
 
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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 احترام به انسانها خشت اول اصالحات است: موسوي 
 :زهرا رهنورد در مصاحبه با لوموند

 ايران به يك زندان بزرگ تبديل شده است

 :سروده ها
 ناصر اطمينان، خسرو باقرپور

 شهال بهاردوست، هادي خرسندي
 مسعود عطائي، رضا مقصدي

 سيما ياري

 داد  »اتحاد ملي«پژاك پيشنهاد تشكيل 

 : مقاالت و مصاحبه ها در اين شماره 

زنان به طور : مينو مرتاضی لنگرودی
 15 طبيعی در کنار جنبش سبز قرار گرفته اند

 چگونه می توان سکوالر نبود؟
 16 مراد ثقفی

فرزندم را کشتند بعد فيلم ساختند که زنده 
 19 است  فرشته قاضی

 اندر حکايت باج سبيل و رجب و لوال
 21 ابراهيم نبوی

 !تفنگ ما ُپر است: مشايی
 14 سامناک آقايی

خستگی نيروهای امنيتی از روحيه مقاوم 
 8 سحرخيز آرزو پويان 

اتفاقات عجيب و غريبی در : فائزه هاشمی
 4 حال وقوع است  حميد رضا تکاپو 

ايران به يک زندان بزرگ تبديل شده 
 3 است مصاحبه کلود دکام  با زهرا رهتورد

 ترفندهای امنيتی برای ايجاد وحشت 
 21 رضا فانی يزدی 

  :زهرا رهنورد
 توافق تهران از قراردادهاي تركمن چاي و گلستان بدتر است 

 افزايش آزار و اذيت بر بهاييان مازندران
  شود جعفر پناهي امشب آزاد مي

 تا لحظه پيروزي با صبر و استقامت اطالع رساني مي كنيم
 بازداشت بهمن نصيرزاده معلم و شاعر آذربايجاني در ماكو

 سپاه پاسداران به سناريوي خود بر عليه فعاالن حقوق بشر ادامه مي دهد
 انتقال رضا ملك به سلول انفرادي

 گرفته شد” بدحجاب“جلوي خودروي افراد ” مقابله با نواميس“ بر پايه طرح 

 اعتراض به سركوب در برلين اعتراض ،بازداشت،  مجازات، اعدام
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 خبرها و گزارش ها

 ”.با ايثار بود که خونين شهر دوباره خرمشهر شد. دست اورده ، حفظ کند
آنچه ملت ما امروز می خواهد همان سرمايه “ ،) ره(به گفته نخست وزير امام 

معجزه ای آنچنان . ای است که توانست معجزه آزاد سازی خرمشهر را بيافريند 
اين همان تفسير از آيه .»خرمشهر را خدا آزاد کرد«فرمودند ) ره(بزرگ که امام 

وقتی مردمی در راه اهداف بلند خدايی، خود را فانی . است  »ما رميت اذ رميت»
ديدند اين دست خداست که فجر پيروزی را می آفريند و با اين نگاه است که ما 

 ”می توانيم سوال کنيم که آيا صبح نزديک نيست؟
 

 پيش روی ملت ما  امتحانی بزرگ
اين روزها به دليل رخنه فساد ، دروغ و بی تدبيری، ملت ما در ”: موسوی افرود

سقوط توليد ناخالص داخلی به نيم .مقابل امتحان های بزرگی قرار گرفته است
درصد در سال گذشته مانند از سر گذراندن يک حمله بزرگ از سوی دشمنان 

فقر و بيکاری و بيچارگی   فشار اين سقوط بر توليد گران است و. خارجی است
سنگينی را به دنبال دارد، فشار به کارگران، معلمان ، کارمندان و روستائيان 

 ”.بيشتر است
 بازگشت يه مردم؛ اين تنها راه حل است

جنبش سبز می گويد “ :وی با اشاره به راه حل جنبش سبز در اين زمينه گفت
راه حل در جلب حمايت مردم است و اينکار . راه حل برگشت به سوی مردم است

جز از طريق به رسميت شناختن حق مردم برای حاکميت بر سرنوشت خود 
. فصل سوم قانون اساسی را بدون کوچکترين تغييری اجرا کنيد . ممکن نيست

 ”.خواهيد ديد که دوباره دورنمای صبح اميد پيدا خواهد شد
شما نمی توانيد مسائل داخلی و خارجی را با بستن “:وی خطاب به مسئوالن گفت 

احترام به ملت و احترام به کرامت . روزنامه هاو پر کردن زندان ها مهار کنيد
اينکه عده ای با چوب و چماق در . ذاتی انسان ها خشت اول همه اصالحات است

 ”. زندان و بيرون زندان بر سر مردم بزنند همان سياست های قاجاری ها است
 تحريم ها ناشی از بی تدبيری است اما با آن مخالفيم

 در اين صف کشی بدون کوچکترين تزلزل در کنار ملتيم
ما گرچه . اين روزها بحث تحريم عليه ملت ما شنيده شده است“ :موسوی گفت

وضعيت بوجود آمده را ناشی از سو تدبير و ماجراجويی در سياست خارجی 
کشور می دانيم ولی نمی توانيم با اين تحريم که روی زندگی مردم اثر خواهد 

گذاشت موافق باشيم و در اين صف کشی عليرغم آنکه وضعيت دشواری داريم، 
 .صف ما بدون کوچکترين تنازلی در مطالباتمان ، در کنار ملتمان است

موسوی در خاتمه ماه خرداد را ماه بيداری و مقاومت توصيف کرد و با يادآوری 
زنجيره سبزی که سال گذشته از ميدان تجريش تا ميدان راه آهن کشيده شده بود 

آن زنجيره ،زنجيره صلح و دوستی بود و کمترين بهره ای که ما از آن ”: ،گفت
رويداد بايد داشته باشيم اين است که چهره دوزخی فشارها ، محدوديت ها و 

جنبش سبز . سرکوب ها نبايد آن سرمايه عظيم اجتماعی را مورد تهديد قرار دهد
بايد همواره به دنبال نهضتی اخالقی ، مردم دوست ، صلح طلب و دوستدار همه 

 ”.ملت باشد
جنبش سبز آحاد ملت و شهروندان را به خودی و غير خودی تقسيم “ :وی افزود

نمی کند و رشد فضيلت ها وتحقق مطالبات مبتنی بر عدالت و آزادی را يک 
 ”.وحدت فراگير ملی می داند

 .متن کامل سخنان ميرحسين موسوی در اين ديدار به زودی منتشر می شود

 احترام به انسانها خشت اول اصالحات است: موسوي 
 در ديدار با خانواده های شهدا و ايثارگران 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : جرس
ميرحسين موسوی ضمن گراميداشت سالروز آزادسازی خرمشهر و تقدير از 

خانواده های شهدا و ايثارگران بر مدنی بودن رويکرد جنبش سبز تاکيد کرد و 
احترام به ملت و احترام به کرامت ذاتی انسان ها خشت اول همه   :تصريح داشت
اينکه عده ای با چوب و چماق در زندان و بيرون زندان بر سر . اصالحات است

  ”. مردم بزنند همان سياست های قاجاری ها ست
سال دفاع  ٨جمعی از خانواده های سرداران شهيد دفاع مقدس و ايثارگران  

 .مقدس با مهندس موسوی و دکتر زهرا رهنورد ديدار و گفت و گو کردند
سالروز آزادی خرمشهر   به گزارش خبرنگار کلمه در اين ديدار که در آستانه

آنچه ملت ما امروز می خواهد : انجام شد، نخست وزير دوران دفاع مقدس گفت
 .همان سرمايه ای است که توانست معجزه آزاد سازی خرمشهر را بيافريند

 
 خاطراتی روشن از ايستادگی يک ملت

خانواده شهدا ”: موسوی در اين ديدار ضمن تشکر از خانواده های شهدا ، گفت
شاهد يک دوره از ايستادگی يکپارچه ملت ما در مقابل هجمه های خارجی 

خانواده های شهدا و در کنار آنها ملت ما به خوبی به ياد دارند که آنچه .بودند
باعث شد در دفاع مقدس يک وجب از خاک کشور را عليرغم قدرت دشمن و 

نه اسلحه بود و   همکاری قدرت های بزرگ و قدرت های منطقه از دست ندهيم ،
نه پول بلکه آنچه باعث پيروزی شد گفتمانی بود که همه ملت را در پشت سر 

همه ما خاطراتی روشن از ايستادگی ملت . جبهه های رزمندگان قرار می داد
 ”.داريم

 
 ذهنيت خرافی دولتهای فاسد عامل بسياری از شکستها

“ :موسوی با اشاره به تاريخ جنگ های ايران در طول دويست سال گذشته گفت
به دليل جنگ های دويست سال گذشته ترسی ميان مردم از دشمنان خارجی النه 

اگر تاريخ . در اين دويست سال مناطق بسياری از کشور ما جدا شد. کرده بود
دويست ساله منطقه را مطالعه کنيم ، پی خواهيم برد که ذهنيت خرافی و فاسد 

آخرين آن از . دولت ها تا چه اندازه در اين جنايات و شکست ها دخيل بودند 
 ”.دست دادن بخش هايی از خاک کشورمان توسط پهلوی دوم بود

عليرغم کمک نظامی کشورهای منطقه به رژيم صدام و حمايت ”: موسوی گفت
صريح آمريکا و شوروی از وی، ملت از اين آزمايش بزرگ پيروز بيرون آمد و 

کمترين اثر اين مقاومت هشت ساله رخت بربستن ترس ازکشته شدن و شهادت 
 ” .در راه حق و ارزش های پايه ای بود

 
 آزادی و عدالت را بايد با ايستادگی و صبر به دست آورد
اگر “:اشاره کرد و گفت  وی به فيلم ها و مستند های ساخته شده در دوران دفاع

به اين تصاوير نگاه کنيد تنها چيزی که در چشمان رزمندگان ، پدران ، مادران و 
آحاد ملت نخواهيد ديد ترس است و حذف اين ترس بزرگترين عامل حفظ امنيت 

 .ملی ما در مقابل دشمنان خارجی بوده است
روحيه ايثار تنها سرمايه ای است که اکنون ملت ما هم در مقابل ”: وی افزود

ايثار از . خطر هجوم خارجی و هم هجوم فساد و خودرايی و استبداد دارد
 ” .دستاوردهای دفاع مقدس است

آزادی و عدالت به صورت خود بخودی در اختيار مردم ”: موسوی تصريح کرد
نه آزادی و نه عدالت در حوزه عمومی داده شدنی نيست بلکه . قرار نمی گيرد 

آزادی و عدالت را بايد با فداکاری و ايستادگی و تدبير به دست آورد و از آن 
برای نسل . آزادی و عدالت با ايثار در سطح وسيع بدست می آيد . حراست کرد

 جوان ما مهم است ايرانی را که با چنگ زدن به فضيلت هايی همچون ايثار به 
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از آن پس، رسانه های دولتی يک سياست ترورشخصيت را عليه من و ديگر 
شخصيت های جنبش سبز اتخاذ کرده و ما را در معرض انواع و اقسام تهمت ها 

ولی همسرم، و همچنين آقايان کروبی و خاتمی در  . و اهانت ها قرار داده اند
برابر تمامی اين حمالت مقاومت کرده اند و تا تحقق خواسته های مردم ايران 

 .ايستادگی می کنند
 آيا شما احساس خطر می کنيد؟ 

پس از انتخابات، من در يک گردهمايی در دانشگاه تهران توسط افراد لباس 
سپس، . شخصی که گاز فلفل به سوی من پاشيدند مورد حمله فيزيکی قرار گرفتم

بهمن به مناسبت سالگرد پيروزی انقالب، نيروهای ويژه  22در زمان تظاهرات 
از آن پس، دچار سردرد هستم و ريه هايم با مشکل . مرا با باتوم الکتريکی زدند

من شخصا حاضرم کشته شوم اما کسانی که برای آزدی مبارزه . مواجه شده است
حاضرم برای آزادی، خود را قربانی کنم، زندان بروم و . می کنند آسيبی نبينند

من هيچ واهمه ای ندارم، چون به خدا ايمان دارم و معتقدم او . شکنجه بشوم
ولی اگر خانواده ام قربانی مشکالت جدی و توطئه بشود، . نگهدار من خواهد بود

 .از همين االن اعالم می کنم که مسؤوليت آن با حکومت است
 

 را چگونه می بينيد؟ " سبز"جنبش 
اين جنبش تبلور خواسته های مردم ايران است؛ خواسته هايی که از بيش از 

انتخابات رياست . سال پيش، يعنی از زمان انقالب مشروطه مطرح بوده اند ١٠٠
مطالباتی  : جمهوری برای مردم ما فرصتی بود تا اين مطالبات را يادآوری کنند

جنبش سبز يک جنبش برانداز نيست . چون آزادی، حکومت قانون و دموکراسی
اين جنبش برخاسته از جامعه مدنی است و مسالمت . و به دنبال اصالحات است

 .آميز عمل می کند، حتی اگر طرف مقابل سالح استفاده کند و خشونت بورزد
اين جنبش به شيوه های مختلف، از طريق نشست ها و گردهمايی هايی که در 

سطح جامعه مدنی برگزار می شوند، نظرات خود را بيان می کند و به عقيده من 
اعضای اين جنبش از تمامی طبقات جامعه . دارای نوعی بيان ادبی وهنری است

استادان دانشگاه، معلمان، کارگران، ورزشکاران، هنرمندان، نمايندگان : هستند
زنان که نيمی از جامعه را تشکيل می دهند و دانشجويان، نقشی . اقليت ها و غيره

ويژه را در اين ميان ايفا کرده و در جنبش سبز از جايگاه مهمی 
پيام من به زنان قهرمان کشورم، ارتقای سطح اطالعات و آگاهی  . برخوردارند

خودشان و حضور نيرومند شان در جنبش سبز، تا دست يابی به اهداف و آرمان 
های آن است، و البته پيگيری مشخص حقوق از دست رفته خاص زنان نيز نيايد 

 .فراموش شود
موضع همسر شما بسيار تغيير کرده، از يک نامزد انتخاباتی محجوب تا يک 

 ... رهبر محبوب برای مخالفان
 

من همواره موسوی را در پی گيری آرمان های خود بسيار ثابت قدم، و در تالش 
 .برای اجرای آنها بسيار باشهامت ديده ام

اگر وارد صحنه . او به سادگی از پی گيری آرمان های خود دست بر نمی دارد
انتخابات شد، به خاطر آن بود که شرايط کشور را بسيار حاد و حتی خطرناک 

می دانست، و اگر بعد از آن به ادامه فعاليت پرداخته، به خاطر شهامت و ويژگی 
ولی من مايلم خاطرنشان کنم که موسوی در . های شخصيتی خود بوده است
کروبی و خاتمی و افراد بسيار ديگری که به . هدايت اين جريان تنها نيست

من نيز در کنار . مبارزه برای دموکراسی ادامه می دهند هم با او همراه هستند
 .آنان هستم

 
 آيا امروز حکومت می تواند سخنان شما را بشنود؟ 

 
متأسفانه حکومت تنها به حکومت کردن فکر می کند و اينکه کشور را کامال 

با اين حال، خواسته های جنبش سبز به طور کامل در . تحت کنترل داشته باشد
پايان دادن به سانسور، آزادی انتخابات، آزادی (چارچوب قانون اساسی هستند 

ولی . ما همچنين خواستار آزادی زندانيان سياسی هستيم...). احزاب سياسی،
با اين حال، اگر حکومت بخواهد، می تواند هر . حکومت پيام ما را نشنيده است

ما در سالگرد انتخابات رياست جمهوری، فعاليت های . زمان خود را اصالح کند
من معتقدم که زمان پيروزی نهايی مردم، . خود را چند برابر خواهيم کرد

 .سرانجام فرا خواهد رسيد
 

زهرا رهنورد، به عنوان يک مجسمه ساز بسيار معروف، استاد دانشگاه در 
مجسمه سازی مقوله ای است که بنيادگرايان تندرو با آن ميانه . تهران است

در چنين شرايطی، خانم . خوبی ندارند، به ويژه آن که توسط يک زن انجام شود
 رهنورد چگونه به فعاليت هنری خود ادامه می دهد؟ 

 :زهرا رهنورد در مصاحبه با لوموند
 ايران به يك زندان بزرگ تبديل شده است

 ماری کلود دکام ـ فرشته قاضی
 
 
 
 
 
 
 
 

حضور زهرا رهنورد را با روسری گل نشان در زير چادر مشکی و با لبخندی 
مصمم، که در مبارزات انتخاباتی دست در دست همسر خود ميرحسين موسوی 

اين نحوه حضور، که هرگز در ايران ديده نشده بود، . داشت، به خاطر داريم
رهنورد در . اولين شگفتی در مبارزات انتخاباتی رياست جمهوری در ايران بود
مرد نيازمند : "پاسخ به کسانی که وی را مورد انتقاد قرار می دادند اظهار داشت

 ..."برای پرواز يک پرنده به دو بال نياز است. حمايت زن است
از آن پس، آقای موسوی، کانديدايی که مورد حمايت اصالح طلبان بود و خيلی 

مخالفان تبديل شد، هرگز از انتقاد به " سبز"سريع به شخصيت شماره يک جنبش 
و در تمام اين مدت زهرا . انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد دست بر نداشته است

رهنورد، چه در سخنرانی ها و چه در تظاهرات خيابانی، حضور روزافزونی 
 .در کنار موسوی داشته است

ساله، هنرمند و مدافع سرسخت حقوق زنان، که پس از انقالب  ۶۵اين روشنفکر 
اولين مدير زن در دانشگاه بود، امروز پس از يک سال سرکوب بی رحمانه، 

 .همچون همسرش تحت نظارت شديد و دائمی حکومت است
خانم رهنورد چند روز قبل از سالگرد انتخابات رياست جمهوری، ازطريق يک 

وی در پاسخ های خود، . روزنامه نگار ايرانی به سؤاالت لوموند پاسخ گفته است
بنا به داليل امنيتی آشکار و به خاطر حساسيت های موجود در مورد زنی که 

قدرت حاکم مايل نيست با مطبوعات غربی گفت و گو کند، از پرداختن به برخی 
ولی سخنان رهنورد، از نيروی خلل . موضوعات حساس خودداری کرده است
 .ناپذير او در راه تعهداتش گواهی می دهند

 
قرار داشته  شما ماه های سپری شده پس از انتخابات را، که تحت فشار دائم 

 ايد، چگونه گذرانده ايد؟ 
زمانی که من تصميم گرفتم در انتخابات دهم رياست جمهوری ايران در کنار 

همسرم باشم، می دانستم خود را در شرايطی دشوار قرار داده ام و در واقع دست 
می دانستم که هم از سوی جريان های ارتجاعی . به يک اقدام انتحاری زده ام

 .ضد زن و هم از سوی حاکميت، با خشونت مورد حمله قرار خواهم گرفت
آزادی، دموکراسی، قانون . من سی سال عمرم را وقف آرمان های زنان کرده ام

گرايی و همچنين رفع تبعيض و مساوات برای زنان و مردان، آرمان های من 
برای اولين بار در اين باره در آمريکا و در پيش از انقالب ايران در سال . بود
به چاپ " طلوع زن مسلمان"، سخنرانی و کنفرانس داشتم و کتابی به نام 57

اين کتاب از سوی ارتجاعيون نقد و سرکوب شد و هرگز اجازه چاپ  . رساندم
 .مجدد به آن داده نشد

با يک بيانيه پيرامون  1387به طور طبيعی من حضور خودم را در اسفند 
برای رفع خشونت عليه زنان " مطالبات زنان و انتخابات رياست جمهوری دهم"

حضور من در مبارزات انتخاباتی باعث جذب بسياری از جوانان و . شروع کردم
ولی بعد، ما با يک کودتای انتخاباتی مواجه شديم و ايران به زندانی  . زنان شد

بسياری از کسانی که برای آزادی مبارزه می کردند، سر از . بزرگ تبديل شد
اين بار، زنان با مردان به . زندان های مشهوری مانند اوين و کهريزک درآورند

طور مساوی در معرض بدرفتاری، شکنجه و اعدام های مبتنی بر اتهامات بدون 
 .مدرک قرار گرفتند

فکر . حکومت علی رغم سياست سرکوب خود، من و همسرم را دستگير نکرد
ولی شيوه های . می کنم به اين دليل که نمی خواست مردم را بيشتر تحريک کند

آنها برادر من، شاپور . ديگری را برای اعمال فشار مورد استفاده قرار داد
. کاظمی، که يک مهندس الکترونيک و فردی غيرسياسی است را دستگير کردند
او شش ماه را در انزوای کامل گذراند و فشارهای جسمی و روحی بسياری را 

بعد، خواهرزاده همسرم . حتی فرزند او به مدت يک ماه بازداشت شد. متحمل شد
 .در تظاهراتی که مناسبت عاشورا برگزار شده بود کشته شد
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که انقالب اسالمی با آن ارزش ها شکل گرفت و شهدای عزيز، رزمندگان و 
 . جانبازان يه خاطر آن ارزش ها زندگی خودشان را تقديم کردند

امروز هم جنبش سبز به دنبال همان ارزش های : رهنورد همچنين يادآور شد
متعالی و در امتداد اهداف انقالب و دفاع مقدس است و شهدای جنبش سبز و 

رزمندگان و جانبازان اين جنبش، رهروان همان شهدای هشت سال دفاع مقدس و 
 . بويژه فتح آبادان و خرمشهر هستند

 : وی در بخش ديگری از سخنان خود گفت
شهدای جنبش سبز امروز همان پرچم شهدای دفاع مقدس را بلند کرده اند و ”

خاطره فداکاری مادرانی را زنده می کنند که گهواره های فرزندان شهيدان، 
امروز آن فرزندان از گهواره . رزمندگان و جانبازان را به حرکت در می آوردند

اينجاست که نقش . ها برخاسته و هرکدام به يک سلحشور و ايثارگر تبديل شده اند
بانوان، دختران و همسران بيت شهدا به عنوان پرچمداران پاکی، عدالت و 

 . آزادگی واقعا فراموش نشدنی است و فرا روی همه ما خواهد بود
اصالحات هميشه در ”: دکتر رهنورد در ادامه با تشريح معنای اصالحات افزود

بيداری، احيا و اصالح همواره همراه . جهان اسالم بوده و چيز تازه ای هم نيست
جنبش سبز نيز . هم بوده اند و اين سه مقوله در امور سياسی تئوريزه شده اند

همين پديده ها را دنبال می کند، احيا ارزش ها، اصالح کجی ها، بيداری و 
مظالمی . دردمندی ای که براساس آن به مظالم حکومت ها و دولت ها تن ندهيم

 “ .که در هر حکومتی ممکن است مثل يک اژدها به جان مردم بيفتد
مايلم در حضور شما که هر کدام “: وی خطاب به خانواده های شهدا گفت

شاهدانی ارزشمند بر ارزش های شهدايتان بوده و هستيد بگويم که اين نظام اگر 
در پی درخواست ها و مطالبات متعالی و ارزشی جنبش سبز نباشد قطعا خودش، 

” اصالح“حاکميت بايد بداند که طبع اصالحات . خودش را شکست خواهد داد
اما ممکن است اين نظام با روشی که در پيش گرفته، . است و برانداز نيست
درجه ازارزش های  ١٨٠درجه که  ٩٠حکومت امروز نه . خودش را براندازد

 “ .متعالی اسالم و انقالب و جنگ تحميلی انحراف پيدا کرده است
جنبش سبز “: رهنورد در پايان سخنانش خطاب به دولتمردان امروز ايران گفت

سال شاهنشاهی  ٢۵٠٠نمی خواهد شما سقوط کنيد، انقالب کبير اسالمی ما به 
اين انقالب هيچ وقت سقوط نمی کند ولی اين . خاتمه داد و به نهضت انبيا پيوست

حاکميت فعلی اگر خودش را اصالح نکند و به مطالبات مردم پاسخ ندهد، جنبش 
ما . سبز آن را بر نمی اندازد، بلکه اين حاکميت خودش، خودش را بر می اندازد

ما دلمان می خواهد که همه چيز به بهترين وجه . اميدواريم که اين گونه نشود
اميدواريم خود نظام پيشوايی اين مطالبات را بر عهده بگيرد و آن . اصالح شود

اگر هم به مطالبات مردم بی توجه باقی بماند، تيشه به ريشه . را به انجام برساند
 .خود زده و اميدواريم اينطور نشود

 
 اتفاقات عجيب و غريبي در حال وقوع است: فائزه هاشمي

 حميد رضا تکاپو 
 
 
 
 
 
 
 

 : جرس
فائــزه هاشمی را بعنوان سياسی ترين فرزند آيت اهللا هاشمی رفسنجانی می 

شناسند که اين روزها عليرغم پافشاری در کناره گيری از سياست، حمايت و 
حضورش در جنبش سبز و همچنين مواضعش، از خبرسازترين های خانوادۀ 

وی همچنان از مخالفان و منتقدان جدی . رئيس مجمع تشخيص مصلحت است
دولت احمدی نژاد بوده و عدم رسيدگی دستگاه قضايی به شکايت خانواده هاشمی 

وی در برابر هجمه های  .از رئيس دولت را مورد انتقاد جدی قرار می دهد
صورت گرفته در مورد مسائل اقتصادی مطروحه پيرامون خانواده هاشمی نيز ، 

سالهاست که می خواهند : "می گويد  مدعيان را مورد خطاب قرار می دهد و
همه اين سوء استفاده ها، رانت خواری ها و دزدی ها را افشا و ريشه کن کنند، 
مگر شعارشان همين نبود؟ حداقل پنج سال است که به همه اسناد دسترسی دارند 
پس مستند ادعاهای ايشان چرا ارايه نشد؟ چرا کسی به ايشان نمی گويد اين همه 

شعار دادی، افکار عمومی را مسموم کردی پس چرا ثابت نکردی؟ اين است 
  "عدل اسالمی؟

زهرا . او عالوه بر فشارهای سياسی، در زمينه هنری هم تحت فشار قرار دارد
در دانشگاه ها مجسمه سازی زنان تدريس نمی شود و بيشتر : "رهنورد می گويد

کارهای رئاليستی در مجسمه سازی هم . مجسمه سازی آبستره مطرح است
او با نگرانی ادامه می ." معموال به سفارش شهرداری و در فضاهای شهری است

در ايران، بنيادگرايانی که می خواهند آثار هنری کشور را محو کنند، در : "دهد
 !"حال دزديدن و ناپديد کردن مجسمه ها از مکان های عمومی هستند

 
ناپديد شدن "در حقيقت در هفته های اخير، مطبوعات ايرانی همواره اخبار 

زهرا رهنورد خود، خالق مجسمه نمادين . آثار هنری را بازتاب داده اند" مرموز
ميدان (است که در ميدانی مشهور در تهران " مادر"بسيار معروفی از 

 آيا او نگران اثر هنری خود نيست؟. نصب شده است) محسنی
آنان تاکنون تالش خودشان را : "زهرا رهنورد با بيانی آميخته به طنز می گويد

به گردن مجسمه بستند  يک روز طنابی . برای حمله به اين مجسمه انجام داده اند
مردم هم تهديد کردند چناچه مجسمه را از . و می خواستند آن را پايين بکشند

 !"تغيير خواهند داد‘ رهنورد’ميدان بردارند نام ميدان محسنی را به ميدان 
مجموعه اين اتفاقات، اگرچه باورنکردنی به نظر می رسد، اما به هر ترتيب، 

هرچند شهرداری دور تا دور آن پرده ای . مجسمه هنوز سر جای خود قرار دارد
  .آبی رنگ کشيده است

 
  :زهرا رهنورد

 توافق تهران از قراردادهاي تركمن چاي و گلستان بدتر است 
 
سال يک  ٢٠٠اگر نوسازی پيش می رفت کار به اينجا نمی رسيد که بعد از • 

 ...ترکمنچای ديگر امضا کنيم و آن را فتح الفتوح و فتح المبين بگوييم 
 : اخبار روز

خانم زهرا رهنورد، در سخنانی به مناسبت سالگرد آزادی خرمشهر در جنگ 
هشت ساله، به مقايسه عملکرد دولت در آن دوران و دوره ی فعلی پرداخت و 

توافق نامه ی هسته ای هفته ی گذشته در تهران را توافقنامه ای ننگين ناميد که 
 . از قراردادهای ترکمن چای و گلستان بدتر است

به گزارش سايت کلمه جمعی از خانواده های جان باختگان جنگ با زهرا 
 . رهنورد و ميرحسين موسوی ديدار کردند

دکتر زهرا رهنورد در اين ديدار ضمن تشکر و خوش آمد گويی از حضوراين 
جمع، بزرگداشت سالروز فتح خرمشهر را به خاندان شهادت و ايثار و 

روز فتح خرمشهر، روز بزرگی است که بر : رزمندگی تبريک گفت و افزود
من در ايام حصر . تارک حفظ تماميت ارضی ما مثل خورشيد می درخشد

آبادان و فتح خرمشهر با همسران اعضای کابينه مهندس موسوی در خرمشهر 
. و آبادان بوديم و شاهد ايثارگری ها، فداکاری ها و شهادت ها از نزديک بوديم

واقعا از آنچه می ديديم، نيرو گرفتيم و قسم خورديم که هميشه : رهنورد افزود
پاسدار اين همه ايثار و فداکاری باشيم و فکر نمی کنم سايه نورانی آن رويدادها 

هميشه مثل حضرت موسی که می فرمود . بر زندگی ام هيچ وقت حذف شود
من هيچ وقت ظهيراللکافرين نخواهم شد، انجا قسم خوردم که هيچ وقت يار 

کافرين چه بی دينان و چه کسانی که حق، زيبايی، عدالت و آزادگی را پايمال 
 . می کنند نباشم

