
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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 تجمع ساكنان شهرك زيتون مقابل شهرداري تهران 
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از سري نامه هاي /  آينده از آن بي كفن خفتگان است 
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 خبرها و گزارش ها

زنان ساآن در شهرك زيتون نيز با گريه و فرياد مقابل نيروهاي نظامي از آنها 
خواستند تا اجازه دهند با محمد باقر قاليباف شهردار تهران مالقاتي داشته  مي

 .باشند
مردم معترض بعد از نشستن بر آف خيابان پارچه مشكلي بزرگي را در جلوي 

پليس و يگان . جمعيت گرفتند و به سمت ساختمان دادگستري تهران حرآت آردند
ويژه مانع از حرآت و تردد آنها شد و از مردم درخواست آرد آه در همانجا به 

 .اعتراض خود ادامه دهند
هاي زيادي از  نزديكي پارك شهر به محل تجمع، موجب گردم هم آمدن گروه

مردمي بود آه براي آنجكاوي و اطالع از اين تجمع به محل برگزاري اجتماع 
مردمي نزديك تر شده بودند و در گفت و گو با مردم معترض از حال و روزشان 

 .پرسيدند مي
منطقه  "زيتون"نفر از سهامداران شهرک موسوم به  300يك ماه پيش نيز حدود 

سرخه حصار تهران در اعتراض به تخريب واحدهاي اين مجموعه، در مقابل 
 .تهران تجمع کردند 13ستاد بحران شهرداري منطقه 

اين تجمع به دليل تخريب دو واحد مسکوني اين مجموعه از سوي شهرداري 
 .صورت گرفت 13منطقه 

مسوول ستاد بحران اين منطقه در پاسخ به اعتراض اين عده عنوان کرده است 
که تخريب واحدهاي يادشده به دستور قضايي صورت گرفته و از آنها دعوت 
 .شده است که با مراجعه به ستاد منطقه از نزديک حکم قضايي را رويت کنند

شهردار بي "اعتراض مردم به شخص شهردار تهران در شرايطي با شعار 
هم آواز شد آه محمدباقر قاليباف دو سال به مردم معترض " آفايت استعفا استعفا

داده بود تا براي حل مشكل شهرك زيتون توپ را به زمين  قول  شهرك زيتون 
مالقات مستقيم با ساآنان شهرك زيتون قول داد   او همچنين در. ديگران نيندازد

ضمن اعطاي زمين معوض و صدور مجوز ساخت با شرايط مناسب، براي حل 
مشكل آنها اقدام آند اما با وجود اين عده ها و با گذشته دو سال از آن تاريخ هنوز 

هيچ اقدامي براي در اختيار قرار دادن زمين معوض به سهامداران اين شهرك 
 .صورت نگرفته است

ها زيتون با پالآاردهاي براي  هم چنين پيشتر تعداد زيادي از صاحبان زمين
صحبت با شهردار تهران در مراسم افتتاحيه تقاطع سه راه شهيد احمد متوسليان 

 .در شرق تهران حضور يافته بودند
آليد حل مشكالت پيش آمده   برخي مسئوالن شهرداري بر اين باورند آه در واقع

براي سهامداران شهرك زيتون در دست باالدستي هاي قدرت است و شهرداري 
نمي تواند بدون مجوز وزارت آشور و ديگر سازمان هاي مرتبط در اين زمينه 

 .اقدامي انجام دهد
با صراحت تاآيد مي آنم ، افرادي  »:شهردار تهران نيز در همين زمينه مي گويد

ها جزء منابع  اند، چرا آه اين زمين اند، خطا آرده آه اين زمين را به شما داده
اي ساخته شود، براي خود شما و همه شهر  طبيعي است و جايي است آه اگر خانه

بايد مسؤوالن در مقابل اين سند به شما . آند  مشكالت زيست محيطي ايجاد مي
آنم آه براي رسيدن به نتيجه بايد صبر داشته  پاسخگو باشند، اما من تاآيد مي

گذرد و هر  در غير اين صورت چندين سال ديگر مي. باشيد و به ما اعتماد آنيد
شود و اين موضوع ديگر به عمر  دهند آه اجرايي نمي هايي مي روز به شما قول
 « .دهد شما آفاف نمي

ورودي شوراي شهر و شهرداري تهران در خيابان بهشت اين روزها مكاني 
براي برگزاري تجمع آوچك مردمان معترضي شده آه اين روزها به دشواري 

 .مي توانند اعتراض خود را به شكل علني در شهر تهران بروز دهند
چند هفته پيش هم ساآنان محله سوهانك با استقرار در مقابل در اصلي شوراي 

شهر تهران نسبت به وضعيت آب آشاميدني ساآنان منطقه تجمع آوچكي برگزار 
 .آردند

 

 تجمع ساكنان شهرك زيتون مقابل شهرداري تهران 
 و استقرار يگان ويژه

 
 
 
 
 
 

 
 خبرگزاری هرانا

هاست پيگير حقوق  بيش از صد نفر از مردم ساآن در شهرك زيتون آه سال
مالكيت خود بر اراضي و رسيدگي شهرداري و دولت به وضعيت خود هستند، 
ديروز با در دست داشتن پالآاردهايي مقابل شهرداري تهران تجمع آرده و در 

به دنبال   .شعارهاي خود خواهان استعفاي شهردار و رييس جمهوري ايران شدند
استقرار يگان ويژه در گروه هاي معترض آنها در خيابان بهشت اقدام به 

 .آردند برگزاري راهپيمايي 
ساآنان شهرك زيتون آه نزديك به سه دهه است با مشكالت پيش روي خود دست 

چو ايران نباشد تن من "و " اهللا اآبر"اند، اديروز با سر دادن شعارهاي  به گريبان
 .از مسئوالن شهرداري تهران استمداد و درخواست همكاري داشتند" مباد

  
به گزارش جرس، زنان و مردان معترض آه در اين تجمع شرآت آرده بودند 

سال پيش از وزارت جهاد آشاورزي زميني را به قيمت  23 اعالم آرده اند آه 
دار هم  ها سند منگوله هزار تومان خريداري آرده و براي اين ملك 50حدود 

اند مجوز ساخت از شهرداري  گذرد و هنوز نتواسته ها مي دارند، ولي سال
 .بگيرند

اين در حالي است آه بارها مسئوالن شهرداري و شوراي شهر اعالم آرده 
فضاي  آه آاربري مناطق مربوط به اسكان مردم در اين محدوده مختص  اند 

با اين حال راي ديوان . سازي در آن ممنوع است و سبز بوده و هر نوع ساخت
عدالت اداري در داوري پرونده شرآت تعاوني زيتون ـ وابسته به جهاد 

دانند آاربري اين اراضي مسكوني و تجاري  آشاورزي ـ عنوان آرده گرچه مي
نيست، اما مالكان و دارندگان سند در اين منطقه قبل از هر اقدامي بايد با 

 .شهرداري هماهنگي الزم را انجام دهند
تهران در زير آفتاب داغ و   درجه 40با اين حال زنان و مردان در گرماي 

سوزان پالآارد به دست شعارهاي اهللا و اآبر و رييس جمهور بي آفايت استعفا 
 .استعفا سر دادند

هاي پارك شهر  آن ها همچنين در اقدامي ابتكاري روي پارچه مشكي بر نرده
اي از آپي نامه نگاري خود با شهرداري، وزارت مسكن، محيط  تهران خالصه

زيست و مجلس را نصب آرده بودند و به همين خاطر عابران و آنهايي آه براي 
ها  توانستند به راحتي با مطالعه آن نامه بردند مي قدم زدن در پارك شهر به سر مي

 .به مشكل سهامداران شهرك زيتون پي ببرند
نيم ساعت از شكل گيري تجمع در مقابل شوراي شهر تهران نيروهاي   با گذشت

گارد ويژه در مقابل شهرداري تهران صف آشيدند و در مقابل شهروندان 
معترض نيز در وسط و آف خيابان نشستند آه اين موضوع به ايجاد ترافيك 

 .سنگيني در خيابان بهشت منجر شد
با تهديد و خواهش سعي   زنان چادر به سر روي زمين نشستند و ماموران پليس

 .در باز آردن ترافيك ايجاد شده در خيابان اصلي شهر داشتند
شما  «:زد خطاب به ماموران يگان ويژه فرياد مي  داد پيرمردي آه مدام شعار مي

بريد و قتي ما را از خانه و آاشانه مان آواره  چطور اسم ائمه و پيغمبر را مي
. ما حتي قراني پول نداريم آه بخواهيم يك متر در تهران زمين بخريم. اند آرده

ما مالك خانه هايي هستيم آه به روز از . حتي توان پرداخت اجاره را هم نداريم
پس آن شعارهاي برادري و برابري تان آجا رفته و آجا . ما گرفته شده است

. ما غاصب نيستيم. ما ايراني هستيم. هستند آنهايي آه شعار برادري سر مي دادند
 «.چو ايران مباشد تن من مباد
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الزم به توضيح است، فرزاد کمانگر اين نامه را با تاسی از سرگذشت يکی از 
زندانيان دهه شصت نگاشته است، زندانی مورد اشاره که از ضعف بينايی 

شديدی برخوردار بوده، به دليل شکنجه و ضرب و شتم عينکش می شکند و 
مجبور ميشود به جای شيشه، تکه ای مقوا بر عينک خود بگذارد و اين آخرين 

تصويری است که مادر زندانی از او ديده است، زندانی سياسی مورد اشاره کمی 
بعد زير شکنجه به قتل می رسد و در گوری گمنام و بی نشان دفن می شود، اين 

 . نامه را فرزاد کمانگر به مادر اين زندانی سياسی تقديم کرده بود
  

و زندان، طناب و گردن آتش و پوست  زندان داستان تن است و تازيانه، مشت 
 سرب و قلب

زندان سرودی است برای زنده نگه داشتن اميد، زندان دريچه ای است به آينده 
 ای روشن،

  
 : سانتياگو، شيلی -تصوير اول 

نزند و   شکنجه گری در حال خرد کردن دستان زندانی اش می باشد تا گيتار
 ترانه و الاليی برای کودکان شيلی نسرايد، اما او بی وقفه می خواند

 بيا بيا بيا
 بيا جاده پهنه ور را در می نورديم
 آينده ديگری در کار تکوين است

 "آسوده بخوابيد ديکتاتور مرد " تيتر روزنامه های شيلی: سالها بعد 
و نوازنده گيتار زينت بخش ديوان شاعری می شود و مردم به شاه بيت ديوان 

 شاعرشان مينازند
  

 : استالين - زندانهای شوروی سابق -تصوير دوم 
قصاوت می کند ميکشد قطعه قطعه می نمايد و تبعيد می کند هر کس را  " بريا "

 دگر گونه بيانديشد
 ! چند دهه بعد

جوانکی سر کالس با خواندن تاريخ معاصر کشورش و شنيدن نام بريا آب دهان 
 . به زمين می اندازد و جوان ديگری صفحات کتابش را با عصبانيت پاره ميکند

  
 ميالدی، عراق 80دهه  -تصوير سوم 

نگره "کاروانی از زن و دختر و کودک و پير و جوان به سوی بيابان های 
حرکت داده می شوند تا انفال شوند، کودکی عروسکش را به سينه می  " سلمان

چسباند و با چشمانی باز ستاره ها را ميشمارد و زير خروار ها خاک مدفون می 
زير چشمهای دريده علی حسن مجيد هتک  شود، دختری قبل از اينکه عصمتش 

 .شود خود را ميکشد
خواهرکان من بی رخت عروسی، پاک و پاکيزه با خورشيدی : در هزاره سوم 

 . که بر تابوتشان نقش بسته است به زادگاهشان بر می گردند
 . کودکی در حلبچه بی پروا بر روی عکس و مجسمه صدام ميشاشد

 جوانی شيعه هنگام اعدام ديکتاتور فرياد می زند برو به جهنم
 و کردی به کاخ های بغداد قدم می گذارد و به ريش صدام می خندد

 ميالدی 80زندان ديار بکر ترکيه، دهه  -تصوير چهارم 
ژنرال برای شکستن مقاومت زندانی اش به خانواده او تجاوز می کند و زندانی 

 برای زنده نگه داشتن نوروز خود را با آتش نوروز جاودانه می کند
، کودکان دياربکر بر سر هر کوی و برزن بی مهابا سرود ژنرال ٢٠٠٩نوروز  

بزدل را سر می دهند و جمعيتی ميليونی به دور آتش نوروز جمع شده اند، آتشی 
 که ژنرال بزدل می پنداشت فرونشانده است

 تهران - زندان اوين 60دهه : تصوير آخر 
زندانی با عينکی شکسته برای آخرين بار به ديدار مادر می رود تا آخرين 

تصوير او را با خود به قلب زمين ببرد چند هفته بعد لباس و عينک شکسته اش 
 . را به مادر می دهند

زندانی ديگری از زندان اوين برای نامزدش نامه می نويسد و دختر : سالها بعد 
 :نامه را برای مادربزرگش که عينک شکسته در دست دارد اينگونه می خواند

 بگذار در هر جای دنيا بی سنگ و صليب با گوری شکسته گم نام بمانند
بگذار با خاک يکی شوند، بگذار نشانشان سروی آزاده باشد که ريشه در قلب آنها 

 .دارد و سر به آسمان ميسايد
 "آينده از آن بی کفن خفتگان است"  بگذار بی نشان بمانند

  
 فرزاد کمانگر
 ١٣٨٩ارديبهشت ماه ، زندان اوين

 در حمايت از خاموشي امشب در كردستان
 

 اطالعيه مطبوعاتی
شماری از فعالين مدنی، سياسی و مدافعان حقوق بشر به منظور گراميداشت ياد 

اردی بهشت ماه و در اعتراض به اجرای اين احکام  ١٩اعدام شدگان 
غيرقانونی، اعتراض به تحويل ندادن پيکرهای اعدام شدگان و با درخواست 
توقف اين قبيل جنايات؛ به صورت خودجوش بر آن شدند که مردم سرتا سر 

ميهن را عموما و مردم مناطق کردنشين را خصوصا، چهارشنبه شب، مورخ 
به   دقيقه ۵خردادماه که مصادف است با چهلمين روز اين واقعه، به مدت  ٢۶

 .خاموش کردن چراغ های منازل خود فرا بخوانند
در اين رابطه مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران بر اساس مشی و وظيفه خود 

مورد اشاره اعالم دارد و هم چنين ساير فعاالن   الزم ديد حمايت خود را از طرح
مدنی و اصحاب رسانه ای را به تالش برای برگزاری هر چه گسترده تر اين 

اين مجموعه معتقد است اعتراضات مطرحه در اين .فراخوان دعوت کند
اطالعيه، راهبردی موثر، مسالمت آميز و استاندارد در موضوع مبارزات حقوق 

 .بشری محسوب می شود
قضايی در خصوص عدم تحويل -همچنين اين مجموعه اصرار دستگاه امنيتی

فرزاد کمانگر، علی حيدريان، فرهاد وکيلی، شيرين (پيکر زندانيان اعدام شده 
را مسله ای تاسف آور ميداند و قسمتی ديگر از ) علم هولی و مهدی اسالميان

 .حقوق نقض شده زندانيان و خانواده های آنان می خواند
اين فشارها اعم از روند اجرای غيرقانونی و غيرانسانی احکام، عدم تحويل 

پيکرها، عدم اجازه به برگزاری مراسم و تحت تعقيب قرار دادن بعضی از افراد 
خانواده ها تاکنون موجب صدمات جسمی و روحی به بازماندگان جان باختگان 

شده است به طوريکه پدر زندانی جان باخته، فرهاد وکيلی در اثر اين فشارها 
سکته و فوت نموده و هم چنين تنی از نزديکان اين خانواده ها تا کنون راهی 

آزاد کمانگر خواهرزاده فرزاد کمانگر، ديگر زندانی .بيمارستان ها شده اند 
سياسی اعدام شده نيز توسط نيروهای امنيتی از دانشگاه محل تحصيل خود ربوده 

 .شده و تاکنون نيز خبری از سرنوشت ايشان حاصل نشده است
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، باور دارد که پس از اعتصاب گسترده 

اردی بهشت ماه، که از گستردگي قابل توجهی  ٢٣پيشين در کردستان در تاريخ 
در سطح شهرهاي آردنشين از ماآو تا ايالم عموما و استان کردستان و سنندج 
خصوصا برخوردار بود، اعتراض به اجرای اين احکام و ساير اهداف مورد 
اشاره در برنامه خاموشی کردستان، گامی ديگر در راستای توسعه و توانمند 

 .سازی فعاليت های مدنی و مسالمت آميز در اين مناطق محسوب می شود
 

 دبيرخانه مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران
 ١٣٨٩ارديبهشت ماه  ٢۶

 

از سري نامه هاي منتشر /  آينده از آن بي كفن خفتگان است 
 نشده فرزاد كمانگر

 
 
 
 
 
 
 

  خبرگزاری هرانا 
 زندانی عقيدتی  ۵در حالی که چهل روز از اعدام غيرقانونی و غيرانسانی  -
فرزاد کمانگر، فرهاد وکيلی، علی حيدريان، شيرين علم هولی و مهدی (

در زندان اوين می گذرد، دستگاه امنيتی همچنان از پس دادن پيکرهای )  اسالميان
آنان خودداری می کند و البته استانداری کردستان مدعی دفن پيکرها بصورت 

اين " بی کفن خفتگی"گمنام شده است، در چلهم اين جان باختگان و به مناسبت 
افراد، نامه ای منتشر نشده از معلم جان باخته فرزاد کمانگر از سوی خبرگزاری 

 . هرانا انتخاب و منتشر می شود
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/ سعيد سنندجی /شپول عباسی/ سلماز توکلی/ آرام مدرسي/ بهناز مهرانی/ رشيدی
/جلوه جواهری/ سيمين روزگرد/ پرديس درخشنده/ شهال باور/ آريا احمدی
 /حسن اعتمادی/ بشير يوسفی/ جليل آزاديخواه/ نادر بازرگان/ مهتاب زند

سوران / پپوله اردالن/ سازمان مدافع حقوق و اتحاد فکر/ محمدرضا شکوهی فرد
/ هيدی سوران/ منصور تيفوری/ شهاب الدين شيخی/ محسن کاکه رش/ پاالنی

/ صالح گلی/ گفتاری  فاطمه/ ياسر گلی/  عمار گلی/ عامر گلی/ علی رضا احمدی
/ هيوا سليمی/ سوران خدری پور/ مژگان ثروتی/ يحيی دوانداری/ شهباز شهاليی

آزاد / تونيا ولی اوغلی/ محمد ايزدی/ ليال حسنپور/ فائزه صالحی/ آزاد بهين
روناک / شهريار ايازی/ کارزان سنه/ مينو حقی زاده/ رضا منوچهری/ صلواتی

 جانی ديالن/ آزاد
 

 برگزاري اولين سالگرد شهادت مصطفي غنيان 
 و حميد مداح در مشهد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اخبار روز  

خرداد اولين سالگرد شهادت شهيد اهللا اکبر،  ٢٧روز پنجشنبه : گزارش دريافتی
 .شهيد مصطفی غنيان در شهر مشهد برگزار خواهد شد

به گزارش خبرنگار ندای سبز آزادی از مشهد ، دانشجويان و مردم سبز روز 
پنجشنبه هفته جاری در اولين سالگرد شهيد مصطفی غنيان با در دست داشتن 

نماد های سبز بر مزار وی واقع در صحن قدس حرم امام رضا حاضر خواهند 
 .شد

بعد از ظهر در  ۶خرداد از ساعت  ٢٧اولين سالگرد شهيد غنيان روز پنجشنبه 
 ١۵٧مزار شهيد غنيان در قطعه . صحن قدس حرم امام رضا برگزار خواهد شد

 .صحن قدس حرم امام رضا ميباشد
 

 دور تازه فشارهای نهادهای امنيتی و قضايی مشهد بر فعالين دانشجويی اين شهر
در سالگرد کودتای انتخاباتی و در آستانه اولين سالگرد دانشجوی : دانشجو نيوز

شهيد مصطفی غنيان و شهيد حميد مداح، نهاد های قضايی و امنيتی مشهد دور 
 .تازه ای از فشار بر فعالين دانشجويی شهر مشهد را آغاز کرده اند

در روزهای گذشته فعالين دانشجويی دانشگاه های مختلف شهر مشهد به نهاد 
 .های امنيتی و قضايی احضار و تهديد به بازداشت شده اند

اين احضارها در حالی اتفاق افتاده که سبزها و دانشجويان مشهد برای برگزاری 
خرداد آماده  ٢٧سالگرد شهيد اهللا اکبر ، شهيد مصطفی غنيان در روز پنجشنبه

 .ميشوند
بعد از ظهر در  ۶خرداد از ساعت  ٢٧اولين سالگرد شهيد غنيان روز پنجشنبه 

مزار شهيد غنيان در قطعه . برگزار خواهد شد) ع(صحن قدس حرم امام رضا 
 .صحن قدس حرم امام رضا ميباشد ١۵٧

خرداد همه دانشگاه های شهر مشهد در محاصره  ٢٢شايان ذکر است در روز 
خصوصا جو به شدت امنيتی در . کامل نيروهای امنيتی و انتظامی قرار داشت

خرداد داخل اين  ٢٢در روز . دانشگاه های فردوسی و آزاد مشهد برقرار بود
دانشگاه ها با حضور مشهود افراد لباس شخصی وامنيتی جو رعب و وحشت 
 .حاکم بود و و خارج دانشگاه ها نيز در محاصره نيروهای انتظامی قرار داشت

 فراخوان به پنج دقيقه خاموشي براي فرزاد، فرهاد، 
 شيرين، علي و مهدي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
به يک روز  ١٣٨٩ارديبهشت  ١٩تن از بهترين فرزندان مردم در روز  ۵اعدام  

فرزاد کمانگر، شيرين علم هولی، فرهاد . غم انگيز در تاريخ ايران تبديل شد
وکيلی، علی حيدريان و مهدی اسالميان با هدف ايجاد ترس و وحشت در دل همه 
ايرانيان معترض به سرکوب و بی عدالتی، بطور ناگهانی و بطور مخفيانه اعدام 

مقامات جمهوری اسالمی همچنان در اقدامی بسيار ناجوانمردانه از . شدند
ها را  ها به خانواده های داغدار خودداری و اعالم نمود که جنازه استرداد جنازه

عليرغم اعتصاب عمومی در کردستان و  .اند در مکانی نامعلوم دفن نموده
اعتراض بسيار وسيع ايرانيان در سرتاسر جهان، جمهوری اسالمی کماکان به 

سرکوب مخالفين و پايمال کردن حقوق بشر مشغول و همچنان تهديد به طناب دار 
عقب نشينی حاکمانی چنين سرکوبگر تنها با همبستگی و دخالت . و اعدام ميکند

 .مستمر ما در حيات سياسی و مدنی جامعه ميسر خواهد شد
  

خانم رضايی مادر آزاده فرزاد کمانگر که در روز مادر فرزندش به طناب دار 
ای از تصميم فعاالن مدنی برای خاموشی در شب چهلم  سپرده شد، طی مصاحبه
در طی چند روز گذشته تعدادی از فعالين مدنی به : " اعدامها خبر داد و گفت

 ٢۶پنج شنبه ( منزل ما آمده و اعالم کردند که تصميم دارند شب چهلم شهدا 
به پاس احترام به روح پاک پنج پروانه راه آزادی و ) شب  ١٠خرداد ماه ساعت 

همچنين اعالم نارضايتی از اجرای حکم اعدام زندانيان سياسی و درخواست 
دقيقه خاموش می کنند، من هم  5توقف اين جنايتها، المپهای منازلشان را به مدت 

 "پيشنهاد آنان را مناسب ديده و از اين حرکت حمايت می کنم
 

ما امضا کنندگان زير ضمن دعوت از همگان، همزمان در اقدام خاموشی 
شنبه  پنج ٢٢:٠٠دقيقه راس ساعت  ۵سراسری شرکت و المپهای خود را بمدت 

با اين اقدام خود، ياد و خاطره اين پنج ستاره . خرداد خاموش خواهيم کرد ٢۶
ای تازه در همبستگی  درخشان راه آزاديخواهی در ايران را گرامی داشته و جلوه

 .و اعتراض همگانی از خود بنمايش خواهيم گذاشت
  

/ اختر قاسمی/ سيروس ملکوتی /کاوه قريشی/ رحمان جوانمردی/ فاخته عدل
ناهيد / کيوان رفيعی/ فريبرز سروش/ ساسان امجدی/ هانيا اردالن/ رويا طلوعی

/ آرش صالحی/ ثريا فالح /آزاد مراديان/ همايون فرهمند/ نارين محمدی/ مکری
طاهره / محمد رضا اسکندری/ محمدعلی توفيقی/ عارف نادری/ مهشيد راستی

/ هيوا شلماشی /سوسن محمدخانی غياثوند/ بهاره افقهی/ صبری نجفی/ خرمی
/ مريم بهرمن /آسو صالح/ حمد شرايطی/ مهين شکراهللا پور/ احمد اندر ياری
وحيد کمالی / فريدون ارشدی/ / آزاد مراديان/ علي نيكدين/ نسرين محمدی

رزگار  /سميرا پوراندخت/ اياز خون سياوشان/ رضا هيوا/ هيمن محمدی/ ايالمی
/ ناهيد حدادی/ مالئيکه علم هولو/ رضا منوچهری/ سوسن کولی وند/ امين نژاد

 هاله / آزاد مستانی/ ندا ايرانی/ نازی عظيما/ رومينا امير محسنی/ کاکشار ارمار
 



5 

 1389خرداد ماه   26

 سلمان سيما در زندان دست به اعتصاب غذا زده است
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا
سلمان سيما، عضو سازمان دانش آموختگان ايران و فعال دانشجويی در دانشگاه 

خرداد برای دومين بار پس از انتخابات بازداشت شده است، در  22آزاد که 
 .زندان دست به اعتصاب غذا زده است

به گزارش ادوار نيوز، سلمان سيما در تماس تلفنی با خانواده ی خود، از حبس 
 .در انفرادی بند دو الف و اعتصاب غذايش خبر داده است

" اعتصاب غذای خشک"سلمان سيما گفته است از روز اول بازداشت دست به 
اعتصاب "  زده اما پس از اجازه ی برقراری تماس تلفنی اعتصاب خود را به

 .تغيير داده است" تر
 350و  209گفتنی است سلمان سيما سال گذشته نزديک به صد روز را در بند 

دادگاه انقالب به شش سال  15ی  زندان اوين در بازداشت بوده و از سوی شعبه
 .حبس تعزيری محکوم شده است

 
سوقصد به جان شهريار حسين بر فعال دانشجويی دانشگاه 

 سيستان و بلوچستان
 

 خبرگزاری هرانا
شهريار حسين بر فعال دانشجويی اصالح طلب دانشگاه سيستان و بلوچستان، 

خردادماه، در صحن دانشگاه سيستان و بلوچستان مورد ضرب  24روز دوشنبه 
 .و شتم افراد ناشناس قرار گرفت

به گزارش دانشجونيوز اين فعال دانشجويی تا کنون دو بار با احکام انضباطی و 
و تجمع صنفی  1387حذف ترم مواجه شده است، که يک بار آن مربوط به سال 

دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان در خصوص ناامنی در دانشگاه و بار 
و به خاطر اعتراضات دانشجويان به نتايج انتخابات،  1388ديگر در تابستان 

  .وی ترم تحصيلی گذشته را نيز به دانشگاه ممنوع الورود بوده است. است
ظهر روز دوشنبه شخصی ناشناس به درون کتابخانه مرکزی دانشگاه سيستان و 
بلوچستان آمده و از وی درخواست بيرون آمدن از کتابخانه جهت صحبت را می 

وی به همراه شخص مذکور از کتابخانه بيرون آمده و متعاقبا دو نفر ديگر با . کند
 .صورت های بسته به وی حمله و او را مورد ضرب و شتم قرار می دهند

در چند روز گذشته احکام انضباطی برای عده ای از دانشجويان در خصوص 
خرداد  22نزاع و چاقوکشی صادر شده است، که همين اشخاص در تجمع روز 

قصد بر هم زدن تجمع دانشجويان را با ايجاد درگيری و توهين به دانشجويان را 
 .داشتند

با توجه به برگزاری تجمع اعتراضی در سالگرد انتخابات توسط دانشجويان، اين 
جويانه و با ضرب و شتم حاميان  شبهه وجود دارد که اين افراد با اقدام انتقام

 .جنبش سبز، قصد در تعديل احکام انضباطی صادره برای خود را دارند
 

 بازداشت يک شهروند در مهاباد به اتهام همکاری
 با احزاب مخالف

 
 خبرگزاری هرانا

يک شهروند اهل شهر مهاباد به نام محمدامين راشدی طی روزهای اخير توسط 
 .نيروهای امنيتی دستگير شده است

به گزارش آژانس خبری موکريان، اين شهروند که هم اکنون در زندان مهاباد 
 .های مخالف نظام متهم شده است بسر می برد به همکاری با گروه

هم چنين در پی انتشار نامه ای در رسانه ها از حسين ميرزايی زندانی اهل 
   .خوی، وی از زندان مرکزی اروميه به بازداشتگاه اين شهرمنتقل گرديد

ميرزايی که از بيماری آسم رنج می برد به اتهام اقدام عليه امنيت از طرف 
 .ماه حبس محکوم شده است 32  به  دادگاه

 اعتراض، بازداشت، مجازات
 

صدور حکم تعليق برای محمدرضا گيالنی، دانشجوی دانشگاه 
 عالمه طباطبائی

 
 خبرگزاری هرانا 

محمدرضا گيالنی، دانشجوی ادبيات دانشگاه عالمه طباطبائی با حکم آميته  
 .انضباطی اين دانشگاه برای يک ترم از تحصيل محروم شد

به گزارش دانشجونيوز، حکم تجديد نظر کميته انضباطی دانشگاه عالمه 
برای اجرا به دانشكده ادبيات ارسال شده  89خرداد  22طباطبايی روز شنبه 

  .است
به آميته انضباطی  88محمدرضا گيالنی پيش از اين نيز در اوايل سال تحصيلی 

اخالل در "، "تحريك دانشجويان"احضار و پس از مدتی به دليل اتهاماتی نظير 
نيمسال بدون احتساب  2با حکم منع موقت از تحصيل به مدت ... و " نظم دانشگاه

منع موقت از تحصيل به "در پی فرجام خواهی حكم او به . در سنوات مواجه شد
اما پيش از پايان دوره تعليق، . تقليل يافت" نيمسال با احتساب در سنوات 1مدت 

وی مجددا به آميته انضباطی احضار و اين بار به مدت دو ترم با احتساب 
 .سنوات از تحصيل تعليق شد

