
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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 : تهيه و تنظيم
 شهال بهاردوست

 :سروده ها

 ناصر اطمينان، شهال بهاردوست، هادي خرسندي
 

 ي عشقي حجاب يا كفن سياه به روايت ميرزاده
 آذر حسين نوش

 اقدام اخير  اعتراض شديد الويري به
 19 در تغيير متن مصاحبه «جوان«روزنامۀ  

فيلم ديدار آقای خامنه ای با آشوبگران قم 
 را منتشر کنيد

 گفتگوی هدی يگانه با محمد جواد اکبرين

24 

هراس دولت از کارمندان و تدابير امنيتی 
 برای شنود مکالمات خصوصی  ويژه

 مسيح علی نژاد

26 

عليه ” افشاگری“نگاه فمينيستی به 
 27 سهيال وحدتی مهاجرانی و عبادی   

 سناريوی جديد عليه رهبران جنبش سبز
 28 فرشته قاضی

عبور از تابوی اقليت ها در مانيفست 
 29 تاجزاده    کاوه قريشی

 با سپاس از همکاری سايت اخبار روز
http://www.akhbar-rooz.com 

 22سخنراني احمدي نژاد در مورد زن، 
خرداد و قطعنامه ي تحريم جمهوري 

 اسالمي 
 

 اخطار حسين شريعتمداري به احمدي نژاد 

 منشوري براي جنبش سبز  -مير حسين موسوي  18بيانيه ي 
 از كليه ظرفيت هاي مبارزه مسالمت آميز استفاده خواهيم كرد 

 امروز در تهران ، گرامي داشت خاطره ي جان باختگان راه آزادي 
  تجمع وسيع مردم بر مزار قربانيان تظاهرات سال گذشته در بهشت زهرا

 فعالين دانشجويي دانشگاه مازندران 4بيانيه شماره 
 سالگرد جنبش سبز در واشينگتن دي سي 

بيانيه انجمن اسالمي دانشجويان دموكراسي خواه دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران در سالگرد حمله خونين به 
 كوي دانشگاه تهران 

 صدها تن از دانشجويان دانشگاه تهران در سالگرد فاجعه ي كوي دانشگاه تجمع اعتراضي برگزار كردند
 بازداشت بهنام ابراهيم زاده، از فعالين كارگري

 اعتصاب صدها تن از كارگران استان كرمان در اعتراض به اخراج قريب الوقوع
 ي قاچاق انسان مورد انتقاد قرار گرفت عملكرد دولت ايران در زمينه

 در لندن و حاميان مادران عزادار  89بيست دو خرداد 
 آلمان -نامه يورگن ترتين رئيس فراكسيون سبزها در پارلمان آلمان به مادران صلح دورتموند 

 رساني ايران به غزه  ارتش اسرائيل از اعزام كشتي كمك »نگراني«ابراز 
 كارگر در سيرجان 400اعتصاب 

 : مقاالت و مصاحبه ها در اين شماره 

 موسوي، به سوي انسجام بيشتر جنبش سبز  18بيانيه ي 

 اعتراض، بازداشت، مجازات

 فراخوان شخصيت هاي جهاني براي آزادي زندانيان عقيدتي در ايران 
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 خبرها و گزارش ها

امروز بيت المال در معرض يغمای يغماگران قديس مآب است و هنوز ملت 
رغم ادعاها و دستورهای شديد از شناسايی و معرفی و محاکمه اين مفسدان  علی

کجا رفت آن پرونده بزرگی که در مجلس باز شد و يک شبه . چيزی نديده است
 در يک معامله پاياپای بسته شد؟ 

به  ۴۴چه کسی جرات دارد پرونده واگذاری های بزرگ را به بهانه اجرای اصل 
مراکز قدرت و نفوذ باز کند و پرده از اين غارت بزرگ ملی که منجر به ايجاد 
انحصارهای بزرگ اقتصادی شده است، برکشد؟ چه کسی آن شجاعت را دارد 

که از فاجعه نبود کمترين نظارت مالی بر دستگاههای نظامی و امنيتی و نهادهای 
شبه دولتی که سراسر فضای اقتصادی کشور را تحت تاثير خود قرار داده اند دم 
برآورد؟ و باز ملت ما سوال می کند که آيا اين بود آن نظام اسالمی و عادالنه که 

شفافيت در مقابل ملت چه مشکلی ايجاد می کرد که به . در پی آن بوديم
کاری از ملت پناه برديم؟ آيا آن اصل طاليی شفافيت حکومت در مقابل ملت  پنهان

کاری نکنيد که نتوانيد به ”: گفت را از زبان پير جماران يادمان رفته است که می
 “ .مردم توضيح دهيد

 
 ياران عزيز راه سبز اميد 

يک سال از پيدايش جنبش بی نظير سبز گذشته است و در اين مدت سبزها 
به برکت دل بريدن از . مسافت بسياری را در اين مسير اميد طی کرده اند

مساعدت دولتيان و روی آوردن به خانه های خود و قبله قراردادن آنها و توسعه 
شبکه های اجتماعی روابط پايدار قابل اتکايی بين آحاد ملت ايجاد شده است و 

اجتماعی و فرهنگی -شبکه های پايدار اجتماعی در حيطه آگاهی های سياسی 
کافی است تنها به توليدات هنری اين شبکه و ميزان تبادل اخبار . معجزه کرده اند

و اطالعات و نظر و تحليل که به صورت کامال دموکراتيک جريان دارد نگاهی 
جنبش سبز موجی از گفتگو درباره مسائل مهم و سرنوشت ساز در .انداخته شود

 . نظير بوده است حوزه عمومی بين مردم ايجاد کرده که در تاريخ معاصر ما بی
امروز بيش از هميشه تاريخ، مردم متجاوزان به حقوق اساسی ملت را می 

قضايی –شناسند و به نقض مکرر حقوق بشر و کرامت انسانی در نظام امنيتی 
کشور آگاهی دارند و می دانند تا چه اندازه تماميت خواهان در پايمال کردن 

و در عين . ويژه در زمينه حقوق اساسی مردم پيش رفته اند ميثاق مشترک ملی به
رغم حوادث تلخ و گزنده و خونبار، به برکت همين تعامل و گفتگوی  حال علی

رو   جمعی، عقالنيت مردم همواره بر احساسات آنان غلبه کرده است و از اين
بدخواهان با تمام تالش هايی که کردند نتوانستند مردم آسيب ديده و کشته داده و 

مبارزه و ايستادگی از طريق مسالمت آميز . حبس ديده را به خشونت وا دارند
های برقی و چماقداران و قداره  کارآمدترين اسلحه ما درمقابل گلوله ها و باتوم

 . فرهنگ و بد دهان بوده است کشان بی
توده های ميليونی ملت بزرگ امروز می بينند که چه کسانی دشنه در دست به 
دنبال زنان، مردان، پيران و جوانان می دوند و چه کسانی با برخورداری از 

های عمومی رکيک ترين کلمات و جمالت را  فرهنگی نازل، در تظاهرات و جمع
بر زبان می آورند و مردم به جای اينها، نماهنگ های زيبا ساخته اند و 

پوسترهای پرمعنا به يکديگر هديه کرده اند و فيلم ها و عکس های بی شماری از 
زندگی و مبارزه مردم تهيه و پخش کرده اند و غصه ها و درد های خود را اين 

 : چنين جاودانی کرده اند
 

 ست گم شده ست  طفلی به نام شادی ديری
 با چشم های روشن براق 

 با گيسويی بلند به باالی آرزو 
 هرکس از او نشانی دارد 

 ما را کند خبر 
 اين هم نشان ما 

 يک سو خليج فارس 
 * سوی دگر خزر

 
 ياران سبز راه اميد 

در آغاز سال جديد صبر و استقامت، به توصيه دوستان منشوری برای هماهنگی 
و همدلی بيشتر و تقويت هويت مشترک جنبش سبز تهيه شده که در ادامه اين 

 . مقدمه تقديم می شود
. طبيعی است که متن پيشنهادی نتواند پاسخگوی همه سليقه ها و مطالبات باشد

دلگرمی اين همراه کوچک برای اين معضل، راه حلی بود که تعدادی از رای 
در زنجيره سبز ميدان . دهندگان در آستانه انتخابات سال گذشته پيدا کردند

تجريش تا ميدان راه آهن بودند کسانی که می گفتند ميان بد و بدتر، بد را انتخاب 
 ياد ماندنی را ممکن ساخت می کنند و اين انتخاب پيوستگی آن زنجيره محکم به

 منشوری برای جنبش سبز  -موسوی  ١٨بيانيه ی 
 از كليه ظرفيت هاي مبارزه مسالمت آميز استفاده خواهيم كرد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 : اخبار روز 

خرداد، روز راه پيمايی چند ميليونی مردم ايران، ميرحسين  ٢۵در سالروز 
 »منشوری برای جنبش سبز«خود را به عنوان  ١٨موسوی بيانيه ی شماره ی 

منتشر کرده و در آن ضمن تاکيد بر ايستادگی و ادامه ی مبارزه، ديده گاه های 
تازه ای را در جهت حرکت به سوی استقرار يک نظام دموکراتيک در کشور 

در اين بيانيه ميرحسين موسوی منافع اقتصادی کالن . مطرح ساخته است
حکومت کودتايی را افشا کرده، بر تکثر جنبش سبز و پرهيز از هرگونه 

انحصارگرايی تاکيد نموده و راه کارهای خود را در زمينه های مختلف ارايه داده 
اجرای بدون تنازل قانون «او همچنان شعار و هدف اصلی خود را . است

عنوان کرده و در عين حال بر حق مردم بر اصالح و تغيير قانون  »اساسی
موسوی در اين بيانيه خواهان همکاری جنبش های . اساسی تاکيد کرده است

در جهت رسيدن به اهداف جنبش  »متوسط و ضعيف«مختلف اجتماعی و طبقات 
 . سبز شده است

 : مشروح اين بيانيه را به نقل از سايت کلمه می خوانيد
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
در اولين سال انتخابات دوره دهم رياست جمهوری با قامتی سرافراز، گرچه 

با مطالباتی برای نيل به آزادی، . شالق خورده، مجروح و حبس کشيده ايستاده ايم
عدالت اجتماعی و تحقق حاکميت ملی و مطمئن از پيروزی به ياری حضرت 

 . حق، چرا که جز احقاق حق ملت چيزی نخواسته ايم
 
 “ فاما الزبد فيذهب جفاء و اما ما ينفع الناس فيمکث فی االرض”

رساند در زمين  آنچه به مردم سود می اما کف به کناری رود و از بين رود، اما 
 . ماَند می

رای من ”از دروغ، تخلف و تقلب به کار گرفته شده در انتخابات، سوال 
زاده شد و شما مردم، روشن و بی ابهام به شيوه ای مسالمت آميز در “ کجاست؟

اين سوال را پرقدرت و بلند  ١٣٨٨خرداد  ٢۵راهپيمايی تاريخی و بی نظير 
فرياد زديد و جز کسانی که جهل و خرافه و منفعت پرستی و دروغ چشم و گوش 

ولی پاسخ چه . آنها را بسته بود، در سطح ملی و جهان همه آن را شنيدند و ديدند
بود؟ جز داغ و درفش و کشتن و به حبس کردن و زنجير به تن برهنه زندانيان 

 های دانشجويی؟  زدن و حمله به خوابگاه
خرداد و عاشورای  ٣٠و  ٢۵به يقين فجايع کهريزک و آدم کشی های روزهای 

حسينی از خاطره جمعی ملت پاک نخواهد شد و نبايد هم پاک شود که خيانت به 
ما چگونه می توانيم تيرهای مستقيم به مردم و زير . خون شهدا و بی گناهان است

 . کردن آنها توسط ماشين پليس را از ياد ببريم
ها اما پرده های فريب و ريای تماميت خواهان را دريدند و فساد  ها و رنج خون

نهادينه شده پشت پرده های قديس نمايی را نمايان کردند و اين رويدادهای تلخ و 
نحوه تعامل دولتيان با مردم به همه اقشار ملت ما از کارگران، معلمان، 

دانشجويان، روزنامه نگاران، استادان، روحانيون، کارآفرينان، بازاريان، زنان، 
های اجتماعی و اقشار مستضعف و  مردان، جوانان و پيران و همه فعالين جنبش

 . ميانه نشان داد که ريشه مشکالت آنها در کجاست
اينکه کشور ما بيشترين اعدام ها را نسبت به جمعيتش در جهان دارد، ناشی از 

بزهکاری گناهکاران نيست، ناشی از رخت بر بستن عدالت و مديريت و 
و اينکه حتی مصلحت های روزمره و عاجل . حکومت خوب در جامعه ماست

حکومت باعث نشده است که تماميت خواهان و دولتيان دست از دروغ و فساد و 
خرافه و زير پا نهادن قانون اساسی و ساير قوانين بردارند، نشان از نفوذ عميق 
اين زشتی ها در اليه های درونی نظام دارد، گويا در اين اليه ها ساختی محکم 
برای دفاع از منافعی شکل گرفته است که از عايدی صدها ميليارد دالر درآمد 

ميليارد دالر کاال و سلطه بر نهادهای پولی و مالی  ٧٠نفتی و واردات ساالنه 
 . بدون نظارت های موثر نشات می گيرد
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عدالت، آزادی، استقالل، کرامت . نبوده و اسير گرايشات تعصب آلود نميشود. 
انسانی و معنويت ارزشهای جهانی هستند و تجربه آموزی از ملتهايی که برای 
دستيابی به اين ارزشها تالش کرده اند و همچنين استقبال از نقد و نظر مشفقانه 

همه آزديخواهان و صلح طلبانی که برای رهايی نوع بشر و کرامت انسانها تالش 
 . می کنند از ديگر راه کارهای جنبش است

 
 هويت سبز 

 : اسالمی -گنجينه ايرانی
جنبش سبز با پذيرش تکثر درون جنبش بر استمرار حضور دين رحمانی       -١

سرشار از رحمت، شفقت، معنويت، اخالق و تکريم انسان تاکيد دارد و راه 
تقويت ارزش های دينی در جامعه را تحکيم وجه اخالقی و رحمانی دين مبين 

-ايجاد پيوند ميان ميراث ايرانی. اسالم و نظام جمهوری اسالمی ايران می داند
اسالمی و شوق به توسعه و پيشرفت در جامعه، پرهيز از اکراه مردم به تقيد به 
مرام، مسلک و رويه خاص و همچنين مبارزه با استفاده ابزاری از دين و حفظ 
استقالل نهادهای دينی و روحانی از حکومت تنها راه حفظ جايگاه واالی دين و 
تداوم نقش برجسته آن در جامعه ايران است که به عنوان يکی از اصول بنيادين 

 . جنبش سبز در سرلوحه امور جای می گيرند
اسالمی همانا همزيستی و همگرايی ارزش های  -رمز بقای تمدن ايرانی      -٢

در اين راستا، جنبش سبز بر حفظ . دينی و ملی در طول تاريخ اين سرزمين است
و تقويت ارزش های واالی فرهنگ ايرانی و سرمايه های غنی انباشته شده در 

زدايی از تعصبات  های ملی تاکيد می ورزد و در اين راه تقدس رسوم و مناسبت
بخشی درباره ويژگی های هويت آفرين آيين های ملی و مذهبی را  نابجا و آگاهی

 . وجه همت خويش قرار می دهد
ملت ايران در تاريخ مبارزات خويش برای کسب آزادی و استقالل، بارها       -٣

جنبش سبز ملت . خودباوری و اتحاد بر سر اصول را به نمايش گذاشته است
ايران با اتکا به اين ميراث گرانبها و با تکيه بر خرد جمعی و نفی هرگونه 

خودمداری و خودخواهی در تالش برای تحقق اهداف خويش، دستيابی به اجماع 
آگاهانه بر خصيصه های هويت آفرين و کنار گذاشتن عناصر تشتت زا را مورد 

نظر دارد و اين امر را تنها با تکا به عقالنيتی ميسر می داند که حاصل جمع 
 . خردهای مختلف و مبتنی بر نظام عقالنيت توحيدی باشد

اسالمی است که در جستجوی دستيابی به  -جنبش سبز جنبشی ايرانی      -۴
بر اين اساس، هر فرد ايرانی که توسل به خرد . ايرانی آباد، آزاد و پيشرفته است

جمعی توحيدی را به عنوان مبنای تالش برای ايجاد فردای بهتر برای ميهن 
ايران را ”جنبش . خويش بپذيرد در زمره فعاالن جنبش سبز به شمار می آيد

 . “متعلق به همه ايرانيان می داند
 

 حق حاکميت مردم 
حاکميت مردم بر سرنوشت خويش از جمله اصول خدشه ناپذير جنبش       -١

سبز است و نهاد انتخابات به عنوان مناسب ترين شيوه تحقق اين اصل مدنظر اين 
براين اساس، جنبش سبز تالش های خود برای صيانت از . جنبش قرار می گيرد

آرای مردم را تا زمان استقرار نظام انتخاباتی آزاد، رقابتی، غيرگزينشی و 
 . منصفانه که شفافيت و سالمت آن کامالقابل تضمين باشد، ادامه خواهد داد

رای و خواست مردم منشا مشروعيت قدرت سياسی است و جنبش سبز اعمال هر 
گونه صالحيت خودسرانه و گزينشی تحت عنوان نظارت استصوابی را مغاير با 

قانون اساسی، حق تعيين سرنوشت مردم وحقوق بنيادين آانها دانسته و با آن 
 . مبارزه ميکند

دستيابی به اهدافی چون آزادی و عدالت تنها بر پايه توجه به منافع ملی و       -٢
جنبش سبز با آگاهی از اين امر، نسبت به هر اقدامی که . حفظ استقالل ميسر است

برخالف منافع ملی و ناقض اصل استقالل باشد مبارزه می کند و اين مسئله را 
 . در زمره موازين محوری خويش می داند

 
 ارزش های جنبش سبز 

 کرامت انسان ها و پرهيز از خشونت 
نخستين ارزش اجتماعی مدنظر جنبش سبز دفاع از کرامت انسانی       -١

وحقوق بنيادين بشر فارغ از ايدئولوژی، مذهب، جنسيت، قوميت و موقعيت 
استقرار و تضمين موازين حقوق بشر به عنوان يکی از مهمترين . اجتماعی است

دستاوردهای بشری و حاصل خرد جمعی همه انسانها مورد تاييد و تاکيد جنبش 
اين حقوق خدادادی است و هيج فرمانروا، دولت، مجلس يا قدرتی نمی . سبز است

تحقق اين امر . تواند آنها را لغو يا به صورت ناموجه و خودسرانه محدود کند
مستلزم احترام به اصولی چون برابری، مدارا، گفتگو، حل مسالمت آميز 
 مناقشات و صلح طلبی است که خود در پرتو ايجاد زمينه های الزم برای 

اصالح واقعی از همين تميز و مسئوليت پذيری برای انتخاب اين و يا آن شروع 
 . می شود

اين متن قدم اولين است و جنبش سبز در سير تکاملی خود انشاءاهللا متن کاملتر و 
 . زيباتری خواهد آفريد

 
تلک الدار االخره نجعلها للذين ال يريدون علوا فی االرض و ال فسادا و العاقبه ”

 “ للمتقين
جويی و فساد در  و آن سرای آخرت را برای کسانی قرار داديم که خواهان برتری

 . زمين نيستند، و فرجام نيکو از آن پرهيزگاران است
 

 ريشه ها و اهداف 
بروز انحرافات گوناگون و موانع بتدريج سازمان يافته در مسير تحقق       -١

اهداف و آرمان هايی چون عدالت، استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی که مردم 
به خاطر آنها انقالب شکوهمند اسالمی را به پا کردند، ظهور گرايشات تماميت 
خواهانه در ميان برخی از مسوولين حکومتی، نقض حقوق بنيادين شهروندان، 

بی حرمتی به کرامت انسانی، سوءمديريت دولتی، افزايش فاصله طبقاتی و 
محروميت های اقتصادی و اجتماعی، قانون گريزی بل قانون ستيزی برخی 
مجريان قانون، ناديده گرفتن منافع ملی و ماجراجويی های عوامفريبانه در 

تعامالت بين المللی، فراموشی تدريجی و دردناک اخالق و معنويت برای قدرت 
عواملی است که به نضج گيری نگرش های اعتراضی در ميان دلسوختگان، 

دردمندان و قاطبه مردم ايران در سال های اخير انجاميد که بروز بارز و 
نيرومند آن در جنبش سبز مردم ايران پس از انتخابات دهم رياست جمهوری در 

 . جلوه کرد ١٣٨٨سال 
جنبش سبز با پايبندی به اصول و ارزشهای بنيادين انسانی، اخالقی و       -٢

گر روند طی شده در نظام جمهوری  گر و اصالح دينی و ايرانی، خود را پااليش
های پس از انقالب می داند و بر اين اساس حرکت در  اسالمی ايران در سال

چارچوب قانون اساسی و احترام به نظر و رای مردم را وجه همت خويش قرار 
 . خواهد داد

جنبش سبز حرکتی در تداوم تالش مردم ايران برای دستيابی به آزادی و       -٣
عدالت اجتماعی و تحقق حاکميت ملی است که پيش از اين در برهه هايی چون 

انقالب مشروطيت، جنبش ملی شدن نفت و انقالب اسالمی خود را جلوه گر 
 . ساخته است

بازخوانی تجربه معاصر در تالش برای تحقق اهداف واالی اجتماعی       -۴
مردم ايران نشان ميدهد که تنها از طريق تقويت جامعه مدنی، گسترش فضای 
گفتگوی اجتماعی، ارتقاءسطح آگاهی و جريان آزاد اطالعات، مشارکت موثر 

احزاب و تشکل ها وهمچنين زمينه پردازی برای فعاليت آزاد روشنفکران و 
سياسی وفادار به منافع ملی در چارچوب تحول خواهی و ايجاد  -فعاالن اجتماعی

تغيير در وضعيت موجود می توان اهداف جنبش سبز را عملی کرد و اين امر 
مستلزم توافق و تاکيد بر اصول حداقلی و مطالبات مشترک و ايجاد تعامل و 

هماهنگی ميان همه نيروهايی است که علی رغم داشتن هويت مستقل با پذيرش 
 . تکثر در درون جنبش، زير چتر فراگير جنبش درکنار يکديگر قرار می گيرند

 
 کارهای بنيادين  راه
جنبش سبز، يک حرکت اجتماعی فراگير است که هرگز خود را مبری از       -١

خطا نمی انگارد و با نفی هرگونه مطلق نگری شرک آلود، بر گسترش فضای 
ديده بانی سير حرکت و تحول . نقد و گفتگو در درون و بيرون جنبش تاکيد دارد

جنبش از سوی همه فعاالن و به خصوص صاحبان انديشه و عمل امری حياتی 
است که می تواند جنبش را از لغزش به ورطه تماميت خواهی و فساد بر حذر 

 . دارد
در نگاه فعاالن جنبش سبز، مردم ايران همه خواهان ايرانی آباد سرفراز       -٢

در نتيجه، . جنبش سبز موافق تکثر ومخالف انحصارطلبی است. و سربلند هستند
. دشمنی و کينه توزی با بدنه اجتماعی هيچ بخشی از جامعه جايی در جنبش ندارد

تالش برای گفتگو و تعامل با رقبا و مخالفان در فضايی سالم و آگاهی بخشی 
درباره اهداف و اصول جنبش وظيفه همه افرادی است که خود را آگاهانه در 

ما همه ايرانی هستيم و ايران متعلق به همه . زمره فعاالن جنبش سبز می انگارند
 ماست 

و تعميق  -واقعی و مجازی–گسترش و فعال سازی شبکه های اجتماعی       -٣
فضای گفتگو بر سر اهداف و بنيان های هويتی جنبش از جمله راهکارهای 

 . محوری است که مستلزم توجه ويژه کليه فعاالن سبز است
جنبش سبز در عين تاکيد مصرانه بر حفظ استقالل و مرزبندی با       -۴

 نيروهای غيرملی وخارجی، در جستجوی راهی منزوی همراه با دگر ستيزی 
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جنبش سبز را نه می توان يک حزب متمرکز دانست و نه مجموعه ای از       -٢
مرور تجربه تاريخی مردم ايران نشان می دهد . افراد سازمان نايافته و بی هدف

که آنها همواره و در بزنگاههای تاريخی، هوشياری، توانايی و درک واالی 
خويش را به منصه ظهور رسانده اند و با تکيه بر قوای خالقه خويش، راه را 

 . برای دستيابی به اهداف خود هموار ساخته اند
جنبش سبز بر پايه اصول و مبادی بنيادين خود، با تکيه بر شبکه های اجتماعی 
بر فهم، انديشه و نوآوری های مدنی ملت ايران تکيه دارد و دستيابی به آرمان 

شعار . هايی چون عدالت و آزادی را به شکوفايی اين خالقيت ها منوط می داند
تبديل “ هر ايرانی، يک جنبش”اينک می تواند به شعار “ هر ايرانی، يک ستاد”

 . شود
 

 قانون گرايی و مذاکره 
جنبش سبز با پيگيری اهداف و آرمان های هميشگی انقالب اسالمی و با       -١

به خصوص  –اتکا به بازخوانی انتقادی تحوالت صورت گرفته پس از انقالب 
برپايه ميثاق مشترک مردم ايران يعنی قانون  -در عرصه روابط ملت و دولت

 . اساسی، در پی دستيابی به آينده ای روشن برای ملت ايران است
راهکار اصلی و “ اجرای بدون تنازل قانون اساسی”در اين راستا،       -٢

اين جنبش بر اين باور است که تنها با بازگشت به قانون . بنيادين جنبش سبز است
و الزام نهادهای مختلف به رعايت آن و برخورد با متخلفان از قانون در هر 

موقعيت و جايگاه، می توان از بحران های مختلفی که دامنگير شده است رهايی 
جنبش سبز در عين حال کامال . يافت و در راه ترقی و توسعه ميهن گام برداشت

توجه دارد که قانونگرايی به معنای استفاده ابزاری از قانون توسط حاکمان 
بايد شرايطی فراهم آورد تا قانون وسيله اعمال خشونت های ناروا و . نيست

موهن، نقض حقوق بنيادين شهروندان قرار نگيرد و خشونت، بی عدالتی و 
 . تبعيض قانونی نشود

قوانين کشوری و از جمله قانون اساسی متونی هميشگی و تغيير ناپذير       -٣
هر ملتی اين حق را داراست که با تصحيح سير حرکتی خويش، به . نيستند

اما بايد توجه داشت که تنها تغيير و اصالحی . اصالح در قوانين جاری اقدام کند
در قانون اساسی مورد پذيرش است که در فرايند مذاکره و گفتگوی اجتماعی و با 
مشارکت همه اقشار و گروههای اجتماعی و با پرهيز از تصلب و انحصارگرايی 

 . و زورگويی صورت پذيرد
گسترش جامعه مدنی و تقويت حوزه عمومی در زمره اصول اساسی       -۴

اين جنبش بر اين باور است که حفظ منافع ملی و دستيابی به . جنبش سبز است
اهداف انقالب اسالمی و همچنين کاستن از تبعات ناخوشايند بحران موجود 

های مختلف فکری و سياسی است و  مستلزم مذاکره و گفتگو ميان نمايندگان گروه
در اين راستا از هرگونه دعوت به مذاکره و گفتگوی شفاف به منظور دفاع از 

 . حقوق مردم و حل منازعات اجتماعی استقبال می کند
المللی و  اين جنبش خواهان قدرت بخشی به اقتصاد کشور در صحنه بين      -۵

جنبش سبز خواهان . سرمايه گذاری و افزايش قدرت خريد مردم ايران است
سياست خارجی عقالنی و عزتمند مبتنی بر تعامل شفاف و سازنده با دنيا و طرد 
ديپلماسی ماجراجويانه و عوام فريبانه و ارتقاء شان ملت بزرگ و تاريخی ايران 

 . در جهان است
 

 همراه کوچک جنبش سبز 
 ميرحسين موسوی 

 _______________ 
 
 استاد شفيعی کدکنی * 

فعاليت آزاد رسانه های مستقل، جلوگيری از سانسور، دسترسی آزاد به 
اطالعات، گسترش و تعميق جامعه مدنی، احترام به حريم خصوصی افراد، 

فعاليت آزادانه شبکه های اجتماعی غير دولتی و اصالح قواعد و مقررات در 
 . جهت حذف هرگونه تبعيض ميان شهروندان امکان پذير است

جنبش سبز يک جنبش مدنی است که پرهيز از خشونت و حرکت در       -٢
اين جنبش با . چارچوب موازين مبارزه مدنی را سرلوحه خويش قرار می دهد

تنها قربانی خشونت در هر زمينه ای خواهند بود، گفتگو، “ مردم”اعتقاد به اينکه 
مبارزه مسالمت آميز و توسل به راهکارهای غير خشونت آميز را ارزشی خدشه 

جنبش سبز با توجه به شرايط و مقتضيات، از کليه ظرفيتهای . ناپذير می داند
 . مبارزه مسالمت آميز استفاده خواهد کرد

 
 عدالت، آزادی و برابری 

عدالت جايگاه وااليی در ميان ارزش ها و آرمان های جنبش سبز به خود       -٣
توزيع عادالنه امکانات، چه در بعد اقتصادی، سياسی، . اختصاص می دهد

اجتماعی و چه در ابعاد ديگر حيات انسانی از جمله اهداف خدشه ناپذير جنبش 
 . سبز است که الزم است برای دستيابی به آن، تمامی تالش های ممکن انجام شود

گسترش عدالت در جامعه تنها در صورتی امکان پذير است که نظام حاکم بر 
کامال مستقل و فارغ از وابستگی به نهادها  -در عرصه داخلی و خارجی –کشور 

و قدرت های سياسی، طبقاتی و اقتصادی عمل کند و بتواند توسعه اقتصادی و 
ترقی کشور را به نحوی که رفاه و عدالت اجتماعی برای همه مردم ايران فراهم 

 . شود، تضمين کند
جنبش سبز با عنايت به لزوم تامين خواست ها و مطالبات به حق تمامی       -۴

که در -اقشار و طبقات اجتماع، بر پيوند با اقشار متوسط و کم درآمد اجتماع 
اين جنبش با الهام . تاکيد دارد -تر هستند سياسی ضعيف/برابر فشارهای اجتماعی

از اصل نهم قانون اساسی، با سلب حقوق اساسی مردم به نام حفظ استقالل و 
تماميت ارضی کشور مخالف است و با تاکيد بر استقالل سياسی، فرهنگی، 
اقتصادی و نظامی، يگانه راه حفظ منافع ملی و دفاع از مرزهای ميهن را 

 . در تمامی ابعاد می داند“ حاکميت مردم بر سرنوشت خويش”
برقراری آزادی و برابری از اهداف انکارناپذير انقالب اسالمی است که       -۵

نفی هرگونه انحصار . جنبش سبز نيز بر ضرورت دستيابی به آن تاکيد دارد
فکری، رسانه ای و سياسی و همچنين مبارزه با حذف فيزيکی هر انديشه و 

ضروری است در اين جهت، . ديدگاه در سرلوحه اهداف جنبش سبز قرار دارد
، اجتماعی )استبداد و انحصار طلبی(برای رهايی مردم از هرگونه سلطه سياسی 

تالش ) وابستگی و تقيد فکری(و فرهنگی ) تبعيض و نابرابری های اجتماعی(
جنبش سبز بر حمايت از حقوق زنان، نفی هر گونه تبعيض جنسيتی و . شود

 . حمايت از حقوق اقليتها و اقوام تاکيد ويژه دارد
جنبش سبز بر اين باور است که امنيت تنها امنيت دولت نيست، امنيت       -۶

امنيت برای آحاد مردم بايد برقرار شود . انسانی تک تک شهروندان ايرانی است
مداخله نيروهای . تا آزاد از ترس و رها از نياز تحت حمايت قانون زندگی کنند

نظامی و انتظامی در امور سياسی، هر گونه دخالت افراد غير مسول در امور 
انتظامی و سلطه نيروهای امنيتی و انتظامی بر مقامات قضايی مخل امنيت دولت 

استقالل قوه قضاييه، عدم مداخله نيروهای نظامی در امور سياسی . و ملت است
و اقتصادی و برخورد با سازمان دهندگان و اعضاء گروههای موسوم به لباس 

 . شخصی از خواستهای جدی جنبش سبز است
اجرای تمامی اصول قانون اساسی و به ويژه اصول ناظر بر حقوق ملت       -٧
 . هدف و خواست تجديدناپذير و حتمی جنبش سبز است) فصل سوم(
آزادی زندانيان سياسی، رفع محدوديت های غير قانونی و نگاه امنيتی       -٨

عليه فعاليت احزاب و گروهها و جنبش های اجتماعی چون جنبش زنان، جنبش 
دانشجويی، جنبش های کارگری، جنبش های اجتماعی و امثال آن، و همچنين 

محاکمه عادالنه آمران و عامالن تقلب در انتخابات، شکنجه و کشتن معترضان به 
نتيجه انتخابات، و افشاء و محاکمه نظريه پردازان و حاميان خشونت در اليه 

های مختلف حکومت از راهکارهای روشنی است که در اين زمينه بايد مورد 
 . توجه قرار گيرد

 
 اخالق مداری و احترام به خالقيت های فردی و اجتماعی 

با کمال تاسف بايد اذعان کرد که اتخاذ سياست های نادرست سياسی،       -١
اجتماعی، اقتصادی از سوی حاکمان به افول اخالق و تنزل سطح سرمايه 

جنبش سبز با تاکيد بر ضرورت احيای . اجتماعی در جامعه منجر شده است
اخالق به مثابه فصل مشترک و پيوند دهنده حيات اجتماعی مردم ايران، در 
مبارزات خود برای اجرای حقوق ملت، کامال نسبت به اصول اخالقی پايبند 

 . خواهد بود
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 فعالين دانشجويي دانشگاه مازندران  4بيانيه شماره 
 

 :اخبار روز
 
 ... خبردار شديم 

که حضرت آقای پروفسور دکترعلی زاده افروزی بعد مدت های مديد به پرديس 
دانشگاه افتخار دادند و به عنوان رئيس دانشگاه مازندران جهت شرکت در 

همايش مسولين حراست دانشگاه ، به محض ورود به سالن همکف ساختمان 
کتابخانه مرکزی با صحنه عادی حضور تعدادی از دانشجويان دختر و پسر 

مواجه شدند که در کمال وقار و سکوت،سرگرم مطالعه برای امتحانات پايان ترم 
جناب آقای پروفسور بنا بر درک اجتماعی و فرهنگی خود نتوانستند چنان . بودند

صحنه ای را تاب بياورند و امر فرمودند تمام ميز و صندلی ها را که تنها برای 
مطالعه کتب در آن مکان تعبيه شده بود را از ميانه سالنی که آن هم ظاهرا برای 

مطالعه احداث شده است ،بردارند و خود نيز چون پادشاهان فاتح بر فراز سر 
خادمين به نظاره ايستادند و در همان لحظه به اين مسئله نينديشيدند که اگر همين 

سياست و کياست را در باره آسانسور ساختمان کتابخانه به خرج می دادند مجبور 
جناب پروفسور عليزاده به نظاره .نمی شدند پياده اين راه گزاف را طی کنند

ايستادند و به اين نينديشيدند که دوربين های مداربسته ی قدم به قدم محيط 
دانشگاه، حتی پرواز مگسی نگون بخت را هم نديد نمی گيرند چه رسد به اختالط 
دو جنس که چند صد ميليون تومان هزينه برای دوربين ها، در جهت رفع نگرانی 

حضرت استاد حتی به اين هم نينديشيد که در . از خاطر مبارک حضرتشان است
دانشگاه خودشان و حتی در سالن مرجع و نشريات، تفکيک جنسيتی کيف و کوله 

ی دختران و پسران هم صورت می گيرد و جای تشويشی نيست، که به نظاره 
ايستادند در حالی که به اين نينديشيد که ممکن است حجم بسيار مقاالت و نوشته 

و ديگر همکاران  -که اين همه مورد طنازی ايشان است –های علمی شان 
ايشان، در بوفه خوابگاه دانشجويی نواب دانشگاه مازندران صفحه ای صدتومان 

رياست ارجمند دانشگاه به جمع آوری . خريد و فروش شود و کک کسی هم نگزد
چند ميز و صندلی چشم دوختند و به سيستم خنک کننده پيوسته خراب سلف 

سرويس دانشگاه وقعی هم ننهادند که در انديشه متعالی ايشان اين دون است و آن 
 . واال

جناب پروفسور فاتحانه به نظاره ايستادند و به حافظه شان مجال ندادند که يادشان 
و در ايام اعتراض به تقلب  ١٣٨٨خرداد٢۶و ٢۵بياورد که در رزوهای متالطم 

در انتخابات رياست جمهوری،چگونه همين دانشجويان مورد ضرب و شتم لباس 
شخصی ها و بسيجی های چماق به دست قرار گرفتند و خبری از حمايت ايشان 
نشد، که تعدادی از اساتيد همين دانشگاه دستگير شدند و خبری از حمايت ايشان 

نشد، که چند بسيجی سفله صفت بر چهره يکی از اساتيد حقوق همين دانشگاه 
سيلی نواختند و خبری از حمايت ايشان نشد، که همين بی مايگان اتومبيل يکی از 
اساتيد جامعه شناسی دانشگاه را در روز روشن خرد و واخرد کردند و خبری از 

حمايت ايشان نشد،که احکامی ظالمانه از جنس حبس و تازيانه بر دانشجويان 
 . دانشگاه وارد شد و خبری از حمايت ايشان نشد