بر تارک تماميت ارضی ما فتح خرمشهر و : اين استاد دانشگاه در ادامه گفت
وقتی بيشتر درخشش اين پيروزی ها درک خواهد شد که آن . آبادان می درخشد

توافقنامه هايی که از قرار . را با برخی از توافقنامه های امروزی مقايسه کنيم
دادهای ننگين ترکمنچای و گلستان بدتر است و آخرين نمونه اش همين معاهده 

 . هسته ای هفته گذشته است
وی با ياد آوری اين که در زمان قاجار هم ما با اين معاهدات روبه رو بوديم، 

فقط شايد فرق آن قراردادها با االن اين باشد که قاجارها وقتی اين : گفت
شکست ها را خوردند شخصی مثل عباس ميرزا بود که تمام داليل شکست را 

 . احصا کرد و اقداماتی برای نوسازی کشور انجام داد
شايد اگر حيات پربرکت اميرکبير ادامه می يافت، نوسازی : رهنورد ادامه داد

ای که در زمان عباس ميرزا آغاز شد، خوب پيش می رفت و کار به اينجا نمی 
سال يک ترکمنچای ديگر امضا کنيم و آن را فتح الفتوح  ٢٠٠رسيد که بعد از 

 . و فتح المبين بگوييم
رهنورد با اشاره به اين که ايثارها و رزمندگی ها و شهادت های ايام جنگ 

جنبش سبز به : تحميلی نهايتا به شکوه و حفظ تماميت ارضی انجاميد، گفت
نوعی ديگر به همان دوره متصل است و تماميت و هويت شکوهمند ملی را 

 جنبش سبز امروز در جهت احيای آن ارزش های متعالی است . حفظ می کند



5 

 1389خرداد ماه  2

زير سئوال و � بنظر می رسد که با توجه به نزديک شدن سالگرد انتخابات -   
هنوز دارای ابهام، برخوردها و تهديدها را به خيال پيشگيری از هر واقعه ای 

بهمن انجام شده، توصيه  ٢٢مشابه رفتارهايی که بين عاشورا و . تشديد کرده اند
می کنم بجای اين که اين مقدار نيرو و هزينه و منابع و انرژی و آبروی کشور را 

صرف سرکوب بکنند که نتيجه عکس در درازمدت خواهد داشت، و سبب می 
شود که در هر مناسبتی و رويدادی آرام و قرار نداشته باشند، از ترس نا آرامی 

مدارس و دانشگاهها و ادارات را تعطيل کنند، و اقدامات بسيار ديگر، 
پيشنهادهای مطرح شده برای خروج از اين شرايط را به جريان بياندازند، که 
نتيجه آن عمل به قانون، مجازات ظالم، احترام به حقوق افراد، رضايت ملت، 
صرفه جويی بسيار در هزينه ها، برقراری آرامش در جامعه و حفظ آبروی 

بنظرم حساب دو دوتا چهارتاست و درک آن نيز خيلی نياز . کشور و اسالم است
  .به هوش بااليی ندارد

  
بنظر شخص شما بهترين استراتژی جنبش سبز در موقعيت فعلی چه می  -جرس

 تواند باشد؟
جنبش سبز يک سازمان يا حزب با اعضای مشخص و دارای خط فکری خيلی  - 

خاص نيست، بنابراين برای اين که بتواند هر روز گسترش بيشتری بخصوص 
در کميت بيابد بايد نقاط اشتراک را تقويت کرد که از نظرمن قانون اساسی می 

اين که اهداف راديکالی و تند برای جنبش تعريف شود سبب ريزش . تواند باشد
بنظر من يکی از ويژگی هايی که کمک به . کّمی می شود که به نفع جنبش نيست

ماندگاری جنبش داشته است حضور حتی بخشی از اصولگراها در کنار اصالح 
لذا بايستی با يک . و خانواده نظام در آن است) البته با درجات متفاوت(طلبان 

استراتژی که براساس اشتراکات باشد اين ظرفيت جنبش را نه تنها حفظ کرد بلکه 
بايستی توجه داشت که ممکن است به دليل کاهش هزينه و آسيب ها  .گسترش داد

برای معترضين الزم باشد شيوه بيان اعتراضات متفاوت شود، بنابراين، اين 
استراتژی را نبايستی نشانه موفقيت سرکوب گران و يا نابودی جنبش سبز 

 .دانست
  

جرس ـ آيا ظرفيتهای قانون اساسی در موقعيت فعلی راهگشای جنبش 
دموکراتيک و تغييرات اصالحی و گذار به دموکراسی در ايران است؟ نظر شما 

 چيست؟
بنظر من اصول متعددی از قانون اساسی هنوز اجرا نشده و يا درست و کامل  - 

اجرا نشده است، همچنين قوانين زيادی در ساير مجموعه قوانين کشور وجود 
دارد که برخالف آن عمل شده است، اعتقاد دارم که قانون اساسی و ساير قوانين 
کشور ظرفيت پاسخگويی شبهات و مسايل ايجاد شده در انتخابات و حوادث پس 

در واقع و البته از نگاه من اعتراض جنبش سبز به دور . از آن را بخوبی دارد
حتی روندی که کشور را در طول . زدن قانون و تخطی از قوانين کشور است

پنج سال اخير در مسير عقب گرد و ورشکستگی در عمده حيطه ها قرار داده 
است ناشی از خروج از قانون و سياست ها و برنامه های مصوب و بعضًا 

 . ايستادن مقابل قانون وحرکات و اعمال خود سرانه بوده است
  

 جرس ـ نقش زنان را در جنبش سبز چگونه می بينيد؟
 . بسيار تعيين کننده و مهم از چندين جنبه بوده است - 

حضور مستقيم خودشان بعنوان معترض و فعاليت هايشان و برخوردهايی : اول 
که با آنها صورت گرفته است و تالشی که برای گسترش آگاهی ها در اين زمينه 

  .در جامعه دارند
بعنوان مادر و همسر و همکاری و تحملی که در فعاليت های اعضای  : دوم 

 .خانواده خود دارند
آسيب ديدگان اصلی نيز اينها هستند، هم آسيب هايی که مستقيم به خودشان : سوم 

به هر حال . وارد شده است، و هم تحمل آسيب های وارد شده بر اعضای خانواده
زنان در گسترش و بقای اين نهضت نقش اساسی داشته و در آينده نيز خواهند 

البته اميدوارم در صورت رسيدن به آرمانها، برخالف هميشه بتوانند . داشت
 .جايگاه واقعی خود را از نظر حقوقی ـ اجتماعی ـ سياسی کسب کنند

  
با مروری بر آنچه گذشت و با نيم نگاهی به فشارها، تهديدات، بگير و  -جرس

ببندها و عملکرد دولتمردان طی ماههای اخير، تحليلتان از شرايط موجود 
 چيست؟ اوضاع را چگونه می بينيد؟ 

اتفاقات عجيب و غريبی در حال وقوع است که عمدتًا برخالف قانون و موازين  -
  .اسالمی است

تماميت خواهان اگر مثًال تا سال گذشته حجب و حيايی در علنی نکردن اعمال  
 خود در تقويت تماميت خواهی خود داشتند، ديگر آن را نيز کنار گذاشته و به 

فرزند سوم اکبر هاشمی رفسنجانی، غير از نمايندگی مجلس پنجم، در زمينه 
و  »زن«  نگاری نيز، از نوآورانی بوده است که با انتشار روزنامه روزنامه

حاشيه و متن هايی آه زمان انتشار و سپس تعطيلی آن بوجود آمد، نام خود را در 
های توقيف شده و در محاق رفتۀ عصر  فهرست اولين مديران مسئول روزنامه

 .اصالحات قرار داد
بسياری بر اين باورند که صرف اطالق فرزند هاشمی رفسنجانی و دختر يکی  

از متنفذترين مقامات جمهوری اسالمی برای وی کافی نيست، چرا که می توان و 
بايد او را بعنوان فائزه هاشمی شناخت؛ چرا که بعنوان يک زن توانسته است 

خود را بعنوان يکی از تاثيرگذاران در سه صحنۀ سياست، روزنامه نگاری و 
  .حوزۀ زنان مطرح نمايد

فائزه هاشمی با اينکه دختر يكی از روحانيون عالی رتبه جمهوری اسالمی  
سواری بانوان را مورد  محسوب می شود، اما از اينکه ورزش زنان و دوچرخه

دفاع قرار دهد و در دانشگاه دخترانۀ الزهرا، چادر از سر بردارد و همزمان در 
مونا دخترم هم "ميان تشويق دانشجويان پسر دانشگاه علم و صنعت بگويد 

 .، هرگز ابايی ندارد"تواند به خواستگاری يك پسر برود می
رياست فدراسيون اسالمی ورزش زنان، در سنت شکنی حتی پا را فراتر نهاده  

قرار داده   و در روزنامه خود، جايگاه زن بعنوان نيمی از جامعه را مورد دفاع
آنيم آه نبايد  فكر می... هنوز هم زن، جنس دوم است"و بارها گفته بود 

ها همان قوانين و موازين شرعی است، غافل  آنيم سنت شكنی بكنيم و فكر می سنت
گردد به تداخل سنت و شرع،که بعضی از آنها  از اينكه بخشی از مسائل برمی

وی پا را فراتر نهاده و غير از اينکه تعدد زوجات را مورد ..." تحميلی است 
ها فرار کنم،  کنم از کليشه هميشه سعی می: "حمله قرار می دهد، تاکيد می کند

ها باشم، متاسفانه بعد از انقالب ما يکسری رفتارها برای  خواهم تابع کليشه نمی
ها ارزش شد، رنگ مشکی ارزش شد، چادر مشکی، مانتو مشکی، مقنعه  خانم

ها خوب  اين ارزش. های تيره و مرده ارزش شد مشکی، روسری مشکی و رنگ
نبود از هر لحاظ بهداشتی، پزشکی و روانشناسی، عمل مثبتی نيست حتی رنگ 

در بحث "فائزه هاشمی خاطرنشان می کند ." مشکی از نظر اسالمی کراهت دارد
زنان، هم با راست ها در جدال بوده ام هم با چپ ها و هنوز هم پای مرامم هستم 

 ".و مشکلی برای درگير شدن با نيروهای سياسی ندارم
فائزه هاشمی را نقاد دوران اصالحات نيز می شناسند؛ وی بعد از آن هشت  

گويند  طلبان می اصالح: "سال، و طی سالهای قدرِت احمدی نژاد، منتقدانه گفت
آه ما آزادی و جامعه مدنی را نهادينه آرديم؛ اما يکی از نتايج و دستاوردهای 

نژاد بود و می توان پرسيد آجا آزادی  سياسی آنها، روی آار آمدن دولت احمدی
نهادينه شده است؟ در واقع طی تمام اين سالها نيز، نهادها و نيروهای اصالحات 

 ".مان برسيم آنكه ما به اهداف اصالحی شناسايی شدند و هدر رفتند، بی
فائزه . اما حضور احمدی نژاد در صحنۀ جامعه، اوضاع را کامال تغيير داد

هاشمی در جريان انتخابات رياست جمهوری دور دهم، با اينکه از عدم بازگشت 
خود به سياست سخن گفته بود، اما ضرورت زمان و شرايط جامعه در چهار 

در شرايطی به سر "سال حکومت احمدی نژاد را چنان ديد که فرياد برآورد 
 ".بريم آه نكبت، خفت و خواری نصيب ملت ايران شده است می

بويژه (، خانواده هاشمی ٨٨محمود احمدی نژاد طی مناظره های انتخاباتی سال  
را سيبِل حمالِت پوپوليستی و تبليغاتِی خود قرار داد و از همان ) فرزندان وی

خرداد،  ٢٢زمان تا کنون، حاميان رئيس دولِت برآمده از انتخابات مهندسی شده 
 .از هيچ اتهام زنی، تهديد، حمله و جوسازی فروگذار نکرده اند

فائزه هاشمی در جريان ناآرامی های پس از انتخابات نيز دستگير و سپس آزاد  
را، در ليستی قرار ) مهدی(شد و همين همراهِی وی با جنبش، نام وی و برادرش 

داد که هر روز بحث احضارشان به مراجع قضايی، زينت بخش رسانه های 
 .حامِی دولت است

در دومين روز از سال نو نيز، حسن الهوتی، فرزند فائزه هاشمی که در خارج  
از کشور تحصيل می کند، زمانی که برای ديدِن خانواده خود به ايران بازمی 

 .از زندان آزاد شد -با قيد وثيقه -گشت، دستگير و موقتا 
خرداد، با فائزه هاشمی که تاکيد  ٢٢در آستانه سالگرد دوم خرداد و متعاقب آن  

، گفتگو می کنيم و اين "به مبارزه با انحصار و تماميت خواهی می بالد"دارد 
خرداد، جنبش  ٢٢فعال مدنی در گفتگو با جرس، از دغدغه های خود در آستانه 

سبز، بحران سازِی حاميان کودتا، نقش زنان در جنبش، شکايتی که در مورد 
و در محاق مانده و از شرايط فعلی سخن می گويد و معتقد   احمدی نژاد داشته

 "...اتفاقات عجيب و غريبی در کشور، در حال وقوع می باشد"است 
 

انتخابات جنجال برانگيز   خرداد و ساگرد ٢٢با توجه به فرارسيدِن  -جرس
رياست جمهوری، راههای برون رفت يا گذار از وضعيت موجود را چگونه می 

 بينيد؟
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 ...جرس ـ و در مورد نتيجه شکايت خانواده هاشمی از احمدی نژاد
عالوه براين شکايت، شکايت های متعدد و جداگانه همگی ما بخصوص از  - 

رسانه ها بوده است که هيچ کدام علی رغم گذشت نزديک به يک سال به جريان 
ميليونی زمان می برد و  75باالخره پرونده دار کردن اکثريت ملت . نيفتاده است

سياست امروز اين است که . ديگر وقت برای رسيدگی به چنين شکاياتی نيست
همه بايستی پرونده در دستگاههای امنيتی و قضايی داشته باشند تا هر کس 

مگر اين نهاد ها و . بنحوی نتواند به اعتراضات و انتقادات خود ادامه دهد
سازمان ها چه تعداد پرسنل دارند که بتوانند همزمان هم به شکايات معترضين 

بديهی است که از  .رسيدگی کنند وهم آن وظيفه مهم و خطير را به انجام برسانند
نظر اين گروه حفظ قدرت به هر قيمتی نسبت به رسيدگی به شکايت شهروندان 

 .در اولويت قرار دارد
  

فکر می کنيد که چرا خانواده و شخص آقای هاشمی هميشه با  -جرس
رويکردهای متناقض در جامعه مواجه هستند، تاجايی که فردی همچون محمود 

احمدی نژاد برای تحکيم جايگاه خود در جامعه ترجيح می دهد که خود را در 
تقابل با خانواده هاشمی تعريف کند؟ چرا آقای هاشمی در هر دوره ای و توسط 

 همه مورد حمله قرار می گيرد؟
آقای هاشمی هميشه صالح جامعه را می بيند و معتقد است که برای رشد و  - 

توسعه کشور همه گروه ها، چه چپ و چه راست و چه مستقل، بايد حضور 
اما متأسفانه هميشه احزاب . داشته باشند و هيچ وقت هم باندی اطراف خود نداشت

و گروه ها همه استفاده خود را از ايشان کرده و بعد از به قدرت رسيدن عليه 
به ايشان حمله کردن بسيار راحت است چرا که ايشان به دليل حفظ . ايشان شده اند

نظام و پيشگيری از تنش، هرجا که موضوع به خودش مربوط بوده معموًال از 
خود گذشته است، و بعد هم بدون هيچ حس خصومت و انتقامی همه اين ها را 

  .دوباره پذيرفته است
به گمان من بعضی افراد با در افتادن با انسان های بزرگ درپی ساختن  

شخصيتی کاذب برای خود و بزرگ شدن هستند، و با تخريب آقای هاشمی و 
عملکرد او به دنبال موفق جلوه دادن عملکرد ضعيف و بعضًا نادرست خود 

 .هستند، چون در ارزيابی ها و قضاوت ها، با اين دوره مقايسه می شوند
و همچنين آقای هاشمی هميشه در طول اين سی سال شايد تنها کسی بوده که  

بحرانها را مديريت کرده است، و حمالت، بخصوص در اين برهه نشان دهنده 
اين است که اين تفکر، منافع خود را در ادامه بحران موجود می بيند نکته بسيار 
مهم ديگر بخصوص در شرايط روز جامعه ، آقای هاشمی به دنبال حقوق مردم 

است و پشتيبانی مردم را برای نظام اصلی ترين سرمايه می داند و اين ها به 
دنبال انکار اين موضوع و از بين بردن حقوق مردم و تثبيت خودشان، و لذا 

آنها با تخريب ها و حمالت به دنبال حذف هاشمی و يا . هاشمی را مانع می داند
يک هاشمی ضعيف هستند، ولی نمی دانند هاشمی يک فرد نيست که قابل حذف 

قصد دارند با تخريب ايشان روحيه . باشد بلکه يک تفکر است که جريان دارد
اعتدال و ميانه روی را به منظور ايجاد فضا برای اعمال تند خود در جامعه از 

  .بين ببرند
  

از شخص آقای هاشمی بگذريم؛ فکر می کنيد که علت حساسيت روی  -جرس
به عنوان فرزندان آقای هاشمی چيست؟ چرا  -بويژه مهدی -شما و برادرانتان 

روی فرزندان بقيه مسئولين اينقدر حساسيت وجود ندارد که روی شما و 
 برادرانتان وجود دارد؟

مهمترين هدف، تخريب هاشمی است، برای خودش که نقطه ضعف ندارند، از  - 
طريق همان شايعات و دروغ هايی که سالها درباره فرزندان ايشان به همين 
منظور پخش کرده اند، بهره برداری می کنند و از طريق فرزندان به او می 

خانواده و فرزندان بسيار از مسئولين رده باال نيز در اين اعتراضات . رسند
حضور داشته اند و حتی بعضی دستگير شدند، که البته فوری آزاد شدند ولی 

 حضور آنها با حضور من چه فرقی دارد؟ . اخبار آنها منعکس نشد
و دوم اين که اين تفکر، هرکه را مانع خود ببيند نابود می کند، و حاال فرزندان  

 .هاشمی يکی از موانع هستند
سوم شايد فکر می کنند تأثير گذار هستيم، به هر حال افکار و عمل ما با آنها  

متفاوت است و بعضًا مقابل آنها ، چون سالحی جز زور و عوامفريبی ندارند، و 
در ضمن در حوادث پس از . تماميت خواه هستند، تحمل صدای ديگری را ندارند

 . انتخابات نيز در مقابل آنها قرار داريم و در کنار مردم
در هرصورت مخالفان آقای هاشمی شايد گمان می کنند که پاشنه آشيل ايشان  

يا شايد از آقای . خانواده اش است و از اين طريق می توانند به او ضربه بزنند
هاشمی انتظار دارند که جلوی فرزندان خود را بگيرد تا بر خالف نظرات آنان 

 که بسيار مسير تنگ و بسته ای است عمل نشود، و يـا به دليل اين که ما خود در 

صراحت و بدون هيچ نگرانی، دين، اخالق و قانون را زير پا می گذارند و جالب 
اين که از طرف سران کشور نيز عکس العملی وجود ندارد و ديگر کفن پوشی 

به چند مورد از هزاران که دقيقًا برخالف اصول قانون . نيز به خيابان نمی آيد
 :اساسی است اشاره می کنم

حرکات و صحبت های همراه با مکر و دروغ و تهمت در رابطه با افراد،  
يا اين که گفته می شود در تعيين . آمارها، پروژه ها، برنامه ها، افتتاح ها

صالحيت ها اصل بر برائت نيست که دقيقًا مخالف اصل سی و هفتم قانون 
. اساسی است که بدون هيچ شرط و اما و اگری اصل را بر برائت قرار داده است
يا اين که اخيرًا از طرف حراست يکی از سازمانها اعالم شد که بخشنامه کرده 

اند پرسنل بايستی سفرهای شخصی خود را به سازمان محل خدمت اطالع دهند، 
و يا وقتی رسمًا از ورود . يعنی ورود غير قانونی به زندگی شخصی افراد

احضار برای . انـتشارات آثار شهيد دکتر بهشتی به نمايشگاه جلوگيری می شود
بازجويی ها، دستگيری ها، اعـدام ها، دادگـاه های نمايشی، اعـتراف گيری ها، 
شنودها، کـنترل ايميل ها تهديد کردن ها و خط و نشان کشيدن آن هم بصورت 
. بسيار گسترده و برای جمعيت عظيمی از مردم خارج از چارچوب های قانونی

که اين خود يک عمل ( عجيب تر از همه اين ها، اطالعاتی را که از شنودها 
به دست می آورند به رسانه های همسوی خود برای انتشار ) غير قانونی است

می دهند، و در عملی ديگر آن قسمت از شنود که به نفعشان نيست را ناديده می 
گيرند و با زدن سروته گفتگوها و استفاده گزينشی از آن ها برای افراد پرونده 

به فرض هم که . سازی و سپس دستگيری و بازجويی و حتی حکم صادر می کنند
با طی مراحلی قانونی اجازه شنود را بگيرند، نهادهای امنيتی بايستی امين مردم 
باشند و به سوء استفاده از اين اطالعات در جهت منافع گروه خود نپردازند، اين 

که قانونی می گويد که دستگاه های امنيتی و نظامی نبايستی وارد سياست و ساير 
  .حيطه ها بشوند بی دليل نيست، چرا که چنين فسادهايی در بر دارد

اوضاع را به سمتی برده اند که متأسفانه متخلفين و پرونده دارها نه تنها آزادند و  
مشکلی ندارند بلکه به کارهای خالف خود همچنان ادامه می دهند و افراد بی گناه 

. و شهروندان معمولی که به دنبال حق قانونی خود هستند پرونده دار شده اند
عجيب تر اين که اتهام و دروغ و اهانت نثار افراد در رسانه ها می کنند، ولـی 
همين رسـانه، بـخصوص رسانه های حامی اصالحات از ترس توقيف جرأت 

 .چاپ جوابيه ها را بصورت کامل ندارند
  

حذف اعضای مجاهدين انقالب اسالمی و جبهه مشارکت ابعاد گسترده  -جرس
گمان نمی کنيد باتوجه به خيزهای ... تری نسبت به کارگزاران سازندگی دارد

 کارگزاران در سطح گسترده تری هدف بعدی باشند؟... چند ماهه افراطيون 
کارگزاران همين اًالن نيز در سيبل قرار دارند و بسياری از اعضای آن در  -

زندان بوده و يا هستند، سايت جوانان کارگزاران توقيف شده است، حسين 
. مرعشی، آقای عطريان فر، آقای آقايی و بسياری ديگر در زندان بوده يا هستند

حوادث بعد از انتخابات همه اصالح طلبان و حتی بخشی از اصولگرايان را 
بسياری مورد . هدف قرار داده است و هيچ کس از اين گردونه خارج نيست

بازجويی قرار گرفته اند و يا زندان هستند به جرم اين کـه در ستاد آقای موسوی 
و يا آقای کروبی در زمان انتخابات فعال بوده اند، در حالی که انتخابات و ستاد 
ها همگی قانونی بوده است اين ها کانديداهای مورد تائيد نظام بوده اند و بـبينيد 

که چگونه به بن بست رسيده اند که حتی انتشارات آثار آقای دکتر بهشتی نيز 
سال پـيش بر  30آثار ايشان به نـزديـک بـه . اجازه حضور در نمايشگاه نمی يابد

اين گونه رفتار ها نشانه ای مشخص و شفاف از ميزان تماميت . می گردد
 .خواهی، اين گروه و همچنين نشان دهنده استيصال باالی آنها است

  
جرس ـ باتوجه به بازگشت زندانيان سياسی به زندان و نزديک بودن سالگرد 

انتخابات مهندسی شده، بنظر می رسد که بار ديگر افراطيون در صدد هستند تا 
 جامعه را به آستانه بحران نزديک کنند، نظرتان چيست؟ 

متأسفانه اين روندی است که از بعد از انتخابات شکل گرفته است و هدف  - 
در کشورهای جهان . ايجاد ترس و وحشت برای ساکت کردن معترضين است

ساله  100تاريخ . سوم و از جمله ايران انگار قرار نيست چيزی نهادينه شود
ايران تالش ها و مبارزات زيادی برای کسب آزادی و حقوق شهروندی داشته و 

ولی متأسفانه هنوز . هزينه های زيادی نيز پرداخت شده که هنوز هم ادامه دارد
ظلم هرچه گسترده شود به نابودی خودش کمک می . هم اندرخم همان کوچه اوليم

کند، فکر می کنم همه اين برخوردهای غير قانونی که روز به روز گسترده تر 
نيز می شود سبب آگاهی و بيداری بيشتر مردم می شود که با خود خير به همراه 

ثابت قدمی و ايستادگی نتيجه می دهد و سرانجام هر سختی، پيروزی .دارد
  .فراموش نکنيم که حق گرفتنی است، اميدوارم با کمترين هزينه باشد.است
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 اعتراض به سركوب در برلين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اخبار روز  
نهاد ابرانی و سه نهاد کرد  ٥مای به دعوت  ٢٢روز شنبه : گزارش دريافتی 

ترکيه، يک تظاهرات در اعتراض به اعدام و سرکوب گسترده وجتايت اخير 
زندانی سياسی ، فرزاد کمانگر، شيرين الم هولی، علی  ٥رژيم در رابطه با اعدام 

حيدريان، فرهاد وکيلی ، چهار مبارز کرد و مهدی اسالميان با شرکت بيش 
حواسته های تظاهرکنندگان لغو مجازات اعدام، توقف . نفر برگزار شد ٥٠٠از

عقيدتی، جلب  -هر نوع شکنجه و آزادی بی قيد و شرط زندانيان سياسی 
همبستگی بين المللی برای توقف سرکوب و اعدام در ايران و محکوم کردن رژيم 

 .بود که در قالب شعار و پالکارت بيان می شد
مسير اين تظاهرات از خيابان های اصلی شهر برلن شروع و در محل لوح يابود 

که دکتر (قربانيان ترور دولتی رژيم اسالمی ايران در رستوران ميکونوس برلن 
صادق شرفکندی، دبير کل حزب دمکرات کردستان ايران به همراه سه تن از 

) به قتل رسيدند ١٩٩٢سپتامبر  ١٧يارانش توسط کوماندوی مرگ رژيم در 
 .خاتمه يافت

زندانی " قطع فوری احکام اعدام"شرکت کنندگان در تظاهرات با شعارهای 
مرگ بر " جمهوری اسالمی نابود بايد گردد، "، "سياسی آزاد بايد گردد

قتل ترور و آعدام، ماهيت جمهوری "، "نه به جمهوری اسالمی" ديکتاتوری
ساله رژيم  ٣١به آلمانی اعتراض خود را نسبت به اين جنايت و جنايات " اسالمی

 . اسالمی ايران ابراز نمودند
در بين راه برگزار کنندگان با توضيح علت حضور خود در خيابان به افشای 

 . جنايات رژيم پرداختند
درميتيگ پايانی تظاهرات ، بعد از اعالم يک دقيقه سکوت، نماينده حزب 

، کانون فرهنگی )ترکيه(دمکرات کردستان ايران و کميته همبستگی کردستان 
 . افغانستان پيام خواندند و اين جنايت را محکوم کردند

خبراين تظاهرات در راديو هائيی که در داخل ايران انعکاس می يابند، در 
     .انعکاس يافت Info Radioتلويزيون برلن و تلويزيون ايرانيان برلن و 

سه نهاد همگامی کانون ها و نهادهای ايرانی در همبستگی و پشتيبانی از 
مبارزات مردم ايران در خارج از کشور از برلن و هانوفر از برگزارکنند گان 

 . اين تظاهرات بودند
 
 
 

يک خانواده مذهبی و سياسی بزرگ شده ايم و چون در جريان بسياری از چيزها 
که اين ها می خواهند به جامعه به عنوان اسالم و دين تحميل کنند هستيم و 

بنظرم اين را از . مخالفت می کنيم و ظاهر و باطن خودمان نيز يکی بوده است
 .که مشکل آنها با فرزندان آقای هاشمی چيست. خودشان بپرسيد

  
علت اين برخوردها به صورت مشخص آيا درگيری خانواده هاشمی با  -جرس

 مسائل اقتصادی بيشتر از ساير فرزندان مسئولين و بزرگان نيست؟ 
حداقل ايـن ها کـه خـود ايـن شايعات را . اين حرف ها همه دروغ و تهمت است - 

دارايی ها عجيب . ساخته و پخش کرده اند بهتر از هر کسی می دانند دروغ است
طبق شايعات که با . و غريبی که به خانواده هاشمی نسبت می دهند دروغ است

هدف ساخته و پخش شده اند، من کلی برج و ويال و منزل و رستوران و حتی 
 .امالک ديگر در شهرهای مختلف ايران و لندن و کانادا دارم

ويالی آنچنانی در کالردشت، کاخ در لندن، آزاد راه درکانادا، رسـتوران بـوف،  
سـاختمانی عظيمی در شهرک غرب، اسب های بسيار و خيلی چيزهای ديگر که 

همگی اينها دروغ است، اين شايعات نيز بنظر من توسط خود اين ها ساخته و 
پخش شده که بتوانند در زمان الزم از آن بهره برداری بکنند، که االن دارند اين 
کار را می کنند خودشان در طول سالها اين شايعات را ساخته اند و در زمانهای 

 .مختلف بهره برداری کرده اند
آقای احمدی نژاد سالهاست که می خواهد همه اين سوء استفاده ها، رانت خواری  

