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نكته به نكته مو به مو

نگاهى به كوتاهى روشنفكران در قبال حقوق اقليت هاى دينى ايران:

بيژن خليلى
طبقه بندى هاى اجتماعى تعريف هاى كالسيك و علمى دارد و مى توان 
از كتاب هاى جامعه شناسى اين تعريف ها را استخراج كرد ولى با توجه 
به اين كه جامعه ايران، تافته جدا بافته اى است اين تعريف دست اول 

را كه از يك وبالگ استخراج كرده ام مالحظه بفرماييد.
طبقه بندى اجتماعى در ايران*

اجتماع ايران از لحاظ ارزشى به 5 گروه عمده تقسيم بندى مى شوند
1- آخوندها كه ستون فقراتند و بدون آنها دنيا نابود مى شود، در 
ضمن مالها تنها نمايندگان امام زمان بر زمينند كه SMS هاى امام 

زمان را به بقيه ابالغ مى كنند.
2 - بازاريها كه پاكترين آدمهاى روى زمينند و هميشه پول بليط 
هواپيماى آخوندها را آنها پرداخت مى كنند تا امام زمان هر چه زودتر 
سال  هر  بتوانند  آنها  تا  برود  باال  آهن  و  موبايل  قيمت  و  كند  ظهور 
هيئت هاى مجلل ترى برپا كنند، در ضمن اگر فرزند آنها پسر باشد 
مشخصات  از  رنو.  باشد،  دختر  اگر  و  خرند  مى  سفيد  پرايد  برايش 
عمده اين قشر عالمت مهر نماز روى پيشانيشان است كه هوش از 

آدم مى ربايد.
3 - بسيجيان كه هميشه منتظر امام زمانند و در عشق انتظارش، 

آدم هم مى كشند.
هر  تا  زمانند  امام  منتظر  باال  طبقات  همانند  كه  مردم  بقيه   -  4
تا  پايين  بيايد  موبايل  و  بربرى  نان  قيمت  و  كند  ظهور  زودتر  چه 
بتوانند براى همديگر sms هاى سكسى بفرستند و همديگر را دست 
اين  عالقه  مورد  موسيقى  بخندند.  مختلف  نژادهاى  به  و  بياندازند 
طبقه افتخارى و داريوش و اِبى است. آنها شريعتى و سروش را هم 

خيلى دوست دارند.
5 - فرهنگيان (روشنفكران- نويسنده ها- دانشجويان - هنرمندان 
و ... كه در آخرين طبقه اند) كه از بس ُكتك خورده اند ديگر منتظر 

هيج چيزى نيستند.
البته خانمها هم كه در نظام اسالمى كال سانسور مى شوند، پس نقش 

نخودى دارند و به همين دليل در اين طبقه بندى نمى گنجند.

خالي  و  خوانديد  باال  در  كه  اجتماعي  طبقه بندي  مجموعه  اين  در 
از مزاح هم نيست تكليف ما با حاكم ستمگر كه امروزه آخوند است 
مي برند  را  جامعه  اقتصادي  منافع  كه  بازاري  و  پاسدار  و  بسيجي  و 
و مي چاپند روشن است كه ما از آنها انتظاري نداريم و قرار نيست 

كه آنها طرفدار ضعفا باشند. قرار نيست كه آنها با اقليت هاي دينى 
رفتار  جز  رفتاري  هستند  جامعه  بخش هاي  آسيب پذيرترين  از  كه 
تحقيرآميز و نگاه از باال داشته باشند. از توده مردم هم به دليل عدم 
باشند.  داشته  بخردانه  رفتارى  كه  داشت  نمي توان  انتظاري  آگاهي 
و  نويسنده  است،  فرهنگي  كه  جامعه  پنج   طبقه  با  مشكل  مي ماند 
هنرمند است و از خوان يغما هم بهره اي نمي برد و كتك خورده است 

ولي با ساز حاكم مستبد و آخوند ستمگر و نظامي و بسيجي و پاسدار 
آدمكش همراه است و بر طبل اقليت ستيزي مي كوبد. 

در تمامي طول تاريخ مكتوب زبان فارسي دري عليه گبر (زرتشتي)، 
تحقيرها  انواع  آنها  به  و  نوشته اند  (يهودي)  جهود  (مسيحي)،  ترسا 
اگر  نكرده اند.  فروگذاري  بي احترامي  هيچ  از  و  داشته اند  روا  را 

آنانكه از ايشان انتظار نمى رود
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جدول هزينه اشتراك مجله ايرانشهر NAME:
LAST NAME:
ADDRESS:
SUITE#:
CITY:
STATE:
ZIP CODE:
TEL:

شما مى توانيد با انتخاب گزينه مورد نظرتان در جدول اشتراك وجه آنرا از طريق چك به حساب .KETAB CORP پرداخت 
نماييد و يا با تماس با ما از طريق كارت هاى اعتبارى خود وجه مورد نظر را انتقال دهيد.

الزم به ذكر است شرايط ارسال و زمان دريافت مجالت تابع شرايط پست اياالت متحده خواهد بود.

شماره از  ايرانشهر  جدول  مجله  اشتراك  متقاضى  فوق،  اطالعات  مطالعه  ضمن   ...................................................... اينجانب 

امضا
 

 ................................... براى مدت 12 شماره مى باشم.                                              

      

تاريخ:...............................................فرم تقاضاى اشتراك

براى اشتراك، فرم فوق را تكميل نموده و به همراه چك به آدرس مجله ارسال فرماييد و يا با دفتر مجله تماس بگيريد

دگرانديشان ديگري هم به مانند بهايي ها سرو كله شان پيدا شده آنها 
را نيز بي نصيب نگذاشته اند. حتي آنها را به باالي فهرست لعن و طعن 
و نفرين افزوده اند  و از بام تا شام بر طبل اشان عليه آنها كوبيده اند كه 
اين اقليت ها كه همه مي دانيم كه در جامعه بزرگ ايران نه مالشان 
رقمي است و نه تعدادشان عددي باعث بدبختي ملت ايران شده اند 

و هستند. 
اقليت  نيست.  ايران  مرزهاي  درون  به  منحصر  اين  شوربختانه 
از  پس  هم  آن  مالوف  وطن  از  خارج  در  يهودستيزي  بويژه  ستيزي 
انقالب و آن هم پس از سي سال مبارزه براي رعايت حقوق بشر، به 
موضوعي عادي و فراگير در جامعه ايراني تبديل شده است. افرادي 
كه لباس روشنفكري به تن كرده اند، از طيف سلطنت طلب گرفته تا 
جمهوري خواه، از چپ گرفته تا راست به مانند گماشته هاي اس اس و 
در هيئت نئونازى ها، اگر نگوييم اجير شده رژيم آخوندى به بازيچه 
دست امنيتى هاى رژيم تبديل شده و تئورى نژادپرستى را جال داده اند 
نمى توانستند  اگر  مى كنند.  و  كرده  عوض  قاتل  با  را  قربانى  جاى  و 
هيتلر و جنايت هايش را تطهير كنند او را از اخالف يهوديان قلمداد 
مى كردند تا يهودستيزى او را ناشى از داشتن خون يهودى در رگهاى 
او عنوان كنند و بگويند اصوال وقوع هولوكاست به خاطر خون يهودى 
در رگ اوست. يعنى قاتل يهودى است و قربانى هم يهودى است و 
امروز هم به تأسى از مهدى خزعلى و ابراهيم يزدى، احمدى نژاد را 
يهودى زاده مى خوانند تا بگويند كه او با كارهايى كه عليه ملت مظلوم 
خون  و  يهودى  فقط  و  باشد  زاده  مسلمان  نمى تواند  كند  مى  ايران 

يهودى است كه توطئه مى كند.
به نمونه اى از اين افكار نگاه كنيم:

«همين تفكر مذهبى كه به صورت فرموله شده و در قالب سوره وآيه 
و آموخته در كتاب تلمود موجود است به يهودى اجازه مى دهد كه 
دروغ، وقاحت، بى شرمى، بى اخالقى، ناپايبندى به بديهيات انسانى، 
زير پا گذاشتن تعهدهاى انسانى ... را نه تنها ياد بگيرد، بلكه از بدو 
كودكى، كه اين آموزش ها آغاز مى شود آنها را در زندگى روزمره براى 

موفقيت خود به كار گيرد.»
معاون  رحيمى  محمدرضا  طرف  از  فرمايشات  اين  كه  تصور نكنيد   
احمدى نژاد صادر شده است. بلكه اين گفتار برآمده از انديشه يكى از 
فرهيختگانى است كه اتفاقا عليه حكومت جمهورى اسالمى به شدت 
بين  بديل  بى  شباهتى  مى توان  اينجاست  جالب  اما  مى كند.  مبارزه 
گفتار او و معاون احمدى نژاد پيدا كرد، شباهتى كه هر عقل سليمى 
را به تفكر در صحت ادعاها و مبارزه برخى جريان ها وا مى دارد. براى 
و  تلمود  مورد  در  رحيمى  رضا  محمد  هاى  گفته  از  فرازى  يادآورى 

يهوديان در زير باز نشر مى شود:
«توسعه و گسترش مواد مخدر ريشه در آموزه هاى غلط كتاب تلمود 
مربوط به صهيونيست ها است كه در اين كتاب ها آموزش داده مى شود 
كه چگونه خون مردم را بمكند و چگونه غير يهود را نابود كنند.كتاب 
تلمود براى تربيت يك مشت صهيونيست به منظور ويران كردن كل 

جهان است.»
واژه شرمتان باد را ارزانى آنها مى كنم و از خوانندگان اين سطور و 
اين ويژه نامه اقليت ها درخواست مى كنم كه هشيار باشند از نشانى 

غلط دادن ناكسان كه به هر شكلى خود را جلوه مى دهند.
 پانويس:

blog-post_17.html/03/http://nilian1807.blogspot.com/2006 *
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صفحه ويژه

ايالتى  دانشگاه   2012 دسامبر  نهم  يكشنبه 
كاليفرنيا در لس آنجلس (UCLA) به همت دكتر 
نيره توحيدى و همكارانش ميهماندار شاعر گرانقدر 
است.  ابتهاج  هوشنگ  ايران،  معاصر  گذار  تاثير  و 
مردى كه دوستداران بى شمار اشعارش به او لقب 

حافظ دوران ما را داده اند.
مجله ايرانشهر هم به نوبه خود به دست اندركاران 
بخش  همت  به  كه  ارزشمند  مراسم  اين  برگزارى 
سخنرانى هاى دوزبانه مركز مطالعات خاور نزديك 
اين دانشگاه برپا شده است، تبريك گفته و ضمن 
خوشامد گويى به هوشنگ ابتهاج در معرفى اين 

برنامه وظيفه خود مى داند كه پيشگام باشد.
امير هوشنگ ابتهاج سميعى گيالنى در 6 اسفند 
1306 در رشت متولد شد. پدرش آقاخان ابتهاج از 
مردان سرشناس رشت و مدتى رئيس بيمارستان 
دوره  ابتهاج  هوشنگ  بود.  شهر  اين  پورسيناى 
تحصيالت دبستان را در رشت و دبيرستان را در 
تهران گذراند و در همين دوران اولين دفتر شعر 
خود را به نام نخستين نغمه ها منتشر كرد. ابتهاج در 

جوانى دلباخته دخترى ارمنى به نام گالى شد كه 
در رشت ساكن بود و اين عشق دوران جوانى دست 
مايه اشعار عاشقانه اى شد كه در آن ايام سرود. بعدها 
كه ايران غرق خونريزى و جنگ و بحران شد، ابتهاج 
شعرى به نام كاروان(ديرست گاليا...)بااشاره به همان 
سياسى  مسايل  دار  و  گير  در  عاشقانه اش  روابط 

سرود. 
منزل شخصى سايه كه از منازل سازمانى شركت 
سيمان است در سال 1387 با نام خانه ارغوان به 
ثبت سازمان ميراث فرهنگى رسيده است. دليل اين 
نامگذارى، وجود درخت ارغوان معروفى در حياط 
اين خانه است كه سايه، شعر معروف (ارغوان)خود 
قدمت  خانه  اين  گفته است.  درخت  آن  براى  را 
چندانى ندارد اما از آنجاكه در زمان سكونت سايه 
در آن محفل ادبى بزرگان شعر و موسيقى و محل 
فرهنگى  ارزش  داراى  بوده است  آنها  نشست هاى 

بسيار بااليى است.
بر  خوانى  شعر  اجراى  به  سال 1346  در  سايه   
كه  مى پردازد  شيراز  هنر  جشن  در  حافظ  مزار 

دكتر باستانى پاريزى در سفرنامه معروف خود (از 
كنندگان  نظيرشركت  بى  تاپاريس)استقبال  پاريز 
و هيجان آنها پس از شنيدن اشعار سايه را شرح 
باور  هرگز  آن  از  قبل  تا  كه  مى نويسد  مى دهدو 
نمى كرده است كه مردم از شنيدن يك شعر نو تا اين 

حد هيجان زده شوند.
برنامه  سرپرست  تا 1356  سال1350  از  ابتهاج 
گل ها در راديوى ايران (پس از كناره گيرى داوود 
پيرنيا) و پايه گذار برنامه موسيقايى گلچين هفته 
بود.تعدادى از غزل ها، تصنيف ها و اشعار نيمايى او 
توسط موسيقى دانان ايرانى نظيرشجريان، ناظرى، 
حسين قوامى اجرا شده است. تصنيف خاطره انگيز 
تو اى پرى كجايى و تصنيف سپيده(ايران اى سراى 

اميد) از اشعار اوست. 
او اينك سال هاست به داليل گوناگون زندگى در 
غربت را برگزيده است و در كلن آلمان سكونت دارد.

او  تصحيح  ابتهاج  هوشنگ  آثار  مهم ترين  از   
به  «حافظ  عنوان  با  كه  است  حافظ  غزل هاى  از 
سعى سايه» نخستين بار در 1372 به چاپ رسيد 

شعرخوانى در ساية سايه
بهانه

 اى عشق همه بهانه از توست 
 من خامشم اين ترانه از توست

آن بانـــــگ بلند صبحگاهى 
 وين زمزمه ى شبانه از توست

من اندوه خـــــويش را ندانم 
 اين گريه ى بى بهانه از توست

اى آتش جان پاكبــــــازان 
 در خرمن من زبانه از توست

افسون شده ى تو را زبان نيست 
 ور هست همه فسانه از توست
 كشتى مرا چـــــه بيم دريا ؟

 طوفان ز تو و كرانه از توست
گر باده دهى و گرنه ، غم نيست 
 مست از تو ، شرابخانه از توست
مى را چه اثر به پيش چشمت ؟
 كاين مستى شادمانه از توست
پيش تو چه توسنى كند عقل ؟
رام است كه تازيانه از توست

 من مى گذرم خموش و گمنام 
 آوازه ى جاودانه از توست

چون سايه مرا ز خاك برگير 
 كاينجا سر و آستانه از توست

هوشنگ ابتهاج
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صفحه ويژه
و بار ديگر با تجديدنظر و تصحيحات تازه منتشر 
شد. سايه سالهاى زيادى را صرف پژوهش وحافظ 
شناسى كرده كه اين كتاب حاصل تمام آن زحمت 
هاست كه سايه در مقدمه آنرا به همسرش پيشكش 

كرده است.
نشريه وزين دفتر هنر، شماره پنجم از سال سوم 
خود كه به تاريخ اسفند 1374 منتشر شده است  را 
به صورت ويژه نامه اى فراگير و استثنايى درباره اين 
شاعر گران سنگ ادبيات معاصر مبدل ساخته است. 
از ميان نقد ها و نظرات گوناگونى كه در آن ويژه نامه 
چشم نواز است به عنوان نمونه بخشى از نقد جواد 
مجابى شاعر و نويسنده صاحب نام را در خصوص 

تاثير سايه در شعر معاصر با هم مرور مى كنيم:
  انقالب مشروطه ادبيات را از آسمان به زمين 
آورد، محبوب شاعران عرفانى كه «معشوق - خدا» 
بود شد «معشوق - مردم». در واقع شعر مشروطه 
«اجتماعيات» را جايگزين «عرفانيات» كرد. البته 
هنوز شعر از قيد «مدح» كه مهم ترين ويژگى شعر 
كهن فارسى است رها نشده بود و شاعر دور و بر 
مشروطه، به جاى مدح «سلطان» و «خدا»، به مدح 
«ملت و جامعه» پرداخت. نيما توانست قيد «مدح» 
را از گردن شعر بردارد و «انسان گرايى» را جانشين 
«انسان پرستى» بكند. وضعيت انسانى مضمون شعر 
براى  كرد  فراهم  مجالى  شعر  او.  ستايش  نه  شد 
انقالب  رايج  ادبيات  البته  كه  شاعر.  حال  حسب 
اعاده  را  سابق  وضعيت  دوباره  تا  مى كوشد  بهمن، 
كند و شعر را به آسمان رجعت دهد و شاعران آن 
مى كوشند تا «انسان و خدا» را جانشين «انسانخدا» 

كنند.
متعددى  تجربه هاى  نيمايى،  شعر  عرصه ى  در 
انجام شد، شعر غنايى نيما، در تجربه هاى گوناگون 
پيروانش، زمانى در بند «تعهد سياست زده» محدود 
ماند، فرهنگ سياست زدگي سال هاى سى و چهل 
در ادبيات دهه ى پنجاه نزديك مى شد به فرهنگ 
«شعر اجتماعى» كه در آن شاعر به عنوان شهروند 
ساده اى از جهانشهر، مى خواست وضعيت خود را در 

عرصه ى هستى به زبان هنر گزارش كند.
اكنون شاخه ى بارور شعر نيمايى بر آن است تا با 
عبور از شعر غنايى، كه از ريشه هاى تفكر اجتماعى 
نيرو مى گيرد، نگاه كاشف شاعر را به ناشناخته هاى 

هستى در شكل هنرى بازتاب دهد.
انعكاس  را  روند  اين  از  بخشى  «سايه»  شعر 
مى دهد. در آغاز او به شعر «سياسى» روى مى آورد 
و در بيان ساده ى آن توفيق مى يابد توجه ى مخاطب 
را به عرصه اى برمى انگيزد كه در آن شاعر به تفسير 
جهان و تغيير جامعه اهتمام دارد. به تدريج او از شعر 
«سياست زده» كه در دهه هاى سى و چهل رواج عام 
دارد و به وضعيت فراتر يعنى به «شعر اجتماعى» 
 - «معشوق  او  غزل هاى  مخاطب  و  مى آورد  روى 
گرايش  يادآور  تازه،  تركيبى  در  كه  است  جامعه» 

«انسان گرايى» موجود در سطح ادبيات ايران است.
او مى كوشد تا در تعادلى ظريف، به وصف رابطه 
با معشوق زمينى، و عشق به انسان ها - كه پيش تر 

[تلفيق  بپردازد   - دارد  ايدآلى  و  انتزاعى  جنبه ى 
در  جمع  به  عين حال  در  و  فرد  به  پرشور  نگاهى 
فضايى عاطفى و انديشگى] و در اين اعتدال غنايى، 
شاعر اهتمامى تمام در يافتن زبانى دقيق، ادبى و 

سالم و بيانى چند اليه و تمثيلى دارد.
زبان او از زبان ادبى غزل هاى حافظ موج برمى دارد 
و به زبان ساده و بى پيرايه ى مردم امروز مى رسد 
بسى كه در آن مسامحه هاى لفظى با بى دقتى هاى 
بيانى اين روزگار ديده شود، زبانى آراسته و بهنجار 
كه شباهتى دارد به زبان پالوده و پيراسته ى نادر 
نادرپور، او با اين زبان پاك و ريشه دار ادبى، به بيان 
فضايى مى پردازد كه در آن «سنت» ادب فارسى 
نقش محورى دارد. شكل غزل سنتى است، بيان 
او  شعر  مضمون  دارد،  سنتى  ريشه هاى  او  تغزلى 
«انسان گرايى» در متن نگرش سياسى شناخته شده 

است.
«سايه» مى كوشد در فضايى شعرى كه ساختار، 
مفهوم و مضمون آن، از سنتى ديرينه برخوردار است 
بيانى ويژه ى خويش بيابد. تمام هنر او معطوف به 
بخشيدن نگاه و منظر تازه اى به يك عرصه ى آشناى 

سنتى است.
روز  هر  و  است  كم  ما  امروز  شعر  در  كه  چيزى 
هم كم تر مى شود، شور برانگيزاننده اى است كه در 
پاره اى از شعرهاى قديم موج مى زد و حاال تصنع 
و شكل بازى هاى آن «شعريت» را كم رنگ كرده 

است.
مى يابيم.  را  «شعريت»  اين  ما  شهريار  شعر  در 
مى برد  مى كند،  جا  از  را  ما  شعرهايش  از  پاره اى 
به عوالم حسى متضادى از سويى چنين آشنا و از 
سوى ديگر چندان غريب و نستالژيك است. شعر 
عاطفى پر هيجانى كه هر كس با هر ميزان شعور 
ادبى را به نحوى برمى انگيزاند و او را به تالطم روحى 

مى كشاند.
به وفور  را  شعرى  حس  اين  هم  شاملو  شعر  در 
قطب  دو  در  شاعر  دو  اين  كه  حالى  در  مى بينيم 
متفاوت قرار دارند. در شعر «سايه» نيز، گاهى اين 
شعريت را مى بينيم، حس انسانى و غنايى كه من 
آن را «طراواتى خجسته برخاسته از اندوه و نشاطى 
فرزانگى  خنديدن،  گريه  ميان  مى دانم:  توأمان» 
نشأت گرفته از رنج و شادى طبيعى، سبك روحى 
سودا زده اى كه جهان را سراسر شعر مى يابد و هر 
چه را در آن به شعر بدل مى كند. اين تأمل شاعرانه و 
غرقه شدن در عوالم معنوى كه در بزرگ ترين شاعر 
زبان فارسى مولوى، به كمال مشهود است و در شعر 
شاعران امروز امرى نادر است و شعرى كه نشانى 
از آن «نشاط دردمندانه ى فرزانه ى سودازده» دارد 
خاص و عام را به تالطم درمى آورد. در شعر «سايه» 
اين احواالت كم نيست، اين به نگرش و دانش شاعر 
مربوط نمى شود، شعر از جهانى مى آيد كه هر شاعر 
را بهره اى بيش و كم از آن ارتباط جادويى مى دهد و 
شعر «سايه» از اين موهبت «ارتباط عاطفى انسانى» 

بهره دارد.

زندگى

چه فكر مى كنى؟
كه بادبان شكسته زورق به گل نشسته ايست زندگى؟

درين خراب ريخته
كه رنگ عافيت ازو گريخته

به بن رسيده راه بسته اى ست زندگى؟
چه سهمناك بود سيل حادثه
كه همچو اژدها دهان گشود
زمين و آسمان زهم گسيخت
ستاره خوشه خوشه ريخت

و آفتاب در كبود دره هاى آب غرق شد.
هوا بد است

تو با كدام باد ميروى؟
چه ابر تيره اى گرفته سينه ى تو را
كه با هزار سال بارش شبانه روز هم

دل تو وا نمى شود.
تو از هزاره هاى دور آمدى
در اين درازناى خون فشان

به هر قدم نشان نقش پاى توست،
برين درشتناك ديوالخ

زهر طرف طنين گام هاى رهگشاى توست،
بلند و پست اين گشاده دامگاه ننگ و نام

به خون نوشته نامه ى وفاى توست،
به گوش بيستون هنوز

صداى تيشه هاى توست.
چه تازيانه ها كه با تو تاب عشق آزمود

چه دارها كه با تو گشت سر بلند
زهى شكوه قامت بلند عشق

كه استوار ماند در هجوم هر گزند.
چه فكر مى كنى؟

جهان چه آبگينه شكسته اى ست
كه سرو  راست هم در او شكسته مى نمايدت.

چنان نشسته كوه در كمين دره هاى اين غروب تنگ
كه راه بسته مى نمايدت.

 زمان بى كرانه را
تو با شمار گام عمر ما مسنج

به پاى او دمى ست اين درنگ درد و رنج.
به سان رود

كه در نشيب دره سر به سنگ مى زند
رونده باش

اميد هيچ معجزى ز مرده نيست،
زنده باش.

هوشنگ ابتهاج
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پرونده

كارستن نيبور در صفحه 44 سفرنامه خود به سال 1765 ميالدى 
مى نويسد:

 ناراحت كننده اين است كه ايرانى ها با هيچ كافر هندى با هيچ آتش 
پرست با هيچ مسيحى يا يهودى و يا حتى يك مسلمان از فرقه ديگر، نه 

چيزى مى آشامند و نه چيزى مى خورند. 
يادداشت هاى ژنرال تره زل درسفر به ايران عنوان كتابى از اين 
كرده  سفر  ايران  به  ميالدى   1780 سال  در  كه  است  نظامى  چهره 

است. او در صفحه 71 كتاب خود اين جمله را آورده است:
 در واليت گيالن تمام مردم هميشه مسلحند و نسبت به عموم عيسويان 

مخصوصا روس ها كينه ى خاصى دارند. 
در صفحه 407 كتاب سفرنامة پوالك: ايران و ايرانيان كه محصول 

سفر اين مستشرق در  1851 ميالدى به ايران است مى خوانيم:
 سوءظن نسبت به خارجيها هم خود يكي از اركان اصلي خلق و خوي 

ايرانيان است. 
ملگونف در شرح سفر خود به سواحل درياي خزر در1858 ميالدى 

در صفحات 113 و 4 مى نويسد:
 اهالي اين ده (رودگر محله) ميهمان نواز نيستند و هنگام ديدن ديگران 

رويشان را بر مي گردانند. 
احتياط  و  حزم  روي  از  دارند،  فرنگيان  به  كه  ظني  سوء  آن  از  ايرانيان   
جواب ما مي گفتند: كساني كه استفساري از ايشان مي نمودند، چون اطالعي 
از جغرافيا نداشتند و تواريخ نمي دانستند، بدان گونه كه شايد و بايد از عهده 

اداي مطلب بر نمي آمدند.

قرن  يك  در  خود «ايران  كتاب  و 114  صفحات 148  ويلزدر  دكتر 
پيش» كه سفر نامه او در سال 1870 ميالدى است آورده است:

ما  با  مردم  رفتار  اصفهان،  در  جز  به  ايران،  به  ورود  ابتداي  در  اصوال   
اروپايي ها آن چنان دوستانه و صميمي نبود. در نتيجه مجبور به اجاره كردن 
هر نوع منزلي با هر شرايطي بودم. زيرا هر كسي حاضر به اجاره دادن منزل 

به فرنگي ها نمي شد.
اما درباره يهوديان هم فكر نمي كنم در هيچ نقطه ي از دنيا با آن ها بدين 
گونه كه در ايران فعلي رفتار مي شود رفتار بشود. كتكشان مي زنند تحقير و 
توهينشان مي كنند. حتي غالم بچه هاي ايراني كه خود برده هستند علنا به 

يهوديان فحش و ناسزا مي دهند. 
سال1881  در  كه  ديوالفوا  از  كتابى  عنوان  كلده  و  شوش  و  ايران 

ميالدى از ايران ديدن كرده است او در كتاب خود مى نويسد:
صفحه 463 : لباس يهوديان فارس، همان لباس ايراني است؛ ولي موهاي 
روي شقيقه را به شكل پريشاني در بنا گوش نگه داشته اند. زنان هم به موقع 
بيرون آمدن چادرهاي آبي رنگ به سر مي اندازند و اجازه ندارند كه مانند 
زنان مسلمان روبند سفيد استعمال نمايند و به همين جهت در معابر آسيب 
پسر  يهوديان،  محله  از  عبور  موقع  در  پريروز  مي شنوند.  ناسزا  و  مي بينند 
مسلماني را ديدم كه تقريبا ده سال داشت. اين پسر روي يابوئي سوار بود 
و نوكري هم همراه داشت. چون مقابل دكاني رسيد كه چند نفر يهودي در 
آن نشسته بودند، با شالقي كه در دست داشت، به سختي بر سر و صورت 
آنها زد و يهوديان جرات نفس كشيدن نداشتند و آن پسر عالوه براين عمل 
كه متناسب با سن او نبود پس از شالق زدن، كلمات نامناسبي هم نسبت به 

از ماست كه بر ماست
ــورى در ساختار قضايى و  ــاهد رواج برخوردهاى تبعيض  آميز مذهبى باپيروان ساير اديان در قالب قوانين كش ــته ش ــه سال گذش ــى و س در س
اجرايى جمهورى اسالمى بوده ايم. تا آنجا كه پيروان ساير اديان را كه به اقليت  هاى مذهبى شناخته مى شوند در تنگناهاى بسيار قرار داده است.

اما براستى آيا سابقه رابطه نادرست بين مسلمانان شيعى مذهب و پيروان ساير اديان به محدوده زمانى سه دهه گذشته خالصه مى شود؟
تحقيق زير بازخوانى صفحات تاريخ ايران و روايت آن از منظر ديد برخى مستشرقين و جهانگردان اروپايى است كه در خالل سال هاى پايانى 
ــى اين نوشتارها و انتخاب جمالت و روايت هاى آنان در خصوص آنچه  ــاه از ايران بازديد كرده اند. بررس دوره صفويه و تا زمان حكومت رضا ش
ــته مي شودبه سادگى دستگيرمان مى كند كه نه تنها ما ايرانيان مهمان نواز نبوده ايم بلكه با تعصبات  ــيعه  دانس تبعيض مذهبى در جامعه ايرانى ش
ــانى پيروان ديگر اديان را در روشى سيستماتيك و فراگير تا  آنجا كه ممكن بوده است آزرده ايم و در معرض ظلم،  خشــك و دور از كرامت انس

تعدى، توهين و غارت قرار داده ايم. 
دليل آنكه نوشتارهاى زير را از متن كتب مستشرقين غربى انتخاب كرده ام آن بوده است كه نخواسته ام قضاوت هاى ناشى از شناخت مذهبى 
ــرانجام به  ــتار درگير كنم. چرا به زعم ما گزارش عينى وقايع خود مى تواند به دور از هر پيش داورى س و اجتماعى ايران پژوهان را در اين نوش

شناخت صحيح تر از زمينه هاى تبعيض مذهبى در ايران بيانجامد.
ــرايط زندگى براى پيروان اديان ديگر  ــور ايران ش ــيعى در كش با همين زمينه هاســت كه در فرداى انقالب ايران و قدرت گيرى مذهبيوين ش
سخت تر شده است. در حقيقت انقالب ايران و خمينى را مى توان تحقق تعصبات كور و غير انسانى ايدئولوژى شيعى در زندگى ايرانيان دانست.

ــده است، در اين نوشتار عينا نقل قول مى گردد.  ــتفاده ش  الزم به ذكر اســت به جهت وفادارى به متن، عناوين و اصطالحاتى كه در اين كتب اس
ــاپيش ضمن عذرخواهى  طبيعى اســت برخى عناوين و اصطالحات بكار رفته در خصوص پيروان باورها و مذاهب گوناگون توهين آميزند كه پيش
از بيان آنها، هدف خود را نمايش حقيقت جارى در تاريخ ايران در طول دوره زمانى مربوط به استيالى نظام ايدئولوژيك اسالم شيعى و گسترش  

روند تعصبات منجر به تبعيض مذهبى در ايران اعالم مى كنيم.

در بازشناسى زمينه هاى تاريخى تبعيض مذهبى درايران پس از استقرار مذهب شيعه:

دكتر مهدى آقازمانى (جامعه شناس)
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آنها به زبان آورد و رفت. در ميان راه به سه نفر زن يهودي برخورد و شالق 
كشيد كه آنها را هم بزند، ولي زنها فرار اختيار كرده و به طرف خانه هاي 

خود دويدند.
به  سواره  نتوانست  ارمني  كه  رسيد  جائي  به  كار  خالصه  صفحه 236: 
شهر وارد شود و مي بايستي به محض ورود به پلها پياده شده و عنان اسب 
را به دنبال خود بكشد. روزهاي باراني نيز از ورود به بازار ممنوع گرديد، تا 
مبادا مسلمانان از تماس با او نجس شوند. بدتر از همه آنكه مصيبت ديگري 
هم سربار همه مصائب شد و بدبختاني كه در جلفا مانده بودند به آن مبتال 
شدند. توضيح آنكه عده اي از ارمني هاي بي ايمان به واسطه ديدن سختيها 
و فشار، به اين فكر افتادند كه دست از مذهب خود كشيده و مسلمان شوند. 
خود  خانواده  فرد  به  منحصر  وارث  مسلمان  روحانيون  حكم  به  بنابراين  و 
شدند و برادران و خواهران خود را از ارث پدري محروم كردند و عجيب تر 
آنكه پاره اي از مسلمانان هم به اميد غارت كردن ارمني ها مدعي قرابت با 

آنها شده بودند.
صفحه 699: پس از آنكه معاينات طبي پايان يافت، من مشغول مرتب 
كردن منزل شدم. ناگاه درب محوطه به سختي كوبيده شد و چون در را باز 
كردند، سيدي كه بر االغ سفيدي سوار بود، با جمعيت زيادي وارد شد و امر 
كرد كه اطاق تاريك مجاور مقبره را تميز كرده ودراختيار او بگذارند. تا بعد 
از نماز در آن استراحت نمايد و چون به او گفتند كه فرنگي ها در آن منزل 
كرده اند، چنان برآشفت كه اداي نماز را هم فراموش كرد و چند جمله ناسزا 

هم نثار ما كرد، كه من شنيدم ولي اعتنائي به او نكردم. 
صفحه 717: سكنه حاكم نشين خوزستان، مدعي شرافت و اصالت هستند 
غير  اشخاص  به  نسبت  و  كنند  مي  افتخار  خود  مقدس  منشا  و  اصل  به  و 

مسلمان كينه مخصوص دارند و به اهالي شهرهايي كه تحمل ورود عيسويان 
ناپاك را نموده اند اعتراض مي كنند كه چرا آنها را در شهر خود پذيرفته اند.

ايران و ايرانيان كتابى است كه بنجامين(نخستين سفير آمريكا در 
ايران) از مشاهدات خود در سال 1882 ميالدى تحرير كرده است. 

در صفحات گوناگون آن مى خوانيم:
صفحه 264: تعصب ديني ايراني ها بدون شك از خصوصيات نژادي آن 
هاست... در اين مورد نبايد ايراني ها را سرزنش كرد، زيرا اين تعصب در 
بسياري از كشورهاي اروپايي نيز مشاهده مي شود و جنگ ها و خونريزي هاي 

مذهبي اروپا در قرون وسطي بر اثر همين تعصبات مذهبي بود.
صفحه 98: ايراني ها نيز زياد به خارجي ها خوشبين نبودند.

صفحه 188: اهالي تبريز به نهايت متعصبند. حتي در سنه ماضيه، در 
زمان عزاداري مذهبي، تعصب آنها به طوري اشتداد به هم رسانيده كه اهل 
دسته اي  ژوئيه  ماه  در  بودند.  شده  قتل  به  مشرف  شهر،  آن  مقيم  خارجه 
درآوردند  هيجان  به  را  تبريز  اهل  تعصب  طوري  به  الواط،  و  متعصبين  از 
كشيش هاي  به  كه  كرد  خواهش  كرده،  تلگراف  من  به  ايران،  وليعهد  كه 
آمريكايي امر نمايم كه كليسا و مدارس خود را در تبريز ببندند كه مبادا اين 

امر اسباب قتل عام عيسوي هاي تبريز شود.
صفحه 270: در ايران مسيونرهاى مذهبى وجود دارد ولى تبليغات آنها 
فقط منحصر به ميان مسيحيان بومى ايران و يهودى هاست و جرات نمى 
كنند فعاليتى ميان مسلمانان انجام دهند، چون اين كار مجازات مرگ دارد.

صفحه 292: و چون عبور مي نموديم، بعضي اشخاص تنبل- كه در زير 
درختان نزديك قهوه خانه نشسته، قليان مي كشيدند- به ما نگاه كرده، انواع 

عدنفرين ها را به ما مي كردند. زيرا كه ما عيسوي و اهل خارجه بوديم.
حه ب

صف
در 

مه 
ادا

تصوير راست مادر و پسرى ارمنى در اواخر قاجاريه و تصوير سمت چپ لباس زنان يهودى ايرانى را در سال 1880 ميالدى نشان مى دهد.
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صفحه 304:  مسيحيان را در سه روز آخر دهه محرم به تكيه دولت راه 
نمى دهند و معتقدند كه صحنه هاى مقدس تعزيه را در آن سه روز نبايد 
چشمان ناپاك بيگانه و خارج از مذهب تماشا كند و اصوال من هم به خارجى 
ها توصيه مى كنم كه در آن روزها به هيچ وجه به تماشاى تعزيه نروند، 
زيرا احساسات مذهبى مردم تهييج مى شود و نمى توانند يك بيگانه را در 

كنار خود تحمل كنند.
شده  نوشته  والس)  (جيمز  والس  دكتر  سفرنامه   57 صفحه  در 

1886 ميالدى مى خوانيم:
كليتا در ايران ملت يهود را بسيار ظلم مي كنند و هر يك از اطفال ايراني 
تكليف شرعي خود را چنين مي داند كه اين بيچارگان را سنگ زند و يا اينكه 

فحاشي و بدگويي كند.
در صفحات گوناگونى از «گلهاى سرخ اصفهان: ايران با اتومبيل» 

ژان شافر از اوضاع ايران در سال1905 ميالدى مى نويسد:
جاى  به  تهران،  در  خارجيان  متعدد  گروه هاى  دايم  حضور  صفحه 161: 
آنكه در رفتار تعصب آميز ايرانيان نسبت به خارجى ها آرامش و تعادلى ايجاد 
كند، برعكس بر نفرت ايشان نسبت به اروپاييان افزوده است. به طورى كه 
مى توان گفت تهرانى كه ما ديديم، به مراتب بيش از پنجاه سال قبل نسبت 
به خارجى ها نفرت و تعصب دارد. آيا چنين تعصبى نشانه نفرت آنها نسبت 
به خارجى ها نيست؟ و آيا همين تعصب شديد را نمى توان همسايه وطن 

پرستى به حساب آورد؟ 
صفحه 202: به بازار مسقف و تاريك شهر قم رفتيم. برخى از رهگذران 
دشنام هايى بر زبان مى آوردند و ما ترجيح داديم جلو نرويم. قم كه به خاطر 
مردمى  است،  ايران  مقدس  و  مذهبى  شهرهاى  از  يكى  معصومه  حضرت 
متعصب دارد كه دوست ندارند اروپايى ها و به خصوص زنان بى حجاب را در 

شهر خود ببينند. عده اى ايستاده و با نگاهى نفرت انگيز به ما نگاه مى كردند. 
مقدس  حرم  بزرگ  صحن  سوى  به  آرام  آرام  اين  وجود  با  صفحه 203: 
نيز  مردم  نگاه هاى  مى شديم،  نزديك تر  صحن  به  هرچه  و  مى رفتيم  پيش 
جلوتر  كه  رسيديم  نقطه اى  به  سرانجام  ترتيب  بدين  و  مى شد.  خصمانه تر 
رفتن از آن حد به صالح نبود. در نظر بسيارى از مردم متعصب اين شهر 
مذهبى، حتى نگاه كردن به گنبد نيز توهين به مقدسات به شمار مى رفت، 
چه رسد به اينكه با چنان جسارتى تا نزديكى در صحن مقدس پيش برويم. 
صفحه 218: ما حق دست زدن به قوريها و استكانهاى او را نداشتيم، چون 
از نظر او همه ما موجودات ناپاكى بوديم كه فقط لمس كردن هريك از لوازم 
او موجب نجس شدن آنها ميشد و ساير موجودات «پاك» كه به زعم او فقط 
مسلمانها بودند حاضر به استفاده از آنها نبودند. ليوانهاى خود را به او داديم 
كه با اكراه آنها را گرفت و از آن مايع بيرنگ و بيمزه پر كرد.سپس از داخل 
دستمال چركى چند حبه قند درآورد و با حالتى نفرت آميز به ما داد. ولى 
در آن لحظه همه ما كوفته تر از آن بوديم و ناتوانتر از آن بوديم كه از اين 

رفتار احساس ناراحتى كنيم.
صفحه 248: جراتى به خود داديم و به طرف در مسجد رفتيم. هنگامى 
بود كه موذنها بر باالى گلدسته ها مسلمانان را به مناسك عبادى شامگاهى 
مى خواندند. وقتى مردم متوجه حركت ما شدند جلوى در مسجد اجتماع 
كردند و در مقابل ما سدى به وجود آوردند. از نظر بسيارى از آنها حتى نگاه 
ما توهين به مقدسات به شمار مى رفت و طبعا هيچ مسيحى حق نداشت از 

آن حد قدم فراتر گذارد و به داخل صحن مسجد برود.
نشين  ارمنى  محله  جلفا،  جاده  راست  سمت  در  آنجا  در  صفحه 252: 
خود  محكم  و  كوتاه  درهاى  و  پيچ  در  پيچ  و  تنگ  كوچه هاى  با  اصفهان 

آرميده تا ساكنان محله از حمله همسايگان متعصب در امان باشند.
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تصوير راست يكى از محله هاى يهودى نشين خيابان سيروس تهران و تصوير سمت چپ يكى از زيارتگاه هاى مورد احترام يهوديان در ايران نشان مى دهد.
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كلود آنه در صفحه 88 كتاب اوراق ايراني كه روايت سفر او 1909 

ميالدى به ايران است مى نويسد:
منزلشان  به  فرنگى  نفر  يك  دادن  راه  از  آسودگى  به  معموال  ايرانى ها   

خوددارى مى كنند. 
سال 1915  مايربه  نيدر  نوشته  ايران  سوزان  آفتاب  زير  كتاب  در 

ميالدى آمده است: 
صفحه 122:كسى كه ماه ها در وضعى نامناسب در ايران سفر كرده باشد، 
هر لحظه به او دروغ گفته باشند، او را چاپيده باشند و به او به عنوان يك 
كافر نجس اظهار نفرت كرده باشند، مى تواند بفهمد در چنين وضع و موقع 
اندازه  چه  تا  گرفتن  قرار  مساعدت  مورد  و  يافتن  درست  اطالعات  سختى 

ارزش دارد.
بودم؛  آشنا  باز  دير  از  ايرانى ها  زندگى  نحوه  و  تغذيه  طرز  صفحه 260: 
مى گرفتم  وضو  بومى  اهالى  مانند  درست  بودم  كسى  نظر  زير  كه  هنگامى 
و نماز مى خواندم و چون سادات به «سگ مسيحى» ها فحش مى دادم. با 
وجود اين همه، در طول چنين سفرى آدمى پى مى برد كه چه كار مشكلى 
است هميشه فارسى فكر كردن، حس كردن، سخن گفتن و چون ايرانيان 

رفتار كردن!
سفرنامه الموت لرستان و ايالم را ديم فريا مادلين استارك به سال 

1927 ميالدى مى نويسد و در صفحه 400 اشاره دارد:
 مردم متعصب و چشم بسته هستند، لغت ارمني كه بدون استثناء براي 
هر فرد مسيحي بكار برده مي شود در آنها رميدگي و بيزاري و نفرت ايجاد 

مي كند.
به  نوردن  هرمان  نوشته  ايران  آسمان  زير  كتاب   61 صفحه  در 

سال1928 ميالدى مى خوانيم:
 در مسافرت هايي كه كرده بودم، چندين بار به آنچه كه واقعيت نداشت 
مذهبي  مبلغ  يك  من  كه  بودند  كرده  تصور  مردم  يكبار  بودم.  شده  متهم 

هستم، بار ديگر مرا تاجر مشروبات الكلي دانسته بودند.
در صفحه 486 سفر نامه تاورنيه كه روايتگر ايران در سال 1632 

ميالدى است، آمده است:
تغيير  بر  اصرار  و  خوشحال  شاه  دربار،  به  مسلمانى  غير  جوان  ورود  (با   
مذهب او دارد ) اين اصرار در تغيير مذهب نه فقط براى غير ديندارى است، 
بلكه بيشتر براى اين است كه مجبور نشوند اثاثيه و وسائل او را متصل آب 

بكشند و تطهير بكنند. 
فرانچسكو كاررى در سفرنامه اش اوضاع ايران را در 1694 ميالدى 

اينگونه شرح مى دهد:
 صفحه 28: اگر كسي سهوا پاي خود را به اين سنگ ها بمالد به مؤاخذه اي 
بزرگ محكوم خواهد شد. چون قبال اين را مي دانستم احتياط تمام به خرج 
دادم تا پاي خود را روي اين سنگ هاي مقدس نگذارم و آنها را آلوده نسازم. 
 صفحه 31 سفرنامه ژان اوتر به سال1734 ميالدى نمونه ديگرى از 

اين تبعيض مذهبى را نشان مى دهد:
عالقه و نياز سبب شدند كه هر چه زودتر زبان تركي را بياموزم. براي اينكه 
به اين هدف نايل شوم، آموزش را با خواندن كتاب همراه كردم و همچنين 
را  آموزش  روش  بهترين  گرفتم.  ياري  ترك-  افندي-جغرافيدان  از ابراهيم 
به من ياد داد. او مرا وادار كرد كه چند سوره از قرآن مجيد را بخوانم، و 
مسيحيان  ترك ها،  زيرا  باشد.  محرمانه  كار  اين  كه  مي كرد  توصيه  هميشه 
بخواهند  گاه  هر  و  بزنند  دست  قرآن  به  نبايد  و  نمي دانند  تميز  و  پاك  را 
چنين كنند، مي بايستي مسلمان شوند، و گرنه عاقبت بدي خواهند داشت. 
مسلمانان در رفت و آمد با مسيحيان و يهوديان بايد اندازه نگه دارند، روابط 

برمبنائي بايد باشد كه جلب نظر و اعتماد و اطمينان بشود و از غيرمسلمانان 
از  خروج  حكم  مسلمانان  نظر  از  صورت  اين  غير  در  شود.  دوري  نامطلوب 
دين اسالم و يا دست كم بي عالقگي و بي اعتنايي به آن را خواهند داشت و 
المذهب خوانده مي شوند. كوشيدم تا بدانم ريشه  اين عقيده  در چيست. بعدا 
فهميدم كه چون مسيحيان مشروب مي نوشند و گوشت خوك مي خورند، 

براي مسلمانان ناپاك به شمار مي روند.
اوستين هنرى اليارد در سال 1839 از ايران ديدن كرده در صفحه 

73سفرنامه اش مى نويسد:
مختصر  ولو  كس  هر  كه  بودند  آماده  ايران  متعصب  مردم  ايام  آن  در   
تفسيري در مسائل مذهبي بنمايد، آنرا توهين و يك مسئله كفرآميز نسبت 

به مذهب و پيغمبر خود تلقي كنند.
كنت دو گوبينو هم در سال 150 ميالدى در كتاب سه سال در آسيا 

به رفتارى چنين اشاره مى كند:
 گويا از نظر شرعي هم اين كار جائز است، و مال يك فرنگي پليد را بايد 

خورد و تا آنجا كه ممكن است بايد هستي او را از دستش گرفت. 
به  روشنى  اشاره  وامبري  سفرهاي  و  زندگي  كتاب   86 صفحه 

موضوع بحث ما دارد:
ايرانيان مشتاق بحث با سني ها و يهوديان و مسيحيان اند و اينكه عقايد و 

مذهبشان را بر ما ترجيح مي دهند.
و  مردم  عنوان  تحت  ميالدى)   1877) سرنا  كارال  مادام  سفرنامه 
ديدني هاي ايران  در صفحه 144 خود اشاره تاثيرگذارى به تعصب 

مذهبى ايرانيان مى كند:
 نوعي گشادگي و تنعم در خانه كدخدا به چشم مي خورد. معلوم بود كه 
آنان كه از عامه ايرانيان كه متعصبند، تعصب كمتري دارند، زيرا بسياري از 

ايرانيان، استكانهايي را كه يك مسيحي لب زده باشد مي شكنند.
سفرنامه ارنست اورسل فرانسوى به ايران در سال 1882 ميالدى 

حاوى نكات قابل توجهى است:
راه  خود  مغز  به  را  مسجد  اين  به  شدن  داخل  فكر  حتي   :73 صفحه 
نداديم، زيرا قبل از ساختمان اصلي آن راهروهاي تنگ و درازي قرار گرفته 
كه هيچ بعيد نيست متعصبين مذهبي در يكي از همين راهروها آسيبي به 

ما برسانند. 
صفحه 319: چند نفري كه در اطراف حوض نشسته بودند و سر و صورت 
خود را در آن مي شستند، متوجه من شده و حالت اضطرابي نشان دادند و 

دست ها را به طرف آسمان دراز كرده و شروع به ناسزا گفتن كردند.
صفحه 330: اما ناگهان به خود لرزيدم، زيرا كه از انتهاي كوچه سيد قوي 
هيكلي نمايان شد و چون ما را در امامزاده ديد، بر سرعت خود افزود و در 
حياط، غوغايي به راه انداخت و با حال غضب دست ها را به طرف آسمان دراز 
كرد. گويا مبتال به نفس تنگي بود و نمي توانست زياد داد و فرياد كند، ولي 
پيوسته فحش هاي آبداري از قبيل پدرسوخته ها، حرامزاده ها، پدر سگ ها و 

غيره، نثار ما مي كرد.
ايزابال بيشوپ در كتاب از بيستون تا زردكوه بختيارى كه روايتگر 

سفر او به ايران در سال 1890 ميالدى است مى نويسد:
يك زن  فرياد مى زدند  صفحه 29: بچه ها با ديدنم به هيجان آمدند و 

فرنگى! يك زن فرنگى! و سپس كلمات ركيكى بر زبان جارى كردند.
 صفحه 188: در همين گير و دار گروهى از زلكى ها كه دو نفر از آنها 
مسلح به سالح گرم بودند و بقيه چماق به دست داشتند، به طرف من حمله 

كردند و با صداى بلند مرا كافر خطاب مى كردند.
النهرين  بين  بايندر:كردستان،  هانري  سفرنامه   500 صفحه  عددر 
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است  ايران  به  ميالدى  سال 1899  در  او  سفر  محصول  كه  ايران  و 
مى خوانيم:

نفر   25000 معادل  جمعيتى  و  خانه   1500 داراى  است  شهرى  رشت 
كه خيلى متعصب هستند. هر چند كه از موقعى كه اروپاييان از راه رشت 
است.  شده  كاسته  آنان  تعصب  از  حدى  تا  مى كنند،  آمد  و  رفت  تهران  به 
هنگامى كه از نزديك زنان رد مى شويم آنها خود را كنار كشيده متفرق 

مى شوند مثل اينكه مى ترسند آنان را آلوده كنيم. 
جورج  لرد  مشاهدات  اساس  بر  است  كتابى  ايران  در  جهانگردى 
مجله  اين  بحث  مورد  موضوع  به  روشنى  اشاراتى  كه  كرزن  ناتانيل 

دارد:
 صفحه 5: عده يهوديان يزد دوهزار و عده زرتشتيان قريب هفت هزار 
نفر ميشود و هر دو گروه از ستم و آزار مؤمنين متعصب آسوده نمى باشند. 
درمورد خريد امالك بايد ماليات مخصوص بپردازند و هنگام بيرون آمدن از 
خانه پارچه مخصوصى به لباس خود مى دوزند كه از مسلمانان متمايز شوند. 
صفحه 38: يهوديان تهران مانند يهوديان شيراز و اصفهان درمعرض قتل 

عام و يغما نيستند اما با آن ها خوش رفتارى هم نمى كنند
شاهد  تقريبا  نيز  وولف  دكتر  و  است  مشهور  كه  طورى  به  صفحه 113: 
قضيه بوده و در سال 1838 ميالدي يك زن جهود فقيرى دستش پيس 
مي رود.  مسلمان  اطباى  از  يكى  نزد  مداوا  براي  داشته،  ديگرى  زخم  يا  و 
گرم  درخون  را  دستش  و  كشته  را  سگي  دهد  مي  دستور  مسلمان  طبيب 
سگ آغشته كند. زن بدبخت يهودى دستور طبيب را اجرا مي نمايد و ظاهرا 
اين پيش آمد در روز 10 ذيحجه يعنى عيد قربان مسلمانان اتفاق مي افتد. 
شيعيان متعصب شهر مشهد قضيه را با اهانت وتحقير عيد قربان تعبير كرده 
و به فاصله چند دقيقه(ساعت) سى و پنج يهودى را مى كشند. ساير يهوديان 

مشهد از ترس جان به خانه مالها پناه آورده و دين اسالم را مي پذيرند.

