
 
دمکراسی و آزادی زمانی به ثمر می رسد که   فضای 

 . شکوفايی و رشد انديشه ها در جامعه مان پديد آيد
ما بايد ياد بگيريم تا با احترام متقابل به  دگر انديشان با 

هم وارد ديالوگ شويم و در جهت ارتقاء جامعه و 
حذف . رسيدن به آنچه که خواهانش هستيم تالش کنيم

ديگران و ناديده گرفتن خواسته های آنان ثمری جز  
با آگاهی به نيازهای جامعه و . پيشروی استبداد ندارد

جدی گرفتن خواستهای خلقها در کشورمان و فراهم 
آوردن امکانات يکسان برای رشد کودکانمان و 

برابری اجتماعی و حقوقی زنان و مردانمان  است که 
 .   به ايرانی آباد و آزاد خواهيم رسيد
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 خبرها 

گاهی جرياناتی برای توجيه کارهای  «:رئيس دولت اصالحات تصريح کرد
ای از امام نشان بدهند که آن چهره هيچ  نادرست خود، سعی می کنند چهره

شود بلکه  مناسبتی با شخصيت ايشان ندارد و با اين کار خدمتی به امام نمی
شود، آيا واقعا رواست به  هايی نسبت به امام و نظام می موجب ايجاد بدبينی

ها و رفتارها چهره امام مخدوش شود در حالی که  خاطر توجيه بعضی سياست
 «رسد؟ مدافعان از شخصيت واقعی ايشان صدايشان به جايی نمی

ما از دو جهت مورد تهاجم قرار  «:جمهور سابق کشورمان ادامه داد رئيس
ها و امکانات تبليغاتی که در اختيار جريانات  گيريم، يکی از جانب دستگاه می

خاص است و ديگر آنهايی که در خارج از کشورند و با اسالم و با امام و ايران 
 «.شوند که امام و نظام لطمه ببينند ای ندارند و خوشحال می ميانه

 رسد صدای ما و بسياری از دلسوزان انقالب و نظام به جايی نمی
در اين موقعيت است که صدای ما و بسياری از دلسوزان  «:وی تاکيد کرد

گيرد که  رسد و نسل جوان ما در موقعيتی قرار می انقالب و نظام به جايی نمی
ازانقالب و اسالم دورتر شود و اين فاجعه بزرگی است که اگر جلوی ان گرفته 

 «.نشود در آينده آثار بسيار بدی دارد
در  «:ها و تمدنها سپس اظهار داشت المللی گفتگوی فرهنگ رئيس موسسه بين

مورد شخصيت شهيد مطهری هم جفا شده است، آن طور که بايد و شايد 
اند با صداهای  شخصيت ايشان تبيين و معرفی نشده است، يا کسانی سعی کرده

های غلطی را عرضه کنند که  های مطهری، انديشه بلند به نام دفاع از انديشه
دور از شان ايشان است در حالی که در بسياری از موارد ايشان مبارزه کننده با 

 «.چنين مسائلی بوده است
 بيند ها هم لطمه می های استبدا زده متاسفانه شخصيت انسان در محيط

 «:خاتمی در بخش ديگری از سخنانش با اشاره به استبداد زدگی ايرانيان گفت
اين استبدادزدگی جامعه را بر لبه طاس لغزنده ای قرار داده است که هر آن 

ممکن است افراد و بخصوص حاکمان به درون آن بلغزند و بايد هوشيار 
استبداد زدگی هم آثار اجتماعی و روانی بدی در جامعه داشته است، در .بود

بيند و چون اين  ها هم لطمه می های استبدا زده متاسفانه شخصيت انسان محيط
های تاريخی ما می ماند و اگر برای زدوده  مساله تاريخی است رسوباتی در ذهن

ريزی و تدبير درستی صورت نگيرد ممکن است علی رغم  شدن آن دقت، برنامه
خواست يک ملت برای رهايی از استبداد، دوباره آن رسوبات اثر منفی 

 «.بگذارد
ترديدی در اين نيست که ملت ايران، ملتی بزرگ وبا سابقه  «:وی ادامه داد

درخشان است که در عمق وجودش خواستار آزادی و سربلندی بوده است و 
درصد سال گذشته در کشورهای اسالمی و جهان سوم پيشتاز حرکت به سوی 

آزادی و رهايی از سلطه استبداد و استعمار بوده و در مبارزه برای حاکميت بر 
سرنوشت زمينه سازی برای پيشرفت و استقرار نظامی که در آن حاکميت با 

مردم باشد تالش فراوان کرده است که از جمله انقالب اسالمی اوج درخشانی 
 «.در اين زمينه است

 ها هم بايد در چارچوب قانون اساسی باشد حرکت
ما خواستار ايران سربلند، پيشرفته و البته  «:رئيس دولت اصالحات تصريح کرد

محکوم به احکام اخالقی و اسالمی و انسانی بوده و هستيم و روح اصالحاتی که 
ها هم بايد در چارچوب  ايم که اين حرکت گوييم همين بوده و معتقد بوده ما می

 «.قانون اساسی باشد
  مظهر حاکميت مردم بر سرنوشت خود، نفی استبداد، زمينه «:خاتمی تاکيد کرد

گيری از استعدادهای موجود در کشور و  سازی برای پيشرفت کشور، بهره
 «.رعايت حق و حرمت مردم، انتخابات است

اگر امروز کسانی می گويند خواست ما انتخابات آزاد و سالم است، يقينا در 
 کنند مسير اين اصول و معيارها حرکت می

اگر امروز کسانی می گويند خواست ما انتخابات آزاد و سالم  «:وی ادامه داد
 «.کنند است، يقينا در مسير اين اصول و معيارها حرکت می

وقتی می گوييم انتخابات آزاد و سالم «:جمهور سابق کشورمان يادآور شد رئيس
نظارت الزم است،نهاد نظارت کننده هم .و فراگير باشد، مراد نفی نظارت نيست

معلوم است ولی نظارت اوال بايد برای دفاع از حقوق مردم در برابر کسانی 
باشد که ممکن است اين حقوق را ناديده بگيرند و بخصوص در مقابل آنهايی 

توانند دخالت کنند به حقوق مردم لطمه بزنند و در  باشد که قدرت دارند و می
 «.اينجاست که ناظر بايد مانع شود

بر انتخابات اين است که ناظران وابسته به يک جريان  شرط نظارت سالم 
 خاص نباشند

شرط نظارت سالم اين است که نهاد نظارت کننده و  «:رئيس بنياد باران افزود
ناظران وابسته به يک جريان و تحت تاثير جريان خاص نباشند و بيطرفانه 

 «.بتوانند کار کنند

 خواستار انتخابات آزاد و سالم هستيم
 

وقتی می گوييم انتخابات آزاد و سالم و فراگير باشد، مراد نفی نظارت نيست ولی 
نظارت اوال بايد برای دفاع از حقوق مردم در برابر کسانی باشد که ممکن است 

اين استبدادزدگی جامعه را بر لبه طاس لغزنده ای /اين حقوق را ناديده بگيرند
قرار داده است که هر آن ممکن است افراد و بخصوص حاکمان به درون آن 

استبداد زدگی هم آثار اجتماعی و روانی بدی در جامعه .بلغزند و بايد هوشيار بود
ها هم لطمه  های استبدا زده متاسفانه شخصيت انسان داشته است، در محيط

اعتراض داشتن به مسائل /های به حق، فتنه نيست، حق است اعتراض/بيند می
ای با ايجاد جنگ  عده/نبايد سبب شود که معترضان به همه اتهامات متهم شوند
ها و جريانات  ها، گروه روانی در تالش برای ايجاد اختالف توهمی ميان شخصيت

 !هستند، کجا اختالف وجود دارد؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های کلی  تدوين و اعالم سياست «جمهور سابق کشورمان با بيان اينکه  رئيس:کلمه
، اظهار »شود ها می نظام در مورد انتخابات سبب دلگرمی و کاهش کدورت

اعتراض داشتن به مسائل نبايد سبب شود که معترضان به همه اتهامات  «:داشت
متهم شوند، من مطمئن هستم که اگر قوه قضاييه دقيقا به وظايف خود عمل کند 

 «.جای مدعيان و متهمان عوض خواهد شد
به گزارش وب سايت باران، حجت االسالم و المسلمين سيدمحمد خاتمی در ديدار 

دو قشر معلم و کارگر سرمايه «با جمعی از نمايندگان ادوار مجلس با بيان اينکه 
ترين و  معلمان از شريف ترين، قانع «:، گفت»های بزرگ يک کشور هستند

های رفاه و رونق و اقتصاد و  اند و اساس چرخ های جامعه بوده فداکارترين بخش
 «.زندگی يک جامعه کارگران هستند

اند و امروز  ها نقش مهمی داشته معلمان و کارگران در انقالب و جبهه «:وی افزود
هم در جامعه جايگاه وااليی دارند، ولی تاکنون آنگونه که شايسته آنان و مورد 

نظر جمهوری اسالمی بوده است مشکالت آنان حل نشده است؛ هرچند که در همه 
 «.دوره ها رسيدگی به وضع اين دو قشر مورد توجه بوده است

های گذشته  هائی که در سال جهت گيری «:جمهور سابق کشورمان افزود رئيس
 «.بوده است اگر تداوم می يافت قطعا به نتايج بهتری می رسيديم

بايد سئوال شود چرا برنامه چهارم اجرا نشد و برنامه جايگزين هم وجود 
 نداشت؟

اگر کسانی به اين روند اعتراض داشته باشند اينها را بايد دلسوزانه تلقی کنيم نه 
 کنند افرادی که فتنه و تخريب می

اگر برنامه چهارم اقتصادی درست اجرا «رئيس بنياد باران با تاکيد بر اينکه 
ها از  کرديم، امروز در همه زمينه شد يا در مسير اهداف چشم انداز حرکت می می

بايد «:، اظهار داشت»جمله در مورد معلمان و کارگران وضع بهتری داشتيم
سئوال شود چرا برنامه چهارم اجرا نشد و برنامه جايگزين هم وجود 

نداشت؟اشکال مديريت ما در کجا بود؟اگر کسانی به اين روند اعتراض داشته 
 «.کنند باشند اينها را بايد دلسوزان تلقی کنيم نه افرادی که فتنه و تخريب می

 کرد مطهری از آزادی به عنوان پديده بزرگ الهی دفاع می
اين روزها مزين به نام شهيد آيت اهللا مطهری است، انسانی که  «:وی يادآور شد

نماينده عقالنيت اسالم رحمانی بود و کسی که همه وجودش را گذاشت برای 
حقيقتی که به آن اعتقاد داشت، او کسی بود که هيچ تعارضی بين عرفان و آزادی 

ديد و از آزادی به عنوان پديده بزرگ الهی و از حرمت و حقوق و کرامت  نمی
 «.کرد انسان دفاع می

و همچنين آيت اهللا مطهری در مسير ديدگاههای خاص  از دين، انقالب، امام 
 سوء استفاده می شود

های  نقشی که شهيد مطهری برای طرح و پاسخگويی به پرسش «:خاتمی افزود
ها هدر  زمانه داشت شگفت انگيز بود، اما متاسفانه در کشورمان خيلی از سرمايه

شود، همچنانی که از دين، انقالب، امام راحل و  می رود و بد از آنها استفاده می
 «.همچنين آيت اهللا مطهری در مسير ديدگاههای خاص سوء استفاده می شود
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کلی اختالفی به خصوص در دفاع از حق و حرمت مردم وجود ندارد و 
 «.شود اصال وجود ندارد و دروغ است های ناروايی که داده می نسبت

بايد تالش شود جلوی کسانی که در پی القای اختالف بين  «وی با بيان اينکه 
نقد غير از اهانت،  «:، گفت»افراد موثر در جامعه و جريانات هستند گرفته شود

هايی است که رسانه ملی پخش  دروغ و تهمت و تخريب است، اين چه برنامه
خواهند  آيند و در غيبت افراد هر چه می کند که در آن برنامه يک طرفه می می
 «.گويند می

 دلمان برای اسالم و انقالب می سوزد
حرکت شود مشکالت   اگر اين فضای نادرست بهبود يابد و در چارچوب قانون

 می شود حل 
ما دلمان برای اسالم و انقالب می سوزد و  «:رئيس بنياد باران تصريح کرد

معتقديم اگر اين فضای نادرست بهبود يابد و در چارچوب قانون و مصالح 
حرکت شود مشکالت حل خواهد شد، وقتی دلها به هم نزديک نيست و تنگناها 

ها از مسائل و مشکالت مهمی که در مملکت وجود دارد  شود ذهن ايجاد می
 «.شود منحرف و متوجه مسائل ديگری می

مطمئنم می شود مملکت را به مسيری برد که بهتر و بيشتر  «:وی ادامه داد
ها و  بتوانيم به اهداف مورد نظر برسيم و اميدوارم شاهد تحولی در ديدگاه

ها باشيم که در نتيجه آن در مسير اتحاد جامعه و نزديکی دلها  ها و برنامه سياست
ها و اهداف تامين حرمت  به همديگر در کشور قرار بگيريم که اول و آخر تالش

 «.، کرامت، آزادی و حقوق مردم باشد
گام مهم آزادی کنيم که  باز هم تکرار می «:سيدمحمد خاتمی خاطر نشان کرد

زندانيان، پرهيز از برخوردهای ناروا، بازشدن فضا طيق قانون اساسی و 
آزادی فعاليت سياسی و اجتماعی و تامين آزادی انديشه و بيان وحرکت به 

سوی انتخابات پر نشاط و صحيح و ارزش شناخته شدن نقد و اعتراض قانونی 
است و در راس همه دفاع از حرمت و کرامت و آزادی و حقوق اساسی جامعه 

 «.و مردم است که تامين آن از اهداف بزرگ انقالب اسالمی بوده است
پيش از سخنان خاتمی حاضران در باب لزوم پای بندی به قانون اساسی، اهتمام 

ها و  ها و سند سازی به حقوق اساسی مردم و انتخابات ازاد ، انتقاد از تهمت زنی
های فقدان رسانه برای  ها و جريانات، زيان برخورد های ناروا با شخصيت

اصالحات و جنبش سبزو دلسوزان نظام و هوشياری نسبت به اختالف افکنی يا 
های مورد توجه مردم و نيز برنامه روشن برای حرکت  القاء اختالف ميان چهره

و نگرانی از وضعيت نه چندان مطلوب اقتصادی اجتماعی و بين المللی مطالبی 
 .را بيان داشتند بخصوص بر لزوم اتحاد و همبستگس تاکيد کردند

 

  گزارشي از فشارهاي اقتصادي بر بهاييان
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
شهروندان بهايی، طی ماه های اخير بر اساس حساسيت و فشارهای دستگاه  

 .امنيتی متحمل فشارها و زيان های اقتصادی فراوانی شده اند
بنا به اطالع گزارشگران هرانا، جوازکار منوچهر ايقانيان، شهروند بهايی ساکن 
تهران، که صاحب فروشگاه عينک سازی است تجديد نشده و ايشان اخطاريه ای 

اتحاديه صنف "مبنی بر اينکه بايستی فروشگاه خود را تعطيل نمايد از جانب 
  .دريافت کرده است" سازندگان و فروشندگان عينك

بر همين اساس وی اعتراض نامه ای را تسليم اتحاديه کرده، اما در حال حاضر 
 .هيچ عکس العمل قانونی صورت نگرفته است

هم چنين جوازکار هوشنگ قدوسی شهروند بهايی ساکن تهران، که او نيز 
صاحب فروشگاه عينک سازی است، تجديد نشده و وی هم به مانند آقای ايقانيان 

 .اخطاريه ای در خصوص تعطيلی محل کسب، دريافت کرده است
از سويی سهراب کفاشی که از قريب به دو ماه پيش اقدام به افتتاح يک فروشگاه 
سوپر مارکت نموده، به تازگی متوجه شده که مسجد محل به اهالی اعالم کرده، 

 .نبايد از فروشگاه وی خريد نمايند
اين شهروند بهايی ساکن حومه ی تهران، در نتيجه ی اين فشارها مجبور به 

 .تعطيلی مغازه ی خود شده است
از موارد ديگر اين موضوع نيز می توان به پلمب مغازه ی فتوکپی يکی از 

بهاييان ساکن کرج توسط نيروهای امنيتی برای دومين بار طی ماه های اخير 
 .اشاره کرد

 نظارت غير از قيموميت است
نظارت غير از قيموميت است،  »:خاتمی در توضيح دومين وظيفه ناظران گفت

ساز و کارهايی که محدود کننده انتخاب کننده و انتخاب شونده باشد نظارت نيست، 
های نا روا حذف  اينکه اگر با ديدگاه خاص ؛کسانی مورد پسند نيستند با بهانه

 «.شوند؛ نظارت نيست
خواهند که از حقشان دفاع  خواهند نظارتی می مردم قيموميت نمی «:وی تاکيد کرد

ای  شود، منظور ما از انتخابات آزاد نفی نظارت نيست، بلکه اين نظارت بايد گونه
 «.باشد که با روح قانون اساسی سازگار باشد

شرط انتخابات آزاد اين است که »جمهور سابق کشورمان با بيان اينکه  رئيس
 «:، اظهار داشت»فعاليت احزاب و گروهها در چارچوب قانون اساسی آزاد باشد 

اگر کسانی پايبند به قانون اساسی که اساس نظم است باشند، نه تنها آزاد هستند که 
ها را  کار بکنند بلکه جامعه و حکومت موظف است از حقوق آنان دفاع کند وآن

 «.تشويق کند
 شود شود بلکه برايشان تنگنا ايجاد می ها و احزاب تاييد نمی نه تنها فعاليت گروه
ها و  آور است که نه تنها فعاليت گروه برای من تعجب «:خاتمی تصريح کرد
شود و اخيرا از انحالل احزاب  شود بلکه برايشان تنگنا ايجاد می احزاب تاييد نمی

هايی سخن به ميان می آيد و يا مطبوعات سالم تعطيل می شوند؛اين  و تشکل
رفتارها و برخوردها با کدام معيار قانون اساسی و مصلحت جامعه سازگار 

 «است؟
کنند  هايی از جامعه نمايندگی می ها از مصالح بخش احزاب و گروه «:وی ادامه داد

شوند و بايد حضور داشته باشند، البته  و باعث آگاهی، رونق و نشاط در جامعه می
بعضی از احزاب منتقد وضعيت، حکومت، مديريت و برنامه ها هستند و همين 

 «.امر باعث رشد جامعه و پيشرفت کشور خواهد شد
انتخابات آزاد در صورتی خواهد بود که نهادهائی غير سياسی دخالت سازمان 

 يافته در سياست نکنند
انتخابات آزاد و مطمئن در صورتی خواهد بود «:رئيس دولت اصالحات تاکيد کرد

هائی که وظايف مشخص غير سياسی دارند دخالت سازمان  که نهادها و دستگاه
ای تجميع سالح،اطالعات، ثروت و  يافته در سياست نکنند، برای هر جامعه

 «.سياست مشکل آفرين است
 ما خواستار انتخابات آزاد و سالم هستيم

به هر حال ما خواستار انتخابات آزاد و سالم هستيم تا با اميدواری «:خاتمی افزود
به آينده و دلگرمی بيشتر همه بتوانند دين خود را به کشور و مردم ادا کنند و 

مطلوب اين است سياست های کلی نظام در اين زمينه تدوين و اعالم شود تا هم 
 «.تر داشته باشد و هم سبب دلگرمی و کاهش کدورت ها گردد پشتوانه قوی

حکومت و دولت بايد تابع قانون باشند و آن را «ريس بنياد باران با بيان اينکه 
بهترين شرط برای آنکه قدرت در چارچوب  «:، اظهار داشت»درست اجرا کنند

قانون و مصالح کشور عمل کند، آزادی بيان، انديشه و مطبوعات آزاد و نيز 
 «.ها است آزادی احزاب، گروهها و تشکل

 حذف جريانات به معنی آن است که در کشور مشکل وجود دارد
حذف جريانات به معنی آن است «جمهور سابق کشورمان با تاکيد بر اينکه  رئيس

تر و  امروز بايد به سوی فضايی آرام »:، گفت»که در کشور مشکل وجود دارد
توانيم با چشم انداز به آينده فضا را تلطيف کنيم و فضای تيره  امن تر برويم، می

امنيتی که مع االسف؛متکی بر توهمات نارواست به فضای زنده و با نشاط سياسی 
 «.اجتماعی مبدل کنيم

در فضای بسته ، سخت و سنگين دلسوزانی که «وی با يادآوری مجدد اين نکته که 
ها،  شوند و با محدود شدن آن خواهند در چارچوب قانون فعاليت کنند محدود می می

های به حق،  اعتراض «:، تصريح کرد»دشمنان ايران و انقالب تقويت خواهند شد
فرمايند ما نبايد تصور کنيم کسی به ما انتقاد نکند،  فتنه نيست، حق است و امام می

 «.انتقاد بلکه تخطئه موهبت الهی است
اعتراض داشتن به مسائل نبايد سبب شود که معترضان به همه اتهامات متهم 

 شوند
اعتراض داشتن به مسائل نبايد سبب شود که معترضان به همه  «:خاتمی افزود

اتهامات متهم شوند، اگر اين مسائل به اسم نظام و انقالب و امام انجام شود اولين 
من مطمئن هستم .اش متوجه انقالب نظام، امام و رهبری خواهد بود زيان و ضربه

که اگر قوه قضاييه دقيقا به وظايف خود عمل کند جای مدعيان و متهمان عوض 
 «.خواهد شد

 ها هستند جنگ روانی در تالش برای ايجاد اختالف توهمی ميان شخصيت با 
ای با ايجاد  عده «:رئيس دولت اصالحات در بخش پايانی سخنانش اظهار داشت

ها و  ها، گروه جنگ روانی در تالش برای ايجاد اختالف توهمی ميان شخصيت
، درست است که همه افکار دقيقا عين !جريانات هستند، کجا اختالف وجود دارد؟

 هم نيست اما واضح و مبرهن است که اهداف مشترک است و در مسائل اصولی و 
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 کشتی بزرگ ايران جای همه را دارد
ما می گوئيم کشتی : در ادامه گفت) دوره ششم(رئيس مجلس اصالحات کشور 

بزرگ ايران ظرفيت پذيرش همه ی ايرانيان را داراست و در اين کشتی بزرگ 
را ... حتی مخالفين ما نيز حق انتقاد و حيات سياسی، اجتماعی، اقتصادی و 

دارند اما متاسفانه افراطيون که سکان اجرايی کشور را به دست گرفته اند می 
 .گويند قايقی ساخته ايم ، بايد سوار شويد

آيا اگر نقد و نقادی در کشور که الزمه ی پااليش  ؟ اين چگونه ديدگاهی است 
يک نظام سياسی است، وجود نداشته باشد می توان کشور را مديريت کرد و به 

 آينده آن خوش بين بود؟
اميدوارم به لطف الهی و نيز حضور عقال و : مهدی کروبی در پايان گفت

دلسوزان در صحنه، هر چه زودتر مشکالت پيش روی کشور حل گرديده و 
 .همه ی ما شاهد آزادی عزيزانمان از زندانها نيز باشيم

گفتنی است ميالد اسدی عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت بوده و از 
اعضای دفتر تحکيم وحدت . سيزدهم آبانماه هشتاد و هشت بازداشت گرديده است

در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری اسالمی ايران از کانديداتوری مهدی 
 .کروبی حمايت کرده بودند

 

 فشار بر محمد داوري در زندان براي انكار تجاوزها
 اعتراف گيری از يک جانباز جنگ 

 فرشته قاضی
 
 
 
 
 
 
 
 

محمد داوری، سردبير زندانی سايت سحام نيوز، روز يکشنبه در جريان محاکمه خود 
می خواهند در قضيه تجاوز به زندانيان، کسی را قربانی کنند و بهتر از "اعالم کرد که 

از مهدی کروبی خواست " روز"همزمان وکيل او در گفتگو با ". من کسی را پيدا نکردند
 .وارد عمل شود و از محمد داوری حمايت کند

محمد داوری، سردبير سايت سحام نيوز، ارگان رسمی حزب اعتماد ملی و عضو کانون 
شهريور ماه سال گذشته در پی يورش ماموران امنيتی به دفتر  17معلمان ايران روز 

ماه است که در  8حزب اعتماد ملی و همچنين دفتر مهدی کروبی بازداشت شد و بيش از 
 .زندان به سر می برد

فعاليت تبليغی عليه نظام، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنيت کشور و اخالل در "
اتهاماتی است که به آقای داوری نسبت داده شده است اما به نوشته سحام " نظم عمومی

سردبير سايت سحام نيوز را به بهانه جمع آوری و تهيه مدارک مربوط به "نيوز 
 .بازداشت کرده اند" تجاوزات جنسی

فروردين ماه، با وخيم توصيف کردن وضع جسمی و روحی محمد داوری  16اين سايت 
جريان حاکم با اعمال اين فشارها بر محمد داوری قصد دارد تا وی در "خبر داده بود که 

يک مصاحبه خبری و جنجالی صحت ادعاهای مهدی کروبی در خصوص تجاوزات 
 ".جنسی را زير سئوال ببرد

امری که محمد داوری نيز بدان صحه گذاشته و مينا جعفری، وکيل اين روزنامه نگار به 
گفته است که او را تحت فشار قرار داده اند تا عليه مهدی کروبی " روز"نقل از او به 

 .اعتراف کند؛مساله ای که اين معلم، بدان تن نداده است
  

 تجاوز به بازداشت شدگان
خرداد، مهدی کروبی در نامه ای که خطاب به هاشمی  22بعد از کودتای انتخاباتی 

رفسنجانی نوشته بود، از تجاوز جنسی و آزار و اذيت زندانيان سياسی در بند در برخی 
جناح حاکم اما با حمالت . بازداشتگاه ها از جمله بازداشتگاه کهريزک پرده برداشت

رسانه ای شديد به دبير کل حزب اعتماد ملی، او را متهم به دروغ گويی کرد و پس از 
پلمپ دفتر حزب اعتماد ملی، دفتر شخصی و روزنامه او را توقيف و بسياری از  

همزمان دفتر کميته پی گيری زندانيان و . نزديکانش را بازداشت و روانه زندان کرد
آسيب ديدگان نيز که از سوی مهدی کروبی و ميرحسين موسوی تشکيل شده بود، مورد 

 .حمله ماموران امنيتی قرار گرفت و تمام مدارک آن توقيف شد
کميته تشکيل شده از سوی قوه قضائيه نيز در اطالعيه ای، اين روحانی را متهم به دروغ 

 .گويی کرد
اينک محمد داوری به عنوان سردبير سايت سحام نيوز متهم است که در جمع آوری 

 مدارک و مستندات تجاوزهای جنسی در بازداشتگاهها به مهدی کروبی ياری رسانده 
 

 فشارهاي وارده بر مردم ناشي از عدم استقالل قوه قضاييه است
 کروبی در ديدار با خانواده ميالد اسدی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : جرس
حجت االسالم والمسلمين مهدی کروبی با حضور در منزل ميالد اسدی با خانواده 

در اين ديدار مهدی کروبی ضمن همدردی با خانواده . وی ديدار کرد
برخوردهای سنگين قوه قضائيه با مردم نشان دهنده وجود :ايشان،تصريح کرد

فشار سياسی و از دست رفتن استقالل تصميم گيری قوه قضاييه در مسائل اخير 
  .است

 
بر اساس خبری که دقايقی پيش نسخه ای از آن در اختيار جرس قرار گرفت، در  

اين ديدار ابتدا خانواده ميالد اسدی ضمن خوش آمد گويی، گزارشی از وضعيت 
آقای اسدی وضعيت روحی فرزندش . پرونده و روند رسيدگی به آنرا ارائه دادند

را بسيار عالی توصيف کرده و گفتند ميالد در هر ديدار جويای احواالت شخص 
والدين وی ضمن گله مندی از تداوم بازداشت . شما بوده و سالم بسيار می رساند

فرزندشان ابراز نمودند که اين سومين بار است که دادگاه ميالد برگزار نمی شود 
و ما نيز به دليل عدم دسترسی به قاضی پروند متاسفانه نمی توانيم کاری انجام 

نمی  .بدهيم و بايد شاهد زندانی بودن فرزند خود باشيم که بسيار دردناک است
حتی اجازه ديدن قاضی را به ما نمی ! دانيم به کجا و پيش چه کسی مراجعه کنيم

مادر ميالد اسدی نيز ! آيا اين رويه صحيح است؟! آيا اين انصاف است؟! دهند
جناب آقای : ضمن اشاره به اين موضوع که ميالد سال آخر دانشگاه می باشد گفت

کروبی با آنکه ما حتی بدنبال آزادی با وثيقه فرزندمان هستيم ولی متاسفانه دادگاه 
وی به تاخير می افتد و ما به هيچ کسی نيز دسترسی نداريم تا دردمان را مطرح 

 .کنيم
برخوردهای سنگين قوه قضائيه با مردم نشان دهنده وجود فشار سياسی و از دست 

 .رفتن استقالل تصميم گيری قوه قضاييه در مسائل اخير است
در ادامه، مهدی کروبی ضمن ابراز تاسف از وضعيت پيش آمده برای مردم علی  

 .الخصوص دانشجويان و جوانان به شدت از رويه ی قوه قضائيه انتقاد کرد
  
 قوه قضاييه استقالل ندارد 
متاسفانه تداوم اين رويه و برخورد سنگين با مردم بيانگر عدم : افزود  وی 

از منظر مردم و قانون اساسی اين جوانان . استقالل قوه قضائيه در اين قضاياست
مجرم نيستند و اعتقاد ما به اين است که حتی در بدترين شرايط ها نيز اگر فردی 
يا جوانی دچار اشتباه يا خطايی هم می شد با نگاهی معطوف به رافت اسالمی و 
شان نظام جمهوری اسالمی می توان با دادن تذکر، موضوع را خاتمه داد مگر 

آنکه افراد معاند بوده و مبارزه مسلحانه در پيش گرفته باشند که در اين حساب آنها 
بنابراين و با در نظر گيری اين ديدگاه، برخوردهای سنگين قوه قضائيه . جداست

با مردم نشان دهنده وجود فشار سياسی و از دست رفتن استقالل تصميم گيری قوه 
  .قضاييه در مسائل اخير است

اما . دوره بسيار سخت و دشواری است: دبيرکل حزب اعتماد ملی در ادامه افزود 
کار را به جايی رسانده . بدانيد و مطمئن باشيد برای آنها سخت تر و دشوارتر است

اند که بجای مديريت کالن يک کشور و رساندن آن به پيشرفت و آبادانی و 
سرافرازی، فقط به فکر کنترل و تشديد فشار و تهديد مردم هستند و اين موجب 

 .تاسف و تاثر است
پااليش يک نظام سياسی است، وجود   آيا اگر نقد و نقادی در کشور که الزمه

 نداشته باشد می توان کشور را مديريت کرد و به آينده آن خوش بين بود؟
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کيفرخواست قبلی خوانده شد و هيچ بازنگری در کيفرخواست و ادعاها صورت  
ما قبال اليحه دفاعيه را داده بوديم و مجددا اليحه دفاعيه خود را . نگرفته بود
 ."ارائه کرديم

مدعی هستند که موکلم جريانی درباره تجاوز به "به گفته وکيل آقای داوری، 
 ".زندانيان راه انداخته که باعث آبروريزی نظام شده است

ما نسبت به اين ادعا اعتراض : "خانم جعفری در اين زمينه نيز توضيح می دهد
کرديم و گفتيم اگر قضيه تجاوز ها دروغ و مسئله، اين قضيه است خود آقای 

از . کروبی را احضار کنيد چون اين مسئله اصال ربطی به آقای داوری ندارد
دادگاه نيز خواستيم که آقای کروبی را به عنوان شاهد احضار کنند تا شهادت 

تحويل کميته قوه   دهد که آقای داوری جز فيلم گرفتن، آن هم برای سی دی که
قضائيه شده، نقشی در اين قضيه نداشته و گفتيم که او فقط نقش چهارپايه دوربين 

 ."فيلمبرداری را بازی کرده است
  

 قربانی برای انکار تجاوز ها
رفتار آقای مقيسه به گونه ای بود که من ناچار شدم تذکر بدهم : "وی می افزايد

و گفتم که نماينده دادستان بايد از کيفرخواست دفاع کند و شما بايد بی طرف 
 ". باشيد

 8من اين : "به گفته خانم جعفری، سردبير سايت سحام نيوز در دادگاه گفته است
ماه در زندان، قبل از اينکه شما در موردم من قضاوت کنيد خودم درباره خودم 

قضاوت کردم و ديدم هيچ کاری نکرده ام که باعث آبروريزی نظام شود و 
 ".همه کارهايم در جهت آبروی نظام بوده است  اتفاقا

: آقای داوری همچنين در اين جلسه از دادگاه، به گفته وکيلش تصريح کرده است
 ".ميخواهند قربانی پيدا کنند و بهتر از من کسی را پيدا نکرده اند"

من احساس می کنم که سخنان آقای : "وکيل آقای داوری در ادامه می گويد
داوری درست است و يک انسان بی گناه دارد قربانی می شود؛ برای همين از 

ما به عنوان وکالی آقای داوری از . آقای کروبی توقع داريم وارد عمل شود
در اصل ما در اين . آقای کروبی می خواهيم حمايت خود را از موکلم اعالم کند

پرونده از آقای کروبی توقع همکاری داريم و معتقديم که آقای داوری به ناحق 
 ."در زندان مانده است

  
 فشارهای جديد 

مادر محمد داوری، چهارم ارديبهشت ماه در نامه ای به دبير کل سازمان ملل از 
بسته شدن تمام راهها در ايران در خصوص فرزندش خبر داده و از بان کی 

 .مون خواسته بود که به وضعيت پسرش رسيدگی کند
مسئوالن امنيتی و اطالعاتی جمهوری : "خانم داوری در اين نامه نوشته بود

اسالمی ايران دائما به پسرم فشار وارد می کنند، او را اذيت و مورد انواع 
شکنجه و صدمه قرار داده اند و زندگی را بر او و بر خانواده من تنگ کرده 