ها و دزدی ها را افشا و ريشه کن کند، مگر شعارش همين نبود؟ ايشان و 
گروهش حداقل پنج سال است که به همه اسناد دسترسی دارند پس مستند ادعاهای 

ايشان چرا ارايه نشد؟ چرا کسی به ايشان نمی گويد اين همه شعار دادی، افکار 
 عمومی را مسموم کردی پس چرا ثابت نکردی؟ اين است عدل اسالمی؟

 

 افزايش آزار و اذيت بر بهاييان مازندران
 

 -خبرگزاری هرانا 
در طي دو سه هفته ی اخير اعمال فشار و آزار بر شهروندان بهايي ساآن 

مازندران رو به افزايش بوذه آه در ذيل چند نمونه از برخوردهاي امنيتي طي 
 :چند هفته اخير در اين استان آورده مي شود

بازداشت سيمين گرجي شهروند بهايي ساآن قائمشهر و مشفق سمندري شهروند -
قابل ذآر است نامبردگان . (بهايي ساآن بابل براي سپري آردن محكوميت زندان

 (.ماه و يك سال زندان محكوم شده اند 6به ترتيب هر آدام به 
اردي بهشت ماه وحيد اسماعيل زادگان شهروند بهايي ساآن تنكابن  11در تاريخ -

همراه پدر و مادرش به اداره ی اطالعات احضار آه مادر نامبرده پس از چند 
ساعت بازجويي آزاد مي گردد ولي وحيد اسماعيل زادگان و پدرش بازداشت مي 

 .شوند
اردي بهشت ماه ماموران امنيتي به منازل دو برادر بهايي  21روز سه شنبه -

ساآن قائمشهر به نام هاي چنگيز و پرويز اوالدي هجوم آورده آه پس از تفتيش 
همسر (و ضبط بعضي از اموال، هنگام ترك محل چنگيز اوالدي و شهناز رنجبر

 .را براي روز شنبه به اداره اطالعات احضار مي نمايند (پرويز
اردي بهشت  23دانشگاه سراسري ساري در  2نگين سياح دانشجوي بهايي ترم -

 .ماه از دانشگاه اخراج می شود
اردي بهشت ماه به منزل پژمان روشنكوهي  25ماموران امنيتي در تاريخ -

شهروند بهايي ساآن ساري هجوم آورده آه پس از تفتيش منزل و ضبط بعضي 
اموال، نامبرده را نيز به اداره اطالعات احضار آه پس از چند ساعت بازجويي 

هم چنين ماموران در همين روز به منزل يك شهروند بهايي ديگر . آزاد مي شود
ساری به نام عين الدين خوان يغماء نيز رفته ولي به دليل عدم حضور نامبرده 

 .پس از پرس و جو از همسايگان محل را ترك مي آنند
زميني به مساحت پنج هزار متر ) وابسته به سپاه(ستاد اموال و امالك مازندران 

متعلق به مرحوم احمد احمدزاده را طبق فرمان امام در سمنا دشت قائمشهر 
تصرف آرد اين در حاليست آه ورثه مرحوم مشغول آشاورزي در اين زمين 

 .بوده اند
سهراب لقايي ساآن قائمشهرماه هاست ) عينك فروشي(در حاليكه محل آسب 

توسط اداره ی اطالعات پلمپ شده نامبرده با نصب تابلويي از مشتريان خود 
خواسته براي تحويل عينك هاي خود به عينك سازي يك شهروند بهايي ديگر به 

 26نام سيما رحمانيان مراجعه آنند در همين راستا سيما رحمانيان روز يك شنبه 
اردي بهشت ماه به اداره ی اطالعات قائمشهر احضار و در آنجا طي تهديدي از 
وي خواسته مي شود ديگر به سهراب لقايي آمك نكند در غير اين صورت محل 

 .آسب وي نيز پلمپ مي شود
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کامپيوتر شخصی دختر آرمين سوال کرده بودند، يادآورشد بر اساس قوانين وقتی 
حکم بارزسی صادر می شود کليه وسايل موجود در منزل متهم به عنوان وسايل 
شخصی زوج ساکن در منزل به شمار می رود و لذا منعی برای ضبط آنها وجود 

همچنين به آنها گفته شد احتمال اينکه محسن ارمين از طريق کامپيوتر . ندارد
دختران خود اقدام به ارسال ايميل کرده باشد نيز منتفی نيست لذا در روال قانونی 
بررسی فعاليت های متهم بايد تمامی وسايل موجود در منزل شخصی ايشان مورد 

  .بازرسی قرار گيرد
به   دفتر دادستانی تهران در پاسخ به اين پرسش که مگر فرستادن ايميل هم 

  .عنوان جرم تلقی می شود پاسخی نداده اند
بر اساس اين گزارش برخالف روند گذشته که به خانواده های زندانيان   همچنين 

اعالم می شد که از محل   سياسی پس از بازداشت و مراجعه به دادستانی
نگهداری زندانيان بی اطالع هستند اينبار به خانواده آرمين اعالم شده است که 

لذا خانواده آرمين نيز اين اقدام دادستانی . اين زندانی در اوين نگهداری می شود
که در نهايت آدرس محل نگهداری اين زندانی را در اختيار خانواده ها قرار می 

دهند به عنوان نکته مثبت ياد کردند و اميدوار هستند در راستای اين 
نهادهای قضايی حداقل موفق شوند کامپيوترهای شخصی دختران   برخوردهای
مطالب و مقاالت دانشگاهی در آن نگهداری می شد به آنها باز پس   آرمين که
 داده شود

 

  شود جعفر پناهي امشب آزاد مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :جرس
منابع آگاه خبر داده اند آه جعفر پناهي آارگردان سينما امشب از زندان اوين  

 .آزاد خواهد شد
سازان  هنگامی که به همراه گروه ديگری از فيلم ١٣٨٨مرداد  ٨پناهی پنجشنبه 

شدگان اعتراضات به نتايج انتخابات رياست جمهوری دهم  برای گراميداشت کشته
همراه مهناز محمدی، مستندساز بازداشت و پس از  به بهشت زهرا رفته بود، به

نفر از  ١٨اسفند به همراه  ١٠چند روز آزاد شد اما چندي بعد در شامگاه دوشنبه 
بار ديگر از   اعضای خانواده و دوستانی که در خانه او در تهران مهمان بودند

 .سوي مسئوالن امنيتي بازداشت شد
پس از چند روز و در چند مرحله، اعضای خانواده و همکاران پناهی آزاد شدند، 

های قضايی تاکنون علت بازداشت و اتهام او را  مقام. بازداشت او ادامه يافت  اما
در اين مورد صرفا دادستان تهران بازداشت او را غيرسياسی . اند اعالم نکرده

اند، دليل دستگيری او  کاران ادعا کرده های وابسته به محافظه رسانه. دانست
جعفر پناهی يکی از . تدارک برای ساختن فيلمی عليه نظام، بوده است

پناهی کارش را در سينما به . ترين کارگردانان ايرانی در جهان است شده شناخته
بسياری از فيلم .عنوان دستيار کارگرداِن فيلم های عباس کيارستمی آغاز کرد

های او تصويری صريح و انتقادی از مشکالت جامعه ايرانی ارائه می دهند که 
 .اين امر سبب اعمال محدوديت هايی برای نمايش آثارش شده است

ای اعالم کرده يک فيلمساز ديگر، محمدعلی  سازمان عفو بين الملل در بيانيه
هاي  چندي پيش چهره .است شيرزادی، نيز همراه با جعفر پناهی بازداشت شده

شاخص سينماي از جمله مارتين اسکورسيزی، استيون اسپيلبرگ، فرانسيس 
فورد کاپوال، برادران کوئن، مايکل مور، اليور استون، رابرت دنيرو و رابرت 
ردفورد و چندين هنرپيشه و کارگردان ديگر آمريکايی جزء با انتشار نامه اي 

 خواستار آزادي او شدند
 

 خستگي نيروهاي امنيتي از روحيه مقاوم سحرخيز
 آرزو پويان 

 
 
 
 
 
 

 : جرس
ارديبهشت در  ٢۶از محسن آرمين عضو سازمان مجاهدين انقالب اسالمی که 

منزل خود بازداشت شده است تاکنون هيچ خبری به بيرون از زندان منتقل نشده 
ابن در حاليست که   .است و خانواده او هيچ اطالعی از وضعيت وی ندارند

وضعيت پرونده عيسی سحرخيز همچنان نامشخص است و به جز برگزاری يک 
دادگاه که مربوط به دادگاه کارکنان دولت بوده است در مورد اتهامات انتخاباتی 

اين روزنامه نگار نه دادگاهی برگزار شده است و نه مشخص است که چه زمان 
  .قرار است جلسه دادگاه برای وی برگزار شود

   
 صورت زخمی سحرخيز در زندان

خانواده عيسی سحرخيز همچنان نسبت به وضعيت بيماری اين روزنامه نگار  
نگران هستند و خواستار تجديد نظر دادستانی تهران در خصوص نحوه   دربند،

برخورد با يک زندانی که داروهای او پس از انتقال از اوين به زندان رجايی 
شهر کرج در اختيار سحرخيز قرار نگرفته است تدبيری انديشيده شود تا حداقل 

  .زندانيان سياسی از حقوق معمولی خود در زندان برخوردار باشند
يکی از نزديکان خانواده سحرخير به خبرنگار جرس گفت، سرگيجه و افت  

فشار عيسی سحرحيز در زندان، موجب زمين خوردن اين روزنامه نگار و 
جراحت صورت وی شده است که ديدن صورت زحمی سحرخير و وضعيت او 

  .بسيار آشفته کرده بود  در يک مالقات کابينی خانواده وی را
به گفته اين منبع خبری تا کنون به عيسی سحرخيز که نزديک به يازده ماه در  

زندان است و از امکان مرخصی هم محروم مانده است تنها سه بار اجازه مالقات 
داده شد که اخيرا با دستور دادستانی تهران امکان اين   حضوری با خانواده
 .نيز لغو شده است  مالقات حضوری

يکی از نزديکان سحرخيز به جرس گفته است روحيه مقاوم اين روزنامه نگار  
زندانی نهادهای امنيتی را کالفه کرده است و به همين منظور سخت گيری های 

را در زمينه ايجاد امکان برای مالقات اين زندانی سياسی و خانواده   بيشتری
 .ايجاد کرده اند

پرونده عيسی سحرخيز همچنان در بالتکليفی به سر می برد و به جز برگزاری  
يک دادگاه که مربوط به دادگاه کارکنان دولت بوده است در مورد اتهامات 

انتخاباتی اين روزنامه نگار نه دادگاهی برگزار شده است و نه مشخص می کنند 
  .که چه زمان قرار است جلسه دادگاه برای وی برگزار شود

بر اساس اين گزارش نکته عجيب ماجرا اينجاست که برای برگزاری دادگاه  
کارکنان دولت به منزل عيسی سحرخيز زنگ می زنند و خواستار حضور او در 

وقتی از طرف خانواده به آنها گفته می شود که سحرخيز . جلسه دادگاه می شوند
و در نهايت با ! در زندان است آنها هم از اين موضوع شگفت زده می شوند

پيگيری های وکيل پرونده جلسه ای را برای موارد اتهامی گذشته که هيچ 
ارتباطی به انتخابات نداشت برای او برگزار می کنند که سحرخيز در اين دادگاه 

تبرئه می شود اما اين روزنامه نگار همچنان در زندان است تا به اتهامات 
  .انتخاباتی او در دادگاهی ديگر رسيدگی شود

  
  
 آخرين اطالعات از وضعيت آرمين 
  

گزارش خبرنگار جرس حاکيست خانواده آرمين با مراجعه به دادستانی تهران 
برخی از لوازم ضبط شده توسط ماموران امنيتی شده اند اما   خواستار پس گيری

  .پاسخ مثبتی دريافت نکرده اند
گفته می شود برخورد ماموران امنيتی با خانواده آرمين به هنگام دستگيری اين  

عضو سازمان مجاهدين محترمانه بوده است اما کامپيوترهای شخصی دختران 
  .آرمين نيز در بازرسی منزل وی توسط ماموران امنيتی مصادره شده است

 معاون دادستانی تهران در پاسخ به خانواده آرمين که نسبت به چرايی ضبط  
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رسانه از روايات شهروندان برای اطالع رسانی در جامعه استفاده کند و با اين 
استراتژی عمًال هر تاکتيک امنيتی و نظامی حاکمان را برای مقابله با جنبش سبز 

 .با شکست مواجه سازد
در اين ميان پايگاه های اطالع رسانی سبز نيز که از دل همين جنبش روييده اند  

و با تغذيه اطالعاتی فرد فرد هموطنان سبزانديش اداره می شوند، با تالشی شبانه 
 می کوشند  »صبر و استقامت«و با تکيه بر راهبرد  »همتی مضاعف«روزی و 

تا رسالت جنبش سبز را که همان اطالع رسانی و آگاه کردن ملت، اعم از مخالف 
در اين حوزه نيز حاکميت اقتدارگرا . و موافق، از واقعيات پيش روست دنبال کنند

با صرف مبالغ هنگفت از بيت المال و استخدام هکرهای بين المللی حرفه ای 
، با حرکتهای تروريستی در حوزه ارتباطات »ارتش سايبری«تحت پوشش 

اين طرح های . مجازی، سعی دارد تا صدای رسانه های سبز را خاموش کند
شيطانی هربار با تيزهوشی متخصصان رسانه های سبز خنثی می شود و آنچنان 
حسرت خاموشی صدای ما را به دل محفلهای دروغ پراکنی ميگذارد که اين ياس 

از تريبونهای رسمی  »حمايت بيگانه از رسانه های سبز«و شکست را با عنوان 
 .و غير رسمی خود منتشر می کنند

ما پايگاه های اطالع رسانی جنبش سبزملت ايران ضمن تبريک وتهنيت  
فرارسيدن ماه دفاع از حقوق ملت و ماه آگاهی و حق جويی، خرداد ماه، به ملت 
آگاه، سرافراز و آزاده ايران، اعالم می کنيم که تا لحظه پيروزی با ايستادگی و 

استقامت، رسالت اطالع رسانی خود را ادامه می دهيم و تا روزی که استبداد از 
همچنين يا آور می شويم . و بوم رخت برنبندد از پای نخواهيم نشست اين مرز

 :که
عنصر آگاهی اکسير حيات جنبش سبز ايران است و برای تداوم اين جنبش  *  

لذا از تمامی سبزانديشان . رسالت فرد فرد ما، بسط آگاهی در جامعه می باشد
دعوت می نماييم تا ابتکارات و راهکارهايشان برای عملياتی کردن اين مهم در 

 .جامعه را برای ما ارسال فرمايند
است را سرلوحه کار  »فاستقم کما امرت«استقامت آنگونه که قول شريف  * 

و ان اهللا «خود قرار خواهيم داد و مطمئنيم بر اثر صبر در اين راه نوبت ظفر آيد 
 .محقق می شود »مع الصابرين

فکری را وظيفه انسانی و  دفاع از حقوق شهروندان با هر گرايش و نگرش * 
ما . عقيدتی خود می دانيم و با همتی مضاعف در اين مسير گام بر می داريم

پيروزی ما آن چيزی نيست که در آن کسی شکست «عميقا اعتقاد داريم که 
همه بايد با هم کامياب شويم، اگرچه برخی مژده اين کاميابی را ديرتر . بخورد

 «.درک کنند
پايگاه های . رمز تداوم مقتدرانه جنبش سبز ايران اتحاد اجزاء اين جنبش است * 

اطالع رسانی سبز نيز بنا دارند تا با همکاری و اتحاد بيشتر نمادی از همکاری و 
تعامل تمام گروه ها و فعالين سياسی، اجتماعی و فرهنگی آزاديخواه ايران در راه 

 .رسيدن به آرمانهای هميشه جاويد استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی باشند
اگر به سوی «: ميرحسين موسوی می خوانيم ١٣همانطور که در بيانيه  * 

دليل بلغزيم چه بسا که حاصل يک هفته و يک ماه تالش را در   های بی تندروی
لذا تبيين اصول مقاومت مسالمت آميز و . »يک روز و يک صحنه جا بگذاريم

پرهيز از خشونت را به عنوان تاکتيک اصلی برای فراگير کردن گفتمان جنبش 
سبز در سراسر ايران و ميان هموطنان خارج از کشور می دانيم و برای توسعه 

و تعميق اين گفتمان در ميان همه اقشار اجتماعی، علی الخصوص گروه هايی که 
به دليل شرايط خود دسترسی مستقيم به فضای مجازی و گردش آزاد اطالعات 

 .همت بسته ايم »هر فرد يک رسانه«ندارند، به تحقق شعار 
پايگاه های اطالع رسانی سبز ايران به عنوان بخشی از چرخه اطالع رسانی  * 

خرداد، مردم، اين  22 جنبش در شرايط کنونی و در آستانه سالگرد خروش ملی
رهبران حقيقی جنبش سبز را به استقامت و ابرام در مطالبه خواسته های قانونی 

همانگونه که . خود برای احيای اصول از دست رفته قانون اساسی فرا می خوانند
مهندس ميرحسين موسوی و حجه االسالم و المسلمين مهدی کروبی بارها تاکيد 

کرده اند، از مردم می خواهيم که با هشياری و استقامت توامان بنيان فکری 
امپراطوری دروغ را در هم شکنند و با پيگيری اعتراضات مسالمت آميز و دور 

اين آيين، پيمان ما و ملت تا . از خشونت خود، استبداد را به زانو در آورند
 .حصول نتيجه نهايی و کوچ استبداد از جامعه مان خواهد بود

 پايگاه خبری امروز  
 پايگاه خبری تحول سبز

 پايگاه راهبردی، تحليلي و خبری جرس
 پايگاه خبری سحام نيوز 

 پايگاه خبری ميزان
 پايگاه خبری ندای سبز آزادی
 پايگاه خبری رای من کجاست

 تا لحظه پيروزي با صبر و استقامت اطالع رساني مي كنيم
 بيانيه هفت رسانه اطالع رسانه ای سبز 

 
 
 
 
 
 

 : جرس
پايگاههای اطالع رسانی سبز ايران همزمان با فرارسيدن خرداد پر حادثه، با 

صدور بيانيه ای مشترک اعالم کرده اند که تا لحظه پيروزی با ايستادگی و 
استقامت، رسالت اطالع رسانی خود را ادامه داده و تا روزی که استبداد از اين 

  .مرز و رخت برنبندد از پای نخواهند نشست
خبری امروز، تحول سبز ، سحام نيوز،  در اين بيانيه که به امضای پايگاه های  

پايگاه راهبردی، تحليلي و خبری  ميزان، ندای سبز آزادی، رای من کجاست و 
از مردم می خواهيم که با هشياری و استقامت توامان  : رسيده ، آمده است جرس

بنيان فکری امپراطوری دروغ را در هم شکنند و با پيگيری اعتراضات مسالمت 
اين آيين، پيمان ما و . آميز و دور از خشونت خود، استبداد را به زانو در آورند

 .ملت تا حصول نتيجه نهايی و کوچ استبداد از جامعه مان خواهد بود
در بخشی از اين بيانيه فضای کار حرفه ای رسانه ای در ايران را سياه ترين و  

پايگاه های اطالع رسانی سبز  : محدود ترين دوران خوانده و تصريح کرده است
که از دل همين جنبش روييده اند و با تغذيه اطالعاتی فرد فرد هموطنان 

و با تکيه  »همتی مضاعف«سبزانديش اداره می شوند، با تالشی شبانه روزی و 
می کوشند تا رسالت جنبش سبز را که همان  »صبر و استقامت«بر راهبرد 

اطالع رسانی و آگاه کردن ملت، اعم از مخالف و موافق، از واقعيات پيش 
 .روست دنبال کنند

 
 :متن کامل اين بياينه به شرح زير است 
تاريخ پر افتخار ملت ايران به گونه ای رقم خورده است که خرداد ماه آن مزين  

. به حماسه های بزرگی است که ملت ايران در دفاع از حقوق خود سراييده است
ادوار شهادت می دهند که ملت ايران در دوم خرداد با ايستادگی و استقامت حقوق 

خود را در برابر استبداد داخلی مطالبه کرد، با شهادت و ايثار در سوم خرداد 
تماميت ارضی ميهن را در برابر اشغالگر بيگانه پاسداری نمود و با مجاهدت و 

پس . ايمان در پانزدهم خرداد استبداد داخلی و استعمار خارجی را در هم کوبيد
به ثمر نشست، آنجا  ١٣٨٨تبلور ممارست خرداديمان در بيست و دوم خرداد ماه 

که برای تغيير و سرنگونی ديکتاتوری دروغ، برای حاکميت قانون، احيای 
ارزشهای انسانی و اشاعه اسالم رحمانی به پا خاستيم ولی متاسفانه در کمال 

ملت آگاه ايران از پای ننشست و . روبرو شديم ناباوری با انتخاباتی مهندسی شده
بار ديگر بيست و پنجم خرداد ماه بغض در گلو فرو بست، لبها را دوخت و با 

رای «سکوت و آرامش به خيابانها آمد تا ازمجريان و ناظرين انتخابات بپرسد 
خرداد آبستن اين . ، سوالی که با متانت پرسيد و با آتش پاسخ شنيد»من کجاست
طفلی را زايمان کرد که جنبش سبزش ناميديم و امسال يکسالگی اش  حماسه ها،

 .را بزرگ می داريم
جنبش سبز مردمی آزاديخواه و عدالتجويی که سال گذشته همزمان با انتخابات  

رياست جمهوری شکل گرفت طی يکسال گذشته علی رغم سرکوبهای شديد 
حاکميت توانسته پيام رهايی بخش خود را به اليه های مختلف اجتماعی برساند و 
امروزطيف وسيعی از طبقات اجتماعی اعم از کارگران، روستاييان، کارمندان، 

وهجمه وسيع تبليغات . را با خود همراه سازد ...دانشگاهيان، مراجع تقليد و
ذره ای ترديد در حقيقت مسير سبز  بنگاههای دروغ پراکنی دولتی نتوانسته

پيشرويمان ايجاد کند و با وجود رويکرد خشن حاکميت و به شهادت رساندن و 
مجروح ساختن معترضان و زندانی کردن هزاران نفر، مردم تيزبينانه تصميم 

گرفتند تا با پرهيز از به دام افتادن در خشونتی که خواسته اقتدارگرايان 
 .ديگری ادامه دهند فعاليت جنبش را از راه های است،

امروز فضای کار حرفه ای رسانه در ايران سياه ترين و محدود ترين دوران  
انحصار طلبان در ماه های بعد از انتخابات با بازداشت و . خود را تجربه می کند

زندانی کردن و احضار جمع کثيری از روزنامه نگاران متعهد و آزاديخواه 
ايرانی و توقيف روزنامه های اصالح طلب تالش کرده اند تا چرخه اطالع 
رسانی آزاد را در ايران متوقف سازند ولی اين امر سبب شد تا بسياری از 

همکارانمان با کوچ از رسانه های کاغذی به فضای مجازی، رسالت اطالع 
 همچنين جنبش توانست با بسط ايده هر شهروند يک . رسانی خود را ادامه دهند
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 .بازداشت هستند و قرار بازداشت ساير افراد نيز همچنان بدون تغيير باقی است
از آغاز سناريوی پرطمطراق نهادهای امنيتی، عليرغم گسترده بودن پرونده و 

تعدد بازداشت شدگان و زمان سپری شده تاکنون به هيچيک از وکالی بازداشت 
شدگان برخالف قانون اجازه مالقات با موکالن يا دسترسی به پرونده آنان که 

دادسرای غيرقانونی مستقر در زندان اوين به رياست قاضی  ٣عمدتْا در شعبه 
همچنين مجموعه فعاالن . کيان منش مفتوح و در جريان است داده نشده است

، گزارشات متعددی از ضرب و شتم، شکنجه  حقوق بشر در ايران اعالم کرد
جسمی و روحی بازداشت شدگان دريافت کرده است که با آزادی تعدادی از 

متهمان پرونده زوايای بيشتری از آن مشخص شده، شاهدين و قربانيان عنوان می 
کنند برای قبول اعترافات غيرواقعی که نيروهای امنيتی از آنان خواسته اند به 

 .شدت تحت فشار و بدرفتاری روحی و جسمی قرار گرفته اند
بسياری از بازداشت شدگان به وسيله چوب، باتوم، کابل، بيدار نگه داشتن بلند 

مدت، ضرب و شتم مستمر، آسيب جسمی ديده اند و همچنين از طريق اتهام 
سازی، منع تماس و مالقات با خانواده و وکيل، تهديد و نگهداری بلند مدت در 

 . سلول انفرادی از لحاظ روانی نيز در فشار بوده اند
بنا به اطالع مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران از بسياری از بازداشت شدگان 
اعترافات تلويزيونی به صورت قراءت متن يا پرسش و پاسخ با زمان بندی های 

ساعته گرفته شده است بدين صورت که افراد بازداشتی در مقابل  ٢دقيقه الی  ٧
دوربين به بيان خواسته های تيم بازجويی سپاه پاسداران مبنی بر ارتباط با رسانه 

های خارج کشور خصوصْا تلويزيونها، استفاده گسترده از سرويس های 
اينترنتی، فعاليت در شبکه های اجتماعی و فعاليت های تبليغی هدفمند و سازمان 

 .يافته بر عليه حکومت ايران و موارد مشابه ديگر پرداخته اند
از ميان افراد همچنان در بازداشت، آقای ابوالفضل عابدينی در همين ايام در 

سال حبس توسط دادگاه انقالب اهواز که  ١١پرونده مربوط پيشين خود به تحمل 
سال آن مربوط به عضويت در مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران است  ۵

محکوم شده است و بصورت غيرقانونی مجددْا به همين اتهام هم اکنون در 
بازداشت سپاه پاسداران به سر می برد، همينطور خانم سما بهمنی که سال گذشته 

به اتهام عضويت در مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران و تبليغ عليه نظام به 
سال حبس تعليقی محکوم شده بود مجدد با همين تفهيم اتهام بازداشت و  ٣تحمل 

به يکسال زندان و اجرايی شدن حکم سه ساله تعليقی سابق محکوم شد و هم 
اکنون نيز در زندان مهاباد به سر می برد، همينطور الزم است اشاره شود سيد 

مهدی خدايی نيز کماکان در سلول انفرادی و محروم از تماس با خانواده در 
وضعيت بسيار نگران کننده ای به سر می برد و خانمها الله حسن پور و محبوبه 

کرمی نيز به دليل شرايط بد جاری از وضعيت بسيار بد جسمی و روحی 
 .برخوردار هستند

تمامی رفتارهای غيرانسانی با بازداشت شدگان از سويی و از سوی ديگر فشار 
بر خانواده فعاالن حقوق بشر از قبيل اخراج دختر نوجوان سما بهمنی از مدرسه، 

شعارنويسی برديوار منزل چند تن از اعضای سابق مجموعه منجمله آقای 
عابدينی و همينطور بازداشت اعضای خانواده بعضی از مسوالن و نيز تهديد 

ساير اعضا از طريق ارسال ايميل قسمتهای ديگری از پشت پرده های اين 
 . سناريوسازی و فعاليت نيروهای قانون گريز را تشکيل می دهد

مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ضمن محکوم کردن يکه تازی و اقدامات 
غيرقانونی و غيرانسانی دستگاه امنيتی حکومت ايران، تاسف عميق خود را از 

عملکرد دستگاه قضايی اعالم کرد، اين مجموعه معتقد است عملکرد دستگاه 
قضايی در اين سناريو ناقض استقالل قوا و نفس قانون و وظيفه آن قوه بوده 

است، به طوريکه اين تشکل باور دارد دستگاه قضايی چشم خود را بر روی 
تضييع حقوق شهروندان ايرانی بازداشت شده که تنها به فعاليت های مدنی و 

قانونی پرداخته بودند بست و از اين طريق به نيروهای خودسر برای پيش برد 
تمامی شکنجه ها و بدرفتاری ها و اساس . سناريوی غيرانسانی جاری کمک کرد

سناريوی سراسر کذب و جعل دستگاه امنيتی ايران در حالی است که دولت ايران 
 .همواره منکر وجود نقض حقوق بشر در ايران می شود

مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران مجدد تاکيد کرد که اين مجموعه و تمامی 
بازداشت شدگان فعاالن مدنی با سوابقی روشن هستند و سناريو سازی دستگاه 

امنيتی با استفاده از حنای بی رنگ رسانه های دولتی به هيچ عنوان اعتباری در 
نزد اين تشکل و همينطور وجدان های بيدار نخواهد داشت، اين مجموعه جامعه 

بين الملل را به توجه جدی تر به وضعيت فعاالن حقوق بشر دربند و کليت 
  .وضعيت حقوق بشر در ايران فرا می خواند

 
  دبيرخانه مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران

 بازداشت بهمن نصيرزاده معلم و شاعر آذربايجاني در ماكو
 

 : ساواالن سسی
توسط ماموران  ٨٩خرداد  ١بهمن نصيرزاده معلم و شاعر آذربايجانی شنبه 

 . امنيتی ماکو در منزلش بازداشت شد
بدون در دست داشتن حکم به  ٨٩خرداد  ١بامداد شنبه  ٢ماموران امنيتی ساعت 

ماموران پس از . منزل اين معلم آذربايجانی مراجعه و وی را بازداشت کرده اند
بازداشت نصيرزاده اقدام به تفتيش منزل نموده و دوربين فيلمبرداری، سی دی 

 . ها، کتابها و اشعار و دست نوشته های او را با خود بردند
به گفته نزديکان خانواده نصيرزاده مسئولين قضايی و امنيتی از پذيرفتن 

مسئوليت بازداشت اين فعال مدنی آذربايجانی امتناع می کنند و از محل نگهداری 
 . وی ابراز بی اطالعی می نمايند