حال با در نظر گرفتن چنين زمينه تاريخى در فرهنگ كلى حاكم 
بر جامعه ايران براى بيش از چند قرن است كه مى توان به درستى 
دريافت چگونه قوانين سختگيرانه و غير انسانى جمهورى اسالمى 
بر عليه كليه كسانى كه به جز باور رسمى مورد نظر حاكمان امروز 
ايران به باور و مذهبى ديگر اعتقاد دارند، شكل پيدا مى كند و در 
بر  در  نيز  را  مسلمانان  خود  از  بسيارى  حتى  كه  وسيعى  گستره 
ميان  اين  در  آنچه  حقيقت  در  مى شود.  گذاشته  اجرا  به  مى گيرد 
جا  بى  تعصبات  رنگ  پر  حضور  مى كند  خودنمايى  پيش  از  بيش 
با  و  نفى  را  انسان ها  براى  اساس  از  كه  است  مذهبى  كوركورانه  و 
از  بسيارى  زمينه  مذهبى  كشى هاى  خط  اساس  بر  جامعه  تقسيم 
ايران  مادريمان  سرزمين  سده  چندين  تاريخ  طول  در  را  جنايات 

فراهم مى آورد.
در طول اين دوران يهوديان، زرتشتيان، مسيحيان، بهائيان، عرفا 
از  مستقل  و  متفاوت  قرائتى  خواسته اند  كه  انديشانى  دگر  كليه  و 
كم  توده  مذهبى  جهل  و  خرافه  دام سياه  در  كنند  ارائه  شيعى  فقه 
سواد جامعه گرفتار آمده و به تحريك سردمداران دينى و پيشوايان 

شيعى به بدترين نحو ممكن مورد آزار قرار گرفته اند.
اينبار  اما  تاريخى  مسير  همين  هم  انقالب  از  پس  سال هاى  در 
خود  حيات  از  جديد  عرصه اى  وارد  حكومتى  قوانين  مقام  در 
كه  برگى  مى افزايد،  كشور  تاريخ  بر  ديگرى  سياه  برگ  و  مى شود 
مذهبى  اقليت  آميز  تبعيض  و  ناشايست  عنوان  آن  سرلوحه  بر 

است. بسته  نقش 

گروهى از دختران يهودى ايرانى در كالس هاى درس ميسيونرهاى مسيحى 
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پرونده
گفتگويى با يوسف شريفى پژوهشگر و نويسنده كتاب ارزشمند «درد اهل ذمه»

پايه تبعيض مذهبى در ايران چگونه گذاشته شد؟
حكومت هايى كه بر پايه ايد ئولوژى هاى خاص سياسى، مذهبى و يا قومى 
و  مى شوند  بندى  طبقه  انسان ها  حكومت ها  نوع  اين  در  مى شوند،  برقرار 
كسانى كه پيرو ايده ئولوژى آنها مى باشند و يا اينكه بخشى از قوم و يا ملت 
آنها هستند در درجه باالترى از اهميت قرار مى گيرند و ساير افراد جامعه 
در طبقات دوم و سوم و يا حتى چهارم جاى مى گيرند. بر مبناى اين طبقه 
بندى ها، هر يك از انسان ها با توجه به اين كه در جايى كه قرار گرفته اند، 
از حقوق و مزاياى خاصى برخوردار مى شوند و يا از بعضى از حقوق و مزايا 

محروم مى شوند. پايه تبعيض ها از طبقه بندى انسان ها شروع مى شود. 
وجود  اديان  پيروان  ساير  و  مسلمانان  بين  تبعيض هايى  و  مزايا  متاسفانه 
دارد كه در طول تاريخ ايران بعد از اسالم بر اقليت هاى مذهبى اعمال شده 

است.
آقاى محسن كديور در مقاله تحقيقى و بسيار با ارزشى كه تحت عنوان 
بندى  درجه  يا  بندى  طبقه  داده،  انتشار  دينى»  روشنفكر  و  بشر  «حقوق 

انسان ها را در فقه شيعه مورد برسى قرار داده است. 
آيا مى توان به بعضى از اين تبعيض هاى مذهبى اشاره كرد؟

در دوران هاى تاريخى گذشته پنج مشكل اساسى براى اقليت هاى مذهبى 
در يك حكومت اسالمى وجود داشته است :

يهوديان)  و  زرتشتيان  (مسيحيان،  ذمه  اهل  كه  است  مبلغى  جزيه:   -1
مى بايد ساليانه به حكومت هاى اسالمى پرداخت مى كردند تا يك غيرمسلمان 

و خانواده او بتواند در زير حكومت اسالمى زندگى كنند.
از  دوران هايى  در  ذمه:  اهل  مشخصه  عالمت  و  مخصوص  لباس   -2

يا  و  مخصوص  لباس  كه  بودند  مجبور  مذهبى  اقليت هاى  اسالمى  تاريخ 
مسلمانان  از  كه  باشند  داشته  خود  لباس  روى  در  را  مشخصه اى  عالمت 

متمايز گردند.
فردى  اگر  كه  بود  صورت  بدين  بها  خون  يا  ديه  كتاب:  اهل  ديه   -3
غيرمسلمان به دست مسلمانى كشته مى شد، قاتل مسلمان را زندان و يا به 
مرگ محكوم نمى كردند و قاتل مى بايد فقط خون بها پرداخت كند. خون 

بهاى يك فرد ذمى حدود هشت درصد خون بهاى يك مسلمان بود.
عالوه بر سه مورد باال دو مورد اساسى ديگر هم وجود داشت كه در زير 
حكومت اسالمى شيعه امامى بر اقليت هاى مذهبى اعمال مى شده است كه 

آن ها عبارتند از: 
1- طهارت و نجاست غيرمسلمانان: در يك جامعه شيعه اثنى عشرى 
غيرمسلمانان نجس شمرده مى شدند و هر گونه تماس بدنى با آنان موجب 

نجس شدن شخص مسلمان مى شد.
2- قانون ارث اقليت هاى مذهبى: اين قانون بدين صورت بود كه اگر 
بزرگ خانواده اى غيرمسلمان فوت مى كرد، اگر فردى از خانواده او مسلمان 
شده بود تمام ارث متوفى به اين فرد مى رسيد و ديگر افراد خانواده از ارث 

محروم مى شدند و بهره اى نمى گرفتند. 
اين ها سرفصل قوانينى بودند كه در گذشته براى اقليت هاى مذهبى وضع 
اجرا  بيش  و  كم  وقت  حكومت هاى  سياست هاى  به  توجه  با  و  بود  شده 
مى گرديد. از اواسط دوران قاجاريه، بهاييان هم به جمع اقليت هاى مذهبى 
پيوستند. تبعيض و قوانينى كه در باال ذكر شد، تا اواخر عصر قاجاريه بر 
اقليت هاى مذهبى ايرانى اعمال مى شده است. با طلوع مشروطيت و شروع 

نابرابرى انسان ها
ــريفى پديد آورنده يكى از جامع ترين كتاب هاى تحقيقاتى  يوســف ش
ــكالت و دغدغه هاى اقليت هاى مذهبى در ايران تحت عنوان  درباره مش
كتاب «درد اهل ذمه» است. اگرچه او خود در بخش انگيزه انتشار كتاب 
كه متعاقب همين مصاحبه باز نشر مى شود به روشنى از انگيزه و داليلى 
كه منجر به انتشار اين كتاب شده است سخن مى گويد اما آنچه بيش از 
هر نكته اى حائز اهميت اســت نگاه نقادانه، منصفانه و تحقيق گر اوست 
ــال ها وقت و ريشه يابى آنچه به نابرابرى انسانها از منظر  كه با صرف س
ــود چراغى از آگاهى براى رفع اين  ــب حاكم در ايران شناخته مى ش مذه

تبعيض ها در آينده برافروخته است.
ــزو بهترين كتب  ــه» را مى توان ج ــه كتاب «درد اهل ذم ــداى از آنك ج
تحقيقاتى در اين زمينه طبقه بندى كرد، شخصيت آگاه و دقيق نويسنده 
ــه دور از هر حب و بغضى و با در نظر گرفتن جميع آرا و عقايد  ــه ب آن ك
گوناگون در دوره اى بسيط از تاريخ مذهب در ايران به تحقيق پرداخته 

است اعتبارى دو چندان به اين كتاب بخشيده است.
ــريفى را به گفتگو فراخوانديم و با توجه به حسن دقتى كه  يوســف ش
ارايه پاسخ با سواالت اين مجله داشتند، در نهايت مصاحبه مكتوب ذيل 

را از ايشان منتشر مى كنيم.  يوسف شريفى -  پژوهشگر و نويسنده كتاب درد اهل ذمه
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پرونده
متاسفانه  ولى  نمى شد،  اجرا  ديگر  تبعيض ها  و  قوانين  اين  پهلوى  حكومت 
در جمهورى اسالمى دو مورد ديه اهل ذمه و قانون ارث اقليت هاى مذهبى 

دوباره زنده شده است و اعمال مى شود.
پس از استقرار حكومت صفوى در ايران، اكثريت ايرانيان كه سنى مذهب 
بودند به مذهب شيعه در آمدند و سنى مذهبان ايرانى كه درصد بزرگى از 
ايرانيان را تشكيل مى دهند، بصورت بخشى از اقليت هاى مذهبى در ايران 

در آمدند.
در دوران صفويه و جمهورى اسالمى نه تنها تبعيض در مورد اقليت هاى 
مذهبى اعمال مى شده بلكه اين تبعيض ها، شامل سنى مذهبان ايرانى هم 

شده است. 
به  مذهبى  اقليت هاى  محدوديت هاى  و  تبعيض ها  دورانى  چه  در 

حداكثر خود رسيده است؟
بدترين دوران زندگى اقليت هاى مذهبى از دوران صفويه در ايران شروع 
مى شود و تا اواخر دوران قاجاريه ادامه پيدا مى كند. هنگام شروع حكومت 
شيعه صفوى توسط شاه اسماعيل، تعداد علماى شيعه در ايران بسيار كم 
بودند. شاه اسماعيل تعدادى ازعلماى شيعه را ازجبل عامل لبنان به ايران 
دعوت كرد و گروه بسيارى از اين علما، از جبل عامل لبنان به ايران مهاجرت 
كردند. مهاجرت جبل عاملى ها به ايران در تمام طول دوران حكومت صفوى 
ادامه داشت. اين علما با خود ديدگاه هاى جبل عاملى را وارد ايران مى كنند 
حتى  و  مذهبى  اقليت هاى  بر  بسيار  فشار  ايجاد  باعث  ديدگاه ها  اين  كه 
ايرانيان سنى مذهب مى شود. از نخستين اين مهاجران، شيخ على كركى بود 
كه در دوران شاه اسماعيل به ايران آمد و در دوران شاه طهماسب كه بعد از 
شاه اسماعيل به سلطنت رسيد در دربار او اقامت داشت. شيخ على كركى كه 
به شيخ عرب مشهور بود، رساله اى نوشت و به شاه اسماعيل تقديم داشت، 
اين رساله آكنده از حس تنفر و دشمنى با سنى مذهبان مسلمان بود. رساله 
شيخ على كركى راهنمايى براى شاه اسماعيل بود كه سخت ترين فشارها و 

دشمنى ها را بر سنى مذهبان ايرانى وارد آورد.
آيا نگاه تشيع به اقليت هاى مذهبى در طول تاريخ ايران يكسان 

بوده است؟
تشيع در طول تاريخ ايران نگاه يكسانى به اقليت هاى مذهبى نداشته است. 
اولين حكومت شيعى كه در ايران تشكيل شد دولت آل بويه بود كه از سال 
320 تا 447 قمرى برابر با 932 تا 1055 ميالدى حدود صد و بيست و پنج 
سال در ايران حكومت كردند. شواهد بسيارى وجود دارد كه نشان مى دهد 
آنان پيرو تشيع امامى بودند. ديلميان موفق به فتح بغداد شدند و حكومت 
خود را در بخش هاى بزرگى از ايران برقرار كردند. دوران آل بويه يا ديلميان، 
خصوصا دوران سلطنت عضدالدوله را دوران رنسانس اسالمى ناميده اند. در 
اين دوران آزادى فكر و انديشه و آزادى اقليت هاى مذهبى و دگرانديشان 
به اوج خود رسيد. در دوران حكومت عضدالدوله بسيارى از افراد اقليت هاى 
مذهبى داراى مشاغل حساس دولتى شدند. وزير او نصر بن هارون، مسيحى 
مسيحيان ديگرى هم در دربار آنان خدمت مى كردند. ابو نصر خدا  بود و 
شاده كه زرتشتى بود معتمد عضدالدوله و خزانه دار او بود. على بن عباس 
مجوسى، طبيب مخصوص او زرتشتى بود و هم او بود كه اثر بزرگ طبى 

خود را به نام كتاب الملكى به او تقديم كرد.
عضدالدوله از اقليت هاى مذهبى دفاع مى كرد، هنگامى كه در سال 369 
غارت  را  زرتشتيان  خانه هاى  مسلمانان  شيراز  در  ميالدى)  قمرى(979 
كردند، عضدالدوله غارتگران را به شدت تنبيه كرد. مانويان هم در آن دوران 

در بغداد زندگى مى كردند و مورد تعقيب قرار نمى گرفتند.
بر  بسيارى  محدوديت هاى  و  تبعيض ها  صفويه  عهد  در  كه  حالى  در 

اقليت هاى مذهبى غيرمسلمان وارد شد. در اين دوران بسيارى از يهوديان 
و زتشتيان را به زور مجبور كردند كه بدين اسالم در آيند. در دوران صفوى 
صفوى  دولت  در  كه  كنيد  پيدا  نمى توانيد  را  مذهبى  اقليت  هيچ  تنها  نه 
داراى منصب ادارى باشد، حتى يك مسلمان غير شيعه اثنى عشرى يافت 

نمى شود كه داراى چنين مقامى باشد.
 جمعيت زرتشتيان در قبل از برقرارى حكومت صفويه بالغ بر 2 ميليون 
نفر در ايران برآورد مى شد، پس از پايان دوران قاجاريه كه آنها هم عمال 
زير  تا  زرتشتيان  تعداد  مى كردند،  دنبال  صفوى  عصر  دوران  سياست هاى 
ده هزار نفر كاهش پيدا كرد. جمعيت يهوديان هم در اين دوران كاهش 
حدود  در  كه  يهودى  جهانگرد  تودالئى،  بنيامين  رباى  يافت.  بسيارى 
سال هاى 1166 ميالدى 561 قمرى از ايران بازديد كرده است، از شهرهايى 
آنجا  در  يهودى  نفرى  هزار  پنجاه  تا  سى  جمعيت  كه  مى برد  نام  ايران  در 
زندگى مى كردند. ولى در اواخر دوران قاجاريه جمعيت يهوديان ايرانى مانند 

زرتشتيان تا چند هزار نفر كاهش پيدا مى كند.

آيا مى توانيد به موارد ديگرى از تفاوت هاى ديدگاه هاى آل بويه با 
حكومت صفوى اشاره كنيد؟

نوع رفتار و عمل كردى كه تشيع آل بويه با اقليت هاى مذهبى داشتند، 
تنها موارد اختالف بين دو ديدگاه آل بويه و صفويه نبود، اين دو ديدگاه 
مى توان  حتى  و  داشتند  اختالف  يكديگر  با  هم  ديگر  موارد  از  بسيارى  در 
گفت در تضاد بودند. از جمله مى توان به موارد فرهنگى، علمى، ادبى، و ارج 
گزاردن به ارزش هاى سنن ايرانى، تحمل دگرانديشان اشاره كرد. همانطور 
رنسانس  دوران  را  عضدالدوله  خصوصا  بويه  آل  دوران  شد  اشاره  قبال  كه 
اسالمى مى نامند. در اين دوران فيلسوفان را ارج مى نهادند و مجالس بحث و 
تبادل فكر و انديشه در بين آنها برقرار مى شد. در اين دوران به نام بسيارى 
از فيلسوفانى كه مجالس بحث و تبادل فكر و انديشه داشتند، مى توان اشاره 

كرد. 
در حالى كه تعليم علوم عقلى و فلسفه در دوران صفويه عمال منسوخ شد 
دوران  اواخر  در  مذهبى  مدرسه  مى آمد.  حساب  به  جرم  بودن  فيلسوف  و 
شده  شرط  مدرسه  اين  وقف نامه  در  كه  شده  ساخته  اصفهان  در  صفويه 
است كه در مدرسه فقط بايد علوم دينى تدريس شود و تدريس علوم عقلى 
كتاب  تدريس  كه  شده  اشاره  نكته  اين  به  خصوصا  است.  ممنوع  فلسفه  و 

فلسفى شفا از ابوعلى سينا در مدرسه ممنوع است.
از ديگر تفاوت هاى اين دو دوره مى توان احترامى را كه ديلميان براى علم 
و فرهنگ  قائل بودند را ذكر كرد. در زمان عضدالدوله كتابخانه هاى بزرگى 
در شهرهاى مختلف ايران بنا شد، كه از جمله مى توان از كتابخانه حبشى 
در بصره و كتابخانه ابوالفضل بن عميد وزير دانشمند ركن الدوله در رى 
نام برد. كتابخانه صاحب ابن عباد كه بيشتر شامل كتاب هاى فلسفى بود. 
مى گويند تنها فهرست اين كتابخانه بالغ بر ده جلد كتاب بوده است. محمود 
غزنوى پس از تصرف رى تمام كتاب هاى اين كتابخانه را آتش زد. او گفته 
بود كه اين كتاب ها را رافضيان(شيعيان)، زنديقان تصنيف كرده اند. از ديگر 

كتابخانه هاى دوران آل بويه مى توان از كتابخانه فيروزآباد نام برد. 
در صورتى كه در عصر صفوى كتابخانه هاى موجود تماما وابسته به مراكز 
مذهبى بودند و كتاب هاى مذهبى در آنها جاى داشتند. شاردن جهانگرد 
كتابخانه  كرده است،  بازديد  ايران  از  صفوى  عصر  اواخر  در  كه  فرانسوى 
سلطنتى را چند اتاق ذكر مى كند كه كتاب ها در صندوق هايى قرار گرفته اند 

و كسى به آنها مراجعه نمى كند.
عداز ديگر كارهاى بزرگ عضدالدوله ايجاد بيمارستان ها در شهرهاى مختلف 
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بود، از جمله مى توان به تاسيس بيمارستان عظيم عضدى بغداد اشاره كرد. ادا

تدريس مى  مداواى بيماران، علم پزشكى هم  در اين بيمارستان عالوه بر 
شد، 24 پزشك در اين بيمارستان كار مى كردند. در صورتى كه در عصر 
شود  تدريس  آنها  در  وپزشكى  عقلى  علوم  كه  مدرسه اى  نوع  هيچ  صفوى 
مشاهده نمى شود و حتى تدريس علوم عقلى و فلسفه در اين دوران ممنوع 
مى شود. شاردن به عدم وجود بيمارستان در ايران در دوران صفوى اشاره 
مى كند. در دوران آل بويه، عضدالدوله پزشكانى را از نقاط مختلف دعوت 
نوع  يك  و  شوند  كار  به  مشغول  بغداد  عضدى  بيمارستان  در  كه  مى كند 

سيستم جالب آموزشى و ادارى را در آن پياده مى كند.
در عصر صفوى پديده عجيب فرار مغزها از ايران آغاز مى گردد. در اين 
دوران تعداد بسيارى از فرهيختگان ايرانى از هر رشته و تخصصى از ايران 
مهاجرت مى كنند. در بين گروه عظيم مهاجران بسيارى از پزشكان ايرانى 

هستند كه به هند رفتند.
شما به پديده فرار مغزها در عصر صفوى اشاره كرديد ممكن است 

توضيح بيشترى در اين زمينه بدهيد؟
در سه مقطع از تاريخ ايران پديده عظيم فرار مغزها انجام گرفته است، 
بزرگى  گروه  كه  است  ايران  به  اعراب  حمله  از  پس  دوران  در  اول  مرحله 
مى توان  را  ايرانى  مهاجران  اين  رد پاى  كرده اند،  كوچ  ايران  از  ايرانيان  از 
مغزها  فرار  تاريخى  دوران  دومين  كرد.  مشاهده  چين  تا  حتى  و  هند  در 
و  فرهيختگان  از  عظيمى  گروه  هم  دوران  اين  در  است،  صفوى  عهد  در 
هنرمندان ايرانى از ايران گريختند و به هند رفتند. سومين دوره فرار مغزها 
در ايران، پس از انقالب اسالمى سال 1357 شمسى اتفاق افتاده است. آمار 
مهاجران ايرانى بعد از انقالب اسالمى را تا حدود سه تا چهار ميليون نفر 
برآورد كرده اند. نوع نگاه حاكم بر عصر صفوى و جمهورى اسالمى به صورت 
گيرى هاى  سخت  دوران ها  اين  در  هستند.  يكديگر  مشابه  انگيزى  شگفت 
مذهبى و عدم آزادى اجتماعى و فكر و انديشه عامل فرار فرهيختگان شده 
است. اولين گروهى كه به علت محدوديت هاى مذهبى در دوران صفويه از 
ايران مهاجرت كرده اند، سنى مذهبان ايرانى بودند. در شروع برقرارى دولت 
صفوى نواختن موسيقى و داشتن آالت نوازندگى ممنوع شد. شاه طهماسب 
دستور داد كه تمام نوازندگان و خوانندگان را از دربار اخراج كنند. او استاد 
حسين سرنايى را كه به مجالس مى رفت و موسيقى مى نواخت را حبس كرد 
و در آخر او را قسم دادند كه سواى سرنايى كه در نقاره خانه شاهى مى نوازد، 

در جايى ديگر ساز نزند.
در كتاب بدايع الوقايع، نوشته محمود واصفى آمده است كه چگونه كاروان 
عظيمى از هنرمندان ايرانى در سال 916 قمرى از خراسان فرار كردند و به 
سوى شرق رفتند. او از هنرمندانى چون قاسم على قانونى، قانون نواز ماهر، 
سيد احمد غجكى، محب على بولبانى، استاد حسن عودى، استاد حسينى 
كوچك نايى، نى نواز، مير خواننده، حافظ بصير خواننده، و تعداد بسيار ديگر 
از اين هنرمندان كه با اين كاروان كوچ كردند را نام مى برد. او از مقصود على 

رقاص هم كه رقصنده ماهرى بود در بين اين مهاجران نام مى برد. 
از ديگر فرهيختگان ايرانى كه به طور مداوم در تمام دوران صفوى از ايران 
كوچ كردند و به هند رفتند، شاعران و نويسندگان ايرانى بودند. آقاى گلچين 
معانى در كتاب دو جلدى خود به نام كاروان هند، شرح حال آثار هفتصد 

و چهل و پنج نفر از اين شاعران و نويسنگان مهاجر به هند را آورده است.
دسته ديگر از مهاجران به هند پزشكان مهاجر ايرانى بودند. دكتر سيريل 
اين  از  بسيارى  تعداد  مهاجرت  از  صفويه  دوران  در  طب  كتاب  در  الگود 
به  ايرانى  پزشكان  اين  از  گروهى  مى كند.  اشاره  هند  به  ايرانى  پزشكان 
مقامات بسيار باالى علمى و ادارى در هند رسيدند. او در كتاب خود از ده ها 

پزشك عالى قدر و ماهر ايرانى نام مى برد كه به هند مهاجرت كردند و آنان 
مى نويسد  الگود  دكتر  نوشتند.  هند  در  پزشكى  رشته  در  بسيارى  تاليفات 
هيچ كتاب پزشكى بزرگى در دوره صفويه در ايران نوشته نشده است و هيچ 

مركز تربيت پزشك در ايران وجود نداشته است.
دسته ديگرى از مهاجران ايرانى، سياستمداران و دولتمردانى بوده اند كه 
به دربار هند رفته اند، و عمال آنان بودند كه دولت هاى هند را رهبرى و اين 
كشور را اداره مى كردند. آنان حتى به مقام نخست وزيرى و وزارت رسيده اند 

كه در اين مورد شواهد بسيارى وجود دارد.
معماران و مهندسين ايرانى هم از ديگر فرهيختگان ايرانى بودند كه به 

هند رفتند. 
آنچه را كه در اينجا در مورد فرار مغزها در عصر صفوى ذكر شده است 
مى توان  مورد  اين  در  باشد.  مى  فهرست  يك  صورت  به  و  خالصه  بسيار 
كتاب كاملى نوشت، علل بوجود آمدن چنين پديده اى و پى آمد هاى اين 
علل  از  يكى  است  معتقد  الگود  دكتر  داد.  قرار  بررسى  مورد  را  مهاجرت ها 
متفكر  مغزهاى  عظيم  مهاجرت  همين  صفويه  سلسله  اضمحالل  و  سقوط 

كشور به خارج، مخصوصا به هند بوده است. 
شباهت هاى پديده فرار مغزها در عصر صفوى و جمهورى اسالمى شگفت 
انگيز است و دليل آن هم تشابه كامل عواملى است كه در ايجاد اين پديده 

در اين دوران ها وجود دارد.
گرد مرگى كه در عصر صفوى با حاكم شدن ديدگاه هاى جبل عاملى بر 
سوزاند  را  ريشه ها  از  بسيارى  شد،  پاشيده  ايرانى  انديشه  و  علم  و  فرهنگ 
بتوانند  ايران  در  انديشه  و  فرهنگ  و  علم  دوباره  تا  كشيد  طول  مدت ها  و 
جوانه هاى مجددى بزنند. در كتاب هاى طالب اف، آخوندزاده، زين العابدين 
مراغه اى مى توان كوشش هايى را كه ايرانيان در اواخر قاجاريه براى بيرون 
آمدن از اين دوران سياه انجام داده اند را مشاهده كرد و عواملى را كه جلوى 

رشد مجدد انديشه و علم را مى گرفتند به خوبى ديد. 
آيا نابرابرى هاى انسانى پى آمدهاى منفى و يا زيانبارى براى ايران 

داشته است؟
لحاظ  از  ايران  در  زرتشتيان  و  مسيحيان  يهوديان،  مذهبى،  اقليت هاى 
تعداد بسيار محدود و كم بودند بنابراين نقش تعيين كننده اى در سرنوشت 
نظامى و سياسى ايران نداشتند. ولى سنى مذهبان ايرانى درصد بزرگى از 
را  كننده اى  تعيين  نقش  مى توانند  و  مى دهند  تشكيل  را  ايرانيان  جمعيت 
در سرنوشت ايران بازى كنند. در اواخر عصر صفوى و خصوصا در دوران 
در  را  كامل  قدرت  عاملى  جبل  ديدگاه هاى  با  علما  حسين  سلطان  شاه 
دولت صفوى در دست مى گيرند و فشار و آزار بر سنى مذهبان ايرانى را به 
اوج خود مى رسانند. تعقيب خونينى بر عليه سنى هاى قفقاز، كردستان و 
افغانستان آغاز مى شود و مساجد آنان تبديل به اصطبل مى شود و روحانيون 

آنها را مى كشند.
افغان ها هر چه به دربار شاه سلطان حسين از اين مظالم شكايت مى كنند 
به نتيجه اى نمى رسند. مير ويس پدر محمود افغان به حجاز مى رود،  و از 
علماى سنى حجاز اين فتوا را مى گيرد كه با توجه به ظلمى كه شيعيان 
در حق سنى هاى افغانى روا مى دارند، شورش و جنگ سنييان بر ضد دربار 

صفوى شايسته است.
محمود  گرفت،  شكل  اصفهان  به  افغان  محمود  حمله  پايه  نقطه  اين  از 
اصفهان را فتح مى كند و دولت صفوى سرنگون مى گردد و كمتر از يك صد 
سال بعد هم افغانستان كه اكثريت مردم آن سنى مذهب بودند، با چراغ 
سبز دولت هاى خارجى از ايران جدا مى شود و مردم افغانستان هم هيچ گونه 

اعتراض و مقاومتى بر ضد اين جدايى انجام نمى دهند.
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پرونده
گرجيان،  بود،  ايران  ايالت هاى  از  يكى  تاريخى  دوران  در  هم  گرجستان 
خود  دينى  وظيفه  مذهبى  تعصب  با  صفوى  شاهان  و  بودند  مسيحى 
مى دانستند كه با كافران مسيحى گرجى به جنگ بپردازند. در دوران صفويه 
و  كشيدند  لشكر  گرجستان  به  بار  ده ها  ايرانيان  قاجاريه  سلسله  اوايل  تا 
هزاران نفر از مردان گرجى را كشتند، دهكده ها و خانه هاى آنان را ويران 
كردند. داستان كشتار گرجيان در اين دوران داستان بسيار پردردى است. 
هدف بعضى از اين لشكركشى ها آوردن برده و اسير شامل زنان زيبا روى 
گرجيان  هجدهم  قرن  در  بود.  گرجى  مسيحى  خردسال  پسربچه هاى  و 
مسيحى مذهب دست اتحاد به روسيه تزارى، كه آنها هم مسيحى بودند، 
عثمانى  و  ايران  حمالت  مقابل  در  را  خود  كه  مى كنند  سعى  و  مى دهند 
كه قرن ها به آنها حمله كرده بودند، محافظت كنند. بسيارى از گرجيان 
در سپاه روسيه شروع به خدمت مى كنند و گرجيانى در ارتش روسيه به 
گرجيان  از  سيسيانف  نام  به  ژنرال ها  اين  از  يكى  مى رسند.  ژنرالى  درجه 
بود و فرماندهى ارتش روسيه را در جنگ با ايرانيان بر عهده داشت. در دو 
جنگى كه در مى گيرد ايران شكست مى خورد و بخش هاى بسيار بزرگى از 
ايران جدا مى شوند. سردار گرجى سپاه روس، پس از شكست سپاه ايران 
مى گويد: انتقام قرن ها مصيبت گرجيان را از ايرانيان گرفتم. در دوران همين 
و  مى دهند  جهاد  به  فتوا  شيعه  روحانيون  هنوز  مى بينيم  كه  جنگ هاست 
مورد  دو  اين  در  مى دهند.  سربازان  به  را  اسيران  و  غنائم  تقسيم  بشارت 
نشانه هاى روشن نابرابرى انسانى را بر ضد منافع ملى ايران مشاهده مى كنيم 

كه جدايى بخش هاى بزرگى از ايران را در پى داشت.
حكومت  سيستم  در  را  انسانى  نابرابرى هاى  همان  شوم  سايه  هم  امروزه 
جمهورى  دولت  در  كه  اقداماتى  كرد.  مشاهده  مى توان  اسالمى  جمهورى 
اسالمى بر ضد سنى مذهبان بلوچ و كرد ايرانى و يا بهاييان و حتى دراويش 

گنابادى اعمال مى شود مى توان چند مورد آن را ذكر كرد: 
بناى ساختمان مساجد سنى مذهبان ممنوع است.

تهيه  تلويزيونى  و  راديويى  مصاحبه هاى  و  ها  فيلم  ها،  كتاب  مقاالت، 
مى گردد كه در آن ها به اعتقادات اهل سنت توهين و بى احترامى مى شود.

كارگزاران حكومت اسالمى اتومبيل هايى در شهر زاهدان راه مى اندازند و 
از طريق بلندگوهايى كه بر روى آنها نصب شده سب(دشنام) خلفا (عمر، 

عثمان و ابوبكر) را مى گويند.
فريادهاى عصر شاه سلطان حسين مير ويس را امروز مى توان دوباره به 
صورتى ديگر در بلوچستان شنيد، متاسفانه گوش شنوايى در تهران نيست 
كه اين فريادها را بشنود. نگرانى در آن است كه هنگامى مسئوالن جمهورى 

اسالمى متوجه اين فريادها شوند كه خيلى دير شده باشد.
در  صفويه  و  بويه  آل  دوره  تشيع  بين  اساسى  تفاوت هاى  به  شما 
مورد اقليت هاى مذهبى اشاره كرديد و  مواردى از تضادهاى بين اين 
دو سيستم را توضيح داديد، آيا فكر مى كنيد مى توان اين قوانين را 

اصالح كرد؟
اصلى  حقوق  از  بخشى  اقليت ها،  حقوق  كردم  اشاره  قبال  كه  طور  همان 
طريق  از  ايران  ملت  حقوق  كه  است  روشن  بسيار  و  است  ايران  مردم 
ديدگاه هاى جبل عاملى جمهورى اسالمى مورد تجاوز قرار گرفته است كه 
بايد آنها اصالح گردد. اولين كسى كه در دوران معاصر به تضاد بين تشيع 
قبل از صفويه و بعد از آن اشاره كرد، دكتر على شريعتى است، او در كتاب 
معروف خود تحت عنوان تشيع علوى و تشيع صفوى اين تضادها را مورد 
مطالعه قرار داده است. او خطى بين اين دو تشيع مى كشد و اين دو را يكى 
و  قوانين  زدودن  لزوم  به  ابهام  و  پرده  در  بسيار  شريعتى  دكتر  نمى داند.  
احكام جبل عاملى اشاره مى كند. امروزه در ايران روشنفكران و يا نوانديشان 

دينى لزوم تغييراتى در قوانين و احكام را احساس مى كنند و در اين راه هم 
قدم هايى برداشته اند. آقاى هاشم آقاجرى مسئله تقليد را زير سوال مى برد 
و چه بهاى سنگينى براى اين كار پرداخت مى كند. دكتر عبدالكريم سروش 
طبقه  درستى  به  كديور  محسن  آقاى  مى كشد.  چالش  به  را  فقيه  واليت 
بندى انسان ها را در مذهب شيعه تجزيه و تحليل مى كند و آقاى اشكورى 
در جلسه سخنرانى كه در دانشگاه يو سى ال اى انجام مى دهد به صراحت 
اعالم مى كند كه دين بايد از دولت و سياست جدا شود. به عقيده من بايد 
نوانديشى دينى و نوانديشان دينى را بسيار جدى گرفت و اقدامات آنان را 
ارج نهاد. كار بسيار مشكل و سختى را آغاز كرده اند و متاسفانه از هر دو جناح 
غير مذهبى ها و مذهبيون سنتى يا جبل عاملى مورد حمله قرار مى گيرند. با 
تغييرات اساسى و بازنگرى در قوانين مذهبى است كه حقوق تمامى مردم 
ايران و اقليت ها هم مى تواند مورد توجه قرار گيرد و رعايت شود. تا روزى كه 
قوانين و احكام توسط خود باورمندان به آن ايده ئولوژى تصحيح نشود و يا 
تغيير نكند اين قوانين به صورت احكام الهى جلوه مى كنند و هر گونه انتقاد 
و خرده گيرى از آنان گناه محسوب مى شود. اين قوانين تغييرناپذير نيستند 
حتى در جمهورى اسالمى هم احكام و قوانين با توجه به شرايط و نيازهاى 

روز، تغيير داده شده اند، كه به سه مورد آن اشاره مى شود:
مورد اول: حالل شدن ماهى خاويار است كه با فتواى خمينى انجام گرفت.

مورد دوم: تشريح جسد انسان مسلمان است. در فقه اسالمى تشريح جسد 
انسان مسلمان ممنوع است و كسى كه آن را انجام دهد بايد ديه بپردازد. 
پس از ايجاد دانشكده پزشكى در تهران در دوران رضا شاه علما با تشريح 
جسد مخالفت مى كردند، رييس دانشكده پزشكى خود به بيمارستان ها سر 
با  و  مى كرد  جمع  بيمارستان ها  از  را  بى صاحب  جسد هاى  پنهانى  و  مى زد 
مى آورد.  تهران  پزشكى  دانشكده  تشريح  سالن  به  خود  شخصى  اتومبيل 
حسين مكى در تاريخ بيست ساله خود آورده است كه دانشجويان مدرسه 
طب اجساد مردگان زرتشتى را براى تشريح از قبرستان آنان مى دزديدند، 
قدرت  مى شد.  زرتشتيان  صداى  و  سر  و  شكايت  باعث  آنان  كار  اين  كه 
قرار  پزشكى  دانشكده هاى  اختيار  در  جسد  و  كرد  حل  را  مساله  شاه  رضا 
مى گرفت. پس از انقالب اسالمى تشريح جسد انسان مسلمان دوباره ممنوع 
از  يكى  در  پزشكى  دانشكده  يك  بود  قرار  سال هاى 1360  اوايل  در  شد. 
از  گروهى  با  همراه  من  خود  منظور  همين  به  شود.  ساخت  شهرستان ها 
معماران و مهندسان از دانشكده پزشكى دانشگاه ملى سابق و شهيد بهشتى 
خالى  جسد  حوضچه هاى  دانشكده  تشريح  بخش  در  داشتيم.  بازديد  امروز 
ممنوع  مسلمان  جسد  تشريح  كه  مى گفت  تشريح  سالن  مسئول  بودند. 
از  تشريح  براى  جسد  كه  شود  تصويب  بودجه اى  است  قرار  و  شده است 
بود.  زيادى  بودجه  به  احتياج  و  عملى  غير  كار  اين  شود.  وارد  هندوستان 
پس از چندى نيازهاى علمى باعث گرديد علما فتوا دهند كه تشريح انسان 
مسلمان اگر براى آموزش پزشكى و يا پيشرفت علم و سالمت مردم است 

اشكالى ندارد، از آن پس تشريح جسد آزاد شد.
مورد سوم: نجس بودن اهل ذمه است: اعتقاد به نجاست اهل ذمه بصورت 
اجماع علماى شيعه در آمده است در طول تاريخ تشيع اكثريت علماى شيعه 
راى به نجاست اهل ذمه داده اند. امروز در جمهورى اسالمى تعدادى از علما 

راى و فتوا به طهارت اهل ذمه داده اند.
قوانين فقهى در تمام اديان قابل تغييراند و مقتضيات زمان و مكان ايجاب 
مى كند كه اصالح شوند. تشيع در طول تاريخ ثابت كرده است كه مى تواند 
با شرايط زمان هماهنگ باشد، و در دوران آل بويه مى توان گفت صدها سال 
حتى از زمان خود هم جلوتر بوده است. اين كار امكان پذير است، چگونه 
مى توان عمل كرد من نمى دانم، اين وظيفه باورمندان به اين مذهب است 

كه راه حل هاى مناسب را بيابند و به آزادگى آن دوران باز گردند.
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پرونده

بهار سال 1367 شمسى بود، حدود ده سال از انقالب اسالمى در ايران 
مى گذشت، شبى به دعوت يكى از دوستان يهودى  به مجلس جشنى كه 
چند  شب،  يازده  حدود  ساعت  بودم،  رفته  بود،  كرده  برگزار  خود  خانه  در 
ساعتى از آغاز جشن گذشته بود، كه پاسداران انقالب اسالمى به محل جشن 
ريختند و تمام ميهمانان را از زن و مرد همراه با صاحب خانه بازداشت كردند 
و با مينى بوس هايى كه از پيش به محل آورده بودند، به يكى از كميته هاى 
انقالب بردند. شب را تا صبح، بازداشت و در كميته گذرانديم، صبح روز بعد، 
سند  يا  و  خانه  سند  چون  وثيقه اى  سپردن  با  شدگان  بازداشت  ما  يكايك 

ماشين، به طور موقت آزاد شديم. 

پس از حدود دو ماه، از سوى دادگاه انقالب به همه اطالع دادند كه در 
روزى معين به يكى از شعبه هاى دادگاه هاى انقالب مراجعه كنيم. در صبح 
روز تعيين شده همه به دادگاه انقالب رفتيم. چند ساعتى را در حياط دادگاه 
منتظر مانديم. بعدازظهر بود كه اسامى را خواندند و افراد به صورت گروه هاى 
پنج نفرى براى محاكمه به اتاق دادگاه برده شدند. من را همراه با چهار نفر 
ديگر از دوستانم به دادگاه بردند، از پنج نفرى كه محاكمه مى شديم، سه 
نفر يهودى، يك نفر از دوستان مسلمان و ديگرى دوستى بهايى بود. رييس 
ريشى  ته  كه  جوانى  مرد  و  بود  ميان سالى  حجت االسالم  يا  آخوند  دادگاه 
را  خود  يك  هر  دادگاه  رييس  آخوند  دستور  به  بود.  دادگاه  منشى  داشت 
معرفى كرديم و مذهب خود را كه پرسيده شده بود، گفتيم. در اين هنگام 

آخوند رييس دادگاه رو به دوست مسلمان ما كرد و گفت: 
غذاى  رفته ايد؟  يهودى  يك  خانه  به  چطور  شما  نمى دانم  من  «حاج آقا 
آن ها را خورده ايد! چاى و آب آن ها را نوشيده ايد! اگر دست يك يهودى به 
دست من بخورد و عرق دستش دست مرا تر كند، دست من نجس مى شود، 

نمى دانم شما چطور غذاى آن ها را خورده ايد؟» 
ما  مسلمان  دوست  نكشيد،  طول  دقيقه  پنج  از  بيش  گروهى،  محاكمه 
شالق  ضربه  هفتاد  به  يك  هر  يهودى  نفر  سه  ما  و  شد  آزاد  خوشبختانه 
محكوم شديم و آخوند رييس دادگاه دوست بهايى ما را، عالوه بر محكوم 
كردن به هفتاد ضربه شالق، به دو سال تبعيد در يكى از شهرهاى بد آب و 
هوا هم محكوم كرد. يك جرم معين از نظر دادگاه و سه مجازات مختلف. هر 
يك از ميهمانان را پس از محاكمه چند دقيقه اى به زيرزمين دادگاه  انقالب 
بردند و حكم شالق را در مورد آنان اجرا كردند. از هفتاد ضربه شالقى كه به 
آن محكوم شده بودم، بيست ضربه را محكم زدند و پنجاه ضربه باقيمانده را 
هم به صورت نمايشى آرام زدند. ساعتى بعد با پشتى زخمى از ضربات شالق 
و روحى بسيار آشفته و قلبى شكسته به خانه آورده شدم. چند روزى در 

خانه بسترى بودم و يكى از دوستان پزشك، هر روز پانسمان زخم هاى پشتم 
را عوض مى كرد. پس از گذشت حدود دو ماه، از زخم هاى شالق اثرى نبود، 
ولى اثر زخم سخن حجت االسالم رييس دادگاه انقالب اسالمى من را رها 
نمى كرد. به دست هايم نگاه مى كردم و در آن ها به دنبال نجاست مى گشتم. 
در آن دوران در بحران روحى بسيار بدى بسر مى بردم، كشمكش عجيبى در 
درون خود داشتم، از خود مى پرسيدم در حالى كه نگاه دادگاهى كه بايد از 
حقوق من به عنوان يك شهروند ايرانى دفاع كند نسبت به من چنين است، 
آيا زندگى كردن من و خانواده ام در زير يوغ چنين حكومتى درست، عقالنى 

و قابل تحمل است. 
پس از اين رخداد، همسر و فرزندانم با گرفتن گذرنامه به خارج از ايران 

رفتند، دولت اسالمى به من گذرنامه براى خروج از كشور نداد. 
غروب يك روز زمستان همان سال بود كه از زاهدان حركت كرديم، من با 
يك خانواده پنج نفرى يهودى ديگر همراه بودم، پدر و مادر و سه پسر بچه ى 
كوچك، چهار روز بود كه در زاهدان منتظر بوديم كه راه ها امن شود و از مرز 

عبور كنيم. بعدازظهر بود كه خبر دادند كه راه ها امن است. 
كاالهاى  آن ها  كرديم،  حركت  قاچاقچيان  كاروان  با  همراه  كه  بود  غروب 
قاچاق را با وانت هايى به پاكستان مى بردند، ما هم همراه آن ها مى رفتيم. 
عقب يكى از وانت ها سوار شديم. وانت ها پر از گونى هاى جنس قاچاق بود، 
بودند.  گذاشته  خالى  ما  نشستن  براى  وانت  انتهاى  در  هم  كوچكى  فضاى 
پيرمرد بلوچ كه چند روزى ميهماندار ما بود كاسه آب را پشت سر ما خالى 

انگيزه
ــريفى وعده كرده  ــه كه در ابتداى مصاحبه با آقاى يوســف ش همانگون
بوديم براى آشنايى بيشتر خوانندگان عزيز مجله ايرانشهر با كتاب درد 
ــرح داليل و آنچه انگيزه  ــتين بخش اين كتاب را كه به ش اهل ذمه نخس
نويسنده به پيدايش اين اثر بوده است، مى پردازد، عينا باز نشر مى كنيم.