 ".اند
. پس از انتشار اين نامه، دور جديدی از فشارها بر آقای داوری آغاز شده است

بعد از انتشار اين نامه، بار ديگر موکلم را ممنوع : "خانم جعفری می گويد
 ."المالقات و تلفن هايش را نيز محدود کرده اند

من از : "مادر آقای داوری پيشتر در گفتگويی با وب سايت سخن معلم گفته بود
اينکه بچه ام در زندان است خيلی ناراحتم ولی افتخار می کنم که او به وظيفه 

بچه سالمی به جامعه تحويل دادم . من به او افتخار می کنم. اش عمل کرده است
 ."ولی از فعاليت او به خاطر وظيفه اش ناراحت نيستم

خانم داوری که ساکن بجنورد است و برای پی گيری پرونده فرزندش 
: مجبورست مرتب به به تهران بيايد، پس از ديدار با مهدی کروبی گفته بود

آقای کروبی گفته خودم او را آوردم، خودم هم تا آخرش هستم و از او دفاع "
کسی او را مجبور نکرد و من او را . من از حق او دفاع خواهم کرد. خواهم کرد

 ".آوردم و وظيفه دارم تا آخر از او دفاع کنم
مهدی کروبی تاکيد کرده که سردبيرسايت حزب : "وی همچنين گفته بود که

اعتماد ملی به دستور او کارها را انجام داده است و مسئوليتی متوجه آقای 
 ".داوری نيست

 
 

اين کمک ها تنها در فيلمبرداری از کسانی " است، اما به گفته وکيل آقای داوری، 
بود که تحت تجاوز قرار گرفته بودند و در حضور خود آقای کروبی صورت 

 ".گرفته است
  

 هشدار وکيل محمد داوری
مينا جعفری که به اتفاق ژينوس شريف رازی، وکالت آقای داوری را برعهده 

وضعيت موکلش را نگران کننده توصيف " روز"دارد، روز گذشته در گفتگو با 
 .کرد و نسبت به قربانی کردن يک انسان بی گناه هشدار داد

توصيف کرد و " انسانی بسيار شريف و سالم و معلمی ساده"او، محمد داوری را 
او معلم ساده ای است با . آقای داوری از مقاوم ترين موکالن من است: "گفت

نيز در تحصن معلمان مقابل مجلس شورای  85دغدغه های انسانی که در سال 
اسالمی بازداشت شده بود و بارها به ما گفته است که معلم ساده ای است که 
وضعيت مالی مناسبی ندارد و در مرداد ماه به خواست آقای کروبی و عالقه 

او جانباز جنگ . موکلم به کار حزبی، شروع به همکاری با سحام نيوز کرده است
است و در جبهه از ناحيه چشم و پا آسيب ديده و با تمام توان به مملکتش خدمت 

 ."کرده است
به گفته خانم جعفری، موکلش از مرداد ماه سال گذشته، همکاری با مهدی کروبی 

کميته : "او توضيح می دهد. را آغاز کرده و يک ماه و نيم بعد بازداشت شده است
تشکيل شده از سوی قوه قضائيه از آقای کروبی مدارک و مستندات تجاوز به 

زندانيان را خواسته بود و آقای داوری بر اساس خواست آقای کروبی و در 
ها به صورت سی   حضور او، اقدام به فيلمبرداری از قربانيان کرده و اين فيلم

يک نسخه از اين سی دی نيز در . دی در اختيار قوه قضائيه قرار داده شده است
دفتر آقای کروبی بوده که در جريان تفتيش اين دفتر از سوی وزارت اطالعات، 

ضبط شده است و نسخه ديگری دست کسی نيست که آن را پخش کرده باشد و در 
 ."اصل اين سی دی جايی منتشر نشده است

محمد داوری که در جريان حمله ماموران امنيتی به دفتر مهدی کروبی و حزب 
اعتماد ملی در اين مکان حضور داشته از سوی وزارت اطالعات بازداشت شده 

دادگاه انقالب  26اولين جلسه دادگاه او يک آذر ماه سال گذشته در شعبه . است
جلسه دادگاه خيلی : "خانم جعفری درباره اين جلسه دادگاه می گويد. برگزار شد

سنگين بود و آقايان فکر می کردند که آقای داوری عضو کميته پی گيری زندانيان 
و آسيب ديدگان است که در اين زمينه اعضای کميته از جمله آقای الويری آمدند و 

خود آقای داوری هم در دادگاه . گفتند که آقای داوری عضو اين کميته نبوده است
من آدم ساده . گفت که من عضو اين کميته نبوده ام و اين کميته ربطی به من ندارد

 ".ای هستم که به آقای کروبی کمک می کردم
ميليون تومانی برای اين عضو کانون معلمان  200در همين جلسه دادگاه وثيقه ای 

ايران تعيين شد که به گفته وکيلش، نه او و نه خانواده اش توان توديع چنين وثيقه 
ای را ندارند و درخواست وکالی او در خصوص تبديل وثيقه به کفالت و يا کاهش 

 .مبلغ وثيقه تاکنون از سوی قاضی پرونده رد شده است
  

 سناريويی برای کروبی و داوری
اما بعد از اولين جلسه دادگاه، فشارها بر محمد داوری به منظور اعتراف 

تلويزيونی عليه مهدی کروبی تشديد شد و او به دليل اعتراض به اطاله دادرسی 
اش در جريان بازديد معاون وزير اطالعات از زندان، به سلول انفرادی برده و 

همزمان برادر او خبر از قطع حقوق معلمی اين عضو کانون . ممنوع المالقات شد
ماه بعد  5جلسه دوم دادگاه او نيز تا . معلمان ايران از شهريور ماه سال گذشته داد

تشکيل نشد تا در اين فاصله با تشديد فشارهای روحی و شکنجه روانی، او را 
وادار به تن دادن به سناريويی کنند که دستگاه حاکم برای مهدی کروبی تدارک 

 .ديده بود
ماه  5وکيل او در خصوص اين . امام محمد داوری اما تن به اين سناريو نداد

ما منتظر برگزاری جلسه دوم دادگاه بوديم و قبل از عيد : "توضيح می دهد
نوروز، به وضعيت دادرسی اش اعتراض کرديم و درخواست تسريع در روند 

دادرسی را داديم اما قاضی پيرعباسی گفت که برای انجام تحقيقات نياز به زمان 
ماه گذشته و  4ما نيز اعتراض کرديم که تحقيقات حق قاضی است اما اکنون . دارد

دادگاه  28به شعبه  26بعد از عيد پرونده اش از شعبه . اين اطاله دادرسی است
معموال وقتی چند متهم در يک پرونده هستند پرونده های آنها . انقالب فرستاده شد

به يک شعبه منتقل می شود که به اصطالح تجميع پرونده می گويند اما در 
خصوص پرونده آقای داوری، متهم ديگری نبود و مشمول تجميع پرونده نمی شد 

لذا باز اعتراض کرديم و پرسيديم که چرا اکنون بعد از گذشت ماهها از تشکيل 
 ."دادگاه اول، پرونده به شعبه ای ديگر منتقل شده است که هيچ جوابی به ما ندادند

در حاليکه ما : "خانم جعفری در خصوص دادگاه دوم آقای داوری توضيح داد
 منتظر صدور حکم بوديم در اين جلسه از دادگاه باز هم ادعاهای قبلی مطرح شد و 
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پسري مثل كوه، به «: پروين مخترع مادر كوهيار گودرزي
  «ها رسختي صخره

 
 
 
 

 
 :اخبار روز

خانم پروين مخترع مادر کوهيار گودرزی از فعالين زندانی حقوق بشر در  
 .سالروز تولد فرزندش، نامه ای خطاب به او نوشته است

 :به گزارش کميته ی گزارشگران حقوق بشر، متن اين نامه به شرح زير است
 

 ارديبهشت زاد روزت مبارک باد ١۵! کوهيار جان عزيزم
نمی دانم چرا از همان لحظه ای که وجودت در وجودم بيدار شد چه حسی به من 

من و تو آخرين ماه تابستان و . می گفت که تو پسری و اسم تو کوهيار بايد باشد
فصل شکفتن گلهای . پائيز و زمستان را با هم گذرانديم و به فصل بهار رسيديم

 .اقاقيا و رويش سبزه ها
ارديبهشت از اصفهان به کرمان پرواز داشتم و قرار بود به نزد خانواده  ١۵من 

ولی تو تصميم گرفتی در اصفهان بمانی و رطوبت زنده رود که در . ام بروم
يکشنبه شب  ١٢تمام آن ماهها به تو خورده بود باز هم به مشامت برسد و ساعت 

در حالی که من خواب بودم بيدارم کردی و يادت هست آن شب من و تو در 
فوالدشهر تنها بوديم و آن پسری که تمام شب خودش و مرا بيدار نگه داشت و 
دست آخر هم در اتاق عمل و در بيمارستان احمديه بدنيا آمد حاال مردی شده به 

سرسختی صخره ها و مثل کوه و با همان صالبت، با همان غرور، با همان 
 .استقامت و با همان سربلندی

فضا را يکسره فدای اهداف -مردی که دانشگاه صنعتی شريف و رشته هوا
حقوق بشری خودش و مردمانش کرده و به دنبال خواست های مدنی که حداقل 

حقوق شهروندی هر انسانی است در راه بدست آوردن حقوق کودکان کار، اقليت 
های مذهبی، قومی، حقوق زنان، حقوق کارگران و کمپين عليه اعدام يکسره 

وقت و پولش را صرف کرده و ساعت ها و شب های بسياری پشت در زندان 
اوين در زمستان و شب تا صبح ايستاده تا شايد بتواند خانواده ای را راضی به 
گرفتن ديه کند و با التماس خواسته جان نوجوانی را نجات دهد و ساعت های 

بيشتری را در نظرآباد و شهريار و هرکجا که فرزندی از فرزندان اين ديار بر 
اثر اشتباهی در نوجوانی و بر اثر دعوايی چاقو به دست گرفته و نوجوان 

ديگری را سهوا از حيات محروم کرده می رفتی و پيش خانواده ديگری التماس 
می کردی که اين نوجوانان را ببخشد و امشب که اين کلمات را می نوشتم و 

ارديبهشت است بخاطرم آمد که آن  ١۵اتفاقا ساعت دوازده و نيم شب چهارشنبه 
نکند فکر می کنی «: نگهبان زندان در تنها مالقات حضوری ما به من گفت

متوجه شدم اتفاقا به خاطر پايمردی هايت و سخنهايی  »پسرت افتخار ملی است؟
 .که از هم سلولی هايت درباره تو شنيده ام بايد به تو افتخار کنم

نه به عنوان افتخار ملی که برتر و باالتر از تو بسيارند و فکر می کنم تو 
آزاديخواه ملی هستی و الجرم چه کسی بخواهد و چه نخواهد بنابر جبر تاريخ 

امشب به خاطر تو دسته گلی از ياس سپيد . شماها همه افتخار ملی خواهيد شد
آذر  ٢٩ولی از  -چيده و در گلدانی که می دانی هميشه در خانه ما پر گل است 

به خاطر تولدت گذاشته ام و می دانم که عطر و بوی آن از  -تا امشب خالی بوده 
ديوارهای بلند اوين و آن درختان بلند زيبا عبور خواهد کرد و به مشام تو و همه 

 .آزاد زنان و آزاد مردانی خواهد رسيد که خواسته اند حرفشان را بزنند
من حاضرم جانم را بدهم تا تو بتوانی حرفت «: به اين حرف برشت اعتقاد دارم

 ».را بزنی
 در پايان اينکه بدان شما همه آزاديد

 ما در زندانيم
 پيروز و سربلند باش پسرم

 سالگيت مبارک ٢۴تولد 
 ٨٩/٢/١۵کرمان 

 
 )مادرت(پروين مخترع 

  !آزادترين كشور جهان
 دانشجو در زندان  ٣٢

 
 
 
 
 

 
دانشجوی زندانی را همراه با حکم های صادر شده برای  ٣٢اسامی بامداد خبر  •

 ...آن ها منتشر کرده است 
ی گذشته، معاون دانشجويی وزارت علوم دولت  که هفته درحالی : بامدادخبر 

نژاد در پاسخ به سئوال خبرنگار ايلنا، تعداد دانشجويان سياسی بازداشت  احمدی
شده را تعدادی محدود اعالم کرده بود، بامدادخبر ليستی از دانشجويان زندانی را 

اند و بعضا ماهها است که  که در جريان اعتراضات پس از انتخابات بازداشت شده
اين ليست که . کند باشند، منتشر می در شرايط بالتکليف در زندان اوين محبوس می

شامل تاريخ دقيق بازداشت، وضعيت محکوميت، دانشگاه و رشته تحصيلی اين 
باشد، در داخل زندان اوين تهيه شده و در اختيار بامدادخبر قرار  دانشجويان می
با اين توضيح که نام برخی از اين دانشجويان زندانی، برای اولين بار . گرفته است

 .شود است که منتشر می
 ۶/١١/٨٨جهانگير عبدالهی کارشناسی ارشد علوم سياسی دانشگاه تهران  ١

 بالتکليف
 بالتکليف ١/١١/٨٨علی عجمی حقوق دانشگاه تهران  ٢
 بالتکليف ٩/٩/٨٨سخت افزار خواجه نصيرالدين طوسی -ميالد اسدی کامپيوتر ٣
سه  ١٢/٨/٨٨سخت افزار خواجه نصيرالدين طوسی -سهيل محمدی کامپيوتر ۴

 سال قطعی
سه سال  ١٢/٨/٨٨سخت افزار خواجه نصيرالدين طوسی -علی پرويز کامپيوتر ۵

 بدوی
 يک سال بدوی ١۶/٩/٨٨عباس کاکايی علوم اجتماعی دانشگاه تهران  ۶
 چهار سال بدوی ١۶/٩/٨٨محمد يوسفی مهندسی کشتی سازی اميرکبير تهران  ٧
 سه سال بدوی ۶/١٠/٨٨نيما لطيف التجار مهندسی پزشکی اميرکبير تهران  ٨
ونيم سال  هشت ١۶/٩/٨٨مجيد توکلی مهندسی کشتی سازی اميرکبير تهران  ٩

 بدوی
 سه سال بدوی ١۶/٩/٨٨مهدی کالری مهندسی شيمی شريف  ١٠
سه سال  ۶/١٠/٨٨ميثم بيگ محمدی مترجمی زبان انگليسی عالمه طباطبايی  ١١

 بدوی
سه سال  ۶/١٠/٨٨ارسالن ابدی مهندسی عمران دانشگاه بين المللی قزوين  ١٢

 بدوی
 دو سال بدوی ۶/١٠/٨٨محسن عبدی باستان شناسی بوعلی همدان  ١٣
 دو سال بدوی ۶/١٠/٨٨اردشير فرزی گرافيک سوره تهران  ١۴
 شش سال بدوی ۶/١٠/٨٨کيانوش کامرانی اقتصاد پيام نور تهران  ١۵
 اعدام بدوی ٢٢/١٠/٨٨محمدامين وليان علوم کامپيوتر علوم پايه دامغان  ١۶
 يک سال بدوی ١٠/٩/٨٨ميالد فدائی اصل مهندسی معدن آزاد تهران جنوب  ١٧
 هشت سال بدوی ۶/١٠/٨٨سينا گلچين مهندسی عمران آزاد تهران مرکز  ١٨
 بالتکليف ١٧/١٢/٨٨محمدعلی الهی مهندسی کامپيوتر آزاد تهران جنوب  ١٩
 سه سال بدوی ۶/١٠/٨٨عليرضا ايرانشاهی معماری غيرانتفاعی قزوين  ٢٠
 دو سال بدوی ۶/١٠/٨٨شهاب اکبرزاده معماری آزاد شهر ری  ٢١
 يک سال بدوی ۶/١٠/٨٨حميد پيروزفام معماری آزاد قزوين  ٢٢
ونيم  يک ٢٠/٨/٨٨اميرحسين توکلی مهندسی کامپيوتر سخت افزار قزوين  ٢٣

 سال قطعی
 دو سال بدوی ١٢/٩/٨٨مسعود باباپور مهندسی صنايع ايوانکی  ٢۴
 بالتکليف ١۶/١١/٨٨سعيد ملکی شيمی آزاد ورامين  ٢۵
 دو سال بدوی ۶/١٠/٨٨امين کشاورز دانشگاه آزاد  ٢۶
 سه سال بدوی ٣٠/١٠/٨٨پويا قربانی بازرگانی آزاد تهران شمال  ٢٧
 دو ونيم سال بدوی ٣٠/٣/٨٨فرامرز عبداهللا نژاد حقوق دانشگاه آزاد  ٢٨
 دو سال بدوی ۶/١٠/٨٨مهران صفری مترجمی زبان انگليسی ورامين  ٢٩
 دو سال قطعی ۶/١٠/٨٨آرش قاسمی حسابداری آزاد رودهن  ٣٠
 بالتکليف ١٩/١١/٨٨علی مليحی مهندسی برق آزاد تهران جنوب  ٣١
 بالتکليف ٣٠/٩/٨٨کوهيار گودرزی مهندسی هوا فضا شريف  ٣٢
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  !برنامه ي اتمي ايران، خطري براي جهان
 
پنج عضو دايم شورای امنيت، روز چهارشنبه در بيانيه مشترکی : راديو فردا 

 . برای جهان توصيف کردند »خطری«ای ايران را  برنامه هسته
ای هستند  اياالت متحده، بريتانيا، فرانسه، روسيه و چين که همگی قدرت هسته

ای ايران اعالم کرده و  خود را از برنامه هسته »نگرانی جدی«در اين بيانيه 
 . ايش بازگردد همچنين از کره شمالی خواستند به ميز مذاکره درباره برنامه هسته

المللی  ما بر اهميت ايفای فوری و کامل تعهدات بين«: در اين بيانيه آمده است
  ».ايران تاکيد داريم

خواهيم با  ما از ايران می«: افزايند اين پنج عضو شورای امنيت در ادامه می
های شورای امنيت سازمان ملل و اجابت  اجرای فوری و کامل قطعنامه

های جامعه جهانی پاسخ  المللی انرژی اتمی، به نگرانی های آژانس بين خواسته
  ».دهد

پنج عضو دايم شورای امنيت به همراه آلمان همچنان در نيويورک سرگرم 
شنبه،  ها عليه ايران هستند؛ روز سه مذاکره برای اعمال دور چهارم تحريم

نماينده روسيه در اين مذاکرات نسبت به نتيجه اين مذاکرات ابراز خوشبينی 
 . کرد
 

 پيشنهادی برای مبادله اورانيوم ارائه نکرديم : برزيل
وزارت امورخارجه برزيل گزارش های مربوط به ارائه طرح : بی بی سی

جايگزين به وسيله اين کشور برای مبادله اورانيوم غنی شده ايران را رد کرده 
 . است

سخنگوی وزارت امورخارجه برزيل به خبرگزاری فرانسه گفت که هيچ طرحی 
در اين رابطه در ديدار اخير وزير خارجه اين کشور از تهران مطرح نشده 

 . است
سلسو آموريم اوائل ارديبهشت به ايران سفر کرد تا درباره مناقشه هسته ای اين 
 . کشور با غرب و سفر پيش روی رئيس جمهوری برزيل به تهران گفتگو کند

با ايران به خاطر به نتيجه نرسيدن گفتگوها بر  ۵+١مذاکرات هسته ای گروه 
سر پيشنهاد آژانس بين المللی انرژی اتمی برای مبادله اورانيوم غنی شده اين 

کشور با سوخت هسته ای مورد نياز راکتور تحقيقاتی تهران با بن بست مواجه 
 . شده است

اين موضوع باعث شده آمريکا فشار خود را بر ايران افزايش دهد و برای تشديد 
 . تحريم های اين کشور در شورای امنيت سازمان ملل متحد تالش کند

به گزارش خبرگزاری رويترز، رئيس جمهوری برزيل اواخر ارديبهشت به 
 . ايران سفر می کند تا در اين باره با مقام های اين کشور گفتگو کند

مطلع شده ايم که يک سايت رسمی : "سخنگوی وزارت خارجه برزيل گفت
دولت ايران از حمايت رئيس جمهوری اين کشور از طرح برزيل خبر داده 

 ." ولی در سفر وزيرخارجه هيچ طرح رسمی ارائه نشد. است
به گفته اين سخنگو آقای آموريم در مصاحبه مطبوعاتی در تهران از آمادگی 

او گفت درک کشورش اين است که . برزيل برای بررسی همه گزينه ها خبر داد
آقای احمدی نژاد از موضع برزيل برای باز نگه داشتن مجاری گفتگو حمايت 

 . کرده است
سايت رسمی رياست جمهوری ايران پيش تر گزارش کرد محمود احمدی نژاد 
در مکالمه تلفنی با هوگو چاوز، پيشنهاد رئيس جمهوری برزيل در خصوص 

موافقت اصولی خود را با "مبادله سوخت هسته ای را مورد بررسی قرار داد و 
 ." اين پيشنهاد اعالم کرد

 . سايت رياست جمهوری ايران جزئيات اين پيشنهاد را اعالم نکرد
اسفنديار رحيم مشائی، رئيس دفتر محمود احمدی نژاد در بازگشت از سفر 

نيويورک تماس تلفنی آقای چاوز را با بحث مبادله اورانيوم در خاک برزيل بی 
 . ارتباط دانسته بود ولی درباره جزئيات گفتگوها چيزی نگفت

آقای رحيم مشائی در اين حال از استقبال ايران از ميانجيگری هسته ای برزيل 
 . خبر داد

آقای رحيم مشائی گفت برزيل و ترکيه عالقمند به نقش آفرينی در حل ديپلماتيک 
 . اين مناقشه هستند و پاسخ ايران به آنها مثبت است

برزيل و ترکيه دو عضو غيردائمی شورای امنيت هستند که با تالش های 
آمريکا و متحدانش برای تشديد تحريم های ايران مخالف هستند و برای از 

 . سرگيری گفتگوهای هسته ای تالش می کنند
 . آمريکا می گويد به موفقيت گفتگو با ايران خوشبين نيست

 

 در كويت »جاسوسي«اعالم اتهام اعضاي شبكه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :راديو زمانه
را به  »شبکه وابسته به سپاه«شده يک  دادستانی کويت، هفت عضو بازداشت

 .متهم کرد »جاسوسی برای ايران به هدف تجاوز به کويت»
، هويت »الجريده«سايت العربيه امروز چهارشنبه به نقل از روزنامه  وب

تبعه  »م.ف«تبعه ايران،  »ه.محمد«و  »ک.حسين«اختصاری اين هفت نفر را 
تبعه  »غ.ابراهيم«تبعه سوريه و  »ع.سعود«تبعه دومينيکن،  »م.سعيد»کويت، 

 .بحرين معرفی کرده است
اند، زير نظر سپاه پاسداران در  های کويت اعالم کرده طور که رسانه اين افراد آن

 .اند کرده می »جاسوسی«کويت 
سازمان امنيت کويت در گزارشی که به دستگاه قضايی اين کشور فرستاده، اين 

هايی در مورد کويت و ارتش اين  افراد و چند نفر ديگر را به ارسال گزارش
 .کشور به سفارت ايران در کويت متهم کرده است

های برقراری ارتباط  دی، دستگاه سی«اين سازمان به همراه گزارش خود، تعدادی 
 .را ضميمه کرده است »شده و ديگر وسايل جاسوسی کشف

اند،  دو عضو نيروهای مسلح کويت که به همراه ساير متهمان پرونده دستگير شده
 .در حال حاضر در سازمان امنيت نظامی اين کشور بازداشت هستند

تبعه  »م.سعيد«سايت العربيه به نقل از روزنامه الجريده اعالم کرده که  وب
 .شده است ديگر شهروند ايرانی بازداشت »ه.محمد«تبار و برادر  دومينيکن، ايرانی

اطالعات حساس «چاپ امارات، با اشاره به  »الخليج«از سوی ديگر، روزنامه 
، اين احتمال را مطرح کرد که اعضای اين شبکه با همکاران ديگری »بدست آمده

 .در ساير کشورهای خليج فارس، هماهنگی تشکيالتی داشته باشند
ای از شبکه جاسوسی بزرگی  الخليج به نقل از منابع مطلع نوشته اين شبکه، شاخه

 .شود است که از خاک يکی از کشورهای منطقه مديريت می
شبکه »ها مبنی بر کشف يک   اين در حالی است که سپاه پاسداران، گزارش رسانه

 .متعلق به اين نيرو در کويت را رد کرده است »جاسوسی
سرتيپ رمضان شريف، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران انتشار اين گزارش 

الشعاع  تحت«به منظور  »صهيونيستی«های  رسانه »يابی کاذب سوژه«را ادامه 
عنوان کرده  »قرار دادن عالقمندی مردم کشورهای همسايه به انقالب اسالمی

 .است
در کويت، شماری از نمايندگان پارلمان اين  »جاسوسی«بدنبال کشف اين شبکه 

 .اند کشور، خواستار اخراج سفير جمهوری اسالمی از کويت شده
اين کشور در  »های امنيتی سازمان«ای اعالم کرده که  دولت کويت نيز در بيانيه

  .شده هستند درباره گزارش ياد »تحقيق«حال 

سازمان امنيت کويت در گزارشی که به دستگاه قضايی اين 
کشور فرستاده، اين افراد و چند نفر ديگر را به ارسال 

هايی در مورد کويت و ارتش اين کشور به سفارت ايران  گزارش

اطالعات حساس «چاپ امارات، با اشاره به  »الخليج»روزنامه 
، اين احتمال را مطرح کرد که اعضای اين شبکه با »آمده بدست

همکاران ديگری در ساير کشورهای خليج فارس، هماهنگی 
 تشکيالتی داشته باشند
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شوری ايجاد کرده بود که اميد ارتقاء شعور مبارزاتی و همگرايی  »انترناسيونال
 . و چند صدايی را نويد می داد

 قادر تميمی
 2010می  5
  

 »همآهنگی ايرانيان برای اول ماه مه «فراخوان کميته 
28924=essayId?jsp.article/com.rooz-akhbar.www://http 

 پاريس     -فراخوان جنبش جمهوری خواهان دمکرات و الئيک 
28877=essayId?jsp.article/com.rooz-akhbar.www://http 

 فراخوان ايرانيان ساکن پاريس
6331=nid&article=page?/org.etehadefedaian.www://http 

 واحد پاريس -فراخوان سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
9496=objnr?php.view/php/net.nou-asre://http 

 پاريس -فراخوان کميته مستقل ضد سرکوب شهروندان ايرانی
9515=objnr?php.view/php/net.nou-asre://http 

 
 
 
 
 
 

 جشن اول ماه مه و پلوراليسم سياسي در پاريس
 قادر تميمی: گزارشی از 

 
اول ماه مه امسال، جمعی از ايرانيان در پاريس تجربه ديگری را به نمايش                               

برای برگزاری راهپيمائی در روز اول ماه مه، چند ده تن از فعالين                         .  گذاشتند
آوريل گردهم آمدند تا راهکاری بيآبند که ضمن            25سياسی و اجتماعی در تاريخ       

بزرگداشت روز جهانی کارگر و پشتيبانی از مطالبات کارگران ايران، پيشبرد                    
. سياست بسيج حداکثر نيرو در دفاع از دمکراسی و عليه استبداد را عملی کنند                      

سياستی که فقط برپايه اشتراکات شکل گرفت، بدون اينکه مانع ابراز نظر و مبانی 
ای با   بر مبنای چنين سياست و روشی بود که کميته           .  فکری شرکت کنندگان شود    

همبستگی بين  :  بر پايه اصولی مانند       »همآهنگی ايرانيان برای اول ماه مه         «نام  
دفاع از حقوق و مطالبات کارگران و مزدبگيران از جمله حق                 -المللی کارگران   

دفاع از مبارزات مردم ايران برای آزادی،               -تشکل مستقل و افزايش دستمزد           
دمکراسی و عدالت اجتماعی و آزادی بدون قيد و شرط زندانيان سياسی و فعالين                 

در فراخوان خود صراحتًا " کميته"اين . تشکل های صنفی ومدنی ايران تشکيل شد
از شرکت افراد و نيروهايی که  حول محورهای اعالم شده باال                  «اعالم کرد که     

مايل به مشارکت در راهپيمائی بوده و خواستار آوردن شعارهای مورد تأکيد خود              
 ».کند باشند، استقبال می

پشتيبانی نشان می دهد که نحله های سياسی مختلف با              *  نگاهی به فراخوان های    
آماج های سياسی گوناگون، بی آنکه سانسور شوند يا نيازمند خودسانسوری باشند، 
ضمن پشتيبانی از اشتراکات، با بيان آماج های سياسی خود در اين حرکت شرکت              

 . کردند
بر اساس صفت شهروندی  بنيان گذاشته شد، اما، با دعوت از               »کميته«گرچه اين   

همه افراد و نيروهای سياسی با حفظ شعارهای مورد تأکيد خود، راهکاری نو و                   
فاصله گيری از تک صدايی و برسميت شناختن چند                   .  کارساز نيز ارائه کرد       

صدايی، يکی از راه های موثری است که می تواند توازن قوا را به نفع بلوک                          
راه حلی که رژيم جمهوری اسالمی به شهادت همه           .  دمکراسی خواهی تغيير دهد   

قرائن سياسی موجود برای جلوگيری از تحقق آن، همه گونه ترفندی را بکار برده              
 .و می برد

در اين حرکت با چنين سياست و روشی، اما، جای برخی از نيروهای چپ و                            
نيروهايی که شعارهای   .  آزاديخواه و مخالفين حکومت تئوکراتيک حاکم خالی بود         

شان، بی کم و کاست در اين مجموعه بيان شده بود و خود نيز می توانستند به هر                    
بويژه کسانی که در طول .  شکل ديگری که تمايل داشتند شعارهايشان را بيان کنند

حيات سی ساله حاکميت اسالمی ايران دمی از مبارزه عليه رژيم جمهوری                              
 .اسالمی و تحقق اهداف سياسی خود از پای نشسته اند

در اول ماه مه امسال، همه می توانستيم ضمن پشتيبانی از مطالبات جاری                                
کارگران در ايران و دفاع از دمکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی، حتی اهداف                   

 . هيچ مانعی وجود نداشت. استراتژيک خود را بيان کنيم
ايرانيان شرکت کننده در اين راهپيمائی  با در دست داشتن پرچم های ايران،                            

، عکس هايی از    »آزادی، دمکراسی و الئيسته     «و  »آزادی  «،  »ايران  «منقش به   
منصور اسالو، نماينده کارگران سنديکای شرکت واحد و اتوبوسرانی تهران و                     

به زبان    -ابراهيم مددی، نماينده شرکت شرکت نيشکر هفت تپه و پالکاردهای زير           
مطالبات کارگری، آزادی زندانيان سياسی بويژه                  –های فرانسه و فارسی            

کارگران در بند وحق تشکل سنديکائی را که از بلندگو پخش می شد، تکرار می                     
 .کردند

 »از کارگران نيشکر هفت تپه و شرکت واحد اتوبوسرانی حمايت کنيم «
 »سنديکاليست های زندانی آزاد بايد گردند «
 »همبستگی با سنديکای شرکت واحد و نيشکر هفت تپه «
 »آزادی زندانيان سياسی در ايران «
 »دانشجوی زندانی آزاد بايد گردد «
 »از جنبش برابری طلبانه زنان حمايت می کنيم «
  »برای ايرانی دمکراتيک، الئيک و جمهوری «
 »در چارچوب جمهوری اسالمی دمکراسی امکان ندارد «
 »نه به حکومت مذهبی در ايران «
 »نه به جمهوری اسالمی ايران «
 »سرنگون باد جمهوری اسالمی ايران «

شرکت کنندگان در اين راهپيمائی تقريبًا شش ساعته کوشيدند صدای کارگران                      
 .ايران و وضعيت سياسی جامعه ايران را به اطالع شهروندان فرانسوی برسانند

 «در طول مسير راهپيمائی  عالوه بر پخش شعارهای مشترک، در بلندگو  
 سرود  «و  »سرود سراومد زمستون «،»سرود يار دبستانی «،»سرود ای ايران

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=28924�
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=28877�
http://www.etehadefedaian.org/?page=article&nid=6331�
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=9496�
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=9515�
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 يك تيم كامل پژاك منهدم شد : سپاه پاسداران
 

 : اخبار روز
فرمانده قرارگاه نجف اشرف نيروی زمينی سپاه پاسداران از انهدام يک تيم 
عملياتی پژآک، کشته شدن سه مرد و دو زن و مجروح شدن دو تن ديگر از 

 . اعضای اين گروه خبر داد
به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومی سپاه پاسداران، از چند روز گذشته 

نيروهای تيپ نبی اکرم سپاه برای به دام انداختن افراد اين گروه در آماده باش 
 . جنگی به سر می بردند

درگيری در منطقه : در گزارش روابط عمومی سپاه پاسداران امده است 
 . داالهو و ضمن غافلگيری تيم عملياتی پژاک روی داده است

سردار علی اکبر نوری، فرمانده قرارگاه نجف اشرف نيروی زمينی سپاه 
پاسداران گفته است، بعد از شناسايی اين گروه، با توجه به حساسيت موضوع، 

های مستقر در منطقه امنيتی به منظور  ای به فرماندهان يگان دستورات ويژه
های اطالعاتی و عملياتی برای کنترل تحرکات و اطمينان از  تشديد فعاليت

 . قصد و اهداف اعضای اين تيم داده شد
در شرايطی که واحدهای اطالعاتی سپاه تحرکات اين تيم را : وی توضيح داد

کرد، در چهاردهم  روزی رصد می به طور کامل و به صورت شبانه
ارتفاعات " دوشميان"تيم پژاک در منطقه  ١١حدود ساعت  ١٣٨٩ارديبهشت 

 . گرفتار شد" شلمه جار"داالهو در غرب روستای 
بالفاصله : فرمانده قرارگاه نجف اشرف نيروی زمينی سپاه پاسداران ادامه داد

سپاه با حضور در محل ) ص(های عملياتی و اطالعاتی از تيپ نبی اکرم  تيم
درگيری و رعايت همه اصول تاکتيکی و امنيتی به تيم ويژه خرابکاری پژاک 