منابع محلی احتمال می دهند بازداشت اين معلم و شاعر آذربايجانی بدنبال پخش 
خرداد سالروز قيام آذربايجانيها پس از چاپ  ١گسترده اعالميه هايی در رابطه با 

کاريکاتور توهين آميز در روزنامه ايران و دستگيری گروهی از فعاالن مدنی 
 . باسابقه در شهرهای مختلف آذربايجان صورت گرفته باشد

نصيرزاده پيش از اين نيز در جريان اعتراضات گسترده آذربايجانيها در سال 
بازداشت و پس از نزديک به يک ماه بازداشت موقت از زندان آزاد شده  ٨۵
 . بودند

خرداد سير صعودی به خود  ١بازداشت فعالين آذربايجانی در روزهای منتهی به 
فعال مدنی آذربايجانی  ١۴گرفته است و در طی هفته های گذشته بيش از 

 . بازداشت شده اند
 

سپاه پاسداران به سناريوي خود بر عليه فعاالن حقوق بشر 
 ادامه مي دهد

 
 
 
 

 
 -دستگيريهای گسترده شماره پنجخبرگزاری هرانا /  اطالعيه مطبوعاتی 

مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران امروز اعالم کرد سپاه پاسداران به عنوان 
مجری سناريويی که عليه فعاالن حقوق بشر در ايران از اسفندماه سال گذشته با 
بازداشت تعداد زيادی از مدافعان حقوق بشر جاری شده است، کماکان به تالش 

اين نيروهای امنيتی که . های خود برای پيش بردن اين سناريو ادامه می دهد
سابقه طوالنی در فعاليت های خودسرانه و برخالف قانون دارند عليرغم واکنش 
منفی جامعه به سناريوسازی آنان بر عليه مدافعان حقوق بشر همچنان در تالش 
هستند با سوء استفاده از قدرت خود و بی توجهی به قانون از آخرين ظرفيتهای 
راهبری اين سناريو اعم از ساخت فيلم، پخش اعترافات تلويزيونی و برگزاری 

سناريو سازی که در کليت آن انديشه حقوق بشر را هدف . دادگاهها استفاده کنند
گرفته است، هرچند مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران پيشتر اين اقدامات را 

تسلسل باطلی خوانده است که تنها به تضعيف جريان قانون و بی اعتمادی بيشتر 
 .نسبت به مجريان عدالت در ايران دامن می زند

در اين سناريو و مجموع بازداشتهای چهارماه پايانی سال گذشته مدافعان حقوق 
بازداشت آن تنها  ٣٧بازداشت گزارش شده است که از اين تعداد  ۴۶بشر بالغ بر 

مربوط به اسفندماه بوده است، از فعاالن حقوق بشر بازداشت شده در حال حاضر 
سيد مهدی خدايی، الله حسن پور، محبوبه کرمی، نصور نقی پور، ميالد 

، پوپک )زندان مهاباد(ابراهيميان، عبدالرضا احمدی، شعله منصوری، سما بهمنی
ناظمی، مجتبی بيات، امير احسان تهرانی سخاوت، نيما گلزاری، حسام فيروزی 

الف سپاه  ٢همچنان در بند   )زندان کارون اهواز( و ابوالفضل عابدينی نصر 
 .پاسداران مستقر در زندان اوين در بازداشت به سر می برند

فروردين ماه تا  ١۴ساير بازداشت شدگان اين سناريوسازی در فاصله زمانی 
ميليون تومانی تا زمان برگزاری  ٣٠٠تا  ۵٠کنون با توديع وثيقه های سنگين 

دادگاه آزاد شده اند، در حال حاضر مجتبی بيات، شعله منصوری و پوپک ناظمی 
 عليرغم صدور وثيقه به دليل عدم توان توديع وثيقه های سنگين خواسته شده در 
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 انتقال رضا ملك به سلول انفرادي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
معاون سابق تحقيق و بررسی وزارت اطالعات روز گذشته به دليل نامعلومی   

 .زندان اوين منتقل شد 240به بند 
بنا به اطالع گزارشگران هرانا، رضا ملک معاون سابق تحقيق و بررسی 

وزارت اطالعات در دوره تصدی گری علی فالحيان که پس از افشای قتل های 
 8زنجيره ای در زندان بسر می برد روز گذشته به دليل نامعلومی از اندرزگاه 

 . منتقل شد 240زندان اوين به سلول انفرادی بند 
زندان اوين تحمل حبس می نمود و در پی  350آقای رضا ملک پيشتر در بند 

 .زندان اوين منتقل شد 8به اندرزگاه  350انحالل بند 
 

 ”مقابله با نواميس“ بر پايه طرح 
 گرفته شد” بدحجاب“جلوي خودروي افراد 

 
 
 
 

 
 

 خبرگزاری هرانا 
مقابله با "ماموران يگان امداد و پليس امنيت اخالقی بر پايه ی طرحی موسوم  

با دختران بدحجاب و پسرهای بدپوشش در خودروها برخورد " مزاحمان نواميس
 .کردند

به اجرا درآمده ) خيابان گلبرگ(در اين طرح که به تازگی و در شرق تهران 
است، ماموران با ضبط مدارک خودرو اين افراد و دادن يک رسيد، به آن ها 

 . گفتند که برای دريافت مدارک به يگان امداد مراجعه کنند می
به گزارش ايلنا، در حاليکه تعداد زيادی مامور در محل مستقر بود و سرنشينان 

شدند، ماموران اقدام به متوقف  بيش تر خودروها متوجه حضور ماموران می
و يا " بدحجاب"کردند که سرنشينان آنها به عقيده ماموران  کردن خودروهايی می

 .بودند"بدپوشش"
نيروهای پليس در بعضی موارد خودروها هم را توقيف کرده و در برخی موارد 

 .کردند به ضبط مدارک بسنده می
گفته می شود حضور تعداد زيادی خوردو و مامور پليس در محل باعث شده بود، 
اهالی محل در خيابان جمع شوند که ماموران از مردم می خواستند محل را ترک 

 .کنند
اين طرح با حضور معاون عمليات پليس امنيت عمومی تهران بزرگ به اجرا 

 .گذاشته شد و هم اکنون نيز در حال اجرا است
 .بر اساس اين گزارش، تاکنون ده ها خودرو از سوی پليس توقيف شده است
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  الدين آزادي، فعال سياسي كرد اعتصاب غذاي محي 
 

 خبرگزاری هرانا 
الدين آزادی از فعاالن سياسی کرد در اعتراض به وضعيت وخيم جسمی  محی 

های الزم در خصوص درمان و انتقال وی به مراکز درمانی  خود و عدم رسيدگی
 .اردی بهشت ماه، دست به اعتصاب غذا زده است 29از روز چهارشنبه مورخ 
الدين آزادی که از  بان حقوق بشر کردستان، محی به گزارش خبرگزاری ديده

برد از روز چهارشنبه دست به  های معده و دستگاه گوارشی رنج می بيماری
 .اعتصاب غذا زده است

ماه سال گذشته توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده  فروردين 16آقای آزادی که 
سال  ۴به " کاری با يکی از احزاب اپوزيسيون کرد هم"است در دادگاه به اتهام 

 .حبس تعزيری محکوم شده است
برده که به دليل شرايط نامناسب و فشارهای زياد زندان به چندين  گفتنی است نام

بيماری مبتال شده است، بارها تقاضای مداوای خود را در خارج از زندان به 
مراجع اعالم کرده اما هيچ توجهی به درخواست وی نشده است و هم اکنون در 

 .برد شرايط حادی به سر می
 

 مركز -دانشجويان آزاد واحد تهران
 مجددا تجمعي اعتراضي برپا كردند

 
 خبرگزاری هرانا 

آزاد واحد تهران مرکز   يک روز پس از تجمع دانشجويان دانشکده فنی دانشگاه 
که با حمله نيروهای امنيتی و بسيج به خشونت کشيده شد، دانشجويان دانشكده 

حقوق اين دانشگاه به حمايت از دانشجويان دانشكده فني و اعتراض عليه دولت 
 .بر خواستند

به گزارش دانشجونيوز، اين اعتراض پس از آن صورت گرفت آه روز شنبه 
اول خرداد ماه به تجمع دانشجويان دانشكده فني اين دانشگاه از سوي نيروهاي 
امنيتی و بسيج حمله شد و در نتيجه ی آن دست کم چهار نفر از دانشجويان به 

 .شدت زخمی شدند
در پی اعتراضات روز گذشته از صبح امروز ورودي دانشكده حقوق دانشگاه 
آزاد واحد تهران مرآز به شدت توسط نيروهاي حراست و انتظامات زير نظر 

نيروهای امنيتی . قرار داشت و عبور و مرور دانشجويان به شدت کنترل می شد
آزادانه در درون دانشگاه رفت و آمد داشتند و دانشجويان را تهديد به بازداشت و 

برخوردهاي انظباطي مي آردند و اين در حالی است که نيرو های امنيتی بر 
طبق قانون حق هيچ گونه دخالتی در احکام صادره از سوی کميته های انضباطی 

 .را ندارند
هم زمان با تعطيل شدن کالس های نوبت ظهر و با افزايش تعداد دانشجويان در 

دانشجو ميمرد ذلت نمي "سلف دانشکده اعتراض خود جوش دانشجويان با شعار
" مرگ بر ديكتاتور"و " يا حسين ميرحسين"آغاز شد و با شعار هاي " پذيرد

به تجمع خود پايان دادند و "يار دبستاني"دانشجويان با خواندن سرود . ادامه يافت
با اعالم انزجار از حمله روز گذشته توسط عوامل امنيتی و نيروهای بسيجی و 
سکوت مسوولين دانشگاه در اين رابطه احکام سنگين تعليق از تحصيل و تبعيد 

 .دانشجويان را محکوم کردند
اوضاع جسمی دانشجويانی که در تجمع ديروز دانشكده : اين گزارش می افزايد

فني از سوی عوامل امنيتی و نيروهای بسيج مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و 
زخمی شدند مناسب نمی باشد به طوريکه در ناحيه صورت آثار آبودي و ضرب 

 .و شتم به وضوح نمايان است
دانشجويان با توجه به اينکه دکتر گذشتی رياست واحد تهران مرکز را برعهده 

 .دارد هيچ اميدی به پيگيری عامالن حمله از سوی رياست واحد ندارند
در پی اعتراضات صورت گرفته فضای تمامی دانشکده های اين واحد دانشگاهی 

 .به شدت امنيتی شده است
تهران مرآز با بيش از چهل هزار دانشجو پر   گفتني است دانشگاه آزاد واحد

جمعيت ترين واحد دانشگاهي دانشگاه آزاد است و مسئولين دانشگاه براي 
جلوگيري از بيشتر شدن اعتراضات دانشجويان تهران مرآز مدت ها است از 

 .طرح تجميع دانشكده ها ي اين دانشگاه جلوگيري مي آنند
دانشکده .دانشكده هاي مختلف اين دانشگاه در فاصله بسيار دور يكديگر قرار دارد

فنی اين دانشگاه در غرب تهران و در ميدان پونک واقع است و دانشکده حقوق 
 .اين دانشگاه در مرکز تهران و در ميدان فردوسی قرار دارد

 

 اعتراض ،بازداشت،  مجازات، اعدام
 

 يك مفر در مال عام در شهر اهواز به دار آويخته شد
 

  خبرگزاری هرانا
يک تن در اهواز و در مال عام از سوی دستگاه  31/2/89ظهر جمعه مورخ 

 .قضايی به دار آويخته شد
بنا به اطالع گزارشگران هرانا، محل اجرای اين حکم اعدام ابتداي جاده ی کوت 

 .عبداهللا، جنب ترمينال آبادان، بود
 .دادگاه انقالب اهواز جرم نامبرده را قاچاق مواد مخدر عنوان کرده است

 .گفته می شود حکم اعدام صادره از سوي ديوان عالي کشور نيز تاييد شده بود
 

 بازداشت بهمن تصيرزاده، معلم و شاعر آذربايجاني 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا
بهمن نصيرزاده معلم و شاعر آذربايجانی روز شنبه مورخ اول خرداد ماه،  

 .توسط ماموران امنيتی ماکو در منزلش بازداشت شد
بامداد شنبه بدون در دست داشتن حکم به منزل اين  2ماموران امنيتی ساعت 

ماموران پس از بازداشت . معلم آذربايجانی مراجعه و وی را بازداشت کرده اند
نصيرزاده اقدام به تفتيش منزل نموده و دوربين فيلمبرداری، سی دی ها، کتابها و 

 . اشعار و دست نوشته های او را با خود بردند
به گزارش ساواالن سسی، مسئولين قضايی و امنيتی از پذيرفتن مسئوليت 
بازداشت آقای نصير زاده، امتناع کرده و از محل نگهداری وی ابراز بی 

نصيرزاده پيش از اين نيز در جريان اعتراضات گسترده .اطالعی می نمايند
بازداشت و پس از نزديک به يک ماه بازداشت موقت  85آذربايجانی ها در سال 
 .از زندان آزاد شده بودند

منابع محلی احتمال می دهند بازداشت اين معلم و فعال مدنی بدنبال پخش گسترده 
خرداد سالروز قيام آذربايجانيها پس از چاپ  ١اعالميه هايی در رابطه با 

کاريکاتور توهين آميز در روزنامه ايران و دستگيری گروهی از فعاالن مدنی 
 .باسابقه در شهرهای مختلف آذربايجان صورت گرفته باشد

 

دادستان قزوين از پيگيري قانون قطع دست براي كاهش 
 سرقت در قزوين خبر داد

 خبرگزاری هرانا
که برخی جرايم در قزوين در حال  صادقی نيارکی، دادستان قزوين، با بيان اين

مواد مخدر، سرقت و ضرب و جرح عمدی به ترتيب : افزايش است، اظهار کرد
بيش ترين جرايم را به خود اختصاص داده است که با احکام سنگين تر نظير 

 .قطع دست و اجرای فوری آنها مطابق با قانون، درصدد کنترل اين جرايم هستيم
: شود، گفت که اجرای احکام با جديت و حتميت پيگيری می صادقی با تاکيد بر اين

هزار  7هزار رای در جريان است که  15در اجرای احکام در حال حاضر 
 . مربوط به اجرای احکام انقالب و بقيه در حوزه مواد مخدر است

های سال گذشته اشاره کرد  به گزارش ايسنا، دادستان قزوين به آمار بازداشت شده
اند که اين  نفر بازداشت و روانه زندان شده 802در دو ماهه سال گذشته : و گفت

 .نفر است 819رقم در مدت مشابه سال جاری هزار و 
درصد رشد وجود  126به گفته وی، در زمينه مبارزه با بزهکاری و مجرمان 

شود و قرار است  داشته است و برای کنترل آن احکام سنگين تری اجرا می
 .اجرای احکام سرقت بر مبنای قطع دست پيگيری شود

در اجرای احکام در همه جرايم با شدت و حتميت باالتری عمل : وی تاکيد کرد
 .خواهد شد
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 گفتگو ها و مقاالت

حزب دمکرات کردستان ايران، حزب کمونيست ايران، سازمان خبات، حزب 
آزادی کردستان، حزب استقالل کردستان،حزب مستقل کردستان، حزب يکسانی 

کردستان، سازمان يارسان، احزاب و سازمانهای مليت ها و اقليت های آذری، 
بلوچ، عرب، ترکمن، گيلک، مازنی و اقليت های آئينی و مذهبی و روشنفکران و 

نقش پيشاهنگی   عالمان دينی مذاهب گوناگون و تمامی احزاب و سازمان هايی که
دمکراتيک   در راستای تشکيل جبهه  اند، می خواهيم که گرفته خلق ها را بر عهده 

حساس تاريخی و در چارچوب خواست شهدای   و متحد خلق ها در اين برهه
 . و گام برداريم  آزادی خواهی خلق های ايران متحد شده

منظور ايجاد اين  همچون حزب حيات آزاد کردستان، پژاک آمادگی خود را به
انجام خواهيم  و وظايف خود را به  آخر اعالم داشته و تحکيم اتحاد تا به  جبهه
تمامی جناح ها ضمن احساس مسئوليت انقالبی، گام های  اميد آن داريم که . رساند

 . الزم و عملی را در راستای مبارزات مشترک بردارند
   

 با درودهای انقالبی 
 کورديناسيون حزب حيات آزاد کردستان پژاک 

٢٠.۵.٢٠١٠  
 

 :نامهيهکی سهرکراوه له پێناو يهکيهتی
 

وهرن با له دهوری شههيدانمان بهرهی ديمۆکراتيک و يهگرتووی گهالن ئاوا 
 کهين 

قۆناخی ههستياری ئێستاکه له دژی گهلهکهمان له ئاستی جيهانی و ههريمی دا و 
رهوشی مهترسی داری ههموو گهالنی ئێرانی له ئاستی ئێران دا ئاشکرايه و له 
لهاليهن ههر هێز و اليهنێکهوه پێويستی به نرخاندن و ههڵسهنگاندنێکی نوێ و 

له ئاستی ههرێمی و جيهانی دا . هاوکات ههڵويست و ههنگاوی کرداری ههيه
هێرش و پيالنی زۆر مهترسی دار له سهر ههموو گهلی کورد له ههموو 
بهشهکانی کوردستان و هاوکات له سهر ههموو هێزه کوردييهکان به بێ 

مێتۆد و رێبازی هێرش کردنه سهر ههموو هێزه . جياوازی بهرێوه دهچێت
کورديهکان لهوانهيه بهيهک رێباز نهبێت بهاڵم به هێرشی جياجيا بۆ الواز 

کردن، بهکارهێنان، تهێفيهکردن، لهناو بردن و تهسليم وهرگرتن ههوڵی 
مهبهستی سهرکی ئهم پێالنانه الواز کردن و . بهرێوهبردنی ئهو هێرشانه دهدهن

بهشدار نهکردنی کوردان له هاوسهنگييه سياسيهکانی ههرێمی و جيهانيدايه و 
بهتايبهت لهم قۆناخهدا ههوڵی مامهڵه پێکردنی گهلهکهمان له پێناو قازانج کردنی 

هاوپهيمانی کۆرديناسيۆنی سآ قۆلی نێوان . ههندێک اليهنی ترت دهدرێت
دهوڵهتانی ئێران ـ تورکياـ سوريا و ئهو هاوسهنگييانهی که به ناوهندێتی کێشهی 

. کورد له ئاستی جيهانی بهرێوه دهچێت ئهم راستيه به باشی ئاشکرا دهکات
تهنانهت ههوڵ دهدرێت که به لێکدابراندنی هێزه کوردييهکان و بهناو کردنيان 

وهک کوردی باش و کوردی خراپ، ناکۆکی بخهنه ناو هێزهکان و پێکدادان له 
 . نێوان ئهم هێزانه دا ساز بکهن

له ناوخۆی ئێران دا له اليهن رژێمی ئێران سياسهتی سهرکوتکاری و 
تێکشکاندنی ئێرادهی گهالن بهتايبهت له ماوهی ساڵی رابردوو دا يهکجار زۆر 
بهرفراوان بۆتهوه و رژێم له پێناو بهردهوامی دهسهاڵتی خۆی هيچ سنوورێکی 

ئهخالقی و ئينسانی ناناسێ و ههرچهشنه کردهوهی نامرۆڤانه له بهرامبهر 
دهستهواژهی . گهالنی ئێران و بهتايبهت له بهرامبهر نارازيان بهکار دههێنێت

خۆمانييهکان له ليتهراتۆری کۆماری ئێسالمی هيچ کات به قهت ئهم قۆناخه له 
رۆژهڤ دانهبووه و ئهمهی که له بهرهی خۆمانييهکانی رژێم دا جێی نهگرێت، 

دهبێ له ژێر ناوی کافر، موحاريب، جودايی خواز، پشتيوانی جودايی 
لهسهر . سهرکوت بکرێن... خوازهکان، مونافيق، تيرۆريست و دژی ئينقالب و 

لهو چوار . ئهو بنهمايه ههموو هێزێکی دهرهوهی خۆمانييهکان دهبێ لهناو بچن
چێوهيهدا ههموو هێزهکانی موخاليفهت و ئۆپۆزسيۆنی نارازی له رژێمی 

کۆماری ئيسالمی و ههموو گهالن ئێران به ههموو کهمايهتييه ئهتنيکی، ئايينی و 
مهزهبييهکانييهوه رووبهرووی مهترسين و ههر کات شيمانهی قهتل عام و 

 . کۆمهڵ کوژی جياجيا له اليهن رژێمی ئێرانهوه له ئارادايه
لهو  PJAKله سهر ئهو بنهمايه وهک پارتی ژيانی ئازادی کوردستان 

باوهرهداين که تاکه رێبازی بهرهنگار بوونهوه له بهرامبهر ئهو هێرشانه چ له 
ئاستی ههرێمی و جيهانی له دژی گهلی کورد و چ له ئاستی ناوخۆيی ئێران و له 
دژی ههموو گهالن و هێزه ئۆپۆزيسيۆنهکانی ئێرانی، ساز کردنی يهکييهتييهکی 

پتهو و بهرهيهکی يهک گرتوو له نێوان ههموو هێزه کوردييهکان و 
ههم له ئاستی ههرێمی و جيهانی دا و ههم له ئاستی . ئۆپۆزسيۆنهکانی ئێرانيه

واڵتی ئێراندا مرۆڤايهتی رووبهرووی مهترسييهکی جيدی هاتۆتهوه و رۆژ له 
 بێ گومان . گهڵ رۆژ ئهم مهترسيه بهرفراوانتر و رهههندهکانی زياتر دهبێتهوه

 داد  »اتحاد ملي«پژاك پيشنهاد تشكيل 
 )به زبان فارسي و كردي(

 
 :اخبار روز

ماه مه، نامه  ٢٠روز پنجشنبه ) پژاک(کورديناسيون حزب حيات آزاد کردستان  
متن . شده است »اتحاد ملی«ی سرگشاده ای منتشر کرده و خواهان تشکيل 
 : فارسی و کردی اين نامه را در زير می خوانيد

 
 دمکراتيک و متحد خلقها را بنيان نهيم   در ميثاق با شهدايمان جبهه بيائيد که

ای و همچنين  مقطع حساس کنونی و ضديت با خلقمان در بعد جهانی و منطقه
و الزم  وضعيت خطرناک تمام خلقهای ايران در آن کشور کامآل آشکار بوده 

و  نيروها و جناحها مورد ارزيابی مجدد قرار گرفته  از سوی همه  است که 
 . همزمان نيازمند اتخاذ موضع و اقدامی عملی است

های بسيار خطرناکی تمام ملت کرد در  ای و جهانی تهاجم و توطئه در ابعاد منطقه
نيروها و سازمانهای کردی را بدون   بخشهای کردستان و همچنين همه همه 

اين  احتماآل اسلوب و متد تهاجمات بر همه. است  استثناء مورد هدف قرار داده 
منظور تضعيف، بکارگيری،  نباشد، اما با اشکال متفاوت به  يک شيوه نيروها به
اين  هدف اوليه. ، تسليميت و نابودی در تالش برای انجام اين حمالت هستند تصفيه
ای و جهانی  ها تضعيف و عدم مشارکت کردها در توازنات سياسی منطقه توطئه
منظور کسب  در مقطع فعلی تالش هايی صورت می گيرد تا به و بويژه  بوده 

 . انجام گيرد منافع و جلب جناح هايی ديگر، معامالتی بر سر ملتمان 
  تحت الشعاع مسئله و توازناتی که  ،سوريه   ميان ايران،ترکيه جانبه  همپيمانی سه

. کرد در سطح جهانی اعمال می گردد اين واقعيت را بخوبی آشکار می نمايد
با تفريق و تفکيک نيروهای کردی تحت عنوان   مخصوصآ سعی می شود که

 . کردهای خوب و کردهای بد، باعث ايجاد تنش و درگيری ميان آنها شوند
در داخل ايران و از سوی رژيم آن کشور سياست سرکوب و در هم شکستن اراده 

و رژيم در جهت حفظ  طی يک سال اخير بسيار گسترش يافته  مردم بويژه  
و   هيچيک از مرزها و معيارهای اخالقی و انسانی مقيد نبوده  حاکميت خويش به

ناراضيان و معترضان   از هيچ عمل غيرانسانی در برابر ملتهای ايران و بويژه
خوديها در ادبيات جمهوری اسالمی هيچگاه   واژه. است  فروگذاری نکرده

خوديهای رژيم قرار نگيرند  در جبهه  و آنانيکه  فعلی کاربرد نداشته  اندازه  به
، حامی جدايی خواهان، منافق،  بايستی تحت عناوين کافر، محارب، جدايی خواه

نيروهايی که   سرکوب گردند و بر همين مبنا همه... تروريست و ضدانقالب و
در اين چارچوب تمام . خوديها قرار دارند محکوم به نابوديند  خارج از دايره 

ملتهای ايران با تمام   نيروهای مخالف و اپوزيسيون در جمهوری اسالمی و همه
و هر آن احتمال قتل عام و   اقليتهای اتنيکی، آئينی و مذهبی مورد تهديد بوده

   . کشتارهای جمعی گوناگون از سوی رژيم وجود دارد
تنها  بر همين اساس همچون حزب حيات آزاد کردستان پژاک بر اين باوريم که 

ملت کرد و در  ای و جهانی عليه  در سطح منطقه  با اين تهاجمات که   مقابله راه 
تمام ملتها و نيروهای اپوزيسيون انجام می گيرند، ايجاد  سطح داخلی ايران عليه 
نيروهای کردی و اپوزيسيون   ای متحد ميان همه اتحادی نيرومند و جبهه

و جهان و هم در ايران، بشريت با تهديدی جدی  در سطح منطقه . ايرانيست
بی گمان . می شود روبروست و روز بروز بر دامنه و مجاری اعمال آن افزوده

ملتهای جهان، تنها راهکار   مبنا قرار دادن اسلوب برادری و اتحاد ميان همه
ايجاد اين . است بشريت با آن مواجه  رهايی از بحران های عميقی است که
در ايران همچون سرزمينی که   و بويژه برادری و همبستگی در خاور ميانه 

، دارای اهميتی تاريخی  بشکلی عميق و وسيعتر با اين بحران ها روبرو بوده 
ملت های آريايی   ، ملت ها و بويژه در تاريخ اين منطقه  است و همچنانکه

 . اند پيشاهنگی برادری خلق ها بوده
اين کار از هر  تاريخی بر دوش آن هاست، و اکنون زمينه   نيز اين وظيفه امروزه 

بدون شک احزاب و سازمان ها و جناح های گوناگون که . زمانی مهياتر است
هر يک نمايندگی طبقات و اقشار و اتنيک ها و اقليت های متفاوتی را دارند، در  

  در اين مقطع حساس تاريخی که. اند تشکيل اين اتحاد دارای سهم و نقشی ويژه
ها و تهاجمات حاکمان و بخصوص رژيم ايران  هيچکدام از اين نيروها از توطئه
ای متحد و دمکراتيک ميان تمامی  تشکيل جبهه در امان نيستند، نيازی عاجل به 
 . نيروهای کردستانی و ايرانيست

احزاب و سازمان  نيروهای کردستانی و ايرانی و بويژه  در اين چارچوب از همه
های شرق کردستان و ايران همچون جنبش سبز ايران، کومله زحمتکشان 

 حزب سوسيال دمکرات کردستان،  -،حزب دمکرات کردستان، کومله   کردستان
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  .احمدی نژاد درباره مديريت جهانی، اسرائيل و دور جديد تحريم ها سخن راند
وی ديروز در شيراز و در جريان همايش سرمايه گذاران مقيم خارج، نخست از 

نحوه مديريت جهانی انتقاد کرد و سپس از اميد به تغيير سخن به ميان آورد و 
مديريت امروز دنيا مديريت سالم و شايسته ای برای دادن فرصت ها به : "گفت

بر اين اساس امروز احساس اميد به تغيير و تحول از اين وضعيت . انسانها نيست
کنونی دنيا را فرا گرفته و حتی قدرتها و سردمداران بزرگ نيز به موضوع لزوم 

  ."تغيير و تحول معترف شده و بايد گفت اين پرچم را ايران بلند کرده است
امروز در ايران شور و : "رئيس دفتر محمود احمدی نژاد، در ادامه مدعی شد که

شوق زيادی برای تالش و کار وجود دارد و دولت نيز همه بسترهای الزم برای 
اجرای برنامه های سرمايه گذاری را فراهم کرده و اگر احساس شود که مدير يا 

مسئولی به امر سرمايه گزاری توجه و دقت الزم را ندارد، با وی برخورد می 
  ."کنيم

مشايی که در سخنان ديروز خود تالش می کرد احمدی نژاد و دولت وی را 
عدالت خواه و عدالت گستر معرفی و از مديريت وی تمجيد کند،در ادامه به 

: ستايش از کوروش هخامنشی و انوشيروان ساسانی پرداخت و گفت
انوشيروان . امپراطوری کورش در اوج قدرت بابل اين کشور را فتح کرده است"

يک فرمانروايی مقتدر بوده که خود را دادگر و عادل معرفی می کرده است و 
بايد گفت به غير از اينکه آيا واقعا وی عادل و دادگر بوده بايد از اين وصف که 

انوشيروان برای خود استفاده می کرد متوجه شد که دادگری و عدالت امری بوده 
  ."که ملت ايران در طول تاريخ به دنبال آن بودند

مشايی ضرورت تعريف و تمجيد از مديريت پادشاهان هخامنشی و ساسانی اين 
البته بايد گفت اگر در اينجا از مديريت شاهی نيز تمجيد می : "را هم گفت که

  ."شود، به خاطر نماد ملت ايران است
رحيم مشايی که دو سال پيش طی سخنانی از دوستی با مردم اسرائيل سخن گفته 