خرداد به او تحويل داده شد حاآی از آن  22حكم تجديدنظر اين دانشجو آه ديروز 
است آه وی می بايست يك نيمسال تحصيلی ديگر تعليق از تحصيل را متحمل 

   .شود
واحد درسی با  2همه ی اين موارد در حالی به وقوع پيوسته است آه وی تنها 

 .فارغ التحصيلی فاصله دارد
 

 اعتصاب غذا در دانشگاه کردستان
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
خرداد ماه دست به اعتصاب غذا  25دانشجويان دانشگاه کردستان روز سه شنبه 

 .زدند
به گزارش دانشجو نيوز، دانشجويان دانشگاه کردستان در پی اعتراض به حکم 

اعدام فعالين سياسی کرد و دفن پنهانی جنازه های فرزاد کمانگر، علی حبدريان، 
فرهاد وکيلی، شيرين علم هولی و مهدی اسالميان و هم چنين سالگرد کشته شدن 

 .سهراب اعرابي و کيانوش آسا دست به اعتصاب غذا زدند
اين دانشجويان غذاهای خود را در سلف سرويس دانشگاه دست نخورده باقی 

 .گذاشتند
 

 بازداشت سجاد و حمزه بنام دو فعال دانشجويی در شيراز
 

 خبرگزاری هرانا
زمان با سالروز اعتراضات مردمی به نتايج انتخابات، سجاد و حمزه بنام، دو  هم

خرداد توسط اداره اطالعات شيراز  22فعال دانشجويی در شيراز، روز 
 .اند بازداشت شده

به گزارش بامدادخبر، سجاد بنام دانشجوی مهندسی کامپيوتر دانشگاه شيراز پس 
از احضار به حراست اين دانشگاه بازداشت و در اختيار اداره اطالعات شهر 

آبان سال گذشته نيز برای يک روز  13وی پيشتر، در . شيراز قرار گرفته است
 .بازداشت شده بود
آموخته دانشگاه علوم قرآنی نيز پس از احضار مستقيم به اداره  حمزه بنام، دانش

خردادماه  24اين فعال دانشجويی نيز در  .اطالعات شيراز بازداشت شده است
 .سال گذشته، سه روز را در بازداشت به سر برده بود

گفتنی است ديگر عضو اين خانواده، محسن بنام، دانشجوی معلق از تحصيل 
دانشگاه علوم پزشکی شيراز که در جريان اعتراضات سال گذشته يک هفته در 

 .بازداشت به سر برده بود، نيز بار ديگر به اداره اطالعات احضار شده است
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الهام احدی، الهام يزدی، الهه امانی، الهه واحدی، اميد ايران مهر، اميد کشتکار، 
اميد کوهی، امير رشيدی، امير صداقت، امير مسعود سعيد فر، امير معماريان، 
امير يعقوبعلی، اميرحسين محمدعلی، اميرحياتی، امين احمديان، اولدوز مودب، 

 اويس اخوان، ايران اکتويست 
بابک مخابری، بابک معزی، بابک نصيری، باراب آزاده، باران آزاده، بامشاد 
تابناک ، بانو صابری، بانو عابدين، برازجانی، برديا شفيعی، بالل مرادويسی، 

بنفشه جمالی، بنفشه حجازی، بنفشه سماواتی، بهار فرامرز، بهاره افقهی، بهاره 
، بهاره علوی، بهداد بردبار، بهرام اسماعيل بيگی، بهروز .بهبودی، بهاره ع

سورن، بهروز فدائی، بهروزی، بهزاد الهور پور، بهمن فره بخش، بهناز 
اميری، بهناز مهرانی، بهنوش عامری، بيتا طاهباز، بيتا ياری، بيژن درقانی 

پارميدا ايرانی، پدرام رضا زاده، پرتو نوری عال، پرديس درخشنده، پرستو اله 
ياری، پرستو حکمی، پرستو دوکوهکی، پروانه پرهيزکاری، پرويز مختاری، 
پرويز ميرمکری، پروين اردالن، پروين شاه، پروين ضرابی، پروين قاسمی، 

پروين ملک، پريسا کريمی، پری نامی، پريسا روشن فکر، پريسا کاکايی، پريسا 
کريمی، پريناز اتابکی، پژهان مختاری، پگاه احمدی، پوپک مهاجر، پوريا 

 پشتاره، پويا عزيزی، پيمان امين مويد 
تارا ابدالی، تارا احمدی، تارا سپهری فر، تارا عظيما، تراب مستوفی، ترانه 

 روستا، تورج پشايی 
 ثريا ضرقامی، ثريا يوسفی 

جلوه جواهری، جمشيد آيين دار، جمشيد اسدی، جمشيد قرجه داغی، جواد 
 جمشيدی، جواد ملتی، جيم لطفی 

حجت نارنجی، حسام ميثاقی، حسن بهگر، حسن شمعدونی، حسن نايب هاشم، 
حسين کريمی، حماسه غفاری، حميد آذر، حميد آزرم منش، حميد حميدی، حميد 

رفيع، حميد فريد، حميده باقرزاده، حميده دگمه ساز، حميده نظامی، حميده وطنی، 
 حنا رحيمی، حورا وکيلی، حييب قويدل 

خديجه مقدم، خرسند ستوده، خسرو تجربه کار، خسرو خواجه نوری، خسرو 
 دليرثانی 

داريوش زندی، داوود مقدوری، دريا نيرويی، دکتر جمال اديب، دکتر علی 
 انصاری، دکتر هما بديهيان، دالرام علی، دنيا اکبری، دنيا راد . گوشه، دکتر م

رامش کيانی، رامين امن گستر، رامين محمودی، رزا حسامی، رزيتا حسنی، 
رزيتا رجايی، رضا احمدی، رضا اکوانيان، رضا بيگان، رضا ترابی، رضا شاه 

حسينی، رضا شاهين، رضا فانی يزدی، رضا قاسمی، رضا کريمی، رضا 
گوهرزاد، رضا هيوا، رضاشاه حسينی، رضوان مقدم، رقيه رضايی، رها 

سربلند، رها عسگری زاده، روبان تبريزی، روجا بندری، روجا فضائلی، روجا 
لطفی نژاد، روزبه شفيعی، رويا ايرانی، رويا پاکزاد، رويا ربيعی، رويا طلوعی، 

 رويا کاشفی، ريحانه جديدفرد، ريحانه مهری 
زارا امجديان، زهرا داوری، زهرا رضايی، زهرا سعيدزاده، زهرا عامری، 
زهرا قنبری، زهرا مداح، زهره ارزنی، زهره اسدپور، زهره اسدی، زهره 

 شجاعی، زويا اسکندريان، زينب پيغمبرزاده 
 ژيال تاد، ژيال گلعنبر، ژينا مدرس گرجی 

س ثمری، ساحل پروانه، سارا حلم زاده، سارا زارع، سارا قاسمی، سارا کريمی، 
سارا محمدی اردهالی، ساره ابراهيمی، سامان رحمانی، سپهر عاطفی، سپيده 

سقفيان، سپيده قدرت، سپيده لرستانی، سپيده يوسف زاده، ستاره سجادی، ستاره 
هاشمی، ستايش حسن پور، سجاد عزيزخانی ، سحر رضازاده، سحر مفخم، سحر 

نجاتی، سعديه ميرکی، سعيد جعفری، سعيد حبيبی، سعيد موسوی، سعيد نعيمی، 
سعيدِ ييوندی، سعيده اسالمی، سلماز مقدم، سلمان سبز، سلمان کوشا، سمانه 

عابدينی، سمانه فريد، سمانه موسوی، سمير گرشاسبی، سميرا لشکری، سميه 
جودکی، سميه خواجوندی، سميه رشيدی، سميه شيرمحمدی، سميه فريد، سهيل 
دولتشاهی، سهيال حقيقت، سهيال ستاری، سهيال شغفی، سودابه فّرخ نيا، سوده 
راد، سوری کعبی، سوسن شعبانی، سوسن ضرابی، سوسن طهماسبی، سوسن 

کيايی، سوفيا صديق پور، سولماز احمری، سولماز اسدی، سولماز شريف، 
سياوش منتظری، سياووش جليلی، سيد اردشير آل داود، سيروس ندايی، سيما 

 ، سيمين مرعشی  حسين زاده، سيمين کريمی
شادی صدر، شاهين انزلی، شبنم چهره، شراگيم زند، شفق رحمانی، شقايق 

شريف، شقايق کمالی، شکوفه اکبری، شکوفه اميری، شکوه ميرزادگی، شمس 
تواليی، شمسی فروغيان، شهاب الدين شيخی، شهاب فيضی، شهرام صادقی، 

شهربانو جانعليپور، شهرزاد آل داود، شهرزاد ارشدی، شهرزاد بهمنی، شهره 
موحدی، شهروز فزونی، شهال ابقری، شهال بهاردوست، شهال محسنی، شيرين 

اردالن، شيرين اکبری، شيرين دخت نورمنش، شيرين دليلی، شيرين فاميلی، شيما 
 فرزادمنش، شيما کلباسی، شيوا بديهی، شيوا بديهی نژاد، شيوا نوجو 

 زاده، صبری نجفی، صدرالدين زاهد، صديق جعفرپور طاهريان،  صادق نقاش

 بيانيه بيش از ششصد نفر از فعاالن جنبش زنان
 خرداد  22به مناسبت 

 
 : اخبار روز

 
نفر از فعاالن جنبش زنان، همزمان با سالگرد  ۶٠٠بيش از : تغيير برای برابری

متن اين . خرداد، روز همبستگی جنبش زنان ايران، بيانيه ای صادر کرده اند ٢٢
 : بيانيه در زير آمده است

خرداد امسال جنبش دموکراسی خواهی مردم ايران در حالی نخستين  ٢٢در 
سالگرد خود را گرامی می دارد، که اين روز برای جنبش زنان يادآور پنجمين 

سالگرد تالشش برای بازگشت به خيابان ها، بيان صريح و ملموس مطالبات زنان 
 . و دعوت از همه اقشار جامعه برای همراهی در پيگيری آن هاست

فضای پيش از انتخابات رياست جمهوری برای مدافعان حقوق  ٨۴خرداد  ٢٢
زنان ايران فرصتی فراهم کرد تا پس از سال ها، در اعتراض به ناديده گرفتن 

حقوق زنان در قانون اساسی، در مقابل دانشگاه تهران تجمع کنند و خواستار 
 . حقوق برابر جنسيتی شوند

خرداد سال بعد، با فراخوانی گسترده تر به ميدان هفت تير آمديم تا اين بار از  ٢٢
تضييع حقوق مان در قوانينی بگوييم که برآمده از همان قانون اساسی بود و هر 

خواهان حق . زنی در زندگی روزمره با گوشت و پوست لمس شان می کرد
برابر در حضانت، طالق و حق تصميم گيری برای ازدواج که زنان ايرانی از 

از نابرابری در ارث، ديه و شهادت که زنان را نيم . آن محروم هستند، شديم
مردان ارزش گذاری می کند، گفتيم و از زنانی دم زديم که زير سايه وحشت از 

آمديم که بگوييم دختر نه ساله کودک است، مجازاتش . هوو زندگی می کنند
نکنيد، آمديم تا به قتل های ناموسی اعتراض کنيم و بگوييم که ما هم در اين خانه 

 . حقی داريم
تن از زنان و مردان برابری خواه،  ٧٠پاسخ مان را با باطوم و بازداشت بيش از 

اما اين روز، سنگ بنايی شد برای کمپين يک ميليون امضا تا در سراسر . دادند
ايران به سراغ زنان و مردانی از همه اقشار اجتماعی برويم و در پيمودن مسير 

تالشی که . طوالنی و دشوار برابری جنسيتی همراهی شان را طلب کنيم
دستاوردش تنها تغييراتی محدود در قوانين ارث و ديه نبود، بلکه قوانين نابرابر 
 . را به بحثی هر روزه تبديل کرد و صدای خواست زنان را به گوش جامعه رساند

خرداد ماه امسال برايمان فرصتی است تا نقش تاريخی جنش زنان در شکل  ٢٢
گيری فرهنگ مطالبه محوری و بيان مسالمت آميز خواسته های اجتماعی در 

در سال گذشته که جنبش دموکراسی خواهی . جامعه مدنی ايران را يادآوری کنيم
جانی دوباره گرفت، بسياری از فعاالن حقوق زنان و نيز زنان روزنامه نگار، 

دانشجو، فعال حقوق قومی يا صنفی همچون مردان به جرم آزادی خواهی 
 ۶نه تنها عاليه اقدام دوست يک سال و  ٨٩خرداد  ٢٢در آستانه . مجازات شدند

پشت  ٨۵خرداد  ٢٢ماه از سه سال حبسش را به اتهام شرکت در تجمع 
ديوارهای اوين گذرانده، بلکه اعالم اجرای حکم دو سال حبس تعليقی بهاره 

هدايت حکايت از عزمی برای فرودآوردن شمشير احکام تعليقی است که سال 
 . هاست سايه اش بر سر فعاالن مدنی ايران سنگينی می کند

ما به عنوان جمعی از فعاالن جنبش زنان ايران، خواهان پايان دادن به بازداشت 
و مجازات غيرقانونی همه فعاالن مدنی باالخص فعاالن زن در بند هستيم و می 

خواهيم خواست حداقلی تساوی جنسيتی در کليه قوانين ايران تحقق يابد و اميد 
داريم که روزی به رويای مان برای دستيابی به جامعه ای برابر، عادالنه و بدون 

 . تبعيض دست يابيم
 

 : امضا کنندگان به ترتيب حروف الفبا
 

آتنا کيدو، آذر پژوهنده، آذر خونانی، آذر عفيف، آذر معصوم خانی، آذر مهرابی، 
فنی، آرزو آزادی، آرزو حسينی، آرزو عليان، آرش ايران دوست، آرش . آراز م

بهمنی، آرش نصيری اقبالی، آرمان معماری، آرمان ميهن دوست، آريو ملکی، 
آزاد مراديان، آزاده اميری، آزاده خسروشاهی، آزاده دواچی، آزاده فرامرزيها، 

آزيتا رحيم پور، آزيتا رضوان، آسيه امينی، آلما قوانلو، آناهيتا ناهيد، آيدا 
 ابروفراخ، آيدا سعادت، آيدا قجر، آينده آزاد 

ابراهيم امدادی، ابراهيم مرادی، ابوالفضل اردوخانی، احترام شادفر، احمد 
زاهدی لنگرودی، احمد عبداللهی، احمد مساحی، احمد نجاتی، ارمغان عبيری، 

اسماعيل رضايی، افسانه دلخوش، افسر خديو، افشين زاهدی، اکرم ابويی، اکرم 
 مير، الناز انصاری، الناز ميالنی، . اديب کيا، اکرم عابدی، اکرم محمدی، الف
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بيگی، هادی احمديان، هادی يوسفی، هاله آگنج، هاله واعظ، هانا دارابی، هانيه . ه
سليمی، هايده تابش، هدا امينيان، هدی هاشمی، هژير پالسچی، هلن گرگانی، 

 همايون مهمنش 
واحده خوش سيرت، وجيهه مقدم، وحيد کاظمی، وحيدشمسی، وحيده مولوی، وفا 

 معزی، ونوس رضايی، ويدا فرهودی، ويکتوريا آزاد 
ياسر عزيزی، ياسمن نيلفروشان، ياديه قربانی، ياسمن تورنگ، ياسمين نوری، 

 ياشار پورخامنه، ياشار گرمستانی، ياور خسروشاخی، يلدا يوسفی 
 

 
 جايزه صلح اتريش براي شيرين عبادي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بی بی سی
 

 کند تقديم می  خانم عبادی گفت جايزه را به تمام فعاالن حقوق بشر در ايران
 

طی مراسمی در پارلمان اتريش جايزه ) ژوئن ١۵(شنبه  شيرين عبادی بامداد سه
 .فليکس آرماکورا، نشان اصلی دفاع از حقوق بشر کشور اتريش را دريافت کرد

، جايزه مخصوص حقوق بشر ٢٠٠٣شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل سال 
 .اتريش را از دست يوزف پرول، معاون اول صدراعظم اين کشور دريافت کرد
دکتر اورسوال پالسنيک، وزير خارجه پيشين و نماينده کنونی پارلمان اتريش، در 

خواهی اين زن  در برابر حس عدالت: "نطقی در بزرگداشت خانم عبادی گفت
 ".کنم ناپذير تعظيم می جسور و سازش

هنگام اعطای جايزه به خانم عبادی تأکيد شد که اين حقوقدان ايرانی در جهت 
 .هايی ارزنده برداشته است بهبود وضعيت حقوقی زنان و کودکان ايرانی گام

،  اين جايزه را به تمام فعاالن حقوق بشر در ايران: "خانم عبادی در سپاس گفت
 ".کنم به ويژه به همکار دربندم خانم نرگس محمدی تقديم می

اين جايزه موضع و ارادۀ ما را در دفاع از حقوق : "او سپس در قدردانی افزود
 ".بشر تقويت خواهد کرد

خانم عبادی در سخنرانی خود در برابر نمايندگان پارلمان اتريش تصويری 
 .انگيز از شرايط سياسی ايران ترسيم کرد غم

نژاد، وضعيت  از آغاز دور دوم زمامداری محمود احمدی: "خانم عبادی گفت
نفر به خاطر اتهامات سياسی  ٨٠٠بيش از . حقوق بشر به مراتب بدتر شده است

های قومی  اخيرا هشت زندانی سياسی که بيشتر آنها از اقليت. در زندان هستند
 ".بودند، اعدام شدند

جامعه سياست خارجی و "شيرين عبادی به دعوت ) ژوئن ١۵(شنبه  شامگاه سه
 .نطقی ايراد خواهد کرد" سازمان ملل

های جمعی اتريش خانم عبادی به خاطر اختناق و فشار بر  به گزارش رسانه
طلبان در ايران، در حال حاضر به حال تبعيد در کشورهای غربی زندگی  اصالح

 .کند می
اند که همسر خانم عبادی زير فشار مأموران جمهوری  ها اشاره کرده بيشتر رسانه

اسالمی اخيرا در تلويزيون دولتی ايران ظاهر شد و اتهاماتی به خانم عبادی وارد 
 .کرد

اعطا می شود به نام فليکس ارماکورا  ٢٠٠۵جايزه حقوق بشر اتريش که از سال 
سياستمدار اتريشی از ) ١٩٩۵ – ١٩٢٣(فليکس ارماکورا . خوانده شده است

 .مدافعان سرسخت حقوق بشر و حقوق اقوام بود
 

 صديقه مقدم، صفيه ناظر زاده، صنم محجوب 
مينويی، طاهر رهبری، طاهره خرمی، طه ولی زاده، طيبه علی رضايی، . ط

 طيبه عليرضايی 
 ظريفه نصيری 

عباس مظاهری، عزيزه اسدی، عسگر داوودی، عسل اخوان، عسل حضرتی، 
عشا مومنی، عطيه وحيدمنش، علی معينی، عليرضا فقاهتی، علی اصغر 

ذوالقدر، علی اوحدی، علی تهرانی، علی جمالی، علی ستاری، علی سعيدی، علی 
 شاکری، علی صمد، علی عبدی، علی فتوتی، علی نديمی، عليرضا کاظمی 

 غزال اميری، غزل حلم زاده 
هاشمی، فائزه ضيائی، فائقه اشکوری، فاطمه پيغمبرزاده، فاطمه خاکسار، .ف

فاطمه خانی، فاطمه خوشرو، فاطمه رضايی، فاطمه صابری، فاطمه صبحی، 
فاطمه غالم رضايی، فاطمه فرهنگ خواه، فاطمه کيان ارثی، فاطمه مقدم، فتانه 

ارثی، فتانه ميرزازاده، فخری شادفر، فرح خليلی نژاد، فرحناز محمدی،   کيان
فرخنده جبارزادگان، فرزاد جاسمی، فرزانه آقايی پور، فرزانه ايل بيگی، فرزانه 

سيد سعيدی، فرزانه عظيمی، فرزانه عليزاده، فرزانه محمدی، فرزين اميری، 
فرشته شيرازی، فرشته قاضی، فرشيد ياسائی، فرناز فالحت، فرناز کمالی، 

فروزان عاملی، فروزسهرابی، فروغ سميع نيا، فريده حيدرزاده، فريبا اصلی، 
فريبا تحقيقی، فريبا داودی مهاجر، فريبا زيوه ای، فريبا گلسرخی، فريبا ياوری، 

فريده پورعبداهللا، فريده غائب، فريده مقدم، فضل اهللا روحانی، فهيمه 
 خضرحيدری، فيروزه مهاجر 

کاوه رضائی شيراز، کاوه قاسمی کرمانشاهی، کاظم علمداری، کامران بزرگ 
نيا، کامران طاهباز، کامران گرامی نژاد، کامليا حاج قاسم، کاوه مظفری، کبری 

 قاسمی، کمال ارس، کيوان جهانی، کيوان فروزان، کيوان مظفری 
گرجی مرزبان، گالله بهرامی، گلناز ملک، گلناز ناجی، گنش عبادی، گوهر 

 بيات، گيتی مهدوی 
الدن بازرکان، الدن کريمی، ليال خلج زاده، ليال اسدی ، ليال پرويز، ليال دباغ، 

ليال عرب، ليال علی پور، ليال فرجامی، ليال کرمی، ليال موری، ليال نظری، ليلی 
 بهبهانی 

ساقی، مارال فرخی، مازيار خسرو بيک، مجيد شهباز خانی، محبوبه حسين . م
زاده، محبوبه عباسقلی زاده، محبوبه محبی، محسن نژاد، محمد آزاد، محمد 
افراسيابی، محمد جواد طواف، محمد رضا شاعری، محمد شوراب، محمد 

شيرزاد، محمد علی اصالنی، محمد علی زاده، محمد کرباسی، محمد ميرزاخانی، 
محمدرضا اسکندری، محمدرضا يزدانی، محمود جعفری، محمود حميدی، 

مرجان فرزين، مرجان نمازی، مرضيه بخشی زاده، مريم ايرانی، مريم بهادران، 
مريم افشار، مريم افشاری، مريم انصاری، مريم اهری، مريم بابايی ، مريم 

بهرمن، مريم بيدگلی، مريم جمشيدی، مريم جواهری، مريم حسين خواه، مريم 
حکمت شعار، مريم رحمانی، مريم زندی، مريم صابری، مريم قاسمی، مريم 

کاشی، مريم کيوانی، مريم مالک، مريم ميرزا، مريم نوری، مريم يزدان پرست، 
مژده عليمردانی، مژگان ثروتی، مسعود آذری، مسعود شب افروز، مسعود 

فتحی، مصطفی خسروی، معصومه تقی پور، معصومه جدی، معصومه وطنی، 
معين ارشک، ملودی تزری، ملوک مالحسينی، مليحه محمدی، منصور صابری، 

منوجهر فاضل، منوچهر تقوی، منوچهر نامور آزاد، منيره کاظمی، منيژه 
شکوهی تبريزی، مهدی اشتری، مهدی امينی، مهدی علی اکبر، مهدی محسنی، 

مهديه فراهانی، مهديه کلهر، مهراد فرهی، مهرداد شمس، مهرنوش اعتمادی، 
مهرنوش جعفری، مهسا صانع، مهسا نقاش، مهشيد پگاهی، مهشيد راستی، مهناز 

، ميترا آزادفر، ميترا آزرم، مينا )کيامان(پرويز، مونا محمدزاده، مينوحيدری
پوراسدی، مينا جعفری، مينا شفيعی، مينا کهريزی، مينا مشکاتی، مينا يزدی ، 

 مينو شفيعی، ميهن جزنی 
نادر افشار، نازلی فرخی، نازنين بخشی، نازنين جواهری ، نازنين کاظمی، 

نازنين محکمی، نازنين محمدنژاد، نازی عظيما، ناهيد توسلی، ناهيد جعفری، 
ناهيد خيرابی، ناهيد فرشی، ناهيد کشاورز، ناهيد ميرحاج، ناهيد نصرت، نجمه 

واحدی، ندا آزادی، ندا ابراهيمی، ندا فرخ، نرگس طيبات، نرگس عظيمی، نرگس 
مقدم، نريمان رحيمی، نسترن آزادمرد، نسرين بصيری، نسرين حميدی، نسرين 

سياوشی، نسيما شريعت، نسيم خسروی مقدم، نسيم سلطان بيگی، نصراهللا 
مشايخی، نصرت اهللا مشايخی، نعيم آقايی، نغمه حيات، نغمه نقاش، نفيسه 

محمدی، نفيسه آزاد، نگار انسان، نگار باقری، نگار بيات، نگار رهبر، نگار 
سماک نژاد، نگين راستی، نگين فيروزه ای، نوا نوين، نوراهللا يگان، نوشين 

خاکسار، نوشين خاکی، نوشين کشاورز نيا، نويد محبی، نيره توحيدی، نيکروز 
اوالد اعظمی، نيکزاد زنگنه، نيکی ايرانی، نيلوفر آزادی، نيلوفر انسان، نيلوفر 

 رستمی، نيلوفر گلکار، نيلوفر مهديان، نينا مور، نينا وباب، نيوشا حسينی 
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گفتنی است تعدادی از مادران شهدای جنبش سبز نيز در اين مراسم حضور يافته 
 .بودند

خرداد، تعدادی از افراد لباس شخصی با پاشيدن  ٢۵همچنين صبح روز گذشته 
رنگ به مزار شهيد کيانوش آسا تعرض کردند که اين مساله باعث واکنش و 

در پی اين واقعه مردم عزادار شهر کرمانشاه اعالم کردند . خشم مردم شده است
عصر بر مزار شهيد کيانوش آسا  ۴خرداد در ساعت  ٢٧که روز پنج شنبه 

 .حضور خواهند يافت
کيانوش آسا دانشجوی دانشگاه علم و صنعت سال گذشته مورد شليک گلوله 

ها  جسد وی پس از مدت. نيروهای نظامی کشور قرار گرفته و به شهادت رسيد
به خانواده آسا تحويل داده شد و پس از آن نيز اين خانواده بارها مورد آزار و 

 .اذيت نيروهای امنيتی قرار گرفته اند
 

 نگاه بوستون گلوب به اظهارات مصباح يزدی
 رهبر معنوي احمدي نژاد خواهان بمب هسته اي

 علی اکبر دارينی 
 :روزآنالين

استاد معنوی و تندروی رئيس جمهور ايران در يک درخواست علنی کم نظير، 
شده که اکنون منحصرًا در اختيارمعدودی از " تسليحات ويژه ای"خواستار توليد 
  .منظور وی از اين تسليحات، جنگ افزار هسته ای است. کشورهاست

آيت اهللا محمد تقی مصباح يزدی در کتابی که ميان روحانيون ارشد دست به 
" تسليحات ويژه"دست می شود، اعالم کرد ايران نبايد خود را از حق توليد اين 

  .محروم کند
دولت ايران و حلقه روحانيون آن به دفعات اتهامات اياالت متحده و متحدانش 

  .مبنی بر تالش تهران در دستيابی به تسليحات هسته ای را انکار کرده اند
شورای امنيت هفته گذشته به دليل خودداری ايران از توقف غنی سازی 

. اورانيوم، اين کشور را هدف دور چهارم از تحريم های سازمان ملل قرار داد
ايران ادعا می کند غنی سازی در خدمت برنامه صلح آميز هسته ای آن کشور 
است اما اين فرآيند می تواند در توليد مواد الزم برای توليد تسليحات هسته ای 

  .نيز به کار گرفته شود
شرکت و  40تحريم های جديد سازمان ملل خواستار مسدود شدن دارايی های 

شرکت مرتبط با فعاليت های هسته ای و موشکی ايران شده  22نهاد جديد شامل 
  .است

وزيران اتحاديه اروپا نيز ديروز توافق کردند يک بسته تحريمی جديد و فراتر 
اين تحريم ها  .از تمهيدات مورد نظر سازمان ملل عليه ايران را درنظر بگيرند

بر روی تجارت، خصوصًا تجارت اقالم با کاربرد دوگانه ای متمرکز می شوند 
ضمنًا آنها برای معامالت مالی و . که می توانند کاربرد نظامی هم داشته باشند

  .بيمه نيز محدوديت هايی قائل می شوند
ديدگاه های مصباح يزدی که شامل هواخواهی و ازخودگذاشتگی برای حضرت 

مهدی، چهره مسيحايی است که قبل از روز قيامت ظهور خواهد کرد، تأثير 
رئيس جمهور ايران برای وی بيش . بسياری بر محمود احمدی نژاد داشته است

  .از هر روحانی ارشد ديگری احترام قائل است
امواج تغييرات سياسی در  -انقالب اسالمی"کتاب مصباح يزدی تحت عنوان 

نوشته شده بود و سال گذشته تجديد چاپ شد اما تنها ميان  2005در سال " تاريخ
  .روحانيون ارشد دست به دست شده و شناخت زيادی از آن وجود نداشته است

بايد پيشرفته ترين تسليحات در داخل کشورمان ساخته شوند : "مصباح می نويسد
دليلی وجود ندارد که آنها حق توليد يک . حتی اگر دشمنان ما اين را نخواهند

نوع خاص از تسليحات را داشته باشند در حاليکه ساير کشورها از آن محروم 
  ".باشند

عضو  86اين مجلس محافظه کار با . مصباح عضو مجلس خبرگان است
ضمنًا . روحانی، بر کار رهبری نظارت می کند و جانشين وی را تعيين می کند

کيلومتری  80وی رياست مؤسسه آموزش و تحقيقات امام خمينی در شهر قم در 
  .برعهده دارد  جنوب پايتخت را

ايران بايد تسليحات الزم جهت ايستادگی در برابر دشمنان  وی در کتابش نوشته 
  .را به دست آورد
تحت آموزه های اسالمی، بايد تمامی ابزارهای معمول و وسايل : "وی می نويسد

  ".مادی در برابر دشمن به کار گرفته شود و مانع از برتری نظامی دشمن شد
ضمنًا به نظر او دشمنان نبايد به چند قدرت معدود اجازه مالکيت انحصاری بر 

  .تسليحات ويژه در زرادخانه هايشان را بدهند
  

 2010ژوئن  15بوستون گلوب : منبع

از اعدام عبدالمالك ريگي : انجمن فعاالن حقوق بشر بلوچستان
 جلوگيري كنيد 

 : اخبار روز
گزارش تعدادی از  به , فعالين حقوق بشر و هموطنان آزاده, انسانهای آزاديخواه 

پس از اعدام عبدالحميد ريگی، ] "١[سايتهای وابسته به رژيم جمهوری اسالمی 
 " عبدالمالک، برادر وی هم به زودی و تا پايان خرداد ماه اعدام خواهد شد

