
 

 

ــره   اي          ــي ــج ــاي   زن ــه ــل ــت ــرد   ق ــگ ــال ــه   س ــام ــژه      ن  وي

 

 آفتابى   كه   غروب   ندارد
 سيمين   بهبهانی

۷ 

 

 !ای   خاک   
 با   تو   سخن   می   گوييم

 كاظم   كردوانى   
۸ 

 
 سال   شمار   زندگى   

 محمد   جعفر   پوينده   
۸ 

  
 سال   شمار   زندگى   

 محمد   مختارى
۹ 

 
آيا قتل  هاى زنجيره اى به      

 ؟ه   استفراموشى سپرده شد 
 ابتکاری 

۱۰ 

 ” شهروند   دنيا“ بشر   
 فدريكو   مايور    

 ترجمه   محمد   جعفر   پوينده

 شاعران
 »زاده   اضطراب   جهانند   « 

 سهراب   مختاری 

 دادخواست
 خانواده   های   فروهر   ،   مختاری   و   پوينده

 .اين   فصل   ما   نيست! نه   

 !   نمی   خواهيمش   

 اين   رودخانه
 نازنين   پوينده

 ۶صفحه         

  ۲صفحه      

 ۵صفحه         

 ۶صفحه         

هاى   سياسى   و   اجتماعى   و   فرهنگى   معتـرض    
به   اين   جنايت   ها   و   عليرغم   تالش   مسـتـمـر      
خانواده   هاى   دردمند   اين   قربانيان   و   وكـالى    
پرونده،   اين   چالش   ملى   همچنان   به   نتيجه   اى   

 .كه   ضرورت   تاريخى   داشت   نرسيده   است
از   آنجا   كه   مسئوالن   پرونده   در   طى   چـهـار     
سال   گذشته   به   خواست   عمومى   كه   افشـاى    
حقايق   و   احقاق   حق   و   عدالت   بـوده   اسـت،     
پاسخ   در   خور   نداده   و   به   وظايف   قانونى   خـود    
عمل   نكرده   اند،   تقاضاى   تحقيق   و   بررسى   از   
سوى   کميسيون   حقوق   بشر   سازمان   مـلـل     

 . متحد   را   داريم

چهار   سال   از   دشنه   آجين   شـدن   داريـوش   و     
پروانه   فروهر،   دو   مبارز   اسـتـقـالل   طـلـب،        
آزاديخواه   و   عدالت   جو   مى   گذرد،      تاريخ   ايـران    
گواه   جايگاه   ويژه   ی   آنان   در   مبارزه   در   راستـاى    

 . مردمساالرى   در   كشورمان   مى   باشد
قتل   دو   نويسنده   ی   آزاده   محمد   مخـتـاری   و     
محمد   جعفر   پوينده   تنها   چند   روز   پس   از   قتـل    

   را   به   نقطه   ى   اوجى   در   جنايت   ۷۷فروهرها،   آذر   
بر   ضد   دگرانديشى   در   ايران   بدل   كرد   و   زخـم    

 . عميقى   در   تاريخ   معاصر   ايران   بر   جاى   نهاد
جامعه   ايرانى   به   اميد   افشاى   اين   جنايـتـهـاى      
هولناك   و   قتلهاى   سياسى   پيش   از   آن،   بـه    

اما   عليرغم   پيگيرى   .   اعتراضى   فراگير   همت   كرد
افكار   عمومى   و   يكايك   سازمان   ها   و   شخصيـت    

 بيانيه   كانون   نويسندگان   ايران

 به   مناسبت   چهارمين   سال   مرگ   جان   باختگان   راه   آزادی
 پروانه   و   داريوش   فروهر

    و   شهيدان   قلم   محمد   مختاری   و   محمدجعفر   پوينده

  ۳صفحه            

 مراسم   بزرگداشت   قربانيان   قتل   هاى   زنجيره   اى   در   تهران
 ۱۳۸۱آذرماه   

 پيام   ناصر   زرافشان
 بمناسبت   سالگرد   قتلهاى   زنجيره   اى

  ۴صفحه       

 

ــاه       ارگان   مركزي   سـازمـان   اتـحـاد   فـدائـيـان   خـلـق   ايـران            ۱۳۸۱آذر   مــ

۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    



 

 

    اتـحاد   كاراتـحاد   كاراتـحاد   كاراتـحاد   كار ۱۰۳ويژه   نامه    ۱۳۸۱آذرماه       اتـحاد   كاراتـحاد   كاراتـحاد   كاراتـحاد   كار

 ۲ صفحه

 .اين   فصل   ما   نيست! نه   
 .اين   فصل   ما   نيست! نه   

 !نمی   خواهيمش   
 

.    گـذشـت  ۱۳۷۷چهارسال   از   پائيز   سياه   
فصل   برگ   ريزان   پائيز   که   نمايي   ديگر   به   
طبيعت   می   داد   با   به   خون   نشستن   انسان   
هايي   همراه   شد   که   عشق   به   زنـدگـی   در     

 .وجودشان   می   جوشيد
زيبايي   پائـيـز   بـا   خـون       
عزيزانی   بر   سنـگ   فـرش     
ها   نقش   بست   که   گريـزی    
جز   پذيرش   مرگ   آن   هـا    
برای   کسی   بـاقـی   نـمـی       

 .گذاشت
طناب   های   داری   کـه   بـر     
ــوی   آزاديــخــواهــان     گــل
نشسته   بود   ،   حنجـره   ات    
را   می   فشردتا   فريـاد   بـر     

 :کشي   
 .اين   فصل   مانيست! نه   

 !نمی   خواهيمش   
وقتی   به   تاريخ   می   نگريم   ،   در   برگ   بـرگ    
آن   هزاران   نمونه   از   نامردمی   هـا   را   بـه     

هـر   فصـلـش      .   چشم   و   جان   خواهيم   ديد
پائيزيست   خونبار   که   سال   ها   بايد   بـرآن    

بيست   و   سه   سال   تاريخ   خون   .   مکث   کنيم
بار   ميهنمان   و   حوادثـی   کـه   بـر   آزادي      
خواهانش   گذشته   است   ،   بر   خاطره   مـان    

 .سنگينی   می   کند
آدم   کشان   بـزدلـی   کـه   بـا   وجـود   در        
اختيارداشتن   تمامی   امکانات   سـرکـوب   ،     
جوخه   های   مرگ   ،   زندان   های   بی   شمـار    
رسمی   و   خانه   های   امن   و   قوانين   شرعی   
و   عرفی   خود   ،   گزمگان   شان   را   سازمـان    
می   دهند   تا   مخالفانشان   را   بـربـايـنـد   ،       
شکنجه   کنند   ،   اسـتـخـوان   هـايشـان   را        
خردکنند   ،   از   پشت   خنجرآجين   شان   کنند   
،   سالخی   شان   نـمـايـنـد   و   طـنـاب   دار         

 .برگردنشان   بيفکنند
 !انديشه   نابودن   کردنی   نيست   ! نه   

   ،   ۱۳۷۷قتل   های   زنجيره   ای   پائيز   سال   

ادامه   همان   کشتار   متصلی   بود   که   پس   از   
   از   سوی   حاکمان   جـديـد     ۵۷انقالب   بهمن   

دنــبــال   شــد   تــا   آزادی   خــواهــان   و    
دگرانديشان   را   از   صحنه   رويارويي   هـا    
حذف   کندو   جو   رعب   و   وحشـت   را   در    

اين   سياست   سرکوب   .   جامعه   حاکم   سازد
اما   در   فصولی   بـه   اوج   مـی   رسـيـد   و       
يادمانش   ،   تاريخ   مشخصی   را   در   ذهـن    

اگر   کشتار   زندانيان   سيـاسـی     .   می   نشاند
ــار     ــور   ک ــت در   دس
هميشگی   اين   جانيـان    
اسالمی   قرار   داشـت    

   و   ۶۰اما   سال   هـای    
   به   خـاطـر   ابـعـاد       ۶۷

گسترده   و   هولناکش   ،   
به   تاريـخـی   مـعـيـن        

قتل   هـای    .   تبديل      شد
زنجيـره   ای   پـائـيـز       

   نيز   مـقـطـعـی       ۱۳۷۷
 .مشخص   شد

وگرنه   قتل   و   غارت   ،   
شکنجـه   و   اعـدام   ،     
تحميق   و   جنگ   پديـده    
هايي   هستند   که   جمهوری   اسالمی   اساسا   

ماهيتی   .   با   آن   هاست   که   معنا   پيدا   می   کند
که   بهای   سنگينش   را   مردم   مـا   در   ايـن     

بـهـايـي      .   بيست   و   چندسال   پرداخته   انـد 
خونين   که   بر   تاريخ   ميـهـنـمـان   تـا   ابـد         

 .سنگينی   خواهد   کرد
هنوز   هيچ   آماردقيقی   مبنـی   بـر   تـعـداد       

   سال   وجود   ندارد   ۲۳کشته   شده   گان   اين   
وارقام   در   محدوده   هـای   کـوچـکـی   از       
خانواده   ها   ،   دوستان   و   آشنايان   آن   بـه    

هر   زمان   که   .   خون   خفتگان   محبوس   است
فرصتی   ايجاد   شده   تا   پرده   جنايات   رژيم   
کنار   زده   شود   سياهه   ای   از   اسامی   افراد   

در   رابـطـه   بـا      .   به   بيرون   درزکرده   است
   نيز   ما   شـاهـد     ۱۳۷۷قتل   های   زنجيره   ای   
 .چنين   روندی   هستيم

بر   خالف   انتظار   آمران   و   عامالن   جنايات   
   ،   موجی   از   انـزجـار   در     ۷۷فجيع   پائيز   

جامعه   دامن   زده   شد   کـه   هـرگـز   بـرای       
. رژيم   نمی   توانست   قابل   پيش   بينی   باشـد 

بزرگداشت   ياد   به   قتل   رسيدگان   نـقـطـه      
عطفی   در   بيرونـی   شـدن   قـدردانـی   از       
فرزندان   پاک   باخته   و   صميمی   ،   از   سوی   
طيف   گسترده   ای   از   مـردم   گـرديـد   و      
خاطره   آن   ها   بازندگيشان      پـيـونـد   زده      

 .شد
در   همين   دوره   بود   که   خانواده   ها   دسـت   بـه     
افشاگری   زده   و   اسامی   و   چگونگی   بـه   قـتـل      
 :رسيدن   تعدادی   از   اين   قربانيان   مشخص   شد

 
 ۱۳۶۷سال   

 )آذرماه( دکترسامی   
 ۱۳۶۹سال   

 سيد   خسرو   بشارتی
 ۱۳۷۲سال   

 دکتر   تفتی   همراه   با   همسر   و   دو   فرزندش
 ۱۳۷۳سال   

سعيدی   سيـرجـانـی     –) دی   (   حسين   برازنده   
 )اسفند(

 ۱۳۷۴سال   
اشـرف   السـادات       –) آبان   (   احمد   ميرعاليي   

 –جمشيدزهی     –عبدالملک   مالزاده     –برقعی   
فاروق   فـرسـاد       –محمد   ربيعی     –احمد   صياد   

طاطـهـوس       –مهدی   ديباج     –هوسپيان   مهر     –
 ميکائيليان   

 ۱۳۷۵سال   
) آبـان    (   غفار   حسينی     –) دی   (   احمدتفضلی   

اميرغفـوری      –علی   فاضل     –عبدالعزيز   بجد   _ 
جـواد      –جالل   مبينی   زاد     –زهرا   افتخاری     –

 صفار
 ۱۳۷۶سال   

ابـراهـيـم   زال   زاده        –مـحـمـود   مـيـدانـی         
حميد   حـاجـی   زاده   وکـارون        –)   فروردين   ( 

 ) شهريور(حاجی   زاده   نه   ساله   
 ۱۳۷۷سال   

محـمـد       –پروانه   اسکندری     –داريوش   فروهر
مجيد   شريف     –محمدجعفر   پوينده     –مختاری   

_ ) اواخرشهـريـور  ( پيروز   دوانی   _ ) آذر   (   –
 ...و   ) دی   ( دکتر   پرتوی   

ارقام   به   قتل   رسيدگان   ،   که   بنا   به   گـزارشـات     
   تـا    ۸۰نشريات   چاپ   شده   در   آن   دوره   بـه    

   نفر   می   رسيد   نشان   از   سـازمـان   دهـی      ۱۰۰
ويژه   جوخه   های   مرگی   می   داد   کـه   تـوسـط      
مسئولين   طراز   اول   رژيم   برای   سربه   نيـسـت     
کردن   نيروهای   سياسی   در   داخل   کشـور   و    
ايجاد   جو   رعب   و   وحشت   در   ميان   مردم   ،   در   

) سـاوامـا     (   وزارت   اطالعات   و   امنيت   

 .اين   فصل   ما   نيست! نه   
 !   نمی   خواهيمش   



 