و خشم اصولگرايان حامی دولت را برانگيخته بود در بخش ديگری از گفته های 
ما با هيچ کشوری " :ديروز خود باز هم در مورد اسرائيل اظهار نظر کرد و گفت

سر جنگ نداريم و حتی برای رژيم صهيونيستی که آن را به رسميت نمی شناسيم 
  ."هم تنها خواستار رفراندوم هستيم

يار ديرينه و نزديک احمدی نژاد سپس در خصوص نگاه قدرت های جهان به 
های بزرگ  اآنون حتی قدرت: "ايران و قطع نامه های تحريم عليه ايران گفت

امروز ايران در وضعيت بهتری قرار . آنند نيز از تغيير و تحول صحبت مي
هايی گفته می شود، اما  های خارجی ايران، اگرچه حرف اآنون در مالقات. دارد

آنها می گويند آه شما نظام عالم را به هم نزنيد و از . آسی جرأت تشر ندارد
آسی نياز به خشونت و . خشونت استفاده نكنيد اما پاسخ آنها آامال روشن است

بحران دارد آه بخواهد آب را آلوده آرده و ماهيگيری آند اما آسی آه اميد به 
بيند چه نيازی  های متعالی را در دست مي های شايسته و افق فردا دارد و جايگاه

ملت ايران . ها، شايسته ملت ايران نيست به آلوده آردن آب دارد؟ اين حرف
  در صحنه. شايسته و محكم و قاطع است و بدانيد آه اين سخنان تبليغاتی نيست

امروز ملت ايران طوفانی به پا آرده آه چشم ستمگران را فرا گرفته است و آنها 
اگر  .ملت ايران ملت بزرگی است. ريزيی های خود باز داشته است را از برنامه

  ."توانيد به اين مساله پی ببريد به منشور آوروش نگاه آنيد مي
آنها : "مشايی با بيان اينکه ايران از صدور قطع نامه های تحريم نمی ترسد، گفت

آدام ملت از مسير خود انصراف داده است؟ . آنند ها را تهديد به قطعنامه مي ملت
ها  در واقع ما از قطعنامه. اآنون ديگر قطعنامه برای ما نان صبحانه شده است

  ."ترسيم نمي
مشايی در پايان گفته های ديروز خود اقدامات کشورهای غربی در قبال ايران در 

تفنگ ما پر است اما تفنگ : "صحنه بين المللی را بی اثر دانست و اظهار داشت
به همين دليل آنها به دنبال جنگ نيستند و به . آنها خالی و اسباب بازی است
. گذاری را بگيرند اند و سعی می آنند جلوی سرمايه مسائل اقتصادی معطوف شده

بايد . های بسيار گسترده برای پيشرفت ايران انجام شده است در دولت دهم فعاليت
به . اند راه شكوفايی دنيا را باز آنند اين ملت را گلباران آرد؛زيرا آنها توانسته

گذاری وسيع بايد  ی سرمايه توسعه .همين دليل دنيا بايد برای آنها جشن ملی بگيرد
  ."های مختلف ايران انجام گيرد ي بخش در همه

اظهارنظرهای اسفنديار مشايی به ويژه در خصوص کشورهای غربی و اسرائيل 
هميشه با واکنش تند اصولگرايان همراه بوده، اما هر بار بالفاصله محمود احمدی 

احمدی نژاد چندی پيش در پاسخ به مخالفان .نژاد به حمايت از وی برخاسته است
  .خوانده بود »دارای مبنای فلسفی و عقلی«مشايی، گفته های وی را 

اگر چه سال گذشته با فشار اصولگرايان و دستور آيت اهللا خامنه ای مشايی 
مجبور به استعفا از سمت معاون اولی احمدی نژاد شد، اما به دنبال حکم های پی 

در پی احمدی نژاد،او هم اکنون در بيش از دوازده پست دولتی مشغول بکار 
 است

به بنهما وهرگرتنی رێبازی برايهتی و يهکيهتی نێوان ههموو گهالنی جيهان تهنيا 
. رێبازی رزگاری لهم قهيرانه قوواڵنهی که مرۆڤايهتی رووبهرووی بۆتهوه

سازکردنی ئهم برايهتی و يهکييهتيه له رۆژههاڵتی ناوهراست و بهتايبهت ئێران 
وهک ههرێم و واڵتێک که زۆر قوڵتر و بهرفروانتر رووبهرووی ئهم کێشانه 

هاتۆتهوه، خاوهن گرينگييهکی مێژووييه و وهک له مێژووی ئهم ههرێمهدا 
گهالن و بهتايبهت گهالنی ئاريايی پێشهنگايهتی برايهتی گهالنيان کردۆتهوه 

ئهمرۆکه ئهم . ئهمرۆکهش ئهم ئهرکه مێژوويه له سهر شانی ئهم گهالنهيه
بێ گومان پارت و . زهمينهيه له ههرکات و قۆناخێک رهخساوهتر و ئامادهتره

رێکخراوه و اليهنه جياجياکان که ههرکاميان نوێنهرايهتی بهشێک و چين و 
توێژێک و ئهتنيک و کهمايهتييهکی جياجيايان وه ئهستۆ گرتووه، له ساز دانی ئهم 

لهو قۆناخه ههستياره مێژووييهدا . يهکييهتييه خاوهن رۆڵ و ميسيۆنێکی تايبهتن
که هيچ يهک لهم هێزانه له دهرهوهی پيالنی هێرشی دهسهاڵتداران و بهتايبهت 

رژێمی ئێران نين، پێويستيهکی به پهله به ساز کردنی بهرهيهکی ديمۆکراتيک و 
 . يهکگرتوو له نێوان ههموو هێزهکانی کوردستانی و ئێرانی ههيه

لهو چوارچێوهيهدا بانگ له ههموو هێزهکانی کوردستانی و ئێرانی و بهتايبهت 
پارت و ريکخراوهکانی رۆژههاڵتی کوردستان و ئيران وهک بزاڤی کهسکی 
ئێران، کۆمهڵهی زهحمهت کًێشانی کوردستان، حيزبی ديمۆکراتی کوردستان، 

کۆمهڵهی زهحمهت کێشانی کوردستان رهوتی يهکگرتنهوه، حيزبی ديمۆکراتيک 
کوردستانی ئێران، حيزبی کۆمۆنيستی ئێران، سازمانی خهبات، پارتی ئازادی 

کوردستان، پارتی سهربهستی کوردستان، پارتی سهربهخۆيی کوردستان، پارتی 
يهکسانی کوردستان، رێکخراوهی يارسان، پارت و رێکخراوهی نهتهوه و کهم 
نهتهوهکانی ئازهرێ، بهلووچ، عهرهب، گيلهک، مازهنی، کهمايهتييه ئايينی و 

مهزهبيهکان و رووناکبيران و مامۆستايانی ئايينی و مهزهبه جياجياکان و ههموو 
ئهو پارت و رێکخراوانهی که رۆڵی پێشهنگی گهالنيان وهئهستۆ گرتووه دهکهين 

که له پێناو ساز کردنی بهرهيهکی ديمۆکراتيانه و يهک گرتووی گهالن لهم 
قۆناخه ههستياره مێژووييهدا و له چوارچێوهی وهسيهت و داخوازی شههيدانی 

وهک پارتی . ئازاديخوازی گهالنی ئێران يهک بگرينهوه و ههنگاو ههڵێنين
له پێناو ئاوا بوونی ئهم بهرهيه و پتهو بوونی  PJAKژيانی ئازادی کوردستان 

ئهم يهکييهتيه ههتا دوايی ئامادهيی خۆمان رادهگهيێنين و ئهرکی سهرشانی 
هيوادارين که ههموو اليهنهکان به ههستياری و . خۆمان به جێی دههێنين

بهرپرسيارييهتيهکی شۆرشگێرانه ههنگاوی پێويست و کرداری له پێناو 
 . تێکۆشانێکی هاوبهش بنێنهوه

 
 ساڵو و رێزی شۆڕشگێری 

  PJAKکۆرديناسيۆنی پارتی ژيانی ئازادی کوردستان
 

 
 رييس دفتر احمدی نژاد، قطعنامه ها را نان صبحانه خواند

 !تفنگ ما پر است: مشايي
 سامناک آقايی

 
 
 
 
 
 
 

 روز آنالين
اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر محمود احمدی نژاد روز گذشته طی سخنانی 

در جمع شماری از ايرانيان مقيم خارج، با انتقاد از مديريت دنيا، خواستار تغيير 
قطعنامه برای ما نان صبحانه شده و "و تحول در جهان شد اما هشدار داد که 

مشايی همچنين با تعريف و تمجيد از مديريت پادشاهی دوران ". تفنگ ما پر است
امروز ايران پرچم تغيير و تحول را بلند کرده : "سلسله هخامنشی و ساسانی گفت

است؛ ايران با هيچ کشوری، حتی اسرائيل هم سر جنگ ندارد؛ ما فقط خواستار 
  ."رفراندم در اسرائيل هستيم

رحيم مشايی که طی ماه های اخير به دليل انتقاد های گسترده اصولگرايان به 
اظهار نظرهايش کمتر حرف می زد و حتی از سوی برخی رسانه های رسمی و 
 نيمه رسمی بايکوت خبری هم شده بود، روز گذشته به نمايندگی از طرف محمود
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سرمايه ای جز نفوس مردمی ندارند، تنها در وحدت و ياری به يکديگر است که 
آنها به . می توانند سرمايه های خويش را برای پايداری و ماندگاری افزايش دهند

ياری يکديگر، هر قدر که بتوانند تاريخ بقای خويش را افزايش دهند، حتی اگر به 
چشم نيايند، قادر خواهند شد شرايط و زمينه های فکری و عينی گسترش بالفعل 

  .خويش در آينده را نيز فراهم کنند
به نظر من جنبش زنان ايران در حال حاضر در چنين موقعيتی قرار دارد و ما 

در جامعه ايران عينًا مشاهده می کنيم، طيف های گوناگون فعاالن جنبش زنان به 
فراخور توان و موقعيت و نقش و پايگاهی که در جامعه دارند، در جهت 

ماندگاری جنبش و پرکردن جاهای خالی افراد مؤثر و بازسازی آن در نقش 
جنبش اجتماعی اصالحی با هويت زنانه در واقعيت حيات اجتماعی ايران، تالش 

  .می کنند
  

ولی آيا تالش های گروههای مختلف زنان که در حوزه های گوناگونی کار می 
  کردند امروز تحت تأثير جنبش سبز بی رنگ يا کم رنگ نشده است؟

امروزه در جنبش زنان، تمامی آنهايی که در حوزه های آگاهی بخشی و  
روشنگری های اجتماعی چون نهادهای کارآفرينی زنان و سازمانهای غيردولتی 

حمايتی و هم انديشی ها و همگرايی های زنان و کمپين ها و نهادهای حقوق 
بشری، مبارزه با تبعيضات جنسيتی را در دستور کار خويش قرار داده بودند، هم 

چنان به کار خويش مشغولند و بيمی از نامريی شدن در قبال فعاليت های جنبش 
زنان ايرانی چنان در تصاوير جديدی که در خالل . سبز به خود راه نمی دهند

فرايند شکل گيری جنبش سبز از خويش ساخته اند تماشايی شده اند که دليلی 
بسياری از زنان فعال در جنبش زنان . برای نگرانی از ناديده گرفته شدن ندارند

و بسياری ديگر از زنانی که در حاشيه اين قبيل فعاليت ها قرار داشتند در قبال 
هزينه هايی که مشارکت در انتخابات و شکل گيری جنبش سبز و سرکوب ها بر 

آنان وارد ساخت، توانستند نمايشی با شکوه از مقاومت و ارتقای آگاهی های 
آنها با . جنسيتی و حقوق شهروندی زنان در ايران را به تماشای جهانيان بگذارند

نوشتن نامه های عاشقانه، با برگزاری شجاعانه مراسم و آداب زندگی خانوادگی 
مثل جشن تولد و مراسم عيد و عزا پشت درهای زندان توانستند تصوير متفاوتی 
از زن ايرانی مسلمان و روابط زناشويی و خانوادگی مرد و زن ايرانی راارائه 

کنند که با تصاوير کليشه ای آنچه در حافظه تاريخی جامعه وچيزی که در سينما 
که مرد (و تلويزيون از روابط خانوادگی و زناشويی ايرانيان به چشم می خورد 

زمين تا آسمان فرق ...) با چند قدم فاصله جلو حرکت می کند وزن پشت سر او
واقعيت اين است که زنان توانستند در عين چالش روزمره با قدرت . می کرد

سياسی حاکم کليشه های تواب سازی خفت بار وقهرمان پروری تخيلی در قبال 
آنها توانستند از طريق وارد کردن . فشارهای وارده در زندان را بی اعتبار سازند

سياست در زندگی روزمره خويش، تالشهای عميق و گسترده زنان در حوزه 
بدين ترتيب هم . عمومی برای توزيع عادالنه قدرت را مرئی و آشکار سازند

اکنون بخش های وسيعی از جامعه ايران و بسياری از همان ادم هايی که به 
فعاليت های جنبشی زنان بی تفاوت و بی اعتنا بودندو حنبش زنان را جنبشی 

شيک می دانستند، امروز با انان احساس همدلی ميکنند چون خود فعاالنه وارد 
و در چالش با گسست هايی چون گسست  عرصه مطالبه حقوق خويش شده اند 

قرار  ملت و گسست طبقاتی، قومی، حقوقی، مذهبی و جنسيتی حاکم  -دولت
  .گرفته اند

 

 :مينو مرتاضی لنگرودی در مصاحبه با روز
 زنان به طور طبيعي در كنار جنبش سبز قرار گرفته اند

 سارا سماواتی 
 
 
 
 
 
 

 روز آنالين
با مينو مرتاضی لنگرودی، فعال ملی مذهبی و تالشگر حوزۀ زنان در مورد 

خانم لنگرودی .جنبش زنان و جايگاه آن در جنبش سبز مصاحبه کرده ايم
اکثريت زنان شهری با نگرش ها و سبکهای مختلف و گوناگون و : "معتقدست

بعضًا متضادزندگی در يک صف وهمراه با يکديگر، با تمام وجود خواهان تغيير 
وضعيت کنونی خويشند و به طور طبيعی در کنار جنبش سبز برای تغيير قرار 

  ".گرفته اند و از پرداخت هزينه در اين راه نيز ابايی ندارند
  .اين مصاحبه در پی می ايد

  
امروز و پس از حوادثی که رفت، جنبش زنان ايران در چه موقعيتی است و چه 

  می کند؟
در پاسخ به اين سئوال شما، بدون اينکه مدعی نمايندگی و وکالت از سوی فعاالن 
جنبش زنان باشم و بدون اينکه اصرار داشته باشم آرزوها و تمايالت شخصی ام 

را به عنوان نظر غالب بر جنبش زنان، به جامعه عرضه کنم، ترجيح می دهم 
بيان چرايی و داليل .بگويم جنبش زنان ايران، ماللی ندارد جز دوری از دوستان

وقوع دوری برخی از دوستان، همان داليلی است که کارکرد فعلی جنبش زنان 
داليلی چون . ايران و موقعيت فعاالن اين جنبش را نيز کم و بيش توضيح می دهد

سرکوب های سخت و گسترده فعاالن سياسی اصالح طلب، ناامنی و ترس مزمن 
از حضور مدام در فضای پليسی و امنيتی، سرخوردگی و مهاجرت، و از همه 

مهم تر، وسعت طيف و رنگارنگی تفکرات فمينيستی موجود در جنبش زنان که 
عمده ترين ويژگی ممتاز اين جنبش بود که آن را از ساير جنبش های اجتماعی 

  .در ايران، چون جنبش کارگری، دانشجويی و معلمان متمايز می کرد
  

يعنی در واقع تکثری که به گفته شما امتياز اين جنبش بود، در شرايط فعلی 
 کارکرد بيشتری يا ويژه ای پيدا کرد؟ 

ببينيد جنبش زنان وقتی در رابطه با جنبش گسترده مدنی به نام جنبش سبزقرار 
گرفت ناگزير از موضع گيری های گوناگون سياسی ـ به معنای نزديکی يا دوری 

از اين جنبش ـ شد؛ اين موضع گيری های سياسی که ناگهان خود را بر فعاالن 
جنبش زنان تحميل کرد، نتايجی داشت، از جمله باعث دوری تعدادی از دوستان 
تأثيرگذار از جنبش زنان مستقر در ايران شد که مالل اين دوری را، هر يک از 

از اين رو اکثر فعاالنی که توانستند شوک . فعاالن اين جنبش احساس می کنند
اوليه ناشی از سرکوب شديد امنيتی را از سر بگذرانند، عليرغم سياسی و امنيتی 
شدن فضای فعاليتهای اجتماعی، تالش می کنند به قدر همت و وسعت خويش در 

برابر سرکوب ها مقاومت و برای بقا و ماندگاری وکارآمدی بيشترجنبش، راه 
بديهی است وقتی جنبش اجتماعی در موقعيت تالش برای . های تازه ای پيدا کنند

بقا قرار می گيرد، اگر مقاومت و ايستادگی بر آرمانها و اهداف پذيرفته اش در 
اجتماع و در برابر سرکوبگران را برگزيده باشد، خواهی نخواهی قدم بعدی اش 

بايد ياری گرفتن از ساير جنبش ها و شخصيت هايی اجتماعی و اصالحی 
لذا گرد همايی هايی که می بينيد و می شنويد، يک هدف اش .نزديک به خودباشد

ماندگاری از طريق نزديکی به طيف هايی از زنانی است که به هر دليل از 
قدرت سياسی اقتدار گرا ضربه خورده وبطور طبيعی در کنار جنبش زنان قرار 

به معنايی برای ايجاد همدلی هرچه بيشتربين فعاالن سابق وپيوستگان . گرفته اند
جديد به جنبش زنان الزم است که توافقات در سطح کف مطالبات مطرح شود تا 

جنبش زنان   در واقعيت اجتماعی کنونی، سرمايه های اجتماعی بيشتری جذب
من فکر می کنم در واقع پيگيری . گردد که توان ماندگاری آن را افزون کند

می   سياست دو گام به پيش، يک گام به پس امکان بقای جنبش زنان رابيشتر
اين ياری گرفتن ها که از طريق همکاری و تعامالت در چارچوب اصول و .کند

انتقادی و شخصيت های  -ارزشهای مشترک ميان جنبش های اجتماعی
تأثيرگذار، و با حفظ استقالل و احترام متقابل به هويت جنبشی يکديگر صورت 

می گيرد، از اساسی ترين راههای افزايش امکان بقا و ماندگاری جنبش های 
 زيرا جنبش های اجتماعی که . اجتماعی اصالحی در شرايط سرکوب است
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  .سياسی، خواست محوری اين جريان را جدايی ديانت از سياست خواندند
واقعيت آن است که در فاصله ميان آن شال سبز و سر برآوردن سخنگويان 

ای چند اتفاق مهم  خودخوانده که برای جدالت آنها را به عنوان مدعی برگزيده
اوًال حرکتی گسترده و در سطح ملی پا به عرصه حيات گذاشت در دفاع از . افتاد

همين حرکت، در اعتراض به نتيجه انتخابات به . رياست جمهوری موسوی
های ميليونی در درون مرز  راهپيمايی. جنبشی فراگير تبديل شد به نام جنبش سبز

برگزار شد که در آنها اکثر ) دادند در درون نظم سياسی موجود و اگر مجوز می(
کنندگان تالش کردند در نهايت آرامش و متانت اعتراض  قريب به اتفاق مشارکت

پيش از اين اعتراضات و پس از آنها تعداد زيادی افراد . خود را بازگو کنند
ای کشته شدند و تعداد زيادی هم هنوز در  دستگير شدند، با آنها بدرفتاری شد، عده

های متعدد تحقيق و  در درون مرز و نظام سياسی کميسيون. برند زندان به سر می
ها و  نتيجه به فراموشی سپرده شد، ده تفحص برپا گشت که در ميانه راه و بی

ها و صدها  صدها بيانيه در درون مرز و در درون نظم سياسی صادر شد، ده
مصاحبه و ميزگرد که همه آنها نيز در درون مرز و در درون نظم سياسی بودند 

) که مسلمًا درون مرز و درون نظم سياسی است(از تريبون نماز جمعه . انجام شد
ای ديگر به اعمال خشونت  ای متوليان امور را به مدارا فراخواندند و عده عده

راست رفتی به سراغ تعدادی  ای و يک اينک شما همه اينها را رها کرده. بيشتر
خودخوانده که خواست محوری سبزها را جدايی ديانت "سخنگوی به قول خودت 

اوًال ای ". خوانند و سياست و راندن دين از حوزه عمومی به حوزه خصوصی می
تا آنجا که من اطالع دارم اگر . آوردی کم يکی دو نمونه از آنها را می کاش دست

هم کسی يا کسانی با توجه به تجارب سی سال اخير و با عنايت به همين وقايعی 
اند و  حرفی زده) و در فاصله دو خط نوشته شما حذف شده(که شرحش رفت 

بوده و نه از " جدايی دين از دولت"اند، آن خواست  خواستی را مطرح کرده
نوشته   ای است که اکبر گنجی "خواهی مانيفست جمهوری"اگر منظورت . سياست

، آن سند نه مربوط به اين دوران است و نه )ای ات نام برده چون از او در نوشته(
باوران  خواهان سکوالر، چه رسد به دين محتوايش مورد عنايت جمهوری

اکثر قريب به اتفاق عالقمندان به جنبش سبز، موسوی و کروبی را به  .سکوالر
همه . اند و بالطبع با مواضع آنها همسو هستند عنوان رهبران اين جنبش پذيرفته
باوران در اين  کنند که هنوز بسياری از دين اين افراد هر روز خدا را شکر می

شان  کشور برای خود وظيفه و تکليفی در مشارکت در فضای عمومی قائلند و دين
شان در آن  شان در اين دنيا و يا رستگاری را فقط برای تنظيم فضای خصوصی

دانند که جدايی دين از سياست در ايران به  اکثر اين افراد می. خواهند دنيا نمی
معنی محدود کردن حوزه سياست است به بخشی از جامعه که آن نيز جز تأسيس 

اصًال مگر در مخالفت با همين . معنايی ندارد" اندک ساالر"يک نظام 
نيست که بحث جدايی دين از دولت امروز به بحث مشترک " ساالری اندک"

است؟ اين واقعيت را همه فعاالن  روشنفکران دينی و مدنی در کشور تبديل شده
اينک شما اين مباحث . فهمند سياسی جدی اعم از اينکه دينی باشند يا مدنی می

جدی و واقعيت حضور موسوی و کروبی و خاتمی و هاشمی، و همه اتفاقات و 
ای  های تحقيق و تفحص و اسناد و مدارک و غيره را رها کرده وقايع و کميسيون
. مدعی زهی جدال بی. ای به سوی يکی دو سخنگوی خودخوانده و يکراست رفته

اکنون که سخنوران "ای که  و جالب آنکه عملت را هم با اين استدالل توجيه کرده
شنيدن هيچ ". کنند شنيدن يک سخن ديگر گناه نيست سرايی می بسياری سخن

   .سخنی گناه نيست، اما هر حرفی را هم زدن صواب نيست
آيد و آن اينکه  وجود می هنگام خواندن مطلب شما يک پرسش برای خواننده به

اصوًال نگرانی شما از چيست؟ منظورم اين است که چرا در اين بزنگاه، بحث 
ای؟ نگران عدم موفقيت جريان سياسی سبز هستی يا  الئيسيته را پيش کشيده

خواهی جلوی انحراف آن را بگيری که هر چه قدر  اش؟ می نگران پيروزی
پيروز ميدان باشد يا آنکه " ساالری اندک"اش با  تر شود و در رويارويی قدرت
خواهی اثبات کنی منحرف شده و ما راه نجاتی جز سر سپردن به  می

توانی بنويسی،  نداريم؟ واقعًا موضع سياسی شما چيست؟ نمی" ساالری اندک"
مثل بسياری ديگر از . ات را هم تعطيل کنند؟ ننويس نگرانی که اين يکی مجله

اما مبادا پس از اين همه اتفاقات، پس از اينکه از تمامی . نويسند همکاران که نمی
ها که  ساير جريان(های سياسی مذهبِی کشور  های پس از انقالب و جريان دولت

برد يا به  کم يک وزير يا يک فعال در زندان به سر می دست) جای خود دارند
شود امروز يکی به  کنی می است هنوز فکر  سال و پنج سال حبس محکوم شده ده

بينی که مرز ميان نعل و ميخ  نمی. نعل زد و در حاشيه امن آن، فردا يکی به ميخ
ای يکی از اين  است و آنچه باقی مانده فقط زدن است؟ و تو هم شده از بين رفته

  .ها بزن
ای و به فرض نه  دانی در کجای اين ماجرا ايستاده اينک به فرض محال شما می

 ای؟  روی، چرا اينهمه به روشنفکران اهانت کرده دانی به کجا می کمتر محال می

 چگونه مي توان سكوالر نبود؟
 مراد ثقفی

 
 خواهی سايت جمهوری 

زمام امور دولت را بدست  84ای که در خرداد  های جريان سياسی يکی از ويژگی
اين کمبود از سويی به ناکارآمدی . ای نظری گرفت، عدم اتکايش بود بر پشتوانه

انجاميده و از سوی ديگر باعث شده که زور تنها شيوه مقابله اين   چشمگير دولت
از اين رو اينکه افرادی مانند محمد قوچانی . اش جريان باشد با مشکالت سياسی

اند در خدمتش قرار گيرند و تالش کنند تا  که به لحاظ تاريخی با اين جريان بيگانه
اينکه : تواند يک فايده داشته باشد فراهم آورند می  ای نظری برايش اندک اندوخته

اين جريان را قدمی از صحنه نبرد دائمی با مخالفان و منتقدانش دور کرده و به 
. استفاده از استدالل عقلی به عنوان راهی برای مواجهه با مشکالتش ترغيب کند

اش را بکند تا  کم سعی ای آن است که قوچانی دست البته شرط موفقيت چنين پروژه
ای نظری تبيين کند نه آنکه خود به  برای اين جريان گفتاری عقالنی يا پشتوانه

  .های آنان دچار شود گويی سفسطه
پل ريکور يکی از بزرگترين فالسفه معاصر جهان بر اين نظر بود که در مسير 

 -گو با خشونت است و که شرط الزم جايگزين کردن گفت-تالش برای فهم ديگری 
هايش در  شود که خود را در جای طرف مقابلی که از تدقيق استدالل گاه الزم می

شکل عقلی عاجز است قرار دهيم و به بهترين نحو ممکن گفتاری معقول را 
به همين معناست . آنگاه، و فقط آنگاه در مقام پاسخگويی برآئيم. برايش تبيين کنيم

اش در جای يک اصولگرا  گويم اينکه محمد قوچانی در سرمقاله مهرنامه که می
ها عيب  بنشيند و به نقد جنبش سبز و روشنفکران ايران بپردازد، در کنار ده

تواند يک حسن هم داشته باشد و آن تنزل سطح خشونت در شيوه رويارويی  می
اصولگرايان است از طريق تبيين گفتاری عقالنی برای آنها؛ عملی که افراد خود 

ملت ايران تا به امروز بهای . اين جريان تا به امروز از انجام آن ناتوان بوده اند
زيادی برای فراگرفتن همزيستی و آزادی پرداخته است که به عاريت دادن يک 

حتی اگر اين فرد يکی از اميدهای  -خواه به جريان اصولگرا  فرد دموکراسی
اما همانطور که . در مقايسه با آن هيچ است -باشد نگاری آينده کشور بوده روزنامه

گفتم اين فايده زمانی متصور است که قوچانی برای تبيين گفتاری عقالنی برای 
اصولگرايی جدًا تالش کند و نه آنکه خود به همان گفتار و روشی روی آورد که 

. است  اين جريان از بدو حضورش در صحنه سياسی کشور آن را رواج داده
همان گفتاری که امروز فرياد بسياری از طرفداران پر و پا قرص خود اين جمع 

   .است را هم به آسمان بلند کرده
ای تاريخ تفکر سياسی ايران و  اينکه قوچانی در چارچوب يک سرمقاله دو صفحه

جهان را برای ما بگويد و هر آنکه را که به مقامی در دانش رسيده به باد استهزا 
بگيرد، ديگر اين اصولگرايی نيست که به لطف استخدام قوچانی به گفتار جديدی 

است که قصد  بلکه اين قوچانی است که به رحيم مشايی دومی تبديل شده  نائل آمده
النبيين ارشاد کند و همه  دارد ما را با داستان پيامبرانش از حضرت نوح تا خاتم

اينکه قوچانی برای نقد جنبش سبز مدعيانی را از ميان به قول . را به نادانی متهم
برگزيند و به جدال " سخنگويان خودخوانده بيرون مرز و بيرون نظام"خودش 

آنان برود ديگر چه فرقی است ميان او و تمامی آن اصولگرايانی که حدود 
اگر او به . خوانند يکسال است جنبش سبز را برون مرزی و برون نظامی می

عوض بحث با متوليان حاضر در صحنه کشور، با مدعيان غايبی که فرصت 
شان را ندارند مجادله کند، ديگر چه فرقی است ميان او و  دفاع از سابقه و نظرات

اگر بناست کسی . کرد رئيس دولت که در حضور موسوی با هاشمی مناظره می
نشيند همان کاری را کند که ايشان از بدو  که در جای اصولگرايان می

احترامی کند و  اند، يعنی بی حضورشان در صحنه سياسی کشور انجام داده
سفسطه ببافد، يعنی ناکارآمدی خود را به گردن ديگران بيندازد، يعنی موضوع 

اهميت بپردازد و محل منازعه را به  اصلی بحث را فراموش کند و به حواشی بی
توان گفت که اصولگرا شدن محمد قوچانی نه  ناکجاآباد منتقل کند، آنوقت ديگر می