انجمن فعاالن حقوق بشر بلوچستان ضمن محکوم کردن اعدام عبدالحميد ريگی و 
هر اعدام ديگری الزم به يادآوری ميدانيم همانگونه گروه جنداهللا در واکنش به 
صدور فوری حکم اعدام عبدالحميد ريگی واعالم اخبار ضدونقيض وتحريک 

آميزاز طرف رسانه های حکومتی درخصوص اجرای آن ازعمليتهای نظامی به 
اين خطر وجود دارد که اعدام عبدالمالک ريگی , عمليتهای انتحاری روی آورد

باعث شکلگيری گروههای مسلح جديد و يا باعث ترويج خشونت از نوع 
 خطرناکتردرمنطقه گردد 

ما فعالين در انجمن فعاالن حقوق بشر بلوچستان بر اين باوريم که مديريت قضائی 
استان سيستان بلوچستان درارتباط با پرونده های زندانيان منطقه هرگز شفاف 

از اين جهت . عمل نکرده بلکه هميشه تحريک آميز وتحقيرآميز عمل نموده است
شما انسانهای , سازمان عفو بين الملل, ازهمه سازمانهای فعال حقوق بشری 

ی عادالنه عبدالمالک در  آزاديخواه و هموطنان آزاده تقاضا داريم که برای محاکمه
مرکز ايران دفاع و برای جلوگيری از اعدام وی تالش کنيد تا شايد ازخشونتهای 

 . احتمالی مرگبارممانعت شود 
 انجمن فعاالن حقوق بشر بلوچستان 

  ١٣-٠۶-٢٠١٠برابر با  ١٣٨٩خرداد ماه  ٢٣يکشنبه، 
 

 مراسم سالگرد شهادت كيانوش آسا در شهر 
 كرمانشاه برگزار شد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :دانشجو نيوز
 .مراسم سالگرد شهادت کيانوش آسا روز گذشته در شهر کرمانشاه برگزار شد

به گزارش دانشجونيوز، اين مراسم عليرغم ممانعت نيروهای امنيتی در مسجد 
اختر شاد کرمانشاه با حضور صدها تن از مردم شهر کرمانشاه در منزل برادر 

 .شهيد کيانوش آسا برپا شد
به گفته يکی از حاضرين نيروهای امنيتی که منزل را در نظارت کامل خود 

داشتند، با پاره کردن اعالميه های سالگرد کيانوش آسا اقدام به بازداشت يکی از 
 .نصب کنندگان اين اعالميه ها کردند

اين مراسم با برگزاری مراسم تنبور نوازی کالم که از سنن اهل يارسان است 
ادامه يافت و در حاشيه ی اين مراسم يادگاران به جای مانده از شهيد کيانوش آسا 

مجموعه (همچنين فيلمی از جبهه سبز ايران . در معرض ديد عموم قرار گرفت
که کيانوش از اعضای اصلی آن بود به نمايش در ) فعاالن محيط زيست کرمانشاه

 .آمد
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شنبه تعداد  نژاد، روز سه حيدر مصلحی، وزير اطالعات دولت محمود احمدی»
افراد بازداشت شده و مشخصات آنها را اعالم نکرد، ولی گفت که از اين افراد 

مواد ساخت بمب گوگرد، اکليل، سرنج، بنزين و کوکتل مولوتف آماده کشف شده 
  .است

های  ميلی به رسانه به گزارش خبرگزاری رويترز، سازمان مجاهدين خلق در ای
آن را بخشی از فعاليت   را تکذيب کرده و »اين ادعاهای مطلقا کذب»خارجی 

  .جمهوری اسالمی دانسته است »پراکنی دروغ»
آقای مصلحی همچنين در خبر خود از بازداشت اعضای سازمان مجاهدين خلق 

دانند گفته بود که اين  که ايران و آمريکا هر دو آن را گروهی تروريستی می
  .در عراق آموزش ديده بودند »عوامل داخلی«

اشاره وزير اطالعات جمهوری اسالمی به اردوگاه اشرف در نزديکی شهر 
تن از اعضای سازمان مجاهدين در  ٣۵٠٠بغداد، پايتخت عراق، است که حدود 

برند و دولت ايران چندين بار از دولت عراق خواستار برچيدن آن  آن به سر می
  .شده است

های  ميل خود به رسانه به گزارش خبرگزاری رويترز، اين سازمان در ای
خارجی اشاره وزير اطالعات جمهوری اسالمی به آموزش افراد بازداشتی در 

دانسته  »چينی برای حمله به اردوگاه اشرف زمينه«و آن را  »کذب«عراق را 
  .است

های  پدر و دو عموی يکی از سرتيم«شنبه گفته بود که  حيدر مصلحی روز سه
دستگير شده به دليل عضويت در سازمان مجاهدين خلق در اوايل انقالب اعدام 

برده نيز تا به حال دو مرتبه به قرارگاه مجاهدين مستقر در عراق  اند و نام شده
  .«های الزم را ديده است مسافرت داشته و آموزش

کيلومتری شمال بغداد در استان  ٨٠مسئوليت کنترل اردوگاه اشرف واقع در 
  .دياله در سال جاری ميالدی از سوی ارتش آمريکا به دولت عراق واگذار شد
در مردادماه سال گذشته در جريان يک درگيری دوروزه بين ساکنان اردوگاه 

تن از  ٣۶نفر کشته و زخمی و  ١١اشرف و نيروهای امنيتی عراق حداقل 
 .مجاهدين دستگير شدند

 
شکست دولت ايران برای جلوگيری از قرائت بيانيه انتقادی در 

 شورای حقوق بشر
 كشور جهان به نقض حقوق بشر در ايران 56اعتراض 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :جـــرس
کشور عضو  ۵۶کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، بيانيه فرامنطقه ای  

سازمان ملل که طی آن از بحران وضعيت حقوق بشر در ايران ابراز نگرانی 
عميق شده را، مورد استقبال قرار داده و از دولت ايران خواست تا به ناديده 

گرفتن تعهدات بين المللی خود پايان دهد و از آزار و اذيت شهروندانش دست 
  .بردارد

به گزارش پايگاه رسمی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، امروز در محل  
، نمايندگان دولت ايران به همراه شماری )ژنو(شورای حقوق بشر سازمان ملل 

از کشورهای حامی آن، تالش داشتند از قرائت بيانيۀ انتقادی پيرامون وضعيت 
حقوق بشر ايران جلوگيری کنند که رياست شورا اعتراض آنها را قبول نکرد و 

 .پس از چندين ساعت تعليق جلسه، بيانيه قرائت شد
کشور درمقر شورای حقوق بشر  ۵۶اين بيانيه که توسط دولت نروژ و از سوی 

را به “ اعالميه وين”خوانده شد، از دولت ايران خواست که تعهدات خود در قبال 
تمامی اجرا کند وهمچنين توصيه نامه های جامعه بين المللی که در بررسی دوره 

به : "از جمله. ای وضعيت حقوق بشر در ايران را قبول کرده به اجرا گذارد
صورت کامل دعوت نامه های خود از گزارشگران ويژه را به مرحله عمل 

بگذارد و اجازه بازديد کميسياری عالی حقوق بشر از اين کشور را مهيا کند، 
 آزادی بيان را به اجرا گذاشته، آزادی رسانه ها وتجمعات را رعايت کند، حقوق 

 : آمريکا
 ديپلماسي همچنان يكي از گزينه ها براي 

 حل مناقشه اتمي ايران است 
 
 

مايک هامر ، مشاور شورای امنيت ملی آمريکا روز سه شنبه گفت که ديپلماسی 
يکی از گزينه ها برای حل مساله هسته ای ايران   به موازات اعمال تحريم،

 .است
اين اما وظيفه ايران است که با : به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای هامر گفت

برداشتن قدم های جدی، به مسووليت های جهانی خود عمل کرده و از انزوای 
  .بيشتر جلوگيری کند

اين در حالی است که محمود احمدی نژاد پيشتر گفته بود پيشنهاد مبادله سوخت 
  .اتمی هنوز زنده است و می تواند عملی شود

به گزارش تلويزيون دولتی جمهوری اسالمی، محمود احمدی نژاد گفت که  
توافقنامه تهران برای مبادله سوخت اتمی در خاک ترکيه به رغم عصابيت برخی 

  .کشورها، هنوز زنده است
طبق توافقنامه ای که توسط ترکيه و برزيل در ايران امضا شد، تهران با مبادله 

تا در برابر تحويل اورانيوم کمتر غنی . سوخت اتمی در خاک ترکيه موافقت کرد
 .شده، ميله های سوختی برای مصرف در راکتور تحقيقاتی تهران دريافت کند

به رغم امضای اين همکاری، قطعنامه چهارم تحريم های ايران به دليل برنامه 
  .اتمی جمهوری اسالمی تصويب شد

به گزارش خبرگزاری فرانسه، از آقای هامر درباره واکنش به تمايل جمهوری 
اسالمی درباره تبادل سوخت اتمی طی بيانيه ای گفت که آمريکا، روسيه و 

فرانسه پيشتر واکنش خود را نشان داده اند و اين توافق، اگر جوابگوی نگرانی 
  .های جهانی باشد، قدم هايی به سمت همکاری برداشته خواهد شد

اشاره مايک هامر به پاسخ دولت های آمريکا، فرانسه و روسيه به پيشنهاد مبادله 
خردادماه  ١٩سوخت مورد توافق ايران، ترکيه و برزيل است که روز چهارشنبه 

 .به ايران ابالغ شد
علی اکبر صالحی، رئيس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسالمی ايران نيز گفته 
بود که روسيه ، فرانسه آمريکا در سه نامه جداگانه به جای پاسخ قطعی به بيانيه 

تهران ، سئواالتی را درباره اين بيانيه و شيوه مورد پذيرش تهران برای مبادله 
 .سوخت هسته ای مطرح کرده اند

اين سه کشور در نامه های خود ايراداتی را در  به گفته ديپلمات های غربی،
 .توافق انجام شده در تهران بيان کرده اند  خصوص

کشورهای غربی و آمريکا برنامه اتمی جمهوری اسالمی را تالشی برای 
تهران اما می گويد برنامه هسته ای را برای توليد . دستيابی به بمب اتمی می دانند

  .برق دنبال می کند
از ) چهار قطعنامه تحريمی(شورای امنيت سازمان ملل تاکنون طی شش قطعنامه 

ايران خواسته فعاليت های غنی سازی اورانيوم را تعليق کرده و صحت صلح 
  .آميز بودن فعاليت های اتمی خود را ثابت کند

 

خبر دستگيري اعضاي خود در تهران را  »مجاهدين خلق
 تكذيب كرد

 :راديو فردا
سازمان مجاهدين خلق ايران روز چهارشنبه در واکنش به خبر دستگيری 

ادعاهای «اعضای خود در تهران ضمن متهم کردن جمهوری اسالمی به رواج 
  .اند اعالم کرد که هيچ يک از افراد اين گروه دستگير نشده »کذب

خبر خبرگزاری رويترز به نقل از اين سازمان يک روز پس از آن منتشر 
شود که وزير اطالعات دولت جمهوری اسالمی اعالم کرد که افراد اصلی  می
گذاری در سالروز  مرتبط با سازمان مجاهدين خلق که قصد بمب »دو تيم«

  .اند در تهران را داشتند بازداشت شده ١٣۶٠خرداد سال  ٣٠حوادث 
درصدد بودند تا در اين ايام در «به گفته وزير اطالعات ايران، افراد بازداشتی 

گناه و با هدف ايجاد رعب و  چند منطقه مهم و حساس شهر تهران عليه مردم بی
 .کنند »وحشت اقدام به انفجار

 ١٣۶٠های مخالف دولت ايران است که از سال  سازمان مجاهدين خلق از گروه
وارد مرحله مبارزه مسلحانه با جمهوری اسالمی شد، و در جريان جنگ ايران و 

عراق نيروهای خود را به خاک عراق منتقل کرده و از آنجا حمالتی را عليه 
  .ايران ترتيب داد
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بعد از آيت اهللا خميني، جاي قواعد و استثناها : محمد خاتمي
 عوض شد 

 
 
 
 
 
 
 

 :راديو فردا
محمد خاتمی رييس جمهوری سابق ايران با اشاره به فضای پيش آمده پس از 

انتخابات گفت که راهکار اين است همه با هم با داوری قاتون اساسی عمل کنند 
وی . و معيارهايی که آيت اهللا خمينی گفته بود و نه با تفسيرهای نا به جا

 «.متاسفانه بعد از امام جای قواعد و استثناها عوض شد«:افزود
در   خرداد ماه ٢۵به گزارش سايت پارلمان نيوز، آقای خاتمی روز سه شنبه 

ديدار با اعضای شورای مرکزی سازمان جوانان و دانشگاهيان حزب اعتماد 
اگر کسانی مخالف مديريت  «:ملی، به بررسی شرايط روز پرداخت و گفت

گويند اين مديريت با معيارهای انقالب اسالمی و  موجود در کشور هستند و می
خواند، اينها خيرخواه مملکت  خط امام سازگار نيست و با مصالح کشور نمی

 «.هستند
آقای خاتمی همچنين گفته که بايد در يک فضای آزاد، وضعيت اقتصادی و 

مديريتی کشور مورد بررسی قرار گيرد و به مردم هم درست اطالع داده شود تا 
  .بتوانند تصميم بگيرند

توانستيم  ما با اين درآمد هنگفت نفت می «:رييس جمهوری سابق ايران افزود
ها دورتر  ساله طی کنيم ولی امروز از آن هدف ١٠ساله چشم انداز را  ٢٠مسير 

شده ايم و کاری کرديم که ورود سرمايه خارجی به کشور قطع شد واالن هم 
آيد که سرمايه به کشور نيايد ما برای ورود به بازارهای دنيا مشکل پيدا  فشار می
 «.کرديم

محمد خاتمی گفته که انتقاد از وضع مديريتی همانند امر به معروف و نهی از 
  .منکر يک وظيفه است که بايد انجام شود

های سياسی همه  نتيجه اين روش که از يک طرف در عرصه «:وی هشدار داد
بندند که فقط يک جريان خاص بتواند در عرصه حضور داشته  راهها را می

های ضداخالقی، البته  کنند و با روش باشد، درعرصه اجتماع عرصه را تنگ 
هايی است که در  دهند، نارضايتی دهی شده همه نيروها را در تنگنا قرار  سازمان

 «.اقشار مختلف مردم وجود دارد
 

 زندگی مردم آسان تر شده يا مشکل تر
 «:آقای خاتمی همچنين با انتقاد از شعار دولت دهم مبنی بر عدالت گستری گفت

که  تر؟ کسانی تر شده يا مشکل کجاست عدالت؟ آيا امروز زندگی مردم آسان
ها هستند خيرخواه انقالب و جامعه هستند نه کسانی که  مخالف اين روش

 «.کوشند حتی چهره امام و نظام را بد جلوه دهند می
محمد خاتمی به عنوان راهکار پيشنهاد کرده همه دست به دست هم دهند و به 

هايی که در دستور کار دولت است،  فکر چاره باشند چون اين رفتار و روش
درست نيست و بايد جلوی تهمت زنندگان، تخريب کنندگان و کسانی که روش 

 .های خشن دارند را گرفت
 

 فاشيسم از ليبراليسم بدتر و خطرناک تر است
آقای خاتمی با اشاره به جريان ها و مواضعی که غرب و ليبراليسم را آخر خط 

بنده در حد توان به غرب و ليبراليسم نقد «:و خطری برای جهان خوانده اند گفت
را  (نوشته محمد خاتمی( »از دنيای شهر تا شهر دنيا«کتاب . ام ام و کرده داشته

شوم به طرفداری از  بنده متهم می .بخوانيد و فصل آخر آن نقد ليبراليسم است
ليبراليسم و از آن طرف يک نوع رفتارهای فاشيستی در کشور وجود دارد که 

 «.خواهند آن را در کشور جا بيندازند به نام اسالم و انقالب می
محمود احمدی نژآد و همراهانش گهگاه با انتقاد شديد از غرب و آمريکا، به 

خطرات ليبراليسم اشاره کرده و گفته اند اسالم توان مديريت جهان را دارد و 
  .کار ليبراليسم به آخر رسيده است

 .توانيم با حربه فاشيسم به جنگ ليبراليسم برويم ما نمی «:آقای خاتمی تاکيد کرد
هم فاشيسم و هم ليبراليسم قابل نقد است البته فاشيسم از ليبراليسم بسيار بدتر و 

 «.خطرناک تر است

بازداشت شدگان و زندانيان را رعايت کند، تمامی توان خود را برای حفاظت از 
حقوق اقليت های مذهبی به کار گيرد، برابری زنان ودختران را در قانون و در 
عمل تضمين کند و درمورد کشتارها، دستگيری ها و بازداشت هايی که به دنبال 

 ”.اتفاق افتاد تحقيق و تفحص مستقل انجام دهد ١٣٨٨تظاهرات پس از انتخابات 
ما نمی توانيم بگذاريم که اين ”: کشور صادر کننده اين بيانيه همچنين آورده اند ۵۶

نشست شورای حقوق بشر بدون برجسته کردن يکمين سالگرد اين وقايع در اين 
 ”.ماه خاتمه يابد

دولتهای ايران، کره شمالی، سودان، کوبا، چين، ونزوئال و چندين دولت ديگر 
ادعا کردند که بحث در مورد وضعيت حقوق بشر در اين جلسه شورا نقض آئين 

 .نامه ميباشد و بايد به موارد کلی پرداخت
ارون رودز سخنگوی بين المللی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران در اين 

ما از تصميم رياست شورا که اجازه نداد مواضع سياسی از توجه “ :زمينه گفت 
به نقض حقوق بشر در ايران جلوگيری کند خرسنديم و شورا در حقيقت بايد به 

 ”.بحرانهای حقوق بشری توجه کند
اما تاسف آور است که شماری از دولتها از تالش دولت ايران برای “ :وی افزود

سرپوشی وضعيت حقوق بشر در آن کشور حمايت کردند ونسبت به اين مسئله حاد 
البته بسياری از اين دولتها در کشورهای خود هم اين بی توجهی . تفاوت هستند بی

 ”.به حقوق بشر را نشان می دهند
اين گزارش خاطرنشان کرد سازمان ملل بررسی دوره ای وضعيت حقوق بشر در 

ايران را روز دهم ژوئن پايان داد، درحالی که جمهوری اسالمی پذيرفت که 
شماری از توصيه های مهم مطرح شده را اجرا کند، همزمان بخش عمده ای از 
 .درخواست ها مبنی بر متوقف کردن موارد نقض جدی حقوق بشر ناديده گرفت

برای مثال، ايران از پذيرفتن گزارشگر ويژه سازمان ملل برای تحقيق در زمينه 
شکنجه سيستماتيک و نيز اجرا کردن استانداردهای بين المللی که به تبعيض پايان 

ايران اينکه حقوق ابتدايی سياسی و مدنی مردم از جمله . می دهد خودداری کرد
حق آزادی بيان وآزادی اجتماعات را ناديده می گيرد را انکار کرد در حالی که 

مقامات ايرانی دستگاه امنيتی عريض وطويل جمهوری اسالمی با اجازه ندادن به 
خرداد سالگرد انتخابات  ٢٢تجمع و اجازه ندادن به تظاهرات معترضان برای 

 .به تحديد آزادی اجتماعات وبيان اقدام کردند ٢٠٠٩جنجال برانگيز سال 
بيش از همه، تالش برای جلوگيری از صدور : "سخنگوی کمپين همچنين افزود

اين بيانيه وخروجی گزارش بررسی دوره ای وضعيت حقوق بشر ايران اين نکته 
را اثبات می کند که جامعه بين المللی نيازمند آن است که اقدامات بيشتری انجام 

سازمان ملل . دهد که ايران را قانع کند به نقض حقوق بشر در کشورش خاتمه دهد
نيازمند مکانيسم مراقبت و نظارتی است که بتواند به صورت نزديک تری ايران 

را برای رعايت تعهداتش ترغيب کند و همچنان تراژدی که مردم ايران با آن 
 ".مواجه هستند را در دستور کار جامعه بين المللی نگهدارد

(الزم به ذکر است چهاردهمين اجالس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو 
درحالی به کار خود ادامه می دهد که روز پنج شنبه گذشته، ) ژوئن ١٨ -می ٣١

محمدجواد الريجانی، رييس هيات ايران در جلسه بررسی گزارش ايران مجبور 
شد در حضور نماينده کشورهای عضو و سازمان های غيردولتی بين المللی 

برخی از . انتقادات صريحی را نسبت به وضعيت حقوق بشر در ايران شاهد باشد
سازمان های غيردولتی که اين بار برخالف جلسه ماه فوريه فرصت داشتند در 

جلسه کشورها حضورداشته باشند برخالف ادعاهای الريجانی در دفاع از آزادی 
بيان و وضعيت حقوق بشر با نام بردن از زندانيان عقيدتی مانند عمادالدين باقی، 

شيوا نظر آهاری، ميالداسدی، هنگامه شهيدی و افراد ديگری که هم اکنون به 
خاطر ابراز عقايدشان در زندان هستند اظهارات وی را درحضور صدها تن از 

 .مسووالن عالی رتبه کشورهای جهان به چالش کشيدند
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 1389خرداد ماه    26

 زنان لبنانی در راه غزه
های انسانی و يک  در حالی که ايران اعالم کرده است يک کشتی حامل کمک 

کشتی حامل مددکاران را به باريکه غزه اعزام خواهد کرد، به گزارش 
خبرگزاری آلمان، گروهی از زنان مسلمان و مسيحی لبنان نيز، خود را برای 

دهندگان اين سفر  يکی از سازمان" ثمر الحج. "کنند سفر به باريکه غزه آماده می
هدف ما رساندن دارو به بيماران سرطانی است که از محاصره غزه «:گفته است
 «.برند رنج می

روانه " مريم"زن مسلمان و مسيحی لبنان، قرار است هفته آينده با کشتی  ٣٠ 
زن، از کشورهای ديگر نيز  ٢٠به گزارش خبرگزاری آلمان، . باريکه غزه شوند

 .قرار است به اين گروه بپيوندند
سخنگوی وزارت خارجه اسرائيل، اين کشور نگرانی " ايگال پالمور"به گفته  

های ايرانی و لبنانی به آگاهی کشورهای دوست  خود را نسبت به حرکت کشتی
های دشمن  ها از سرزمين کشتی«:ايگال پالمور گفته است. خود رسانده است

اما برای . ها به گونه ديگری برخورد خواهد شد آيند و به همين دليل با آن  می
 «.اعالم نحوه واکنش اسرائيل هنوز زود است

 نارضائی سازمان ملل و گروه چهارجانبه 
فرستاده ويژه سازمان ملل متحد به خاورميانه، سياست " رابرت سری"همزمان،  

خورده دانست و اعالم کرد که اين  اسرائيل در برابر باريکه غزه را شکست
تر، شورای امنيت سازمان ملل متحد  پيش. کشور نيازمند سياستی نو و مثبت است

خواستار تغيير سياست اسرائيل در برابر باريکه غزه و پايان دادن به محاصره 
 .اين منطقه شده بود

ملل، آمريکا و  گروه چهار جانبه خاورميانه مرکب از اتحاديه اروپا، سازمان 
 .روسيه نيز يک تغيير بنيادی در سياست اسرائيل را ضروری دانسته است

  

 «كشورهاي ماجراجو«هشدار الريجاني به 
 

 :دويچه وله
علی الريجانی، رييس مجلس شورای اسالمی به اياالت متحده آمريکا و کشورهايی که 

قصد بازرسی کشتی و هواپيماهای جمهوری اسالمی را دارند، هشدار داد در صورتی که 
های هواپيما و کشتی ايرانی را داشته باشند در خليج فارس و  محموله »وسوسه بازرسی«

 »دفاع ملی ايران«او اين کار را  ».های آنان رسيدگی خواهد شد خدمت کشتی«عمان به 
به گزارش خبرگزاری نيمه رسمی مهر، سخنگوی سابق هسته ای ايران   .خواند

خواند و گفت که جمهوری اسالمی به  »زورگو«و  »تعهد بی«کشورهای تحريم کننده را 
متناسب با نيازها افزايش «سازی اورانيوم را  درجه غنی »فشار بی منطق آنان»ميزان 

الريجانی همچنين خطاب به باراک اوباما رييس جمهوری اياالت متحده گفت که  «.دهد می
کالس انشا تمام شده و نوبت «از طريق سخنرانی سرآمده و زمان  »سازی سرگرم«زمان 

 «.امتحان حساب است
اين درحالی است که روز گذشته محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اين کشور گفته بود 

 .ای هنوز زنده است که پيشنهاد تعويض سوخت هسته
درهمين حال به گزارش خبر گزاری فرانسه، مايک هامر مشاور شورای امنيت ملی 

ايم، ديپلماسی به موازات تحريم يکی  اياالت متحده گفت همانطور که ما همواره تاکيد کرده
 .ای ايران است های رفع بحران هسته از گزينه

او گفت که اين ايران است که بايد با گام مشخص به کشورهای بين المللی نشان دهد که 
 .خواهد بيش از اين منزوی باشد نمی

جانبه دو شرکت  های يک روز گذشته وزير امور خارجه استراليا هم از اعمال تحريم
ايرانی و يک فرمانده قرارگاه خاتم االنبياء سپاه در راستای قطعنامه چهارم سازمان ملل 

 .متحد خبر داد
عضو شورای امنيت و با اکثريت آرا ١٢سازمان ملل متحد با رای مثبت  ١٩٢٩قطعنامه 

تر کنگره اين کشور عليه  های سنگين اياالت متحده آمريکا نيز در پی تحريم  .تصويب شد
ها را متوجه جمهوری  رهبران اين کشور در آخرين اظهار نظرها اين تحريم. ايران است

 .اند اسالمی و نه مردم ايران دانسته
های تسليحاتی  های کشورهای اروپايی قرارداد فروش موشک اخيرا روسيه نيز پی نگرانی

 .را به ايران متوقف کرد »٣٠٠اس «
های  هايی خواستار تعليق فعاليت شورای امنيت سازمان ملل متحد بارها با تصويب قطعنامه

ها شده اما اين  سازی اين برنامه سازی اورانيوم و روشن جمهوری اسالمی در زمينه غنی
نژاد، رئيس دولت دهم اين  داند و محمود احمدی ها را غيرقانونی می دولت اين قطعنامه

کاغذی بی «برای تصويب کننده گان آن و به معنای  »شکست و افتضاح«نامه را  قطع
 .است  دانسته »ازرش

ای و نظامی  های هسته اين قطعنامه بيش از همه سپاه پاسداران و اشخاص مرتبط با برنامه
های  آميز بودن برنامه ايران همواره بر صلح. است ايران را در ليست سياه قرار داده 

 .ای خود تاکيد دارد هسته
سخنگوی وزارت خارجه ايران اعالم کرده است که تهران پيشنهاد کاترين اشتون برای 

 .کند مذاکره را بررسی می

 رهبری هم اين روش ها را نمی پسندد
حوادثی که در جريان   آقای خاتمی که رياست بنياد باران را هم به عهده دارد،

سخنرانی حسن خمينی در چهاردهم خرداد پيش آمد و همچنين حمله به دفتر 
های باالی  بنده مطمئنم رهبری و رده «:اهللا صانعی را محکوم کرد و گفت آيت

 «.پسندند ها را نمی مملکت هم اين روش
در جريان مراسم سالگرد آيت اهللا خمينی در روز چهاردهم خرداد، شماری از 

اين اخالل با . مردم با شعار دادن ممتد، مانع از سخنرانی حسن خمينی شدند
  .واکنش شماری از مراجع تقليد در قم همراه بود

همچنين در اين هفته مهدی کروبی به ديدار آيت اهللا صانعی در قم رفت که 
گروهی دفتر را محاصره کرده و قسمت هايی از بيت آقای صانعی را مورد 

 .هجوم قرار دادند
خرداد سال پيش به بعد با معترضان شده  ٢۵آقای خاتمی به برخوردهايی که از 

 .اشاره کرد و گفت اين روش ها نادرست بوده است
امروز هم تعداد زيادی از برادران و خواهران و جوانان ما در زندان  «:وی گفت
شده و بدتر از همه   های فراوان انسانی و مالی در اين زمينه داده هزينه. هستند

 «.اين که اعتمادها بهم خورده است
 

 يک جريان خاص و تثبيت حاکميت
 

رييس جمهوری سابق ايران گفت که در حال حاضر در جامعه وضعيتی هست 
که يک جريانی و طرز تفکری خودش را محور و اساس انقالب می داند و 

حاضر است برای دفع آنهايی که به عنوان رقيب خود می شناسد و برای تثبيت 
 .حاکميت خود، از همه چيز سوء استفاده کند

ها، امام،  ها و سرمايه اين جريان خيلی ساده همه ارزش «:آقای خاتمی افزود
گيرد و طوری وانمود می کند  انقالب و رهبری را در مسير هدف خاص بکار می

ها  که انها تجسم امام، رهبری و اصل انقالب هستند و هر کس با ساليق آن
مخالف باشد او ضد انقالب و نظام و مخالف مصالح کشور است و بعد در سطح 

شود برای بدنام کردن و تهمت زدن به  ای می وسيع شروع به تبليغات گسترده
 «.ها و جريانات و افراد گروه

آيند  ها را مشخص بکنند می بينيم آن نهادهايی که بايد صالحيت ما می «:وی افزود
های شايسته را رد می کنند و قدرت انتخاب  با همين معيارها بصورت انبوه انسان

کنند يا در برخوردهای قضايی و امنيتی که در جامعه هست،  مردم را محدود می
بينيم همين طرز تفکروجود دارد؛ در تبليغات،صدا و سيما و بولتن ها و در  ما می

 «.اجرا و عمل هم اين مسائل وجود دارد که بسيار خطرناک است
 

 فشار زيادی روی ايران است
ها هم هست، گفت که  ها و تمدن المللی فرهنگ محمد خاتمی که رئيس موسسه بين

امروز فشاری که روی ايران است، بسيار زياد است و به قطعنامه اخير شورای 
 .امنيت هم اشاره کرد

آقای خاتمی گفته در حالی که فشار روی ايران است، ما بايد وحدت داشته باشيم و 
هايی هستيم که به انفکاک و  در کنار هم قرار بگيريم ولی در داخل شاهد سياست

 .ها می انجامد ها و تقويت دشمنی جدايی
تای آنها شامل تحريم   که چهار  شورای امنيت سازمان ملل در شش قطعنامه،

از ايران خواسته غنی سازی اورانيوم را   هايی عليه جمهوری اسالمی است،
تعليق کرده و صحت صلح آميز بودن فعاليت های اتمی را به آژانس بين المللی 

تمامی اين قطعنامه ها در دولت نهم و دهم به رياست  .انرژی اتمی ثابت کند
  .محمود احمدی نژاد صادر شده است

 
 