شکی نيست که در نظر انور رياست محترم دانشگاه مازندران و باالدستی 
 -هايشان دور نگاه داشتن دو دانشجوی دختر و پسر آن هم در يک محيط علمی

که در آن به مخيله هيچ انسان دور از تمدنی هم خطور  -فرهنگی مثل دانشگاه
هزاران بار واجب تر و اولی تر  -نمی کند که حرکتی نامناسب از خود بروز دهد

فرهنگی دانشجويان مظلوم دانشگاه  -است از مشکالت صنفی،علمی و سياسی
 . مازندران و ده ها دانشگاه تحت ستم ديگر در اين مرز و بوم

آری، حضرت استاد به نظاره ايستادند و ميز و صندلی ها جابه جا شدند و سالن 
چون کف دست مرده خالی شد و ما به اين رسيديم که اين قصه ی پر غصه 

 ... روزی به آخر خواهد رسيد
 

  ١٣٨٩خرداد 

 امروز در تهران 
 گرامي داشت خاطره ي جان باختگان راه آزادي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :اخبار روز 
، مردم با حضور در بهشت ٨٨خرداد سال  ٢۵در نخستين سالگرد جان باختگان  

 .زهرا و خانه های اين جانباختان ياد آن ها را گرامی داشتند
به گزارش فعالين حقوق بشر و دموکراسی در ايران، تعداد زيادی از مردم تهران 

خرداد، بر آرامگاه  ٢۵همراه با خانواده های جانباختگان  -سه شنبه  -امروز 
شهدا حاضر شدند و با نثار گل و روشن کردن شمع نسبت به آنها ادای احترام 

 .کردند
بنابر اين گزارش از حوالی ساعت هفده بعداز ظهر با حضور خانواده های شهدا 
و تعداد زيادی از مردم تهران مراسم گراميداشت سالگرد جانباختگان راه آزادی 

مردم حاضر در بهشت زهرا، . مردم ايران در بهشت زهرای تهران برگزار شد
با حضور بر هر کدام از آرامگاه ها، با قرار دادن شاخه های گل و روشن کردن 

 .شمع نسبت به آنها ادای احترام کردند و و ياد و خاطره آنها را گرامی داشتند
امروز سالگرد تعدادی از جان باختگان راه آزدی مردم ايران از جمله محرم 

 .چگينی، رامين رمضانی و سهراب اعرابی می باشد
 : اين گزارش می افزايد

از ظهر امروز انبوهی از نيروهای سرکوبگر برای ايجاد جو رعب و وحشت در 
عمده تجمع نيروهای سرکوبگر بر آرامگاه جانباختگان . بهشت زهرا مستقر شدند

بصورت ) لباس شخصی ها(نيروهای ويژه سپاه پاسداران . راه آزادی بوده است
گسترده ای در ميان مردم حضور يافتند و برخوردهای توهين آميزی با حاضران 

 . صورت دادند
 

 دستگيری ها
بنابر گزارش مذکور، در حين و پس از اجرای مراسم گراميداشت جان باختگان 
. راه آزادی تعدادی از شرکت کنندگان دستگير و به نقطه نامعلومی منتقل شده اند
فعالين حقوق بشر و دموکراسی در ايران از دستگيری هشت نفر تا ساعت شش 

نفر از دستگيرشدگان زنان و يا دختران جوان بوده  ۶. بعد از ظهر خبر داده اند
 . اند

خانواده جان باختگان راه آزادی و جمعيت حاضر، عليرغم اعمال سرکوبگرانه و 
فشارها و تذکرات مستمر که توسط نيروهای سرکوبگر صورت می گرفت و 

 .سعی در پراکنده کردن جمعيت را داشتند، به اجتماع خود ادامه دادند
اکثر دستگيری های امروز بر سر آرامگاه شهيد راه آزادی سهراب اعرابی 

يکی از خانم ها که در حال صحبت کردن با مادر سهراب بود . صورت گرفت
نيروهای . سايرين در حين انجام مراسم گراميداشت دستگير شدند. دستگير شد

اقدام به دستگيری می نمودند، تمام سعی ) لباس شخصی ها (ويژه سپاه پاسداران 
 .خود را بکار می بردند که دستگيری ها در سکوت صورت گيرد

مادر سهراب اعرابی نسبت به دستگيريهای امروز به مامورين سرکوبگر 
 .اعتراض نمود و تالش زيادی کرد تا آنها آزاد شوند

تعدادی از مامورين سرکوبگر با دوربين های خود اقدام به عکس گرفتن و فيلم 
اين فيلم برداری ها هم . برداری از شرکت کنندگان مراسم گراميداشت کردند

 .بصورت علنی و هم به صورت مخفی صورت می گرفت
 

 حضور گسترده مردم در منزل سهراب اعرابی برای گراميداشت سالگرد او 
بنابر همين گزارش، تعدادی از مردم تهران در مراسم گراميداشت سالگرد جان 

 .باخته راه آزادی سهراب اعرابی حضور يافتند
از ساعت هشت شب مراسم گراميداشت سهراب اعرابی در محل سکونت مادر 

 . وی آغاز شد
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رکسانا صابری با ذکر خاطراتی از دوران زندانش ادعاهای حکومت را رد کرد 
 . که جنبش سبز را متهم به وابستگی به نيروهای خارجی می کند

ما صدای ! علی افشاری يکی از برگزار کنندگان اين مراسم نيز گفت ندا بشنو
ما طنين بانگ آزادی خواهانه گلوی سرد ! سهراب گوش کن. دهان پر خون توايم

او افزود اشکان، امير، کيانوش، رامين، ما اين جا جمع شده ايم که بانگ . توايم
افشاری در بخش ديگری از . خاموش حنجره های زير خاک شما را فرياد زنيم

سخنرانی اش رهبر جمهوری اسالمی را فرعون زمانه خواند و گفت جنبش سبز 
توقف پذير نيست تا ناقوس مرگ استبداد دينی و هر نوع استبدادی را به صدا در 

 .آورد
گفتنی است در پايان اين مراسم هاتف خواننده و ترانه سرا چند قطعه ترانه اجرا 

 . کرد
تصاوير احمد زيدآبادی، فريبا کمال آبادی و محمد صديق کبودوند، سه زندانی 

سياسی و عقيدتی به صورت سمبليک در پوستر مربوط به اين مراسم به چشم می 
تصاوير ساير زندانيان سياسی و شهدای اعتراضات پس از انتخابات نيز . خورد

 .در محوطه سخنرانی اين مراسم نصب شده بود
اين مراسم با محوريت دفاع از مبارزات مردم ايران برای دمکراسی و حقوق 

 .بشر و تاکيد بر حق مردم ايران برای تعيين سرنوشت خود برگزار شد
 
 

 تجمع وسيع مردم بر مزار قربانيان تظاهرات 
  سال گذشته در بهشت زهرا

 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
 

در سالروز کشته شدن از مردم درراهپيمائی بيست و پنج خرداد سال گذشته، 
خردادماه، گروهی از مردم تهران و خانواده های قربانيان  25عصر امروز 

دربهشت زهرای تهران حضور يافتند و در اطراف مقبره جان باختگان تجمع 
 .کردند

به گزارش راديو فرانسه، حضور مردم در اين مکان چشمگير و قابل توجه بوده 
  .است

اين تجمع در سکوت انجام شد و بازماندگان قربانيان با افروختن شمع و قرار 
 .دادن گل بر مزار قربانيان ادای احترام کردند

گزارش شاهدان عينی حاکی است که تعداد زيادی ازماموران امنيتی با لباس 
شخصی و نيز گروههائی از نيرو های انتظامی از صبح امروز در آرامگاه 

 .مستقر شده اند و تمام حرکات مردم را زير نظر دارند
گفته می شود که نسبت به دارندگان تلفن دستی و تماس های تلفنی آنها حساسيت 

 .زيادی از سوی ماموران ديده می شود و از اين تماس ها جلوگيری می کنند
بايد ياد آوری کرد که ديروز نيز گروهی از دانشجويان دانشگاه تهران بمناسبت 

سالگرد حمله به کوی دانشگاه در محوطه داخلی دانشگاه دست به تظاهرات زدند 
 .و تا جلوی در اصلی راهپيمائی کردند

خوشبختانه ماموران حراست دانشگاه از درگيری ميان اين گروه با دانشجويان 
 .موسوم به بسيجی جلوگيری کردند

 سالگرد جنبش سبز در واشينگتن دي سي 
 

 : اخبار روز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صدها تن از ايرانيان شهر واشينگتن دی سی روز گذشته شنبه : گزارش دريافتی
ژوئن در سالگرد انتخابات رياست جمهوری در ايران مراسم اعتراضی  ١٢

اين مراسم توسط کميته همبستگی با خواسته های دمکراتيک . برگزاری کردند
هدف اصلی . مردم ايران با همکاری گروه جوانان ايرانی آمريکايی برگزار شد

از اين مراسم ابراز همبستگی با مبارزات دموکراسی خواهانه و جلب توجه 
. رسانه ها و نهادهای مدنی و عمومی آمريکايی به خواسته های ملت ايران بود

اين مراسم از ساعت سه و سی دقيقه بعد از ظهر با تجمع مقابل دفتر حافظ منافع 
حدود . جمهوری اسالمی در خيابان ويسکانسين شهر واشينگتن دی سی آغاز شد

هشتصد تن از ايرانيان با در دست داشتن دست نوشته ها و تصاوير زندانيان 
سياسی و شهدای اعتراضات بعد از انتخابات مراسم اعتراضی خود را با 

 . راهپيمايی در خيابان های مرکزی واشينگتن دی سی ادامه دادند
آنها در مسير راهپيمايی برای دقايقی مقابل دفتر سازمان ملل تجمع کردند و با 

سر دادن شعار خواستار توجه بيشتر اين سازمان به وضع حقوق بشر در ايران 
در اين قسمت از برنامه، . شدند و در ادامه راهپيمايی به مقابل کاخ سفيد رسيدند

اين قسمت . تجمع کنندگان تصاوير ندا آقاسلطان را جلو صورت خود قرار دادند
او از . از برنامه توسط رضا دقتی عکاس صاحب نام ايرانی ترتيب داده شده بود

ما همه "دست نوشته ای با عنوان . باالی يک خودرو از اين صحنه عکس گرفت
. در جلو صف تجمع کنندگان به چشم می خورد" يک صدائيم، ما همه يک ندائيم

 . اين راهپيمايی شش کيلومتری تا مقابل ميدان فريدام پالزا ادامه يافت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رکسانا صابری، خبرنگار ايرانی آمريکايی که مدتی در ايران در بازداشت بود، 
جو استورک، رئيس بخش خاورميانه سازمان ديدبان حقوق بشر و علی افشاری 

 . فعال حقوق بشر در پايان اين مراسم برای حاضران سخنرانی کردند
آقای جو استورک گفت وضعيت حقوق بشر در ايران به وخيم ترين درجه در 

ادعای حکومت ايران در توجيه : "وی گفت.طول دو دهه گذشته رسيده است
او افزود هر کسی که اندک ". مذهبی رفتار سرکوب گرايانه اش درست نيست

آشنايی با اصول اسالم دارد می داند که اسالم با اين رفتار های خشونت آميز و 
وی کلمه ای از يت اهللا منتظری را به کار برد . اعدام های سياسی مخالف است

 . که حکومت ديگر نه اسالمی است و نه جمهوری
رودی بختيار مجری معروف شبکه های تلوزيونی آمريکا با ذکر جمالتی به 

وی خطاب به حاضرين گفت . تشويق ايرانيان شرکت کننده در تظاهرات پرداخت
 .شما ايرانی های واقعی هستيد که آمده ايد تا صدای مردم داخل کشور باشيد
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 . زنان متخصصی حضور دارند و مشغول به کار هستند
بنده در اين زمينه : وی همچنين در خصوص بکارگيری بانوان در سمت وزارت گفت

محدوديتی نداشتم و سه نفر را معرفی کردم اما تشخيص مجلس اين بود که به يک نفر 
 . رأی دهد

 
 زن و مرد مقابل هم قرار ندارند 

: که زن و مرد مکمل يکديگر هستند و مقابل هم قرار ندارند، گفت نژاد با بيان اين احمدی
ها به بردگی کشيده  انديشه مادی در غرب موجب شد چنين تفکر و وهمی بوجود بيايد و زن
 . شود آنها شخصيت زن را خرد کردند و چيزی برای زن باقی نگذاشتند

احمدی نژاد با اشاره به گزارش برخی کشورهای اروپايی در خصوص خشونت بر عليه 
درصد از  ٧٠دهد که بيش از  گزارشی مستند در اروپا نشان می: زنان اشاره کرد و گفت

شوند اما بخاطر  خورند و به آنها ظلم می بينند کتک می زنانی که در خانواده هستند آزار می
 . کنند که خانواده حفظ شود، شکايت نمی اين
 

 زن ستون جامعه است 
کنيم که زن نقش اصلی را در جامعه دارد و ستون جامعه  ما فکر می: نژاد ادامه داد احمدی

اعتنايی به مرد نيست پايه اصلی سعادت جامعه  احترامی و بی است البته اين به معنای بی
چرا که در جايی که خانواده به هم . خانواده است و اگر خانواده نباشد جامعه معنا ندارد
 . وجود خواهد آمد گويی به ريخته باشد خشونت، نابسامانی، بزهکاری و دروغ

گيرد و مرد در جامعه  جامعه انسانی براساس محبت شکل می: احمدی نژاد تصريح کرد
نمايی بايد مردها وارد شوند که  های سخت در قدرت مظهر جالل خداوندی است در عرصه

 . اين الزمه جامعه است
که محور اصلی و حلقه اتصال محبت است و خداوند کانون محبت  نژاد با بيان اين احمدی

آفرينی از زن گرفته شود محبت از جامعه  اگر اين نقش: را در زنان قرار داده است، گفت
 . رود و جامعه گسيخته خواهد شد بيرون می

 
 ای دارد  های گسترده دولت برای تحکيم بنيان خانواده برنامه

که در اين راستا دولت کارهای خوبی انجام داده است و برای  احمدی نژاد با بيان اين
برای اولين بار در اين دولت : ای دارد، گفت های گسترده تحکيم بنيان خانواده برنامه

ای در زمينه بحث مسکن، ازدواج آسان، پشتيبانی از ازدواج و مشاغل  سازماندهی گسترده
زنان صورت گرفته است، اخيرًا در دولت موضوعی تصويب شد که زنانی که کارمند 

 . هستند کارشان را در منزل انجام دهند
اينکه بانوان ما ده ساعت در اداره با پوشش خاص حضور يابند خيلی : نژاد گفت احمدی

توانند در خانه باشند و کارشان را انجام دهند دو روز هم به اداره  ها می سخت است، خانم
 . بروند و حقوقشان را نيز بطور کامل دريافت کنند

هايی  آورند تخفيف ما برای مادرانی که کارمند هستند و فرزند به دنيا می: احمدی نژاد گفت
را در نظر گرفته و ساعت کارشان را کاهش داديم امروز ساعت کار پرستاران که اکثر 

ها خانم هستند کاهش پيدا کرده، البته معنای اين امر اين نيست که هيچ مشکلی در جامعه  آن
 . اما بايد گفت وضع ما از ديگران بهتر است، زيرا زنان ما بهتر هستند. زنان وجود ندارد

 
 ها برای پرکردن خالء فرهنگی در جامعه تالش کنند  همه دستگاه

ها بايد تالش کنند تا اين خالء فرهنگی  که همه دستگاه احمدی نژاد در ادامه با تأکيد بر اين
امروز احساس هويت و خودباوری در ميان جوانان ما وجود دارد و مانند : پر شود، گفت

امروز مسووليت پر . گفتند هويت شدن جوانان می نوشتند و از بی گذشته نيست که مقاله می
های علميه و صدا و سيما و نهادهای  بلکه حوزه. کردن اين خالء تنها بر عهده دولت نيست

فرهنگی ديگری که تحت کنترل دولت  نيستند نيز در اين زمينه بايد وظيفه خود را به 
 . خوبی انجام دهند

اين درست نيست : ها بايد در يک سو باشد، گفت که همه جهت گيری نژاد با بيان اين احمدی
که هر ارگان در جهت خواست خود کار کند در موضوع فرهنگی بايد همه در يک مسير 

 . حرکت کنند تا بتوان به نتيجه رسيد
احمدی نژاد با اشاره به اقدامات شورای عالی فرهنگی در زمينه امور فرهنگی و مسايل 

های بسياری کرده است، اما  اين شورا در زمينه مسايل فرهنگی تالش: اجتماعی گفت
 . کند متأسفانه در اين زمينه تعدی وجود دارد که هر نهادی احساس استقالل و استغناء می

ها را در طول تاريخ حفظ کرده است  همانطور که اين ملت همه ارزش: نژاد گفت احمدی
والدين بايد برای فرهنگ فرزندانشان احساس مسووليت کنند . فرهنگ نيز بايد حفظ شود

توانند در محيط اجتماعی آن را  اگر خانواده احساس مسووليت نکنند دولت و ديگران نمی
 . مديريت کنند

نقش دولت نشان دادن : احمدی نژاد با اشاره به رويکرد دولت دهم به مقوله فرهنگ گفت
جهت و باز کردن راه است، توليد فرهنگی را بايد اهالی فرهنگ انجام دهند يعنی 

که دولت اعالم کرده  اين. هنرمندان، نويسندگان و شاعران ما بايد اين کار را انجام دهند
هايش فرهنگی است برای اين است که اگر فرهنگ را از انسان  است، رويکرد فعاليت

. کند چرا که ارتباطات انسان را فرهنگ تعريف و تنظيم می. شود معنی می بگيرند، بی
ميرد،  می ور است و بدون فرهنگ روح انسان  روح و انديشه ما در فرهنگ غوطه

 . ميرد همانطور که جسم انسان بدون هوا می

خرداد و قطعنامه ي  22سخنراني احمدي نژاد در مورد زن، 
 تحريم جمهوري اسالمي 

 
 

 : اخبار روز
در تلويزيون جمهوری  ٢١احمدی نژاد يکشنبه شب به طور مستقيم بعد از خبر ساعت 

وی در اين سخنرانی برخوردهای اخير با بدحجابی را مورد انتقاد . اسالمی سخنرانی کرد
دانيم که زن و مردی در خيابان راه  گونه برخوردها را توهين می ما اين: قرار داد و گفت

 بروند و کسی بيايد بگويد نسبت شما چيست؟ 
 

 : مشروح سخنان وی را به نقل از ايسنا بخوانيد
 روش موجود در برخورد با بدحجابی درست نيست 

: که هيچ کسی حق ندارد در اين خصوص سوالی بپرسد، گفت احمدی نژاد با اشاره به اين
به اعتقاد بنده روش موجود روش درستی نيست، البته اين به اين معنا نيست که ما 

گونه رفتارها را قبول  دولت اين. بينيم و يا نبايد اصالح کنيم های اجتماعی را نمی نابسامانی
 . ندارد و تا آنجايی که بتواند برخورد و کنترل خواهد کرد

 
 خواهند جنجال به پا کنند  ای هر چند ماه می عده

شوند،  ها در کشور به محض آمدن اسم زن ناراحت می که برخی نژاد با بيان اين احمدی
آيد همه مقصرند و  های اخالقی پيش می آنها بايد خود را اصالح کنند وقتی نابسامانی: گفت

 . مردها بيشتر از همه
باور ما اين است که هر کجا زن به صورت گسترده وارد شد : احمدی نژاد اضافه کرد
ای هر چند ماه  ای در هر دوره عده. تر است تر و اخالقی تر، صحيح اجتماع آنان بسيار سالم

خواهند جنجالی در کشور برپا و برخورد کنند که بنده در همين جا به صراحت اعالم  می
 . کنم که ما مطلقًا و از بنياد با اين موضوع مخالفيم می

ای بطور سازمان يافته  البته اين بدان معنا نيست که ما از عده: نژاد تأکيد کرد احمدی
پوشی کنيم بلکه بايد با کار  بخواهد مشکالت اخالقی را در جامعه گسترش دهند، چشم

 . اطالعاتی و شناسايی و قانونی آنها را بازخواست و مجازات کنيم
 

 هيچ کسی نبايد بدون حکم قاضی کسی را مجازات کند 
ای در جامعه تبديل به معروف  که قبل از امر به معروف بايد پديده احمدی نژاد با بيان اين

هيچ کسی نبايد بدون حکم قاضی کسی را مجازات کند مگر جاهايی که : شود، اظهار کرد
که  بر طبق قانون باشد مثًال در جرايم راهنمايی و رانندگی و نپرداختن قبض برق، اما اين
 . بر مسايل اجتماعی مأموری خودش تشخيص دهد و خودش مجازات کند صحيح نيست

 
 نيازی به تذکر بنده نباشد ) برخورد با بدحجابی(اميدوارم در اين موضوع

اگر مشکالتی . بنده اميدوارم در اين زمينه نيازی به تذکر جدی بنده نباشد: وی تأکيد کرد
يابی و با روش عالمانه و انسانی حل شود محال است  آيد بايد ريشه در جامعه بوجود می

 . فردی شخصيت کسی را تخريب کند تا او حرفش را بپذيرد
بايد با ادبيات امروز با نسل خود حرف بزنيم و مفاهيم کتب را با : نژاد ادامه داد احمدی

 . بيان امروز منتقل کنيم
وگوی زنده تلويزيونی به موضوع زنان و جوانان در جامعه و نقش  وی در ادامه اين گفت
جمعيت بانوان و جوانان ما بيش از پنجاه درصد جمعيت کشور را : آنها اشاره کرد و گفت

دهند از منظر انسانی زن و مرد با هم تفاوتی ندارند، ما به دنبال اين هستيم که  تشکيل می
 . کرامت انسانی فراهم و توانمندی انسان آن طور که شايسته است شناخته شود

 
 برای برداشتن موانع از برابر بانوان کارهای خوبی انجام شده است 

های مهم  ها و احساس توانستند را از بخش احمدی نژاد احيای هويت، خودباوری، توانمندی
ها کارهای خوبی  امروز خوشبختانه در اين زمينه: کار فرهنگی دولت خواند و گفت

صورت گرفته است در شرايط کنونی بحث خاصی در مورد بانوان وجود دارد و آن 
تقويت روحيه خودباوری و برداشتن موانع از برابر بانوان است که البته در آن بخش 
 . کارهای فراوانی صورت گرفته است که يکی از آنان حضور بانوان در دولت است

های فراوانی که نسبت به حضور بانوان در دولت وجود  نژاد با اشاره به مقاومت احمدی
اولی معاون علمی . هاست امروز دو معاونت تخصصی دولت در دست خانم: داشت، گفت

های مشخص کل  بايست براساس  سياست و فناوری رياست جمهوری است که می
های علمی و فناوری را هدايت کند و دومين معاونت، معاونت حقوقی رياست  جريان

ترين کارهای تخصصی است که رياستش بر عهده يک  جمهوری است که حوزه پيچيده
 . شود خانم متخصص دانشگاهی قرار دارد که کارها واقعًا به خوبی انجام می

ای از جمله بررسی روابط مجلس  در اين معاونت کارهای بسيار گسترده: احمدی نژاد گفت
های دقيق حقوقی، تفسير قانون اساسی و عادی و اختالفات،   و شورای نگهبان بحث

 . گيرد، که همگی از کارهای سخت و مهم است تناقضات و مشابهات صورت می
جمهور در امور زنان هم کارها با دقت پيش  در بخش مشاور رييس: نژاد ادامه داد احمدی
 . رود می

های تخصصی  هنگامی که اين اتفاق افتاد راه باز شد تا زنان در عرصه: احمدی نژاد گفت
 کشور حضوری گسترده داشته باشند به طوری که امروز در مراکز درجه يک پژوهشی 
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ای است که جمهوری اسالمی ايران  شرايط جهان به گونه: احمدی نژاد تاکيد کرد
 . نشينی هستند بسرعت در حال پيشرفت و دشمنانش بسرعت در حال اضمحالل و عقب

 
 شورای امنيت ابزاری در دست نظام سلطه است 

رييس شورای عالی امنيت ملی در ادامه به منشور سازمان ملل متحد و وظايف 
متاسفانه امروز اين : شورای امنيت در قبال تمامی کشورهای جهان اشاره کرد و گفت

کند که به نمونه بارز آن  شورا به وظيفه مشخصی که برايش تعيين شده عمل نمی
توان به حمله رژيم صهيونيستی به کاروان آزادی و صدور قطعنامه جديد بر عليه  می

 . ملت ايران اشاره کرد
گونه بود که اين  زمانی که شورای امنيت تاسيس شد ظاهرا اين: احمدی نژاد افزود

کردند فهميدند  شورا امنيت را برقرار کند اما کسانی که بطور عميق به مسايل نگاه می
  که شورای امنيت ابزاری در دست نظام سلطه نوين است، استعمارگرانی که با چهره

 . و ساز و کارهای جديد تالش کردند تا از اين سازمان به نفع خود استفاده کنند
شورای امنيت طبق قوانين خود بايد مشکالت جهان را حل و : نژاد تصريح کرد احمدی

فصل کند، ولی متاسفانه تا به امروز برخالف اين قانون عمل کرده است که نمونه 
 . بينيم بارز آن را در فلسطين و عراق می

کند و پس از حمله از  شود که آمريکا به عراق حمله می چطور می: احمدی نژاد گفت
 . گيرد شورای امنيت مجوز می

: وی در ادامه به قطعنامه چهارم شورای امنيت بر عليه ملت ايران اشاره کرد و گفت
کند که  ای را برعليه ملت ايران صادر می بينيد شورای امنيت قطعنامه شما امروز می

بينيد که اين شورا در برابر  هيچ اتفاق جديدی رخ نداده است و از سوی ديگر می
دهد ولی  های آزاد عکس العمل نشان نمی جنايات يک رژيم جعلی آن هم در آب

 . کند برعکس برعليه ملت ايران آن هم بدون هيچ دليلی قطعنامه صادر  می
بنده از : که دو اقدام اخير شورای امنيت بسيار مبارک است، گفت وی با بيان اين

کنم، البته نه به خاطر  جا به ملت ايران بخاطر اتفاقات رخ داده تبريک عرض می همين
 . کشته شدن مردم بلکه اين اقدام آنها باعث شد تا آنان به دست خود پنبه خود را بزنند

 
 اقدامات اخير شورای امنيت تير خالص به اين شورا بود 

اقدامات اخير شورای امنيت تير خالص به اين شورا بود که اين امر : احمدی نژاد گفت
اين اقدام شورای امنيت . ها بويژه ملت ايران رقم زد پيروزی بزرگی را برای همه ملت

باعث شد که ابزار ظالمانه مستکبران در هم شکند و ديگر نزد جهانيان اعتباری 
 . نداشته باشد

 
 آيد ارزشی ندارد   ای که با گدايی به دست قطعنامه
شد کسی جرأت حرف زدن  زمانی نام شورای امنيت برده می: نژاد افزود احمدی

عضو از اعضای شورای امنيت تنها به  ۵بينيم که  نداشت، اما در شرايط کنونی می
دنبال منافع خود هستند و از ده عضو ديگر سه عضو رأيشان منفی و از هفت عضو 

داری قرار دارند که آمريکا در آن  ديگر چهار عضو از جمله ژاپن در بلوک سرمايه
کشورها پايگاه نظامی دارد که همين امر باعث شد آنها فاقد رأی مستقل باشند و سه 

 . عضو ديگر اين شورا خود به من گفتند که تحت فشار هستند
: که رايی که با گدايی به دست آيد کارآيی ندارد، اظهار کرد احمدی نژاد با بيان اين

آقای اردوغان به من گفت که اوباما يک ساعت و نيم در تماس تلفنی با وی حرف 
هايش در کنگره  کرد که به قطعنامه رأی ممتنع بدهد تا گرفتاری زد و درخواست می می

 . آمريکا حل شود
دانی که چيزی در  در همان تماس اوباما به اردوغان گفته بود که خودت می: وی افزود

آن قطعنامه نيست، به داد لبنان هم برس، لبنان هم اگر بخواهد رأی منفی بدهد دچار 
 . مشکل خواهد شد، شما پا درميانی کن که رأی ممتنع بدهد

 . آنها با برزيل هم همين کار را کرده بودند: احمدی نژاد ادامه داد
ای که بر اثر زور فشار و گدايی باشد هيچ ارزشی ندارد  قطعنامه: نژاد ادامه داد احمدی

 . و همين امر باعث شد تا شورای امنيت نيز ارزش خود را از دست بدهد
 

 قطعنامه چهارم تير خالص به شورای امنيت و امپراطوری آمريکا بود 
جمهور  احمدی نژاد در ادامه صدور قطعنامه چهارم را تير خالص ديگری به رييس

جمهوری که با شعار تغيير آمد نتوانست از فرصت  رييس: آمريکا دانست و گفت
دانستيم که شعار تغيير تنها يک شعار فريبکارانه است ما  ما می. بوجود آمده استفاده کند

جمهور جديد آمريکا فرصت دهيم تا بتواند از آن به نفع  قصدمان اين بود که به رييس
 . صداقت خود را آشکار کردند خود استفاده کند، ولی در همين فرصت آنها بی

ای  ها خواستند با چهره آمريکايی: ها آشکار شد، گفت صداقتی که اين بی وی با بيان اين
های استعماری را زير شعار تغيير  ها را تحريک کنند و سياست رنگين پوست عاطفه
ای بسيار پيچيده بود، اما اين کاری بود که در سه دوره رياست  بپوشانند که اين پروژه

 . جمهوری گذشته اتفاق افتاده اما افشا نشده بود
ها برمال شده  امروز در کمتر از دو سال اين فريبکاری: نژاد خاطرنشان کرد احمدی

است اين اتفاق بزرگی برای جامعه بشری است، چراکه تير خالص سوم به اساس 
کنم امپراطوری آمريکا بزودی فرو خواهد  بنده فکر می. امپراطوری آمريکا خورد

 . ريخت
نژاد در ادامه تيرخالص سوم را به اساس امپراطوری آمريکا در جهان عنوان  احمدی

دانند  امروز امپراطوری آمريکا در جهان کارش تمام شد آنها امروز می: کرد و گفت
 که کارهايشان تأثيری بر ايران ندارد، آنان با امتيازدادن به ساير کشورها به دنبال 

 همبستگی ملی ما حافظ، رشددهنده و عامل بقای فرهنگ ماست 
های ما همه تکنولوژی را داشته باشند اما هويت انسانی خود را  اگر جوان: نژاد گفت احمدی

به همراه نداشته باشند ضررش بيشتر از همبستگی ملی است، چرا که همبستگی ملی ما 
 . حافظ و هم رشددهنده و هم عامل بقای فرهنگ ماست هم
 
 توانيم فرهنگ را به دنيا هديه کنيم  می

اگر در : که دست برتر ما بر دنيا بحث فرهنگی است، گفت احمدی نژاد با تأکيد بر اين
ها  سال ديگر جای يکی از اين ابرقدرت ١۵اقتصاد با دنيا رقابت کنيم ممکن است ظرف 

توانند  باشيم حتی در سياست آن هم به معنای خاص خود، اما در فرهنگ بديلی ندارند و نمی
چرا که مبنای محاسبات دنيا . توانيم فرهنگ را به دنيا هديه کنيم در مقابل آن بايستند، ما می

 . بعد فرهنگ ايران است که بايد آن را پاس بداريم
 
 خرداد تماميت اراده متحد عظيم ملت ايران را نشان داد  ٢٢

خرداد سال گذشته فارغ از  ٢٢قطعًا در : خرداد گفت ٢٢نژاد همچنين ضمن تبريک  احمدی
که چه کسی انتخاب شد و مردم به چه کسی رای دادند، نشانگر حضور گسترده ملت  اين

بنده يقين دارم که اگر با کسانی غير از فرد منتخب رای دادند صحبت . ايران در صحنه بود
 . هايی است که انتخابگران به فرد منتخب رأی دادند ها همان خواسته کنيم، خواسته آن
 . خواهند همه ملت ايران تعالی ملت، عدالت، کمال و محبت را می: احمدی نژاد گفت

اتفاقی : گفت ١٣٨٨خرداد  ٢٢وی ضمن غرورآفرين خواندن حماسه عظيم ملت ايران در 
خرداد رخ داد تماميت اراده متحد عظيم ملت ايران را نشان داد، در اين روز  ٢٢که در 
 . ترين انتخابات رياست جمهوری شرکت کردند ميليون ايرانی در آزادترين و دمکراسی ۴٠
 

 خرداد باعث تحوالت بزرگ در جهان شد  ٢٢اراده ملت در 
ها و  خرداد که هيچ محدوديت، سقف و مانعی در برابر گفته ٢٢در : نژاد اظهار کرد احمدی
درصد مردم در انتخابات حضور پيدا  ٨۵های انتخاباتی وجود نداشت، بيش از  فعاليت

ای که در آن همه به دنبال برقراری نظم و کرامت انسانی بودند روزی که  کردند، صحنه
خرداد اراده ملی ملت ايران را شاهد  ٢٢همه ملت ايران درخواست آزادی داشتند، ما در 

بوديم که همين امر باعث آغاز جهانی شدن ملت ايران و ايجاد تحوالت بزرگ در جهان 
 . شد

کسانی که در برابر ملت ايران قرار گرفته بودند همان کسانی بودند : احمدی نژاد ادامه داد
که صاحبان و مالکان نظم ظالمانه امروز در دنيا هستند، کسانی که در امور داخلی ساير 

جمهور  آمريکايی که با رييس. کردند که نمونه بارز آن آمريکاست کشورها دخالت می
جديدش آن هم با شعار تغيير نتوانست خود را کنترل کند و با دستان خود پرده از 

 . های پشت پرده خود برداشت طراحی
 ميليون ايرانی سيطره آمريکا را نشانه گرفت  ۴٠خرداد ٢٢

ها را نشانه گرفت و  ميليون ايرانی سيطره آن ۴٠خرداد  ٢٢در : نژاد تصريح کرد احمدی
که طی يکسال اخير جايگاه ايران صد  جهانی شدن خود را فرياد زد احمدی نژاد با بيان اين

امروز شاهد آنيم که در کنار پيشرفت ملت ايران بدخواهان : پله ارتقاء پيدا کرده است، گفت
نشينی و افول هستند، کسانی که به دنبال دفاع  نظام جمهوری اسالمی بسرعت در حال عقب

 . از کار غيرانسانی بودند
امروز جمهوری اسالمی ايران به قدرتی تبديل شده که بدون اراده و : وی ادامه داد

تواند کار مهمی در جهان انجام دهد که نمونه بارز آن  معاضدت ملت ايران آن کسانی نمی
 . تی بود آن هم در مقر سازمان ملل پی نشست ان

 تی معادله آمريکا و همدستانش بهم ريخت  پی با حضور ايران در نشست ان
تی  پی ها در زمينه ان با حضور نماينده ملت ايران در سازمان ملل معادله: احمدی نژاد افزود

تغيير کرد، چراکه آمريکا و متحدانش يک سال تالش کردند که طرحی را در اين نشست 
ای محروم کنند، البته بايد بگويم انرژی  ارائه دهند تا کشورهای مستقل را از انرژی هسته

ای خود را تثبيت کنند و  های هسته ها بدنبال آن بودند که بمب ای يک بهانه بود، آن هسته
 ١٨٠کسی معترض آنها نشود، ولی با حضور ايران اين معادله نه تنها در هم ريخت بلکه 

با حضور ايران در اين نشست معادله آمريکا و همدستانش بهم . درجه تغيير جهت داد
پذير  کردند امکان ها تغيير کرد، اتفاقی که شايد بسياری فکر می ريخت و شرايط به نفع ملت

 . نيست
 

 امروز تورم در کشور برای اولين بار به زير ده آمد 
های داخلی و روند سازندگی در کشور  وی در ادامه سخنان خود به پيشرفت در عرصه

امروز جمهوری اسالمی ايران بسرعت در حال پيشرفت است و دولت : اشاره کرد و گفت
به طوری که امروز تورم در . در اين زمينه اشراف کامل بر مسايل داخلی و اقتصادی دارد

 . کشور برای اولين بار به زير ده آمد که اميدواريم اين روند ادامه پيدا کند
های بسيار  امروز طرح: های بزرگ عمرانی در کشور گفت نژاد با اشاره به طرح احمدی

 . بزرگی آماده اجراست که مقدمات اجرايی شدن آنها فراهم شده است
نظير  همبستگی که امروز در بين ملت ايران وجود دارد در تاريخ بی: احمدی نژاد ادامه داد

 . کنند است، چراکه ايرانيان امروز به هويت ايرانی خود افتخار می
درخشد ايرانی که در واقع هويت عدالت،  امروز نام ايران در جهان می: نژاد افزود احمدی

های پاک است و از سوی ديگر هويت آرمانی بشريت است  ايمان، پاکی، انديشه پاک و دل
اراده . متجلی شد ٨٨خرداد  ٢٢ای است که در  در نقطه اوج قرار دارد، اينها حاصل اراده
اما تمامی اينها معنايش اين نيست که مشکالت و . چهل ميليونی که تصميم گرفت و رقم زد

 . موانع وجود ندارد
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 . زمان برقرار کرد و در اين مسير در حال حرکت است
گذار  که اين آرمان به سرعت در حال جهانی شدن است و پايه احمدی نژاد با تأکيد بر اين

های اصلی عصبانيت بدخواها دنيا جهانی شدن  يکی از علت: آن نيز ملت ايران است، گفت
اين آرمان است که در اين صورت بايد بساط خود را جمع کنند و بروند که همين اتفاق نيز 