 
 ۳ صفحه

چهار   سال   از   روزهاى   تلخ   و   مصيبت   بارى   گذشت   كه   ايرانيان   و   بلكه   جهانيـان    .   چهار   سال   گذشت
از رويارويى با ابعاد باورنكردنى جنايتى كم سابقه از بهت برجاى ايستادند و با شگفتى بر دامنه ى                  
درنده   خويى   كسانى   كه   در   تاريكى   و   جمود   مطلق   خود   بر   روى   آزادگان   و   نويسندگان   تـيـغ   مـى      

اكنون   خانواده   دوستان   و   هواداران   داريوش   و   پروانه   و   مـخـتـارى   و      .   كشند،   مبهوت   نگريستند
   در   ٧٧پوينده   از   اجراى   عدالت   نوميدند   و   ناصر   زرافشان   وكيل   پرونده   ى   قتل   هاى   سياسى   پاييز   

 .زندان

در   طى   اين   چهار   سال   همه   ى   كسانى   كه   به   اين   پرونده   توجه   داشته   اند   بارها   و   بارها   اعالم   كرده   
اند   كه   قصدشان   از   پى   گيرى   ماجرا   انتقام   از   عامالن   نيست   بلكه   آنان   خواهان   پديدارى   حقيقت   و   

برقرارى   عدالت   و   كوتاه   كردن   دست   حاميان   اين   اعمال   شوم   هستند   كسانى   كه   هنوز   هم   آشكار   و   
 .پنهان   به   آزار   و   دستگيرى   و   محاكمه   ى   ناعادالنه   و   حذف   انديشه   ورزان   ادامه   مى   دهند

آزادگان   ايران   مصرا   مى   خواستند   كه   رسيدگى   دادمندانه   و   قطعى   اين   پرونده   موجب   نابودى   
اين   . تفكرى   شود   كه   قتل   و   سركوب   انديشه   ورزان   را   تنها   راهكار   خروج   از   بن   بست   ها   مى   شمارد
. پافشارى   با   آن   كه   ابعادى   جهانى   به   خود   گرفته   با   كمال   تاسف   تاكنون   به   جايى   نرسيده   است
كانون   نويسندگان   ايران   به   روشن   شدن   زواياى   پنهان   اين   پرونده   همچنان   اصرار   مى   ورزد   و   

معتقد   است   امنيت   جانى   و   روانى   اهل   فرهنگ   و   ايمان   و   اعتقاد   مردم   به   اجراى   قضايى   كشور   در   
 . گرو   رسيدگى   به   اين   جنايت   هولناك   است

 به   اميد   آن   كه   حقيقت   از   وراى   ابر   تيره   بدرخشد

 بيانيه   كانون   نويسندگان   ايران

 به   مناسبت   چهارمين   سال   مرگ   جان   باختگان   راه   آزادی
 پروانه   و   داريوش   فروهر

    و   شهيدان   قلم   محمد   مختاری   و   محمدجعفر   پوينده

 خموشی
 تقديم   به   ياد   پرشکوه   پوينده   و   مختاری

 خموشی   از   پی   يافت
 رفت   از   برای   رستن

 .در   فراخ   نايى   که   هيچ   را   انگاره   ايست
 غبارآلوده   دشت   را   وا   نهادند

 در   وسوسه   ضرب   آهنگ
 .شيهه   و   چهار   نعل

 نگاه   درندگان   رها   در   امتداد   يال   های
 به   خاک   آلوده

 درپس   زمانی   که
 بی   دريغ   می   شتافت
 خموشی   از   پی   يافت
 .رفت   از   برای   رستن

 شهرام   دريانی

    اتـحاد   كاراتـحاد   كاراتـحاد   كاراتـحاد   كار ۱۰۳ويژه   نامه    ۱۳۸۱آذرماه       اتـحاد   كاراتـحاد   كاراتـحاد   كاراتـحاد   كار

تيم   عملياتی   بـرای    (   عاليخانی   ،   رضا   روشنی   
 )ربودن   محمد   جعفر   پوينده   

 ...   و
   می   گذرد   ۱۳۷۷امروز   ،   که   چهارسال   ازپائيز   

خواست   مردم   و   بـه   ويـژه   خـانـواده   هـای        
قربانيان   ،   به   محاکمه   کشيدن   دستوردهندگان   
و   مجريان   اين   قتل   ها   و   تمام   جناياتـی   اسـت     

   سال   توسط   بلندپايه   تريـن    ۲۳که   در   طی   اين   
 . مقامات   رژيم   انجام   شده   است

مردم   ما   خواهان   آزادی   بـدون   قـيـدوشـرط       
 .تمامی   زندانيان   سياسی   و   عقيدتی   می   باشند

   مردم   ما   خواستار   آزادی   فوری   آقای   ناصـر    
زرافشان   ،   وکيل   خانواده   های   قربانيان   قـتـل     

 . های   زنجيره   ای   هستند
و   در   يک   کالم   ،   مردم   خواهان   سرنگونی   ايـن    

 .حکومت   قرون   وسطائي   می   باشند

مامور   به   دارکشيدن   مختـاری    (   رضا   روشنی   
   ۲۶زدن   (   ،   محـمـودجـعـفـرزاده        )   و   پوينده   

،   عـلـی     ) ضربه   کارد   بر   داريـوش   فـروهـر      
   ضربه   چاقو   بر   قلب   پروانـه    ۲۵زدن   (محسنی      

مـديـر   کـل      (   ،   حمـيـد   رسـولـی       )   اسکندری   
،   ) اطالعاتی   معاون   امنيت   _   پشتيبانی   عملياتی   

محمد   عزيزی   ،   ايرج   آموزگار   ،   ابـوالـفـضـل       
مسلمی   ،   محمد   اثنی   عشر   ،   علی   صفايي   پور   ،   

سـرتـيـم      (   عليرضا   اکبريان   ،   مرتضی   فـالح    
،   )   عمليات   داخل   خانه   فروهـرو   اسـکـنـدری       

مصطفی   هاشمی   ،   اصغر   سياح   ،   خسرو   براتی      
مشارکت   در   به   قتل   رساندن   داريوش   فروهر   ( 

،   مـرتضـی   حـقـانـی   ،        )   ،   پروانه   اسکندری   
 .عليرضا   ناظری   

مصطفی   کاظمی   ،   علی   ناظری   ،   علی   يـا   رضـا     
روشنی   ،   مهرداد   عاليخانی   ،   خسـروبـراتـی      

   آذرماه   برای   ربودن   ۱۲تيم   عملياتی   در   روز   (   
 )محمد   مختاری   

مصطفی   کاظمی   ،   اصـغـرسـيـاح   ،   مـهـرداد         

جوخه   هايي   که   بـه    .   آموزش   ديده   بودند
موازات   عمليات   مرگ   بار   خود   در   داخـل    
کشور   ،   نيروهای   اپوزيسيون   در   خارج   را   نيـز    

 .در   تيررس   خود   قرار   داده   بودند
اسامی   تعدادی   از   جانيانی   که   در   جريان   قـتـل     
های   زنجيره   ای   نقش   مستقيم   داشته   انـد   واز    
رهبران   درجه   اول   نظام   دستورات   را   دريافـت    
می   کرده   اند   در   روزنامه   ها   ی   داخل   کشور   به   

 :شرح   زير   مطرح   گرديدند   
فالحيان   ،   حسينيان   ،   حسين   شـريـعـتـمـداری        
،محسنی   اژه   ای   ،   دری   نجف   آبادی   ،   نيـازی   ،    

مـعـاون   امـنـيـتـی         (   سعيد   امامی      يا   اسالمی   
،   مصطفی   )   وزارت   اطالعات   در   زمان   فالحيان   

مدير   کل   امنـيـت   داخـلـی       ( کاظمی   يا   موسوی      
،   مهرداد   عاليخانی   يا   صادق   )   وزارت   اطالعات   

،   اکبـر    )   از   معاونين   وزارت   اطالعات   (   مهدوی   
خوش   کوش،   همسر   سعيد   امامـی   ،   صـمـدی      

،   )   معاون   امامی   ( ،   قبه      )   منشی   سعيد   امامی   (   
،   علـی   يـا     )   نام   ؟   (   برادر   زن   مصطفی   کاظمی   



 

 
 ۴ صفحه

خواست   تا   متني   را   كه   براي   كميسيون   حقوق   
بشر   سازمان   ملل   متحد   تهيه   كرده   بود   امضـا    
نمايند   تا   شكايت   خود   را   كـه   در   ايـران   بـه      
سرانجامي   نرسيده   است   به   مراجع   بين   المللي   

هنگام   خروج   مردم   در   خـيـابـان      . ارايه   نمايد
هاي   اطراف   در   گيري   هايي   با   لباس   شخصي   
ها   و   نيروهاي   انتظامي   ضد   شورش   به   وقـوع    

در   اين   مراسم   پيام   ناصر   زرافشـان    . پيوست
وكيل   خانواده   هاي   داغديده   كه   به   جرم   انجام   
وظيفه   ي   شغلي   خود   در   زندان   اوين   بسر   مي   

 . برد،   توسط   بهرام   نمازي   ،   خوانده   شد
بعد   از   پايان   مراسم   ،   ده   ها   نفر   از   شـرکـت     
کنندگان   با   حمله   حزب   اللهی   هـا   زخـمـی   و      
بازداشت   گرديده   و   برخی   از   سـخـن   رانـان      

 .مراسم   به   مرگ   تهديد   شدند
در   ارتباط   با   بزرگ   داشت   ياد   قربانيان   قـتـل     
های   زنجيره   ای   ،   تظاهرات   گسترده   ای   نـيـز     
در   شهرهای   مختلف   ايران   از   جمله   در   مشهـد    

 .،   شيراز   و   اصفهان   انجام   گرفته   است

 مراسم   بزرگداشت   قربانيان   قتل   هاى   زنجيره   اى   در   تهران
 ۱۳۸۱آذرماه   

         با   آنكه   قرار   بود   که   مراسـم   بـزرگـداشـت       
فربانيان   قتل   های   زنجيره   ای   در   روز   اول   
آذرماه   از   ساعت   چهارده   و   سي   دقيقه   آغـاز    
شود   به   لحاظ   حضور   انبوه   عالقه   منـدان   در    
خيابان   هاي   اطراف   و   صحن   خانقاه   ،   زود   تر   

حضـور   هـزاران   نـفـر       .  از   موقع   شروع   شد   
برای   شرکت   در   اين   مراسم   ،   رفت   و   آمد   در   
خيابان   هـاي   اطـراف   خـانـقـاه   و   مـيـدان          

نيروهـای    . بهارستان      راعمال   مختل   کرده   بود   
انتظامی   از   ساعت   ها   پبش   از   گردهم   آيـي   ،    
ورود   به   خيابانهاي   صفي   عليشاه،   ولي   آبـاد    

 .و   عاليي   را   از   شمال   و   جنوب   بسته   بودند
با   وجود   اين   ممانعت   ها   و   حضور   افراد   حزب   
اللهی   که   برای   درگيری   و   ضرب   و   شتم   مردم   
در   اطراف   محل   مراسم   جای   گـيـری   کـرده      
بودند   سيل   جمعيت   به   سـوي   خـانـقـاه   در       

از   يك   سو   جمعيت   در   خـيـابـان      .   حركت   بود
هدايت   و   مدخل   خيابانهاي   منشعب   از   آن   و   از   
سوي   ديگر   از   ميدان   بهارستان   و   خيابانهـاي    
اطراف   سازمان   برنامه   و   بودجه،   بـه   سـوي     
خانقاه   و   خيابان   صفي   عليشـاه   در   حـركـت      

سخنرانان   گردهمايي   عبارت   بـودنـد   از     . بود
آقايان   مهندس   علي   اكبر   معـيـن   فـر،   دكـتـر        
فريبرز   رييس   دانا،   بهرام   نمـازي   و   رشـيـد      

در   پايان   نـيـز   پـرسـتـو        .   مظفري   سردشتي
فروهر   سخنان   پرشوري   به   نام   گـزارش   بـه     
ملت   ايران   بيان   داشت   و   از   اينكـه   دسـتـگـاه       
قضايي   و   دادگستري   هنوز   پس   از   چهار   سال   
آمران   قتل   پدر   و   مادرش   و   مختاري   و   پوينده   
را   معرفي   نكرده   است،   لب   به   شكايت   گشـود    
و   از   مردم   خواست   تا   داغديدگان   را   حمـايـت     

او   همچنين   در   پايان   سخنانش   از   مـردم    .   كنند

 
 پيام   ناصر   زرافشان

 بمناسبت   سالگرد   قتلهاي   زنجيره   اي

 هم   ميهنان   عزيز،   ياران   انسان   خواه   
درود   گرم   مرا   از   پس   حصارهای   

   تاکنون،   از   ۷۷از   سال   . زندان   بپذيريد
آن   پائيز   سياه   تا   امروز،   اين   نخستين   
بار   است   که   نتوانسه   ايم   در   سالگرد   

ترور   فجيع   داريوش   فروهر   و   پروانه   
در   کنار   . اسکندی   در   کنار   شما   باشم

شما   نيستم   زيرا   موجی   که   با   ريختن   
خون   داريوش   و   پروانه   و   ديگر   جان   

   در   جامعه   ما   به   ۷۷باختگان   آذر   
حرکت   درآمد،   برخالف   خيال   خامی   
که   قاتالن   آنان   در   سر   پخته   بودند   