 شود هاي ايراني عازم غزه برخورد مي با كشتي: اسرائيل
  
 

 :دويچه وله
های ايرانی و لبنانی عازم باريکه  وزيرخارجه اسرائيل تهديد کرد که با کشتی

به گفته رئيس هالل احمر، . های دشمن برخورد خواهد شد غزه، به عنوان کشتی
 .ايران تصميم گرفته است دو کشتی حامل کمک به غزه اعزام کند

های  ليبرمان وزيرخارجه اسرائيل، در يک پيام راديوئی اعالم کرد که کشتی 
شوند،  ايرانی و لبنانی، متعلق به کشورهائی هستند که دشمن اسرائيل محسوب می

آميز نيست  های اسرائيل، ديگر تنها يک عمل تحريک ها به آب بنابر اين، ورود آن
 .و با آن مقابله خواهد شد
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 مصاحبه ها، مقاالت

اميدوارم دادگاه آنها برگزار شود و اين رااز مسئولين نظام هم که در راس امور 
ايشان به من قول داده اند که حتما آمران به مجازات خواهند . هستند ميخواهم

توقع به جای ما از مسئوالن نظام اين است که با توجه به اظهارات . رسيد
و مستندات و ادله،   متهمان، حداقل برای اصالح رويه و تکرار نشدن جرم

حداقل برای اصالح رويه و تکرار نشدن اين جرم و جنايات، اقدام کنند و 
چرا  . دادخواهی ما را انجام دهند شايد درصدی روح و روان ما را التيام بخشند

بايد چنين مکانی داير شود؟ چه کسی بايد جوابگوی چراهای ما باشد؟ بچه های 
ما را ناجوانمردانه به شهادت رساندند؛ چه کسی بايد به داد ما برسد؟ خدای 
  .بزرگ بايد به فرياد ما برسد و آمران و عامالن را به سزای اعمالشان برساند

  
تا جايی که ميدانم شما و خانواده های جوادی فر و روح االمينی نسبت به 

بخشی از کيفرخواست و نبودن اسامی برخی افراد در کيفرخواست اعتراض 
ممکن است . کرده بوديد و برای همين روند برگزاری دادگاه متوقف شده بود

  بفرماييد در آخرين جلسه دادگاه به اين اعتراضات ترتيب اثری داده شده بود؟
بخشی از اعتراضات ما را وارد دانستند و بخشی را رد کردند و من فعال نمی 

ما اکنون منتظر اعالم حکم دادگاه هستيم و . توانم در اين زمينه توضيحی بدهم
   .اميدوارم همه آمران و عامالن به سزای خود برسند

  
آقای کامرانی امکان دارد برگرديم به حدود يکسال پيش و بفرماييد که چگونه 

  از شهادت محمد مطلع شديد؟
تير سال گذشته من و همسرم رفته بوديم شهرستان برای فاتحه اهل قبور و  18

ما اهل اردستان اصفهان . مدتها بود نرفته بوديم.درگذشتگان خود و همسرم
دو روز قبل پسر ديگرم، معين گفت که چون امتحان کنکور غير پزشکی . هستيم

آنها ماندند و ما رفتيم جمکران؛ . دارد نمی تواند بيايد و محمد هم کنکور داشت
اين آخرين تماس و صحبت . حرم حضرت معصومه بوديم که محمد تماس گرفت

. صحبت کرديم و گفتيم می رويم اردستان و فردا برميگرديم. ما با محمد بود
روز بعد که برگشتيم سرکار بودم که پسر خاله محمد آمد و گفت محمد را گرفته 

. خيلی ها گفتند پی گير هستند اما کاری نکردند. شروع کرديم به پی گيری .اند
ليست بچه ها انجا بود اما به ما نمی گفتند که . رفتم پليس امنيت. همه جا سر زديم
از طريق يکی از دوستان دوران نوجوانی خودم، توانستم . بچه ها کجا هستند

گفتند برويد زندان اوين و پسرتان را .حکم و دستور آزادی محمد را بگيرم
بعد گفتند . گفتند اينجا نيست. تير بود که رفتيم اوين 24روز . تحويل بگيريد

. برويد بيمارستان لقمان و با مامور رفتيم بيمارستان و ديديم محمد در کما است
پزشکانی که از آشنايان و دوستان با ما بودند متوجه . تب به شدت بااليی داشت

اعتراض کرديم و با اصرار فراوان او را به ... شدند که کار محمد تمام است و
بيمارستان مهر منتقل کرديم اما بعد از دو سه ساعت جان به جان آفرين تسليم 

  ...کرد و
  

  برای تحويل پيکر محمد و مراسم تشييع و ختم مشکلی پيش نيامد؟
نگذاشتند محمد را از بهشت زهرا به منزل بياوريم و تشييع کنيم؛ غير از اين 

مراسم هم گرفتيم و برای سالگرد هم انشااهللا مراسمی کامل . مشکلی پيش نيامد
  .خواهيم گرفت

  
  ....آقای کامرانی شما بالفاصله شکايت کرديد و

بله روز دوم يا سوم بود که شکوائيه ای به مقام رهبری نوشتم و اعالم کردم که 
اشد مجازات برسند و همين   کليه کسانی که در قتل محمد دست داشتند بايد به

پيکرهای امير و محسن را بعد از محمد . نامه باعث شد که انفجار خبری شود
روز بعد تحويل داده  14محسن را يک هفته بعد و امير را . تحويل داده بودند

. تا زمانی که دادگاه برگزار نشده بود از خيلی چيزها آگاه نبوديم... بودند و
زمانی که از زبان بچه ها و ساير کسانی که شاکی بودند و در دادگاه می گفتند 
چه بالهايی سرشان آورده اند می شنيديم تازه فهميديم که چه جنايت هايی شده؛ 

. خدا ازشان نگذرد. انگار تازه از خواب بيدار شديم که چه جنايت هايی شده
اميدوارم زنده باشم و مجازات تمام کسانی راکه در اين جنايت ها دست داشتند و 

  .آمر بودند ببينم
  

  ...آقای کامرانی، ميدانم بازگويی اين تلخی ها بسيار سخت است و
عزير ترين کسم را، جگرگوشه ام را، بدون هيچ دليل و توجيهی به بدترين شکل  

من تا آخر    .  بزرگترين سرمايه زندگی ام را گرفته اند         .  ممکن از من گرفته اند      
عمر، يک زنده متحرک هستم و اگر به خاطر سه فرزند ديگرم نبود زندگی را                    

به چه دليل فرزند من را در خيابان که             ...  رها ميکردم و می رفتم گوشه ای و          
 حق دارد تردد کند و حقوق شهروندی خود را مطالبه کند می برند ضرب و شتم 

 :پدر محمد کامرانی در مصاحبه با روز
 در دادگاه فهميديم چه جنايتي كرده اند

 فرشته قاضی
 
 
 
 

 :روزآنالين
پدر محمد کامرانی، نوجوانی که در بازداشتگاه کهريزک به شهادت رسيد، در 

او که .خواهان برگزاری دادگاه آمران جنايات کهريزک شد" روز"مصاحبه با 
زمانی که از زبان بچه ها و ساير " :گريه دائما کالمش را می برد، می گويد

کسانی که شاکی بودند و در دادگاه می گفتند چه بالهايی سرشان آورده اند می 
خدا . شنيديم تازه فهميديم که چه جنايت هايی شده و انگار تازه از خواب بيدار شديم

اميدوارم زنده باشم و مجازات تمام کسانی را که در اين جنايت ها . ازشان نگذرد
  ".دست داشتند و آمر بودند ببينم

تير سال  18ساله ای بود که در جريان اعتراضات  18محمد کامرانی، جوان 
گذشته بازداشت و در حاليکه خود را برای کنکور پزشکی آماده ميکرد به دليل 

  .شکنجه و جراحات شديد، در بيمارستان مهر جان باخت
در حالی از دادگاه " روز"علی کامرانی، پدر محمد کامرانی در مصاحبه با 

کهريزک و شهادت فرزندش سخن گفته که بر اساس اعالم معاون قضايي و 
حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح آشور قرار است حکم دادگاه کهريزک تا 

  .چند روز ديگر اعالم شود
اين مصاحبه يکی از دردناکترين و تلخ ترين مصاحبه هايی است که تاکنون انجام 

  ...آقای کامرانی تمام طول مصاحبه را به شدت متاثر بود و گريه ميکرد و. داده ام
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آقای کامرانی، براساس اعالم مسئوالن قرار است ظرف چند روز آينده حکم 
روند برگزاری اين دادگاه چگونه بود و آيا از روند . دادگاه کهريزک منتشر شود

  برگزاری دادگاه راضی هستيد؟
قاضی پرونده را تا جايی که تشخيص داده ايم فرد مثبتی است و ما هم خدا ميداند و 

خدا ميداند و خدا ميداند که نمی خواهيم هيچ کسی به اندازه سرسوزنی فراتر از 
حاال ديگر رای دادگاه بستگی . آنچه که در اين جريان مقصر است مجازات شود

به نظر و وجدان قاضی دارد که با توجه به مستنداتی که در پرونده وجود دارد 
  .چگونه رای را صادر کند

  
  آيا متهمان پرونده، اتهامات خود را پذيرفته اند؟

عده زيادی از متهمين مسائل را انکار ميکردند و می گفتند که در آن مواقع حالمان 
خوب نبوده و حواسمان نبوده و بهانه های مختلف می آوردند در حاليکه مستندات 

کامل وجود دارد و از جريانات فيلمبرداری شده بود و فيلم های اين جريانات از 
در عين حال من شخصا آمران را مقصر ميدانم . بازداشتگاه کهريزک موجود است

نه عامالن را و انتظارم اين است که ای کاش به آمران بيشتر توجه ميکردند تا 
  .عامالن و توقع من اين است که آمران هر چه سريع تر محاکمه شوند

  
منظورتان از آمران، قضاتی است که دستور انتقال بازداشت شدگان به کهريزک 

  را داده اند؟
مسئوالن قضايی که دستورات رادر اين زمينه داده اند بايد محاکمه شوند و پرونده 

قضايی در دادگاه ديگری در حال پی گيری است و اميدوارم به زودی برگزار 
اما من شخصا اداره کنندگان امور کشور را مسئول می دانم و کسانی که . شود

بر اساس گفته های متهمان در دادگاه، اين   .چنين شرايطی را ايجاد کردند
 نابسامانی ها به قوه قضائيه و مسئولين وقت قوه قضائيه برميگردد و 
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همسر فرهاد وکيلی با تشکر از همبستگی و همدردی مردم ايران و به ويژه مردم 
: ارديبهشت ماه به روز می گويد 23کردستان به خاطر اجرای موفق اعتصاب عمومی 

ارديبهشت و دفاع از تمامی زندانيان سياسی در  19به نظر ما تنها راه احترام به شهدای "
ايران، انجام حرکتهای مدنی و مسالمت آميز مردم است؛ چراکه تجربه نشان داده است 
  ."حرکت های غير مدنی هيچگاه نمی تواند مردم را در تحقق خواسته هايشان ياری رساند

در حالی که بيشتر اعضای خانواده ی اعدام شدگان ارديبهشت ماه از سوی نهادهای امنيتی 
از مصاحبه با رسانه ها و اطالع رسانی در خصوص آخرين وضعيتشان منع شده اند، 

حمايت " روز"مالئکه علم هولی يکی از بستگان شيرين علم هولی نيز در مصاحبه با 
در مقام : "خانواده را از اقدام مدنی خاموشی المپ های منازل اعالم می کندو می گويد

خانواده شيرين الزم می دانم نهايت سپاس و قدردانی خود را از همبستگی مردم و فعاالن 
در راستای ادامه حرکت های مدنی در کردستان ما نيز حمايت . با خانواده ها اعالم کنم

کامل خود را از پيشنهاد خاموشی المپ های منازل در چهلم شهدا استقبال می کنيم و از 
مردم می خواهيم که خانواده زندانيان سياسی را تنها نگذارند و از طريق حرکت های 

  ".مدنی از حقوق انسانی آنها دفاع کنند
تا آخرين نفس هايش راه فرزاد را ادامه "همزمان مادر فرزاد کمانگر با اشاره به اينکه 

ديروز ما ابراهيم ها، احسان ها، کيانوش ها، نداها و : "اعالم کرده است" خواهد داد
سهراب ها رو از دست داديم، امروز هم شيرين ها، فرهاد ها، علی ها، فرزادها و مهدی 

ها در زندان اعدام شدند، فردا هم شايد نوبت زينب ها، حبيب ها، عبدالرضاها، شيرکوه ها 
 23و صارمی ها می باشد، نبايد در قبال اين جنايت بی تفاوت باشيم، ملت کرد در 

ارديبهشت ثابت کردند که در کنار فرزاندشان هستند و با اقتدار اعالم کردند که ديگر 
مسئوالن جمهوری اسالمی بايد اجرای اعدام های سياسی در زندانها را متوقف بکنند، من 

  ".هم سعی می کنم تاآخرين نفسهايم آن راه مقدسی که فرزاد برگزيده بود ادامه بدهم
  

  حمايت برای تداوم همبستگی
همزمان با اعالم حمايت خانواده ها از پيشنهاد فعاالن برای اقدام خاموشی سراسری در 

کردستان برخی از احزاب کرد نيز به صورت بيانيه و پوشش رسانه ای، حمايت خود را 
از پيشنهاد حرکت مدنی خاموشی سراسری در چهلم اعدام شدگان زندان اوين اعالم کرده 

  .اند
حزب دمکرات کردستان به عنوان يکی از احزاب حامی اين اقدام طی بيانيه ای نوشته 

به پاس احترام به شهدای ارديبهشت ماه و در راستای حفظ همبستگی و همصدای : "است
مردم کردستان و همچنين اعتراض به ادامه سياست سرکوب و به ويژه اعدام فعاالن 
سياسی در جمهوری اسالمی، حمايت خود را از پيشنهاد پنج دقيقه خاموشی در چهلم 

  ."ارديبهشت اعالم می داريم 19شهيدان 
در کردستان، برخی ديگر از احزاب ُکرد نيز از شامگاه " روز"به گزارش خبرنگاران 

شب گذشته از طريق کانال های ماهواره ای خود اقدام به حمايت و پوشش رسانه اِی 
  .خرداد نموده اند 26حرکت مدنی 

ارديبهشت ماه مردم کردستان در يک اقدام هماهنگ در اعتراض به اعدام  23روز 
زندانيان سياسی در ايران دست به اعتصاب عمومی زده و از طريق خوداری از گشايش 
بازار و نرفتن به ادارات و مدارس مراتب اعتراض خود را به اين اعدام ها اعالم کرده 

ی همصدايی فعاالن مدنی و -اعتصابی که بنا به نظر تحليلگران سياسی نتيجه. بودند
  .احزاب سياسی ُکرد و پوشش اخبار مربوطه از طريق کانالهای ماهواره ای ُکردی بود

  
  حمايت فعاالن؛ تجمع در خارج از کشور

همزمان با ادامه اين حمايت ها جمعی از ديگر از فعاالن ُکرد در خارج از ايران و در 
کردستان عراق نيز با صدور بيانيه ای ضمن اعالم حمايت از خاموشی المپ های منازل 

خرداد خبر داده اند که در همان روز در اربيل کردستان  26کردستان در شامگاه پنج شنبه 
  .عراق اقدام به تجمعی اعتراضی خواهند کرد

در " کمپين کردستان برای آزادی زندانيان سياسی"رضا منوچهری يکی از فعاالن 
اين کمپين در نظر دارد به مناسبت چهلمين روز : "مصاحبه با روز در همين ارتباط گفت

تن از زندانيان سياسی در بند در زندان های ايران تجمعی اعتراضی را در شهر 5اعدام 
  ".اربيل کردستان عراق برگزار نمايند

شهر اربيل " سامی عبدالرحمن"ی آقای منوچهری اين تجمع که درمحل پارک -به گفته
برگزار می شود، با هدف لغو احکام زندانيان سياسی ُکرد و همچنين برای آگاه سازی 
سازمانها و جامعه بين المللی از وضعيت اسف بار زندانيان سياسی ُکرد در زندانهای 

  .جمهوری اسالمی صورت می گيرد
تجمع کنندگان در نظر دارند يادداشتی اعتراضی هم به : "اين فعال کرد در ادامه می افزايد

در عراق و برخی ديگر از نهاد های مدافع حقوق بشر  (UN)کميساريای عالی پناهندگان
  .جهانی ارائه دهند

 3ارديبهشت ماه به مدت  19اين گروه پيشتر نيز همزمان با اعدام پنج زندانی سياسی در 
ی کردستان عراق اقدام به تحصن و اعتصاب غذای سه روزه کرده -روز در سليمانيه

  .بودند
فرزاد کمانگر، شيرين علم هولی، فرهاد وکيلی، علی حيدريان و مهدی اسالميان بامداد  

ارديبهشت ماه بدون اطالع خانواده و وکال در زندان اوين تهران به دار آويخته  19روز 
  .شدند

ميکنند و می فرستند به مکانی بدون هيچ گونه امکانات و بدون بهداشت و بدون 
ای کاش يک روز پرونده دادگاه کهريزک را به ... آب و غذا با آن شرايطی که

بنويسيد فرياد ما را و  ... دنيا نشان دهند تا همه بدانند چه به سر بچه ها آمده است
به اميد روزی  .بگوييد که ما حرف بی حساب نمی زنيم و بايد پاسخگوی ما باشند

. که حکومت عدل، بر دنيا حالم شود و همه ظالمان را به سزای اعمالشان برساند
زبان من قاصر است برای تشکر از مردم؛ از همه کسانی که نمی شناسيم و همه 

  ...جوره با ما همدلی و همدردی کردند و
  

 ارديبهشت اعالم شد 19اعدام شدگان - در مصاحبه با خانواده
 مي شود” خاموش“كردستان در چهلم شهدا 

 کاوه قريشی
 
 
 
 

 :روزآنالين
روز از اعدام پنج زندانی سياسی ـ عقيدتی در زندان اوين  38درحالی که بيش از 

جنازه اعدام   تهران ميگذرد، مقامات حکومتی تا اين لحظه حاضر به استرداد
در چنين شرايطی فعاالن ُکرد در آستانه ی چهلم .شدگان به خانواده ها نشده اند

ارديبهشت ماه پيشنهاد کرده اند مردم  19به پاس احترام به شهدای  اين اعدامها، 
کردستان در دومين حرکت مدنی خود در طول يک ماه گذشته، روز پنج شنبه 

شب به مدت پنج دقيقه المپ های منازلشان را  10خرداد ماه، در ساعت  ٢۶
پيشنهادی که با حمايت مادر فرزاد کمانگر و برخی از احزاب . خاموش کنند

همسر فرهاد وکيلی و يکی . سياسی و گروه های مدنی کردستان روبرو شده است
حمايت خود را از اين " روز"از بستگان شيرين علم هولی نيز در مصاحبه با 

  .حرکت مدنی اعالم کردند
  

  دقيقه خاموشی 5
جمعی از فعاالن سياسی، مدنی و روزنامه نگاران ُکرد طی بيانيه ای به پاس 

ارديبهشت و همچنين اعتراض به ادامه اعدامهای سياسی در  19احترام شهدای 
خرداد به مدت پنج دقيقه  26ايران، از مردم کردستان خواستند روز پنج شنبه 

  .منازل خود را خاموش کنند چراغ های 
در اين بيانيه با اشاره به خوداری مقامات حکومتی از استرداد جنازه ی اعدام 
: شدگان به خانواده های داغدار و دفن پنهانی آنها در محلی نا معلوم آمده است

 19تن از زندانيان سياسی در  5مقامات جمهوری اسالمی عليرغم اعدام "
ها به خانواده های  ارديبهشت ماه، در اقدامی ناجوانمردانه از استرداد جنازه

. ها را در مکانی نامعلوم دفن شده اند داغدار خودداری و اعالم نموده اند که جنازه
ايرانيان در   عليرغم اعتصاب عمومی در کردستان و اعتراض بسيار وسيع

سرتاسر جهان، جمهوری اسالمی کماکان به سرکوب مخالفين و پايمال کردن 
  ".حقوق بشر مشغول است

نويسندگان اين بيانيه، در ادامه با طرح پيشنهاد خاموشی چراغ ها در ساعت ده 
ياد و "خرداد، از مردم کردستان خواسته اند با اين اقدام خود  26شب روز 

ای تازه  را گرامی داشته و جلوه" درخشان راه آزادی در ايران  خاطره پنج ستاره
  .در همبستگی و اعتراض همگانی از خود به نمايش بگذارند

در پی اين بيانيه، سلطنه رضائی مادر فرزاد کمانگر، معلم ُکرد و يکی از پنج 
ارديبهشت، طی مصاحبه ای با مجموعه فعاالن حقوق بشر  19زندانی اعدام شده 

در ايران با اشاره به خودداری مقامات حکومتی از استرداد اجساد فرزندانشان 
در طی چند روز گذشته تعدادی از فعالين مدنی که به خانه مان آمدند، : "گفت

به ) شب  10پنج شنبه ساعت ( اعالم کردند آنان تصميم دارند شب چهلم شهدا 
پاس احترام به روح پاک پنج پروانه راه آزادی و همچنين اعالم نارضايتی از 
اجرای حکم اعدام زندانيان سياسی و درخواست توقف اين جنايتها المپ های 

دقيقه خاموش می کنند، من هم پيشنهاد آن را مناسب ديدم  5منازلشان را به مدت 
  ."و از اين حرکت حمايت می کنم

  
  حرکت های مدنی؛ راهکار تحقق خواسته ها

از سوی ديگر هيوا هژير، همسر فرهاد وکيلی ديگر زندانی اعدام شده در 
ضمن اعالم حمايت خود و خانواده وکيلی از اقدام خاموشی " روز"مصاحبه با 

به عنوان همسر و نماينده خانواده شهيد فرهاد وکيلی حمايت : "سراسری گفت
قاطع خود را از پيشنهاد خاموشی المپ های منازل کردستان در شب چلهم شهدا 

  ."اعالم می کنم
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دهند آه حتى در  بعد هم در داخل خانه، اين ماموران به خودشان اجازه می
ها را زير و رو آنند، تمام  وسايل شخصى زنان خانه هم دست ببرند، رختخواب

را هم روى  پور وسايل شخصى را زير و رو آنند و حتى عكس شهداى جاليى
آميز و با بى احترامى زياد، با پدر و  با حالتى بسيار توهين زمين بيندازند؛

 .خانواده ايشان برخورد آرده بودند
 

اند آيا حكم ورود به منزل و تفتيش ارائه کرده  مامورانى آه همراه ايشان بوده
 بودند؟

. از چه نهادی هستند آه اين ماموران دانسته اول اينکه پدر محمدرضا دقيقا نمی
آور  اما تعجب. اين بوده آه از نيروهاى وزارت اطالعات هستند شان حدس

اند، حكمى بوده آه يک  حكمى آه نشان داده: اند حكمى بوده آه در دست داشته
در واقع با نشان دادن . ماه پيش، خواهر مرا در مشهد با آن بازداشت آرده بودند

 .اند حكم بازپرسى دادستان مشهد، ايشان را در تهران بازداشت آرده
 

پور از  ساعت گذشته آيا مشخص شده است آه آقاى جاليى ۴٨در طول 
چه نهادى، يا به چه اتهامى بازداشت شده و اآنون در آجا نگهدارى  طرف
 شود؟ مى
 
با شما صحبت  ساعت، تا اين لحظه آه ۴٨متاسفانه ايشان بعد از گذشت  .نه
 .اند آنم هيچ گونه تماسى با خانواده نگرفته مى
 

به خاطر  پور دانشجوى دانشگاه آآسفورد هستند و تا آنجايى آه آقاى جاليى
دارم در سال گذشته، وقتى براى اولين بار بازداشت شده بودند، شمارى از 

اى خطاب به مقامات جمهورى  مديران و اساتيد دانشگاه آآسفورد با ارسال نامه
ممكن است از جو دانشگاه . اسالمى، خواستار آزادى ايشان شده بودند

آآسفورد و عكس العمل روساى اين دانشگاه در مورد خبر دستگيرى مجدد 
 پور برايمان بگوييد؟ آقاى جاليى

 
ميلى براى روساى دانشگاه آآسفورد و همين طور سوپروايزر ايشان در  من ای

آنها هم بسيار نگرانند و . دانشگاه فرستادم و آنان را از اين وضعيت مطلع آردم
 .فعال منتظرند تا ببينند آه وضعيت محمدرضا به چه حالتى پيش خواهد رفت

 .آالس و درسش برگردد اميدوارم هر چه زودتر آزاد شود و به
در . او در طول يک سال گذشته ناچار شد آه درسش را به حال تعليق در بياورد

طول اين يک سال هم همواره دانشگاه آآسفورد از او پشتيبانى و حمايت آرده 
دهند صرفا به اين دليل است آه تصور  نشان نمى اگر هم واآنش بيشتری است؛
چه بسا واآنش آنها به ضرر محمدرضا تمام شود؛ وگرنه همواره آمادگى  آنند مى

آيد از دانشجوى خودشان  شان برمى اند آه به هر طريقى آه از دست اين را داشته
  .حمايت و پشتيبانى آنند

 
 
 

 : فاطمه شمس
 پور را با حكم صادره براي بازداشت خواهرم گرفتند  جاليي

 حسن جعفری
 :راديو فردا

و رتبه اول آنكور سال  ٨٠پور، دارنده طالى المپياد در سال  محمدرضا جاليى
وی پيش از انتخابات رياست جمهورى . شنبه در تهران بازداشت شد ، روز يک٨١

آرد  شناسی در دانشگاه آآسفورد تحصيل مى سال گذشته، در مقطع دآترى جامعه
 .طلبان به ايران رفت  اما براى پيوستن به ستاد انتخاباتى اصالح

پور، با فاطمه شمس، همسر وی که   راديو فردا در باره بازداشت محمدرضا جاليى
 :و کرده است ساکن آکسفورد است، گفت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

پور بازداشت  خانم شمس اين چندمين بار است که آقای جاليی: راديو فردا
 شود؟ می
 

براى بار سوم است آه در طول يك سال گذشته ايشان بازداشت  :فاطمه شمس
خرداد ماه سال گذشته بود آه ايشان را در فرودگاه امام خمينى، حول  ٢٧. شود مى

به مدت سه ماه در سلول  .و حوش ساعت چهار و نيم يا پنج صبح، بازداشت آردند
 .ميليون تومانى آزاد شدند ٢٠٠انفرادى بودند و بعد از سه ماه با قرار وثيقه 

در آن دعاى آميل معروف، ايشان را با يک  بعد از گذشت يك ماه و نيم، بار دوم
ساعت به  ۴٨شان بازداشت کردند آه البته آن بازداشت، آمتر از  سرى از دوستان

 .طول انجاميد
 .خردادماه امسال صورت گرفت ٢۴و باالخره بازداشت آخرشان همين روز  

 
شان چطور  پور بعد از آزادى از بازداشت دوم وضعيت حقوقى پرونده آقاى جاليى
 اى قرار داشت؟ بود؟ پرونده ايشان در چه مرحله

 
برايشان  »منع تعقيب«شان، حكم  گيرى آارشان و پرونده پی ماه ٩بعد از تقريبا 
شان را  وثيقه اين حكم در دادگاه تجديدنظر هم تاييد شده بود و حتی. صادر شده بود

 .پس گرفته بودند هم
 

پس مانع اصلى ايشان براى خروج از آشور چه بود؟ به هر حال ايشان 
 شد آه از شما دور بودند؟ دانشجوى آآسفورد بودند و حدود يک سالى هم مى

 
براى دريافت . شان بود تنها مانع خروج ايشان از آشور، توقيف بودن پاسپورت

خرداد ماه، ساعت  ٢۴تا اينكه روز . گير پرونده گذشته بودند شان هم پی پاسپورت
شان تماس گرفته بود و از اهالى خانه خواسته بود  بازجوى پرونده دو بعدازظهر،

بعد هم به او گفته . به محمدرضا بدهند" خبر خوش"گوشى را براى شنيدن يک 
مسجد ضرابخانه و تا نيم ساعت ديگر پاسپورتت را تحويل  بيا در مقابل" بودند
 ."بگير

ايشان با ماشين پدرشان به آنجا مراجعه آرده بودند آه ظاهرا به جاى بازجويشان 
 .برند شان مى بعد ايشان را به خانه پدری شوند؛ مامور امنيتى مواجه می با پنج

آند اين پنج نفر بدون اينكه صحبتى آنند يا  وقتى پدرشان در خانه را باز مى
ای بگيرند، يا بپرسند احيانا در منزل شما خانمى هست يا خير؟ حجاب به  اجازه

اندازند و  سرشان هست يا نه، در مملكت اسالمى، همين طور سرشان را پايين مى
 .شوند وارد خانه مى

حكمى آه نشان داده اند، . حكمى آه دستشان بوده خيلى تعجب برانگيز بوده است
. حكمى بوده آه يكماه پيش از اين، خواهر مرا در مشهد با آن بازداشت آرده بودند
در واقع با نشان دادن حكم بازپرسى دادستان مشهد، ايشان را در تهران بازداشت 

 .آرده اند
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رغم آنكه به اين مسأله واقف بودند، حاضر به  قطعنامه نداشت، اما آنان علي
روزه و اتفاقات پس از  33دهد آه اگر نتايج جنگ  مخالفت نشدند، و اين نشان مي

شد، رقم خورده بود، اآنون بايد شاهد رأي  آن در لبنان، چنانچه در ايران ادعا مي
بوديم، و لذا نبايد به هزينه هايی هم که در لبنان می  منفي لبنان به قطعنامه مي

اتفاقا حزب اهللا هم زيرکانه و صرفًا پس از رای . پردازيم بيش از حد چشم داشت
ممتنع دولت متبوع لبنان به اين رای اعتراض کرد تا مرهمی بر زخم التيام ناپذير 
. خطاهای سياسی ديگران باشد و در ضمن کماکان هم امتيازات خود را کسب کند

اين آشور به قطعنامه پيشنهادي  .اما به نظر نويسنده رأي بوسني خيلي مهمتر بود
داد هيچ  رأي مثبت داد، حتي ممتنع هم نداد، چه رسد به منفي، و اگر منفي هم مي

تأثيري در تصويب قطعنامه نداشت، و اين اولين بار پس از استقالل بوسني از 
هاي ايران به  توانست بخش آوچكي از آمك صربستان بود آه اين آشور مي

بوسني را در جريان جنگ داخلي يوگسالوي سابق جبران آند، و نه تنها رأي 
تأثير خود را ممتنع يا مخالف نكرد، بلكه از پيش هم اعالم آرد آه به قطعنامه  بي

هاي حمايت از  اين واقعيت به معناي آن است آه سياست. رأي مثبت خواهد داد
اي نبوده است آه در مواقع ضروري قادر باشد آه به منافع ملي  بوسني به گونه