 . نزديک شدند
آميز عمليات غافلگيرکننده، پنج نفر  با انجام موفقيت ١٩در ساعت : وی افزود

از عناصر پژاک شامل سه مرد و دو زن به هالکت رسيدند و دو نفر ديگر 
 . بشدت مجروح شدند

مجروحان با استفاده از پوشش جنگلی وسيع "سردار نوری با بيان اينکه 
نيروهای خودی با انجام : ، ادامه داد"منطقه درگيری موفق به فرار شدند

اقدامات الزم به تعقيب آنها پرداخته تا قبل از خروج از مرزهای کشور 
 . های اين تيم را دستگير کنند بازمانده

وی همچنين از مجروح شدن يک نفر از نيروهای پاسداران در جريان اين 
عمليات خبر داد و افزود اجساد افراد کشته شده و وسايل آن ها در اختيار سپاه 

 .قرار دارد
 

 پيشرفت كندي دارد  5+1مذاكرات : ديپلمات روس
 

 :اخبار روز
سرگی : "ارديبهشت، خبرگزاری ريا نووستی ١۵سازمان ملل متحد، 

معاون وزير امور خارجه فدراسيون روسيه که در وزارت خارجه " ريبکوف
از جمله مسئول امور مرتبط با برنامه هسته ای ايران می باشد، در نيويورک 

ميانجيگران حل مسئله هسته ای  ۵+١به خبرنگاران اعالم کرد که مذاکرات 
ايران به کندی پيشرفت می کند و طرفين همچنان بايد مواضع خود در رابطه 

 . با تحريم ايران را به يکديگر نزديک سازند
پيشنهاد ) روسيه، چين، آمريکا، بريتانيا، فرانسه و آلمان( ۵+١در مذاکرات 

آمريکا برای تشديد تحريمات شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران بخاطر 
روسيه و چين که از . امتناع از توقف غنی سازی اورانيوم بررسی می شود

 . حق وتو برخوردارند، تاکنون با پيشنهاد آمريکا موافقت نکرده اند
هنوز اختالف در . مذاکرات به کندی پيش می روند: "ديپلمات روس گفت

من ترجيح می دهم که در . مواضع وجود دارد که بايد بهم نزديک شوند
اختالف نظرات مبالغه نکنم، ما درباره مواضع طرفين در اين رايزنی ها 

 ". صحبت می کنيم که بخوبی از آن مطلع هستيد
من يقين دارم که همه متوجه موضع اصولی روسيه هستند و آن : "وی افزود

مبنی بر اين است که هر زمانی هم در آينده که ) موضع(را ارج می نهند، 
درباره هر تحريمی توافق شود، اين بايد در خدمت تحکيم رژيم منع گسترش 

 ".تحريمات نبايد کشور را تنبيه کنند، نبايد ملت را تنبيه کنند... سالح باشد

 



10 

 1389ارديبهشت ماه   16

 دومين تجمع كارگران بازنشسته شركت واگن پارس 
 در سال جاري 

 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
کارگران بازنشسته شرکت واگن پارس برای دومين بار در سال جاری پس از 

 ٨آميز نسبت به عدم پرداخت مطالبات معوق در روز   اجتماع اعتراض
ارديبهشت ماه و انعکاس مشکالت خود به دفتر رياست جمهوری به صورت 

حضوری در آن زمان، با توجه به عدم پاسخگويی اين دفتر به مشکالتشان بار 
ديگر روز گذشته، مورخ چهاردهم اردی بهشت ماه، مقابل در ورودی شرکت 

 .های خود تاکيد کردند اجتماع کرده و بر تحقق خواسته
به گزارش ايلنا، مداحی، نماينده کارگران بازنشسته شرکت واگن پارس، با اشاره 
به وعده مسئول دفتر رياست جمهوری در خصوص پيگيری درخواست مطالبات 
کارگران بازنشسته اين شرکت از طريق وزير صنايع و معادن و قول پاسخگويی 

متاسفانه با گذشت سه روز از زمان  :ارديبهشت ماه گفت ١٢حداکثر تا پايان روز 
موعود به رغم مراجعه ما به دفتر رياست جمهوری ، هيچگونه پاسخی تا اين 

 .ايم لحظه دريافت نکرده
وی ضمن تاکيد بر پيگيری مطالبات بازنشستگان شرکت واگن پارس که هريک 

 ۶٠٠ميليون تومان از شرکت طلب دارند مجموع مطالبات  ١۵تا  ١٠بيش از 
در : ميليارد تومان عنوان کرد و افزود ۶کارگر بازنشسته واگن پارس را بالغ بر 

در مقابل شرکت با حضور همه کارگران  ١١اجتماعی که ديروز صبح ساعت 
ميليون تومان از کل  ١٠بازنشسته داشتيم مسئولين شرکت از واريز مبلغ 

عامل  مدير »رزازی«که گويا اين مبلغ از طريق . مطالبات کارگران خبر دادند
 .شرکت از منبعی تأمين شده است

مداحی با بيان اينکه اين مبلغ با توجه به جمعيت کارگران بازنشسته و ميزان 
مديران : کند تصريح کرد  مطالبات هر کدام هيچ مشکلی را از آنان درمان نمی

های زيمنس و رجا پيگيری نمايند تا به  شرکت يا بايد در رابطه با اختالف شرکت
 .مطالبات ما پاسخ گويند و يا پيگيری وعده دفتر رياست جمهوری باشند

 ١٠طبق گفته مسئولين شرکت پاسخ دفتر رياست جمهوری شايد تا : وی گفت
 .روز ديگر به مديران شرکت ابالغ گردد

 ١٠کارگران به احترام قانون و به منظور حفظ آرامش کشور : مداحی گفت
کنند اما پيگيری آنان  روز ديگر نيز صبر می ١٠اند و تا  ميليون تومان را پذيرفته

 .برای دريافت مطالبات صنفی و به حقشان به هر صورت ممکن ادامه دارد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  آارگران آارخانه قند بردسير

اعتصاب غذاي معلمان مشهدي در اعتراض به ادامه نگهداري 
 هاشم خواستار در زندان 

 
 :اخبار روز

يکی از فعاالن حقوق بشر به کمپين بين المللی حقوق بشر در : گزارش دريافتی
ايران گفت که جمعی از اعضای گروههای صنفی معلمان در مشهد روز معلم 

ارديبهشت ، در اعتراض به ادامه نگهداری مهندس هاشم خواستار ، معلم  ١٢
دربند مشهدی در زندان، اعتصاب غذا کردند و در حالی که در اعتصاب غذا 

 . بودند در منزل مهندس خواستار حاضر شدند
در روز معلم جمع گسترده ای از مردم عادی و فعالين ، صنفی ، سياسی و 

دانشجويی مشهد با حضور در منزل اين معلم دربند مشهدی ضمن تبريک روز 
 . معلم به خانواه و همسر ايشان ، خواستار آزادی آقای خواستار شدند

دستگير و بعد از يک ماه و  ١٣٨٨خرداد  ٢۵آقای خواستار يک بار در تاريخ 
 ٢۵روز يعنی از  ۴٩بعد از . ميليون تومانی آزاد شد ٣۵  نيم به قيد وثيقه

طی . دوباره وی بازداشت وهمچنان وی در زندان به سر می برد ٨٨شهريور 
مدت ياد شده چندين بار خبرهايی از وضعيت نامناسب سالمتی وی توسط 

 .اما با مرخصی وی موافقت نشده است. خانواده اين معلم منتشر شد
 

محمد صادقي، عضو شوراي مركزي سازمان دانش آموختگان 
 ايران ممنوع الخروج شد 

 : ادوارنيوز
محمد صادقی، عضو شورای مرکزی و دبيرکميته شعب سازمان دانش 

از سوی دادسرای انقالب اسالمی ) ادوار تحکيم وحدت(آموختگان ايران 
 . تهران ممنوع الخروج شد

به گزارش خبرنگار ادوارنيوز، روز گذشته حکم ممنوع الخروجی آقای 
صادقی که از سوی شعبه پنجم بازپرسی و در ارتباط با پرونده مطروحه وی 

 . صادر شده به محمد صادقی ابالغ شد
اين عضو شورای مرکزی ادوار تحکيم وحدت در اين ارتباط به ادوارنيوز 

اين حکم در حالی به اينجانب ابالغ شده است که هيچ برنامه ای برای : "گفت
خروج از کشور و مسافرت حتی کوتاه مدت نداشته ام و در انتظار محاکمه به 

 ". سر می برم
اعمال اين محدوديت ها شگفت آور است چرا : "محمد صادقی همچنين افزود

که وقتی فردی با قرار تامين تعيين شده از سوی خود مقامات قضايی آزاد می 
شود و پرونده اتهامات وی در جريان است، صدور چنين قرارهای و اعمال 
محدوديت های بيشتر نمی تواند معنايی جز نقض بيش از پيش حقوق افراد 

 ". داشته باشد
روز  ۴٠آبان ماه سال گذشته بازداشت و پس از تحمل  ١٢محمد صادقی، 

حبس آزاد شد، وی متهم به اجتماع و تبانی عليه نظام، تبليغ عليه نظام، تشويش 
اذهان عمومی و سياه نمايی، نشر اکاذيب و توهين به رهبری و توهين به 

 . رييس جمهور شده است
گفتنی است پيش از اين نيز حسن اسدی زيدآبادی ديگر عضو شورای مرکزی 

 .ادوار تحکيم با حکم ممنوع الخروجی روبرو شده بود
 

 وحيد طاليي ،عضو كميته پيگيري حقوقي دفتر 
 ميرحسين موسوي بازداشت شد

 
 خبرگزاری هرانا 

وحيد طاليی، عضو کميته پيگيری حقوقی ميرحسين موسوی صبح روز گذشته 
 .اردی بهشت ماه، بازداشت شد 14

به گزارش کلمه، ساعت هفت صبح روز سه شنبه نيروهای امنيتی به بهانه 
شناسايی خودروی پارک شده مقابل منزل طاليی موفق به ورود به خانه او شدند 

و بعد از تفتيش منزل و بردن برخی از وسايل شخصی طاليی، او را با خود 
 .اين نيروها خود را از نيروهای پليس امنيت معرفی کرده اند.بردند

هنوز اطالع دقيقی از وضعيت عضو کميته پيگيری حقوقی مير حسين در دست 
 .نيست
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 نزديکان محمد اوليايی فرد در مصاحبه با روز
 يك قرباني ديگر براي كين توزي دستگاه قضائي

 کاوه قريشی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کارگران معترض در ايران، مراسم   همزمان با روز جهانی کارگر و در حالی که
دولتی روز جهانی کارگر را بايکوت کردند، محمد اوليايی فرد يکی از وکالی 
خوشنام و با سابقه پرونده های سياسی و فعال حوزه کودکان بعد از احضار به 

دادگاه برای رسيدگی به پرونده ی يکی ازموکالنش، برای دومين بار طی چند ماه 
 .گذشته بازداشت و جهت اجرای حکم به زندان اوين منتقل شد

بازداشت اين وکيل دادگستری در حالی صورت می گيرد که يکی از وکالی وی 
بازداشت و اجرای حکم وی را به دليل عدم ابالغ حکم به " روز"در گفتگو با 

از سوی ديگر يکی از موکالن . آقای اوليايی فرد، مغاير با قانون اساسی می داند
سابق وی که هم اکنون با قيد وثيقه خارج از زندان به سر می برد در مورد 

آقای اوليايی فرد به عنوان وکيلی شجاع و : "به روز می گويد بازداشت وی 
 ."کارکشته قربانی کينه توزی های دستگاه امنيتی و قضايی شده است

ارديبهشت در دادگاه انقالب تهران بازداشت و  11محمد اوليايی فرد که روز 
 ٣۵٠ی زندان اوين شده بود، به بند -برای يک سال حبس تعزيری خود روانه

. زندان اوين منتقل شده و از مالقات حضوری با همسر و وکال منع شده است
نده اين وکيل فعال در زمينه پرونده های متهمان سياسی و حوزه -مسوليت پرو

ی ايران از جمله خانم نسرين ستوده و -کودکان را چهار تن از وکالی شناخته شده
 .آقای عبدالفتاح سلطانی به عهده گرفته اند

  
 بازداشت غيرقانونی

غير "با  نسرين ستوده وکيل در مورد چگونگی بازداشت محمد اوليايی فرد 
ارديبهشت  11وی مجددا در : "به روز می گويد خواندن بازداشت وی " قانونی

در دادگاه انقالب در حالی که به دفتر معاونت دادگاه مراجعه کرده بود تا دستور 
آقای آقايی را اجرا کنند، بدون اينکه حکم به ايشان و يا وکاليش ابالغ شود به 

از آن جهت غير قانونی است که   اين بازداشت. طور غيرقانونی بازداشت شدند
 ."حکم اساسا به او ابالغ نشده است تا قابليت اجرايی شدن را داشته باشد

محمد اوليايی فرد پيشتر در پی اعتراض به اجرای حکم بهنود شجاعی و ساير 
اتهام   بهمن ماه از سوی دادگاه انقالب تهران به 18نوجوانان روز يکشنبه مورخ 

 .تبليغ عليه نظام به تحمل يک سال حبس تعزيری محکوم شده بود
اين وکيل دادگستری که سابقا نيز موّکل ايشان بوده است و به   يکی از نزديکان

داليل امنيتی نخواست نامش ذکر شود، در مورد چرايی و چگونگی بازداشت 
 :ايشان در مصاحبه با روز می گويد

و به رياست قاضی پيرعباس برگزار شد و عليرغم  26در شعبه  دادگاه وی "
آقای اوليايی فرد را   اينکه اين شعبه صالحيت رسيدگی به اتهامات و پرونده

نداشت و دوباره از دادگاه تجديد نظر به همان شعبه ارجاع شد، ايشان به اشد 
مجازات در مورد اتهام وارده که همان تحمل يک سال حبس تعزيری است 

 .محکوم شدند
  

 با دست بند و پابند
پس از اينکه اين حکم از سوی شعبه مذکور : "اين وکيل دادگستری می افزايد

صادر شد، با ايشان تماس تلفنی گرفته ميشود و ميگويند که برای ابالغ حکم به 
دفتر شعبه مراجعه کند اما چون ايشان خود حقوقدان و وکيل دادگستری بودند 

وچنين رويه ای را مغاير با قانون ميدانستند، از انجام اين کار سر باز 
با وکالی ايشان تماس گرفته و همين درخواست را هم به آنها  26دفترشعبه   .زدند

وکالی آقای اوليايی فرد اين روال را غير قانونی پنداشته و از . تکرار می کند
دادگاه انقالب هم اين مساله را  26شعبه . مراجعه جهت ابالغ حکم سر پيچی کرد

به عنوان استنکاف از ابالغ حکم تلقی کرده و پرونده را بدون حق اعتراض به 
 اسفند که آقای اوليايی  17اجرای احکام دادگاه انقالب ارسال می کند تا اينکه در 

 خطر اخراج سيصد كارمند شركت هواپيمايي تابان
 
 

 
 خبرگزاری هرانا 

کارمند يک شرکت  ٣٠٠با ممنوعيت پرواز هواپيماهای روسی توپولف بيش از 
 .هواپيمايی ايرانی در آستانه اخراج قرار گرفتند

در پی دستور : يک منبع آگاه در سازمان هواپيمايی کشور با اعالم اين خبر گفت
العمل سازمان هواپيمايی کشور مبنی برتوقف پرواز توپولف های استيجاری 
،شرکت هواپيمايی تابان عالوه بر زيان شديد اقتصادی به دليل از رده خارج 

پرسنل  ٧٠٠فروند هواپيمای توپولف اجاره ای ،مجبور است نيمی از  ۵شدن 
 .ايرانی خود را تعديل و اخراج کند

  
به گزارش کلمه، براساس دستورالعمل سازمان هواپيمايی کشوری از ابتدای 

اردی بهشت امسال اجازه پرواز برای هيچ هواپيمای توپولف صادر نشده و در 
پرواز شرکت تابان لغو شده که اين مساله زيان شديدی را  ٣٠٠اين مدت بيش از 

 .متوجه اين شرکت کرده است
فروند هواپيما در اختيار داشت که پنج  ١٠گفتنی است شرکت هواپيمايی تابان 

فروند آن توپولف اجاره ای بود و اخيرا با اجرای دستورالعمل سازمان هواپيمايی 
کشور برنامه پرواز اين شرکت دچار بی نظمی ها و تاخيرهای زيادی شده و 

مسافران اين شرکت بعد از ساعت ها سرگردانی در فرودگاههای داخلی و 
 .خارجی مجبور به استفاده از ساير خطوط هواپيمايی شدند

مشهد هواپيمای شرکت هوايی تابان  _ اوايل بهمن ماه سال گذشته پرواز آبادان
هنگام فرود در باند فرودگاه شهيد هاشمی نژاد مشهد دچار سانحه و آتش سوزی 

 .نفر از مسافران زخمی شده بودند ٣٠شد که 
 

 ”جامعه شناسي ايران“مسدود شدن وبسايت اجتماعي 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا
نشست و  "جامعه شناسی ايران"به جای وب سايت " ميهن بالگ"ديروز، سرور 

ی مصاديق جرايم اينترنتی، سايت   با مسدود کردن اين سايت به دستور کميته
 .های منتخب خود را به خوانندگان سايت مسدود شده توصيه نمود

به گزارش راديو فرانسه، پس از سانسور و فيلترينگ منابع اطالعاتی و سايت 
های خبری ايرانی، محدوديت ها به سايت های اجتماعی فرهنگی گسترش يافته 

است و پس از برخی از سايت های مربوط به مدافعان ميراث فرهنگی، از 
نيز توسط کميته مصاديق جرايم اينترنتی " جامعه شناسی ايران"ديروز بالگ 

  .مسدود شده است
در همين زمينه، علی طايفی مسئول اين بالگ جامعه شناسی و مدير نشريه 
 .جامعه شناسی ايران، فعاليت و زمينه کار بالگ خود را توضيح می دهد

اين جامعه شناس مقيم سوئد، دليل انسداد وب سايت تحت مسئوليت خود را انتشار 
مطالب متنوع اجتماعی در ارتباط با ايران می بيند و می افزايد که اين وب سايت 

بصورت يک پل مطالعاتی )روزی هزار بازديد کننده(با مراجعان بسيار خود
ميان ايران و خارج درآمده بود و دانش پژوهان و عالقمندان مسائل اجتماعی می 

توانستند با مراجعه به مقاالت مختلف منتشر شده در اين وب سايت، در زمينه 
های مختلف زنان، کودکان، مهاجرت و ناهنجاری های اجتماعی، کسب دانش 

 .کنند
علی طايفی با اشاره به فعاليت سازماندهی شده پليسی اطالعاتی درفضای 

پس از حوادث اخير مسئولين اطالعاتی با احساس خطر از : اينترنتی می گويد
فضای اينترنتی سعی کردند تا اين محدوده را که محل حضور و ارتباط و آگاهی 

جوانان بود به کنترل خود درآورند و اگرچه از کنترل زمينه های اخالقی 
صحبت می شود، عمده ترين فعاليت آنان به مسائلی برمی گردد که به انتقاد از 

 .نظام ايدئولوژيک و قدرت می پردازد
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به اندازه ای . تاسه را دريافت کرد، من در دفتر ايشان حضور داشتم  اعدام
اطالع  . خوشحال و مشعوف شد که حتی اوليای متهم هم تا اين ميزان شاد نشدند

متهم کرد محکوم به (که همين اواخر هم پيگير پرونده شيرين علم هولی  دارم 
بود که وکالت ايشان را بپذيرد و پرونده را به ديوانعالی کشور ارجاع ) اعدام

 ."نمايد تا مانع از اعدام وی گردد
گفتنی است که پيش از اين، دادستان تهران نيز از محمد اوليايی فرد، حقوقدان و 

نقل (وکيل پايه يک دادگستری شکايت کرده بود؛ شکايتی که به گزارش هرانا به 
در برگ احضاريه ) واحد انديشه و بيان مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران  از

ی آن، برخالف نص صريح قانون، هيچ عنوان اتهامی ذکر نشده بود و تنها وی 
جعفری دولت "تا به خاطر شکايت دادستان تهران،   را موظف می کرد

سه روز پس از رويت احضاريه، خود رابه شعبه يک دادياری دادسرای  ، "آبادی
 .کارکنان دولت معرفی کند

بازداشت و ممنوع المالقات کردن اين وکيل با سابقه زندانيان سياسی و فعال 
ميگرن رنج می برد و  از   حوزه کودکان در حالی صورت می گيرد که وی

نيز از جمله اولين اقدامات خودسرانه ی دستگاه   اجرای خودسرانه حکم وی
 .قضائی در مورد اجرای احکام است

 
 

 ”ولی نصر”مصاحبه يک روزنامه آلمانی با 
 ، زير گوش اوباما“ولي نصر“زمزمه هاي ايراني 

 ترجمه عسگر داوودی
 

مشاور اوباما  ”ولی نصر”با “ زود دويچه تسايتونگ”يک روزنامه آلمانی بنام 
اين نشريه می نويسد که ولی نصر از يکسال پيش . درکاخ سفيد گفتگو کرده است

فلسفه اسالمی و   ولی نصر، پسر دکتر حسين نصر، استاد. مشاور اوباماست
رئيس بنياد فلسفه اسالمی در زمان شاه است که بسياری از رهبران جمهوری 
حتی . اسالمی شاگردان کالس های درس او بوده اند و همچنان با او در ارتباط اند
بارها صحبت از سفرهای او به ايران و احتمال ماندگار شدن وی در ايران 

آنچه را می خوانيد ترجمه مصاحبه ايست که با ولی نصر . مطرح بوده است
 .انجام شده است

کارشناس امور خاور نزديک، روابط متقابل اقتصادی کشورهای “ ولی نصر“
و  او را کارشناس علوم سياسی . اسالمی با کشورهای غرب را بررسی می کند

او اکنون يک سال است که . از جمله ايران شناس بنام آمريکا معرفی می کنند
طبقه  “ ولی نصر“ بنظر “ . رئيس جمهور آمريکا است »باراک اوباما»مشاور 

 .متوسط جامعه موتور جنبش اصالحی در ايران است
طبقه ”Forces of Fortune”   شما در کتاب خود: زود دويچه تسايتونگ

متوسط جديد جوامعی چون ترکيه، دوبی و ديگر کشور های منطقه را مورد 
بررسی قرار داده ايد و بر اين باور هستيد که اين طبقه درتغييرات اصالحی 

سوال مشخص اين است که آيا شما ناآرامی های . جوامع خود نقش بسزائی دارد
کنونی در جمهوری اسالمی را، که همچنان ادامه دارد، نيز شورش همين قشر 

 نوين می دانيد؟
در عروج همين طبقه متوسط است  ايران   ريشه جنبش اصالح طلبی: ولی نصر

 .آغاز باليدن کرد1980که از اواخر دهه 
اين طبقه متوسط پس از روند خصوصی سازی و اصالحات اقتصادی که، پس 

اين قشر متوسط همگام با رشد . از جنگ ايران و عراق صورت گرفت، پديد آمد
خواستار افزايش آزادی های سياسی، کاهش دخالت  خود و نيز کسب رفاه بيشتر،

. های دولتی، گسترش آزادی های اجتماعی و تقويت مبادالت با اقتصاد جهانی شد
طلب اصالحات سياسی   ليبراليزه شدن اقتصاد در ايران از بسياری جهات به

اصالحات اقتصادی سبب نيرومند شدن عناصری با خواست های  .کمک کرد
قدرت و . و توقعات قشر متوسط نوين گشت  ارزش ها  مدنی و باز تاباننده

ارتباط مستقيم با رشد اين قشر متوسط در   ضعف جنبش اصالح طلب ايران
آن قدر رشد نيافته که بتواند پيروزی   دوران اخير دارد، ولی اين قشر هنوز
 .نهائی جنبش اصالحات را تضمين کند

در گذشته، پديد آورنده قشر متوسط در خاور ميانه، خود رژيم های  :زود دويچه
مثال از طريق کارزار های . حاکم بودند که در عين حال بر آن سلطه نيز داشتند

در کشور های . سياسی در نظام آموزشی يا از طريق تحميل تغييرات فرهنگی
با قشر متوسط پيشين، که گفتيم، چقدر   اين منطقه، تفاوت ميان قشر متوسط نوين

 است؟

دادگاه تجديد نظر مراجعه  54فرد جهت پيگيری پرونده يکی از موکالن به شعبه 
به  هم آنجا حضور داشته و  26می کند و دست بر قضا آقای منشی شعبه 

ماموران اجرای احکام دستور می دهد که بالفاصله ايشان را با شيوه ای توهين 
 ."آميز و با زدن دستبند و پابند به زندان اوين منتقل کنند

از سوی ديگر نسرين ستوده با تائيد اينکه محمد اوليايی فرد را در جريان 
بازداشت اول با زدن دست بند و پابند به زندان اوين منتقل کرده اند در مورد 

دو هفته قبل از آغاز سال جديد آقای اوليايی فرد يک بار : "اتهامات وی می گويد
به اتهام تبليغ عليه نظام تحت تعقيب   ديگر به دليل مصاحبه ای با صدای امريکا

شد، اما حکم اين دادگاه هيچ وقت نه   دادگاه محاکمه 26قرار گرفت و در شعبه 
آن زمان . به خود آقای اوليايی فرد و نه به هيچ يک از وکالی وی اعالم نشد

عليرغم اينکه بازداشت وی غير قانونی صورت گرفته بود، وی را نيز با زدن 
 ."به زندان اوين منتقل کردند  دست بند و پابند

  
 وکيل ممنوع المالقات 

در جريان آخرين دستگيری محمد اوليايی فرد، همسر وی در مصاحبه 
تلويزيون بی بی سی با اعالم نگرانی از وضعيت جسمانی و رنج بردن   با

همسرم ساعاتی بعد از بازداشت با من : "همسرش از بيماری ميگرن گفته است
تماس گرفتند و گفتند که در قرنطينه هستند و احتماال تا دو هفته ديگر ممنوع 

 ."المالقات
فردای آنروز دادگاه انقالب گفته بود جهت مالقات آقای : "وی افزوده است که 

به   هنگام مراجعه. اوليايی فرد بايد نامه ای از قاضی پرونده برای مالقات بياروم
و چه   اجرای احکام 8و در شعبه  6دادگاه هيچ کدام از پرسنلی که در شعبه 

از حوزه اختيارات ايشان   امور زندانها و حتی قاضی هم گفت که اجازه مالقات
 ."خارج است

سرباز زدن مسوالن قضائی از دادن اجاره مالقات به همسر اوليايی فرد در حالی 
. است که هيچ يک از وکالی ايشان هم اجازه مالقات با موکل خود را ندارند

در پرونده های : "نسرين ستوده در مورد مالقات با موکل خود تاکيد می کند
 ."سياسی اجازه مالقات با متهمان داده نميشود

در مورد تالشهای حقوقی وکالی " روز"وکيل اوليايی فرد در ادامه مصاحبه با 
آقای   آقای سلطانی،  اينجانب به اتفاق همکاران محترم: "پرونده می افزايد

. پوربابايی و برادر ايشان مسعود اوليايی فرد وکالت پرونده را به عهده داريم
طبق قانون پس از محاکمه و انجام دادرسی، دادگاه مبادرت به صدور رای می 

مدير دفتر به اين . کند و نتيجه آن به آدرس وکالی متهم ارسال و ابالغ می شود
آقای اوليايی فرد در آن زمان شکايت خود را . وظيفه قانونی اش عمل نکرده است

دادگاه انقالب به دادسرای کارکنان دولت تقديم کرد،  26عليه مدير دفتر شعبه 
 ."شکايتی که هنوز به آن رسيدگی نشده است

وکالی پرونده، اقدامات قانونی خود را پيگيری می کنند، : "تأکيد می کند  وی
همچنان که پيش از اين به دليل غيرقانونی بودن حکم، توانستند آقای اوليايی فرد 

 ."را از زندان آزاد کنند، اميدواريم اين بار نيز تالشهای حقوقی نتيجه بدهد
  

 تاوان شجاعت و تعهد
در پايان، شخص مذکور با ياد آوری حمله عوامل لباس شخصی به دفتر وکالت 

به دليل اينکه هيچ گاه حاضر نمی شدند  ايشان : "می گويد 1387ايشان در سال 
وکالت و شرافت حرفه ای شخصی شان را با تهديدها و تطميع هايی که ميشد 

در واقع آقای اوليايی فرد به عنوان . معامله کنند، به اين سرنوشت دچار شدند
وکيلی شجاع و کارکشته، قربانی کينه توزی های دستگاه امنيتی و قضايی شده 

مالحظه   نبايد فراموش کرد که اوليايی فرد در دفاع از موکلين خود هيچ. است
ای به خرج نمی داد وحتی بدون کوچکترين چشم داشت مادی تمام مراحل دفاع 

 ."را از تهييه اليحه گرفته تا مصاحبه و اطاع رسانی به انجام می رساند
اين وکيل دادگستری با اشاره به پيگيری و درگيری اوليايی فرد نسبت به پرونده 

 :شبنم مددزاده می گويد
برای نمونه ايشان در پرونده شبنم مددزاده آنچنان پيگير و درگير بود که " 

توانست شکنجه گران و بازجويان وی را به پای ميز محاکمه بکشاند، تالشی که 
دليل همدستی دادگاه و شکنجه گران به نتيجه نرسيد، ولی اوليايی فرد کار  به 

بهنود شجاعی نيز تمام  در مورد . خود را به عنوان وکيل به خوبی انجام داد
اقداماتی که برای دفاع الزم بود را انجام داد و در يک مصاحبه تلويزيونی با 

سال را با لحاظ تمام جوانب  18صدای آمريکا ريشه های اعدام کودکان زير 
شرعی و قانونی به چالش کشيد، مساله ای که منجر به تشکيل پرونده ای تحت 

. برای او شد و چنين سرنوشتی را برای ايشان رقم زد عنوان تبليغ عليه نطام 
سال ايجاد کرد موجب  18همين حساسيتی که ايشان در مورد اعدام کودکان زير 

 روزی که حکم لغو . صالح تاسه شد  الغای حکم اعدام يکی از موکالنش به اسم
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 گزارش کريستين ساينس مانيتور از نيويورک
 چرا ايران از دورويي حرف مي زند؟

 اسکار پيترسن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برگرفته از روز آنالين
اصلی سالح های هسته ای، که شامل پنج کشور بود تقريبا همچنان به   باشگاه

کشور  9در حال حاضرتنها به   صورت انحصاری باقی مانده است وتعداد آنها
 .دارای زرادخانه هسته ای افزايش يافته است

در همان حال که پيمان منع . ولی شرايط ايجاد آنها هيچ شباهتی به يکديگر ندارد
ماه مه در نيويورک  28تا  3در نشست ) ان پی تی(گسترش سالح های هسته ای 
شکايت کرده است  "دورويی هسته ای"ايران قويا از   در دست تجديد نظر است،

و در اين ميان حمايت بسياری از کشور های غير هسته ای را هم جلب کرده 
 .است

در : "رئيس جمهور ايران، محمود احمدی نژاد، در روز افتتاح نشست فوق گفت
اختيار داشتن بمب هسته ای مايه غرور نيست، بلکه باعث انزجار و شرم 

وی گفت از آن شرم آور تر استفاده از آن برای تهديد ساير ." آوراست
 .کشورهاست، که با هيچ جنايت ديگری درطول تاريخ قابل مقايسه نيست

اسرائيل پيمان منع گسترش را امضا نکرده است و ايران اغلب به اين مساله 
کالهک هسته ای در اختيار  200اشاره کرده و اظهار کرده است که اسرائيل 

هند نيز عضو پيمان ان پی تی نيست و اولين آزمايش هسته ای خود را در . دارد
زير فشار واشنگتن  2008با اين حال هند در سال . انجام داده است 1974سال 

. به تجارت هسته ای خود را با محدوديت هايی تغيير داد  برخی قوانين مربوط
از منابع محدود داخلی اورانيوم "می دهد   اين معامله بحث انگيز به هند اجازه

اين نکته در گزارشی که به ". خود، منحصرا برای ساخت بمب استفاده کند
منتشر شد ذکر شده  (ACA) تازگی توسط انجمن کنترل سالح های هسته ای

 .است
نکته ای بود  اما استفاده بی سابقه آمريکا از بمب هسته ای در جنگ جهانی دوم 

که رئيس جمهور ايران در افتتاحيه کنفرانس بررسی پيمان منع گسترش سالح 
 .های هسته ای مطرح کرد

در کنفرانس خلع سالح هسته ای که در تهران در ماه گذشته، تنها يک هفته پس 
کشور را برای کنفرانس امنيت هسته ای در واشنگتن  47از آنکه اوباما سران 

تصاويردلخراشی از ذرات راديواکتيو در هيروشيما   برگزار شد،  گرد هم آورد،
 .ارائه شد  و ناگازاکی

سياست فريبنده تنها کشورمهاجم : "رهبر ايران، آيت اهللا سيد علی خامنه ای گفت
با سالح هسته ای، که به دروغ ادعا می کند از منع گسترش سالح های هسته ای 

 ".دفاع می کند، هرگز موفق نخواهد شد
در بيانيه نهايی اين نشست . اين پيام در ميان بسياری ازنمايندگان طنين انداز شد

از اسرائيل خواسته شده به پيمان ان پی تی بپيوندد وبمب های اتمی خود را، به 
 .عنوان بخشی از برنامه خاورميانه عاری از سالح های کشتار جمعی، رها کند
جيم والش، يک متخصص مسائل هسته ای در مرکز مطالعات امنيتی ام آی تی 

با همه  –خبر خوب ناشی از اين کنفرانس خلع سالح ايران : در بوستون گفت
آن است آنها  –بمب های ناکازاکی که داشت   شعارهای ضد آمريکايی و موضوع

به طور همزمان پيمان ان پی تی را پذيرفتند و گفتند مرجع رسمی رسيدگی همانا 
چون اتفاقا خود .... اين خيلی خوب است . آژانس بين المللی انرژی هسته ای است

آژانس هسته ای به آنها می گويد که بايد کارهای بيشتری انجام دهند تا مساله 
 .هسته ای خود را حل کنند