پس   از   تب   و   تاب   های   اوليه   نزديکان   
او،   فرو   کش   نکرد،   ادامه   يافت،   به   
پيش   تاخت،   در   مسير   خود   دامن   

قاتالن   را   گرفت   و   رسوا   کرد،   و   هر   
روز   گسترده   تر   و   عميق   تر   شد،   تا   
امروز   که   می   رود   به   خيزاب   های   

بلندتری   بپيوندد   که   از   نزديک   شدن   
جامعه   به   آستانه   تحول   خبر   می   

 . دهند
تاريک   انديشان   در   اين   پندار   باطل   که   

با   بستن   فضای   جامعه   می   توانند   
آمران   اصلی   اين   فجايع   هولناک   را   

پنهان   سازند،   و   از   اين   طريق   مانع   
فوران   خروش   حق   طلبانه   و   اراده   

دادخواهانه   مردم   شوند،   به   تعقيق   و   
آزار   و   پرونده   سازی   عليه   کسانی   
پرداختند   که   می   کوشيدند   زوايای   

اما   . مبهم   اين   ماجرا   را   روشن   کنند
اين   اقدامات   نتيجه   معکوس   داد   و   

ثابت   کرد   که   قتل   های   زنجيره   ای   کار   
يک   محفل   بسته   نبوده   است،   زيرا   اين   
بگير   و   ببندها   و   پرونده   سازی   ها   در   
شرايطی   صورت   می   گرفت   که   ديگر   

از   آن   محفل   خودسر   ادعائی   و   قدرت   
و   امکانات   اعضای   آن   اثری   باقی   

نمانده   بود   و   آشکار   بود   که   قدرتی   
سوای   محفل   ادعائی   و   به   مراتب   

 «عمله   اجرائی   خرده   پا»باالتر   از   آن   
 . در   کار   است

آن   عنصری   که   در   داريوش   فروهر   و   
پروانه   اسکندری،   مجيد   شريف،   

محمد   مختاری،   محمدجعفر   پوينده،   
پيروز   دوانی   و   ده   ها   جان   باخته   
ديگر،   مايه   کينه   و   موجب   دشمنی   

شب   پرستان   با   آن   ها   است،   انديشه   
ها   و   احساسات   اين   جان   باختگان   

اما   قاتالن   که   از   اين   انديشه   ها   . است
و   احساسات   به   خشم   آمده   اند،   جسم   
فروهر   ها   را   دشنه   آجين   می   کنند   و   

جان   آنان   را   می   گيرند،بی   آنکه   
بفهمند   انديشه   را   نمی   توان   دشنه   

جسم   . آجين   کرد   يا   به   دار   آويخت
انسان   ها   را   می   توان   دشنه   آجين   

کرد،   جان   آن   ها   را   هم   می   توان   
گرفت،   اما   انديشه   مقوله   ديگری   است   
که   با   دشنه   و   طناب   نمی   توان   آن   را   

کشت   يا   از   ميان   برداشت   و   راز   
شکست   قاتالن   آبروباخته   فروهرها   

امروز   اين   قربانيان   ديو   . همين   است
خودکامگی   برآمده   از   زهدان   ارتجاع،   

در   ميان   ما   نيستند،   اما   هوش   و   
انديشه   آنان   در   آثارشان   زنده   و   

جاری   است   و   خودکامگان   و   قداره   
بندان   تاريخ   که   همواره   افکار   و   بينش   
دگرانديشان   هدف   آن   ها   بوده   است،   

هرگز   اين   حقيقت   ساده   را   درک   
نکرده   اند   که   با   گرفتن   جسم   و   جان   

مخالفين   خود   نمی   توانند   تفکر   آنان   را   
امسال   از   پس   . نيز   به   قتل   برسانند

اين   ديوارها،   همراه   با   شما،   ياد   عزيز   

و   خاطره   شهدا،   داريوش   فروهر   و   
پروانه   اسکندری،   مجيد   شريف،   

محمد   مختاری،   محمدجعفر   پوينده   و   
همه   جان   باختگان   ديگر   راه   رهايی   
مردم   رنجديده   ايران   را   گرامی   می   

 . دارم
 

 اينان   
 دل   به   دريا   افکنانند   

 به   پای   دارنده   آتش   ها   
 زندگانی   دوشادوش   مرگ   

 پيشاپيش   مرگ   
 هماره   زنده   از   آن   سپس   که   با   مرگ   

 و   همواره   بدان   نام   
 که   زيسته   بودند   

 که   تباهی،   از   درگاه   بلند   خاطره   شان   
 شرمسار   و   سرافکنده   می   گذرد   

 * * * 
 در   برابر   تندر   می   ايستند   

 خانه   را   روشن   می   کنند   
 و،   می   ميرند   

 
  ۸۱   آبان   -اوين   

 ناصر   زرافشان   

    اتـحاد   كاراتـحاد   كاراتـحاد   كاراتـحاد   كار ۱۰۳ويژه   نامه    ۱۳۸۱آذرماه       اتـحاد   كاراتـحاد   كاراتـحاد   كاراتـحاد   كار
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يك   نـكـتـه      .   پدر   من   قبل   از   هر   چيز   شاعر   بود
درد   آور   را   نيز   خاطر   نشان   شوم   كه   در   ايـن    
دورهء   ضد   ارزش،   قلم   در   كشور   مـا   از   هـر     

دوراني   كه   .   اسلحه   اي   خشم   بر   انگيز   تر   است
انسانيت   زير   بار   ظلم      و   استبداد   محدود   و   از   
شركت   در   زندگي   محروم   مي   شود،   تـا   سـر     
. انجام   به   يك   رؤياي   دور   بدل   گشـتـه   اسـت   

،   دريغ   ” روز   مرگي“   :   دوران   وحشتي   كه   تنها   
و   نبود   آزادي،   كمبود   آگاهي   و   چرخيدن   ضـد    
ارزش   محور   هاي   ارزش   گـذار   و   هـزاران     
نشانه   ديـگـر   از   آفـات   و   ويـرانـي   هـاي         
ديكتاتوري   و   فرهنگ   سلطه   جا   خوش   كـرده       

در   پيشاني   چهره   اش   بـه    “   منبر   اجتماع   »بر   
 . چشم   مي   خورد

درخت   و   سنگ   و   ساز   و   سنـگـسـار   ودار               “   
 سايه   دستى   است

كه   مى   پندارد   دنيا   را   بايد   از   چيز   هايى   پـاك    
 *”.كرد

اساسا   شعر   جهان   نشانگر   اين   است   كه   آدمي   
. … در   برابر   استبداد،   زور   ،   ستم   و   اختناق   و

. همواره   به   يك   گونه   واكنش   نشان   نداده   است
بلكه   در   ستيزه   ی   نهان   و   آشكار   تـاريـخـي،      
روزی   فرياد   زده   و   خروشيده   است   و      روزی   
. ديگر   نجوا   كرده   و   به   درد   گـريسـتـه   اسـت    

زماني   بر   آشفته   است   و   زماني   تـامـل   كـرده      
روزي   به   خشم   و   روزي   بـه   انـدوه        .   است

از   اين   رو   زماني   كه   سياست   و   .   گراييده   است
خيانت   و   حتي   آرمان   گرايي   مستبدانه،   در   پي   

آدمي   يا   حذف   ابعادي   از   هستـي   او،   و       حذف
شقه   كردن   هويتش   بوده،   شعر   و   هـنـر   كـه      
حضورشان   موكول   به   حضور   آزادي   است   ،   
در   پي   حفاظـت   از   ارزش   هـاي   بشـري   و      
. پايداري   آدمي   در   راه   آزادي   بـوده   اسـت  

استبداد   ،   اختناق   ،   ديكتاتوري   ،   زور   و   ستم   ،   
. نابرابري   ،   جنايت   و   وحشت،   نافي   هنر   است   

همچنان   .   همچان   كه   نافي   حيثيت   انساني   است
 :  كه   

 خالف   راى   اوااللباب   نيست“ 
كه   ماه   رنگ   عوض   كرده   باشد   يا   شب   مـثـل     

 **”.آزادى   زنگ   زند
زاده   “   شاعران   در   هر   كـجـا   كـه   هسـتـنـد         

ايـنـان   در   انـزوا   و      * * * .   ” اضطراب   جهانند
آنـان   از    .   وحشت،   وجدان   ملت   خود   شده   انـد 

فروش   دست،   پا،   مو،   گوش،   جسم   و   جـان   و    
تمام   چيز   هايي   كه   با   آنها   رنج   كشيده   اند،   سر   
باز   مي   زنند   تا   به   احساسي   تكه   تكه   شده،   بـه    

مانند   .   درون   امنيت   عضويتي   همگاني   بگريزند
انسان   هايي   كه   از   ديار   مرگ   بازگشته   باشنـد    

هـم   چـنـان   كـه   در       .   ادراكي   پيشرفته   دارند
 :زندگي   و   شعر   او   نيز   نمودار   بود

داسى   فرود   آمده   بود   و   صداى   خاك   را   مـى    “   
 درود

 آن   كس   كه   صبح   از   خانه   در   مى   آمد
 روياى   مردگان   را   با   خود   مى   برد

 آن   كس   كه   شب   به   خانه   در   مى   آمد
 ****”.…روياى   مردگان   را   باز   مى   گرداند

سال   ها   اين   چنين   در   حذف   و   طرد   و   تـهـديـد      
سال   ها   در   فاجعه   و   با   دواردهم   آذر   .   زيست

 .هفتاد   و   هفت   زيست
    سال   ها   خورشيد   تاريكى
    خون   به   جاى   باران   باريد   

 .…گل   و   الى   تا   به   دهانمان   رسيد
    پس   برهنه   نمى   مانيم   

هنگامى   كه   پديدار   شويم   دررو   شـنـايـى      

 واقعيت
شاعر   را   خفه   كرده   اند   و   شرح   اين   را   خـود    

 : نوشته   است
 دستى   به   دور   گردن   خود   مى   افزايم“ 

   سيب   گلويم   را   چيزى   انگار   مى   خـواسـتـه      
 است   له   كند
 له   كرده   است

مى   ايستم   كنار   ساختمانى   كه   نـاتـمـام      .   … 
 ويران   شده   است

 خاكستر   از   ستون   هاى   سيمانى   
 افشانده   مى   شود   بر   اشياء   كپك   زده   

 از   زير   سقف   سوراخى   گاهى
 سايه   اى   بيرون   مى   خزد

 خم   مى   شود   به   سوى   گودالى
   كه   در   كفش   وول   مى   خورند   سايه   هاى   نمـور    

 گوش   ماهى   ها
 دستى   به   سوى   سايهء   ديگر   دراز   مى   شود   

و   محو   مى   گردد   در   سايه   بلند   چرثقيلى   زنگ   
 زده

وحلقه   طنابى   درست   روى   سـرم   ايسـتـاده      
 .*****است

 
 الهام   شاعران   نفسم   را   باز   مى   شناساند

    بر   جا   نهاده   عشق   ،نشان   هايش   را
   تا   واژاه   واژه   ردش   را   بگيرم   و   تمام   دلم   را   باز   

 جويم   در   شهرى
كه   در   محاصره   ى   خويش   مرگ   را   يارى   كرده   

 ******”.است
 
 )محمد   مختاری    ) «بی   خوابی    »از   شعر   *

 «بی   خوابی    »از   همان   شعر   **
 «افسانه    »مصراعی   از   نيما   در   ***

 «آرايش   درونی    »بخشی   از   شعر   بلند   ****
 «جستجو    »به   نام   

 «جستجو    »از   همان   شعر   ،   *****
از       «بـازگشـت      »از   شعری   به   نام   ******

 «آنتونين   يادلوشک   »

 شاعران
 »زاده   اضطراب   جهانند   « 

 سهراب   مختاری 

 خطابه   تدفين   
 

 غافالن   
 همسازند،

 تنها   توفان   
 .كودكان   ناهمگون   مى   زايد 

 
 همساز

 سايه   سانانند،محتاط
 .در   مرزهاى   آفتاب 

 در   هيات   زندگان
 .مردگانند  

 وينان

 دل   به   دريا   افگنانند،
 به   پاى   دارنده   اتش   ها

 زندگانى
 دوشادوش   مرگ 
 پيشاپيش   مرگ   

 هماره   زنده   از   آن   سپس   كه   با   مرگ
 و   همواره   بدان   نام

 كه   زيسته   بودند،  
 كه   تباهى   

 از   درگاه   بلند   خاطره   شان
شرمسار   و      

 .سرافكنده   مى   گذرد
 

 كاشفان   چشمه

 كاشفان   فروتن   شوكران
 جويندگان   شادى

 در   مجرى   آتشفشان   ها  
 شعبده   بازان   لبخند

 در   شبكاله   درد  
 با   جاپائى   ژرف   تر   از   شادى

 .در   گذرگاه   پرندگان
 

 در   برابر   تندر   مى   ايستند
 .خانه   را   روشن   مى   كنند

 .و   مى   ميرند
    

 احمد   شاملو

    اتـحاد   كاراتـحاد   كاراتـحاد   كاراتـحاد   كار ۱۰۳ويژه   نامه    ۱۳۸۱آذرماه       اتـحاد   كاراتـحاد   كاراتـحاد   كاراتـحاد   كار