شود، بلکه بهايی است که او  آن بهايی است که برای آزادی ما پرداخت می
پردازد تا همچنان در هر شرايطی شمع مجلس و محفل بماند و به هر قيمتی  می

   .مطرح باشد
نقد که -شده   پيش از آنکه سعی کنم آنچه را که در مورد روشنفکری نوشته 

جريان سياسی "ای در مورد آنچه درباره  بازخوانی کنم، چند کلمه -شود کرد نمی
کم متوجه  نويسم تا دسِت می) تر بگويم نيامده يا دقيق(در آن سرمقاله آمده " سبز

شويم که تغيير محل منازعه و جدال با مدعيان غايب ملک طلق رئيس دولت 
   .نيست

ای که جريان سياسی سبز با شالی که خاتمی به گردن موسوی  آقای قوچانی نوشته
 ای که افرادی بيرون از مرز و نظم  انداخت متولد شد ودرست يک سطر بعد گفته
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دهند؟ به عنوان مثال پادشاهی که در جنگی  شوی و بعد فره را هم به تو می می
گيرند، يا  اش را از او پس می شود فره خورد و از سلطنت برکنار می شکست می

ها هم  البته بعضی)شود؟  خورد و برکنار می شکست می  چون فره را از دست داده
. تری است اما اين پرسش سخت. شوند خورند و برکنار نمی هستند که شکست می

اينهمه تاريخ روم شرقی و ). شما سعی کن به همان دو سه پرسش اول پاسخ بدهی
ای و با نظر فردوسی درباره فره  ای البد شاهنامه را هم خوانده غربی خوانده

  :گويد ايزدی آشنايی که می
   زبيد و ز عنبر سرشته نبود/ فريدون فرخ فرشته نبود

   تو داد و دهش کن فريدون تويی/ ز داد و دهش يافت او نيکوی
جواب در مورد فره ايزدی، توضيح فردوسی  های بی در مقابل تمامی آن پرسش
يعنی عدل و داد گشادگی دست حاکمان مبنا و مأخذ . آيد به نظرم پاسخ معقولی می

کند و فقدانش  مند می اينهاست که کسی را فره. شان است حکومت و ماندگاری
ماند  البته اينکه عليرغم از دست دادن فره سرکار می. ستاند مندی را از او می فره

   .يا نه بحث ديگری است که داستان آن را بايد از زبان بيهقی برايت بگويم
ای؟ داستان حسنک وزير را که  نخوانده. ای تاريخ بيهقی را که ديگر حتما خوانده

سلطان محمود که از درايت حسنک آگاه بود و : اند در مدرسه برايت خوانده
نيازمند وزيری کارآمد، او را از تهمت قرمطی بودن مبرا دانست و سلطان 

مسعود حتی حرمت پدر را نگاه نداشت و حسنک را دقيقًا با همين اتهام به قتل 
توان با گفتن اينکه در ايران  آيا به نظر تو اين دو رفتار متناقض را می. رسانيد

اند توضيح داد؟ اصًال شما کدام ارتباط ميان  همواره ديانت و دولت ارتباط داشته
پسندی؟ مدارای دينی را برای در اختيار گرفتن وزرای  ديانت و دولت را می
اند  ای قرار دادن برای حذف کسانی که با پدرت بيعت کرده کاردان يا دين را بهانه

شود بوسهل جاهل که حتی آداب  و از آنها خوف داری؟ خوفی که باعث می
داند به حسنک تيزهوش و کارآزموده ترجيح  صحبت کردن نزد سلطان را نمی

شايد هم مسعود حسنک را بر دار کرد تا به همه اثبات کند که دوران . داده شود
هايی است که البد در  اينها همه البته نظريه. است سلطان محمود به سر آمده

مقايسه با اين واقعيت قديمی تاريخ ايران که دين و دولت همواره با هم در ارتباط 
اهللا بود و  توجه کن، هم سلطان محمود ظل. بودند کمترين ارزش توضيحی ندارند

و فراتر از آن هم سلطان محمود مجوز قضاوت در مورد بيرون يا . هم مسعود
اما اولی به واسطه . درون دين بودن يکی از رعايايش را داشت و هم مسعود

تساهلش در اين امر هم وزير کاردانی را برای خود حفظ کرد، هم هر روز بر 
اما بشنو از . دامنه اقتدارش افزود؛ هم ايران را آباد کرد و هم رعايايش را دعاگو

پای دار  و حسنک را به: "داوری مردم درباره عملی که مسعود با حسنک کرد
جبه و پيراهن بکشيد و دور . ... و فرمودند که جامه بيرون کن... آوردند 
ها در هم زده، تنی چون سيم سفيد و رويی  بايستاد و دست.. و برهنه .. انداخت 

به شهادت بيهقی چندان در همين ". چون صدهزار نگار، و همه خلق بگريستند
شرم نداريد؟ مردی : هر کس گفتند"روز مرگ بر حسنک بی حرمتی کردند که 

و خواست که شوری بزرگ بپا شود، سواران سوی . بکشيد بدار بريد را که می
پرسم مگر مسعود سايه  حال من از شما می". عامه تاختند و آن شور بنشاندند

خداوند بر روی زمين نبود؟ مگر بر اين اساس نبايد مردم تصميم او را چشم و 
پذيرفتند؟ پس چرا از اين تصميم او رنجيده خاطر شدند و از ظلمی  گوش بسته می

رفت به مرز شورش رسيدند تا سواران سوی عامه بتازند و آن  که بر حسنک می
شنوی مردم از  شور بنشانند؟ و پرسش آخر اينکه در اينجا چه چيزی باعث حرف

مسعود شد، اينکه او هم سلطان بود و هم سايه خدا بر روی زمين يا تازيدن 
و حسنک را سوی دار بردند و بجايگاه رسانيدند : "سواران بر مردم؟ ادامه بدهيم

ها فرود آورد و  بر مرکبی که هرگز ننشسته بود، و جالدش استوار ببست و رسن
کرد و همه زار زار  کس دست به سنگ نمی آواز دادند که سنگ دهيد، هيچ

پس مشتی را سيم دادند که سنگ زنند، و مرد خود . گريستند خاصه نشابوريان می
جهانی و آنجهانی است که به سيم دادن  اين چه مشروعيِت همزمان اين". مرده بود

   به مشتی برای سنگ زدن نياز دارد؟
اميدوارم برايت روشن شده باشد که فرقی اساسی است ميان گفتار 

گفتار مشروعيت . بخش و منبع و منشاء واقعی و قراردادی مشروعيت مشروعيت
های سياسی و در تمامی جهان الزام حکومت را با  بخش تقريبًا در تمامی نظريه

خواست خداوند، اراده عمومی، : کند ای برتر و فراتر از اراده فرد تبيين می اراده
طبيعت آزاد بشر، خيزش ملی عليه ظلم و استبداد از جمله اين گفتارهای 

منبع و منشاء مشروعيت حکومت درست عکس مورد . مشروعيت بخش هستند
. ای از مردم نياز دارد اول همواره به جلب توافق ضمنی يا عينی بخش گسترده

های نابهنگام، حفاظت از تالش معيشتی مردم، و البته  حفاظت از تهاجم و مرگ
هر چه از گستردگی اين بخش از جامعه که . در دوران جديد رأی اکثريت جامعه

توافقش منبع و منشأ مشروعيت است کاسته شود نياز به تاختن سواران و دادن 
   .شود سيم به مشتی برای سنگ انداختن بيشتر می

ای و کسانی را  شما که تاريخ دو جهان غرب و شرق را از دوران باستان خوانده
ها که در  ای، آن صفحاتی از اين تاريخ سوادی متهم کرده اند به بی که نخوانده

ای؟  اند را نخوانده توصيف رابطه مستبدان و اقتدارگرايان با روشنفکران نوشته
نخواندی که از ناپلئون تا رضاشاه و از هيتلر و استالين تا محمدرضا پهلوی هر 

کرد؟ نديدی که  کسی سودای استبداد در سر داشت اول به روشنفکران حمله می
ساز برآمدن استبداد و ديکتاتوری  حمله به روشنفکری همواره مقدمه و زمينه

   است؟ بوده
ات را به عکس يک روشنفکر  شما که بنا بر هتاکی داشتی چرا روی جلد مجله

ای؟ به ايشان گفته بودی که بنا داری اينهمه نسبت به روشنفکران  مزين کرده
ای نشستن و مطالعه  اهانت کنی؟ مقهور روشنفکری هستی اما تحمل در گوشه

دانی با نفرت  نيافتنی می کنی و دست کردن را نداری؟ پس آنچه را که طلب می
ارزش شده که وزير مملکت به  ای که علم و دانش آنقدر بی زنی؟ در دوره پس می

ای که  کند، در دوره عوض حفظ حرمت دانش، مدرک تقلبی برای خود درست می
های روز  کنند با انديشه خصوص آن گروهی را که تالش می اساتيد دانشگاه را، به

آشنا بمانند، کتابی بنويسند و روشنفکری را در اين کشور پويا نگاه دارند از 
جهل "بردی و از  کنند، اگر شما به روشنفکری هجوم نمی دانشگاه اخراج می

افتاد؟ نکند  نوشتی اتفاقی می روشنفکری نمی" مرکب و جهل مرکب اندر مرکب
فکر کردی با بيرون کردن اساتيد از دانشگاه و وادار کردن مطبوعات به سکوت 

ها، روشنفکری در ايران مرده است، پس برای عقب نماندن از  و انحصار رسانه
غافله خواستی شما هم لگدی به مرده بزنی و از رهگذر اين نمد کالهی برای 

کم موضوع فراموشی،  توانند قابل بخشش باشند يا دست خود بدوزی؟ همه اينها می
اما وای بر تو اگر حساب کرده باشی که در اين روز مبادا که نگفته و ننوشته 

کنند، در اين دوران که فعاالن سياسی به اتهام بر هم زدن ترافيک به  فلک می
شوند کسی جرأت دفاع از روشنفکری آنهم در  هفت سال زندان محکوم می

ای که درباره اينهمانی دين و سياست يا همبستگی تاريخ دين و دولت است  مقاله
اشتباهی را که معموًال سياستمداران مرتکب . اشتباه کردی. نخواهد داشت

اشتباهی به قدمت تاريخ ايران و آن اينکه ظلم و . نگاران شوند و نه روزنامه می
از حد که گذشت . دارد تعدی و زور و هتاکی تا حدی مردم را به سکوت وا می

سنجی سکوت اختيار کنی يا  توانی خودت را گول بزنی و با مصلحت ديگر نمی
ميدانی به چه دليل؟ ظلم تا از حد . ای بخزی که اين نيز بگذرد تقيه کنی يا گوشه

اما از حد که . نگذشته باشد فقط باعث ايجاد نفرت از ظالم در دل مظلوم است
نفرت از ظالم قابل تحمل است . کند گذشت شخص مظلوم را از خودش بيزار می

  .توان به دوش کشيد اما بار بيزاری از خود را نمی
تالش  ."ای است تالش برای جدايی دين وسياست در ايران امر تازه"ای که  نوشته

برای مشروط کردن اعمال حاکمان به رأی مردم هم تازه است، 
راديو، تلويزيون، مطبوعات . تر هم هست خواهی از اين هر دو تازه دموکراسی

در مقابل اين چيزهای تازه . اند گويی همه در ايران تازه هم به اين معنا که شما می
در "ای  نوشته .ای که البته اصًال تازگی ندارند هايی نام برده از چيزها يا انديشه

دو امپراتوری .... ايران باستان هم ديانت زرتشت با دولت پارس نسبت داشت 
های دينی  بزرگ تاريخ ايران دولت، ساسانی و دولت صفوی هر دو دولت

نظريه فره ايزدی به عنوان شرط شاهی اساس دولت را تشکيل ... اند  بوده
ای تاريخی اينچنين طی قرون و اعصار و فارغ ازهمه چيز  اينکه ويژگی". داد می

بر ) های مادی گرفته تا تغييرات ذهنی و معنوی يعنی واقعا همه چيز از داده)
حيات خود ادامه داده باشد و بر حيات ما ناظر، بيشتر از فقدان اهميت آن حکايت 

ای وجود دارد که  يعنی به قول شما نظريه. کننده بودنش کند تا مهم يا تعيين می
از زرتشتی و . است عليرغم آن، هر کسی هر کاری خواسته در اين کشور کرده

مسلمان و ترک و فارس و مقدونی و عرب و مغول و شيعه و سنی بر ايران هر 
اينکه چرا . اند و البته نظريه فره ايزدی هم بوده اند حکم رانده طور که خواسته

هايی که  سی سال پس از انقراض نهاد سلطنت در کشور، ما بايد از نظريه
کرده ياد و حمايت کنيم هم  مشروعيت پادشاهی در ايران را اثبات يا تثبيت می

از مشکالتی هم که برای اثبات ادعايت پس از انقراض . البته جای سؤال دارد
عناصر اصلی "ای و فکر کردی با گفتن اينکه علما از  صفويه با آن مواجه شده

 .گذرم کنی فعًال می بودند خيالت را راحت می" مدافع حقوق عمومی جامعه ايرانی
تايش گذشت تا بلکه بتوان به يکی  9ای بايد از  ای که نوشته عمًال از هر ده جمله

المثلی  ات مصداق آن ضرب به واقع نوشته. که کمتر اشتباه است رسيدگی کرد
توانند درش  اندازد که صد نفر هم نمی گويد نفری سنگی در چاه می است که می

چه اصراری داری بنويسی؟ بگذريم و برسيم به اين ماجرای فره . بياورند
   .ايزدی

آيد و چگونه  ای اين فره ايزدی چيست؟ چگونه به دست می هيچ از خودت پرسيده
پيشينی است يا مابعدی؟ يعنی فره را داری و بعد آن را کسی يا . رود از دست می

 الحيلی پادشاه  گمارندت، يا به لطائف کنند و به پادشاهی می کسانی در تو کشف می
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صهيونيسم "اش  شان را با هم آشتی دهند نتيجه خواهند باز ديانت و سياست می
که البته عاقبت دردناکی است . است و حاصل کار انتخاب جورج بوش" مسيحی

اينهمه در تاريخ خودت پشتک و وارو بزنی . و کمترين ارزش الگوبرداری ندارد
و ملل جهان سوم را هم به گمراهی بکشانی که حاصل کارت بازيابی ارتباط 

 اش هم جورج بوش پدر و از او بهتر پسر؟  ديانت و سياست باشد و ميوه
همان بهتر که به تاريخ خودمان بازگرديم و ببينيم اين ماجرای ديانت و سياست به 

منزله يک گفتار مشروعيت بخش با کدام منبع مشروعيت همراه بوده است و آيا 
کردن است که فره ايزدی را " داد و دهش"توان مانند فردوسی گفت که اين  می
دهد زمانی که  آورد؟ و آيا تاريخ بيهقی تصوير درستی ارائه می همراه می به
بخش دوران مبنی  گويد مسعود چون ظلم کرده بود و عليرغم گفتار مشروعيت می

بر اينکه او سايه خداست مجبور به استفاده از سواران برای فرونشاندن شورش 
توانست آنها را به سنگ انداختن بر جسد  بود و تنها با سيم دادن به جمعی می

   مظلوم وادار کند؟
ای و تالش اوليه دولت را در جلب  داستان اصالحات ارضی را که حتما شنيده
کنی  شما که از تغافل در فقه صحبت می. نظر علما برای گرفتن فتاوی در تأييد آن

الشرايط در مورد اين بحث که نه روشنفکری  ای به آرا فقيهان جامع نگاهی مقايسه
ای؟  است و نه به روم غربی و شرقی ارتباط دارد و نه به ايران باستان انداخته

جمعيت اتحاديه "ای چهار برگی دارم که در همان دوران توسط  اعالميه
منتشر شده است و در آن فتاوی آيات عظام آقايان بروجردی، بهبهانی، " مسلمانان

اگر هتاکی به . است شيرازی خويی، گلپايگانی، شريعتمداری و خمينی آمده
روشنفکران و نوشتن تاريخ جهان برای خردساالن فرصت مطالعه برايت باقی 

دانم از کدام دانش  فرستم تا شما که نمی گذاشت و خواستی، آن را برايت می
فقر "تاريخی برخورداری که از مارکس تا بازرگان و سروش را به 

ای بگويی فقر تاريخ ننگری چون آنها را متهم به  که البد خواسته) "نگری تاريخی
ای را هم  نکته. خود در اين ورطه هالک نيفتی) ای اطالعی از تاريخ کرده بی

هايی  معادل" تاريخيگری"يا " نگری تاريخی"گذرا بگويم و آن اينکه اصطالح 
 Historicism اهللا کريمی برای واژه است که مرحوم احمد آرام و آقای عطاء

نگرِی پوپر؛ و آقای  مرحوم آرام در ترجمه کتاب فقر تاريخی .اند انتخاب کرده
کريمی برای بررسی مقاالت دکتر سروش درباره قبض و بسط تئوريک شريعت 

ها ارجاع به تاريخ به عنوان منبع  در هر دوی اين کتاب. در کتابی با همين نام
گيرد يعنی درست بر عکس آن معنايی که   مسلم دانش اجتماعی مورد نقد قرار می

ای که  در يک پاراگراف چهار خطی دو اشتباه مهلک کرده. ای شما استفاده کرده
   .کتاب بخوان! هر دو ناظر است بر مطالعه نکردن

گويند که عدم موافقت اين  مرحوم بروجردی می. به فتاوی مورد بحث بازگرديم
قوانين ديانت مقدسه اسالم شفاهًا به نخست وزير و کتبا به اعليحضرت "امر را با 

اند و در صورت ادامه اين وضع  اند، اما جواب قانع کننده نگرفته همايونی گفته
مرحوم بهبهانی که از طرف آقای . مستقيما به استفتائات مردم پاسخ خواهند داد

ای به رئيس وقت مجلس به  بروجردی مکلف به پيگيری موضوع هستند در نامه
هيچ ملکی را از تصرف صاحب "اصل پانزدهم قانون اساسی مبنی بر اينکه 

شوند  اشاره کرده و يادآور می" توان خارج کرد مگر با مجوز شرعی ملک نمی
که تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد مقدسه اسالميه بر عهده علماء 

فرستند مبنی بر  مرحوم شيرازی از نجف اشرف فتوای کوتاهی می. است "اعالم
مواد مذکوره فوق خالف شرع مقدس اسالم است و چنانچه بر حسب مواد "اينکه 

فوق کسی ملکی را متصرف شود احکام غاصب بر آن شخص و احکام غصب 
تملک مال ديگری "اند که  مرحوم خويی نيز پاسخ داده". بر آن ملک جاری است

اباحه  هايی که مشروط به يا تصرف در آن بدون رضای مالکش حرام و عبادت
مرحوم ". بطالن است مکان است در صورت حرمت تصرف محکوم به

ای از مؤمنين کسب  شريعتمدازی نيز در پاسخ به عبداهللا عبادی که از طرف عده
تملک اموال مردم بدون رضايت مالک حرام و : " نويسند است، می تکليف کرده 

پاسخ ". باطل است و هر آنچه مخالف موازين شرعيه باشد لغو و بال اثر است
بخش تقسيم  5اين پاسخ را در . نويسم اهللا العظمی خمينی را هم برايت می آيت
اسم قانون  آنچه به" -1. ها بشوی کنم که متوجه تفاوت ماهوی آن با ساير پاسخ می

اصل اصالحات ارضی در صدد اجراء آن هستند مخالف عقل و شرع و مصالح 
و آنچه بسياری از مالکين بزرگ " -2". مملکت و مباين عدل و فقه اسالمی است

کنند  حق فقرا خودداری می قوانين اسالم راجع به کنند و از عمل به عمل کرده و می
". است مخالف عقل و شرع و مصالح مملکت و مباين موازين عدل و فقه اسالمی

اصل مالکيت در اسالم محترم است و هيچ مقامی حق ندارد ملک ديگری را " -3
ديگری انتقال دهد و تصرف در اموال  بدون رضايت و طيب او تصرف کند يا به

غير بدون رضايت او حرام و نماز خواندن در ملکی که به اين نحو از مالک 
و اصل حفظ حقوق فقرا و اجراء آن در اسالم محترم " -4". سلب شود باطل است

 طوری که  تواند در آن تصرف کند و اگر حق فقرا را به است و هيچ مالکی نمی

تر شدن موضوع بياورم، اما نگران اطاله  توانم چند مثال ديگر هم برای روشن می
کنم که مانند شما تاريخ جهان را آنهم با اين دقت  البته اعتراف می. کالم هستم
دانستم که تاريخ اروپا از سه مرحله عصر باستان، قرون  مثال نمی. ام نخوانده

البته نگاهی به مجلدات ويل دورانت . شود وسطی و دوران مدرن تشکيل می
های او که البته به قول خودش کلی است و هر  بندی ام و تا حدودی با تقسيم انداخته

ای را که برای تاريخ تمدن آنهم تا عصر ناپلئون  گانه يک از مراحل يازده
ها دوره  بايد به ده) و از مرحله دوم ناظر بر تاريخ اروپاست( است  برشمرده

و همچنين بايد اعتراف کنم که تا به حال به روشنفکر با . ام تر تقسيم کرد ديده کوتاه
بودم که تاريخ اروپا را با اين درايت و به اختصار   ای مثل شما برنخورده مطالعه

بازگو کند و بعد هم بگويد که اروپائيان موفق شدند با بازگشت به دوران باستان 
باور کنيد اگر کسی يک چنين مطلبی . بر تاريک انديشی قرون وسطی چيره شوند

اند با سهولت  کرد که چقدر اروپائيان توانسته گفت و مرا متوجه می را به من می
شان خارج شوند، شايد من هم مانند آن  انديشی قرون وسطای از پس تاريک

ای وسوسه  شان را در سه چهار سطر بسته روشنفکران دوران پهلوی که پرونده
شدم که به دوران باستان برگردم و نقطه پايانی بگذارم به قرون وسطای  می

راستی قرون وسطای ما چند سال . (بوده است" طوالنی"خودمان که به قول شما 
تر از قرون وسطای اروپا است؟ چون اينطور که شما  بوده که طوالنی يا طوالنی

ای است ميان عصر باستان و دوران  زمانی  ای قرون وسطای اروپا، فاصله گفته
   .(ای است مدرن، که زمان نسبتًا طوالنی

گرايی را در  البته شايد من مثل آن روشنفکران دوران پهلوی اول به گفته شما ملی
سال است که دارم به چشم  دادم چون حداقل يک گرايی قرار نمی مقابل اسالم

گرا مصرانه دنبال  گرايان در کشورم مثل مِن ملی بينم که بسياری از اسالم می
شايد آن روشنفکران دوران پهلوی اول متوجه نشدند که اصل . گردند شان می رأی

ها و نه  مدرنيته همين دنبال رأی گشتن است و اينکه با به رسميت شناختن تفاوت
گرفتن آنها، هر کسی نه فقط بايد دنبال رأی خود بگردد بلکه بايد به دنبال  ناديده

 گردی؟  ات می راستی شما هنوز دنبال رأی. رأی ديگری و ديگران هم باشد
با خواندن اين عملی که به قول شما روشنفکران جاهل دوران پهلوی اول کردند 

اولی ناظر بر بازگشت به دوران باستان خودمان . دو سؤال برای من پيش آمد
سؤال اول . است و دومی ناظر بر بازگشت اروپائيان به عصر باستان خودشان

ايد روشنفکران پهلوی از الگوی  زمانی برايم مطرح شد که ديدم شما نوشته
ها را در بازگشت به دوران باستان برای گذار از قرون وسطی انتخاب  غربی

گرايی، جدايی دين از سياست را راه حل توسعه  در پيوند با غرب"کردند و اينکه 
سوال من اين است که مگر در دو پاراگراف پيش ". و تجدد و آزادی دانستند

در ايران باستان هم ديانت زرتشت با دولت پارس نسبت داشته "ننوشتيد که حتی 
و اينکه حتی در امپراطوری ساسانی " ديانت از دولت ايران هرگز جدا نبوده...و 

است؟ پس روشنفکران عصر پهلوی اول به کدام ايران باستان  هم دولت دينی بوده
تر از  بازگشتند که تحفه آن جدايی دين از دولت بوده است؟ شايد به خيلی باستان

شايد هم نه مرحوم . دانم اند و من نمی دولت پارس و دولت ساسانی بازگشته
ها سوال کنند و نه مرحوم  شان بوده که از او در اين زمينه پورداوود دم دست

شان گم و  و همين باعث شده که اين روشنفکران در تاريخ. زاده و نه ديگران تقی
سوال دوم هم درباره موضوعی است شبيه به اولی اما ناظر بر . گور شوند

ای درباره شکاف ميان روم شرقی و غربی  هايی زده حرف. روشنفکران اروپايی
گرايی  و الحاد در يونان باستان و بازگشت به عهد عتيق و نوعی بازسازی يهودی

من باالخره متوجه نشدم اروپائيانی که به دوران باستان . و غيره) چه نوعی؟)
   خودشان برگشتند مشخصًا به کدام دوران بازگشتند؟

ها را نداری اشکال زيادی ندارد، زيرا  البته اگر حوصله پاسخ به اين پرسش
حقيقتًا اينکه بفهمم ماجرای اروپائيان چه بوده خيلی برايم مهم نيست چون متوجه 

شان که گويا الحادی بوده، اين  شدم که عليرغم اين بازگشت به دوران باستان
. اند  شان چندان از هم جدا شده اند و نه دين و دولت  اروپائيان نه خيلی ملحد شده

ای که در آنها مذهب  هايی است که از انگليس و دانمارک زده ام به مثال اشاره
و همچنين . اند و هم رئيس دين شان هم رئيس دولت های رسمی وجود دارد و ملکه

حرفت در مورد آلمان و ايتاليا که در آنها احزاب دموکرات مسيحی با حمايت 
ها قدرت را در دست داشتند و به نوعی بنيانگذار آلمان و ايتاليای  کليسا سال

البته از ترس -ها  در فرانسه هم که گليست). به چه نوعی؟(مدرن هستند 
ترين دليل  اما مهم. کنند بر هويت مسيحی پافشاری می -های مسلمان عرب
عالقگی من به تاريخ اروپا آن است که به لطف نوشته شما متوجه شدم  بی

روشنفکران آنجا نيز از قرن هجدهم که داستان بازگشت به دوران باستان شروع 
شد مثل روشنفکران ما در دوران پهلوی اول و دوم و پس از آن، در جهل مرکب 

امروز و شايد چندين "چرا؟ چون به نوشته خودت . و مرکب اندر مرکب بوده اند
اند قرون وسطی آنقدر هم که آنها گمان  که دريافته) چندين دهه است؟(دهه است 

 اند و  و حاال هم که متوجه شده" است انديشی نبوده اند عصر تاريک کرده می
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اصًال به قول آن ). شان بدجوری ما را گرفتار کردند شماست اينها با جهالت
مان کجاست؟ از دولت يا  های تلويزيونی، از چه کسی بپرسيم رأی مجری برنامه

 "از عناصر اصلی مدافع حقوق عمومی جامعه ايرانی"از کسانی که به قول شما 
کنيم  تر پيدا می مان را راحت اند؟ و اگر اين هر دو متحد ذاتی هم باشند ما رأی بوده

 يا اگر از هم جدا باشند؟ 
شان کجاست بعد باطوم بخورند،  ای بپرسند رأی به نظر شما اينکه عده: سوال دوم

به زندان بروند، با آنها بدرفتاری شود و بعضًا ديگر هيچوقت به خانه برنگردند 
در کشورشان با   اند سياست به جهل مرکب روشنفکرانی مربوط است که خواسته

الگوی سياست در دوران کورش و امپراطوری صفوی تفاوت داشته باشد يا 
خواهند سياست در کشور ايران از همان الگوی  تقصير کسانی است که می

کورش و امپراطوری صفوی پيروی کند؟ اگر مرحوم مهندس بازرگان و 
شدند که بايد هر کسی  عبدالکريم سروش تاريخ بلد بودند آنها هم بر اين نظر می

گردد تنبيه کرد؟ و باز هم همان بخش از پرسش پيشين  را که دنبال رأيش می
   مربوط به وحدت يا جدايی متوليان دولت و مدافعان حقوق عمومی؟

های ساده پاسخ دهی تا برای تو هم آشکار شود که پرسش  خواهم به اين پرسش می
نيست؛ پرسشی که برای پاسخ به آن مجبور " چرا نبايد الئيک بود؟"دوران ما 

پرسش دوران ما، . ادبی را به نهايت برسانی شدی آسمان را به زمين ببافی و بی
يعنی پرسش کسانی که تمامی آنچه را که در سوال اول و دوم برايت مطرح کردم 

همه تجربه  توان اين چگونه می: "اند اين است اند و از پاسخ به آن طفره نرفته ديده
   ."را ديد و سکوالر نبود يا نشد؟

فرستم که احساس کنی مجبور  به خاطر همبستگی صنفی اين نوشته را برايت نمی
اما در عوض يک نصيحت به شما دارم و آن اينکه وقتی . به چاپ آن هستی

يکی دو بار آن را بخوان و ببين چه . ات را فورًا چاپ نکن نويسی، نوشته می
اصوًال کمتر بنويس و . اگر هم بدهی يکی دو نفر بخوانند که چه بهتر. ای نوشته

 "سنگی بر گوری"حتمًا کتاب . کتاب بخوان. مقاله علمی بخوان. بيشتر بخوان
  .احمد را هم بخوان آل
 

 :مادر احمد نجاتی کارگر؛ از قربانيان کهريزک در مصاحبه با روز
 فرزندم را كشتند بعد فيلم ساختند كه زنده است

 فرشته قاضی
 
 
 
 
 
 