من فکر می کنم دولت ها خيلی واقعگرا تر از شعارهای خود : "والش افزود
 ".اين خود از ميران دورويی می کاهد. هستند

  
 مه 3 -کريستين ساينس مانيتور :منبع

 

از اينرو . قشر متوسط پيشين، بورژوازی، به معنی واقعی کالم نبود: نصر
قشر . بازتاباننده نقش تاريخی بورژوازی، آنگونه که در غرب بود نيز نبود

نمی   و بهمين دليل  متوسطی که حکومت بوجود آورد، وابسته به حکومت است
شهروند قشر . به نيروی محرکه سياسی برای نوسازی گردد  تبديل  خود  تواند

متوسط، که در گذشته جوامع غرب را تغيير داد، امروز در پی آنست که جوامع 
کشور هائی را که در آستانه تحول قرار دارند متحول سازد، دست نشانده 

عالئق آنها به توسعه اقتصاد جهانی گره . حکومت نيست، وابسته به بازار است
خورده است و بيانگر آن فرهنگ و سياستی هستند که در خدمت منافع اقتصادی 

که با اقتصاد   قشر شهروندان متوسط  يک بوژوازی مستقل، يعنی .آنان است
و امروز موتور پيشرفت، دموکراسی و اقتصاد   جهانی همبسته است، ديروز

هم خواستار شکست ايده   بازار بوده وهست، اين قشر هم خواستار ثبات است و
می   با نگاهی به گذشته و نيز با توجه به نمونه های کنونی  .ئولوژی های تند رو

در خاور ميانه قشری با  قشر متوسط پيشين . توانيم اين سير تکاملی را ببينيم
نوين در خاور ميانه،   قشر متوسط. منش سرمايه داری نبود، قشری بود ايستا

 .پويا، با منش سرمايه داری و عالقمند به آزادی بازرگانی است
بعنوان مثال، ايران چگونه می تواند در بافت اقتصاد جهانی جای : زود دويچه”

 گيرد؟
نخستين گام برای ادغام شدن در بازار جهانی، انجام اصالحات اقتصادی : نصر

در رابطه با افزايش بازرگانی ميان کشور های سهيم در . در داخل است
اقتصاد کشور های مزبور را مجبور به تغيير می   دو عامل  ترکيب اين  .بازار

آن قشری را که بيش از همه از   هم اين اقتصاد را و هم  کند و رفاه رشد يابنده ،
اين پيوند   .آن بهرور می گردد به اقتصاد جهانی پيوند می دهد

خواستار گسترش اصالحات سياسی است و کشورهای ذی ربط را بر  اقتصادی 
بر اساس  با عالئق ديگر کشور های جهان   آن می دارد تا عالئق خود را

 . قانونمداری و ارزش های ،،جهانی ، هماهنگ سازد
در سال های   با توجه به سياست خارجی و دفاعی آمريکا  آيا شما،: زود دويچه

بر فشار سياسی و   برای ادغام جهان اسالم، تکيه  گذشته، خواستار آن هستيد که
 کمتر باشد و در عوض راه ورود به بازار ها گشوده تر گردد؟  قدرت نظامی

برای حل مسائل جاری  تغيير موازين اقتصادی، در دراز مدت، زمينه ای : نصر
در دراز مدت، . بوجود می آورد  ميان غرب و بخش بزرگی از جهان اسالم

بر مناسبات غرب و جهان اسالم که جو برخورد و   هنگامی که جو حاکم کنونی
سوءظن است، بر طرف گردد، بايد با آنها مناسباتی برقرار سازيم مانند مناسباتی 

مقدمه آن گسترش مبادالت . دارد يا آمريکای التين   آسيای شرقی غرب با  که 
اقتصادی مشترک و سهيم گشتن در بازار  بازرگانی و ايجاد ارزش ها و عالئق 

 .جهانی است
، يعنی پيوند دادن ”مدل چين“آنچه در حال حاضر بنظر می رسد : زود دويچه

آيا اين مدل نمی . آقتصاد آزاد با رهبری متمرکز، با جاذبه ای جهانی روبروست
تواند برای کشورهای اسالمی، بويژه برای برجستگان سياسی آن جذاب تر باشد 

،   رژيم های منطقه  تا نظام غربی که شما توصيه می کنيد؟ زيرا در اين حالت ،
قدرتشان را از دست نمی دهند، موضوعی که بايد بيش از هر چيز مورد توجه 

 .آنان باشد
برای رژيم های متمرکز و همچنين کشورهائی که   ”مدل چين“بی ترديد : نصر

 .ديکتاتوری و اقتصاد دولتی بر آنها حاکم است از نوعی جذابيت برخوردار است
هم در دراز مدت در يک مرحله از تغييرات پويا “ مدل چينی“احتماال همين 

آنچه در ارتباط با بحث در باره . بسوی يک اقتصاد دموکراتيک پيش خواهد رفت
کشور های اسالمی از اهميت بيشتری برخوردار است نظام حکومتی نيست، 

بلکه اين واقعيت است که حتی در چين هم بمحض آن که قشرمتوسط خود را در 
اقتصاد جهانی ادغام کرد، برخی از ارزش هائی را که مبتنی بر ارزش های عام 

بهر حال رشد قشر متوسط و . جهانی هستند خواهد پذيرفت و منادی آن خواهد شد
ارتباط آن با اقتصاد جهانی، چه در يک نظام سياسی اتوريتر چه در يک 

و کاهش تشنج خواهد  دموکراسی، در دراز مدت، به ثبات بيشتربين المللی 
 .انجاميد

http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2010/0503/NPT-101-Why-Iran-sees-nuclear-hypocrisy?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+feeds/top+%28Christian+Science+Monitor+%7C+Top+Stories%29�
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بنا به اقرار و گزارش خود نهادهای امنيتی در زير شکنجه در کهريزک کشته 
شدند، رياست قوه قضاييه را عهده دار نبودند، لذا نامه را به شخص ايشان نوشته 

 .ام تا مبادا خارج از دستگاه قضايی بازداشتگاه کهريزک دوباره احيا شود
 آيا از طريق های نهادهای ديگر هم پيگير اين موضوع شده ايد؟

مجلس شورای اسالمی به عنوان يک قوه ناظر بر عملکرد دستگاه های اجرايی  
و قضايی پس از ارسال نامه به رييس قوه قضايی در جريان اين مسئله قرار دارد 

و همانطور که آقای داريوش قنبری، سخنگوی فراکسون اقليت مجلس، گفته اند 
در صورت فعاليت مجدد اين بازداشتگاه بايد با متخلفان و کسانی که برخالف 

اما متاسفانه در  .اند با شدت و قاطعانه برخورد شود نظر مسئولين عمل کرده
سيستم مديريت کشور فعال پاسخگويی تعطيل است و عمال کسی خودش را 

مسئول پاسخگويی به اخبار نگران کننده ای که در مورد مسائل جاری می رسد 
به هر حال بازگشايی مجدد کهريزک تحت پوشش يک نام ديگر، به . نمی داند

نوعی اعالم خطر محسوب می شود که مسئوالن پيش از بروز بحرانی مشابه 
رسوايی کهريزک بايد در صدد پيگيری بر آيند و اميدوارم که مجلس شورای 

اسالمی نيز به زودی کميته ديگری برای تحقيق و تفحص در زمينه بازگشايی 
مجدد کهريزک تشکيل داده و موضوع را به صورت جدی در دستور کار قرار 

 .دهد
ـ مگر در موارد گذشته که مجلس کميته تحقيق و تفحص در مورد نحوه  

بازجويی ها و نگهداری زندانيان در بازداشتگاهها تشکيل داده بود به نتيجه 
 مشخصی منتهی شده است؟

دغدغه اصلی همين است که در موارد گذشته کسانی چون عالءالدين بروجردی 
به عنوان نماينده ويژه مجلس روانه بازداشتگاهها و زندان ها شده بودند که 

متاسفانه واقعيت تاسف برانگيز وضعيت زندان ها را کامال وارونه جلوه می 
به عنوان مثال آقای بروجردی در همان جريان تحقيق از زندان ها، گفته . دادند

بودند آقای ابطحی در يک سلول پنجاه متری مجهز نگهداری می شد و همه چيز 
در حالی که در همان زمان و پس از آزادی ام . کامال منطبق بر قانون بوده است

از زندان، آقای بروجردی به ديدار پدرم آمده بودند که بنده همآنجا به ايشان گفتم 
اگر شما وضعيت و نحوه نگهداری آقای ابطحی را منعکس کرده ايد من هم يکی 
ديگر از زندانيان هستم که گزارش واقعی را در اختيار شما قرار می دهم و شما 

به عنوان يک نماينده مسئول وظيفه داريد اخبار بنده را هم منعکس کنيد که در 
يک سلول شش متری با وضعيت اسف باری که حتی گردش شب و روز هم در 
آن سلول مشخص نبود، نگهداری می شدم، در مدت بازداشت حتی يک روز هم 
از هواخوری که جزء شرايط اوليه نگهداری زندانی محسوب می شود بهره مند 

لذا اگر قرار باشد بار ديگر . آقای بروجردی هيچ جوابی به بنده ندادند. نبوده ام
کسانی چون بروجردی در مورد آغاز به کار مجدد کهريزک تحقيق و تفحص 

 .کنند نمی توان اميد چندانی به گزارش مجلس داشت
در مورد کسانی چون سعيد مرتضوی که اشاره کرديد به عنوان متهمان اصلی  

کهريزک محسوب می شوند مدتی است هيچ خبری منتشر نمی شود، شما می 
 دانيد ايشان در حال حاضر کجا هستند و چه می کنند؟

ايشان پس از آنکه به عنوان معاونت دادستان کل کشور منصوب شدند، در يک 
ديگر از آن اتاق کار بزرگ و سر . اتاق کوچک و تقريبا در انزوا قرار گرفته اند

و صداهای گذشته ايشان خبری نسيت اما ظاهرا خود آقای مرتضوی از اين انزوا 
استقبال می کند تا خيلی سر زبان ها نباشد چرا که می داند با قرار گرفتن در 
صدر خبرها بايد در مورد آنچه در کهريزک بر جوانان اين کشور رفته است 

 .خود او نيز پاسخگو باشد
فکر می کنيد دستگاه قضايی به اتهامات سعيد مرتضوی هم رسيدگی کند يا  

 پرونده کهريزک به ماجرای اعدام همان چندنفری که اعالم کرده اند ختم شود؟
اگر کسانی در پرونده ايشان اعمال نفوذ نکنند بايد خود آقای مرتضوی نيز در 
کنار ساير متهمان بازخواست و مورد مواخذه قرار گيرد اما متاسفانه دستگاه 

قضايی ما يک دستگاه مستقل نيست و بررسی پرونده کسی که پيش از اين در 
قضات تحت فشارهای زيادی . جايگاه دادستانی بوده است نيز چندان آسان نيست

هستند تا آنجا که اگر بگويم دادگاه متهمان کهريزک و صدور احکام برای آنها هم 
 .فرمايشی است شايد چندان بيراه نگفته باشم

به عنوان سوال آخر؛ آيا خود شما از افشای آغاز به کار دوباره بازداشتگاه  
کهريزک نگران نيستيد و آيا با شما تماسی از جانب مسوالن امنيتی کشور 

گرفته نشده است تا شما را تحت فشار قرار دهند که در اين زمينه ديگر مطلب 
 ننويسيد و يا مصاحبه ای انجام ندهيد؟

فشاری که بر روی زندگی شخصی من است چنان رنج آور است که حتی بچه  
های من هم گاهی اصرار می کنند تا پدرشان ديگر ننويسد و در معرض خطر 

پس همين نا امنی ها و فشارهای اقتصادی . دوباره بازداشت و زندان قرار نگيرد
 که ناشی از ايجاد محدوديت کامل در کار انتشارات من است، به اندازه کافی 

  111افشاي جزئيات بازداشتگاه سروش 
 درگفتگو با مهدي خزعلي

 مسيح علی نژاد 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :جرس
  در پی انتشار نامه سرگشاده مهدی خزعلی به رييس قوه قضائيه درباره به

کارگيری مجدد بازداشتگاه کهريزک، مهدی خزعلی درمورد جزئيات احيای اين 
بازگشايی مجدد کهريزک تحت پوشش يک نام ديگر، به " بازداستگاه می گويد

نوعی اعالم خطر محسوب می شود که مسئوالن پيش از بروز بحرانی مشابه 
بايد خود آقای "او می گويد.رسوايی کهريزک بايد در صدد پيگيری بر آيند 

مرتضوی نيز در کنار ساير متهمان بازخواست و مورد مواخذه قرار گيرد اما 
متاسفانه دستگاه قضايی ما يک دستگاه مستقل نيست و بررسی پرونده کسی که 

قضات تحت . پيش از اين در جايگاه دادستانی بوده است نيز چندان آسان نيست
فشارهای زيادی هستند تا آنجا که اگر بگويم دادگاه متهمان کهريزک و صدور 

،متن کامل اين "احکام برای آنها هم فرمايشی است شايد چندان بيراه نگفته باشم
  :مصاحبه که در سايت وی نيز آمده، در پی می آيد

ـ آقای دکتر شما گفته ايد منابع موثق، خبر آغاز به کار دوباره بازداشتگاه 
کهريزک را در اختيارتان قرار داده اند ممکن است بفرماييد اين منابع موثق 

 مشخصا چه کسانی بوده اند؟
ـ طی ديداری که با يکی از مقامات عالی رتبه دستگاه قضايی کشور داشته ام، 

ايشان به عنوان دردل نکاتی را در مورد وضعيت بازداشتگاه غيراستاندارد 
کهريزک مطرح کردند و در عين حال خبر دادند که علی رغم دستور مقام 

رهبری مبنی بر تعطيلی اين بازداشتگاه غيراستاندارد، کسانی به شکل خودسر 
اقدام به بازگشايی مجدد اين بازداشتگاه کرده اند اين مقام عالی رتبه قضايی 

خبر داده و بسيار  ١١١همچنين از تغيير نام بازداشتگاه کهريزک به سروش 
 ابراز نگرانی کرد

ـ يعنی کسی که خبر را به شما داده است، در حال حاضر در دستگاه قضايی 
 سمت دارد؟

البته اين يک . ـ ايشان يکی از مسئولين مستقيم قوه قضاييه استان تهران است 
موضوع جديدی نيست و در واقع اوايل فروردين، خبرهای جسته گريخته ای از 
آغاز به کار مجدد کهريزک به گوشمان رسيد که با پيگيری های بعدی مشخص 

 .شد که اين خبر متاسفانه واقعيت دارد
ـ بر اساس خبر دريافتی شما آيا به کارگيری مجدد اين بازداشتگاه به معنی 
فعاليت دوباره بازجويان و دست اندرکاران سابق کهريزک است و يا احيانا 

 کسانی در اين بازداشتگاه همچنان نگهداری می شوند؟
ـبله متاسفانه اين بازداشتگاه زندانی دارد و کسانی که در جريان اعتراضات پس  

در حالی که  .از انتخابات دستگير شده اند در اين بازداشتگاه نگهداری می شوند
وقتی دستور تعطيلی يک بازداشتگاه صادر می شود بی شک نگهداری زندانی 

لذا به . در چنين بازداشتگاهی تنها به واسطه تغيير نام آن نمی تواند قانونی باشد
دنبال دريافت چنين اخبار نگران کننده ای تصميم گرفتم مراتب را از طريق نامه 
سرگشاده ای به اطالع آقای الريجانی رياست محترم قوه قضايی برسانم تا ايشان 

 .پيگير ماجرا باشند
 آيا در جريان هستيد که اين بازداشتگاه زير نظر چه کسانی مديريت می شود؟

گفته شده، آقای سردار رادان نيز با هلی کوپتر از محل اين بازداشتگاه بازديد  
 ...کرده است و

ـ آيا پيش از اين مکاتباتی با سردار رادان هم داشته ايد تا صحت و سقم اخباری  
 که در اختيارتان قرار گرفته بود را جويا شويد؟

ـاز ديدگاه ما که عزيزان مان را زير شکنجه از دست داده ايم، سردار رادان و 
سعيد مرتضوی به عنوان متهمان اصلی پرونده کهريزک محسوب می شوند و 

به اين دليل . طبيعی است که هيچ ضرورتی برای نامه نوشتن به متهم وجود ندارد
 به آقای الريجانی نامه نوشته ام که ايشان در روزهايی که چهار تن از زندانيان 
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 كند ناوي پيالي به ايران سفر مي
 
 
 
 
 
 
 

 راديو زمانه
ناوی پيالی، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعالم کرد که سال آينده 

 .ميالدی از ايران ديدار خواهد کرد
های حکومتی عليه معترضان در روز عاشورا  خانم پيالی، پيش از اين، خشونت

ها و نيز  شدگان، زخمی خوانده و گفته بود که افزايش شمار کشته »دهنده تکان«را 
 .کرده است »زده حيرت«شدگان در اين روز، وی را  بازداشت

سفر پيالی را منتشر کرده و به نقل از  گذشته خبرخبرگزاری رويترز، يکشنبه  
وی نوشته است که او ماه گذشته در خصوص وضعيت حقوق بشر در ايران با 

های جمهوری اسالمی ديدار داشته و اعالم کرده که نمايندگان شورای حقوق  مقام
 .بشر سازمان ملل بايد از اين کشور ديدار کنند

ناوی پيالی، پيش از اين به عنوان قاضی در دادگاه جنايات جنگی سازمان ملل، 
 .فعاليت داشت

 .اند های جمهوری اسالمی هنوز در اين خصوص اظهارنظری نکرده مقام
پيش از اين، شماری از فعاالن حقوق بشر در ايران از جمله شيرين عبادی، از 
دبيرکل سازمان ملل متحد خواسته بودند برای بررسی وضعيت حقوق بشر در 

 .ايران، نمايندگانی به اين کشور اعزام کند
شود  خبر سفر کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به ايران در حالی منتشر می
که جمهوری اسالمی، در روزهای گذشته، درخواست عضويت در شورای 

 .المللی را پس گرفته است حقوق بشر اين سازمان بين
اين اقدام با استقبال گسترده فعاالن حقوق بشر مواجه شده است؛ آنها معتقدند 

افزايش فشارهای جهانی بر جمهوری اسالمی و نگرانی از رای نياوردن در 
 .گيری ايران شده است انتخابات برای عضويت در اين شورا، موجب کناره

گويد به جای شورای حقوق بشر سازمان  اين در حالی است که دولت ايران می
المللی حمايت از حقوق زنان کرده  ملل، خود را نامزد عضويت در کميسيون بين

 .است
 

 انتقاد شديد الريجاني از رهبران مخالفان
 راديو زمانه

صادق الريجانی، رئيس قوه قضائيه گفت در جريان حوادث پس از انتخابات، برخی افراد 
پايان نيافته  »فتنه»عمل کردند و جريان  »بدتر از منافقان«اهللا خمينی،  نزديک به آيت

 .است
به گزارش امروز چهارشنبه خبرگزاری فارس، صادق الريجانی که به همدان سفر کرده 

است، در جمع گروهی از روحانيون اين شهر اظهار داشت که در حوادث پس از 
 .شدند »سردرگم«انتخابات، وضعيتی پيش آمد که برخی افراد متدين 

ها و اعمالی از افرادی ديديم آه اصال توقع  حرف«الريجانی افزود در اين حوادث، 
 «.نداشتيم
تر، رهبران مخالف دولت را تهديد کرده بود که قوه قضائيه به اندازه کافی از آنها  وی پيش

 .سند و مدرک دارد و در صورت لزوم آنها را محاکمه خواهد کرد
ها به  نژاد، از اعتراض کاران طرفدار دولت محمود احمدی ای و محافظه اهللا علی خامنه آيت

 .کنند ياد می »فتنه«خرداد ماه سال گذشته با عنوان  ٢٢نتيجه انتخابات 
محمد خاتمی رئيس جمهوری سابق ايران، روز گذشته در واکنش به اين نحوه برخورد با 

 «.های به حق، فتنه نيست اعتراض«: معترضان گفت
اعتراض داشتن به مسائل نبايد سبب شود که معترضان به همه «به گفته آقای خاتمی 
 «.اتهامات متهم شوند

من مطمئن هستم که اگر قوه قضائيه، «: رئيس جمهوری سابق ايران همچنين افزوده است
 «.دقيقا به وظايف خود عمل کند، جای مدعيان و متهمان عوض خواهد شد

طلبان و رهبران مخالف دولت معتقدند که قوه قضائيه در برخورد با حوادث پس از  اصالح
های امنيتی و نظامی، اقدام به دستگيری  عمل نکرده و تحت تاثير نهاد »مستقل«انتخابات 

 .و صدور حکم کرده است
ماه گذشته بيش از چهار هزار تن از معترضان به نتيجه انتخابات و وقايع پس از  ١٠طی 

اند که قوه قضائيه برخی را دادگاهی و احکام سنگينی برای شماری از  آن بازداشت شده
 .آنها صادر کرده است

معترض  ١٠اند قوه قضائيه برای بيش از  های مدافع حقوق بشر اعالم کرده طور که نهاد آن
 .به نتيجه انتخابات، حکم اعدام صادر کرده است

همين که يک بچه از اينکه پدرش به يک مقام قضايی نامه  .شکننده هست
بنويسد که هيچ کار غيرقانونی هم نيست، احساس نا امنی و نگرانی می کند به 

اين روزها اين احساس نا امنی . اندازه کافی می تواند مرا تحت فشار قرار دهد
ما ملت طنز پردازی داريم اما مردم ما اين روزها  .در همه جای کشور هست

در کوچه و خيابان، حتی از يک شوخی ساده هم می ترسند، اين فضای ناامنی 
 .در زمان شاه هم وجود نداشت اما نمی شود در برابر همه چيز سکوت کرد

 

 استقبال ايران از سفر ناوي پيالي به تهران
 :راديو زمانه

 
ايران از آمادگی خود برای استقبال از سفر ناوی پيالی، کميسر عالی حقوق 

 .بشر سازمان ملل به تهران خبر داد
محمدجواد الريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه در ديدار با ليويا لويی 
آگوستی، سفير سوئيس در تهران، از آمادگی ايران برای پاسخگويی به کليه 

 .ها در مورد وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسالمی خبر داده است پرسش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

به گزارش امروز چهارشنبه خبرگزاری دولتی ايرنا، آقای الريجانی در اين 
 .حاکم است »گرايی شفافيت و حرفه«ديدار افزوده که در نظام قضايی ايران 

های اتحاديه اروپا در  اين مقام قضايی همچنين گفته در صورت تغيير سياست
 .بردارد »های نوينی گام«مورد حقوق بشر، ايران آماده است در اين خصوص 

رهيافت گزينشی و سياسی جهان «الريجانی در بخش ديگری از سخنان خود از 
 .انتقاد کرد »غرب با موضوع حقوق بشر جمهوری اسالمی

حقوق  »های سياسی قطعنامه«دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه اظهار داشت که 
است و کشورهای غربی بايد اين  »ناکارآمد«بشری کشورهای غرب عليه ايران 

 .رويکرد خود را تغيير دهند
های اتحاديه اروپا در مورد  محمدجواد الريجانی گفته در صورت تغيير سياست

 بردارد »های نوينی گام«حقوق بشر، ايران آماده است در اين خصوص 
با مسئله حقوق بشر در  »دوگانه«های غربی را به برخورد  ايران همواره کشور

 .کند جهان متهم می
ها برای  هاست که به درخواست های جمهوری اسالمی سال با اين حال مقام
المللی در ايران به منظور بررسی وضعيت حقوق بشر در  های بين حضور نهاد

 .اند اين کشور پاسخ منفی داده
های ايران از سفر نماينده  های اخير است که مقام بار طی سال اين برای نخستين

 .کنند سازمان ملل به تهران به طور رسمی استقبال می
ناوی پيالی، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، پنجم ارديبهشت ماه اعالم کرد 

 .که سال آينده ميالدی از ايران ديدار خواهد کرد
پيش از اين، شماری از فعاالن حقوق بشر در ايران از جمله شيرين عبادی، از 
دبيرکل سازمان ملل متحد خواسته بودند برای بررسی وضعيت حقوق بشر در 

 .ايران، نمايندگانی به اين کشور اعزام کند
 

صادق الريجانی در جمع گروهی از روحانيون همدان 
اظهار داشت که در حوادث پس از انتخابات، وضعيتی 

 شدند »سردرگم«پيش آمد که برخی افراد متدين 
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 گفتگوها، مقاالت
سرانجام آنها که تحريم کرده بودند با حمله نظامی آمدند و البته ديکتاتور سرنگون 
شد تا تاريخ تعيين کند که آسيب های انسانی و اقتصادی چنين سرنگونی ئی برای 
نسل های عراقی با چه ميزان دوام ديکتاتوری در عراق قابل مقايسه است و دور 

 ....و تحقير ها  باد از جان فرزندان ايران آن خسارتها و جنايتها
اما همه اين بحث ها فقط در مقابل يک مبارز هوادار سرنگونی نظام معنا دارد و 
اال از منظر باور به مبارزه مسالمت آميز در ايران و بخصوص در مقام حمايت 

، حتا اگراصل را بر تحقق تصورات "جنبش سبز"از پايگاه نيرومند آن، يعنی 
بايد تحريم اقتصادی عليه ايران مخالفيت کنيم زيرا که سرنگونی    آنان بگذاريم

در مضمون خود و در تمام شيوه های تحقق خود نافی جنبش سبز مردم ايران و 
 .انکار راه و هدف دموکراسی است

امروز تقريبًا اين اتفاق نظر وجود دارد که برامد و نضج جنبش مدنی موجود در 
. ايران بر اساس خواست و امکانات طبقه متوسط شهری ايران شکل گرفت

معنای اين ادعا اين نيست که طبقات و اقشار فرودست جامعه از اين تقاضاهای 
اين فرصت و . مدنی برکنار اند يا به طور طبيعی در تقابل با آنها قرار دارند

امکانی است که طبقه متوسط به علت فراغت نسبی از امور معيشتی و به علت 
عدم درگيری خشن با مشکل نان و مسکن، در اختيار دارد تا مطالبات مدنی و 

سياسی را طرح کند و يا اساسًا به تبيين رابطه علی آنها با مشکالت مادی جامعه 
او به اين فراغت برای ادامه مبارزه و از آن مهمتر ترويج ايده های خود . بنشيند

درگير شدن . ميان ساير گروههای اجتماعی ـ همان طيف خاکستری ـ نياز دارد
ايران در غرقاب تحريم های بيشتر اقتصادی يعنی ستاندن اين فرصت از طبقه 

 .متوسط و درگير کردن آنان در مبارزه بيرحم مرگ و زندگی
شايد کسانی که هنوز فکر می کنند راه نجات جوامع از استبداد و بيعدالتی و 
ناهنجاری های گوناگون قيام و شورش گرسنگان و پا برهنگان است، گسيل 
اما . اقشار متوسط به اليه های محروم اقتصادی جامعه جذابيت هم داشته باشد

جنبش سبز يک جنبش مدنی برای دفاع از حقوق شهروندی و اصالح امور است 
و حاميان دموکراسی و آزادی خيلی پيش از اينها به اين نکته رسيده اند که اين 
طرفه از شورش و طغيان و خشم شعله ور گرسنگان و محرومان حاصل نمی 

و مستمر   شود و قوی ترين ضامن آن رشد آگاهی جمعی و مبارزه پيگير و آرام
 .است

آشکار ترين قربانی تشديد تحريم های " جنبش سبز"برای همين است که 
 .اقتصادی و افزايش فقر و فالکت در جامعه خواهد بود

ما راه دراز و دشواری در مسير بنای دموکراسی و آزادی در ايران در پيش 
داريم، توشه آرامش و امنيت نسبی مادی و ذهنی الزمه اين راه طوالنی است و 
هر فشار نامتعارفی به جامعه از درون يا بيرون از اين توشه و از توان ما می 

 .کاهد
 

 

 جنبش سبز اولين آماج تحريم اقتصادي
 مليحه محمدی

 

 

 

 
بار ديگراحتمال تشديد و گسترش تحريم های اقتصادی عليه ايران در ميان است 

با وجود اينکه اين . و امکان تصويب آن در شورای امنيت سازمان ملل متحد
بحث تکراری و تقريبًا دائمی شده است، اما سکوتی که اپوزيسيون پيشه کرده 

 . که آنهم تازگی ندارد ـ در موقعيت خاص فعلی سوال برانگيز است  ست ـ
اين سکوت معنا دار و ابهام برانگيز است زيرا که اپوزيسيون، به شمول همه 

طيف های گوناگون آن، و بويژه در خارج از کشور نمی تواند در اين مسئله نظر 
اول، به اين علت که مسئله به خودی خود از اهميت برخوردار . نداشته باشد

 .است
سياسی در داخل کشور است که نمی تواند از اين موقعيت  فضای بغرنج : دوم

 .تأثير نگيرد و اهميت مسئله را افزون نکند
روش و منش هميشگی اپوزيسيون جمهوری اسالمی است که همواره در : سوم 

در . جزئی ترين مسائل مربوط به ايران نظر داشته و آن را اعالم کرده است
در باره پايه مسئله که انرژی هسته ای برای ايران باشد، نظر دارد؛ پس  اينجا هم 

سبب اين سکوت در برابر امری که تبعی آن سياست مورد توجه اپوزيسيون است 
و در سرنوشت ميليونها ايرانی مؤثر و در سطح جهان نيز مورد بحث است، 

 چيست؟
از اپوزيسيون ايرانی به مثابه محيطی که از نوجوانی در آن زيسته ام شناختی 
دارم که به من می گويد اگر با امری مخالفت داشته باشد، در ابراز آن و تالش 

برای هرچه علنی تر کردن آن مخالفت، لحظه ای هم سستی و ترديد نخواهد 
اپوزيسيون وقتی قصد تحريم انتخابات ايران را داشت با تمام قوا آن را  . داشت

تبليغ کرد اما به محض اينکه داليلی مبنی بر مصلحت شرکت مردم در انتخابات 
اين سو و آن سو نمايان شد، همان طيفی که با قدرت تحريم می کرد، نهايتًا به اين 

 ....موضع رسيد که در مورد شرکت يا تحريم موضع نگيرد
در مسئله تحريم های اقتصادی نيز بر اساس اين دريافت من و حتا فراتر از آن 

تماس من با دوستان مسئله جز اين نيست که گمانِ  نادرستی تحريم ها وجود دارد 
اما اين بيم نيز هست که ابراز چنين موضعی از بار اپوزيسيونی برخی نيروها 
بکاهد و شبهه ای در جديت مبارزه آنان با حکومت يا دولت احمدی نژاد ايجاد 

 !کند
اما گذشته از اين ترديدِ  تأمل برانگيز برای گروهی از نيروهای اپوزيسيون، 

طی ده های گذشته هميشه آشکارا  نظرات موافق و مؤيد تحريم های اقتصادی 
 . وجود داشته اند

تحريم ها "اين ديدگاهها معموًال از تحريم های اقتصادی عليه ايران به عنوان 
را نيز بعنوان تکمله " هوشمند"نام می برند و اخيرًا پسوند " عليه رژيم ايران

تا همين االن البته روشن نيست . مشروعيت اين سياست دريافته و به آن افزوده اند
که هوشمندی اين تحريم ها از چه بابت و تأثيرش در کجاست؟ اما اجماعی در 

سطح قابل توجهی حاصل شده است که اين تحريم ها متوجه دولت ايران خواهد 
و از آنجا که مدافعان اين سياست را همان نيروهايی تشکيل می  ! بود و نه مردم

دهند که هدف از مبارزه سياسی جاری را سقوط نظام قرار داده اند، اين 
اين سياست تدوين کرده اند که در اثر فشارهای   سناريوی رويايی را نيز برای

اقتصادی ناشی از تحريم ها، مردم در مقابل نظام قرار می گيرند و آن را 
 !سرنگون می کنند

اينکه هيچ نمونه ای از اين دست در جهان وجود نداشته است، که مردمی که از 
خارج مورد تحريم قرار می گيرند، حکومت داخلی را سرنگون کنند، در پناه اين 

تاريخ که آفريقای جنوبی تحريم اقتصادی شد، آنچنان تحريف می شود که بايد 
فراموش کنی که نظام آپارتايد را بيش از سه نسل و هشتاد سال مبارزه منظم 

ونه تحريم های اقتصادی که توسط شرکت های   کنگره ملی آفريقا برکنار کرد
 . بزرگ اروپايی و آمريکايی دائمًا نقض می شد

اين نکته نيز البد عبرت آموز نيست که ده سال تحريم اقتصادی مردم عراق، 
همپای تشديد فشار و اختناق بعثی ها، منجر به قيام مردم عليه حکومت نشد؛ بلکه 

نه   گرفتار کرد و طبعًا  دشواری های تحريم اقتصادی هر روز بيشتر آنها را
 گرايش و نه توش و توانی برای مقابله با ديکتاتور و ديکتاتوری باقی نگذاشت، تا 
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حال . ترجمه، همواره يکی از راههای ورود انديشه سياسی غرب به ايران بوده
اگر بخواهيم تصويری کلی از وضعيت انديشه سياسی در ايران کنونی ارايه 
دهيم، تا چه حد می توانيم مقوله ترجمه را مهم دانسته و آن را چنان گذشته 

  تاثيرگذار تلقی کنيم؟
با اين مقدمه باز هم طبيعی است که ترجمه متون از زبانهای ديگر به فارسی نقش 

  .بسيار اساسی در شکل گری انديشه ها و حتی فرهنگ سياسی ما داشته است
  :به دو معنی--بايد استنباط باز تری داشت" ترجمه"ولی باز هم از مقوله 

ميکنيم و " اصلی"يکی آنکه هر ترجمه ای در واقع تعبيری است که ما از متن  
آن متن ديگر در واقع " اصل"با قرائت تاريخی يک ملت از آن ترجمه و تعبير 

منحصر به فرد ميافتد و يا حتی به تعبيری اصالتش متکثر ميشود، " اصالت"از 
  .و مترجم در اين مثال نقش قابله را دارد--مثل فرزندی که از مادری به دنيا ميايد