 

 

 

 ۶ صفحه

هر   روز   سياره   ما   محدود   تر   مي                     شود   و   امروز   كوچكتر   و   آسيب   پـذيـر   تـر   از      
 تر   شده   ايم؟«نزديك    »ديروز   است،ولي   آيا   در   اين   ميان   ما   به   يكديگر

هيچ   كشوري،   هـر   قـدر     .   وابستگي   متقابل   ملت   ها   و   خلق   هاي   دنيا   آشكار   شده   است
هم   كه   به   لحاظ   اقتصادي   يا   جمعيت   نيرومند   باشد،   ديگر   نمي   تواند   گليم   خود   را   بـه    

مسائل   فرا   ملـي،   بـا     .   تنهائي   از   آب   بيرون   كشد
   اعـم   از   مـحـيـط       -هر   ماهيتي   كه   داشته   باشد

   ديـگـر   مـمـكـن        -زيستي،   فرهنگي   يا   اقتصادي
همـانـا   بـه      .  نيست   در   سطح   ملي   راه   حلي   بيابند

ياري   راه   برد   هاي   بين   المللي   و   اقدام   هماهنگ   و   
مشترك   ميان   دولت   ها   و   مناطق   مختلـف   اسـت     

فـقـر،   ايـدز،      .   كه   اين   مسائل   حل   پذير   مي   شوند
آلودگي   محيط   زيست،   مواد   مخدر   و   خشـونـت     
هيچ   مرز   ملي   يا   قومي،   طبيعي   يا   سياسي   نـمـي     

 .شناسند
بـرخـورد   بـخـشـي،        .   فرايند   جهاني   شدن،   با   به   هم   پيوستگي   مسائل   هـمـراه   اسـت   

تخصصي   و   تك   رشته   اي،   محدويت   هاي   خود   را   نشان   داده   اسـت   و   بـه   مـوازات      
تشديد   پيچيدگي   واقعيت،   يا   در   هر   حال   به   موازات   افزايش   آگاهي   ما   به   اين   پيچيدگي،   

اخالق   زيستي   نمونه   شاخص   عرصه   اي   است   .   بيش   از   پيش   دست   و   پا   گير   مي   شود
 “.مي   نوردد »كه   چند   رشته   را   در

اگر   مي   خواهيم   بر   واقعيت   تاثير   بگذاريم،   بايد   برخوردي   چند   رشتـه   اي   در   پـيـش      
 .گيريم   كه   بر   تمامي   توانائي   ها   و   تمامي   كارداني   ها   استوار   است

با   اين   همه   اگر   صد   ميليارد   دالري   را   كه   صرف   معامله   ي   جنگ   افزار   هـا   يـا   مـواد      
مخدر   مي   شود   با   بودجه   ي   آموزش   و   پرورش   كشورها   مقايسه   كـنـيـم،   بـه   چـه        

 !تناسبي   شرم   آوري   مي   رسيم
اين   آگاهي   به   وابستگي   متقابل   انسان   ها   و   به   پيوستگي   مجموعـه   ي   واقـعـيـت،   از       
چندي   پيش   در   رفتار   سياسي،   در   عالي   ترين      سطح   و   در   معتبرترين   عرصه   ها،   بـه    

در   .   روشني   آشكار   شده   است
درون   سازمان   ملل      متحد   در   
مجموعه   اي   از   همايش   هـاي    
بزرگ،   پيـونـد   هـاي   مـيـان        
معضالت   متفاوتي   كه   بايد   بـا    
آن   ها   دست   و   پنجه   نرم   كنيم،   
روشن   شده   است،   مثال   پيونـد    
بين   محيط   زيست   و   توسـعـه،     
آموزش   و   پرورش   و   جمعيت   
دهلـي   نـو،   ويـن   ،   قـاهـره        
،كپنهاك   و   پـكـن   در   رديـف      
شهرهايي   هستند   كه   پـذيـراي     

 .اين   گردهمايي   هاي   جهاني   بوده   اند
بعد   انساني   كه   دير   زماني   از   ياد   رفته   يا   ناديده   گرفته   شده   بود   ،   دوباره   به   مـثـابـه      

در   چارچوب   سـازمـان   مـلـل       .   ي   مرجع   استناد   و   غايت   امور   به   كرسي   مي   نشيند
،   گسترش   ،   ژرفا   و   انعطـاف    ” انساني“ متحد،   روي   كرد   توسعه   ي   اجتماعي،   توسعه   

موجود   انساني   همراه   با   ضعف   ها   و   عظمت   هـاي   تـخـمـيـن        .   بيشتري   يافته   است
 .ناپذيرش   در   عرصه   ي   اقتصادي   باز   نمودار   مي   شود

با   اين   همه   اگر   صد   ميليارد   دالري   را   كه   صرف   معامله   ي   جنگ   افزار   ها   يـا   مـواد     
مخدر   مي   شود   با   بودجه   ي   آموزش   و   پرورش   كشورها   مقايسه   كنـيـم،   بـه   چـه       

مگر   آموزش   و   پرورش   يكي   از   حـقـوق   اسـاسـي       !   تناسبي   شرم   آوري   مي   رسيم
 انسان   نيست؟
اين   كالم   را   پاپ   ژان   پل   دوم   در   هيجده   سال   پيش،   در   سخن   رانـي   اي    !   آنك   انسان

همانا   غناي   خـالق    .   … ! آنك   انسان“   .   بر   زبان   راند   كه   در   خاطر   همگان   ماند   ه   است
براي   شناخت   و   تحكيم   هويت   انسان،   در   تكاپوي   بي   امـان   اسـت،     “   كه   ”  ذهن   بشر

 ”.همواره   در   تمام   شكل   هاي   خاص   فرهنگ   ها   حضور   دارد.) …(
تـعـلـق      “   براي   آن   كه   موجود   بشري   شايستگي   اين   نام   را   بيابد،   بايد   به   نوع   خـود    

اگر   او   خود   را   عنصر   خـانـواده   بشـري      .   و   اين   تعلق      را   احساس   كند”  داشته   باشد
بداند   و   احساس   كند،   مي   تواند   به   دور   از   دشواري   و   بي   كشيدن   ديـواري   مـيـان      

به   همين   .   خويشاوند   و   بيگانه،   به   ياري   تمام   خواهران   و   برادران   هم   نوعش   بشتابد

سبب   بايد   پيوستگي   ها   را   افزايش   داد،   يعني   بر   رشته   هايي   افزود   كه   فـرد   را   بـه     
شهر   وندي   مناطق   هـم     “ جوامع   طبيعي   با   گستره   هاي   متفاوت،   پيوند   مي   دهند،   بايد   

تقويت   كرد،   بايد   در   عـيـن     ”   شهروند   ي   دنيا“   را   در   عين   ارزش   بخشيدن   به   ”   جوار
عمل   كردن   در   سطح   ملي،   در   سطح   جهاني   انديشيد   تا   به   همبستگـي   انسـان   جـان      

 .بخشيد
” همبستگي      فكري   و   اخالقي   نوع   بشـر “   اين   

كه   اساسنامه   ي   يونسكو   آن   را   پايه   ي   صلح   
پايدار   مي   داند،   همان   همبستگي   اي   است   كه   
اختالف   هاي   اجتماعي   را   هـدف   قـرار   مـي      
دهد،   با   دگر   ستيزي   مي   رزمد،   بي   اعتنـايـي     
را   كنار   مي   زند   و   بين   فقير   و   غني،   يهودي   و   
مسلمان   ،   مسيحي   و   بودائي،   شاهزاده   و   گدا   

اين   نوعي   همبستگي   فعال،   ميـان    .   پل   مي   زند
افرادي   است   كه   عوامل   بسياري   آنان   را   در   

از   هـمـان   نـوع      .   مقابل   هم   قرار   مي   دهد،   نوعي   همبستگي   در   عين   تفاوت   و   تـنـوع  
همبستگي   كه   ميان   زبان   ها   و   فرهنگ   هاي   متفاوت،   باورها   و   عادات   متفاوت،   شيوه   
هاي   زندگي   و   انديشيدن   متفاوت      برقرار   مي   گردد،   به   سرعت   گسسته   مي   شود   و   

 .مستلزم   پذيرش   و   خواست   تقسيم   و   مشاركت   است
همانا   اين   ضـروت   و   فـرمـان      :   تقسيم   ثروت   ها،   منابع،   دانش   و   نيز   شك   و   ترديد

اگـر    .   جهان   گستر   است   كه   بايد   مبناي   تفكرات   و   اعمال   فردي   و   جمعي   مـا   بـاشـد   
مي   دانيم   كه   ما،   تمدن   ها،   ميرا   هسـتـيـم،        –   و   در   واقع   از   چند   دهه   ي   پيش   -اكنون

جاي      آن   دارد   كه   ما،      موجودات   بشري،   هم   چنين   بدانيم   كه   آيـنـده   يـا   مشـتـرك        
 .خواهد   بود،   يا   اصال   وجود   نخواهد   داشت

 ” شهروند   دنيا“ بشر   
 فدريكو   مايور    

 ترجمه   محمد   جعفر   پوينده

با   اين   همه   اگر   صد   ميليارد   دالرى   را   
كه   صرف   معامله   ى   جنگ   افزار   ها   يا   

مواد   مخدر   مى   شود   با   بودجه   ى   
آموزش   و   پرورش   كشورها   مقايسه   

كنيم،   به   چه   تناسبى   شرم   آورى   مى   
 رسيم

 اين   رودخانه
 نازنين   پوينده

 
 
 اين   روان      رودخانه 

 اين   دوان   رودخانه

 و   اينک   می   ايستد

عکس   آسمان   را   ديروز   بر   آب   می   

 ديديم

 و   امروز   بر   کلوخ

 رودخانه   خالی   است

 دستان   ما   گره   بر   انگشتان   باد

 گره   بر   خاک

 و   بوی   الشه   گل   

 و   بوی   مرده   ی   ابر

                     که   بارانش   را   خورشيد   برده   

 است   با   خود

 

 اين   دوان   خاک

 اين   روان   ريگ   در   رود

 و   اينک   هجوم   شاهرگ   زمين

 و   انتهای   چشمان   مان

که   ديگر   نمی   انديشد   بر   داغ   

 دستان   گره   شده

اين   آب   سيمانی   که   عکس   

 خويش   را   نيز

 در   خود   حل   کرده   است   ،

 تن   خاک   را   خراش   می   دهد

 و   تن   ريگ   را   خراش   می   دهد

 ...و   خراش   را   خراش   می   دهد

 

 کنار   نيلی   اين   سخت   اقيانوس

                                                      به   کلوخين   حنجره   

 هايمان

                                                                              فريادی   به   

 انتظار   نشسته   است

    اتـحاد   كاراتـحاد   كاراتـحاد   كاراتـحاد   كار ۱۰۳ويژه   نامه    ۱۳۸۱آذرماه       اتـحاد   كاراتـحاد   كاراتـحاد   كاراتـحاد   كار



 

 
 ۷ صفحه

حواي   بي   گناه   كه   سيب   هايت   نقش   پرده   بودند   و   هـر   گـز     !   مريم   
دت   در   گـور    مقلم را فراموش نكردي و با مح! همسرت   را   نفريفتند

اي   كاش   يك   پرده   از   سيب   هايت   را   .   نهادي   تا   قلم   را   فراموش   نكند
 .هم   كنارش   مي   گذاشتي   تا   تورا   فراموش   نكند

گيسوان   فرو   هشته   ات   زير   تور   عـزا    !   مريم   بي   گناه!   حواي   عاشق
نـي    .   مبهوت   و   غمناك   سر   تكان   مي   دهـي .   بي   تابانه   تاب   مي   خورد

 .ني   چشمت   در   اشك   نشسته   است
محمد   را   در   راه   آزادي   داده   ام   و   هـيـچ   پـاداشـي   جـز        :   مي   گويي

 !بادا   كه   بي   پاداش   نماني. آزادي   نمي   خواهم
   كنمـش    ربا چه براب.   من   هم   جعفر   را   تقديم   كرده   ام:   سيما   مي   گويد

 كه   مغبون   نباشم؟
آزادي   اگر   باشد   از   آن   تو   نيز   خواهد   بود،   اگر   طلوع   كنـد    :   مي   گويم

 .،   آفتابي   است   كه   غروب   ندارد
با   محمد،   پاسي   مانده   به   غروب،   كنار   مـيـز     
خانه   عباس   شكري   و   مينو،   در   اسلو   نشسته   

محمد   مات   پنجره   ي   عمارت   مـقـابـل      .   بوديم
 .بود   و   چشم   بر   هم   نمي   زد

 به   چه   نگاه   مي   كني؟: گفتم
 .به   آفتاب   : خنديد   و   گفت

 ي   استيگمان كردم منظورش آفتاب رو
 .پشت   پنجره   كسي   نيست: گفتم
اين   آفتاب   يك   ساعت   است   كه   روي   آن   :  گفت