 . در حال رخ دادن است
اين ماه، ماه : نژاد در ابتدای سخنان خود ضمن تبريک حلول ماه مبارک رجب گفت احمدی

بسيار بزرگی است؛ ماه خداست، ماه رحمت و برکات الهی است و اول ماه رجب همچنين 
است که اين روز بزرگ را به جامعه بشری و ملت ايران تبريک ) ع(ميالد امام محمد باقر

 .گويم  می
 

 اخطار حسين شريعتمداري به احمدي نژاد 
 

  :اخبار روز
سخنان پريشب محمود احمدی نژاد در مورد چگونگی مبارزه با بدحجابی با اخطار حسين 

سردبير کيهان در ستون خبرهای ويژه ی خود با عنوان . شريعتمداری به وی روبرو شد
 : ، چنين نوشت»از شما انتظار ديگری بود! آقای رئيس جمهور«

 
اظهارات پريشب رئيس جمهور درباره بدحجابی و مبارزه نيروی انتظامی با مفاسد 

 . اخالقی و اجتماعی تحت عنوان امنيت اخالقی و اجتماعی، انتقادبرانگيز شد
احمدی نژاد در گفت وگوی مستقيم شبکه يک سيما منتقدان بدحجابی برخی خانم ها را 

آنها بايد خود را اصالح کنند وقتی نابسامانی های اخالقی : مورد خطاب قرار داد و گفت
 . پيش می آيد همه مقصرند و مردها بيشتر از همه

باور ما اين است که هر کجا زن به صورت گسترده وارد شد : رئيس جمهور اضافه کرد
عده ای در هر دوره ای هرچند . اجتماع آنان بسيار سالم تر، صحيح تر و اخالقی تر است

ماه می خواهند جنجالی در کشور برپا و برخورد کنند که بنده در همين جا به صراحت 
 . اعالم می کنم که ما مطلقا و از بنياد با اين موضوع مخالفيم

البته اين بدان معنا نيست که ما از عده ای که بطور سازمان يافته : احمدی نژاد تاکيد کرد
بخواهند مشکالت اخالقی را در جامعه گسترش دهند، چشم پوشی کنيم بلکه بايد با کار 

 . اطالعاتی و شناسايی و قانونی آنها را بازخواست و مجازات کنيم
برخی ها می گويند بايد امر به معروف کنيم و اين حرف درستی است اما قبل : وی افزود

از امر به معروف بايد پديده ای در جامعه تبديل به معروف شود و وقتی معروف شد و 
عموم جامعه گفتند اين کار خوبی است با روش درست به او می گوييم اين موضوع را 

اما اگر کسی اصرار دارد سازمان يافته و با وصل به بيگانه ذهن جوانی را . رعايت کند
 . تخريب کند، کارش جداست

. محال است فردی، شخصيت کسی را تخريب کند و او حرفش را بپذيرد: احمدی نژاد گفت
 . بايد با ادبيات امروز با نسل خود حرف بزنيم و مفاهيم مکتب را با بيان امروز منتقل کنيم

اينها ربطی به دولت ندارد و دولت واقعا در اين مسائل دخالتی ندارد؛ : رئيس جمهور گفت
ما اينها را توهين می دانيم که زن و مردی در خيابان راه بروند و کسی بيايد بگويد نسبت 

هيچ کس حق ندارد در اين مورد سوال کند، اين به معنای آن نيست که ما . شما چيست
نابسامانی های اجتماعی را نمی بينيم و يا نبايد اصالح کنيم بلکه می گويم اين روش، 

اينها مال دولت نيست و آنها را قبول نداريم و تا آنجايی که بتوانيم . روش درستی نيست
 . برخورد و کنترل می کنيم

درباره اين بخش از مصاحبه رئيس جمهور بايد متذکر شد اوال وقتی معروفی در حال 
خدشه و فراموشی يا منکری در حال غلبه است، امر به معروف و نهی از منکر تکليف 

است و نمی توان با اين توجيه که معروف،معروف نشده، دست از امر به معروف و نهی 
از منکر کشيد ضمن اينکه برای اکثريت قاطع ملت ايران حجاب و عفاف يک معروف 

ثانيا کار فرهنگی و ارشادی تناقضی . مسلم و بدحجابی و بی عفتی، يک منکر بزرگ است
با برخورد با مفاسد اخالقی و اجتماعی متجاهرانه ندارد و به نام کار فرهنگی نمی توان 

اجرای قانون و پاسداری از مرزهای امنيت اخالقی و عفت عمومی را تعطيل کرد يا 
اگر هم در اجرای قانون خطا و خللی ديده شد نمی . پاسداران اين مرزها را نکوهش نمود

توان اصل قانون را تعطيل کرد و از مجريان و ضابطان خواست به خاطر آن خطاها، 
-ثالثا تجاهر و تظاهر به فساد در خيابان . اساسا تکليف و مسئوليت خود را تعطيل کنند

کسی نمی تواند از حريم خصوصی افراد . با حريم خصوصی متفاوت است -حريم عمومی
سوال کند اما اگر عناصر قانون گريز و هنجارشکن اصرار بر ارتکاب بزه های اخالقی و 

 . اجتماعی کردند، نه تنها بازخواست که در چارچوب قانونی بايد مجازات هم کرد
رابعًا برخورد با اين نابهنجاری های سازمان يافته اتفاقا از جمله مسئوليت های حاکميتی 

دستگاههای دولتی است و اين بيان که ما دخالتی نداريم، نه تنها رافع مسئوليت نيست بلکه 
 . خدمات و تالش های دولت خدمتگزار در ساير حوزه ها را نيز زير سوال می برد

طبيعی است که بين مقوالتی مانند ارشاد، امر به معروف و نهی از منکر، تذکر و مبارزه 
با جرايم اخالقی و اجتماعی تفاوت های مرحله ای وجود دارد و هر مرحله دارای 

مقتضيات و لوازم خود است اما اين تفکيک نمی تواند توجيهی برای تعطيلی همه اين 
ضمن اينکه به نظر می رسد . تکاليف قانونی و شانه خالی کردن از بار مسئوليت باشد

متاسفانه برخی مشورت های غلط در اين زمينه به رئيس جمهور محترم داده می شود که 
برخی گمانه ها حاکی از آن است که . با بنيان اسالمی و انقالبی تفکر ايشان در تضاد است

جريانی می کوشد به ايجاد بدگمانی ميان علما و متدينين با رئيس جمهور خدمتگزار دامن 
 . بزند و نتيجه اين بدگمانی را در آغوش فتنه گران بريزد

 
 

 
 
 
 

اين . چيزی هستند که خودشان اعتقاد دارند تأثيری در اراده ملت ايران نخواهد داشت
 . يک پيروزی بزرگ برای ملت و مديريت آينده جهان است

 نمايی رژيم اشغالگر را درست کردند  سازی و مظلوميت مستکبران با دروغ
رژيم : های حامل کاروان آزادی گفت وی درباره برخورد رژيم صهيونيستی با کشتی

صهيونيستی براساس فريبی برپا شده و امروز هم فلسفه وجودی خود را از دست داده 
نمايی اين رژيم اشغالگر را درست کردند و  سازی و مظلوميت است، مستکبران با دروغ

های منطقه در خواب عميق يا در ابتدای يک خواب  با فضاسازی در دورانی که ملت
عميق بودند اين رژيم اشغالگر را تأسيس کردند و در شصت سال هر کاری خواستند 

 . انجام دادند
براساس اطالعات به دست آمده رژيم صهيونيستی پيش از جنايات : احمدی نژاد گفت

آنان . اخير خود به دنبال آن بود تا در ماه مبارک رمضان بار ديگر به غزه حمله کند
 . بايد بدانند که اگر حتی يک جنايت جديدی انجام دهند نجات پيدا نخواهند کرد

امروز اين رژيم به پايان راه خود رسيده است و : رييس شورای عالی امنيت ملی افزود
اين اتفاقی که افتاد درواقع همه ترديدها را به يقين تبديل کرد موجی که در دنيا بر 

ضدرژيم صهيونيستی راه افتاده است ديگر تنها در ايران نيست گرچه اين جمهوری 
 . گذار و پيشتاز بوده و امروز نيز پيشتاز است اسالمی ايران پايه
ملت حرف سی سال  ١٨٠ای شده است که  امروز شرايط به گونه: وی خاطرنشان کرد

. اين رژيم امروز فلسفه وجودی خود را از دست داده است. زند گذشته ملت ايران را می
طلبان بتوانند با استفاده از اين رژيم بر  زمانی رژيم صهيونيستی تأسيس شد تا سلطه

 . منطقه مسلط باشند، اما امروز برای حفظ رژيم صهيونيستی مجبورند لشکرکشی کنند
چهار سال گذشته بنده در خصوص هولوکاست موضوعی را مطرح : احمدی نژاد افزود

کرد در اين خصوص حرفی بزند اما امروز در  کردم که در آن دوران کسی جرأت نمی
اروپا و در بسياری از کشورها شاهد برپايی تظاهرات در اين خصوص هستيم و از 

های مختلف در زمينه هولوکاست هستيم بطوری که  سوی ديگر شاهد انتشار کتاب
برخی ميهمانان دهه فجر اعالم کردند که در اين خصوص کتاب نوشتند، اما اجازه چاپ 

 . اند به آنها داده نشده است و از طريق ديگر اقدام به چاپ کتب خود کرده
رژيم صهيونيستی و همدستانش امروز در سراشيبی و اضمحالل قرار دارند، : وی گفت

 . تواند آنها را نجات دهد بطوری که هيچ چيز ديگر نمی
امروز هيچ ملتی حاضر نيست با اين رژيم در : رييس شورای امنيت ملی تصريح کرد

 . همسايگی جغرافيايی قرار گيرد
 خواهی در جهان ايجاد شده است  امروز قدرت جديدی به نام جنبش عدالت

تی اتفاقات خوبی افتاد و باعث شد  پی که در نشست ان نژاد در ادامه با بيان اين احمدی
امروز قدرت جديدی به نام جنبش : خواهانه جهانی شکل گيرد، گفت جنبش عدالت

عدالتخواهی در جهان ايجاد شده است که پايه آن عنصر فرهنگی و انسانی است 
ها خواهان عدالت  موضوعی که غرب در محاسبات خود آن را نديد، امروز همه انسان

آيد در اصل بزرگترين قدرت جهانی  ها به حرکت درمی هستند و زمانی که اراده انسان
 . گيرد شکل می

اگر قدرت اول جهان باشيم از آن در جهت گسترش عدالت و انسانيت استفاده خواهيم 
 کرد 

امروز ما با آنان با قدرت نظامی و اقتصادی مواجه نيستيم قدرت نظامی ما : وی افزود
فقط برای دفاع از خودمان است از سوی ديگر ما امروز قدرت اول اقتصادی جهان نيز 

کنيم و اگر روزی قدرت اول جهان باشيم از آن در  نيستيم، اما در اين مسير حرکت می
 . جهت گسترش عدالت و انسانيت استفاده خواهيم کرد

زمانی که ايران در اين کنفرانس صحبت : تی گفت پی نژاد با اشاره به کنفرانس ان احمدی
کرد تقريبا همه ناظران و حتی نمايندگان آن پنج کشور آن را تأييد کردند به طوری که 

ها را قبول داريم، ولی چون  يکی از نمايندگان اين پنج کشور گفت ما همه اين حرف
توانيم سخنی به ميان آوريم اگر شما کاری کنيد  آمريکا بمب اتم دارد و ما نيز داريم نمی

 . کنيم های خود را جمع می های آمريکا برچيده شود، ما هم داوطلبانه بمب که بمب
اين قدرت فرهنگی و انسانی است که منشأ آن آسمانی و تجلی آن در : احمدی نژاد گفت
 . اراده مردم است

 
 توان جلوی آمريکا ايستاد  بيانيه تهران نشان داد که می

کنند بيانيه تهران  ها گمان می برخی: احمدی نژاد در ادامه با اشاره به بيانيه تهران گفت
ای از آن بيانيه  ای گوشه ای ايران بود در حالی که موضوع هسته فقط موضوع هسته

بيانيه تهران در اصل دوره جديدی را آغاز کرد به عبارت ديگر اين بيانيه نشان . بود
توان جلوی آمريکا ايستاد و حرف انسانی زد و از آنها نترسيد و پيروز شد که  داد که می

چرا که اين دو . کنم در همين راستا بنده ازرئيس جمهور برزيل و ترکيه تشکر می
. کشور کار بزرگی انجام دادند و دوره جديدی را در محاسبات جهانی آغاز کردند

ای است که چندين کشور برای پيوستن به اين جبهه اعالم آمادگی  امروز شرايط به گونه
که يک جبهه آن را در . جديدی آغاز شود  کردند که همين امر باعث شده است که دوره

های ديگر را  ای ديديم و جلوه تی و جبهه ديگر از آن را در موضوع هسته پی کنفرانس ان
در آينده خواهيم ديد، اين موجی است که در حال باال آمدن است که در مقابل موج آنان 

 . فروکش کرده و توانشان تخليه شده است
 

 
 انديشه واليت و انتظار بسرعت در حال جهانی شدن است 

که آرمان همه هستی حاکميت جهان عدالت، دوستی و کرامت  نژاد با بيان اين احمدی
 ملت ايران از ابتدا پيوند خود را با انديشه واليت و انتظار و عشق به امام : است، گفت
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دانشجو از ناحيه چشم و سرو گردن و صورت و بدن مورد  ١۵دست کم . نيست
اصابت گلوله ساچمه قرار گرفت و در اثر ضربات سالح های سرد، بيش از 

 . دانشجو زخمی شدند؛ از جراحت سطحی گرفته تا ضربه های سهمگين ۴٠٠
نگرانی از سرنوشت نامعلوم، دانشجويان زخمی را مجبور به عدم استفاده از 

خيل عظيم موتور سواران و پياده . آمبوالنس و مراجعه به بيمارستان می کرد
های تا دندان مسلح و خشمگين که گوشه هايی بسيار ناچيز از کينه شان با 

دانشجويان در تصاوير و فيلم ها موجود است به سوی اتاق های خوابگاه ها 
درب ها به زور و گاه با تبر شکسته و با قساوت تمام به دانشجويان . روانه شدند

يورش برده می شد و عالوه بر ضرب و شتم با انواع سالح های سرد، 
دانشجو  ٣٠٠بيش از . دانشجويان به باد فحش و ناسزا و توهين گرفته می شدند

بازداشت شد و به زندان شاپور و بازداشتگاه غير قانونی منهای چهار وزارت 
 -می کردند " مهندسی"همان جايی که در طبقات بااليش رای ملت را  -کشور 

آن روز پذيرايی مزدوران و وزارت نشينان با انواع شکنجه . انتقال داده شدند
های جسمی و روحی ادامه پيدا کرد تا جايی که دانشجويان را به تجاوز تهديد 

 . کردند
بدون شک ابعاد . نيز بود ٧٨تير  ١٨اما يادآور حادثه  ٨٨خرداد  ٢۵فاجعه ی 

بود اما از آنجايی که در اين حادثه  ٧٨تير  ١٨اين جنايت بسيار گستره تر از 
مهاجمين با برنامه ريزی و هماهنگی با مديريت حکومتی در قبل و بعد از 

جنايت وارد عمل شدند و نيز از تجربيات بيشمار خود و رژيم ستمشاهی در 
سرکوب آزادی خواهان بهره ها گرفته بودند، تا کنون مانع از روشن شدن 

همزمانی اين حادثه با فجايعی که در خيابان ها . زوايای پنهان اين فاجعه شده اند
در حال وقوع بود و اخبار فراوان سرکوب و کشتار وحشيانه مردم در اواخر 

از عوامل ديگری است که موجب شده به عمق و ابعاد اين جنايت آن  ٨٨خرداد 
 . طور که بايد پرداخته نشود

تداوم بازداشت چندين نفر از دانشجويان بعد از حادثه و احضار های بيشمار به 
دفتر پيگيری اطالعات و سازمان قضايی نيروهای مسلح و ايجاد رعب و 

وحشت، احضار به کميته انظباطی و تعليق چندين دانشجو از سوی مسئوالن 
ياريگر سرکوبگران در دانشگاه، فشار بر خانوده های دانشجويان، اخراج قريب 

دانشجو از مجتمع کوی و عدم اجازه ورود دانشجويان جديد به کوی،  ١٠٠به 
اسکان دانشجويان در ساختمان هايی که اساسا برای خوابگاه پيش بينی نشده 
بودند با هدف پخش دانشجويان دانشگاه تهران در سطح شهر، حضور بسيار 

گستره ی نيروی های امنيتی و بسيجی در محيط کوی چه به صورت آشکار و 
چه در پوشش کارمند و کارگر و غيره ، روندی است که بعد از تجاوز به کوی 

 . دانشگاه از سوی حاکميت در پيش گرفته شده است
از همان ابتدای حادثه و دروغ های مسئولين روسياه برای سرپوش نهادن بر 

جنايت خود ساخته و فرافکنی، مشخص بود که اين بار نيز جانيان و دژخيمان از 
مصونيت آهنين برخوردارند؛ چه آنکه در کشوری که دانشجويانش به دليل 

مسالمت آميز ترين شيوه های اعتراض اين چنين سالخی می شوند نمی توان 
انتظار داشت که درندگان فربه از پول نفت در چنين قوه ی قضاييه ای زبون ، 

انگار اين بار ريش تراشی هم به . همدست و بی اراده به سزای اعمالشان برسند
 ! سرقت نرفته است

کميته . راه يافتگان به مجلس فرمايشی هشتم از همان ابتدا تکليفشان مشخص بود
ی پرطمطراق تحقيق شان نه تنها نوری بر سياهی حادثه نيافکند بلکه با 

اظهاراتی جاهالنه و از سر سوء نيت فيلم تکان دهنده پخش شده از سوی خود 
سرکوبگران را ساختگی خواندند و همدلی و همدستی خود را با اين قوم آدمی 

 . خوار نشان دادند
شگفتا که گفتمان و شيوه های برخورد و سرکوب دانشحويان و نوع نگاه به 
بی . دانشگاه، امروز شباهت بسيار فراوانی به رژيم شاهنشاهی پيدا کرده است

ترديد سرانجام اتخاذ چنين شيوه های کينه توزانه ی غير انسانی، غير اخالقی و 
غير دينی در تقابل با دانشجو و دانشگاهی نتيجه ای به بار می آورد که در 

 . گذشته برای همه ی الگوهای سرکوب رقم خورده است
دو پهلو سخن گفتن و زبانی محکوم کردن اما در خفا پوزخند زدن و دستور 

حمله صادر کردن تنها بر عمق نفرت دانشجويان خواهد افزود و شيب قهقرا را 
محاکمه همه ی عامالن و آمران اين فاجعه از ضاربين و . تند تر خواهد نمود

شليک کنندگان گرفته تا عوامل پشت پرده و برنامه ريزان فاجعه ی خون و 
آتش، طی يک روند قانونی در يک دادگاه علنی و مجازات آنها، شايد تنها 

بر پيکر هميشه خونين  ٨٨خرداد  ٢۵مرحمی باشد بر زخم عميقی که در 
 . دانشگاه وارد شد

انجمن اسالمی دانشجويان دموکراسی خواه دانشگاه تهران و علوم پزشکی 
خرداد را به  ٢۵تهران سالگرد حادثه ی خونين حمله به کوی دانشگاه تهران در 

 مردم ايران باالخص دانشجويان داغ ديده و مورد تعرض قرار گرفته را تسليت 

بيانيه انجمن اسالمي دانشجويان دموكراسي خواه دانشگاه 
تهران و علوم پزشكي تهران در سالگرد حمله خونين به كوي 

 دانشگاه تهران 
 

 :دانشجو نيوز
انجمن اسالمی دانشجويان دموکراسی خواه دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران  

 . در سالگرد حمله خونين به کوی بيانيه ای صادر کرده است
دربخشی از بيانيه اين تشکل دانشجويی به مناسبت سالگرد واقعه کوی دانشگاه 

. نيز بود ٧٨تير  ١٨اما يادآور حادثه  ٨٨خرداد  ٢۵فاجعه ی :" چنين آمده است
بود اما از آنجايی که  ٧٨تير  ١٨بدون شک ابعاد اين جنايت بسيار گستره تر از 

در اين حادثه مهاجمين با برنامه ريزی و هماهنگی با مديريت حکومتی در قبل و 
بعد از جنايت وارد عمل شدند و نيز از تجربيات بيشمار خود و رژيم ستمشاهی 

در سرکوب آزادی خواهان بهره ها گرفته بودند، تا کنون مانع از روشن شدن 
همزمانی اين حادثه با فجايعی که در خيابان ها . زوايای پنهان اين فاجعه شده اند

در حال وقوع بود و اخبار فراوان سرکوب و کشتار وحشيانه مردم در اواخر 
از عوامل ديگری است که موجب شده به عمق و ابعاد اين جنايت آن  ٨٨خرداد 

 ". طور که بايد پرداخته نشود
انجمن اسالمی دانشجويان :" همچنين در بخش پايانی اين بيانيه آمده است

دموکراسی خواه دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران به عنوان عضوی از پيکره 
ی جنبش دانشجويی ايران در ادامه مبارزات صد ساله ايرانيان برای دموکراسی با 

دعوت به تداوم مشی مبارزه مسالمت آميز ، تاکيد می کنيم راه رسيدن به 
معتقديم تنها . دموکراسی و احقاق حقوق بنيادين بشر از مسير مقاومت می گذرد

راه رهايی از وضع موجود تداوم ايستادگی بر آرمان های دموکراتيک و پيگيری 
 ". مطالبات به حق خويش در مقابل استبداد حاکم است

همچنين اعضای اين انجمن اسالمی در روز های پيش فراخوانی منتشر کردند و 
دانشجويان را به تجمع در اعتراض به فاجعه خونين حمله به کوی دانشگاه تهران 

علی رغم فضای امنيتی شديد حاکم . خرداد ماه سال گذشته دعوت نمودند ٢۵در 
بر دانشگاه اين فراخوان با استقبال دانشجويان مواجه شد و صدها تن از 

دانشجويان اين دانشگاه با سر دادن شعارهای اهللا اکبر و مرگ بر ديکتاتور 
 . اعتراض خود را به بانيان اصلی جنايت حادثه ی کوی دانشگاه نشان دادند

 : مشروح اين بيانيه در زير می آيد
 
 

 بای ذنب قتلت 
تاريخ . يک سال از حمله وحشيانه عمال کودتاچی به کوی دانشگاه تهران گذشت

ساله دانشگاه در ايران بارها شاهد اين دست لشگرکشی چماقداران و تاخت و  ٨٠
چه آن هنگامی که در رژيم پهلوی، ساواک در پوشش . تاز مغول وار بوده است

دانشجويان، سرگوب گران را اجير و به دانشجويان مبارز حمله می کرد و چه 
امروز که دانشجويان دانشگاه تهران به جرم دفاع از حقوق پايمال شده و آراء 

مورد هجوم ..... غارت شده، با اسلحه، باتوم، قمه، چماق ، گاز اشک آور و 
 . بسيجيان نادان و پليس مزدور قرار گرفتند

تاريک دالن روسياه، " شعبده بازی"و  ٨٨پس از انتخابات رياست جمهوری سال 
دانشجويان دانشگاه تهران همراه با مردم ايران اعتراض خود را به نتايج دروغين 

خرداد با حمله  ٢٣تجمع مسالمت آميز دانشجويان کوی در . انتخابات نشان دادند
 . عوامل سرکوبگر و دستگيری تعدادی دانشجو همراه بود

خرداد دانشجويان داغ ديده کوی دانشگاه تهران که هر کدام  ٢۴روز بعد در 
را با خود داشتند و در ...يادگاری از سنگ و باتوم و زنجير و گاز اشک آور و 

حالی که تعدادی از دوستانشان بازداشت شده بودند با چشمانی گريان و تن هايی 
در ادامه . خونين بار ديگر فرياد اعتراض خود را در تجمعی آرام و مدنی سردادند

اين اعتراض، خيل دژخيمان بی شرم و گارد پليس به شدت و به صورت گسترده 
" دشمن" با تجهيزات و تسليحات آتش بار که گويی برای جنگی تمام عيار عليه 

دانشجويان بی پناه ترکيب غريبی از . می رفتند؛ به سوی دانشجويان هجوم آوردند
گارد پليس، نامردمانی آستين بلند و پريشان چهره و لمپن هايی که حکومت در 
گذشته تحت عنوان ارازل و اوباش بر گردنشان آفتابه انداخته بود را در مقابل 

 . خود می ديدند
پس از حمله با سنگ و چماق و گاز اشک آور و زنجير و ضرب و شتم وحشتناک 

، دانشجويان با شليک گلوله های ٨٨خرداد  ٢۵و درگيری های پراکنده در بامداد 
 تعداد کشته های احتمالی مشخص . ساچمه ای مورد هدف قرار گرفتند
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 :حاشيه های مراسم امروز
تعداد لباس شخصی ها در اطراف دانشگاه و حتی داخل دانشگاه بسيار زياد بود               *

به گونه ای که تعدادی از آنان به داخل جمعيت دانشجويان آمده و اقدام به                                    
 .فيلمبرداری می کردند

تعدادی از لباس شخصی ها با شناسايی دانشجويان بعد از راهپيمايی به ماموران *
نگهبانی دستور می دادند تا کارت دانشجويی اين دانشجويان را از آنها گرفته و به 

لباس شخصی وارد بوفه      2بعد از ظهر      5در موردی در ساعت     .  آنها تحويل دهند
دانشکده حقوق دانشگاه شده و با نشان دادن دو تن از دانشجويان دختر به يکی از                 
نگهبانان ، از نگهبان مذکور خواستند تا کارت دانشجويی آنها را گرفته و                                 
تحويلشان دهد که اين امر منجر به درگيری فيزيکی ميان دانشجويان دانشکده و                  
لباس شخصی ها گرديد و دو دختر دانشجو توسط دانشجويان ديگر با لباس مبدل                 

 .از دانشکده فراری داده شدند
تن از بسيجيان اعم از دختر و پسر که گويا طبق دستور نصيری عمل              50تعداد *

می نمودند ساعت ها پس از اتمام دو تجمع در سر در دانشگاه با پالکارد و پرچم                   
روی جدول ها نشسته و منتظر بودند که در صورت بازگشت سبزها مانع از                          

قابل ذکر است که بسياری از اين        .  حضور و تجمع آنها در سر در دانشگاه شوند          
اين گروه اقدام به نصب پرچم ايران به عنوان           .  افراد ظاهری دانشجويی نداشتند      

نماد احمدی نژاد و شعارهايی در طرفداری از رهبری و نظام به ميله های درب                 
 سر در دانشگاه نموده بودند

شناسايی معترضين به شکلی شديد صورت می گرفت و بسياری از بسيجيان در *
 اين امر فعال بودند

شنيده ها حاکيست برای چند ساعت اطراف دانشگاه و مخصوصا سر در نيروی *
انتظامی مستقر و برای اينکه درگيری های داخل دانشگاه توسط مردم رويت                        
نشود چند اتوبوس در سر در اصلی دانشگاه پارک گرديد که البته طبق اين                               

هيچ نيرو و اتوبوسی به غير از چند ماشين لباس شخصی                 5گزارش در ساعت     
 .در اطراف دانشگاه رويت نشده است

برخی شواهد حاکيست برخی از نيروهای امنيتی با پوشش نگهبان در سرکوب               *
 .و شناسايی دانشجويان در تجمع امروز و روز شنبه نقش داشته اند

تن تجاوز    200تعداد بسيجيان جمع آوری شده در اين تجمع امروز به زور از                 *
می نمود و اين در حالی است که تجمع دانشجويان سبز با وجود امتحانات و کمی                 

 .تبليغات چند برابر آنها بود
امروز نگهبانان دانشگاه مانع از حضور کسانی می شدند که کارت دانشجويی                 *

دانشگاه تهران را به همراه نداشتند و البته اين مورد برای بسيجيان صدق نمی                      
 .نمود

 
 

 بازداشت بهنام ابراهيم زاده، از فعالين كارگري
 

 خبرگزاری هرانا 
بهنام ابراهيم زاده فعال کارگری و عضو کميته پيگيری برای ايجاد تشکل آزاد 

خرداد در تهران دستگير و به زندان اوين منتقل شده  22کارگری روز شنبه 
 .است

بهنام ابراهيم زاده فعال کارگری، که تا شب گذشته خانواده وی از وضعيت اش 
بی خبر بودند، امروز از بهداری زندان اوين با برادرش در اشنويه تماس گرفته 

خرداد در شهر تهران توسط نيروهای امنيتی خبر  22و از بازداشتش در روز 
 . داده است

به گزارش سايت دانشجويان سوسياليست، وی هنگام دستگيری و بازداشت مورد 
ضرب وشتم قرار گرفته، تا جايی که دو عدد از دنده هايش شکسته و به همين 

 .دليل در وضعيت جسمی نامساعدی به سر می برد
بهنام ابراهيم زاده کارگر لوله سازی پلی اتيلن شورآباد شهر ری است، که سال 

در جريان مراسم گرامی داشت روز جهانی کارگر در پارک الله   گذشته و
 .تهران، دستگير شده بود

الزم به ذکر است که پدر و برادرش هم که در شهر اشنويه سکونت دارند، از 
بار از سوی نيروهای اطالعاتی و امنيتی به بهانه های واهی  2سال پيش تاکنون 

 .احضار شدند
 
 

عرض می کند و همچنين از اساتيد گرانقدری که در آن شرايط سخت در کنار 
 . دانشجويان ايستادند تقدير و تشکر می نمايد

 
 و در آخر دانشجويان آزاده 

انجمن اسالمی دانشجويان دموکراسی خواه دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران 
به عنوان عضوی از پيکره ی جنبش دانشجويی ايران در ادامه مبارزات صد 
ساله ايرانيان برای دموکراسی با دعوت به تداوم مشی مبارزه مسالمت آميز ، 
تاکيد می کنيم راه رسيدن به دموکراسی و احقاق حقوق بنيادين بشر از مسير 

معتقديم تنها راه رهايی از وضع موجود تداوم ايستادگی بر . مقاومت می گذرد
آرمان های دموکراتيک و پيگيری مطالبات به حق خويش در مقابل استبداد حاکم 

 . است
 

صدها تن از دانشجويان دانشگاه تهران در سالگرد فاجعه ي 
 كوي دانشگاه تجمع اعتراضي برگزار كردند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا
در پی اطالع رسانی جمعی از دانشجويان سبز دانشگاه تهران که طی چند روز                  
گذشته به صورت اعالميه و مخفيانه در دانشکده های پرديس مرکزی پخش شده                
بود و در پی بيانيه روز شنبه جمعی از اعضای انجمن اسالمی اين دانشگاه،                           

خرداد ماه با وجود تهديدها و فضای رعب آور دانشگاه و                        24امروز دوشنبه     
همچنين خلوتی دانشگاه به علت زمان برگزاری امتحانات، صدها تن از                                   

 .دانشجويان سبز دست به راهپيمايی در سطح دانشگاه زدند
نفره در    100بعد از ظهر امروز ابتدا تجمعی          2به گزارش دانشجونيوز، ساعت     

روبروی درب دانشکده فنی دانشگاه شکل گرفت و کم کم بر تعداد آنها افزوده شد                
و جمعيت ناظر که چند برابر هسته اصلی تجمع بود و به علت فيلم برداری و                          
حضور لباس شخصی ها وارد هسته اصلی تجمع نمی گرديد اين جمع را همراهی 

 .می نمود
نمودند و عليه    "  اهللا اکبر "اين دانشجويان با استفاده از نماد سبز شروع به فرياد                

اعضای بسيج دانشجويی نيز در اقدامی                 .  دولت وقت دست به شعار زدند                
سازماندهی شده با مستقر کردن تعدادی از بسيجيان دانشگاههای مختلف در                          
مسجد دانشگاه به بهانه برگزاری مراسم مذهبی و با هماهنگی فردی از دفتر                         
نمايندگی ولی فقيه دانشگاه به نام نصيری اقدام به تجمعی مشابه در مزار شهدای                 
دانشگاه نمود و شروع به دادن شعار به حمايت از دولت احمدی نژاد و شخص                      

 .رهبری نمودند
  

دانشجويان معترض با شعار خواستار پيوستن ديگر دانشجويان ناظر به جمع خود 
نفر از سبزها به سمت سر در              300شده و بعد از نيم ساعت جمعيتی بالغ بر                 

در اين بين حراست دانشگاه در اقدامی قابل تقدير مانع از           .  دانشگاه حرکت نمودند  
بسيجيان دانشگاههای   .  درگيری تعدادی از بسيجيان با دانشجويان سبز گرديد                 

از دفتر   (تهران و شريف و اميرکبير و دانشگاه آزاد با هماهنگی نصيری                               
با شتاب نيروهای خود را که اکثرا از دانشجويان ديگر                    )  نمايندگی ولی فقيه       

دانشگاهها بودند به سر در دانشگاه منتقل و با پرچم ايران و عکس هايی از                              
شخص رهبری راه دانشجويان سبز را مسدود کرده و اقدام به تهديد و درگيری با                

در پی اين اقدام اندک اندک بر تعداد دانشجويان سبز                 .  دانشجويان سبز نمودند      
افزوده و بسيجيان توسط اين دانشجويان محاصره شده و فرياد مرگ بر ديکتاتور              

 .در سر در دانشگاه طنين انداز گرديد
بستن سر در و تهديد به درگيری فيزيکی مانع از حضور سبزها در سر در                              
دانشگاه شد و سبزها با شعار مرگ بر ديکتاتور و پرهيز از درگيری با بازگشت                 

 .به درب دانشکده فنی به تجمع خود پايان دادند
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 اعتراض، بازداشت، مجازات
 

 محمد ضا جاليی پور مجددا بازداشت شد
 

 خبرگزاری هرانا 
  .خردادماه، مجددا بازداشت شد 24پور عصر امروز دو شنبه  محمدرضا جاليی

پور  به گزارش آفتاب، چندی پيش از سوی دستگاه قضايی برای محمدرضاجاليی
به مدت  88خرداد  27خاطر آن از  منع تعقيب صادر شد و پرونده وی که به

  .روز در زندان بود، مختومه اعالم شده بود 80بيش از 
در رشته علوم  1381پور رتبه اول کنکور سراسری سال  رضا جاليی محمد

وی از فعاالن موج   .باشد دارا می 1380انسانی و طالی المپياد ادبيات در سال 
 .بود) دعوت از خاتمی(سوم 

 
 بدحجاب جلوگيري آرد  زن 71پليس از ادامه سفر 

 
 خبرگزاری هرانا 

نبی اهللا حيدری، رييس پليس فرودگاه های ايران، می گويد، ماموران پليس                           
زن به خاطر حجاب          70فرودگاه ها در سه ماه گذشته از مسافرت بيش از                       

 .جلوگيری کرده اند
هزار نفر پس از تغيير  30بيش از : به گزارش ايلنا، آقای حيدری همچنين گفت

هزار زن و مرد  87لباس اجازه سوار شدن به هواپيما پيدا کرده اند و به بيش از 
 . به خاطر پوشش تذکر داده شده است

اينکه پليس فرودگاه از ادامه سفر، مسافران بدپوشش جلوگيری  وی با اشاره به 
نفر مرد در رابطه با بحث ناهنجاری  210نفر زن و  112می کند از دستگيری 

روز نخست امسال اشاره  82های اجتماعی توسط پليس فرودگاه های کشور در 
نفر از خانم هايی که پوشش  71پليس فرودگاه از ادامه مسافرت : کرد و افزود

 .مناسب نداشتند، جلوگيری و به مراجع قضايی معرفی کرد
های کشور از ورود مستقبلين بد  پليس فرودگاه: اين مقام مسوول تاکيد کرد

 .پوشش به سالن فرودگاه جلوگيری می کند
نفر افراد بدپوشش و بدحجاب اعم از آقا  29هزار و  33به گفته سردار حيدری، 

 .و خانم پس از تعويض لباس خود به سفر ادامه دادند
نفر افراد بدحجاب و نيز اخذ تعهد از سه هزار و  714هزار و  87وی، تذکر به 

نفر بدحجاب را از ديگر اقدامات پليس فرودگاه های کشور طی اين مدت  506
 .عنوان کرد

اين مقام ارشد پليس فرودگاه های کشور در ادامه با بيان اينکه ضروری است 
مسافران زن و مرد درتمام سفرهای داخلی و خارجی به فرهنگ و مقدسات 

شود، تاکيد  مردم کشور احترام بگذارند، در غير اينصورت اقدام الزم انجام می
در صورتی که مسافران بد پوشش، پوشش خود را اصالح کنند ،می توانند : کرد

 .ادامه مسير دهند
 

 شهروند را دستگيرد کرد 13وزارت اطالعات 
 

 خبرگزاری هرانا
تن به  13ای از دستگيری  وزارت اطالعات جمهوری اسالمی با انتشار بيانيه

عضو يک گروه که عمليات مسلحانه "اتهام اينکه به گفته ی وزارت اطالعات 
 .، خبر داد"انجام می دهند هستند

به گزارش راديو کوچه، در اين بيانيه ذکر شده است که نيروهای اطالعاتی 
های  تن را طی هفته گذشته در استان 13  ،"سربازان گمنام امام زمان"ملقب به 

کاری نيروهای انتظامی  قزوين، همدان، کردستان و مازندران شناسايی و با هم
 .دستگير شدند

وزارت اطالعات مدعی شده است اين افراد در ترور ماموستا برهان امام جمعه  
االسالم نماينده مردم  موقت و امام جمعه مسجد قبای سنندج و ماموستا محمد شيخ