طبيعی است که اين فرزند شباهت هايی به مادرش دارد ولی در عين حال خود  
 --مادرش هم نيست چرا که ممکن است اصال اين فرزند فرض بفرماييد پسر باشد

به هر حال اين   !يا حتی اگر دختر هم باشد باز با مادرش تفاوت هايی دارد
نيست و در جريانهای اجتماعی جديد و چه بسا " متنی"ترجمه يک پديده صرفا 
  .غير مترقبه ای می افتد

قائل بود" امبرتو اکو"به ساده ترين شکلی ميشود در اين جا به مثلث هرمنوتيک  
قصد : قرار داريم  "قصد"ما در ميان سه ) يا ترجمه ای(که در هر قرات  -

که در اين نظريه ما مترجم را بايد در واقع (نويسنده، قصد متن، و قصد خواننده 
دوم آنکه اين ترجمه و تعبير طبق اين اصل هرمنوتيکی . بدانيم" خواننده"اولين 

اجتماعی جديدی ميشود که فرهنگ سياسی و " گود"که عرض کردم حاال وارد 
  .اجتماعی ماست

است که در   امام غزالی صادق" کيميای سعادت"اين اصل همانقدر در مورد  
عربی خود اوست، که در   "احياء علوم الدين"واقع ترجمه گونه ای فارسی از 

مورد ترجمه های آقای لطفی از افالطون و يا تحرير های زيبای مرحوم فروغی 
ايشان و يا فرض بفرماييد ترجمه   "سير حکمت در اروپا"از فلسفه اروپا در 

های ناب کريم کشاورز از متون تاريخی شرقشناسان روسی در باره ايران و 
  .اسالم

متون ترجمه شده ديگر امروز جز الينفک   منظور عرضم اين است که تمام اين 
آماده يا از  "غرب"فرهنگ ادبی و سياسی ماست و ديگر اينکه آيا اين ها از 

ديگر در ذهن سيال فردی و اجتماعی ما " جنوب"و يا " شمال"يا از " شرق"
شده اند به دليل خواننده " ايرانی"اين انديشه ها جملگی   .محلی از اعراب ندارد

ايرانی آنها و نيز به دليل غلتان شدن آنها در بستر حرکت ها اجتماعی و 
  .روشنفکری ما مردم ايران

مال "يعنی اگر شما مرا امروز مجبور کنيد بنشينم بنويسم کجای افکار من از  
و کجای آن از  "خوزه مارتی"و کجای آن از " دريدا"آمده کجای آن از " صدرا

هيچ بعيد نيست که بتوانم چنين سياهه ای دست شما " نيما"يا " محمود درويش"
افکار آدمی به چنين کميت های اجزا آن قابل  بدهم، ولی در حالت عادی کيفّيت 

را که مرحوم جالل " غربزدگی"تفکيک نيست و دقيقا هم به اين دليل اين تخم لق 
نيم قرن پيش در دهان نسل من ) که البته گردان ما بسيار حق دارد(ال احمد 

شکست و با کمال تاسف ميبينيم همچنان هم در ميان نسل شما همچنان رايج است 
  .از بيخ و بن گويش و ذهنيت ما را مخدوش کرده است

ساحت فکر و اجتماع را   "غرب زدگی"چرا که اوال صرف مقوله و مفهوم  
مريض احوال و طاعون زده و وبا زاده تصور ميکند، در حاليکه ميتوان و بايد و 

بعد هم   .شايد که ساحت جامعه را سالم و زيبا و شکيل هم ديد و آل احمد نميديد
اينکه افکار و حتی عاداتی هم که به داليل مختلف از غرب اروپا به ميان ما مردم 
ايران آماده و با ديگر افکار و عادات ما که يا از خود ما سر زده و يا از جاهايی 

طاعون و وبا و يا   ديگر آمده عجين شده هيچ دليلی ندارد که ما آنها را از نوع
  .هر مرض ديگری تصور کنيم

که فقط مظالم سرمايه داری را که نديده ايم، " غرب"ما از اين به اصطالح  
مارکس را هم خوانده ايم؛ و يا فقط مصيبت استعمار را که نديده ايم، مبارزه با 

استعمار را هم از طبقات محروم هم آنها نيز آموخته ايم و اصوال در همان 
با طبقات محرومی که مظلوم ظلم سرمايه بوده ا ند هم احساس يگانگی " غرب"

و همبستگی هم کرده ايم و از طرف ديگر وجه مشترک يک کارگر الجزيره ای 
که به صورت غيرقانونی در زير زمين رستورانی ) باشد" شرقی"که قرار است (

کار ميکند با شيخ کويتی که در طبقه باال ی همان رستوران دارد پر " دوبی"در 
 دقيقا چيست؟   )باشد" شرقی"که او هم قرار است ( خوری ميکند 

جنوب " غربی"بسيار وجوه مشترک بيشتری با ماهيگيران " شرقی"آن کارگر   
خالصه آنکه بايد از تشويش تاثير ." شرقی"اسپانيا دارد تا با آن شيخ کويتی 

پذيری گذر کرد چرا که همه فرهنگها از بسياری فرهنگ های ديگر تاثير 
 پذيرفته اند و هيچ اشکالی هم ندارد و خيلی هم خوب است که چنين است، و چه 

 گفتگوئی با حميد دباشی
 اگر مالصدرا زنده بود از اوين سر در مي آورد

 
 
 
 
 

 
 :روز آنالين

تعبير تازه ای از  به پرسش هائی از او درباره مسائل فلسفی،  پاسخ حميد دباشی 
اگرچه به  دباشی . تأثير فلسفه و حکمت، بر جامعه و ملت و مليت ايرانی است

تاريخ و جامعه شناسی هم سرک می کشد اما جان کالم او اين است که 
که از چهار   روشنفکری ايرانی، ميزباِن فرهنگ و انديشه ای چند صدايی است

گوشه عالم به سراغ او آمده است؛ ضيافتی که از مال صدرا و افالطون، تا محمد 
او . بر يک سفره نشسته اند و با هم گفت و گو می کنند" مجتهد شبستری و گادامر

  .بايد ادب شنيدن و آموختن را از اين ميزبانی و ميهمانی آموخت: می گويد
  
انديشه سياسی در غرب، پيوند عميقی با جامعه، فرهنگ و نوع حکومت داری  

با توجه به اين نکته، به نظر شما در تاريخ شکل گيری انديشه . اش دارد
سياسی در ايراِن پس از مشروطه، تا چه حد شاهد شکل گيری چنين پيوند ميان 

انديشه سياسی و جامعه ايرانی هستيم؟ به اين معنی که آيا انديشه سياسی در 
ايران، با ساختار قدرت، وضعيت فرهنگی و اجتماعی ايران سازگار بوده است؟ 

آيا آن انديشه برآمده از جامعه است يا قرار است شکلی تحميل شده بر جامعه 
  باشد؟

طبيعی است که شکل گيری افکار سياسی در ايران از عصر مشروطه بدين سو 
با ساختار اجتماعی، تضاد های قومی، مولفه های اقتصادی، تجارب استعماری، 

مسافرتهای دانشجويی به خارج عجين بوده است و در اين مهم ايران هيچ فرقی با 
چه در هيچ يک از جهات اصلی و فرعی ديگر " غرب"جوامع ديگر چه در 
  .جغرافيايی ما ندارد

يا در ) افکار سياسی گاندی و نهرو مثال (همين اصل همانقدر در شبه قاره هند 
سوسياليسم و ناسيوناليسم عربی که با نام جمال عبد الناصر عجين (جهان عرب 

امه سزر و )، جزاير کاراييب )پاتريس لومومبا(است مسجل است که در آفريقا 
  .(از خوزه مارتی گرفته تا چه گوارا(و يا آمريکای جنوبی ) فرانتس فانون

اصوال من فکر ميکنم در اصل سوال بايد تجديد نظر کرد و اين محوريت  
که تبار ( برای يک بار و هميشه " غرب"مرسوم را از پديده کاذبی به اسم 

عالوه بر . از ان پس گرفت) شناسی آن به اوج عصر استعمار اروپا بر ميگردد
هم استنباط وسيعتر و جامعتری " انديشه سياسی در ايران"اين ما بايد از مفهوم 

داشته باشيم، چرا که آن انديشه ها منحصر به تفکر اسالم سياسی معاصر و حتی 
کشور ما طی قرون و اعصار در چهار راه حوادث و . قرون وسطی آن نيست

  .بوده است) به تعبير زيبا ی احمد شاملو(معبر بادها و مجری آتشفشانها 
از شرق و غرب و شمال و جنوب در معرض تند باد حمالت عديده نظامی و نيز 

از هلنيسم عصر هجوم . نسيم انديشه های روح پرور و زندگی بخش بوده است
اسکندر تا اسالم زمان يورش اعراب تا فلسفه يونانی، عرفان هندو، کالم کليمی، 

رهبانيت مسيحی گرفته تا افکار عصر روشنگری اروپا که از لوله تفنگ 
استعمار بسوی ما آمد جملگی اجزا ال يتجزی فرهنگ روشنفکری و افکار 

  .سياسی ما هستند
مجموعه اين افکار و انديشه ها هم امروز در نهاد فرهنگ سياسی جهانشهری ما 

مردم ايران مستتر است، و من جنبش احقاق حقوق مدنی ما را که امروز در 
همين   .ايران در جريان است در واقع اعاده اين فرهنگ جهانشهری ميدانم

و " اسالم"فرهنگ جهانشهری اما امروز زير تضاد کاذب ولی رايج بين 
مخفی است   ")مدرنيته"و " سنت"و يا " غرب"و " اسالم"و يا " ( سکوالريسم"

و ما امروز هر چه بيشتر به اين تضاد های کاذب دامن بزنيم چهره چند ساحتی و 
  .ملودی چند صدايی فرهنگ سياسی ما بيشتر مخدوش و مخفی ميماند

را بايد در ابعاد وسيعتر تاريخی و جغرافيايی آن " جامعه ايرانی"خالصه اينک  
  .ديد و انديشه های سياسی ما هم طبيعی است که محصول همين محيط است
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المانی و ژاپونی است و حتی شايد بشود گفت بعد از آقايان آشتيانی و طباطبايی  
فرانسوی بوده " هنری کربن"بزرگترين شآرح آخوند مال صدرا در سده اخير 

  .است
من اصوال از اين تضاد هايی که در جامعه روشنفکری امروز ايران ميبنم 

معلم "مگر خود آخوند مال صدرا از فلسفه مشايی که ريشه اش در افکار . متعجبم
ارسطو يونانی است متاثر نبود؟ مگر امروز ما اين حکيم طراز اول شيعه " اول

را برای سعی بليغش در آشتی دادن بين ما حصل فلسفه مشايی، حکمت اشراق 
   شيخ شهيد سهروردی، عرفان ابن عربی، و مقدسات شيعی نمی شناسيم؟

چرا امروز بايد ترجمه افالطون يا هگل يا دريدا يا هر متفکر ديگری حرکتی در 
مقابل پرداختن به افکار مال صدرا باشد؟ مگر خود مال صدرا بين شرق و غرب 
و شمال و جنوب فرقی ميگذاشت؟ مهمترين سانحه زندگی مال صدرا موقعی بود 

چونکه شعور افکار او را (که مشتی طلبه بيسواد او را از شيراز فراری دادند 
فکرش را بکند و کتابش را   و وی به قريه کهک رفت تا به راحتی) نداشتند

بنويسد و البد اگر امروز هم ايشان زنده بود باز هم همين طلبه های بيسواد باز به 
الحاد و کفر و محاربه محکومش ميکردند و او سر از اوين و کهريزک در 

" هابرماس"ميآورد و يا دادستان تهران بر عليه او حکم صادر ميکرد که که با 
  .قصد کودتای مخملی داشته است  تماس داشته و

فرهنگ روشنفکری و از جمله تاريخ . خالصه آنکه؛ باز برميگردم به حرف اولم
انديشه سياسی در ايران خوشبختانه فرهنگ و انديشه ای چند صدايی و چند 

که از چهار گوشه عالم به سراغ   ساحتی است و متبرک به افکار و انديشه هايی
ما آمدند و چه خوب هم کردند که آمدند، قدم رنجه فرمودند، قدوم همه شان روی 

و ما چه جامعه سالمتر، زنده تر، پويا تر و انديشمند تری --چشم انديشه های ما
هستيم که ميزبان اين ميهمانان عزيز بوده ا يم و انها را ديگر امروز از خودمان 

در اين فرهنگ، چونکه   .ميدانيم و آنها هم کنار ما چه خوش جا خوش کرده اند
) و نه طاعون زده و وبا زده و غربزده وغيره( از بستر منسجم يک جامعه سالم 

هانس گء "بر آماده، مال صدرا و افالطون، همچنانکه محمد مجتهد شبستری و 
  .همواره در حال گفتگو و چه بسا خوش و بشند" گادامر  ورگ

ما هم بايد سعی کنيم شنوندگان صبور و از همه باالتر مودبی باشيم، وسط حرف 
چهار زانو و با ادب   .گمان نبريم مويزيم  آنها فضولی بيجا نکنيم، غوره نشده

  .بنشينم و چهار تا حرف حساب بشنويم برای دنيا و شايد هم آخرتمان خوب است
 

  «مردان»شادي صدر به  «تلنگر
 هايده مغيثي

 
 
 
 
 

 
 : اخبار روز
خشمگين از خشونت های  ،حقوقدان و مدافع پيگير حقوق زنان  ،شادی صدر

و آزرده از تداوم باور های فرهنگی زن ستيز و  ،کالمی و جنسی عليه زنان
 ،تحقير کننده زن که حتی در بسياری از مردان مدعی روشنفکری نيز نهادی شده
از مردان می خواهد تا دفاع از حقوق زنان را از نگرش به باورها و رفتارهای 

. خشم شادی صدر بر حق است و توصيه او منطقی. خصوصی خود آغاز کنند 
شوک "به چالش طلبيدن باورهای زورمدار و سرکوبگرانه فرهنگی از طريق 

اما اشکال اين است که مطلب او ارايه و . نيز يک روش مبارزه است" تراپی
بلکه مردان را بطور عام هدف خشم و  ،ترويج بينشی است که نه پدرساالری

هستند که  »عضو همان باشگاهی«حمله قرار می دهد زيرا به زعم او همه انها 
خيابان را «و همگی بدون استثنا  ».امام جمعه تهران از بلند پايگان آن است«

تجربه روزمره از زن ستيزی نهادی . ميکنند »برای خواهر و مادر ديگران ناامن
و بی حرمتی نسبت به زن و زنانگی  ،شده در روان فردی، در باورهای فرهنگی

و بها ندادن به تالشهای فکری و سياسی زنان ممکن است اين گرايش را دامن 
و بجای تحليل  ،بزند که بجای بررسی چگونگی شکل گيری کليشه های جنسيتی

 نهادهايئ که اين کليشه ها را ترويج و پاسداری می کنند فقط کليشه ها را وارونه 

اصالت "ستيز و دوان در پی نخود سياه -ساز و بيگانه -فقيرند فرهنگ های بيگانه
انگار که " به خويش بازگشت"که فکر ميکنند که بايد   ، فرهنگ هايی"فرهنگی

معجونی است که ما روزی در يک قوطی عطاری جا گذشته ايم و حاال " خويش"
  .بايد برويم پيدايش کنيم

هيچ معجونی نيست جز ميانگين ملوديک و رنگارنگ وجدانيات فردی " خويش" 
خوب هم هست که چنين   و اجتماعی ما که مرتب هم در حال تغير است و چه

برای يک بار و هميشه بايد به اصالت تجارب تاريخی ملت ها در چهارراه . است
  .و در اين گذر ترجمه ها همانقدر مهم است که تاليفات--حوادث واقف و قائل بود

  
ترجمه های فروغی و عنايت، و نيز ترجمه های لطفی از افالطون، چه تاثير 

  محسوس و ماندگاری در شکل گيری انديشه سياسی در ايران داشته اند؟
ترجمه های آقايان فروغی، عنايت، و لطفی و بسياری ديگران از متون فلسفه 
سياسی اروپا جزء ال ينفک انديشه های سياسی و نيز فرهنگ روشنفکری سده 

ما از طريق اين ترجمه ها اوال شاهد رشد و شکوفايی نثرفنی   .اخير ما بوده است
   .فارسی به نحو بی سابقه و کم نظيری بوده ايم

از طرف ديگر   .غنای نثر فنی و فلسفی امروز فارسی مديون اين بزرگان است
اين ترجمه ها افق ديدگاهها ی فکری ما را به انديشه های فلسفی گسترده تری 

کل فلسفه و حتی   .اين پديده هم اصال و ابدا اتفاق تازه ای نيست. بازتر کرده است
کالم اسالمی در سده اول تاريخ مسلمانان مقرون عظيم ترين پروژه ترجمه از 

کل ماهيت تفکر اسالمی   .متون سريانی و بعد هم يونانی به عربی بوده است
  .است) جدلی(ماهيتی ديالکتيکی 

فلسفه اسالمی از تقابل با فلسفه يونانی، کالم اسالمی از تقابل با کالم کليمی،  
عرفان اسالمی از تقابل با عرفان مسيحی و بودايی، و اندرزنامه های اسالمی 

تاريخ علم در اسالم مبتنی با   .منبعث از تقابل با اندرز نامه های سانسکريت است
اين تاثير و تقابل هم صدا البته دو   .تاريخ علم در چهار گوشه عالم بوده است

" کلمبيا"امروز مورخين علومی مثل دوست و همکار خود من در   .جانبه است
مبتنی بر " کوپر نيکوس"حتی معتقد است که نظريه های " جورج صليبا"استاد 

است، همانطوريکه خود طوسی هم از " خواجه نصير الدين طوسی"نظريات 
هيچ کدام از اين حرف ها هم نه عجيب است و نه از . علوم يونانی بهره برده بود

  .مقوله شق القمر
علم و فکر به عالم و متفکرتعلق دارد و مسير رشد و نمو خودش را در بستر  

سن تماس "بين فلسفه امام محمد غزالی مسلمان و   .های غنی پيدا ميکند
کليمی سنخيت نظری و کالمی وجود " ابن ميمون"مسيحی و " اکواينس

در نتيجه ترجمه های از متون قديم و جديد فلسفی و سياسی محصول رشد    .دارد
  .طبييعی روشنفکری در يک جامعه سالم و جوان و کنجکاو است

امروز هم که در عصر جهانی شدن ارتباطات بين ملت ها ديگر با هيچ غل و  
يا اينکه انديشه و تفکر را به --زنجيری نميشود جلو رشد و نشط علوم را گرفت

علم برای عالمش و فکر برای متفکرش . تقسيم کرد" غير خودی"و يا " خودی"
همين حرف هم خودش قراءتی است از   .ميشود" اهلی"است يا " اهلی"جملگی 

  .ياد ميکردند" اتحاد عاقل و معقول"آنچه بزرگان فلسفه ما از آن با مفهوم 
  

در ايراِن امروز، شاهد شکل گيری جريان هايی هستيم که تالش می کنند بر 
مالصدرا، دستگاهی نظری بسازند که خالء بسياری از " حکمت متعاليه"اساس 

به نظر شما، چرا چنين . مباحث مهم انديشه سياسی در ايران را از ميان ببرد
جريان هايی در ايران پا گرفته و چه تأثيری بر علوم سياسی در ايران خواهد 
گذاشت؟ آيا می توانيم اين جريان و جريان هايی نظير آن را نوعی واکنش به 

  مقوله ترجمه بدانيم؟
اوال پرداختن به حکمت متعاليه صدر المتأّلهين آخوند مال صدرا شيرازی مختص 

بزرگترين شارحان آخوند بالفاصله بعداز عمر پر بار و   .به دوران اخير نيست
" گوهر مراد"برکت خود ايشان بوده است نظير مال عبد الرزاق الهيجی صاحب 

و بسياری شاگردآن پر آوازه ديگر تا بعد ها برسيم به حکيم مال هادی سبزواری 
و بعد هم از آخرين شارحآن عاليقدر آخوند مال صدرا در زمان خود ما مرحوم 

آشتيانی رضوان اهللا عليه بودند و نيز مرحوم عالمه سيد   استاد آقای جالل الدين
  .محمد حسين طباطبايی قدس سره العزيز

ولی   .هر توجهی هم که امروز به ابعاد مختلفه افکار مال صدرا بشود کم است
مساله اين است که چرا پرداختن به ابعاد مختلفه تفکر مال صدرا از جمله افکار 

به ترجمه های از متون ديگرتلقی " واکنش"سياسی و يا اجتماعی وی بايد نوعی 
که به ") رساله سه اصل"منهای (اوال خود اثار مرحوم آخوند جملگی   .شود

که اشکالی هم ندارد چونکه عربی در آن زمان زبان علمی و فلسفی --عربی است
همانطوريکه همين امروز بسياری رساالت و کتب در  --ما ايرانيان هم بوده است

 باره فلسفه اسالمی و از جمله فلسفه خود آخوند مال صدرا به انگليسی و فرانسه و 
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 نظامي  -سير تبديل سپاه پاسداران به مافيايي مالي
 )1(دهه 3در طول 

 ژاله وفا 
 
 

به هدف رهايی ايران از ساختارهای قدرت استبدادی در وجه                       1357انقالب  
اجتماعی و بازگشت حاکميت مردم به آنها                 –فرهنگی     –اقتصادی     -سياسی   

کردار و گفتار خود را بنا بر            "آقای خمينی که به اقرار خود            .  صورت گرفت 
، با شکل دادن استبدادی جديد          "مصلحت، امروز خالف ديروز، تنظيم می کرد           

از آنجا  .  بنام نظام واليت فقيه به بازسازی تمامی ساختارهای استبدادی پرداخت             
که هيچ استبدادی بدون ستون پايه های قدرت در همه زمينه ها خصوصا  نظامی                

اقتصادی توانا به شکل گيری نيست، متاسفانه پيشنهاد های سازمان نهضت                       -
آزادی ايران در ابتدای انقالب در ساختن نهادهای موازی نظامی و اقتصادی،                     

به کمک آقای خمينی در پايه ريزی           ...همچون سپاه و بسيج و جهاد سازندگی و           
 . استبداد جديد آمد

به همين منظور، سپاه پاسدارانی تشکيل شد که در واقع برای مقابله و محدود                        
کردن اختيارات ارتش که مسئوليت اصلی حفظ مرزهای کشور را در قبال                             

ارتشی که توسط  اعضای     .  حمالت قدرتهای خارجی به عهده داشت، شکل گرفت       
حزب جمهوری که در مقامات حساس جای گرفته بودند و اقدامات ايذايی آن از                    
جمله اخراج وسيع  پرسنل مجرب نظامی ارتش، و نيز فلج ساختن توان نظامی                    

 .آن، شيرازه آن را  در آستانه حمله عراق به ايران از هم پاشانده بود
اقتصادی دخالت داده      -سپاه پاسداران اگر چه در ابتدا بنا بود در امور سياسی                   

نشود، اما از آنجا که ساز و کار قدرت بر اين اصل صورت می گيرد که                                     
کانونهای قدرت بطور روز افزون بر دامنه اقتدار خود بی افزايند، سپاه پاسداران             
نيزکه فلسفه تشکيلش حفظ قدرت استبداد جديد بود، از اين امر مستثنی نبود و                        

ماه اول      6بدينسان مالحظه می کنيم که سپاه پاسداران به غير از دوره کوتاه                        
جنگ عراق با ايران، که فرماندهی کل قوا بر عهده آقای بنی صدر بود و وی                         
آگاهانه از زياده طلبی های سپاه که تخصص اداره دفاع از کشو را نداشت                                
جلوگيری بعمل می آورد، از فرصت جنگ خصوصا از زمانی که هاشمی                             
رفسنجانی به فرماندهی کل قوا  از طرف خمينی منصوب شد، استفاده کرد تا با                    

در همين رابطه با     .  پس زدن ارتش، خود را همه کاره ميدانهای جنگ جلوه دهد              
)   164تا    150عبور از بحران صفحات       (  استناد به کتاب خاطرات رفسنجانی         

بر عليه اولين منتخب آزاد ملت شرکت           1360بعد از آنکه سپاه در کودتای سال          
شورای دفاع ملی به انحصار ارتش در مورد تعمير و توليد              ١361کرد، در سال    

سالح در کشور پايان داد و از آن تاريخ به بعد، سپاه پاسداران توانست صنايع                        
جهت مالحظه نبوغ وزير سپاه در دو کابينه آقای         .*(  نظامی خود را به راه اندازد     

در امر موشک سازی به پاورقی       )  حاج محسن رفيق دوست   (مير حسين موسوی    
در حاليکه سپاه  با استفاده از فضای جنگ به نيرو های پنج گانه                  )  مراجعه کنيد   

زمينی، هوايی، دريايی نيز مجهز شد و عمال در مقابل ارتش قد علم کرد، با                            
شکستهای مفتضح در برخی از عملياتهای نظامی، نظام واليت فقيه مجبور شد                   

پس از فوت    .  جنگ را با خفتی تمام و با نوشاندن جام زهر به خمينی پايان دهد                   
آقای خامنه ای در پی کسب قدرت و اقتدار         "رهبری  "آقای خمينی، سپاه در دوره      

سياسی  شد و بالفاصله بعد از جنگ و به کمک دولت آقای  رفسنجانی در پی                          
 .دستيازی به نهادهای اقتصادی بر آمد

شايان توجه است که با مالحظه گسترش فعاليتهای اقتصادی سپاه و دستيازی                        
مافيای نظامی و مالی بر اقتصاد ايران خصوصا در دهه اخير نبايستی اين خطا                   
را مرتکب شدکه گمان بريم اين تجاوز و سيطره بر اقتصاد ايران تنها در دوره                     

مالی خصوصا سپاه      -بلکه استيالی مافيای نظامی        .  احمدی نژاد رخ داده است       
پاسداران  بر اقتصاد ايران در دو دوره رياست جمهوری آقايان هاشمی                                     

 .   رفسنجانی و خاتمی زمينه سازی و بال و پر داده شد
هاشمی رفسنجانی که باند مافيای خودش را با استفاده از برنامه خصوصی  

بود فربه ميکرد، رانت خواری را وسعت  »از آن خود سازی«سازی که درواقع 
بخشيد و  ضمن تخصيص اعتبارات مالی هنگفت برای تقويت بنيه نظامی سپاه و 

واگذاری شرکت های دولتی به مديران دولتی و سپاه و با در اختيار قرار دادن 
وام های دراز مدت وکم بهره بدانها و نيز با استفاده از انحصار اطالعاتی و 
تخصيص مجوزاجرای پروژه های بزرگی مثل سد کرخه و اتوبان ساوه آنهم 

بدون تشريفات مناقصه وبدون کنترل و حسابرسی به فرماندهان سپاه و همچنين 
اعطای مجوز احداث اسکله ها و بندرگاه های مخفی و مخصوص سپاه، برای 
 صدور و ورود کاالهای تجاری بدون کنترل گمرکی دولت، سهم عمده ای در 

. نتيجه آنکه مبارزه عليه پدرساالری به مبارزه عليه مردان تبديل می شود. کنيم
اين گرايش که در دهه هشتاد و نود ميالدی در ميان فمينيست ها غالب بود سالها 

است توسط بسياری از فمينيست های سرشناس به نقد کشيده شده وتا حدود زيادی 
از جمله متفکرين برجسته " جسيکا بنجامين. "به حاشيه رانده شده است

روانکاوی فمينيستی درانتقاد به اين گرايش در اواخر دهه هشتاد بدرستی نوشت 
که اين بينش مشکل رابطه قدرت يا سلطه را به درام زن مظلوم و مرد ظالم تقليل 

بنظر بنجامين حتی انديشمندان نام آور فمينيست از تحليل پيچيدگی های . می دهد
رابطه قدرت خودداری می کنند مبادا که پذيرش مشارکت زنان در حفظ و 

اواين نحوه . مسئوليت اخالقی را از مرد به زن منتقل کند ،بازتوليد رابطه قدرت
برخورد را ضعف اين نوع راديکاليسم سياسی می دانست چرا که به ايده اليزه 

کردن گروه تحت ستم می انجامد، بدون توجه به اين واقعيت که آنان نيز از 
. روابط قدرت تاثير می پذيرند و حتی در پروسه ستم کشی خود مشارکت می کنند
به عبارت ديگر رابطه قدرت را نميتوان ساده انگارانه به رابطه ستمگر و ستم 

 . کش تقليل داد زيرا پيچيدگی مکانيسم ها و ساختار قدرت را پنهان می دارد
نکته اين است که ارزش ها و باورهای مردساالرانه بر روان فرد و رفتارهای 

زنان . اجتماعی و قضاوت های اخالقی هر دو جنس تاثير گذاشته و ميگذارد
بسياری با همسوئی و همکاری فعاالنه با نطام های فاشيستی مذهبی يا سکولر 

نيازی به . عليه منافع خود و خواهرانشان به نفع تجاوزکاران وارد ميدان ميشوند
بر عکس ما شاهد . اشاره به نمونه های بيشمار آنها در ايران امروزنيست

مشارکت فعاالنه گروهی از مردان جوان بخصوص با گرايشات چپ بطور مثال 
نيز عمل . و ساير حرکات اعتراضی بوده ايم »جنبش يک مليون امضاء«در 

شجاعانه و ضد شوونيسم مردانی را شاهد بوديم که با روسری سر کردن به سلب 
مردان بسياری به تساوی زن و مرد . حق انتخاب پوشش زنان اعتراض کردند

و بعضی از آنان در حقيقت در رد امتيازات تاريخی خود با مبارزه  ،باور دارند
پس نه همه مردان متجاوز و ستمگرند و . ی برابری طلبانه زنان همراه می شوند

 ،فمينيسم از آغاز متحدينی در ميان مردان داشته. نه همه زنان مبری ازستمگری
درک نادرست از فمينيسم اين ديدگاه . و دشمنان بسياری در ميان زنان

مبارزه . ضدفمينيستی را دامن ميزند که فمينيسم ايدئولوژی ضدمرد است
مبارزه بين زن باوران ترقی خواه و  . فمينيستی مبارزه بين زن و مرد نيست

و مرد ساالران مرتجع، زور گو و خود محور، اعم از مذهبی و  ،تساوی طلب»
در هر دو اردوگاه هم زنان و هم مردان هر چند نه به شمار . سکوالر است

اين ما فمينيست ها نيستيم « ،شادی صدر بدرستی می گويد. مساوی حضور دارند
اما متاسفانه دراين نوشته خود او چنين  »...که دنيا را به زن و مرد تقسيم می کنيم

 . می کند
او که تا چندی پيش در ايران زندگی ميکرده و بخاطر شجاعت سياسی و حرفه 

ای اش خشونت حکومت اسالمی را تجربه کرده شايد قبول داشته باشد که ويژگی 
بارز جنبش زنان نسل او کار مستمر آگاهی دهنده برای نشان دادن تبعيضات 

همراه با واقع بينی  ،آشکار و پنهان اجتماعی و قانونی و خشونت دولتی و خانگی
دموکراسی « ،شادی صدر به درستی می گويد. و شکيبايی و مدارای سياسی بوده

بر همين اساس است که . »...از هر يک از ما شروع می شود ،و حقوق بشر
و ضد زن  ،مرتجع ترين ،بايد در مبارزه عليه سياست های عقب مانده ترين »ما«

زندگی . ترين رژيم معاصر در کشورمان جبهه معتقدين به فمينيسم را تقويت کنيم
در تبعيد و فرصت ارزيابی گذشته به ما آموخته که اين مبارزه مثل هر مبارزه 

جلب حمايت و همسو  ،سياسی ديگر از طريق ارج گذاردن به تالشهای همراهان
نه راندن متحدين بالفعل  ،ساختن نا آگاهان و خنثی کردن مخالفان ميسر می شود

 .يا بالقوه به جبهه مخالفين يا بی تفاوتها
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ولی کيست که نداند رهبری اين نظام است که وابستگی رهبری نظام واليت . کند
مالی و فساد حاصل از تمرکز  –فقيه و بازوی سرکوبش همانا مافيای نظامی 
 . قدرت در دست هر دو، دو جانبه می باشد

دهه ای که ذکرش 2با در اختيار سپاه قرار دادن تمامی رشته های قدرت در طی 
نظامی بدل به  مافيای  -رفت، و زمينه تبديل سپاه را از يک نيروی ايدئولوژيک 

مالی فراهم آورد، باعث گرديد سپاه که ديگر خود را قدرتی بالمنازع  –نظامی 
در همه عرصه ها به حساب می آورد، انتقال قدرت را در درون دايره متصلب و 
تنگ دو جناح درون نظام را نيز ديگر تاب نياورد و با شرکت مستقيم در تقلبات 

 .موجبات به روی قدرت آمدن  احمدی نژاد گرديد 1384انتصابات سال 
اقتصادی سپاه  -امنيتی –سياسی -با روی کار آمدن احمدی نژاد، اقتدار نظامی

و هم " مجلس هفتم "گسترش يافت و ضمن راه يافتن برخی از فرماندهان سپاه به 
به دولت احمدی نژاد نيز راه يافتندو به مثابه اعالم خوش خدمتی سپاه  در سال 

قرارداد يک ميليارد و 1385خرداد  17دوم رياست جمهوری احمدی نژاد در 
ميليون دالری احداث خط لوله گاز عسلويه ميان وزارت نفت و قرارگاه  ٣٠٠

و بعد از آن با شرکت سپاه . امضاء شدسازندگی خاتم االنبيا سپاه پاسداران  
ونقش مستقيم  1388پاسداران درترتيب دادن تقلب انتخاباتی بزرگ خرداد 

فرماندهان آن در به قدرت رساندن دوباره احمدی نژاد، قرارگاه خاتم االنبيا در 
کرانه در  مناقصه دو و نيم ميليارد دالری پروژه ساخت خط ريلی پس ٨٨سال 

پارس  ١۶و  ١۵منطقه آزاد چابهار را از آن خود کرد و طرح توسعه فازهای 
کيلومتری  ٩٠٠ميليون دالر، ساخت خط لوله  ٩٧جنوبی به ارزش دو ميليارد و 