پنجره   مانده   و   پيش   از   يك   بند   انگشـت   بـاال     
   بعد   از   ظهر   بود،   از   شساعت ش (   نرفته   است

روزهاي   ماه   ژوئن   كه   در   نروژبـلـنـدتـريـن        
 .)روزهاي   سالند

فتاب   لب   بام،   كه   صفت   پـيـران   اسـت      آاين جا ديگر  !   چه   بهتر:   گفتم
 .مفهومي   ندارد

چرا،   اگر   تا   آخر   پائيز   اين   جا   بماني   خواهي   ديد   كه   پـيـش   از     :   گفت
 .هر   جاي   ديگر   معني   پيدا   مي   كند

مگر   آفتاب   لب   بام   بودي،   آن   هم   در   آخر   پائيز،   كه   چـنـيـن      !   محمد
زود پريدي؟ آن روز از آن آفتاب لب بام چه مي خـواسـتـي كـه                   

 ؟.…ت   او   شده   بودي؟   آيا   مي   دانستي   كه   وچنان مبه
چه   كسانـي    !   ”      رمگي–شبان   “   چه   مي   خواستم؟   آزادي،   رهايي   از   

گمان   مي   دارند   كه   مي   توان   فرياد   ها   را   خامـوش   كـرد؟   كـودك،      
وقتي   از   تيرگي   زهدان   به   روشني   جهان   ديه   مي   گشايد،   نخستـيـن     

اين   همان   فريادي   است   كـه    .   تالقي   با   زندگي   را   با   فرياد   ندا   مي   دهد
با   اين   فرياد   آميخـتـن     .   هيبتش   ميان   دو   نيمه   ي   قلب   پرده   مي   افكند

خون   تيره   و   خون   روشن   ممنوع   مي   شود   و   نماد   ارزش   صـدا   در    
 .زندگي   آدمي   است

 :آن   كه   گفت
 تر از   صداى   سخن   عشق   نديدم   خوش

رى   كه   در   ين   گنبد   دوار   ايادگ
 بماند

 :و   آن   كه   گفت
 تنها   صداست   كه   مى   ماند

هر   دو   به   حقـيـقـتـي   وقـوف         
داشته   اند   كه   از   وحي   و   الـهـام     

 .نشات   مي   گيرد
باز   هم   مي   پـرسـي   چـه   مـي       
خواستم؟   آن   چه   جعـفـر   مـي      

درناها،   .   خواست   و   تو   و   ديگران   مي   خواهيد،   كبوتر   ها   مي   خواهند   
پرستو   ها   و   گنجشكان،   مرغان   مهاجر   و   پرندگان   دريـايـي،   حـتـا       

پسرم   كالغ   پاشكسته   را   مي   آورد   كه   زخمـش    . ها  كركس   ها   و   كالغ
را   ببنددو   چوب   كبريتي   حايل   پايـش   مـي     

 .مرهم   مي   گذارد   و   با   تنزيب   مي   بندد. كند
 ؟اين ديگر كجا بود: مي   گويم
در   باغـچـه،   ريسـمـانـي   پـاره         :   مي   گويد

در   تالش   رهايي،   نيـمـه     .   پاپيچش   شده   بود
جان   و   پاشكسته   و   خونين،   بـه   كـنـجـي       

 .افتاده   بود
نياز   به   آرامـش   دارد،   شـايـد      :   مي   گويم

 .گرسنه   و   تشنه   باشد
در   قفس   خالي   پرندگان   مي   گذاريمـش   بـا     

قفس را   .   گوشت   قيمه   شده   و   پياله   اي   آب
ام   خانه   به   آفتاب   ولرم   پائـيـز   مـي      بروي  

 .سپاريم   و   بر   مي   گرديم
   ديـگـر   از     چهل پنجاه کالغ.      نعره   ها   سر   می   دهدساعتي بعد كالغ  

از   الي   در   سرسرا   با   وحشت   نـگـاه     .   يندآپيرامون به پشت بام مي      
خير،   اين   . (   بام   خانه   پر   از   موجودات   سياه   خشمگين   است.   مي   كنيم

 .)كالغ   كار   به   دستمان   داده   است
پسرم   آهسته   چوب   بلندي   از   الي   در   بيرون   مي   راند   و   رزه   ي   در   

كالغ   بندي   خـود   را    .   در   باز   مي   شود.   قفس   را   با   آن   كنار   مي   زند
خيل   كالغان   بـا    .   بيرون   مي   اندازد   و   با      هر   چه   نيرو   پرواز   مي   كند

ابري   .   يند،   از   سر   غيرتآغار غار  شادي از پي او به پرواز در مي           
 .سياه   و   پر   تحرك   بر   صفحه   آبي   مي   دود

قيمه هاي گوشت در قفس مانده و پياله ي آب روي آن ريختـه و                
كالغ   عطاي   قفس   را   چنين   پاداش   بخشيده   . والت   كالغ   آميختهفضبا  

 .و   گريخته
اگر   كالغ   پـرواز    :   مي   گويند.   محمد   و   جعفر   پيش   چشم   ايستاده   اند

 بلند   مي   خواهد،   ما   كه   سيمرغيم   چگونه   نخواهيم،
پروازتان   خجسته   بادكه   آزادى   ما   به   درخشنـدگـى   و     :   مى   گويم

 .سرخى   خون   شماست

 آفتابى   كه   غروب   ندارد
 سيمين   بهبهانی

 

    اتـحاد   كاراتـحاد   كاراتـحاد   كاراتـحاد   كار ۱۰۳ويژه   نامه    ۱۳۸۱آذرماه       اتـحاد   كاراتـحاد   كاراتـحاد   كاراتـحاد   كار



 

 
 ۸ صفحه

محمد   جعفر   پوينده   در   هفدهم   خـرداد   در     -1333
اشكذر   يزد   در   خانواده   اي   زحمت   كش   به   دنيا   مي   

در   شش   سالگي   به   دبستان   مي   رود   و   از   ده   .   آيد
سالگي   ،   ضمن   تحصيل،   براي   كـمـك   بـه   امـرار       
معاش   خانواده   و   خريدن   كتاب   هاي   مورد   عـالقـه     

 .اش   به   كار   مي   پردازد
در   دوره   ي   دبيرستان   عالقه   به   كتـاب   و      –  ۱۳۴۷

كتاب   خواني،   به   ويژه   در   زمينه   ي   ادبيـات،   او   را    
در   رشته   هاي   روزنامه   نگاري   و   مقاله   نويسـي   و    

 .سرودن   شعر   به   طبع   آزمايي   بر   مي   انگيزد
   پس   از   پايان   تحصيالت   دبـيـرسـتـان   در          -۱۳۴۹

آزمون   دانشگاه   تهران،   در   رشته   حقوق   سيـاسـي     
قضائي،   در   شمار   نفرات   اول،   پذيرفته   مي   شود،   و   
از   همان   اوان   ورود   به   دانشگاه   به   فعاالن   مبارزات   

 .دانش   جويي   مي   پيوندد
پس   از   فارغ   التحصيل   شدن   در   رشته   ي     –  ۱۳۵۳

حقوق   براي   ادامه   تحصيل   در   رشته   ي   جـامـعـه      
شناسي   به   دانشگاه   سوربون   فرانسه   مي   رود   و   

در   طـول    .      فوق   ليسانس   مي   گيـرد ۱۳۵۶در   سال   
سال   هاي   تحصيل   در   فرانسه   در   جنـبـش   دانـش      
جويان   ايراني   خارج   از   كشـور   بـر   ضـد   نـظـام        

 .شاهنشاهي   فعاالنه   شركت   مي   ورزند
   در   شهريور   ماه   ،   در   آستانه   ي   سرنگونـي    -۱۳۵۷

دستگاه   سلطنت   پهلوي،   به   ايران   باز   مي   گـردد   و    
 .در   مبارزات   اجتماعي   شركت   مي   كند

  
در   ظرف   ده   سال   به   ترجمه   ي   مقاله   ها   و     -  ۱۳۶۷

آثار   سياسي   و   اجتماعي   مي   پردازد،   و   نخسـتـيـن      
،   نـوشـتـه   اونـوره   دو       «پير   دختـر »ترجمه   اش   

در   ايـن    .      منتشر   مي   شـود ۱۳۶۷بالزاك،   در   سال   
ده   سال   او   ترجمه   از   زبان   فرانسه   و   نوشتـن   بـه     
زبان   فارسي   را   با   پي   گيري   و   سـخـت   كـوشـي          

   و   ۱۳۶۹در   سـال    «پير   دختـر    ».   دنبال   مي   كند
 .   تجديد   چاپ   مي   شود۱۳۷۰
 «كـوبسـك   ربـاخـوار    »   انتشار   ترجمه   ي   -۱۳۶۸

 .نوشته   ي   بالزاك   از   سوي   نشر   سخن
،   «راه   زندگي»   انتشار   ترجمه   ي   كتاب   هاي   -۱۳۷۰

آمـوزش   و    »و   نيـز     «راهنماي   آموزش   مادران»
نوشته   ماكارنكو،   به   ترتـيـب،   از      «تربيت   كودكان

 .سوي   انتشارات   نگاه   و   پيشرو
دفاع   از    ) «جامعه   شناسي   ادبيات»   انتشار   -۱۳۷۱

اثر   معروف   لوسين   گلـدمـن     )   جامعه   شناسي   رمان
ايـن   تـرجـمـه   بـا        .   از   سوي   نشر   هوش   و   ابتكـار 

استقبال   گسترده   ي   اهل   قلم   و   خوانندگان   حـرفـه     
اي   ادبيات   روبه   رو   مي   شود،   و   نام   پـويـنـده   بـه       
عنوان   مترجمي   جدي   و   پي   گير   در   امور   جـامـعـه      

 .شناسي   ادبي   بر   سر   زبان   ها   مي   افتد
،   «سـوداي   مـكـالـمـه     »انتشار   ترجمه   ي     –  ۱۳۷۳

اثر   مهم   فـرمـالـيـسـت   روس        «آزادي   »،    «خنده»
 .ميخاييل   باختين   از   سوي   نشر   آرست

همی   گفتم   که   خاقانی   
 دريغاگوی   من   باش

دريغا   ،   من   شدم   آخر   دريغا   
 گوی   خاقانی

 
. برايت   هديه   آورده   ايم!  ای   خاک    

   را   آورده   ايم   که   تيغه   «   ياس   «کل   
داس   «ی   بی   مروت   و   تطاول   گر      

 .   به   يغما   برده   است«
. با   تو   سخن   می   گوييم   !  ای   خاک   

هديه   ای   که   امروز   در   آغوش   تو   
آرام   می   گيرد   در   کنار   شقايقی   
خواهد   آراميد   که   همين   ديروز   به   

 .تو   سپرده   ايم
بهترين   و   فرزانه   ترين   !  ای   خاک   

 .فرزندانت   را   به   هديه   آورده   ايم
کسی   و   کسانی   را   به   تو   !  ای   خاک   

سپرده   و   می   سپاريم   که   شرف   
انسان   بودن   را   در   همه   ی   عمر   
کوتاه   ،   اما   پرثمر   خويش   ،   با   
وسواسی   سودايي   پاسداری   کرده   

 .اند
جسم   نازنينی   را   در   دل   !  ای   خاک   

جاودانه   ی   خود   جای   می   دهی   که   
ذره   ذره   ی   وجودش   عشق   به   
آزادی   و   عشق   به   مردم   و   نفرت   از   

 .کينه   را   فرياد   می   کرد
ما   دوستان   و   ياران   اين   !  ای   خاک   

عزيزان   از   دست   رفته   ،   به   وجدان   

مان   سوگند   می   خوريم   که   اين   
بردارشدگان   جهل   و   کينه   ،   آن   
چنان   شيفته   ی   آزادی   بودند   که   
آزادی   انديشه   ای   که   برای   خود   

می   خواستند   بی   هيچ   
حصر   و   استثنايي   

برای   همگان   طلب   می   
کردند   ،   حتا   برای   آن   
شکارچيان   کورانديشي   که   

اين   چنين   ناجوانمردانه   تيشه   بر   
 .ريشه   ی   اين   درختان   تناور   زدند

کسانی   را   به   تو   سپرده   !  ای   خاک   
و   می   سپاريم   که   در   دو   لحظه   ی   

   زندگی   شان   «   بود   و   نبود   «کوتاه   
،   بی   هراس   از   هزار   و   يک   مشکل   
پيدا   و   پنهان   روزگار   ،   به   چيزی   
جز   فرهنگ   اين   مرزوبوم   ،   جز   
رستگاری   مردم   و   ترقی   جامعه   
نمی   انديشيدند   و   با   چشمانی   
پرسش   گر   و   تفسيری   بر   فرهنگ   
جهان   و   با   تامل   در   فرهنگ   جامعه   
ی   خويش   ،   در   جست   و   جوی   

راهی   بودند   که   بتواند   حتا   يک   قدم   
ما   را   به   جاده   ی   ترقی   و   تعالی   
 .فرهنگی   و   اجتماعی   رهنمون   شود