هاي قّرايي را آه خطيب نماز  اگر سخنراني. ايران در حد صوری هم آمك آند
هاي  هاي جنگ بوسني در دفاع از مردم اين آشور آرد و آمك جمعه در سال

آرد، در  فراواني را آه به آنجا نمود، جزيي از آن را نثار نيروهاي داخلي مي
توان گفت آه  اما چه مي. آردند موقع ضروري با دل و جان از او حمايت مي

ها به بوسني و هرزگوين همين است آه در شوراي  نتيجه حاصل از آن آمك
  .امنيت ديده شد و اين مشت نمونه خروار در سياست خارجي ماست

 

 جنبش سبز نصف اول كار را كرده است
 )واشنگتن(نادر صديقی 

 
 :راديو فردا

ها در ايران به انتخاباتی که در آن محمود احمدی نژاد  يک سال از آغاز اعتراض
 .گذرد پيروز ميدان معرفی شد می

 
های خونين به کشته شدن شهروندان ايرانی، زندانی شدن آنها و  اعتراض

فعاالن سياسی، شکاف افتادن در ميان انقالبيون و بسياری رخدادهای ديگر 
انجاميد و به عقيده گروه بزرگی از تحليلگران آغازگر روند و فصلی نو در 

 .حيات سياسی ايران شد
 

اينک راديو فردا به مرور و تحليل اتفاقات يک سال گذشته و برآورد آن می 
 .پردازد

عباس ميالنی، استاد علوم سياسی و مدير برنامه مطالعات ايرانی در دانشگاه 
. جنبش کارنامه بسيار درخشانی داشت :استانفورد آمريکا به راديو فردا می گويد

گمان می کنم درخشان بود برای اينکه رژيم تمام توان سرکوبش را، تمام سنت 
استفاده از داغ و درفشش را عليه اين جنبش استفاده کرده، صدها نفر را به زندان 

انداخته، حداقل ده ها نفر را کشته، هزاران نفر را از کار برکنار کرده ولی نه 
نشانی از فروخوابيدن جنبش است و نه توانسته رهبران جنبش را به تسليم 

هر روز از مشروعيتش در سطح بين المللی کاسته شده و به همين خاطر . وادارد
چون حرکت دموکراتيک در ايران، . جنبش سبز نصف اول کار را کرده است

جنبش سبز به طور مشخص نمی خواهد خشونت به خرج دهد و در مقابل رژيمی 
است که حاضر است به هر قيمتی سر کار بماند، پروسه جابجايی قدرت و 

  .برآمدن آن خواست دموکراتيک، پروسه پيچيده تری می شود
 

چگونه می شود اين را توجيه کرد؟ يکصد و اندی سال پيش ايرانيانی که خيلی 
خوش فکر و آينده نگر بودند، بر جامعه ای که اطالعات اندکی داشت و آگاهی 

هايش به اندازه امروز نبود و حکومت خيلی استبدادی بود و روحانيت خيلی 
ولی در جامعه قرن بيست و يکم . قدرت زيادی داشت، توانستند موفق شوند

هنوز يک رهبری منسجم برای اين جنبش مدنی ايران، نه در داخل و نه در 
 اين را چگونه توجيه می کنيد؟. خارج نمی بينيم

 
تفاوت صد سال پيش با االن در اين است که صد سال . ريشه اش دراستبداد است

پيش همانطور که شما گفتيد رهبری روشنفکری و روحانی مشروطه توانست 
توانست . بسياری از خواست های دموکراتيک را وارد قانون اساسی ايران کند

. ولی دموکراسی صرفا با تغيير قانون متحقق نمی شود. قانون اساسی بنويسد
 روحيه پذيرش تنوع فکر . روحيه تساهل می خواهد. جامعه مدنی می خواهد

 رأي بوسني، مشت نمونه خروار
 عباس عبدی

 
 
 
 
 
 

 :روزآنالين
يك تفاوت آليدي ميان ورزش و سياست اين است آه نتيجه ورزشي آّمي، واضح 

پذير و آيفي و حتي  و غير قابل تفسير است، اما نتيجه عمل سياسي تغيير
جهاني، يك عدم موفقيت و  مثًال نرفتن تيم فوتبال ايران به جام. پذير است توجيه

اي  شكست واضح و غير قابل توجيه است، اما برخي از مقامات سياسي قطعنامه
را آه چند روز پيش عليه ايران صادر شد، نوعي موفقيت و پيروزي معرفي 

رسيده  2آردند، صرفًا به اين دليل آه تعداد آراي منفي آن برخالف گذشته به عدد 
آن هم در قطعنامه ای که به ادعای رييس دولت کاغذ پاره و بی ارزش !! بود
آيد آه  گري در فعاليت سياسی، مقاطعي پيش مي رغم اين قابليت توجيه علي! است

. شود گذرد و نتيجه عريان سياست نيز به چشم ديده مي گري مي آار از توجيه
تجزيه و تحليل آراي داده شده در قطعنامه اخير نمونه روشن از دستاوردهاي 

  .سياست خارجي آشور است
قبل از تجزيه و تحليل آراي داده شده، بايد به اين نكته اشاره آرد آه اعتبار 

هاي شوراي امنيت متأثر از تعداد آراي موافق آن نيست، به  حقوقي قطعنامه
بدون رأي مخالفت اعضاي (رأي موافق  9اي آه با  عبارت ديگر هر قطعنامه

عضو همراه باشد از  15اي آه با موافقت هر  تصويب شود با قطعنامه) اصلي
لحاظ اعتبار حقوقي، با يكديگر تفاوتي ندارند، و ضمانت اجراي هر دوي آنها 

مثل قوانين مصوب مجلس آه آمتر آسي پس از تصويب، توجهي . يكسان است
دليل آن نيز روشن است، زيرا . آند به نسبت آراي موافق و مخالف آن مي

دانند،  آشورهاي مخالف هم در نهايت خود را ملتزم به اجراي قطعنامه مي
همچنان آه برزيل و ترآيه التزام خود را به مفاد قطعنامه از پيش اعالن آردند، 

و در قوانين داخلي هم اقليت مخالف، پس از تصويب قانون، خود را ملتزم به 
بنابراين به لحاظ حقوقي آه آثار بلندمدتي دارد، هيچ تفاوتي . داند اجراي آن مي

وجود ) يکی با حداقل رأي الزم و ديگری با حداآثر رأي ممكن(ميان دو قطعنامه 
آند، گرچه ُبعد سياسي مسأله در برابر  ندارد، اما به لحاظ سياسي اندآي فرق مي

مدت و  ُبعد حقوقي آن، اوًال اهميت چنداني ندارد، ثانيًا ماندگار نيست و آثار آوتاه
رأي شوراي امنيت چند رأي اهميت  15با اين توضيح در ميان . عمقي دارد آم

  .سياسي داشتند
آراي چين و روسيه از اين حيث اهميت داشتند تا به متوليان سياست خارجي 

الملل متفاوت از آن چيزي است آه تصور  ايران نشان دهند آه واقعيت نظام بين
نظام موجود از يك سو واجد هويتي چند قطبي است، اما از يك سوي . آنند مي

الملل موجود  بعدي آن به آليت نظام بين واقعيت تك. بعدي است ديگر هم تك
گردد، و هر حكومتي آه بخواهد اين واقعيت را ناديده بگيرد يا آن را نقض  برمي

آند، در برابر آليتي يكپارچه قرار خواهد گرفت، اما در صورتي آه اين واقعيت 
الملل در درون اين واقعيت، چند  مفروض گرفته شود، در اين مرحله نظام بين

هاي موجود  توان برحسب منافع ملي خود از قطب قطبي خواهد بود و مي
هاي اين نظام از جمله  بنابراين اميدوار بودن به حمايت ساير قطب. يارگيري آرد

رود، خطاي  چين و روسيه در موضوعاتي آه آليت نظام مذآور را نشانه مي
شود و از ابتدا بايد دندان اين حمايت را در مواجهه با اين  فاحشي محسوب مي

  .نظام از ريشه می آندند
آراي منفي ترآيه و برزيل هم گرچه در تصويب قطعنامه هيچ تاثيري نداشت، اما 

البته اين جنبه براي دفاع از اعتبار . براي آن دو آشور جنبه حيثيتي پيدا آرده بود
آنان با حضور در تهران و آسب . خودشان بود و نه براي دفاع از منافع ايران
آردند آه راهي را براي ادامه  امتيازي بزرگ از دولت ايران، تصور مي

اي جز  اند، و هنگامي آه با پاسخ منفي مواجه شدند، چاره مذاآرات باز آرده
مخالفت با قطعنامه نداشتند، زيرا در غير اين صورت به لحاظ پرستيژ سياسي 

آنم اياالت متحده هم چندان اعتراضي به رأي اين  شدند و تصور مي متضرر مي
دو آشور نداشته است، زيرا آنان با آسب امتياز بزرگ از دولت ايران، به نوعي 

  .وظيفه خود را انجام داده بودند
لبنان رأي . دو رأي لبنان و بوسني و هرزگوين بويژه اين دومي خيلي مهم است

 داد، هيچ تأثيري در تصويب  ممتنع داد، در حالي آه اگر هم رای مخالف مي
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 مبارزه با بدحجابي، طرحي كه رهبر از آن حمايت مي كند
 يلدا آراسته

 
 : جرس

در حالی که محمود احمدی نژاد در برابر ديدگان ميليون ها مخاطب تلويزيونی 
مبارزه با بد حجابی را مورد تائيد دولت ندانست و اعالم کرد که اينگونه 

برخوردها را نمی پسندد، برای نخستين بار از آغاز حکومت جمهوری اسالمی 
    .در ايران بيشترين فشار برای کنترل بد حجابی به مردم وارد می شود

زن بد  71رئيس پليس فرودگاه جمهوری اسالمی ايران اعالم کرد که از خروج  
  .حجاب از کشور جلوگيری کرده است

هر چند که تذکر برای حجاب بانوان در فرودگاه عملی تازه نبوده است اما تا به  
 .حال سابقه نداشته است که کسانی به علت بد حجابی ممنوع الخروج بشوند

  
 خروج به شرط حجاب 

نبی اهللا حيدری رئيس پليس فرودگاه جمهوری اسالمی ايران ديروز در گفتگو با  
 33خبر گزاری ايلنا اعالم کرد که در ادامه طرح مبارزه با بد حجابی بيش از 

 .هزار مسافر زن و مرد بعدد از تعويض لباس هايشان اجازه پرواز پيدا کرده اند
هزار زن مسافر نيز تذکر گرفته اند و سه هزار نفر  87وی اعالم کرد بيش از  

 .برای آنکه بتوانند مسافرت کنند مجبور به دادن تعهد شدند
البته حيدری اعالم کرد که اين تذکرات و سختگيرثی ها تنها برای مسافران  

نيست و ازورود همراهان بد حجابی هم که به استقبال يا بدرقه مسافر خود آمده 
 .اند جلو گيری می شود

  
 راه بی پايان

اين سخت گيری ها تازه در ادامه طرحی است که از خيابان ها و با خواباندن   
اتومبيل ها آغاز شد و به سرعت راه خود را به دانشگاه ها هم باز کرد به 

طوری که بخشنامه طرح حجاب و عفاف چند ماه پيش به دانشگاه های کشور 
هر چند که سختگيری هايی از اين دست مخالفانی در کشور دارد اما  . ابالغ شد

از آنجايی که حامی اصلی برگزاری اين طرح آيت اهللا خامنه ای است ، مخالفت 
 .ها راه به جايی نحواهد برد

  
 رهبر حمايت می کند 

چندی پيش محمد تقی رهبر نماينده مجلس شورای اسالمی ايران اعالم کرده بود 
که طرح حجاب و عفاف بايد زودتر برقرار شود و آن را خواسته رهبر ايران 

پيش از او نمايندگان ديگری نيز از اين سخن گفته بودند که اجرای .دانسته بود
 . اين طرح از حمايت رهبر ايران برخوردار است

خرداد تلويحا به اين موضوع  14با اين همه آقای خامنه ای خود نيز در روز  
اشاره کرد و اعالم کرد که برخی عمل کردن به بعضی از احکام اسالم را 

وی از احکام حجاب ، قصاص و جهاد به . خشونت می دانند و اين درست نيست
 .عنوان مثالی برای اين موضوع نام برد

  
 موج نا آرام مبارزه 

از سوی ديگر موجی که از فروردين ماه و با اعتراض برخی مراجع به روند  
بد حجابی در کشور به راه افتاده است به رغم اعمال تمام اين سختگيری ها آرام 

نمی گيرد و روزی نيست که يکی از خبرگزاری های نزديک به دولت خبری 
 .مبنی بر اعتراض يکی ديگر از مراجع به بد حجابی در کشور منتشر نکند

خرداد ماه رهبر ايران گويا راه برای اعمال فشارهای  14اما پس از سخنان  
برگه های جريمه جداگانه برای ماشين هايی صادر می . بيشتر باز شده است 

شود که سرنشين بد حجاب دارند و آنها برای انکه اتومبيل خود را از پلمپ 
خارج کنند بايد به مراکز اعالم شده مراجعه کنند و مراحل قانونی را که هيچ گاه 

 .از طرف پليس ايران مشخص نشده است طی کنند
  

 ربطی به دولت ندارد 
پليس اعالم کرده است که چنانچه فرد خاطی در برابر تذکر پليس مقاومت کند  

به رغم تمام اين فشارها محمود احمدی نزاد در سيمای . بازداشت خواهد شد
 . جمهوری اسالمی اعالم کرد که برخورد با بد حجابی ربطی به دولت ندارد

پنج سال پيش نيز او در سخنانی مشابه ادعا کرد که ظاهر مردم ربطی به دولت  
ندارد و در شان دولت ندانست که در اموری از اين دست دخالت کند اما تنها 

 يک ماه پس از انتخابش به عنوان رئيس جمهور طرح امنيت اجتماعی در کشور 

در خود رهبران . اينها در جامعه ايران صد سال پيش وجود نداشتند. می خواهد
طبقه . االن جامعه ايران جامعه مدنی خيلی قوی تری دارد .مشروطه وجود نداشت
  .اين مبارزه مردم ادامه پيدا کرده .متوسط قوی تری دارد

 
چرا در  .جنبش مدنی ايران به ويژه در خارج از کشور قدرتمند و توانمند است

خارج از کشور ما يک رهبريت منسجم نمی بينيم؟ اينها که ديگر دچار استبداد 
  .نيستند

 
من فکر می کنم اين ايرادی است که بر جامعه ايرانی در خارج از کشور وجود 

هم تعداد ايرانيانی که در اينجا هستند به  .به نظر من ايراد بسيار جدی است. دارد
مراتب بيش از دوران شاه است و هم کشتارهايی که اين رژيم کرده اصال قابل 

فسادی که االن در جامعه ايران وجود دارد، قابل قياس . قياس با دوران شاه نيست
. دوران شاه اکثريت کسانی که در خارج بودند، دانشجو بودند. با آن دوران نيست

اکثر با خطر جانی . االن اکثريت مهاجرند که به زور از کشور رانده شده اند
به همين خاطر تمام شواهد و ظواهر نشان می . مواجه بودند و از اين خاطر رفتند

. دهد که اقتضا می کند که يک حرکت بسيار گسترده ای در خارج وجود می داشت
اگر تا به حال به وجود نيامده يک مقدارش به نظر من به خاطر اينست که اين 

بچه هايشان را . بيست سال سعی کردند مردم اينجا زندگی هايشان را ريشه بدوانند
هفت هشت ده سالی که اين دوران به نظر . خودشان کار پيدا کنند. مدرسه پيدا کنند

کارهايی انجام داده، . من دوران سياسی شدن جامعه مهاجر ايران آغاز شده است
. ولی به نظر من حرف شما کامال درست است. کارهای خوبی هم انجام داده است

ريشه هايش هم به . اين يک ايرادی است که بر جامعه مهاجرت ايران وارد است
يک مقداری مردم کال از اينکه بتوانند به رهبران سياسی . نظر من متعدد اند

فکر می کنم که دشوار تر شده که يک رهبری منسجم را . اعتماد کنند، زده شده اند
و . ولی اين ضرورت امروز بيش از هر زمان ديگر هست. در خارج ايجاد کنند

بعيد می دانم اگر اين صحبت را سه سال ديگر با هم بکنيم، شما سوالتان همين 
حدس من اينست که در اين سه سال دو سه سال يا زودتر اين نقصان . باشد

  .برطرف خواهد شد
 

علی رغم اينکه کمبود ها را در جنبش مدنی ايران چه در داخل و چه در -شما را 
ممکن است . نسبت به آينده اين جنبش بسيار خوشبين می بينم -خارج می بينيد

 که داليل تان را بگوييد؟
 

من نسبت به آينده جنبش دموکراتيک ايران به غايت خوش . من خيلی خوشبين ام
فکر می کنم دوران زور، دوران واليت، چه واليت حزب باشد چه واليت . بين ام

. ولی فقيه باشد و چه واليت سرباز دلير و ارتشی دلير باشد، اينها به سر آمده است
مردم ايران هم بلوغ سياسی دارند و هم تجربه کافی دارند و هم تساهلی دارند که 

عصر ما، عصر . خواست خيلی ساده خودشان را که دموکراسی است، متحقق کنند
شما اگر فقط از . تنها راه نجات اقتصاد ايران دموکراسی است. دموکراسی است

نه لنين حل کرد، نه . منظر اقتصاد نگاه کنيد، اقتصاد را با زور نمی شود حل کرد
االن جامعه . ايران هم نمی توانند مسئله اقتصاد را حل کنند. استالين و نه مائو

اين رژيم اگر يک . صنعت نفت. يک مثال بزنم. ايرانی محتاج دموکراسی است
. درآمدش آنجاست. خواست می داشت که يک جا را درست کند، صنعت نفت بود

تمام شواهد نشان . برسانند ١٩٧۵اينها هنوز سی سال نتوانستند توليد را به سطح 
برای اينکه کارهای الزم برای رسيدگی به  .می دهد که توليد رو به کاهش است

به گفته خود مجلس اين آقايان، ده سال آينده برای رساندن . اين چاه ها را نکردند
ميليارد دالر سرمايه می  ۶٠٠صنعت نفت ايران و گاز به شرايط بين المللی 

هيچ نظامی غير از دموکراسی نمی تواند اين سرمايه را به ايران جلب . خواهد
مسئله اتمی ايران، اينها خيلی سر و صدا می کنند، دليل گرفتاری مسئله اتم . کند

اگر شرايط دموکراتيک بود ايران به راحتی می توانست . ايران دقيقا استبداد است
سه ميليون از بهترين فرزندان ايران االن در . حق خودش را در ان پی تی بگيرد

به . تنها شکلی که اينها به ايران بر می گردند، دموکراسی است. خارج هستند
همين خاطر در عصر دموکراسی زندگی می کنيم، مردم دموکراسی می خواهند، 

حاال می . شرايطش هم آماده است، نياز اقتصادی هم هست و نياز سياسی هم هست
شود تصور کرد که يک عده ای هر چقدر هم قلدر باشند، هر چقدر قاتل باشند، 

بتوانند در مقابل اين موج تاريخی سياسی اقتصادی بين المللی مقابله کنند؟ واضح 
  .است نمی توانند
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او همچنين . و بی پشتوانه و در واقع برساخته و مطلوب اقتدارگرايان است
هاي مترقي و پيشرفته اي از اين  اليه  درباره حضور زنان در جنبش سبز به

سی سال هر چقدر فشار بر زنان   حضور اشاره داشته و تاآيد دارد آه در اين
بيشتر شده و تالش برای خانه نشين کردن و جنسی کردن آنها فزونی گرفته، 

زنان بيشتر مقاومت به خرج داده اند و در اين مسير کارنامۀ درخشانی از خود به 
نسل جديدی از دختران به جامعه   او همچنين نويد حضور و ورود .جا گذاشته اند

دهد د که در مقايسه با مادران خود از تجارب بيشتر و استقالل و اتکا به  را مي
صادقي ، جنبش زنان را يکی از الهام بخش ترين . نفس بيشتری برخوردارند
به ويژه زمانی که سخن بر سر ابتکارات و روش   داند جنبش های اجتماعی مي

اين جنبش هم موفق شده مسألۀ زنان و اهميت آن را مطرح کند و   .های آن است
جا بيندازد و هم در استفاده از روش های مدنی و کامًال مسالمت آميز و ابتکاری 

بسياری از اين روش . برای اعتراض به وضعيت تبعيض آميز پيشرو بوده است
ها در جنبش سبز نيز به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفتند و اين 

    .تأثيرپذيری جنبش سبز از جنبش زنان را نشان می دهد
 22گفت و گو با فاطمه صادقي با هدف نزديك شدن به روزهاي تاريخ ساز  

به خاطر تسلط او در . خرداد در حيات سياسي و اجتماعي مردم ايران انجام شد
هايي با هدف بررسي  تحليل مسائل زنان بخشي از گفت و گو به طرح سوال

وضعيت جنبش زنان و ارتباط اين جنبش با جنبش سبز معطوف شد و در بخش 
ديگر وضعيت جنبش سبز در سالي آه گذشت مورد ارزيابي و بررسي قرار 

 . گرفت
  
  کنيد؟  جنبش سبز را با چه ويژگي ها و مختصاتي تعريف مي 
  

جنبش سبز از دل منازعه بر سر انتخابات و صندوق رأی سر بر آورد؛ از 
از اينرو در وهلۀ نخست . اعتراضات مردمی که می پرسيدند رأی ما کجاست

. يک جنبش سياسی است که خواهان احيای سياست به عنوان امری همگانی است
برای توضيح بيشتر در مورد احيای امر سياسی اجازه بدهيد به طور مختصر در 

مورد ساخت سياسی در ايران بعد از انقالب کمی توضيح بدهم تا منظورم بهتر 
 :روشن بشود

تا آنجائی که به نحوۀ ادارۀ امور کشور مربوط می شود به نظر می رسد در  
انقالب و يکی دو سال هم   ايران پس از انقالب، به استثنای يکی دو سال نخست

البته اين دو رويه . در سياست مواجه بوده ايم  در دورۀ اصالحات، با دو رويه
يکی : جانشين يکديگر نيستند، بلکه در بسياری اوقات همزمان در کار بوده اند

روند محفلی شدن فزايندۀ دولت و سياست و طرد هر چه بيشتر مردم و اخراج 
 آنها از حوزۀ سياسی که به استثنای کوتاه مدتی در دورۀ اصالحات وجه غالب در 

سياست ايران به ويژه در سال های پس از جنگ بوده است و ديگری روند 
امنيتی شدن دولت و ساخت سياسی که در سال های اخير به ويژه پس از روی 

آنچه که اين دو رويه را از . کار آمدن دولت نهم وجه غالب بر سياست بوده است
در جائی که : هم متمايز می کند، شدت و ضعف درجۀ اعتماد به مردم است

اعتماد به مردم کمرنگ می شود و هراس از جامعه و مردم بيشتر می شود، 
شايان ذکر است که در سياست . سياست بيشتر شکل امنيتی به خود می گيرد

محفلی هم اعتماد به مردم کامل نيست ، اما درجۀ هراس از جامعه و بی اعتمادی 
 . به آن کمتر است

در واقع انتخابات دوم خرداد را بايد شوريدن جامعه به محفلی شدن سياست  
مردم خواهان آن بودند که نقش . ارزيابی کرد؛ به حذف جمهور از سياست

اکثريت جامعه موافق . بيشتری در سياست داشته باشند و مورد توجه قرار بگيرند
اما پس از اصالحات و ناکامی آن، هراس . رويه های موجود سياسی نبودند 

شديدی از جامعه دست داد که حاصلش امنيتی شدن سياست به ويژه پس از دورۀ 
با اينکه راهکارهای امنيتی از دورۀ پس از جنگ به يکی از . اصالحات بود

مهمترين ابزارها برای مقابله با جامعه و کنترل مطالبات اجتماعی تبديل شده بود، 
اين درست که دولت های نهم و دهم  . اما با شکلگيری دولت نهم به اوج رسيد

محفلی هستند، اما بيش از آن دولت های امنيتی هستند با همۀ معانی و لوازم 
در واقع . خشونت آميزی که برای کنترل جامعه در دستور کار قرار می دهند

جنبش سبز هم شوريدگی در برابر دولت امنيتی و در نتيجه مقاومت در برابر 
تالش بی سابقه برای حذف مردم از سياست است و هم شوريدگی در برابر 

جمهور مردم . منظور از احيای امر سياسی و همگانی اين است. محفلی شدن آن
اعم از زن و مرد، نسل های گوناگون، قوميت ها و عقايد گوناگون مذهبی و 

مردم از دورۀ . خواهان مداخله در سياست و تعيين سرنوشت خود اند سياسی 
اصالحات به اين سو نشان داده بودند که به رغم تنوع عقايد ايدئولوژيک آماده اند 

 تا سيطرۀ قواعد حاکم بر سياست و مشارکت سياسی را بپذيرند و در چارچوب 

بودند که اختيار "گشت ارشاد"شاهد تردد خود روهايی با نام   ايجاد شد و مردم
 .داشتند کسانی را به خاطر ظاهرشان بازداشت کنند

اين بار اما سخنان احمدی نژاد در نقد طرح مبارزه با بد حجابی صدای اعتراض  
 . دوستان او را هم بلند کرده است

  
 اعتراض به احمدی نژاد 

سيد احمد خاتمی امام جمعه تندرو و موقت تهران که از حاميان احمدی نژاد  
است در سخنانی اعالم کرده است که احمدی نژاد مبارزه با بد حجابی را تحقير 

 . کرده است
خاتمی که از ايده پردازان مبارزه با بد حجابی است در سخنانی مفصل اعالم  

کرده است که از ابعاد پررنگ فرهنگ ايرانی و اسالمی رعايت حجاب است و 
 . بر مبارزه با بدحجابی و اجرای طرح حجاب و عفاف تاکيد کرده است

از سوی ديگر محمد جواد منتظری رئيس ديوان عدالت اداری نيز از سخنان  
احمدی نژاد انتقاد کرده است و اعالم کرده رئيس جمهور نبايد سخنانی می گفت 

 .که کسانی بتوانند از آن سوء استفاده کنند
علی مطهری نماينده مجلس شورای اسالمی نيز که از مخالفان سرسخت احمدی  

نژاد است اين سخنان وی را برگرفته از تفکر اسفنديار رحيم مشايی می داند و 
 .می گويد اگر رئيس جمهور با اين طرح مخالف است طرح ديگری را ارائه بدهد

  
 مخالفت تاثيری ندارد 

با اين همه مسلم است که حتی اگر سخنان احمدی نژاد واقعی بود و توسط پليس  
 .تهران تکذيب نمی شد بازهم مخالفت او در اجرای اين طرح تاثيری نداشت

طرح حجاب و عفاف با بيشترين سختگيری ها در حالی در کشور در حال اجرا  
است که هنوز هيچ نهاد رسمی اعالم نکرده است که واقعا چه چيزی مصداق بد 
حجابی است و هنوز هم تشخيص اين نکته که چه کسی بد حجاب است و چقدر 

 . برعهده سليقه افرادی است که قرار است با آن مبارزه بکنند
هرچند که مسوالن امر ميزان حجاب را هنوز معرفی نکردند اما روزهای  

متوالی است که خبرگزاری های نزديک به دولت تکليف اين ماجرا را برای 
 .مخاطبانشان مشخص کرده اند

آنها که در اين چند ماه خبرهای راهپيمايی ها و اعتراض ها برای بد حجابی تيتر  
يک خبر گزاری شان بوده است حاال و پس از سخنان رهبر ايران با انتشار 

نظرات آقای خامنه ای در خصوص حجاب ، حجاب برتر را چادر معرفی می 
  .کنند

 
 : فاطمه صادقي

 جنبش سبز، جنبش بي دينان عليه دينداران نيست
 ترانه صفايی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : جرس
دآتر فاطمه صادقي، استاد سابق دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسالمي دآتراي 
خود را در رشته علوم سياسي در دانشگاه تربيت مدرس تهران اخذ آرده و اين 

بر اين باور   او. روزها مشغول تحقيق و پژوهش در حوزه مسائل زنان است
توان جنبش سبز را جنبش بی دينان در مقابل دينداران توصيف آرد  نمي  است آه

چراآه بسياري از آنها آه دغدغه دين و دينداري در سر داشتند اين روزها در 
اکنون بسياری از دينداران و   به باور او. صف مقدم جنبش سبز قرار گرفته اند

نيز سکوالريست های ديندار نگران دين شان هستند و به همين دليل هم در جنبش 
در سويۀ حاکميت هم منش و رفتار بسياری نشان می دهد . سبز حضور دارند

لذا اين تصوير که . دچار بی اعتقادی به دين و پوچ گرايی اخالقی محض اند
 جنبش سبز جنبش بی دينان در مقابل دينداران است يا بايد باشد، کامًال مخدوش 
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نخست اينکه با سکوت کردن و : برخی از اين آموخته ها بسيار اهميت دارند
برای مثال ما عادت . خروج کردن و واگذاشتن سياست معجزه اتفاق نمی افتد

داشتيم می آمديم رأی می داديم و بعد می رفتيم دنبال زندگی خودمان و منافع 
جنبش سبز قدرت و معجزۀ . حد اکثر يکی دو اعتراض و ديگر هيچ. شخصی مان

اعتراض در کنش همگانی، قدرت مردم را نشان داد و اهميت آن را يادآوری 
 .کرد

به نظر من درس ديگری که اين جنبش به ما داده اين است که جامعه نسبت به  
موضوع خشونت حساس شده و مسألۀ حقوق انسان ها را جدی تر از گذشته می 

ديگر . گيرد؛ اين مسأله به موضوعی بدل شده که بسياری در موردش حساس اند
پيشتر حقوق زندانيان و زنان و اقليت ها و . مسأله خودی و غير خودی نيست

عادت داشتيم وقتی کسی را بازداشت می کردند و . کارگران به ما ربطی نداشت
به اعتراف تلويزيونی وا می داشتند، به جای اينکه ساختاری را محکوم کنيم که 

او را به چنين کاری واداشته و به جای اينکه بپرسيم چطور شده که اين آدم 
اينطور بلبل زبانی می کند و همه چيز خود و گذشته اش را زير سؤال می برد، 

از آنجا که از قبيلۀ او نبوديم و با مرامش دشمن بوديم، زبان به سرزنش می 
گشوديم و او را محکوم می کرديم که ضعيف بوده يا در مرامش به قدر کافی 

اين آدم ! ما که می گفتيم! ديدی: می گفتيم بعد هم با خودمان . راسخ نبوده و غيره
فالن و بهمان است و خيلی هم به آنچه می گفت و می کرد اعتقاد نداشت، برای 