ميليون دالربعهده  ٣٠٠انتقال گاز عسلويه به ايرانشهر به ارزش يک ميليارد و 
 .سپاه پاسدارن گذاشته شد

دست اندازی سپاه پاسداران و شرکتهای بيشمار تابعه آن بر پروژه های اقتصادی 
سال گذشته، آن قرارگاه را نه تنها به بزرگترين  ٢٠بدون مناقصه که درطول 

های دولتی بلکه به يکه تاز ميدان اقتصاد ايران بدل کرده است،  پيمانکار پروژه
تنها در سايه زور و انحصار اطالعاتی و فضای امنيتی حاکم بر اقتصاد و 

 .سياست ايران امکان پذير بوده است
نفت به پرسش در باره داليل واگذاری قراردادهای نفتی به شرکت " وزير"پاسخ 

به واسطه نبودن امنيت و آرامش و : "های در پوشش سپاه، وقتی می گويد
فضای امنيتی که مافيای ." دشواری، هيچ شرکتی در مناقصه شرکت نمی کند

 .   حاکم بر اقتصاد ايران بوجود آورده در همه ابعادش مشخص می گردد
شرح سيطره سپاه پاسدران بر نهادهای امنيتی و قضايی وگسترش حيطه 

اختيارات وی در اين دو حوزه و نيز سيطره شرکتهای تابعه سپاه بر مخابرات 
کشور، بانکها وساير صنايع و ربط قراردادهايی نفتی و وضعيت اسفبار سرمايه 

 .گذاری در صنعت نفت را به شماره آينده واگذار می نمايم
 

با محسن رفيق دوست )  1386بهمن  7 35شماره ( مصاحبه شهروند امروز * 
 ):سخنان محسن رفيق دوست .(وزير سپاه در دو دوره کابينه مير حسين موسوی

نه، من خود . اشتباه شما اينست که فکر می کنيد من طرفدار جناح راست هستم
  •جناح راست هستم

همانجا به !. گفت بيا بردار ببر. گفتم موشک می خواهيم) معمر قذافی(به او 
قذافی گفت به سرگرد ... تا موشک اسکات آماده کنند 10رئيس دفترش گفت 

بعد اضافه کرد از امروز . سليمان ماموريت بدهيد تا با تيم خودش به ايران برود
هرچی حاج محسن گفت بايد اطاعت . فرمانده آن ها حاج محسن رفيقدوست است

آنجا به دوستان گفتم که . يکی از آن ده تايی را که آوردم، به باغ شيان بردم .کنند
بعد عکسی از همان موشک ! اين را اوراق کنيد و از روی آن موشک بسازيد

 !!.باالی آن نوشتند تقديم به پدر موشکی ايران. گرفتند
جهت مالحظه فهرست پروژه های تمام شده و در حال اجرای قرارگاه خاتم ** 

نفت، گاز و پتروشيمی، مخازن سازه های فلزی : در زمينه های) قرب ( االنبياء 
و تاسيسات دريايی خطوط انتقال معدن و صنايع معدنی سد و بندر انحراف اسکله 

و سازه های دريايی تونل و سازه های زير زمينی راه و باند کانال و شبکه های 
آبياری و زهکشی ابنيه و سازه های سنگين خدمات مهندسی و مشاوره به سايت 

 .مراجعه شودcom.khatam://httpاين قرار گاه با آدرس الکترونيکی 
-بزرگترين بنياد تجاری ( جالب توجه است که رياست بنياد مستضعفان*** 

در حالی به دست محسن رفيق دوست سپرده شد که وی )اقتصادی  خاورميانه 
در يک مصاحبه، حاصل فعاليت اقتصادی خود را در قبل از انقالب به 

وی بعد از ! ورشکستگی به تقصير کشاندن شرکت خود خالصه می بيند
برکناری از رياست بنياد مستضعفان، بنياد نور را تاسيس کرد که  انحصار 

بهمن  7 35خود در مصاحبه با شهروند شماره . واردات دارو و پخش آنرا دارد
مشغول توليد . بنيادی به نام نور که خيريه است تاسيس کردم: اعالم ميکند 1386

 در پنج يا شش رشته دارويی . ساختمان سازی می کنيم. مواد اوليه دارو هستيم

واگذاری ها به بنيادهايی . مسلط کردن نظاميان سپاه بر اقتصاد کشور داشت
من باب نمونه بنياد . صورت گرفت و می گيرد که تحت نظر سپاه اداره می شوند

، موسسه صندوق پس انداز و قرض )١٣۶٧تاسيس شده در سال (تعاون سپاه 
وابسته به اين بنياد و ) موسسه مالی اعتباری انصار(الحسنه انصار المجاهدين 

 .شرکت توسعه سرمايه گذاری از اين جمله اند
همچنين در دوران رياست جمهوری آقای خاتمی يعنی در دوران به اصطالح   
که مدعی بود در صدد ايجاد اصالحاتی در جهت افزايش حقوق " اصالحات"

مردم است مالحظه می کنيم که اين اصالحات آنهم در يک نظام استبدادی تنها در 
نظام و مافيای تحت االمر او می توانست " رهبری"جهت گسترش اختيارات 

در واقع  سپاه پاسداران . صورت گيرد همانگونه که واقعيات بيانگر اين امرند
به . دامنۀ نفوذ خود را به صنايع پر سود نفت و گاز در اين دوران گسترش داد

سپاه )  1382مهر  9بازتاب ( اقرار فرمانده وقت سپاه در کنفرانس مطبوعاتی 
پروژه اقتصادی  1300اجرای بيش از 1382پاسداران از سال پايان جنگ تا سال 

قرارگاه ”، با پايان جنگ،که  سپاه پاسداران ١٣۶٨از سال . را بعهده داشته است
 ٧۶تا سال  ۶٠از سال (  را با فرماندهی محسن رضايی“ بازسازی خاتم النبيا
ای تاسيس کرد، استيالی سپاه بر پروژه های  و به دستور خامنه) فرمانده سپاه بود

که در خارج به قرب معروف ( به پورتال اين قرار گاه . اقتصادی آغاز گرديد
که مراجعه می کنيم مالحظه می کنيم که در معرفی com.khatam://http) است

 :اين قرار گاه آمده است 
قرار گاه قرب با بهره گيري از ده ها گروه اجرايي و شرآت هاي تابعه و همكار 

پروژه در رشته هاي تخصصي نظير سد وبندر، شبكه  1836تا آنون تعداد 
آبياري و زهكشي، ابنيه مسكوني و اداري، راه و ابنيه، تونل و سازه هاي زير 

گاز و -زميني، بندر و سازه هاي دريايي، خدمات مهندسي، تاسيسات نفت
پتروشيمي، مخازن و تصفيه خانه، سازه هاي فلزي، خدمات صنعتي، حمل و 

، سازها و شناورها، معدن و )نفت، گاز، آب و فاضالب (نقل، خطوط انتقال 
پروژه ديگر را هم در دست اجرا  288آشاورزي را به اتمام رسانيده و تعداد 

 . دارد
فهرست برخی از پروژه های در دست اجرا و يا خاتمه يافته تنها يک قرارگاه 

که از ساخت اسلحه سازی تا ساخت  ) خاتم االنبياء -قرب( سپاه پاسدارن
بندرپترو شيمی پارس و سد کرخه تا زنبور داری گسترش دارد، خبر از ميزان 

 . *** وسعت و ابعاد  انحصار اقتصاد ايران در يک نهاد نظامی مافيايی می دهد
در دور دوم رياست  1382خرداد  21برابر با  2003در يازدهم ماه ژوئن 

جمهوری آقای خاتمی، وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح جمهوری اسالمی
دستوری صادر کرد که، به موجب آن ) در دوران وزارت علی شمخانی ( 
تمامی واحد های سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسالمی، ادارات پشتيبانی و "

، می بايست مانند مقاطعه "مؤسسات وابسته به وزارت دفاع و نيروهای مسلح
وزارت دفاع و پشتيبانِی نيروهای .( کاران در پروژه های عمرانی مشارکت کنند

نقل قول از روزنامۀ . 2003ژوئن  11" دستورنامۀ عملياتی لجستيکی"مسلح، 
 :در واقع به مصداق).رسمی جمهوری اسالمی ايران
نبرندش به کارگاه حرير،کيفيت پروژه های    ---بوريا باف اگر چه بافنده است 

زير بنايی و توليدی همه نوعه کشور نيز صرفا بعلت انحصار طلبی و رانت 
خواری بدست نظاميانی افتاد که جز در بنای خاکريزها  در دوران جنگ، 

 !.کمترين پيشينه تخصصی و علمی نداشتند
بموجب اين دستور، تمامی سود های حاصله از اجرای پروژه ها ميبايستی به 
خزانه داری برگشت داده شود تا صرف همان پروژه يا خريد تجهيزات برای 

سپاه پاسداران اين حق را برای . سپاه پاسداران و فعاليت های گوناگون آن گردد
" پشتيبانی از برنامه های دولت جمهوری اسالمی"خود قائل است که با استناد به 

در تمامی امور اقتصادی دخالت کرده، و نيز نيروهای شبه نظامی بسيج را، که 
متشکل از جوانان داوطلب وابسته به سپاه پاسداران است، در برنامه های 

و همچنين در زمان رياست جمهوری خاتمی، مؤسسه .اقتصادی مشارکت دهد
های سپاه، توانست اجرای طرح توسعه شبکه آبياری  کوثران، يکی از شرکت

 .هکتاری اميديه خوزستان را به دست آورد ٨٨٠٠
شرکت را در اختيار دارد که در  ۵٠٠بنا بر برآوردی، سپاه پاسداران بيش از 

ميليارد دالر  ١٢سال پايانی دولت اصالحات، در حدود )  2004(  1383سال 
به نقل از مقاله آقای جمشيد اسدی . ( ميليارد دالر سود داشته است ١\٩فروش و 

 ).آن مقاله  16و پاورقی شماره  88آبان  18
سپاه پاسداران که بموجب قانون اساسی نظام واليت فقيه مستقيم تحت امر    

شخص خامنه ای قرار دارد، گويی بنياد مستضعفان که به قول آقای محسن رفيق 
بزرگترين ) 1368وزير سپاه ورئيس  بنياد مستضعفان تا سال ***  ( دوست

رهبری تلقی ميشود، کم "باغ فدک "تجاری خاورميانه است و -موسسه اقتصادی 
 بود، قصد دارد تمامی بنيادهای اقتصادی ايران را به ملک طلق خامنه ای بدل 

http://khatam.com/�
http://khatam.com/�


21 

 1389ارديبهشت ماه   16

غير مطيع نظام، بايستی جستجو و تفتيش مرام و عقيده شده، به مأموران دولت لو 
داده شوند؟ هيتلر نيز عين همين دستور را در زمان حاکميت خويش صادر کرده 

در کنار اينکار به هر فرد و يا گروه اجتماعی که با اعمال و سياستهای . بود
رهبری نظام موافقت قلبی و درونی کامل نداشته باشد، بمثابه دشمن نظام تلقی 

دشمن و "، )استالينيستها" (دشمن طبقه کارگر"توتاليتری، " قوانين"شده، طبق 
) نظام واليت فقيه" (محارب با خدا"و يا ) نازيهای آلمان" (خائن به ملت آلمان

 .شده و محکوم بمرگ ميشود
هر دوی اينگونه دولتها، چه استبدادی و خواه توتاليتر، برای مردم خفقان آور 

ولی در . چرا که افراد جامعه از هيچگونه حقوقی برخوردار نيستند. هستند
نظامهای توتاليتر عالوه بر فشار و خفقان غير قابل تحمل، رفتارمستبدين با مردم 
شديدًا تحقير آميز، بيرون از شأن و مقام انسان و بيش از همه ويرانگر اخالق و 

 . عرف فردی و ملی است
برای نمونه در يک دولت استبدادی، حاکمان مردم را به زور وادار ميکنند از 

اوامر و دستورات آنها بی چون و چرا پيروی کنند و مثًال سر وقت به دولت 
اگر چه فساد مالی و ديگر فسادها در درون نظام آنها . مستبد ماليات بپردازند

و يا مستبدين حاکم مردم را مجبور ميکنند از سر اموال و ثروتهای . غوغا ميکنند
شخصی و ملی خويش بگذرند، اگر چشمان طماع حاکمان و اربابان خارخی آنان 

ظالمانه و ساختۀ " قوانين"آحاد مردم کشور بايد از همۀ . بدنبال اين ثروتها باشند
را که در حقيقت هوی و هوسهای " قوانين"اين . دست استبداد فرمانبری کنند

) در نظام ولی فقيه(حاکمان مستبد خود کامه اند، بمثابه وظايف و تکاليف قانونی 
البته بدون داشتن هيچگونه حق اظهار نظری . خويش به اجرا گذارند"  شرعی"و 

در بارۀ درستی و يا نادرستی اين قوانين و تکاليف  و يا از همه بدتر، انتقاد و 
 .نظام استبدادی" قانونگذار"خرده گيری به آنها و به دست اندرکاران 

اما در يک نظام توتاليتر، مثل نظام واليت مطلقه فقيه خمينی و خامنه ای در 
ايران، عالوه بر وجود تمامی اموری که در باال آمد، آمران و عامالن اين نظام با 

خشونتی عريان و اصراری باور نکردنی از مردم ايران ميخواهند نه تنها در 
برون، در گفتار و کردار خويش بی چون و چرا از اوامر آنها اطاعت کنند، بلکه 
با خشونتی ددمنشانه ملت را مجبورميکنند از درون، در احساس و انديشه رام و 

 .تسليم آنها شوند
 

ابولحسن بنی صدر بتازگی در يکی از نوشته های خود بخوبی به اين امر اشاره 
 :کرده، مينويسد

اگر رژيمهای توتاليتر و نيز ديکتاتوری ها، توسط مأمورانشان، مبارزان و بسا "
مردم عادی را دستگير می کنند و به شکنجه گران می سپارند تا زير شکنجه آنها 

را بشکنند و ناگزيرشان کنند به خط و امضای خود تحقير و تسليم خويش را 
و يا اگر . تصديق کنند، تنها نمی خواهند مدرک برای دادگاهاشان تهيه کنند

برگذار می کنند، تنها به خاطر ظاهر آرائی و خود را مشروع جلوه  »انتخابات«
دادن نيست، بلکه اساسا بدين خاطر است که معترضان، يکی يکی شکسته، تحقير 

پيش فرض . چه بسا تبديل به ضد جنبش شوند.  شده و به دل تسليم و رام گردند
ملتی که  زير سرکوب همه جانبه، تحقير و تسليم را : سرکوبگران اين است

مردمی . پذيرفت و بر ناتوانی خويش اعتراف کرد، رام می شود و رام می ماند
که تحقير شدند و اين تحقير شدگی را برای خود موجه ساختند خودبخود اليق 

. اين قاعده ای است که هر قدرتی از آن پيروی می کند. همين نوع رژيم می شوند
ماجرای فرعون و قوم (قرآن، ضمن به ياد آوردن اين قاعده و دادن هشدار 

، در دل )مورد عمار ياسر(، می آموزد که ای انسانها در دل نشکنيد )موسی
تحقيرو تسليم را نپذيريد تا توانائی جنبش و خيزش بر ضد ستمگر را از دست 

بدين قرار، اگر رژيم می گويد جنبش را تحريم  کنندگان به راه انداخته اند، . ندهيد
آنهايی که با دست خالی در برابر اين همه بی رحمی . پر بی جا نمی گويد

نسل جوانی . برخاسته اند، نه به دل و نه به زبان، تحقير و تسليم را نپذيرفته اند
هم که به اميد ايجاد تغيير، و نه از راه تسليم و تحقير، به پای صندوقهای رأی 

تسليم نشدگان از دو نسل پيشين . رفت، نه به دل و نه به زبان، تسليم را نپذيرفت
درصد جامعه را تشکيل داده اند و اينک در  95تا  90و اين نسل نو، افزون بر 

شما اهل سياست بدانيد بدترين نوع تحقير و تسليم آن نيست که . جنبش هستند
شکنجه گران و سرکوب گران انسانها را بدان وادار می کنند، بلکه بدترين نوع 

ساختن برای رژيمی  »علمی«تحقير و تسليم، توجيه سياسی و اخالقی و دينی و 
.)  خط کشی ها همه ازمن است...." (مالی است –از نوع رژيم مافياهای نظامی 

)1( 
يکی از هداف چندين گانه اعمال خشونت در نظامهای . بنی صدر درست ميگويد

توتاليتر، باالخص در نظام واليت مطلقه فقيه رام و تسليم کردن مردم از درون، 
مضاف بر اينها، در تمامی نظامهای توتاليتر، . يعنی در احساسات آنها است

 حاکمان اصرار دارند نه تنها آحاد ملت از درون رام و تسليم آنها شوند، بلکه 

وزارت بهداشت  .مخصوصا داروهايی که از خارج می آيند. نيز فعاليت می کنيم
اول نسخه های مردم را . نيز همکاری کرد و اجازه داد ما داروخانه ايجاد کنيم

می گرفتيم از خارج دارو می آورديم بعد واردات دارو، االن هم مشغول توليد 
 !دارو هستيم

 

روانشناسي خشونت و تجاوز به حقوق ايرانيان در نظام واليت 
 )2(مطلقه فقيه 

 علی شفيعی
 

در نوشته پيشين، روانشناسی خشونت در نظام واليت مطلقه فقيه، چگونگی 
توجيه آن و پيام روانشناسی که هر خشونت و جنايت اين نظام برای مردم ايران 

در اين نوشته سعی من بر اينستکه نظام توتاليتر . در بر دارد را تشريح کردم
واليت مطلقه فقيه در ايران را از ديد علوم سياسی، خاصه روانشناسی سياسی، 

در اين شناسائی تفاوت مابين نظام استبدادی و نظام استبدادی . شناسائی کنم
فراگير را در آنچه مربوط به خشونت ميشود، از جنبه روانشناسی سياسی و 

 .اجتماعی، تشريح کنم
نظام : در علوم سياسی واژۀ توتاليتاريسم را بطور کّلی اينطور تعريف ميکنند

توتاليتاريسم، آن شکل از اشکال گوناگون دولت است که در آن حاکميت فردی 
Autokratie در اين علوم، تمامی . با اختيارات نا محدود، استقرار يافته باشد

 نظامهای سياسی را که در
نظامهای  -الف: آنها حاکميت فردی وجود دارند، به دو گروه عمده تقسيم ميکنند 

که در زبان فارسی به نظامهای استبدادی شهرت  autoritäre Systemeآمريتی 
که در زبان فارسی آنرا  totalitäre Systemeنظامهای توتاليتر،  -و ب. دارند

 .استبداد فراگير، يا استبداد تماميت خواه و يا تماميت طلب می نامند
طبق تعاريف باال در کشور ما ايران، شکل دولتی که در آن سلسلۀ پهلوی، ابتدا 

تحت سيطرۀ رضا خان و سپس محمد رضا پهلوی، حاکميت فردی داشتند را، 
، خاصه از خرداد سال 57پس از انقالب سال . نظام آمريتی يا استبدادی می نامند

يعنی پس از کودتا عليه اولين رئيس جمهور منتخب مردم ايران تا  1360
بامروز، شکل دولت واليت مطلقه فقيه چه تحت حاکميت فردی خمينی و خواه 

 . علی خامنه ای، نظام توتاليتر و يا استبداد فراگير ناميده ميشود
با چه مقياس و يا ابزار سنجشی تفاوت : حال جای طرح اين سئوال اساسی است

ميان اين دو نظام سياسی و يا دو شکل از اشکال گوناگون دولت را ميتوان 
سنجيد؟ در حقيقت چگونه ميتوان باين نتيجه رسيد، دولتی که تحت حاکميت رضا 

و دولتی که پس از انقالب . خان و محمد رضا پهلوی بود، دولتی استبدادی بود
درتصرف خمينی و خامنه ای درآمد، دولت استبداد فراگير يا استبداد تماميت 

 خواه است؟ 
وسيله سنجش و يا ابزار شناسائی که عالمان علوم سياسی جهت تعيين فرق و 

نوع رابطه ای که :  تفاوت ميان دو نظام سياسی مستبد بما پيشنهاد ميکنند، اينست
اينگونه نظامها با مردم تحت حاکميت خويش برقرار ميکنند، ابزار سنجش نوع 

در واقع ابزار سنجش اين نوع از رابطه، اندازه و مقدار اطاعتی . دولت آنها است
است که هر کدام از اين نظامها از راه بکار بردن زور و خشونت و پايمال کردن 
 .حقوق  مردم تحت حاکميت خويش، از آنها توقع داشته و صريحًا مطالبه ميکنند

عالمان . در روانشناسی سياسی سنجش فوق را از راه ديگری بدست می آورند
اين علوم معتقدند که در نظام استبدادی، مستبدان حاکم خواستار يافتن آمريت 

درصورتيکه در يک نظام توتاليتر و يا استبداد . کامل بر تن و فکر آحاد مردم اند
فراگير، آمران و عامالن اين نظامها نه تنها ميخواهند بر تن و فکر مردم آمريت 

کامل خويش را برقرار کنند، بلکه با بکار بردن خشونتی غير قابل تصور و 
بيرحمانه در صدند، آمريت خود را بر روح و روان و احساسات مردم، در يک 

 .کالم، بر درون آحاد ملت مستولی کنند
در حالت اّول، يعنی در نظام استبدادی، حاکمان مستبد عالقه ای به اين امر ندارند 
که مردم نسبت به آنها چگونه احساسی دارند و در درون خويش نظرشان در بارۀ 

البته تا زمانيکه مردم از احکام استبدادی آنها پيروی کرده، و . حاکمان چيست
در حالت دّوم، يعنی نزد استبدادهای توتاليتر، . اوامر آنها را مو به مو اجرا کنند

تمامی تالش آمران و عامالن اين نظام بر اين محور دور ميزند که محرمانه ترين 
و شخصی ترين افکار و انديشه ها و بخصوص احساسات درونی مردم را 

يا بقول خودشان (تجّسس کنند تا از اين طريق بتوانند آحاد ملت را بطور کامل 
 .تحت کنترل خويش در آورده، آنها را از درون رام و تسليم  خود گردانند) مطلق

صادر کردند، پدرها " دينی"برای مثال، هم خمينی وهم خامنه ای هر دو دستور 
و مادرها جاسوسی فرزندان خود و فرزندان، جاسوسی پدران و مادران خويش 
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برای مثال يکی از ابتدائی ترين حقوق انسانها، حق دفاع از خويش در برابر 
البته من با ابولحسن بنی صدر . (هرگونه اتهامی در مقابل يک دادگاه علنی است

بقول بنی صدر . در اينمورد هم نظرم که حقوق انسان ابتدا و انتهائی ندارد
حقوق انسان مجموعه ای است پيوسته بيکديگر، که اگر يکی از آنها پايمال "

 ) 3." (شوند، تمامی ديگر حقوق او نيز پايمال ميشوند
در اينصورت بزرگترين وبيشترين خشونتها و تجاوز به حقوق انسانها، محاکمه 

با اين . کردن آنها بجرم داشتن دين، عقيده و يا هر مرام خاص ديگری است
وجود، در نظامهای توتاليتر، آمران و عامران اين نظامها، مخالفين سياسی و 

عقيدتی خويش را يا ترور ميکنند، يا در محاکمه های سريع السير به اعدام 
محکوم ميکنند و بهالکت ميرسانند و يا جهت ترساندن ديگر مخالفين خويش، آنها 

را در دادگاههای نمايشی رسمی دولتی، بخاطر داشتن عقيده و مرامی ديگر ويا 
مخالفت با سياستهای آنها، در برابر ديد جامعه، محاکمه، محکوم و مجازات 

 .ميکنند
هر انسانی که در برابر نظام ستمگری : يک امر بديهی وجود دارد و آن اينست

ايستاد و مخالفت و مقاومت کرد، ابتدائی ترين خواسته اش اينستکه دليل و حجت 
. مخالفت و مقاومت خويش با آن نظام ستم پيشه را بطور علنی ابراز وبيان کند

در حقيقت با اعالن و آشکار نمودن مخالفت و مقاومت خويش، با صدائی بلند و 
من حاضرم نتايج و پيامدهای بيان مخالفت و مقاومت خود را : رسا اعالم ميکنند

با اين قصد، او اداء شهادت وجودی . در برابر دادگاهی عادل و علنی بعهده گيرم
بمعنای درست کلمه، او . باورهای خويش را جهت آگاهی جامعه اعالم ميکند

 .ميخواهد برظلم و جور حاکمان مستبد گواهی دهد و شهيد باورهای خويش گردد
در يک نظام استبدادی، کم و بيش ميتوان تصور تشکيل يک چنين دادگاهی را 

برای مثال تشکيل دادگاه خسرو گلسرخی و کرامت اهللا  دانشيان در نظام . کرد
اين دادگاه در زمان استبداد مّحمد رضا پهلوی از تلويزون . ستمگر استبداد پهلوی
ولی برعکس . نگارنده اين سطور خود آنرا مشاهده کردم. ايران نيز پخش گرديد

در يک نظام توتاليتر يا استبداد فراگير، غير قابل تصود و غير ممکن است که به 
 . مخالفين نظام اجازۀ اداء شهادت علنی و گواهی بر باورهای خويش را بدهند

يک مثال بارز در نظام توتاليتر واليت مطلقه فقيه، زندانی کردن طويل المدت 
ايشان نزديک به سه دهۀ متوالی است که بجرمهای واهی . آقای اميرانتظام است

پس از شکنجه های جسمی و روحی فراوان بقصد . در زندان ولی فقيه بسر ميبرد
مرتکب نشده خويش و يا دست کم سکوت " جرمهای"اقرار گرفتن از ايشان به 

امير . در برابر نظام ظالمانه واليت فقيه، هر از چندی ايشان را آزاد ميکنند
انتظام بار ديگر مخالفت و مقاوت خويش را با صدای رسا بيان ميکند و بگوش 

در تمامی مدتی که ايشان در . او را دوباره به زندان ميبرند. جامعه ميرساند
درون و يا بيرون از زندان بوده، تنها تقاضای ايشان تشکيل يک دادگاه علنی، 

. خويش بوده است" جرمهای"جهت رسيدگی به ) بخوانيد غير توتاليتر(بيطرف 
 . ولی رژيم توتاليتر واليی هرگز به خواستۀ او عمل نکرده و نخواهد کرد

در اينجا مقايسۀ بيدادگاههای نمايشی دولتی سه نظام توتاليتر جنايتکارو خونريز 
چون نظام سوسياليستی استالينی در روسيه شوروی، فاشيستهای نژاد پرست 
نازيها در آلمان و نظام جهل و جنايت و دروغ واليت مطلقه فقيه در ايران، 

 :شاهدی هستند بر مدعائی که در باال آمد
دهه سی مسيحی، " پاکسازيهای"در نظام توتاليتر استالينی، بخصوص بهنگام  

قائم مقامان استالين، . ميناميدند" دشمنان طبقه کارگر"مخالفين نظام استالينی را 
يعنی بازپرسان و شکنجه گران او، ابتدا تا ميتوانستند مخالفان نظام را شکنجه 

سپس آنها را با روح و روان و تنی شکسته و خورد شده در برابر . ميکردند
مخالفين می بايستی تمامی آنچيزهائی را که . دادگاههای نمايشی محاکمه ميکردند

آمران و عامالن رژيم استالينی نياز داشتند و از قبل بزور شکنجه به قربانيان 
مخالفين در برابر دادگاه خود را خائن به . خود ديکته کرده بودند، بازگو کنند

" طبقه کارگر"کشور سوسياليستی جماهير شوروی و صد البته خائن به 
سپس خود را جاسوس امپرياليسم معرفی کرده و ساعتها به ديگر . ميخواندند

در پايان محاکمه، . خويش در گذشته، اقرار ميکردند" جنايات و خيانتهای"
مخالفين رژيم استالينی خود را گناهکار دانسته و خويشتن را بصورت علنی 

بخصوص ديگر مخالفين رژيم استالينی را که هنوز به چنگ . محکوم ميکردند
و سپس استالينی نيفتاده بودند، شريک ) در گذشته تزاری(سازمان امنيت مخوف 

 . جرمهای خويش اعالم ميکردند
توصيفی بسيار عبرت آموز و خواندنی در مورد مجازات مخالفين و دادگاههای 

استالين را ميتوان در نوشته آلکساندر " چپ کمونيستی"نمايشی در نظام توتاليتر 
مسيحی انتشار يافته،  1951که در سال  Alexander Weisbergوايسبرگ 

آنها را با روشهای شکنجه و تشکيل دادگاههای فرمايشی در نظام . مطالعه نمود
خمينی و خامنه ای مقايسه نمود و از اين شباهت و يگانگی در انديشه و " مقدس"

 ديندار و خدا "عمل دو نظام توتاليتر، يکی ضد دين و خدا و ديگر بقول خود 

عالوه بر آن بايد دستی را ببوسند که آنها را مدام کتک ميزند، شالقی را ستايش 
دستورات . کنند که دائمًا  بر تن و روح و احساس آنها جراحات عميق وارد ميکند

را با جان و دل بپذيرند و اجرا کنند که بطور روزمره به " رهبری"و اوامر 
برای مثال بيش از سه دهه است که . تمامی حقوق انسانی و ملی آنها تجاوز ميکند

در ايران تالش و کوشش بی وقفۀ آمران و عامالن نظام توتاليتر واليت مطلقه 
فقيه در اين سمت و سو حرکت ميکند که آخرين مجرای گريز بقصد حفظ اخالق 

 .و شئون انسانی و ملی را بر روی مردم ايران مسدود کند
همانگونه که در باال آمد، نظام توتاليتر همۀ قوای سرکوب خويش را با بی رحمی 

غير قابل تصوری بکار ميگيرد تا نه تنها اطاعت و پيروی از قوانين و تکاليف 
خود را بمردم تحميل کند، همانطور که در نظام استبدادی اعمال ميشود، بلکه 

عالوه بر همۀ اينها در رأس وظايفی که برای ملت تعيين ميکند، ثناء و ستايش از 
در حقيقت مردم بايستی رام و تسليم گشتن درونی خويش . نظام و رهبری آن است

رهبر مقدس و "برای انديشه ها و رهنمودهای " دست زدنهای ممتد"را با 
 .، ثابت کنند"فرزانه

در واقع در نظام واليت مطلقۀ خمينی و خامنه ای، مردم ايران اين حق و اجازه 
بلکه . را ندارند که تنها کارپذيرانه، مطيع دستورات آمران و عامالن رژيم باشند

قائم مقامان "و ديگر " رهبر عظيم الشأن"بايد بصورتی فعال در ستايش از 
شرکت کرده، گوی سبقت را در ثناء و ستايش گوئی آنان، از يکديگر " رهبر
 . بربايند

در نظام توتاليتر حق سکوت کردن وجود : "بنيامين کنستانت، درست ميگفت
 ."ندارد

پس هيچ جای شگفتی و تعجبی نيست، وقتی می بينيم در رژيم واليت مطلقۀ 
رژيم " روحانی"خمينی و خامنه ای، يکبار آذری قمی، يکی از ستايشگران 

و ". ميتواند توحيد را نيز تعطيل کند) درآن زمان خمينی(ولی مطلقه : "ميگويد
ثناء گوی نظام توتاليتر، " فيلسوف"بار ديگر و بتازگی مصباح يزدی، اين 

ميتواند احکام مسلم دين را نيز از کار ) يعنی خامنه ای(ولی مطلقه فقيه : "ميگويد
توتاليتر بايستی " بزرگان نظام"و جزء " روحانی"در حقيقت اين دو ". بياندازد

معنای . در مدح و ثنا گوئی از رهبر نظام، برای ديگر مردم ايران سرمشق باشند
حرف اين دو تملق گوی رژيم توتاليتر اين ميشود که در نظام توتاليتر آقايان، مقام 

در اينصورت . ولی فقيه از مقام و جايگاه دين و ضرورتًا خدا باالتر و برتر است
مسلمانان، و نه تنها مسلمانان، بلکه تمامی ايرانيان بايستی ابتدا ولی فقيه را 

 .ستايش کنند، پس از آن نوبت ستايش از پروردگار خواهد  رسيد
روانکاو آمريکائی، در توصيف نظام توتاليتر، نقل  R. Waelderوالدر، . ر

قولی را از يکی از روزنامه های دولتی لهستانی، در زمان حاکميت توتاليتاريسم 
بر آن کشور ميآورد که بسيار گويای وصف نظام تماميت خواه واليت مطلقه در 

اين روزنامه در رابطه با عده ای از نويسندگان مخالف . ايران کنونی نيز هست
رژيم، البته به دستور و تحت " ليبرال شدن سياست فرهنگی"حزب حاکم که بدليل 

مراقبت مأموران آن نظام، بيش از اندازه ای که حزب حاکم اجازه ميداد، مطلب 
 :نوشته بودند، خطاب به آن عده از نويسندگان، مينويسد

ما شما را نه تنها به دليل آنچه ميگوئيد و می نويسيد، بلکه بخاطر آنچيزهائی که "
منظور ثناء گوئی و ستايش از رهبری نظام نتوتاليتر (نمی گوئيد و نمی نويسيد 

نه اقرار شما به وفاداری و نه سکوت . محکوم و مجازات ميکنيم) مترجم:است
از بدبينی ما نسبت ) بخوانيد آمران و عامالن رژيم( شما در برابر طبقۀ کارگر 

 .)خط کشی زير جمله از من است) (2." (بشماها نخواهد کاست
عين موضوع باال در لهستان آنزمان، در ايران و در نظام واليت فقيه نيز چندين 

خوانندگان گرامی بخاطر آورند زمانی را که . و چند بار تکرار شده است
مأموران جنايتکار خامنه ای، در دوران رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی، 

زير نظر و بکارگردانی علی فالحيان، وزير وقت واواک و معاون او سعيد 
نفر از نويسندگان سرشناس ايرانی را در راه  15امامی، قصد داشتند بيش از 

رفتن به يکی از کشورهای آسيای شرقی و به دعوت آنکشور با اتوبوس به قعر 
يکی از سرنشينان آن اتوبوس، . دره اندازند و همۀ آنها را يکجا به هالکت رسانند