کسانی   را   به   تو   سپرده   !  ای   خاک   

و   می   سپاريم   که   
   «   چاووشی   «هم   در

 :صال   می   دادند   که   
 بيا   تا   راه   بسپاريم

به   سوی   سبزه   زارانی   
 ...که   نه   کس   کشته   ،   ندروده

 به   سوی   آفتاب   شاد   صحرايي
که   نگذارد   تهی   از   خون   گرم   

 خويشتن   جايي
وما   بر   بيکران   سبز   و   مخمل   گونه   

 ی   دريا   ،
می   اندازيم   زورق   های   خود   را   

 چون   گل   بادام
و   هم   به   سنگينی   و   صالبت   پتک   

 :آهنگران   می   خواندند   
 بيا   ره   توشه   برداريم

 ...قدم   در   راه   بی   فرجام   بگذاريم   
تو   خود   گواهی   که   از   !  ای   خاک   

هزاران   ساقه   ای   که   از   دل   تو   
جوانه   می   زنند   ،   تنها   شماری   اندک   
از   ميان   آنان   ،   طی   ساليان   دراز،   
درختانی   می   شوند   پرشاخ   و   برگ   
که   روی   به   آسمان   دارند   و   
دربرابر   تو   به   تعظيم   می   ايستند   و   
ما   امروز   شرمنده   ی   توايم   ای   
خاک   که   نتوانسته   ايم   از   اين   نشانه   
. های   بزرگی   ات   پاسداری   کنيم
 !شرمنده   ايم   ،   پوزش   ما   را   بپذير

. تعزيت   و   تسليتت   باد!  ای   خاک   
گفته   ای   از   شاعری   بزرگ   در   رثای   
از   دست   رفتن   بزرگ   شاعر   ديگری   

شايد   که   .  را   برايت   می   خوانيم
 :تسالی   دل   سوگوار   تو   باشد

   انسانی   که   دانسته   زيسته   و   «
لحظه   به   لحظه   ی   عمرش   معنی   
داشته   ،   آبروی   جامعه   ،   پشتوانه   
ی   سربلندی   ،   و   بخشی   از   تاريخ   
يک   ملت   است   حتا   هنگامی   که   
محيط   او   به   درستی   درکش   

حضورش   حرمت   آموخت   ...  نکند
و   الجرم   غيابش   به   اين   حرمت   

 «. ابعاد   افسانه   ای   بخشيد
 
 
متن   سخن   در   خاکسپاری   (   

 )محمدجعفرپوينده   
 

  

 !ای   خاک   
 با   تو   سخن   می   گوييم

 كاظم   كردوانى   

 سال   شمار   زندگى   
 محمد   جعفر   پوينده   
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 ۹ صفحه

محمد   مختاري   در   خانواده   اي   متوسط   و    – ۱۳۲۱
دوره   . زحمت   كش   در   شهر   مشهد   متولد   مي   شود

ي   تحصيالت   ابتدائي   و   متوسط   ي   خود      رادر   
سپس   وارد   دانشگاه   . زادگاهش   مي   گذراند

   در   رشته   ي   ۱۳۴۸فرودسي   مي   شود   و   در   سال   
 .ادبيات   فارسي   فارغ   التحصيل   مي   گردد

  
و    «نگين»   انتشار   اشعار   در   مجالت   -۱۳۴۶

واقعيت   گرايي   و   »،   انتشار   ترجمه   ي   «فرودسي»
،   اثر   جان   آيدايك   از   سوي   نشر   «داستان   بلند

 .سپهر
   ازدواج   با   خانم   مريم   حسين   زاده   كه   خود   -۱۳۵۱

نيز   نقاش   است،   و   حاصل   اين   ازدواج   دو   فرزند   به   
و   سهراب   ) بيست   و   پنج   ساله( نام   هاي   سياوش   

 .است) سيزده   ساله   ( 
،   زير   ”بنياد   شاهنامه   “    فعاليت   خود   را   در   -۱۳۵۲

   آغاز   ۱۳۵۰نظر   استاد   مجتبي   مينوي،   كه   از   سال   

كرده   بود،   به   طور   جدي   دنبال   مي   كند،   و   پس   از   
مدتي   به   عضويت   هيات   علمي   اين   بنياد   در   مي   

بنياد   “ او   به   عنوان   يك   شاعر   نوپرداز   در   . آيد
به   دريافت   و   درك   خود   از   شعر   عمق   و   ” شاهنامه   

 .غناي   گسترده   اي   مي   بخشد
در   وهم   سند   »انتشار   مجموعه   ي   شعر    - ۱۳۵۵
 .از   سوي   نشر   تندر «باد

قصيده   هاي    »انتشار   مجموعه   ي   شعر- ۱۳۵۶
 .از   سوي   نشر   آرمان «هاويه
بر   شانه   ي   »انتشار   مجموعه   ي   شعر    – ۱۳۵۶
 .از   سوي   نشر   توس «فالت
از    «۵۷شعر    »   انتشار   مجموعه   ي   شعر-۱۳۵۸

سوي   نشر   شباهنگ،   تدريس   در   دانشكده   ي   هنر   

،   )انقالب   فرهنگي ( ۱۳۵۹هاي   درآماتيك   تا   سال   
 .«بيداران »همكاري   فعاالنه   در   نشر   جنگ   ادبي

تا   سال   ” كانون   نويسندگان   ايران   “ دبير    -1359
،   سپس   «كتاب   جمعه»،   همكاري   با   ۱۳۶۰

دستگيري   و   زنداني   شدن   او   به   مدت   تقربيا   دو   
 .سال،   و   انفصال   دايم   از   خدمات   دولتي   

تصحيح    ) «داستان   سياوش »   انتشار-۱۳۶۳
از   ) انتقادي   زير   نظر   مينوي   و   با   همكاري   قريب

 .سوي   موسسه   ي   مطالعات   و   تحقيقات   فرهنگي
عضويت   در   شوراي   نويسندگان   مجله   ي    – ۱۳۶۵

به   مدت   سه   سال،   همكاري   با    «دنياي   سخن»
 .مطبوعات   ادبي   ديگر

سروده   ي   ( انتشار   منظومه   ي   ايراني    – ۱۳۶۸
از   سوي   نشر   قطره،   ) ۱۳۶۶   تا   ۱۳۶۴سال   هاي   

از   سوي    «حماسه   در   رمز   و   راز   ملي»انتشار   
 .نشر   قطره

تبلور   تضـاد     )«اسطوره   ي   زال    »انتشار  –  ۱۳۶۹

جامعه   »   انتشار   ترجمه   -۱۳۷۴
بالراك   زوال،   : شناسي   رمان   

اثر   بلند   آوازه   ي   جورج    «استاندال
لوكاچ   از   سوي   انتشارات   تجربه،   

   تجديد   ۱۳۵۷اين   كتاب   در   سال   
چاپ   مي   

 .شود
۱ ۳ ۷ ۶-   

ــار     ــشـ ــتـ انـ
ــه     ــمـ ــرجـ تـ

ــه،    » ــع ــام ج
فــرهــنـــگ،     

اثـر     «ادبيات
لـــوســـيـــن   
گلـدمـن،   از     
سوي   نشـر    
چشــــمــــه،   
ــار     ــشـ ــتـ انـ

سپيده   دمان   فـلـسـفـه   ي       »ترجمه   
اثـر   مـاكـس       «تاريـخ   بـورژوايـي   

هوركهايمر   از   سـوي   نشـر   نـي،      
پيكار   با   تبعيـض    »انتشار   ترجمه   ي   

اثر   آندره   ميشل   از   سـوي     «جنسي
 .انتشارات   نگاه   

  
اگـر    »   انتشار   تـرجـمـه   ي      -۱۳۷۷

جـامـعـه       »،«فرزند   دخـتـر   داريـد   
شناسي   و   روانشناسي   شكل   گيـري    

اثـر   الـنـا       «شخصيت   در   دختر   هـا 
جانيني   بلوتي   از   سوي   نشـر   نـي،     

مكتب   بوداپسـت     »انتشار   ترجمه   ي
اثــر   جــورج   لــوكــاچ   از   ســوي   «

انتشارات   فكر   روز،   انتشار   ترجمـه    
اثـر   ژاك     «در   آمد   ي   بر   هـگـل  »ي   

دو   نت   از   سوي   انتشارات   فكر   روز،   
ــار      ــش ــت ان
ترجمه   ي   

سياسـت    »
مـــــلـــــي   
،   «كـــتـــاب

راهنمـاي    »
توسعه   ي   
ــاب   و    ــت ك
ــاب    ــتــ كــ
ــي     ــوانـ خـ

اثر   آلـوار    «
و   گارثـرن    
از   ســوي   
نشر   كارنامه،   انتشار   تـرجـمـه   ي      

در   آمدي   بر   جـامـعـه   شـنـاسـي         »
گـرامشـي،     »اثر   باختيـن،     «ادبيات

ــگــران  ــوكــاچ   و   دي از   ســوي    «ل
انتشارات   نقش   جـهـان،   انـتـشـار        

پرسش   و   پـاسـخ   در     »ترجمه   ي   
اثر   ليـالـويـن   از       «باره   حقوق   بشر

سوي   نشر   قطره،   انتشار   ترجمه   ي   
اعالميه   حقوق   بشر   و   تاريخچه   ي   »
اثر   گلن   جـانسـون   از   سـوي       «آن

تاريـخ    »نشر   ني،   انتشار      ترجمه   ي   
اثز   جورج   لوكـاچ     «و   آگاهي   طبقاتي

 .از   سوي   نشر   تجربه
   در   بعداز   ظهر   چهارشـنـبـه      -۱۳۷۷

هجدهم   آذر   ماه   اورا   در   خـيـابـان      
ايران   شهر   تهران   وقتي   كه   از   سـر    
كارش   باز   مي   گشـت،   ربـودنـد   و      
روز   بعد   جسدش   را   در   روسـتـاي     

پوينـده   در    .   بادامك   شهريار   يافتند
   ۱۳۴مـتـن     “   تدوين   و   انـتـشـار      

و   ازسر   گيري   فعـالـيـت      ”   نويسنده   
نـقـش     ”   كانون   نويسنـدگـان   ايـران   

فعالي   داشت،   و   يك   مـاه   قـبـل   از      
مرگش،   به   همراه   پنج   نويسـنـده   ي     
ديگر،   كه   عضو   كميته   ي   تـدارك   و    

كـانـون     “   برگزاري   مجمع   عمومـي    
بـودنـد،   بـه      ”   نويسنـدگـان   ايـران   

دادسراي   انقالب   فراخوانـده   شـده     
از   او   بيش   از   صد   و   پـنـجـاه      .   بود

مقاله   و   بيست   و   هفت   كتاب   ترجمـه    
دست   كـم   نـه     .   و   تاليف   شده   است

كتاب   ترجمه   شده   ديگـر   از   او   در    
دست   چاپ   اسـت   كـه   بـه   زودي      
: شاهد   انتشارشان   خـواهـيـم   بـود    

هگل   و   انديشه   ي   سـيـاسـي   در      »
اثر   پالنـتـي     «  ۱۸۳۰ -۱۹۱۷:  روسيه
نقدي   بـر   فـلـسـفـه   ي         »بونژور،

 »اثر   پالنتي   بژور،«معاصر   روسيه   
اثـر    «آروز   هاي   هاي   بر   باد   رفتـه    

زنان   از   نـگـاه     »اونوره   دو   بالزاك،   
كـابـوس     »اثر   بنوات   گرو،    «مردان

 »اثر   ويويان   فورستـر، «اقتصادي   

در   آمدي   بر   جـامـعـه   شـنـاسـي         
اثر   مـحـمـد       «آموزش   و   پرورش

ــاســي    »شــكــراوي،    ــان   شــن زب
اثر   ژان   لوئـي   كـالـوه،       «اجتماعي

اثر   جـمـشـيـد        «تحوالت   خانواده»
در   شـنـاخـت   انـديشـه        »بهنام،   
اثر   ستمي   نمير   و   ميـشـل      «گلدمن
 .لووي   

 

آخرين   تساليم   اين   که   در   يک   چيز   ...  
اگر   خاطره   ی   زنده   ی   او   .  تنها   نيستم

فقط   برای   من   می   ماند   و   دوستان   و   
نزديکانش   ،   بزرگ   ترين   ميراث   او   برای   

کتاب   هايش   و   زندگی   :  همه   ماست   
 .پرتالشش   که   زيباترين   کتابش   بود

از   متن   سخن   رانی   همسر   پوينده   در   مراسم   تشييع   
 پيکر   پوينده

 

 سال   شمار   زندگى   
 محمد   مختارى



 

 

مختومه   اعالم   کردن   پرونده   اين   جـنـايـات   ،بـي       
شك   يكي   از   مهمترين   اهداف   جمهوري   اسـالمـي     

اما   امروز   ،   پس   از   گذشت   سال   . بوده   و   مي   باشد   
ها   از   وقوع   اين   عمليات   مرگبـار   مـي   تـوان   بـه       
جرات   ادعا   نمود   كه   در   اين   عرصه   رژيم   شکست   