در خصوص اين بخش از كتاب كه روايتى از رخدادى مربوط به اواخر 
دهه 1360 خورشيدى در تهران است، كه نويسنده در تجربه آن سهيم 
ــاهد بود كه بابرابرى هاى انسانى ناشى از مذهب  بوده اســت مى توان ش

چگونه گريبانگير جامعه ايرانى در سال هاى معاصر است.
ــركت كتاب  ــدان براى تهيه و مطالعه اين كتاب مى توانند به ش عالقمن
واقع در وست وود لس آنجلس و يا سايت www.ketab.com مراجعه 

نمايند.
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پرونده
كرد. چه مهربان در اين مدت از ما پذيرايى كرده بود، غذا براى ما آماده كرده 

بود، ظرف هاى غذاى ما را بدون احساس نجس بودن شسته بود.
 هوا تاريك شده بود كه از زاهدان خارج شديم، كاروان وانت ها پشت سر 
خوبى  به  بيابان  در  را  راه  مسير  راننده ها  مى كردند.  حركت  زنجيروار  هم 
مى شناختند. با چراغ خاموش حركت مى كردند. در پشت وانت به آسمان 
صاف و پرستاره بلوچستان نگاه مى كردم، فكرم به هر سوى پرواز مى كرد، 
از خود مى پرسيدم من در اين شب سرد زمستانى در بيابان هاى بلوچستان، 
همراه با كاروان قاچاقچيان چه مى كنم؟ چرا اينجا هستم؟ از چه چيز فرار 
از  اين گونه  بايد  كه  شده ام  مرتكب  جرمى  چه  مى كنم؟  فرار  چرا  مى كنم؟ 
عبور  ذهنم  در  گذشته  رخدادهاى  و  خاطرات  شوم؟  خارج  مادرى ام  كشور 

مى كردند. 
كاروان وانت ها جاده زاهدان -ميرجاوه را قطع و از عرض جاده عبور مى كند. 
كاروان در بيابان حركت مى كرد و ما ساعت ها بود كه در فضاى كوچك پشت 
وانت نشسته بوديم. شب از نيمه گذشته بود، حدود يك بامداد بود كه كاروان 
در بيابان ايستاد. راننده ها پياده شدند، مرد قاچاقچى رابط ما هم پياده شد 
و به ما نزديك شد گفت: از پشت وانت پياده شويد، پياده شديم. سيگارى 
پاكستان  در  حاال  كرديم،  عبور  مرز  از  گفت:  آمد  ما  طرف  به  كرد  روشن 
هستيم. يك لحظه خشكم زد اصًال خوشحال نشدم، ناگهان احساس كردم 
درونم خالى شد، احساس كردم قسمتى از وجودم را از دست داده ام و خود 
دست گرفتم.  دو  بين  را  سرم  نشستم  زمين  روى  كرده ام، بى اختيار  گم  را 
اشك هايم بى اختيار از چشمانم جارى شد و گونه هايم را خيس كرد. رابط 
پهلويم آمد، دستش را روى شانه هايم زد پرسيد: حالت خوب است؟ گفتم 

آره.
هنگامى كه به كراچى رسيدم با بسيارى از ايرانيان گريخته از ميهن روبرو 
مى  سرگردان  شهر  در  روزها  و  بودند  گريخته  جنگ  از  كه  جوانانى  شدم. 
گشتند. مصرف مواد مخدر بين اين جوانان چه بيداد مى كرد. خانواده هاى 
بهايى را ديدم كه به همين ترتيب از ايران خارج شده بودند. افراد بسيارى 
كه به طور موقت به پاكستان آمده بودند تا از كشورى ديگر ويزا بگيرند و به 
آن جا بروند. يك سال ونيم در راه بودم كه به آمريكا رسيدم، پس از مدت ها 

تمام خانواده دوباره دور هم جمع شديم. 
پشت  را  مهاجرت  بحران هاى  و  مشكالت  كه  كشيد  طول  سالى  چند 
زمان فراغتى كه برايم فراهم شد، در پى پاسخ به  اولين  سر گذاردم و در 
پرسش هايى كه در اين مدت، هميشه ذهن مرا مى آزرد گشتم. ريشه هاى اين 
تعصبات و خرافات در كجاست؟ چرا غيرمسلمانان نمى توانند در يك جامعه 
اسالمى داراى حقوق برابر با مسلمانان باشند؟ در جستجوهاى خود كه نگاه 
نجس بودن يهوديان از كجا ريشه مى گيرد، مجبور شدم كه به گذشته هاى 
تاريخى مراجعه كنم، مشاهده كردم كه بسيارى از اين خرافات و تعصبات 
ريشه در عصر صفوى دارد. به داستان پر درد زندگى زرتشتيان و يهوديان در 
آن دوران برخوردم. از اين روى در اين نوشته سعى شده است كه موقعيت 
اجتماعى و مذهبى اقليت هاى مذهبى در اواخر عصر صفوى مورد بررسى 
قرار گرفته و مشكالتى را كه اين اقليت ها در آن روزگار با آن روبرو بوده اند، 

شرح داده شود.
 در آغاز كار، قصد داشتم چند صفحه اى به صورت مقاله كوتاهى بنويسم، 
ابرامى  هوشنگ  دكتر  زنده ياد  به  را  نوشته هايم  نخستين  كه  هنگامى  ولى 
پژوهش  و  دهم  ادامه  را  كار  كه  كرد  پيشنهاد  مطالعه  از  پس  او  سپردم، 

بيشترى انجام دهم و نوشته ها را كامل تر كنم. روانش شاد باد.
نوشته هايى كه در پيش رو داريد حاصل پرسشى است كه آن روز در دادگاه 

انقالب اسالمى به ذهن من خطور كرد.
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پرونده
بعد از 18 سال، سرنوشت جوانان يهودى ناپديدشده ايرانى هنوز در پرده ابهام:

در خالل سال هاى 1994 تا 1997، دوازده يهودى ايرانى كه به مانند هزاران 
نفر ديگر از طريق مرز هاى شرقى و غربى كشور قصد فرار از زندان استبداد 
دينى حاكم در ايران را داشتند به طرز مشكوكى مفقود مى شوند. درحالى كه 
پيگيرى هاى اعضاى خانواده اين عزيزان همچنان ادامه دارد اما تا اين لحظه 
هيچ خبر موثقى از سرنوشت اين افراد به وسيله هيچ نهاد مرجع و يا پيگيرى 

بر اساس مدارك قابل استناد ارائه نشده است.
آنچه بيش از پيش در اين پرونده خودنمايى ميكند اثبات اين مدعاست كه 
اين افراد هرگز از مرزهاى ايران خارج نشده اند و در داخل خاك ايران دستگير 
شده اند. پس به داليلى كه تا امروز مشخص نيست مقامات مسئول ايرانى هرگز 
مسئوليت دستگيرى اين افراد را به عهده نگرفته و پاسخگوى سرنوشت اين 

افراد در طول 18 سال گذشته نشده اند.
براى اثبات اين ادعا كه آيا اين عزيزان در خاك ايران دستگير شده اند به 
سراغ خانواده برخى از آنها رفتيم كه به داليل امنيتى مايل به افشاى اساميشان 
نيستند. اما اطالعات ناشى از سال ها پيگيرى و ممارست دريافتن خبرى دقيق 
از وضع اين افراد تا آن اندازه دقيق است كه نمى توان منكر آنها شد. يكى از 
اين بستگان با شرح نحوه مراحل وقوع حادثه مى گويد در زمان اين رخداد من 
به دقت پيگير خروج بدون مشكل بچه ها بودم. در حالى كه در آن سوى مرز 
مقدمات پيوستن بچه ها به كميسارياى پناهندگان سازمان ملل از سوى والدين 
يكى از بچه ها فراهم شده بود، آنها به همراه بلد محلى خود كه مردى بلوچ 
بود راهى شدند. در آخرين تماس تلفنى، فرزندم به من گفت: «تا چند ساعت 
ديگر پس از عبور از مرز ميرجاوه با شما تماس مى گيرم.» اما آن چند ساعت 

تا به اكنون يعنى بيش از 18 سال طول كشيده است.
اما خبر دستگيرى بچه ها قبل از رسيدن به مرز و فقط به فاصله چند ساعت 
بعد به زاهدان مى رسد. در حالى كه ساك ها و وسايل ايشان كه از قبل به مرز 
منتقل شده بود همچنان در ميرجاوه مى ماند و هرگز بچه ها به مرز نمى رسند 
تا وسايل خود را دريافت دارند. انتشار همين خبر كافيست تا والدين آنها را 
راهى پاسگاه هاى پليس و ادارات دادستانى و قضايى سيستان و بلوچستان كند. 
در حالى كه در اقدامى هماهنگ كليه مقامات، خود را از موضوع بى خبر جلوه 
مى دهند و حتى آقاى محمد رضا مرزيه كه در اداره دادگسترى وقت مسئول 
موضوع است سعى در پنهان كارى دارد، يك سرباز وظيفه  مشغول به خدمت 
در زندان زاهدان به صورت محرمانه به والدين يكى از دستگير شدگان خبر 
مى دهد كه فردى را با مشخصات فرزند آنها به تازگى از اين زندان به تهران 

منتقل كرده اند.
همين ادعا كافيست كه بارديگر والدين را به ادارات مسئول بكشاند اما طرح 
همين موضوع باعث مى شود تا آن سرباز وظيفه هم به يكباره از محل خدمت 

خود به نقطه ديگرى منتقل شده و  ناپديد گردد.
اما همين شهادت كوچك كفايت مى كند كه باور داشته باشيم اين جوانان 
نه تنها از مرز خارج نشده اند بلكه به وسيله ماموران دستگير شده اند و سپس 
در حالى كه از سالمت برخوردار بوده اند به صورت محرمانه اى از منطقه به 
سه  از  كمتر  در  و  رخداد  اين  پى  در  چرا؟  اما  شده اند.  منتقل  كشور  مركز 
سال بعد در چند مرحله اتفاقات مشابه ديگرى هم براى يهوديان ديگرى رخ 
مى دهد. در حالى كه در همان سال ها شمار كثيرى از ايرانيان با گرايش هاى 

پرونده اى كه به راز تبديل شده است

شاهين نيكخو
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آگهى

ديدار برخى اعضاى خانواده زندانيان با رئيس جمهور وقت اسرائيل براى دادخواهى

دينى مختلف كه قصد داشتند از كشور خارج شوند از طريق همين مرز ها به 
كشورهاى همجوار رفته و به سازمان ملل پناهنده مى شوند، اين فقط يهوديان 
هستند كه با چنين مسئله اى برخورد كرده شاهد ناپديد شدن برخى از جوانان 
و البته ديگر افراد جامعه خود مى شوند. همين مسايل است كه به تئورى دست 
داشتن مقامات جمهورى اسالمى در ربودن بى سر و صداى اين اشخاص براى 

انجام مقاصد پنهانى دامن مى زند. 
پرونده  اين  درباره  يهوديان  جامعه  دست اندركاران  از  برخى  حال  اين  با 

عملكردى از خود به جا گذاشته اند كه جاى ترديد بيشترى به همراه دارد.
انجمن  وقت  رييس  يشايائى»  «هارون(پرويز)  عملكرد  خصوص  اين  در 
كليميان به گواه برخى از اعضاى خانواده هاى افراد ناپديد شده، بيش از ديگران 
شك برانگيز است. او كه به داشتن مواضع مورد پسند مقامات جمهورى اسالمى 
شهرت دارد حتى بدون در نظر گرفتن غم و آالم خانواده هاى آسيب ديده 
و بى توجه به مشكالت عمده اى كه اقليت هاى مذهبى در ايران گرفتار آن 
هستند در جلسه اى رسمى كه در آن خانواده ها و برخى مسئولين رده سوم 
دولتى براى پيگيرى اين حوادث و سرنوشت 12 يهودى ناپديد شده تشكيل 
مى دهند خطاب به والدين فرزندان مفقود شده مى گويد: «فكر كنيد بچه هاى 
شما هم مثل اين همه جوانى كه در جبهه ها كشته شدند قربانى مملكت 
شده اند. اصال عيب از شماست و شما داريد تقاص كارتان را پس مى دهيد. مگر 
اين نظام چه عيبى داشت كه خواستيد بچه هايتان را بفرستيد بروند؟» جداى 
از آنكه چنين عملكردى از سوى افرادى كه مدعى حفظ و صيانت از حقوق 
شهروندى اقليت ها هستند جاى سوال دارد، اين نكته را نيز به ذهن متبادر 
مى كند كه چه انگيزه و اطالعى از موضوع به صورت محرمانه در اختيار اوست 
كه سعى مى كند اذهان جامعه و خانواده هاى آسيب ديده را از اصل قضيه به 

حاشيه بكشاند؟
در سال هاى اخير مقامات ديگرى از جامعه يهوديان ايران از جمله آقاى 
«موريس معتمد» نماينده پيشين اقليت يهوديان در مجلس ايران بارها و بارها 
با فشار خانواده ها پيگير سرنوشت اين افراد مى شود. حتى با وساطت وى برخى 
از والدين جوانان يهودى ناپديد شده موفق به ديدار با مهدى كروبى رئيس 
وقت مجلس ايران مى شوند. اما اين پيگيرى ها هم بى نتيجه مى ماند. از سوى 
ديگر خويشاوندان افراد ناپديد شده مالقات هايى با برخى ديگر از مقامات ايرانى 
انجام مى دهند كه حتى محمد خاتمى رئيس جمهور سابق اين هم در ميان 
اين مالقات شدگان است، اما تنها نتيجه اى كه از اين ميان حاصل مى شود 
تنها همان بى خبرى دردناكى است كه والدين يكى از مفقودين در توصيف آن 
مى گويد: «تا جاى كسى مثل من كه اين همه سال از فرزندم بى خبرم نباشيد 
نمى توانيد درك كنيد كه بى خبرى تا چه اندازه دردناك تر از شنيدن خبر 

بد است.»
تا  شود  مى  موجب  نهايت  در  داخلى  اقدامات  بودن  بخش  نتيجه  عدم 
بازماندگان اين حوادث تلخ به مقامات بين المللى روى آورند از نماينده سازمان 
ملل در امور حقوق بشرى ايران گرفته تا رئيس جمهور پيشين اسرائيل. اما 
على الرغم حمايت ها و قول هاى مساعد مقامات بين المللى براى پيگيرى پرونده، 
از  و  دارند  پيشه  را  در  اين باره  سكوت  رويه  همچنان  ايران  قضايى  مقامات 

پاسخگويى درباره سرنوشت اين 12 شهروند ايرانى امتناع مى ورزند. 
با اينكه گذشت زمان نتوانسته است حتى گوشه اى از داغ و رنجى كه بر شانه  

خانواده اين عزيزان وارد آمده بكاهد، در اين ميان شرايط بى خبرى و حوادث 
متعاقب آن  موجب شد تا گروهى از كالشان و دروغگويان نيز با طعمه قرار 
دان آنها سعى در اخذ رشوه ها و يا فروختن اطالعاتى تقلبى درباره آنها به 
خانواده هايشان كنند كه موجب تازه تر ماندن زخم روحى ناشى از فقدان حضور 
آنهاست. يكى از بستگان نزديك يكى از جوانان ناپديد شده در مصاحبه با مجله 
ايرانشهر مى گويد: «پرداخت رشوه براى ديدار با مقامات و يا يافتن اطالعى 
هرچند كوچك از بچه ها تبديل به رويه اى دائم در زندگى ما شده. خيلى ها 
به بهانه خبر از آنها و با دادن وعده هاى باطل و اميد هاى دروغين سعى در 
سركيسه كردن خانواده ها داشتند. حتى به خاطر مى آورم كه يكبار عصر 5 
شنبه بود كه گفتند بچه را دارند آزاد مى كنند و چون لباس خوب ندارند برويد 
برايشان لباس تميز ورزشى بگيريد ، من سراسيمه و بى تامل به الله زار رفتم 
تا با خريدن لباس ورزشى برايشان مقدمات آزاديشان را فراهم كنم. اما باز هم 
دروغى در پس دروغى ديگر. بايد جاى يك مادر چشم براه باشيد تا درك كنيد 
چه عذاب بزرگى را مجبور به تحمل هستيد و بايد ببينيد كه ديگر فرزندانتان 
چگونه در تحمل اين عذاب سهيم مى شوند و خواسته و نخواسته اين حادثه 

تلخ و عواقب آن زندگى شما را از مسير معمول خارج مى كند و... »
با اينكه در سال هاى اخير به همت برخى از اعضاى فعال جامعه يهوديان 
ايرانى تبار ساكن امريكا اقداماتى در پيگيرى وضعيت 12 يهودى ايرانى ناپديد 
شده در دهه 1990 ميالدى صورت گرفته است. اما با توجه به سكوت مقامات 
ايرانى همچنان سرنوشت اين افراد در پرده اى از ابهام است. برخى تحليلگران 
معتقدند بر اساس تئورى توهم توطئه ذهنى مقامات ايرانى و اينكه برخى 
دست اندكاران محلى خصوصا در سيستان و بلوچستان توانستند پس از اين 
حوادث ارتقاى شغلى چشمگير پيدا كنند و با كنار هم گذاشتن قطعات پازل 
در موقعيت زمانى رخداد اين حوادث به درستى دست روشن نيروهاى امنيتى 
و ماموران وزارت اطالعات جمهورى اسالمى را پشت پرده اين پرونده ديد. از 
سوى ديگر برخى محققين و صاحب نظران با توجه به اشراف سيستم هاى 
امنيتى بين المللى منتظر افشاى اسناد اين سازمان ها مانند سى.آى.اى و موساد 
در دهه آينده در خصوص اين رخداد هستند. رخدادى كه نه تنها به رازى 
سر به مهر مى ماند بلكه مهر ابطالى بر همه مدعيات حقوق بشرى جمهورى 

اسالمى  است. اميد كه شاهد خبرى از سالمت آن عزيزان باشيم.
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پرونده
گفتگو با مهندس منوچهر كوهن نايب رييس انجمن كليميان تهران- ايران در آغازين سال هاى پس از انقالب:

مهندس منوچهر كوهن با باز شمردن سابقه فعاليت هاى اجتماعى خود در دوره هاى 
مختلف پيش از قبول مسئوليت در انجمن كليميان و با ذكر شرايط ناشى از بروز 

انقالب در ايران و با اشاره وضعيت حساس پيش آمده مى گويد:
«شرايط بعد از انقالب شرايط طبيعى نبود. حاج حبيب القانيان كه بى هيچ ترديدى 
رهبرى اجتماعى و به عبارتى درست تر راس جامعه يهوديان ايران بود در خارج از 
كشور به سر مى بردند و با اتهاماتى واهى روبرو شده بودند در حالى بسيارى از مشاورين 
به او درباره بازگشت به ايران هشدار مى دادند، اما ايشان با اين باور كه من جز خدمت 
به مملكتم و هموطنانم كارى نكرده ام و در همه اين سال ها بسيارى را صاحب شغل 

و خانه و زندگى كرده ام به ايران بازگشت. 
در حقيقت رژيم اسالمى با خصومتى پنهان نسبت به جامعه يهوديان سعى داشت 
تا با زدن سر تشكيالت اجتماعى اين جامعه، آن را از هم بپاشاند (به گفته بازجويان 
در زندان سر مار را كوبيديم) و به همين دليل بود كه محاكمه نمايشى و فرمايشى 
حاج حبيب القانيان و در نهايت هم محكوميت و اعدام به نا حق او به شوكى بزرگ به 
امنيت اجتماعى جامعه يهوديان ايران وارد آورد. در چنين شرايطى است كه بسيارى 
از فعاالن و اكثر اعضاى هيئت مديره انجمن كليميان ايران مجبور به ترك وطن 
مى شوند. در حقيقت خواست جمهورى اسالمى اين بود كه تشكيالت منسجم و 
قانونى يهوديان را از هم بپاشانند و در عين حال گروهى يهودى* با نفرات معدود و 
اكثرا با عقايد چپ يا ناشناخته مدعى رهبرى كليميان ايران شده بودند و همچنين 
شروع جنگ با عراق و به خصوص جلوگيرى از خروج قانونى يهوديان از مرزهاى 
ايران و ساير محدوديت هاى گسترده از جمله تصميم به لغو تعطيالت شنبه مدارس 
و انتصاب مديران حزب اللهى شرايط بسيار پيچيده اى را براى يهوديان ايران به وجود 
آورده بود. در اين شرايط است كه من و به همراه گروه ديگرى از هم كيشان تصميم 

مى گيريم وارد ميدان شويم و نگذاريم كه اقليت يهودى در آن شرايط سخت دچار 
آشفتگى در ساختار مديريتى خود شود . به همين رو بود كه به دعوت روانشاد 
مهندس دانش راد نماينده وقت جامعه يهوديان در مجلس خبرگان قانون اساسى 
نظام جديد و رئيس وقت انجمن كليميان تهران، مجددا براى عضويت در هيئت مديره 
جامعه كليميان كانديدا شدم و بار ديگر با كسب اكثريت آرا به عنوان نفر اول انتخابات 
منتخب شده و با انصراف از قبول مسئوليت رياست انجمن براى سال هاى بعد در مقام 

نايب رييس انجمن در خدمت جامعه يهوديان ايران بودم.»
مهندس منوچهر كوهن با طرح شرايط پيش و پس از انقالب مى گويد فارغ از 
موضوعيت مذهب، اكثريت جامعه و على الخصوص روشنفكران در قبل از انقالب فكر 
ميكردند با رفتن نظام پادشاهى و استقرار جمهورى، الگويى مانند كشورهاى مترقى 
و پيشرفته جايگزين مى شود. خمينى هم در آن سال ها و به ويژه در دورانى كه در 
پاريس بود با مصاحبه ها و گفته هاى خود به ريا و دروغ مدعى آزاديخواهى، برابرى هاى 
جنسيتى و مذهبى و توجه به حقوق شهروندى بود كه برخى از آنها براى جامعه ايران 
هنوز محقق نشده بود. عموم روشنفكران، خمينى را به عنوان يك مصلح اجتماعى و 
گاندى ايرانى مى ديدند، او حتى مى گفت كه عالقه اى به حكومت ندارد و آنرا قبول 
نمى كند. كمتر كسى را مى شد ديد كه آن روزها مى توانست پيش بينى كند خمينى 
بعد از به قدرت رسيدن درست 180 درجه بر خالف گفته هاى خود در پاريس عمل 
كند. به همين دليل شايد بتوانم بگويم كه در ابتدا با روند انقالب به مفهوم تغيير در 
ساختار سياسى كشور موافق بودم ولى خيلى زود و با پيدا شدن شكاف هاى جدى 
بين ادعاهاى زمان سكونت در فرانسه خمينى و واقعيت هاى او در مدرسه علوى از 
انقالب فاصله گرفتم و به صف منتقدان آن پيوستم. در همين احوال هم هست كه 
فشار ها بر جامعه يهوديان به عنوان يكى از اقليت هاى مذهبى در ايران اوج مى گيرد.»

تالش براى حيات در دوره بحرانى
مهندس منوچهر كوهن متولد 28 مهر 1323 در تهران يكى از چهره هاى شناخته شده جامعه يهوديان 
ايران است. او كه از نخبه ترين تحصيلكردگان جامعه ايران بشمار مى رود، به عنوان يكى از پايه گذاران 
ــال هاى 1347 و پس از آن به همراه  ــود كه در س ــناخته مى ش جامعه فارغ التحصيالن يهودى ايران ش
روانشادباروخ بروخيم به هدف ايجاد پل ارتباطى بين دانشجويان و جوانان يهودى تحصيلكرده با انجمن 

كليميان  راه اندازى شد.
ــتين  ــازمان جوانان يهود ايران، نخس ــتى س او كه عالوه بر موفقيت هاى تحصيلى و حرفه اى، سرپرس
نمايندگى معاون نخست وزيرى وقت(ناصر خدايار) براى رهبرى جوانان يهود و تاسيس نخستين خانه 
جوانان يهود ايران (در نزديكى دانشگاه تهران) را در كارنامه خود دارد، در يكى از حساس ترين مقاطع 
تاريخ معاصر سكان رهبرى جامعه كليميان ايران را به عهده مى گيرد و در حالى كه حاج حبيب القانيان 
ــود، به عنوان برگزيده اول  ــال 1358 اعدام گرديده ب ــره محبوب و خدمتگذار جامعه ايرانى در س چه
ــاير اعضاى انجمن كليميان  انتخابات هيئت مديره انجمن كليميان ايران تالش مى كند تا با همراهى س
تهران از جمله آقاى دكتر موسى آزادگان و جناب رباى يديديا اذراخيان جامعه يهوديان ايران را از يكى 
از گردنه هاى سخت تاريخ معاصر عبور دهد. و پس از آن او به دليل كوشش هايش براى اعتالى جامعه 
يهوديان ايران به زندان مى رود و پس از فراز و نشيب هاى بسيار سرانجام در لس آنجلس ساكن مى شود.

ــرايش قطعات  ــال ها عالوه بر س ــت، در اين س  او كه زندگى اش همواره با كاغذ و قلم عجين بوده اس
گوناگون شعر چندين كتاب منتشر كرده است و نيز تعدادى كتاب در دست انتشار دارد.

از او دعوت به گفتگو كرديم تا باهم آن دوران را مرور كنيم.  مهندس منوچهر كوهن- شاعر و نويسنده
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پرونده
مهندس كوهن با برشمردن برخى از چالش هاى اساسى دوران مديريتش بر جامعه 
كليميان ايران به طرح جمهورى اسالمى براى انشقاق در بدنه جامعه يهود اشاره 

مى كند و مى افزايد:
«گروهى** در داخل جامعه يهودى تشكيل شده بود كه سعى مى كرد خود را به 
ظاهرطرفدار فلسطينى ها نشان دهد و تظاهر كند كه با روند اتفاقاتى كه تا آن سال ها 
در اسرائيل رخ داده است، مخالف است. آنها گروه كوچك يهودى با نفرات انگشت 
شمار و با انگيزه هاى خاص بودند كه بنا به داليل شخصى اجازه بدهيد تا گفتگو درباره  
آنها را تا موعد مقرر مسكوت بگذارم و به همين نكته اشاره كنم كه در فضاى پر رعب 
و وحشت پس از اعدام حاج حبيب القانيان و ممنوعيت صدور پاسپورت كه سايه 
برخورد سيستماتيك رژيم اسالمى با يهوديان بر جامعه كليميان افتاده بود، انشقاق در 
داخل جامعه و ظهورناگهانى گروهك مزبور كه سعى داشتند تا با تظاهر  و رياكارى، 
بر اختالف ها بيافزايند چيزى نبود كه ما بتوانم تحمل كنيم. از همين رو مقابل آنها 
ايستاديم و همين موضوع باعث شد تا اين گروه با دسيسه و ارتباط هاى پنهانى كه 
با برخى مراكز و عوامل  جمهورى اسالمى داشتند با ايراد اتهاماتى از جمله ارتباط 
من با دربار در قبل از انقالب (اشاره به ديدارى كه به عنوان يكى از دانش آموختگان 
برگزيده كشور با شاه داشتم و با او دست داده بودم)  جاسوسى براى اسرائيل كه يك 
شبه از فرداى انقالب براى حكومت ايران به دشمن تبديل شده بود، ارتباط با آمريكا 

و صهيونيست بودن، زمينه ساز دستگيرى و زندان مرا فراهم آورند.
مهندس منوچهر كوهن كه خود از شاعران خوش قريحه و نام آشناست و در حوزه 
شعر و ادب ارادت خاصى به حافظ شيرازى دارد درباره شب اول دستگيرى اش 

مى گويد:
«نزديك ظهر بود كه ماموران امنيتى به دفتر كار من هجوم آوردند و با چشم بند مرا به 
زندان روانه كردند. در همان شب اول كه مرا روانه يك سلول انفرادى مى كردند و وقتى 
داشتند وسايلم را تحويل مى دادند، گفتند مى توانى  يك كتاب بخواهى  و من گفتم 
حافظ! زندانبان با تعجب پرسيد تو كليمى هستى آيا تورات نمى خواهى و من گفتم فقط 
حافظ. همان شب با حالتى خاص از ديوان خواجه شيراز استخاره كردم و اين شعر آمد : 
نگويمت كه همه ساله مى پرستى كن / سه ماه مى خور و نه ماه پارسا مى باش.

 درست همين جا بود كه دانستم من براى نه ماه ميهمان اين افراد هستم و درست 
269 روز در زندان بسر بردم.»

 مهندس كوهن كه بر اثر فشارهاى روانى ناشى از زندان بخشى از حافظه خود را از 
دست داده است، در توصيف آن دوران مى گويد:

« يكصد روز اول را در يك سلول انفرادى سپرى كردم. فضايى كوچك و بدون پنجره 
كه حتى براى رفع حاجت هم مجبور به تحمل تحقير بودم. شرايط بسيار دشوارى 
بود. بدون اينكه مرا تفهيم اتهام كنند و بدون اينكه حتى اجازه دهند كوچكترين 
تماسى با خانواده ام داشته باشم. بارها مى آمدند و مى گفتند كه خانواده و همسرت را 
هم گرفته ايم و اگر اعتراف نكنى چنين مى كنيم و چنان مى كنيم و حتى وقتى من از 
بازجويانم مى پرسيدم كه به من بگوييد جرم من چيست و چه كارى كرده ام مى گفتند 
خودت بگو چه جرمى مرتكب شده اى. حتى يكبار در خالل زندان اين خبر را به من 
دادند كه همسرم را زير شكنجه گرفته اند. من ديگر طاقت نداشتم زير شديد ترين 
تحقيرها و توهين ها و تعزير مداوم (در زندان جمهورى اسالمى به شالق، شكنجه و 
تنبيه بدنى تعزير مى گويند) به مرزى رسيده بودم كه احساس آدمى را داشتم كه به 
ساعت صفر مى رسد. يك شب روى سر خود يك كيسه پالستيكى كه به زحمت 
فراهم كرده بودم كشيدم و سعى كردم تا خودكشى كنم اما دستانم به حكم غريزه در 
دردناك ترين لحظه كيسه را از هم دريد و اين اقدام ناموفق ماند. باالخره بعد از 100 
روز و اولين ديدار، فرد ديگرى را در همان سلول كوچك وارد كردند و پس از آن هم 
همسلولى ديگرى به سلول من اضافه شد. يكى از آنها يكى از اعضاى برجسته جبهه 
چپ و يكى ديگر از طرفداران مجاهدين خلق، كه متاسفانه  از سرنوشتشان بى خبرم. 
فضاى زندان فاجعه آميز بود هر شب تاصبح در راهروهاى تاريك و طوالنى صداى 
ضجه و فرياد ناشى از درد و شكنجه و تجاوز به دختران و پسران طنين انداز بود و 

وقتى گرگ و ميش هوا نويد رسيدن صبح را مى داد صداهاى شكنجه با صداى شليك 
رگبارى از گلوله ها در محوله حياط زندان براى اعدام فرد يا افرادى پايان مى گرفت. اين 

روزها شايد سياه ترين و سخت ترين روزهاى زندگى من محسوب شوند.»
مهندس كوهن كه تجربه دريافت حكم اعدام و ابالغ نوشتن وصيتنامه را در زندان 

دارد با نگاهى موشكافانه درباره نحوه بازجويى ها مى گويد:
«باور من اين است كه مبناى فكرى دست اندركاران و بازجويان غلط بود آنها پيش 
خود فكر مى كردند كه با فشار آوردن به زندانيان و شكنجه جسمى يا روانى آنها در 
حال خدمت به خدا هستند. مى شد ديد كه آنها را شستشوى مغزى داده اند و فكر 
مى كنم هنوز هم همين گونه افراد را در مشاغل امنيتى و زندان بانى قرار مى دهند. 
ذهنيت اين افراد اين بود كه با از بين بردن و يا تحت فشار قرار دادن يك زندانى سعى 
در خدمت به اسالم دارند و طبيعى است كه برخورد چنين افرادى با كسى مثل من 
كه دين ديگرى داشت تا چه اندازه سخت تر هم مى شود. به هر روى به من حكم 
اعدام را ابالغ كرده بودند و شايد تا در آن شرايط نباشيد نتوانيد هرگز احساس كنيد 
كه چه احساس وحشتناكى دارد. اما تنها چيزى كه در آن روزهاى سخت و پس از 
اينكه از انفرادى 100 روزه خارج شدم توانست مقاومت مرا حفظ كند همسر وفادار، 
پشتيبان و فداركارم بود. كه انديشيدن به او پس از ديدارش باعث مى شد به آينده 
اميدوار باشم. بى شك زجرى كه همسر و دو فرزندم در اين دوران متحمل شدند، 
صدها بار بزرگتر و سنگينتر از مصايبى است كه تحمل كردم. مادامى كه زنده ام خود 

را مديون آنها مى دانم.»
مهندس منوچهر كوهن، در پى 269 روز زندان و با اينكه حكم اعدام به جرم 
صهيونيست بودن و جاسوسى براى اسرائيل و آمريكا دريافت كرده بود در روز عيد 
پوريم به گونه اى معجزه آسا  از زندان خالصى مى يابد كه شرح آن خود مقاله اى 
خواندنى است كه اميدوارم بتوانيم درآينده به آن بپردازيم. اما آنچه ماحصل اين دوران 
حضور در زندان جمهورى اسالمى است نه فقط براى او بلكه براى بسيارى از ايرانيانى 
كه به داليل عقيدتى مجبور به تحمل زندان در اين دوران شده اند بيش از هر چيز 

ديگرى يادآور روسياهى اين رژيم در موضوع حقوق بشر است. 
* و **: توضيح ناشر اينكه گروه مورد اشاره در اين مصاحبه، «جامعه روشنفكران يهود 

ايران» است.
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پرونده

زرتشتى،  دينى  هاى  اقليت 
يهودى، مسيحى، بهايى و سنى در 
34 سال اخير دوران بسيار دشوارى 
را در كنار اكثريت شيعه كه خود از 
تبعيض هاى جنسيتى و ايدئولوژيك 
كرده اند.  تجربه  برده  رنج  قومى  و 
اقليت هاى دينى در ايران در نظامى 
كه بر سركوب و ارعاب مبتنى است 
همواره نه به عنوان يك فرصت (كه 
چشم  و  بخشيده  تنوع  جامعه  به 
ايرانيان را به دنيايى بزرگ تر باز مى 
كند) بلكه به عنوان تهديد از سوى 
حكومت دينى نگريسته شده اند. به 
همين علت نه تنها همه ى امور و 
شعائر مذهبى بلكه زندگى روزمره ى 

آنان از جمله آموزش و مشاغل آنها تحت كنترل نيروهاى امنيتى و شبه نظامى 
و نظامى و انتظامى قرار داشته است. تبعيض ها عليه اقليت هاى دينى چند اليه، 
نهادينه و گسترده است. تعارفات معمول سياستمداران و وجود نمايندگانى از اين 
اقليت ها در مجلس صرفا به كار بزك كردن شرايط براى كسانى كه از شرايط ايران 

بى خبرند مى آيد. 
براى ايران پس از جمهورى اسالمى و ضايعات و نفرت هايش برنامه هاى سياسى 
متفاوتى عرضه شده است. يكى از اين برنامه ها طرح رژيمى ليبرال و دمكرات است. 
در چارچوب چنين رژيمى اقليت هاى دينى چه شرايطى خواهند داشت؟ آنها 
در رژيمى ليبرال دمكرات از چه حقوقى برخوردار و چه مسئوليت هايى بر عهده 

خواهند داشت؟ چالش ها و فرصت هاى آنها چه خواهد بود؟
حذف دين رسمى

اولين كارى كه ليبرال دمكرات ها (از هر گروه و باور و گرايش) پس از رسيدن 
به قدرت در ايران در تامين و تضمين حقوق اقليت هاى دينى خواهند كرد (اگر به 
مبانى ليبرال دمكراسى پس از رسيدن به قدرت وفادار بمانند) حذف شيعه و به 
طور كلى اسالم به عنوان دين رسمى از قانون اساسى كشور است (اصل 12 قانون 
اساسى جمهورى اسالمى). در يك نظام ليبرال  دمكرات دين رسمى وجود ندارد. 
دين رسمى بودن شيعه بسيارى از تبعيضات قانونى را بر اقليت هاى كشور تحميل 
كرده است. با اتكا به رسميت دين شيعه است كه احكام شريعت بر همه ى دينداران 
و غير دينداران، شيعه و غير شيعه تحميل مى شود، رئيس جمهور از ميان شيعيان 
انتخاب مى شود، اعضاى مجلس خبرگان (كه هيچ وجهى در يك نظام ليبرال و 
دمكرات ندارد) از ميان فقهاى شيعه انتخاب مى شوند و نيروهاى مسلح (با قيود 

اسالمى و مكتبى) به روى اقليتهاى دينى بسته است.  
بدين ترتيب قيد اسالمى از همه ى تعابير و مفاهيم سياسى ذكر شده در قانون 

مجلس  جمهورى،  مثل  اساسى 
شورا،شوراها، موازين، اخالق، عدل، 
معارف و علوم، دادگاه ها، انجمن ها، 
احكام  حكومت،  جامعه،  اقتصاد، 
و غيره حذف خواهد شد. عباراتى 
مثل امت اسالمى كه تحت نفوذ 
متون  به  اسالمگرايى  ايدئولوژى 
قانونى راه يافته اند به كلى از اين 
البته  شد.  خواهند  حذف  متون 
حذف واليت فقيه بخش عمده ى 
اين كار را انجام خواهد داد اما كافى 
نيست. قيد «مخل به مبانى اسالم» 
مابعد  ايران  يك  در  تواند  مى  كه 
واليت فقيه نيز مد نظر برخى از 
عوام گرايان و اسالمگرايان مخالف 
حكومت موجود قرار گيرد به كلى حذف شده و نمى تواند محدود كننده ى هيچ 
اختيار و حقى قرار گيرد. قيود اسالمى كه از ايدئولوژى اسالمگرايى مايه گرفته اند 

مبنا و اساس پايه گذارى تبعيض ايدئولوژيك و دينى هستند.  
      

تضمين آزادى هاى مذهبى
آزادى هاى مذهبى (آزادى برگزارى مراسم و شعائر و انجام احكام فردى، آزادى 
برساختن معبد و پرستشگاه، آزادى ابراز عقايد دينى) بخشى الينفك از سنت 
ليبرال دمكراسى است. اقليت هاى دينى همانند اكثريت و نيز غير دينداران قانونا 
مى توانند در هر جا و نقطه و زمانى كه بخواهند به تاسيس محل تجمع و تشكل 
خود مثل پرستشگاه بپردازند و حكومت نمى تواند در اين مسير مانعى ايجاد كند.  
اما فقدان موانع قانونى كافى نيست. آزادى هاى مذهبى به سه شرط معنا و تحقق 

پيدا مى كنند: 
1) درك اين نكته توسط همه ى اديان و مذاهب كه آزادى مذهبى وقتى معنا و 
تحقق پيدا مى كند كه براى همه ى اديان و مذاهب و نه صرفا برخى از آنها باشد؛ 

آزادى يك طرفه يا آزادى براى برخى (حتى اكثريت) آزادى نيست؛
2) آزادى ديندار نبودن، آزادى تغيير دين و آزادى نقد اديان موجود بدون هيچ 

گونه مخاطره و نقض امنيت افراد مكمل يا عين آزادى دينى است؛ و
3) آزادى هاى دينى با استقالل نهادهاى دينى از دولت امكان پذير مى شود و به 
همين دليل سكوالريسم يا جدايى نهادهاى دينى از دولت يكى از مبانى جامعه ى 
ليبرال  دمكرات و نيز يكى از مبانى آزادى هاى دينى است؛ نزديكى ويژه ى يك 
گروه دينى به حكومت مى تواند مزايايى براى آن داشته باشد اما نافى استقالل آن 
و نفى بازى برابر در جامعه است كه در نهايت گريبان گروه متنفع از قدرت را نيز 
مى گيرد. امروز نه تنها اقليت هاى دينى در ايران آزاد نيستند بلكه اكثريت شيعه 

ايراِن  در  دينى  اقليت هاى 
دمكرات و  مجيد محمدىليبرال 

جامعه شناس
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پرونده
نيز از اين آزادى ها برخوردار نيست. اگر دينداران از هر دين و مذهبى آزادى مى 
خواهند بايد از خر مراد تنها- حق- پندارى خود و باطل پندارى مطلق ديگران 
در حد تبديل دنيا به دو قطب خير و شر دست بردارند و فضاى تنفسى خود را با 

ديگران قسمت كنند. 
مسئوليت ها

نتيجه ى گزاره هاى فوق آن است كه اگر اقليت هاى دينى در ايران ليبرال و 
دمكرات خواهان تاسيس و تداوم آزادى هاى مذهبى مشروع و قانونى (نه تا حد 
اجراى احكامى كه مغاير حقوق بشر و حقوق مدنى افراد است مثل تبعيض عليه 
زنان يا سنگسار و قطع دست و پا) براى خود هستند بايد از آزادى هاى مذهبى 
ديگر اديان و نيز آزادى غير دينداران دفاع كنند. آزادى يك كاالى عمومى است 
كه صرفا با كنش جمعى به دست مى آيد. دولت فقط مى تواند در حد نهادهايى 
كه دراختيار دارد اين آزادى ها را تضمين كند. جوامع و گروه هاى دينى در جامعه ى 

مدنى مى توانند همكار و همراه حكومتى ليبرال و دمكرات باشند. 
چالش ها

رسيدن به نقطه اى كه عالوه بر قانون، نهادهاى مدنى و دولت و افكار عمومى 
حقوق اقليت هاى دينى را به رسميت بشناسند بدون چالش نيست. آزادى شامل بر 
آزادى دينى در هيچ جامعه اى بدون رنج و فعاليت مستمر و نظارت و گزارش نقض 
آزادى ها به دست نيامده است. آزادى  اقليت هاى دينى در ايران براى پى گيرى 

حقوق دينى و غير دينى خود با سه چالش جدى روبروست:
باورها  تنوع  بايد  شيعيان  اكثريت  كه  طور  همان  تكثر:  و  تنوع  پذيرش   (1
و سبك هاى زندگى در ميان خود را بپذيرند و بر اساس وجود تنوع قوانين و 
روال هايى را براى همزيستى مسالمت آميز تنظيم كنند اقليت هاى دينى نيز بايد 
تنوع در ميان خود را پذيرا باشند. در ميان يهوديان و مسيحيان و بهاييان نيز 
تنوع باورها و سبك هاى زندگى و گرايش ها به چم مى خورد و پنهان كردن آنها 
نه تنها به تحكيم همبستگى ميان آنها كمكى نمى كند بلكه طرف هاى ديگر را 
از باز كردن راه گفتگو و رسيدن به يك همبستگى اجتماعى بزرگ تر باز مى 
دارد. مسلمانان ليبرال اشتراك عقيده ى بيشترى با مسيحيان و يهوديان ليبرال در 
سياست هاى اجتماعى و اقتصادى دارند تا با مسلمانان اقتدارگرا و تماميت خواه. 
همچنين همجنسگرايان مسلمان اشتراك عقيده ى بيشترى با يهوديان و بهاييان 
همجنسگرا در باورهاى سياسى و اجتماعى دارند و مى توانند با اتحاد با يكديگر به 

اهدافى دست يابند. 
2) شفافيت. پنهانكارى و بسته نگاه داشتن يك اقليت كه گاه با هدف تامين 
امنيت دنبال شده بيشتر ايجاد شك و ترديد و بى اعتمادى مى كند كه خود 
امنيت زداست. اقليت هاى دينى در ايران همانند گروه ها و جوامع اكثريت شيعه 
بايد باالخص در امور نهادهاى دينى و پرستشگاه هاى خود (مديريت، بودجه، 
سازماندهى و اعضا) كامال شفاف عمل كنند. با توجه به قوى بودن باور به نظريه ى 
توطئه در ميان اقشارى از جامعه ى ايران، شفافيت مى تواند موانع ارتباط ميان اديان 
و مذاهب و همچنين باورمندان و غير باورمندان را كاهش دهد و به همبستگى 

بيشتر اجتماعى منجر شود. 
3) تبعيض در درون اقليت هاى دينى. تبعيض عليه زنان و جوانان و دگرباشان 
تنها به سياست هاى حكومت يا تبعيضات اكثريت عليه اقليت محدود نمى شود. 
در درون اقليت هاى دينى ايران نيز ديدگاه هاى مردساالر، ضد همجنسگرا و شيخ 
ساالر به چشم مى خورد. اگر اقليتى خواهان رفع تبعيض است نمى تواند تنها 
كارزار خود را به رفع تبعيضات مذهبى محدود كند. اولين گام اقليت هاى دينى 
براى مقابله با تبعيض مى تواند رفع تبعيضات جنسى، جنسيتى و سنى در درون 
خود باشد. اتفاقا در جهان ليبرال و دمكرات اقليت ها از اين حيث مثال زدنى هستند 
و بسيارى از فعاالن و كنشگران ضد تبعيض از ميان اقليت هاى نژادى و قومى و 

مذهبى و جنسيتى برخاسته اند.    
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رفتار دولت ايران در انتقاد از كشورهاى اروپايى براى سياست هاى تبعيض آميز 
عليه مسلمانان در حاليكه خود مسيحيان و اعضاء ساير اقليتهاى دينى را به زندان 

و احكامى شامل اعدام محكوم مى كند، عميقا رياكارانه است.
كمپين بين المللى حقوق بشر در ايران گفته است، كه مقامات ايرانى بايد به آزار 

قضايى دگر انديشان مذهبى در ايران   خاتمه دهند.
 به گزارش آژانس خبرى مسيحيان ايران« محبت نيوز»، كمپين از قوة قضايية 
اعضاءگروه  از  برخى  تعزيرى  زندان  احكام  تا   مى خواهد  خاص  طور  به  ايران 
مسيحيان (غير تثليثى)، شامل حكم اعدام  يوسف ندرخانى، و حكم زندان بهروز 

صادق خانجانى را لغو كند.
آرون رودز، سخنگوى كمپين، گفت: «مقامات ايرانى بايد مورد هدف قرار دادن 
گروههاى مذهبى و مناسك دينى آنان را متوقف كند؛ اين اعمال ناقض قوانين بين 

الملى و قوانين ايران مى باشد.»
براى  اروپايى  كشورهاى  از  انتقاد  در  ايران  دولت  رفتار   » افزود:  رودز  آرون 
سياست هاى تبعيض آميز عليه مسلمانان در حاليكه ايران خود مسيحيان و اعضاء 
ساير اقليتهاى دينى را به زندان و احكامى شامل اعدام محكوم مى كند، عميقا 

رياكارانه است.»
 در فروردين ماه سال قبل، در جريان جلسة شانزدهم شوراى حقوق بشر سازمان 
ملل متحد، حكومت ايران از اتحادية اروپا و اياالت متحدة آمريكا براى تبعيض عليه 
اقليت هاى مذهبى انتقاد كرد. طبق گزارش تلويزيون دولتى پرس تى وى در تاريخ 
23 فروردين، محمد حسينى، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى ايران گفت: «ما انتظار 
داريم كشورهاى اروپايى آزادى هاى فردى و اجتماعى مسلمانان را تضمين كنند.»

در طول سالهاى 2010 و2011، شمارى دگر انديش مذهبى از اعضا گروه 

مسيحيان (غير تثليثى) تنها به دليل اعتقادات و مناسك مذهبى شان مورد تعقيب 
قانونى قرار گرفته اند.

 همچنين بر طبق اين گزارش گفته شده، در تاريخ 11 ارديبهشت، دادگاه انقالب 
شهر بندر انزلى 11 عضو اين گروه و عبدالرضا على حق نژاد و زينب بهره مند، 
مادربزرگ 62 سالة دو تن ديگر از متهمان را به اتهام «اقدام عليه امنيت ملى» 

مورد محاكمه قرار داد.
بر اساس اين گزارش قرار است اين دادگاه راى خود را در تاريخ 21 ارديبهشت 
صادر كند. مقامات ايرانى همچنين اعضاء اين گروه در بندر انزلى را به مصرف 
مشروبات الكلى و بدحجابى متهم كرده اند. طبق گزارشات، اين اتهامات بر پاية 
شركت آنان در مراسم دعا ( عشا ربانى ) بوده است . توضيح اينكه  اين مراسم  
قسمت مهمى از نيايش مسيحيان است. كه برخى از شركت كنندگان به عنوان 
بخشى از آداب مراسم  تكه اى نان بدون خمير مايه و مقدارى شراب و يا آب انگور 

را به عنوان  سمبل خون عيسى مسيح مينوشند.
  مسيحيت يكى از آئين شناخته شده در قانون اساسى ايران است و برغم 
حدودى تبعيض، جمهورى اسالمى ايران براى جوامع قومى و تاريخى مسيحى 
حنيفى فضاى محدودى براى انجام مناسك دينيشان قائل شده است. اما رهبران 
اين گروه  به كمپين گفته اند كه به خصوص ظرف شش سال گذشته، دولت ايران 

به صورت فزاينده اى گروه هاى مسيحى را مورد هدف قرار داده است.
 گروه  مسيحيان غير تثليثى با تعاليم و اصول متفاوت از عرف كليساهاى رسمى 
ايران در درجة اول از كسانى تشكيل شده است كه از اديان ديگر به مسيحيت 
پيوسته اند . همچنين، دادگاه ها و مقامات ايرانى اخيرا مبادرت به داشتن ديدى 
در  را  گروه   اين  معتقدان  و  و رهبران  كرده اند  گروه ها  اين  به  نسبت  سياسى 

رفتار تبعيض آميز جمهورى اسالمى 
عليه اقليت هاى دينى رياكارانه است

پرونده
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دادگاه هاى انقالبى كه براى محاكمة جرمهاى سياسى و امنيت ملى استفاده 
مى شوند، محاكمه مى كنند.

 در تاريخ 16 فروردين، شعبة يكم دادگاه انقالب در شهر شيراز  بهروز صادق 
خانجانى، و پنج عضو ديگر كليسا، پرويز خلجى، امين افشارمنش، مهدى فروتن، 
محمد بلياد و نازلى مكاريان را هركدام به يك سال زندان براى «تبليغ عليه نظام» 
محكوم كرد. اما اين افراد از اتهام «اقدام عليه امنيت ملى» تبرئه شدند. صادق 

خانجانى و ساير اعضاء آنان تقاضاى تجديد نظر در حكم دادگاه را ارائه كرده اند.
 

- ارائه گزارش يا همكارى10 ساله با وزارت اطالعات!
 « فيروز صادق خانجانى برادر بهروز صادق خانجانى در خصوص همكارى  
رهبران شان با دستگاه  امنيتى  وزارت اطالعات  جمهورى اسالمى در گفتگو با اين 
كمپين گفت: «كليساى ما به مدت ده سال گزارش فعاليت هاى خود را به وزارت 
اطالعات اعالم كرده است. بنابراين ما يك سازمان زير زمينى نيستيم. برادر من 
حتى از شهرى به شهر ديگر نيز بدون اطالع دادن به آن ها سفر نمى كند.» اما وى 
نگفته است كه اسامى اعضا و يا كسانى كه به اين گروه مى پيوندند را نيز در اختيار 
وزارت اطالعات قرار مى دهند يا خير؟ و آيا اينكه اينگونه همكارى چه  عواقبى 
مى تواند براى اعضا و يا تاثير آن بر كليساهاى خانگى در داخل كشور داشته باشد. 
اصوال همكارى و يا دادن اطالعات  و گزارش يا در مواردى دادن اسامى گروندگان 
به اين آئين به حاكميتى كه با داشتن تفكر شريعت نظام اسالمى خود شديدا از 
مخالفان نومسيحيان است چه تاثيرى مى تواند براى سازمانى كه مدعى ترويج 
مسيحيت است داشته باشد !؟ حكومتى كه خود از ابتداى بنيان با اعدام و ترور 
برخى از رهبران كليساهاى ايران و با بازداشت و دستگيرى بسيارى از مسيحيان 
بويژه از ژانويه 2011 در صدد مبارزه با جريان رشد تفكر مسيحيت در ايران مى 
باشد چگونه مى توان به دستگاههاى امنيتى و اطالعاتى آن اطمينان كرد ؟ كه اين 

خود  سواالت بسيارى را در اذهان ايجاد مى كند .
مذهبى  انديش  دگر  گروههاى  از  آنان  همفكران  ديگر  و  خانجانى  برادران   
(مسيحيان غير تثليثى) و از پيروان ويليام برانهام واعظ آمريكائى مى باشند. 
«برانهاميست ها» افرادى هستند كه بخاطر رد تعليمات مورد قبول كليساهاى 
پروتستان و كاتوليك در مورد تثليث مقدس و بدليل مكاشفات خاص شخصى كه 
از كتاب مقدس دارند به آنان عنوان مسيحيان غير تثليثى داده اند،اين افراد اعتقاد 

دارند كه «ويليام ماريون برانهام» واعظ معروف آمريكائى در اواسط قرن بيستم 
آخرين نبى خداوند بر روى زمين بود.