سنندج در مجلس خبرگان رهبری و ربايش و قتل خليفه ابراهيم فرهادی در 
 .اند شهرستان قروه نقش داشته

کيلوگرم مواد ساخت بمب به  500چنين در بخش ديگر اين بيانيه از کشف  هم
بمب آماده انفجار و مقادير متنابهی سالح و مهمات جنگی از اعضای  10راه  هم

 .وابسته به گروه تروريستی کشف شده است
 .گفتنی است اين اتهامات از سوی منبع ديگری تاييد نشده است

 فراخوان شخصيت هاي جهاني براي آزادي 
 زندانيان عقيدتي در ايران 

 
 : اخبار روز

های حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز، فراخوان  المللی جامعه فدراسيون بين
. شخصيت های جهانی برای آزادی زندانيان عقيدتی در ايران را انتشار داده اند

 : در اين فراخوان چنين آمده است
 
 
در نخستين سالگرد انتخاب مورد مناقشه محمود احمدی نژاد،  ١٣٨٩خرداد  ٢٢

عليرغم لغو تظاهرات اعالم شده از سوی مخالفان اطالح طلب، اما ده ها هزار 
بنا بر اطالعات بدست آمده از . نفر در شهرهای بزرگ ايران به خيابان ها آمدند

های حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز با  المللی جامعه سوی فدراسيون بين
حضور بی سابقه ی نيروهای انتظامی در شهرهای بزرگ ايران، حکومت نظامی 

نيروهای بسيجی و پاسداران نيروی انتظامی . اعالم نشده ای برقرار شده بود
مردمی را که در پياده روها با سکوت پياده روی می کردند مورد ضرب و شتم 
قرار دادند و در مناطقی اقدامات سرکوبگرانه برای مقابله با تظاهرات منجر به 

 . درگيری شد
نفر به عنوان مظنون روز گذشته  ٩١"به گفته فرمانده نيروی انتظامی تهران 

اما منابع ديگری اين تعداد را ." دستگير و به دستگاه قضائی تحويل داده شدند
برخی شاهدان از . بسيار بيشتر از آمار ارائه شده از سوی پليس می دانند

 . دستگيری صدها نفر و انتقال آنها به مکانی نامعلوم گزارش داده اند
عبدالرضا تاجيک روزنامه نگار و عضو کانون مدافعان حقوق بشر از جمله 

اين روزنامه نگار برای سومين بار در کمتر از يک سال . دستگير شدگان است
عبدالرضا تاجيک همکار کانون مدافعان حقوق بشر . بازداشت و زندانی می شود

نگار بسياری از روزنامه های توقيف شده از جمله روزنامه های فتج،  و روزنامه
نگار و سخنگوی کانون مدافعان  نرگس محمدی روزنامه. بنيان، بهار و شرق بود

حقوق بشر و يکی ديگر از همکاران شيرين عبادی برنده جايزه نوبل صلح 
خرداد در منزلش از سوی ماموران امنيتی بازداشت شده  ٢٠، در شامگاه ٢٠٠٣
در هفته های گذشته حمالت گسترده عليه شيرين عبادی و کانون مدافعان . بود

 . حقوق بشر در ايران تشديد شده است
المللی  شيرين عبادی آغاز کارزار مشترک فدارسيون بين ١٣٨٩خرداد ماه  ٢٠

. های حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز را در پاريس رسما اعالم کرد جامعه
بسياری از شخصيت های سياسی، فرهنگی و هنری طومار درخواست آزادی 

اسامی برخی از اولين امضا . زندانيان عقيدتی در ايران را امضا کرده اند
 : کنندگان 

 
شيرين عبادی، برنده جايزه نوبل صلح، آدلف پرز اسکوی ول، آرشيتکت، مجسمه 

ساز و برنده جايزه صلح نوبل، جودی ويليام، برنده جايزه نوبل صلح، ژان 
فرانسوا ژوليار، دبير اول گزارشگران بدون مرز، کريم الهيجی، نايب رئيس 

فدارسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر ايران، 
سوهايار بل حسن، رئيس فدارسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، کارول 
بوکه، بازيگر مشهور سينما، کاترين دونوو، بازيگر مشهور سينما، او دوين، 

بازيگر، يان اتال، بازيگر کارگردان، فرانسوا کلوزت، بازيگر، ماريون بری، 
بازيگر، کلوتيد کورو، بازيگر سينما، آريل دومباسل، بازيگر سينما، ماشا کيريل، 

بازيگر سينما، شارلوت رامپلينگ، بازيگر سينما، ژان مورو، بازيگر 
مشهورسينما، المبرت ويلسون، بازيگر و کارگردان سينما، ژوليت بينوش، 

بازيگر مشهور سينما، جين برکين، بازيگر مشهور سينما، آنيس جاويی، بازيگر 
مشهور سينما، آرين موشکين، کارگرادن، کريستوس شومينيديس نويسنده، محمود 

حسين، نويسنده، واکالو هاول، نويسنده و اولين رئيس جمهور جمهوری چک، 
عبدالطيف الربی، نويسنده، عبدالواحد ميديب، نويسنده، دانيل سوايل، نويسنده، 
مرجان ساتراپی، نويسنده سينماگر، ژان فرانسوا کان، روزنامه نگار، کارولين 

لوران سيمون، روزنامه نگار، مارک سيمون، روزنامه نگار، ميشل دروکر 
مجری معروف تلويزبون، استفان برن، روزنامه نگار، جنين کاره تاگر، روزنامه 
نگار، نويسنده، پاتريک پواور دآرور، روزنامه نگار، کينگ زهو نويسنده محقق، 

 ... لور ادلر، نويسنده ، برتراند دو ال نوه شهردار پاريس و
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حيدر مصلحی به تعداد افراد بازداشت شده و مناطقی که به گفته او، قصد بمب گذاری در 
 .آن ها را داشتند، اشاره ای نکرد

وزير اطالعات همچنين خط مشی سازمان مجاهدين خلق را برنامه ريزی برای جذب 
نيرو، جمع آوری اخبار و اطالعات، ساماندهی و تالش برای راه اندازی اغتشاشات و 

 .شورش های خيابانی ذکر کرد
 

 كارگر در سيرجان 400اعتصاب 
 
 

 به گزارش خبرنگار کلمه،
 

از آن ها در اعتراض  ۴٠٠کارگر کارخانه گندله سازی، نزديک به  ۵٠٠صبح ديروز از 
 .به اعالم نتايج آزمون استخدامی اين شرکت ،دست از کار کشيده اند

تن  ۴٠اين اعتصاب پس از آن شکل گرفت که در نتايج آزمون استخدام گندله سازی، تنها 
 . های مجتمع پذيرفته نشده اند از کارگران سابق پذيرفته شده اند و ساير کارگران و تکنسين

فروردين امسال به  ١۴،)شهرستانی در غرب استان کرمان(کارخانه گندله سازی سيرجان 
 .دست محمود احمدی نژاد افتتاح شد

کارگران اعتصاب کننده صبح ديروز و امروز در بلوار مالک اشتر سيرجان در مقابل 
يکی از کارگران حاضر در تجمع که خواست . اند گهر تجمع کرده واحد اداری شرکت گل

سال برای راه اندازی گندله  ۵ما نزديک به  «:نامش فاش نشود به خبرنگار کلمه گفت
خواهند ما را اخراج کنند  سازی زحمت کشيديم اما مسووالن به بهانه برگزاری آزمون می

 «.و برخی افراد دارای رابطه را جايگزين ما کنند
گهر برای در اولويت قرار دادن کارگران فعلی در  او با اشاره به وعده مسووالن ارشد گل

قبال آقای مهندس شفيع مديرعامل کنسرسيوم مجری طرح «: مرحله استخدام، افزود
ها، وعده داد که نيروهای فعلی در اولويت باشند اما با اعالم  سازی در پاسخ اعتراض گندله

اند که تازه بايد در  نفر از کارگران فعلی را پذيرفته ۴٠نتايج آزمون مشخص شد که فقط 
 «.مرحله گزينش هم شرکت کنند

داند  می «نمايشی«يکی ديگر از کارگران شرکت کننده در اين تجمع، برگزاری آزمون را 
االن چند هفته هست که . از همان اول معلوم می خواهند ما را مرخص کنند «: گويد و می

می بينيم افرادی که با برخی مسووالن شهر و خود شرکت نسبت دارند گروه گروه وارد 
زيرا افراد نهايی . ها هيچ ربطی هم به برگزاری آزمون ندارد ن گندله سازی شده اند و آمد

 «.استخدام شده هنوز اعالم نشده است
ماه امسال و در  گيرد که پيش از اين در فروردين ها در حالی صورت می اين اعتراض

سازی،کارگران به رييس  نژاد برای افتتاح مجتمع گندله زمان حضور محمود احمدی
 .جمهور گفته بودند که مسووالن قصد اخراج آن ها را دارند

“ ماب محمد جالل”نژاد هم پس از گفته های کارگران،در حالی که خطاب به  احمدی
به کارگران  «به مشکالت کارگران رسيدگی کنيد«گهر گفته بود  مديرعامل شرگت گل

 ”.نگران نباشند چون قرار نيست کسی اخراج شود”معترض هم تاکيد بود که 
نفر از کارگران  ١٠اين وعده احمدی نژاد اما عملی نشد زيرا تنها چند روز بعد، بيش از 

 .سازی برای تسويه حساب نهايی به امور مالی فراخوانده شدند و کارشناسان مجتمع گندله
گهر  ماه هم ادامه داشت تا جايی که مديرعامل شرکت گل ها همچنين در ارديبهشت اعتراض

با حضور در جمع معترضان به آنان اطمينان داد که برای رفع مشکالت تالش کند و راه 
حل بينابينی را اتخاذ نمايد، تا نه کارگران قبلی ضرر کنند و نه پذيرفته شدگان در آزمون 

 .ها اما تاکنون عملی نشده است  اين وعده. دچار مشکل شوند
درصد  ٩٠پس از عملی نشدن اين وعده ها و اعالم نتايج آزمون استخدام، بيش از 

 .اند نيروهای گندله سازی از حضور بر سرکار خود خودداری کرده
در همين حال جمعی از پيمانکارانی که در سال های پيش در راه اندازی و نصب دستگاه 

 .های اين مجتمع فعاليت داشته اند،هنوز نتوانسته اند مطالبات مالی خود را دريافت کنند
سازی  االن دو ماه از افتتاح گندله «: گويد يکی از پيمانکاران معترض در اين زمينه می

گذرد و کار پيمانکاران تمام شده است اما تاکنون با هيچ پيمانکاری تسويه حساب نشده  می
ميليون تومان  ۴٠٠تا  ٢٠پيمانکار در حال حاضر بين  ٢٠به گفته وی بيش از  ».است

طلبکارند، اما مسووالن هيچ تاريخی برای پرداخت اين مطالبات اعالم نکرده اند و دايما 
 .کنند از پيمانکاران طلب زمان بيشتر می

اين پيمانکار به ارسال نامه کتبی به مسووالن بلند پايه گل گهر هم اشاره می کند اما به 
در همين حال . گفته وی اين نامه ها هم تاثيری در روند پرداخت مطالبات نداشته است

گهر بی نتيجه  سازی و مسوالن شرکت گل وگو با مسووالن مجتمع گندله تالش ما برای گفت
 .ماند

محصول توليدی  .نفر به طور مستقيم اشتغال دارند ۵٠٠در کارخانه گندله سازی سيرجان 
 .ميليون تن گندله قابليت ارتقا دارد ٨ميليون تن است و تا  ۵اين کارخانه 

مجتمع .امروزه در دنيا استفاده از سنگ آهن در شرکتهای فوالدی به دو روش انجام ميشود
های فوالد سازی به روش احياء مستقيم برای تهيه فوالد از آهن اسفنجی استفاده می 

هايی از پودر سنگ آهن و آهک  گندله در فوالدسازی به روش احياء مستقيم به گلوله.کنند
ها را در واحد  اين گلوله. رود شود که برای احيا به کوره احيای مستقيم می گفته می
 .ميليمتر است ٢۵تا  ۶ای به قطر  گندله معموًال گلوله. کنند سازی تهيه می گندله

 
 
 

 بازداشت دو دانشجوی دانشگاه تبريز
 
 
 
 

 برگزاری هرانا خ
به دنبال برخوردهای امنيتی و بازداشت های گسترده ی فعالين سياسی آذربايجان و تشديد 

برخوردها با فعالين جنبش دانشجويی، صدرا آقاسی و نعيم احمدی از فعالين دانشجويی 
 .خرداد بازداشت شدند 24دانشگاه تبريز و از اعضا انجمن اسالمی دانشگاه،روز دوشنبه 

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، نعيم احمدي دانشجوی رشته ی زمين شناسی دانشگاه 
تبريز و دبير انجمن اسالمي دانشكده ی علوم طبيعي، عضو شورای سردبيری نشريه ی 

دانشجويی تلنگر و از اعضاي کميته ی مرکزی انجمن ادبي سهند، پيش از اين و در تجمع 
اين دانشگاه در اعتراض به بازداشت دانشجويان دانشگاه تبريز به آميته  87مهر  6

احمدی هم چنين پيشتر نيز در پی تحصن سه روزه دانشگاه . انضباطي احضار شده بود
 .به دو ترم محروميت از تحصيل محکوم شده بود 86تبريز در خرداد 

صدرا آقاسی نيز عضو شورای سردبيری نشريه ی دانشجويی تلنگر و از اعضاي کميته 
در  88خرداد  22ی مرکزی انجمن ادبي سهند است که در انتخابات رياست جمهوری 

 .ستاد مهدي کروبی فعاليت داشت
در روزهای گذشته برخورد با فعالين آذربايجانی شدت يافته است تا جايی که هم اکنون 

تن از شهروندان ترک بازداشت شده در شهرهای مختلف از جمله تهران،  15بيش از 
کرج، صوفيان، مياندوآب، ماکو،خوی، تبريز و اروميه کماکان در باداشت به سر می 

 .برند
 

 سارا خادمی، فعال دانشجويی از ادامه تحصيل محروم شد
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
سارا خادمی از فعالين دانشجويی طيف چپ دانشگاه مازندران، از ادامه تحصيل در مقطع               

 .کارشناسی ارشد محروم شد
به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، اين دانشجوی رشته جامعه شناسی دانشگاه                         
مازندران در آخرين روز مهلت انتخاب رشته، طی تماسی تلفنی به اطالعات سازمان                          
سنجش احضار شد و بعد از بازجويی طوالنی که از سوی اطالعات سازمان از او به عمل 

 .آمد، وی را مردود گزينشی عنوان کردند
سارا خادمی از جمله فعاالن دانشجويی بود که در جريان بازداشت های گسترده ی                                  

دستگير و روانه بازداشتگاه اطالعات شد و پس           86دانشجويان طيف چپ در آذرماه سال        
 .از آن دوبار به دادگاه انقالب احضار شد

 
بازداشت يک شهروند بهايی برای اجرايی کردن حکم يک و نيم 

 سال حبس تعزيری اش
 خبرگزاری هرانا 

يک شهروند بهايی در سمنان پس از احضار به دادگاه انقالب اين شهر برای اجرای حکم                  
 .حبس خود روانه زندان شد

که پيش از اين به          به گزارش راديو کوچه، بهنام متعارفی، شهروند بهايی ساکن سمنان               
شنبه توسط نيروهای انتظامی          يک سال و نيم حبس تعزيری محکوم شده بود روز يک                    

 . بازداشت و روانه زندان شد
اش از سوی     اردی بهشت ماه سال گذشته پس از بازرسی خانه        27در تاريخ   آقای متعارفی

به قيد وثيقه آزاد      88اردی بهشت     30ماموران وزارت اطالعات بازداشت شد و در تاريخ         
 .شد

تير ماه سال گذشته برگزار شد و بهنام متعارفی به                        30دادگاه اين شهروند بهايی در            
سال و نيم حبس تعزيری محکوم         به تحمل يک    »تتبليغ عليه نظام  "و  "  تبليغ بهاييت "   اتهام
 .شد

وزير اطالعات از بازداشت اعضای دو تيم سازمان مجاهدين خلق 
 در تهران خبر داد

 
 خبرگزاری هرانا 

حيدر مصلحی، وزير اطالعات، روز سه شنبه اعالم کرد که اعضای دو تيم از سازمان                      
 .مجاهدين خلق در تهران شناسايی و بازداشت شده اند                                                                                                   

به گزارش واحد مرکزی خبر، وزير اطالعات عنوان کرد که اين دو تيم قصد بمب گذاری           
  .در چند ميدان شهر تهران را داشتند
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 ي قاچاق انسان  عملكرد دولت ايران در زمينه
 مورد انتقاد قرار گرفت

 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
ی  ی بررسی قاچاق انسان در جهان که توسط وزارت خارجه در گزارش ساالنه 

شود، عملکرد دولت ايران به دليل عدم انطباق قوانين با حداقل  آمريکا تهيه می
داری مدرن، مورد انتقاد  معيارهای حقوقی و نيز عدم تالش برای مبارزه با برده

 .قرار گرفته است
به گزارش راديو فردا، در اين گزارش، از ايران به عنوان مرکز صدور و 

کشی جنسی اجباری، نام برده  ورود مردان، زنان، و کودکان برای کار يا بهره
همچنين در اين گزارش به موارد قاچاق و جابجايی زنان برای . شده است

  .روسپی گری و ازدواج اجباری اشاره رفته است
 

ی آمريکا در مورد قاچاق انسان در ايران  در بخشی از گزارش وزارت خارجه
آمده است که زنان و دختران ايرانی در کشورهای پاکستان، ترکيه، قطر، 

گری  ی عربی، عراق، فرانسه، آلمان و بريتانيا به روسپی کويت، امارات متحده
 .شوند اجباری واداشته می

  
 :متن کامل اين گزارش به شرح زير است

ايران، در ارتباط با زنان، مردان و کودکانی که به فحشاء و کار اجباری 
در داخل . واداشته می شوند، هم يک منبع، هم محل عبور و هم يک مقصد است

کشور، زنان ايرانی را برای اهداف بهره کشی جنسی و تجارت، قاچاق می کنند
تازۀ " شوهران"اين کار گاهی از طريق ازدواج اجباری انجام می گيرد، که  -

تأمين  آنها به منظور پرداختن قروض خود، آنها را مجبور می کنند تا برای 
درآمد، يا تهيۀ پول الزم برای هزينۀ مواد مخدر، به روسپيگری بپردازند، يا به 

در جنوب . عنوان کارگر يا گدا، به طورناخواسته تن به بردگی دهند
پسران و مردان جوان افغان را در خانه های فساد وادار به خودفروشی   ايران،
دختران و زنان ايرانی هم به اجبار در کشورهايی مانند پاکستان، . می کنند

ترکيه، قطر، کويت، امارات متحدۀ عربی، عراق، فرانسه، آلمان و بريتانيا 
گزارش هايی حاکی از فروش زنان برای . وادار به خود فروشی می شوند

 .ازدواج با مردان پاکستانی به منظور بهره کشی جنسی وجود دارد
مردان و زنانی از پاکستان، بنگالدش، و عراق، به ميل خود به ايران مهاجرت 

می کنند، و يا به مقصد اين کشور قاچاق می شوند، و يا برای رفتن به ساير 
کشور های خليج فارس، يونان و ترکيه به منظور يافتن کار، از ايران عبور می 

متعاقبا، برخی از آن ها تسليم کار اجباری می شوند و برای پرداختن ديون . کنند
خود به شرايطی مانند محدوديت حرکت، کار بدون دستمزد، و بدرفتاری های 

طبق گزارش هايی که از ايران می رسد، . جسمی و جنسی تن در می دهند
قربانيان در وهلۀ اول در رشته های ساختمانی و کشاورزی به کارمشغول می 

شوند، هر چند که بازار کار در اين بخش ها ممکن است در سال گذشته به دليل 
طبق گزارش های رسيده، زنان از  .بحران اقتصادی رو به رکود بوده باشد

آذربايجان و تاجيکستان برای يافتن کار به ايران سفر می کنند و سپس به دام 
زنان تاجيک پس از عبور ايران درامارات به  .فحشای اجباری می افتند

گزارشهای مطبوعاتی حاکی از آن انست که  .روسپيگری مجبور می شوند
سازمان های تبهکاری، که گاهی ارتباطات سياسی هم دارند، نقش مهمی در 

قاچاق از اين کشور، بويژه از طريق مرزهای  قاچاق انسان به مقصد ايران و 
پاکستان و افغانستان و در ارتباط با قاچاق مهاجران، مواد مخدر، و اسلحه ايفا 

نزديک به يک ميليون افغان در ايران زندگی می کنند که بعضی از آن . می کنند
ها پناهنده و بعضی در جستجوی کار و در برابر شرايط قاچاق انسان بسيار 

 .آسيب پذيرند
دولت ايران از حداقل ضوابط مبارزه با قاچاق انسان به طور کامل متابعت نمی 

عدم دسترسی . کند، و تالش چشمگيری هم در اين راستا از خود نشان نمی دهد
 مقامات دولتی آمريکا به ايران، از جمع آوری اطالعات درمورد مشکل قاچاق 

 اعتصاب صدها تن از كارگران استان كرمان در 
 اعتراض به اخراج قريب الوقوع

 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
گهر سيرجان،  سازی شرآت سنگ آهن گل چهارصد تن از آارگران کارخانه گندله

 .خرداد ماه، دست به اعتصاب زده اند 24از روز دوشنبه 
به نقل از جزس، کارگران اين واحد توليدی، در اعتراض به اعالم نتايج آزمون 
استخدامی اين شرآت، دست از کار کشيده و اعتصاب کرده اند و اين اعتصاب 

پس از آن شکل گرفت که در نتايج آزمون استخدام گندله سازی، تنها چهل تن از 
های مجتمع پذيرفته نشده  آارگران سابق پذيرفته شده اند و ساير آارگران و تكنسين

 . اند و اخراج می شوند
فروردين ماه  14، )شهرستانی در غرب استان کرمان(واحد گندله سازی سيرجان 

 .امسال، توسط محمود احمدی نژاد افتتاح شد
گزارش مذکور خاطرنشان می سازد آارگران اعتصاب کننده صبح ديروز و 

گهر تجمع  امروز در بلوار مالك اشتر سيرجان در مقابل واحد اداری شرآت گل
 .اند آرده

يكی از آارگران حاضر در تجمع که خواست نامش فاش نشود به سامانه خبری 
ما سال ها برای راه اندازی گندله سازی زحمت آشيديم اما "کلمه گفته بود 

خواهند ما را اخراج آنند و برخی افراد  مسووالن به بهانه برگزاری آزمون می
 ."دارای رابطه را جايگزين ما آنند

گهر برای در اولويت قرار دادن آارگران  او با اشاره به وعده مسووالن ارشد گل
قبال مديرعامل آنسرسيوم مجری طرح : "فعلی در مرحله استخدام، افزود

ها، وعده داد آه نيروهای فعلی در اولويت باشند اما  سازی در پاسخ اعتراض گندله
اند  با اعالم نتايج آزمون مشخص شد آه فقط ده درصد از آارگران فعلی را پذيرفته

 ."آه تازه بايد در مرحله گزينش هم شرآت آنند
" نمايشی"يکی ديگر از آارگران شرآت آننده در اين تجمع، برگزاری آزمون را 

االن چند . از همان اول معلوم می خواهند ما را مرخص آنند"گويد داند و می می
هفته هست آه می بينيم افرادی آه با برخی مسووالن شهر و خود شرآت نسبت 

ها هيچ ربطی هم به برگزاری  ن دارند گروه گروه وارد گندله سازی شده اند و آمد
 ."زيرا افراد نهايی استخدام شده هنوز اعالم نشده است. آزمون ندارد
ماه امسال و  گيرد آه پيش از اين در فروردين ها در حالی صورت می اين اعتراض

سازی، کارگران به  نژاد برای افتتاح مجتمع گندله در زمان حضور محمود احمدی
 .رييس دولت گفته بودند آه مسووالن قصد اخراج آن ها را دارند

همزمان خبری منتشر شد، مبنی بر اينکه گروهی از پيمانكارانی آه در سال های 
پيش در راه اندازی و نصب دستگاه های اين مجتمع فعاليت داشته اند نيز،هنوز 

 .نتوانسته اند مطالبات مالی خود را دريافت کنند
 

 فيلترينگ دسته جمعي برخي وبالگهاي ادبي فارسي 
 اخبار روز 

به گزارش فعالين اينترنتی در ايران طی دو روز گذشته و به طور دسته : گزارش دريافتی 
جمعی تعداد زيادی از وبالگ های ادبی فارسی از سوی حکومت ايران مورد فيلتر و 

 . سانسور قرار گرفتند
اين گزراش می افزايد که مخابرات جمهوری اسالمی ايران که مسئول مانيتورينگ و 

کنترل اينترنت ايران است، در هفته ی اخير تمامی وبالگهايی که فضا و دامين خود را از 
در اين سانسور . سرويس بالگ وردپرس گرفته بودند به طور دسته جمعه فيلتر کرده است

و فيلترينگ دسته جمعی که در چند سال اخير بی سابقه است دسترسی کاربران ايرانی به 
از جمله اين وبالگ ها که از . برخی از وبالگ های ادبی پر مخاطب مسدود شده است

 سرويس بالگی ورد پرس استفاده 
می کردند می توان از وبالگ دمادم، خواب بزرگ، مينيمال های من، فيلدوست، زن سان و 
بسياری وبالگ های ديگر که در چند روز اخير از دسترس مخاطبان ايرانی خارج شده اند 

 . نام برد
پيش از اين صفحه ی اصلی وردپرس پارسی و پس از آن وردپرس انگليسی در ايران 

اين برای نخستين بار است که حکومت ايران دست به سانسور گسترده و . مسدود شده بود
 .اين چنين در فضای مجازی و وبالگ های ادبی می زند
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قربانيان خارجی قاچاق انسان راه . اجتماعی به زنان ايرانی قربانی کمک می کنند
قانونی ديگری در مقابل خود ندارند، مگر انتقال به کشورهايی که ممکن است در 

يونيسف  2009طبق گزارش سال . و مجازات در انتظارشان باشد آنها گرفتاری 
بيش از هزار کودک از   2008و مقامات ايالتی هرات در افغانستان، در سال 

ايران اخراج شده و در معرض فقر و خطر سوء استفاده از جمله قاچاق انسان، 
قرار گرفتند؛ تالشی در جهت شناسايی قربانيان قاچاق انسان در ميان اين گروه 

در زمان تهيۀ گزارش تا کنون، ايران دست به اخراج . صورت نگرفته است
تعداد زيادی از افغان های فاقد مدارک شناسايی زده و حمايتی از آن ها در برابر 

در گزارشهای پيشين آمده بود که دولت، قربانيان . بالی قاچاق انسان نکرده است
که در پيگيری پرونده های مربوط به قاچاق انسان به مجريان   را تشويق نمی کند
 .قانون کمک کنند

 پيشگيری
تالش هايی از جانب دولت ايران در  در سال گذشته، گزارشی مبنی برانجام 

جهت پيشگيری از قاچاق انسان مانند به راه انداختن پيکاری به منظورآگاهی 
دادن به مردم دربارۀ قاچاق انسان، کاستن از تقاضای تجارت جنسی، و يا کاستن 

از گردشگری ايرانيان در خارج برمبنای سوءاستفادۀ جنسی از کودکان نرسيده 
 .است

 2000سال  (TIP )ايران از کشور های امضا کنندۀ پروتکل قاچاق اشخاص
 .سازمان ملل نيست

 

 در لندن و حاميان مادران عزادار  89بيست دو خرداد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخبارروز
. پس از مدتها تدارک بحث های بی پايان ١٣٨٩خرداد  ٢٢: گزارش دريافتی

جدايی ها و پيوستن ها، برنامه ها در لندن از جانب گروها و جريان های مختلف 
عمده ترين حرکت اين روز از جانب گروهای سبز لندن صورت . شکل گرفت

حاميان مادران داغدار لندن، در کنار .اغاز تا پايان برنامه های ان روز،. گرفت
مردم در طول دو راهپيمايی و جلوی سفارت ايران در لندن، با بانر مادران 

و همصدا . عزادار و شعار اعدام را بس کنيد، پيشاپيش جمعيت در حرکت بودند
 :با مادران در جهت تحکيم مطالبات شان، فرياد زدند

 اعدام را بس کنيد، -
 ی زندانيان سياسی و عقيدتی، قيد و شرط همه قطع شکنجه و تجاوز و آزادی بی -
ها در سی و يکسال اخير  محاکمه و دستگيری آمران و عامالن اين جنايت -

 .ايران
ايرانيان جلوی : بحث و جدل ها هر چه که بود نتيجه اش چنين ثمر داشت که

از يک سر شهر،  ٢از ساعت . سفرت ايران در لندن را سبز سبز کرده بودند
گاهی اشک . سبزپوشان و رفراندم گويان خيابان های مرکزی لندن را طی کرديم

و سپس . در چشم، به ياد پارسال که مردم با شادی به پای صندوق های رای رفتند
خونين جامه و دست بر سر در بيمارستان ها، گورستان ها پی جنازه فرزند بودند 

و يا پر درد و نگران فرزندان در بند، پشت در زندان ها به انتظار به صبح 
ما با ياد اين عزيزان و خواسته های برحق مردم، سه ساعتی در جلوی . رساندند

 ...سفارت فرياد زديم اعدام بس است، به شکنجه در ايران پايان دهيد
سپس پياده با صندوق نمادين رای در دست، يه طرف کنسولگری جمهوری 

ما هم رای . کمی مانده به انجا پليس اجازه نداد پيش تر رويم. اسالمی راه افتاديم
مان را در همان جا در جلوی چشم مردمی که با تحسين نگاهمان می کردند در 

 !صندوق انداختيم و فرياد زديم رفراندوم، رفراندوم
همه انجا بودند تا به مردم ايران . احساس ايرانيان و مردم خالصانه و صادقانه بود

 . بگويند ما ازشما سپاس گذاريم و تنهايتان نمی گذاريم

در دورۀ تهيۀ . انسان و تالش های دولتی برای مبارزه با آن جلوگيری می کند
گزارش، ايران اطالعاتی درمورد تالش های ضد قاچاق انسان خود، در اختيار 

با اين حال، اطالعات در دسترس از طريق سازمان . جامعۀ بين المللی قرار نداد
های غير دولتی، مطبوعات، سازمان های بين المللی، و دولت های ديگر، حاوی 

يکی اين که، قاچاق انسان در ايران، از اين کشور و به : دو نتيجۀ اساسی است
مقصد آن، به طور گسترده ای در جريان است؛ و دوم اين که، پاسخگويی مقامات 

در مورد مجازات ناقضان قانون، حمايت از قربانيان، و از ميان بردن قاچاق 
البته، بعضی جنبه های قوانين و سياست ايران، مانند . انسان، ناکافی است

مجازات قربانيان و موانع قانونی برای به مجازات رساندن مجرمان، مانع از 
دولت ايران، در همايش های بين المللی به اين اصل . مبارزه با قاچاق انسان است

که قربانيان قاچاق انسان، نبايد به اين عنوان که درمعرض قاچاق قرار گرفته اند 
 .مجارات شوند، اعتراض کرده است

آگاهی دادن به جامعۀ بين المللی از کوشش های کشور  :توصيه هايی برای ايران
در تحقيقات مربوط به جرايم قاچاق انسان و تحت تعقيب قرار دادن و مجازات 

مجرمان، از جمله مقاماتی که در قاچاق انسان دست دارند؛ ايجاد روالی درجهت 
شناسايی قربانيان قاچاق انسان و حمايت از آنان، بويژه در ميان گروه هايی مانند 

زنانی که به خاطر روسپيگری بازداشت می شوند؛ و متوقف کردن مجازات 
قربانيان قاچاق انسان به عنوان ارتکاب به اعمال غيرقانونی در نتيجۀ قاچاق 

 .شدن
  

 پيگرد قانونی
در سال گذشته، اطالعات موثقی درمورد تحقيقات مربوط به قاچاق انسان، پيگرد 

قانونی که در . قانونی، محکوميت يا مجازات دست اندرکاران اين جرم، ارائه نشد
، از تصويب گذشته، قاچاق انسان را از طريق تهديد و ارعاب و 2004 سال 

توسل به زور، سوء استفاده از قدرت و يا آسيب پذيری قربانی برای مقاصد 
روسپيگری، برداشتن اعضای بدن، بردگی يا ازدواج اجباری ممنوع ساخته 

به موجب قانون . اما طبق گزارش ها، اين قانون به اجرا درنيامده است. است
اساسی يا قانون کار، و يا هردو، کار اجباری و انقياد به خاطر بدهی غيرقانونی 

اعالم شده؛ پرداخت جريمه، و يک سال زندان به عنوان مجازات برای جلوگيری 
از اين جرايم کافی نيست و تناسبی بامجازات های تعيين شده برای جرايمی مانند 

به عالوه، قانون کار کارگرانی را که در خانه ها خدمت می . تجاوز جنسی، ندارد
، از سوی قانون مجاز دانسته )صيغه)ازدواج های موقت . کنند، شامل نمی شود

بعضی افراد برای مجبور کردن زنان به روسپيگری، از اين قانون  .می شود
سوء استفاده می کنند؛ گزارشهايی حاکی بر اجبار زنان ايرانی به روسپيگری در 

. پی ازدواج موقت با مردان پاکستانی و درکشورهای خليج فارس وجود دارد
تحقيقات، پيگرد های قانونی، و محکوميت مجرمان قاچاق انسان در اين کشور 

رعايت عدالت درمورد زنانی که مجبور به روسپيگری  .در اولويت قرار ندارد
شده اند بسيار دشوار است؛ نخست، به اين دليل که شهادت دو زن برابر با 

شهادت يک مرد است، و دوم، به اين دليل که زنانی که درمعرض تجاوز جنسی 
قرار می گيرند، ممکن است خود متهم به برقراری روابط جنسی در خارج از 

همدستی مقامات رسمی هم می تواند مشکل ساز باشد؛ به . محدودۀ ازدواج شوند
طوری که گزارش شده، قاچاقچيان انسان دارای روابط بسيار نزديکی با برخی 

 .مقامات و سازمان های امنيتی بوده اند
  

 حمايت
در سال جاری گزارشی مبنی بر تالش ايران در جهت ارتقای حمايت از قربانيان 

ايران برای شناسايی قربانيان قاچاق انسان که . قاچاق انسان، دريافت نشده است
از طبقات آسيب پذير هستند، اقدامی نکرده و مقامات، ميان قربانيان قاچاق انسان 

بنا بر گزارش های . و مهاجران بدون مدارک شناسايی، تمايزی قائل نمی شوند
رسيده، دولت قربانيان قاچاق انسان را برای ارتکاب به اعمال غير قانونی زنا و 

گزارشهای زيادی . روسپيگری به عنوان مجرم مورد مجازات قرار می دهد
مبنی بر دستگيری و تحت پيگرد قانونی قرار گرفتن تعداد زيادی از قربانيان 

به درستی معلوم . قاچاق انسان به جرم روسپيگری و زنا توسط دولت وجود دارد
چه تعدادی ازقربانيان به جرم اين اعمال که در   نيست که در زمان تهيۀ گزارش،

طی نشست گروه کاری . نتيجۀ قاچاق شدن صورت گرفته، مجازات شده اند
که در وين برگزار گرديد، ايران اعالم داشت که  2010قاچاق انسان در فوريۀ 

هيچ گونه توصيه ای را مبنی بر بخشودگی قربانيان قاچاق انسان از جرايمشان 
نمی پذيرد؛ نمايندۀ ايران اظهار داشت هر قدر هم قاضی بخواهد وضعيت قربانی 

با معافيت اين زنان  بودن زنان را در روسپيگری مورد توجه قرار دهد، بازهم 
بيشتر قربانيان قاچاق انسان برای دورۀ کوتاهی . از مجازات مخالفت خواهد کرد

 برخی از سازمان های تأمين . بازداشت و سپس از کشور اخراج می شوند
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 ارتش اسرائيل از اعزام  »نگراني«ابراز 
 رساني ايران به غزه  كشتي كمك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :راديوفردا
 رسانی به غزه شدگان ترک کشتی کمک مراسم يادبود برای کشته

١٣٨٩/٠٣/٢۵  
ارتش اسرائيل از احتمال وقوع  »نگرانی«شنبه از  های اسرائيل روز سه رسانه

های تدارک ديده شده ايران و لبنان برای  از سوی کشتی »تحريکات عمدی«
 .اعزام به غزه خبر دادند

شنبه نوشتند که ارتش اسرائيل اقدام ايران و لبنان در  ها روز سه اين رسانه
های داخلی فرماندهان ارتش  رسانی به غزه را در نشست ارسال کشتی کمک

 .مورد بحث قرار داده است
ها، در پی حمله نيروهای ارتش اسرائيل به کشنی ترکيه   به گزارش اين رسانه

سرنشين  ۴٨شهروند ترکيه و زخمی شدن  ٩که پانزده روز پيش به کشته شدن 
ديگر اين کشتی و چند تکاور دريايی اسرائيل منجر شد، اسرائيل اعزام 

 .کند قلمداد می »انگيزی عامدانه فتنه«های ديگر به مقصد بندر غزه را  کشتی
های اسرائيلی هاآرتص و جروزالم پست، اسرائيل در مورد  به گزارش روزنامه

ممکن است مصر به آنها اجازه «های ايرانی نگرانی فوری ندارد، چرا که  کشتی
 .«عبور از آبراه سوئز را برای وارد شدن به دريای مديترانه ندهد