از   همين   روست   كـه   بـدون     .   قطعی   خورده   است
هيچ   شبهه   اي   بايد   گفت   که   سؤال   باال   پـاسـخـش      
منفي   است      چرا   كه   حكومت   مذهـبـي   ايـران   بـه       
خوبي   به   اين   واقعيت   پی   برده   است   كه   بـاتـالقـي         
كه   بواسطه   قتل   هاي   زنجيره   اي   زمـانـي   دهـان      
گشاد،   هر   لحظه   با   هر   حركت   و   مـانـور   جـديـد       
براي   خالصي   از   اين   ننگ   عميقتر   گرديده   و   قطعـا    
در   افقي   نه   چندان   دور   پيكر   متعفن   حكومتـش   را    

 .خواهد   بلعيد
جمهوري   اسالمي   ايران   در   طول   بيسـت   و   سـه     
سال   حيات   ويرانگر   خود   مبارزان   و   انسان   هـاي    
فرهيخته   اي   را   در   راستای   تداوم   حکومت   ننگيـن    

 . آفرينش   به   مسلخ   گاه   برده   است
رژيم   مذهبی   حاکم   برايران   ،   از   همان   فرداي   تولد   
ناميمون   خود   كشتار   و   سركوب   خشن   توده   های   
کار   و   زحمت   ومبارزين   راه   آزادي   را   در   دستور   

 . كار   خود   قرار   داده   بود
هر   نوع   صداي   حق   طلبانه   اي      را   برای   برقـراري    
آزادي   و   عدالت   اجتماعي،   كه   همان   شعـار   هـاي     

   بر   عليه   ديكتاتوري   شاه   ۵۷اصلي   قيام   بهمن   ماه   

بود   را   در   نطفه   خفه   ساخته   و   برای      حفظ   بـقـای        
خود   و   در   جهت   سركوب   آزادي   خواهان   ،   همـان    
شيوه   ها   و   تاكتيك   هاي   شناخته   شده   رژيم   هـاي    

 .توتاليتر   را   به   عاريت   گرفته   است
سوء   استفاده   از   ناآگاهي   توده   ها،   تحميق   مذهبي   
و   مبدل   ساختنشان   به   انسان   هايي   يك   بعدي   بـا    

،   بـه   امـيـد       «اسم   رمز   ،،امت   هميشه   در   صحنه
وصال   آخرتي   بهشتي   و   رهائي   از   مجازات   هـاي    

 .واهي   ديني   
   ايجاد   تزلزل   سياسي   در   روشنـفـكـران       -

بالفعل   و   بالقوه   ،   با   تـوسـل   بـه   حـربـه   هـاي         
 گوناگون   رعب   و   وحشت   و   ايجاد   جو   پليسي

دستگيري   ،   زندان   و   اعـدام   مـبـارزان       -
درخفا   و   در   مال   عام   با   هدف   مسلط   ساختن   جـو    
ترس   و   وحشت   ودر   نهايت   راندن   و   سوق   دادن   
آنان   از   صحنه   هاي   سياسي   به   صحنه   هاي   نبرد   

 .زندگي   روز   مره
پايمال   نمودن   حقوق   بشر،   نفي   ابتـدائـي      -

ترين   حقوق   شهر   وندي   ،   كنترل   و   منع   فـعـالـيـت       
هاي   سياسي   و   اجتماعي   ،   تفتيش   عقايد   و   ايجـاد    
شرايط      خفقان   سياسي   ،      ترك   خانه   و   كـاشـانـه      
وگريز   خيل   عظيمي   از   مردم   به   ناكجا   آباد   هـا   و    
تبعيد   باهدف      تضعيف   كمي   صفوف   مخـالـفـيـن       

 .حكومت
و   سر   انجام   بكار   بـردن   شـيـوه   هـاي        -

گوناگون   شكنجه   و   قتل   های   مافيـائـي   و   قـرون      
وسطائي   توسط   سازمان   هاي   امنيتي   ملي   و   بيـن    
المللي   در   جهت   ايجاد   جو   وحشـتـي   مضـاعـف       
برای   عقيم   کردن   مبارزاتي   است   كه   همـواره   بـا     
شركت   فعال   و   ايسـتـادگـي   بـدون   سـازش   و        
خستگي   ناپـذيـرآزادی   خـواهـان   در   عـرصـه         

اجتماعي،   باني   بقاء   و   اعتالی     –مبارزات   سياسي   
اين   مبارزات   در   سطوح   ملي   و   بين   المـلـي   بـوده      

همان   فرياد   هاي   ماندگاری   كه   بـا   بـه   كـار      .   اند
گيري   وتلفيق   ماهرانه   و   مدبرانه   ي   خود   در   طول   
سال   های   سرکوب   ،   مبارزاتي   علني   و   غير   علنـي    
و   حركت   هاي   اعتراضي      را   پيش   برده   و   مانع   از   
آن   شدند   كه   قلب   جنبش   اعتراضی   در   ايـران   از    

همان   نويسندگان   و   روز   نـامـه     .   طپش   باز   ايستد
نگاران   آزادي   خواهی   كه   لحظه   ای   از   بر   آوردن   
فرياد      هـاي   اعـتـراضـي   عـلـيـه   مـنـاسـبـات              
استثمارگرانه   سرمايه   داري   و   ارتجاع   مذهبی   باز   
نمانده   و   سر   انجام   نيز   به   دست   عوامل   لمپن   ،   بي   
هويت   ومزدور،   يكي   پس   از   ديگري   بـه   اشـکـال         

 . فجيعي   به   قتل   رسيدند
آري،   همان   قربانيان   قتل   هاي   زنجـيـره      -

 !اي
برای   پاسخ   به   اين   سئوال   کـه   بـه   چـه       -

داليلی      اين   عده   از   مبارزان   به   چنـيـن   سـيـاقـی        
مورد   تهاجم   و   تعارض   از   سـوي   رژيـم   قـرار      

 ۱۰ صفحه

از   سـوي    )  و   وحدت   در   حماسه   ملي   
 .انتشارات   آگاه

ــوراي     -۱۳۷۱ ــت   در   ش ــوي    عض
به   مدت    «تكاپو»نويسندگان   مجله   ي   

 زاده    »دو   سال   ،   انتشار   ترجمه   ي   ،
   ۱۵۰ترجمه   ي    ) «ي   اضطراب   جهان

 .)   شاعر   اروپائي۱۲شعر   از   
 ) «انسان   در   شعر   معاصـر  »انتشار

از   سـوي   نشـر     )   نقد   و   تحليل   ادبـي 
 .توس   
ــتــشــار   تــرجــمــه   ي   –  ۱۳۷۳  »ان

زندگي   شـاعـر   بـزرگ       ) «تسوتايوا
 .از   سوي   نشر   نسل   قلم) روس
هفـتـاد   سـال       »تاليف   كتاب  –  ۱۳۷۴

  «عاشقانه
   ۱۳۰۰آنتولوژي   شعر   معاصر   از    )  
كه   هـنـوز   مـجـوز   نشـر          )   ۱۳۷۰تا   

برگ   گـفـت   و      »نگرفته   است،   انتشار
سخن   راني   هاي   مـخـتـاري       ) «شنيد

از   )   در   باب   شعر   و   ادب   و   فـرهـنـگ   
 .سوي   نشر   افرا   در   كانادا

ــشــار   تــرجــمــه          –  ۱۳۷۵ انــت

زندگي   شاعـر   بـزرگ      ) «آخماتو»
 .از   سوي   نشر   نسل   قلم   ) روس
نيـمـا   و   شـعـر        »انتشار  –  ۱۳۷۶
گفت   و   گوي   با   مخـتـاري      )«امروز

از   سوي   )   در   باره   نيما   و   اشعار   او   
كاري   از   فرهنگ   خانـه    (   نشر   معين   
،   انتشار   تـرجـمـه   ي      ) ي   مازندران

زندگـي   شـاعـر       ) «ماياكوفسكي»
از   سوي   نشر   نسـل    )   بزرگ   روس

ــه   ي       ــم ــرج ــشــار   ت ــت ــم،   ان ــل ق
زنـدگـي   شـاعـر        ) «ماندلستايـم »

از   سوي   نشر   نسـل    )   بزرگ   روس
 .قلم   

تـمـريـن       »انتشار   كـتـاب    –  ۱۳۷۷

مجـمـوعـه   ي   مـقـاالت         )«مدارا   
،   هم   ) فرهنگي   ،   اجتماعي   ،   سياسي   

 ) «چشم   مركب»چنين   كتاب   هاي   
تحليلي   از   نوانديشي   و   نو   ذهـنـي     

نـقـد   و      ) «ده   روايـت »،   )معاصر   
آرايـش    »،   ) بررسـي   ده   رمـان     

 »،) ۱۳۶۸اشعار   سـال     )«دروني
وزن   دنيا   و   »،   «سهابي   خاكستري

كه   سـه     ) «شاعران   معاصر   ايران
جلد   آن   ،   در   بـاره   ي   آتشـي،     
كسرائي   و   رويائـي   آمـاده   شـده      

 .در   دست   انتشارند) است
در   بعد   ظهر   پنج   شنبـه   دوازدهـم     
آذر   ماه   او   را   در   حوالي   خانـه   ي    
استيجاري   اش   در   تهران،   وقـتـي     
براي   خريد   از   خانه   بـيـرون   مـي      
رفت،   ربودند   و   روز   بعد   جسـدش    
. را   در   حوالي   شهر   ري   يـافـتـنـد    
“ مختاري   در   تدوين   و   انـتـشـار      

و   از   سـر    ”      نـويسـنـده   ۱۳۴متن   
كانون   نويسندگـان    “   گيري   فعاليت   

نقش   فعالي   داشت،   و   يـك    ”   ايران   
ماه   قبل   از   مرگش،   به   همراه   پـنـج     
نويسنده   ديگر،   كه   عضو   كميته   ي   
تدارك   و   برگزاري   مجمع   عمومـي    

بودند،   ”   كانون   نويسندگان   ايران“   
به   داد   سراي   انقالب   فـراخـوانـده      

از   او   بيش   از   صد   مقالـه    .   شده   بود
در   موضوع   هاي   مختلف   فرهنگي،   
ادبي،   اجتماعي،   و   سياسي   در   دو   

 .دهه   ي   اخير   منتشر   شده   است
 

 ؟ه   استآيا قتل  هاى زنجيره اى به فراموشى سپرده شد                                   
 ابتکاری 

نقطه   عزيمت   جامعه   ی   ما   بايد   کنترل   قدرت   در   جهت   توزيع   عادالنه   ...
          محمد   مختاری      و   آزادانه   ی   توسعه   و   فرهنگ   باشد
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 ۱۱ صفحه

گرفتند،   جواب   های   متفاوتی   ،در   جامـعـه   طـرح      
اما   آن   چه   قابل   رؤيـت   و   اسـتـالل      .   شده   است

است،   عجز   رژيم   در   مقابله   بـا   ايـن   فـرزنـدان       
چرا   كه   فعاليت   هـاي    .   شايسته   ميهن   بوده   است

آنان   در   حيطه   هاي   مختلف   سياسي،   فرهنگي   و   
اجتماعي   و   از   آن   گذشته   چگـونـگـي   و   نـحـوه        
فعاليتشان   بويژه   در   شرايط   نبود   آلـتـرنـاتـيـو        
سياسي،   از   سوئي   عملكردي   به   مثابه   تكيه   گـاه    
براي   جنبش   اعتراضي   داشت   و   از   سوئي   ديـگـر     
به   عنوان   سنگ   محكـي   در   جـهـت   بـر   آورده       
نمودن   عيني   گرايشات   و   امكانـات   بـالـفـعـل   و        
بالقوه   موجود   در   حاكميت   در   رابطه   با   ادعاهـاي    
اصالح   طلبانه   و   رفرم   طلبانه   به   حساب   مي   آمـد    
و   از   اين   طريق   بطور   مستقيم   و   يا   غير   مستقـيـم     
سبب   افشاء   و   بر   مال   شدن   چهره   واقعي   جـنـاح     
هاي   مختلف   حاكميت   جمهوري   اسالمـي   ايـران     

سـنـدي     .   در   عرصه   ملي   و   بين   المللي   مي   گرديد
عيني   در   جهت   اثبات   اين   ادعا،   حركـات   ضـد   و     
نقيض   و   ناشيانه   عمال   و   مسئولين   جـمـهـوري      
اسالمي   ايران   در   ابتدا   در   جهت   كتمان   هر   گونـه    
ارتباطي   با   اين   سلسه   قتل   ها،   اعتراف   ناگهاني   و   
به   آگاهي   از   وقـوعشـان   و   تـالش   در   جـهـت        
تحريف   و   تحميق   اذهان   عمومي   كه   گوئي   اعمـال    
خود   بخودي   و   نتيجه   سر   كشي   تنها   بخشـي   از    
عمال   رژيم   بوده   و   سر   آخر   بر   گـزاري   دادگـاه     
نمايشي   براي   به   اصطالح   به   جـزا   رسـايـنـدن       

 . عاملين   اين   جنايات   است
سركوبي   و   به   قتل   رساندن   مخالـفـيـن       -