 در تاريخ 31 شهريور 1389، شعبة 11 دادگاه تجديد نظر كيفرى استان گيالن، 
حكم محكوميت و اعدام  يوسف ندرخانى را به اتهام ارتداد تنفيذ كرد. ارتداد، عمل 
برگشتن از دين خود، در قانون جزايى ايران جرم نيست. قاضى رييس دادگاه 
يوسف ندرخانى تصميم خويش را نه برپاية قوانين مكتوب بلكه بر اساس نوشته هاى 

برخى روحانيون قرار داده است.
 وكيل مدافع يوسف ندرخانى، محمدعلى دادخواه، به كمپين توضيح داد كه در 
قوانين ايران، نه نامى از جرمى به نام ارتداد آمده است و نه هيچ توافق جمعى بر 

اساس تعريف ارتداد در قوانين اسالمى حاصل شده است.
وى گفت: «بسيارى از علما از جمله آيت اهللا اردبيلى نسبت به اينكه ارتداد را جرم 
قابل حد بدانند دچار ترديد هستند.» محمدعلى دادخواه كه خود با اتهام تاسيس 
كانون مدافعان حقوق بشر روبروست افزود: «اما حتى اگر به هيچكدام از اين موارد 
هم توجه نكنيم، بايد بدانيم كه ايران به مواضع بين المللى پايبند است و اصول 
اوليه جهانى حقوق بشر را پذيرفته است و از طرف ديگر ماده 27 كنفوانسيون وين 
صراحتا اعالم كرده كه هيچ دولتى به خاطر قوانين داخلى خود نمى تواند معاهدات 
بين المللى را ناديده بگيرد پس با ارزيابى دقيق به اين نتيجه مى رسيم كه اعدام 

اين فرد يا افرادى در چنين وضعيتى امكان پذير نيست.»
مادة 18 ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى، كه ايران يكى از امضاء 
كنندگان است، متضمن آزادى افراد براى داشتن يا انتخاب فكر، وجدان و مذهب 
است. «اين حق شامل آزادى داشتن يا قبول يك مذهب يا معتقدات به انتخاب 
خود، همچنين آزادى ابراز مذهب يا معتقدات خود، خواه بطور فردى يا جمعى، 
خواه به طورعلنى يا در خفا در عبادات و اجراى آداب و اعمال و تعليمات مذهبى 
مى باشد.» مادة 18 همچنين اعالم مى دارد: «هيچكس نبايد مورد اكراهى واقع 
شود كه به آزادى او در داشتن يا قبول يك مذهب يا معتقدات به انتخاب خودش 

لطمه وارد آورد.»
بين  تعهدات  كه  مى داند  خوبى  به  ايران  است: «حكومت  گفته  رودز  آرون   
المللى اش آن را از انجام تبعيض مذهبى باز مى دارند و ايران را وادار به حفاظت از 
آزادى مذهب و وجدان مى كنند. قوة قضايية بايد احكام زندان و اعدام اخير را لغو 

كند و به آزار مسيحيان و ساير اقليتهاى دينى در ايران پايان دهد.»
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ترين  تازه  در  حكومت  حامى  افراطى  روحانى  يزدى،  مصباح  اهللا  آيت 
اظهارات خود، با اشاره به ناكارآمدى تالشها و هزينه هاى سازمان تبليغات 
انتشار  كنار  در  كرد  پيشنهاد  ايران،  در  مسيحيت  با  برخورد  در  اسالمى 
كتابهاى «مهم»، مدارسى هم براى مبارزه با وهابيت درون نظام تشكيل 
مسيحيان  خبرى  منابع  كه  شده  مطرح  شرايطى  در  سخنان  اين  شود. 
ايران از تشديد فشارها بر نوكيشان مسيحى و انتقال يك زندانى مسيحى 
خبر  امنيتى  ماموران  توسط  شتم  و  ضرب  از  پس  شهر  رجايى  زندان  به 

داده اند.

 اتاق فكر براى رفع آفت هاى روحانيت 
محمد تقى مصباح يزدى، عضو شوراى عالى انقالب فرهنگى و عضو مجلس 
خبرگان رهبرى در ديدار با رئيس و معاونان دفتر سازمان تبليغات اسالمى حوزه 
علميه قم با اشاره به وضعيت «آسيب پذير» روحانيت بر ضرورت تشكيل «اتاق 
فكرى» از مراكز فعال حوزه مانند جامعةالمصطفى، مديريت حوزه، دفتر تبليغات و 

سازمان تبليغات جهت رفع «آفت «هاى اين حوزه تاكيد كرد.
 اين روحانى افراطى گفته است: «امروز بسيارى از روحانيون هستند كه از كارهاى 
دفتر تبليغات اطالعى ندارند و بايد به عنوان قدم اول وضع موجود را بررسى كرده 

و در معرفى صحيح خود، برنامه ها و اهداف اقدام كنيم.»
مصباح يزدى، كه عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم نيز هست در ادامه با 
اشاره به ترويج مسيحيت در برخى استان هاى كشور گفته است: «در راستاى 
مبارزه با مسيحيتى كه در بعضى استان ها رواج پيدا مى كند كارهايى انجام گرفته و 
هزينه هايى هم صرف شده است اما بازدهى ندارد به اين دليل كه برنامه و نظارتى 

ندارد.»
 او افزوده: «اگر عالقه داريم كه با وهابيت مبارزه كنيم بايد مدرسه اى در اين 
خصوص تشكيل دهيم و كتاب هاى مهمى در اين زمينه نوشته شود و اينگونه به 

مبارزه بپردازيم.»
اظهارات مصباح يزدى و تاكيد او بر مبارزه با اقليت هاى مذهبى ايران به ويژه 
«مسيحى ها» و «وهابى ها» در حالى است كه چندى پيش صادق آملى الريجانى، 
رييس قوه قضاييه در ديدار با نمايندگان اقليت هاى دينى مجلس شوراى اسالمى با 
تاكيد بر ضرورت توجه به حقوق اقليت هاى دينى در نظام جمهورى اسالمى گفته 
بود: «در قانون اساسى جمهورى اسالمى به درستى، بر رعايت حقوق اقليت هاى 
دينى تاكيد شده است و برحسب شرع و دين مبين اسالم نيز همه ما موظف به 

رعايت و احترام به حقوق آنان هستيم.»
بر طبق اصل 12 قانون اساسى، دين رسمى جمهورى اسالمى، اسالم، مذهب 
جعفرى اثنى عشرى است. از پيروان ديگر مذاهب اسالمى چون حنفى، شافعى، 
مالكى، حنبلى، زيدى به اقليت تعبير نشده و در همان اصل عنوان شده كه پيروان 
اين مذاهب از احترام كامل برخوردارند. آنها اگر چه در برابر اكثريت شيعه مذهب، 
اقليت مذهبى به حساب مى آيند اما اصل 12 قانون اساسى موجوديت و حفظ 
هويت آنها را به رسميت شناخته و به آنها اجازه داده در مراسم مذهبى خود و تعليم 
و تربيت دينى طبق فقه خويش آزادانه عمل نمايند و در احوال شخصيه و دعاوى 
مربوط به آن نيز مقررات فقهى خودشان مجرى بوده و در دادگاه ها هم بر همين 

موازين عمل مى شود.
اصل سيزدهم قانون اساسى در اين مورد تصريح مى كند: «ايرانيان زرتشتى، 
كليمى و مسيحى تنها اقليتى هاى دينى شناخته مى شوند كه در حدود قانون در 

مصباح يزدى: برخورد با مسيحى ها 
ناكارآمد بوده

نگاهى به زير ساخت سياست هاى ظالمانه جمهورى اسالمى در برخورد با نو كيشان مسيحى:

جوانان ايرانى در سال هاى اخير نشان داده اند خواهان انتخاب آزادانه مذهب براى خود هستند.
محمد تقى مصباح يزدى-  از تندروترين مقامات ايران
به او لقب تئوريسين خشونت جمهورى اسالمى داده اند

كاوه قريشى
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انجام مراسم دينى خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات دينى بر طبق آيين 
خود عمل مى كنند.»

بازداشت به خاطر باورهاى مذهبى 
اما به گزارش منابع خبرى،فشارها عليه اقليت هاى مذهبى در ايران همواره وجود 
داشته و به ويژه بعد از انتخابات رياست جمهورى دهم و اعتراضات مردمى به آن 
شدت گرفته است. يكى از كشيشان پروتستان گفته تنها در هشت ماهه اول پس 

از انتخابات هر هفته يك مسيحى در ايران دستگير شده است.
 طى سال هاى گذشته منابع خبرى مسيحيان هم خبرهايى  مبنى بر دستگيرى 
نوكيشان مسيحى و انتقال برخى از آنها از زندانهاى شهرستان ها به زندانهاى بزرگتر 

پايتخت منتشر كرده اند.
محبت نيوز، آژانس خبرى مسيحيان ايران، در فروردين ماه از هجوم ماموران 
امنيتى به يك كليساى خانگى در شهر كرمانشاه و بازداشت سه تن از نوكيشان 
مسيحى خبر داد. دو تن از دستگيرشدگان در ارديبهشت ماه جارى با سپردن 

وثيقه بطور موقت تا زمان احضار مجدد و برگزارى دادگاه آزاد شدند.
اين سايت همچنين گزارش داده كه ابراهيم فيروزى، از زندانيان مسيحى كه 
با گذشت بيش از سه ماه بازداشت براى دفاع به دادگاه انقالب منتقل شده بود، 
پس از ضرب و شتم توسط يك مامور امنيتى مجددا به زندان رجايى شهر انتقال 

يافته است.
 گفتنى اينكه در طول سالهاى گذشته همزمان با بازداشت تعدادى از رهبران 
مسيحى در ايران، شمارى  از شهروندان گرويده به كيش مسيحيت هم بازداشت 

شده و مورد آزار و شكنجه قرار گرفته اند.

 حميد شفيعى از رهبران يك كليساى خانگى در اصفهان، ريحانه آقاجرى 
همسر او، يلسون عيسوى كشيش كليساى آشورى «پنطيكاستى» در كرمانشاه از 
جمله رهبران مسيحى، مرضيه اميرى زاده اسماعيل آبادى و مريم رستم پوراز جمله 
شهروندانى هستند كه به خاطر گرويدن به دين مسيحيت در طول سالهاى گذشته 

تجربه بازداشت و زندان داشته اند.
جمهورى اسالمى ايران بارها توسط نهادهاى بين المللى و مدافع حقوق بشر به 

نقض حقوق اقليت هاى مذهبى متهم شده است.
 در تازه ترين مورد كميسيون آزادى بين المللى مذهب در آمريكا، در گزارش 
ساالنه خود كه در پنجم ارديبهشت ماه جارى منتشر شد، به نام ايران در كنار 
كشورهاى اريتره، ازبكستان، برمه، پاكستان، تركمنستان، چين، سودان، عراق، 
عربستان، كره شمالى، مصر، نيجريه و ويتنام به عنوان كشورهاى ناقض  آزادى هاى 

دينى اشاره كرده است.
 بر اساس اين گزارش در سال گذشته در ايران وضعيت آزادى هاى بهاييان، 
مسيحيان و دراويش و ديگر اقليت هاى مذهبى به وخامت گراييده و جمهورى 
اسالمى همچنان آزادى هاى دينى وعقايد مذهبى شهروندان خود را زيرپا مى گذارد.
 در واكنش به اين گزارش، رامين ميهمانپرست، سخنگوى وزارت خارجه ضمن 
رد اين اتهام، آمريكا را «بزرگترين ناقض حقوق مذهبى» در جهان دانست و اين 

كشور را به «استفاده ابزارى» از مذهب متهم كرد.
سازمان عفو بين الملل، سازمان ديده بان حقوق بشر، وزارت امور خارجه آمريكا، 
وزارت امور خارجه بريتانيا و شيرين عبادى، برنده جايزه صلح نوبل، از جمله نهادها 
و اشخاصى هستند كه طى سالهاى گذشته بارها تداوم ايجاد محدوديت براى اقليت 

هاى دينى و مذهبى در ايران را تائيد كرده اند.

كشيش يوسف ندرخانى، جوان ايرانى است كه به خاطر اعتقاد به مذهب مسيحيت از سوى مقامات جمهورى اسالمى در آستانه اعدام قرار گرفت.

C  Copyright 2012 Ketab Corp.2929 ماهنامه ايرانشهر - فرهنگى، سياسى، هنرى، اجتماعى، سال هفدهم - دوره جديد – شماره دوم – دسامبر 2012



پرونده

بر اساس گزارش ها در چند هفته گذشته موج دستگيرى بهاييان مجددا باال 
گرفته و شمار زيادى از اعضاى جامعه بهاييان ايران به داليل نامعلوم بازداشت 
شده اند. پديده ثابتى، سخنگوى جامعه جهانى بهايى در مصاحبه با روز مى گويد 
بازداشت شش نفر در هفته گذشته تائيد شده است.عرفان ثابتى، پژوهشگر در حوزه 
جامعه شناسى دين هم ضمن تشريح رابطه بهاييت و انجمن حجتيه به روز گفته 
حجتيه اى ها از زمان رهبرى خامنه اى فعال شده اند و نه فقط عليه بهايى ها بلكه 

عليه سنى ها نيز فعاليت مى كنند.
همزمان با اين بازداشت ها، برخى از خبرگزارى هاى جمهورى اسالمى از انهدام 
«تشكيالت غيرقانونى انجمن حجتيه» و بازداشت تعدادى از اعضاى آن خبرداده اند. 
خبرگزارى فارس نوشته: «اين شبكه وابسته به تشكيالت غيرقانونى انجمن حجتيه، 
همراه با هدايت سران اين گروهك با وارد كردن تعدادى از جوانان مسلمان در 
جلسات فرقه  ضاله بهائيت به زعم خود در صدد مقابله با اين فرقه برآمدند كه اين 

اقدامات غيرقانونى آن ها با تبعات منفى همراه بود».
 

 مى خواهند ايجاد خفقان كنند
 اخبار منتشر شده از بازداشت اعضاى جامعه بهايى در يك هفته گذشته نشان از 

شروع موج جديدى از ايجاد محدوديت براى اين اقليت مذهبى دارد.
 بر پايه اين گزارش ها در اين فاصله زمانى دست كم 15 نفر در شهرهاى مختلف 
بازداشت شده اند، اما سخنگوى جامعه بهايى در مصاحبه با روز مى گويد: «ما تنها 
مى توانيم بازداشت شش نفر را تائيد كنيم. در مورد بقيه بازداشت ها هنوز اطالع 

دقيقى دريافت نكرده ايم.»
 فاران حسامى، سارنگ اتحادى، نسيم اشرفى، شميس مهاجر، شهاب دهقانى، 
عزيزاهللا سمندرى، ژينوس رحيمى، عادل نعيمى، الهام فرهانى، ميعاد افشار در 
تهران، رحمان وفايى، حميد اسالمى در شيراز، و خشايار تفضلى، شايان تفضلى، 
سينا اقدسى زاد در مشهد، كسانى هستند كه گفته شده در هفته گذشته بازداشت 

شده اند.
به  تيرماه،  شنبه، 25  يك  روز  حسامى  فاران  كه  شده  گزارش  ميان  اين  در 
دنبال مراجعه به اجراى احكام زندان اوين براى تأييد وكالتنامه كامران رحيميان، 

همسرش كه در زندان رجايى شهر در حال گذراندن محكوميت 4 ساله خود است، 
بازداشت شد.

خانم حسامى پيش تر از سوى شعبه 15دادگاه انقالب به رياست قاضى صلواتى 
به اتهام «عضويت در جامعه بهائى» و «اجتماع و تبانى به قصد بر هم زدن امنيت 

ملى» به چهار سال حبس تعزيرى محكوم شده بود.
خانم ثابتى در مورد اتهامات افرادى كه بازداشت آن ها به تائيد جامعه جهانى 
بهايى رسيده مى گويد: «از علل بازداشت اين افراد اطالعى در دست نيست، اما به 

نظر مى رسد در ارتباط با اعتقاد و تعلق به جامعه بهايى بازداشت شده اند.»
به گفته سخنگوى جامعه جهانى بهايى در ماه هاى اخير بازداشت ها و اذيت و آزار 
بهاييان تشديد و تعداد بيشترى از اعضاى متعلق به اين جامعه راهى زندان شده اند.

او مى گويد: «خط مشى جمهورى اسالمى، ايجاد خفقان جامعه بهايى است. هراز 
چند گاهى موج تازه اى از بازداشت را شروع مى كنند. يكى از اقدامات اصلى آن ها 
بازداشت هفت تن از رهبران جامعه بهايى بود. آن ها فكر مى كردند با بازداشت اين 
افراد ممكن است بتوانند ايجاد خفقان كنند. بازداشت هاى اخير نشان مى دهد آن ها 

نتايج مطلوب را از برخورد با جامعه بهايى نگرفته اند.»
خانم ثابتى مى افزايد: «به نظر ما هدف اصلى ايجاد محدوديت، از بين بردن 
جامعه بهايى است و تمام تالش هاى حاكميت نيز در همين راستا قابل دسته 

بندى است.»
  

بازداشت هاى دو هفته گذشته
 برخى از منابع بهايى به روز گفته اند عالوه بر بازداشت هاى اخير در دو هفته 
گذشته شمار ديگرى از اعضاى جامعه بهاييان ايران نيز با محروميت تحصيلى و 

محكوميت قضايى روبرو بوده اند.
 در همين راستا گزارش شده كه ثمين احسانى، فعال حقوق كودك و شهروند 
بهائى، به 5 سال، كيوان رحيميان، از اساتيد دانشگاه آنالين بهائيان، به 5 سال زندان 

و پرداخت 97ميليون ريال جريمه نقدى، محكوم شده اند.
  اشكان فروهى دانشجوى علوم سياسى دانشگاه شهيد بهشتى تهران پس از 
8 ترم تحصيل و شقايق آگاه، دانشجوى ممتاز كار شناسى ارشد مهندسى شيمى 

هدف از بين بردن جامعه بهايى است 

رهبران زندانى جامعه بهايى- اين اشخاص فقط به جرم بهايى بودن و با روشى سيستماتيك بازداشت و به تحمل حبس هاى طويل المدت محكوم شده اند.
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دانشگاه تهران نيز پس از 4 ترم تحصيل از دانشگاه اخراج شده اند.
 بر اساس اين گزارش ها موج اخير بازداشت ها، هم اساتيد و دانشجويان دانشگاه 
آنالين بهائيان و هم ديگر شهروندان بهائى را در بر گرفته اما به نظر مى رسد استادان 

و دانشجويان دانشگاه آنالين بهائيان بيش از ديگران با محدوديت روبرو شده اند.
 اوايل خرداد ماه سال گذشته نيز دست كم 11 نفر از افراد مرتبط با دانشگاه 

علمى آزاد بهاييان (BIHE) در شهرهاى مختلف ايران بازداشت شدند.
 پديده ثابتى مى گويد بسيارى از اين افراد هنوز در زندان به سر مى برند اما امكان 

استفاده از مرخصى و مالقات به آن ها داده شده است.
 بر اساس آمار ها در حال حاضر حدود 300 هزار بهايى در ايران زندگى مى كنند 
كه از ميان آن ها دست كم 30 نفر در زندان  به سر مى برند. بهاييت در قانون اساسى 
جمهورى اسالمى به عنوان اقليت مذهبى به رسميت شناخته نشده  و پيروان آن 
در طول 30 سال اخير مورد تبعيض هاى سياسى،  اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى 
گوناگون بوده اند. گفته مى شود از آغاز انقالب اسالمى تا كنون دست كم 200 نفر 

بهاييان ايران اعدام شده اند.
 مطابق اصل 13 قانون اساسى جمهورى اسالمى تنها اديان زرتشتى، كليمى و 

مسيحى جزو اديان رسمى كشور محسوب مى شوند.

 
انجمن حجتيه، بهاييان و مشايى

 اما همزمان با بازداشت هاى اخير و تشديد فشار بر جامعه بهايى،  خبرگزارى 
فارس از انهدام يك شبكه وابسته به انجمن حجتيه خبر داده است.

 خبرگزارى فارس روز دوشنبه، 26 تيرماه نوشت:  «يكى از شبكه هاى غيرقانونى 
انجمن منحرف حجتيه منهدم شد و گروهى از اعضاى اصلى آن بازداشت شدند. 
اين شبكه وابسته به تشكيالت غيرقانونى انجمن حجتيه، همراه با هدايت سران 
اين گروهك با وارد كردن تعدادى از جوانان مسلمان در جلسات فرقه  ضاله بهائيت 
به زعم خود در صدد مقابله با اين فرقه برآمدند كه اين اقدامات غيرقانونى آن ها با 

تبعات منفى همراه بود.»
 اين خبرگزارى در ادامه خبر خود آورده است: «بدون شك گروهك غيرقانونى 

انجمن حجتيه كه خود داراى انحرافات بسيارى است، نمى تواند انجمنى مطلوب 
براى مقابله با فرقه ضاله صهيونيستى و ضدامنيتى بهائيت باشد.»

 هدف اصلى انجمن حجتيه دفاع از اسالم در مقابل بهاييت و تالش براى «فراهم 
كردن زمينه ظهور امام عصر» است. اين انجمن آنطور كه گفته شده در سال 
1332 به رهبرى يك روحانى شيعه به نام شيخ محمود حلبى تأسيس شد. حلبى 
اين گروه را در سال 1362 پس از تهديد روح اهللا خمينى و متهم شدن به خيانت 

و ارتجاع، تعطيل كرد.
عرفان ثابتى،  پژوهشگر در حوزه جامعه شناسى دين در همين ارتباط به روز 
مى گويد: «هر چند انجمن حجتيه به طور رسمى تعطيل است ولى اعضايش 
يكديگر را مى شناسند و به طور مخفى از زمان رهبرى خامنه اى فعال شده اند 
ولى حاال نه فقط عليه بهايى ها بلكه عليه سنى ها نيز فعاليت مى كنند.حجتيه ضد 
بهايى است ولى در عين حال با روحانيت هم سازگارى ندارد. چون كار حجتيه اين 
بوده كه اعضايش خود را به دروغ شيفته آيين بهايى جلوه و حتى بهاييان را فريب 
مى داده و مى گفته اند مى خواهند بهايى شوند. بهاييان هم فريب مى خوردند و اين 

افراد را بهايى مى شمردند.»
به گفته اين پژوهشگر، انجمن حجتيه در سال هاى اخير هم بيش از پيش فعال 
شده و «هر چند رسميت ندارد ولى اخبار فراوانى در رسانه هاى محافظه كار منتشر 

مى شود كه حاكى از فعاليت دوباره آنهاست.»
برخى از مخالفان دولت در سالهاى گذشته اسفنديار رحيم مشايى، رئيس دفتر 
محمود احمدى نژاد و برخى از اطرافيان وى را متهم به عضويت در انجمن حجتيه 

كرده اند.
آقاى ثابتى مى گويد: «مشايى در مازندران عضو حجتيه بوده و هم خودش و 
هم مرادش على يعقوبى با آثار بهايى تا حدى آشنايى دارند.بسيارى از حرف هايى 
كه مشايى و احمدى نژاد درباره انسان كامل، وحدت دنيا و خانواده متحد بشرى 
مى زنند سرقت ادبى مضحكى از نوشته هاى بهايى و آثار بنيانگذاران بهايى است. اما 
مشايى و احمدى نژاد كه دشمنى شديدى با بهاييان دارند در عين حال از آثار بهايى 
سرقت ادبى مى كنند و درباره جهانى شدن انسان و خانواده واحد بشرى حرف هايى 

مى زنند كه هيچ ربطى به اسالم ندارد بلكه از آثار بهايى سرقت شده اند.»

خانواده شاكر نمونه اى از خانواده هاى بى پناه بهايى در ايران است كه زندگى و خانه ايشان به دليل بهايى بودن در روستايى در استان كرمان به آتش كشيده شد.خانواده شاكر نمونه اى از خانواده هاى بى پناه بهايى در ايران است كه زندگى و خانه ايشان به دليل بهايى بودن در روستايى در استان كرمان به آتش كشيده شد.
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بى ترديد در سال هاى گذشته جانعه بهائيان يكى از بزرگترين قربانيان تبعيض 
مذهبى در حكومت ايران بوده اند. با اينكه بسيارى از پيروان اديان ديگر زير فشار 
بوده اند اما اعتقاد فقه شيعى به اينكه محمد آخرين پيامبر بوده است، دست آنها را 

براى اعمال فشار و خشونت بيشتر به بهائيان باز گذاشته است.
بهائيان در ايران با آزار مداوم روبرو هستند كه نوعاً شامل زير نظر گرفته شدن 
سوى  سخنان تنّفرآميز از  توسط ادارات امنيتى دولت از نزديك، ايراد  دائمى 

روحانيون، بد رفتارى با كودكان بهائى و تخريب گورستان هاى بهائى است.
بانى دوگال، يك از نمايندگان ارشد جامعة جهانى بهائى در سازمان ملل متحد، 
مى گويد: «به نظر مى رسد كه مقامات ايرانى با شّدت ويژه اى از راه بسيج و هماهنگ 

كردن عناصر رسمى و نيمه رسمى به آزار بهائيان مشغول اند.»
به گفتة وى، «ادارات و مؤسسات متنوع حكومتى، نيروى انتظامى، دادگاه ها، 

مقامات محلى و روحانيان نيز در اين كار سهيم اند.»
 او مى گويد: «اين رويكرد هماهنگ هم شاخص و هم هشداردهنده است. هدف 
آنها در تمام اين كارها آن است كه سياست قديمى و ثابت حكومتى مبنى بر نظارت 

بر مسدود بودن راه رشد و توسعة بهائيان حتى نيرومندتر از قبل به اجرا درآيد.»
از همان آغاز آئين بهائى در قرن سيزدهم شمسى (نيمة قرن نوزدهم ميالدى) 
زندگى بهائيان ايران همواره تحت فشار بوده است. اّما از زمان انقالب 1357 
(1979)، بهائيان با يك استراتژى آزار تحت حمايت حكومت روبرو بوده اند و در 
اقداماتى روشمند و بى شمار در معرض يورش، دستگيرى و زندان قرار گرفته اند. 
اين اقدامات در سال 1384 (2005) شدت گرفت و از سال 1387 (2008-

2009) به اينسو بيش از پيش شتاب يافت.

پديده ثابتى، سخنگوى جامعه جهانى بهائى نيز جند ماه پيش  در گفت و گويى 
مفصل با بى بى سى  گفته بود: 

«بهائيان پس از انقالب ايران از حق تحصيل در دانشگاه ها و مشاغل دولتى 
محروم بوده اند، مجامع آنها غيرقانونى اعالم شده و تعدادى از قبرستان هاى آنان 

در مناطق مختلف تخريب شده است.»
جامعه بين المللى بهائيان مى گويد كه در حال حاضر بيش از 100 نفر بهايى در 
ايران به خاطر عقايدشان در زندان به سر مى برند. به گفته همين نهاد بين المللى، 

پرونده 300 بهايى ديگر نيز در مراجع قضايى ايران در جريان است.
سيمين فهند دژ، نماينده جامعه جهانى بهائيان در سازمان ملل متحد، هم با تاييد 

اين بازداشت ها به راديو فردا گفته است:
«همه افرادى هم كه دستگير شده اند به خاطر باورهاى دينى شان بوده است.

  به اين نكته بايد اشاره كنم كه در طول يكسال گذشته فشار روى جامعه بهايى 
به شدت زياد شده است به طورى كه ما االن شاهديم كه بيش از صد بهايى در 
زندان به سر مى برند و آنهايى هم كه آزاد شده اند با قيد وثيقه هاى سنگين بوده 

است.
در حقيقت اين رفتارى كه دارد در ايران با بهائيان انجام مى شود ، جزيى از يك 

برنامه سيستماتيك براى نابودى جامعه بهايى در ايران است.
 چون فشارهايى كه بر روى بهائيان وارد مى شود فقط محدود به دستگيرى 
نيست. بلكه بهائيان در ايران حق كسب و كار و حق ادامه تحصيل ندارند و حكومت 
ايران دارد سعى مى كند كارى بكند كه جامعه بهاييان در ايران يا دينشان را ترك 

كنند و يا اينكه از ايران خارج شوند.»

سركوب سيستماتيك حكومتى
بهايى بودن را جرم مى داند

C  Copyright 2012 Ketab Corp. ماهنامه ايرانشهر - فرهنگى، سياسى، هنرى، اجتماعى، سال هفدهم - دوره جديد – شماره دوم – دسامبر 32322012



پرونده
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پرونده

كاوه قريشى

براى چندمين بار پياپى جمعى از فعاالن مذهبى اهل سنت ايران به رهبر 
جمهورى اسالمى نامه نوشته و با اشاره به اذيت و آزار پيروان اين اقليت مذهبى 
از بازداشت و زندان «ده ها تن از علما و فعاالن اهل سنت، به دليل داشتن عقايد 
مذهبى» انتقاد كرده و خواستار تشكيل يك «هيئت منصف عاليرتبه» براى حل 
مشكالتشان شده اند؛ نامه اى كه مانند نامه هاى قبلى تا كنون بى پاسخ مانده است.

اين نامه در شرايطى به آيت اهللا خامنه اى فرستاده شده كه هفته هاى گذشته 
محدوديت هاى جديدى بر فعاالن اهل بيشتر شده است. 17 معلم سنى مذهب 
در كردستان به علت عقايد مذهبى، ممنوع التدريس شده و يكم مقام سياسى 
امنيتى استاندار گلستان هم گفته است: «احداث تمامى مساجد اهل سنت بايد با 

هماهنگى و اخذ مجوز از سوى مركز بزرگ اسالمى انجام گيرد.»
چندى پيش احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل براى رسيدگى به وضعيت 
حقوق بشر در ايران، و هايِنر بيلِِفلت، گزارشگر آزادى دين يا عقيده،، در بيانيه اى از 

وضعيت «اقليت هاى دينى» در ايران ابراز نگرانى كردند.
  

راه حل مشكالت: تعيين يك هيئت منصف عالى رتبه 
به گزارش پايگاه رسمى اطالع رسانى اهل سنت ايران نامه اخير فعاالن سنى به 
آيت اهللا خامنه اى به امضاى «ده ها تن از بزرگان اهل سنت ايران اعم از ائمه جمعه 

و جماعات، مدرسين و فعاالن سياسى، فرهنگى و اجتماعى رسيده» است.
 در اين نامه با استناد به اصول 12، 15، 19، 20 و 23 قانون اساسى جمهورى 
اسالمى ايران، آزادى مذهبى جامعه اهل سنت كشور در برگزارى مراسم مذهبى، 
برقرارى مساوات در حقوق انسانى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى تمام 

شهروندان ايران مورد تاكيد قرار گرفته است.
امضا كنندگان در بند دوم اين نامه به اصل 37 و 67 قانون اساسى كه بر «اصل 
برائت «و نيز رسيدگى به جرائم به صورت علنى و با حضور هيأت منصفه محاكم 
دادگسترى تصريح شده، اشاره و»تعرض»، «زندانى اذيت و آزار» ده ها تن از علما و 

فعاالن اهل سنت «به دليل داشتن عقايد مذهبى»، مورد انتقاد قرار داده اند.
 در اين نامه سرگشاده كه روز پنج شنبه 6 مهرماه منتشر شده، با استناد به اصل 
57 قانون اساسى، آزادى بيان و اظهار عقيده اهل سنت در صدا و سيما يادآورى 
شده و خاطرنشان شده است كه نه تنها به اين اصل، عمل نشده، بلكه معتقدات 
اهل سنت در اين رسانه ملى همواره مورد اهانت و هتك حرمت قرار گرفته است.  
فعاالن اهل سنت در نامه خود از رهبر جمهورى اسالمى خواسته اند «با تعيين 
يك هيئت منصف عالى رتبه - از برادران شيعى و اهل سنت مورد وثوق-» براى 
رفع مسائل و مشكالت جامعه اهل سنت از «تداوم تضييع حقوق انسانى، اسالمى 

و قانونى اين بخش از هم ميهنان» جلوگيرى شود.
اين چندمين نامه اى است كه در سالهاى گذشته فعاالن اهل سنت و حتى 

نمايندگان مجلس به رهبر جمهورى اسالمى مى نوسيند.
 در دى ماه سال 1390 نمايندگان اهل سنت مجلس شوراى اسالمى طى 

نامه اى خطاب به رهبر جمهورى اسالمى خواهان رفع تبعيض از اهل سنت، رفع 
محدوديت هاى مذهبى ايجاد شده براى اهل سنت، واجازه ساخت مسجد در تهران 

شده اند.
  در اين نامه نمايندگان اهل سنت مجلس شوراى اسالمى همچنين از آيت اهللا 
خامنه اى خواسته اند تا با بازنگرى و «اصالح اصل 115 قانون اساسى جمهورى 
اسالمى» و رفع ممنوعيت كانديداتورى اهل سنت در انتخابات رياست جمهورى 

موافقت كند.
 مسئوالن عالى رتبه جمهورى اسالمى تا كنون به هيچ يك از نامه هاى محافل 

اهل سنت ايران به صورت رسمى پاسخ نداده اند
 

ممنوع التدريسى به علت فعاليت مذهبى 
اندك زمانى قبل از انتشار اين نامه سرگشاده، منابع خبرى نزديك به مكتب 
قرآن از ممنوع التدريسى 17 معلم در شهرهاى سقز، مريوان، بانه، قروه و موچش 

خبر داده اند.
 وب سايت مكتب قرآن در اين باره نوشته است: «دبيران آموزش و پرورش 
شهرهاى مذكور، به اذعان خود با دستورى شفاهى از طرف مسئولين حراست كه 
نماينده  ى وزارت اطالعات و امنيت! كشور در ادارات هستند» دست به اين اقدام 

زده اند.
 بر اساس گزارشهاى منتشر شده بيشتر اين افراد داراى سابقه تدريس باالى 20 

سال هستند.
 مسوالن آموزش و پرورش دليل ممنوع التدريسى اين 17 نفر را «تغييرپُست 

دبيرى به معاونت اجرايى (امور دفترى)» اعالم كرده اند.
 از داليل جابجايى اين افراد اطالع دقيقى در دست نيست، اما احمد اسماعيلى، 
سخنگوى مركز سنت (شمس) به دويچه وله، شبكه برون مرزى آلمان گفته است 

كه آن ها به دليل عضويت در مكتب قرآن ممنوعيت شغلى پيدا كردند.
به گفته آقاى اسماعيلى: «در نخستين روز آغاز مدارس، معلمان شهرسقز به دليل 
اعتراض به اخراج آن ها در سر كالس ها حاضر نشدند. معلمان شهر ابراز همبستگى 

كردند و درخواست كردند كه اين قرار ناعادالنه لغو شود.»
 

مكتب قرآن از آغاز تا كنون 
مكتب قرآن، ابتدا يك زنجيره مدارسى دينى بود كه از سوى فعاالن اهل سنت 
كردستان قبل از انقالب توسط عالمه احمد مفتى زاده بنيان گذاشته شد. اين 
مدارس ابتدا درسال 1356در سنندج و مريوان به صورت مدرسه قرآن تاسيس 
شد، بعد ها به مكتب قرآن تغيير نام و به صورت يك حركت دينى و در پاره اى مواقع 

سياسى در كردستان به فعاليتهاى خود ادامه داد.
احمد مفتى زاده رهبر اين گروه مذهبى سياسى در سال 1361، از جانب حكومت 
وقت در تهران بازداشت و سپس زندانى شد. وى پس از تحمل ده سال زندان در 

نامه هاى بى پاسخ اهل سنت به 
خامنه اى

ممنوع التدريسى 17 معلم سنى در كردستان
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آگهى

سال 1371 آزاد شد. وى پس از بسترى شدن در بيمارستان آسيا در تهران و انجام 
يك عمل جراحى، در روز سه شنبه بيستم بهمن ماه سال 1371، درگذشت.

 اين گروه كه اصالح در قانون اساسى و احيا نمودن حكومت شورايى در جوامع 
خواسته هاى آنان بود، پس از مرگ احمد  اسالمى و جامعه ايران از بارز ترين 
مفتى زاده، عمال به دو شاخته تقسيم شدند. حسن امينى، حاكم شرع مردمى 
كردستان در حال حاضر رهبرى يكى از شاخه ها و ژيان مفتى زاده، فرزند احمد 

مفتى زاده نيز رهبرى ديگر شاخه اين گروه مذهبى - سياسى را به عهده دارد.
 اعضا و پيروان مكتب قرآن طى سالهاى بعد از مرگ احمد مفتى زاده، به خاطر 
فعاليت هايشان بار ها از سوى نهاد هاى امنيتى و اطالعاتى تحت فشار قرار گرفته و 

هر چند سال يكبار تعدادى از پيروان آن ها بازداشت شده اند.
 در يك نمونه سال 1386 تعداد زيادى از اعضا و پيروان اين گروه كه شمار آن ها 
بيش از صد ها نفر اعالم شده بود در حاليكه مشغول برگزارى مراسم مذهبى بودند، 
از سوى نيروهاى امنيتى شهر سقز بازداشت و روانه زندان شدند اما پس از چند 

روز آزاد شدند.
 در رويدادى تازه تر، مرداد ماه امسال عبداهللا عباسى يكى از مسئولين دفتر حسن 
امينى، مفتى و رييس شوراى مكتب قرآن كردستان از سوى ماموران امنيتى 

دستگير شد.
  مسوالن قضائى هيچگاه به صورت رسمى به داليل بازداشت اعضا و پيروان اين 

گروه اشاره نكردند.
 اما سايت مكتب قرآن هزمان با ممنوع التدريسى اين 17 نفر نوشته است: 
«پس از اعتراض به مديران آموزش و پرورش شهرستان محل خدمت، به رئيس 
سازمان استان- كه مسئول حراست هم كنارش نشسته بود- مراجعه مى كنند، او 
نيزبا اين استدالل كه حركت مكتب قرآن در نظام جمهورى اسالمى مقبوليت 
نداردوغيرقانونى است، بردستور غيرقانونى شفاهى زيردستانش صحه گذاشته 
واظهار مى كندكه مسئولين رده باال! تأكيد نموده اند كه شما هيچ ارتباطى با دانش 

آموزان نداشته باشيد و فقط به امور دفترى (معاونت اجرايى) مشغول شويد.»
  

مجوز براى ساخت مساجد اهل سنت؛ محدوديت جديد؟ 
همزمان با تشديد فشار ها بر فعاالن مذهبى جامعه اهل سنت ايران، اخيرا عليرضا 
جمشيدى، معاون سياسىـ  امنيتى استاندار گلستان، در جلسه مشورتى پيرامون 
سياست ها و برنامه هاى مركز بزرگ اسالمى در حوزه تعامل با سازمان ها و ادارات 
همسو، گفته است: «همه مساجد استان بايد سازماندهى شوند و مراحل ساخت 

آنان با مجوز قانونى انجام پذيرد.»
  يك روحانى تركمن در اين زمينه به دويچه وله گفته است كه سنى ها هيچوقت 
در هر دوره و رژيمى براى ساخت مساجد از مراجع دينى و دولتى اجازه نگرفته اند. 
او كه نخواسته است نامش ذكر شود، همچنين گفته: «عالوه بر اجازه  اوقاف و 
شهردارى تركمن ها اكنون مجبورند براى تاسيس و يا تعمير مساجد خود از مركز 

بزرگ اسالمى شمال كشور نيز اجازه بگيرند.»
به گزارش روابط عمومى مركز بزرگ اسالمى شمال كشور اين مقام سياسى 
امنيتى تاكيد كرده كه دغدغه مهم در بخش مدارس علوم دينى اين است كه 
تاكنون برخى از آنان تحت پوشش مركز بزرگ در نيامده اند كه الزم است كه 

اقداماتى جهت جذب اين مدارس صورت گيرد.
مركز بزرگ اسالمى يك نهاد حكومتى براى رسيدگى به امور اهل سنت در 
نقاط مختلف كشور است كه در اصل هدايت فعاليت هاى رسمى اهل سنت را به 

عهده دارد.
و  غربى  آذربايجان  كردستان،  استان هاى  در  غرب»  اسالمى  بزرگ  «مركز   
كرمانشاه 22 شعبه دارد. مركز بزرگ اسالمى شمال كشور نيز در استان هاى 

گلستان و گيالن فعاليت دارد.
 دليل تاسيس اين مراكز، ظاهرا ساماندهى امور دينى اهل سنت است، اما رياست 
آن ها به عهده روحانيون اهل تشيع است و به اين دليل در سالهاى گذشته بخشى 

از روحانيون اهل سنت نسبت به داير كردن اين مراكز اعتراض كرده اند.
 اين مراكز كه از سال 1359 آغاز به فعاليت كرده اند، در طول سى سال گذشته 

مورد انتقاد رهبران دينى اهل سنت و نهادهاى مدافع حقوق بشر بوده است.

عكس يادگارى كودكان دبستانى با يكى از معلمان خود درمناطق كرد نشين غرب كشور.  اكثريت اين كودكان و معلمين آنها تا پيش از اين سنى مذهب بوده اند.
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پرونده
بازخوانى پرونده تبعيض هاى عقيدتى در نظام حقوقى جمهورى اسالمى:

در حالى كه مدت ها ماه از بازداشت دروايش گنابادى در ايران مى گذرد، آنها 
همچنان منتظر تشكيل دادگاه مانده اند تا بتوانند دفاعيات خود را ارائه دهند. 
اما قاضى صلواتى در شعبه 15 دادگاه انقالب تهران، اجازه دسترسى وكالى اين 
زندانيان به پرونده آن ها را نمى دهد و عليرغم آنكه اعالم شده بود، دادگاه آنان در 
21-22 و23 ام آبان ماه برگزار مى شود، اما با عدم برگزار شدن اين دادگاه، آن گونه 
كه منابع خبرى نزديك به دروايش گنابادى خبر داده اند، برگزارى دادگاه دراويش 

گنابادى به زمانى نامعلوم موكول شده است.
سركوب سازمان يافته دراويش

دروايش گنابادى از اقليت هاى دينى در ايران هستند كه همواره از سوى نهادهاى 
امنيتى زير فشار قرار گرفته اند. نخستين بار كه اخبار سركوب دراويش گنابادى به 
رسانه ها راه يافت، سال 1384 بود كه حسينيه شريعت اين دروايش در قم مورد 
حمله قرار گرفت و تخريب شد. در ادامه حمله سازمان يافته به دراويش ايران، 
حسينيه و اماكن مذهبى آنان در شهرستان هاى ديگر نيز مورد حمله نيروهاى 
امنيتى قرار گرفت و يك سال بعد، «نور على تابنده» از رهبران دروايش گنابادى به 

اجبار از محل سكونت خود در بيدخت گناباد اخراج شد.
در سال 1387 نيز حسينيه دراويش در شهرستان هاى بروجرد و اصفهان مورد 
حمله نيروهاى امنيتى و لباس شخصى قرار گرفت. در پى حمله به حسينيه 
دراويش در بروجرد، 180 نفر از پيروان اين مذهب، بازداشت و به محاكم قضايى 
معرفى شدند. همچنين در اسفند ماه سال 1387 نيز پس از توزيع يك اطالعيه 
بى نام و نشان در حاشيه نماز جمعه اصفهان، نيروهاى لباس شخصى به مقبره 
درويش ناصر على حمله كرده و آن را تخريب كردند. همزمان با اين اقدام، كتابخانه 
دراويش گنابادى در تخت فوالد اصفهان نيز از حمله لباس شخصى ها مصون نماند 

و 68 نفر از دراويش دستگير و محاكمه شدند. اين در حالى بود كه اين مقبره در 
شمار آثار ملى ثبت شده ايران قرار داشت.

در پى اين حمالت سازمان يافته، شهريور سال گذشته نيز منازل مسكونى 
دراويش گنابادى در كوار شيراز مورد حمله نيروهاى لباس شخصى قرار گرفت. در 
اين حمله كه با حمايت نيروهاى امنيتى نيز همراه بود، وحيد بنايى كشته، منازل 

مسكونى دروايش تخريب و تعدادى از دراويش نيز بازداشت شدند.
حاكميت پس از آنكه اماكن مذهبى و منازل مسكونى دراويش را مورد حمله 
قرار داد، براى جلوگيرى از انعكاس اخبار و تصاوير مربوط به اين حمله، مديران و 
دست اندركاران پايگاه اينترنتى نزديك به دراويش را هم بازداشت و در رسانه هاى 

حكومتى، تبليغات گسترده اى عليه آنان تدارك ديد.
حمايت دراويش گنابادى از مهدى كروبى در انتخابات سال 88 و نزديكى او 
به جنبش سبز نخستين بهانه حكومت براى تخريب رسانه اى پيروان اين آئين 
بود. محمد حسين نبوى، معاون تبليغات حوزه علميه نيز از راه اندازى مراكزى 
در حوزه هاى علميه، براى مقابله با آن چه كه فرقه هاى انحرافى خوانده بود، خبر 
داد و گفت: «سردمدار فرقه هاى توطئه گر در حاشيه امن قرار گرفته اند.» پس از 
اين اقدام، رسانه هاى نزديك به حكومت حمالت رسانه اى شديدى عليه دراويش 

گنابادى به راه انداختند.
همچنين نيروهاى امنيتى، همه دست اندركاران پايگاه اينترنتى مجذوبان نور كه 
اخبار دراويش گنابادى را منتشر مى كرد، بازداشت و تحت تعقيب قرار دادند. در 
ادامه اين فشار ها، چهار تن از وكاليى كه پيگير پرونده دراويش بازداشتى بودند نيز 

بازداشت و زندانى شدند.

سركوب سازمان يافته
 دراويش گنابادى 

از راست به چپ : حضور نيروهاى امنيتى در محل زندگى دكتر نورعلى تابنده -  برخوردهاى خشونت آميز در محل اجتماع دراويش- يكى از دروايش كشته شده(وحيد بنايى)

از راست به چپ : شمارى از دراويش زندانى - تخريب يكى از گورستان هاى دراويش در شرق كشور - تخريب حسينيه معروف دراويش گنابادى در تخت فوالد اصفهان

حميد مافى
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پرونده
دادگاه هايى كه لغو شد

فرهاد نورى كه هم اكنون مسووليت پايگاه اينترنتى مجذوبان نور را در اختيار دارد، 
در گفت و گو با جرس از تعويق دوباره دادگاه دراويش گنابادى خبر داد. پيش از اين 
اعالم شده بود كه دادگاه دراويش گنابادى روز 21-22 و 23 آبان ماه امسال برگزار 

مى شود.
اما آن گونه كه فرهاد نورى مى گويد: قاضى صلواتى اجازه دسترسى وكالى 
متهمان به پرونده ها را نداده و براى همين دادگاه به تعويق افتاده است. رياست 
دادگاه، آقاى صلواتى، اجازه مطالعه پرونده را تنها به 2 تن از وكال داده است، 
درحالى كه هر يك از افراد زندانى، هشت تا ده وكيل دارند و بايد رئيس دادگاه 
فرصت مطالعه پرونده و اخذ رونوشت از اوراق آن را براى تمامى وكال فراهم 
مى ساخت. عالوه بر اين، حتى اين دو وكيل هم اجازه دسترسى به تمام اطالعات 
پرونده را نداشته و تنها موفق به مطالعه بخش كوچكى از پرونده شده اند و هيچگونه 
مالقاتى هم با موكلين خود نداشتند، يعنى در صورت تشكيل دادگاه نيز تشريفات 

قانونى دادرسى صورت نگرفته بود.
دادگاه دراويش گنابادى در ارديبهشت ماه امسال نيز برگزار نشد و بازداشت 
شدگان اين پرونده 14 ماه است كه بدون برگزارى دادگاه در زندان هستند. 
دراويش گنابادى دليل عدم برگزارى دادگاه ارديبهشت ماه را شرايط ناعادالنه 
دادرسى و عدم ارائه پرونده هاى اتهامى توسط قاضى پرونده به وكالى مدافع جهت 

مطالعه و تدارك دفاع، عنوان كرده اند.
از شهريور ماه گذشته، فرشيد يدالهى، امير اسالمى، اميد بهروزى و مصطفى 
دانشجو چهار وكيل دادگسترى كه دفاع از پرونده متهمان وابسته به دراويش 
گنابادى را عهده دار شدند، توسط دستگاه امنيتى بازداشت و در زندان اوين 
هستند. همچنين رضا انتصارى عكاس و فيلمبردار و حميد مرادى از مديران سايت 
مجذوبان نور نيز از تابستان سال گذشته بازداشت و در زندان اوين هستند. عالوه 
بر اين، صالح مرادى، كسرى نورى و محمد شمشير زن از ديگر دراويش گنابادى 
هستند كه در زندان عادل آباد شيراز از شش تا 14 ماه حبس را بدون اعالم حكم 
سپرى كرده اند. همچنين عليرضا روشن از شاعران جوان از ديگر دراويش گنابادى 

است كه در انتظار اجراى حكم زندان خود به سر مى برد.
سالمت دراويش زندانى در خطر است

فرهاد نورى مى گويد: وضعيت سالمت سه تن از دراويش زندانى مساعد نيست. 
حميد رضا مرادى از گرفتگى عروق رنج مى برد و به علت شديد بودن گرفتگى 
رگ پا راه رفتن وى نيز دچار مشكل شده و حتى پزشك بهدارى اوين نيز پس از 
معاينه گفته بود در صورت عدم درمان به موقع منجر به سياه شدن انگشتان و حتى 
قطع آن خواهد شد، كه خوشبختانه االن در بيمارستان زير نظر پزشكان قرار دارد. 
مصطفى دانشجو نيز به آسم شديد مبتالست، كه بر اثر حمله آسمى به بيمارستان 
منتقل شد و همچنان تحت درمان قرار دارد. همچنين رضا انتصارى نيزاز ناحيه 
انگشت دست كه بر اثر حمله نيروهاى امنيتى بوده، دچار آسيب جدى شد و قادر 
به حركت نيست، كه براى درمان و عمل جراحى به بيمارستان منتقل شده است.

او مى گويد: در زندان شيراز وضعيت زندانيان نگران كننده تر است. صالح مرادى كه 
بيش از 14 ماه است در زندان عادل آباد شيراز به سر مى  برد، دچار درد هاى شديد 
عصبى در ناحيه دست و شانه و همچنين دردهاى كليوى است، او ماه هاست در حالى 
متحمل اين درد است كه از هيچ گونه امكانات درمانى برخوردار نيست. همچنين 
محمدعلى شمشيرزن كه بيش از 7 ماه در زندان عادل آباد زندانى هستند به دليل 
وضعيت ناگوار بهداشتى زندان به بيمارى هاى تنفسى مبتال شده اند و همچنين 
متاسفانه هفته گذشته ايشان دچار درد شديد در ناحيه دندان شده بود كه پس از 
گذشت بيش از 3 روز از اين مشكل و پيگيرى خانواده و وكالى اين درويش زندانى 
هيچ كمكى براى انتقال و انجام معالجات زير نظر پزشك متخصص صورت نگرفت و 

تنها به بهدارى زندان شيراز منتقل كرده و دندان هاى او را كشيده اند.