 . همين هم اينطور گذشتۀ خود را چنين زير سؤال می برد
اينچنين بود که در همۀ سال های بعد از انقالب ما يعنی هم دولت و هم جامعه  

خيلی ها زندانی شدند، بعد . دائم آدم ها را له کرديم، طرد کرديم و نفرت آفريديم
مدتی از آنها خبری نمی شد، بعد می آمدند تلويزيون و اعتراف می کردند، و بعد 

بعضی ها . هم يا در انزوا از غصه می مردند يا مجبور به ترک کشور می شدند
خاطرات خودشان را نوشتند و از آنچه بر آنها گذشت، گفتند، اما جامعه زياد به 

شايد هم در نهان بسياری از ما خوشحال . خود زحمت نمی داد کند و کاو کند
بوديم که باز يکی را که به او حسادت می کرديم و مانعی بر سر راه ما بود، 

نمی خواهم بگويم که اين روند اآلن کامًال . زمين زده ايم و کارش را ساخته ايم
امروز دستکم می دانيم که . اما تا حدودی تغيير کرده. معکوس شده، به هيچ وجه

در پشت هر اعترافی چه ميزان درد و رنج و انواع شکنجه و تهديد زندانی و 
به جای همدستی با شکنجه  اکنون آموخته ايم که . اعضای خانوادۀ او نهفته است

گر و بازجو بايد با قربانی همدردی کرد، فرقی نمی کند متعلق به کدام مرام و 
دعواهای عقيدتی و سياسی بايد در جای خود، يعنی در عرصۀ . مسلک است

سياسی و عمومی و روزنامه و انتخابات حل و فصل شوند؛ نه در انفرادی و زير 
به نظر من يکی از درس هايی که با جنبش سبز آموخته ايم اين بوده که . شکنجه

اين تکنيک ها تا حدود زيادی بی اثر شدند و تدريجًا اين انديشه دارد جا می افتد 
که هر کسی صرف نظر از مرام و عقيده و متعلق به هر قوميتی انسان است و 

اين درس گرچه هنوز بسيار ناقص است، اما . حقوق او بايد در نظر گرفته شود
 . آموختۀ بزرگی است

و برای ذکر آخرين مورد ، جنبش سبز به ما آموخته که حکومت مردم و  
اما اين را . قانونگرايی اگر از نان شب واجب تر نباشند، اهميتشان کمتر نيست
يکشبه به . آموخته ايم که بايد برای داشتن جامعه و سياستی بهتر زحمت کشيد

ما وضع خودمان و کشورهای ديگر مثل عراق و افغانستان را . دست نمی آيند
امروز بر اين واقف شده ايم که برای ريشه کن . ديده ايم و فجايعی که رخ داده اند

کردن استبداد بايد تنها بر روی پای خودمان بايستيم و دچار توهم نباشيم که جهان 
بيرون اعم از شرق و غرب دلشان به حال ما می سوزد و برای ما حکومت 

ما هم خودمان بايد زحمت بکشيم و . قانون و آزادی سياسی و آبادنی می آورند
 .آنچه را که می خواهيم به دست بياوريم

  
اگر قرار باشد در مقام نقد جنبش سبز برآييد، به نظر شما کجای کار جنبش 

 شد بهتر از اين عمل کرد؟  اشکال داشته و می
  
واقعيت اين است که همۀ اين درس هايی که تا حدودی آموخته شده نمی تواند  

سوای نگرانی برای . مانع از اين شود که ضعف ها و نگرانی ها را ناديده بگيريم
سرنوشت سياسی کشور و وضعيت نا بسامان اقتصادی و آسيب های اجتماعی که 

دغدغه ای عمومی است، يکی از چيزهائی که فراتر از جنبش سبز بايد به آن 
نبايد در مورد . حساس بود و جدی گرفت، مسألۀ ديالوگ انتقادی با گذشته است

خيلی تلخ است و سخت، اما بايد . گذشته انگارۀ نوستالژيک و رمانتيک داشت
بتوانيم با گذشتۀ خودمان و جامعه مان گفتگوی انتقادی برقرار کنيم، سياست های 
نادرست را نقد کنيم، دردهای کسانی را که از آن گذشته به شدت آسيب ديده اند، 

اما به . بشنويم و بفهميم و آنها را به رسميت بشناسيم و به آنها اعادۀ حيثيت کنيم
 نظر من راه اين گفتگو را هنوز فرا نگرفته ايم و در واقع به بلوغ سياسی نرسيده 

اما روند حوادث نشان . آنها عمل کنند، برای همين هم در انتخابات شرکت کردند
بی اعتمادی به مردم و هراس از جامعه به حدی شديد است که به همين  داد که 

    . حد اقل ها نيز راضی نيست
در دولت امنيتی بی اعتمادی به جامعه جای خود را به هراس روز افزون از آن 

حتی لحن تهاجمی و تهديد آميز در قبال جامعه را نيز بايد ناشی از اين :می دهد 
وارونه گوئی ها و معکوس نشان دادن واقعيات هم ريشه در . هراس بسيار دانست

نوع برخورد با مردم در خيابان ها، نحوۀ . هراس فزاينده از مردم و جامعه دارد
دستگيری ها، زندانی کردن ها و برخورد با متهمان هم همگی نشان دهندۀ آن 

امنيتی کردن جامعه هزينه های . است که رويکردهای امنيتی دست باال را دارند
سنگينی هم برای مردم و هم برای حکومت دارد و به هيچ رو سياست قابل 

 . اتکائی نيست
پيامد شکل گيری سياست امنيتی اين است که از يکسو نه تنها همه چيز از لباس  

و پوشش، چيزهايی که مردم بايد بدانند و آنهايی که نبايد بدانند، چيزهايی که بايد 
بخوانند و آنهايی که نبايد بخوانند، نحوۀ فکر کردن آدم ها، اينکه کجا بروند و به 

چه کسی رأی بدهند و خالصه همه چيز به زير سيطرۀ دولت در می آيد و از 
سوی ديگر تحمل انتقاد کم می شود و حتی به فعاليت های جمعی غير سياسی نيز 

حتی شبکه های هرمی مثل گلدکوِئست که اساسًا . به چشم امنيتی نگاه می شود
غير سياسی اند، و به همين ترتيب محافل دراويش، جمع های عرفانی، و حتی 

طبيعی است در اين حالت هر نوع جمع و تشکلی که . محافل صنفی و حرفه ای
 . ويژگی سياسی و اجتماعی داشته باشد، به طريق اولی بيشتر موجب هراس است

. حتی با شکل گيری جنبش سبز اين هراس به جای اينکه کمتر بشود، بيشتر شد 
جنبش سبز جنبشی مسالمت جو است، رهبران آن بارها برای گفتگو، مذاکره و 

شنيدن، اعالم آمادگی کرده اند و در تالش بوده اند تا راه حلی توافقی بيابند تا اين 
وضع امنيتی و هراس و سرکوب ناشی از آن از ميان برود، اما تا اينجای کار که 

به نظر می رسد دليلش همان هراس بسيار و بی . نتيجه ای حاصل نشده است
اعتمادی بی جا به خود و جامعه است که در بخش اعظمی از حاکمان فعلی النه 

نا گفته نماند که بسياری هم طبعًا از اين جو به . کرده و درونی آنها شده است
انحای گوناگون منتفع می شوند و لذا تداوم اين وضعيت را به نفع خود می بينند و 

 . دائم در تنور نفرت و هراس از جامعه می دمند
  

اجتماعی ديگر   های هايي ميان جنبش سبز با جنبش به نظر شما چه تفاوت
 وجود دارد؟ 

  
به نظر من يکی از وجوه مميزۀ اين جنبش اين است که آحاد مردم را در بر می  

پيشتر مطالبات . گيرد، همۀ گروه های اجتماعی را با مرام و مسلک های مختلف
اگر حادثه ای رخ می داد، عده ای . اجتماعی مختص گروه های خاص بود

مثًال در قضيۀ قتل های . اعتراض می کردند و بقيه در سکوت نظاره می کردند
زنجيره ای بيشتر نويسندگان و روزنامه نگاران بودند که اعتراض کردند، در 

مورد اليحۀ خانواده و طرح امنيت اجتماعی بيشتر، فعاالن زن معترض بودند، 
در توقيف مطبوعات، روزنامه نگاران بيشتر اعتراض کردند، در موضوعات 

اما از بعد از . حقوق بشری بيشتر فعاالن حقوق بشر دخيل بودند و جز اينها
جامعه دريافت که سرکوب ديگر شامل طيف : انتخابات چرخشی به وجود آمد

خاصی نمی شود، همه را در بر می گيرد و همگان در معرض نا امنی فزاينده 
دستکاری گسترده در انتخابات نشان داد که ديگر حاشيۀ امنی برای . قرار دارند

روشنفکران، زنان، روزنامه نگاران، فعاالن سياسی، . هيچکس باقی نمانده
قوميت ها، فعاالن حقوق بشر، و حتی آدم های عادی و غير سياسی در کوچه و 

به همين دليل اعتراض . بازار همه می توانند هدف رويه های امنيتی باشند
همگانی شد و البته يک وجه مشترک هم داشت که حول محور انتخابات و حق 

به نظر من اين تحول منجر به اين شده که خواسته ها و . رأی دور می زد
اکنون بسيارند افرادی که . مطالبات اجتماعی گروه های خاص هم همگانی شود

ديگر مسألۀ حقوق بشر و حقوق . نسبت به طرح امنيت اجتماعی حساس اند
تبعيض و تضييع حقوق   جامعه. زندانيان سياسی خاص فعاالن حقوق بشر نيست

البته تا نهادينه شدن حقوق زنان و . را به مراتب جدی تر از گذشته می گيرد
حقوق انسانی آدمها و حقوق کارگران و اقليت های مذهبی و قومی و غيره راه 

 . زيادی باقی مانده
يکی ديگر از مهمترين وجوه تمايز جنبش سبز اين بوده که بر خالف ديگر  

جنبش هايی که زود به نتيجه می رسيدند يا سرکوب می شدند، توانست تداوم 
داشته باشد و درست به همين دليل در نقش دورۀ آموزشی فشرده ای برای 

قانونگرايی، حقوق بشر و حکومت مردم عمل کرده است که در آن همه بسياری 
آين آموخته ها مردم و رهبران را . هم رهبران و هم مردم. چيزها آموخته ايم

 . عوض کرده و باعث شده به مسائل عميق تر و بهتر و با ديدی جديد بينديشند
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شبنم مدد زاده، هنگامه شهيدی، محبوبه کرمی، آذر . اکنون چنين نيست 
فخری محتشمی و بسياری ديگر به خاطر   منصوری، بدر السادات مفيدی،

 .توانائی های خودشان ارزشمند اند
همچنين نسل جديدی از دختران در راه اند که در مقايسه با مادران خود از  

در کنار بسياری . تجارب بيشتر و استقالل و اتکای به نفس بيشتری برخوردارند
نامۀ زيبای او نشان می دهد که نسل جديد . ديگر می شود از آسيه باکری نام برد

با نظر به آنها می توان به آيندۀ . با وجود تجارب تلخ و دردهای بسيار، بالنده است
اينها جلوداران جنبش زنان و نيز پيشگامان . زنان در ايران بسيار اميدوار بود

مبالغه نيست اگر بگوئيم که زنان ايران طاليه دارای . حقوق انسانی افراد اند
 . دموکراسی فردا هستند

فکر می کنم امروز همه، اعم از آنها که با جنبش سبز موافق اند و آنها که  
جنبش زنان نه تنها برای  نيستند، در مورد اهميت ابتکارات جمعی در قالب 
جنبش زنان يکی از الهام . کشور خودمان بلکه حتی برای منطقه توافق دارند

بخش ترين جنبش های اجتماعی است، به ويژه زمانی که سخن بر سر ابتکارات 
اين جنبش هم موفق شده مسألۀ زنان و اهميت آن را  . و روش های آن است

مطرح کند و جا بيندازد و هم در استفاده از روش های مدنی و کامًال مسالمت 
. آميز و ابتکاری برای اعتراض به وضعيت تبعيض آميز پيشرو بوده است

بسياری از اين روش ها در جنبش سبز نيز به طور گسترده مورد استفاده قرار 
 . گرفتند و اين تأثيرپذيری جنبش سبز از جنبش زنان را نشان می دهد

  
فكر مي آنيد مهمترين دستاورد و آموخته جنبش زنان براي ثبت در اين دوره 

تاريخي چه بوده است؟ آيا فرصت آن رسيده تا درباره مطالبات آينده جنبش 
 زنان وارد گفت و گو شد؟ 

جنبش زنان ايران نشان داده که مهمترين مسأله در فعاليت های مدنی خط فارق  
ها و دلبستگی های ايدئولوژيک مثًال مذهبی بودن در مقابل ال مذهب بودن نيست، 

بلکه توانايی دستيابی به وفاق در موضوعات حد اقلی است که در عين حال می 
تواند سرنوشت نيمی از آدم ها را عوض کند و برای آنها شرايط انسانی تری به 

اين وفاق غير ايدئولوژيک دستاورد بسيارمهمی بوده است که . همراه بياورد
واقعيت آن است که در ميان گروه . مردان هم از آن بسيار می توانند بياموزند

های مردان، دلبستگی های ايدئولوژيک و قبيله ای هنوز هم مهمترين خطوط 
اما فعاالن زن از اين . فارق و هويت ساز گروه های سياسی و احزاب است

هوشمندی برخوردار بوده اند که خطوط تفارق ايدئولوژيک را وارد نزاع نکنند 
اگر اصل بر گفتگو باشد . و با رفت وبرگشت های مداوم به وفاق و اجماع برسند

برای همين . و نه بر کينه و نفرت و هراس از ديگری، وفاق حاصل شدنی است
هم می بينيم که بسياری از زنان به رغم تفاوت های عميق شخصی و اعتقادی می 

توانند گرد هم آيند و در مورد آنچه به صالح جامعه و زنان است، در صلح و 
فعاالن زن در عمل توانستند از بسياری از اين خط کشی با . آرامش سخن بگويند

اين تجارب می . حفظ ويژگی های بومی و مصالح زنان در جامعۀ ما عبور کنند
من فکر . تواند الگو باشد تا جلوی بسياری از سوء تفاهم ها و نفرت ها گرفته شود

تصادفی نيست که . می کنم زنان از اين جهت از مردان چند گام جلوتربوده اند
جنبش سبز عمدتًا به علت حضور زنان از ويژگی مسالمت جويانه برخوردار 

 . است
. اما در مورد استراتژی های جنبش زنان توافق و اجماع کاملی وجود ندارد 

برای مثال در اينکه قوانين مهمترين معضل زنان ايرانی و تغيير آنها خواستۀ 
خواسته های زنان در گروه های . همۀ زنان است، ترديد جدی وجود دارد

. اجتماعی متکثر است و بازشناختن و نمايندگی آنها از وظايف جنبش زنان است
لذا ضمن به رسميت شناختن اهميت تالش های صورت گرفته در همۀ اين سالها، 

به نظر می رسد زمان آن رسيده است که در مورد دورنماهای جديد مطالبات 
 . زنان و روش های تحقق آن ها از نو به گفتگو نشست

  
 به عنوان يک زن، انتظارات زنان را از جنبش سبز چه می دانيد؟ 

به نظر من اگر منظور از اين پرسش اين باشد که مطالبۀ زنان از جنبش سبز  
چيست، پرسش درستی نيست، چون اوًال به اين معنا است که جنبش سبز مردانه 

زنان نه تنها دستکم نيمی از فعاالن جنبش سبز را . است؛ در حالی که چنين نيست
تشکيل می دهند و مشارکت و فاعليت بسيار گسترده و تأثيرگذاری در آن دارند، 

نقش . بلکه برای نخستين بار در رهبری جنبش سبز نيز تأثير تعيين کننده يافته اند
خود اين . خانم رهنورد در جنبش سبز بسيار برجسته و تعيين کننده بوده است
زنان با اين . مشارکت گسترده همواره يکی از مهمترين مطالبات زنان بوده است

مشارکت نشان داده اند که با آن دو گانگی زنانه و مردانه ای که آنها را خانه 
نشين و غير سياسی می خواهد و از طريق چند همسری و صيغه آنهم به جلف 

 ترين و وقيحانه ترين شکل از آنها می خواهد به بردگی اختياری تن بسپرند، 

سياست، هنر وفاق در عرصۀ عمومی است با در نظر داشتن همۀ تفاوت ها، . ايم
برای همين هنوز هم وقتی پای گذشته . و نه بگير و بنند و قداره بندی و زورگوئی

وسط ميان می آيد، احساساتی می شويم و قضيه را شخصی می کنيم و دچار حب 
گاهی هم در الک دفاعی فرو می رويم و نمی خواهيم سهم . و بغض شديد هستيم

در نظر گرفتن اين نکته مهم . خودمان را در ساختن و تداوم آن در نظر بگيريم
است که همۀ ما، اعم از آنهايی که با آن گذشته موافق اند يا مخالف آن اند و اعم 

توتاليتاريسم . از حاکمان و تودۀ مردم، در ساختن گذشته و امروز نقش داشته ايم
اما کسانی در اين ميان به شدت آسيب ديده اند و . کسی را بی گناه باقی نمی گذارد

بنابراين در اينجا آنکس که آسيب . زندگی شان را با درد و رنج سپری کرده اند
طبيعی و قابل فهم هم هست که پر از کينه و نفرت و . ديده حق بيشتری دارد

اما اين دو پرسش کماکان روبروی ماست که اول با اين کينه . عصبانيت باشد
های انباشته شده و زخم های درمان نا شده و اساسًا با اين روند فزايندۀ طرد و 

پرسش ديگر اين است که چطور . سرکوب دائمی که تداوم هم دارد چه بايد کرد
می شود گفتگوی انتقادی با گذشته و حال برقرار کرد تا آن دردها فراموش 

نشوند، اما حاصل آنها دست يافتن به آشتی باشد و نه انباشته شدن کينه های تازه 
مسألۀ ديگر آن است که نقد گذشته نبايد به انکار گذشته و هويت . و طردهای جديد
 . ما منجر شود

جامعۀ ما دارد وارد دوره ای جديد می شود که سرنوشت همۀ ما را تحت تأثير  
وضعيت آينده از هر حيث با سی سال گذشته تفاوت خواهد . قرار خواهد داد

متأسفانه به جای اينکه به روند خشونتبار طرد و سرکوب و نفرت زايی . داشت
بعيد است که اين مکانيسم های طرد سياسی . خاتمه دهيم، داريم بر آن می افزائيم

الجرم در اين شرايط حد اقل کاری که . و اجتماعی به اين زودی ها پايان بگيرد
يکی از راهکارهايش اين است که . می شود کرد اين است که از آسيب ها بکاهيم

بسياری از ما گمان می . گذشته را مرور و نقد کنيم و نقاط ضعفمان را بشناسيم
کنند که نقد گذشته به معنای واگذاری و صرف نظر کردن از هويت و چه بودی 

در حاليکه ضرورتًا . مان است و به همين دليل در مقابل آن موضع می گيرند
 . اينطور نيست

  
 جايگاه جنبش زنان در موقعيت فعلی را چگونه ارزيابی می کنيد؟  
  

ما اکنون در وضعيت آنتاگونيستی و منازعه به سر می بريم به جای وضعيت 
جنبش های اجتماعی مثل جنبش زنان و جنبش کارگران و قوميت ها در . مجادله

شرايطی می توانند به فعاليت و حيات ادامه دهند که حد اقلی از اعتماد به دولت و 
اين وضعيت را می توان وضعيت مجادله . دستگاه قضا و قوۀ مقننه وجود دارد

ناميد که نوعی رابطه هرچند به صورت جدلی ميان دولت و جامعه در جريان 
البته جنبش دانشجويی را بايد مستثنی . است برای احقاق حقوق و رفع تبعيض ها

اما در شرايط . دانست، زيرا اين جنبش هميشه تا حد زيادی سياسی بوده است
منازعه آن حد اقل اعتماد پيشين ميان دولت و جامعه هم از ميان می رود و 

اين وضعيت، وضعيت . بسياری از فعاليت های مدنی به حال تعليق در می آيد
به . منازعه است که مشخصۀ وضعيت کنونی از يکسال پيش تا به حال بوده است

نظر می رسد تا تکليف اين وضعيت روشن نشود، نه مجالی برای فعاليت های 
مدنی پيشين است و نه مرجع و ملجأی که آدم ها بتوانند شکايت خود را پيش او 

با عبور از وضعيت کنونی و شکلگيری نوعی وضعيت . ببرند و دادخواهی کنند
مجادلۀ ديگر است که جنبش های اجتماعی می توانند فعاليت های مدنی پيشين 

البته از اين حرف ها نبايد نتيجه گرفت که پس اين جنبش . خود را از سر بگيرند
مجالی برای . ها بايد دست روی دست بگذارند و از فعاليت های خود دست بکشند

از اين رو شاهد هستيم که زنان نه تنها وسيعًا به اليحۀ خانواده و . سکوت نيست
گسترش خشونتها اعتراض کردند، بلکه کنش های خود را با وضعيت فعلی تنظيم 

نمونۀ جالبی از اين تغيير را می توان در مادران عزادار و مادران صلح . کردند
ديد که توانستند کنش های زنانه و مدنی را در بافت شرايط سياسی پيش ببرند و 

از . با محدوديت های زيادی هم مواجه بودند، بسيار موفق عمل کنند  با آنکه
به نامه های محبت آميز و سرگشادۀ زنان زندانی و زنان   ديگر مثال ها می توان

نه تنها در اطالع رسانی و تلطيف فضای  خانواده های زندانی اشاره کرد که 
جامعه نقش مؤثری داشتند، بلکه بيش از آن در به چالش گرفتن هژمونی و گفتار 

 . مسلط در مورد نقش های زنانه و مردانه
به نظر من در اين سی سال هر چقدر فشار بر روی زنان بيشتر شده و تالش  

برای خانه نشين کردن و جنسی کردن آنها فزونی گرفته، زنان بيشتر مقاومت به 
هر . خرج داده اند و در اين مسير کارنامۀ درخشانی از خود به جا گذاشته اند

چقدر جلوتر می رويم، با نسلی از زنان مواجه می شويم که از اعتماد به نفس و 
اگر پيشتر زنان به . توانائی های بيشتری نسبت به نسل های قبلی برخوردارند

 جهت وابستگی به مقامات سياسی بود که به مقامات سياسی دست پيدا می کردند، 
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اسالمگرايی به پايان رسيد و ما وارد دورۀ ديگری شديم که همچنانکه گفتم در 
اگر بخواهيم از . گيری دولت امنيتی و اقتضائات آن همراه بود نهايت با شکل

جامعه سخن بگوئيم، می شود با استفاده از تمايزی که آقای سروش مطرح کرده 
گفت که جامعه در اين سال ها در سفر به سوی سکوالريسم سياسی بوده است که 

اکنون بسياری از دينداران و نيز . با سکوالريسم اعتقادی و هويتی فاصله دارد
سکوالريست های ديندار نگران دين شان هستند و به همين دليل هم در جنبش 

در سويۀ حاکميت هم منش و رفتار بسياری نشان می دهد . سبز حضور دارند
لذا اين تصوير که . دچار بی اعتقادی به دين و پوچ گرايی اخالقی محض اند

جنبش سبز جنبش بی دينان در مقابل دينداران است يا بايد باشد، کامًال مخدوش و 
نه سکوالريسم . بی پشتوانه و در واقع برساخته و مطلوب اقتدارگرايان است

ضرورتًا و فی حد ذاته مدافع حقوق انسانهاست و نه در مقابل دينداران ضرورتًا 
   .مخالف حقوق بشراند

 
 

 :معصومه ابتکار
 بر رفتار مدعيان دين نظارت شود نه پوشش جوانان 

 ترانه صفايی
 

 :جرس
اين روزها شهرهاي آوچك و بزرگ ايران هر دم چهره تازه اي از برخوردهاي  

نظارتي را در سطح شهر ، اماآن تفريحي و ورزشي و تفرجگاه ها، پارك ها، 
روزهايي آه بايد جوانان به فكر نهادن . فرودگاهها و پاساژها شاهد است

شان باشند تا آن خاطرات مگوي نسل پيشين  شناسنامه خود به درون آيف شخصي
هايي چون نسبت يابي  ديگر بار براي نسلي آه هيچ آمادگي براي مواجهه با طرح

    .ندارد به اجرا در آيد
اين روزها عالوه بر آنكه مسئوالن نظامي و انتظامي تا مدل رنگ مو و ناخن  

ها عليه زنان در  اند، انواع و اقسام تبعيض بين خود قرار داده زنان را زير ذره
براي تحليل . شود هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي تحميل مي عرصه
هاي اخير اعمال شده از سوي دولت در برخورد با جوانان و به ويژه  سياست
 . عضو شوراي شهر تهران گفت و گو آرده ايم معصومه ابتكار ، زنان با 

  وارد هيئت دولت شده ١٣۵٧ابتکار نخستين زن ايرانی است که پس از انقالب  
 ٨و  ١٣۵٨آبان  ١٣خاطر نقش خود در تصرف سفارت آمريکا در  و بيشتر به

سال رياست سازمان حفاظت محيط زيست ايران در دوران رياست جمهوری 
 .محمد خاتمی معروف است

او آه از جمله طيف زنان اصالح طلب در ايران به شمار مي آيد معتقد است آه  
وضعيت آنوني پيش روي جوانان ايران و مسائلي آه نظارت دولت در حوزه 

هاي مدعيان دين دارد و به  آند ريشه در عملکرد و فعاليت پوشش بر آن تاآيد مي
جاي فشار به جوانان ايراني بايد آمي در اصالح سخن بزرگان و تاثيرگذاران 

 . درحوزه دين و اجتماع تالش آرد
  

اجراي دوباره طرح عفاف و حجاب در جامعه حامل چه پيامي است  آنيد  فكر مي
تصور من اين بود آه سياستگذاران وقتي سال ها در اجراي طرح هاي نظارتي 

در حوزه حجاب اقداماتي نه چندان موفقيت آميز انجام داده اند اين بار به فكر راه 
حل ديگري براي برخورد و به تعبيري هدايت نسل جوان باشند اما مي بينيم آه 

متاسفانه بدون اينكه از گذشته درس بگيريم چشم مان را روي همه واقعيت ها 
بسته ايم و تنها مي خواهيم جوانان سرزمين مان را هر طور شده امر به معروف 

و نهي از منكر آنيم در شرايطي آه نسل جوان شرايط و فضاي گفت و گو ي 
 . خاصي مي طلبد و صرف بايد و نبايد نمي توان به آنها تحكيم آرد

  
. گويي عزمي جدي در اجرايي شدن طرح عفاف و حجاب در دستور آار است 
آيا فكر مي آنيد جوانان ما و به ويژه زنان ما اين همه مشكل ساز اند آه بايد 

 هزينه هاي هنگفتي براي حمايت از طرح هاي نظارتي صرف شود؟ 
مبنا  ما بايد . ما نبايد چشم مان را به روي واقعيت هاي موجود در جامعه ببنديم  

رفتار  را بر اين بگذاريم آه شيوه ما و رفتار معلمان جامعه مصدر امور است 
اين ها تعيين آننده است و خيلي اوقات وقتي انعكاس و عكس العملي در جامعه از 

بينيم اين رفتارها در واقع واآنشي به رفتار معلمان جامعه  سوي نسل جوان مي
اعتقاد من اين است آه اگر رفتار معلمان جامعه درست باشد بقيه ماجرا . است

 . درست خواهد شد

زنان سازندگان و فاعالن جنبش سبزند و با فاعليت خود دارند . مخالف اند
  . مطالباتشان را بيان می کنند

واقعيت آن است که ما با جامعه ای سر و کار داريم که ضمن آنکه از خشونت  
. خسته و بيزار است، اما پر از تبعيض و نابرابری و مشکالت ديگر هم هست

به نظر من آنقدر که . بنابراين بايد پرسيد انتظار زنان از دولت و حکومت چيست
به خواسته های مشترک زنان با مردان باز می گردد، انتظار اين است که 

حاکمان به خشونت پايان دهند، و به جايش سعی کنند مشکالت را حل کنند و از 
 .اما تاکنون که راه معکوس پيموده ايم. تبعيض ها بکاهند

اما اگر منظور از اين پرسش اين باشد که غير از اعتراض به وضع فعلی و  
نارضايتی از آن، زنان چه مطالبۀ ديگری دارند يا از آينده چه انتظاری دارند، 

آنوقت بايد به همۀ بيانيه ها، منشورها، نامه ها و ديگر اسنادی که در اين سال ها 
رفع تبعيض های حقوقی، : جمع شده بازگشت که در يک چيز توافق دارند

 .اقتصادی، اجتماعی، و سياسی از زنان
  

ريشۀ رفتارهای حاکميت در برخورد با رفتارهای بعد از انتخابات را چگونه 
ارزيابی می کنيد؟ آيا می توان آن را به نوعی مقاومت سنت در برابر مدرنيته 

 ارزيابی کرد؟
به نظر من برای . راستش من اين تقابل سنت و مدرنيته را قبول ندارم. خير 

اين درست است که امروز دولت و . توضيح وضع فعلی کامًال بی ربط است
حوزه ها در ايران خود را مدافع سنت می دانند، اما واقعيت اين است که از سنت 

دولت در ايران از مدرن ترين ابزارها و تکنيک ها و رويکردها . چيزی نمانده
. برای سرکوب و منحرف کردن خواسته ها و مطالبات اجتماعی بهره می گيرد

ممکن است هنوز هم در حوزۀ علميه برخی بر اين . در حوزه ها هم همينطور
عقيده باشند که سنگر سنت را حفظ کرده اند، اما در آنجا نيز چيزی جز شبح 

در واقع انقالب ايران به جدال سنت و مدرنيته مهر . سنت بر جای نمانده است
نازيسم و استالينيسم نشان دادند که از قضا جوامع مدرن و سکوالر می   .پايان زد

اقتدارگرايی فقط منحصر به . توانند به نحو بسيار خطرناکتری اقتدارگرا باشند
های  به نظر من سياست در ايران فعلی نيز از جمله صورت.سنت يا مذهب نيست
در واقع منازعۀ اصلی، سياسی و بر سر نحوۀ ادارۀ امور . اقتدار مدرن است

از يکسو اکثريت جامعه قرار دارد که خواهان در نظر گرفته شدن . کشوراست
نظر و رأيش است و از سوی ديگر اقليتی که سياست را ملک طلق خودش می 

 .داند و مايل است برای مردم تعيين تکليف کند
  

آيا اين تقابل و چالش دو ديدگاه است که يکی در پی حذف تدريجی دين از صحنه 
 سياسی و ديگری حفظ فقه سنتی در عرصه حاکميت است؟