هايی ميان اسرائيل و مصر  های اسرائيلی، هم اکنون رايزنی به گزارش رسانه
های ايرانی بالفاصله پس از رسيدن به آبراه سوئز  در حال انجام است تا کشتی

متوقف شوند، اما از سوی ديگر متوقف کردن کاروان دريايی لبنانی دشوارتر 
 .است

گويند که کاروان دريايی لبنان ممکن است از ساحل  مقامات ارتش اسرائيل می
بيروت با پيمودن يک مسير نسبتًا کوتاه به سوی جنوب، برای رسيدن به غزه 

 .تالش کند
در همين زمينه يک فرمانده نظامی ارتش اسرائيل به راديوی اين کشور گفت که 

  .اهللا و جمهوری اسالمی ايران قراردارند پشت پرده کشتی لبنانی حزب
به نوشته روزنامه هاآرتص، کاروان لبنانی شامل دو کشتی، يکی حامل کمک و 

 .ديگری با حدود دويست تا سيصد نفر سرنشين است
به گزارش خبرگزاری رويترز، نهران روز دوشنبه اعالم کرد که يک کشتی را 

پيشاپيش راهی غزه کرده و چند روز ديگر دومين کشتی را به طرف اين بندر 
بندی اظهارات مقامات ايران  های اسرائيل از جمع اما رسانه. گسيل خواهد کرد

 .اند که ممکن است سخن از سه کشتی ايرانی باشد به اين استنباط رسيده
در همين حال راديو دولتی ايران روز دوشنبه گفت که کشتی نخست ايران روز 

شنبه به حرکت درآمده و يک کشتی ديگر هم درحال بارگيری بيشتر  يک
  .هاست محموله

اما ايرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی، در همين روز گزارش داد که 
جمعيت دفاع از ملت فلسطين و مسئول هماهنگی «محمدعلی نورايی، قائم مقام 

، در يک کنفرانس خبری در تهران گفت «های ايرانی برای اعزام به غزه کشتی
نخستين کاروان وابسته به اين جمعيت در روزهای آتی از بندر خرمشهر «که 

شود و دومين کاروان جمعيت نيز از شمال ايران به سمت بندر  عازم غزه می
 .«شود استانبول حرکت کرده و از آنجا عازم بندر غزه می

قصد ما جنگ نيست، اما ممکن است در اين «محمدعلی نورايی افزوده است که 
 .«راه به شهادت برسيم

در همين حال علی شيرازی، نماينده رهبر جمهوری اسالمی در نيروی دريايی 
با اقتدار کامل، آماده «سپاه پاسداران، هفته گذشته اعالم کرد که اين نيرو 

 .«های اعزامی از جهان به غزه است اسکورت کشتی
 اما حسين سالمی، جانشين فرمانده کل سپاه پاسداران، روز دوشنبه گفت که 

نامه يورگن ترتين رئيس فراكسيون سبزها در پارلمان آلمان به 
 آلمان -مادران صلح دورتموند 

 
 
 
 
 
 

 :اخبار روز 
مادران صلح دورتموند در ديدار حضوری که با يورگن ترتين رئيس فراکسيون 
سبزها در پارلمان آلمان در دورتموند داشتند، نامه ای از طرف مادران عزادار 

 . ايران و حاميان آنان به ايشان دادند
عقيدتی، لغو  -در اين نامه ما خواستار رسيدگی فوری به شرايط زندانيان سياسی 

اعدام و به مجازات رساندن عامالن اين جنايات شده و از ايشان و حزب سبز ها 
در خواست کرديم، که اين خواسته ها را به پارلمان اروپا برده و صدای ما مادران 

 . را به گوش مسووالن برسانند
 : در جواب نامه ما ، ايشان چنين پاسخ می دهند 

 
  ٢٠١٠.٠۵.٣١: يورگن تيريتين تاريخ 

 رئيس فراکسيون سبزها در پارلمان آلمان 
 ی شما در ارتباط با وضعيت حقوق بشر در ايران  نامه: موضوع

 
ی حقوق بشر در ايران ابراز  ی شما که در آن نگرانيهای خود را در زمينه از نامه

 . کرده بوديد سپاسگزارم
از اينکه بدين , ضمن استقبال از عالقمندی و عزم شما نسبت به اين موضوع

ترتيب موقعيتی برای من پيش آمده است تا بتوانم ديدگاههای فراکسيون خود را با 
 . ممنونم, شما درميان گذارم

ما اساسأ پيش از آغاز وقايع فعلی پيوسته حاکمان ايران را به دليل نقض حقوق 
 . بشر نقد کرده ايم

ما به سياست متفاوتی که درآن رعايت حقوق بشر در ايران در مرکز توجه 
 . معتقديم, قرارگيرد

ما از ايرانيانی که جهت احقاق حقوق خود بطور مسالمت آميز تظاهرات ميکنند 
 . حمايت می کنيم و برخورد خشونت آميز رهبران ايران را محکوم مينمائيم

روحانيت حاکم , همانطور که آخرين انتخابات و اعتراضات متعاقب آن نشان داد
 . بر ايران نيز دچار انشقاق است

شکل گرفت و موج  ٢٠٠٩جنبش سبز که پس از انتخابات رياست جمهوری سال 
ی درونی عناصر  سرکوب سپاه پاسداران بيانگر شکاف در نظام و مبارزه

 . روحانی و غيرروحانی برای بازتقسيم قدرت در سياست ايران است
ضمن  ٢٠٠٩ژوئن  ١٢همبستگی ما با کسانی است که از زمان انتخابات 

. اعتراضات مسالمت آميز ترديدهای خود را نسبت به نتايج انتخابات بيان می کنند
 . ما اعمال خشونت عليه معترضين و بازداشتهای گسترده را شديدأ نقد نموده ايم

نمايندگان سبزها در مجلس ومسئولين سياسی ما عمأل از اعتراضات و تظاهرات 
 . ايرانيان در برلين و ساير شهرهای آلمان حمايت نموده اند

ما قبأل در رابطه با وضعيت حقوق بشر در ايران از جمله در عرصه های حقوق 
مجازات مرگ واعدام صغار , حقوق اقليت ها و همجنسگرايان, بهائيان, زنان

طرحهائی را به مجلس فدرال آلمان ارائه داده ايم و اعضای فراکسيون ما يا 
نمايندگان ما در پارلمان اروپا طی سفرهای سالهای اخير خود به ايران پيوسته 

ی حقوق بشر را طرح و با مخالفين سياسی و نمايندگان نهادهای مدنی ديدار  مسئله
 . کرده اند

اّما ما بر اين باوريم که تهديد يا موضعگيريهای تند کمک چندانی به حل موضوع 
 . نخواهد کرد و انزوای ابران بخصوص انزوای مردم ايران کارساز نخواهد بود
بهمين دليل ما بر آنيم که انتقادات صريح به سياست حقوق بشر در ايران را با 

 . ی مناقشات اتمی قرين سازيم سياست متعادلی در زمينه
 . تنها با انتقاد نمی توان مانع از بمب اتمی شد

 . يگانه راه استفاده از ابزار ديپلماتيک و تداوم ارتباط با مسئولين دولت ايران است
اين امر در مورد ديدارهای نمايندگان ما با مسئولين ايرانی نيز صادق است که در 

 . اين ديدارها وضعيت حقوق بشر در ايران را طرح مينمائيم
 با احترام 

 يورگن تيريتين 
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 خاموش کردن روحانيان منتقد و معترض 
  

ظاهرا حمله به خانه و دفتر مراجع تقليد و حمله به خودروی کروبی از سوی 
لباس "ماموران وزارت اطالعات و نيروهای امنيتی و نيروهای معروف به 

. سازماندهی شده و از حمايت نيروی انتظامی نيز برخوردار بوده است" شخصی
گويند هنگام  اعضای خانواده دو مرجع تقليد يادشده و برخی از شاهدان عينی می

اين حمله ماموران نيروهای انتظامی در محل حضور داشتند اما هيچ اقدامی انجام 
 .ندادند

يک روز پس از حوادث روز يکشنبه دفتر منتظری در شهر قم به حکم دادگاه  
اهللا منتظری با  فرزند ارشد، سخنگو و رئيس دفتر آيت. ويژه روحانيت پلمب شد

اين تهاجمات در پی احضارها و تهديدهای مکرر «: ای متذکر شد انتشار بيانيه
اينجانب احمد منتظری توسط اداره اطالعات و دادگاه ويژه روحانيت قم مبنی بر 

های روز يکشنبه که پيشتر نيز  شود حمله گفته می ».صورت گرفت... بستن دفتر 
ی بستن دفترها و به قصد خاموش کردن مراجعی است که با  سابقه داشته، مقدمه

رهبر جمهوری اسالمی اختالف دارند و در حوادث پس از انتخابات دهمين دوره 
 .اند رياست جمهوری جانب معترضان را گرفته

  
 
 
 
 ؟"ی کارها با مشورت رهبر همه"
  
 
 
 

نگاران اصالح طلب که مدتی نيز در حوزه  محمد جواد اکبرين، يکی از روزنامه
خرداد در  ٢۵علميه مشغول تحصيل بوده در گفتگويی که صبح امروز، سه شنبه 

ی او  پردازد که به گفته سايت جرس منتشر شد به تشريح فعاليت گروهی می
و  »کنند را رصد می] در ميان روحانيان[ای  هاست منتقدان و مخالفان خامنه سال«

 .حمله به آنها هستند »هدايت و ساماندهی«مسئول 
گويد اين گروه از سه بخش اصلی تشکيل شده و افرادی چون محمد  اکبرين می 

اهللا حسينيان که همه دارای سوابق امنيتی و از  ای و روح اژه گلپايگانی، محسنی
ها را برعهده  ريزی و ساماندهی فعاليت ای هستند برنامه نزديکان علی خامنه

 . گلپايگانی رئيس دفتر رهبر جمهوری اسالمی است. دارند
های حلقه مهاجمان با شخص آقای  تمام مشورت«: گويد محمد جواد اکبرين می 

گيرد که او نزديکترين مقام قضايی و  ای صورت می واسطه آقای اژه ای به خامنه
 ».امنيتی به رهبر جمهوری اسالمی است

در مورد نقش رهبر جمهوری اسالمی در حمله به مخالفان و منتقدان تا کنون  
اکبرين در گفتگوی خود با استناد . های فراوانی منتشر شده است خبرها و شايعه

ای در سفر اخير خود  به اطالعاتی که از شهر قم دريافت کرده گفته است، خامنه
. ای با اعضای اين گروه داشته است که فيلمی از آن نيز وجود دارد به قم جلسه

کند اين فيلم هر چه زودتر منتشر شود تا به قول او  اکبرين ابراز اميدواری می
ای بين اين افراد و ولی  واسطه ببينند و بدانند چه ارتباط محکم و بی... مردم «

 ».شان وجود دارد فقيه
 

  .«های عازم غزه در دستور کار سپاه نيست اسکورت کشتی«
ها ازسوی  مقامات حماس هفته گذشته در غزه گفته بودند که به اسکورت کشتی

  .ايران نيازی ندارند
دولتی فارس، رامين مهمان پرست،  از سوی ديگر به گزارش خبرگزاری نيمه
شنبه در نشست هفتگی خود با  سخنگوی وزارت خارجه ايران، روز سه

جمهوری اسالمی ايران آمادگی خود را برای «خبرنگاران در تهران گفت که 
رسانی و اعزام کشتی اعالم کرده و هماهنگی و رايزنی با افراد داوطلب و  کمک

 .«اقدامات زيادی صورت گرفته است
آيا با دولت مصر «اما آقای مهمان پرست از دادن پاسخ روشن به اين پرسش که 

خودداری  »های ايرانی رايزنی صورت گرفته است يا خير؟ درباره اعزام کشتی
 .کرد

در همين حال سخنگوی وزارت خارجه ايران در مورد سفر هياتی از نمايندگان 
سفر آنها جدای از بحث اعزام » :مجلس شورای اسالمی به غزه گفت

شود و در صورتی  ها ازطريق مجلس مصر دنبال می هاست، و هماهنگی کشتی
 .«که تمام شرايط آماده شود، شاهد سفر نمايندگان مجلس به غزه خواهيم بود

ای از  های گسترده سال عمر خود حمايت ٣١گرچه جمهوری اسالمی در 
های فلسطينی داشته، تاکنون سابقه نداشته است که مقامات ايرانی خود  سازمان

  .های فلسطينی شوند علنا وارد سرزمين
های تسليحاتی کالن به  اين در حالی است که اسرائيل همواره ايران را به کمک

  .های مسلح فلسطينی متهم کرده است تشکل
 

 اي در حمله به مراجع تقليد اهللا خامنه نقش احتمالي آيت
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :دويچه وله
تقليد در قم، خبرهايی در   ای از مراجع در پی حمله به محل سکونت و دفتر عده

ای در اين  اهللا علی خامنه مورد احتمال دست داشتن رهبر جمهوری اسالمی، آيت
ظاهرا او يک روز قبل از اين حوادث در شهر قم . ها منتشر شده است درگيری
 .بوده است

  
شود شمار زيادی از بسيجيان و  ، جمعی که گفته می٨٩خرداد  ٢٣روز يکشنبه، 

های معروف قم نيز در ميان آنها حضور داشتند، به محل "لباس شخصی"
های در و  اهللا مرحوم حسينعلی منتظری حمله کردند و شيشه سکونت و دفتر ايت

اهللا يوسف  چند ساعت پيش از اين واقعه به منزل آيت. اين محل را شکستند  پنجره
مهاجمان خودروی مهدی کروبی را که به ديدار آقای . صانعی، نيز حمله شده بود

های اصالح طلب، از  صانعی رفته بود خرد کردند و عليه او و ديگر شخصيت
 .جمله ميرحسين موسوی شعار دادند

  
 ای به قم سفر محرمانه خامنه

  
اهللا علی  ظاهرا يک روز پيش از اين اتفاق، رهبر جمهوری اسالمی، آيت

اين خبر را سعيد . ای، به شکل غيرعلنی و غيررسمی به قم سفر کرده است خامنه
او در مورد حوادث روز يکشنبه به سايت خبری جرس . منتظری تاييد کرده

او  ».ای به قم آغاز شد ماجرا از سفر محرمانه ديروز آقای خامنه«: گفت
برای زيارت حرم حضرت معصومه «ای پيش از ظهر شنبه  افزايد که حامنه می

  ».به قم مشرف شد
درگذشت در اين زيارتگاه به خاک سپرده  ٨٨آذر  ٢٩اهللا منتظری که  پيکر آيت 

ای ماموران سنگ گور  ی سعيد منتظری به دليل سفر خامنه به گفته. شده است
ره آورد سفر ايشان برداشته شدن «: او به سايت جرس گفت. اند پدرش را برداشته

اهللا منتظري بود، مبادا ايشان با ديدن قبر  تخته نشان آرامگاه مرجع فقيد آيت
اهللا منتظری روا داشتند و ناراحت  ياد فجايعی بيفتند که در حق آيت استادشان به

 ».شوند
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در عين حال موسوی همان گونه که خود بارها و از جمله در همين منشور نيز 
بسياری از نيروهای . تاکيد کرده است، با تفکرات ديگر، به ستيز بر نمی خيزد

الئيک و راديکال جامعه ی ايران، همچنان اختالف نظرهای جدی با تفکرات 
آن جا که وی همچنان به نظام . ارايه شده از سوی ميرحسين موسوی دارند

جمهوری اسالمی ابراز وفاداری می کند، از حکومت دين بر جامعه انتقاد نمی 
قانون اساسی جمهوری اسالمی است، از  »بدون تنازل«کند و خواهان اجرای 

الئيک اپوزيسيون با او اختالفات  –جمله مواردی است که نيروهای دموکرات 
 . عميق دارند

را راهکار  »اجرای بدون تنازل قانون اساسی«اگر او در بندی از بيانيه ی خود 
اصلی و بنيادين جنبش سبز اعالم می کند، ما می توانيم با بند ديگری از بيانيه ی 

قوانين کشوری و از جمله قانون اساسی متونی «: او همراه شويم که می گويد
هر ملتی اين حق را داراست که با تصحيح سير . هميشگی و تغيير ناپذير نيستند

اما بايد توجه داشت که تنها . حرکتی خويش، به اصالح در قوانين جاری اقدام کند
تغيير و اصالحی در قانون اساسی مورد پذيرش است که در فرايند مذاکره و 

گفتگوی اجتماعی و با مشارکت همه اقشار و گروههای اجتماعی و با پرهيز از 
به اين ترتيب ما می توانيم . »تصلب و انحصارگرايی و زورگويی صورت پذيرد

 . نيروی خود را در مبارزه با ديکتاتوری خون ريز مشترک کنيم
اگر او همچنان از جمهوری اسالمی دفاع کند، ما می توانيم در آن جا با او همراه 

تنها راه حفظ «را  »حفظ استقالل نهادهای دينی و روحانی از حکومت«شويم که 
می داند، و به اين  »جايگاه واالی دين و تداوم نقش برجسته آن در جامعه ايران

 . ترتيب نيروی خود را در مبارزه با ديکتاتوری خون ريز مشترک کنيم
اگر جنبش سبز و دموکراتيک مردم ايران، جنبشی متکثر و چندصدايی است، اين 

به آن معنی است که رهروان آن در بسياری موارد دارای ديدگاه ها و نظرات 
اين حق بايد برای همه و از جمله ميرحسين . گوناگون، مختلف و متضادی هستند

بيانيه ی موسوی اين چندگانگی . موسوی و طرفداران او به رسميت شناخته شود
تاکيد بر اصول حداقلی «را پذيرفته و با رد انحصارگرايی، و آن گونه که او گفته 

علی رغم «، »و مطالبات مشترک و ايجاد تعامل و هماهنگی ميان همه نيروها
پاره های مختلف جنبش  »داشتن هويت مستقل با پذيرش تکثر در درون جنبش

. گيرند »زير چتر فراگير جنبش در کنار يکديگر قرار«سبز را دعوت کرده استد 
ما بر اين باوريم بايد از چنين سياستی استقبال کرد و فکر می کنيم در مبارزه ی 
مشترک با رژيمی خون اشام و سرکوبگر، مشترکات بسياری است که نيروهای 

 . سياسی دموکرات و خواهان تغيير را به هم پيوند می دهد
بر اين پايه است که به نظر ما بيانيه ی موسوی به همه ی نيروهای جنبش 

دموکراتيک و سبز در ايران کمک می کند مبارزه ی مشترکی را برای فتح 
و به زانو درآوردن حکومت خون ريز،  –توده ی مردد  - »منطقه ی خاکستری«

 . به پيش ببرند
 
 
 

 موسوي، به سوي انسجام بيشتر جنبش سبز  18بيانيه ي 
 يادداشت سياسی اخبار روز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خرداد، سالروز راهپيمايی چند ميليونی  ٢۵در روزی عزيز برای ايرانيان،  

خود را تحت عنوان  ١٨مردم تهران، ميرحسين موسوی بيانيه ی شماره ی 
از نظر ما اين بيانيه يکی از محکم ترين . منتشر کرده است »منشور جنبش سبز«

و موثرترين بيانيه های موسوی است که به عنوان سندی کارگشا در جنبش سبز 
 . می تواند به يادگار بماند

موسوی در اين بيانيه، اصالح طلبی شناخته شده ی چندين ساله ی گذشته را پشت 
تصويری که وجه . سر گذاشته و تصويری تازه از اصالح طلبی ارايه داده است

مشخصه ی اصلی آن، دعوت ديکتاتورها به رعايت حقوق مردم و اجرای قانون 
نيست و از انحصارگرايی رايج در جنبش اصالح طلبی تاکنونی هم نشانی نمی 

کسانی که همچنان به تحوالت راديکال و تغييرات اساسی . توان در آن يافت
 . اعتقاد دارند، نبايد به ستيز با اين اصالح طلبی برخيزند و از آن پشتيبانی نکنند
موسوی اکنون می داند و به صراحت می گويد که در پشت پرده ی ديکتاتوری 

. حاکم بر ايران، منافع ميلياردی باندی نهفته است که اکنون بر سر کار است
ديکتاتوری خون ريز امروز به وجود آمده است تا از اين منافع ميلياردی 

يکی از درخشان ترين . پاسداری کند و ثروت ملی ايران را به غارت ببرد
فرازهای بيانيه ی جديد موسوی صراحت او در افشای منافع اقتصادی عظيمی 
است که سلطه گران با برقراری استبدادی خونين از طريق غارت ثروت های 

افشای پيوند باندهای اقتصادی، نظامی و مافيايی در بيانيه . ملی کشور ما می برند
ی موسوی به صراحت مطرح شده است و از همين روست که او به درستی از 

که  –مافيايی به رعايت حقوق مردم  –اقتصادی  –نصيحت اين باند نظامی 
دست برداشته و توجه خود را بيشتر از هر وقت بر گسترش  –ناشدنی است 

جنبش سبز برای پاسداری از حقوق ملی و دموکراتيک مردم ايران قرار داده 
 . است

 : مهم ترين فرازهای منشور موسوی را می توان در نکات زير جستجو کرد
نيست و فضا برای  »حرف آخر«او تاکيد می کند، منشور منتشر شده از سوی او 

طرح ايده های تازه تر، متفاوت و انتقادی باز است و بر اساس آن می توان 
 . منشور بهتری نوشت

او بر پيوند مافيای اقتصادی و نظامی و امنيتی تصريح می کند و منافع اقتصادی 
نامشروع و غارتگرانه ی باند حاکم را در برقراری استبدادی خونين افشا می 

 . کند
او برخالف رويه ی تاکنونی بسياری از اصالح طلبان به طور صريح بر تکثر و 
چند صدايی جنبش سبز تاکيد می کند و نسبت به انحصارگرايی در آن هشدار می 

 . دهد
موسوی در بيانيه ی خود تاکيد روشنی بر اصول جهانی و خدشه ناپذير حقوق 

 . بشر و لزوم اجرای آن ها می کند
منشور موسوی، مبارزه برای اصالح و تغيير قانون اساسی جمهوری اسالمی را 

 . به رسميت می شناسد
از نکات بسيار مهم اين بيانيه تاکيد دوباره و صريح او بر اتحاد جنبش های 

 . اجتماعی نظير جنبش های کارگری، زنان، منطقه ای و دانشجويی است
موسوی با صراحت بيشتری بر همکاری و همگامی طبقات متوسط و زحمتکش 

 . جامعه تاکيد می کند و آن ها را به اتحاد فرا می خواند
بوده  »بدتر«او خود می داند که در نظر بسياری از مردم ايران انتخابی در برابر 

او . است، وقتی به زنجيره ی انسانی از ميدان راه آهن تا تجريش اشاره می کند
انتخاب بسياری از کسانی را که به او بر اساس چنين ديدگاهی رای دادند، به 

 . رسميت می شناسد
طرح اين مواضع در شرايطی که وی زير بيشترين فشارها از طرف يکی از 

خونخوارترين و وحشی ترين نظام های معاصر دنيا قرار دارد، قابل تقدير است 
 . و ما به سهم خود به اين شجاعت و ايستادگی درود می فرستيم
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در سابقه مصاحبه های شما با رسانه های مختلف تنها رسانه ! آقای الويری
هايی مشاهده می شود که بعد از انتخابات به داليل مختلف از جمله اقدام عليه 
نظام و يا ارتباط با جريانات خارج ازکشور تعطيل و يا توقيف شده اند،آيا دليل 

 خاصی داشت که با اين سايت ها مصاحبه انجام می داديد؟ 
من هيچ فيلتری برای خودم قائل نبودم ،وبا هرسايت وروزنامه ای که درخواست 

البته رسانه هائی آه امانتداری نمی آردند . گفتگوداشت،مصاحبه انجام می دادم 
و مصاحبه را مثله می آردند از نظر من در ليست سياه قرار می گرفتند و ديگر 

گفتكو با يك سايت يا روزنامه به معنی پذيرش . با آنان مصاحبه نمی آردم 
يادم نمی رود آه شهيد مطهری در زمان شاه . مواضع آن سايت يا روزنامه نيست

بسياری از متدينين بر او خرده  . آن موقع مصاحبه آرده بود" زن روز "با مجله 
استدالل شهيد مطهری اين . گرفتند آه چرا با يك مجله مبتذل مصاحبه آرده ای

 .بود آه هدف رساندن پيام به مخاطب است
من با همه سايت ها اعم از اصولگرا واصالح طلب آه خواستار مصاحبه شدند 

گفتگو ومصاحبه آرده ام و مقاالتی در سايت شخصی خود منتشر آردم آه رسانه 
حاال اگر اين مقاالت را رسانه های اصالح . ها از آن گرفته و منتشر آرده اند 

برويد از خودشان .طلب درج آرده اند،اما اصولگرايان نه به من مربوط نيست 
  . بپرسيد

 
تنها  88آماری که من از تعداد مصاحبه های شما تهيه کردم ،از ابتدای سال  *

با يک روزنامه آن اعتماد ملی و در سايت ها هم گفت وگوهای مکرر با 
داشتيد که بيشتر اين سايت ها به داليل مختلف توقيف ..جمهوريت وکلمه ،قلم و

 ويا وابسته با بيگانه شناخته شده اند؟ 
 

همانطورکه اشاره .انگار بحث جدی ما از همين ابتدای مصاحبه آغازشده است 
کردم ،من هيچ محدوديتی برای خودم قائل نيستم و اعتقاد دارم که اطالعاتی که 

اگر سايت يا روزنامه ای تخلف آرد بايد . دارم بايد دراختيارمردم قراردهم 
خودش پاسخگو باشد اما دليل نميشود آه تا زمانی آه رسانه ای داير است به دليل 

  .اينكه ممكن است روزی بسته شود من با آن گفتگو نكنم
 
بسياری از اين سايت ها به دليل ارتباط با بيگانه توقيف و يا فيلتر شدند ،يعنی *

 اهداف يک رسانه برای شما اهميتی نداشت؟ 
يكی ازاختالفات من با دوستان شما همين است که من با اينگونه فيلترآردن 

هامخالف هستم و معتقدم به مصلحت نظام جمهوری اسالمی نيست که سايت های 
من با تعطيل شدن روزنامه اعتمادملی هم مخالف بودم و .اطالع رسانی فيلترشود

  .در اين زمينه هم مصاحبه ای انجام دادم
من با توقيف وتعطيل شدن روزنامه و سايت های مختلف به شکل گسترده مخالف 

هستم و متهم کردن اين سايت ها به ارتباط با جريان خارج ازکشورراهم قبول 
ندارم و اين روش که مخالف را به جريان خارج از کشور نسبت دهيم ،قبول 

  .ندارم واينگونه رفتارها را به صالح کشورنمی دانم
 
 60بيش از  88اما طبق اعالم وزارت اطالعات از چند ماه قبل ازانتخابات  *

موسسه و سايت غير مجاز که دنبال براندازی نظام بودند،چطور شما اين 
موضوع را ناديده گرفتيد و با توقيف سايت های وابسته و برانداز نظام مخالف 

 هستيد؟ 
اطالعاتی که من داشتم خالف اين موضوع را نشان می داد وباورمن اينگونه بود 

که اين سايت ها در جهت نظام اما با يک نگرش و رويکرد ديگری فعاليت می 
بايد بپذيريم همان طور آه اثر انگشت دو نفر عين هم نيست فكر و انديشه . کنند

ما بايد اين تنوع سليقه ها را به رسميت . دو نفر نيز نمی تواند عين هم باشد 
درست نيست هر آس آه مثل ما فكر نكرد را . بشناسيم و به آن احترام بگذاريم
  .عامل و وابسته به بيگانه بناميم

 
آقای الويری اين روزها از شما به عنوان يکی از طراحان جريان فتنه نام  *

 برده می شود،اين موضوع تاچه اندازه صحت دارد؟ 
برای من خيلی جالب است که همين روزنامه جوان مدتی پيش خبری را با اين 

الويری از طرف آروبی به دنبال سازماندهی جريان فتنه در " مضمون آه 
  .، منتشرکرده بود"کشوراست 

برای من جای تعجب دارد که روزنامه جوان اين مطلب را از چه منبعی به دست 
  . آورده است،چرا که اين موضوع از اساس و بنيان اشتباه و باطل است

 
اما قبل از اينکه روزنامه جوان اين مطلب موثق را منتشرکند ،سايت ها *

 ورسانه های مختلفی در رابطه با اين موضوع مطالبی را منتشر کرده بودند، 

 اقدام اخير  اعتراض شديد الويري به
 در تغيير متن مصاحبه «جوان«روزنامة  

 
 
 
 
 
 
 

 :جـــرس
، در عدم امانت داری رسانه ای و تغيير »جوان»در واکنش به عملکرد روزنامۀ  

مفاد مصاحبۀ مرتضی الويری با آن روزنامه، اين فعال اصالح طلب ضمن انتقاد 
از اين اقدام و ارسال توضيح برای آن روزنامه، خواستار انتشار متن کامل آن 

الويری  .قرار داد  مصاحبه شد و همزمان متن اصلی را در سايت رسمی خويش
از آنجا "خطاب به مدير مسئول روزنامه وابسته به سپاه خاطرنشان ساخته است 

آه حدود دو سوم مصاحبه من حذف شده و در برخی موارد پاسخ يك سؤال در 
ذيل سؤال ديگری قرار گرفته و از آن بدتر، مطالبی در مصاحبه ذآر گرديده آه 

بهيچ وجه در اظهارات بنده نبوده بلكه برخی از دوستان آن روزنامه، منويات 
بشنوند را، در ) به سليقه آنان(ذهنی خود و آنچه آه دوست داشتند از زبان من 

اند، خواهشمندم دستور فرمائيد متن آامل مصاحبه  روزنامه به چاپ رسانده
  " .اينجانب برای رفع هرگونه شبهه درآن روزنامه محترم به چاپ برسد

خرداد ماه و در سالگشت انتخابات  ٢٢الزم به ذکر است ويژه نامه ای در تاريخ 
رياست جمهوری، در روزنامه جوان منتشر شده بود که متن مصاحبۀ اختصاصی 
آن روزنامۀ حامی دولت، با مرتضی الويری، شهردار اسبق تهران، فعال سياسی 

اصالح طلب و نماينده مهدی کروبی در کميته پيگيری حوادث پس از انتخابات 
 .نيز، در آن گنجانده شده بود

  
از آنجا که بنا به اظهارات الويری، روزنامه مذکور در زمان انتشار آن مصاحبه، 

دست به جرح و مثله کردن آن نموده است، وی ابتدا خطاب به مدير مسئول آن 
  :روزنامه متذکر می شود

 
 مدير مسئول محترم روزنامه جوان 

 با سالم 
خواهشمند است دستور فرمائيد در اجرای قانون مطبوعات توضيحات زير را در 

نامه   ويژه ١٣۵تا  ١٣٢مورد مصاحبه اينجانب با آن روزنامه آه در صفحات 
  .خرداد نشر گرديد، جهت تنذير افكار عمومی منتشر نمايند ٢٢مورخ 

دادم در درج  مصاحبه با اينجانب در دو مرحله انجام از آنجا آه احتمال می
مطالب تحريفات و يا اشتباهی صورت گيرد از آقای البرزی خبرنگار محترم آن 

نويس مصاحبه را قبل از انتشار برای اينجانب ارسال  روزنامه تقاضا آردم، پيش
نويس را ارسال نمود و اينجانب  خرداد اين پيش ١١شنبه  نامبرده روز سه. نمايند

خرداد مصاحبه تصحيح شده را از طريق پست  ١٣نيز در تاريخ يكشنبه 
  .چی در روزنامه جوان ارسال نمودم الكترونيكی برای آقايان البرزی و گيوه

از آنجا آه حدود دو سوم مصاحبه من حذف شده و در برخی موارد پاسخ يك 
سؤال در ذيل سؤال ديگری قرار گرفته و از آن بدتر، مطالبی در مصاحبه ذآر 

گرديده آه بهيچ وجه در اظهارات بنده نبوده بلكه برخی از دوستان روزنامه 
بشنوند، ) به سليقه آنان(منويات ذهنی خود و آنچه آه دوست داشتند از زبان من 

خواهشمندم دستور فرمائيد متن آامل مصاحبه . اند در روزنامه به چاپ رسانده
  .اينجانب برای رفع هرگونه شبهه درآن روزنامه محترم به چاپ برسد

نمايم آه اينجانب فقط مسئوليت آليه مطالبی را آه در تاريخ  در پايان تصريح می
ام  خرداد به عنوان متن نهايی در جلسه مصاحبه برای روزنامه ارسال آرده ١۶
 " .پذيرم و مطالب غير آن ربطی به اينجانب ندارد می

الويری همچنين در سايت رسمی خود و خطاب به مردم و ارباب جرايد 
از آنجا آه روزنامه جوان در ويژه نامه اخير، بخش های "خاطرنشان می سازد 

زيادی از مصاحبه اينجانب را حذف، قسمت هائی را جابجا و مطالبی خالف نظر 
من را در مصاحبه اضافه نموده، جهت رفع هر گونه شبهه، متن آامل اين 

خرداد در اختيار روزنامه جوان قرار گرفته را، در  ١۶مصاحبه را آه در تاريخ 
 ". سايت رسمی خود منتشر می آنم

متن کامل اين مصاحبه که در سايت مرتضی الويری مندرج شده، از قرار زير 
 :می باشد
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  .حبس تعليقی محکوم شدم
 
در مجلس هم کميته ای برای پيگيری همين موضوع کشته شدگان تشکيل *

شد،اما در نهايت آمارارائه شده توسط مجلس با آمارمد نظر شما بسيار متفاوت 
 کشته دست پيدا کرديد؟  72و پايين تر است، چطور شما به آمار 

باخته را به مجلس ارائه کرديم ،اما چند روزبعد  نفر جان69ما اطالعات و اسامی
مجلس اعالم کرد که هيچ اطالعاتی ازطرف کميته پيگيری دريافت نشده است ، 

تا آن زمان . مجددًا نسخه ديگری را برای آميسيون امنيت ملی مجلس فرستاديم
رسيد و با دستگيری ما آار متوقف  72رسيده بود و بعد به  69آميته ما به عدد 

  .شد
 
 شما اين آمار کشته شدگان را براساس چه مدارک وتحقيقاتی به دست آورديد؟ *

آميته پيگيری آسيب ديدگان شماره تلفن، نشانی دفتر و نشانی الكترونيكی خود را 
ها منتشر آرد و از مردم خواست اطالعات خود را در اختيار آميته  در رسانه
  .بگذارند

 
يعنی تنها مبنای شما دررابطه با تعداد کشته شدگان تماس تلفنی و نظرات *

 سايت بود؟ 
بعد ازهر تماس کميته پيگيری با درج مشخصات تماس گيرندگان ،اقدام به تحقيق 

وانجام مصاحبه با خانواده کشته شدگان داشت ، که درنهايت اين آمار به دست 
  .آمد
 
کميته پيگری که در آن زمان با ارگان و يا دستگاهی ارتباط نداشت،چگونه از *

 صحت اطالعات و مشخصات افراد مطلع می شديد ؟ 
ای  جلسه. ما شخصی را به سازمان بهشت زهرا معرفی آرديم تا اطالعات بگيرد

آميسيون امنيت ملی مجلس هم از ما . نيز با آميته منتخب شورای شهر داشتيم
  .دعوت آرد تا برای تبادل اطالعات هماهنگی آنيم

  
ژه آشته سازی از ماه ها قبل  طبق اسناد به دست آمده پرو! آقای الويری*

ازانتخابات کليد خورده بود آنجا که بحث ترور يکی ا زکانديداها و يا همسرش 
در آستانه انتخابات مطرح شد و يا موضوع ترور آقای خاتمی د رپرواز اهواز 

به نظر ميرسد اين موضوعی نيست که يک شبه يا دو شبه اتفاق ....تهران و 
به نظر ميرسد دست جريانات خارجی و ضد انقالب دراين جريان . افتاده باشد

البته اين به آن معنا نيست که شما با اطالع از اين نيت ضدانقالب . پيداست 
وليکن اين موضوع که جريان خارج نشين با هدف .دنبال اهداف آنها بوده ايد 

از سوی ديگر  .تهييج مردم در داخل دنبال کشته سازی بود غير قابل کتمان است
بخش زيادی از آمارهای موجود غير واقعی و سا ختگی است حداقل موضوع 
اين است که خود ما در روزنامه جوان با چند تن ا ز افرادی که د راين ليست 

بعنوان کشته مطرح شده بودند مصاحبه کرديم و زنده بودنشان را بررسی 
،چطور است آه شما اين موضوع را ناديده گرفته ايد و بازهم به آما ! کرديم 

 آشته تا آيد داريد؟ 72ر
ذآراين عدد برمبنای يافته ها واطالعات جمع آوری شده سطح شهراست و 

. افرادی هم آه در آميته فعايت داشتند ،افرادی شناخته شده و مورد اطمينان بودند
البته احتمال اشتباه در اين موضوع را نفی نمی کنم وليکن به طور قاطع و صريح 

اعالم می آنم آه ما هيچ قصد و هدف سويی در اعالم آمار نداشتيم و حتی به 
اصل امانت داری و رازداری اسناد و مدارآی آه به آميته تحويل داده می شد 

بازهم تاکيد می کنم من احتمال اشتباه را در يك چنين موضوع .،پايبند بوديم
حساسی نفی نمی آنم ،احتمال اين موضوع است آه در اين ليست اشتباهاتی هم 

 .وجود داشته است
 
اما دررابطه با اين موضوع و آمارهای نادرست به نظام ضربات جبران *

 !ناپذيری وارد شد
اين موضوع به قضيه هلوآاست و ادعاهای مختلف برای آشته شدآان شباهت 

نگاه اصلی بايد به گونه . در حالی آه مسئله اصلی تعداد آشته شذگان نيست. دارد 
ای باشد آه حتی اگر يك نفر بيگناه هم آشته شده باشد ،دغدغه رسيدگی به پرونده 