مشت نمونه خروار
چندى پيش هم كه دادگاه يكى از دراويش طريقت نعمت اللهى گنابادى، 
(كسرى نورى) به اتهامات عضويت در گروه مجذوبان نور، مصاحبه با رسانه هاى 
بيگانه، توهين به رهبر جمهورى اسالمى، اقدام عليه نظام و افشاى اسناد محرمانه 
نظام در شعبه 3 دادگاه انقالب شيراز برگزار شد. گذشته از بررسى و تحليل عناوين 
اين اتهامات و چرايى و مصاديق انتصاب آن كه خود خالى از شبهه نيست، صرفا 
در روند دادرسى و پيگيرى پرونده نيز شاهد تخلفات و تناقضاتى با قوانين موجود 
بوده ايم، تخلفاتى كه از بازداشت تا جلسه دادگاه ادامه داشته داشته، كه فهرستى از 

اين تخلفات به شرح زير است:
1) ورود غيرقانونى به منازل برخى افراد در شب براى دستگيرى و نقض موازين 

شرعى و تخريب اموال اشخاص ثالت كه ارتباطى به پرونده نداشته اند.
2) توقيف غير قانونى اموال و مدارك شخصى و عدم تنظيم صورت جلسه و 

عدم استرداد آنها 
3) برخورد نامناسب مامورين زندان همراه با توهين و برخورد فيزيكى با اين درويش 
4) تمديد غيرقانونى قرار بازداشت موقت و عدم تعيين تكليف در خصوص اين 

قرار با گذشت 8 ماه
5) اعزام اين درويش در شرايط به شدت امنيتى همراه با استفاده از دستبند و پابند

6) ممانعت از حضور و گفت وگوى وكيل با موكل در طول دادرسى !
7) ممانعت از حضور خانواده و دراويش در جلسه دادگاه

الزم به ذكر است طى ساليان گذشته كه فشار بر دراويش سلسله نعمت اللهى 
گنابادى توسط نهادهاى امنيتى و اطالعاتى افزايش يافته است. در پى اين فشارها 
برخوردهايى در شهرهاى مختلف ايران با دراويش گنابادى صورت گرفته كه در 
اكثر آنها تخلفاتى مشابه برخوردهاى غيرقانونى كه در باال ليست شده اند به چشم 
مى خورد و حتى زمانى كه وكالى دراويش گنابادى بر عليه دستگاه هاى امنيتى و 
اطالعاتى در مورد تخلفات صورت گرفته اعادى دادرسى كردند با فشار دستگاه هاى 
امنيتى و اطالعاتى با وكالى دراويش نيز برخوردهاى خصمانه اى صورت گرفته تا 

جايى كه پروانه وكالت چندتن از وكالى دراويش تعليق و باطل شده است.

دكتر نور على تابنده( مجذوبعلى شاه) قطب دراويش گنابادى
ايشان در ايران و در شرايط تحت كنترل در خانه خود زندگى مى كند
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پرونده
نگاهى گذرا به برخوردهاى امنيتى جمهورى اسالمى با فعاالن عرفان حلقه:

هفت سال قبل در شرايطى با آقاى محمد على طاهرى بنيانگزار عرفان حلقه آشنا 
شدم كه سنگينى بار بيش از سى سال جستجو و سرگردانى براى يافتن حقيقت را به 
دوش مى كشيدم.  به دنبال سرچشمه اى مى گشتم كه همه علوم باطنى و معنوى 
چون آبى زالل از آن نشات يافته ولى هركدام پس از گذشت قرنها رنگ و بوئى ديگر به 
خود گرفته بودند.  سرچشمه آب زالل را مى جستم و نمى افتم ونتيجه اين سرگردانى 

بيمارى هائى بودند كه مى رفتند تا مرا از پاى در آورند. 
با ورود به دوره هاى عرفان حلقه كه اولين آنها فرا درمانى بود، بسيارى از تنش هاى 
ناشى از بيمارى هايم كاهش يافت و در دوره هاى بعدى همراه با ريشه يابى هريك از آنها 
به بُعد تازه اى از وجود خود دست مى افتم و همراه با آن به نگاه جديدترى از خود، 
هستى، شعور جارى در هستى و نهايتا خالق اين شعور مى رسيدم و هرچه بيشتر پيش 
مى رفتم بر سواالتم در مورد  معرف اين عرفان و آموزه هايشان افزوده مى شد؛كسى كه 
راه ارتباط با هوشمندى عظيم  حاكم بر هستى را يافته و تمام تالشش اين است كه اين 
دستاورد عظيم را به تمامى در اختيار همگان قرار دهد.  او هيچگونه خساست و انحصار 
طلبى در اين رابطه نداشته و سخاوتمندانه آنچه را كه ا ز حقيقت يافته بودبه ديگران 
تقديم مى كرد. از نظر او همه انسان ها مى توانستند فقط با يك گوشه چشم به راه استفاده 
عملى از اين رحمت الهى  كه به طور عام وصرف نظر از مليت، نوع تفكر، شيوه زندگى، 

مذهب. . . . . ساليق و عقايدشان  شامل حالشان مى شد  دست يابند. 
او تمام زندگى و آسايشش را در اين راه گذاشته بود كه بشر به اطالعات بيشترى از 
خود و هستى دست يابد چرا كه نجات انسان ها را در گرو آن مى ديد. او مى خواست ما 
انسان ها را به اين نقطه رهنمون شود كه شفاى بيمارى ها كمترين نتيجه اى است كه 
با برخوردارى از شعور الهى حاكم بر هستى كه به واسطه حلقه هاى رحمانيت عام در 
اختيار همگان قرار دارد مى توان به آن دست يافت و جالب اينجا بود كه تمام اين نتايج 
بى هيچ سعى و تالش و پند و نصيحت و امر و نهى انجام مى شد،فقط خواستن مهم 
بود و اشتياق.  فقط با يك گوشه چشم و يك نظر.  او آمده بود تا رسم نظر بازى را به 

انسان ها بياموزد. 
اگر با او و درسهايش آشنا نمى شدم اينكه مى گويند:

 آنانكه خاك را به نظر كيميا كنند             آيا شود كه گوشه چشمى به ما كنند 

برايم افسانه و سخنانى شعارى به نظر مى آمد ولى امروز مى بينم كه مى شود كه عشق 
ورزيد و تحول ايجاد كرد،بى ابزار مادى و كميتى. 

شايد اين سخنان من براى كسانى كه هنوز با درسها و شخصيت ايشان آشنائى ندارند 
بنوعى اغراق آميز به نظر بيايد ولى  شاگردان ايشان كه به درك آموزه ها رسيده اند 
مى دانند كه هيچكدام از اين موارد اغراق نيست و اگر هدف ايشان شفاى عام بشريت 

است اين  هدف قابل دسترس و انجام شدنيست. 
پنج سال قبل (1386 ه. ش)در حاليكه  آخرين دوره درسى را به همراه تعداد زيادى 
از شاگردانشان با ايشان  مى گذراندم از سوى حكومت ايران مشكالتى برايشان فراهم 
شد.  البته اين مشكالت طى 3-4 سال گذشته به تدريج شكل گرفته بود و حاال رونمائى 
مى شد.  نيروهاى اطالعات سپاه در طى چند سال آخر قبل از تعطيلى كالس ها، ايشان 
و خانواده و بعضى از شاگردان و نزديكشان را كامال از طريق برخى افراد كه در مجموعه 
نفوذ داده بودند و به بهانه انجام كارهائى به ايشان نزديك كرده بودند و نيز از طريق 
مامورانى كه از كمى دورتر ايشان و خانواده اشان را رصد مى كردند زير نظر گرفته و 
دريافته بودند كه آموزه هاى معرفتى كه از طريق ايشان به شاگردانشان منتقل مى شود 
براى بقاى حكومت نگران كننده و حتى خطرناك است؛ نه به اين دليل كه آموزه ها رنگ 
و بوى سياسى دارد و نه به اين دليل كه ايشان قصد بر اندازى نظام را داشتند، بلكه 
فقط و فقط به اين دليل كه براى يك حكومت دينى كه بقايش در باورهاى متعصبانه 
و چارچوب هاى خشك و انعطاف ناپذير مذهبى مردم شكل مى گيرد بزرگترين خطر 
آگاهى توده مردم است؛ پس بنابراين حضور يك جريان معنوى بكر كه براى هركس 
صرف نظر از دين و مذهبش امكان برقرارى ارتباط مستقيم با شعور حاكم بر هستى را 
فراهم ساخته و بدون نياز به واسطه هائى كه قدرتمندان و سردمداران مى تراشند  تا از 
راه ديندارى ظاهرى مردم، خود به ثروت و قدرت برسند و مردم را از دستاورد هاى اين 
ارتباط  كه بدست آوردن آگاهى ناب است بهره مند مى كند بزرگترين خطر به حساب 
مى آيد؛ از طرفى چون دراثر ارتباط باهوشمندى امكان ناب ترين تجربه هاى عرفانى براى 
هركس به تنهائى فراهم مى شود، انسان ها به تدريج  گنج درون خود را كشف كرده و به 
سطحى از تحول درونى مى رسند كه ديگر امكان ندارد پذيراى هر فكر و نظرى به اسم 

دين و معنويت باشند. 

بر ما چه گذشت؟!
نگارنده: دكتر شهناز نيرومنش

يكى از جلسات عرفان حلقه كه در ايران با توجه گسترده جوانان روبرو شده بود محمد على طاهرى- رهبر معنوى عرفان حلقه
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پرونده
مشكالتى كه حكومت ايران براى آقاى طاهرى ايجاد كرد سرانجام در زمستان سال 
1386(ه. ش) منجر به تعطيلى كالس هاى درسى ايشان شد.  با تعطيلى كالسها 
شورائى به خواست ايشان شكل گرفت كه قرار بود اعضاى آن به عنوان دستيارانشان 
در بخش هاى مختلف(درمانى،علمى،رسانه،عرفان. . . )كارها را سرو سامان دهند.  بنده 
هم توسط شخص ايشان به عنوان مسئول كميته علمى به اين شورا دعوت شدم و 
اين فرصت مغتنمى شد برايم تا چند سالى از فاصله اى نزديك تر در معرض آموزه ها 
و نيز مسائل و مشكالت ايشان قرار بگيرم.  با ورود به جمع شوراى مركزى عرفان 
حلقه دريافتم كه در آن جمع كه نزديكترين حلقه به آقاى طاهرى بود افرادى را به 
عنوان رابطين نيروهاى اطالعاتى ولى به ظاهرتحت عنوان مسئولين بعضى كميته ها 
و يا نزديكان و وابستگان افرادى كه مسئوليتى در شورا داشتند نفوذ داده اند. از اين 
طريق گلوگاه را در دست گرفته و موانعى براى ادامه راه ايجاد مى كردند و بعد ها متوجه 
شديم كه چه سياست هاى  باز دارنده اى را بر مجموعه تحميل كرده اند و چه مسائلى 
از طريق آنها به بيرون راه ميابد و چه موانع و مشكالتى را در متن اين جريان معنوى 

تزريق كرده اند. 
يكى از برنامه هائى كه روى آن از طرف نيروهاى امنيتى سرمايه گزارى شده بود نفوذ 
كسانى بود چون اسماعيل منصورى الريجانى كه مقدمه بر دو كتاب ايشان نوشت  و 
از نيروهاى عقيدتى سياسى سپاه پاسداران بود و اخيرا در ميز گردى كه با روحانيون و 
نمايندگان ولى فقيه داشت اقرار كرد كه با اهدافى خاص به آقاى طاهرى نزديك شده 
و نيز افرادى كه كارهاى حقوقى و قضائى ايشان را به عهده گرفته بودند و عمال مانع از 

هرگونه فعاليت قضائى براى كمك به ايشان مى شدند و.  . . . . 
اين افراد نفوذى و وابستگان به آنها كه حكم رابطينى را در اين سياست گزارى بازى 
مى كردند و دانسته و نادانسته آب به آسياب مخالفين و معاندين راه معنوى استاد 
طاهرى مى ريختند مجموعا فرصت تحرك و آزادى عمل را از آقاى طاهرى گرفته بودند 
و ايشان هم كه كامال تحت نظر بودند با وجود امكان مانور اندكى كه برايشان باقى  بودند 
توانستند مانده بود در فاصله سه سال از تعطيلى كالس ها تا دستگيرى اولشان توانستند  
دوره هائى در دانشگاه هاى تهران و علوم پزشكى ايران تحت عناوين «فراپزشكى» و 
«سايمنتولوژى» با شركت كنندگانى با تعداد چند هزار نفر تشكيل دهند  و از اين طريق 
به اشاعه هرچه بيشتر اين روش علمى –معنوى بپردازند كه همين مسئله حكومت را 
بيشتر  به هراس انداخت. حقيقت اين بود كه آقاى طاهرى هيچگونه تبليغاتى براى 
دوره ها و كالس هايشان نداشتند و مردم صرفا به دليل تحوالتى كه با استفاده از دوره ها 
در خود متوجه مى شدند شرايط گسترش را فراهم مى كردند و همين  امر باعث هراس  

بيشتر حكومت از ايشان مى شد. 
با تمام اين شرايط به اين دليل كه آگاهى همه انسان ها مد نظراستاد طاهرى بود 
تمام دشمنان و مخالفانشان را نيز شامل لطف  و مهربانى خود كرده و هيچكس را با 
هر خطائى از خود نمى راندند حتى افراد نفوذى و دشمنانشان را، وهمواره مى گفتند 
پولوس شكنجه گر هم با يك جرقه هدايت شد وعامل اشاعه آئين مسيح بود، ما در مورد 
هدايت افراد حق قضاوت كيفى نداريم و همين امر باعث سوء استفاده  منفعت طلبان  

و معاندين شد. 
مجموعه عرفان حلقه از تعطيلى كالسها  جنگ و گريز هاى رسانه اى زيادى را از 
سرگذراند. در مطبوعات مختلف گاهى ما را با شيطان پرستان هم تراز دانستند و گاهى 
اتهامات شرعى و سياسى را متوجه ما كردندو گاهى ما را مزدور بيگانگان دانستند و در 
تمام اين ماجراها آقاى طاهرى بسيار مدبرانه و صبورانه جريان را به نحوى به آرامى جلو 
بردند كه حتى در مقاطعى از سوى برخى ياران ظاهر بين متهم به سهل انگارى يا ساده 

انديشى شدند.  
و سر انجام در مقطعى كه كل جريان را در خطر زمينگير و يا ريشه كن شدن ديدند 
در شرايط اضطرار، بسيار مدبرانه اجازه تدريس و تفويض حلقه ها را در سطح وسيع براى 
همه شاگردانشان فراهم كردند، هرچند كه با اين تصميم بيم آن ميرفت كه افرادى با 
انتقال ناقص مفاهيم معنوى ايشان و يا ايجاد تحريف يا اختالط در برخى از آنها بر مبناى 
سليقه شخصيشان مشكالتى را فراهم كنند ولى در عوض كل جريان به جلو ميرفت و 
به اتكاى هوشمندى در دراز مدت اميد اين ميرفت كه توانائى تشخيص سره از ناسره 

فراهم شود.   
در فروردين 1389 در حاليكه ايشان چند روزى بود ازسفر اروپا به ايران برگشته بودند 

فشار و تهديدات رويشان افزايش يافت. در آخرين جلسه شورا كه در تاريخ 22 فروردين 
1389 با ايشان داشتيم با اشاره به سخت شدن شرايط و تهديدات عليه اشان به دو نكته 
اشاره كردند:1- در غياب من شما جريان را پيش ببريد  و نگذاريد  زمينگير شود2- اگر 
اينها خواستند مرا كالهبردار جلوه دهند من ترجيح مى دهم سياسى باشم تا كالهبردار. 
بگذريم كه عده اى ازكسانى كه خودشان را نزديكان به ايشان مى دانستند با دستگيرى 
اوهردو مورد را زير پا گذاشتند هم سكوت را پذيرفتند و جريان را زمينگير كردند و هم 

از ترس سياسى شدن ايشان امكان هرگونه تحرك را از مجموعه گرفتند. 
در دستگيرى اول آقاى طاهرى به همراه پلپ كردن  دفاتر كار ايشان در چند نقطه 
تهران، دفتر كار مرا هم كه محل تشكيل برخى جلسات بود مورد تفتيش قرار داده مقدار 
زيادى مدارك شخصى،سوابق شغلى و تحصيلى و فايل هاى صوتى و نوشتارى  منتشر 
نشده از ايشان ودست نوشته هاى من در رابطه با چند كتاب در دست تدوين را به سرقت 
بردند و دفتر كارم را كه بيش از هزار جلد كتاب و متون عرفانى و علمى  در آن بود، با 
نصب تابلوئى با اين مضمون كه اينجا خانه فساد است و به دستور مقامات قضائى تا اطالع 

ثانوى ورود به آن امكان پذير نيست پلمپ كردند. 
نيروهاى اطالعات سپاه با مونتاژ برخى صوتهاى بدست آمده از فايلهاى به سرقت رفته 
از دفتر كار من  در پى ايجاد مداركى بودند كه مرتد بودن ما را اثبات كند (و اين نشان 
مى داد كه آنها چه هدف دراز مدتى دارند)و اين كار را كردند و با پخش فايل هاى صوتى 
اديت شده در سايتهاى وابسته به خودشان سرو صدا به راه انداختند كه اينها عليه خدا 
و پيغمبر حرف زده اند و مرتد هستند و بايد اعدام شوند و كار تا آنجا پيش رفت كه نام 
چند نفر از جمله بنده و برادرم و ديگر كسانى را كه به آقاى طاهرى نزديك بودند همراه 
با حكم ارتداد و طناب دار براى جوسازى در اينترنت پخش كردند. چند روز پس از اين 
ماجرا من رادر دادگاه انقالب مورد بازجوئى قرار دادند و باز اولين سوالشان در رابطه با 
ارتداد بود. بيش از چهار ساعت بازجوئى من بطول انجاميد.  به آنها گفتم كليساى قرون 
وسطى گاليله را به جرم بيان اينكه زمين كروى است و نه مسطح وزمين مركز عالم 
نيست و خودش به دور خورشيد مى گردد قتلش ر ا واجب دانستند، او توبه كرد ولى 
امروز هر كودكى مى داند زمين چگونه است. نگذاريد اين لكه ننگ بر دامن شما بماند كه 
با اين مرد انديشمند عارف چه كرديد!  پوشيده نخواهد ماند و تاريخ گواهى خواهد داد.  
از من خواستند كه ديگر حرفى نزنم و من در مقابل از آنها كاهش فشار بر روى استاد و 

برگرداندن مدارك را خواستم كه هيچكدام عملى نشد.  
سر انجام پس از 67 روز با تالشهاى خانواده و دوستان و شاگردان آقاى طاهرى، 
نيروهاى اطالعاتى مجبور شدند به دليل نداشتن داليل محكمه پسند آقاى طاهرى را با 
سپردن وثيقه و قيد ضمانت آزاد كنند و از ايشان تعهد گرفتند كه ديگر فعاليت عرفانى 
نداشته باشند ولى فعاليت علمى ايشان را  با شرايطى پذيرفتند با اين تعهد كه مربيان 

ديگر فعاليتى نداشته وكالسى تشكيل ندهند. 
بند  در  را  ايشان  اين  از  بيش  نتوانستند  دليل  دو  به  سپاه  اطالعات  نيروهاى   
نگهدارند:يكى اينكه سازمان رسمى امنيت كشور با عملكرد شتابزده آنها موافق نبود و 
ديگر اينكه مدارك كافى براى اثبات مدعاى خود مبنى بر ارتداد آقاى طاهرى نداشتند.  
علت ضبط پاسپورت هاى آقاى طاهرى و من نيز همين  بود كه دليل قانونى براى ممنوع 

الخروجى ما در آن مقطع نداشتند. 
با اين فشار ها كالسهاى مربيان خانگى شد و فعاليت ها در جمع هاى كوچك ادامه 
يافت. فعاليت هاى علمى آغاز شد و نتيجه آن شركت در چند كنفرانس علمى داخلى 
و برگزارى دوره هايى در دانشگاه طب مكمل ارمنستان و اهداى دكتراى افتخارى از 
دانشگاه ارمنستان و آكادمى اكو انرژى آذربايجان و چندين كاپ و مدال و نشان و ديپلم 

افتخار از مجامع علمى آسيا و اروپا بود.  
پس از آزادى مشروط ايشان من تقاضاى دريافت پاسپورت و مدارك شخصى ام را از 
اطالعاتى ها كردم كه با برگرداندن برخى از آنها به  شرط آنكه مداركى از طرف آقاى 

طاهرى به آنها تحويل شود موافقت شد. 
با دريافت پاسپورت در آبان ماه 1389راهى سفرى 12 روزه به ارمنستان براى پيگيرى 
برخى موارد با دانشگاه و سپس تركيه براى ديدار پسرم شدم ولى هنوز بيش از سه روز 
از ورودم به ارمنستان نگذشته بود كه ا زايران به من خبر دادند كه شرايط طورى تغيير 

كرده كه به صالح من نيست فعال برگردم. 
من كه نمى دانستم تا چه زمانى اين وضعيت ادامه خواهد يافت و آمادگى چنين 
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پرونده
شرايطى را نداشتم به سختى دچار بال تكليفى شده بودم، به تركيه نزد فرزندم برگشته و 
منتظر تغيير شرايط  در ايران شدم ولى شرايط هر روز بد تر و بدتر مى شد. درتمام اين 
مدت مانع تراشى براى فعاليت هاى حتى علمى استاد طاهرى بيشتر و بيشتر مى شد 
و اين گمان را كه با فعاليت علمى حكومت از اين انديشمند نخبه حمايت خواهد كرد 
كمرنگ تر كرده و نادانى حكومتيان را در برخورد حتى با مسائل علمى بيشتر مشخص 
مى نمود و نشان مى داد كه آنان نه فقط با  شخصى كه معنويت را از راهى جداى آنان 
بدست آورده باشد و حرفى متفاوت با آنها بزند مخالفند بلكه هر جاكه جمعيتى از 
انسان ها به هر بهانه اى حتى علم و درمان گرد هم آيند براى آنها هراس بر انگيز است. 
در تمام اين سالها پاسخ استاد در مقابل پيشنهاد مهاجرت به خارج از ايران براى 
پيشبرد اين طريقه علمى – معنوى اين بود كه «من مى خواهم اين آموزه ها از ايران به 
همه  دنيا منتقل شود تا افتخارى باشد براى ايران و ايرانى» ولى پس از آزادى از زندان 
كه تمام راه ها را در  داخل بسته ديدند وقتى بارها و بارها  به آقاى طاهرى كه پاسپورتى 
براى خروج از كشور نداشتند پيشنهاد خروج غير قانونى داده شد، مى گفتند اگر غير 
قانونى خارج شوم آنها خانواده و شاگردانم را آزار مى دهند  و من براى سالمت ماندن 

آنها بايد همين جا بمانم. 
در اواخر فروردين ماه 1390 آقاى طاهرى را 24 ساعت بازداشت و سپس آزاد كردند و 
بسيار آزارشان دادند و به او گفتند اگر ما نخواهيم تو كاپ و مدال و...  بگيرى چه بايد بكنيم؟!

اين نشان مى داد كه آنها مستاصل شده و ديگر دست به هر كارى خواهند زد. 
 سرانجام در ارديبهشت ماه 1390 نيروهاى اطالعات سپاه حكم ارتداد(خروج از دين)

آقاى طاهرى را از چند تن از مجتهدين  گرفته و با استناد به آنها اينبار خود را براى وارد 
آوردن ضربه نهايى به ايشان آماده كردند، چرا كه حكم مرتد بر طبق قوانين در ايران 
اعدام است.  من كه براى چنين روزى با نشانه هائى از قبل آماده شده بودم بالفاصله به 
كمك برخى دوستان كمپينى را راه اندازى كرده و همزمان با ارسال گزارشاتى به بخش 
حقوق بشر سازمان ملل و سازمان عفو بين الملل شروع به جمع آورى امضا در حمايت 

از ايشان نموديم. 
بازجوهاى سپاه پاسداران در زندان آقاى طاهرى را تحت سخت ترين شكنجه ها و آزار 
و اذيت جسمى و روحى قرار دادند از جمله رگ دست ايشان را توسط بظاهر هم سلولى 
كه برايشان گذاشته بودند زدند كه ايشان به طرز معجزه آسائى نجات يافتند و بسيار 
آزار هاى جسمى و روانى ديگر.  در همين فاصله نيروهاى سپاه مبادرت به دستگيرى 
برخى از افراد خانواده و شاگردان و نزديكان به ايشان از جمله برادر من كه ايشان نيز از 
افراد شورا بود كرده و طى آزار و اذيت و تحت فشار در زندان آنها را مجبور به سپردن 
تعهد مبنى بر عدم فعاليت درهمين رابطه نمودند و طى تماسهاى تلفنى و ايميل از من 
هم خواستند كه  با آنها در براندازى اين روش معنوى همكارى كنم كه موافقت نكردم و 
پس از آن تهديدات و تخريب شخصيت عليه من شروع شد.  در سايت ها بسيار بر عليه 
من نوشتند و در داخل كشور بسيار شايعه پخش كردند تا آنجا كه در غياب من و پسرم 
نيروهاى برون مرزى جمهورى اسالمى با شكستن قفل درب، آپارتمان مسكونى ما در 
تركيه آنجا را مورد تفتيش قرار دادند  كه پس از آن به دليل عدم احساس امنيت در 
آنجا،  به مدت سه ماه در منازل و هتل هاى مختلف در تركيه جابجا مى شديم تا ازناحيه 
آنها آسيبى نبينيم.  در همين فاصله من كه از نظر جانى احساس خطر مى كردم به 
سفارت امريكا در تركيه مراجعه كرده و در خواست كمك كردم و همزمان با آن براى 

ويزاى اروپا و امريكا اقدام نمودم. 
بخش سايبرى سپاه در اين فاصله با هدف قرار دادن وبسايت كمپين حمايت از ايشان  
و با مخدوش كردن امضاهاى جمع آورى شده از ادامه كار آن كمپين جلوگيرى به عمل 
آوردند هرچند كه قبل از آن با ايجاد اين باور در بين مجموعه كه سكوت به نفع استاد 
است و اين دروغ  از زبان استاد در زندان كه ايشان دستور سكوت داده اند و نيز اين باور 
كه فعاليت بين المللى باعث سياسى شدن استاد مى شود كمپين را عمال منفعل كرده 

بودند، چرا كه هرگونه تحركى بر خالف اهداف مخرب آنان بود.  
در نهايت حكم 5 سال زندان و 1 ميليارد  تومان جريمه نقدى و 74 ضربه شالق را 
به دليل توهين به مقدسات اسالمى و تماس با زن نا محرم موقع دادن اتصال و اقدام 
عليه امنيت ملى و چند اتهام واهى ديگر براى استاد صادر كردند و اين در حالى بود كه 
پرونده  ارتداد ايشان همچنان باز گذاشته شد تا اهرم فشارى باشد براى  جلوگيرى از هر 

فعاليتى از جانب شاگردان ايشان. 

من سر انجام در آبانماه 1390  پس از يكسال سرگردانى و بال تكليفى در خارج از 
كشور سر انجام توانستم به آلمان و سپس به امريكا سفركنم و پس از چند ماه  شرايط 
اقامتم در امريكا فراهم شد و پس از آن رجا رياحى كه در خارج از كشور بود و او نيز 
به دليل اينكه مسئول دفتر عرفان حلقه در تركيه بود نامش در ليست سياه جمهورى 
اسالمى قرار داشت و على رقم اينكه در حال تحصيل بود مجبور شد درسش را نيمه 
كاره رها كرده و به من در امريكا ملحق شود در حاليكه ساير افراد خانواده ام در ايران  

همچنان تحت خطر هستند.  
همچنين خانم باقرزاده در آلمان به نمايندگى از كمپين حمايت از استاد طاهرى در 
كنفرانس ماينس سخنرانى كرده و تحت فشارهاى حكومتى قرار گرفت و همراه ديگر 
آقاى امير حسين ستارى از ارمنستان كه به مسئول دفتر ارمنستان مى باشد، خود و 
خانواده اش مكررا با تهديد هاى حكومت جمهورى اسالمى ايران قرار گرفته است و ديگر 

امكان بازگشت به ايران را ندارد. 
خانم  آناهيتا قناعى نيز، مسئول دفتر عرفان كيهانى در دبى كه اخيرا به ما در امريكا 
پيوسته  نيز به علت اينكه در دبى فضاى امن ترى نسبت به ايران در اختيار داشت با 
برگزارى كالس ها وكنفرانسهاى علمى و. . .  در جهت اهداف عرفان حلقه فعاليت مى كرد.  
او پس از دستگيرى استاد طاهرى و فعالين درايران بر آن شد تا سخنگوى اين جريان 
معرفتى باشد اما نه تنها ديگر نتوانست به ايران بازگردد بلكه در دبى هم فشار ها به انحاى 
مختلف بر وى اعمال شد.  تماس هاى  و ارسال پيام هاى تهديد آميز، نصب دوربين 
مدار بسته در محل كالسهايش و شنود تلفنهاى شخصى او به نحوى كه بارها بعد از 
تماسهاى تلفنى اش با مجامع حقوق بشرى در رابطه با پرونده آقاى طاهرى خبرفعاليت ها 
در روزنامه هاى جمهورى اسالمى درج مى شد كه  هم تهديدى برايشان بود ه و هم 
چهره ايشان را مخدوش كند.  اين فشارها باعث شد ايشان هم  براى حفظ امنيت خود 
و خانواده اشان ونيز امكان ادامه فعاليتهايشان  با ترك خانواده  به امريكا مهاجرت كنند.   
با ورود به خاك امريكا با بهره بردن از فضاى آزادى انديشه در اين ديار شروع به فعاليت 
در رابطه با معرفى استاد طاهرى و شيوه عرفانى ايشان كرديم.  اينك موسسه غيرانتفاعى 
اينتريونيورساليسم، ثبت شده تحت قوانين اياالت متحده امريكا  و با هدف پژوهش و 
گسترش آثار و افكار استاد محمد على طاهرى در كاليفرنيا فعاليت مى كند،  تالش 
كوچكى است از طرف ما و  جمعى از شاگردان استاد طاهرى در امريكا براى حفظ امانتى 
كه توسط اين مرد بزرگ به دستانمان سپرده شده است، با اين اميد كه بتوانيم در جهت 
اعتالى عرفان ايران و قدر شناسى از انسان فرهيخته اى  كه مايه افتخار ايران و ايرانيست 
قدم كوچكى برداشته و على رغم تمام ترفند ها و فشارهاى  وارده براى مخدوش نمودن 
و به سكوت كشاندن اين جريان معنوى، همچنان در مسير روشنگرى، پايمردى كنيم تا 
براى ديگر شاگردان اين آيين معنوى نيز اين امكان ايجاد گردد تا  از سرمايه عشقى كه 
در اختيار دارند، مايه بهره ورى مشتاقين ديگر را فراهم آورند، باشد كه بشريت بارديگر 
شرمنده تاريخ نشود كه چرا انديشمندى را تنها گزارده و نتوانسته از گنجينه انديشه هاى 

نابش آنطور كه بايد بهره مند گردد. 
عجيب اينكه اين جريان با اينكه تنها يك جريان معرفتى است و نه سياسى، فعاالن 
و دوستدارانش در ايران تحت فشار و شكنجه قرار دارند و با ضاله معرفى كردن آقاى 
طاهرى كهك انديشمند و نظريه پرداز علمى- معرفتيست را در معرض خطر مرگ و 
اعدام قرار داده اند! بر عليه عرفان حلقه كتاب مى نويسند، فيلم مى سازند. . . . . و حتى 
تحمل كوچكترين فعاليتى در خارج كشور را نيزدر اين رابطه ندارند! و با ارسال پيام 

تهديد براى فعالين خارجى سعى در خفه كردن جريان را بر هر نحوى دارند.  
در كل همه اين دوستان و من و پسرم كه در رابطه با كمپين فعاليت بين المللى داشته ايم 
عالوه بر جرم عقيدتى كه هوادارى از عرفان حلقه است، جرم سيلسى ديگرى نيز از طرف 

رژيم ايران شامل حالمان شده  كه امكان بازگشت به وطن عزيزمان  ايران را نداريم!
و اين روز ها باز متوجه شديم دوباره آقاى طاهرى را كه پس از صدور حكمشان كمى 
از فشار هاى رويشان كاسته شده بود دوباره براى يك اعتراف گيرى جديد تحت فشار 
قرار داده اند.  بخشى از اين فشار همانست كه در طى اين سالها بوده يعنى اقرار به اينكه 
الهامات ايشان شيطانيست و نه رحمانى !  كه تا حال موفق نشده اند و فشار ديگر در 

جهت حكومتى كردن عرفان حلقه است.  
تمام  از  كه  شده  تشكيل  امضا   آورى  جمع  كمپين هاى  مجددا  رابطه  همين  در 

تشكل هاى بشر دوستانه مى خواهيم آنرا  اطالع رسانى كنند. 
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پرونده

دور نما
هر پديده اى در جهان هستى داراى دو بعد كمى و كيفى است عرفان يعنى بررسى كيفى 
جهان هستى،بنابراين هر شخصى كه در مسير ارتقاء نگاه كيفى به جهان هستى باشد در 
مسير عرفان قرار گرفته است» در واقع محصول عرفان ارتقا كيفى  دستيابى يا دستيابى به 

معرفت است». ( استاد طاهرى ،مصاحبه شماره4)
اساس اين عرفان بر اتصال به حلقه  هاى متعدد شبكه شعور كيهانى استواراست و همه 
مسير سير و سلوك آن از طريق اتصال به اين حلقه ها صورت مى گيرد ، اين عرفان با ارايه 
بينش هايى كيفى كه بدون هيچگونه تالش فردى و صرفا با مدد گرفتن از هوشمندى 
حاكم بر جهان هستى كه به واسطه ء حلقه هاى رحمانيت عام خداوند حاصل مى شوند 

مى تواند تغييراتى كيفى در زندگى انسان ها ايجاد نمايد.
 حلقه ها همان «رحمانيت الهى» است كه مى تواند مورد بهره بردارى عملى قرار گيرد 
و از انجا كه ااتصال نمى تواند بر اساس تكنيك و فن و..... حاصل شود لذا در اين شاخه از 
عرفان هيچگونه فن و روشى وجود نداشته و در آن توان فردى هيچ جايگاهى ندارد.(استاد 

طاهرى ، كتاب انسان از منظرى ديگر)
 بنابراين عرفان كيهانى در دو بخش كلى عرضه شده است :

بخش اول شامل شامل تحقيق در خصوص طب هاى مكمل»فرادرمانى»و سايمنتولوژى» 
كه از سى سال قبل توسط استاد محمد على طاهرى بنيانگذارى شده و در داخل و خارج 
از ايران در قالب ارائه و اجراى پروپوزال هاى رسمى  ،تهيه مجالت ،كتب و مقاالت علمى و 
شركت در سمينارها ،گنگره ها و مجامع مختلف تخصصى مورد داورى قرار گرفته است اين 
تحقيقات همچنان در كميته هاى پزشكى و روانپزشكى،دامپزشكى و دندان پزشكى ،گياه 

پزشكى و علوم پايه تداوم يافته است.  
 بخش دوم فعاليت ها شامل ارائه و آموزش نظريه هاى عرفان كيهانى در موضوعات 
خداشناسى،هستى شناسى ،انسان شناسى مى باشد.هدف از اين شاخه عرفانى كمك به 
انسان در راه رسيدن به كمال و تعالى است حركتى از كثرت به عالم وحدت ،در اين راستا 
همه تالش ها براى نزديك شدن انسان ها به هم صورت گرفته است و از هر عاملى كه 
باعث جدايى و ايجاد تفرقه بين آنها مى شود اجتناب بعمل مى آيد.(استاد طاهرى ،كتاب 

انسان از منظرى ديگر)

 تاريخچه مختصرى از فشار ها و حمالت سازمان يافته به
 استاد محمد على طاهرى:

   دور از انتظار نيست كه مخالفين آزاد انديشى و دگر انديشى در ايران كه دوام خود را 
در گرو جهل و نادانستگى توده ى مردم مى بينند و با تكيه بر مطلق گرائى و منوپوليزم 
دينى سعى در اعمال چارچوب هاى محدود كننده بر افكار و رفتار مردم دارند با طريقه 
ى علمى-معنوى «عرفان حلقه كه بدون در نظر گرفتن مذهب،مليت،جنسيت،سطح سواد 
علمى،درجه و جايگاه اجتماعى، به چارچوب شكنى پرداخته و به همه ى انسانها در شرايط 
يكسان امكان برخوردارى از تبعات درمانى و بينشى را ميدهد، احساس خطر كرده و با انواع 

روش به سركوب آن بپردارند. 
مطلق انديشان حكومتى با جو سازى و با دريافت حكم ارتداد براى آقاى طاهرى از 
برخى مراجع تقليد و نيز نسبت دادن ايشان به جريان هاى سياسى خاصى كه مورد غضب 
سردمداران در ايران قرار دارد، قصد ريشه كنى  سريع اين جريان را داشتند كه خوشبختانه 

با تالش شاگردانشان و مقاومت و دفاع جانانه خود ايشان در زندان از مواضع فكرى اشان 
موفق نشدند به هدف خود برسند ولى امروز پس از يكسال و شش ماه تحمل اسارت با طرح 
اتهام»اقدام عليه امنيت ملى» و «نشراكاذيب»ايشان را با خطر جدى مواجه كرده اند. براى 
درك ميزان هراس حكومت ايران از اشاعه  و رشد سريع تفكرات آقاى طاهرى در جامعه 
ايرانى همين بس كه مطلق انديشان حكومتى در ايران به آزار و اذيت  و گرفتن اعتراف 
در زير شكنجه از ايشان و نزديكنشان و ايجاد فشار وآزار و اذيت و تهديد  بر روى جمعيت 
ميليونى  شاگردان و هوادارانشان در داخل و خارج از ايران اكتفا نكرده و با تبليغات وسيع در 
راديو تلويزيون و مطبوعات و چاپ كتبى با طرح  اتهامت واهى در رد اين طريقه ى معنوى 

سعى در مخدوش كردن آموزه ها دارند كه مصداق صريح نشر اكاذيب به شمار ميرود.
پس از دستگيرى استاد طاهرى، كمپين بين المللى حمايت از ايشان با هدف ارتباط با 
مجامع بين المللى و جمع آورى امضاى هواداران به منظور كاهش فشار حكومت بر استاد 
طاهرى ونجات جان ايشان ، در خارج از ايران راه اندازى شد، كه در مدت 6 هفته ، بيش 
از 45،000 امضا در حمايت از ايشان به ثبت رسيد. ولى از آنجا  كه مخالفين راه معنوى 
آقاى طاهرى كه براى وارد آوردن ضربه ى نهائى به مجموعه ى عرفان حلقه ، نيازمند آن 
بودند كه پس از وارد آورن اتهامات واهى ودستگيرى ايشان ،  هوادارانشان را خاموش و 
منفعل نمايند، نه تنها با تهديد و ايجاد جو ارعاب، امكان هر گونه اعتراضى را در داخل 
كشور از بين بردند، بلكه با شروع فعاليت بين المللى كمپين، به دليل هراس از معرفى استاد 
طاهرى به جهانيان از طرفى توسط نيروهاى سايبرى اطالعات سپاه پاسداران در ايران،با 
حك كردن وبسايت اينترنتى  كمپين روند جمع اورى امضا  و اطالع رسانى بين المللى 
را مخدوش كرده  و از طرف ديگر هر گونه فعاليت بين المللى را باعث سياسى شدن جرم 
آقاى طاهرى و مغاير با روند كمك به آزادى ايشان جلوه دادند،تا از اين طريق با به سكوت 
كشاندن مجموعه بتوانند طرح خود را كامل اجرا كنند، در حاليكه اتهام ايشان از ابتدا ارتداد 
بود و در مملكتى كه سياستش عين ديانتش است چه اتهام سياسى باالتر از ارتداد ميتواند 

وجود داشته باشد؟!!
 

هم اكنون:
اينك موسسه غيرانتفاعى اينتريونيورساليسم، كه تحت قوانين اياالت متحده امريكا  و با 
هدف پژوهش و گسترش آثار و افكار استاد محمد على طاهرى در كاليفرنيا فعاليت ميكند 
،  تالش كوچكيست از طرف جمعى از شاگردان استاد طاهرى در امريكا براى حفظ امانتى 
كه توسط اين مرد بزرگ به دستانشان سپرده شده است ،با اين اميد كه بتوانند در جهت 
اعتالى عرفان ايران و قدر شناسى از انسان فرهيخه اى  كه مايه ى افتخار ايران و ايرانيست 
قدم كوچكى برداشته و على رغم تمام ترفند ها و فشارهاى  وارده براى مخدوش نمودن 
و به سكوت كشاندن اين جريان معنوى، همچنان در مسير روشنگرى، پايمردى كنند تا 
برايديگر شاگردان اين آيين معنوى نيز اين امكان فراهم گردد تا  از سرمايه عشقى كه در 
اختيار دارند، مايه بهره ورى مشتاقين ديگر را فراهم اورند،،باشد كه بشريت بارديگر شرمنده 
تاريخ نشود كه چرا انديشمندى را تنها گزارده و نتوانسته از گنجينه ى انديشه هاى نابش 

آنطور كه بايد بهره مند گردد.
 از آنجا كه هواداران ايشان به هيچ تريبونى در داخل كشور نه تنها براى بيان آموزه ها كه 
براى دفاع هم دسترسى ندارند، موسسه غيرانتفاعى اينتريونيورساليسم انتظار دارد مجامع 
و محافل انساندوست و آزاد انديش خصوصا ايرانيان خارج از كشور ما را در اين مهم يارى 

دهند كه بتوانيم صدايمان را به گوش جهانيان برسانيم.

تهيه و تنظيم : آناهيتا قناعى - رجا رياحى

گوشه اى ازفشارهاى و حمالت 
سازمان يافته به پيروان عرفان كيهانى
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دوازدهم فروردين 1358، روز اعالم نتايج رفراندم تعيين نظام جديد حكومتي در 
ايران، براي اقليت هاي ديني و بسياري ديگر از ايرانيان، روز الغاي حقوق مدني و 
اجتماعي موجود، طبقه بندي ايرانيان به مثابه شهروندان مادون، مشروط و موقت و 
حتي الغاي كليه ي حقوق انساني برخي از آنان به حساب مي آيد. بسياري از ايرانيان 
كه با شوق فراوان و بدون توجه به آنچه بر سر هموطنان خود مي آورند به «نظام 
جمهوري اسالمي» راي دادند، بعدها خود نيز قرباني قوانين و رفتارهايي شدند كه 
گمان مي كردند تنها شامل اقليت هاي ديني مي شده است. در واقع، در ايران نيز 
ستم بر اقليت ها، به مثابه مقدمه و آمادگي براي ظلم بر اكثريت ملت فريب خورده 
و مسحور بوده است و دريغا كه تا به امروز نيز، بسياري از هم ميهنان، اين ارتباط 

تاريخي را به درستي درك ننموده اند و به برتري حقوقي خود دلشادند. 
سرزمين ايران در طول تاريخ، زادگاه و زيستگاه بسياري از اديان، فلسفه ها و اقوام 
و در عين حال جوالنگاه بسياري از اقوام مهاجم و افراطيون ديني بوده است. در 
حالي كه كشتارها و تصفيه هاي قومي و نژادي در ايران غالباً مختص دوران هاي 
تهاجم و اسكان اقوام خارجي خونريز بوده است، روال «عادي» تصفيه و تبعيض، در 
شكل تالش هاي خشن و درازمدت ديني در جهت يكسان سازي عقيدتي بروز كرده 
است. آنچه امروز در ايران شاهد آن هستيم، تنها تكرار نرم تر و صبورانه تر ستم هايي 
است كه در گذشته موفق به ريشه كن سازي اديان و عقايد رايج در سرزمين مان 
گرديده و آخرين آنان را به مثابه بازمانده هاي مقاوم و در شرف اضمحالل اديان و 
اقوام قديمي ايران، به نام «اقليت ها» در گوشه و كنار جامعه ي ايراني بجاي گذاشته 

است. 

آنچه كه در تاريخ شاهد آن بوده ايم و نمونه ي به مراتب آرامتري كه امروز در ايران 
شاهد آن هستيم، در عين حال نشان دهنده ي چگونگي گسترش عقايدي است كه 

بجز از طريق خشونت و تبعيض دائم، قادر به استقرار خويش نبوده اند. 
قوانيني كه به دنبال رفراندم و به تبعيت از نهضت انقالبي آن دوران در قانون 
اساسي و در كليه ي قوانين مدني و جزايي و همچنين در رفتار و كردار مسئولين 
كشوري جاي گرفتند، همگي در جهت بازگرداندن تبعيضات خشني بوده اند كه 
به دنبال اصالحات اجتماعي منتجه از انقالب مشروطه و استقرار حكومت نسبتاً 
مدرن و شبه سكوالر پهلوي، به تدريج رو به زوال نهاده و تا حدودي مورد پذيرش 

جامعه قرار گرفته بودند. 
تا زماني كه توفيق انتشار مجدد تحقيقات خود در مورد قوانين تبعيض آميز 
جمهوري اسالمي در مورد اقليت هاي ديني دست دهد، خوانندگان اين مقاله را به 
مطالعه ي نوشتجات پرويز دستمالچي كه به خوبي و با دقت زياد تبعضيات كلي 
موجود در قانون اساسي جمهوري اسالمي را بازشكافته است تشويق و در اين 

فرصت كوتاه تنها به چند نكته اساسي بسنده مي كنم. 
قوانين موجود ايران، ساكنان كشور را نه تنها بر مبناي اعتقادات و هويت هاي 
ديني به طبقات مختلف با حقوق و مجازات هاي گوناگون  و غيرمتوازن تقسيم 
مي كنند، بلكه ميزان اعتقادات اسالمي و وفاداري به برداشت هاي حكومتي از اسالم 

را نيز به معياري براي ارزش انساني و حقوقي مردم تبديل ساخته اند. 
در ايران امروز، مجازات مجرمين، بسته به هويت ديني آنان مختلف است. به 
عنوان مثال قتل غيرمسلمان توسط «مسلمان» مجازات قصاص ندارد و تنها با 

ــي و  ــگر سياس ــق و تالش ــت، محق ــار نيكبخ فري
اجتماعي مقيم لس آنجلس، موســس «كميته دفاع از 
ــران» (CRMRI) به  ــاي ديني در اي حقوق اقليت ه
ــان صرف نظر از  ــق برابري حقوق ايراني منظور تحق
ــنده ي مقاالت تحقيقي  ــق ديني و عقيدتي، نويس تعل
ــات ديني، عقيدتي  ــدد در مورد قوانين و تبعيض متع
ــتي بر  ــاعه ي عقايد نئونازيس ــي در ايران و اش و قوم
ــات و  ــط موسس عليه يهوديان در ميان ايرانيان توس

رسانه هاي جمهوري اسالمي.
از او دعوت كرديم تا به پشتوانه سال ها تحقيق در 
زمينه پرونده اين شماره مجله دست به قلم ببرد. او 
با سعه صدر اين خواسته را پذيرفت و مطلب ذيل را 
ــتين بار  ــهر قرار داد كه براى نخس در اختيار ايرانش

منتشر مى شود. 
ــه اى به  ــه فريار نيكبخت نگاهى ريش ــن مقال در اي
موضوع تبعيض هاى دينى و نژادى در نظام حكومتى 

جمهورى اسالمى دارد. فريار نيكبخت

تبعيض و پاكسازي ديني در
 جمهوري اسالمي ايران 

پرونده

فريار نيكبخت
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پرداخت خون بها (ديه) حل و فصل مي شود، در حالي كه عكس آن نه تنها قصاص 
دارد بلكه تحت شرايطي قتل مسلمان مي تواند موجب مجازات كليه ي هم كيشان 
و همنوعان مجرم غيرمسلمان نيز بشود. مجازات تجاوز جنسي (كه طبق تعريف 
حكومتي شامل ازدواج مرد غيرمسلمان با زن مسلمان نيز مي تواند باشد) بستگي به 
هويت ديني مجرم و قرباني، كامالً متفاوت است. در ايران امروز، قتل غيرمسلماناني 
كه «اهل كتاب» نيستند، مانند بهائيان، هندوها، بودائيان، بي خدايان و غيره، 
هيچگونه مجازاتي ندارد و تاراج اموال و حتي ربودن زنانشان نيز جرم محسوب 
نمي گردد. بدون شك اگر متانت و انسانيت اكثريت ايرانيان نبود، تا كنون فجايع 
بسيار ناگوارتري، همانند آنچه در كشتارهاي بزرگ در بسياري از كشورهاي ديگر 
شاهد آن هستيم، در ايران نيز، قانوناً اتفاق افتاده بود. در ايران امروز، غيرمسلمان 
حق شهادت بر عليه مسلمان را در دادگاه ندارد و قبول اسالم توسط يكي از 
بستگان موجب تصاحب كليت ارثيه ي يكي متوفي غيرمسلمان مي گردد. ارزش 
جان يك غيرمسلمان، طبق قوانين خونبها يا ديه، كماكان چندين برابر كمتر از 
ديه ي يك مسلمان است و حقوق غيرمسلمانان در بسياري از موارد، از جمله در 
ساختن عبادتگاه هاي خود، مديريت مدارس خود و در بسياري از موارد استخدامي، 

از كساني كه تنها ادعاي مسلماني هم دارند، كمتر است. 
از ميان بسياري از اديان و اعتقادات، تنها يهوديان، مسيحيان و زرتشتيان در 
ايران امروز داراي حقوقي محدود مي باشند كه به موجب قوانين شرعي «اهل ذمه» 
براي آنان تعيين گرديده است. مجموعه قوانين «اهل ذمه» در وهله ي اول پيروان 
اديان نام برده را به مثابه افراد يا جماعتي تعريف مي كند كه طبق يك قرارداد و 
تحت شرايطي خاص حق زندگي در يك «سرزمين اسالمي» را دارا هستند و تحت 
شرايط ديگر و يا در صورت عدول از مفاد يكطرفه و زورگويانه ي قرار داد مربوطه، 
ممكن است شامل الغاي كل قرار داد و حتي اخراج دستجمعي پيروان آن گروه 
ديني و عقيدتي از «سرزمين اسالمي» نيز بشوند حتي اگر پيروانآن مذهب هزاران 

سال در آن سرزمين ساكن بوده باشند. 
قوانين موجود كشورمان، غيرمسلمانان «اهل ذمه» را همانند خارجياني تلقي 
مي كنند كه موقتاً حق اقامت در ايران را دارند. غيرمسلماناني كه جزو «اهل ذمه» 
نيستند، مانند بهائيان، اصوالً داراي هيچ حقوقي نيستند. در ايران مواردي بوده 

است كه قاتل يك بهايي را تنها به صرف اثبات هويت مقتول به عنوان مهدورالدم 
آزاد ساخته اند. 