زيرا منازعۀ . است در اين مورد هم به نظر من محل نزاع به درستی تقرير نشده  
فعلی در وهلۀ نخست سياسی است؛ نه بر سر دينداری و غير دينداری به عنان 

از يکسو : منازعه بر سر دعوی ها در عرصۀ سياست است . هويت های فردی
طيفی هست که به نام اسالم قصد دارد سياست را بلوکه کند و از سوی ديگر 

با تأسيس نظام جمهوری اسالمی فقه سنتی از بين رفت و جای . جمهوريخواهان
. آن را فقه ديگری گرفت که مدرن بود و مبتنی بر رويکردهای اسالمگرا

هر چه هست، عميقًا با . بنابراين فقه سنتی دستکم در ايران وجود خارجی ندارد
نه تنها فقها ديگر به شيوۀ سنتی زندگی . سياست و مسائل روز آميخته شده است

مختصرًا . نمی کنند، بلکه حتی در استنباطات فقهی هم مثل گذشته عمل نمی کنند
. بگويم که فقه سنتی شيعه به صورت تاريخی از مداخله در سياست پرهيز داشت
بنابراين همينکه پس از انقالب در سياست مداخله می کند، يعنی از پيشينۀ سنتی 

بنابراين دعوی هايی که امروز فقه با عنوان دفاع از سنت دارد، . خود بريده است
 . فاقد پشتوانه های تاريخی اند

از سوی ديگر بر خالف آنچه سکوالرهای ايدئولوژيک قصد دارند جا بيندازند،  
در دنيای امروز و به ويژه در ايران نه تنها هويت های سکوالر تام و تمام وجود 

ندارند بلکه در ميان اين دو قطب تخيلی دينداری و بی دينی انتخاب های متعدد 
سکوالريست های ديندار، دينداران سکوالريست، و : ديگری هم وجود دارد

سکوالرهای تقوا پيشه را می شود مثال زد که تازه همۀ اينها در حوزۀ اعتقادی 
برای . وقتی پای سياست در ميان باشد، طيف از اين هم متنوع تر است. است

مثال اخيرًا آقای سروش از سکوالريسم سياسی در مقابل سکوالريسم اعتقادی 
 . سخن گفتند که تمايز بسيار جالبی است

بر همين منوال جامعۀ ما هم در حال گذار از دين به بی دينی نيست، جامعۀ ما  
از اسالمگرايی عبور کرده که ويژگی سياست در دهۀ نخست انقالب بود و قصد 

اسالمگرايی هم مساوی اسالم . داشت دين را در خدمت اغراض سياسی قرار دهد
به نظر می . نيست؛ همانطور که پيشتر ها عشمآوی و ديگران استدالل کرده اند

 رسد تا جائی که به ساخت دولت مربوط است، با فوت آيت اهللا خمينی دورۀ 
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 نقض آزادی در پای ديوار حقوق بشر توسط گزمه های 
 استبداد و بی فرهنگی  

 فرهنگ قاسمی 
 

 : اخبار روز
 

تجمعی در  ١٣٨٩خرداد  ٢٢در   کميته مستقل عليه سرکوب شهروندان ايرانی
اين کميته دست به   از مسئولين اصلی  پاريس ترتيب داد که درخالل آن برخی

رفتاری زدند که شا يسته مبارزات مردم ايران نيست و سکوت در برابر آن به 
متاسفانه اين بار اول نيست که در پاريس . زيان رشد دمکراسی در جامعه ماست

آزادی ايرانيان عالقمند به شرکت   کميته مستقل عليه سرکوب شهروندان ايرانی
 . کند را به داليل بی اساس سلب می ٨٨در جنبش 

از جمله اين دليل ها آن است که شعار سرنگونی جمهوری اسالمی، مشارکت 
طرفداران پادشاهی و مجاهدين خلق با پرچم شير و خورشيد ممکن است جان 

بدين وسيله ! رهبرانشان، آقايان موسوی و کروبی را در ايران به خطر بيندازد
شعارها را کنترل کرده و دگرانديشان را يا وادار به اطاعت مينمايند يا آنها را از 
صفوف تظاهرات بيرون ميکنند و در صورت مقاومت آنها را از پرخاشگری و 

 . پليس هم مياورند… حتی توهين مبرا نمی سازند و
در پاريس روی داد بر همين روال انجام  ١٣٨٩خرداد  ٢٢حادثه ای که در 

گرفت که جای دل نگرانی و حتی تنفر شرکت کنندگان شد و بسياری را به ياد 
يک سال پيش انداخت که اعضای همين کميته برای کسانيکه به جمهوری اسالمی 

 . کردند  نه می گفتند گزمه کشی
 

 : نمايد که بيان شود  همه شواهد آنچنان می
چنين رفتاری نه تنها مورد تقبيح و انتقاد شديد است بلکه پاشيدن تخم نفاق در  - ١

جنبش ضد ديکتاتوری عليه حکومت اسالمی وعقب نشينی در همبستگی و 
 . همسازی نيرو ها است

. خوانند  کسانی اين کار را ميکنند که سرود ای ايران و يار دبستانی را می -٢
  ايرانيان است، يار دبستانی که سخن از بی  سرود ای ايران که متعلق به همه ی

 . کند ما می  فرهنگی
حيرت انگيز است که اين رفتار در زير ديدگان دو مدافع حقوق بشر ايران،  - ٣

خانم شيرين عبادی برنده جايزه نوبل و آقای عبدالکريم الهيجی رئيس جامعه 
 ! گيرد حقوق بشر ايران و نايب رئيس فدراسيون بين المللی حقوق بشر انجام می

 ! يابد  می  اين کار به سبيل اتفاق در پای ديوار حقوق بشر پاريس هستی- ۴
 

ما ايرانيان درموقعيتی از تاريخ و رشد اجتماعی هستيم که نبايد از خاطر دور 
. سازيم که آزادی شرط نخست دمکراسی، ترقی خواهی، استقالل و پويايی است

در هر اجتماعی ابتدا بايد آزادی وجود داشته باشد که مردم امکان فکر کردن و 
در يک جامعه آزاد توليد ارزش افزوده انسانی و . اظهار نظر آزاد را داشته باشند

برای . ماديت بخشيدن بدان فقط از احترام به آزادی ديگران امکان پذير است
مبارزه با انديشه های ناسازگار و احتماال نا شايست بايد به طرف مقابل آزادی داد 

است که   تانظرات خود را بيان کند، زيرا که حقيقت در دست توانای خرد جمعی
باشد و استقرار اختناق به هر دليل و بهانه  تنها روشنايی بخش جامعه مدرن می

نگاهی گذرا به تاريخ مبارزات سياسی و . يی که باشد شايسته جامعه بشری نيست
اجتماعی ايران نشان ميدهد که زير پا گذاشتن آزادی استقرار ديکتاتوری را 

محمدعلی شاه ، رضا شاه ، محمد رضا شاه ، خمينی و خامنه : باعث شده است 
ای با بی احترامی به حق آزادی مردم، ابتدا جامعه را به خشونت سوق دادند و 

بعد ديکتاتوری را حاکم ساختند که نتيجه آن وضع تاسف بار امروز جامعه ايرانی 
شايد آقايان موسوی و کروبی بعد از آنهمه تجربه در حاکميت اسالمی . است

اگر !امروز به اين ارزش جامعه انسانی يعنی آزادی انديشه و بيان رسيده باشند 
بيانگر مستقيم يا غير مستقيم   کميته مستقل عليه سرکوب شهروندان ايرانی

مواضع اين آقايان است آيامشتی نمونه خروار نمی باشد که بايد از آن هراس 
  داشت وهماره از آن دوری ُجست ؟ آيا نبايد با اين روشها جدًا مبارزه کرد ؟ بی

 . هيچ تأملی پاسخ به اين سوال ها مثبت است
در شرايط کنونی ايران، درهر تظاهرات اجتماعی، افراد سازمان دهنده بايد به 

همه نحله ها در منظومه اجتماعی و فکری، آزادی حضور بدهند، برای ديگران 
وقت و فرصت شعار دادن در يک نظم مذاکره شده قائل گردند، چرا که جنبش 

اگر تا سال پيش شعار سر .مردم ايران تک رنگ نيست و رنگين کمان است 
عنوان می شد امروز اکثريت قريب به   نگونی جمهوری اسالمی فقط توسط برخی

 . توان و نبايد خفه کرد اين خواست را نمی. اتفاق مردم خواستار آن هستند 

جامعه ما جامعه اسالمي است و مبناي برخورد با نسل جوان و در آل بشريت 
. و روش انبيا و پيامبران بر اساس شفقت و دوستي باشد  بايد بر اساس سيره

جوان امروز . شود با زور شيوه خاصي از پوشش را به نسل جوان ديكته آرد نمي
گفتمان خاص خود را دارد و رايزني و مذاآره با او نيازمند آگاهي و شيوه و 

  . مشخص و روشن است روش 
  

فكر مي آنيد دليل .تجربه گشت ارشاد را در سال هاي پيش پشت سر گذاشتيم
 تكرار اين طرح با وجود تنش هايي آه در جامعه به وجود آورده ، چيست؟ 

مشكلي نيست آه بخواهيم رفتار جمعي از شهروندان جامعه را تصحيح آنيم اما  
الزم است آه در . براي آغاز تصحيح و درستي بايد از مصدر ها شروع آرد

فرصت پيش رو و با توجه به سوء استفاده هايي آه آشورهاي ديگر از چنين 
جريان را مديريت آرده و  هايي دارند با حرآت منطقي و رفتار صحيح  برنامه

 . تالش شود تا رفتار معلمان جامعه تصحيح شود نه دانش آموزان آن جامعه
  

در سخنان خطباي نماز جمعه اين روزها مدام زنان مصدر و منبع وقوع بالياي 
هايي چون عفاف  آيا چنين رويكردي را در ادامه طرح. زميني به حساب مي آيند

 و حجاب نمي بينيد؟ 
به هر حال اگر بخواهم از منظر توبه وارد پاسخ اين سوال شوم بايد اين نكته را  

نيازي به توبه باشد بيش از آنكه شهروند نيازمند   مورد تاآيد قرار دهم آه اگر
 . است  توبه باشد خطيب و مسئول جامعه نيازمند توبه

  
ريشه  مي بينيم آه خطباي جمعه اين روزها در تريبون مقدسي چون نماز جمعه 

گويي همه مسائل و  . بالياي طبيعي و حتي زلزله را در بدحجابي زنان مي دانند 
توبه  . اما واقعا اينطور نيست. مشكالت جامعه از بي حجابي زنان ناشي مي شود

و چه آار  آند آه چه آار درست است  هرآسي خودش قضاوت مي. خوب است
اما توبه و اعمال نظارت بايد از جايي و . آسي مخالف توبه آردن نيست. .غلط

اگر معلمي اشتباه  . آه آثار اقداماتشان گسترده است در ميان آساني آغاز شود 
آند دانش آموزان زيادي به اشتباه مي افتند اما اگر تنها يك دانش آموز اشتباه آند 

اگر قرار است نصيحت آنيم بايد صاحب منصبان و . شايد تبعات آسيب آمتر باشد
 . آنهايي آه جامعه را تحت تاثر خود قرار مي دهند نصحيت پذير شوند

  
 بينيد؟  تا چه ميزان رفتار جوانان در جامعه امروز را واآنشي مي

بينند آه يك تيپ گناهاني مانند دروغ در جامعه آن هم از سوي  وقتي مردم مي 
آند، طبيعي است آه آنها هم در برابر چنين بندهاي  مسئوالن رواج پيدا مي

هاي واآنشي دست بزنند و اين اقدام را نوعي  ها و روش اخالقي به شيوه بي
به نظر من بخشي از رفتارهاي جوان امروز جامعه شايد . مبارزه آرام تلقي آنند

در پيش  يعني جوانان نوعي نافرماني  . واآنشي باشد نسبت به آن رفتارهاي غلط
عدم . گرفته اند تا در برابر ترويج گناهان آبيره در در جامعه مقاومت آنند

 . رعايت حجاب گناه صغيره محسوب مي شود اما دروغ گناه آبيره است
  
هاي افراطي و فشار  آنم آه تاآيدهايي از سوي گروه اما به هر صورت فكر مي 

ها و مسائل  نسبت به واقعيت البته آمي هم ظاهر بيني . شود در جامعه مطرح مي
 . اجتماعي پيش رو در جامعه در اين نوع ظاهر بيني نهان است

  
در آخر بايد تاآيد آنم آه ما بايد در رفتار با نسل جوان به رفتار انبيا الهي باز 

چرا چيزي رابه . "گرديم و اينطور آه قر آن مي گويد آردارمان را مديريت آنيم
 " آنيد زبان مي آوريد آه به آن عمل نمي
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 تصور دوگانه از راه امام
کديور، در تشريح بخش چهارم مسئوليت سيد حسن خمينی، پس از يک بحث 

بيست و «:نويسد های شيعی کرده است، می حوزوی پيرامون شخصيت و انديشه
اهللا خمينی، بزرگترين ميراث وی در چه وضعيتی  سال پس از درگذشت آيت يک

ارباب قدرت معتقدند راه خمينی با صالبت . است؟ دو ديدگاه متضاد وجود دارد
ديدگاه . ادامه يافته و جمهوری اسالمی واقعا موجود، تجسم عملی خط امام است

ها است از خط امام منحرف  دوم بر اين باور است که که جمهوری اسالمی سال
 ».شده است

اکثر موسسان نظام جمهوری اسالمی «: خوانيم در بخشی ديگر از نامه کديور می
 ».کنند تصويری ديگر از خط امام ارائه می

آورد که امروز    اهللا خمينی می جا چند نقل قول را از آيت روحانی معترض در اين
اسالم ديکتاتوری «، ».ميزان رای ملت است«: شود درست برخالف آن عمل می

اسالم يک فقيه را اگر بخواهد ديکتاتوری کند، از واليتش «، ».کند را محکوم می
 ».هر نسلی حق دارد برای خودش قانون اساسی بنويسد«و  ».کند ساقط می

 ابهامات مکتب خمينی
شک شما به عنوان يکی از  بی«:نويسد های پايانی نامه، کديور می در بخش

گويی به ابهامات  اهللا خمينی بيش از ديگران برای پاسخ نوادگان فاضل مرحوم آيت
های ستبری  پرسش. اهللا خمينی احساس مسئوليت خواهيد کرد مکتب سياسی آيت

که فراروی اين مکتب قرار دارد اين است که اگر در حوزه عمومی، اراده ملی 
برخالف رای ولی فقيه بود، آيا باز هم ميزان رای ملت است؟ اگر ولی فقيه 

ديکتاتوری کرد، در حالی که شرعا از واليت ساقط شده است، اگر با زور مردم 
را سرکوب کرد و با تهديد يا تطميع مجلس خبرگان را ساکت کرد و به قوای 

نظامی و امنيتی برای بقای قدرتش متوسل شد، چه بايد کرد؟ به کدام دليل شرعی 
شود؟ باالخره پرسش  العمر فقيه به ديکتاتوری منجر نمی يا عقلی حکومت مادام

نهايی اين است که با توجه به تجربه عملی دو دهه اخير ايران، آيا تصور واليت 
 »شود؟ مطلقه فقيه باعث تصديق به بطالن آن نمی
 اعتراض مراجع و واکنش شريعتمداری

پس از اهانت به سيد حسن خمينی در مراسم سالگرد درگذشت پدر بزرگ وی و 
 ٢٣های بسيجی حوزه علميه قم در روز  همچنين به دنبال توهين شديد طلبه

تن از مراجع تقليد و مدرسين حوزه علميه قم، با صدور بيانيه يا در  خرداد، چند
دفاع روحانيون برجسته از سيد . کالس درس خود، اين عمل را محکوم کردند

 .حسن خمينی، خشم حسين شريعتمداری نماينده ولی فقيه در کيهان را برانگيخت
کيهان ) خرداد ٢۵(شنبه  حسين شريعتمداری، در سرمقاله روز سه

دلجوئی برخی عالمان بزرگوار از جناب آقای سيد حسن خمينی به خاطر «:نوشت
به همين دليل الزم بود اين دلجويی با هشدار و . حمايت از امام راحل بوده است

چرا که ايشان به دليل همنشينی . اندرز به نوه محترم حضرت امام نيز همراه باشد
دار بيگانه، مورد اعتراض مردم  ساله اخير خود با دشمنان امام و عوامل نشان يک

وقتی در کنار دلجويی از وی، نسبت به مواضع غيرقابل ايشان ... قرار گرفتند
 .»...شود، اين دلجويی نقض غرض تلقی خواهد شد اندرزی داده نمی

 جواد طالعی
 بهمن مهرداد: تحريريه

 

 -با توجه به رفتاری که از سوی اين کميته در ماههای اخير درپاريس سر زده
همچون ناپديد شدن تابلو های شعارها در تظاهرات اول ماه مه، شعارهايی که با 

سازد که کميته   اين واقعيت را آشکار می -توافق شرکت کنندگان تهيه شده بود 
پاريس هژمونی طلب و در واقعيت امر   مستقل عليه سرکوب شهروندان ايرانی

خود سرکوبگر دگرانديشان بوده و در انديشه و رفتارو کردار پرورده ديکتاتوری 
برخی ازافراد اصلی آن با . نتيجه اين رفتار جز به زيان خودش نخواهد بود. است

. عصبانيت و بی احترامی به انسانها، محيط را مسموم و غير قابل تنفس ميکنند 
که به تبعيض اعتقاد ندارند در برابر رفتار اين مستبدين   ترديد بايد تمام کسانی  بی

چراکه دمکراسی نيازمند . ايستادگی کنند  فرهنگی  صغيرو پروردهای مکتب بی
زنان و مردانی است که با عقل و منطق، با افراد و گروه هايی که آزادی و حقوق 

شايد زمان آن فرا رسيده باشد تا .طبيعی انسان را رعايت نمی کنند، برخورد کنند 
هميهنان شرکت کنننده در فراخوان های اين کميته نسبت به امرحضور خود در 

 . اينگونه تظاهرات تجديد نظر نمايند
اما نا گفته نماند که خوشبختانه تجمع ايرانيان در ساير کشورهای اروپايی و 

امريکايی بدين منوال نيست؛ در بسياری از کشورها مانند سوئد، بلژيک، آلمان، 
سوال ديگر . موجوديت اين رنگا رنگی قابل تحسين است… اتريش، انگلستان و

اينکه آيا اين کميته ظرفيت کيفی الزم را در خود داراست که از ساير کشور ها 
 سر مشق بگيرد ؟ 

در هر صورت، نگارنده به عنوان عضو فعال جامعه دفاع از حقوق بشرو 
و عضو موسس جامعه  -١٩٧٨-و قبل از انقالب -پاريس -پيشبرد آن در ايران 

پاريس، بايد از صميم قلب  – ١٩٨٢-دفاع از حقوق بشر در ايران بعد از انقالب 
آرزو کند که اين رفتار مورد انتقاد افراد آزاديخواه و طرفدارعدم تبعيض، 

چرا که . دمکرات و الئيک يا سکوالر در داخل و خارج کميته قرار گيرد
دمکراسی شيوه يی از زندگی فرد در اجتماع است که نياز به تساهل و دفاع از 

 . آزادی ديگران دارد
 

 نظريه واليت فقيه باطل است: حسن خميني كديور در نامه به 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :دويچه وله
ای به سيد حسن خمينی، نظريه  محسن کديور روحانی معترض ايرانی در نامه

واليت فقيه را باطل دانست و از وی خواست که در اين زمينه تحقيق و اعالم 
تعيين خواهد " رفراندم"کديور گفته است که تکليف آينده ايران را  .موضع کند

 . کرد
  

اميدوارم شما نيز در «: محسن کديور در نامه خود به حسن خمينی نوشت
تحقيقات خود به اين نتيجه برسيد که واليت شرعی فقيه بر مردم فاقد مستند معتبر 
عقلی و نقلی است و واليت مردم بر خودشان تنها طريقی است که عقل و نقل به 

 ».دهد صحت آن شهادت می
 مبارزه جنبش سبز با واليت جائر

اهللا خمينی خواست که در برابر ظلم سکوت نکند و به صورت  کديور از نوه آيت
جنبش سبز در مبارزه «:وی نوشت. عملی و نظری به جنبش سبز ياری برساند

آميز با استبداد دينی و واليت جائر، راهی دراز در پيش دارد و ياری   مسالمت
ای  اميدوارم خمينی جوان در آينده. شمارد نظری و عملی شما را سخت مغتنم می

 ».های حوزه علميه قم باشد نه چندان دور از استوانه
محسن کديور، سيد حسن خمينی را که در مراسم سالگرد درگذشت پدربزرگ 
خود مورد اهانت شديد طرفداران دولت قرار گرفت، در چهار زمينه مسئول 

شما، اول «:وی نوشت. شناخت و از وی خواست که به مسئوليت خود عمل کند
به مثابه يک شهروند ايرانی در مطالبه حقوق قانونی، دوم به عنوان يک مسلمان 

معروف و نهی از منکر، سوم به عنوان يک عالم دينی و چهارم به  در امر به
اش و بدنام کردن  اهللا خمينی در قبال تحريف راه و مدرسه عنوان نواده مرحوم آيت

 ».اش جمهوری اسالمی مسئول هستيد ميراث معنوی
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کنيد جنبش سبز در تداوم خود اين ظرفيت را پيدا خواهد کرد که پس از  فکر می
 گذار از مطالبات سياسی کنونی، مطالبات کارگری را نيز نمايندگی کند؟ 

های عدالت  که خواست تواند موفق شود مگر اين جنبش سبز نمی! ناگزير است
اصالح طلبان در . های کارگران را اجتماعی را طرح کند و در راس آن خواست

 دوران خاتمی به اين دليل شکست خوردند که خواست عدالت اجتماعی را جدی 
شهر  وقتی اسالم. نگرفتند و در جهت تشکل دادن نيروهای اجتماعی کاری نکردند

های اصالح طلب کوچکترين توجهی به آن  در زمان خاتمی شلوغ شد، روزنامه
 . هايی آموخته باشند بايد اميدوار بود که در اين دوره از چنين تجربه. نکردند

گويند که  ای نمايندگان کارگری می اتفاقا پاره. به دوران اصالحات اشاره کرديد
تفاوتی  زحمتکشان به دليل سرخوردگی از همان هشت سال اصالحات، دچار بی

های فراوان بدهند  نسبت به آمدن ورفتن اين و آن شده و مايل نيستند که هزينه
 . نصيب بمانند اما بی
ده تشکل کارگری در اول ماه . ها را بايد البته ديد که گفته و چقدر معتبر است اين

های مشخص کارگری، خواهان لغو  مه امسال اعالميه دادند و عالوه بر خواست
ها شعارهای  اين. مجازات اعدام، لغو قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان بودند

 .جنبش سبز هستند
کنند  کسانی عنوان می. خوب شد از اين شعارها که فراطبقاتی هستند، ياد کرديد

که جنبش سبز، خاستگاه طبقاتی ندارد و در نتيجه نادرست است که خواست اين 
 .يا آن قشر و طبقه در آن برجسته شود

صحبت از . زمان درست و در عين حال عوامفريبانه باشد تواند هم اين حرف می
اين يعنی از بين بردن خواست . است" همه با هم"فراطبقاتی بودن، مانند صحبت 

 . اين ناقض عدالت اجتماعی است. عدالت اجتماعی
گويد فاصله ميان قشر متوسط و کارگران از نظر ميزان درآمد و  نگاه ديگری می

شود و نوعی پرولتريزه  جايگاه اقتصادی و اجتماعی روز به روز دارد کمتر می
 . شدن در اين قشر قابل مشاهده است

اين در جامعه ايران در عرض سی سال پيش آمده و خود همين مطلب ! دقيقا
. دهد که برای قشر متوسط هم موضوع عدالت اجتماعی بسيار مهم است نشان می

برای آنها هم ! اند کارمندان ايرانی، در واقع همان کارگران هستند که يقه سفيد شده
. موضوع عدالت اجتماعی بسيار مهم است و بايد به آن به همين دليل پرداخت

جنبش سبز اگر بگويد من با فساد مخالفم، معنايش اين نيست که عدالت اجتماعی 
جنبش . در همه جای دنيا فساد هست و مجازات خود را دارد. را محقق کرده است

طور مشخص شعارهايی را طرح کند که به تغيير وضعيت زندگی و  بايد به
 .شرايط کار زحمتکشان نظر داشته باشد

گويند اگر کارگران به جنبش بپيوندند و يک اعتصاب سراسری  بسياری نيز می
های آخر حکومت  اين نگاه که رو به ماه. شود شکل بگيرد، جنبش کامل می

پهلوی دارد، چقدر عينی است؟ جامعه ما پس از سی سال سرکوب و فشار، 
 بستر و لوازم مناسب برای اعتصاب سراسری توسط کارگران را دارد؟ 
به قول . کنند بخش عظيمی از کارگران ايران برای دولت و سپاه و بنيادها کار می

توان از آزادی برای  ای که کارفرما سپاه است، چگونه می آقای کروبی، در جامعه
طبقه . های ايران صحبت کنيم طبقه کارگر حرف زد؟ ما بايد در چارچوب واقعيت

 . کارگر در حال حاضر، چنين امکان و بستری را ندارد
چه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که در صورت بدتر شدن وضعيت  آن

ها  ها، قدرت خريد ميليون اقتصادی موجود و اجرای طرح هدفمند کردن يارانه
هايی در بر خواهد  العمل نفر در کشور کاهش خواهد يافت و اين تاثيرات و عکس

 .داشت
ها  شود؟ اگر کار به آنجا بکشد، اعتراض قابل پيش بينی هست که چه می

 شوند و لحن مردم نيز تندتر؟ تر می وسيع
طور حتم در چنين  به. بينی کرد توان پيش ديناميسم اجتماعی را به اين آسانی نمی

ها بيشتر خواهند شد، اما  ها باال خواهند گرفت، نارضايتی اعتراض صورتی
توان گفت که اين  نمی. توان گفت که کار به خشونت و شورش خواهد کشيد نمی

های  شکل بروز اعتراض. نارضايتی و اعتراض چه شکلی به خود خواهند گرفت
های هماهنگ، پختگی نمايندگان و رهبران  ها، حرکت اجتماعی، بستگی به تشکل

 . های اجتماعی دارد جريان
 مهيندخت مصباح: گر مصاحبه
 رضا نيکجو: تحريريه

 
 

 
 

 جنبش سبز و ادعاي فراطبقاتي بودن آن 
 گفتگو با سهراب بهداد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :دويچه وله
دکتر سهراب بهداد، استاد اقتصاد دانشگاه دنيسون اوهايو در مصاحبه با 

" همه با هم"صحبت از فراطبقاتی بودن، مانند صحبت «: گويد وله می دويچه
اين، ناقض عدالت . اين يعنی از بين بردن خواست عدالت اجتماعی .است

 «.اجتماعی است
  

همه، . ی جنبش اعتراضی است های عمده موضوع عدالت، يکی از موضوع
دکتر سهراب . دانند، اما تأکيدها بر آن يکسان نيست پيگيری آن را ضروری می

نظرانی است که معتقدند  بهداد، استاد اقتصاد دانشگاه دنيسون اوهايو، از صاحب
خواهی اجتماعی  الزم است برای بقا و موفقيت خود در عدالت" جنبش سبز"

 .های کارگران را نيز نمايندگی کند پيگير باشد و خواست
او به همراه دکتر فرهاد نعمانی، استاد . ايم وگو کرده با دکتر سهراب بهداد گفت

اقتصاد در پاريس، کتابی در مورد موقعيت و مبارزات طبقه کارگر ايران به 
طبقه و کار در "ی فارسی آن زير عنوان  زبان انگليسی تأليف کرده که ترجمه

 .انتشار يافته است" ايران
 وگو با سهراب بهداد گفت• 

موضوع صحبت ما بررسی موقعيت طبقه کارگر در جنبش اعتراضی : وله دويچه
به نظر ميرسد کارگران و زحمتکشان . موسوم به جنبش سبز در ايران است

اند و  دستکم باهويت مستقل خود در اعتراضات يکسال گذشته شرکت نداشته
شما با اين تعبير . نوع مشارکت شان در جنبش بيشتر بالقوه بوده تا بالفعل

 موافقيد؟
 

توان کارگران را در صفوف  اما بايد ديد که چگونه می. تاحدودی :سهراب بهداد
بايد . های تشخيص، قديمی باشند رسد که نشانه نظر می به. تظاهرات تشخيص داد

بسياری از . قبول کرد که تصوير سنتی از طبقه کارگر ايران تغيير کرده است
کرده و جوان هستند و نوع لباس پوشيدن و رفتارشان با قشر متوسط  آنان تحصيل
تصور سنتی از کارگر، فردی است که لباس روغنی پوشيده و . تفاوتی ندارد

 .ای دارد چهره بسيار تکيده
موضوع ديگر، نبود شعارهای کارگری در جنبش سبز است و دليل آن هم اين 

ها، حق رای، انتخابات، حقوق بشر و آزادی بوده  است که علت محوری اعتراض
مسئله بعدی . عدم شرکت کارگران در جنبش به خودی خود، درست نيست. است

از . های طبقه کارگر امکان تجلی مستقيم در جامعه ندارد اين است که خواست
هايشان محدود کرده و از طرف  سو شرايط سياسی، آنها را با سرکوب تشکل يک

اتفاقا . اند ديگر، رهبران جنبش تاکنون عالقه چندانی به طرح مسائل آنها نداشته
پرسيد، خودش نشاندهنده واقعيت حضور کارگران  طرح اين سوال که شما هم می

عدم شرکت کارگران در جنبش، به خودی خود، درست نيست، . در جنبش است
ای ارگانيک در شعارهای جنبش سبز  اما مسلم است که مسائل کارگری، جنبه

 . اند نداشته
گويند جنبش کارگری در ايران هميشه سکوالر بوده و دليل نپيوستن  کسانی می

مداری و  های شاخص آن هنوز مابين دين به جنبش سبز اين است که چهره
 . سکوالريسم در نوسان هستند

موضوع بر سر اين . جنبش سبز در ذات خود سکوالر است. اين درست نيست
است که جامعه ايران در جستجوی دمکراسی و عدالت اجتماعی است اما جنبش 

تاکنون در مرحله خواست دمکراسی مانده و در رهبری آن، مسئله عدالت 
 . اجتماعی کمتر مطرح بوده است

 



24 

 1389خرداد ماه    26

 دلتنگی
روايت پويش از سال گذشته پر از دلتنگی . پويش عزيزالدين، ساکن ُدبی است

 :است
با خشم : گويد سال گذشته مصداق آن شعر شاملو است که می احساس من در يک»

 .ام و جدل زيسته
هرشب . ام روزهايی خيلی اميدوار، روزهايی خيلی خشمگين بوده. واقعيتی است