  .اين يك نفر هم در آشور وجود داشته باشد
 
يکی ا زکسانی که نامش در اين ليست وجود داشت فردی به نام سعيده پور *

آقايی است که بعدها مشخص شد وی ا زخانه فرار کرده و ليکن اسمش د 
که البته آقای موسوی هم درمراسم ختم ساختگی . رليست مذکور وجود داشت

 شما احتماال بهتر ا ز من ميدانيد خواهر اين فرد سپيده پور ! اين فرد شرکت کرد

فقط کافی است اسم شما رادراينترنت جستجو کنيم ،تعداد زيادی خبر ،گفت وگو 
 ؟ !و مقاله در رابطه با نقش شما در فتنه های بعد از انتخابات به دست می آيد

بودن آنچه " موثق "برای اينكه فضای مصاحبه تلطيف شود بگذاريد در رابطه با 
ميگويند يك بنده خدائی بطور  . آه روزنامه جوان منتشر آرد لطيفه ای را بگويم

اه حسن توئی ؟ من : ناگهانی به دوستش در خيابان برخورد آرد و به او گفت 
حسن گفت نه اينطور نيست من زنده هستم ، . چندی پيش باخبر شدم آه تو مردی 

چون اون منبع خبری آه خبر  . طرف گفت نه بابا ، تو مردی. مگه نمی بينی
  !!! مرگتو داد آامال موثق بوده

من . اما برگرديم به مطالب موثق شما يعنی نقش من در حوادث پس از انتخابات
 25در جريان انتخابات فعال بودم، اما پس از انتخابات ، به غيراز راهپيمائی 

تنها فعاليت تشكيالتی من پس از . خرداد ، در هيچ تجمعی حضور نداشتم 
انتخابات ، حضور در آميته پيگيری آسيب ديدگان حوادث پس از انتخابات بود 

 17آه توسط آقايان موسوی ، آروبی و خاتمی تشكيل شد و با دستگيری ما در 
دادگاه عضويت ما در آميته فوق را خالف . شهريورفعاليت اين آميته متوقف شد 

خرداد  25قانون ندانست و تبرئه شديم اما بنده را به علت شرآت در راهپيمائی 
حاال شما آه مدعی شده ايد آه من جزء . به يك سال حبس تعليقی محكوم آرد 

  .جريان فتنه و يا طراحان فتنه بوده ام بايد مصداق فتنه را نشان بدهيد
من در اينجا صريحا می گويم هيچ يك از آسانی را آه در چارچوب قانون 

،به خصوص .خواستار مطالبات قانونی خود و ديگران هستند فتنه گر نمی دانم 
افرادی را آه عشق و اعتقادشان به اسالم و ايران را در روزهای سخت نشان 

  . داده اند
 
مقام رهبری بارها در سخنانشان بعد از انتخابات نسبت به جريان فتنه و *

هوشياری آحاد جامعه هشدار داده اند،فکر نمی کنيد اين نظرشما در رابطه با 
 عدم قبول جريان فتنه با صحبت های رهبری در تناقض است ؟

البته من به شخصه به اين موضوع معتقد هستم که در جريان انتخابات و حوادث 
تلخ بعد از آن جرياناتی که سمت و سوی آنها به ضد انقالب برمی گردد سعی 

به عبارت ديگرجريانات . داشتند ازوضعيت به وجود آمده سوءاستفاده کنند
برانداز که سالهاست دنبال اهداف خود هستند ،ازيک فضای آشوب زده بهره 

برداری های خاص خودشان را می آنند ، و اين فضای آشوب زده و ملتهب پس ا 
 .زانتخابات سال گذشته به نوعی فراهم شد

اين نکته را هم بگويم که چنانچه به افرادی که سابقه درخشانی در نظام و انقالب 
داشته اند،تهمت فتنه گروارد کنيم ، استوانه های تنومندی را آه درشرايط دشوار 

حساب جريان فتنه . ، جامعه سخت به آن ها نيازمند است فرو خواهد ريخت 
 .باحساب معترضين به انتخابات جداست

 
 شما به چه علتی دستگير شديد؟ *

زمانی که درتحقيقات کميته پيگيری آسيب ديدگان حوادث پس از انتخابات ،تعداد 
رسيد وبه محض اينکه آقای بهشتی سخنگوی کميته اين  72کشته شدگان به عدد

آماررااعالم کرد ،بالفاصله هم دفتر کميته پيگيری پلمب شد و تمام مدارک 
استاد حقوق دانشگاه )ووسايل ضبط و من و آقای بهشتی و آقای دآتر امينی 

  .دستگيرشديم) شيراز
 
به نظر ميرسد در قضيه تعداد کشته شدگان سهوا و يا شايد هم عمدا آماری  *

البته ما به نيت خير شما . اعالم شد که نظام بالطبع آن تحت فشار قرار بگيرد 
در مورد حضور دراين کميته شک نداريم ولی عددی که اعالم شد مقداری 

مشکوک بود با اين اوصاف آماری که از طرف کميته در رابطه با تعداد کشته 
 شدگان اعالم شد تا چه ميزان مستند و با توجه به واقعيت ها بود؟ 

آقای بهشتی بر مبنای اطالعاتی که در دفتر و توسط کارکنان دفتر کميته به دست 
آمده بود، اين آمار را اعالم کرده بود و من هم تصورمی کنم که اين آمار بدون 

هيچ قصد وغرضی اعالم شده است و تمام اين موارد هم در دادگاه مطرح شد و 
همه ما در دادگاه در زمينه فعاليت های آميته اعم از جمع آوری پول جهت آمك 

  .به خانواده های آسيب ديده و يا انتشار آمار جان باختگان و غيره تبرئه شديم
 
 اما شما با وثيقه آزاد شديد؟*

بله من به قيد وثيقه آزاد شدم ولی اين به معنی ثبوت مجرميت نبود زيرا دادگاه 
سه اتهام از سوی دادستانی به من وارد شده بود .من در آن زمان تشكيل نشده بود 

ديگری . ،يکی فعليت درکميته پيگيری آسيب ديدگان حوادث پس از انتخابات
 25دررابطه با مصاحبه هايی که انجام داده بودم وسوم شرآت در راهپيمائی 

در رابطه با مصاحبه ها و حضور درکميته پيگيری من دردادگاه تبرئه . خرداد
 شدم ،اما دادگاه داليل من را برای شرکت در راهپيمايی نپذيرفت ومن به يکسال 
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هرگونه هنجار شکنی و ميدان دادان به جريانات مخالف نظام را به ضرر منافع 
 . ملی می دانم

 
بحث تقلب در انتخابات از جمله مباحثی بود که بعد از انتخابات به کرات از *

بنابر شواهد . طرف آقايان موسوی و کروبی و برخی هوادارانشان مطرح شد
برای اولين بار در . موجود اين بحث از ماه ها قبل از انتخابات مطرح شده است 

آقای بهزاد نبوی بحث تقلب را مطرح کرد ، از سوی ديگر آقای کروبی  87پاييز 
هم در سخنانی پيش ا زانتخابات با توصيه به دوستانش به صراحت اعالم می 
کند که به هيچ وجه در انتخابات تقلب نمی شود ونبايد اعتماد عمومی مردم را 

. سلب کرد،اما بعد از انتخابات بحث تقلب به صورت گسترده مطرح می شود
خرداد د رمجمع روحانيون به آقای  23آقای محتشمی پور د رجلسه روز شنبه 

موسوی م يگويد ما آنقدر سند و مدرک ا زتقلب داريم که اگر مقاومت کنی 
حتی برخی معتقدند دليل ايجاد توهم برای آقای ! رييس جمهورت می کنيم

موسوی همين سخنان محتشمی پور بعنوان رييس کميته صيانت ا زآرا آقای 
ازآن طرف مقام معظم رهبری هم زير سوال بردن سالمت . موسوی بوده است

انتخابات را جرم بزرگ و به ضرر کشور دانسته اند، پافشاری دوستان شما 
 برموضوع تقلب و عدم توجه به سخنان رهبری به چه علتی بوده است؟

در مورد مواضع ميرحسين موسوی و نزديکانشان و کروبی خودشان بايد 
پاسخگو باشند ،اما من به عنوان مسئول کميته صيانت از آرای آقای کروبی 

ماحصل برداشت هايی که در رابطه با انتخابات داشتم را در جلسه چهارشنبه 
 .خرداد در حضورمقام معظم رهبری ارائه کردم26

نگرانی از سالمت يک انتخابات می تواند به طور طبيعی وجود داشته باشد و به 
 نظر من نفس نگرانی طبيعی و در همه انتخابات های گذشته هم وجود داشته است

اين دغدغه اتفاقا بد هم نيست زيرا باعث دقت بيشتر برگزارکنندگان انتخابات  .
 .می شود

اما اينکه پروژه ای به نام تقلب در انتخابات توسط افراد مخالف نظام پايه ريزی 
 . شده باشد ،حداقل درستاد آقای کروبی را نفی می کنم

متاسفانه ما فکر می کنيم که اگر انتقادی از يك فرد يا يك ارگان نظام می شود 
،تمام نظام زير سوال رفته است ،در صورتی که نظام جمهوری اسالمی بسيار 

 .باالتر از اينگونه صحبت ها است
درصد به آن رای مثبت دادند و بيش صدها هزار نفر در  98نظامی داريم که 

نظام .عرصه های مختلف دفاع و جنگ در راه حفظ اين نظام به شهادت رسيدند
جمهوری اسالمی مجموعه ای از رهبری و قوه قضائيه و مجريه و دستگاه های 

 .نبايد هر نقدی را تضعيف نظام تلقی آنيم  .مختلف است
 
اما دوستان شما که بارها به موضوع تقلب اصرارداشتند،نه تنها در فرصت *

قانونی هيچ سندی ارائه نکردند،بلکه در يکسال گذشته هم سندی ارائه نکردند 
 !و پيوسته نظام را به اعمال تقلب در انتخابات محکوم کرده اند

ما در کميته صيانت از آرای آقای کروبی در مراحل مختلف چه قبل و چه بعد از 
انتخابات نامه های مختلفی را به مراجع مختلف،شورای نگهبان و حتی رهبری 

تا .خرداد تقديم شورای نگهبان شد  24شكايت جامع ما هم در. نظام ارسال کرديم
جائی آه من خبر دارم آقای محتشمی نيز در ستاد آقای موسوی همين آار را 

من پس از تاييد صحت . اما من در مورد ساير دوستان پاسخگو نيستم.انجام دادند 
انتخابات توسط شورای نگهبان از بيان هر گونه بحثی در رسانه ها در اين باره 

اين نكته را هم اضافه آنم آه شما ممكن است با يك قانون آه . خود داری آردم
تمام مراحل آن اعم از تصويب مجلس و تاييد شورای نگهبان راگذرانده مخالف 

مهم اينست . باشی و حتی در اين مورد حرف بزنی واين آار شما خالف نيست 
آه اگرامری آليه مراحل قانونی را طی آرد بايد به آن تمكين آنيم ولو اينكه از 

و بدون محدوديت زمانی براساس . نظر آارشناسی نظر ديگری داشته باشيم 
  .اسناد و شواهد موجود و مبنای قانون روند کلی انتخابات را بررسی کند

 
در اين شرايط که بيشتر افراد و مسئوالن برای حرکت کشور به ! آقای الويری*

سمت آرامش و همت و کار مضاعف برای جبران عقب ماندگی ها سکوت کرده 
اند، فکر نمی کنيد که اين نوع موضع گيری ها به نوعی موجب التهاب در 

 جامعه و تشويق بيگانگان شود؟
اين موضوعی که شما اشاره می کنيد ،يعنی اينکه صدای مخالف را ساکت 

کنيم،روزنامه و سايت ها را ببنيدم و اجازه بدهيم که دولت هرکاری که دلش می 
نتيجه اين خواهد شد که جامعه به سمت اشتباهات بزرگ و .خواهد انجام دهد

در اصل نهم قانون اساسی آمده است که هيچ مقامی حق . سنگينی خواهد رفت 
ندارد به نام حفظ استقالل و تماميت ارضی آشور آزادی های مشروع را، هرچند 

 .با وضع قوانين و مقررات سلب آند

آقايی از فعاالن کميته گزارشگران حقوق بشر و از نزديکان کيوان رفيعی عامل 
اينکه نام اين فرد در ليست کشته . کد دار گروهک مجاهدين خلق بوده است 

شدگان منتشر می شود از آن دست شواهدی است که بر جعلی و مشکوک بودن 
 اين ليست صحه می گذارد؟

اين از همان مواردی است که گفتم اشتباه بوده است و البته کميته اين  -بله
يادم هست آقای مقيسه آه دفتر آميته را اداره می . موضوع را فورا اعالم کرد 

آرد در اولين جلسه نام دو نفر را آه به اشتباه جزء جان باختگان ذآر شده بود 
در مورد خواهر اين فرد و يا  . اعالن آرد آه يكی از آنها سعيده پورآقائی بود

يکروز به اشتباه نام سعيده پور آقائی . کيوان رفيعی اطالعات من صفر است 
درليست جان باختگان آمد و پس از سه چهار روز گفتند اشتباه شده و از ليست 

  . هيچ غرض و مرضی هم حد اقل از ناحيه دوستان ما در کار نبوده. خارج شد 
  

نكته ديگر اينکه اين ليست اسامی که کميته منتشر کرد کامال منطبق با ليستی  *
است که از طريق کيوان رفيعی عامل کد دار منافقين دراختيار محسن مخملباف 

که سخنگوی خارج ازکشور مهندس موسوی بود قرار گرفت و همين ايميل 
نفر بود بعنوان کشته  72برای آقای بهشتی ارسال شد و ليست مذکور که شامل 

سند مربوط به اين ايميل موجود . شدگان حوادث پس ازانتخابات منتشر شد
البته اين به آن معنا نيست که همه اعضای کميته مذکور از اين ايميل با . است 

 خود شما از اين ايميل و ليستی که آمده بود خبر داريد؟. خبر بوده اند
وليکن به صراحت اعالم می  . نه من ا زموضوعی که شما می گوييد بی خبرم

آنم آه اگر برای افراد آميته پيگيری صحت و يا غير واقعی بودن مطلب واسمی 
ما . مشخص می شد هيچ انگيزه ای برای عدد سازی دروغی وجود نداشته است 

هدفمان پيگيری موضوع و سر و سامان دادن به ماجرا بود وبا نيت خير وارد 
نفره که ما  72يا  69ضمنا به طور قطع می گويم هرگز ليست .اين کار شديم 

منتشر کرديم بر گرفته ازکانال خارجی که شما گفتيد نبود ، زيرا ليست ما ، در 
علت تشابه ليست .تماس با خانواده های جان باختگان به تدريج جمع آوری شد 

 .می تواند اين باشد که آن ها از ليست ما گرفته باشند نه ما از آن ها
 
ما شما را فردی انقالبی با پيشينه سوابق مبارزاتی قبل ! جناب آقای الويری *

شما در . ازانقالب و خدمت به نظام امام و انقالب دربعد از انقالب می دانيم
جريان حوادث و اتفاقات يكسال گذشته به نوعی سكوت آرديد و در راستای 

محكوم آردن حوادث اقدامی انجام نداده ايد،در صورتی آه از شما به عنوان يك 
شخص انقالبی و دارای سابقه مديريتی در سال های گذشته انتظار می رفت آه 
در برابر اين اتفاقات که کليت نظام را نشانه رفته بود واآنشی داشته باشيد،آيا 

 اين سكوت به علت معذورات حزبی و جناحی بوده است ؟
من بر مبنای . من اصال عضو حزبی نيستم تا معذوريت حزبی داشته باشم  –خير 

اين باور و اعتقاد هم همان عشق به اسالم و . باورها و اعتقاداتم حرف می زنم 
. ايران است آه به خاطر آن پنج بار قبل از انقالب به زندان رفتم و شكنجه شدم 

 .اميدوارم باقيمانده عمر هم آتش اين عشق در دلم روشن و فروزان بماند
موضع گيری های من بعد از انتخابات هم يك رويكرد انتقادی نسبت به دولتمردان 
بود و معتقد بودم آه اعتراض افراد معترض را نبايد با زور پاسخ داد،بلكه روش 

 .های منطقی وقانونی برای اين موضوع وجود دارد
من قبول دارم آه از هر حادثه ای ولو آوچك در آشور، جريانات بيگانه و ضد 

اما  . انقالب سوء استفاده می آنند و در اين مورد هيچ شك و ترديدی وجود ندارد
متاسفانه اتفاقات يکسال . ما نبايد با آار های نسنجيده بهانه به دست آنان بدهيم

 .گذشته هم فارغ از اين موضوع نبود
بدون ترديد جريان ضد انقالب درماجرای بعد ازانتخابات به دنبال بهره برداری 

من معتقدم آه در شرايط آنونی هم .و سوء استفاده از شرايط موجود بود و هست
می توان با استفاده از راهكار های منطقی بين دلسوزان نظام و دوستداران آن 

آشتی به وجود آوريم و از اين طريق از سوءاستفاده جريانات مخالف نظام و ضد 
 .انقالب که مترصد ضربه زدن به ايران است جلوگيری آنيم

  
چرا همين دلسوزان انقالبی آه مورد نظر شما هستند و از آنها انتظارزيادی *

در آشور است ،توهين به امام و رهبری ونظام وبه تاراج رفتن ميراث معنوی 
 واکنش نشان ندادند؟) ره(امام 

بر عكس ، جريان منتقد آه در ميان آنان بسياری از مبارزين وانقالبيون قبل از 
انقالب ، مراجع ، روحانيون انقالبی ، جبهه رفته ها و وفاداران به نظام 

جمهوری اسالمی و نزديكان امام خمينی به چشم می خورند رفتارهای دولتمردان 
نظير دستگيری ها ، اعتراف گيری ها ، بستن مطبوعات و سايت ها ونظير اين 

 .ها را به تاراج رفتن ميراث امام وتضعيف نظام و رهبری می دانند
 البته هرگونه اعتراض و يا شکايت از موضوعی بايد در چارچوب قانون باشد و 
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شايد با برخی از رفتارها مشکل داشته باشم اما اينکه افرادی به صورت دائم عليه 
آقای کروبی تبليغ کنند وعنوان يکی از سران فتنه را به وی اختصاص دهند ،راه 

من افرادی نظير آروبی را جزء خدمت گذران وسرمايه . درست و اصولی نيست
ما مجاز نيستيم سرمايه های نظام را به دليل اختالفات سياسی . های نظام می دانم

  . به تاراج دهيم
 
همين آقای کروبی ،به نظام جمهوری اسالمی تهمت تجاوز در زندان ها را  *

 وارد کرده است،باز هم شما معتقديد که اين فرد در بين مردم محبوبيت دارد؟ 
اين چه حرفی است آه به محض اينكه شخصی يك مآمور زندان و يا يك آارمند 

اما از سوی ديگر وقتی در . شود آند تهمت به نظام تلقی می را متهم به تخلفی می
شوند و يا به آوی دانشگاه نيمه شب حمله  آهريزك چند نفر در زندان آشته می
  .می شود اين حساسيت وجود ندارد

آقای کروبی بر مبنای يکسری استداللها اين موضوع را اعالم کرده است ،من در 
اين اختالف نظر را هم با ايشان . حال حاضر در مقام دفاع از آقای کروبی نيستم 

دارم که منطقی بود قبل از منتشر کردن نامه ،بررسی ها را کامل و در مرحله 
  .بعد و در صورت احراز ، موضوع اعالم می کرد

 
بنابر اسناد به دست آمده توسط وزارت اطالعات برخی از آقازاده ها و سران  *

فتنه با ارتباط با جريانات خارجی به دنبال براندازی نظام بودند،شما اين 
 موضوع را هم نفی می کنيد؟ 

خود اين موضوع بايد ثابت شود و تنها يک ادعا مسئله را حل نمی کند،اگر فردی 
به دولت انتفاد داشته باشد، اين شخص ضد نظام نيست و نمی توان عنوان ارتباط 

  .با بيگانه به او وارد کرد
برای من قابل قبول نيست که چهره هايی همچون آقايان موسوی ،کروبی و 

اگر با اين روش ها . خاتمی وابستگی به جريانات خارج از کشور داشته باشند
  . چی باقی می ماند چهره های انقالب را ملكوك آنيم 

 
شما درتمامی پاسخ هايتان به نوعی موضوع را به دولت نسبت !آقای الويری *

می دهيد،بحث ما دررابطه با دولت نيست ،موضوع براندازی نظام است که فکر 
  !می کنم بسيار باالتر از تخريب دولت باشد

من اين موضوعات را اتهامات بی اساس می دانم و به واقع به صادق و سالم 
... بودن افرادی همچون مصطفی تاجزاده، بهزادنبوی ، ميردامادی ، باقی و

اعتقاد دارم و با اطمينان خاطر بر اين باور هستم که اين افراد مدافع نظام 
هستند،اما متاسفانه همواره اين روش ها وجود داشته است که برای اينکه رقيب 

را از صحنه خارج کنند،اتهاماتی نظير جاسوسی و وابسته بيگانه بودن وارد می 
  .کردند

 
بسياری از اين افراد انقالبی که مد نظر شما هستند،در دادگاه های بعد از  *

حوادث اعترافاتی را در زمينه همکاری با بيگانه و جريانات خارج از کشور 
 داشتند،چطور شما اين موضوع را ناديده گرفته ايد؟ 

نگهداری در زندان انفرادی برای فردی که به طور دائم صدها صفحه در روز 
مطالعه انجام می دهد و با دهها نفر در تماس است و قرارگرفتن در يک سلول 

  .انفرادی و ايزوله شدن از آليه اخبار خودش يک شکنجه است
بنابراين من به هيچ وجه افرادی را که در اين شرايط مجبور به بيان سخنانی شده 

  .اند را نکوهش نمی کنم
 
اما آقای عطريانفر مدت ها بعد از آزادی در گفت وگوبا رسانه های مختلف *

صحبت هايی برخالف نظرات شما داشته اند ،اما شما به مواردی چون شکنجه 
 و زندان انفرادی اشاره می کنيد؟ 

شايد هم نظرات سابقش تغيير  .گذارم فر احترام می من به نظرات آقای عطريان
  .آرده باشد آه باز هم برای من قابل احترام است

 
يکی از انتقاداتی که همواره به شما وارد شده ،مربوط به پيش بينی های غلط *

در  12/87/ 27و اشتباه در زمان مختلف است ،به طور مثال شما در تاريخ 
گفت وگو باايسکانيوز اعالم کرديد که انتخابات به درو دوم نمی رود،در حالی 

در مصاحبه ای با روز آنالين دور دوم انتخابات را  18/3/1388که در تاريخ 
پيش بينی کرديدو در مواردی هم به عميق تر شدن وقايع بعد از انتخابات اشاره 

 داشته ايد ،آيا اين انتقادات را قبول داريد؟ 
مطلبی که در رابطه با يک مرحله بودن انتخابات گفتم مربوط به زمان کانديدايی 

آقای خاتمی بود و من هم بر اين باور بودم که انتخابات با حضور خاتمی يک 
 در حال .من با انصراف آقای خاتمی مخالف بودم . مرحله ای تمام خواهد شد

دست شكسته آار می آند اما دل شكسته آار " مثلی است معروف آه می گويد 
تجربه تلخ آشورهای آمونيستی و شوروی سابق را بياد داشته باشيم ". نمی آند 

آه چگونه به دليل ناذيده گرفتن آزادی ها و ساليق فردی ، عليرغم شعارهای 
شما اگر به ساليق و عقايد . سال فرو پاشيد  80آرمانی و بلند پروازانه پس از 

افراد اجازه بروز و ظهور نداديد دل او را شكسته ايد و ديگر دستش به آار نمی 
بنابراين ايجاد فضای باز برای انتقاد و ابراز ديدآاهها نه تنها خالف همت  . رود

شما ببينيد بهروری نيروی . و آار مضاعف نيست ،بلكه مقوم و الزمه آن است 
در ) آه شاخصی برای شعار همت و آار مضاعف ميتواند باشد(انسانی 

 . آشورهای آزاد بيشتر بوده است يا در آشورهای غير آزاد
بايد بپذيريم آه ايران بايد بوسيله همه ايرانيان آه حاضر به فعاليت در چارچوب 

هنجارهای قانونی موجود هستند ساخته شود وديدگاههای آنها را بايد محترم 
 .جامعه يك صدائی راه به جائی نخواهد برد. بشماريم 

 
ويرانگری و تخريب به سود هيچکس نيست و نبايد برای احقاق حقوق به "*

اين جمله بخشی از يکی از مقاالتی است " روش های غير اخالقی متوسل شد
که شما چندی پيش منتشر کرديد ،با توجه به اين ديدگاه چرا و به چه علت 

زمانی که کروبی با اقدامات خود به دنبال تحريک افکار عمومی بود شما در 
 سمت مشاورش اين جمالت و ديدگاه ها رابه آقای کروبی انتقال نمی داديد؟ 

خرداد بود که به صورت مشترک  25تنها فراخوانی که اعالم شد مربوط به روز 
توسط موسوی و کروبی اعالم شد و اين فراخوان هم به نظر من هيچ 

کارغيرقانونی نبود، چرا که به وزارت کشور تقاضای راهپيمايی خود را اعالم 
  .کردند

 
 البته وزارت کشور مجوز نداد؟*

قانون اساسی 27بسياری از افراد و خود من هم معتقد هستند که طبق اصل 
: گويد  بطور صريح می 27اصل . راهپيمايی و تجمع نيازی به اخذ مجوزندارد

ها، بدون حمل و سالح، به شرط آنكه مخل به  تشكيل اجتماعات و راهپيمايی 
اين نكته را هم اضافه آنم آه بنده سمت مشاورت . مبانی اسالم نباشد آزاد است

تنها مسئوليت من پس از انتخابات عضويت در آميته . آقای آروبی را نداشتم
  .پيگيری آسيب ديدگان بود

 
اما بسياری از اين راهپيمايی ها در آخر به درگيری و اغتشاش کشيده شد *

 ،چطور شما اين موضوع را ناديده می گيريد؟ 
خرداد هيچ کدام از راهپيمايی ها بنابردرخواست آقای کروبی نبود،به 25بعد از 

  .بهمن که در روز قدس هم من در زندان بودم 22غير از روز قدس و 
 
اگرآقای کروبی تنها يک بار اعالم فراخوان راهپيمايی داشت، اما در حوادث *

بعد از انتخابات با نطق ها و پيام های خود به ويژه با تهمت به نظام به نوعی 
جامعه را به سمت التهاب و نگرانی می کشاند،شما که مخالف ويرانگری و 

 تخريب هستيد ،بازهم اين موضوع را قانونی می دانيد؟ 
اين مواردرا بايد از خود آقای کروبی سوال کنيد ،چرا که من مسئوليتی که در 

قبال آقای کروبی داشتم ،پيگری امور آسيب ديدگان بود که اين کميته پيگيری هم 
  .شهريوربه نوعی تمام شد 17بعد ازدستگيری من در تاريخ 

ها را اعالم کرد و  کروبی با استدالل هايی که داشت ، موضوع تجاوز در زندان
آنم  به علت اينکه اطالعی در اين زمينه ندارم مطالب آقای کروبی را نه تاييد می

  .و نه تکذيب
 
 به چه علت شما در انتخابات به سمت آقای کروبی رفتيد؟  *

من آقای کروبی را به جهت سوابق انقالبی و حضوردر مديريت ها کالن يک 
فرد راسخ و پابرجا در نظام اسالمی می دانستم و احساس می کردم که در زمينه 

  .برنامه های اقتصادی و سياسی به نظرات من نزديکتر است
به عبارت ديگر آقای کروبی به نظر متخصصين اقتدا می کند و آمادگی پذيرش 

  .نظرات کارشناسان را دارد
در . اما از نظر اقتصادی با ساليق و برنامه های آقای موسوی موافق نبودم

رابطه با آقای احمدی نژاد هم به هيچ وجه و از هيچ نظر با ساليق و افکارش 
بنابراين من و چند . آقای محسن رضايی هم هنوز نامزد نشده بود. موافق نبودم

ای اقتصادی، فرهنگی  ای در زمينه نفر از دوستان تصميم گرفتيم با تدوين برنامه
  .و سياسی با آقای آروبی همكاری آنيم

 
اين مواردی که اشاره کرديد،مربوط به زمان پيش از انتخابات بود در حال *

 حاضرهم با توجه به اقدامات آقای کروبی هنوز هم همين نظر راداريد؟ 
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 ناديده می گيريد؟ 
ها تعدادشان بسيار محدود است ومخاطبين آن تنها تعداد محدودی  اين مناظره

دانشجو هستند و بصورت ناقص در برخی از مطبوعات آه تيراژشان درحد 
در حاليكه ضريب نفوذ صدا و سيما در . شود شصت هفتاد هزارتاست منتشر می

رسانی به مردم باالی هفتاد درصد است اما متأسفانه جريان اصالح  زمينه اطالع
  .رسانی محروم است طلب بكلی از اين امكان ملی اطالع

  
  

يکی ديگرازانتقاداتی که به شما وارد است،مربوط به پيش بينی شما درباره *
طرح هدفمند سازی يارانه ها در کشورمی شود،شما در يادداشتی اين طرح را 

قانون اساسی اعالم کرديد،در حالی که با تاکيدات مقام معظم 55مغاير با اصل
رهبری و همکاری دولت و مجلس سرانجام اين طرح به صورت قانون در آمد و 

آماده اجرا درکشور است،به واقع علت اينگونه پيش بينی های اشتباه در چه 
 مواردی است؟ 

 .من به طور قطع اعالم می کنم که چنين نبوده است
  

 
قانون اساسی و با چند قانون ديگر  53اليحه هدفمند کردن يارانه ها با اصل " *

مغايرت داردو موجب آشفتگی مالی و توسعه رانت خواری درکشور می 
اين جمله بخشی از مطلبی است که در حال حاضر به نقل از شما در "شود

 سايتتان هم قرارگرفته است،باز هم اين موضوع را قبول نداريد؟ 
انتقاد من . اليحه هدفمند کردن يارانه ها با قانون هدفمند کردن آن تفاوت می کند

در رابطه با اليحه ای بود که دولت به مجلس داد و در حال حاضرهم آن انتقادات 
اما خوشبختانه مجلس اشکاالت اين اليحه را برطرف کرد و در . را وارد می دانم

نتيجه اين قانون که مصوب مجلس است را قبول دارم ،اما اليحه ای را که از 
طرف دولت به مجلس ارائه شد را هنوز هم مغاير با اصولی از قانون اساسی و 

  .باعث آشقتگی مالی می دانم
البته تعدادی از نمايندگان مجلس هم همانند دکترتوکلی دررابطه با اليحه دولت 
  .همين نظرراداشتند،اما قانون مصوب مجلس تمام اين ايرادات را برطرف کرد
اگر بخواهم در رابطه با فعاليت های اقتصادی يک فعاليت اصولی و صحيح 

اين جراحی مهمی . دولت را نام ببرم ،اجرای طرح هدفمند سازی يارانه ها است
بهترين زمان اين جراحی ، ماههای . است که ميبايستی خيلی زودتر انجام می شد 

اين نقد به آقايان هاشمی وخاتمی وارد است که . بود  598پس از پذيرش قطعنامه 
  .چرا در دوران خود اين مهم را به انجام نرساندند

 
عالقه مند هستم نظر مشاور آقای کروبی در انتخابات و شهردار اسبق تهران *

 را در رابطه با مفاسد اقتصادی و مبارزه با آن درجامعه بدانم ؟ 
متاسفانه دردولت آقای احمدی نژاد تمزکزگرايی بيش ازحد،غير شفاف بودن 

اقتصاد و تصميات غيرکارشناسی که درحوزه اقتصاد اتخاذ شد، موجب اين شده 
آم . است که فساد اقتصادی در کشور و سيستم اداری کشور افزايش پيدا کند

نيستند افرادی آه در چند سال اخير از هيچ شروع آرده و اآنون بيلياردر شده 
های  در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم چند سالی است آه صحبت. اند

  .آنچنانی در مصاحبه ها می شود ولی در عمل مردم چيزی نديده اند
  

اما مطالعات انجام شده خالف صحبت های شما را اثبات می کند،اين مطالعات *
نشان می دهد که ريشه فساد اقتصادی از دوران دولت آقای هاشمی به وجود 

  !آمد
متاسفانه واقعيت های اقتصادی تحت تأثير تسويه حساب های سياسی .چنين نيست 
من معتقدم که قاطعانه بايد با مفسد اقتصادی برخوردقانونی .گيرد قرار می

اما اشكال اينجاست آه ما ، مفسد اقتصادی را ، يک شخصيت .صورت گيرد
غافل از اين آه ، . حقيقی تلقی می کنيم و دنبال نام و فاميل او می گرديم

مهمترازمفسدين حقيقی مفسدين حقوقی هستند که عبارت از مجموعه های حقوقی 
به علت ناسالم يودن سيستم اقتصادی زمينه . نادرستی است که دزد پرور هستند

برای دزدی و فساد اقتصادی فراهم شده است ،يعنی بسياری از افراد يکباره 
  .ثروت های هنگفتی را به دست می آورند

تا زمانی که سيستم شفاف اقتصادی وجود نداشته باشد ومناقصه ها و مزايده ها با 
ابهامات برگزار شود و قوانين و مقررات به زبان و منطق اقتصاد تدوين نشود و 

آسانی قبل از ديگران به اطالعات اقتصادی دسترسی داشته باشندذ اين مفاسد 
در قدم اول بايد قانون های شفاف و روشن را برای سالم . وجود خواهد داشت 

  .سازی اقتصاد تدوين کنيم
 بايد برای مبارزه با مفاسد اقتصادی علت ها را بررسی کردتا به نتيجه مطلوب 

حاضر هم همين برداشت را دارم که چنانچه خاتمی انصراف نداده بود، با 
استقبال عظيمی که در سفر به سه استان از او مشاهده کرديم بازبا رای باالو 

  .قاطع در مرحله اول به پيروزی می رسيد
با روز آنالين در رابطه با پيش بينی دو  3/88/ 18اما در رابطه با مصاحبه 
بله پيش بينی من اين بود آه انتخابات بين موسوی و  .مرحله ای شدن انتخابات 

  .يک نفر ديگربا تقدم آقای موسوی به مرحله دوم کشيده می شد
 
 شما با چه معياری اين مطالب را عنوان می کنيد؟ *

برداشت من بر مبنای نظر سنجی ها و اطالعاتی است که دريافت کردم ودر آن 
  .زمان معتقد بودم که ميرحسين موسوی با رای باال انتخاب خواهد شد

در رابطه با انتقاد سوم يعنی عميق تر شدن وقايع بعد از انتخابات ، معتقدم که در 
حال حاضر جامعه با سه مشکل ويا بحران موجه است ونبايد به اين آرامش 

  .ظاهری بسنده کنيم
يکی مشکل پرونده هسته ای و تهديدات خارجی است که بايد با درايت خاصی 

البته ابتکار . برطرف شود و اال کشور در معرض خطرات جدی قرارمی گيرد
جديد دولت د رمورد تبادل سوخت د رترکيه را اقدام بسيار درست و منطقی و به 

موضوع دوم وضعيت اقتصادی کشور است، بسياری از . نفع منافع ملی می دانم
وابستگی شديد بودجه به دالرهای . شاخص های اقتصادی وضعيت مطلوبی ندارد

نفتی ، رکود توام با تورم ، نرخ باالی بيکاری و کاهش نرخ سرمايه گذاری 
 . نمونه ای از اين شاخص هاست....و

از نظرسياسی و اجتماعی هم وجدان منتقدين ، که از نظر کيفی و کمی بخش 
مهمی از جامعه را تشکيل می دهند ، نسبت به آنچه که بعد از انتخابات صورت 

گرفته راضی نيست و تا زمانی که اين آرامش به وجدان جامعه برنگردد نمی 
  .توان به سکوت ظاهری مردم دل خوش کرد

 
اما شما چگونه خود را جای وجدان جامعه قرار می دهيد ،يعنی شما و *

دوستانتان که به صورت مرتب از فضای بحرانی جامعه صحبت می کنيد ،از 
 ميليون آدم سالم و بالغ خبر داريد؟  70وجدان بيش از 

متأسفانه در . توانيد يك برداشت ديگری داشته باشيد  شما می. اين برداشت من است
آشور يك سيستم نظرسنجی آامل نداريم تا بتوان روی آن حساب آرد و هر 

مجوز راهپيمائی هم آه به جريان . جناحی گمانه زنی خاصی برای خود دارد
توانيد نظر  لذا نه شما می. منتقد نمی دهند تا معلوم شود منتقدين چه ميزان هستند

  .من را نفی آنيد و نه من نظر شما را
 
اما شما تنها می توانيد يک دايره محدودی را در اطراف خود از نزديکان و *

آشنايان مشاهده کنيد ،در صورتی نسبت دادن اين موضوع به کل کشور کمی 
  !غير واقع به نظر می رسد

اگر شما معتقد هستيد که يک جرياناتی وجود دارد که می تواند کل کشوررا رصد 
کند،چرا به جريان مخالف اجازه نمی دهند که حتی يک تريبون داشته باشد و چرا 

به محض اينکه آقای اطاعت در صدا و سيما دريک برنامه مناظره انتقاداتی را 
  .مطرح می کند ،اين برنامه ها به طور کلی متوقف می شود