در ايران امروز، ضمن تالش فراوان براي تشويق، تهديد يا تطميع غيرمسلمانان 
براي ترك مذهب خود، مجازات اعدام را براي مسلماناني كه ترك اسالم مي نمايند 
اعالم نموده اند. هر چند در سالهاى اخير، دولت از اجراي اين قانون در برابر توجهات 
سازمان هاي حقوق بشري و دولت هاي ذينفع خارجي خودداري كرده است اما در 
طول سي و اندي سال گذشته، دهها نفر از مسلمانان سابق توسط عوامل نظام، به 

شيوه هاى گوناگون فجيعى به قتل رسيده اند. 
اينگونه اند قوانينى كه آخرين بازماندگان دگرانديشان ديني كشورمان را در 

وحشتي دائمي در معرض ظلم و ستم قرار داده اند. 
جالب اينجاست كه قانون گذاران درجه ي اول نظام جمهوري اسالمي، از جمله 
امام خميني، بنيانگذار نظام، براي اثبات حقانيت و مشروعيت قوانين تبعيض آميز 
خود، به متوني شرعي استناد مي كنند كه در آنها علناً و به روشني، هدف از چنين 
قوانيني را حذف ساير اديان و پيروان آنها و تحقير و ارعاب آنها، پاكسازي ديني و 
عقيدتي و سيطره ي كامل و بالمنازغ يك دين و يك برداشت خاص از آن دين 

اعالم مي نمايند. 
شك نيست كه تبعيضات قانوني امروزي را هم با همان هدف و نيت، جاري و 

ساري ساخته اند. 
كشوري،  قوانين  تدوين  از  پيش  مدتها  و  جديد  نظام  استقرار  اعالم  از  پس 
تبعيضات مبتنى بر قوانين شرعى بر عليه  غيرمسلمانان به اجرا درآمدند. اعدام 
سران يا اشخاص مشهور بهايي و يهودي و اخراج بسياري از پيروان اين اديان 
از مشاغل دولتي، آموزشي و غيره اخطارهايي محسوب مي شدند كه اقليت هاي 
ارعاب شده با به جاي گذاشتن يا فروش اضطراري و ارزان دارايي هاي خود، كشور 
را ترك نمايند،و باقي مانده ي آنان با قبول تحقير و خفت حقوقي و اجتماعي و 
حذف اجتماعي و فرهنگي خود از صحنه، در «سرزمين اسالمي» به زندگي جديد 

خود، خو بگيرند. 
اكثر يهوديان، زرتشتيان و مسيحيان، اعم از ارامنه و آشوري ها و سايرين در 
ده ساله ي نخست دوران انقالب از سرزمين آبا و اجدادي خود گريختند و در 

پرونده
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كشورهاي آزاد استقرار يافتند. تعداد كثيري از بهاييان نيز به دنبال اعدام و زنداني 
شدن صدهاتن از افراد جامعه ي خود و از كف دادن همه ي حقوق شهروندي، ناچار 

به ترك وطن گرديدند. 
مهاجرت اخير ايرانيان دگرانديش از سرزمين خود، يكي از بزرگترين مهاجرت هاي 
اجباري ايرانيان در طول تاريخ بوده است كه به شهادت همگي ما، شامل هجرت 
چند ميليوني غيرمسلمانان، آزادي خواهان، انديشمندان و فرهيختگان و حتي 
مسلمانان شيعه غيرحكومتي مي گردد. اين مهاجرت بزرگ، يادآور مهاجرت هاي 
عظيم ايرانيان پس از حمله ي تمدن برانداز اعراب و دوران تعصب سياه صفويان 
است كه در عين حال، حجم اصلي فرهيختگان و تمدن سازان ايراني زمان خود را 

در گوشه و كنار جهان پراكنده ساخته است. 
بدون شك يكي از تاثيرات شوم تصفيه ي عقيدتي و ديني در ايران امروز، استقرار 
روحيه ى حق به جانب سركوب و تاراج در ميان بدنه ي ملت و در نتيجه بر هم 
خوردن اصل اتحاد ملي در كشوري است كه در هر مرحله از استقرار متعصبين 
ديني در تاريخ خود، بخش هايي از سرزمينش را از دست داده و تنفر ديني و قومي 
را تا حد جنگ هاي داخلي و خشونت هاي بي حد و مرز شرعي و قانوني شاهد بوده 

است. 
در اين ميان، يك نكته ي جالب و غيرمنتظره در جامعه كنوني ايران آن است 
كه اكراه در دين غالب و فشار ديني بر مسلمانان از جانب حكومت آنچنان غيرقابل 
پذيرش بوده است كه ضمن بروز شديد پديده ي دين گريزي در كشور و توسعه ي 
گرايش هاي نيرومند به سوي عرفان، پديده ي ترك اسالم و پذيرش ادياني مانند 
مسيحيت، زرتشتي و بهايي از گستردگي محيرالعقولي برخوردار شده است. در 

حالي كه بيش از هشتاد درصد از يهوديان، مسيحيان و زرتشتيان ميهن اجدادي 
خود را ترك كرده اند، تعداد بيشتري امروز، با ترك اسالم جاي آنان را در صحنه ي 

عقيدتي رنگارنگ ايران پر كرده اند. 
پديده ي غيرمنتظره ي ديگري كه از سوي ديگر به صورتي نگران كننده در 
ميان ايرانيان خارج از كشور رو به توسعه مي باشد، شيوع نظرگاه هاي متعصبانه ي 

ضديهودي و نئونازيستي در ميان نخبگان سياسي است. 
به نظر مي رسد كه عليرغم تفوق گرايش هاي ليبرال و غيرمتعصبانه در داخل 
حتي  و  افراد  ميان  در  اسالمي  حكومت  با  سازش  قدرتمند  گرايشات  كشور، 
طيف هايي از چپ گرايان، مليون ، سلطنت طلبان و اسالم گرايان رانده شده از 
قدرت در خارج از كشور موجب سازش هاي بنيادين فكري در ميان آنان گرديده 
است. اين سازش هاي فكري در مرحله ي نخست شامل تبري از يهوديان است كه 
هر چه محكمتر و خشن تر ابراز گردد، به خيال طيف هاي نامبرده، موجب عزت و 

بخشيدگي آنان نزد هيئت حاكمه خواهد گرديد. 
اين پديده ي نوظهور و استثنايي عليرغم ضعف كنونيش از رشدي سريع و 
عصبيتي كم نظير برخوردار است و مي تواند موجب پيدايش يك نهضت جديد 
نئونازي در ميان ايرانيان خارج از كشور بشود. شيوع دهندگان اين انديشه هاي 
نئونازيستي در واقع چنين مي نمايانند كه در حكومت آينده ي ايران نيز جايي براي 

غيرمسلمانان در كشور نخواهد بود. 
به هر تقدير، امروزه شاهد گرايش كم سابقه اي در تاريخ خود هستيم كه به 
موجب آن، پديده ي تصفيه ي ديني با انديشه ي تنفر و پاكسازي نژادي پيوند خورده 

و از هم اكنون بذر شوم ديگري را در خاك سرزمين مان پراكنده مي سازد. 

پرونده
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آرامش خاطر و طول عمر در سايه دور انديشىپرونده

براى رزرو جا با آقاى شان صداقتى تماس حاصل فرماييد

سمينار رايگان با پذيرايى در المپيك كالكشن
پنجشنبه 29 نوامبر ساعت 7 شب 

آقاى شان صداقتى
 از طرف ايدن مموريال پارك

درباره اهميت برنامه ريزى قبلى و به موقع خريد زمين و خدمات مربوط به آن
و

درباره انحصار  وراثت و تنظيم  تراست  و  وصيت نامه 
صحبت   مى كنند

آقاى دكتر پيام درخشان
 وكيل رسمى دادگاه هاى كاليفرنيا

Olympic Collection

818-326-4040

323-782-9494

818818--326326--40404040

11301 Olympic Blvd, West Los Angeles, CA 90064 
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«اينجا جايى است كه همه حساب هايمان به اسم «مادام» ثبت مى شود.» 
ارمنى نشينان خيابان سى تير در مركز شهر تهران از خوش حساب ترين و بهترين 
مشترى هاى مغازه هاى اين خيابان هستند، ميوه فروش محل دفتر حساب و 
كتاب مشترى هايش پر از اسم «مادام»هايى است كه از او نسيه خريد مى كنند 
اما مى گويد اطمينان زيادى به مشترى هايش دارد و تا به حال بابت بدحسابى با 
آنها مشكل پيدا نكرده است. «مشترى هايم هم ارمنى هستند، هم زرتشتى و هم 

كليمى، آدم هاى بسيار محترم، درستكار و صادقى هستند.» 
در ميانه خيابان شاه آباد (جمهورى) تهران، زير پل را چند قدمى به سمت 
چپ جلوبرويد، بين هياهوها و شلوغى ها، ازدحام جمعيت، راننده هاى تاكسى 
كه مسير خط خود را فرياد مى زنند و موتورسوارهايى كه بدون توجه به حضور 
آدم ها از اين سو به آن سو مى روند، تابلوى بزرگ خيابان «سى تير» پياده هاى 
كنجكاو را به درون كوچه و پس كوچه آرام و كم سر و صداى آن مى كشد. سى 
تير نام جديد خيابان معروف قوام السلطنه است، محله معروف به «محله اديان» 
قدمتى به اندازه سابقه مشروطه ايران دارد و آرامش آن شايد حكايت اتحاد و با 
هم بودن آدم ها در روزهاى پر شور و هيجان تاريخ ايران است. اين خيابان شاهد 
بسيارى از رخدادهاى تاريخى است از انقالب مشزوطه گرفته تا همان واقعه  
سى تير 1331.  زمانى كه خانه قوام السطنه نخست وزير در محاصره مردم درآمد 
تا كابينه اش سقوط كرد. امروز همان خانه تبديل به موزه آبگينه شده و تابلوى 

خيابان قوام السلطنه سابق جاى خود را به خيابان «سى تير»، داده است. 

مردمانى صادق وصميمى 
اين خيابان، حاال تبديل به خيابانى تجارى با چند موزه و سفارتخانه شده 
و بيشتر ساكنان يهودى، ارمنى و زرتشتى آن از اين محل و البته از كشور 
مهاجرت كرده اند. مهاجرتى كه نتيجه ناديده انگاشته شدن حقوق اوليه آنها در 

سى سال گذشته بوده است. البته هنوز خانه هايى مسكونى را مى شود ديد كه 
ساكنانش بيشتر از قديمى هاى محل هستند. محلى هاى خيابان قوام، گرچه از 
نظر تعداد و مذهب در اقليت هستند اما اكثريت مردم اين محل را تحت تأثير 
فرهنگ و رفتار خاص خود قرار داده اند. آنها خريدهاى خود را از مغازه هاى همان 
دور و بر انجام مى دهند. همه افراد اين محل از سوپرماركت، قصابى، رستوران و 

شيرينى فروشى هاى مشترك خريد مى كنند.
شيرينى فروشى محل نوعى شيرينى نازك و كره اى دارد كه عموما عصرها و 
براى مشترى هاى ارمنى خود مى پزد. با اين حال، معامالت ملكى محل مى گويد 
كه همه مراجعه كننده هايش از بين اكثريت مسلمان هستند و مى افزايد كه 
اقليت كليمى و ارمنى كمتر براى اجاره، رهن ياخريد به او مراجعه كرده اند. او 
توضيح مى دهد: «آنها معامالت ملكى خود را معموالً بين خود يا افراد معتمد 

خود انجام مى دهند و با يكديگر خريد و فروش مى كنند.» 
اما ديگر مغازه داران اين محل مشترى هاى زيادى از انواع مذهب، ارمنى، 
زرتشتى و كليمى دارند، براى همين هم در مقابل در مغازه امير كه قابسازى 
دارد، بيش از همه تابلوى «گفتار نيك، پندار نيك، كردار نيك» با شمايل 
همه  از  تابلو  اين  «فروش  مى گويد:  او  مى خورد.  چشم  به  زرتشت  پيامبر 
تابلوهايم بيشتر است.» او از مشترى هايش بسيار راضى است و تا به حال 
مشكلى با آنها به خاطر تفاوت مذهب به وجود نيامده است. وجود دو كليسا، 
يك آتشكده زرتشتى و چند مدرسه براى بچه هاى زرتشتى، كليمى و ارمنى 
بكشاند.  محل  به  را  مذاهب  اين  پيروان  از  خيلى  همچنان  تا  شده  باعث 
مدرسه و آتشكده زرتشتى «فيروز بهرام» روبه روى كليساى ارامنه «حضرت 
مريم» در سمت چپ خيابان قرار دارد و كمى پائين تر، كليساى «حضرت 
را  يهوديان  حييم  «كنيسه»  هم  پشتى  كوچه هاى  در  و  است  پطرس» 
مى توان ديد. خيابان قوام السلطنه، محله اى شكل گرفته از تمدن و فرهنگ 

خيابان سكوالريسم در تهران
پرونده
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اديان مختلف است كه در كنار هم زندگى مى كنند و بچه هايشان در يك 
مدرسه درس مى خوانند. 

تفاوت مذهبى براى مردم اين محل و بچه هايشان تنها يك تفاوت دينى و گاه 
هم شوخى و كركرى بچه هاى مدرسه است بر سر روزهاى تعطيلشان كه به 
عيدها يا تعطيالت مذهبى مربوط مى شود. «فربد» كه زرتشتى است و تمام 12 
سال تحصيلى را در كوچه هاى همين محل به مدرسه زرتشتى ها رفته، مى گويد: 
«در اين سال هاى آخر به خاطر مهاجرت و رفتن از اين محل، تعداد دانش آموزان 
زرتشتى كمتر شده و همكالسى هاى مسلمان هم داشته ايم. همكالسى كليمى 
هم در مدرسه داشتيم، همه با هم خوب بوديم، هيچ وقت مشكل خاصى بين 
بچه ها پيش نيامد، فقط تعطيالت مذهبى هر كس كه بود، هميشه مى گفتيم 
خوش به حالت و سر به سرش مى گذاشتيم كه نوبت ما هم مى شود. مدرسه 
در مورد نيامدن به خاطر عيد يا تعطيلى هاى مذهبى چندان به بچه سخت 

نمى گرفت.»
فربد و دوستانش از ديگر اقليت هاى مذهبى و مسلمانان، بيشتر در مدرسه يا 
بيرون از آن با هم هستند و گاهى هم به خانه يكديگر مى روند اما رفت و آمدهاى 
خانوادگى ندارند. او مى گويد: «فكرمى كنم بيشتر به خاطر اين بود كه پيش نيامد 
يا حرفش زده نمى شد ولى خانواده هايمان هيچ وقت نمى گفتند با كسى دوست 

نشو يا با خانواده اش رفت و آمد نكن.»
اما «سپهر» كه سه سال است درسش تمام شده و سرباز است هم در همان 
مدرسه زرتشتى درس خوانده هم؛ همكالسى هايى از ديگر اقليت ها داشته است. 
او مى گويد: «همكالسى هاى يهودى ام مقيدتر بودند از نظر صحبت و دوستى 
مشكلى نداشتيم رفت و آمد داشتيم، ولى چيزى كه احساس مى كردم آن ها 

نسبت به فرايض دينى شان مقيدتر از بقيه بودند. 

افراط در بحث مذهبى ممنوع 
شايد جوان ترهاى اين محله، گاهى در ميان بحث ها و گفت وگوهاى مذهبى وارد 
شوند اما مسن ترها و آن هايى كه سن و سالى ازشان گذشته، كمتر وارد بحث هاى 
مذهبى مى شوند، اغلب آنان به جاى ورود به بحث پيرامون چنين موضوعاتى 
ترجيح مى دهند به مذهب گروه هاى ديگر احترام بگذارند و اگر يكديگر را در 
خيابان و محل ببينند، همان صحبت هاى دوستانه و احوالپرسى هاى روزمره، 
بينشان مطرح مى شود. «آنا» كه همسايه ها اورا مادام صدا مى زنند، صاحب يك 
جوراب فروشى است. او با لهجه ارمنى اش مى گويد كه دوست ندارد كسى به 

پرونده

مذهب يا پيامبران مذهبى كم احترامى كند. 
آنا درباره  يكى از مشتريانش مى گويد: «اگر كسى وارد مغازه ام شود و حتى 
درباره مذهب خودش بدگويى كند، در مغازه را باز مى كنم و به او مى گويم 
خواهش مى كنم از مغازه من بيرون برويد. من اجازه نمى دهم در مكانى كه 
مربوط به من هست و در آن حق دارم به هيچ مذهبى حتى اگر مذهب من هم 

نباشد كم احترامى شود.»
آنا به گفته خودش بامسلمان ها و زرتشتى هاى اين محل كه همسايه يا از 
مشترى هايش هستند،تا به حال به مشكلى برخورد نكرده است. او مى گويد: 
«البته رفت و آمد زيادى هم با اقليت هاى مذهبى يا مسلمان ها نداشته ام اما 
زرتشتى هايى هم كه گاهى مشترى ام بوده اند يا با آنها برخورد داشته ام، افراد 
بسيار خوب و مهربانى بوده اند. اگرچه برخى مواقع برخى آدمهايى كه تندروتر 
هستند مخصوصا كسانى كه از نماز جمعه برميگردند و از اينجا عبور ميكنند 

باعث آزار هم محلى ها مى شوند.»

اقليت هايى بيش از اكثريت 
محله سى تير تنها يك محله معمولى از آدم ها، مغازه ها و كوچه ها نيست، 
بلكه شايد از همان ابتدا محله اى جذاب و ديدنى هم براى اهالى تهران و هم 
براى توريست هايى باشد كه براى ديدن موزه ها، سفارتخانه ها يا ديدن كافه ها 
و رستوران هاى قديمى، راهشان به اين خيابان تاريخى رسيده است. اما اينجا 
مهم تر از همه ديدنى ها، مردمانى هستند كه از سادگى ظاهر و رفتارهاى مودب 
و صادقانه شان به راحتى مى توان تشخيص داد كه تنها به اين محله تعلق دارند، 
مردمانى كه با مذاهب و عقايد مختلف و مجموعه اى از مراكز مذهبى متعلق به 
خود كه همه در يك آدرس مشترك و يك خيابان جمع شده اند، خيابان قوام 

السلطنه ديروز و يا سى تير امروز.
حكومتى  هاى  درگيرى  و  فشارها  وانفساى  در  اينكه  است  مهم  آنچه  اما 
و محدوديت هايى كه براى اقليت ها در ايران در سال هاى اخير پيش آمده 
و حتى موجب مهاجرت بسيارى از آنها شده است. نگاه درست و دريافت 
زير  در  مذهبى  سكوالريسيم  از  عينى  نمونه اى  ملت  اين  اهل  همزيستى 
پوست شهرى است كه امروزه حاكمان آن از تندرو ترين ايدئولوژى اسالمى 
در سركوب پيروان ساير مذاهب پيروى مى كنند. زندگى در خيابان قوام به 
ما مى آموزاند جامعه ايرانى پتامسيل الزم براى برخوردارى از سكوالريسم 

را به روشنى دارد..
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روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران

10 آذر (1 دسامبر)
1316 خورشيدى (1937 ميالدى)

نماينده  و  روحانى  مدرس،  حسن  سيد  درگذشت 
مجلس شوراى ملى.(زادروز 1249)
 1350 خورشيدى (1971 ميالدى)

جزيره ى  سه  تصرف  دليل  به  ايران  از  عراق   
ابوموسى، تنب كوچك و بزرگ، به سازمان

 ملل شكايت كرد
 1357 خورشيدى (1978 ميالدى)

 شروع سردادن تكبير (اهللا اكبر) بر سر پشت بام هاى 
تهران، توسط انقالبيون

 1389 خورشيدى (2010 ميالدى)
 درگذشت بيژن الهى، مترجم، شاعر و نقاش در 65 
سالگى در تهران. بيژن الهى كه متولد تيرماه 1324 
بود، عصر سه شنبه 10 آذر (اول دسامبر) بر اثر 

عارضه قلبى درگذشت.
 11 آذر (2 دسامبر)

1302 خورشيدى (1923ميالدى)
زادروز  جالل آل احمد، نويسنده معاصر 

 اكثريت آثار جالل آل احمد در شركت كتاب موجود 
است 

1356 خورشيدى (1977ميالدى)
زادروز ساالر عقيلى، خواننده سنتى

كتاب  شركت  در  هنرمند  اين  صوتى  آثار  كليه   
موجود است 

1367 خورشيدى (1988 ميالدى)
و  نويسنده   - شهابى  اكبر  على  دكتر  درگذشت   

پژوهشگر
 12 آذر (3 دسامبر)

1284 خورشيدى (1905 ميالدى)
زادروز غالمحسين صديقى، استاد دانشگاه تهران و 
وزير پست، تلگراف و تلفن (در دولت اول) و وزير 

كشور (در دولت دوم) دكتر مصدق
 1340 خورشيدى (1961 ميالدى)

 منع ورود طال به كشور تصويب شد
 1345 خورشيدى (1966 ميالدى)

 جمعيت كل كشور، بيست و پنج ميليون و هفتصد و 
هشتاد و نه هزار نفر اعالم شد

 1377 خورشيدى (1998 ميالدى)
 قتل محمد مختارى، شاعر، منتقد (از سرى قتل هاى 

زنجيره اى)
 

13 آذر (4 دسامبر)
 1293 خورشيدى (1914 ميالدى)

 مجلس سوم شوراى ملى توسط احمدشاه گشايش 
يافت

  14 آذر (5 دسامبر)
 1320 خورشيدى (1941 ميالدى)

 درگذشت ميرزاطاهر تنكابنى - دانشمند معاصر
 1333 خورشيدى (1954 ميالدى)

به دستور  دانشگاه  محوطه  در  مسجد  احداث 
محمدرضاشاه پهلوى

 1337 خورشيدى (1958 ميالدى)
 تظاهرات مخالف با ايران در بغداد
 1339 خورشيدى (1960 ميالدى)

 سرلشكر نعمت اهللا نصيرى رئيس شهربانى شد
 1349 خورشيدى (1970 ميالدى)

 امضاى اسناد خط مرزى ايران و شوروى
 1369 ميالدى (1990 ميالدى)

 درگذشت دكتر غالمحسين يوسفى - پژوهشگر، 
اديب، مؤلف و شاعر

  آثار زنده ياد غالمحسين يوسفى در شركت كتاب 
موجودند

 15 آذر (6 دسامبر)
 1340 خورشيدى

 زادروز فرهاد ارژنگى نوازنده ى تار و آهنگساز
 1352 خورشيدى (1973 ميالدى)

 درگذشت سناتور سيدمهدى فرخ - رجل سياسى
 1357 خورشيدى (1978 ميالدى)

 درگذشت دكتر عيسى صديق (صديق اعلم)- مؤلف 
و استاد ممتاز دانشگاه

 1369 خورشيدى (1990 ميالدى)
پژوهشگر،   - جهانبگلو  منوچهر  دكتر  درگذشت 

نويسنده، نوازنده و موسيقيدان
1375 خورشيدى (1996 ميالدى)

 درگذشت على حاتمى، كارگردان و فيلم نامه نويس 

1389 خورشيدى (2010 ميالدى)
 درگذشت شمس الدين سادات آل احمد، فرزند سيد 
احمد طالقانى. وى در تيرماه 1308 در محله پاچنار 
تهران متولد شد و در خانواده اى روحانى پرورش 

يافت.
 وى نويسنده اى چيره دست و برادر جالل آل احمد 
«عقيقه»،  «گاهواره»،  به  مى توان  او  آثار  از  بود. 
«مجموعه قصه قدمايى»، «سير و سلوك»، «از چشم 

برادر» و«حديث انقالب»  اشاره كرد.
 16 آذر (7 دسامبر)

1315 خورشيدى (1936 ميالدى)
زادروز  پرويز خائفى، شاعر

 1332 خورشيدى (1953 ميالدى)
كشته شدن سه دانشجو - مهدى شريعت رضوى، 
مجروح  و  بزرگ نيا-  مصطفى  قندچى،  احمد 
اعتراض آميز  تظاهرات  در  آنان  از  عده اى  شدن 
دانشجويان دانشگاه تهران بمناسبت برقرارى روابط 
بين ايران و انگليس (اين روز بعدها به عنوان روز 

دانشجو شناخته شد)
 1372 خورشيدى (1993 ميالدى)

 درگذشت جواد معروفى، موسيقيدان
 آثار زنده ياد استاد جواد معروفى به صورت سى 

دى و كتاب موجود است 
در  راديو  ساز  برنامه  نوذرى،  منوچهر  درگذشت 

ايران.
17 آذر (8 دسامبر)

1265 خورشيدى
 زادروز محمدتقى بهار (ملك الشعرا)، شاعر، اديب و 

سياستمدار
 آثار زنده ياد ملك الشعرا بهار در شركت كتاب 

موجودند 
1318 خورشيدى (1939 ميالدى)

 زادروز داريوش مهرجويى، فيلمساز و مترجم
 آثار سينمايى داريوش مهر جويى موجود است 

1351 خورشيدى (1972 ميالدى)
 درگذشت هوشنگ پزشك نيا - نقاش

  1353 خورشيدى (1974 ميالدى)
 درگذشت على منصور (منصورالملك) - سياستمدار، 

وزير، سفيركبير، استاندار و نخست وزير

روزشمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
10 آذرماه تا  10 ديماه

December 1st - December 31st

توجه داشته باشيد سال 2012 سالى است كبيسه (ماه فوريه 2012 ، 29 روزه بوده است) بنابراين روزهاى برابر سال خورشيدى ايرانى 
و سال ميالدى با يك روز جابجايى نسبت به تقويم سال گذشته  تقويم مى شوند
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روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
 1357 خورشيدى (1978 ميالدى)

 على اصغر حاج سيدجوادى به اتهام اهانت به ارتش 
بازداشت شد.

 1386 خورشيدى (2007 ميالدى)
 درگذشت گرشا رئوفى بازيگر پيشكسوت سينما در 

سن 74 سالگى بر اثر نارسايى كليه درتهران.
 

18 آذر (9 دسامبر)
 1304 خورشيدى (1925 ميالدى)

 مرضيه ضرابى، امتياز روزنامه ى «نسوان شرق» 
را گرفت

 1312 خورشيدى (1933 ميالدى)
 زادروز م. آزاد، شاعر، مترجم، منتقد

 1332 خورشيدى (1953 ميالدى)
 ريچارد نيكسون معاون رئيس جمهور آمريكا وارد 

تهران شد
 1332 خورشيدى (1953 ميالدى)

تهران،  به  نيكسون  ورود  عليه  عمومى  اعتراض   
ايجاد برخوردهاى شديد بين پليس و دانشجويان و 

بازداشت شدن صدها دانشجو
 1343 خورشيدى (1964 ميالدى)

 وزارت فرهنگ به دو وزارتخانه آموزش و پرورش 
و فرهنگ و هنر تفكيك شد و قانون آن به تصويب 

نهايى رسيد
 1352 خورشيدى (1973 ميالدى)

 تيم كشتى ايران در هفتمين دوره مسابقات كشتى 
آزاد، با پنج مدال طال اول شد

 1377 خورشيدى (1998 ميالدى)
 قتل محمدجعفر پوينده، نويسنده و مترجم (از سرى 

قتل هاى زنجيره اى)
 1381خورشيدى (2002 ميالدى)

 درگذشت جهانگير ملك، استاد تنبك
 1385 خورشيدى (2006 ميالدى)

 درگذشت احمد قدكچيان، بازيگر سينما و تأتر و 
تلويزيون در سن 86 سالگى در يكى ازبيمارستان هاى 

تهران.
 1388 خورشيدى (2009 ميالدى)

نوازنده ى  و  آهنگساز  پايور،  فرامرز  درگذشت   
برجسته ى سنتور دريكى از بيمارستان هاى تهران.

 پايور در 21 بهمن1311 در تهران متولد شد. پدرش 
دانشگاه  در  فرانسه  زبان  استاد  و  نقاش  هنرمند 
تهران و پدربزرگش مصورالدوله نقاش چيره دست 
دوران قاجار و نوازنده  ويولن، سنتور وسه تار بود.

 فرامرز پايور از برجسته ترين شاگردان ابوالحسن 
صبا بود به طورى كه صبا با ويولن،سنتور اورا 

همراهى مى كرد.
 پايور بر تاريخ سنتورنوازى درموسيقى ايرانى، 

تأثير مهمى داشته است.
  آثار مكتوب و صوتى زنده ياد استاد پايور در 

شركت كتاب موجودند

 19 آذر (10 دسامبر)
 1349 خورشيدى (1970 ميالدى)

 افتتاح خط قطار تهران - يزد
 

20 آذر (11 دسامبر)
  1325 خورشيدى (1946 ميالدى)

 نيروهاى نظامى، شهر ميانه را تصرف كردند. ژنرال 
غالم يحيى دانشيان و ديگر

 فدائيان دموكرات عقب نشينى كردند، پيشه ورى و 
وزيران فرقه ى دموكرات آذربايجان

 از مرز ايران گذشته و به دولت شوروى پناهنده 
شدند

 1310 خورشيدى (1931 ميالدى)
 زادروز على اكبر سعيدى سيرجانى، اديب، پژوهشگر 

و نويسنده 
  اكثر آثار زنده ياد سعيد سيرجانى به صورت كتاب 

و كتاب گويا در شركت كتاب موجودند
 21  آذر (12 دسامبر)

 1259 خورشيدى (1880 ميالدى)
بانى  اعتضادالسلطنه -  ميرزا  عليقلى  درگذشت   

وزارت علوم
 1304 خورشيدى (1925 ميالدى)

 زادروز  احمد شاملو، شاعر، مترجم، پژوهشگر
 آثار مكتوب و صوتى زنده ياد احمد شاملو در 

شركت كتاب موجودند
1314 خورشيدى (1935 ميالدى)

 زادروز رضا براهنى، شاعر، قصه نويس، منتقد و 
پژوهشگر

  آثار رضا براهنى در شركت كتاب موجودند
 1388 خورشيدى (2009 ميالدى)

بازيگر  و  نويسنده  روزنامه گار،  عاصمى،  محمد    
تئاتر در سن 84 سالگى به علت ابتال به بيمارى 
سرطان مرى در بيمارستانى در نزديكى مونيخ در 

آلمان درگذشت.
مستعار  نام  با  جوانى  در  را  خود  اشعار  عاصمى 
«شرنگ»در نشريات چپ به چاپ مى رساند. و پس 

از شهريور 1320 باتئاتر سعدى همكارى داشت.
او از سال 1342 نشريه كاوه را به زبان فارسى در 
مونيخ انتشار مى داد و بسيارى از نويسندگان بزرگ 
ايران دراين كار او را يارى مى دادند كه از  آن جمله اند:
ناتل  پرويز  دكتر  جمالزاده،  سيدمحمدعلى   
بزرگ  خويى،  زرياب  عباس  دشتى،  خانلرى،على 
على نقى  تفضلى،  محمود  طبرى،  احسان  علوى، 

منزوى، سعيدى سيرجانى و...
 

22 آذر (13 دسامبر)
1325 خورشيدى (1946 ميالدى)

ناشر  و  نگار  روزنامه   - عصار  عماد  درگذشت 
كتاب  نويسنده  و  «آشفته»  و  «يويو»  مجله هاى 

«باشرف ها»

1330 خورشيدى (1951 ميالدى)
 زادروز  عليرضا اسپهبد - نقاش

 1332 خورشيدى (1953 ميالدى)
دفاع  آخرين  ايراد  و  جنگ  زمان  دادگاه  تشكيل   

ابوالقاسم بختيار بعلت قيام عليه امنيت كشور
 1336 خورشيدى (1957 ميالدى)
 وقوع زلزله شديد در غرب ايران

 1348 خورشيدى (1969 ميالدى)
(سيف السلطنه)  افشار  سيف  سناتور  درگذشت 

استاندار و سناتور
 1350 خورشيدى (1971 ميالدى)

ايران  تقويم  پژوهشگر   - بهروز  ذبيح   درگذشت 
ايران  زبان هاى  و  فرهنگ  كارشناس  و  باستان 

باستان

 23 آذر (14 دسامبر)
 1336 خورشيدى (1957 ميالدى)

 تأسيس فروشگاه بزرگ فردوسى در تهران توسط 
يك شركت آلمانى

 1383 خورشيدى (2004 ميالدى)
و  نويسنده  شاعر،  غريب،  غالمحسين  درگذشت   
و  جنگى  خروس  انجمن  بنيادگذار  موسيقيدان- 
بنيان گذار كنسرواتوار موسيقى ايران- يار نزديك 

نيما يوشيج و مرتضى حنانه
 

24 آذر (15 دسامبر)
 1339 خورشيدى (1960 ميالدى)

 باند جديد فرودگاه مهرآباد تهران آماده بهره بردارى 
شد.

 1387 خورشيدى (2008 ميالدى)
 درگذشت رضا ارحام صدر كمدين پرآوازه تاتر در 

سن 85 سالگى در شهر اصفهان. وى
 متولد 1302 از محله باقلعه بخش 4 اصفهان بود. 
وى فعاليت هنرى خود را از سال 1326 و بازى در 
تاتر آغاز كرد. از فيلم هاى او مى توان به «شب نشينى 
در جهنم»، « على واكسى»، « ستاره اى چشمك زد» ، 

«جعفرخان از فرنگ برگشته» و غيره نام برد.
   آثار تصويرى زنده ياد ارحام صدر در شركت 

كتاب موجودند
 

25 آذر (16 دسامبر)
1324 خورشيدى (1945 ميالدى)

زادروز عبدالكريم سروش
  اكثر كتابهاى عبدالكريم  سروش در شركت كتاب 

موجودند
 1342 خورشيدى (1963 ميالدى)

 حزب ايران نوين موجوديت خود را اعالم كرد
بهره بردارى و نقل قول از اين روزشمار 
فقط براى همكاران شاغل در رسانه ها(جرايد، 
راديوها، تلويزيون ها و سايت هاى خبرى و 
عدتحليلى)با ذكر ماخذ مجاز است.

حه ب
صف

در 
مه 

ادا
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روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
 1351 خورشيدى (1972 ميالدى)

 كارخانه ذوب آهن ايران، توليد فوالد خود را آغاز كرد
 1360 خورشيدى (1981 ميالدى)

و  نوازنده   - پنجه  زرين  نصراهللا  درگذشت   
موسيقيدان

 1382 خورشيدى (2003 ميالدى)
 درگذشت دكتر مصطفى هروى حقوقدان، نويسنده، 

و مولوى شناس
   كتاب «مولوى متفكرى كه از نو بايد شناخت» از 

انتشارات شركت كتاب 

26 آذر (17 دسامبر)
 1385 خورشيدى (2006 ميالدى)

تهران،  در   1300 غفارى،متولد  فرخ  درگذشت   
سينماى  قديمى  كارگردان  و  نويسنده  پژوهشگر، 
سن 85  در  ايران  ملى   فيلم خانه  پايه گذار  و  ايران 
سالگى در پاريس. از آثار او: «جنوب شهر»، «شب 

قوزى» و «زنبورك» را مى توان نام برد.
 

27 آذر (18 دسامبر)
 1314 خورشيدى (1935 ميالدى)

 زادروز پرويز دوايى - سينماشناس و منتقد فيلم
 1375 خورشيدى (1996 ميالدى)

محقق،  دانش پژوه-  محمدتقى  استاد  درگذشت   
كتابشناس و عضو فرهنگستان زبان و ادب

 فارسى
   آثار زنده ياد استاد دانش پژوه در شركت كتاب 

موجودند
 28 آذر (19 دسامبر)

1316 خورشيدى (1937 ميالدى)
زادروز  ثريا قاسمى، بازيگر

1328 خورشيدى (1949 ميالدى)
 زادروز  ناصر حجازى، بازيكن تيم ملى فوتبال ايران 

1328 خورشيدى (1949 ميالدى)
زادروز بيژن كامكار، هنرمند آوازه خوان، نوازنده و 

معلم موسيقى 
1332 خورشيدى (1953 ميالدى)

 صدور فرمان انحالل مجلسين سنا و شوراى ملى از 
جانب محمد رضا شاه پهلوى

 1336 خورشيدى (1957 ميالدى)
 درگذشت ابوالحسن صبا - استاد موسيقى ايران

  آثار مكتوب و صوتى زنده ياد استاد ابوالحسن 
صبا در شركت كتاب موجودند

 1368 خورشيدى (1989 ميالدى)
 درگذشت عباس يمينى شريف - نويسنده ادبيات 

كودكان
   آثار زنده ياد عباس يمينى شريف در شركت كتاب 

موجودند 

29 آذر (20 دسامبر)
1323 خورشيدى (1944 ميالدى)

سن 93  در  قم  در  رشديه  حسن  ميرزا  درگذشت   
سالگى. وى متولد 1230 در تبريز بود. 

1338 خورشيدى (1959 ميالدى)
 مراسم عقد و ازدواج محمدرضاشاه پهلوى و فرح 

ديبا برگزار شد
 1348 خورشيدى (1969 ميالدى)
 تأسيس اولين سينما در شهر قم

   1388 خورشيدى (2009 ميالدى)
مقام  قائم  منتظرى،  حسينعلى  آخوند  درگذشت 
خمينى در اوايل انقالب اسالمى و سپس مغضوب و 
براى بيش از دو دهه در حصر خانگى توسط رژيم 

جمهورى اسالمى
از  صفحه   800 از  بيش  در  منتظرى  خاطرات   

انتشارات شركت كتاب 

30 آذر (21 دسامبر)
 1332 خورشيدى (1953 ميالدى)

 پايان محاكمه دكتر محمد مصدق در دادگاه نظامى و 
محكوميت او به سه سال حبس تأديبى

 1340 خورشيدى (1961 ميالدى)
 ساختمان مركز اتمى دانشگاه تهران آغاز شد

 1353 خورشيدى (1974 ميالدى)
 ديدار رسمى ژاك شيراك نخست وزير فرانسه از 

تهران
 1354 خورشيدى (1975 ميالدى)

اوپك  وزيران  اجالس  به  وين  در  تروريست   6  
حمله كردند و جمشيد آموزگار وزير كشور ايران و 
شيخ احمد زكى يمانى وزير نفت عربستان سعودى 

را به گروگان گرفتند
 1372 خورشيدى (1993 ميالدى)

 درگذشت دكتر حسين كريميان - مؤلف
 

 1دى (22 دسامبر)
 1301 خورشيدى ( 1922 ميالدى)

 انتشار اولين شماره روزنامه «كوشش» به مديريت 
شكراهللا خان صفوى

1303 خورشيدى ( 1924ميالدى)
و  تئاتر  سينما،  بازيگر  كريمى،  زادروزنصرت   

مجسمه ساز 
1308 خورشيدى (1929 ميالدى)
 زادروز  محمد نورى، هنرمند آواز

  آثار صوتى محمد نورى در شركت كتاب موجودند 
1351 خورشيدى (1971 ميالدى)

 ربابه نجفى زاده، نخستين زن دادستان، در شهر 
ميانه به كار مشغول شد

 1354 خورشيدى (1975ميالدى)
 آزادى وزيران اوپك و جمشيد آموزگار پس از 48 

ساعت - كارلوس، تروريست معروف كه

 بعدهادر فرانسه به زندان افتاد، رهبر گروگانگيرها 
بود

 1357 خورشيدى (1978 ميالدى)
 قيمت طال در بازار تهران و ساير شهرها به سه برابر 

نرخ دولتى رسيد
 2 دى (23 دسامبر)

1325 خورشيدى (1946 ميالدى)
زادروز  صفر ايرانپاك، بازيكن تيم ملى فوتبال ايران 
و باشگاه فوتبال پرسپوليس تهران (درگذشت 11 

بهمن 1387).
 1329 خورشيدى (1950 ميالدى)

 آزادى دكتر حسين فاطمى مدير روزنامه «باختر 
امروز» از زندان

 1318خورشيدى (1939 ميالدى)
 زادروز سيروس طاهباز نويسنده و روزنامه نگار

 
3  دى (24 دسامبر)

 1294 خورشيدى (1915 ميالدى)
رياست  به  ايران  كابينه  يكمين  و  سى  تشكيل   

عبدالحسين فرمانفرما
1300 خورشيدى (1921 ميالدى)

نقشه نگار  و  جغرافى دان  سحاب  عباس  زادروز  
(كارتوگراف)، بنيانگذار دانش نقشه نگارى به شيوه 

نوين در ايران
در  ايران  استانهاى  هاى  نقشه   ، ايران  نقشه     
اندازه هاى مختلف به زبانهاى فارسى و انگليسى در 

شركت كتاب 
1304 خورشيدى (1925 ميالدى)

 زادروز محمد ابراهيم باستانى پاريزى، نويسنده و 
محقق

 1311 خورشيدى (1932 خورشيدى)
 بركنارى و بازداشت عبدالحسين تيمورتاش وزير 

مقتدر دربار پهلوى اول
1337 خورشيدى (1958 ميالدى)

 به مناسبت هزار و صدمين سال تولد رودكى مراسم 
باشكوهى برپا شد

 دومين ايستگاه تلويزيونى تهران توسط مستشاران 
آمريكايى شروع بكار كرد

 1340 خورشيدى (1961 ميالدى)
 درگذشت سيدمحمدصادق طباطبايى - از رجال و 

شخصيت هاى صدر مشروطيت
 

4 دى (25 دسامبر)
1306 خورشيدى (1927 ميالدى)

زادروز   داريوش رفيعى، هنرمند آوازه خوان 
  آلبوم موسيقى از ترانه هاى خوانده شده توسط  
زنده ياد داريوش رفيعى در شركت كتاب موجود است 

1310 خورشيدى (1931 ميالدى)
 زادروز  احمد محمود، قصه نويس

   آثار احمد محمود  در شركت كتاب موجودند 

بل
ه ق

فح
ز ص

مه ا
ادا
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روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
1347 خورشيدى (1968 ميالدى)

 سفر محمدرضا شاه پهلوى به پاكستان براى شركت 
در كنفرانس سران كشورهاى عضو پيمان سنتو

 1357 خورشيدى (1978 ميالدى)
قبول  از  صديقى  غالمحسين  دكتر  اعراض   

نخست وزيرى
 

5 دى (26 دسامبر)
 1293 خورشيدى (1914 ميالدى)

 سپاهيان آلمان و ترك به مناطق جنوبى و مركزى 
ايران حمله كردند و دست به عمليات تروريستى و 

جاسوسى زدند
1305 خورشيدى (1926ميالدى)

زادروز على جوان، فيزيك دان و مخترع ايرانى
 1317 خورشيدى (1938 ميالدى)

فيلمنامه،  نويسنده ى  بيضايى،  بهرام  زادروز   
نمايشنامه، و كارگردان فيلم و تئاتر

1347 خورشيدى (1968 ميالدى)
 بازرسى شاهنشاهى سوءاستفاده در شركت واحد 
تومان  ميليون  چهل  و  يكصد  به  را  اتوبوسرانى 

تخمين زد
 1348 خورشيدى (1969 ميالدى)

 درگذشت ابراهيم منصورى - موسيقيدان
 1351 خورشيدى (1972 ميالدى)

 مجدالدين ميرفخرايى (گلچين گيالنى) در 61 سالگى 
پس از 40 سال اقامت در لندن درگذشت

 1355 خورشيدى (1976 ميالدى)
 ديدار ذوالفقار على بوتو از تهران
 1357 خورشيدى (1978 ميالدى)

 درگذشت كامران نجات اللهى استاد دانشگاه تهران 
شكستن  براى  نظامى  حكومت  مأموران  حمله  در 

اعتصاب استادان دانشگاه
 1373 خورشيدى (1994 ميالدى)

موسيقيدان  سرشار،  حسين  درگذشت   
(هنرآموخته ى كنسرواتوار ميالن)، و خواننده  اپرا

1382 خورشيدى (2003 ميالدى)
 وقوع زلزله در شهر بم استان كرمان كه به كشتار و 

ويرانى غيرقابل تصورى منجر شد.
 1382 خورشيدى (2003 ميالدى)

 ايرج بسطامى خواننده ى موسيقى سنتى ايران به 
علت وقوع زلزله در شهر بم كرمان

 درگذشت.
   آثار صوتى زنده ياد ايرج بسطامى  در شركت 

كتاب موجودند 
1386 خورشيدى (2007 ميالدى)

برجسته  نمايشنامه نويس  رادى،  اكبر  درگذشت   
ايرانى به علت بيمارى سرطان مغز استخوان در سن 
68 سالگى در بيمارستان پارس تهران. او متولد دهم 
مهر ماه سال 1318 در رشت بود. نخستين داستان 

رادى با عنوان باران در سال 1338 توانست جايزه
 مسابقه داستان نويسى مجله «اطالعات جوانان» را 
از آن خود كند. رادى نخستين نمايشنامه هاى خود را 

در سال 41 با عنوان روزنه آبى و افول منتشر كرد.
 

6 دى (27 دسامبر)
 1343 خورشيدى (1964 ميالدى)

 گشايش مراسم يكهزار و صدمين سال تولد محمدبن 
زكرياى رازى پزشك و فيلسوف در تاالر ابن سيناى 

دانشگاه تهران
 1375 خورشيدى (1996 ميالدى)

و  مترجم  نويسنده،  رى پور-  بهرام  درگذشت   
كارگردان سينما

 
7 دى (28 دسامبر)

 1335 خورشيدى (1956 ميالدى)
زادروز رامين جهانبگلو، مترجم و پژوهشگر فلسفه

  آثار تاليف و ترجمه رامين جهانبگلو  در شركت 
كتاب موجودند 

1355 خورشيدى (1976 ميالدى)
 درگذشت اشرف احمدى (سناتور)
 1357 خورشيدى (1978 ميالدى)

 محمدرضا شاه به دكتر شاپور بختيار پيشنهاد 
نخست وزيرى كرد

 
8 دى (29 دسامبر)

 1321 خورشيدى (1942 ميالدى)
 درگذشت حسن وحيد دستگردى- شاعر، اديب و 

دانشمند
   آثار ى كه به همت زنده ياد وحيد دستگردى 

ويراستارى شده است در شركت كتاب موجودند 
1351 خورشيدى (1972 ميالدى)

 اردشير زاهدى به سمت سفيركبير ايران در آمريكا 
منصوب شد

 1353 خورشيدى (1974 ميالدى)
كليه  از  مردم  حزب  دبيركل  عامرى  ناصر  خلع   

عناوين حزبى به اتهام سهل انگارى
 1356 خورشيدى (1977 ميالدى)

 - آمريكا  و  ايران  انجمن  ساختمان  در  انفجار   
مسئوليت اين انفجار را سازمان چريك هاى فدايى 

خلق برعهده گرفتند
 1383 خورشيدى (2004 ميالدى)

روزنامه  سياسى  رجل  نفيسى  احمد  درگذشت   
نگار، شاعروسياست مرد وشهردار تهران در دوران 

نخست وزيرى اسداهللا علم
 

9 دى (30 دسامبر)
 1300خورشيدى (1921 ميالدى)

 قانون عضويت ايران در جامعه ى ملل متحد به 
تصويب مجلس شوراى ملى رسيد

 1357 خورشيدى (1978 ميالدى)
دكتر  طرف  از  وزيرى  نخست  پيشنهاد  قبول   
محمدرضا  وزير  نخست  آخرين  بختيار  شاپور 
خاندان  سلطنت  ماه هاى  آخرين  در  پهلوى  شاه 

پهلوى
 1358 خورشيدى (1979 ميالدى)

 درگذشت اسماعيل رايين - نويسنده و پژوهشگر
  آثار اسماعيل رايين در شركت كتاب موجودند 

1367 خورشيدى (1988 ميالدى)
 درگذشت عزت اهللا مقبلى - بازيگر تئاتر، سينما و 

راديو
 1372 خورشيدى (1993 ميالدى)

 درگذشت محسن فريد - بازيگر تئاتر و گوينده 
راديو در لس آنجلس

 1388 خورشيدى (2009 ميالدى)
 درگذشت خسرو فرشيدورد، اديب، نويسنده و 
متخصص در دستور زبان و نگارش فارسى در 
سن 80 سالگى در تهران. غزل معروف اين خانه 
قشنگ است ولى خانه من نيست. از سروده هاى 
اوست كه بين مردم به ويژه ايرانيانى كه پس از 
كشور  خارج  ساكن  و  كرده اند  ديار  ترك  انقالب 
او  است.  برخوردار  خاصى  معروفيت  از  هستند 
«حماسه  عنوان  با  اشعار  مجموعه  دو  همچنين 
انقالب» و «صالى عشق» از خود به جاى گذاشته 

است.
 