در   جمهوري   اسالمي   ايران   پديده   اسـت   كـه   از     
بدو   بينان   گذاري   اين   حكومت   و   به   عنوان   جزئي   
از   آن   قابل   اثبات   است،   ليكن   نقاط   عـطـف   ايـن      
جنايات   باالخص   دامنگير   خامنه   اي،   رفسجـانـي،     

 .خاتمي   و   ديگر   اعوان   و   انصار   آنها   مي   گردد
تا   كنون   انسان   هاي   فرهيخته   بسيـاري     -

چون   علي   اكبر   سعيـدی   سـيـرجـانـي،   احـمـد          
ميرعالئي،   غفار   حسيني،   ابراهيم   زال   زاده،   دكتر   
تفضلي،   محمد   جعفر   پوينده،   محمد   مـخـتـاري،      
مجيد   شريف   ،   پروانـه   اسـكـنـدري،   داريـوش        
فروهر،   پيروز   دواني   و   صد   ها   انسان   با   نـام   و    
بي   نام   با   اين   روش   از   سوي   رژيم   بلعيده   شـده    

 .اند
بر   خالف   انتظار   حاكميت،   باز   تاب   اين   جنـايـات     
وتوسل   به   اين   حربه   هاي   غير   انساني   ،   جنـبـش     
اعتراضي   اي   را   در   سطح   توده   ها   به   حركت   در   
آورد   كه   در   نهايت   منجر   به   اقرار   علنـي   سـران     
جمهوري   اسالمي   در   رابطه   با   بخشي   از   اين   قتل   
هاي   سياسي   موسوم   به   قتل   هاي   زنجـيـره   اي     

 .گرديد
مسئولين   رژيم   تالش   نمودند   كه   بر   طبق   سـنـت     
هاي   هميشگي   و   فريبكارانه   ،گناه   اين   قتل   هـا   را    
منسوب   به   گروه   موهومي   بنمانيد   كه   گـويـا   در     

وزارت   اطالعات   نفوذ   كرده   است   و   آنان   گـروه    
خودسري   هستند   كه   مسئول   اصلي   آن   مـعـاون     
اسبق   وزير   اطالعات   به   نانم   سعيد   امامي   اسـت    
و   اين   قتل   ها   هيچ   سنخيـتـي   بـا   سـران   رژيـم        

متعاقب   اين   تـالش   هـا   ،   جـنـاح   هـاي        .   ندارند
جمهوري   اسالمي   به   توافق   رسيدند   و   تحقيقـات    
و   اعتراضات   را   در   جهت   اهداف   سياسـي   خـود     
سوق   داده   و   به   ايجاد   يك   دادگاه   نـمـايشـي   و      

بـه    .   سناريويي   از   پيش   نوشته   شده   پرداخـتـنـد   
اميد   اين   كه   افكار   عمومي   ايران   و   جـهـان   را   از     
آمرين   و   فتوا   دهندگان   و   مسئولين   اصـلـي   ايـن      

 .جنايات   هولناك   منحرف   كنند
در   واقع   همين   تالش   مزورانه   در   جهت   تحـريـف     
و   ممانعت   از   بر   مال   شدن   نقش   مستقيـم   سـران     
جمهوري   اسالمي   در   اين   جنايات   هولنـاك   بـود     
كه   نه   تنها   به   آنها   كمكي   تنوانست   بكند   بلكـه   آن    
. ها   را   در   بحران   هاي   جديد   سياسي   وارد   كـرد 

رژيم   قصد   آن   داشت   تا   با   قرباني   كردن   يك   يـا    
چند   تن   از   مهره   هاي   دست   دوم   و   سوم   دستگاه   
امنيتي   ،   اين   چنين   به   افكار   عمومي   جهان   وانمود   
كند   كه   نه   تنها   رژيم   در   ترور   مـخـالـفـان   خـود        
نقش   نداشته   بلكه   حتي   قاطعانه   نيز   با   اين   گـروه    

كه   در   دستگاه   امنيتي   جـمـهـوري       «خود   سر »
اسالمي   نفوذ   كرده   مقابله   كرده   و   آنهائي   را   كـه    
از   دستگاه   هاي   اطالعاتي   و   امنيتي   و   سـرويـس     

و   «سـي   آي   ا    »هاي   جاسوسي   بيگانه   چـون    
،   تغذيه   مي   شدند   به   مـجـازات   خـود       «موساد»

خواهد   رساند   و   محفل   ها   ي   آن   ها   را   نيز   ريشـه    
 .كن   خواهد   نمود

نشـان   دهـنـده   ايـن         «قتل   های   زنجيره   ای    »
واقعيت   تلخ   مي   باشند   كه   در   ايران   هيـچ   گـونـه      
تضميني   در   رابطه   با   امنيت   فردي   و   اجتـمـاعـي      
وجود   ندارد   و   رژيم   فاشيستي   مذهبي   حاكم   بـر    
ايران   بر   خالف   ادعاهاي   واهي   و   تبليغاتي   گوش   
خراشش   براي   اقدام   و   حفظ   حكومت   ننـگـيـن   و      
ضد   انسانيش   قادر   به   اعمال   هر   نوع   جنايتـي   از    
جمله   آدم   ربائي،   اعتراف   زير   شكنجه   و   ترور   و   

سيامك   پورزند   »همان   گونه   كه   .   اعدام   مي   باشد
را   ربودند   و   در    «مهر   انگيز   كار»همسر   خانم   «

يك   دادگاه   نمايشي   به   يازده   سال   حبس   محكـوم    
كردند   و   او   در   خالل   يك   شوي   فـرمـايشـي   بـه       

 .جرائم   از   باال   ديكته   شده   اش   اعتراف   نمود
دامنه   اعمال   وحشيانه   و   بالهت   بار   رژيم   تا   بدان   
حد   گسترش   يافته   كه   ديوانه   وار   هر   نوع   صـداي    
 »اعتراضي   را   بخصوص   در   ارتباط   با   ماجر   اي

در   نطفه   خفه   مي   كـنـد   و     «قتل   هاي   زنجيره   اي   
حتي   از   به   بند   كشيدن   ياران   خود   نـيـز   ابـائـي       

،   «گـنـجـي   »همان   گونه   كه   افرادي   چـون    .  ندارد
و   غيره   كـه     «آقا   جري   »و    «اشكوري»،   «باقي»

از   زمره   حاميان   اين   حاكميت   مي   باشنـد   مـورد     
بي   مهري   و   حبس   قرار   مي   گـيـرنـد،   چـرا   كـه        

عليرغم   تاكيد   و   تائيد   اين   حاكميت   و   استقـرار   و    
ادامه   نظم   موجود   صرفا   خواستار   اصـالحـاتـي      
نيم   بند   در   چار   چوب   اين   حكومـت   ديـنـي   مـي       

 .باشند
   نمونه   ي   ديگر   اين   سياست   هاي   سركوبگرايانـه    

نـاصـر     »رژيم   بازداشت   و   مـحـاكـمـه   دكـتـر         
،   وكيل   مدافع   بخشي   از   خانواده   هاي    «زرافشان
،   عضـو   فـعـال      «قتل   هاي   زنجيره   اي »قربانيان

كـانـون   وكـالي      »و    «كانون   نويسندگان   ايران»
كميته   پيگيري   پرونده   ي   »و   عضو    «دادگستري

. مـي   بـاشـد    «قتل   هاي   موسوم   به   زنجيره   اي   
اتهام   واهي   اين   وكيل   شجاع   و   مسئـول   افشـاي     
اسرار   دولتي   است   كه   هر   گز   اسرار   نـبـوده   و     
نگاه   داشتن   سالح   در   دفتر   كار   خود   اسـت   كـه     

بـه   واسـطـه   ايـن       .   وجود   خارجي   نداشته   است
اتهامات   بي   اساس   حكومت   اين   انسان   پيشرو   و   
مبارز   را   به   پنج   سال   زندان   و   پـنـجـاه   ضـربـه        

هـدف   حـاكـمـيـت        .   شالق   محكوم   نموده   اسـت 
جنايت   پيشه   جمهوري   اسالمي   از   بـازداشـت   و     

از   حيطه   فعاليت   هـاي    «ناصر   زرافشان   »حذف   
پي   گير   و   مصرانه   او   در   جهت   افشای   واقعـيـات     
پشت   پرده   ي   قتل   هاي   زنجيره   اي   نـه   تـنـهـا       
معطوف   به   كوشش   هاي   مثمر   ثمر   او   بلكه   عميقا   
معطوف   به   حذف   و   فيصله   دادن   بـه   پـرونـده      

است   ،   غافـل   از   آن     «قتلهاي   زنجيره   اي »هاي
كه   بكار   گيري   يك   چنين   ترفندهاي   ارتجـاعـي   ،     
حكومت   ضد   انساني   جمهوري   اسالمي   را   هـر    
چه   عميق   تر   به   باتالقي      سوق   مي   دهد   كـه   بـا     
وقوع   قتل   هاي   زنجيره   اي،      به   عمق   نهايي   خـود    

 .رسيده   بود
از   اين   روست   كه   اين   رژيم   قادر   نخـواهـد   بـود   ايـن       
فاجعه   را   از   اذهان   عمومي   بـزدايـد   چـرا   كـه   ذهـن        
تاريخي   مردم   ميهنمان   فـرامـوش   نـكـرده   كـه   ايـن         

،   چگونه   بهترين   فـرزنـدان      «جنگ   مقدس    »مجاهدين   
از   ايـن    .   اين   مرز   و   بوم   را   به   مسلخ   گاه   كشانيده   انـد 

روست   كه   حتي   وعده   و   وعيد   هاي   دروغين   ماليان   با   
عمامه   چون   خامنه   اي،   رفسجاني،   خاتمـي   و   بـدون     

و    «مهاجرانـي »و    «حجاريان»،   «عبدي»عمامه   چون   
غيره   نيز   مددي   در   جهت   نجات   وجهـه   سـيـاسـي   و       
قانوني   اين   رژيم   در   اذهان   عـمـومـي   مـردم   ايـران        

 .نخواهد   بود
اگر   چه   بخشي   از   اپوزيسيون   نيز   همواره   تالش   کرده   

حاكميت   به   ايجـاد   و     «استحاله    »است   که   با   تئوری   
اشاعه   اين   گونه   توهمات   در   ذهن   توده   ها   دامن   بزند   ،   
ليكن   ذهنيت   توده   ها   مصمم   تر   از   هر   زمان   ديـگـر   ،     
خود   را   براي   محاكمه   و   به   دادگاه   كشانـيـدن   سـران      
فاسد   حكومت   جمهوري   اسالمي   و   عاملين   و   آمـريـن     
قتل   هاي      فرزندان   و   خانواده   هايشان   در   يك   دادگـاه    

تا   از   اين   طريق   افـكـار     .   علني   و   مردمي   آماده   مي   كنند
عمومي   ايران   و   انديشمندان   دنياي   امروز   مطلع   شوند   
كه   چه   ستمي   به   كمك   حاميان   خارج   اين   رژيم   منفـور    

مـيـان     ديگر   در   بر   هم   ميهنان   ما   و   كسانـي   كـه     
 .ما   نيستند   رفته   است
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لوده   است؟لوده   است؟لوده   است؟لوده   است؟آآآآكه هوا كه هوا كه هوا كه هوا     مگر   نه   اينمگر   نه   اينمگر   نه   اينمگر   نه   اين  

 پنجره   را   نيمه   باز   مگذارپنجره   را   نيمه   باز   مگذارپنجره   را   نيمه   باز   مگذارپنجره   را   نيمه   باز   مگذار
 راديو   خبر   از   مرگ   شاعران   مي   دهدراديو   خبر   از   مرگ   شاعران   مي   دهدراديو   خبر   از   مرگ   شاعران   مي   دهدراديو   خبر   از   مرگ   شاعران   مي   دهد

 كه   روشنائي   راكه   روشنائي   راكه   روشنائي   راكه   روشنائي   را
 به   كوچه   هاي      وا   مانده      در   عصبانيت   مي   بردندبه   كوچه   هاي      وا   مانده      در   عصبانيت   مي   بردندبه   كوچه   هاي      وا   مانده      در   عصبانيت   مي   بردندبه   كوچه   هاي      وا   مانده      در   عصبانيت   مي   بردند

    غزل   را   در   هم   مي   آويختند   غزل   را   در   هم   مي   آويختند   غزل   را   در   هم   مي   آويختند   غزل   را   در   هم   مي   آويختندووووو آفتاب و آفتاب و آفتاب و آفتاب 

....و   قاصدك   پرواز   مي   دادندو   قاصدك   پرواز   مي   دادندو   قاصدك   پرواز   مي   دادندو   قاصدك   پرواز   مي   دادند  

  

 

 هرمز   ايراني

 »قتل   های   زنجيره   ای   « د   تمامی   قربانيان      ،   يا۱۳۷۷در   سالگرد   پائيز   
 و   تمامی   به   خون   خفتگان   راه   آزادی   ،دموکراسی   و   سوسياليسم

 !را   گرامی   می   داريم   

    اتـحاد   كاراتـحاد   كاراتـحاد   كاراتـحاد   كار ۱۰۳ويژه   نامه    ۱۳۸۱آذرماه       اتـحاد   كاراتـحاد   كاراتـحاد   كاراتـحاد   كار