بايد سوال کرد که چرا با وجود اينکه طبق نظر مقامات رسمی جريان منتقد يک 
سوم آراء انتخابات را داشتند، چرا به اندازه اين يک سوم ،رسانه های ملی را در 

 اختيار شان قرار نمی دهند؟ 
چرا آليه شبکه های صدا و سيما در اختيار يک جريان خاص قرارگرفته و اجازه 

همه اينها نشانه اين . چرا مجوز راهپيمايی صادرنمی شود. ميزگرد نمی دهند
است که يک جريانی که حاکميت کشور را در دست گرفته ،اجازه بروز و نمايش 
جريان منتقد را نمی دهد وازتريبون هايی هم که در دست دارد به طوردائم تبليغ 
  .می کنند که شهر در امن و امان است و هيچ بحرانی راهم در کشوروجود ندارد

من بر اين باور هستم که ، يک سومی که طبق گزارش تاييد شده انتخابات به 
ميرحسين موسوی رای دادند ،اگر چه دربين آنها چند صد هزار نفری باشند که 

اما ) و من اين موضوع را نفی نمی کنم (اصل نظام را هم قبول نداشته باشند 
بدون ترديد اکثريت قاطع افرادی که به ميرحسين رای داده اند،عالقه مند به نظام 

  .خواهند زندگی می کنند وکشورهستند و در همين چارچوب نظام هم می
من همانطور که اشاره کردم ،به اين انقالب و نظام عشق می ورزم در عين حال 

احساس می کنم که راهی که تعدادی از مسئوالن می روند راهی است که بسياری 
  .از مردم و مسئوالن را دلسرد ونا اميد می کند

  
اما مدتی است که مناظره های مختلفی در دانشگاه ها و مراکز علمی برگزار  *

می شود و در اين برنامه ها افراد مختلف با نظرات و ديدگاه های متفاوت 
 حضور پيدا می کنند؛چطور است که شما اين نوع مناظره ها و نقش آنها را 
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 فيلم ديدار آقاي خامنه اي با آشوبگران قم را منتشر كنيد
 گفتگوی هدی يگانه با محمد جواد اکبرين

 
 
 
 
 : جرس 

جريان شناسی حمله سازمان يافته به بيوت علما و مراجع، محور گفت و گوی 
وی ازمثلث قدرتی نام می برد که حمله به بيوت  .جرس بود با محمد جواد اکبرين

و منتقدان و مخالفان رهبری را  مراجع را سالهاست هدايت و سازماندهی کرده
حلقه ای که از حسينيان، محسنی اژه ای، محمدی گلپايگانی،     .رصد می کند

    .تا رسايی و استاد آقا را در خود جا داده است سليمی
وی از نقش آقای خامنه ای در اين جريان می گويد و نشست صميمی بين ضلع 

های اين مثلث با ولی فقيه در آخرين سفر محرمانه رهبری به قم و خواستار 
  .انتشار اين فيلم است

در اين گفت وگو اکبرين با تشريح رابطه سه ضلع مثلث حمله به مراجع و 
به هتاکی های اخير به نواده آيت اهللا خمينی می پردازد و خاطرنشان  منتقدان، 
يکی از کسانی که در آينده اين کشور نقش بسيار مهمی را ايفا می کند و  :می کند

 .آقای سيد حسن خمينی است هم قدرت فقهی دارد و هم وجاهت سياسی،
ولی خود  محمد جواد اکبرين، هر چند که دانش آموخته حوزه و دانشگاه است، 

سالهاست که در کنار دين . را دانش آموز مدرسه روزنامه نگاری می داند
پژوهی، فلسفه و الهيات با ده ها رسانه فارسی زبان و خارجی همکاری کرده 
است و شايد اين وجهه ازکارش از ديگر فعاليتهای علمی و دينی اش پررنگتر 

   . باشد
با حکم دادگاه ويژه روحانيت، به اتهام نگارش مقاالتی  وی در سال هفتاد ونه، 

 .در روزنامه های اصالح طلب به يک سال زندان محکوم شد
  :متن اين گفت و گو را می خوانيد

سيزده سال پيش در چنين روزهايی، نيروهای موسوم به گروههای فشار با 
تخريب وسايل دفتر، زمينه حبس خانگی  حمله به بيت آيت اهللا منتظری، ضمن

اينک اين حادثه، پس از در گذشت ايشان به . اين مرجع تقليد را آماده کردند
گروهی موسوم به لباس شخصی با حمله و هتاکی . نوع ديگری اتفاق می افتد

دادگاه ويژه روحانيت را برای پلمپ دفتر  به دفتر ايشان، زمينه اجرای حکم 
 آيا اين جريان را ادامه همان حرکت ارزيابی می کنيد؟. فراهم می کنند

 
من فکر می کنم ريشه های اين جريان را که در امتداد همان حلقه سيزده سال 

تصوری که از . پيش است را اساسا بايد در دهه اول انقالب اسالمی جستجو کرد
در نظام جمهوری اسالمی وجود داشت که نظام، عين اسالم است و آرا و  اول، 

نظرات ولی فقيه در اين نظام بايد مانند کتاب و متون مقدس، چرا ناپذير تلقی 
 . شود

اگر در  بعد از درگذشت آيت اهللا خمينی، اين تفکر قدرت بيشتری پيدا کرد و
زمان حيات بنيانگذار جمهوری اسالمی، به دليل مقام مرجعيت ايشان، اندک 

حرمت و حيايی نسبت به ديگر مراجع حوزه علميه قم وجود داشت البته به 
استثنای تجربه تلخ حذف آيت اهللا سيد کاظم شريعتمداری؛ اما بعد از درگذشت 

آيت اهللا خمينی، شخص اول نظام ديگر درک و تجربه ای از مرجعيت نداشت و 
حداکثر يک روحانی و خطيب در حد متوسط فقهی بود، پس بطور طبيعی اين 
حرمت و عزت مورد احترام قرار نگرفت و همه چيز از چشم تنگ سياست و 

 .قدرت ديده شد
در نتيجه به هر ميزان که آزادگی و شجاعت و فقاهت يک عالم دين، او را به 
چرا گفتن در برابر رهبری، بيش از َچشم گفتن وادار می کرد، و نقد حکومت 

برای عالمان دين بعنوان امر به معروف و نهی از منکر تلقی می شد، خطر 
در اينجاست که بايد علت ترس همه جانبه . بيشتری حاکميت را تهديد می کرد

 .حکومت از مرحوم آيت اهللا منتظری را جست و جو کرد
حلقه مهاجمين به بيت مرحوم آيت اهللا منتظری دارای چنين هويتی هستند و ابزار 

 .انتقام حکومت ازيک فقيه شجاع و آزاده تلقی می شوند
و فردا نوبت  ديروز نوبت ايت اهللا منتظری بود، امروز نوبت آيت اهللا صانعی

هرکسی که امروز سکوت کند و روزی بخواهد از سر امر به معروف و نهی از 
البته اين حرف به آن معنا نيست که با کلی گويی . منکر تذکری به حاکميت بدهد

درباره هويت اين جريان، مصاديق آن را جدی نگيريم و نوع ارتباط آنان با 
 .مراکز قدرت را نشناسيم و به مردم معرفی شان نکنيم

رسيد،به طورمثال زمانی که سود تسهيالت بانکی را پايين تر از نرخ تورم 
در . قرارمی دهيم ،فضا را برای رانت خواری بسياری از افراد فراهم می کنيم
صورتی که اين سود تسهيالت منطقی باشد ،هر فرد در جايگاه اصلی خود 

  .قرارمی گيردو فساد اقتصادی هم در کشور کمتر به وجود می آيد
 
شما به بررسی علت های اصلی مفاسد اقتصادی توسط مديران اشاره  *

کرديد،زمانی که مجموعه شهرداری تهران تحت سرپرستی شما بود تا چه حد 
  به اين موضوع توجه داشتيد ؟

در دوره دو سال نيمی که من شهر داربودم شفاف سازی مالی شهرداری و 
برقرای انضباط مالی ازجمله فعاليت هايی بود که من در اولويت کاری خودم 

آسانيكه با مقوالت مالی و اداری آشنائی دارند می توانند تغييرات . قرارداده بودم
در اين مدت . شهادت بدهند 80تا  78بنيادی در اين حوزه را در فاصله سالهای 

های شهرداری احصاء شد و مجموعه ذيقيمتی در اين زمينه  آليه اموال و دارائی
. برای اولين بار تهيه گرديد و لوح فشرده آن در اختيار شورای شهر قرار گرفت

مطالعات و بررسی اصالح ساختار مبنای تشخيص درآمد و سيستم مالی 
شهرداری تهران از نقدی به تعهدی را بايستی از اقدامات زيربنايی اين دوره ذآر 

  .آرد
در اين دوران تمامی مناقصه ها و مزايده ها شفاف شد ودر اينترنت قرارگرفت و 

افراد ازمراجعه حضوری منع شدند و دريافت ها و پرداخت ها از حالت غير 
  . متمرکزوغير شفاف به حال شفاف در آمد

به صراحت اعالم می کنم که در آن زمان ما کمترين تخلفات مالی را در 
  . شهرداری داشتيم

 
اما بعد از گذشت چندين سال از دوران مديريت شما در شهر داری هنوزهم  *

صحبت هايی در رابطه با اختالس ،کالهبرداری و مفاسد اقتصادی در اين دروان 
 مطرح می شود،در برابر اينگونه صحبت ها چه پاسخی داريد ؟ 

من حاضرم که با شما يک مصاحبه مستقلی داشته باشم و در يک تريبون باز در 
به هيچ وجه نمی توان حتی يک مورد در . رابطه با اين موضوع صحبت کنم

  .رابطه با اختالس و يا مفاسد اقتصادی در شهرداری زمان من نام برد
البته چند موردی وجود داشته است که آن هم مربوط به درگيری های تندی بود 

که بين شورای شهر و شهرداری به وجود می آمد که بيشتر جنبه سياسی داشت و 
در همان زمان هم چند پرونده تشكيل شد که تمامی آنها دردادگاه بی اساس شناخته 

 .شده و رای برائت گرفت
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دو به ترتيب بعد از به قدرت رسيدن احمدی نژاد بعنوان مشاور وزير ارشاد و 
هم جلوی کتابهای منتقدان را گرفتند . مديرکل ارشاد استان قم مشغول به کار شدند

 .و هم قدرت سازماندهی خود را در جمع آوری لباس شخصی ها افزايش دادند
 

حتی از . از ارتباط اين گروه با آقای مصباح و مدرسه ايشان سخنها فراوان است
آيا شما در اين خصوص . وی بعنوان تئوريسين اين گروه نام برده می شود

 اطالعاتی داريد؟ چه رابطه ای بين مصباح با مثلثی که نام برديد وجود دارد؟
به همين مقدار اکتفا می کنم که مبانی نظری حکومت توتاليتر اسالمی، در مکتب 

و حذف در اسالم  مکتبی که برای خشونت. فکری آقای مصباح تدوين شده است
و نه تنها خشونت را  .همان اندازه ارزش قايل است که برای نرمش و مدارا

بلکه آن را به مثابه روش، ايده و حتی راهبرد . استثنايی بر يک قاعده نمی داند
 .قابل استفاده می داند

اگر منظورتان از رابطه آقای مصباح و اين مثلث تاثير فکری اين مکتب و اين  
اما به لحاظ عملياتی سندی برای اينکه . پاسخ من مثبت است جماعت است،

 . موسسه ايشان به صورت مستقيم در اين قضايا نقش داشته باشد، ندارم
 

گفته می شود که هفته گذشته رهبر جمهوری اسالمی به صورت غير رسمی به 
قم سفر کرده است؛ از آنجا که اين اتفاق تنها يک روز پس از سفر آقای خامنه 

ای به قم پيش آمده است، آيا ارتباطی بين اين سفر و جريان سازماندهی شده 
 تهاجم به بيوت مراجع می تواند وجود داشته باشد؟ 

طبق اطالعات رسيده جلسه ای در قم برگزار شده که فيلم آن جلسه موجود است 
و من اميدوارم هر چه زودتر اين فيلم منتشر شود تا مردم حضور افرادی که در 
اين مثلث از آن نام بردم را ببينند و بدانند چه ارتباط محکم و بی واسطه ای بين 

 . اين افراد و ولی فقيه شان وجود دارد
در کنار مثلث سياسی با اين هويت فکری روشن، مشکلی هم در شخص آقای  

آن مشکل نه از جنس . خامنه ای وجود دارد که به اين ماجرا دامن می زند
آن . مشکالت فکری و فلسفی است و نه از جنس مشکالت سياسی وحتی سليقه ای

مشکل يک ويژگی اخالقی است که در روانشناسی از آن بعنوان نارسيسم ياد می 
" مِن"اولين پيامد خود شيفتگی، کينه توزی نسبت به کسی است که اين . کنند

آيت اهللا منتظری و افرادی نظير ايشان گناه . مقدس را مورد انتقاد قرار دهد
را مجروح کردند و اکنون تاوان اين گناه " منيت " بزرگشان اين بود که اين

 . نابخشنودنی از نگاه رهبری را پس می دهند
 

اين توجيه در زمان حيات آيت اهللا منتظری اعتبار داشت، ولی فعاليت دفتر آيت 
اهللا منتظری پس از وفات ايشان چه اهميتی برای حاکمان و حلقه مورد نظر شما 

 دارد که اينگونه برای تخريب و پلمپ آن اقدام می کنند؟ 
شينده ايد که در تاريخ، مزار . برای پاسخ به شما ترجيح می دهم مثالی بزنم

بزرگانی مانند حسين بن علی عليه السالم را مورد حمله قرار داده و از بين برده 
اند و پس از دوره ای از تاريخ، باز عاشقان آن بزرگوار همت کردند و شمعی بر 

امام حسين سالها بود که به شهادت رسيده بود، چرا از خاکش . آن مزار افروختند
می ترسيدند؟ پاره ای از افراد قدرت تفکرشان و عظمت راهشان مزاحم آرامش 

به گمانم نام منتظری خواب راحت را از چشم حاکميت گرفته . مدعيان ترسو است
 . است

نکته ديگر اينکه، گمان دارند که بايد با اين راه و نام کاری کنند که ديگر کسی 
برای همين به . جرات نکند اين تجربه را تکرار کند و از اين مکتب درس بگيرد

سراغ کسی می روند که در انتقاد و صراحت، از استاد خود الگو گرفته است تا 
 . مجازاتش کنند

 
طی سالها آيت اهللا . رسيديم که محور سوال بعدی ما بود دقيقا به شخصيتی 

صانعی انتقاداتی را به حاکميت داشته است و طی ماههای اخير حجم حمالت به 
ايشان شدت بيشتری گرفته تا آنجا که در جامعه مدرسين مساله عدم صالحيت 

در جريان تهاجم اخير نيز مساله تعطيل کردن . ايشان برای مرجعيت عنوان شد
کالسهای درس ايشان در کنار تعطيلی درس های سيد حسن خمينی در فيضيه قم 

در کنار اين تهديدها، آنهمه توهين به شخصيت های معتبر دينی را . مطرح شد
 چگونه بايد تحليل کرد؟

به گمانم دايره المعارف نظام جمهوری اسالمی و فرهنگ لغات آن به کلی 
وقتی برخی از موسسان و . متفاوت از آن چيزی است که شما تصور می کنيد

پيش کسوتان نظام جمهوری اسالمی، که هم از حيث سابقه سياسی و هم از حيث 
سواد و فضل و هم از حيث تاريخ مجاهدت و مبارزه، بر رهبر کنونی تقدم دارند، 

فتنه گر و دشمن خوانده می شوند و يا بازی خورده دشمن و يا خواص بی 
 طبيعی است که مرجع تقليد هم نانجيب ، امريکايی و يا هر چيز  بصيرت؛ 

همانگونه که در اخبار منتشر شد، اين نيروها با حمايت و پشتيبانی کامل 
حکومت بدون هيچ هراسی در مقابل بيوت آيات عظام منتظری و صانعی تجمع 

کرده و هتاکی و تهاجم را در مقابل ديدگان مردم و نيروهای نظامی و امنيتی 
تحليل شما از ارتباط اين . مستقر در محل به حدی رساندند که باور نکردنی است

 افراد با مراکز قدرت چيست؟ 
 

من تصميم دارم برای نخستين بار مجموعه اطالعاتی که با تجربه سالها زندگی 
در قم و آشنايی با اين جريانات بدست آورده ام و ارتباطاتی که هم اکنون نيز با 

دوستان حوزوی دارم، بافت اين جريان را ترسيم کنم تا همه بدانند چه کسانی ، به 
چه شکلی و از کدام مراکز فرمان می گيرند و اين چنين وحشيانه به جان و 

 .آبروی مردم از مرجع تقليد گرفته تا اشخاص عادی می تازند
ماجرا از اين قرار است که دفتر آقای خامنه ای، به کمک يک مثلث قدرتمند در 

شخص آقای محمدی گلپايگانی و . قم سالهاست که منتقدان وی را رصد می کند
محسنی اژه ای که هر دو از بقايای وزارت اطالعات دوران سعيد امامی هستند، 
اولی رييس دفتر رهبری است و دومی بصورت غير رسمی شخصيت قدرتمند و 

 .بانفوذ اين دفتر محسوب می شود، اين مثلث را پشتيبانی می کنند
امام صادق و شخص  83اين مثلث عبارتند از ضلع لجستيک که به عهده تيپ 

آقای مجتبی ذوالنور گذاشته شده است، ضلع سياسی امنيتی که به عهده آقای روح 
اهللا حسينيان و آقای سليمی است که اولی لباس نمايندگی مردم تهران را بر تن 

ضلع سوم اين مثلث، تأمين . دارد و دومی حاکم شرع دادگاه ويژه روحانيت است
نيروهای انسانی است که اين کار بر عهده مدير کل اداره ارشاد استان قم آقای 

حسين استادآقا و هيئت محبين اهل بيت با محوريت حجت االسالم عليرضا 
 .پناهيان گذاشته شده است که توضيحات بيشتر را ارايه خواهم کرد

زمانی که قرار بود 76که در سال  در خصوص ضلع اول ياد آوری می کنم
نخستين سخنرانی انتخاباتی محمد خاتمی در مسجد اعظم قم برگزار شود، آقايان 

به اين نتيجه رسيده بودند که بايد همانجا جلسه را به هم ريخت تا از  83تيپ 
 . همان ابتدا حساب کار دست آقای خاتمی بيايد

نبايد بگذاريم خاتمی تحت "يکی از نيروهای آنان در ابتدای جلسه گفته بود که 
! اين ادبيات آنها بود". شاخ بشود در جيب آقا هيچ شرايطی رای بياورد تا مبادا 

همان شب هم جلسه را بهم ريختند ولی مديريت و آرامش خاتمی نقشه آنان را 
 .ناکام گذاشت

چند ماه بعد، هنگامی که آيت اهللا منتظری نخستين انتقاد علنی اش را پس از 
جمع شدند و گفتند  83انتخاب خاتمی، متوجه رهبری کرد، همان آقايان در تيپ 

حمله وحشيانه به بيت را . که انتقام انتخاب خاتمی را از آقای منتظری می گيريم
يکی از سخنرانی های ايشان را  76برنامه ريزی کرده وپس سيزده رجب سال 
 .بهانه کردند و به خانه ايشان حمله نمودند

ضلع دوم به رهبری روح اهللا حسينيان و محمد سليمی است، سليمی همان قاضی 
او تمام تحصيالت قضايی . معروف دادگاههای عبداهللا نوری و محسن کديور است

اول انقالب جزء طالبی بود که يک دوره کار . اش از سه ماه تجاوز نمی کند
آموزی کوتاه مدت را گذراند تا بعدها با ورود به دوره تخصصی ، تحصيالت 

فقهی و حقوقی اش را تکميل کند، اما با همان سه ماه وارد گردونه قدرت شد و 
فرصتی برای تکميل تحصيالت نيافت و االن به معنی واقعی کلمه، يک قاضی 

 .درباری است
از آقای خامنه ای خواست تا اجازه دهد آيت اهللا منتظری را  76وی در سال 

محاکمه و اعدام کند و با وقاحت می گفت که مسئوليت اين کار را بعهده می 
 . گيرد

آقای حسينيان هم که هنوز از سر به نيست کردن دوست صميمی اش سعيد  
امامی، که او را شهيد می داند، بشدت عصبانی است و هيچ فرصتی را برای 

نيز وی رسما در جمع مهاجمان  76وی در حمله سال . انتقام از دست نخواهد داد
 .به بيت آيت اهللا منتظری حاضر شد و به سخنرانی و تهييج حاضران پرداخت
تمام مشورتهای حلقه مهاجمان با شخص آقای خامنه ای بواسطه آقای اژه ای 

او نزديکترين مقام قضايی و امنيتی به رهبر جمهوری اسالمی . صورت می گيرد
 . است

اما در خصوص ضلع سوم که عملياتی ترين بخش ماجراست بزرگان، نقشه را 
 . پياده نظام را برای آنان تدارک و سازماندهی می کند می ريزند و اين ضلع،
تعدادی از طلبه های تندرو که حوزه آنان را به رسميت  در سالهای دهه هفتاد،

نمی شناخت و در مدارس علميه به آنان حجره برای اقامت هم نمی دادند، توسط 
آن شخص که امروز به نام . کسی پناه داده شدند که آن زمان چندان مشهور نبود

شخص مهدی طائب شناخته می شود، جمعی از اين بچه ها را گرد آورده بود و 
هر جا که قراربود تجمعی شود و جماعتی کفن پوش بيايند، اين جماعت حضور 

 از جمله اين جماعت، حميد رسايی و حسين استاد آقا بودند که هر . موثری داشتند
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به تازگی برخی از کارمندان صدا و سيما نيز به حراست اين سازمان احضار   
شده اند تا جهت همکاری و همراهی با ستادهای انتخاباتی ميرحسين موسوی و 

  .مهدی کروبی در ايام انتخابات توضيحاتی را ارائه دهند
همچنين کارمندان اداره مخابرات برخی از شهرستان ها نيز با تهديد جدی برای  

  .برکناری از کار مواجه شده اند
بدنه سازمان های دولتی را با تصميماتی که   همه اين فشارها تا کنون نتوانسته 

  .در راس به صورت بخش نامه ای ابالغ می شود همراه کند
نهاد حراست کل کشور دستورالعملی را   بر اساس گزارش رسيده به جرس،  

برای نهادهای زير مجموعه خود در سراسر کشور به صورت محرمانه ارسال 
پس از بحران سياسی پس از انتخابات به   کرد، تا عملکرد کارمندان دولت را

 .صورت ويژه کنترل کند
برای  ٨٨اين گزارش حاکيست؛ دستورالعمل مذکور در روزهای پايانی سال  

اما همچنان برخی ديگر از . شماری از نهادها و ارگانهای دولتی ارسال شده است
 .مواجه هستند  نهاد ها و سازمانهای دولتی با دريافت چنين دستور العمل هايی

برنامه های حراست کل کشور است و سمت جديدی را   اين برنامه ها بر اساس 
تحت عنوان مسئول حفاظت شبکه و فناوری اطالعات در ادارات و نهادهای 

 .دولتی برای آن پيش بينی و ايجاد کرده اند
دستورات اين بخشنامه که در اختيار جرس قرار گرفته است، می توان   از جمله 

 :اشاره کرد  به موارد زير
 
 مراقبت از وب سايت ها و وبالگ های رسمی اداره متبوعه 

 Admin کنترل کليه بخشهای تعاملی وب تحت کنترل
 ايجاد کميته امينت اطالعات

 تهيه ليست افراد مجاز با دسترسی خاص
 STP حفاظت از تبادل اطالعات

 شناسايی نقاط آسيب شبکه و ارائه راهکارهايی برای برطرف کردن آنها
 سيستم های رايانه ای  حفظ و صيانت از

 جلوگيری از نصب و استفاده از هرگونه فيلتر شکن
 ممنوعيت اخذ و به کارگيری نرم افزارهای جديد بدون اخذ مجوز

 مراقبت ويژه از انتقال اطالعات آفالين و آنالين
 محدود نمودن دسترسی کاربران

 تهيه ليست وب سايتهايی که به نحوی در شبکه استفاده شده اند
 تهيه نگهداری کليه شماره تلفن های ضروری

 از آخرين اطالعات backup تهيه
 حفاظت از سامانه اسناد اداری
 تهيه ليست افراد مجاز به تردد

 
گفتنی است ليستی از نرم افزارهای کاربردی تحت عنوان نرم افزار های  

تهيه ... جاسوسی و وابسته به صهيونيست ها از جمله بابيلون و ياهو مسنجر و 
 .شده است که برای استفاده در ادارات دولتی ممنوع اعالم شده اند

مجموعه اقدامات برای کنترل و بازرسی رايانه ها و عملکرد کارمندان نهادهای  
دولتی در اينترنت تنها شامل دستورالعمل های اعالم شده نبوده و ارتباطات تلفنی 

تمامی تلفن ها و مکالمات کارمندان نيز کنترل و ضبط و . را نيز شامل می شود
 .شنود می گردند

  .نيز شامل می شود  اين شنود ها تلفن های داخلی و بيرونی ادارات را 
کارمندان دولتی به يکديگر توصيه می کنند تا در راستای فعاليت و همراهی  

  .خود با مردم معترض، تمامی موارد امنيتی را نيز مورد توجه قرار دهند
گفته می شود به تازگی جمعی از کارمندان يکی از نهادهای مهم دولتی شکايت  

نامه ای را در خصوص فضای امنيتی ايجاد شده در آن سازمان و باز خوانی 
مکاتبات شخصی کارمندان و شنود مکالمه های خانوادگی و خصوصی ، تقديم 

 .کميسيون اصل نود مجلس شورای اسالمی کرده اند
پيش از اين و در يکی از برنامه های انتخاباتی سال گذشته، محمود احمدی نژاد،  

رييس دولت فعلی ايران در مورد شنود مکالمات شخصی شهروندان آمريکايی 
 .توسط نهادهای اطالعاتی و امنيتی اين کشور، ابراز تاسف کرده بود

متن اين پخشنامه در اختيار جرس قرار دارد اما به دليل حفظ امنيت کارمندی که  
 .آن را ارسال کرده است از انتشار آن خود داری شد

 
 
 
 

امروز کلمات، ديگر معنای خود را در نظام جمهوری . ديگری خوانده شود
می شود صريح ترين وصيت آيت اهللا خمينی در باره عدم دخالت . اسالمی ندارند

می شود از . نظاميان در سياست را ناديده گرفت، اما باز هم مدعی خط امام شد
حقوق مردم و جمهوريت و اسالميت حرف زد، اما بيش از يک صد نفر را به 
جرم اعتراض به آسانی کشت و هزاران تن از فرزندان اين کشور را به زندان 

اين است که ديگر بدنبال چرايی اين همه توهين به مرجعيت نگرديم و . انداخت
 .سعی کنيم نظام تربيتی رهبر کنونی و ارادتمندانش را بشناسيم

 
در خبرها آمده بود که هسته مرکزی آشوبگران و هتاکان به سيد حسن خمينی 

چه رابطه . در مراسم سالگرد بنيانگذار جمهوری اسالمی از قم اعزام شده بودند
 ای بين آن حرکت و اين تهاجم سازمان يافته روزهای اخير می بينيد؟

اگر بنا باشد اين جمهوری اسالمی . در اينجا يک نکته مهم و راهبردی وجود دارد
يکی از کسانی که در آينده اين کشور . بماند و همين قانون اساسی معيار باشد

نقش بسيار مهمی را ايفا می کند و هم قدرت فقهی دارد و هم وجاهت 
از قضا ايشان اشتراکات فکری وسيعی با . آقای سيد حسن خمينی است سياسی،

اصالح طلبان دارند و جالب است بدانيد که يکی از صميمی ترين دوستان و 
 . مرتبطان ايشان آقای عبداهللا نوری است

نياز به توضيح نيست که يکی از عذابهای روحی و ذهنی رهبر جمهوری ! خوب
 . اسالمی هم شخصيت محکم عبداهللا نوری است

آن مثلث مذکور، اين اشاره را نيز از ولی فقيه اش دريافته که بايد سيد حسن 
چون عزت و ذلت دست . اما از قضا سرکنگبين صفرا فزود. خمينی را مهار کند

، به 89خداست هر تالشی که کردند به ضررشان تمام شد و روز چهارده خرداد
جای آنکه به نام آقای خامنه ای و خطبه اش سند بخورد به نام نواده آيت اهللا 

 . خمينی در تاريخ سياسی ايران ثبت شد
 

براي شنود   هراس دولت از كارمندان و تدابير امنيتي ويژه
 مكالمات خصوصي
 مسيح علی نژاد

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :جرس

پس از همراهی بسياری از کارمندان دولت با معترضان به نتايج انتخابات،  
دولت دهم به تازگی سمت جديدی را تحت عنوان مسول حفاظت شبکه و فناوری 
اطالعات، در ادارات دولتی تعريف کرده است تا کارمندان دولتی را تحت کنترل 
ويژه قرار داده و مجموعه مکالمات تلفنی و مکاتبات ايميلی آنان مورد شنود قرار 

    .گيرد
ها و نهادهای دولتی   تا کنون بسياری از کارمندان سازمان ٨٨از خرداد سال  

به عنوان مثال برخی از . حاضر به همراهی با تصميمات دولتی نشده اند
کارمندان صدا و سيما، مخابرات، سازمان ثبت احوال و حتی اداره تامين 

اجتماعی و پزشکی قانونی کشور به کرات اطالعات و اخبار مربوط به حوادث 
  .پس از انتخابات را رسانه ای کرده اند

بدنه سازمان های دولتی حتی گزارش هايی را در مورد تخلفات دولتی تقديم  
برخی از نمايندگان مجلس کرده اند و در همين راستا چند تن از کارمندان دولت 
که اطالعات و اخبار مربوط به سوء استفاده های دولتی در ماجرای انتخابات را 

در اختيار علی الريجانی، رييس مجلس اصولگرای هشتم قرار داده بودند باز 
  .داشت شده اند

در   :يکی از زندانيان معترض پس از انتخابات، بعد از آزادی به جرس گفت 
اين کارمند . زندان اوين با يکی از کارمندان وزارت اطالعات همبند بوده است

ليستی از سوء استفاده های مالی و دخالت مستقيم سپاه   معمولی وزارت اطالعات
 .در قراردادهای اقتصادی را در اختيار الريجانی قرار داده بود

  



27 

 1389خرداد ماه    25

جالب اينکه آقای جواد توسليان، شوهر خانم شيرين عبادی را دستگير کرده و با 
و برای . فشار و تهديد، وی را وادار ساخته اند که بيايد و از زن خود بدگويی کند

اينکه صحبت های ايشان عادی جلوه کند و مورد قبول تماشاگران واقع شود، 
انگار که ايشان . صحنه ی اعتراف گيری از ايشان يک مبل راحت در منزل است

در زندان و تحت فشار نبوده و راحت در خانه خود نشسته و به ميل خود حرف 
 .می زند

شديدترين بدگويی شوهر عليه زن خود چه می تواند باشد؟ طبيعی است که در 
: فرهنگ جمهوری اسالمی، همان بدترين کاری است که زن می تواند انجام دهد

به شوهر خود به اندازه کافی در خانه سرويس ندهد و در مقابل او دوال و سه ال 
نشود، و يا اينکه دربيرون از خانه فعال باشد و بدترين حالت آن هم اينست که از 

 . شوهر خود فعال تر باشد
در فرهنگ عقب مانده جمهوری اسالمی، بدترين حالت ممکن برای يک زن 
اينست که شخصيت اجتماعی اش بقدری رشد کند که شخصيت شوهرش را 

سال زندگی  ٣۵همين است که آقای جواد توسليان را که . درسايه قرار دهد
مشترک آرام و موفقی را در کنار همسر خويش گذرانده، وادار می کنند که بيايد 
پشت تلويزيون و زندگی خوبی را که با همسرش داشته انکار کند و حرف های 

بی پايه ای را که فقط و فقط از فرهنگ عقب مانده و زن ستيز جمهوری اسالمی 
کند که زن من " اعتراف"برمی آيد، به زور سرنيزه و تهديد تکرار کند و 

بداخالق بوده ، و بقدری شخصيت اجتماعی او رشد کرده بود که من آقای عبادی 
 .شده بودم

حرف هايی که آقای جواد توسليان را وادار می کنند بگويد، کنه فرهنگ پست 
حکومت جمهوری اسالمی و نگاه زن ستيز و سرشار از تحقير آن را نسبت به 

البته حکومت جمهوری اسالمی در تهيه ی اين برنامه، فرض . زن نشان می دهد
را بر اين می گذارد که تماشاگران برنامه هم با فرهنگ زن ستيز اين حکومت 

 . موافق و همراه هستند
که می توان  -بر اساس اين فرهنگ غيرانسانی، بزرگترين گناه برای يک زن 

اين است که شخصيت  -! درباره ی آن برنامه تلويزيونی افشاگری تهيه نمود
و يا . اجتماعی داشته باشد و بيشتراز شوهرش در جامعه مورد توجه قرار بگيرد

اينکه بقدری به کارهای اجتماعی بپردازد که وقت نداشته باشد به اندازه کافی به 
شوهرش برسد و او را ناز و نوازش کند تا جايی که گاهی با شوهرش بداخالقی 

 .کند
در اين فرهنگ زن ستيز، زن برده ی جنسی شوهرش است و حق ندارد با او 

 .درشتی کند
با اين نگاه پست و غيرانسانی، زن حق ندارد رده اجتماعی باالتر از شوهرش 

 .داشته باشد و بيش از شوهرش مورد توجه اجتماعی و سياسی قرار بگيرد
اما براساس همين فرهنگ عقب مانده ای که حکومت جمهوری اسالمی در 

ترويج آن می کوشد، مرد حق دارد به زنش خيانت کند، خيانتش را حتی رسمی 
مرد می تواند زنش را مورد ! کند و برود در محضر زن دومی را عقد کند

هيچيک از اين . بيشترين فشار و شکنجه روحی قرار دهد و هيچ اشکالی ندارد
آزار و اذيت کردن زن خويش موردی برای افشاگری عليه مرد و تخريب 

چرا که در چارچوب خانه، مرد صاحب زن شمرده می . شخصيت وی نمی گردد
آقای مهاجرانی هر چند تا زن هم که بگيرد، نه از نگاه جمهوری اسالمی . شود

 .ايرادی دارد و نه از نگاه ياران نوانديش دينی ايشان
اما اگر اين افشاگری يک اسلحه در دست جمهوری اسالمی است، به خاطر کم 

تنها راه مقابله با اينگونه افشاگری های قرون وسطايی حکومت . کاری ماست
. جمهوری اسالمی، تالش هرچه بيشتر برای ساختن يک فرهنگ انسانی است

جمهوری اسالمی از اسلحه جهل و ناآگاهی و عقب ماندگی فرهنگی استفاده می 
جز من و شما چه کسی می تواند اين اسلحه ای را که از فرهنگ بسيار عقب . کند

 مانده و کامال غيرانسانی تهيه شده ناکارآمد سازد؟
 
 

 عليه مهاجراني و عبادي ” افشاگري“نگاه فمينيستي به 
 سهيال وحدتی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :اخبارروز
حکومت جمهوری اسالمی تظاهرات گسترده مردمی را که در اعتراض به اينکه 

در حکومت صدايی ندارند به خيابان آمده بودند، به شيوه ای خونين سرکوب 
و در اين . گام بعدی حکومت اينک پيشگيری از اعتراض های بعدی است. کرد

راستا حکومت جمهوری اسالمی گمان می برد که می تواند هرگونه رهبری و 
در راستای اين . سازماندهی احتمالی جنبش را در آينده از هم اکنون خنثی سازد

" افشاگری"خنثی سازی است که حکومت جمهوری اسالمی دست به يک سری 
عليه برخی چهره های معروف ايرانی زده که به تازگی و پس از پايان دوره 

اصالحات از کشور خارج شده اند و در خارج کشور به شيوه های گوناگون به 
 . فعاليت سياسی ادامه می دهند

. بياييد نگاهی داشته باشيم به دو مورد مشخص از اين باصطالح افشاگری ها
 .يکی آقای عطاءاهللا مهاجرانی، و ديگری خانم شيرين عبادی

در برنامه افشاگری عليه آقای عطاءاهللا مهاجرانی، محور برنامه عملکرد سياسی 
يعنی به ارتباط های سياسی ايشان پرداخته شد و نظرگاه های سياسی . ايشان بود

در اين برنامه هيچ سخنی از . ايشان درباره ايران و اسرائيل و از اين دست
 .زندگی شخصی و خانوادگی ايشان نرفت

در برنامه افشاگری عليه خانم شيرين عبادی، محور برنامه در حقيقت عملکرد 
سخنی از ارتباط های سياسی ايشان نرفت، نظرگاه های . ايشان در آشپزخانه بود

سياسی ايشان درباره ايران و اسرائيل مطرح نشد، و محور برنامه شوهر ايشان 
 . و زندگی خانوادگی ايشان بود

نکته اينجاست که خانم شيرين عبادی همواره و همه جا در خارج کشور از منافع 
ملی ايران دفاع کرده و مخالف هرگونه دخالت خارجی در امور ايران بوده است 

روشن است که . و هرگز منافع ملی را فدای منافع شخصی خويش نکرده است
اطالعاتی ها با همه تالش و کنکاشی که کرده اند، از ايشان لغزش سياسی نيافته 

اين برنامه نشان می دهد که سندی از ارتباط های سياسی و يا موضع گيری . اند
گيری در " اعتراف"و " افشاگری"های نادرست سياسی نيافته اند و به ناچار به 