 روز آنالين
مادر احمد نجاتی کارگر، يکی از جان باختگان وقايع بعد از کودتای انتخاباتی 

اعالم کرد که تا معرفی قاتالن و عوامل شکنجه " روز"خرداد در مصاحبه با  22
احمد نجاتی کارگر يکی از بازداشت شدگان بعد از .فرزندش از پای نمی نشيند

انتخابات بود که بعد از آزادی از بازداشتگاه کهريزک، به دليل عفونت شديد ريه 
ها و از کار افتادن کليه هايش که حاصل شکنجه های اين بازداشتگاه مخوف بود، 

قبل از او رامين آقازاده قهرمانی، دو روز بعد از آزادی از . جان باخت
  .کهريزک، به دليل شکنجه های صورت گرفته در اين بازداشتگاه، جان باخته بود

تلويزيون جمهوری اسالمی با سناريو پردازی و برای زير سئوال  20:30برنامه 
کيهان، مدعی شد که احمد  بردن ليست منتشر شده از شهدا، همصدا با روزنامه 

همزمان ماموران امنيتی وبالگی به اسم اين شهيد ساختند .کارگر نجاتی زنده است
و با انتشار دروغ هايی به نقل از او، اقدام به زير سئوال بردن اسامی شهدای 

  .وقايع بعد از انتخابات کردند
خانواده احمد نجاتی کارگر همان زمان در نامه ای با تکذيب خبر صدا و سيما 

بهشت زهرا  ٣۵شماره  ١۵رديف  ٢١٣در قطعه "اعالم کردند که فرزندشان 
فوت نموده دفن شده است و خبر  ١٣٨١روی مهدی نجاتی کارگر که در سال 

  ."منتشر شده در صدا و سيما مبنی بر زنده بودن احمد کذب محض است
می گويد که شکايت " روز"و اکنون منزلت محمدی، مادر احمد نجاتی کارگر به 

او از عوامل شکنجه و قتل فرزندش را مختومه کرده اند اما او به هيچ عنوان از 
  .پی گيری شکايت خود کوتاه نخواهد آمد

با منزلت محمدی، مادر شهيد احمد نجاتی کارگر را در ذيل " روز"مصاحبه 
  .بخوانيد

 

اند و اگر با آن  شرع مطاع تعيين فرموده به آنها ندهند مرتکب گناه کبيره شده
آن تعلق  شوند و نماز آنها در آنچه حق فقرا به اموال چيزی بخرند مالک نمی

تواند حق فقرا را از آنها  و فقيه جامع شرايط فتوا می" -5". گرفته باطل است
   ."محل مقرر شرعی برساند بگيرد و به

کم با سه رويکرد متفاوت در ارتباط ميان  نکته اينجاست که ما در اينجا دست
رويکرد اول دولت را مخاطب . سياست و ديانت و سياست و دولت روبرو هستيم

قرار داده و پايبندی وی را به نظر علمای اعالم به واسطه قانون اساسی به وی 
کند، نه چيزی از  رويکرد دوم به يادآوری قانون شرع اکتفا می. شود يادآور می
و رويکرد سوم قرائتی . کند خواهد و نه به سند سياسی خاصی اشاره می دولت می

توان بر حق مالکيت در صورت مشاهده ظلم  دهد که در آن می سياسی ارائه می
بر دهقان خط بطالن کشيد، آنهم نه به ميل و خواست دولت که به تشخيص و 

لزوم انجام اصالحات ) دانی حتما می(دانی،  می. اراده عالم دارای شرايط فتوا
های دوران مشروطه مطرح بود و سياسيون ايران  ارضی از همان اولين مجلس

. تر از برپايی مجلس و عدالتخانه قائل نبودند ها برايش اهميتی کم از تمامی جناح
توانی رابطه دين و دولت و رابطه دين با سياست  اينک شما به من بگو چگونه می

را در همين يک برهه کوتاه از تاريخ ايران با گفتن اينکه در ايران هيچگاه دين 
مالقات روح "کرده و  از سياست و دولت جدا نبوده و کوروش چنين و چنان می

" اربابی با وحی الهی در صورت مذهب شيعه نظريه امامت را سامان داد
گويی در تمام  و جالب توجه اينکه نه همين سياستی که شما می. توضيح بدهی

گذاری  ای که سياست طول تاريخ ايران با ديانت رابطه داشته و نه قانون اساسی
همانطور که به قول شما در (در دوران پهلوی دوم را وابسته به ديانت کرده بود 

، مانند هيچکدام مانع از آن )است تمامی طول تاريخ اين کشور همينطور بوده
های آشکار مراجع تقليد، اصالحات ارضی به اجرا در  نشدند که عليرغم مخالفت

تر آنکه وقتی به دليل بيداد پهلوی دوم، اين  اما جالب. آنهم نه يکبار که دوبار. بيايد
ای نداد و به قول مرحوم بازرگان  طرح جز راندن دهقانان فقير به شهرها نتيجه

شاه حتی به اينها هم وفا نکرد و اين ) دانست که البته به اندازه شما تاريخ نمی(
شدگان تاريخ مصمم شدند با باقی طبقات رانده شده از استبداد پهلوی متحد  رانده

ايزدی محمدرضا پهلوی را از او پس بگيرند، به استمداد از آن فردی  شده و فره
پرداختند که به اين اکتفا نکرده بود که بگويد دين و دولت با هم هميشه ارتباط 

ها را هم احترام به مالکيت دانسته بود  اند، بلکه منبع و مشروعيت حکومت داشته
   .يا همان داد و دهش فردوسی-و هم لزوم رعايت عدل  -يعنی امنيت از بيداد -

*******  
ات را به صورت  های فکری ای که نتايج درخشش حاال که قرار بر اين گذاشته

های ديگری که  پاورقی در مهرنامه منتشر کنی لطف کن قبل از آنکه به موضوع
ناظر بر سه هزار سال تاريخ جهان هستند زمانی را هم به بررسی همين يک 

در ايران هيچوقت دولت و سياسی "دوره کوتاه تاريخ کشورمان از منظر نظريه 
تحليل کن تا شايد متوجه شوی که فرق ميان گفتار " اند از ديانت جدا نبوده

-بخش، مشروعيت سياسی و مبانی پذيرش مشروعيت از ديد مردم  مشروعيت
در  -خواه بخش کوچکی از آنها و خواه مردم به معنای گسترده امروزی آن

تواند برقرار شود و کجا و هر يک را با چه ميزان  چيست، ارتباط آنها در کجا می
   .توان به کرسی نشاند از استفاده از سوار و سيم می
های تاريخ معاصر جهان در اواخر عمر  ترين ذهن ويتگنشتاين يکی از درخشان

به اين نتيجه رسيده بود که به عوض تالش برای کشف حقيقت مطلق، مثًال رابطه 
ها را در همان حدودی که  دقيق ميان دال و مدلول در زبان، تالش کنيم واقعيت

به عنوان مثال به عوض تالش برای اثبات وجود، . قابل تبيين هستند بازگو کنيم
يا اينکه به . به همين اکتفا کنيم که بگوييم بيشتر احتمال دارد چيزی باشد تا هيچ

عوض تالش برای کشف زبانی که در آن کژفهمی ممکن نباشد، بگوييم که اگر 
ها حرف يکديگر را بفهمند کم  غرض خاصی در کار نباشد، احتمال اينکه آدم

خواستم به شما پيشنهاد کنم اصوال قبل از وارد شدن به  بنده هم می. نيست
های جهانشمولی که رابطه دين و دولت و ديانت و سياست را از کورش تا  نظريه

ملکه هلند و از چرايی انتخاب جورج بوش تا باورهای سازندگان ايتاليا و آلمان 
دو تا از اين رشته . تر بپردازی های آسان مدرن توضيح دهد به يک رشته پرسش

  :کنم ها را در اينجا مطرح می پرسش
، چه کسانی آن را به من پس "رأی من کجاست؟"به نظر شما : های اول پرسش
 (البته تا همين چند وقت پيش(دهند و چرا؟ اين که من و همينطور خود شما  نمی
مان کجاست به جهل روشنفکرانی که دولت را از دين جدا  دانيم رأی نمی
دانند و به کشف  خواهند ربط دارد يا به کسانی که مردم را صاحب رأی نمی می

شان الگوبرداری  اصلح معتقدند؟ اگر ما از غربی ها در نوع ساختن مدرنيته
مان کجاست؟ شايد هم اگر آن روشنفکران  دانستيم که رأی کرديم امروز می نمی

ای در کار بود و نه مجلسی و نه رأيی که ما مجبور شويم  نبودند نه مشروطه
 واقعًا حق با . (الفارق بود يعنی رأيی در کار نبود و اين سؤال مع. دنبالش بگرديم
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  شکايت شما به کجا رسيد و اکنون در چه مرحله ای است؟
در دادسرای جنايی شکايت کرديم و خواهان معرفی شکنجه گران پسرم و قاتالن 

مدام پی گيری ميکرديم تا اينکه قاضی دادگاه گفت پزشکی قانونی علت . او شديم
اعتراض کرديم و . مرگ را مسموميت نوشته و شکايت شما مختومه شده است

گفتيم مسموميت چه ربطی به کليه ها و عفونت ريه دارد؛ پزشکی قانونی بايد 
 .جواب دهد اما قاضی اعتراض ما را رد کرد و نگذاشت شکايت مطرح شود

بعد به وکيلمان گفته ... گفتيم اگر مسموميت بوده چرا هر روز دياليز می شد و
من هم گفتم باشد از اين به بعد . بودند که تو چرا سنگ اينها را به سينه ميزنی

اما من هم ... خودم می روم و پی گيری ميکنم اما نمی گذارند شکايت کنيم و
کوتاه نمی آيم بچه من چيزی نمی خواست، کاری نکرده بود، او فقط مثل همه 

حق خودش را ميخواست وقتی آزاد . جوان ها به خيابان رفت و اعتراض داشت
شد به او می گفتم که ديدی گفتم بيرون نرو، حاال گوش کن حاال نرو اما می گفت 

  ...اين همه ملت رفتند و می روند من هم يکی از آنها و
  

و بعد قضيه صدا و سيما و برخی رسانه های حکومتی شروع شد که گفتند احمد 
  ...زنده است و

برادر بزرگتر احمد قبال فوت کرده بود رفتند بهشت زهرا از قبر او فيلم گرفتند و 
پخش کردند و گفتند که کسی به اسم احمد نمرده و مهدی در  20:30در برنامه 

ما احمد را در قطعه ... مرده و اين هم قبرش است و دروغ گفته اند و 81سال 
بعد هم نوشتند احمد . بهشت زهرا دفن کرده بوديم ٣۵شماره  ١۵رديف  ٢١٣

يعنی از قبر پسر بزرگم فيلم گرفتند و نشان دادند و گفتند احمد زنده . زنده است
وکيلمان شکايت کرد  .ما شوکه شديم؛ خودمان بچه مان را دفن کرده بوديم. است

و ما هم نامه داديم که آقای ضرغامی، بچه ما را کشته اند و حاال شما چرا دروغ 
تا مدت . پردازی می کنيد؟ چرا اينکار را کرديد ؟ پدر احمد که حالش خيلی بد شد

می ترسيد . ها هر روز سر قبر احمد بود؛ می گفت از اينجا تکان نمی خورم
  ...تا مدت ها حال و روزمان همين بود و... جنازه پسرم را بدزدند و

  
با توجه به اينکه به خانواده شما اجازه حتی طرح شکايت نيز نمی دهند چگونه 

  ميخواهيد پی گيری کنيد؟
کسی راکه بچه مرا به آن روز انداخت . من فقط ميخوام مسبب را معرفی کنند

ما نمی خواهيم کسی را اعدام کنند و بعد بگويند قاتل فرنزد شما . معرفی کنند  
نه ما فقط ميخواهيم به ما معرفی کنند بياورند در دادگاه و محاکمه ... اعدام شد و

چه . کنند و به من جواب دهند چرا بچه مرا اينقدر زدند که کليه هايش از کار افتاد
وقتی پزشکی . باليی سر بچه من آوردند که ريه هايش عفونت کرد و شهيد شد

ماه، برگه داد و نوشت مسموميت، فهميديم که پی گيری نخواهند  7قانونی بعد از 
مگر اينکه خدايی که آن باال نشسته کاری .کرد؛ اجازه پی گيری به ما نخواهند داد

هر موقع به بهشت زهرا می روم به خود احمد می گويم که خون بی گناه تو . بکند
گاهی می گويم می روم و جلوی احمدی نژاد را می . دامنشان را خواهد گرفت
. اما چه اهميتی دارد بکشند. می گويند تو را نيز می کشند. گيرم و از او می پرسم

اما ميخواهم به احمدی . جگر گوشه ام را اينقدر زدند که شهيد شد مرا نيز بکشند
ساله مرا چرا اين همه شکنجه کرديد چرا کشتيد؟ بچه من  22نژاد بگويم جوان 

نگفت چه بالهايی سر . خيلی چيزها را به ما نگفت به خاطر اينکه ما اذيت نشويم
او آورده اند اما آيا با کسی که در خيابان می گيريد بايد اينکار را بکنيد؟ گناهشان 

چی بود؟ حقشان را می خواستند سزای حق خواهی، اين همه شکنجه است؟ 
بچه من نيست که اين همه جوان را پرپر کردند همه عزيز بودند همه مثل  فقط 

 ...گل پاک بودند و
 

  خانم محمدی، احمد چه روزی و کجا بازداشت شد؟ 
خرداد ماه در مقابل دانشگاه بوعلی در خيابان تهران نو بازداشت  24احمد روز 

ما نميدانستيم و وقتی شب به خانه نيامد دلم آشوب شد احتمال ميدادم که . شد
هر . روز بعد به کالنتری رفتم و گفتم که پسرم ناپديد شده. بازداشت شده باشد

روز مقابل اوين می رفتم اسامی زندانيان را که به صورت ليست به ديوار می 
زدند ميديدم شايد اثری از بچه ام پيدا کنم اما خبری نبود تا اينکه دقيقا يک هفته 

تمام . بعد از ناپديد شدن احمد، دو نفر به خانه ما آمدند و خانه را زير و رو کردند
وسايل احمد را گشتند و گفتند که احمد بازداشت شده است اما هيچ خبر ديگری به 

چند روز بعد اسمش را . ما ندادند هر چی پرسيديم کجا هست گفتند بعدا می فهميد
در ليستی که به ديوار زندان اوين زده بودند ديدم و به دادگاه انقالب که رفتم گفتند 

شناسنامه من و احمد و فيش حقوقی پدر احمد را . با کفالت او را آزاد ميکنند
گرفتند و احمد آزاد شد و بعد از شهادت احمد شناسنامه ها را پس دادند اما تاکنون 

فيش حقوقی همسرم را پس نداده اند و در حاليکه بچه من در بهشت زهرا 
  .خوابيده، سند کفالت او هنوز در دادگاه انقالب است

  
  وقتی آزاد شد چه وضعيتی داشت و درباره دوران بازداشت اش حرفی ميزد؟
صورتش به شدت کبود بود و پهلوها و کمر و کليه هاش به شدت درد ميکرد 

نميدانست در کدام . وقتی لباسش را باال زديم تمام کمر و پهلوها کبود بود
می . بازداشتگاه بوده و می گفت که دو روز قبل از آزادی به اوين منتقل شده بود

گفت چشمانمان بسته بود و نميدانيم کجا بردند اما با چشم بسته يکباره می ريختند 
می گفت که يک سری  .و با پوتين به جانمان می افتادند و شروع به زدن ميکردند

فيلم از درگيری ها پخش ميکردند و با باتوم به جان ما می افتادند و اينقدر می 
زدند و می گفتند که بايد اعتراف کنيد و بگوييد که فالن جا را آتش زده ايد اما ما 

احمد می گفت در تمام مدتی که در آن . قبول نمی کرديم چون کاری نکرده بوديم
بازداشتگاه بوديم درشبانه روز فقط يک سيب زمينی به ما ميدادند که آن را هم 
پرت ميکردند و می افتاد روی زمينی که پر از کثافت و خون بود و ما برای 

او بعد از انتقال به ... اينکه از گرسنگی نميريم ناچار می شديم آن را بخوريم و
برای اينکه ما . اوين فهميده بود که در کهريزک بوده است اما زياد حرف نمی زد

اما شب ها مدام کابوس می ديد و فرياد می ... نارحت نشويم کمتر حرف ميزد و
  ...کشيد از همه چيز وحشت داشت و می گفت دنبالم هستند و

 
  ...احمد چه روزی به شهادت رسيد و

مدام درد می کشيد و هر چه اصرار ميکردم به دکتر برويم برای اينکه من متوجه 
چيزی نشوم و ناراحت نشوم می گفت چيزی نيست تا اينکه دقيقا ده روز بعد از 
آزادی بيرون رفته بود و با ما تماس گرفتند که احمد در بيمارستان لقمان بستری 

در خيابان از هوش رفته بود و مردم او را به بيمارستان لقمان رسانده . است
روز در کما بود و هر روز دياليز  9رفتيم بيمارستان گفتند در کما است و . بودند
دکترها گفتند که کليه هايش از کار افتاده و ريه هايش عفونت شديدی . می شد
روز نهم به هوش آمد اما نمی توانست حرف بزند و روز دهم جان باخت و . دارد

در حاليکه هر روز دياليز می شد و ريه هايش عفونت داشت؛ در برگه بيمارستان 
اين در حاليست که يکی از پزشکان بيمارستان به . علت مرک را نوشتند نامعلوم

همسرم زنگ زده بود و گفته بود که پسرتان به شدت کتک خورده و اين وضعيت 
  .کليه ها نشان از کتک شديد دارد

  
  در برگه پزشکی قانونی نيز علت مرگ، نامعلوم ذکر شده است؟

ماه پزشکی قانونی جوابی به ما نميداد اينقدر پی گيری کرديم و پدر احمد  7نه تا 
اينقدر رفت و پی گير شد که باالخره برگه پزشکی قانونی را دادن؛د اما در اين 

  .برگه علت مرگ را مسموميت نوشته اند
  

  وقتی پيکر فرزندتان را تحويل گرفتيد چه وضعيتی داشت؟
من نديدم يعنی نتوانستم ببينم اما گفتند که از کليه هايش خون می آمد يعنی وقتی 

  .بچه ام را در قبر می گذاشتند کليه هايش خون ريزی داشت
  

  شما برای گرفتن پيکر فرزندتان، مشکلی نداشتيد؟
وقتی جنازه را ميخواستند تحويل دهند پرسيدند که از کسی شکايتی داريد؟ پدر 
احمد از ترس اينکه جنازه بچه ام را ندهند گفت نه اما دامادم گفته بود که ايشان 

حرفی نزدند جنازه را . شرايط روحی مناسبی ندارند و قطعا شکايت خواهيم کرد
اما بعد از شب هفتم احمد، همسرم رفت شکايت . دادند و گفتند که پرونده باز است

ما هم رفتيم . کند اما گفته بودند که پرونده بسته شده و نمی توانيد شکايت کنيد
  .وکيل گرفتيم و شروع به پی گيری کرديم رفتيم دادسرای جنايی و شکايت کرديم
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پس حال بايد بدانی اورانيوم چيست؟ و به چه کار آيد؟ و آب سنگين را با آب  
 سبک چه تفاوتی بود؟ 

 
  اورانيوم چه باشد؟

االورانيوم، " :گويد) معروف به مندليف( ميرزا ديميتری محمد علی اف
اورانيوم ماده ای بود با اوزان : ترجمه"( ماالورانيوم، و ما ادريک مااالورانيوم

و ) بگير برو تا باال ولی بپا منفجر نشه، خيلی ناجوره 237تا  235مختلف که از 
اين اورانيوم همان باشد که آن را غنی کنند و ما فقير شويم و شيخ محمد مطال 

اين معکوس کيميا باشد، پس کيميا را به هر چه بزنی طال شود و "گفته است 
." ثروتی حاصل گردد، ولی اورانيوم را هر چه خواهی غنی کنی ملت فقير شوند
پس از همين رو محمود خان نورالدين، خوابی بديد که چون اورانيوم را غنی 

نمايد، ميزی به درازی هزار فرسنگ و پهنای ده هزار فرسنگ، و به ارتفاع يک 
  .متر، بر وی نازل شود و چون پشت آن نشيند، جهان را مديريت نمايد

  بيت
 ای آنکه سانتريفوژ داری و غنی سازی 

 واندر نهان دودوزه همی بازی 
 رفت آنچه بود ثروت اين ملت 

 نی نفت و نی خاويار و نی گازی 
پس شيخ محمود هر چه نفت بود، به افرنجيه و فنارسه و جرمانی و انگريز و 

ونزوعال و پطرزبورغ و غيره بداد تا مر او را اورانيوم دهند تا مصرف داخلی 
نموده و با سوخت آن بسوزاند هر چه را هنوز نسوخته باشد و جشن ها بپا دارد و 

ای ياروم بيو، دلداروم "طاق نصرت بر سر ملت آوار کند و علی بابا را گويد 
پس به پنج سال زور همی زد تا حق ". بيا، حاال ميل به تو دارم، سرکارم بيو

و چون ديگر نفت نداشت، ملت را . خويش همی ستاند و هر چه نفت داشت بداد
بزد و آبروی خود ببرد و آبروی خويش بداد و اورانيوم حاصل نيامد، و چون 
اينها فايده نکرد، پرچم خويش بداد و خليج فارس بداد و نوبت به کت و شلوار 

اده، نه ايليسن؟ اشک "خود رسيد تا رجب از عثمانی بر او داخل شد و گفت 
چی کار می کنی، شما که همه تون جزو اشکانيان ! بچه: ترجمه"( اوغالن اشک؟

پس حال که حکايت بدين جا رسيد بدان که رجب که بود و از کجا بيامد .) هستيد
 و چه خواهد؟ 

  
  رجب طيب اردوغان چه باشد؟

رجب طيب اردوغان همانا رجلی بود از روسای عثمانی که کراواتش شبيه 
کراوات ضد انقالب بود، افکارش در مثل نهضت آزادی را ماند، کشورش ترکيه 

باشد که الئيک بود و الئيک همان باشد که دولت هر سال صد نفر را بکشد و 
نقل است که شيخ محمود . هزار نفر را بزند که چرا الئيک را سالم نموديد

پس با او معانقه . نورالدين را سفری به استانبول افتاد، شيخ رجب بر وی نازل شد
و شيخ " تو را محبت مرا گرفتار کرتاهی، اوهو اوهو" و مصافحه کرده گفت 

شيخ محمود بگفت، از آنک که تو معکوس منی و مردمان تو . رجب علت پرسيد
معکوس مردمان ما، مردمانت مسلمان بودند و ما را دوست همی دارند، اما 

دولتی الئيک داريد، اما مردمان ما از بيخ الئيک بودند و ما دولتی مسلمان داريم 
رجب . و مردمان ما را هيچ دوست ندارند و به سنگ بزنند و بر بام دشنام دهند

منم اگر بزنم توی سر ! اوالخ: " خيره گشته چشمانش به سه برابر گرديده گفت
اگر نمی زنی، پس چکار : "پس محمود پرسيد." مردم اونها با من داعوا می کنی

  ".ياواش می زنم، کسی نمی فهمه: " رجب گفت " می کنی؟
  بيت

 عرصه اين ملک نه جوالنگه تست ! ای رجب
 عرض خود می بری و زحمت ما می داری 

و از همين رو بود که رجب را سفری به طهران افتاد و بعد از ناز و اطوار به آن 
. داخل شده و چون به طهران داخل شد، زنی ديد که از طهران خارج می گردد

و حال که حکايت بدين ." هذا کلوتيد ريس"گفتند " آن زن که باشد؟"پس پرسيد 
جا وارد شد، بايد بدانی که کلوتيد ريس چه باشد و از چه بابت رود و چون رود 

 چه آيد؟
  کلوتيد ريس چه باشد؟

شبی نشسته بود و نبشته . کلوتيد ريس همانا زنی بود از نسوان بالد معظم پاريس
همی خواند در وصف مملکت ايران، چون آن حکايت بخواند، مهری به دلش 

پس هر کتاب در اشرق و . اوفتاد و از عظمت آن محبت قلبش تاپ تاپ همی زد
پس . مشرق بود، بخواند و چون سرکنگبين هرچه می خورد صفرايش می فزود

دامن و پيراهن به يک سو نهاده، چادر و روسری پوشيده و به اصفهان همی 
رفت و به طهران همی رفت و تا چند سنه لسان اجانب تلمذ می نمود و السنه 

 تا به يومی در شارعی می رفته ديد پارچه ای . افرنسيه به مردمان می آموخت

 اندر حكايت باج سبيل و رجب و لوال 
 ابراهيم نبوی

 
 
 
 

 روزآنالين
حرف "( الکالم يجر الکالم"نبشته کرتاهه حاجی ابراهيم کاتب، کتاب الکبير 

و " نمايشگاه کتاب"و " شوخی"و در مقالت هفته ماضيه فرمود ) حرف می آورد
چه باشد و چون حکايت " نخست وزير انگليس"و " گروه پانزده" و " تروريست"

به بالد لندن از محالت بريطانی رسيد، پس الزم باشد گفته آيد که شيخ عطاء اهللا 
  .مهاجرانی از اعاظم کبار و اجله رجال نيکو اطوار چه باشد و چه کند و چه گويد

  
  عطاء اهللا مهاجرانی چه باشد؟

و عطاء اهللا مهاجرانی از وزرای سابق و وکالی اسبق و رجال موجود بود که 
هر چه گويد هزار سوال از آن مستخرج شود و هر کس بر او بتازد، بر اسب 

مراد بتازد و هر کس در کنار او نشيند، محارب و متهم و مرموز گردد به لمحه 
و اين شيخ همان بود که چون به وزارت رسيد، کتاب را اجازت فرمود که . ای

هر چه خواهند نويسند و مطربان را گفت خوش نوازند و شاعران را فرمود 
اشعار صادر نمايند و نقاشان پرده رسم نمودند و مجسمه ها ساختند از اشخاص 
عظيم و به ده سال نگذشت که مجسمه ها بدزديدند و کاتبان بزدند و مطربان را 

و از کرامات او همان بود که چون پس از آنکه " خفه بميريد پليز"فرمودند 
غضب گرديد به انگريز سفر نموده و کاتبان و شاعران و منقدان و مطربان يکهو 

و نامه ها نبشتند و چه و چه و " شوما کی هستی؟! اوی"بر سرش نازل شدند که 
  .چه
  بيت

 هرگز مکن تو کاری تا دل به دست آری 
 دل می رود ز دستت، لندن چه کار داری 

 بايد بمانی اندر ام القرای تهران 
 گور بابای ملت، گور بابای ايران 

و نقل است که شيخ مهاجرانی، چون اجالس پانزده متفق شد و شيخ لوالی 
برزيلی و رجب افندی عثمانی بر محمود فرود آمدند، اعالن صادر کرده و چيزی 

پس حال که حکايت بدين جا رسيد، الزم باشد که بدانی لوال چه باشد و چه . نبشت
 فايدت از آن اوفتد 

  
  لوال چه باشد؟

لوال همانا آهنی باشد دراز که با چند پيچ به در مقفول کنند تا در بر پاشنه بگردد 
و روزی در را باز کنند و ملت را دراز و روزی ديگر در را ببندند و ملت را 

" دودره ساز ارادانی"و هر دری را لواليی باشد، مر آنک شيخ . عذابی دهند چند
و پاشنه هرگز از دو سانت " چون دری با لوال جای افتد بر پاشنه بچرخد"بگفت 

اين در با " و شيخ خرازی از علمای قديم بگفت . بلند تر نبود تا تبرج وارد نگردد
اين در نه "و شيخ احمد مقتصد مجلسمدار بگفت ." آن لوال فقط به چپ می گردد

  ".سوزاندنی است، نه کندنی، نه دور انداختنی و بر اين لوال نگردد پاشنه
  بيت

 اين در که به لوالی تو گردد امروز 
 ديروز به پوتين دگر باز شده است 

 بی شال و کاله ، با يکی پيژاما 
 چقدر ناز شده است   بنگر که داسيلويا

و گويند لوال داسيلوا مر مردی بودی از روسای مملکت برزيل که چون به 
داخل شدی، ديد کرور کرور نسوان و رجال، عريان و " ريودوژانيرو"کارناوال 

برهنه مشغول فعل سالسا بوده دائم به جنبش اند، پس از هيبت آن واقعه بترسيده و 
و چون ديد هر کس با دمپايی و پيژاما ملبس گشته و مجلس . به تهران عازم شد

نقل است . فقير نيز با وی بودند 300بی رياست، با پيژاما و شلوار حاضر شد و 
: و شيخ فرمود" پور کو اوس پياماس"خوان پدرو از فقرای لوالمدار بدو گفت 

گفتيم شايد ماندنی شديم و نرفتيم برزيل، آب اينجا نان اينجا، کجا برويم بهتر از "
  ".نان می دهند و سووال نمی پرسند، فقط ميکروفون شان خراب است. اينجا

نقل است که شيخ لوالی برزيلی همانا محمود را گفت، اورانيوم مر تو را مبارک 
باد، هر چه خواهی غنی کن که تا تو اورانيوم غنی می کنی، فقرای برزيل را نان 

 . و آبی شود و از فقر به درآيند و اين غنی سازی تهران، غنی سازی برزيل بود
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دستگاه رهبری و باند . خرداد سالگرد اعتراض ميليونی مردم نزديک است 22
امنيتی همراه ايشان برای ايجاد هرچه بيشتر وحشت در ميان مردم و  -نظامی 

پيشگيری از حضور آنها در اعتراض های خيابانی و تجمعات مدنی، همه حيله 
 .های امنيتی خود را به کار گرفته اند