او در يکی از سخنرانيهای خود در . نويسنده معروف، منصور کوشان بود
گناه اصلی ما نويسندگان اين بود که در خدمت رژيم و : "پاريس، بيان نمود

 ."عظمت کارهای او مطلب نمی نوشتيم
ديگر از تفاوتها مابين نظام استبدادی و توتاليتر در نوع برخورد آنها با مخالفين 
 :شان و انسانهائی است که در برابر ستمگريهای آنها مقاومت و مبارزه ميکنند

در حقيقت بدترين و زشت ترين خشونتها بی احترامی به شئونات و حقوق  
يکی از جزئی ترين اين شئونات و حقوق، واگذاردن انديشه . انسانی هر فرد است

ولی بی احترامی و . و روح و روان و احساس انسان، در اختيار خود او است
تجاوز عريان به شأن و مقام و حقوق انسانها، کاری است دائمی نزد دست 
. اندرکاران هر نظام توتاليتری، از جمله نظام توتاليتر واليت مطلقه فقيه در ايران  
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 پرسشها از ايرانيان و پاسخها از ابوالحسن بنی صدر
 خارجي شدن دولت؟

 
 

 :پرسش اول در باره خارجی شدن دولت
 با سالم

هرچه نيازهای دولتی، خارجی تر باشد استقاللش : آقای بنی صدر فرموده اند  
از آنجا که رشته ايشان اقتصاد است بحث تجارت و مزيت نسبی که . کمتر است

موجب اضافه رفاه اقتصاد يک کشور می شود در اين رابطه چگونه ارزيابی می 
مگر نه اينکه توليد همه کاالها توسط يک کشور به صرفه نيست و نياز به . شود؟

آيا اين واردات ممکن است کشور را وابسته به . واردات همواره وجود دارد؟
 ؟ آيا اين نقض استقالل است؟ .کشورهای خاصی کند

 8/1/89محمد 
 

 :پاسخ پرسش اول� 
پرسش . در باره خارجی شدن دولت و اقتصاد و فرهنگ، فراوان نوشته ام   

هموطن گرامی اين فرصت را می دهد که از ديد رابطه قدرت با حق، در  
 :خارجی شدن دولت و اقتصاد، تأمل کنيم

چراکه از ويژگی های حق يکی اينست که . قدرت نسبت به حق خارجی است – 1
از اين رو، هر دولتی به نسبتی که . از زورخالی است و قدرت جز زور نيست

دولتی بر محور واليت مطلقه . قدرتمدار است، نسبت به جامعه خارجی است
زيرا، بنا بر اين که قدرت مطلق است، در تضاد . فقيه، بطور کامل خارجی است

رابطه ای که با مردم برقرار می کند، رابطه . کامل با واليت جمهور مردم است
اين خارجی شدن را که اينک کامل شده است، واقعيت ها . مطاع و مطيع است
 :نيز گزارش می کنند

تکرار کنم که در حال حاضر، ميان دولت با ملت ايران، هيچ حقی از  -1.1
حقوق انسان و حقوق ملی که دولت را با ملت در ارتباط و اتصال قرار دهد، 

دولتی که بدين سان بطور کامل . رابط دولت  با ملت زور است. برجا نمانده است
را وسيله ارتباط با  »ی اتمیژحق دستيابی به تکنولو«خارجی گشته است، کوشيد 

تنها در ايجاد و تشديد بحران در  »حق«اما بدين خاطر که از اين . جامعه ملی کند
روابط خارجی، سود جسته است، در تضاد با استقالل و بنا بر اين با حقوق ملی 

در حقيقت، آنچه را حق ملی می خواند هم از ملت . مردم ايران قرار گرفته است
صاحب حق پنهان است و هم مايه ايجاد بحرانی که از اثرهای همه روزه اش، 

 .از کشور است...) سرمايه ها و استعدادها و(گريز نيروهای محرکه 
يم خارجی است، زيرا در تضاد با حقوق ملی است و با قدرتهای ژر  – 1.2

يم ترجمان حقوق ملی ژزيرا سياست خارجی ر. خارجی اشتراک منافع دارد
نه تنها امريکا محور سياست داخلی و . است »مصالح نظام«بيانگر . نيست

يم با کشورهای منطقه و دنيا روابط سياسی و ژيم است، بلکه رژخارجی ر
اقتصادی و نظامی برقرار می کند که در تضاد با حقوق ملی هستند اما  با 

مالی نگاه  –بمعنای تحت واليت مطلقه فقيه مافياهای نظامی  »مصالح نظام«
 . داشتن مردم کشور، سازگار هستند

اما بعد اقتصادی خارجی شدن دولت را نسبت به جامعه ملی، شفاف تر  – 1.3
بلکه . بودجه دولت برداشتی از توليد يک اقتصاد توليد محور نيست: می نماياند

. و قرضه ها و کسری ها است...) نفت و گاز و(ترکيبی از فروش ثروت کشور 
به سخن ديگر، بودجه دولت نه از اقتصاد داخلی که از اقتصاد خارجی خريدار 

جريان خارجی شدن دولت، از آن رو که اقتصاد توليد . نفت، تأمين می شود
محور را ويران و آن را با اقتصاد مصرف محور جانشين می کند، از دوران 

پهلوی بدين سو، جريان وابسته شدن مردم در معيشت خود به فعاليت اقتصادی 
خطر آن وجود دارد که . دولت و اين فعاليت به اقتصاد مسلط را تحميل کرده است

اين جريان بازگشت ناپذير شود و تا نشستن مردم بر خاک سياه فقر، ادامه پيدا 
تضاد فعاليت اقتصادی دولت با حقوق اقتصادی انسان و حقوق اقتصادی . کند

زيرا دولت نه تنها بدين خاطر که بودجه خود را از فعاليت . ملت، قطعی است
اقتصاد بيگانه دارد، عامل صدور ثروتها و فقر روز افزون کشور و مردم است، 
بلکه بيشتر بدين خاطر که نيروهای محرکه را يا صادر و يا تخريب می کند و در 

ويران سازی ايران، دستيار اقتصاد مسلط است، با ملت بيگانه و عامل قدرت 
 .کمی دورتر به تخريب نيروهای محرکه باز می گردم. خارجی بر ضد ملت است

هر دولتی به نسبتی که قدرتمدار و نسبت به جامعه، خارجی می شود،   - 1.4
در ايران پهلوی ها، آنها . ضد فرهنگ و عامل عقيم شدن فرهنگ نيز می گردد

را  »تمدن بزرگ«چرا که . ضد فرهنگ و عامل عقيم شدن فرهنگ بودند
هجمه «يم واليت مطلقه فقيه دائم از ژر. غربی کردن ايران می انگاشتند

در نظام توتاليتر هيتلری، نازيها مخالفين خود را ابتدا ) 4.(شگفت زده شد" پرست
مخفف . K Zدر پشت درهای بستۀ بازداشتگاههای خويش، مشهور به 

Konzentration Lager سپس در روزنامه ها، مجالت . سر به نيست ميکردند
و راديوهای خويش به آنها تهمتهائی از قبيل همجنس باز بودن، رشوه گير و 

در واقع نازيها . رشوه خوار بودن، دزد و متجاوز و غيره نسبت ميدادند
کوچکترين اشاره ای به اين امر که آنها مخالفين سياسی و عقيدتی آنها بودند، 

بعضی مواقع نيز برای مخالفين خود دادگاههای نمايشی علنی ترتيب . نميکردند
نيز تماشاچيان که همگی عضو حزب نازيها بودند، با " دادگاهها"در اين . ميدادند

ساديستی و ابلهانه خود، مخالفين نظام فاشيستی را در مالء عام دست " مزاحهای"
توطئۀ "برای مثال در دادگاهی که برای اعضاء . انداخته و استهزاء ميکردند

عملياتی قهرمانی که در آن نظاميان وطندوست آلمانی با بمب (، "1944جوالی 
زيرا که می ديدند . گذاری قصد کشتن و نابود کردن شخص هيتلر را داشتند

. جنگی را که هيتلر ادامه ميدهد، حاصلش نابودی تمامی ميهنشان خواهد شد
هيتلر ولی از اين سوء قصد جان سالم بدر برد، جنگ ابلهانۀ خود را ادامه داد و 

تشکيل .) مليونها انسان بيگناه ديگر را قربانی حماقتهای رژيم خويش گردانيد
 Erwin von witzlebenدر اين دادگاه به متهم شماره يک، مارشال . دادند

او که بهنگام حبس و شکنجه مقدار . اجازۀ بستن کمربند به شلوارش را نداده بودند
زيادی از وزن بدن خود را از دست داده بود، هر زمان که احساسات بر او غلبه 

ميکردند و از روی صندلی خود بلند ميشد تا از خود و ديگران دفاع کند و 
حاضران در دادگاه که . جنايات نازيها را افشاء نمايد، شلوارش از پايش در ميآمد

نازيها از . همگی نازی و فاشيست بودند، يکصدا و بلند، قاه قاه به او می خنديدند
اين صحنه های رقت انگيز غير انسانی فيلم برداری نيز ميکردند و اينجا و آنجا 

اين فيلم ها هنوز در آرشيو تلويزيون دولتی آلمان . آنرا نشان ديگران ميدادند
 .موجود است و شاهدی است تاريخی بر جنايات نظام توتاليتر هيتلری

و اما در نظام واليت مطلقه فقيه، رفتار با مخالفين اين نظام ملغمه ای از روشهای 
چرا که اين . استالينی و هيتلری، ولی بسيار زشتر و وقيحانه تر از آنها است

رحمان "رفتار غير انسانی را آمران و عامالن اين نظام، بنام دين اسالم و خدای 
يعنی در کنار آن ظلم عظيمی که به قربانيان رژيم . او انجام ميدهند" و رحيم

اعمال ميشود، احساسات انسانی و دينی مليونها مسلمان و يا هر انسان آزادۀ 
جناياتی باور نکردنی و غيره قابل تصور . ديگری را شديدًا جريحه دار ميکنند

صورت " دين"و غيره روحانيان، ولی در خدمت " روحانيان"بدست و دستور 
 .ميگيرند

خوانندگان گرامی اين سطور بطور يقين در مورد ددمنشيها، شکنجه ها، 
تجاوزات جنسی در زندانها، اعدمهای دسته جمعی ، ترورها در داخل و خارج از 

ايران، و ديگر جنايات رژيم واليت مطلقه فقيه خمينی و خامنه ای باندازۀ کافی 
خوانده، شنيده و يا خود بچشم خويش ديده و يا با تن و روح خود آنها را تجربه 

ولی در نوشتۀ بعدی از ديد . در اينجا نيازی به تکرار آنها نمی بينم. کرده اند
عقيده "که آيا اين ددمنشيها از روی : روانشناسی به اين امر مهم خواهم پرداخت

 صورت ميگيرند؟ " مسلمان معتقد، ولی تندرو و متعصب"عده ای " و ايمان
 :فهرست منابع و مأخذها

اسفند، سرمقالۀ  9بهمن تا  26، از  743انقالب اسالمی در هجرت، شماره ) 1
 ابوالحسن بنی صدر: بقلم" بهمن 22بهمن تا  22از "
2 (R. Waelder: Authoritarianism and Totalitarianism, 

Psychological Comments on Problem of Power, 
Psychoanalysis and Culture: New York 1951, S. 185-195 

، انتشارات 1368خرداد  19حقوق بشر در اسالم، : ابوالحسن بنی صدر) 3
 انقالب اسالمی

4 (Alexander Weisberg - (Ybulski, Sabbath. Frankfurt a.M. 
1951   ( 
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زير سلطه، در اساس، رابطه ميان نيروهای محرکه و  –رابطه سلطه گر  -2/2
توضيح اين که هر اقتصاد، نياز به آن . جريان اين نيروها در سطح جهان است

هرگاه در . دارد که مجموعه درخوری از نيروهای محرکه را بکار بگيرد
مجموعه از يک نيروی محرکه بيشتر بود و از نيروی محرکه ديگری کمتر، 

مبادله با اقتصادی که می تواند مازاد نيروی محرکه را دريافت و کمبود نيروی 
محرکه اقتصاد اول را جبران کند، بسود دو اقتصاد است و ميان آنها رابطه مسلط 

برای مثال، يک اقتصاد می تواند نيروی محرکه ای . زير سلطه پديد نمی آورد –
که انسانهای صاحب دانش و فن باشند، کم داشته باشد و سرمايه بيشتر از اندازه 

استخدام دانشمندان و فن دانان و پرداخت دستمزد آنها . ای که می تواند جذب کند
البته بشرط اين که . به اقتصاد طرف مبادله، می تواند بسود هر دو اقتصاد باشد

 . دو اقتصاد در شرائط برابر باشند
اما هرگاه دو اقتصاد در رابطه ای باشند که يکی صادرکننده نيروی محرکه و      

 و. ديگری وارد کننده اين نيرو باشند، اقتصاد دوم بر اقتصاد اول مسلط است
چون کشورهای نفت خيز که نفت و (اقتصاد صادر کننده نيروی محرکه  –2/3

نه تنها با صدور نيروهای محرکه، خود را از زمينه و ) گاز صادر می کنند
امکان کار محروم و اقتصاد مسلط را از آن برخوردار می کند، بلکه گرفتار جبر 
فقر روز افزون و تخريب ديگر نيروهای محرکه و خارجی شدن اقتصاد خويش 

 :می شود
l  گرفتار جبر فقر روز افزون می شود، زيرا نيروهای محرکه خود را صادر می

کند و با وارد کردن کاال و خدمات، اقتصاد مسلط را به درون خود در می آورد و 
اقتصادی که به اين ترتيب مصرف محور می شود، به . وابسته به آن می شود

زير سلطه  –دولت که خارجی شده است، نقش تنظيم کننده رابطه ميان سلطه گر 
بسود سلطه گر و نيز ايجاد کننده قدرت خريد را می دهد که بنوبه خود، کشور را 

بدين سان، فقر همه . به صدور ميزان بيشتری از نيروی محرکه ناگزير می کند
جانبه و روز افزون، سرنوشت جامعه ای با اقتصاد زير سلطه و مصرف محور 

 :اين هنوز بخشی از خارجی شدن است. می شود
l  چون بخش روز افزونی از نيروهای محرکه صادر می شوند، نيروهای محرکه

ديگری که در اقتصاد مسلط بازار ندارند، می بايد تخريب شوند و گرنه نظام 
يم مافياهای ژبرای مثال، ر. سياسی را ناگزير از باز شدن می کنند –اجتماعی 

مالی که نسبت به جامعه ايرانی بيگانه و نسبت به جامعه های دارای  –نظامی 
اقتصاد مسلطه يگانه است، نفت و گاز  و فرآورده های معدنی را صادر می کند 

چون اين . و در ازای آن، اسلحه و فرآورده های مصرفی و خدمات وارد می کند
مبادله امکان و زمينه کار را از ميان می برد، نيروی محرکه ای که انسان است، 

استبداد حاکم بخشی از اين نيرو را در ديوان ساالری و قوای . بيکار می شود
از جمله با (مسلح بکار می گيرد، با ايجاد سامانه توزيع های سخت پر زيان، 

، بخش ديگری از اين )ايجاد چند دست ميان وارد کننده و مصرف کننده نهائی
بخشی نيز مهاجرت می گزينند و آن بخشی که . نيروی محرکه را تخريب می کند
هرگاه انسان که همزمان، نيروی محرکه و بکار . جذب نمی شود، بيکار می ماند

برنده نيروهای محرکه است، تن به تخريب ندهد، به نيروی محرکه سياسی بدل 
و اگر تا باز و تحول . می شود و برای تغيير نظام سياسی وارد عمل می شود

پذير کردن نظام اجتماعی از کار دست نکشد، نظام جامعه را باز و آن را توانا به 
 .بکار گرفتن نيروهای محرکه و رشد گردانده است

l  و اقتصادی که نيروهای محرکه می دهد و کاال و خدمات می ستاند، بطور روز
نه تنها به اين علت که وابسته تر به اقتصاد مسلط می . افزون، خارجی می شود

بلکه به اين علت که اقتصاد مسلط به درون اقتصاد زير سلطه در می آيد و . گردد
. اختيار نيروهای محرکه را به دست می گيرد و آنها را بسود خود، بکار می برد

بدين سلطه، هم آينده را از پيش متعين می کند و هم جامعه را به پيش خور 
 .جهانی کردن اقتصاد، همين است. کردن، ناگزير می کند

از پيش متعين کردن آينده، يعنی ستاندن اختيار تغيير دادن ساختار اقتصادی      
که جهانی شده است از انسان، در حال و آينده و به بندگی سرمايه ساالری در 

و پيش خور کردن آينده، يعنی فقير کردن روز . آوردن انسان در حال و آينده
هر جامعه ای که در آن، توليد . افزون انسان و طبيعت و آلودن محيط زيست

نيروهای محرکه و کاالها و خدماتی که مصرف نهائی دارند از مصرف آن 
جامعه کمتر، اقتصاد آن جامعه خارجی تر و بيشتر گرفتار دو جبر، يکی پيش 

 . خور کردن و  ديگری از پيش متعين کردن آينده است
در ايران امروز، روند تخريب نيروهای محرکه و خارجی شدن دولت و      

اقتصاد، در نتيجه، فقر انسان و طبيعت، بنا بر اين، از پيش متعين کردن آينده، 
چنان شتابی را پيدا کرده است که هرگاه انسان ايرانی بر ويران شدن عصيان 
نه . نکند و به جنبش خويش توان الزم را نبخشد، حيات ملی بجد در خطر است

در آينده دور که در آينده نزديک، موقعيت منطقه و جهان مناسب ترين موقعيت 
 مالی، بحکم آنکه با جامعه ملی  –اما استبداد مافياهای نظامی . ها برای رشد است

می گويد و می ترساند و آن را دست آويز خشونت گستری و انديشه ستيزی و 
اما در واقع، در خدمت جانشين فرهنگ کردن ضد . ابتکار و ابداع و خلق می کند

 :فرهنگ زور و خشونت و عامل عقيم شدن فرهنگ است
l  هنر  را که بيرون رفتن و بردن از مدار ممکن به فراخنای ناممکن و گشودن

فضاهای باز بر روی استعدادهای انسان است، در وسيله ای برای فعل پذير 
موسيقی و سينما و نقاشی و ادبيات رسمی نه . کردن جامعه، ناچيز کرده است

و چون هنر بيرون رفتن و بردن از مدار ممکن، به . هنر که ضد هنر گشته اند
يمن ابتکار و ابداع و خلق است، پس عقل وقتی آزاد است و می تواند استعداد 
اين . خلق و هنر خويش را بکار اندازد که پهنای بی کران هستی، عرصه او است

در محدوده واليت مطلقه فقيه، تراوشات . عقل به ابتکار و ابداع و خلق توانا است
عقل قدرتمدار همان تراوشات عقلهای آقايان خامنه ای و احمدی نژاد و 

 . همانندهاشان می شوند
l  اقتصاد مصرف محور با فرهنگ بمعنای ابتکار و ابداع و خلق، ناسازگار

از اين رو، جامعه دارای اقتصاد مصرف محور، بضرورت، مصرف . است
هرگاه هر ايرانی . کننده فرآورده های فرهنگی و اغلب ضد فرهنگی نيز می شود

را ) ضد فرهنگ زور( روزی برآن شود، فرآورده های فرهنگی و ضد فرهنگی 
که روزانه بکار می برد، فهرست کند، در می يابد چسان فرآورده های فرهنگی 

 .و ضد فرهنگی بيگانه جانشين فرآورده های فرهنگ ملی شده اند
l  اما در آنچه به دولت مربوط می شود، خارجی شدنش، بلحاظ فرهنگی کامل

واليت فقيه فرآورده فلسفه ارسطو و آزموده شده در اروپای قرون وسطی : است
استالينيسم و نازيسم و (نوع جديد واليت مطلقه بر جامعه، نيز در غرب . است

ديوان ساالری و قشون ساالری، از . تجربه شده است...) فاشيسم و فرانکيسم و
جنبه انديشه راهنما و سازمان دهی و فرآورده های ضد فرهنگی که با مصرف 

انواع سالح همراهند و مجال و امکان ابتکار و ابداع و خلق را از بکار برندگان 
برای آنکه خواننده تصور روشنی . خود می گيرند و بودجه نيز، خارجی هستند

در باره از خود بيگانگی فرهنگی بدست آورد، يادآور می شوم که بهنگام حمله 
مشکل اول اين بود که مبنای : عراق به ايران، ارتش ما با دو مشکل روبرو شد

تعليم و تربيت نظامی انطباق ارتشيان با اسلحه ای بود که از امريکا خريداری 
می شدند و مشکل دوم، انطباق اسلحه بود با پستی و بلندی زمين و آب و هوای 

چون اين دو مشکل با . منطقه ای که در آن، اسلحه می بايد بکار برده می شدند
مشکل اساسی که سازماندهی ارتش بود، جمع می شدند، ارتش را که زير 

توزيع اختيارات . ضربات مالتاريا شيرازه از دست داده بود، ناتوان می گرداندند
فرماندهی کل قوا در سلسله مراتب ارتش و ايجاد فضای ابداع و ابتکار، به ارتش 
امکان داد زير ضربات دشمن تجديد سازمان کند و بکار انطباق اسلحه با زمين و 

مردم ساالر کردن سازماندهی ارتش و توفيق ارتش . آب و هوا و انسان بپردازد
هرگاه خيانت مالتاريا نبود و . در اين دو کار بود که سرنوشت جنگ را تغيير داد

، به جای کودتا، جنگ پايان می پذيرفت، ايران و منطقه سرنوشت 60در خرداد 
 .ديگری می جستند

پرسش کننده گرامی بنای پرسش خود را بر ضرورت مبادله  قرار داده  – 2
. مبادله ای که مبنی کرده است، همان است که ريکاردو، شرح کرده است. است

بنا بر آن، بدين خاطر که توانائی جامعه ها در توليد فرآورده ها، يکسان نيست، 
اين نظر را، پيش از اين، در . مبادله کاالها بسود جامعه های مبادله کننده است

در اين نوبت، از . پاسخ به دانشجوی عزيزی در رشته اقتصاد ، نقد کرده ام
 :نظری ديگر در مبادله ميان کشورها می پردازم

اقتصادهائی که با يکديگر مبادله می کنند، وقتی مبادله آنها به سود شرکت  – 2/1
 کنندگان در مبادله است که 

هرگاه يکی توليد محور و ديگری مصرف محور . هردو توليد محور باشند –الف 
) ژمونتا(باشد، مبادله ميان کاالهای آماده مصرف و يا حداکثر آماده سوار کردن 

اين مبادله، مبادله ميان . و نيروی محرکه و يا نيروهای محرکه انجام می گيرد
زير سلطه می شود و اقتصاد زير سلطه را زمان به زمان فقير تر  –سلطه گر 
 . می گرداند

هرگاه دو اقتصاد توليد محور بودند، مبادله وقتی بسود دو طرف انجام می  –ب 
گيرد که اثرات کاالهائی که مبادله می شوند، بر اقتصادهای شرکت کننده در 

برای مثال، هرگاه فروش کاالئی به اقتصاد ديگری، در آن . مبادله يکسان باشند
اقتصاد، کار ايجاد کند اما کاالئی که در ازای آن وارد می کند تنها بکار مصرف 

برای . زير سلطه است -نهائی بيايد، اين مبادله نابرابر و بيانگر رابطه مسلط 
مثال، هرگاه کشوری قند صادر کند و شيرينی وارد کند، اگر در اقتصاد وارد 
کننده، قند بيشتر از ميزانی کار ايجاد کند که توليد قند در اقتصاد صادر کننده 

ايجاد می کند، اقتصاد صادر کننده قند، بهمان نسبت، در اقتصاد خود زمينه کار 
همين . را از ميان برده و در اقتصاد وارد کننده قند، زمينه کار ايجاد کرده است

 .وجود دارد... رابطه ميان نخ و پارچه و
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رشته های عمودی و افقی با . رابطه ها شکل تار عنکبوت را پديد می آورند
يکديگر گره می خورند و توری را پديد می آورند که انسانهای عضو جامعه، در 

استقالل و آزادی خويش را از دست می دهند و . آن، گرفتار می شوند
چون . استعدادهايشان بجای فعال شدن در رشد، در ويرانگری فعال می شوند

رابطه قوا، تضاد را محرک فعاليتهای انسانها می کند، گروه بنديهای اجتماعی در 
زير سلطه با يکديگر می شوند و نيروهای محرکه را در حفظ اين  –رابطه مسلط 

 . يعنی ويران می کنند. رابطه، بکار می اندازند
پس هر جامعه ای که بخواهد استقالل و آزادی را بازيابد، از راه بازکردن      

اما باز و تحول پذير شدن جامعه . نظام اجتماعی است که به اين هدف می رسد
نيز، بنوبه خود، همراه است با استقالل و آزادی و حقوقمندی اعضای جامعه و 

اين آن انقالب . قرار گرفتن آنها در راست راه رشد بر ميزان عدالت اجتماعی
است که دولت را سازماندهی جامعه بر خوردار از استقالل و آزادی، با اعضای 

اين سازماندهی که سازماندهی رشد . برخوردار از استقالل و آزادی می گرداند
بر ميزان عدالت اجتماعی است، با باز تر شدن نظام اجتماعی جامعه، تحول می 

جهت عمومی تحول از دولت قدرتمدار به دولت حقوق مدار و يا به . کند
سازماندهی است که دولت، يکسره ترجمان حقوق ملی و حقوق انسان، استقالل و 

 . آزادی جامعه و استقالل و آزادی اعضای آن می شود
اينک که معلوم شد دولت فرآورده روابط درون جامعه و رابطه جامعه با  – 3

بيرون از جامعه و رابطه جامعه با محيط زيست است، گوئيم برای اين که دولت 
از حاکميت ملت نمايندگی کند، ملت می بايد از همه امکانات الزم برای حقوقمدار 

 يعنی،. نگاه داشتن دولت برخوردار باشد
بخصوص از دو حق، . اعضای جامعه از حقوق انسان برخوردار باشند –3/1

بر بنا . يکی اطالع يافتن از فعاليت دولت و ديگری، حق انتقاد و هشدار و انذار
اين دو حق، دولت حق ندارد سانسوری را برقرار کند که ناقض اين دو حق 

 .اساسی باشد
فعاليت دولت می بايد . بنا بر اصل، هرگونه سانسوری می بايد ملغی باشد -3/2

بنا بر اين اصل بود که بعنوان . در شفافيت کامل و زير نظر مردم، انجام بگيرد
. رئيس جمهوری، هر روز به مردم ايران اوضاع کشور را گزارش می کردم

دانستنی است که يکی از شرط هايی که در روزهای پيش از کودتا، آقای خمينی 
بميان آورد و می خواست من خود را بدانها ملتزم کنم، گزارش نکردن فعاليتهای 

 60استبداد همه خيانت و جنايت و فساد که کودتای خرداد . روزانه به مردم بود
بر ايران حاکم کرد، نسل امروز و نسلهای آينده را از دليل اصرار او و 

 .دستيارانش بر سانسور گزارش های روزانه رئيس جمهوری، آگاه می کند
باوجود اين، دولت بمثابه نماينده حاکميت ملی، با دولتهای ديگر، بشرح باال،  -3/3

يعنی اطالعی را که سبب . می بايد بر اصل موازنه عدمی رابطه برقرار کند
برای اين که راز . برقرار شدن رابطه قوا به زيان جامعه می شود، انتشار ندهد

داری، برای مثال، در قلمرو نظامی، دست آويز توجيه سانسوری نشود که موجب 
بسط يد دولت بر ملت بگردد، مواردی که انتشار اطالعات می توانند ميان ايران 

و دولتهای ديگر رابطه قوا به زيان ايران برقرار کنند، می بايد با دقت تمام، 
 .مشخص شوند

زمانی هم که  دولت ناقض حق حاکميت ملت می شود، اين نقض، توجيه  - 3/4
. کننده جاسوسی مخالف و يا مخالفان دولت  بسود قدرتهای خارجی نمی شود

مراجعه به قدرت خارجی و خود را تحت حمايت آن قراردادن و برانگيختنش به 
چرا که هم . مداخله در کشور، مصداق بی چون و چرای خيانت به کشور است

مراجعه کننده را از استقالل و آزادی خويش محروم می کند و هم مبارزه ملتی 
بخاطر بازيافت استقالل و آزادی و حاکميت، جای خود را به مبارزه برسر قدرت 

با استفاده از قدرت خارجی می سپارد و از پيش معلوم است که بر فرض تغيير 
 .يم، مردم همچنان از حق حاکميت خويش محروم می مانندژر
وقتی دولت ناقض حق حاکميت ملت می شود، آگاه کردن مردم دنيا از  - 5/ 3

موارد نقض حق حاکميت و نيز تجاوزهای دولت به حقوق ملی و حقوق انسان و 
روابط پنهانی دولت متجاوز با قدرتهای خارجی به زيان حاکميت ملت، ضرورت 

اين کار بس مهم، افکار عمومی جهان را حساس می کند و اين . تمام پيدا می کند
حساسيت مانع از آن می شود که دولت تک پايه، پايه دومی در خارج از مرزها، 

در حال حاضر، موفقيت در جلوگيری از پيدا شدن پايه . از راه باج دادن، پيدا کند
يم، نه تنها پيروزی جنبش را تضمين می کند، بلکه استقرار ژخارجی برای ر

 . واليت جمهور مردم را در امنيت و استقالل و آزادی، ممکن می گرداند
بسازد و آن را دست آويز حمله به  »آلترناتيو«حکومت بوش می خواست  - 6/ 3

بسياری تا آنجا از وقوع حمله نظامی امريکا اطمينان حاصل کرده . ايران کند
ميليون قشون در اختيار بوش می گذاشت و ديگری، خود را  4بودندکه يکی 

با .  رئيس جمهوری ايران می ديد و سومی خويشتن  را شاه ايران گمان می برد
 موفقيت، از تشکيل آلترناتيو تحت الحمايه امريکا و وسيله توجيه حمله به ايران  

بيگانه و با قدرتهای سلطه جو يگانه است، به سوزاندن اين فرصت تاريخی بسنده 
نمی کند بلکه همه کار می کند که ابعاد ويران شدن نيروهای محرکه بزرگ تر و 

 .سلطه اقتصاد مسلط بر اقتصاد ايران کاملتر بگردد
 

 :پرسشها در باره دولت و رابطه اش با ملت� 
 با سالم،
 .کنيد کنم برای اينکه مقداری از وقت خودرا به بنده عرضه می تشکر می

 :اولين سوال من هست
در آينده تغيير ) دقيقتر انگليس(کنيد که روابط آمريکا و اروپا  آيا شما فکر می .١

که روابط شوروی و  همانطور تمام بشود،" جنگ با تروريست"که   کند وقتی
  دوم؟  جهانی تغيير کرد بعد از جنگ )آمريکا دقيقتر(غرب 

کشور چگونه بايد باشد؟   کشور و ملت آن دولت يک به نظر شما رابطه) الف .٢
ارباب، دولت ارباب است و مردم بندگانش،  بنده است و مردم برای مثال، دولت

 .دولت پدر است و مردم فرزندانش
فکر  کنيد، آيا اگر شما به دولت و مردم به شکل پدر و فرزندانش نگاه می) ب
پنهان نگاه دارد،  واقعيتها را از مردم کنيد که يک دولت ميتواند بعضی از می

از بديهای اين  تا فرزندان خويش را را ميکنند که پدر و مادر اينکار همان طور
 دور نگاه دارند؟ دنيا

 با تشکر
 ق . ک 

 
 :پاسخها به پرسشها

 
اين رابطه را امريکا و . زير سلطه است –تروريسم فرآورده روابط مسلط  – 1

راست . اروپا با بقيه جهان، بخصوص با کشورهای حوزه اسالم برقرار کرده اند
بخواهی، قشرهای مسلط بر جامعه های مسلمان، برای نيمه بسته نگاهداشتن 
نظام اجتماعی، با جامعه های خود بيگانه و با قدرت سلطه جو، يگانه شده و 

اما قدرت نيازمند . اسباب سلطه آنها را بر جامعه های مسلمان فراهم آورده اند
بنا بر اين، نبايد انتظار داشت که روابط . دشمن است و اين دشمن را می سازد

به سخن . زير سلطه برجا بمانند و سامانه جهانی قدرت، دشمن نسازد –مسلط 
ديگر، تروريسم بر جا می ماند و همانطور که مشاهده می کنيد، از رهگذر 

 .حکومت بوش با تروريسم، توسعه نيز پيدا کرده است" جنگ"
اما تغيير رابطه ايران با امريکا و انگليس، بمثابه دو قدرت سلطه گر در حال   

. سياسی در ايران است –انحطاط و انحالل، نخست در گرو تغيير نظام اجتماعی 
مالی جای خود را به دولت حقوقمدار  –هرگاه دولت استبدادی مافياهای نظامی 

بدهد و نظامی اجتماعی جامعه ما باز و تحول پذير بگردد، به ترتيبی که بتواند 
نيروهای محرکه را در بطن خود فعال کند، رابطه ايران با امريکا و انگليس از 

رابطه زير سلطه با مسلط، به رابطه يک جامعه مستقل و آزاد با دو جامعه 
اين تغيير کامل می شود هرگاه راهنمای . امريکائی و انگليسی، تغيير می کند

سياست خارجی ايران، اصل موازنه عدمی باشد، يعنی رابطه ها رابطه های 
 .حقوق ملی کشورهای در رابطه و حقوق انسان باشند

يکبار ديگر خاطر نشان کنم که اصل اينست که انسانها بر يکديگر واليت  – 2
پس الگو می بايد جامعه ای باشد که همه مردم در اداره امور . نداشته باشند

هرگاه فرض کنيم . خويش، بر وفق حقوق انسان و حقوق جمعی، شرکت می کنند
اين جامعه در آينده ای بسيار دور، تحقق خواهد يافت، می توانيم آن را الگو کنيم 
و بتدريج، سازمان جامعه را به ترتيبی که مساعد استقالل و آزادی روز افزون 

 . انسان باشد، تغيير دهيم
بر وفق اين الگو، رابطه دولت با ملت، نه رابطه ارباب و رعيت و نه رابطه      