10 دى (31 دسامبر)
1304 خورشيدى (1925 ميالدى)

زادروز  على تابش، گوينده ى راديو، كمدين و بازيگر 
راديو ، تئاتر و سينما

 1329 خورشيدى (1950 ميالدى)
زادروز  ناصر چشم آذر، آهنگساز و تنظيم كننده ى 

موسيقى اهل ايران
 1341 خورشيدى (1962 ميالدى)

به  معروف  فاطمى  سيدمهدى  سناتور  درگذشت   
كراراً  پهلوى  و  قاجار  دوران  در  كه  عمادالسلطنه 

وزير، والى، وكيل و سناتور بود.
 1356 خورشيدى  (1977 ميالدى)

 سفر رسمى جيمى كارتر رييس جمهور آمريكا و 
همسرش به ايران

 1357 خورشيدى (1978 ميالدى)
 در جلسه مشترك مجلسين رأى تمايل به دولت 

شاپور بختيار داده شد
 1358 خورشيدى (1979 ميالدى)

و  آواز،  هنرمند  بديع زاده،  جواد  سيد  درگذشت   
مبتكر  موسيقى آوازِ «رپ» در ايران

بهره بردارى و نقل قول از اين روزشمار فقط 
براى همكاران شاغل در رسانه ها(جرايد، 
راديوها، تلويزيون ها و سايت هاى خبرى و 
تحليلى)با ذكر ماخذ مجاز است.
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نام پذيرفته شدگان ايرانى تبار دريافت پروانه وكالت در ايالت كاليفرنيا
سيروس ابطحى. 1
فراز اجناسيان. 2
على آقا حسينى. 3
مونا آقازاده سنايى. 4
زرى اغنامى. 5
ركسانا احمديان. 6
نكيسا اخوان. 7
ندا عاليى. 8
ليال امين پور. 9

آرش اردالن. 10
مانى اعرابى. 11
سينا آريا. 12
نسيم ارجمند. 13
هنرى عزيزيان. 14
اريك باباخانيان. 15
هستى بصيرى. 16
حسن على بصيرى. 17
تيفانى بهفرين. 18
آريا مايكل ميران. 19
كاوه ميرشفيعى. 20
كاوه كشميرى. 21
اريك خدادايان. 22
نازيتا الجوردى. 23
فريار گنجى. 24
ديويد دانيل بى بى يان. 25
مهرداد بخور. 26
الهه دهقانى فرد. 27
شهرزاد اعتصامى. 28
مهسا فريد. 29
پويا غروى. 30
هاجر نيكى قاضيان. 31
شاهين گذرخواه. 32
شهريار حكيم فر. 33
نغمه حريرچى. 34
سهراب عبادين. 35
بهروز كيانيان. 36
سارا شيرين مذكورى. 37
شاهين مريدى. 38
پونه مرتضوى. 39
نازنين مصطفوى. 40
ليال مستأجران. 41
رافى مقدم. 42
درنا معينى. 43
مايكل معينى. 44
حميدرضا موسويان. 45
نيكى نبوى نورى. 46
ايمان نبى زاده. 47
عسل نجار زاده شيرا. 48
نيما نامجو. 49
ناتاشا نرافى. 50
عليرضا نارايان. 51
نسيم ناظمى. 52
غزل نيازى. 53
ياسمين پارسافر. 54
غزل پورمعزى. 55
ركسانا پورشليمى. 56

1. ABTAHI;CYRUS ARTHUR
2. ADJNASIAN;FARAZ
3. AGHA HOSSEINI;ALI
4. AGHAZADEH-SANAEI;MONA
5. AGHNAMI;EILEEN ZARY
6. AHMADIAN;ROXANA
7. AKHAVAN;NAKKISA
8. ALAEE;NEDDA
9. AMINPOUR;LEILA
10. ARDALAN;ARASH
11. ARABI;MANI
12. ARIA;SINA SEAN
13. ARJMAND;NASEEM NANCY
14. AZIZYAN;HENRY
15. BABAKHANIAN;ERIK
16. BASSIRI;HAASTY SARA
17. BASSIRI;HASSAN ALI
18. BEHFARIN;TIFFANY
19. MIRAN;ARIA MICHAEL
20. MIRSHAFIEI;KAVEH
21. KESHMIRI;KAVEH
22. KHODADIAN;ERIC MARK
23. LAJEVARDI;NAZITA
24. GANJI;SASHA FARYAR
25. BIBIYAN;DAVID DANIEL
26. BOKHOUR;MEHRDAD
27. DEHGHANFARD;ELAHEH
28. DETESSAMI;SHAHRZAD
29. FARID;MAHSA
30. GHARAVI;POUYA
31. GHAZIAN;HAJAR NIKI
32. GOZARKHAH;SHAHIN
33. HAKIMFAR;BENJAMIN SHAHRIAR
34. HARIRCHI; NAGHMEH
35. IBADIN;SOHRAB
36. KIYANINA; BEHROZ
37. MAZKORI; SARA SHIRIN
38. MORIDI; SHAWHEEN
39. MORTAZAVI; POUNEH
40. MOSTAFAVI; NAZANIN
41. MOSTAJERAN; LEILA
42. MOGHADAM; RAFI
43. MOIENI; DORNA
44. MOIENI; MICHEAL
45. MOUSSAVIAN; HAMIDREZA
46. NABAVI NOURI;NIKI
47. NABIZADEH;IMAN
48. NADJARZADEHSHIRA;ASAL
49. NAMDJOU;NIMA
50. NARAGHI;NATASHA AZADEH
51. NARAYAN;ALIREZA
52. NAZEMI;NASSIM
53. NIAZI;GHAZAL
54. PARSAFAR;YASAMIN
55. POUR-MOEZZI;GAZAL JUNE
56. POURSHALIMI;ROXANA SARA
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پذيرفته 
شدگان 
از نگاه 

آمار:
پذيرفته   كل  تعـداد 

شدگان: 4834
پذيرفتـه  ايرانيـان 

شده: 106
2.2 درصد كل ايرانى 

هستند
5 نفـر ازآنهـا مقيم 
نيويورك،  ايالت هاى 
ايلينوى، واشنگتن و 
واشـنگتن  هم چنين 

دى سى
101 نفر كاليفرنيا

19 نفر: شمال كاليفرنيا
82 نفر: جنوب كاليفرنيا
62 نفر متعلق به كانتى 

لوس آنجلس
20 نفر متعلق به اورنج 

كانتى و سن ديگو

با سـپاس از پشتيبانى 
كانون  مديـره  هيئـت 
وكالى رسمى كاليفرنيا:

عباس حاجيان
 پرديس آشورى
 زرى حاجيان
 مايك منش
 مارك عاملى

 مايكل كدخدازاده
زهره ميزراحى
 رزيتا يعقوبى
 رافيك ايوزى
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نام پذيرفته شدگان ايرانى تبار دريافت پروانه وكالت در ايالت كاليفرنيا
57. RADBOD;SHAHRZAD TIKVA
58. RADPARVAR;SHARONA
59. RAHMANPOUR;ROYA
60. RASTEGARI;AIDA NATALIE
61. RAZMARA;NASIM
62. REZAEI;RYAN ARASH
63. REZVANI;SAM
64. ROSHANZAMIR;PARISIMA
65. ROSTAMI;FLORA
66. ROSTAMI;SHAMIN
67. SADAGHIANI;SHARAREH
68. SADEGHI;ARYA FAROKH
69. SAFI;NEDDA
70. SALEHI;NEDDA NOORI
71. SAMARI-KERMANI;NEEMA
72. SHAFIEE;KASRA
73. SHAHANGIAN;FATEMEH SADAT
74. SHAHINIAN;CAROLINE
75. SHAKIB;VANESSA TAMARA
76. SHAKOORI;SONIA
77. SHAKRAMY;SHERWIN EBBA
78. SHAMS;JASMINE
79. SHAMSHONI;KAVEH
80. SHAMUILIAN;BABAK
81. SHARIFI;MARYAM
82. SOKHANSANJ;BAHRAD ALI
83. SHAYAN;ALI
84. SHIRINIAN;ANI VICKI
85. SHIRKHANLOO;PRISCILLA
86. SIAVOSHI;SAMUEL
87. SILANI;KUMARS
88. TABANDEH;SOPHY JANE
89. TAGHIZADEH-ANSARI;BAHAR
90. TAHERI;DARA JON
91. TAHMASSIAN ZARNEH;CAROLINE
92. TALASAZAN;ANNA
93. TOUFANIAN;TALA KATHERINE
94. VAHDAT;ALEXANDER SHAHIN
95. YADEGARI;MICHAEL
96. YAGHOUBZADEH;JOSHUA ELI
97. YAGHOUBZADEH;SHAWN
98. YAMIN;SANAZ
99. YAZDANI;NEGIN NINA
100. YAZDCHI;EMAN
101. YOUSEFIAN;ARMINEH
102. ZAD-BEHTOOIE;ARASH
103. ZANDY;EMILY ANNE
104. ZARGAR;ALLEN PAUL
105. ZARGARIAN;RAFFI
106. ZARRINEGHBAL;PAJMON

Palo Alto
Los Angeles
Los Angeles
Yorba Linda
Los Angeles
Walnut Creek
Beverly Hills
San Diego
Santee
Los Angeles
Santa Clara
Irvine
Anaheim
Mountain View
Santa Monica
Rancho Palos Verde
Los Angeles
Los Angeles
Encino
Beverly Hills
Pasadena
Studio City
Los Angeles
Upland
Laguna Hills
New York
Los Angeles
Studio City
Irvine
Anaheim
Los Angeles
San Marino
Aliso Viejo
Woodland Hills
Glendale
Los Angeles
Los Angeles
Davis
Los Angeles
Los Angeles
Encino
Los Angeles
Los Altos Hills
Porter Ranch
Glendale
Los Angeles
Washington;DC
San Jose
La Crescenta
Rancho Palos Verde

CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
NY
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
DC
CA
CA
CA

شهرزاد رادبد. 57
شارونا رادپرور. 58
رويا رحمان پور. 59
آيدا رستگار. 60
نسيم رزم آرا. 61
آرش رضايى. 62
سام رضوانى. 63
پرى سيما روشن ضمير. 64
فلورا رستمى. 65
شمين رستمى. 66
شراره صادقيانى. 67
فرخ صادقى. 68
ندا صافى. 69
ندا صالحى. 70
نيما ثمرى كرمانى. 71
كسرى شفيعى. 72
فاطمه سادات شاهنگيان. 73
كارولين شاهينيان. 74
ونسا شكيب. 75
سونيا شكورى. 76
شروين شاكرمى. 77
جاسمين شمس. 78
كاوه شمشونى. 79
بابك شموئيليان. 80
مريم شريفى. 81
بهراد سخن سنج. 82
على شايان. 83
آنى شيرينيان. 84
پريسيال شيرخوانلو. 85
ساموئل سياوشى. 86
كيومرث سيالنى. 87
صوفى تابنده. 88
بهار تقى زاده انصارى. 89
دارا طاهرى. 90
كارولين طهماسيان. 91
آنا طالسازان. 92
طال توفانيان. 93
الكساندر شاهين وحدت. 94
مايكل يادگارى. 95
جاشوا يعقوب زاده. 96
شان يعقوب زاده. 97
ساناز يمين. 98
نينا نگين يزدانى. 99

ايمان يزدچى. 100
آرمينه يوسفيان. 101
آرش زاد بطويى. 102
اميلى زندى. 103
آلن زرگر. 104
رافى زرگريان. 105
پژمان زرين اقبال . 106

94301
90025
90035
92887
90045
94597
90210
92128
92071
90024
95050
92603
92807
94043
90403
90275
90004
90038
91316
90210
91101
91604
90035
91784
92653
10027
90045
91604
92612
92817
90024
91108
92656
91364
91202
90024
90077
95618
90035
90049
91436
90064
94022
91326
91222
90014
20009
95112
91214
90275

 همكاران ما در مجله ايرانشهر، 08 ايرانيان و شركت كتاب اين موفقيت را به
پذيرفته شدگان، خانواده اين عزيزان و كليه اعضاى جامعه ايرانيان امريكا تبريك مى گويند
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چيناقتصاد و بين الملل
اقتصاد و سياست در روند انتقال قدرت

در حالى كه توجه افكار عمومى در آمريكا براى چندين 
ماه پياپى بر رقابت هاى انتخاباتى اين كشور دمكراتيك 
متمركز بوده، در گوشه ديگرى از جهان، روند انتخابات 
سياسى ديگرى در پشت درهاى بسته جريان داشته كه 
حاصل آن انتقال قدرت به نسل جديد رهبران چين 

كمونيست بود. 
گزينش «شى  ژينپينگ»، به عنوان رئيس جمهور و 
رهبر جديد بزرگترين حزب كمونيست جهان تحولى 
بود كه زمينه ساز و مقدمات انجام آن از چند سال قبل 
آغاز شده بود و انتصاب او به اين سمت پيشاپيش جنبه  

حتمى يافته بود. 
رهبران حزب كمونيست چين براى يك دوره ى ده  ساله توسط كنگره خلق و دفتر 
سياسى حزب (پوليت  بورو) برگزيده مى شوند تا يك دهه سكان رهبرى پرجمعيت ترين 

كشور جهان را به دست گيرند. 
امسال اين روند انتقال قدرت در شرايط حساسى به وقوع پيوست زيرا كشور چين 
در ادامه سياست رفرم و تغييرات اقتصادى و سياسى دوره  ى «گذار» به يك روند 

جديد را طى مى كند. چين كه زمانى در كنار شوروى يكى از دو پايه اصلى اردوگاه 
كمونيسم جهانى بود، حدود سه دهه است كه روند تغيير و فاصله گرفتن از اصول و 
مبانى كمونيستى را طى مى كند. ساختار اقتصادى چين اكنون بيشتر به سرمايه دارى 

جهانى شباهت دارد تا نظام اقتصادى اشتراكى و مبانى سياسى ماركسيسم. 
اين روند انتقالى و تغييرات ساختارى، البته بسيار حساس و حتى توام با چالش و 

خطرات بالقوه است. 
رهبران چين مى كوشند يك سياست «دوگانه» را پيش ببرند:   از يك سو طرح 
گشايش اقتصادى و درهاى باز را در عرصه ى تجارت و اقتصاد دنبال مى كنند، اما 
در همان حال ساختار حكومت و سياست همچنان تك حزبى در فضاى بسته و 

استبدادى، تحت كنترل شديد حزب كمونيست باقى مى ماند. 
اين دوگانگى در اقتصاد و سياست مشكالت و چالش هاى پيچيده اى به همراه آورده 
است. روند آزادسازى اقتصادى و حركت گام به گام به سوى نوعى سرمايه دارى كنترل 
شده نيمه دولتى تاكنون در مجموع موفق بوده و موجب ايجاد ثروت و درآمد ملى، مدرن 
شدن مادى جامعه و به طور كلى افزايش سطح كيفيت زندگى مردم خصوصاً طبقات 
شهرنشين شده است. گرچه ميزان رشد اقتصادى كه سابقا فراتر از ده درصد بود، به زير 
هشت درصد تنزل يافته، اما اين رقم نيز همچنان يك رشد قابل توجه به شمار مى رود.
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اقتصاد و بين الملل
اما در عين حال ملتى كه اكثريت آن قبالً روستايى و فقير بود، اكنون با نمادهاى 
متضاد اقتصاد آزاد (سرمايه دارى) مواجه شده است. جامعه اى كه سابقاً فقير و كم و 
بيش در تمام سطوح يكسان بود، اكنون جلوه هاى سرمايه دارى را مشاهده مى كند و 

سرمايه دارى با خود هم پيشرفت به همراه دارد و هم اختالف طبقاتى. 
كشورى كه سابقاً در زمره ى فقيرترين كشورهاى جهان بود، هم اكنون به كانون 
توليد بيشترين شمار افراد ميليونر و حتى ميلياردر نوظهور در جهان تبديل شده است. 
عالوه بر اين در مسابقه جديد ثروت و قدرت يقيناً عده اى برنده و عده اى بازنده 
خواهند بود و بازنده ها مسلماً از وضعيت موجود ناراضى اند. در كشورهاى پيشرفته 
غربى وجود ساختار دمكراسى به افراد مخالف و ناراضى امكان بروز هرگونه عقايد و 
نظرات را مى دهد. اما در ساختار بسته و تك حزبى چين زمينه اى براى بيان و ابراز 
مخالفت وجود ندارد. در آنجا از مطبوعات آزاد، احزاب متعدد، سازمان هاى حقوقى و 

اجتماعى غيردولتى خبرى نيست .
عالوه بر اين عدم شفافيت در يك ساختار بسته استبدادى موجب مى شود همه 
گونه سوء استفاده و فساد ادارى و خصوصاً مالى پنهان و گسترده شود. اما گسترش 
فساد، رشوه خوارى و سوء استفاده هاى گوناگون از چشم مردم محلى پنهان نمى ماند 
مورد  چندين  اخير  سال هاى  طى  مى زند.  دامن  نارضايتى  و  خشم  به  امر  اين  و 
اعتراضات و تظاهرات محلى در روستاها و شهرهاى كوچك منجر به برخورد با 
نيروهاى امنيتى شده است. علت اصلى اكثر اين اعتراضات اقدامات رؤساى ادارات 
محلى در زمينه تصاحب اراضى براى اجراى پروژه هاى صنعتى و اقتصادى بوده است. 
در مواردى نيز طرح هاى بزرگ صنعتى موجب بروز آلودگى شديد محيط زيست 
براى روستائيان فقير شده است. گرچه هيچ كدام از اين چالش ها و اعتراضات هنوز 
جنبه خطرناك براى ثبات و قدرت دولت نيافته- اما با سرعت گرفتن روند انتقالى و 

تغيير ساختارها، اين اعتراضات ممكن است به مرز خطر نزديك شود. 
يك نمونه جنجال سياسى و قانونى كه ابعاد فساد ادارى و سوء استفاده از قدرت 
را آشكار ساخت، ماجراى پر سر و صدا و رسوا كننده «بو شيالى» مقام ارشد حزب 

كمونيست  بود. 
در اوايل امسال فاش گرديد كه همسر «شيالى» با يك تاجر انگليسى كه شريك 
مالى او بوده در زمينه عقد قراردادهاى هنگفت تجارى زد و بندهاى فراوان داشته، 
اما اين دو بعداً دچار اختالفات مالى مى شوند و شهروند انگليسى به طرز مشكوكى 
كشته مى شود. سپس يك مقام بلندپايه پليس محلى در اقدامى جنجال برانگيز به 
كنسولگرى آمريكا پناهنده شد و گفت ماجراى قتل تاجر انگليسى توسط همسر 
«شيالى» انجام گرفته كه مقامات چين نيز تلويحاً اين اتهامات را تائيد كردند. حاصل 
اين رسوايى سياسى و مالى آن شد كه «شيالى» كه يكى از چهره هاى شاخص حزب 
كمونيست بود موقتاً بازداشت شد و همسرش در دادگاه  بعداً به جرم خود اعتراف كرد.

يك چالش بسيار بزرگ ديگر در برابر رهبران چين چشم انداز اقتصادى كشور است. 
اقتصاد چين تاكنون براساس الگوى اجرايى يك بعدى عمل كرده و آن عبارت است از 

تاكيد كامل فقط بر اولويت صادرات. 
به  شده  تبديل  اكنون  چين  يابد.  ادامه  هميشه  نمى تواند  سياستى  چنين  اما 
بزرگترين كشور صادركننده كاال در جهان و از اين راه ثروت و درآمد هنگفتى 
جهان صنعتى اروپا و آمريكاى  كسب كرده، اما كشورهاى «خريدار» كه عمدتاً 
شمالى مى باشند به دالئل گوناگون ديگر نمى توانند مانند سابق به اين روند يك 
طرفه ادامه دهند و فقط خريدار محصوالت چينى باقى بمانند. كارشناسان اقتصادى 
مى گويند چين نيازمند آن است كه بازار و مصرف داخلى خود را توسعه دهد تا 
توليد كنندگان چينى فقط محتاج خريداران خارجى نباشند بلكه شهروندان خودى 
نيز بتوانند خريدار كاال باشند. در اين صورت روند رشد اقتصادى مى تواند پايدار و 

متوازن ادامه يابد. 
اكنون بايد ديد آقاى ژيپينگ در زمينه هدايت كشتى حكومت در برابر امواج پرتالطم 

اقتصاد و سياست پرجمعيت ترين كشور جهان چه ميزان مهارت دارد.  

قيمت راه يابى به كاخ سفيد چقدر 
است؟

بار  امسال  جمهورى  رياست  انتخابات  در 
ديگر ميزان هزينه هاى تبليغات گوناگون دو 
نامزد اصلى ركورد تازه اى برجاى گذاشت و 
اردوى انتخاباتى پرزيدنت اوباما و ميت رامنى 
جمعاً بيش از دو ميليارد دالر پول خرج كردند.

انتخابات  به  مربوط  تبليغات  آمريكا  در 
سياسى شامل تبليغات تلويزيونى، مطبوعات، 
گردهمايى هاى سياسى و ساير امور مربوطه 
هزينه هاى زيادى به خود اختصاص مى دهند 
كه تمامى اين بودجه ها از طريق كمك هاى 

مالى طرفداران احزاب اصلى تامين مى شود. 
كانديداى  دو  كه  مى دهد  نشان  برآوردها 
حدود  جمعاً  جمهورى  رياست  مقام  اصلى 
2 ميليارد دالر پول خرج كردند و عالوه بر 
صرف  نيز  ديگر  دالر  ميليارد  حدود 3  آن 
و  كنگره  نمايندگان  به  مربوط  رقابت هاى 
انتخاب محلى و ايالتى شد كه جمع هزينه هاى 

تبليغات را از مرز 5 ميليارد دالر فراتر برد. 

قيمت فروش كاخ سفيد چقدر است!
كمپانى زيلو (Ziilow) كه در زمينه آمار و 
اطالعات بازار مسكن شهرت زيادى دارد، در 
برآورد ساالنه خود نرخ فروش كاخ سفيد را 

حدود 285ميليون دالر اعالم كرد!
اين شركت معروف در زمينه تعيين قيمت 
امالك از طريق برآوردهاى كامپيوترى فعاليت 
اطالعاتى  بانك  بزرگترين  داراى  و  مى كند 
مربوط به آمار خريد و فروش امالك مسكونى 

و تجارى در آمريكا مى باشد. 
گرچه همه مى دانند كه كاخ سفيد به عنوان 
يك ساختمان ملى قابل خريد و فروش نيست، 
اما موسسه زيلو در يك اقدام نمادين هر سال 
با توجه به روند تحوالت بازار امالك يك رقم 
تخمينى براى معروف ترين ساختمان شهر 

واشنگتن تعيين مى كند.
امسال نيز در گزارش اين شركت گفته شده 
ارزش كاخ سفيد با توجه به مساحت، امكانات 
ساختمانى، موقعيت محلى و ساير خصوصيات 

آن 285 ميليون دالر برآورد مى شود. 

Dangers of  Fiscal Cliff
بن بست سياسى و پرتگاه اقتصادى

پس از پايان انتخابات ماه نوامبر مرزبندى هاى سياسى در واشنگتن كم و بيش مانند سابق 
است و بن بست شديد بين دو حزب اصلى خصوصاً بر سر سياست هاى مالى و اقتصادى كماكان 

به قوت خود باقى مانده.
نتيجه انتخابات مشخص كرد كه كاخ سفيد و مجلس سنا در كنترل دمكرات ها و مجلس 
نمايندگان كنگره در حيطه نفوذ جمهورى خواهان باقى مى ماند. در نتيجه اختالفات شديد دو 
گروه بر سر مسئله ماليات ها، هزينه هاى دولت و تدوين بودجه همچنان ادامه دارد، كه اين امر 

سايه سنگينى بر عرصه اقتصاد و بازارهاى بورس سهام افكنده است.
 (Fiscal Cliff) اكنون چند ماه است كه خطرات ادامه اين بن بست به يك پرتگاه اقتصادى
تشبيه شده زيرا اگر تا پايان ماه دسامبر دمكرات ها و جمهورى خواهان بر سر تعيين ميزان ماليات 
و جزئيات بودجه دولتى به توافق نرسند، آن گاه طبق مصوبات قبلى كنگره قرار است هم بودجه 
بسيارى از موسسات دولتى شديداً كاهش يابد و هم سطح ماليات ها بيشتر شود. اما چنين اقدامى 
كه بيشتر جنبه مجازات پولى و مالى دارد، بسيار نگران كننده است زيرا كاهش ناگهانى بودجه ها، 
منجر به توقف بخشى از فعاليت  دولت فدرال مى شود و در همان زمان افزايش ناگهانى ماليات ها، 
هزينه شركت هاى بخش خصوصى را به طور غيرقابل تحمل تشديد مى كند. مجموعه  اين خطرات 

بالقوه مى تواند كل اقتصاد آمريكا را مجدداً به ركود بكشاند.
به همين دليل تا پايان امسال مذاكرات فشرده اى بين كاخ سفيد و جمهورى خواهان براى رفع 
بن بست موجود جريان خواهد داشت و ماجراى پرتگاه اقتصادى (Fiscal Cliff) به خبر اول در 

تحوالت سياست داخلى آمريكا تبديل شده است.
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اقتصاد و بين الملل

امين اكبريان
allenakbari@yahoo.com

پيروزى نسبتاً آسان باراك اوباما در انتخابات رياست جمهورى با توجه به مشكالت 
اقتصادى آمريكا يك تحول كم سابقه در تاريخ سياسى آمريكا به شمار مى رود و همين 
امر موجب شده تحليل گران و ناظران سياسى اين پرسش را مطرح كنند كه چگونه 

دمكرات ها در انتخابات اخير بر جمهورى خواهان پيشى گرفتند؟
تقريباً در تمام انتخابات نيم قرن اخير آمريكا هرگاه كه اوضاع اقتصادى كشور نابسامان 
بوده، راى دهندگان بر عليه حزب حاكم راى داده اند. براى مثال دليل عمده شكست 
انتخاباتى كاتر، نارضايتى مردم از اوضاع بد اقتصادى و همچنين شكست هاى دولت او در 
سياست خارجى بود. بعدها همين وضعيت در مورد جورج بوش در سال 1992 تكرار 
شد و راى دهندگان ناراضى از ادامه ركود اقتصادى راى به خروج بوش از كاخ سفيد و 
جايگزينى او با بيل كلينتون دادند. همچنين در انتخابات 2008، مهمترين دليل شكست 

جمهورى خواهان بدى اوضاع اقتصادى بود. 
اما در انتخابات امسال با اين كه مشكالت اقتصادى آمريكا و خصوصاً درصد زياد بيكارى 
كم و بيش ادامه دارد، اوباما توانست با كسب اكثريت آراء انتخاباتى، جواز اقامت در كاخ 

سفيد را براى دوره دوم كسب كند. 
شعار اصلى و استدالل دمكرات ها در تبليغات انتخاباتى اين بود كه مسئول اصلى 
مشكالت اقتصادى، دولت قبلى (بوش) بوده و اوباما طى چهار سال گذشته همه وقت 
خود را صرف ترميم خسارات و مشكالتى كرده كه سرآغاز آن در سال پايانى دولت قبلى 
بود. به نظر مى  رسد كه راى دهندگان نيز به طور كلى اين توضيح و توجيه را پذيرفتند 
و طرح هاى مالى و اقتصادى دولت دمكرات را بر سياست هاى «رامنى» جمهورى خواه 

ترجيح دادند. 
در انتخاباب ششم نوامبر حدود 122 ميليون شهروند آمريكايى به پاى صندوق هاى 
راى رفتند كه از اين تعداد آراء اخذ شده 62 ميليون متعلق به اوباما بود و رامنى حدود 

59 ميليون راى كسب كرد. 
نظرسنجى ها و برآوردهاى آمارى در دو ماه پايانى قبل از انتخابات نشانه هايى از كمتر 
شدن برترى آمارى اوباما نسبت به رقيب جمهورى خواه او داشت و در ميان ناظران 
سياسى و مطبوعات آمريكايى اين احتمال قوت گرفته بود كه نهايتاً رامنى در روز انتخابات 
به پيروزى دست يابد. اما نتيجه شمارش آراء نشان داد كه اوباما به راحتى به رامنى غلبه 

كرد و اختالف آراء دو كانديداى رقيب بيش از آن بود كه قبالً تصور مى شد. 
يك نكته قوت اردوى انتخاباتى اوباما، كارآيى و تاثير چشمگير سازماندهى و تشكيالت 
انتخاباتى او بود. گزارش هاى منتشر شده طى هفته هاى اخير نشان مى دهد كه كمپين 
دمكرات ها اصوالً از سازماندهى و كارآيى بهترى برخوردار بود. آنها با استفاده از سيستم هاى 
پيشرفته و امكانات كامپيوترى موفق شدند در ايالت هاى حساس و تعيين كننده تبليغات 
موثرترى انجام دهند و به اصطالح پيام اوباما بهتر از رقيب او به گوش راى دهندگان رسيد. 
همچنين توانايى كمپين انتخاباتى اوباما براى بسيج كردن هوادارانش موثر و كارآمد بود. 
و اما از ديدگاه سياسى، بسيارى از ناظران و حتى چهره هاى ميانه رو درون حزب 
جمهورى خواه مى گويند، روند ديدگاه هاى اين حزب چند سالى است كه بسيار تند 
و راديكال شده. آنها مواضع سخت و انعطاف ناپذيرى در قبال مهاجران خارجى اتخاذ 
كرده اند و به زبان ساده مى گويند ميليون ها مهاجر غيرقانونى مقيم آمريكا كه عمدتاً 
التين تبار هستند بايد اخراج شوند. حال آنكه اين گروه قومى بزرگ نقش مهمى در عرصه 
سياست، جامعه و اقتصاد آمريكا ايفا مى كنند. نتايج راى گيرى ششم نوامبر نشان داد كه 
اكثريت قاطع التين تباران به اوباما راى دادند و آراء اين گروه قومى نقش تعيين كننده در 
سرنوشت انتخابات داشت. گرچه ميليون ها مهاجر التين تبار در آمريكا اقامت غيرقانونى 
دارند، اما همين افراد نيز اقوام و خويشاوندانى دارند كه شهروند قانونى و رسمى آمريكا 
هستند و آنها مخالف اخراج اقوام و خانواده خود مى باشند. همين بدبينى التين تباران 
نسبت به سياست هاى جمهورى خواهان عامل مهمى بود كه منجر به گرايش آشكار آنها 

به دمكرات ها گرديد.
حتى برخى از چهره هاى ميانه رو حزب جمهورى خواه مى گويند كه جناح هاى تندرو 
درون حزب وضعيتى پديد  آورده اند كه موجب از دست رفتن حمايت بخش بزرگى از 

اقليت هاى قومى و اجتماعى از اين حزب شده است. 
واقعيت آن است كه ميزان نفوذ سفيد پوستان مسيحى و محافظه كار و سنت گراى 
سياه پوستان،  را  جامعه  از  بخش بزرگى  و  سابق نيست  مانند  ديگر  آمريكا  جامعه 
التين تباران، آسيايى ها و ساير مهاجران خارجى تشكيل مى دهند و تعداد راى دهندگان 
اين گروه هاى اجتماعى رو به افزايش است. بنابراين هيچ يك از دو حزب اصلى نمى توانند 

اين روند سياسى را در جامعه بزرگ و در حال تغيير آمريكا ناديده بگيرند. 

اوباما چگونه بُرد... رامنى چگونه باخت...
آراى التين 

تباران نقش تعيين 
كننده در انتخابات 
رياست جمهورى 
آمريكا داشت
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اقتصاد و بين الملل
امين اكبريان

خبرها  اين گونه  چنان كه  بود،  كوتاه  خبر 
هميشه كوتاه هستند. ستار بهشتى وبالگ نويس 
رژيم  از  انتقاد  در  مقاالتى  و  مطالب  كه  جوانى 
جمهورى اسالمى مى نوشت دستگير شد و پس از 
چهار روز زير شكنجه ماموران زندان كشته شد. 

همين و بس. به همين سادگى، خبر كوتاه بود.
عقايدش  بيان  خاطر  به  را  ديگر  جوان  يك   
خيلى  ما  ايران  در  جارى  اتفاقات  آرى  كشتند. 

ساده و خبرهاى آن هم خيلى كوتاه است. 
به  استبداد،  و  ظلم  به  كرد  جرات  نفر  يك 
ظالمان  غارتگرى  تبعيض، به جهل مطلق و به 

اعتراض كند و به همين دليل هم او را دستگير كردند و آن قدر شكنجه دادند تا 
جان سپرد. به همين سادگى، خبر كوتاه بود. 

در اين خفقان و فضاى تاريك وطن، يك جوان قهرمان جرات كرد كه اعتراض 
كند و حاكمان هم بى درنگ او را كشتند، به همين سادگى...

يك مقام قوه قضائيه گفته ستار بهشتى توسط مامورين دستگير شد و ظاهراً 
طاقت بازجويى ها را نداشته و در زندان فوت كرد!

اين برادر مومن مسلمان در قوه قضائيه خواسته خيلى محترمانه ماجراى كشته 
شدن ستار را تشريح كند و گفته كه او «طاقت» بازجويى را نداشته و در نتيجه فوت 
كرده! يعنى خالصه در حكومت موجود همه بايد بدانند كه اگر «طاقت» بازجويى 

را ندارند، كشته مى شوند!
خبرهاى كشته شدن مخالفان جمهورى اسالمى سالهاست كه به يك امر عادى 
تبديل شده. نام ستار بهشتى هم به فهرست طوالنى قربانيان رژيم جهل و جنون 
افزوده شد. پيش از او نيز اسامى آن هايى كه توسط حكومت اسالمى كشته شدند 
كم نبود. امروز ديگر همه ستار بهشتى را مى شناسند. جديدترين شهيد راه آزادى 
رژيم  اين  و  بود  نخواهد  بى پايان  مبارزه  اين  قربانى  او «آخرين»  ولى  عدالت.  و 
همان طور كه 34 سال به كشتن مشغول بوده يقيناً در آينده هم تا زمانى كه پا 

برجا باشد همچنان خواهد كشت. 
ستار بهشتى جديدترين نام در طومار نام قربانيان راه آزادى است. پيش از او 
نيز نام هاى بسيارى در اين شجره نامه خونين ثبت شده بود. ندا آقا سلطان، اكبر 
محمدى، فروهرها، مختارى، پوينده، غفار حسينى، سعيدى سيرجانى و بسيارى 

نام هاى ديگر...
 هزاران اعدامى زندان ها در سال  87، اعدامى هاى سال هاى 60 و 61، اعدامى هاى 
آغاز حكومت اسالمى، صدها هزار كشته هاى جنگ 8 ساله. اعدام، كشتار، مرگ، 

زندان و شكنجه...
ستار بهشتى در يك پيام منتشر شده در اينترنت به صراحت گفته بود كه از 
مرگ هراسى ندارد و مرگ را بر زندگى ننگين تحت حكومت استبداد و ظلم 

ترجيح مى دهد. 
برخالف گفته آن مقام محترم قوه قضائيه كه معتقد است ستار طاقت و تحمل 
بازجويى را نداشته، بايد گفت كه روح بزرگ ستار طاقت تحمل زندگى زير سايه 
ظلم و استبداد را نداشت و باالخره از اين زندگى جهنمى به آزادى بهشتى پر 

كشيد. ياد ستار بهشتى هميشه گرامى باد و روانش شاد.
واقعا كدام فاجعه بزرگ تر است؟ كشته شدن انسان هاى بى گناه به دست يك 

رژيم ظالم، يا ساكت ماندن يك ملت در برابر اين همه ظلم و زور و جهالت؟

ستار بهشتى،
 قربانى حكومت جهنمى

در لندن اعالم شد كه پس از حدود يك ماه معالجات فراوان وضعيت جسمى 
«مالله يوسف زى»، رو به بهبودى گذاشته، اما اين دختر 14 ساله هنوز تا بازيافتن سالمت 

كامل راه  درازى در پيش دارد.
مالله يك دختر نوجوان پاكستانى است كه به خاطر دفاع از حق تحصيل دختران، 
مورد غضب افراطيون اسالمى قرار گرفت و اعضاء گروه طالبان پس از تهديدهاى پياپى 

باالخره او را هدف ترور بى رحمانه اى قرار دادند. 
يك مرد مسلح در يك روز سرد پائيزى مالله بى گناه را كه هميشه  چهره اى شاد و 
خندان داشت، هدف تير نفرت و تعصب مذهبى قرار داد و پيكر الغر و نحيف او را غرق 

در خون ساخت. 
مالله چند سال است كه در وبالگ خود مقاالتى به زبان كودكانه نوشته و خصوصاً از 
اين كه گروه طالبان در منطقه سكونت اش- دره سوات- دستور تعطيلى مدارس دخترانه 

را داده انتقاد كرده است. 
او نه به شخصى توهين كرد، نه عمل سياسى انجام داد و نه اصوالً كارى به كار ديگران 
داشت. گناه نابخشودنى او اين است كه مى گويد دوست دارد به مدرسه برود و چرا مدرسه 
رفتن دختران بايد حرام و ممنوع باشد. اما گروه طالبان كه عمالً يك جريان فاشيسم 
مذهبى را رهبرى مى كند معتقد است راه و روش آن ها فرمان الهى است و هر كس با 
آن مخالفت كند مستحق مرگ است. اين گروه منطقه سوات و بخش هايى از شمال 
پاكستان و شرق افغانستان را در كنترل و نفوذ خود دارد. در مناطق تحت نفوذ طالبان 
تحصيل دختران ممنوع است، بى حجابى ممنوع است، برپايى مراسم جشن و شادى 
ممنوع است و خالصه هر چيزى به غير از آن چه كه طالبان مى گويد حرام و ممنوع است. 
اعضاء طالبان عالوه بر نبرد با سربازان پاكستان و افعانستان در دو سوى مرز اقدامات 
خونين ديگرى نيز عليه شهروندان عادى انجام مى دهند و چندى پيش با حمله به 
يك مجلس جشن و ميهمانى خانوادگى 12 تن افراد عادى را در يك روستاى جنوب 

افعانستان سر بريدند كه سه نفر آن ها زن بودند!
در چنين شرايطى بود كه مالله اصرار داشت درس خواندن دختران حرام نيست و 
از اين حق طبيعى خود دفاع مى كرد. اما طالبان همچنان معتقدند كه تحصيل براى 
دختران موجب فساد و انحراف اخالقى آن ها مى شود و اكيداً ممنوع است. از ديد آن ها 
دختر بايد در خانه بماند، كار نكند، تحصيل نكند، زود ازدواج كند و جاى زن فقط در 

خانه كنار شوهر و يا آشپزخانه است. 
عكس هاى مالله نشان مى دهد كه او هميشه چهره اى خندان و شاد داشت. پس از 
آن كه گلوله نفرت طالبان مغز او را هدف گرفت، پزشكان اين دختر پاكستانى را براى 

ادامه معالجه به لندن منتقل كردند و چند جراحى پياپى او را از خطر مرگ نجات داد.
 مالله زنده ماند، اما چهره ى او ديگر مانند گذشته خندان نيست...

مالله- دخترى كه 
توسط طالبان ترور شد!
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يك سبد حكايت

محمود افهمى
تو اگر جاى من 

بودى كوه به كوه 
مى گريختى

ضرب المثل «تو اگر جاى من بودى، كوه به كوه مى گريختى» را كسانى 
به كار مى برند كه به علت انجام ندادن كارى و يا فرار از موقعيتى ناهنجار، 

مورد سرزنش ديگران قرار مى گيرند.
آن ها در توجيه عمل خود استدالل مى كنند كه فرد سرزنش كننده اگر 
در آن شرايط قرار مى گرفت، شايد به مراتب شديدتر عمل مى كرد و اگر 

او خانه به خانه گريخته، آن فرد كوه به كوه مى گريخت.
اما داستان اين ضرب المثل: مى گويند زمانى، بازى شكارى با مرغى 
خانگى شروع به بحث و جدل و مباحثه كرد و با طعنه به او گفت: «تو واقعا 
مرغ بى وفا و عهدشكنى هستى، در حالى كه بهترين اخالق و پسنديده 
ترين رفتار، وفادارى است. حتى وفادارى از پايه هاى جوانمردى و مروت 

به حساب مى آيد.» 
مرغ خانگى خوب به صحبت هاى باز گوش داد و بعد از او پرسيد: «تو 

چه بى وفايى از من ديده اى يا كدام بد عهدى را از من به ياد دارى؟»
 باز جواب داد: نشانه بى وفايى تو در اين است كه با اين همه لطف و 
محبتى كه انسان ها در مورد تو دارند و به تو آب و دانه مى دهند و شب و 
روز مراقبت هستند و براى تو جاى خواب و استراحت فراهم مى كنند اما 
با اين حال هر وقت مى خواهند تو را بگيرند، تو از دست آن ها مى گريزى 

و از اين بام به آن بام فرار مى كنى.
اين واقعا حق ناشناسى است كه تو از كسى كه اين قدر به تو لطف و 
محبت دارد، گريزانى، در حالى كه من با وجود اين كه حيوان وحشى 
هستم  وقتى چند روز با انسان ها باشم، به آن ها انس مى گيرم و حتى از 

دست آن ها دانه مى خورم و هميشه حق آن را نگه مى دارم.
 به عنوان مثال برايشان شكار مى كنم و به آن ها مى دهم و هر قدر هم 
دور رفته باشم به محض اين كه صداى آن ها را مى شنوم، پرواز مى كنم 

و به سوى آن ها مى آيم.
 مرغ در جواب او گفت: «راست مى گويى، اما برگشتن تو و فرار من به 
اين علت است كه تو هرگز بازى را به سيخ كباب كرده نديده اى، اما من 
بسيارى از دوستان خودم را در تابه بريان شده ديده ام، تو هم اگر آن چه 
را كه من ديدم، مى ديدى، هيچ وقت طرف آدم ها نمى آمدى و اگر من بام 

به بام مى گريزم تو كوه به كوه مى گريختى.
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سفر در آمريكا

ماساچوستماساچوست
ايالت

ششمين ايالت كشور تازه تاسيس آمريكا در ششم فوريه 1788 كمتر از دو ماه بعد از اولين ايالت با پذيرش 
اعالميه استقالل بخشى از سرزمينى شد كه براى ساليان طوالنى به سرزمين پرچم پرستاره شهرت يافت. 

دكتر مهدى آقازمانى

با  وسعت  لحاظ  از  چه  اگر  ماساچوست  ايالت 
 27 از  بيش  (كمى  مربع  مايل   10/555 حدود 
چهارم  و  چهل  رتبه  در  مربع)  كيلومتر  هزار 
جدول پهناورى ايالت هاى پنجاه گانه آمريكا قرار 
نيم  و  شش  از  بيش  جمعيتى  با  اما  مى گيرد، 
شهرهاى  در  ساكن  نيز  عموماً  كه  نفر  ميليون 
جدول  چهاردهم  رتبه  ايالت هستند،  اين  بزرگ 
جمعيت را در ميان ايالت هاى اين كشور به خود 

اختصاص داده است. 
زبان  در  مضمونى  از  ايالت  اين  نام  چه  اگر 
معنى  به  منطقه  اين  در  ساكن  سرخ پوستان 
جايى نزديك به كوهستانى كوچك برآمده است، 
ايالت  به  امروز  آمريكايى هاى  را  ماساچوست  اما 
مناطق  تجانس  از  كه  يعنى  مى شناسند،  خليج 
بزرگ  كوچك  خليج  چند  با  ايالت  اين  ساحلى 
جمله  از  اطلس،  اقيانوس  ساحلى  حاشيه  در 

خليج  و  كاپى كاد  خليج  ماساچوست،  خليج 
اقيانوس  اين نزديكى به  است.  آمده  پديد  بازاد، 
داشته  به سزايى  تاثير  نيز  ايالت  هواى  و  آب  در 
است و موجب پديد آمدن آب و هوايى متاثر از 
زمستان هاى  كه  است.  شده  اقيانوسى  جريانات 
سرد و تابستان هاى معتدل را فراهم آورده است. 
ميزان مطلوب بارش و وجود رودخانه هاى پر آب 
و درياچه هاى كوچك و بزرگ متعدد، خاك اين 
شمال  مناطق  سرسبزترين  از  يكى  به  را  ايالت 
است  كرده  تبديل  آمريكا  متحده  ايالت  شرق 
به  انسانى  حيات  گسترش  زمينه  بر  عالوه  كه 
ملى  پارك هاى  قالب  در  وحش  گونه هاى  تنوع 
و مناطق حفاظت شده انجاميده است. از سوى 
مسير  امتداد  در  ماساچوست  كه  آنجا  از  ديگر 
پرندگان مهاجر قرار دارد كه همه ساله از شمال 
فصل  در  بالعكس  و   سرما  فصل  در  جنوب  به 

گرم مهاجرت مى كنند توانسته  است، با توجه به 
گستره غنى آبزيان آب شيرين و زمينه مناسب 

تغذيه به اين پرندگان پناه دهد. 
بومى  و  طبيعى  حيات وحش  حال  اين  با 
شده اى  حفاظت  مناطق  در  مى توان  را  منطقه 
و  ايالتى  پارك  بلوهيلز،  ملى  پارك  چون 
ساحلى  آب هاى  ديد.  نزديك  از   ... و  امپاتاك 
خط  در  ويژه  دوگونه  خانه ى  هم  ايالت  اين 
نهنگ  يعنى،  دريايى  عظيم جثه گان  انقراض 

اقيانوس اطلس و نهنگ هاى كوهان دار است. 
اگر چه سابقه زيست بوميان منطقه از پيشينه 
سال هاى  طول  در  اما  است،  برخوردار  كهنى 
1617 تا 1619 با ورود اروپائيان به اين منطقه 
و برقرارى نخستين تماس ها بين آن ها و بوميان، 

سال هاى تاريخ جديد آغاز مى شود. 
سال  از  سال   150 از  بيش  براى  ماساچوست 
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سفر در آمريكا

سپرى  را  استعمارى  دوران   1780 تا   1620
مى كند و در خالل جنگ هاى استقالل از اياالت 

تاثيرگذار در پايه ريزى كشور آمريكا مى شود. 
به  ماساچوست  امروز  به  تا  سال ها  همان  از 
اعتبار دانشگاه هاى معتبرى كه خاك اين ايالت 
دانشگاه هايى  است،  شده  شناخته  بوده اند  فعال 
برستون،  برندايس،  تافتز،  هاروارد،  چون  
و  ماساچوست  ايالتى  دانشگاه  ايسترن،  نورث 
انيستيتوى تكنولوژى ماساچوست كه در جامعه 

علمى آمريكا به (MIT) شهرت دارد. 
در  آن  استقرار  و  دانشگاهى  تركيب  اين 
شهر  (بزرگترين  بوستون  چون  مهمى  شهرهاى 
فرانكلين،  چلسى،  كمبريج،  ايالت)،  اين  مركز  و 
جمعيت  از  تا  است  شده  موجب   ... و  وست فيلد 
نزديك  اكثريت  ايالت  اين  ميليونى  نيم  و  شش 
اين  كنند،  زندگى  شهرى  كلونى هاى  در  كل  به 
تمركز جمعيت در محدوده كالن شهر بوستن تا 
جمعيت  سوم  دو  به  نزديك  كه  است  حد  آن 
ساكن  خود  جغرافيايى  حدود  در  را  ايالت  كل 

كرده است. 
محسوب  آمريكا  قديمى  شهرهاى  از  بوستن 
مى شود و سابقه تاسيس آن به دوران استعمارى 
در  كه  شهر  اين  مى گردد.  باز   1630 سال  در 

به  دارد  شهرت  آمريكا  آتن  به  عمومى  افكار 
دانشگاهى  و  علمى  مركز  معتبرترين  عنوان 
مى شود  شناخته  آمريكا  متحده  اياالت  شرق 
خانه  شد  ذكر  اين  از  پيش  كه  همان طور  و 
نزديك به 4/5 ميليون آمريكايى است. بوستون 
در  استراسبورگ  ژاپن،  در  كيوتو  شهرهاى  با 
استراليا  در  ملبورن  اسپانيا،  در  بارسلونا  فرانسه، 
و حيفا در اسرائيل پيمان خواهر خواندگى دارد. 
اقتصاد  بر  اصوالً  كه  ماساچوست  ايالت  اقتصاد 
با  جهانى  مقياس  در  است  استوار  بوستون  شهر 
رقمى بالغ بر 350 ميليارد دالر در سال براساس 
آخرين آمار قبل از ركود اقتصادى سال 2008 
اروپا  قلب  در  اتريش  مانند  كشورى  از  مهم تر 
ساالنه  درآمد  ميانگين  اما  است.  شده  ارزيابى 
دالر   65/500 حدود  در  ايالت  اين  خانواده هاى 
خود  نوع  در  كه  مى شود  تخمين زده  سال  در 
ساكنين اين ايالت را در زمره ساكنين ده ايالت 

ثروتمند آمريكا قرار مى دهد. 
در  حال  اين  با  ماساچوست  ايالت  اقتصاد 
اقتصادى  ركود  از  ناشى  افت  از  اخير  سال هاى 
2008 رنج برده است و از آن جا كه اساس اين 
اقتصاد بر صنايع خدماتى، بانكدارى، شركت هاى 
چند مليتى و صنايع آموزشى استوار بوده است، 

بحران اقتصادى آمريكا آن را تا مرز ورشكستگى 
پيش برد. 

و  صنايع  برخى  رونق  با  اخير  سال هاى  در 
نيز  ماساچوست  اقتصادى  رشد  نسبى  بهبود 
توانسته است براى بازگشت به روزهاى اوج خود 

را آماده سازد. 
اكثريت  صورت  به  را  ايالت  اين  ساكنين 
درصد  حدود 84  با  اسپانيش  غير  سفيدپوستان 
درصدى   7/8 حضور  اما  مى دهند،  تشكيل 
در  تبارها  آسيايى   درصدى   5/6 سياهپوستان، 

تركيب جمعيتى اين ايالت به چشم مى آيد. 
شهر  در  خصوصاً  ايالت  اين  در  نيز  ايرانيان 
بوستون حضور چشمگيرى دارند. عالوه بر قريب 
دانشگاه هاى  كه  ايرانى تبار  دانشجوى   230 بر 
هستند  مشغول  تحصيل  به  ايالت  اين  مختلف 
و نيز استادان ايرانى تبار اين دانشگاه ها، جامعه 
شهر  خدماتى  و  اجتماعى  ساختار  در  ايرانى 
مانند  تشكل هايى  دارد،  حضور  نيز  بوستون 
ايرانى  مطالعات  گروه  بوستون،  ايرانيان  جامعه 
در دانشگاه MIT جامعه ايرانى- اسالمى شرق 
اجتماعى  گروه هاى  فعال ترين  از  و...  آمريكا 

ايرانى در اين منطقه محسوب مى شوند. 
مقامات  از  چند  تنى  كه  بدانيد  است  جالب 
امروز ايران (جمهورى اسالمى) دانش آموخته 
در  كه  هستند  ايالت  همين  دانشگاه هاى 
مقام  تا  ايران  حاضر  حال  و  قبلى  دولت هاى 
رسيده اند.  نيز  رئيس جمهور  معاونت  و  وزارت 
اين   1979 انقالب  از  قبل  در  مى شود  گفته 
با  بوستون  شهر  در  ايرانى  دانشجويان  گروه 
اسالمى  انجمن  عنوان  با  سازمانى  تشكيل 
فعاليت هاى  براى  فعالى  بدنه  به  دانشجويان 
شده  تبديل  ايران  در  پادشاهى  نظام  عليه 

بودند.  
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فرهنگ و هنر

حقيقت  جستجوى  در  انسان  آگاهى  رشد  بنيادين  پايه هاى  از  يكى  هنر 
است. هنر پيشگام آغازين خود آگاهى انسان و پشتوانه روشنگرى به واقعيت 
و آزادى او است . قانون ندارد چرا كه قانون در يك چهار چوب بسته و نه آزاد 
كاربرد دارد و اگر اين چهارچوب به دور هنر تنيده شود از پويائى و دايناميك 

هنرمند به ايستائى و سكون 
كما  شد.  خواهد  تبديل  او 
اين كه در بعضى از هنرمندان 
كه در قوانين سنتى دست و 
هنر!!"  "قانون  مى زنند  پا 
خود  اسير  و  زندانى  را  آنها 

مى كند. 
هنرمند  كه  اينجاست 
با  سپهدارى  رضا  ما  پركار 
حركات رقص گونه و فام هاى 
رنگين  ملودى هاى  كه  ملّون 
گوش نواز  را  موسيقيايى 
تماشاچى  به  است  چشم 

خود القاء مى كند. 
رضا سپهدارى در مارس 1954 در شهر اراك كه از توابع استان مركزى آن 
زمان بود و اكنون استان مستقلى از مركز مى باشد چشم به جهان گشود تا با 
گشودن چشم هاى خود، يك عمر چشمان انسان ها را شادمان و روشن كند. 
از دانشكده هنرهاى زيباى تهران در رشته هنرهاى تجسمى فارغ التحصيل 
شده و اكنون به عنوان يك هنرمند ايرانى در جنوب كاليفرنيا سكنى دارد. 

نمايشگاه هاى بسيار داشته و ...