طی چندماه گذشته شاهد يک سری عمليات هماهنگ از پيش طراحی شده بوده ايم 
که هدف اصلی همه آنها ايجاد يک فضای روانی برای القای وحشت در جامعه و 

 . تاکيد بر سيمای مقتدر نظام حاکم بوده است
سيستم امنيتی حاکم در يک سلسله عمليات به هم پيوسته در صدد آن است که با 

زهر چشم گرفتن و ارعاب مردم از حضور اعتراضی آنها جلوگيری نمايد، 
جنبش مردمی را خانه نشين کرده و رهبران و فعالين سياسی و مدنی را در داخل 

نبايد . نبايد ساکت نشست. و خارج از کشور مرعوب دستگاه امنيتی خود نمايد
بايد آنها را هرچه بيشتر افشا . مرعوب عمليات امنيتی و هراس افکنی رژيم شد

 .نموده و با آن مقابله نمود
 

 موفقيت در معامله با دستگاه امنيتی فرانسه
جمهوری اسالمی ايران با گروگان گيری اتباع کشورهای خارجی، راه معامله و 

آزادسازی تروريست های دستگاه امنيتی خود را ياد گرفته و تا حدودی طی 
 .سالهای گذشته موفق عمل کرده است

علی وکيلی راد، قاتل شاپور بختيار، اولين تروريست ايرانی نيست که در يک *
پيش از او کاظم دارابی تروريست . معامله امنيتی به ايران بازگردانده می شود

ايرانی ديگری که در قتل عام جمعی از رهبران حزب دمکرات کردستان در کافه 
 .ميکونوس دستگير شده بود توسط کشور آلمان آزاد گرديد

پيشتر، انيس نقاش، شهروند لبنانی که مسئول اولين عمليات ناموفق ترور شاپور 
بختيار بود از زندان فرانسه آزاد شده و در ازای عمليات ترورويستی خود، در 

برخ خصوصی خود در تهران نشسته و عمليات تروريستی را در ديگر  
 .کشورهای جهان رهبری می کند

رهبران دستگير شده سپاه قدس در اربيل که در حقيقت هسته اصلی شبکه ترور 
و خرابکاری بين المللی جمهوری اسالمی ايران هستند و در بسياری از ترورها 

و انفجارهای سالهای اخير در عراق و ديگر کشورها نقش اصلی را بر عهده 
داشته اند نيز طی معامله ای با دستگاه امنيتی اياالت متحده با ميانجيگری مقامات 

 .عراقی آزاد شده و به ايران باز گردانده شدند
تالش موفق جمهوری اسالمی ايران در جهت آزادی عوامل ترور در خارج از 

 .کشور طی سالهای گذشته از چند جهت قابل توجه است
اول و مهمتر از همه، پشت گرمی دادن به مامورين دستگاه امنيتی و تروريست 

جمهوری اسالمی آشکارا به مامورين . های تربيت شده داخلی و خارجی است
امنيتی خود می گويد که آنها را فراموش نمی کند و از هيچ حرکتی برای آزادی 

اين اقدامات موجب آن می گردد که تروريست های . آنها فروگذار نخواهد کرد
دستگاه امنيتی با طيب خاطر به ماموريت های آينده فرستاده شده و به آنها 

اطمينان داده می شود که در صورت دستگيری، در يک معامله امنيتی امکان 
 .رهايی آنها فراهم خواهد شد

از جهت ديگر، دولت های غربی با تن دادن به چنين معامالتی متاسفانه هم 
اعتبار سياسی خود را از دست داده و چهره ی مخالفت با تروريسم را خدشه دار 

می سازند، و هم اينکه عمال با باج دهی به شبکه های امنيتی در آزادی 
تروريست ها زمينه های بيشتری برای عمل تروريستی در کشورهای خود فراهم 

 .می آورند
در ضمن، در نتيجه چنين معامالتی بسياری از مخالفين جمهوری اسالمی در 

 . خارج از کشور مرعوب شده و عمال به حاشيه رانده می شوند
 

 پرونده سازی برای مخالفين در خارج از کشور
اخيرا متاسفانه جمهوری اسالمی با سوءاستفاده از امکانات تعقيب و استرداد 

به پرونده سازی های جعلی عليه ) اينترپول(متخلفين از طريق پليس بين الملل 
بخشی از مخالفين خود در کشورهای ديگر پرداخته و به اين گونه موجبات اذيت 

. و آزار و هراس و وحشت آنان را حتی در خارج از کشور فراهم نموده است
آخرين نمونه ی آن پرونده سازی برعليه آقای شهرام همايون، مجری تلويزيون 

 .* شبکه يک از لوس آنجلس است
 فرودآوردن اجباری هواپيمای حامل عبدالرحمان ريگی

شناسايی و تعقيب عبدالمالک ريگی و فرود اجباری هواپيمای حامل او و چندتن 
از همراهانش که مقامات امنيتی از آن به عنوان يک شاهکار اطالعاتی ياد کردند 

 .نيز در همين راستاست
 مقامات ايرانی دستگيری او را شاهکار عملياتی اطالعات و سربازان گمنام امام 

پس ماموران خفيه برسيدند و . سبز بر زمين افتاده، برگرفته همی نگاهش نمود
  .وی را جاسوس همی خوانده و به محبس افکندند

چون کلوتيد به محبس درافتاد، نيکوالی رئيس مملکت افرنسيه دست از زدن اس 
پس با ده سلطان از جمله . ام اس به کارال عيال خويش برداشته، نگران شد

سلطان برزيل، سلطان سوريه و سلطان عثمانی تماس گرفته که آن طفل آزاد 
. تا زندانبان را پيامی بيامد که قاتل بختيار آزاد کنيد، تا کلوتيد را آزاد کنيم. کنند

" اين چه معاملت بود که معلمی گروگان گيريد تا قاتلی آزاد شود؟" نيکوال گفت 
و نيکوالی قاتل را " همينه که هست، نمی خوای برو رد کارت"شيخ محمود گفت 

و شيخان گويند که به اين نمط باج سبيل . آزاد کرده و کلوتيد به خانه نازل شد
همی گويند و حال که بدين جا رسيديم بايد معلوم گردد باج سبيل چه باشد و چه 

 کس دهد و چه کس گيرد؟ 
  

  باج سبيل چه باشد؟
باج سبيل باجی بود که هر کس زور داشته باشد و حق نداشته باشد از هر کس، 
چه زور داشته باشد و چه حق داشته باشد، گيرد و آن را خورد و يک ليوان آب 

اسمال تيغی از اجله باج سبيل بگيران فرمود که از چهار کس باج . هم روش
 گرفتن واجب است 

  .اول، آنکه داشته باشد
  .دوم، آنکه از آبروی خود بترسد و نخواهد مردمان بميرند
  .سيم، آنکه بدهد، اگر نداد آبرويش ببرند که عادت نکند

  .چهارم، آنکه دستش زير سنگ بود
اسمال تيغی، از اجله علمای بالد که شيخ طائب و شيخ نقدی او را قطب خويش 

خواندند، روايت کند که باج سبيل برای حل مشکالت سياسی و مشکل نقدينگی و 
حال که حکايت بدين جا رسيد، بايد بدانی که شيخ طائب چه باشد . غيره مفيد است

و اين حکايت هفته ای ديگر گفته آيد تا کالم يجر الکالم منعقد . و چه مرتبتی دارد
 .گردد و چه و چه و چه

 

 ترفندهاي امنيتي براي ايجاد وحشت 
 رضا فانی يزدی 

 
 
 
 
 
 
 

 : اخبار روز
نظامی همراه ايشان  -امنيتی -کودتای خونين دستگاه رهبری و حلقه اطالعاتی

طی يازده ماه گذشته بر عليه اعتراض مدنی مردم ايران، خسارت های فراوانی 
تعداد بسياری از فعالين سياسی و مدنی . را برای مردم و مملکت ما بجا گذاشت

کشور از پير و جوان، استاد و دانشجو، زن و مرد، و اصالح طلب و راديکال 
بسياری دستگير و زندانی شده و هنوز در بند هستند، . مورد تعرض قرار گرفتند

شمار قابل توجهی زير شکنجه های وحشيانه جان خود را از دست دادند، به 
بسياری از پسران و دختران جوان معترض در زندان ها تجاوز جنسی شد و 
برخی زير فشارهای طاقت فرسای بازجوها توان خود را از دست داده و از 

بسياری نيز . مواضع گذشته خود عدول کرده و چندی نيز وادار به همکاری شدند
 . به اجبار راه مهاجرت برگزيدند

اما جنبش سبز ميليونی مردم در اعتراض مدنی برای تغيير همچنان پابرجاست و 
ابعاد جنبش اعتراضی و . در زير پوست شهرهای کشور در جريان است

مطالباتی سبز فراگيرتر از آن بوده و هست که با سرکوب يازده ماهه گذشته به 
فراموشخانه سپرده شود گرچه بسياری از مسئولين نظام طی ماههای گذشته 

مدعی شده اند که جنبش سبز تمام شده و مردم به خانه ها بازگشته اند و رهبران 
 .تنها مانده اند

اما همانها خود بهتر از هر کسی می دانند که بزرگترين شکاف تاريخی سی سال 
گذشته بين رهبری نظام و بدنه اجتماعی آن چنان دهان باز کرده که بسياری از 

نظام اسالمی نه تنها بخش قابل . مسئولين درجه اول آن را در خود بلعيده است
توجهی از آرا و بدنه اجتماعی خود را از دست داد، بلکه بسياری از مديران رده 
باال، رهبران و روشنفکران و سرمايه های سياسی، فرهنگی و فکری خود را که 

اعتبار نظام بودند را از خود دور کرده و عمال مشروعيت خود را بيشتر هر 
 .زمان ديگری از دست داده است
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اين همه در عين حال نشانگر احساس ضعف و وحشت جدی حکومت از حرکت 
 .مدنی و مسالمت آميز خودجوش و گسترده ی مردم است

 
 نقش غرب، و نقش روشنفکران در غرب
بايد با هشياری در جهت خنثی کردن . دستگاه امنيتی بسيار هشيارانه عمل می کند

بايد با روشنگری . پروژه های آنها در داخل و خارج از کشور وارد عمل شد
درباره پيامدهای اينگونه معامالت غرب با ايران در ميان افکار عمومی غرب، 

قطع معامالت و مبادالت امنيتی و اطالعاتی با . جلوی معامالت امنيتی را گرفت
 . رژيم ايران در مقايسه با تحريم اقتصادی از اولويت بيشتری برخوردار است

برای جهان غرب، حفظ چهره ی مخالفت با تروريسم با تحريم ارسال محموله 
های دارو و وسايل يدکی هواپيماها و يا ديگر نيازهای مردم در کشور بدست نمی 
آيد، بلکه پايان دادن به معامله با تروريست ها و مجازات عادالنه انيس نقاش ها و 
کاظم دارابی ها و علی وکيلی رادها است که چهره ی واقعی مخالفت با تروريسم 

 .را در افکار عمومی ترسيم می کند
افکار عمومی در غرب نبايد اجازه دهد که تروريست ها و آدمکش های حرفه ای 

معامله با تروريست های دولتی گرچه ظاهرا در مقطع محدودی از . آزاد شوند
زمان موجب آزادی چند شهروند غربی را فراهم می آورد، اما در دراز مدت 

جان شهروندان اروپايی و امريکايی در سراسر جهان را در معرض خطر جدی 
 .تری قرار خواهد داد

 . حکومت تروريستی تنها برنده ی اين معامله خواهد بود
 

 با احترام،
 رضا فانی يزدی

 2010مه  22
rezafani@yahoo.com 

 
 *Iran Targeting Dissidents Through Global Police 
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 سپاه دومين ارتش سايبری دنيا را تشکيل داده است** 
net.farsnews.www  

زمان قلمداد کرده و يکی پس از ديگری با ارسال پيام تبريک به رهبری برای 
انجام موفقيت آميز چنين عملياتی سعی در هرچه بزرگتر جلوه دادن قدرت 

اين عمليات و ابعاد همکاری دستگاه های . عملياتی دستگاه اطالعاتی خود نمودند
اطالعاتی ديگر کشورها، از جمله سازمان اطالعات پاکستان و چگونگی کمک 

اما آنچه مسلم است اينکه مقامات ايرانی در . آنها هنوز در ابهام باقی مانده است
اين مورد از همکاری ديگر دستگاه های اطالعاتی برخوردار بوده چنانکه چند 

روز پيش از آن تنی چند از فعالين همين گروه از طرف پاکستان به ايران تحويل 
 .داده شده بودند

جمهوری اسالمی با دستگيری عبدالمالک ريگی تالش کرد نشان دهد که از 
سازمان های جاسوسی امريکا و اسرائيل که به اعتراف ريگی از وی حمايت می 

 .کرده اند، پيشی گرفته است
 

 ارتش سايبری
يکی ديگر از عرصه های جنگ روانی و اطالعاتی دستگاه امنيتی با مردم و 

طرفداران جنبش سبز و مخالفين نظام عرصه تقابل در شبکه تارنمای جهانی يا 
 . دنيای سايبری است

محافل اطالعاتی با اطالع از امکانات اطالع رسانی و شبکه های وسيع اينترنتی 
که بويژه در شکل گيری و سازماندهی تظاهرات و تقابل با نظام به گونه ای 

موفقيت آميز عمل کردند، سعی کرده و می کنند که در اين عرصه نيز با روش 
های ايجاد هراس و تهديد به مقابله با جنبش اعتراضی در آمده و برتری خود را 

قطع سرويس اينترنتی و کنترل ايميل ها و فيلترکردن سايت ها . به نمايش بگذارند
باعث شده که ارتباطات اينترنتی در ميان فعالين کشور و بويژه ميان داخل و 

 .خارج کشور دشوار گردد
هک و نفوذ در سيستم های رايانه ای در داخل و خارج از کشور، از جمله هک 

 -کردن سايت راديو زمانه و با افتخار ردپای ارتش سايبری را به جای گذاردن 
 . باعث شده که فضای رعب و و حشت در کشور ايجاد نمايند

ارتش سايبری از اينترنت برای ارعاب مستقيم شرکت کنندگان در تظاهرات 
استفاده کرده و با چاپ عکس های آنان در سايت های گوناگون به پرونده سازی 

 .و تهديد عليه آنان می پردازد
به تازگی سپاه پاسداران ادعا کرده . ارتش سايبری به جنگ روانی نيز می پردازد

 .است که دومين ارتش سايبری دنيا را تشکيل داده است
 

 اعدام های سياسی در هفته گذشته
اعدام های چند روز گذشته و احتماال اعدام های تدارک ديده شده در آينده نيز 

بخشی از همين پروژه از پيش طراحی شده برای ايجاد فضای هراس و ترور و 
 .خانه نشين کردن جنبش در داخل و خارج از کشور است

نکته ديگری که در ارتباط با اعدام چهارتن از متهمين همکاری با حزب پژاک 
می تواند مورد توجه قرار گيرد، به گفته ی يکی از دوستان، شايد تمايل مقامات 

مقامات امنيتی با آگاهی از . امنيتی در ايجاد تشنج در منطقه کردستان باشد
وضعيت انفجاری در کردستان عمدا با اعدام چهارتن از فرزندان کرد در صدد 
تحريک احساسات مردم اين منطقه برآمده و از يک درگيری وسيع استقبال می 

دستگاه امنيتی به دنبال ايجاد يک کانون بحران جديد بوده و هدف اصلی آن . کنند
انتقال مرکز توجه ملی از مطالبات و اعتراضات جنبش سبز به يک کانون بحران 

انفجار خشم اجتماعی در کردستان و احتمال يک جنگ داخلی بهترين . ديگر است
بهانه الزم جهت انحراف افکار عمومی بوده و عمال رهبری جنبش سبز را در 

پافشاری بر ادامه جنبش اعتراضی . مقابل يک انتخاب ناخواسته قرار خواهد داد
و مطالباتی سبز، يا تسليم و عقب نشينی موقت به بهانه اينکه کشور درگير جنگ 

داخلی بوده و ادامه اعتراض به معنای حمايت از جنبش های جدايی طلبانه و 
طرح های فروپاشی است، مسلما هرگونه عقب نشينی رهبری جنبش سبز 

موجبات سرکوب گسترده آن را فراهم نموده و در چنين شرايطی اولين قربانی 
 .همانا رهبری جنبش سبز خواهد بود

 
 وحشت رژيم

مجموعه عمليات امنيتی حکومت طی ماه ها و هفته های گذشته بطور جدی شدت 
يافته و مقامات امنيتی عمال تالش می کنند که با اغراق در توانايی امنيتی خود 

 .هرچه بيشتر به جو رعب و وحشت در داخل و خارج کشور دامن بزنند
امنيتی ها با ايجاد فضای وحشت در داخل و خارج کشور و ارائه يک چهره 

مقتدر اطالعاتی که توانايی سرکوب در داخل و معامله در خارج را دارد، به 
دنبال ارعاب هرچه بيشتر هواداران و رهبران جنبش سبز در داخل و خارج از 

 .کشور می باشد
 

http://www.cbn.com/cbnnews/world/2010/May/Iran-Targeting-Dissidents-with-Global-Police�
http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8902300353�
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 هنر

 چون شعبده بازی ماهر 
 ) درخشان و رنگ رنگ(با تيله ی سياره هايش 

 شعبده می کنم 
 دست بر هم می کوبم 

 زاللواره ای از شهاب 
 می بارانم 

   
 در کهکشانت می روم 

 در ژرفايش خورشيدی است 
 ناشناخته و وسوسه گر 

 با جادويی از نور و بلور 
 مرا به سوی خود می خواند 

   
 اختاپوس ترديد می آيد به ناگاه 

 با ابری از مرکب گمراهی 
 می ربايد مرا از تو 
 می برد مرا از خود 

   
 در ژرفای کهکشانت 

 خورشيدی است 
 جادوی آوازت 

 مرا به سوی خود می خواند 
   

 بايد حتما بروم 
 پيشانه می بايد اما 

 قال و مقال را  غبار 
 از شانه های خود بتکانم 

   
 بايد در خود بروم 
    تا بی خود نروم

   
 . در ژرفای کهکشانت خورشيدی است

   
 

 در ژرفای کهکشانت خورشيدی است 
 خسرو باقرپور 

   
   

 چون برکه ای تو 
 خفته در شبی که منم 
 بافه ای از گيسويت 

 گم شده در مه 
 ناپيدا 

 نمی از شبنم  در 
 بافه ای ديگر 

 روی شانه های شب 
   

 من جوی کوچکم 
 جوشيده از پاياب اشتياق 

 هماره روان به سوی تو            
 سر از پا ناشناخته و شيدا 

 با زمزمه ای از ترانه ی باران 
 می رسم   تا به پای تو

 از شوق مرده ام           
   

 چون جامی از سکوت 
 دير سال اما 

 و سکر آور بی ترديد            
 در گلوی تو می ريزم 

 تلخم 
 می دانم       

   
 بی تابی ی تو می چرخم  در 

 موج می شوم 
 و می شکنم 

 تصوير ماه را               
 با موج 

 ) که حاال صد هالل شده است(و ماه 
 . هم پای تو می رقصم

   
 آسمان های تو را 

 تا بی کرانگی اش           
 ورق می زنم 

 سرخوش و شادان 
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 حاال نگاه کن به اينجا

 !اينجای قّصه ُپر ماجراست

 !بگو به آن َخَرک زکی ی ی ی

 کمی وارونه، پا در هواست

 ُرک نه ه ه، ُپر کنايه می گويم

 گوشه به گوشه نادانی می لولد

 بی خبر که با های و هویِ  غمزه هایِ من 

 خورشيد داغتر می تابد

 و تو هر شب پنجه باز می کنی 

 روی پستانهای شعرم دست می کشی

 از لبش بوسه می گيری 

 !بعد کنارِ  خطم با من چه مست حادثه تکرار می کنی

 

 شب هنوز خيره مانده

 پرنده بر شاخه بی تاب نشسته

 نمی َپَرد، نمی َپَرد

 در جادوی کاسه ی بلور هنوز نور می چرخد

 من می چرخم، با تو می رقصم

 کدام آهنگ؟  نمی دانم

 !راه چشمهايت را اّما

 در ژرفای آبی ترين آبيها، بی ترديد

 حاال بايد کمی در اين شب بميرم

 تا فردا دوباره در وسوسه ی کرانه های تو زنده شوم

 !آه ه ه فردا

 

 

 

 )2(آبی ترين آبيها 

 شهال بهاردوست

 

 

 شب از عريانی من در هراس

 ديوار در پیِ  ريزشِ  حواس

 نبضِ  ستاره تند، تند

 ماه به مکثی دوِر گردنش گـُم، گـُم

 

 چرخ زده دورِ  تنش

 !بهانه راه نمی دهد

 دست بزن، دست بزن

 !پشتِ  گوشِ  من حرف بزن

 خم شده چون ارکيده ای

 اينجا کنارِ  هوم م م هومِ  ماه

 آبی ترين آبيها با جادویِ  ماهيان

 مرا چه خام کرده اند

 ميانشان تخم ريخته ام

 !مزه، مزه، نوش، نوش

 

 حاال نوبت توست 

 جان بده به جانِ  من

 که از نفس افتاده ام 

 کمی خمار بريز در هوا

 کمی سرخ شو در کنار

 از کنارم کبود ببوس تا به پام

 کمی از اين توتها روی لبها

 هوووم، چين ُو واچين

 همين گوشه بشکن يکی، يکی انار

 بگذار چکه کند ميانِ  دهانمان 

 حاال يک کم بچرخ

 بيا روبرو، رو در رو

 !نخواستی زير ُو رو
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 بر علی، فرهاد، مهدی پيله کن
 حکمشان امضا به مکر و حيله کن

  
 چون رسد بر گوش تو بانگ اذان

 ای مسلمان استفاده کن از آن
 حکم قتل امضا کن و پا روی گاز 

 گر نجنبی دير خواهد شد نماز
 رو به قبله پهن کن سجاده را 

 شکر کن اين ُپست رهبر داده را
 قل قل بجوش! قل هواهللا الجسد 

 در عبادت، قاضی مؤمن بکوش
 قتل فرزاد کمانگر، لم يلد 

 بهر ارضای خدای مستبد
 های وکيلش احتراز از سخن 

 ! جمله را موکول کن بعد از نماز
 قتل شيرين را ولم يولد بگو 

 با وکيلش از موکل بد بگو
 کشتن مهدی و فرهاد و علی 

 ، ديگر ندارد معطلی!لم يکن
*** 

 گو ز ما آقای رفسنجانيا
 گو ز ما بر هرکه الزم دانيا

 کاين اياک نعبدو يا نستعين 
 پايد دو روزی بيش از اين خود نمی

 اين نماز و آن خداوند دروغ 
 نيست غير از بخيه ای بر آبدوغ

 سيل سبز خلِق بر جان آمده؛ 
 چون شود جاری درين محنتکده؛

  
 برکند از جا شما را پرخروش
 ای شما آدمکشان دين فروش

 ای وضو کرده به خون بچه ها 
 ای همه ايران عزادار از شما

 گر شما را پشتبان در اين خصوص 
 انگليسی هست و آمريکا و روس

 خلق ما افتد به آنان در ستيز 
 !ميدهد درسی به اسرائيل نيز

 نه فقط بر دولت پفيوز ما 
 بر پوتين و بر اوباما گوز ما

 

  ...قل هواهللا جسد
 هادی خرسندی 
 
 
 
 
 
 

 :خليل بهراميان وکيل فرزاد کمانگر ميگويد
 " :قاضی دادگاه بدون شنيدن دفاع من دادگاه را ترک کرد و گفت"

  "  من می روم نماز بخوانم
قاضی نمازش دير شد! واِی ما   

های او تأخير شد در عبادت  
 آفرين بر اين جناب متقی 

 حرف با او دارم و با مابقی
 !های رفسنجانی پيغمرسان 

 ی ما بازگو با ناکسان گفته
 طبق معمول تمام ساليان 

 واسطه باش و ميانجی اين ميان
 پس بگو از قول ما حرف و پيام 

 بر تمام صدر و ذيل اين نظام
 گو ز ما بر آن جناب رهبری 

 آنکه نامش را به عزت ميبری
 گو ز ما بر قاضی شرع نبی 

 رهبر آدمکشان مذهبی
 همچنين پيغام ما بر پارلمان 

 گو ز ما بر مبصر کالش آن
 بر رئيس جمهورشان هم گو ز ما 

 : اين پيام ريش و ريشه سوز ما
 کای نمازتان به درگاه خدا 

 ها جدا های مؤمن از عبادت
 خود مبادا هيچ تأخيری در آن 

 ّسد راهی، ترمزی، گيری در آن
 جملگی تقليد از آن قاضی کنيد 

 تا خدای خويش را راضی کنيد
 در برو از محکمه با حب جيم 

 ! اهللا رحمن الرحيم رو به بسم
 مالک دين و اياک نعبدو 

 ! دير دارد ميشود قاضی بدو
 هرچه ميگويد وکيل دخترک 

 ! تو نفرما اعتنا بر آن، درک
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 تداعی
 مسعود عطائی

 
 

 هنگامی که غروب روزی گرم ، پيکر عريانت را آرميده می بينم ،
 .تابلوی نقاشی رنووار برايم تداعی می شود 

 
هنگامی که بامدادن گيسوی مواجت را آشفته روی گردن وسينه ی 

بلوری ات مينگرم ، لطافت چهار فصل ويوالدی برايم تداعی 
 .ميشود 

 
 

هنگامی که شميم بدنت چون رايحه ی گل ياس در فضا می پيچد ، 
نغمه ی  شيرين ويلن پرويز ياحقی   در ماهور برايم تداعی می 

 شود ،
 

هنگامی که لختی ی تنت را در آغوش می فشارم و لبهای حريصم  
روی لبهای لرزانت می خزد و پوست تب دارم را روی حرير 

ملتهبت احساس می کنم ، شاهکار مجسمه ی خوش تراش ميشل 
 .انجلو برايم تداعی می شود 

 
 

 !ای نماد عشق و زيبائی 
 .وقتی از من دوری بی ارزش است دنيائی 

و دوست داشتنی مانند آفرينش های رنووار ، ويوالدی ، ياحقی و 
 !ميشل انجلو ، وقتی که می آئی 

 از کردستان دلم برای فرزاد کمانگر
 !ای ُکرد! ای آتشِ  گداخته

 رضا مقصدی 
 

 !زيبايیِ  ترانه ی جاری
 اين شعر را برای تو می گويم

 .ديشب شکوهِ  عاطفه ات را گريستم
 با جانِ  شاعرانه ترين لحظه های تو
 .تا اوجِ  عاشقانه ترين واژه، زيستم
 وقتی که در برابرِ  فريادِ  بامداد
 چشم تو از سپيده، سخن گفت
 ديدم چه عاشقانه، چه زيبا

 .خورشيد را به شانه ی فردا گذاشتی
 ! شادابیِ  شقايقِ  عاشق

 اين شعر را برای تو می گويم
 با يک مدادِ  تلخِ  تپنده

 :با يک مدادِ  درد که می گويد
 از سينه ی صميمیِ  الهيجان
 تا گريه ی ستاره ی کردستان

 تنها
 يک 
 آه

 .فاصله ست
 ! ای کرد! ای آتشِ  گداخته 

 ! ميراث دارِ  شعله ورِ  شورِ  سر بلند
 من گيلکم

 بوی بهار نارنج
 .در البالی واژه ی سبزم چکيده است

 آنسان که در ترانه ات ، چشمِ  زمانه ام
 .زيبا تر از صدای تو شعری نديده است
 بگذار از طراوتِ  سبز ينه های چای
 در جانِ  بيقرار ُو دِلِ  چاک چاک ما

 .يک شاخه گل به نام تو بگذاريم
 را " عشق"بگذار 

 .در آخرِ  کالمِ  تو بگذاريم
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 خواب شنگرف
 ناصر اطمينان 

 
 !بچرخان
 !بچرخان

 !بچرخان مرا
 تا فراسوی نور،

 تا بيکران آبی دوار
 !بچرخان مرا

 
 باال، باال، باالتر
 !پرواز بده مرا

 تا دوردست های دور
 تا ماورای گنبد شنگرف،
 تا سوسوی ستاره گان،

 !پرواز بده مرا
 

 !ادوارد ولسونکرفت
 !بخواب

 !سيال، در ماورای گنبد شنگرف بخواب
 از تربت ات

 شادخنده های جيکوب
 .باال و باالتر می روند
 تا سوسوی ستاره گان

 پرواز می کنند
 و چرخ می زنند،
 تا فراسوی نور،

 .تا بيکران آبی دوار
 !ادوارد بخواب

 !در اوج آبی دوار بخواب
 
 
  

ولسونکرفت، نام معماری است که در منطقه ی نورث  -پانويس
سيدنی خانه های بسياری را ساخته است و جسد او را  در پارکی 

در کنار اين پارک من . در محله ی کروز نست به خاک سپرده اند
خانه ای ساخته ام و گهگاه نوه ام را برای بازی به اين پارک می 

لحظات شادی را در اين پارک گذرانده  –نوه ام  -جيکوب. برم
  .است

 مقدس 

 سيما ياری
  

 زيباست 

 و مقدس      

 دستی که غريقی را

 از آب می گيرد ؛

 و دهانی که نفس هايش را

 می دمد

 .در نای غريق       

 زيبا هستند

 و مقدس      

 پنجه هايی که می افروزند

 مشعل را

 :در غروب بيابان 

 راِه پيدا شده ای

 پيش پای گمگشته

 دفن شده                  

 .در تنهايی                           

 زيباست

 و مقدس      

 آغوش تو

 که مرا می فشارد بر خويش

 همچون کالبدی که به بر می گيرد

 ...روح سرگردان را                       