پس هر . دولت سازماندهی جامعه است برای اداره خويش. پدر و فرزند می شود
اندازه حقوقمدارتر باشد، با استقالل و آزادی انسان و برخورداريش از حقوق 

در برابر، هر اندازه دولت بيشتر قدرتمدار می شود، از . خويش بيشتر می شود
جامعه بيگانه تر و رابطه اش با جامعه، رابطه عامل سلطه بيگانه با جامعه می 

 . رابطه دولت مافياها با جامعه ايران اين رابطه است. گردد
بدين قرار، اندازه باز و بسته بودن نظام اجتماعی و بنا بر اين، اندازه توليد       

نيروهای محرکه و شرکت آنها در رشد اقتصادی، اندازه استقالل و آزادی جامعه 
به سخن ديگر، دولت ترجمان استقالل و . و اعضای آن جامعه را بدست می دهند

هراندازه استقالل و آزادی اعضای . آزادی و رشد جامعه و نيز اعضای آنست
جامعه کمتر، استقالل و آزادی جامعه کمتر و رشد انسان ها و جامعه ای که 

عضو آنند کمتر و دولت از ملت بيگانه تر و رابط دولت با ملت کمتر حقوق و 
 .بيشتر زور می شود

 اما رابطه دولت با ملت وقتی تار و پودش از زور می شود، در جامعه،       
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اکنون اما ساز جديدی دارد کوک می . موردی پاسخگو و مسئوليت پذير نمی داند
تمديد رياست "شود که هدف آن به گفته سايتهای نزديک به دولت کودتايی، 

و اين مصيبت بزرگ، به اجرا . است"  ١۴٠۴جمهوری احمدی نژاد تا سال 
ابتدا آن مطلب . درآمدن همان پيش بينی های پارسال و تعبير همان کابوس هاست

. روز بعد از وقوع کودتا نگاشتم ١٣يعنی  ٨٨تيرماه  ۵را بخوانيد که در تاريخ 
هنوز يازده ماه از آن کودتا نگذشته و زمزمه مادام العمر شدن رياست احمدی 

سپس درباره وضعيت امروز سخنی کوتاه می ! نژاد بر کشور دارد باال می گيرد
 . خوانيد

تحّمل احمدی «: از بسياری از شهروندان شنيده ام که می گويند) ٨٨تيرماه  ۵"(
تمديد ) عج(برای آنکه دولت امام زمانی اش را تا ظهور حضرت وليعصر »نژاد

 . کند، از تّحمل خود مرگ هم سخت تر است
 »مادام العمرکردن«اين کودتا،  »پرده بعدی«با اين حال، شايد مردم نمی دانند 

توجيه کودتاچيان اين خواهد بود . رياست جمهوری احمدی نژاد و ستاد کودتاست
رکورد مشارکت مردمی در انتخابات ) ٨٨خرداد ٢٢(که در آخرين انتخابات 

 »رأی به نظام«ميليون رأی مردم،  ۴٠توسط مردم ايران شکسته شده و تمامی 
احمدی نژاد و يارانش خود را ! بوده و ديگر حاجتی به انتخابات نيست

" و زمينه سازان ظهور ايشان می انگارند و وقتی رسما »دولتمردان امام زمان«
تمکين نمی کنند، نشان می دهند نمی توان آنها را به شيوه های  »رأی مردم«از 

و  »رسالتی مهدوی«چون برای خود ! مسالمت آميز از اريکه قدرت پايين کشيد
آنها ادعا می کنند که بايد حکومت را به شخص امام . فراتر از اينها قائل هستند

 . تحويل بدهند) عج(زمان
احمدی نژاد، به تمامی معيارهای  »بودن يا نبودن«هم در قمار  »نظام«متأسفانه 

خود پشت پا زد و سرنوشت خود را به احمدی نژاد ) حتی ظاهری و شعاری(
در اين راه کودتاچيان، مراجع تقليد و شخصيتهای سرشناس بسياری . پيوند زد

مثل هاشمی رفسنجانی و افراد عادی را مجبور به سکوت کرده و دير يا زود آنها 
پس سکوت خفت بار شخصيتهای مؤثر در قبال اين . خواهند کرد »قربانی«را 

اين ديگر آن نظامی . آنها را عقب بيندازد »نوبت«جنايات، ممکن است فقط 
از آن نظام ديگر . می دانست »حفظ آن را اوجب واجبات«نيست که امام خمينی 

مسخ نظام «يعنی تأييد  »به بهانه حفظ نظام«هيچ نشانی باقی نيست و سکوت 
تغيير " رسما ١٣٨٨تأسيس شد و در سال  ۵٧که در سال  »جمهوری اسالمی

 . ماهيت داد
که پيش پای احمدی نژاد قربانی شده،  »جمهوريت نظام«ترديد نکنيد بعد از 

از گزند آقايان کودتاچی در امان و  »!دگرانديشان غيراحمدی نژادی«هيچکس از 
لذا بهتر است شخصيتهای مؤثر انقالب و ياران امام، برای . مصون نخواهد ماند

. احيای نهضت خمينی هم که شده، سکوت خود را بشکنند و هزينه اش را بدهند
در اين روزها؛ مردم رفتارها و گفتارهای شخصيتها را با دقتی بيشتر از هميشه 

بی عملی و سکوت «يا  »ياری مسئوالنه«می کنند و محال است  »رصد«
اگر قرار است اين حرکت مدنی مردم، . آنها را از ياد ببرند »غيرمسئوالنه

داشته باشد، ما و شما چه چيز ارزشمندتری از جان  »ندا«قربانی معصومی مثل 
داريم که از هزينه شدنش بترسيم؟ الاقل قبل از قربانی  »نداها«و  »ندا«نازنين 

چون اگر عقب بنشينيد، . شدن، حرفی بزنيد، چيزی بگوييد و سکوت نکنيد
اينها با پرت کردن معترضان از ساختمان کوی دانشگاه يا . نمی مانيد »مصون«

ندارند و مسئله اصلی شان  »مرّوت«از فراز پل حافظ و سعدی، نشان داده اند 
کودتاچيان با خشونت عريانی که نشان می دهند، تک . است »بودن يا نبودن«

 »فّله ای«تک منتقدان يا شخصيتهايی را که تأييدشان نکردند، به ترتيب يا 
پس پيشاپيش خودتان را، . سرکوب می کنند و از گردونه خارج خواهند کرد

و آرای مردم و  »جمهوريت نظام«هزينه يک هدف بزرگتر کنيد و الاقل قربانی 
در مقابل حبس خانگی ميرحسين موسوی و دستگيری تمام يارانش . آزادی باشيد
نباشد، يک بی معرفتی  »يزيدی«اين سکوت شما اگر اقدامی . سکوت نکنيد

عمرتان را تبديل به حرفی يا حرکتی بکنيد که منشأ تّحول مثبتی . است »کوفی«
قربانی قبلی اين دولت، . نظام هم خوشدل نباشيد »اسالميت«به . برای جامعه باشد

صدايش را هنوز . و نقش مراجع تقليد و ايمان و اخالق در مردم بود »اسالميت«
 )"٨٨تيرماه  ۵/وبالگ فرصت نوشتن : منبع(نشنيده ايد؟ 

*** 
ترديد ندارم با ادامه وضعيت موجود، احمدی نژاد اجازه بازنگری : و اما امروز

قانون اساسی را از مقام رهبری خواهد گرفت و زمان رياست جمهوری خود را 
اجرای بدون تنازل قانون "آن گاه ديگر تأکيد بر . به آسانی تمديد خواهد کرد

که اين روزها توسط سران جنبش تکرار می شود، تبديل می شود به " اساسی
اصرار بر اجرای قانون اساسی که مهمترين اصل ! حربه ای بر عليه جنبش سبز

است و حکومت يک فرد فقيه بر ملتی که صغير و نادان " واليت فقيه"آن 
 انگاشته شده اند، از اين پس بزرگترين خطای جنبش سبز خواهد بود که موجب 

سازی  »آلترناتيو «اين زمان که از نو، وابسته ها در کار . شدنش، جلوگيری شد
زيرا تجربه های . هستند، باز خواهيم کوشيد و مانع از تشکيل آن خواهيم شد

عراق و افغانستان و (فراوان در دورانهای مختلف، از جمله در دوران معاصر، 
به ما می آموزند که وقتی قدرت خارجی ...) پاکستان و کشورهای آسيای ميانه و

جانشين جامعه، در تغيير سرنوشت او می شود، نه تنها آن ملت از حق حاکميت 
خود محروم می ماند، بلکه بسا ويران شدن نيروهای محرکه ابعادی بزرگ تری 

زيرا دستگاه حاکمه جديد، وقتی متکی به قدرت خارجی و منابع . پيدا می کند
گروگانگيری و سپس . خارجی درآمد می ماند، عامل گسترش فساد می شود

 »آلترناتيو«جنگی که قدرتهای خارجی به ايران تحميل کردند، در حقيقت، اين 
بنگريد ميزان ويران . قدرتمدار يا استبداد وابسته بود که باز سازی می کردند

شدن نيروهای محرکه را از راه جنايت و خيانت و فساد و تحميل اقتصاد مصرف 
محوری که نيمی از توليد ناخالص ملی اش را رانتی تشکيل می دهد که مافياهای 

 .مالی به جيب می زنند –نظامی 
يم را نيست که می بايد افشا کرد، بلکه وابسته هائی که از ژبدين قرار، تنها ر      

راه مسلط کردن قدرت خارجی برکشور، می خواهند دولت را تصرف کنند، نيز، 
هر ملتی، بخصوص اگر قدرت خارجی در سياست داخلی و . می بايد افشا شوند

يم غاصب حاکميت ملت نگردد، ژخارجی کشور محور نشود و ستون پايه دوم ر
. به باز پس گرفتن حق حاکميت و بازيافتن استقالل و آزادی خويش توانا است

 :قاعده بس مهم به ما می آموزد
هر اندازه يک جامعه از حضور و عمل قدرت خارجی مصون تر، توانائی او      

برای باز يافتن استقالل و آزادی خود بيشتر و هر اندازه بکار بردن اين توانائی 
 . بيشتر، تحول در جهت استقرار واليت جمهور مردم، شتاب گير تر و کامل تر

اگر ايرانيان از اين قاعده پيروی کنند، جنبش گسترش و تا پيروزی ادامه می     
 . يابد

l سال است که گروه ها و اشخاص وابسته  30مدت : يک يادآوری و درخواست
به هر سه رأس مثلث زور پرست، از ناسزا گفتن به من و اختراع انواع دروغها 

در برابر اين رويه که روزمره شده و ابعادی . در باره من، فروگذار نکرده اند
وسيع يافته است، روش را گرفتار کردن خط در مدار بسته با قدرت پرستان که 

در تمام اين مدت، در مقام پاسخ، بر استواری در .  ايستادگی بر حق دانسته ام
انتظارم اينست . ايستادگی بر حق، افزون بر همه، بر استقالل و آزادی، افزوده ام

که همه آنها که استقالل و آزادی را هدف کرده اند، ناسزا را با ناسزا پاسخ 
دروغ را  راست کنند و از مبارزه قلمی که محور آن بنی صدر باشد، . نگويند

همه می بايد نگران ادامه جنبش همگانی مردم ايران باشند و جز به . اجتناب کنند
بديهی است پرداختن به جنبش، نيازمند کردن نقشها است . آن نيانديشند و نپردازند

 .اما بر ميزان حق است. که شخصيت ها و گروها بازی کرده اند
 

 ! شود ، كابوسي كه تعبير مي”نژاد العمر احمدي دولت مادام“
 بابک داد 

 
 
 
 
 
 

است و " واليت فقيه"ترين اصل آن  اصرار بر اجرای قانون اساسی که مهم
اند، از اين پس  حکومت يک فرد فقيه بر ملتی که صغير و نادان انگاشته شده

سردی مردم معترض و  ترين خطای جنبش سبز خواهد بود که موجب دل بزرگ
 شود  سرکوب جنبش شده و می

سال قبل وقتی کودتای انتخاباتی داشت اولين قربانی های خود را می گرفت، در 
مادام «اين کودتا،  »پرده بعدی«شايد مردم نمی دانند : "وبالگم نوشتم
 ." رياست جمهوری احمدی نژاد و ستاد کودتاست »العمرکردن

حاال پرده های تازه . آن پيام در آن شلوغی يا شينده نشد و يا از کنار آن عبور شد
اجرای بدون "اين سناريو دارد به ترتيب اجرا می شود و هنوز سران جنبش بر 

به اينجايی " همان قانونی که کارها را نهايتا! تأکيد می کنند" تنازل قانون اساسی
آن قانون راه را بر حذف منتقدان باز " نظارت استصوابی"رسانده که هستيم؛ 

اجازه نمی دهد حقوق ملت در هيچ زمينه ای " اختيارات مطلق ولی فقيه"کرده و 
همان قانونی که با دستور همين رهبر مطلق می تواند مورد . رعايت شود

قانونی که مجلس و قوه قضائيه وابسته را تحت . بازنگری و تغيير قرار بگيرد
 مالکيت دولت و رهبری درآورده و رئيس دولت منصوب رهبری را در هيچ 
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مردم با وحشت وسکوت از کنار ما می گذشتند تنها متوجه زمزمه وحرف های 
در گوشی آنها بوديم و اينکه کمتر متوجه ما می شدند ويا اينکه متوجه می شدند 

سعی می کردند هيچ رابطه ای با ما برقرار نکنند، ما در اين مدت آزارهای 
طبيعت وخصوصيت ما همنشينی باجانداران بود با آدميان، . روحی فراوان ديديم 

پرندگان وبا زندگی ، لطف ،مهر ،نشاط وپاکيزگی عجين بود واز اينکه هيچ گونه 
بهره ای از خصوصيت های خودرا نمی بريم ،رنج می برديم ودعوت ميزبانی ما 

را آدميان بی پاسخ می گذاردندوهمه اش ناشی از حضوراين دست خشن بود که 
 . فقط برای سرکوب وبه بند کشيدن و ايجاداختناق از آستين بيرون می آمد

اين دست فلزی و بی روح به اين حصر و در تنگنا گذاشتن ما قانع نبود،پرخاشگر 
،نا هنجارو هميشه در پی بهانه بود تا بيشتر زندگی را برما حرام کند و شادی را 

 از ما بگيرد ورابطه ما را با پيرامون کم کند ،بی روح،خود خواه وويرانگر 
چند سال پيش بهانه آورد که مهری شئونات را رعايت نمی کند وطرز حرکات و 

سکناتش موجب آزردگی روح او می شود، وبه حيثيت خانواده درختان بيد مجنون 
لطمه می زند ، طره هايش آويزان با دلبربائی از جوانان گناه کبيره می کند، 

آستين دست راستش را باال می زند و گاهی وقت ها يقه اش در سمت راست هم 
کمی بطرف پائين می افتدودرمقابل باد که می وزد وپوشش که تکان تکان می 

خورد، خال سفيد مهتابی را می بينم که به اندازه يک سکه يک قرانی است، 
مهری سينه های خود را نه در بند می کندونه می پوشاند، يک شب همدستان 

دست فلزی، وزمانی که شب مردم را در خود فرو برده بود، ومن ومهری 
ومهرداد وميترا در خلوت خودمان شب زنده داری می کرديم وزمزمه ها 

ونجواهايی که من در گوش مهری می خواندم ومهری با خنده هايش زندگی را به 
من هديه می کرد ،بيرحمانه به ما حمله ور شدند ودست مهری را از ناحيه کتف 

بشکنيد :شکتند، و آن دست فلزی بی روح ودر آن هنگامه يورش، مرتب می گفت 
ودور بيندازيد اين شاخه واين درخت را او درست در ميان من وعبور ماشين 

هايی که از رو به رو يعنی از شمال ميدان می آيند قرار گرفته و نمی گذارد چشم 
بشکنيد کتفش راجلو چشم انداز مرا گرفته،بی .های مشتاق رهگذران به من بيفتد

 !. آزرم است
مهری مدت ها درد کشيد وگريست،وآن ها آرامش وآسودگی را از ما ربودند، 
مهری درد می کشيد ودرد مهری را من به سختی تحمل می کردم، وداشتيم با 

زندگی آسيب ديده ودردمند خود خوی می گرفتيم ،اما دست فلزی سربی همچنان 
در کار توطئه عليه مهری بود ،دست فلزی علم شده که همراه با توطئه زندگی می 
کند ،هميشه از مهری بد گويی می کرد که هرزه وخود نما است ،اصال مزاحم من 

چه فرق می کند بی حياست و توی صورت من ايستاده است، تا اينکه همين :است 
چند روز وچند ماه پيش هم دستان دست فلزی به مدت چند روز داربست فلزی 

طوری که مهری در پشت داربست . درست در کنار مهری بر پاه نمودند 
قرارگرفته بود و بعد اطراف داربست را با گونی ونايلون رنگی پوشاند و تعدادی 
از هم دستان دست فلزی در پشت داربست صحنه را آرايش می کردند که بعد از 
عمليات ترور و سر به نيست کردن مهری، جلوه طبيعی داشته باشد وتعدادی از 

همدستان دست فلزی هم در قسمت بيرون همان داربست که پوشيده شده بود وشبيه 
کارگاه شده بود برای سياه کردن مردم در جلوی چشم رهگذران مثالکار کارگاهی 

را انجام می دهند ،ووقتی که همه کار ها ونقشه های خود را رديف نمودند،نا 
جوان مردانه دريک شب سياه ظلمانی با اره برقی بجان مهری من افتادند و 

مهری را تررور نمودند واز بيخ وبی در آوردند ، من ماندم بدون مهری 
در وسط ميدان، ) وَأِعدُّوا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّه(واشکهايم ودست فلزی که نشانش

حاال آنانی که از جنوب بلوار بطرف ميدان می آيند وآنانيکه از شمال بلوار به 
طرف ميدان می آيند همه از فاصله دور ونزديک دست فلزی سربی رنگ را می 
بينند که راست وباخشونت درماتحت اهللا و در کره گرد فرورفته در وسط ميدان، 
اگر مثل من بچه سرتق و خيلی بدجنسی نباشيد که فوری چيزهای بد در ذهنتان 

تداعی ومعانی نشود، اين نما در وسط شهر ودر ميدان شبيه تک درخت زبان 
 . گنچشک ون در بيابانهای آمريکا است 
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در گام بعدی، . دلسردی مردم معترض و سرکوب جنبش شده و می شود
کودتاچيان تمامی منتقدان و معترضان را يکی بعد از ديگری از پای درخواهند 
. آورد و راه را برای ادامه حاکميت بالمنازع احمدی نژاد هموارتر خواهند کرد

خيزش عمومی آگاهانه : بزرگ دارند" باطل السحر"اين گمانه ها فقط يک 
مردمی که هنوز تصميم نگرفته . و اين خيزش، فقط کار خود مردم است. مردم

اند به تمامی برخيزند و البته ممکن است فرصت مناسب را برای برخاستن از 
 .دست بدهند

حقيقت تلخ اين است که احمدی نژاد يک الگوی واقعی و دوست نزديک دارد که 
رموز ديکتاتوری و درسهای حکومت مادام العمر را به رفيق کوچک اندام 

: آموخته و همين معامله را با ملت ونزوئال کرده است" محمود"ايرانی خود 
، سروان چتربازی که در کودتا بر عليه ديکتاتوری در کاخ "هوگو چاوز"

رياست جمهوری کاراکاس فرود آمد و با شعار رسيدگی به وضعيت انقالب 
حاال او ! مردم ونزوئال در آن کاخ ماند و ديگر قصد ندارد از آن بيرون بيايد

رموز اين ماندن را به رفيق دست و دلبازش احمدی نژاد می آموزد و ما هنوز 
 به درستی درنيافته ايم چه بر سر ايران می آيد؟

روزنوشته های بابک داد/ فرصت نوشتن   
www.babakdad.blogspot.com 
:تماس  

babakdad1@gmail.com 
 گويا نيوز: منبع

 
 

 ما مردم كرمانشاه ترور مهري سبزنشاطي را محكوم مي كنيم 
 بيد سرخی . م 

 
 
من و مهری، مهرداد و ميترا ،عمرمان به اندازه عمر ميدان نفت کرمانشاه • 

است، چيزی نزديک به نيم قرن، حرف و حديثمان حرف و حديث عشاق است، 
داستان شيرين و فرهاد ،و ليلی و مجنون، و ما مجنون بوديم، بيد مجنون، 

 ...دوبه دو و قرينه 
من ومهری، مهرداد وميترا ،عمرمان به اندازه عمر ميدان نفت کرمانشاه است،  

چيزی نزديک به نيم قرن، حرف و حديثمان حرف وحديث عشاق است، داستان 
شيرين وفرهاد ،وليلی ومجنون، وما مجنون بوديم، بيد مجنون، دوبه دو وقرينه 
من ومهری ورو برويمان مهرداد وميترا از آن زمان که بچه ونونهال بوديم تا 

اينک که در عزا وماتم مهری نشسته ايم ،دست در دست ،ودست در گردن هم، 
دردوره کودکی ونوجوانی وسپس دوره شباب را با عشقی فروزان وپر مهر 

نسبت به هم سپری نموديم ،شيدا ومجنون، ومهری بيشتر از ما شيفته وعاشق 
بود با گيس های بلند وآويزان، گيس هايش کودکان را بانگ می زدند تا برای 

اينکه احساس بزرگ بودن بکنند دستی به گيسويش بکشند که تا پايين ونزد يک 
چمن آويزان شده بودند،ما بيد های مجنون عاشق زنگ وسرود جويبارها 

وفروريختن آب آبشار کوهستان ها بوديم ودشت های آزاد، که برای طراوت 
زيبايی وپاکيزگی و صفا بدست باغبان شهرداری در خاک اين ميدان فرو رفتيم 
و خاک ،زندگی ، ما را فرا روياند وبزرگ شديم از يکی دو دهه اول عمرمان 

راضی بوديم ،درست است که آزادی ديگر همنوعان خود را نداشتيم وآب روان 
چشمه ها ما را سيراب نمی کرد ،وغزاالن رميده ازصيد صياد برای لحظاتی که 

احتياج دارند تانفسی تازه کنند در سايه ما نمی آرميدند،ونه بلبالن برشاخه های 
ما النه ای بنا می گذاشتند ونه آوازی از آنان می شنيديم، راضی بوديم از آب 

شيلنگی که طعم وبوی جنس شلنگ رامی داد که با کنترل و هدايت باغبانی 
زحمتکش ومهربان که هراز گاهی به ما ارزانی می داشت، رفع عطش وتشنگی 

پيش تر در دودهه اول عمرمان .می کرديم ،پر شاخ وبرگ بوديم وسايه گستر
جسته وگريخته در پناه خود گرما را از تن مسافر يا راننده ماشين حمل نفت ويا 

ره گم کرده ای که از شهر های اطراف به اينجا می آمدند بيرون می کرديم 
ورابطه نسبی با پيرامون واطراف خود داشتيم ،تا اينکه قيام عمومی مردم پيش 

آمد ،و بعد از آن بود که نام ميدانی که در آن رويانده شده بوديم به ميدان سپاه 
خوانده شد ،اگر که هيچ گاه اين نام به جای نام قبلی ميدان ننشست، وما در ميدان 
نفت بوديم ؛اما از همان زمان که اين نام را می خواستند حقنه کنند، دستی سخت 
وفلزی بی روح و سربی از مرکز ميدان فرا رويانده شد ،نه بر خاک که زندگی 

وپايداری است ؛ که بر بتن و پايه ای سيمانی استوار است، اين دست وکالمی که 
زندگی را بيش از آن )    َو َأِعدُّوا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّه   (نشان از او می دهد 

 . که برما سخت می گذشت سخت تر کرد

http://www.babakdad.blogspot.com�
mailto:babakdad1@gmail.com�
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 هنر

  !يکشنبه
 خسرو باقرپور

   
 !لبخندی بزن

 
 اندوهان را در جعبه ای بگذار

 و در کمد لباس های زمستانی مخفی کن
 

 بلوز روشنت را بپوش
 متناسب با آن کفش زيبای تابستانی

 و عينک تيره ی آفتابی
 

 به ديدار شادی در خيابان برو
 به لبخند بانوی رهگذر با سگ ملوسش

 دلخندی ببخش
 سری به مهر به همسايه ی سالخورده فرود آر

 کمی قدم بزن
 

 در کافه ی نبش خيابان روشن لختی بنشين
 بستنی ی چند رنگ سفارش بده

 و رو به آفتاب
 سيگاری روشن کن

 پلک هايت را چندی بر هم بگذار و
 امان بده بوسه ی آفتاب 

 برگونه هايت بنشيند 
 

 !لبخندی بزن

 )غزل(آن گمشده پشت نقابم 
 عسگر آهنين 

 
   

 بر جاده ی خونينِ  شرابم 
 بيدارم ُو هم رفته به خوابم 

 
 شب تا به سحر، با تو همآغوش 

 در عالـمِ  اوهام ُو سـرابـم 
 

 من تشنه ام ای دوست، کجايی 
 ای تشنگی وُ  چشمه ی آبم؟ 

 
 آن ماهی ی افتاده به خاکم 

 پرپر زنم وُ  در تب وُ  تابم 
 

 خورشيد صفت سوزم وُ  دانم 
 در ذهنِ  تو رّدی ز شهابم 

 
 هم صورت ُو هم صورتکم، من 

 آن گمشـده ی پشتِ  نقابـم 
 

 از مرکزِ  هر دايره دورم 
 وامانـدهِ  دنيایِ  حبابـم 

 
 در کشف گلی مه زده در شب 

 ره برده به حزن و غمِ  نابم 
 

 از هيچ کسی شکوه ندارم 
 بی هوده چه نالم، چه خرابم؟ 
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 برای کاوه که دغدغه اش انسان بود
 شفق رحمانی

 
 
 
 

کاوه؛ لحظه لحظه خاطرات با تو سرشار از دقايق دغدغه هايی 
 .است از حس بخشيدن اميد به انسانها

سرشار است از حس انسانی مطمئن ايستاده، برای تغيير در 
اکنون و ساخت چشم اندازی روشن از فردا در   باورهای غلط

 .انديشه سرد امروز
به   مرور خاطرات با تو به خاطرم مياورد که تو چراغ به دست

جنگ هر آنچه سياهی است می رفتی، تا جهان اينگونه بی رنگ 
 .وغم انگيز نماند

از روشنی بخشيدن به سياهی هايی که در دل تاريک تاريخ نشسته 
که درسی باشد برای امروز، تا دل گرفته کودکانی که پرورانده می 

شوند بی سرپرست و بد سرپرست در پرورشگاه، تا دل مادران 
 .وپدران سالمند تکيده در خانه سالمندان

کاوه تو بخشنده ای، بخشنده جانی به هر آنچه بی جان و بی رمق 
 .مانده بی دل و نااميد

 .کاوه کجايی؟ همه بيقرار تواند غريبانه سراغت را ميگيرند
کاوه با اين همه روشنی و آفتاب در وجودت کجا مانده ای اينگونه 

 ساکت و بی قرار؟
 کاوه ميدانم که تو در خود به خود کاوشی چون کاوه ای

 .اما بيا، به هزار دليل بيا
 کاوه می دانی کالم از نگاه تو شکل ميگيرد برای مادرت؟

 .بيا کاوه
 آسمان باالی خانه بادها را تکرار ميکند"
 و

 ."باغچه از بهاری ديگر آبستن است
 و ميدانم

 تو، 
 اکنون می خواهی آفتاب پيراهنت باشد"

 خود بايستی  می خواهی بگذارند که بر زمين
 می خواهی بگذارند

 سرزمينت را زير پای خود احساس کنی
 .وصدای رويش خود را بشنوی

 نه در سکوتی پر درد، نه در فريادی ممتد
 .که در بهاری پر جويبار و پر افتاب
 با اين همه، باقلب های مجروحمان، 

 .ديوار يک اميد کافی است
 با وجود اين باز

 در هر نبرد
 تکيه به ديوار ميکنيم

 ".برای آغازی نو
ما ميدانيم دل تو کبوتر آشتی است در خون تپيده بر بام   کاوه همه

 .تلخ، با اين همه، چه باال چه بلند پرواز ميکنی
  

 دبير کميته زنان شعبه کرمانشاه ادوار تحکيم *
   

 جنونی تازه

 شهال بهاردوست

 

 خانه در هولِ  نفس، در لرزِ  هراس

 پشِت اين ثانيه ها، من دلم می گيرد

 خبرِ  لک لِک بام را که به کوچ می انديشيد 

 کودکی شيرين، در هوا تکرار می کرد

 باد بود ُو هوا سر به هوا 

 !من ُو رازِ  آشفتگیِ  نطفه ای در پنهان

 من تو را هر شب رقصيدم  

 من تو را تکرارکنان خوابيدم

 من تو را در سرودت بوييدم

 !تو مرا هر روز ترساندی 

 !تو مرا تکرارکنان تا کابوسم راندی

 تو مرا باز به نازی می خوانی

 می آيی... می دانم، باز 

 می آيی ُو با من در جنونی تازه

 در ساحلِ  داغ تنم، سوزش پوستم را می بوسی 

 می دانم، می آيی

 ...تا من باز تکرارکنان با تو 

 حرف حرف دفترم با تو

 زبانم هی هی هی بدود با تو

 هی راه به راه، بيراهه به راه

 تا خط تسليم روی حروف نقطه چين

 ...وای ی ی روی حروف نقطه چين 

 حاال هوا سرش به هواست، اّما، فردا، می دانم 

 !هوای مرا می خواهد
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 نشانه 
 عاطفه گرگين

   
 نشانه های تو 
 کشيده اند    در راه من قد

 و خلجان ها ی دلم 
 در کوچه پس کوچه ها 

 به هوای تو پر پر می زنند 
 تو باز و تازه می شوی                                
 و به جوش مياوری مرا                                

 دو باره می تپد دلم                                  
 و از هايهای آن نشانه ها                                  

 هزار آئينه می شود دل مهاجرم                                
 ای جار ای جاری    

 ای زائر واژه های سکوت 
 بيا در اين چشمه روان شويم 

 دو باره غرق در اين منهل روان شويم 
 دو باره 
 دوباره 

 ميزبان هم شويم
 
 
 
 
 

 لبخند 
 شکوفه تقی 

 
 برف را آمدنی است،  

 . باد را هم
 آفتاب را لبخنديست 

 . بهار را هم
 ست  باغچه را آوازی

 . گل را هم
 ست  پرنده را پروازی

 . دل را هم
 
 

 تلخِی خوِب پيچيدگی 

 ناصر کاخساز 
 

 

 

 

 
 

 .شد »تلخی خوِب پيچيدگی«را از درون باز کردم،  »َبرباران«شعِر 
 
 

 دامن عشق
 رود بر دست های باد می

 آيد  و خرامان می
 مرگ
 .هايش ی بزرگ پايان، در دست با نقطه

 
 اش را به پس  گام

 به بهای ارزان تبسمی 
 ام  خريده

 او، ماِت تبسم من
 ِی شرابی است و تلخی کهنه

 دهد ام می ای به چشائی که حس پيچيده
 تلخای مازوئِی عشق، تلخِی خوِب پيچيدگی  -

 -حسِی من   بر بافت
 

 ام در آغوش
 ای بيدار می شود الهه

 گيرم جام بر می
 نوشم  ای تلخ می جرعه

 .سکرِِ استحاله، خانه را پر می کند
 !نهايت نزديکی غربت جوشان در شادی بی!آه عشق

 
 از دهليز می گذرم 

 .کشد افق خسته، پشِت سر من خميازه می
 مرگ 

 جای نفس های مرا 
 ی باران  بر اندام تکه پاره

 زدايد می
 وعشق
 مرا   تبسم

 هايم گونه  ی ميان خطوط کهنه
 .گيرد قاب می

 
 عشق   و دامن

 در دست های باد
 .رقصد می
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 من ايرانی ام 
 خسرو گلسرخی

 
 

 چشم مخملی من 
 شکوه اينده 

 امروز
 اين عشق ماست ، عشق به مردم 

 بگذار 
 درفش سرخ 

 زيبايی ترا بستايم 
 من کور نيستم 

 بايد ترا بستايم می دانم 
 اما کجاست 

 جای ديدن تو 
 وقتی که هم وطنم بررده 

 و خک خوب ترا جراحی می کنند 
 بايد که خک من 

 از خون من 
 بنا گردد

 بنای آزادی
 بی مرگ و خون 
 کی ميسر شد ؟
 پيکار می کنم 

 می ميرم 
 اين است عشق من 

 می دانی
 من ايرانی ام 

 
 

  تا آفتابی ديگر
 خسرو گلسرخی

 
 رهروان خسته را احساس خواهم داد 

 ماه های ديگری در آسمان کهنه خواهم کاشت 
 نورهای تازه ای در چشم های مات خواهم ريخت 

 لحظه ها را در دو دستم جای خواهم داد 
 سهره ها را از قفس پرواز خواهم داد 

 چشم ها را باز خواهم کرد 
 خواب ها را در حقيقت روح خواهم داد 

 ديده ها را از پس ظلمت به سوی ماه خواهم خواند 
 نغمه ها را در زبان چشم خواهم کاشت 

 گوش ها را باز خواهم کرد 
 آفتاب ديگری در آسمان لحظه خواهم کاشت 

 لحظه ها را در دو دستم جای خواهم داد 
 سوی خورشيدی دگر پرواز خواهم کرد

 سيما ياری
 

 تکان خورده زمين   دير گاهی ست
 از هم باز شده 
 بيرون آورده 

 از عمق دهليزش 
 ارواح پنهان را 

  
 روح و روح

 -  همه يک تن، انگار -
 بر خاسته اند ؛ می بينيد 

  
 عريان   شانه ها ی

 ژله های پستان
 ناف پيدا

 سبزۀ نرم پاک
 ساق های درخشان پا

 ايستاده ، محکم ، روی خاک.
  

 می گردند   نور و باد
 در ميان گيسوی رها

 گيسوی گندمزار
 انگار

 انگار. 
  

 دير گاهی ست تکان خورده زمين
 از دوش انداخته 

 را  پر شپش خونی  چوخای