كجا  اثر  آفريننده  كه  نمى كند  سوال  هنرى  اثر  درباره ى  هيچ كس  اصوالً 
و  كشيده  درازا  به  آفرينش  اين  سال  چند  يا  دقيقه  چند  در  ديده  آموزش 
... با توجه به اين موضوع زياده درباره خصوصيات فردى اين هنرمند "همه 
فن حريف" Versatile نمى نويسم، مى خواهم نقدى بر كارهاى او داشته 

باشيم. 
اين  نويسنده  كه  آنجا  از 
است،  نقاش  خود  نقد 
دوست  درباره  بتوان  مشكل 
نوشت.  نقد  ديگر  هنرمندى 
اميد است كه لغزش هاى اين 
جانب را ناديده گرفته مورد 

عفوم قرار دهيد. 
آثار موجود رضا سپهدارى 
را  ويژه اى  سياق  و  سبك 
حركات  نمى گيرد،  بر  در 
با  چيره،  هنرمند  اين  دست 
با  و  او  باز  ذهنيت  هميارى 
ديد احساسى و هنرمندانه اش زمان تا زمان دگرگونى هاى خاص خودش را 
دارا است. كارهاى طراحى سفيد و سياه او نشانگر قدرت و توانائى طراحى 
اين هنرمند است كه لحظه را نه به صورت عكس بلكه لحظه اى پويا و گويا به 
ما مى نماياند. هنرمند خود را درگير ريزه كارى ها و مته به خشخاش زدن ها 
نمى كند، اكسپرشنيم از لحظه خاصى را با حركاتش به تصوير مى كشد و 
اثر  تماشا دعوت مى كند در اين جا است كه بيننده در برابر  بيننده را به 

مى ايستد و نظاره گر حركت است كه خود در سكون قرار گرفته. 

نوشته:عادل رخشانى

هنرمندى 
زندگيش  كه 

هنر  با 
گذران 
مى شود
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فرهنگ و هنر

در  و  توهم آميز  زمانى  روياگونه  گاهى  آثار  اين   Realism واقع گرايى 
برهه هايى انتزاعى Abstract و دور از واقع گرايى است، در اينجاست كه 
اينكه  بند  در  را  خود  و  بى قانون  و  است  آزاد  ما  هنرمند  مى شود  مشاهده 
با  مى رود،  انتزاعى)  (هنر  آبستره  طرف  به  دارد  كار  و  مى كند  واقع گرايى 
آن به اصطالح عاميانه "حال مى كند" و خود را آزاد از هنر بند و قانونى به 
دست اثر مى سپارد، در انتها، كار يك اثر هنرى است عارى از قانونمندى 

سبك و سياقش. 
آثار رنگين او از مداد رنگى، پاستل، آبرنگ، اكرليك، رنگ روغن و كوالژهايى 
از  پهناورى  دنياى  برگيرنده  در  "اكثراً"   Mix Media گونه گون  مواد  از 

فام هاى چشم نواز از حركات موزون و تركيب هاى متعادل
استفاده  "اكثراً"  كلمه ى  از  اينكه  است.   Balanced Composition  
شد براى اين است كه تمام هنرمندان جهان گاهى كاستى ها و لغزش هايى 
در آثارشان ديده مى شود كه زائيده حاالت روحى هنرمند در زمان خلق اثر 
است كه مى توان به درستى آن را با "الماس ناخالص" مقايسه كرد، هنوز اثر 
زيباست هنرى است اما كمى هم ناخالصى دارد. اين را در برخى از كارهاى 

هنرمند خوب ما رضا سپهدارى هم مى توان يافت. 
و اما چرخش رقص سماع گويا چرخشى در روش و شيوه كار رضا سپهدارى 
داد كه تاثير آن كالن شمارى از اين سرى نقاشى هاى پر حركت است كه 
روان او را گويى با خود مى برد تا در چرخشى نو او را از دنياى مادى امروزى 
به سرزمين معنوى و فلسفى ميهمان كند. تا آن جا كه من مى دانم و رضا را 
مى شناسم هنرمند ما در خرافات صوفى گرى درگير نيست، بلكه او در عالمى 
دگر، از اين جهان كه در آن چرخش سماع به انسان نيرو مى بخشد، سير و 
سلوك دارد، او گيج از چرخش مدام و مست از شراب حقيقت ازلى هنرى 
است. با تمام مشكالت و پستى بلندى هاى غربت براى هنرمندان آواره كه 

در گهواره چهارديوارى خانه مادرى نيستند. 
كمتر هنرمندى را مى توان يافت كه به انحراف كشيده نشده باشد. قدر 
مسلم اين است كه اين كژروى روى  كار هنرى هنرمند اثر بسيار منفى دارد 
و هنرمند براى تامين معاش در غربت مى بايست جوابگوى بازار "بى هنرى" 

باشد و اين براى يك هنرمند اسفناك است، ولى چاره چيست؟
رضا سپهدارى را نسبت به برخى از هنرمندانى كه من مى شناسم، كمتر 
بايد  مى گيرند  خرده  كه  بعضى ها  براى  مى بينم  بى هنرى"  "بازار  به  آلوده 
بگويم "شرايط هنرمند را در زمان و مكان مشخص مى بايست مد نظر داشت 
و از روى حسد و بغض داورى نكرد و هنرمند را با شخصيت هنرى او كار 

هنريش سنجيد. "
اين  نكنيم،  محض  داورى  ديگران  مورد  در  و  باشيم  انديش  آزاد  بيائيد 
قانون مى باشد كه خود داورى مى آورد و اين ساخته دست هنرمندان نيست 
ساخته توانگرانى است كه بر آسايش خود، براى سوارى بر زيردستان، وضع 

قانون كرده اند. 
آن چه سوال آخرين است اين است كه آيا رضا سپهدارى هنرمندى است 
بايد  اطمينان  با  نه؟  يا  بوده  اثرگذار  او  هنر  روى  مكان  و  زمان  شرايط  كه 
اظهار داشت، آرى. چون او هنرمندى است كه زندگيش با هنرش گذران 
مى شود، بنابراين مى بايست نرمشى به خود مى داده و سازشى مى كرد، اما 
تا چه حد هنرش گوياى اين واقعيت است "بسيار كم"، زيرا توان و آفرينش 
هنرى او هنوز پويا است زيرا كه مثل اكثر هنرمندان "دربند ماركت" يك 
در حال تجزيه  سبك و تكنيك يكنواخت تكرارى خاصى ندارد و او دائماً 

تحليل دگرگونى و ابداع است. 
آينده روشنى براى اين هنرمند گرامى آرزومنديم. 
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فرهنگ و هنر

ايرانى  رقص  به  نگاهى 
سپهدارى رضا  اثر 

ونسان وان گوگ در نامه اى به برادرش تئو مى نويسد كه : من مى خواهم در 
هنرم به جايى راه يابم كه مردم در مورد كارهاى من بگويند ونسان عميقاً حس 
مى كند و حسى هوشمندانه دارد. با نگاهى جدى به كارهاى سياه قلم سپهدارى 
و  مى كند  حس  وجودش  ژرفاى  در  دقيقاً  كه  مى شوى  هنرمندى  با  روبرو 
هوشمندانه حس اش را بر صفحه ى سپيد مى افشاند. نوشتارى درباره ى آثار 
سپهدارى با بسيارى و گونه گونى كارهايش در گنجايش اين نوشتار نيست چرا 
كه چنين كارى احتياج به كوشش و پويشى سترگ دارد كه در بذاعت اين 
نويسنده نيست. در اين جا من تنها به يك كار از مجموعه كارهاى سياه قلم 
او كه در برگيرنده تصاوير نوازنده ها و رقصنده هاست مى پردازم. اين كار به نام 

«رقص ايرانى»ست. 
در ابتدا مى گويم كارهاى سپهدارى كارهايى است جهان شمول و بندى حد 
و مرزى نيست. انتخاب اين عنوان تنها داراى نشانى از سليقه شخصى نويسنده 

اين نوشتار است. 
به طور كلى در بيشتر كارهاى سپهدارى تجسمى از بعد چهارم يا زمان در 
ذهن بيننده نهاده مى شود. منظور من از زمان، زمانى نيست كه انسان آن را 
درجه بندى كرده تا وقت خويش را بشناسد. اين زمان آن زمانى است كه در 
ذات آن مفهومى از شناسه اى مطلق وجود ندارد بلكه در نسبيت اين جهان 
شناور است. زمانى است كه گاه كش مى آيد و گاه در خود فرو مى ريزد. زمانى 
است كه با گرانش جهانى همزاد و در هم تنيده شده است. در كل زمانى 
كوانتمى ست و در جزء در ضمير ناآگاه انسانى جريان يافته است و ضمير ناآگاه 
جائى است كه اسطوره ها به قدمت انسان در طول قرون ساختار جهانى پر از 
راز و رمز در درون انسان شده اند. روياها و تخيالت انسان هم در اين كهكشان 
مارپيچى درونى زائيده شده، در شدن دائمى به بيرون پرتاب مى شوند. براى 
درك كارهاى هنرمندانى كه به شكوفائى رسيده اند احتياج به سفريست بس 
پر مخاطره و مشكل چرا كه اين سفر سفرى است درونى كه انسان بايست 
راهى بس دراز را از «من» خويش تا «خويشتن» خويش بپيمايد تا با وقوف به 
معنويتى انسانى، در دنياى تخيل به رازهاى انباشته در آن اثر محيط شود. اين 

رازها در انسان ها با اشكال مختلف متبلور مى شوند. 
مى توان در رقص ايرانى اين مدعاى من را دريافت. در زمينه، توده سپيدى 
است كه فراسوى آن را فضائى خاكسترى فرا گرفته، كه شايد نشانى از يك 
برون ريزى يا انفجار بزرگ است. گويا اين فضا در حال بسط و شكفتن است، 
و بعد چشمان زنى مه آلود با اندامى كه با خطوط سيال ترسيم شده اند تو را 
به فضائى ديگر مى راند. آيا اين زن همان زن اثيرى صادق هدايت در بوف كور 
نيست؟ كه نگاه مى كرد بى آنكه نگاه كرده باشد... چشم هاى مضطرب، متعحب، 
تهديد كننده و وعده دهنده... دو چشم درشت سياه مورب، تيره و براق، مثل 
گوى الماس سياهى كه در اشك انداخته باشند... گونه هاى برجسته... لب هاى 
گوشتالوى نيمه باز، لب هايى كه مثل اين بود تازه از يك بوسه گرم طوالنى جدا 

شده ولى هنوز سير نشده...
اما اين زن پايكوبانست و در مركز خطوط مه آلود اندامش، اندام زايشى او در 
امتداد كشاله رانهايش نقشى سيال دارد، گويا با توده سپيد زمينه در شكفتن و 
بسط در زمان به رقصى زاينده در بارورى سفر مى كند. اين آن زايشى است كه 
در خاطره اسطوره ساز انسان، كهن الگوى مادر، جاودانه گى يافته است و اگر با 
ديدى قومى به آن نظر اندازيم از جهتى ديگر مادينه روان (آنيما) است كه در 
ناخودآگاه جمعى مرد ايرانى زيستى فعال دارد. پس اين تنها يك زن ايرانى 
نيست كه پايكوبان مى رقصد، بلكه كهن الگويى است كه در بعد زمان در حال 

زايندگى، ساختارى و پرداخت فرهنگ ايرانى است. 
بايد توجه داشت كه عالقه مندان آثار هنرى مدرن از ديد شخصى و بر مبناى 
بنابراين  مى گردند.  هنرى  كار  يك  شاهد  خود  ذهنى  قابليت هاى  و  آگاهى 
نمى شود كه انتظار آن را داشت كه همگان به يك نتيجه مطلق برسند. ممكن 
است بعد از ديدن اين اثر دريافتى ديگرگونه از آن چه من يافته ام بيابى. كه 
حتى در تضاد با دريافت هاى من باشد و اين خود چقدر زيباست كه يك اثر 
داراى ابعادى مختلف باشد و حضورى گسترده داشته باشد. و زيباتر آن كه بعد 

از جدايى از «رقص ايرانى» در انديشه تو اين اثر زيستى مكرر مى يابد. 

نوشته: مسعود وطن خواهى
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جامعه

انجمن  سوى  از  كه   2012 اكتبر  چاپ   (Monitor) مانيتور  نشريه  در 
روانشناسان آمريكا (APA) منتشر مى شود، مقاله اى به چشم مى خورد تحت 
عنوان «كمك و راهنمايى روانشناسان به روانشناسان - مشخص كردن مسئوليت 

شما در هنگام برخورد با رفتار غير اخالقى يك همكار.»
 (Rebecca A. Clay) اين مطالب بيدار كننده كه توسط خانم ربكا كلى
نوشته شده، به مسئله عدم رعايت اصول و ضوابط اخالقى كليه روان درمان گران، 
از جمله روانشناسان و مشاوران در رابطه با مراجعين اشاره دارد و براى آگاهى 

جامعه ايرانى نيز مى تواند مفيد و قابل بررسى باشد.
مشورت جويى هر چند نه به صورت اصولى و روش مند امروزى، بلكه در قالب 
پند و اندرز از سوى شخصيت هاى مذهبى، عرفانى، قبيله اى و خانوادگى از ديرباز 

مورد نظر انسان بوده است.
اما در دنياى امروز، افراد با مشكالت پيچيده ترى روبرو هستند و براى شناخت 
و تغيير افكار و رفتارهاى نابهنجار، تعديل روش زندگى و دستيابى به مناسب ترين 
علم  زمينه  در  تجربه  با  و  آگاه  متخصصين  با  مشاوره  به  موجود  راه حل هاى 
روانشناسى، بيش از پيش نيازمند هستند. از اين رو گزينش يك روان درمانگر 

كارآزموده با پيشينه ى كارى سالم و درست از ضروريات است.
هر سازمانى داراى اصول اخالقى و رفتارى (Code of Ethics) با ساختار 
حرفه اى متداول  براى اعضاى خود است و اعضاى آن سازمان نيز ملزم به رعايت 

اين قوانين هستند.
 (American Psychological  Association) انجمن روانشناسان آمريكا
مسئول گردآورى، تنظيم و نظارت بر تدوين ضوابط و مرام نامه  اخالقى و رفتارى 

روانشناسان، مشاوران و شاغلين امور سالمت روان در اين كشور است.
اصول عمومى اخالق حرفه اى در اكثر نقاط متمدن جهان استاندارد است؛ در 

حيطه روانشناسى به اصول زير مى توان اشاره كرد:
صداقت و شفافيت، مسئوليت پذيرى و وظيفه شناسى روان درمانگران 
با مراجعين. يك روان درمانگر متعهد است كه براى بهبود سالمت روان مراجع 
خود بكوشد؛ به طور مثال، با او بر سر پرداخت دستمزد به توافق برسد، به 
پيام هاى او به موقع پاسخ بگويد و چنانچه درمان مراجع را در حد توانايى و مهارت 
خود نيافت، او را به روان درمان گر ديگرى رجوع دهد و به دنبال حفظ شأن و 

بهره بردارى مالى خود نباشد.
پرهيز از ايجاد هر گونه ارتباط غيرحرفه اى (عاطفى و جنسى): بطور 
كلى افراد، در دوران درمان به دليل درگيرى با مسائل حساس تر و آسيب پذيرتر 
هستند.   يك روان درمان گر كارآزموده با ايجاد محيط امن مى بايست در ايجاد و 
اعتماد مراجع خود بكوشد زيرا تنها در صورت اعتماد و اطمينان بخشى است كه 
مراجع مى تواند به پنهان ترين خاطرات دردناك و يا شرم آور زواياى ذهنى خود 

دست يابد و آن ها را آشكار كند. يك روان درمانگر غيرمتعهد به اصول اخالق 
حرفه اى با هر گونه سوءاستفاده و يا آزار جنسى مى تواند مراجع را دچار اختالالت 

روانى پيچيده ترى كند.
رازدارى: روان درمانگران مى بايست از اطالعات محرمانه به دست آمده در مورد 
مراجعين خود احتياط الزم را بعمل آورند و در نهايت رازدارى با آنان برخورد 

كنند، مگر در مواردى، مانند خودكشى و يا تهديد و آسيب ديگران.
احترام رعايت حقوق مراجعين: يك روان درمانگر مى بايست مراجع خود 
را در انتخاب راه حل هاى پيشنهاد شده آزاد بگذارد و از هر گونه تبعيض، تحقير، 

توهين، زورگويى و سلطه جويى (manipulation) اجتناب كند.
در ارتباط با رويارويى با تخلف همكاران، انجمن روانشناسان امريكا توصيه مى كند 
كه بهتر است بطور غيررسمى رفتار نادرست را به روان درمانگر متخلف تذكر داد و 
در صورت جدى بودن تخلف و يا عدم رعايت اصول، از طريق اطالع به كميته ى 
به  رسيدگى  كميسيون  و   (State Licensing Board) ايالتى  جواز  صدور 
تخلفات حرفه اى ايالتى و يا كشورى امريكا اقدام نمود. چنانچه در اين مقاله عنوان 
شده، قوانين مربوط به برخورد با اين گونه تخلفات در ايالت هاى مختلف متفاوت 
است. بنا به اظهارات كاپالن وست بروك (Kaplan Westbrooke) رئيس 
كميته مشورتى انجمن روانشناسان آمريكا، بنظر مى رسد كه روان درمانگران غالباً 
از اين قوانين بى اطالع هستند و يا از دردسرهاى انتقام  جويى هاى شخصى و 

تعهدات قانونى (Liability) افشاى همكار خود گاه دچار دلهره مى شوند.
به  راهنمايى  و  رسانى  كمك  روش هاى  امريكا،  ديگر  اياالت  از  برخى 
رودآيلند  راستا،  اين  در  مى كنند،  پيشنهاد  بهترى  گزينه  عنوان  به  را  همكار 
(Rhode Island) برنامه ويژه اى را در سال 2011 ايجاد كرده كه متمركز بر 

تعليم و آموزش و پيشگيرى از تخلف (پيش از تبديل آن به بحران) است.
در اياالت بزرگتر، برنامه هميارى به همكاران بيشتر مبتنى بر آموزش، درمان 
و مشاوره است تا بر تنبيه و سرزنش روان درمانگر متخلف. اين رويكرد بر اساس 
اين نگرش است كه روانشناس خود نيز مانند هر فرد ديگرى مى تواند دستخوش 

وسوسه و لغزش شود و از اين رو خود نيز گاه به مشاوره و راهنمايى نياز دارد.
دكتر ِگلن مارتين (Glen A. Martin, PhD) رئيس انجمن روانشناسان 
كاروليناى شمالى اذعان مى كند كه برخورد با چنين همكارى هر چند دشوار اما 
امرى مهم و ضرورى است. رويكرد پيشنهادى وى بر اين اساس است كه برخورد 
با روان درمانگران متخلف از اصول اخالق حرفه اى، مى بايست بصورت برنده/برنده 
صورت گيرد، بطورى كه روان درمانگر متخلف دريابد كه تذكر شما بعنوان يك 
همكار از روى خيرخواهى و با قصد كمك است تا از لغو مجوز كارى و رسوايى و 
آبروريزى او پيشگيرى شود و بطور كلى از مخاطرات و عواقب تخلف خود به موقع 

آگاهى يابد تا بتواند شهرت و اعتبار خود را همچنان حفظ كند.

واكنش روان درمان گران 
رفتار  برابر  در 

همكار يك  پيرايه خليلىغيراخالقى 
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در قلمرو فرهنگ

شعر و ادبياِت تبعيد چگونه است كه شكل مى گيرد؟ چگونه است كه مى شود 
شعر و ادبياِت تبعيد؟

 دو سال از زمانى كه ايران را بدرود گفتم مى گذرد و هنوز، دل نبسته ام به 
آنچه كه به خوبى مى دانم به من تعلق ندارد، آنچه كه از آن در سروده اى، 
اينجا  آدم هاى  ذاتِى  سرخوشِى  همان  كرده ام؛  ياد  بى شمار»  «خنده هاى  به 
در  ايرانِى  هزاران  اين  از  بسيارى  و  من  چرا  اما  است.  بيگانه  ما  ذات  با  كه 
تبعيد، كه برخى حتى قدمِت تبعيدشان به بيست، سى سال مى رسد، هنوز 
به سرخوشى هاى اين محيِط جايگزيِن وطن شده، تعلقى احساس نمى كنيم؟

 يكى از دردناك ترين دردهاى يك تبعيدى، درِد زبان است. اين كه چقدر با 
دردى كه زبان مادرى در تبعيد مى كشد كنار بياييم، خود مسئله اى ست! هر 
چقدر هم بخواهيم به خود تلقين كنيم كه اينك اين يكى زبان، زبان اصلى 
توست، زبان زندگى توست، زبان كار توست، دردى دوا نمى شود، چرا كه زبان 
حِس تو، زبان گريه ها، خنده ها، هيجان ها و اضطراب هاى تو، زبان ديگرى ست؛ 
زبانى كه احساس مى كنى در نقطه اى فرسنگ ها دورتر از اينجا، اينجاى شيك، 
مدرن، آزاد و روشنفكر، جايش گذاشته اى و آمده اى. اما زبان، جا نمى ماند، 
زبان تو با تو تبعيد مى شود و به همراه تو درد مى كشد، چرا كه مهجور و تنها 

مى مانَد و غريبه مى نمايد با همه چيز. در واقع، بيش از هر خصوصيت ديگر، 
زبان توست كه به يادت مى آورد به اينجا تعلق ندارى، به هيچ يك از آنچه 

ويژگى هاى اينجا به شمار مى آيد، از جمله، «خنده هاى بى شمار»ش.
 مدتى به داليلى عالقه مند شده بودم مطالعاتم را روى اقليت هاى جامعه ى 
انسانى متمركز كنم؛ اقليت ها، از هر نوعى كه باشند، اعم از اقليت هاى جنسى؛ 
اقليت هاى مذهبى، قومى، نژادى؛ همچنين اسپرگرها و اوتيست هايى كه از 
هوش عادى يا باالتر از حد عادى برخوردارند و سرانجام، مهاجران (گروهى كه 

گاه، اقليت هاى مذهبى، قومى، نژادى را نيز در برمى گيرد).
 شايد در نگاه نخست دسته بندى تمام اين گروه ها در كنار هم چندان معقول 
به نظر نرسد، اما اگر دقت كنيم، در تمام آنها يك ويژگى مشترك وجود دارد: 
«متفاوت بودن»، كه منجر به اين مى شود كه عجيب به نظر برسند. بى ترديد، 
اين عجيب به نظر آمدن، رنج هايى را نيز به همراه دارد. در اين ميان، رنج 
اقليتى كه تحت عنوان «مهاجر» در جامعه اى زندگى مى كنند، دست كمى از 
رنج ديگر گروه هاى «متفاوت» اى كه ذكر شد، ندارد. رنِج زبان، چنان كه در باال 
اشاره شد، خود رنجى ست بس عظيم، كه براى كسى كه ناگزير به مهاجرت 

نشده باشد، هيچ گاه قابل درك نيست.

رودباركى ابراهيمى  هادى  سروده ى  «صف»،  شعر  خوانش  بهانه ى  به 

َرنج هاى  بر  مدخلى 
تبعيد در  مادرى  زبان 

سپيده جديرى (شاعر)

نقاشى سياه قلم از چهره هادى ابراهيمى - اثر مهندس هوشنگ سيحونسپيده جديرى - شاعر و بنيانگذار جايزه ادبى خورشيد
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در قلمرو فرهنگ
 زباِن متفاوت ديگر ويژگى هاى ما را نيز تحت الشعاع قرار مى دهد و باعث 
يك  چنان كه  برسد؛  نظر  به  عجيب  مجموع،  در  ما  شخصيت  كه  مى شود 
همجنسگرا تنها به دليل شيوه ى متفاوتى كه براى پرداختن به شخصى ترين 
بُعد زندگى اش برگزيده است، در كل، عجيب به نظر مى رسد؛ چنان كه يك 
سياه پوست تنها به دليل رنگ اش و يك اسپرگر، ِصرِف رفتارهاى متفاوت اش 

در رابطه با اجتماع، حتى اگر اينشتين باشد*!
 اخيراً شعرى خواندم كه اين رنِج «عجيب به نظر آمدن» را به بهترين شكل 

به رخ مى كشيد. شعرى به نام «صف» سروده ى هادى ابراهيمى رودباركى:
صف صندوق «سيو وى» منتظر هجى نامم است

 اين كارت هاى تخفيف بالى جانم شده
 من چقدر حالم بد مى شود

 وقتى چشمابِى بوِر خوش بر و رو
 نام خانوادگى ام را مى پرسد. 

هجى مى كنم  B مثل…
V…  مى نويسد 

 B بارانى با V ويرانى اشتباه نوشته مى شود
  

باب صحبت عوض مى شود
مى گويد هوا امروز چقدر خوب است

 مى گويم: هوا خيلى خوب است
زبانم دوباره در باب هوا روان مى شود

 من حالم دارد بهتر مى شود
 

 صف بلند پشت سرم 
منتظر ثبت هجاى نامم است

 هجى مى كنم  B مثل…
V…  مى نويسد 

 B بارانى با V ويرانى اشتباه نوشته مى شود
 «نامم

 هادى ابراهيمى رودباركى
 فرزند حسين

 متولد رودباركى ى لولمان
 داراى شناسنامه شماره 1541»

 200 امتياز مى گيرد.
 خريدهايم امروز به نامم امتياز دادند.

پرده  زبان  رنج هاى  و  مهاجر  يك  رنج هاى  از  روايت گونه  شيوه اى  به  شعر 
برمى دارد. اضطراِب راوى بابت «عجيب و متفاوت جلوه كردن» اش، از همان 
سطر نخست، آشكار مى شود: جمله ى «صف صندوق «سيو وى» منتظر هجى 
به  تفاوت هايش  شدن  افشا  از  راوى  نهفته ى  اضطراب  بر  كامًال  است»،  نامم 

خاطر ايرانى بودِن نام خانوادگى اش داللت دارد.
 و آن گاه، فاجعه آغاز مى شود: «چشمابِى بوِر خوش بر و رو» نام خانوادگى  
او را مى پرسد. و اوج فاجعه زمانى اتفاق مى افتد كه «چشمابِى بور»، حرفى 
از نام خانوادگى او را اشتباه مى نويسد. چرا؟ چون تا به حال، چنين نامى به 
گوشش نخورده است: «هادى ابراهيمى رودباركى». حتماً با خودش مى گويد: 
«چه اسم عجيبى!»… هرچند كه اين نام، يكى از رايج ترين نام ها در سرزمين 
مادرى باشد. اينجاست كه مى گويم، زبان مادرى، حتى نام هايى كه در زبان 
مادرى معنا دارند، پا به پاى انساِن مهاجر، از مهجور ماندن، عجيب جلوه كردن 

و بى معنا شدِن خود در اين طرف، رنج مى كشند.
هجى مى كنم  B مثل…

V…  مى نويسد 
 B بارانى با V ويرانى اشتباه نوشته مى شود

 اوج شاعرانگِى اين شعر نيز در همين سطرها اتفاق مى افتد. شاعر، شيوه ى 
براى  كه  نام هايى  حروف  هجى  كردِن  ساده  منظور  به  كه  را  زدن»  «مثال 
شنونده ناآشناست استفاده مى شود، با هوشمندى شاعرانه ى خود، براى بيان 
رنج  هاى زبان به كار مى برد: آنچه در سرزمين مادرى مى تواند به باران و بركت 

مانند شود، در تبعيد، به ويرانى مانند مى شود.
 اما در زمان هايى كه نيازى به جلوه گرى اين ويژگى عجيِب راوى يعنى زبان 
مادرى اش نيست، مثل سخن گفتن در باب آب و هوا، اضطراِب او از «عجيب 

به نظر آمدن» زير اليه هاى زبان دوم پنهان و آرام مى شود:
 

باب صحبت عوض مى شود
 مى گويد هوا امروز چقدر خوب است

 مى گويم: هوا خيلى خوب است
 زبانم دوباره در باب هوا روان مى شود

 من حالم دارد بهتر مى شود…
 به هر حال، متفاوت بودن چيزى نيست كه بتوان به مدتى طوالنى آن را 

مخفى نگه داشت و سناريوى اضطراب دوباره آغاز مى شود:
 

صف بلند پشت سرم
 منتظر ثبت هجاى نامم است

 و مجدداً اشتباه نوشته شدِن B بارانى با V ويرانى، كه مى تواند كنايه از بَد 
درك شدِن فرِد متفاوت (در اينجا مهاجر) در جامعه ى انسانى نيز باشد.

در پاياِن شعر اما با يك غافلگيرى روبه روييم:
 خريدهايم امروز به نامم امتياز دادند.

 جمله اى كه حكايت از شگفت زدگِى راوى از امتياز گرفتِن نامش دارد… و اين 
خود، حكايت ديگرى ست. حكايِت آنچه كه عجيب جلوه كردِن آدم هاى متفاوت 
(اقليت ها) بر سر اعتماد به نفِس آنها در جامعه  (در اينجا جامعه ى ميزبان) 

مى آورد، خود به شرح و تفصيلى مجزا نياز دارد كه در اين مجال نمى گنجد.
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در قلمرو فرهنگ

ميترا فرهمند (اسرائيل)
منبع راديو فردا

6 سال پس از پايان جنگ جهانى دوم، در حالى كه درهمه روايات تاريخى گفته 
شده است كه آدولف هيتلر در روزهاى پايانى جنگ خودكشى كرد، كتاب جديدى 
كه قرار است اين روز ها در بريتانيا منتشر شود مدعى است هيتلر خودكشى نكرده، 
بلكه از آلمان گريخته و تا 17 سال بعد نيز زنده بوده است، تا اين كه در سال 

1962 در آرژانتين مرده است.
 نويسندگان اين كتاب جديد مدعى هستند كه «اسناد و مدارك مستند و متقن 

بسيارى براى اين فرضيه در دست دارند».
 به گفته اين نويسندگان بريتانيايى، آدولف هيتلر برخالف همه روايات تاريخى 
كه تاكنون در مورد خودكشى او همراه با معشوقه آلمانى اش اوا براون مطرح بود، 
به اتفاق او از آلمان خارج شده و خانم براون نيز تا دم مرِگ هيتلر در سال 1962، 

در كنارش در آرژانتين زندگى كرده است.
 آن طور كه در اين كتاب با عنوان «گرگ خاكسترى: فرار آدولف هيتلر» آمده 
است، هيتلر با اوا براون صاحب دخترانى شده و همراه با آن ها در آرژانتين زندگى 

كرده است.
 اگر اين فرضيه درست باشد، هيتلر كه  زاده سال 1889 بود، در 73 سالگى مرده 

است و نه در 55 سالگى.
 جرارد ويليامز، يكى از نويسندگان اين كتاب، روز يك شنبه در مصاحبه با شبكه 
تلويزيونى بريتانيايى اسكاى گفت كه او و سايمون دانستان، نويسنده و پژوهشگر 
انگليسى، در نتيجه مطالعات و پژوهش هاى طوالنى و كامًال موشكافانه اين كتاب 

را نوشته اند.
 اين محققان مدعى هستند كه هيتلر در   همان نيمه بهار 1945 موفق به گريز 
از آلمان شد و با هواپيما از كشورى كه دوازده سال حاكم بالمنازع آن بود ولى آن 

را به ويرانه اى عظيم مبدل كرده بود، خارج شد.
 جرارد ويليامز به شبكه اسكاى گفت: «ما درصدد دوباره نويسى تاريخ نبوده ايم، 
ولى وجود اسناد و مداركى از موفق شدن هيتلر به فرار از آلمان چنان قانع كننده 

است كه نمى توان به آن ها بى اعتنايى كرد.»
مورد  در  نيز  قطعى  شواهد  و  اسناد  حال،  درهمين  ويليامز،  آقاى  گفته  به   

خودكشى و مرگ هيتلر در آلمان هرگز وجود نداشته است.
 اين محقق به شهادت هاى افرادى نيز استناد مى كند كه زندگى هيتلر و راز 
افراد را «قانع كننده»  اين  تحت نظر داشته اند و شواهد  بقاى او را در آرژانتين 

توصيف مى كند.
 ويليامز و دانستان مى گويند كه اسنادى از سوى دولت هاى جهان كه پس از 
دهه ها در دسترس همگانى قرار گرفت، تأييدكننده نظريه آن ها در مورد سرنوشت 

هيتلر است.
 ويليامز و دانستان در كتاب خود سرويس هاى اطالعاتى و امنيتى آمريكا را نيز 
متهم مى كنند كه نه تنها از فرار هيتلر آگاهى داشته اند، بلكه به اين امر كمك 

كرده اند.

 به نوشته اين دو نويسنده، آمريكا در برابر دادن امكان فرار به هيتلر، از دسترسى 
به تكنولوژى نازى ها برخوردار شده است.

«استالين،  گفت:  همچنين  اسكاى  شبكه  با  يك شنبه  مصاحبه  در  ويليامز   
آيزنهاور و هوور واقف بودند كه هيتلر در سنگر زيرزمينى خود نمرده، ولى سخت 
است كه توضيح داد چرا هر سه آن ها از اين واقعيت غافل شدند و در طول دهه ها 

نيز به اين واقعيت توجه الزم نشده است.»
 تا پيش از اين، مّورخان جنگ جهانى دوم همواره معتقد بودند كه در پى ورود 
نيروهاى ارتش سرخ به پناهگاه زيرزمينى هيتلر در سى ام آوريل 1945، او همراه 

با معشوقه اش خودكشى كرده است.
 به گفته اين گروه از تاريخ نگاران، جسد هيتلر و اوا براون پس از «خودكشى 
ادعايى آن ها» در همان پناهگاه سوزانده شده و بقاياى آنها در قبرهايى بى نام و 

نشان دفن شده است.
 در اين ميان، در حالى كه روس ها همواره مدعى بوده اند كه بخشى از جمجمه 
باقى مانده از هيتلر در اختيار روسيه است، نويسندگان كتاب «گرگ خاكسترى: 
فرار آدولف هيتلر» مدعى هستند كه اين بخش از جمجمه در روسيه متعلق به 

هيتلر نيست، بلكه بخشى از جمجمه يك زن جوان است.
همان  تكرار    هيتلر،  به  منسوب  جمجمه  باره  در  جرارد  و  ويليامز  ادعاى  اين   

فرضيه اى است كه دو سال پيش در نشريه بريتانيايى آبزرور منتشر شد.
 واقعيت هر چه كه باشد، قرار است مدتى ديگر و تقريباً همزمان با انتشار كتاب 
«گرگ خاكسترى- فرار آدولف هيتلر»، فيلم سينمايى تازه اى نيز به روى پرده 
سينماها برود كه ظاهراً به فرار ادعايى هيتلر از آلمان به آرژانتين اختصاص دارد. 
نام اين فيلم نيز   همان نامى است كه براى اين كتاب نوشته ويليامز و دانستان 

انتخاب شده است.
 گفتنى است كه به تازگى انتشار كتاب هايى درباره گريز شمار زيادى از سران 
آلمان نازى به آرژانتين در پايان جنگ جهانى دوم به قلم نويسندگان مشهور رواج 

يافته است.
محبوب  بانوى  پرون،  اوا  نقش  درباره  ديگرى  كتاب  هم  پيش  ماه  دو  حدود   
يافت.  انتشار  آرژانتين  خاك  در  نازى  آلمان  سران  به  دادن  پناه  در  آرژانتينى، 
شواهدى كه در اين كتاب ارائه شد، به گستردگى در كشور آرژانتين مورد بحث 
قرار گرفته و چهره اى نامطلوب از زنى كه دهه ها محبوب قلوب آرژانتينى ها و 
صد ها ميليون انسان در آمريكاى التين و سراسر جهان بود، به تصوير كشيده 

است.
 يكى از مشهور ترين اعضاى نازى كه موفق به گريز از آلمان شد و سال ها در 
آرژانتين با هويت جعلى زندگى آسوده اى داشت، آدولف آيشمن بود كه سرانجام 
موساد اسرائيل توانست رّد پاى او را بيابد، او را بربايد و براى محاكمه به اسرائيل 
انتقال دهد، جايى كه سرانجام او به اعدام محكوم شد و نخستين و آخرين فردى 

بود كه تاكنون در اسرائيل اعدام شده است.

كتاب تازه: هيتلر نه در آلمان، بلكه در 1962 در آرژانتين درگذشت

C  Copyright 2012 Ketab Corp. ماهنامه ايرانشهر - فرهنگى، سياسى، هنرى، اجتماعى، سال هفدهم - دوره جديد – شماره دوم – دسامبر 68682012



C  Copyright 2012 Ketab Corp.6969 ماهنامه ايرانشهر - فرهنگى، سياسى، هنرى، اجتماعى، سال هفدهم - دوره جديد – شماره دوم – دسامبر 2012



داستان طنز

عيسوى، موسوى و اسالمى سه دوست قديمى بودند كه هيچ  وقت آبشان در 
يك جوى نمى رفت و به ندرت اتفاق مى افتاد كه در چيزى اتفاق نظر داشته 
باشند. آنها به  دنبال فرزندانشان راه غربت را در پيش گرفته و تصادفاً هر سه در 

شهر فرشتگان به هم رسيده بودند. 
عيسوى كه مسيحى ارمنى بود از شفتالو بدش مى آمد، موسوى كليمى از 

زردآلو و اسالمى هم از شنيدن اسم خرمالو حالش بهم مى خورد.
آنها معموالً هفته اى يك بار در پارك يا كافه اى دور هم مى نشستند و راه و بيراه 
به  هم مى پريدند، هر كدام ايران را به سبك خودشان دوست داشتند و صحبت 
از سرزمين مادرى كه پيش مى آمد يكديگر را به خيانت و وطن فروشى متهم 
مى كردند. تصادفاً آقاى «بى طرف» هم يك روز در نزديك آنها نشسته بود و با 

شنيدن حرف هاى آنها، گاه و بى گاه سرش را تكان مى داد. 
اسالمى داشت روزنامه محلى را مى خواند كه در آن با تيتر درشت نوشته شده 

بود: ايران حق ندارد سالح هسته اى داشته باشد!
اسالمى با حالتى برافروخته روزنامه را به طرف موسوى گرفت و گفت:

- زكى! چه طور اسرائيل بايد سالح هسته اى داشته باشد، اما جمهورى اسالمى 
نه...؟

موسوى با بى تفاوتى پايش را روى پايش انداخت و پاسخ داد:
- اوالً، اسرائيل هيچ ربطى به من كه ايرانى هستم ندارد، دوماً هر ميوه اى كه 

هسته داشته باشد خوشمزه تر است. 
اسالمى كه فرصت مناسبى به دست آورده بود گفت:

- راست مى گويى؟ درست مثل زردآلو...
موسوى از فرط عصبانيت پا به  پا شد. عيسوى هم كه انگار كسى قلقلكش داده 

باشد، از خط و نشان كشيدن دو حريف خوشحال بود و مى خنديد. 
موسوى با مشت بر روى ميز كوفت كه عيسوى جا خورد. 

- آقاى عيسوى يادت باشد كه شفتالو هم هسته دارد...
عيسوى اخم هايش توى هم رفت و موسوى رو كرد به اسالمى:

- اما آقاى اسالمى! جمهورى اسالمى جنابعالى حق ندارد سالح هسته اى 
داشته باشد، چون مثل خرمالو بى مزه و بى هسته  است. 

عيسوى تا آمد بخندد ياد شفتالو افتاد و خودش را جمع و جور كرد.
اسالمى از اينكه موسوى جمهورى  اسالمى را با خرمالو كه از آن بدش مى آمد 
را  خونش  خون  داشت  كه  حالى  در  و  بود  كفرى  حسابى  بود  كرده  مقايسه 

مى خورد با عصبانيت گفت:
- آقاى موسوى! تو كه از صهيونيسم بين الملل پول مى گيرى بايد هم اين 

حرف ها را بزنى من يكى كه از تو جز اين انتظارى ندارم. 
عيسوى كه تا به حال خاموش بود رو به اسالمى كرد و گفت:

- اين بابا كه مصدقى بوده... اعضاء جبهه ملى اگه از يك كشور خارجى پول 
مى گرفتن كه كودتاى 28 مرداد پيش نمى آمد؟

موسوى با قدرشناسى دست روى زانوى عيسوى گذاشت كه از او حمايت كرده 
بود، اما اسالمى دست بردار نبود. 

- تو كه توده اى بودى چرا روز 28 مرداد به مصدق پشت كردى! شماها كه از 

نوشته : حسين لى

هم آوايى و  همدلى  اندرباب 
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شوروى پول مى گرفتين!
عيسوى با بطرى كوچكى كه در جيب بغل داشت لبى تر كرد و پاسخ داد:

- تو كه عرق ما خوردى و بطرى ما شكستى، مگه عضو حزب رستاخيز نبودى 
كه از ترس رنگ عوض كردى و حزب اللهى شدى! روزى كه به عرق فروشى ما 

حمله كردن تو عكس خمينى روى سينه ات سنجاق كرده بودى!
- آقا مشروب حرام بود. 

- پس عرق ما كى مى خورد؟ بعد از انقالب هم كه تو مشترى من بودى و 
هر شب جمعه يك بطرى عرق دست ساز من مى خوردى تا فرداش برى نماز 

جمعه...
موسوى كه بهانه خوبى به دست آورده بود از عيسوى پرسيد:

- بهش عرق كشمش مى دادى يا عرق خرمالو؟
اسالمى سعى كرد حرف موسوى را نديده بگيرد و پاسخ عيسوى را بدهد. 

- كى گفته من مى رفتم نماز جمعه؟
موسوى گفت: پس حواله هاى يخچال و تلويزيون و فرش ماشينى  كه به من 

مى فروختى از كجا مى آوردى؟
- از مردم مى خريدم و به تو مى فروختم.

عيسوى گفت: محل معامله هم نمازجمعه بود. 
- حاال هر چى بود و هر كجا بود، معامله حالل بود، مثل شماها كه نيستيم 
كه اين جا حقوق بازنشستگى آمريكا رو مى گيرين به جمهورى  اسالمى فحش 

مى دين...
آقاى «بى طرف» كه تا به حال ساكت مانده بود گفت:

- آقايون، عيسى به دين خود، موسى به دين خود، محمدى هايش هم صلوات 
بلند بفرستند.

صداى صلوات بلند هر سه نفر، مشتريان خارجى كافه را متعجب كرد.
مال  صلوات  گفت:  و  كرد  ديگر  نفر  دو  به  رو  صلوات  پايان  از  بعد  اسالمى 
مسلمون هاست، كى گفته شماها كه كليمى و مسيحى هستين صلوات بفرستين؟

موسوى گفت: پس بيا بگو قسم حضرت عباس هم مال ماست و خيال ما رو 
راحت كن.

اسالمى كه به دنبال قلم مى گشت تا چيزى را يادداشت كند، كاغذى را بيرون 
آورد و روى ميز گذاشت:

عيسوى پرسيد: اين كاغذ چيه؟
اسالمى جواب داد: من كه سواد انگليسى ندارم، دو سه هفته پيش اومده بايد 

بدم به دخترم ترجمه كنه.
عيسوى كاغذ را برداشت و موسوى هم سرك كشيد تا بداند موضوع چيست؟

عيسوى گفت: از اين كاغذ براى من هم اومده، حقوق بازنشستگى پنجاه دالر 
اضافه شده...

اسالمى كاغذ را به سرعت گرفت و در جيبش گذاشت.
موسوى با نگرانى رو به عيسوى كرد و پرسيد: پس چرا از اين كاغذها براى 

من نيومده؟
«بى طرف» كه از سر تكان دادن خسته شده بود به آن ها نزديك شد و گفت:

- ظاهراً مثل اين كه سر من بى كاله مونده، ميشه آدرس اونجا رو به من هم 
بدين، راستش از وقتى دالر گرون شده، ديگه پولى از ايران به من نمى رسه...

موسوى خواست چيزى بگويد كه اسالمى پيش دستى كرد:
- هزار دالر خرجش ميشه، فردا بيار، ميگم دخترم كه دستش تو اين كاره 

برات درست كنه!
موسوى گفت: دختر من با پونصد دالر اين كارو مى كنه.

عيسوى آه بلندى كشيد و گفت: خدا به من دختر نداده، پسر من هم از اين كارا 
بلد نيست... اما خودم حاضرم با دويست و پنجاه دالر...

داستان طنز

بر روى شبكه جهانى ماهواره ها

C  Copyright 2012 Ketab Corp.7171 ماهنامه ايرانشهر - فرهنگى، سياسى، هنرى، اجتماعى، سال هفدهم - دوره جديد – شماره دوم – دسامبر 2012



آگهى
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آگهى
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تاريخ معاصر به روايت تمبر
تاريخ معاصر به روايت تمبر -  قسمت دوم:

راوى: پرويزكاردان
تمبرهاى دوره قاجار

با اينكه انتشار تمبر در بريتانيا با عكس ملكه ويكتوريا (زمامدار وقت آن كشور) شروع شد، به زودى در آن كشور نقش 
ديگر افراد و چهره هاى مهم و يا آثار ارزشمند ملى روى تمبر رفت. اما اين رويه در تمام دوران قاجاريه با انتشار تصوير 
صورت پادشاه وقت بر تمبر و يا فقط نقش شير و خورشيد در ايران تجربه نشد و فقط يكبار و در زمان تاجگذارى احمد 
شاه قاجار است كه تصوير تمبر مربوط به اين رخداد با استفاده از تخت جمشيد طراحى شده است، شاهد انتشار تمبرى 
هستيم كه منقش به تصوير شخص سلطان نيست. در نظام تمبرهاى دولتى قاجاريه كه حتى تصوير وليعهد هم روى تمبر 
نقش نمى بست، انتشار تمبر تاجگذارى احمد شاه نشان از نوعى تفاوت سليقه در اين پادشاه با ديگر اسالف تاجدارش دارد.

يكى از مهمترين رخدادهاى تمبر در دوران قاجاريه به انتشار تمبر يك تومانى دوران ناصرى مربوط مى شود كه به نوبه 
خود در سال 1881 ميالدى يكى از گرانترين تمبرها محسوب مى شد و براى مبادالت پستى با اروپا كه بسيار گران بود 
مورد مصرف داشت. در سال 1894 هم يك سرى تمبر در هارلم هلند با تصوير ناصرالدين شاه منتشر شد كه به دليل 
استفاده از رنگ طاليى در تذهيب دور عكس شاه وقت ايران به تمبر طاليى ناصرى شهرت يافت. در حقيقت اين آخرين 
سرى تمبرى است كه در دوران ناصرى منتشر مى شود. به زودى و با ترور ناصرالدين شاه، وليعهد او كه بى عالقه به 
چنين امورى بود بر تخت مى نشيند و چهار سال پس از انتشار تمبر طاليى در 1898  نخستين تمبر با تصوير اين سلطان 
قجرى روانه بازار مبادالت پستى ايران مى شود. با بروز انقالب مشروطه و بى ثباتى سياسى كشور در آن ايام اين موضوع 
در چاپ تمبرهاى ايرانى نيز تاثير مى كذارد و به روشنى مى توان ديد كه در اين ايام نظام انتشار تمبر دولت عليه ايران 
دچار بى نظمى مى شود. دو دوران استبداد صغير و سلطنت محمد على شاه هم انتشار تمبرى با تصوير او، اين پادشاه را 
به جمع سالطين منقش شده بر تمبر ايران مى افزايد. اما با پيروزى مشروطه خواهان بزودى تمبرى با چهره شاه نوجوان 
منتشر مى شود و بعد ها در سال 1293 خورشيدى همزمان با تاجگذارى احمد شاه تمبر بى نظير اين مراسم كه پيش 
از اين درباره اش يادآور شديم منتشر مى شود. اما به دليل جنگ جهانى اول اين تمبر به موقع به ايران نمى رسد و بعد ها 
در خارج از مناسبت مورد استفاده قرار مى گيرد. به زودى روال معمول انتشار تمبر در دوران احمد شاه به مسير سابق 
خود و انتشار تصوير شاه باز مى گردد و تا پايان اين سلسله استمرار مى يابد. اما به قدرت رسيدن رضا شاه همچنان كه در 
تمبر سفارشى بيژن پاكزاد خيلى از امور مملكتى تحول ايجاد مى كند، داستان تمبر ايرانى را نيز متحول مى نمايد. در آينده از او بيشتر خواهيم گفت.

تمبر سفارشى راى من كجاست؟ 

تمبر سفارشى با تصوير نسرين ستوده 

در شماره قبل از پيدايش نخستين تمبر در انگلستان گفتيم و داستان 
راهيابى تمبر به سيستم دولتى ايران و طراحى و انتشار نخستين تمبر ها  را در 
دوران ناصرى روايت كرديم. تمبرهايى كه به تمبر باقرى شهرت يافتند. اما 

در اين شماره با ديگر تمبرهاى دوران قاجاريه آشنا خواهيم شد. 
اما نكته مهمى كه بايد در همين ابتدا به آن اشاره كنيم تفاوت ميان تمبرهاى 
رسمى دولت ها و امكان چاپ تمبرهاى افتخار و يا تبليغاتى در سال هاى اخير 
است. مثال پس از حوادث تلخ خرداد 1388 و يا در سال هاى اخير به همت 
و ابتكارتنى چند از  هموطنان ايرانى مقيم هلند تمبرهايى با نقش ندا  و يا 
نسرين ستوده و ديگر زندانيان سياسى ايرانى چاپ شد. با اينكه اين تمبرها 
به نوبه خود داراى ارزش پستى هستند اما به دليل سفارشى بودن آنها و اينكه 
بر اساس قوانين با نمونه دندانه ها و كاغذهاى متفاوتى منتشر مى شوند جزو 

تمبرهاى دولت آن كشور محسوب نشده و فاقد ارزش كلكسيونى است.
در اياالت متحده امريكا قوانين پست فدرال اجازه نمى دهد كه از تمبر 
استفاده سياسى شود اما بسيارى از افراد و موسسات تمبرهاى مخصوص به 
خود را بر اساس همين روش سفارش اينترنتى تمبر يادبود شخصى منتشر 

كرده اند كه بيژن طراح سرشناس ايرانى يكى از آنها بود. 

نخستين تمبر با 
تصوير ناصزالدين شاه

تمبر طاليى با تصوير 
ناصرالدين شاه

تمبر دو تومانى با 
تصوير محمدعلى شاه

تمبر معروف 
تاجگذارى احمد شاه

تمبر يك تومانى 
دوران ناصرى

نخستين تمبر با 
تصوير مظفرالدين شاه

تمبر يا تصوير 
نوجوانى احمد شاه
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