اند را دندان قروچه  هايی که شهيد شده اسم دوستانی که در زندان هستند، اسم بچه
 .ام سال گذشته حس خوبی داشته توانم بگويم در يک نمی... کردن

شدم و هيجاناتم بر من غالب  از سوی ديگر، خيلی جاهايی که احساساتی می
اين حالت خيلی تاثير . هرحال خارج از ايران بودم چون به. تر شده کم  شد، کمی می

 .تر راجع به مسائل صحبت کنم داشت که بنشينم کمی از بيرون نگاه کنم و منطقی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

همه کشته و زندانی، هيچ  با اين. ولی در نهايت حسی که داشتم، حس خوبی نيست
 .ام کنم، در يک سال گذشته حال خوبی نداشته هرچه فکر می. حس خوبی ندارم

ام بوده و از اين  شخصی  ای که در زندگی دری چنين دربه مدام با نگرانی و هم
 .ام شهر به آن شهر و از اين کشور به آن کشور رفتن، همراه بوده

تر و خشم و حتی مقداری منطق  رنگ نوعی کم ام، اميد به ولی در نهايت در زندگی
اين کل احساسات من در يک سال گذشته است و بقيه . تر شده است پررنگ

 «.تنگی تنگی و دل تنگی و دل دل
 های سردرگم ثانيه

ميترا خلعتببری، خبرنگاری که مجبور شد پس از انتخابات ايران را ترک کند، 
 :گويد او می. امروز در آلمان است

او  .کند خيلی فرق می ٨٩با ميترا خلعتبرِی خرداد  ٨٨ميترا خلعتبرِی خرداد 
ی مردم ايران اخبار انتخابات را دنبال  در ايران بود و داشت مانند همه ٨٨خرداد 

ولی حاال پس از گذشت . تواند برسد يا نه کرد تا ببيند آيا به آرزويش می می
که  خاطر اين به. ی اتفاقات بدی که افتاد، االن سردرگم است  سال، با همه يک
 .داند چه اتفاقاتی قرار است بيفتد نمی

دردها و اميدهای چندتن از جوانان ايرانی مقيم خارج از کشور، 
 های مردمی يک سال پس از آغاز اعتراض

 «ايم با خشم و جدل زيسته»
 شکوفه منتظری

 :راديو زمانه
بسياری . گذرد های مردمی در ايران می ها و اعتراض  سال از آغاز ناآرامی يک

معتقدند که نقش جوانان در اين جنبش، نه تنها چشمگير است، بلکه يکی از 
 .دهد  های آن را تشکيل می ترين پايه اساسی

اند و  سال، بسياری از اين جوانان از ايران خارج شده امروز پس از گذشت يک
ی تحصيل به خارج از ايران آمده بودند، ديگر  ای ديگری که برای ادامه عده

از آنها خواستم از يک سال گذشته بگويند؛ از دردها و . امکان بازگشت ندارند
 .شان اميدهای

 درد مشترک
 :گويد او می. کند ميترا يوسفی در آلمان زندگی می

از . گردد تر برمی کند؛ کمی به عقب خرداد ارتباط پيدا نمی ٢٢چيز به  همه»
کرديم که چقدر  رفتيم و فکر می های شهرمان راه می روزهايی که توی خيابان

عقب ! در حالی که خب... بست است چيز دور است، چقدر تنهاييم، چقدر بن همه
توانيم به تنهايی مؤثر  کرديم نمی کرديم ولی فکر می ننشسته بوديم، حرکت می

 .زندگی کنيم
. تصميم گرفتم به جايی بروم که بتوانم خالق زندگی کنم. تصميم گرفتم سفر کنم

فکر کردم يک دنيايی است که . های نو کشف کنم و بتوانم مؤثرتر زندگی کنم راه
 .جنگ است و نبرد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

احساس کردم ما هم . چيز فرق کرد خرداد که شد و حتی پيش از آن، همه ٢٢
ما هم . گيرد، سهيم هستيم هرجای دنيا که هستيم، در تحرکاتی که دارد شکل می

هايی که مانند خودمان  شروع کرديم دوباره به پيدا کردن آدم. ايم و هستيم بوده
. هم گره خوردن بعد شروع کرديم به. تصميم به سفر گرفته بودند و گستاخ بودند

تر بود،  چيز خيلی نزديک ديگر همه. ديگر را زندگی کرديم های هم  ديگر لحظه
 .درد نبودن بود. درد مشترکی بود ميان ما
هايش را  پس ثانيه. جا توی فضا باشد و نبود خواستيم اين درد خالقيتی بود که می

هايی که  يک سال با آدم. چيز طور ديگری شد و عوض شد همه. خلق کرديم
آمدند، کنار هم قرار گرفتيم و شروع به کارکردن  هرکدام از فضای متفاوتی می

خواستيم صدای خوبی برای اين جنبش باشيم و صداها را از  می. باهم کرديم
 .های خودمان صدچندان کنيم حنجره

باور  .سال پيش نيستم االن که سالگرد تولدمان است، باور دارم که ميترای يک
فکر  .آموزاند  تنها مرگ است که مرا هيچ نمی. آموزاند دارم که حتی درد می

توانم از سطح جديدی از فعاليت  ها می ی فراز و نشيب کنم با وجود همه می
ها  ام؛ قوانينش، بايد و نبايد های خودم خلقش کرده سطحی که با دست. صحبت کنم

هايی که همه  جا پر بود از آدم اين. ام در اين راه تنها هم نبوده. و مرزهايش را
 «.تولدمان مبارک. درد بودند و من خيلی خوشحالم هم
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 : حميد حميدی
 نامه به دفتر آيت اهللا سيستانی

اگر امروز از اعتبار و نفوذ خود براي حمايت از مردم استفاده 
 ننمائيد،فردا دير خواهد بود

 
 
 
 

 :عصرنو
 * حضور محترم حضرت آيت اهللا سيستانی

 
 با سالم واحترام،

به عنوان کنشگر به نقض حقوق انسانها و مدافع حقوق بشر،اين نامه را با الگو 
آميته ايراني "به  1357برداری از نامه آقای خامنه ای و دوستانشان که در سال 

از جنابعالی .،به حضورتان ارسال می دارم**نوشته بودند" دفاع از حقوق بشر
تقاضا دارم نسبت به ظلمی که به مردم بی دفاع ايران ومخالفان دولت آقای 

احمدی نژاد،توسط گروهی که حمايت های آقای خامنه ای بعنوان رهبر و بيت 
ايشان را دارا می باشند،سکوت نکنيد و ضمن اعتراض به اينگونه رفتارها، 

چهره واقعی آنها را به تمامی مسلمانان و غير مسلمانان ،نمايان ساخته و تالش 
 .نمائيد تا اينگونه رفتارها خاتمه يابد

 
 :و اينکه اصل موضوع

و پس از سه دهه از روی کار آمدن حکومت اسالمی  1357بعد از انقالب سال 
انتخابات دهم رياست جمهوری در ايران برگزار 1388خرداد  22ايران، در 

همانگونه که اطالع داريد حضور بی نظير مردم در اين انتخابات نشان از .گرديد
 .عزم بخش بزرگی از جامعه برای تغيير بود

متاسفانه با تمهيداتی که از قبل از انتخابات صورت گرفته بود،در بهت و نا 
باوری، نام فردی به عنوان رئيس جمهور اعالم شد،که اعتراض ديگر کانديدا 

 .های اين دوره از انتخابات و بخش بزرگی از مردم ايران را موجب گرديد
عليرغم وجود قانون انتخابات و پيش ازاعالم رسمی و قانونی،آقای خامنه ای 

از پيش انتخاب -بعنوان رهبر،انتخابات را تائيد و در همان روز،رئيس جمهور
شده،مصاحبه مطبوعاتی انجام دادند و مردم معترض به مخدوش بودن انتخابات 

 .ناميدند" خس و خاشاک"را،
،طوفان شد و در راهپيمائی سراسر سکوت چند ميليونی خود با "خس و خاشاک"

 "رای من کجاست؟: "بلند نمودن نوشتهائی پرسيد
 

 حضرت آيت اهللا،
در کهريزک به جوانان تجاوز .سهرابها و نداها را کشتند و به ديگران نسبت دادند

نمودند،به بازداشت ها و دستگيری های غير قانونی و دادگاههای نمايشی و 
اعتراف گيری از دستگير شدگان زير شديدترين فشارهای روحی و شکنجه های 

حق "جسمی مبادرت ورزيدند،با زبان تهيديد با مردم سخن گفتند و خود را معيار 
 .ناميدند" محارب و فتنه گر"و مخالفان خود را " و نماينده خدا

در همان ايام از برگزاری مراسمی در شأن و شخصيت مرحوم حضرت آيت اهللا 
 .منتظری ممانعت بعمل آوردند و مقلدان و طرفداران ايشان را تهديد نمودند

يکسال پس از آن ماجرا،در روزهای گذشته به منازل آيات عظام حضرت آيت 
خرداد  24اهللا صانعی و مرحوم آيت اهللا منتظری حمله ور شدند ودر روز دوشنبه 

 .دفتر ايشان را پلمپ نمودند 1389
 

 حضرت آيت اهللا
کميته ايرانی دفاع "سال پيش نامه ای به 30اگر آقای خامنه ای ودوستانشان در 

نوشتند،و به درستی از سوی آن کميته بازتاب جهانی پيدا " از حقوق بشر
نمود،بعنوان يک کنشگر به نقض حقوق انسانها و مدافع حقوق بشر از جنابعالی 

به مراتب -تقاضا دارم،از هرگونه تالشی برای خاتمه دادن به اين وضعيت
همانگونه که پيشکسوتان .اسفناک تر از دوران ايشان و دوستانشان، دريغ ننمائيد

 .من دريغ ننمودند
تالش .نگذاريد مذهب واعتقادات شما،ابزاری برای سرکوب هم ميهنان شما گردد

اگر .شما در اين راستا در تاريخ مبارزه با ديکتاتوری و استبداد ثبت خواهد گرديد
امروز از اعتبار و نفوذ خود برای حمايت از مردم استفاده ننمائيد،فردا دير 

 .خواهد بود

اميد دارد به اين که اتفاقات خوبی بيفتد، ولی اين که تحقق اين اميد تا چه زمانی 
 .طول بکشد و سرانجامش چه باشد، مشخص نيست

توانم در يک کلمه بگويم که سال گذشته در چنين روزی خيلی اميدوار  فقط می
 .هستم  بودم، ولی امروز خيلی سردرگم

 افول اميد
 :هايش درگير است عسل اخوان در ملبورن استراليا با رؤياها و کابوس

. هايم چيزهای ديگری بودند تر اميد داشتم و کًال دغدغه بيش ٨٨کنم سال  فکر می
ی موسوی و کروبی و رأی دادن و رأی ندادن  تر دعواهايی درباره يعنی بيش

 .بودند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سال گذشته، سالی پر از خطر بود؛ پر از خاطره؛ پر از روزهايی که  ولی يک
 .مان به زندان افتادند کلی از دوستان. هرشب و هرروز آن با نگرانی همراه بود

 .ها کشته شدند کلی از آدم
توانم  می .ها اصًال مهم نبوده است کنم شايد آن دغدغه گردم، فکر می االن که برمی

 .ی پارسال اميد ندارم بگويم که به اندازه
 سال بد

اش را  سال گذشته ی يک بهاران قصه. بهاران ساکن کواالالمپور در مالزی است
 :دهد گونه توضيح می اين

خاطر  خود آقای موسوی به باالخره رأی دادن به. ابتدا پر از شک بودم
های سال  چون من با اتفاق. ای که از او داشتم، کمی برايم سخت بود زمينه پيش
تصميم گرفتن برای رأی دادن به فردی که آن . های آن سال آشنا بودم و اعدام ۶٧

اين که بخواهم او را ببخشم و حمايتش کنم، . موقع نقشی داشته است سخت بود
 .برايم سخت بود

فضای ايران . زمستان پارسال، دقيقًا چند روز بعد از عاشورا، به ايران رفتم
دنبال راهی  .دانستم چه بايد بکنم اصًال نمی. بسيار بد و پر از خبرهای تلخ بود

مان در اين يک سال اخير همين  های ی دغدغه همه. بودم که بتوانم تأثيرگذار باشم
 .شود کمک کرد کار بايد بکنيم و چگونه می بود که چه

وقتی بيرون هستی، داری ... حس دلتنگی و اين که به جايی احساس تعلق نداری
جا  جا است ولی از آن ی احساساتت آن کنی و همه های کشورت نگاه می به اتفاق

جا هم  جا باشی، ولی حتی به آن خواهد آن دلت می. توانی لمسش کنی دوری و نمی
جا تو را  جا هم مال تو نيست، هيچ کنی آن چون احساس می. احساس تعلق نداری

 .شناسند رسميت نمی به 
دائم در گيرودار اين هستی که ... نه توی ايرانی و نه جای ديگر. ای انگار گم شده

جا  چون به هيچ. خيلی احساس بدی است. کار بايد بکنی بدانی کجا بايد باشی و چه
برای آمدن . اند زور از تو گرفته جايی را که مال توست، به. کنی احساس تعلق نمی

دانی  هرکاری بخواهی بکنی، بايد از کسی که نمی. و رفتنت بايد اجازه بگيری
 .کسی که قبولش هم نداری. کيست، اجازه بگيری

 جادوی زمان
 :آرش در استکهلم، هنوز به فرداهای بهتر ايمان دارد

من بعد از بروز اتفاقاتی که پس از انتخابات افتاد، خيلی اميدوار شدم به اين که 
دانستم که مسلمًا احتياج به  ولی می. ی خوبی منتهی خواهد شد اين روند به نتيجه

 .زمان دارد
چنان فکر  ام و از اين داستان دورم، هم سالی هم که از ايران بيرون آمده در يک

کنم که يک اتفاق خوب اجتماعی در  هنوز هم فکر می. کنم که نبايد عجله کرد می
ی ما رسانده، اين است که يک تحول  ايران افتاده و حداقل نفعی که به جامعه

 .اجتماعی و ذهنی عمومی در مردم ايجاد کرده است
تواند به نفع  کنم در نهايت می فکر می. مسلمًا خود اين قضيه مهم و مفيد است

امکان ندارد شکست بخورد و . جامعه تمام شود؛ حال به هر سمتی که پيش برود
 .در يک حرکت اجتماعی، نااميدی اصًال مفهومی ندارد
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 مريم زندي نشان هنري دولت ايران را نپذيرفت
 
 
 
 
 
 

 :بی بی سی
مريم زندی، دبير انجمن ملی عکاسان ايران، در نامه ای به وزير فرهنگ و 

' مدرک درجه يک هنری'ارشاد اسالمی، از دريافت يک نشان دولتی با عنوان 
 .خودداری کرد

تهاجم به حرفه 'خانم زندی در نامه ای خطاب به سيد محمد حسينی با اعتراض به 
نوشت که برای ' ناامنی حرفه ای و جانی عکاسان ايران'و ' عکاسی و عکاسان
 .'دليل و اشتياقی در خود احساس نمی کند'گرفتن اين نشان، 

در نامه وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی از او دعوت شده بود که در همايشی با 
حضور هفتاد هنرمند ديگر و محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری ايران شرکت 

 .کنند و نشان هنری بگيرند
متاسفانه : "مريم زندی در بخشی از نامه خود به سيد محمد حسينی نوشته است

در حالی که تعدادی از عکاسان ايرانی فقط به جرم عکاسی، يعنی انجام وظيفه 
شان، مورد ضرب و شتم و زندان قرار گرفته اند و در زندان يا بيرون منتظر 

احکامشان هستند و تعدادی از عکاسان حرفه ای و غيرحرفه ای ما از ترس 
جان، سرگردان در اقصی نقاط دنيا و در شرايط بسيار نامناسب هستند و در 

حالی که من حتی از دست گرفتن دوربينم در خيابان بايد بترسم و امکان انتشار 
کتاب عکس خود و بعضی از همکارانم بدون سانسورهای سليقه ای ميسر نمی 

باشد، در چنين شرايطی برای گرفتن اين مدرک دليل و اشتياقی در خود احساس 
 ".نمی کنم

پس از انتخاب جنجال برانگيز رياست جمهوری ايران در سال گذشته، شماری از 
 .عکاسان مطبوعاتی به اتهاماتی نظير تبليغ عليه نظام بازداشت شدند

تعدادی از عکاسان مطبوعاتی از جمله حسن سربخشيان، جواد منتظری، و مجيد 
سعيدی نيز ناچار به ترک ايران شدند و اکنون در خارج از اين کشور به سر می 

 .برند
در تازه ترين حکم قضايی در اين زمينه محمدرضا نسب عبداللهی، روزنامه 

شمارش "نگار اهل شيراز که پيشتر به دليل انتشار عکس صندوق های رای 
متهم شده بود، به هشت " تبليغ عليع نظام"در کتابخانه مرکزی شيراز، به " نشده

 .ماه حبس تعزيری محکوم شده است
، از "تا زمانی که شرايط چنين باشد"خانم زندی در پايان نامه اش نوشته است که 

 .معذور است" چنين نشان هايی"دريافت 
مريم زندی پيشتر از بروز مشکل مميزی چاپ کتاب عکس هايش از رويدادهای 

 .ايران خبر داده بود ١٣۵٧انقالب سال 
خانم زندی با اشاره به کتاب مجموعه عکس ها از دوران انقالب که از ماه ها 

اين : "پيش در انتظار مجوز از اداره کتاب وزارت ارشاد ايران است، گفته بود
اين اداره خواستار . اداره از من خواسته که عکس های انقالب را سانسور کنم

 ".حذف برخی از عکس ها شده است که من با اين جريان کامال مخالفم
اين عکس ها سند تاريخی هستند و کم و زياد : "او درباره اين عکس ها گفته بود

اين عکس ها روايت تاريخ، بدون کم و کاست است پس کسی نمی تواند . نشده اند
 ".درباره نادرستی آنها صحبت کند

من نمی دانم . به من گفته اند که در حال بررسی علمی اين عکس ها هستند"
مگر چه چيز اين  .عکس های انقالب را چگونه می خواهند بررسی علمی کنند

 ".عکس ها عجيب است
مريم زندی از عکاسان پرکار ايران است که تا کنون چندين جلد کتاب از 

مجموعه عکس هايش منتشر شده است و مجموعه پرتره هايش از بازيگران 
شهرت " چهره ها"سينما و تئاتر، نويسندگان و شاعران در چند جلد و با عنوان 

 .زيادی دارد

 با آرزوی سالمتی وتندرستی برای شما
 و برابری وعدالت برای هم ميهنانم

 حميد حميدی
 

 1389خرداد 
 Hamid.rhamidi@gmail.com)ايميل(آدرس پست الکترونيکی

 به دفاتر ايشان در قم و مشهد فاکس گرديد 1389خرداد  25اين نامه در تاريخ * 
به نقل از (ای و دوستانش به شرح زير است متن نامه آقای سيد علی خامنه** 

 )سايت نهضت آزادی
 

 مسئوالن محترم آميته ايراني دفاع از حقوق بشر دامت توفيقاتهم
با احترام و درود و سپاس فراوان موقعيت استثنائي و بي نظيري آه به ابتكار آن 

عناصر شريف و شجاع در فضاي مختنق و گرفته ايران پديد آمده به اينجانبان 
ها رفتار غيرقانوني ماموران دولتي را آه در دوران  دهد آه يكي از ده فرصت مي

واقع در قلب بلوچستان و در (تبعيد غير قانوني ايجانبان به شهرستان ايرانشهر 
انجام گرديده مطرح ساخته ضمن تقاضاي ) آيلومتري تهران ٢٠٠٠/فاصله 

هاي آن آميته در داخل آشور، مصرٌا  طرح و تعقيب آن در قلمرو فعاليت
درخواست نمائيم آه عين اين گزاره را به مقامات و مراجع ذيصالح جهاني از 

المللي و آميته دفاع از حقوق بشر و صليب سرخ جهاني  قبيل مجمع حقوقدانان بين
و غيره ارائه نموده بدينوسيله نقطه بسيار آوچك و در عين حال پرمعنائي از 
رفتارهاي غير قانوني هيئت حاآم ايران با معترضان و مخالفان خو درا در 

 .معرض ديد و اطالع آنان قرار دهيد
 :و اينكه اصل موضوع

شهرباني ايرانشهر در سه هفته قبل پيرو يك اخطار شفاهي به گماشتن يك پست 
اين مامور آه در . آنترل بر در خانه اي آه مسكن و پناه ما است مبادرت ورزيد

تمام ساعات شبانه روز به مراقبت اشتغال دارد موظف است آه همه مسافران و 
ها و از بسياري نقاط ايران براي ديدار با  ديدارآنندگاني را آه از شهرستان

اند ابتدا مورد پرسش قرار داده و آارت شناسائي از  اينجانبان به اين شهر آمده
آنان بخواهد و مشخصات آنان را يادداشت آند و سپس غالبٌا آنان را به اداره 

درمواردي نيز اطالع حاصل شده آه مامور . شهرباني جلب يا هدايت نمايد
مزبور با اداي سخنان تهديد آميز از ورود شخص ديدارآننده جلوگيري آرده 

الزم است تذآر داده شود آه چگونگي انجام آارهاي ياد شده بر حسب . است
تفاوت اخالق و احساسات شخصي ماموران آه هر چهار ساعت يكبار تعويض 

گردند متفاوت ميباشد و گاه اين  گرديده و به نوبت، پست نامبرده را عهده دار مي
 .شود رفتارها با خشونتي نامتناسب انجام مي

و نوبت ديگر بعنوان اتمام حجت درتاريخ  ۶/٣/۵٧اينجانبان يك نوبت در تاريخ 
آتبٌا به اين عمل غير منطقي و مخالف با قانون اساسي و اعالميه  ۵٧/١١/٣

جهاني حقوق بشر به شهرباني محل اعتراض آرديم و چون هيچگونه تغييري در 
عمل مسئوالن شهرباني مشاهده نشد الزم دانستيم آه آن آميته محترم را در 

 .رونوشت دومين نامه اعتراضيه پيوست است. جريان امر قرار دهيم
 والسالم عليكم و علي عباداهللا الصالحين

 از مشهد ٢٣/٩/۵۶سيدعلي خامنه اي تبعيد شده از 
 از يزد ١٢/١/۵٧محمدآاظم راشد يزدي تبعيد شده از 

 از گرمسار ٢١/٢/۵٧سيدمحمدعلي مولوي تبعيدشده از 
 از خرم آباد ٢١/٢/۵٧سيدفخرالدين رحيمي خرم آبادي تبعيد شده از 

 
 دفاتر ايشان به قرار زير است) فاکس(آدرس و شماره تلفن و نمابر

 عراق 
 نجف اشرف 
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 هنر
 مهرداد فالح

 کالغ
  
 !نترسيد... دارم دوباره کالغ می شوم  

 جار نمی کشم
 روی آنتن که می روم

 بر گيرنده های شما خش می افتد
 می روم روی درختی در پارک

 می گذارم که چشم های گرسنه بر نيمکت
 سير نگاهم کنند

 کاری به کار کسی ندارم
 روی اين برف

 جای پای خودم را می کارم
 اين روز نامه ای که من خبر نگارش هستم 

 تا به دست شما برسد آب می شود
 ؟!جار چرا بزنم

  
 
 

 !او را بزنيد
 

 !بزنيد... اين سر برای شکستن درد می کند
 من هم برای زدن
 حرف هايی دارم

 سنگی که اين دست ها را بلند کرده اين طور
 کجا به زمين می زند

 توی کدام دهان؟
 داريم؟... تقصير که نداريم 

 همان قدر که ميدان اجازه می دهد
 دور بر می داريم

 دارد دور بر می دارد)
 (!زود... او را بزنيد

  
 
 
 

 عام الفيل
  

 نه؟... شلوغ کرده اند که صدا به صدا نمی رسد
 شنيده ام که پرده شن را پس زده 

 از دست بيابان گريخته 
 به خيابان ريخته اند

 می گويند راست راست راه می روند 
 حقيقت دارد؟ ...کسی به آنان دست بند نمی زند 

 راست است که دروغ بال درآورده
 الو؟ ... از اين شهر به آن شهر می رود 

 کالغ هاچرا با قيچی هاشان به جان اين سيم ها نمی افتند؟
 عام الفيل دوباره چرا تکرار نمی شود؟

 می گويند زلزله زير همين خيابان ها خواب رفته است
 ؟!الو... چرا ... بيدار نمی شود آخر 

  

 سايه بازی 
 عسگر آهنين 

 
 آفتابی شد ُو از راه رسيد 

 سايه واری، 
 که در سايه خلوت می زيست 

 
 ، پرسيدم "آفتابی شده ای؟"

 . بی صدا آمد و در سايه نشست
 من نگاهش کردم 

 ناگهان، سايه اندوه، بر آن چهره نشست 
 در سکوتی که سپس سايه بر انداخت ميان من ُو او، 

 . ما، دو همسايه شديم
 

 سايه پوشانی بوديم، 
 . روشن هامان ناپيدا –سايه 

 
 !" اين سايه مرا می بلعد: "گفتم

 رفتم ُو آينه ای آوردم 
 اين سايه نشينی کافيست : " گفتم

 چهره ات را، اينک        
 !" تو در اين آينه ی سايه شکن خواهی ديد       

 
 او، در آيينه نگاهی انداخت 

 مه، بر آيينه نشست، 
 ! همسايه من، سايه نداشت... آه 

 . تا به خود آمدم، آن آينه، افتاد ُو شکست
 روی هر قطعه آن آينه مکثی کردم 

 و نقابی متفاوت ديدم؛ 
 . چشم ها، اما، گويا، همه ابری بودند
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 ؟"گل"چه کسی گفت 

 در سرگيجه ی تاکها

 در دلهره ای زيرِ  آفتاب 

 زيرِ  چرخِ  فکرهای ملول

 پشِت رازِ  حرفهای مگو

 "گل"من دلم خواست، شنيدم 

 که دلی خواست بپيچد بر من

 هيس، هيس، هيس

 انگشت روی لبم بگذار

 آرام بگو اّما، 

 تا کی؟

 تا کی؟

 !بگذار انگور شراب کنم

 !شراب بنوشم، تو را ترانه کنم

 بگذار ميان ترانه ها صدايت کنم

 با تو برقصم

 با تو در عاشقانه ترين شعرها بچرخم

 رویِ  آبها، دور دنيا

 با تو، دوباره اينجا

 ال بالیِ  ضربِ  نفس گيرِ  دلهايمان

 "سالم"دلنشين بگويم 

 ؟"گل"چه کسی گفت : تو بپرسی

 ؟" گل"چه کسی گفت 

 شهال بهاردوست
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 در خيالِ  تب کرده ی ساحل

 در پیِ  غفلت باد

 من شنيدم که کسی می گفت از ياس 

 .از چشمِ  به نـُت دوخته ی يک گيتار

 من شنيدم، در گذرِ  آب از دشت

 مردی دنبالِ  يک چلچله می گشت

 .و شنيدم از چرخش يک پروانه که علفها راهوشيار می کرد

 من شنيدم از درختان خيس که زنی با پای برهنه،  

 با کوله باری سنگين از نيزار می رفت 

 !و مدام دور خودش فوت می کرد ُو مترسکها را می بوسيد

 من شنيدم ماه، در غروب خواب می بيند

 و ستاره با قلقلکهایِ  زوجی می خوابد 

 .که نشانی بر گردن دارند

 ؟"گل"چه کسی گفت 
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 ؟"گل"چه کسی گفت 

 در آزمون تنِگ تنهايی

 در هوای گيالسهايی خالی

 در مدارِ  بسته ی رقصی بود شايد

 "گل"که دلم خواست، شنيدم 

 که دلی خواست بپيچد بر من

 "تو" که بگويم 

 "گل"که بگويد 

 در هوايی که سرش سر به هوا بود شايد

 رعد بود، شايد

 برف بود، شايد

 درهم، بر هم

 من و تو، تو و من

 ؟"گل"چه کسی گفت 
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 مان با زخمهائی به رنگ صورت
 ايم در ميهمانی دنيا مست آرده

 خنديم و بر جراحت هم می
  های عسل بود آاش فاصله مان رودخانه

 .اند و زنبوران، پاسبان خانهء ما بوده
 

 مان همين بود فرصت
 های مجازی تا از دريچه

  پرمان را بيرون گيريم
 .و به يكديگر تعارف آنيم

 
 ايم ما آفتابيم و در آتش خود زنده

 ئی آه از سر اتفاق ميوه داديم شاخه های شكسته
 سر بر شانهء هم نهاديم
 .قراريم و از سنگينی خود بی

 
 !آه زيبائی، زيبائی

 چه صخرهء تابناآی باشد
 ئی چه نقرهء دزديده

  آه از آف شيطان افتاده است
 آند ماه زيبا می
 .مان را ظلمات

 
  زنيم سرخوش ميان سوسن تاريكی بال می

 مان و از تماس سرانگشت های
 .شناسيم يكديگر را می

 
 من
 های شماهستم سايه

 های شما در سايه
 شوند عابران خسته خنك می
 خوانند و به حرمت من دعا می

 های شما هستم سايه/ من
 شمس لنگرودی

 
  من
 های شما هستم سايه

 .تابد وقتی آه آفتاب درون شما می
 

 باد سرگشته شعرم
 وزد آه سوی شما می

 و دلشورهء تان را موجی از آف
 .پاشد های سكوتم می بر ماسه

 
 ئی بارانم تخيل قطره

 .رسد وقتی به آسمان شما می
 

ها گلوی مرا می دزدند و به النهء خود  به پاس شماست توفان
 برند می

  بارد باران می
 تا پرندگان خسته بخوانند

 .آنيد ئی آه شما در راهم رسم می بر شاخه
 

  شويم صورت اشياء را می
 رسم به جوهر اشياء می
 به تهی درخشان
 آنجا آه شمائيد

  دست در دست چهار رودخانهء روشن
 .برد خوران به هستی من راه می آه غوطه

 
 خوشبختی

 به شاخ گوزنی آويخته است
 آه از نك پا

 .تان می دود به سمت سينه
 

 بگذاريد من با دهان شما بخندم
 .و شما با چشم منتظرم بگرئيد

 
 آئيم ما مثل ماه بی پر و بالی به دنيا می

  و بال و پر
  .رويد مان می از درون

 
 شعرهای من

 اندوه گياهی زخمی است
 .آند آه سمت رودخانه فرار می

 
 آخر چه داشت زندگی آه به جانب او دويديم

 با خورجينی آه مدام پر آرده بوديم، و تهی به خانهء خود رسيديم
 آخر چه داشت زندگی

 دهد در موطنی آه بوی غروب می
 آنند ها پارس می سگ

 .رسد گوشه به گوش نمی و صدای آسی از هيچ