 .چارچوب زندگی شخصی ايشان روی آورده اند
اگر فرض بر اين باشد که يکی از معيارهای قضاوت درباره شخصيت های 

اجتماعی، رفتار آنها در چارچوب خانه و خانواده است و اينکه برای شريک 
: زندگی شان همسران صادق و باوفايی باشند، کدام يک همسر بهتری بوده اند

 مهاجرانی يا عبادی؟
همه می دانيم و می دانند که آقای مهاجرانی دو تا زن داشته و تا مدتها زن دوم را 
از زن اول پنهان می ساخته و در واقع شريک زندگی خود را فريب می داده و به 

اما از نگاه جمهوری اسالمی اين دو زن داری هيچ . وی خيانت کرده است
 ! موردی برای افشاگری ندارد

وقتی که اليحه چندزنی دارد در مجلس شورای اين کشور تصويب می شود، 
ديگر نمی توان از دروغ و خيانت در رابطه خانوادگی پرده برداشت و از آن 

بنا به قوانين حکومت جمهوری اسالمی، اين حق . برای افشاگری استفاده کرد
مرد است که چند زن داشته باشد و با زن خود هرگونه که می خواهد رفتار کند، 
 . سر او هوو بياورد، و او را کتک بزند و يا حتی در صورت خيانت، او را بکشد

قانون جمهوری اسالمی به حدی زن ستيز است که بر اساس آن، مرد می تواند به 
حتی در لوث ترين ! زن خود خيانت کند، و کسی به او ايرادی نمی تواند بگيرد
حاال بگذريم از اينکه . برنامه افشاگری نمی توان انگشت روی چند زنی گذاشت

و حتی آقای مهاجرانی ايشان  –گر زن آقای مهاجرانی به ايشان خيانت کرده بود 
 .جمهوری اسالمی زن ايشان را سنگسار می کرد –را می بخشيد 

اما در اين حکومتی که قوانين و فرهنگ آن بر اساس عقب مانده ترين فرهنگ 
سنتی مردساالی بنا شده و در چارچوب خانواده بشدت زن ستيزاست، کافيست که 

اين ديگر گناه کبيره ای است که قابل ! زن در مقابل شوهرش بداخالقی کند
 !!افشاگری در تلويزيون سراسری کشور است
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خرداد در ميدان صادقيه تهران از ناحيه  23ساله روز  17ميثم عبادی، نوجوان 
  .شکم مورد اصابت گلوله قرار گرفت

اما اين دو شهيد تنها شهدايی نيستند که خبرگزاری فارس به سراغ آنها رفته 
خبرنگاران اين خبرگزاری با حضور در منزل خانواده های ديگر شهدا . است

تالش می کنند آنها را وادار به موضع گيری عليه ميرحسين موسوی و مهدی 
" روز"به   در همين راستا، مادر شهيد محرم چگينی، روز يکشنبه. کروبی بکنند

گفته بود که با خانواده او نيز از سوی خبرگزاری فارس تماس گرفته شده بود؛ 
آمدند منزل ما و بيش : می گويد" روز"اکنون علی چگينی، برادر اين شهيد هم به 

از دو ساعت حرف زدند ما حاضر نشديم مصاحبه کنيم ميخواستند ما بگوييم که 
مقصران شهادت برادرم هستند اما ما زير بار نرفتيم و هشدار هم " سران فتنه"

داديم که از خون شهدا سواستفاده سياسی نکنند و به جای اين بازيها، قاتل برادرم 
  .را معرفی کنند

هيچ يک از اعضای خانواده ما، هيچ گونه مصاحبه ای : آقای چگينی تصريح کرد
با خبرگزاری فارس نداشته و هر چيزی به نقل از ما منتشر کنند دروغ و کذب 

  .است
انتشار مصاحبه های دروغ از سوی خبرگزاری فارس در حالی صورت می 

گيرد که صدا و سيمای جمهوری اسالمی سال گذشته و در ماههای نخستين پس 
از اعتراضات مردمی، با حضور در منزل خانواده شهدا اقدام به تهيه مصاحبه 

  .هايی تلويزيونی از آنها کرده بود
در اين مصاحبه ها از خانواده های شهدا خواسته شده بود ميرحسين موسوی را 
به عنوان قاتل فرزند خود اعالم کنند اما هيچ يک از اين خانواده ها، حاضر به 

اينکار نشده بودند و به همين دليل هيچ يک از اين مصاحبه ها از تلويزيون پخش 
  .نشد

پيشتر اين رسانه ها به نقل از پدر شهيد مصطفی عنيان نيز نوشته بودند که 
خانواده اين شهيد از ميرحسين موسوی شکايت ميکنند و او را قاتل فرزندشان 

ميدانند اما اين سخنان بالفاصله از سوی پدر اين شهيد تکذيب و او صراحتا 
  .خواستار معرفی و محاکمه قاتل فرزندش شده بود

  
 خرداد  25شهدای 

خرداد که از تشييع پيکر و برگزاری مراسم ختم برای  25خانواده های شهدای  
فرزندانشان محروم بوده اند و به آنها اجازه برگزاری مراسم ختم در مساجد داده 
نشده و مجبور بودند زير تدابير امنيتی شديد پيکرهای بی جان فرزندانشان را به 

خاک بسپارند، امروز با حضور در بهشت زهرا و بر سر مزار فرزندانشان، 
  .سالگرد شهادت آنها را گرامی خواهند داشت

همزمان مراسم سالگرد کيانوش آسا که قرار بود در تاالر اخترشاد کرمانشاه 
برگزار شود به دليل فشارهای امنيتی لغو شده اما خانواده اين شهيد اعالم کرده 

يکی از نزديکان خانواده آسا به . اند که در منزل خود مراسم خواهند گرفت
گفته است که بعد از مراسمی که در منزل خانواده آسا برگزار می شود " روز"

  .خانواده او بر مزار کيانوش حاضر خواهند شد
کامران آسا، برادر کيانوش آسا که برای بار دوم از سوی دستگاه امنيتی بازداشت 

  .شده بود، روز يکشنبه با قرار وثيقه آزاد شد
مهدی کرمی، احمد نعيم آبادی، ناصر امير نژاد، رامين رمضانی، داوود 

صدری، محرم چگينی، حسام حنيفه، اميرحسين طوفان پور، علی حسن پور، 
فاطمه رجب پور و سرور برومند، مسعود خسروی، عليرضا افتخاری، کيانوش 

خرداد هستند که تاکنون  25آسا، سهراب اعرابی و مصطفی غنيان، شهدای روز 
موفق شده است با خانواده های آنها مصاحبه کند اما اين تعداد، همه  "روز"

خرداد نيست و با توجه به اينکه برخی از خانواده ها به دليل  25شهدای روز 
فشار دستگاههای امنيتی و نظامی در قبال شهادت فرزندانشان سکوت اختيار 

  .ارائه داد 88خرداد سال  25کرده اند، نمی توان آمار دقيقی از شهدای روز 
خرداد در ميدان آزادی به  25محمود رئيسی نجفی ديگر شهيدی است که در روز 

  .شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و ده روز بعد جان باخت
  

 شکايت خانواده های جان باختگان از خبرگزاری فارس
 سناريوي جديد عليه رهبران جنبش سبز

 فرشته قاضی
 
 
 
 

 :روزآنالين
شکايات خانواده های جان  خرداد،  22در حالی که با گذشت يکسال از کودتای 

باختگان وقايع بعد از انتخابات مسکوت مانده، حاکميت در تالش است با ايجاد 
فشار و تهديد اين خانواده ها، آنها را وادار به شکايت و موضع گيری عليه سران 

  .جنبش سبز کند و سناريوی جديدی را کليد بزند
در همين راستا خبرگزاری فارس، وابسته به نهادهای امنيتی ـ نظامی، با انتشار 

مصاحبه هايی از اين خانواده ها، ميرحسين موسوی و مهدی کروبی را مقصران 
شهادت جان باختگان بعد از انتخابات معرفی می کند؛ اما خانواده های سجاد 

" روز"سبزعلی پور و ميثم عبادی، دو تن از شهدای جنبش سبز، در گفتگو با 
ضمن تکذيب اين مصاحبه ها، اعالم کرده اند از خبرگزاری فارس رسما شکايت 

  .خواهند کرد
اين خانواده ها هشدار داده اند که حکومت به جای معرفی قاتل فرزندانشان می 
خواهد از خون به نا حق ريخته شده شهدا سوء استفاده کند؛ اما آنها چنين اجازه 

  .ای نخواهند داد
گفته اند که امروز " روز"خرداد نيز به  25همزمان، خانواده های شهدای روز 

مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت فرزندانشان را در بهشت زهرا و بر مزار 
  .فرزندان شهيدشان برگزار خواهند کرد

  
  اجرای سناريو توسط ارگان سپاه

خبرگزاری فارس که طی يکسال اخير درباره شهادت بيش از صد نفر از 
معترضان به کودتای انتخاباتی سکوت اختيار کرده بود اکنون در تالش است با 

انتشار مصاحبه هايی به نقل از اين خانواده ها، پروژه پرونده سازی دولت برآمده 
  .از کودتای انتخاباتی برای ميرحسين موسوی و مهدی کروبی را تسريع بخشد

اين خبرگزاری در همين راستا مصاحبه هايی به نقل از خانواده های برخی شهدا 
هم منتشر کرده است؛ مصاحبه هايی که از سوی خانواده های شهدا تکذيب می 

  .شود
بنده موسوي و " :اين خبرگزاری به نقل از پدر سجاد سبز علی پور نوشته است

  ."دانم آروبي را از مقصران اين اتفاقات مي
ضمن تکذيب اين مساله اعالم کردند " روز"اما خانواده اين شهيد در گفتگو با 

  .رسما از خبرگزاری فارس شکايت خواهند کرد
 30سجاد سبز علی پور که با نام کاوه سبز علی پور نيز شناخته شده است روز 

خردادماه و در درگيری مسجد لوالگر بر اثر اصابت گلوله به سرش به شهادت 
  .رسيد و پيکر بی جانش در شهر رشت که زادگاه او است به خاک سپرده شد

وقتی تماس گرفتند تنها : گفت" روز"مادر سجاد سبز علی پور روز گذشته به 
چيزی که پدر سجاد گفت اين بود که قاتالن پسرم را به خدا واگذار کرده ام اما 

  .آنها اين حرف را منتشر نکردند و به نقل از همسرم دروغ نوشتند
ما : پدر سجاد نيز که جانباز جنگ است با تاييد سخنان همسرش، تصريح کرد

  .قطعا از اين خبرگزاری شکايت خواهيم کرد
ضمن تکذيب مطالب " روز"ساناز سبز علی پور، خواهر سجاد نيز در گفتگو با 

برادر من  وقتی زنگ زدند من گفتم : منتشر شده از سوی خبرگزاری فارس گفت
  .فردی سياسی نبود اما رفتند و دروغ نوشتند

هيچ کسی حق ندارد از خون شهدا سوء استفاده سياسی "وی با تاکيد بر اينکه 
به زور ميخواستند حرف خود را در دهان من بگذارند اما من قبول : افزود" کند

  .نکردم و فقط گفتم که خواهان معرفی و محاکمه قاتل برادرم هستيم
خبرگزاری فارس به نقل از پدر ميثم عبادی نيز از اعتراضات مردمی به عنوان 
: اغتشاشات و از رهبران جنبش سبز به عنوان سران فتنه ياد کرده و نوشته است

نفر بايد تقاص پس  2خواهم و اين  تقاص خون پسرم را از آروبي و موسوي مي"
  ."بدهند

پدر ميثم عبادی در . اين موضوع از سوی خانواده ميثم عبادی نيز تکذيب شد
اين کلمات و جمله ها، حرفهای خود آنها است و : گفت" روز"مصاحبه با 

ميخواستند مرا مجبور کنند اين حرفها را بزنم و اين حرف ها را در دهان من 
بگذارند اما من فقط گفته ام که بايد قاتل بچه مرا معرفی و محاکمه کنند و چرا بعد 

  .از يکسال هنوز قاتل بچه ام را معرفی نمی کنند
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ايرانی يا بی توجه بوده و سکوت کرده اند و يا کامال در اين زمينه دست به عصا 
  .حرکت کرده اند

به جز در بيانيه هايی حداقلی نامزدان معترض به نتايج انتخابات ـ در روزهای 
منتهی به انتخابات ـ در مورد مساله ملت ها و اقوام و همگرايی ضمنی آنها در 

رويداد اعدام زندانيان سياسی ُکرد در ارديبهشت ماه سال جاری و تعدادی دست 
نوشته پراکنده، هيچگاه نظريه پردازان اصلی جنبش سبز به طور صريح و 

  .شفاف به مساله طرح جدی اين مساله نپرداخته اند
بنابراين پرداختن صريح تاجزاده و يادآوری اين مهم در مانيفست اخير ايشان، 

می تواند در نوع خود ابتکار عمل و شکستن تابويی باشد که در سال 
کمتر کسی جرات شکستن و عبور درست و منطقی از آن را به خود داده  گذشته 
اگر چه نگارنده اين سطور قصد تقديس نوشته آقای تاجزاده را ندارد اما با . است

خرداد  2توجه به جايگاه ايشان در بدنه اصلی جنبش اصالح طلبی که ريشه آن به 
بر ميگردد، اين شروع و صراحت کالم آقای تاجزاده را نقطه شروع مجدد  76

  .مناسبی می داند نسبت به مساله اقليت های ملی و مذهبی در ايران
اما نکته ديگر که حسب تجربه و حضور عينی در پايان بايد به آن اشاره ای 

ضمنی داشته باشيم اين است تفاوت آقای تاجزاده با ديگر نظريه پردازان 
اصالحات طی سالهای گذشته در اين امر نهفته است که ايشان بر خالف برخی 

از اصالح طلبان در رويارويی با موضوع حقوق اقليتهای ملی و مذهبی در ايران 
هميشه در شناسايی، طرح و نهايتا تالش برای تحقق حقوق ملی و مذهبی خلق 

خود آنها ارجاع   های غير فارس به آراء و نظرات آنها اتکا کرده و همواره به
اين نگرش را در جريان سخنرانی های ايشان در سالهای اوايل . داده است

ايشان طی آنها سالها همواره . اصالحات در کردستان به وضوح مشاهده کرده ايم
و تعين مطابات آنها  بر پرهيز از استفاده ابزاری از حقوق برای مثال کردها 

اين در حاليست بيشتر نظريه پردازان اصالحات . توسط خودشان تاکيد داشته اند
در همان برهه زمانی، سعی در تعين و تحميل آنچه خود در رابطه با اقليت ها 

نظری که مغاير با اصول اوليه دمکراسی بود و به . صالح می دانستند داشتند
به عنوان يکی از اصلی ترين عوامل شکست  طور يقين نيز می توان از آن 

  .اصالحات درکردستان و ديگر نقاط غير مرکزی ايران ياد کرد
که به نوعی  -  آيا تاکيد مجدد و صريح آقای تاجزاده در آخرين نوشته شان

شکستن تابوی بحث در مورد ملت ها و اقوام ايرانی يا اقليت های ملی و مذهبی 
می تواند شروعی باشد برای به بحث کشيدن جدی اين مساله از سوی فعاالن  -بود

 جنبش سبز؟   ونظريه پردازان طراز اول
پرسشی که به نظر ميرسد با در نظر گرفتن يک سالگی جنبش سبز و نياز مبرم 

آن به بازنگری تجربه هايش در طول سال گذشته، اکنون بيش از هر زمان 
ديگری نياز به پاسخگويی به آن و گام نهادن در راه ارائه راهکارهای مبتکرانه 

  .برای ايجاد يک نزديکی واقعی بين اقليتها و جنبش سبز وجود دارد  ای
تاجزاده تا حدودی برخالف حجاريان، باقی، محمد رضا خاتمی و برخی ديگر از 

مشارکتی ها و ملی مذهبی ها که سعی در تعين و تحميل حقوق ملتهای ايرانی 
داشتند، هميشه برای شناسايی و تالش در راستای تضمين اين حقوق، خود مردم 

بماند ...(و فعاالن ُکرد را مبنای اصلی مطرح کردن اين خواسته ها قرار می داد
اگر اايرادی هم به طرح مطالبات کردها در آن زمان وارد بود، ريشه های اصلی 

ان را بايد در تقليل اين خواسته ها از سوی گروه اصالح طلبان کرد يافت نه 
 .(...مطرح کردن آن از سوی مرکز نشينان

اگر دقت کنيم از ميان تمامی نوشته های جدی سال گذشته که توسط اصالح طلبان 
نوشته شده است، تاجزاده يکی از معدود صاحب نظرانی است که در نوشته خود 

" حقوق رنگين کماناقوام"بار ديگر بر برداشتن ديد ابزاری آنچه از آن به عنوان 
اکثريت قريب به (کاری که ساير اصالح طلبان..نام می برد، تاکيد کرده است

حتی جرات فکر کردن به آن را هم نداشته اند، چه رسد به مطرح ) مطلق شان
تاجزاده تا حدودی برخالف حجاريان، باقی، محمد ...کردن و صحه گذاشت بر آن

رضا خاتمی و برخی ديگر از مشارکتی ها و ملی مذهبی ها که سعی در تعين و 
تحميل حقوق ملتهای ايرانی داشتند، هميشه برای شناسايی و تالش در راستای 
تضمين اين حقوق، خود مردم و فعاالن ُکرد را مبنای اصلی مطرح کردن اين 

بماند اگر اايرادی هم به طرح مطالبات کردها در آن ...(خواسته ها قرار می داد
زمان وارد بود، ريشه های اصلی ان را بايد در تقليل اين خواسته ها از سوی 

 .(...گروه اصالح طلبان کرد يافت نه مطرح کردن آن از سوی مرکز نشينان
اگر دقت کنيم از ميان تمامی نوشته های جدی سال گذشته که توسط اصالح طلبان 
نوشته شده است، تاجزاده يکی از معدود صاحب نظرانی است که در نوشته خود 

" حقوق رنگين کماناقوام"بار ديگر بر برداشتن ديد ابزاری آنچه از آن به عنوان 
اکثريت قريب به (کاری که ساير اصالح طلبان..نام می برد، تاکيد کرده است

حتی جرات فکر کردن به آن را هم نداشته اند، چه رسد به مطرح ) مطلق شان
  ...کردن و صحه گذاشت بر آن

 عبور از تابوي اقليت ها در مانيفست تاجزاده
 کاوه قريشی

 
 

 :روزآنالين
روز يکشنبه مصطفی تاج زاده، معاون سياسی وزارت کشور دولت محمد خاتمی 

و عضو جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقالب اسالمی و يکی از نظريه 
پردازان اصلی اصالحات در دهه هفتاد که اآنون در مرخصی زندان به سر می 

ياد " نامه سرگشاده"ی که برخی به اشتباه از آن به عنوان "مانيفست"برد طی 
کرده اند، به طور مفصل به حوادث پس از انتخابات و به طور ضمنی به سوابق 

  .های نسل انقالب نام برده، پرداخته است"خطا"يا آنچه که ايشان به عنوان 
همزمان با اين انتشار اين مانيفست در سايت های جنبش سبز، برخی از فعاالن 

اما در اين  .جنبش، هر يک از نقطه نظری به تحليل نظرات تاجزاده پرداختند
ميان کسی از صراحت کالم تاجزاده در مورد اقليت های ملی و مذهبی در ايران 
و ضعف های جنبش سبز و رهبران آن در جريان انتخابات دهم و پس از آن در 

  .برخورد با اين مساله سخنی به ميان نياورد
آنچه در اين مقال کوتاه قصد داريم به آن بپردازيم، نگرش تاجزاده به عنوان يکی 

اصلی ترين نظريه پردازان اصالحات به مساله اقليت های ملی و مذهبی در 
ايران است که در طول دهه گذشته بارها به آن پرداخته و بر ضرورت رسيدگی 

  .به آن تاکيد کرده است
جنبش سبز و "تاجزاده در يکی از محورهای اصلی نوشته خود تحت عنوان 

بر اساس شهود خويش از واقعيت های قبل از انتخابات " حقوق اساسی ملت
و مشاهده " شکل گيری جنبش سبز اکثريت مردم ايران"رياست جمهوری دهم و 

محصول نهايی آن در روزهای پس از زندان، به روزهای قبل از انتخابات و 
پرداخته، ارجاع داده " شهروندان  خواست ديده شدن" مقاله ای که در آن به 

  .است
در آن مقاله ايشان به درستی بر اين نکته صحه می گذارند که انتخابات رياست 
جمهوری دهم تنها زمانی می تواند گامی در جهت تامين حقوق مدنی، سياسی و 

نياز به مشارکت همه ی ايرانيان و مؤلفه "فرهنگی شهروندان باشد که در آن 
ايرانی، يک نياز لحظه پنداشته نشود که ) رنگين کمان اقوام(های قوميتی و متکثر

  ."در شب انتخابات متولد و در فردای شمارش آرا به مرگی غير طبيعی بميرد
ی آن مقاله، ايشان با انتقاد از رسانه ملی و پخش برنامه هايی نظير -در ادمه

چگونه است آه اين رسانه : "به طرح اين پرسش می پردازد" چراغ"و " هويت"
آوشد تجلی گاه رنگين آمان دلكش اقوام ايرانی در آنار  در شب انتخابات می

با حجاب آامل و پررنگ يا (های متفاوت زندگی  آمان متنوع سبك رنگين
قرار دهد، اما از ) پوش پوش و سنتی رنگ، مكال و مال و آراواتی و جين آم

ها و صداهای متفاوت تبديل به  فردای انتخابات همه آن تنوعات و تكثرات و رنگ
  "شود؟ رنگ واحد و پوشش واحد و زبان واحد می

، به نوعی به انتقاد از تعهد "پدر، مادر، ما باز هم متهميم"ی-وی اما در نوشته
های ارشادی که به نظر وی بايد در  آوری گشت انتخاباتی موسوی مبنی بر جمع

به نظر . پيوند مستقيم با شيوه زيست مسلمانی نزد او ديد و تحليل آرد می پردازد
تاجزاده اسالم نابی که خاتمی و موسوی به تبعيت از امام خمينی ضد تحجرگرايی 

سازی نظامی طرح می کنند، متناسب با خواست  پرستی و يكسان و خشونت
اين عضو . شود ارشادی برافراشته می -اآثريت ملت است آه عليه زيست گشتی 

جبهه مشارکت تاکيد می کند با گسترش اين تز، يعنی همين تنوع و تكثر گفتمانی 
ها  ها، زبان ها، رنگ بايد در شيوه زيست ايرانی جامه " زيست مسلمانی"در شيوه 

  .و اقوام و مذاهب آن نيز منعكس شود
هر دو سويه گفتاری و " اقوام ايرانی و وحدت ملی"به باور تاجزاده در مقاله 

شهروندان . های زبانی و هويتی مكمل يكديگرند های زندگی و شيوه ديداری سبك
های گوناگون زندگی و اقوام و طوايف متنوع و متكثر ايرانی  آزاد و طرفدار سبك

بنابراين آنان که وی . نمايند باشند خواهند چنان آه هستند بنمايند و چنان آه می می
نه فقط در شب انتخابات، آه از شب انتخابات تا   ايرانی می نامدش" اقوام"

ها و تنوعات و تكثرات خود ديده شوند و  انتخابات بعدی، می خواهند با رنگ
  .حقوق و حرمت و آزادی آنان رعايت شود

اکنون بيشتر از يک سال از مقاله تاجزاده درباره ی ضرورت تاکيد بر حقوق 
ملت ها و اقوام ايرانی و برداشتن رويکرد ابزاری به حقوق انسانی و غير قابل 

 وی اما در تحليل نهايی اش در سالگرد انتخابات و جنبش . سلب آنها می گذرد
سبز، در حالی بر ضرورت صحه نهادن بر تنوع های فرهنگی و سياسی در 

ادامه مسير جنبش تاکيد می کند که در طول سال گذشته بخش بسيار زيادی از 
 بدنه اصالح طلب جنبش سبز و سران نمادين آن نسبت به مساله ملت ها و اقوام 
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 و باز در هر خانه ای
 درهر اتاق در بسته ای

 .پرده ها به هم کشيده می شوند
 .تنِگ تنگ به هم کشيده می شوند

 و پدر سيگار،
 .پشت سيگار می کشد

 و بچه ای ازپشت دريچه ی کوچک اتاق
 به انتظار پدر می نشيند

 و در پس پشت اين انتظار،
 چشم اش به در سفيد می شود

 .جوان می شود
 -که از صدای مردان خالی بود -و کوچه ها

 ُپر از ولوله ی بچه های چشم سفيد ديروزی است
 .که انتظاررا تحقيرمی کنند

 و کسی که
 از سفر ُپر واهمه ی کوچه خبر آورده بود،

 :می گفت
 لباس نو پوشيده اند -همه–جوان ها » -

 .و ماشين ها دوباره بوق می زنند
 و عجوزه ای با گونه های سرخ

 و چادری گزيده به دندان،
 «.دوباره لبخند می زند

 می لرزم به خود
 .و جيغی می خشکد در گلويم
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 و مردی در اين صبح مه آلود
 مرا به اتاق در بسته ای

 .دعوت می کند -به کشيدن سيگار-
 و من از پنجره ی اتاق می بينم

 -دوباره -که مرغان
 به سمت شاخه های اکاليپتوس

 .پر می کشند
 و من فکر می کنم
 سفری کوتاه است
 از کناره ی رود
 .تا معبد سومری

 
 

 

 زاير پريشان در وادی هذيان
 ناصر اطمينان
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 سفری کوتاه است
 از کناره ی رود

 فرو رفته درمه دود،
 تا معبد سومری

 گم،
 .در دود عود

 بر هر شاخه ای،
 مرغی

 و هر مرغی،
 نوای رخوت،

 که آغوش گشوده است
 .به وسعت نگاه عابران

 -آغشته به عنبر وعبير –روسپيان شادی 
 بازو گشوده فراخ

 پيچيده است در گوش هر زايری،
 .نوای موزون تخدير

 -خسته -روسپی پير
 به رنگ کبود، - با پيراهنی

 به تن، -با لکه های سرخ
 .لبخند ميزند

 .لبخندی که نيشی است بر دلم
 اين است تقاص تن سپردن »-

 «به شادی هر زايری
 .جيغ می کشدنخوت راکسی

 اما من او را» -
 «.هم چنان دوست می دارم

 و اين انعکاس پژواکی گم است
 .که می پيچد در سرم
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 و پدر سيگار پشت سيگار دود می کند
 و دندان های مصدق

 يکی
 يکی
 يکی

 می ريزد
 و از نيمه ی خرداد
 آسمان که آبی بود،

 .سياه می شود
 .سياه و سياه تر می شود

 و کسی که بر لبه ی تخت نشسته است
 صدايش می لرزد

 بوق می زنند -بی دليل -و ماشين ها
 .بر روی ماشين ها می رقصند -بی دليل -و برف پاک کن ها

 -که نان خامه ای را دوست می دارم -و من
 -.اين بار -پس می زنم -بی اختيار –نان خامه ای را 
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 رفتار سبز
 هادی خرسندی

 
 هرکسی از ظن خود شد يار سبز

 گونه گل دهد گلزار سبز گونه
 زرد شد روی مقامات رژيم

 تا رسيد از هر طرف اخبار سبز
 انداز خوش جنگل سبز است و چشم

 های سبز و برگ و بار سبز شاخه
 ها گاهگاهی در ميان برگ

 هست پنهان تيغ سبز و خار سبز
 قدرت تشخيص خوشبختانه داشت

 خلق سبز و ملت هشيار سبز
 جنبش سبز است و در آن هرکسی 
 رهبر سبز است و پرچمدار سبز
 نه کسی خاقان سبز است اين ميان
 نه کسی شاه است در دربار سبز

 الفرار از دست سبزاللهيان
 الحذر از خط و خال مار سبز

 طلب ای فرصت با حضور عده
 ناگهان مکاره شد بازار سبز

 سبز شد شال رئيس جمهور هم
 دزد باال آمد از ديوار سبز

 مشت مردم بر دهانش خورده است
 بر پک و پوزش ببين آثار سبز
 هيچ غير از سرنگونی رژيم

 نيست خوشتر هموطن در کار سبز
 يک رژيمی فارغ از ايدئولژی
 نيک باشد حاصل رفتار سبز

 حکم آخر، اکثريت ميدهد
 دستکاری گر نشد آمار سبز

 خوش که تمرين دمکراسی کنيم
 تا بيايد در عمل گفتار سبز

 مجوز، پر اميد با مجوز، بی 
 راه خود را ميرود رهوار سبز

 گرا مومن و المذهب و ملی
 جمله برخوردار از افکار سبز

 ها سرزمينی با تمام رنگ
 انتظار ماست زين پيکار سبز

 شعر خود هادی به هر رنگی نوشت
 خود نمانده معطل خودکار سبز

 انتظار

 شهال بهاردوست

 

 پشِت سرت، وای ی ی می کنم

 پشِت سرم چه می کنی؟

 بویِ  تنت دوِر لبم، بویِ  تنم دورِ  لبت 

 هی با من، هی با تو، هی رقص با خيال می کنيم

 اين پروانه ها، ميانِ  اين شکوفه ها، چه می کنند؟

 

 پيراهنم، پيراهنت، کنارِ  رود

 آفتاِب داغ با من ُو تو چه می کند؟

 دهانِ  تو، دهانِ  من

 بر پوسِت من، بر پوسِت تو 

 کبوتران بر شاخه ها چه می کنند؟

 

 چکاوکان ، چرخ در کجا؟ 

 َپر تا کجا، خيال کجا؟

 در راِه دور، در دشِت نور

 به رسم شور، بيا ا ا بيا ا ا

 .هزار هزار، مرا، ترا، ببر به ناز

 

 در پیِ  خواِب گرمِ  تو کنارِ  من

 ستاره ها به انتظار، قطار، قطار

 !به چشم بی بهانه ات، هزار هزار دل بسته اند

 ! دل بسته چشم تو ولی، به خنده های عکس من

 

 به بسترم هزار، هزار، خمار، خمار

 ميانِ  پاره های خواب به انتظار

 کشانده ای مرا چو باز، نشانده ام تو را به ناز

 در انتها دوباره ما، دوباره ما 

 بيا ا ا، بيا ا ا 
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 بختی پوشم، تو سياه تا من سياه
. سرنوشت زنان در طول تاريخ است »کفن سياه«ی  موضوع نمايشنامه

ها و بيچارگی ايرانيان گره  روزی زنان با تاريخ ايران و شکست از عرب سياه
 .خورد می

اين نمايشنامه که در واقع نوعی سفرنامه هذيانی است با سفر شاعر به مدائن 
شاعر با کاروانی به مدائن رسيده و همسفرانش، هر کس در . شود شروع می

اما شاعر که از روزگار خراب . تکاپوست که جايی برای خودش پيدا کند
های  پس از تماشای کاخ. رود های مدائن می برد، به ديدن ويرانه کشورش رنج می

ای  گذرد و خودش را به بقعه ای می ی خرابه رسد، از قلعه ويران به گورستانی می
 .رساند اسرارآميز می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

تر  ای که از شمع تابان بيند با چهره شود و نعش زنی را می شاعر وارد مقبره می
 :گويد شود و به شاعر می مرده بيدار می. ولی افسرده است

ای بيگانه از اينجا برخيز که اين بقعه طلسم است، روز و شب ايرانی در اينجا 
پوش و تا  بختی و من سياه تو سياه. رقم خورده و برای همين ايران تو ويران شده

 .بختی پوشم تو سياه من سياه
 تا به اکنون که هزار و اندی سال است
 اندرين بقعه درين جامه مرا اين حالست

اين زن، دختر کسری، پادشاه ساسانی است که پس از ويرانی ايران، به اين 
ی ايران  ويرانه پناه آورده و اکنون در اين بقعه با شاعر از شکوه و ابادانی گذشته

 .گويد سخن می
رود و به هر زنی که  اما هر جا می. کند ترسد و از اين ويرانه فرار می شاعر می
 :بيند کند، خسرودخت، دختر کسری را می نگاه می

 باز ديدم هر زن که در آن قافله بود
 همه چون دختر کسری به نظر جلوه نمود

 هر چه زن ديدم آنجا همه آنسان ديدم
 همه را زنده درون کفن انسان ديدم

 ی سربسته، در کفن زنده به گور در کيسه
با اين حال زنی که عشقی وصف می کند بر خالف زنان متجدد امروزی 

 :توانند عقايد و باورهای کهن را کنار بگذارند نمی
 بکنم گر ز تن اين جامه گناه است مرا
 نکنم عمر در اين جامه تباه است مرا

ای که  تناقضی وجود دارد ميان خوشبختی زن و بهروزی اجتماعی و فريضه
دانست  با اين حال عشقی در ان زمان خوب می. کند ترک حجاب را گناه قلمداد می

که اگر زنان روزی از پس پرده درآيند و با مردان برابر شوند، زندگی اجتماعی 
 :گيرد ما جان می

 ورنه تا زن به کفن سر برده
 نيمی از ملت ايران مرده

ماندگی  بختی زن ايرانی نمايانگر تاريخ عقب سياه: حرف عشقی با ما اين است
 .بختی زن ايرانی است هاست و تاريخ ايران، سرگذشت سياه ايرانی
 :نويسد ی اين نمايشنامه می ياد شاهرخ مسکوب درباره زنده

ای از آگاهی  ی کفن سياه فرياد خشم دردی جانسوز و غريزی و نشانه نمايشنامه
ی فرهنگی مردساالر و خودپسند و بيمار است که در آن مردان  وجدان خوابزده

بها و در بهترين حال موضوع عشق و  ی نيم ی بيکاره و زنان هيچکاره کاره همه
زيبايی در ادب رسمی و در همه حال، رانده از زندگی اجتماعی و زندگی 

 .اند خانه
 ی سربسته، در کفن زنده به گور در کيسه: ی عشقی به گفته

ی آزادی و عدالت اجتماعی با  چنين است که از ديرباز در ايراِن ما، انديشه
 .ی آزادی زنان گره خورده است مسأله

 

 ی ميرزاده عشقی سروده »کفن سياه«ی  نگاهی به نمايشنامه
 ي عشقي حجاب يا كفن سياه به روايت ميرزاده

 آذر حسين نوش
 

های نويسندگان ما در صد  ترين چالش ايم اگر بگوييم يکی از مهم اغراق نکرده
گروهی از نويسندگان . ی حجاب زنان در ايران بوده است سال گذشته مسأله

اند و گروهی از  احمد يا رسول پرويزی بر کشف حجاب خرده گرفته مانند آل
خواه آرزويی جز اين نداشتند که زن ايرانی از حجاب رهايی  نويسندگان آزادی

 .يابد
همين چندی  .حجاب از آن موضوعاتی است که هنوز هم گاهی خبرساز است

  پيش بود که دستور دادند دختران دانشجو فقط با مقنعه حق دارند وارد دانشگاه
ی حجاب و  هر تابستان، در پوشش طرح امنيت اجتماعی باز مسأله. بشوند

 .شود بدحجابی و بگير و ببندها از نو مطرح می
ی عشقی از  خواه ميرزاده ی شاعر آزادی سروده »کفن سياه«ی  نمايشنامه

روزی زن ايرانی  بختی و سيه ی تيره نخستين آثاری است که حجاب را نشانه
ی نو و شيوا  موضوع اين منظومه: ی نمايشنامه آمده است در مقدمه. داند می

سرگذشت يک زن باستانی به نام خسرودخت و سرنوشت زنان ايرانی در نظر 
 .آباد است او هنگام ورود به مه

ی  ی کفن سياه سروده ی دفتر خاک نمايشنامه ی اين هفته موضوع برنامه
 .ی عشقی و حجابِ  زن ايرانی است ميرزاده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رستاخيز، نخستين ُاپرای فارسی
ای از جوانان ايرانی که طرفدار آلمان و اطريش  الملل اول عده در آغاز جنگ بين

پس از شکست . ها به مهاجرت رفتند و عثمانی بودند، برای همکاری با اين دولت
ها در استانبول خوار و زار و  ها در جنگ اول، حدود صد نفر از اين جوان آلمان

ها عارف قزوينی و ديگری  يکی از اين جوان. گذراندند گرسنه روزگار می
 .ی عشقی نام داشت ميرزاده

عشقی معنای تهيدستی را خوب می دانست و برای همين و به رغم طبع خداداد و 
او در يک پانسيون . ی مادرزادش در شاعری، تحصيالت مرتبی نداشت قريحه

اروپايی در استانبول اندکی زبان فرانسه آموخته بود و با ادبيات اروپا آشنا شده 
خود را در  »رستاخيز«ی  اوج ترقی عشقی آن شبی بود که نمايشنامه. بود

اين نمايشنامه . ی گراند هتل نشان داد و خودش در نقش مسافر بازی کرد صحنه
آيد در روزگاری که بدبينی و نوميدی  که نخستين ُاپرای فارسی هم به شمار می

عجيبی سراسر ايران را فراگرفته بود، با اقبال تماشاگران روبرو شد و عشقی را 
 .به شهرت رسانيد

پروا بود و زبانی صريح داشت و به خاطر همين صراحتش بسياری  عشقی بی
آخر سر هم مردی به نام ابوالقاسم خان که در . توانستند او را تحمل کنند نمی
ی عشقی در سه راه  کرد صبح زود به خانه ی اعيان خانه شاگردی می خانه

عشقی مجروح و . سپهساالر رفت و با شليک سه تير او را مجروح کرد
ی نظميه در خيابان خيام بردند و در همان جا پس از  تيرخورده را به مريضخانه

 .چند ساعت درگذشت


