
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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 كردستان در چهلم اعدام شدگان نوزده اردي بهشت در خاموشي فرو رفت

 قصد ارعاب همه مراجع را دارند: رهنورد

تا شما هستيد به مراجع بين المللي : احمد منتظري
 شكايت نمي كنم

زنگ خطر براي حوزه هاي علميه به صدا درآمده 
 است

هيچ قانوني را بر نمي تابند و اميال : جبهه مشاركت
 خود را دزدانه انجام مي دهند

تهديد عضو كميته حقيقت ياب به افشاي  مدارك 
 كوي دانشگاه  فاجعه

نامه هفت فعال سياسي بازداشت شده به هيات 
 رئيسه 

 :گزارش نيوزويك 
 احتمال تقابل ايران و اسرائيل در آب هاي غزه

 رد سناريوي شهيد سازي و اعالم سناريويي 
 براي عليرضا بهشتي
 پردازد  بريتيش پتروليوم غرامت مي

 اعتراض، بازداشت، مجازات : مقاالت و مصاحبه ها در اين شماره 

 اتحاديه اروپا صنعت نفت و گاز ايران را تحريم كرد
آمريكا وزير دفاع و فرمانده سپاه ايران را تحريم 

 كرد 
جانبه آمريكا عليه سپاه  هاي يك تشديد تحريم

 پاسداران 
هاي جديد  واكنش وزير دفاع ايران به تحريم

 شوراي امنيت
 :هاي بزرگ نحوه برخورد با بدحجابي در دانشگاه

 جزئيات برنامه ها و جرائم 
بيست و پنجمين بيانيه خانواده هاي زندانيان 

 سياسي
 كارزار جهاني براي آزادي كليه زندانيان سياسي
 روز جهانى حمايت از زندانيان سياسى در ايران

 :مجيد سعيدي ،عكاس سرشناس ايراني 
چرا من را به جرم عكاسي از موسوي و نه احمدي 

 نژاد، محاكمه مي كنند

 پرونده فساد مالي به دستور رهبر مسكوت مانده 
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 خبرها و گزارش ها

 تا شما هستيد به مراجع بين المللي شكايت نمي كنم
 در خواست کمک احمد منتظری از علما و مراجع 

 
 :جرس

احمد منتظری با درج نامه ای به علما و مراجع، ضمن شرح ماجرای حمله به  
اينجانب به خود اجازه نمي دهم آه  تصريح کرده است که  دفتر آيت اهللا منتظری، 

حوزه علميه قم و نجف ، تظلم خود را به    با وجود حضرات مراجع ذي نفوذ در
  .دارم   مراجع حقوقي بين المللي اعالم

  دانند خطر اين وی در اين نامه از آنان خواسته است که هر گونه صالح مي
موثر به    اعمال زشت را براي وجاهت حوزه و مرجعيت و نيز قبح آن را به نحو 

 .اطالع مسئوالن حكومتي تصميم گيرنده برسانند
در بخشی از اين نامه آمده است که اين گونه هتك حرمت مرجعيت و فقاهت و 

علما و برخوردهايي اينچنين در رژيم شاه    حمله به دفاتر و بيوت مراجع و
موجب تأسف و تأ ثر است اين آه تمام اين وحشي    آنچه بيشتر. هيچگاه ديده نشد

توهين و غارت اموال و اثاثيه و مصادره شهريه طالب، در    گري ها و تخريب و
) ع(شود آه ادعاي اسالميت و تشيع و پيروي از حضرت علي  مي   حكومتي انجام

 .را دارد
اينجانب مطمئن هستم آه شما حضرات از اينگونه     :در اين نامه تاکيد شده است

 .مسمع همگان انجام شده آه نه اولين است و نه آخرين   اعمال آه در مرآ و
 

  :در وبسايت رسمی آيت اهللا منتظری منتشر شده به شرح زير است که متن نامه
 

 ( بسم اهللا الرحمن الرحيم 
   )ال يحب اهللا الجهر بالسوء من القول اال من ظلم  
  

پس از سالم و    خدمت حضرات مراجع معظم تقليد و علماي اعالم دامت برآاتهم
اخير در شهر مقدس قم    جهت اطالع از چگونگي فجايع و حوادث مولمه; تحيت 

 : رسانم ، مطالبي را مختصرا به استحضار مي
لباس    عصر يكشنبه عده اي از افراد لباس شخصي به همراه تعدادي ملبس به   

حمايت از ايشان    روحانيت با در دست داشتن عكسهاي رهبري و با شعارهايي در
منزل حضرت آيت اهللا    ، به بهانه ورود حجة االسالم والمسلمين آقاي آروبي به
حضرت آيت اهللا العظمي    العظمي صانعي ، به دفتر ايشان و دفتر مرحوم والد،

 .منتظري قدس سره حمله نمودند
روز    صبح فرداي آن 5بعدازظهر شروع و تا ساعت  3اين حمالت از ساعت    

بطور آامال    با گذشت زمان تعداد افراد حمله آننده زيادتر شد و آنان. ادامه داشت 
حمالت به حدي دور    .افزودند سازماندهي شده هر لحظه بر شدت حمالت خود مي
صحنه هايي از حمالت    از انتظار و وحشيانه بود آه واقعا و بدون اغراق
 .آرد را در ذهن تداعي مي   وحشيانه و ضد انساني مأموران رژيم صهيونيستي

بود آه    حمالت همراه با شعارهايي موهن و خالف شرع و ايراد آلماتي مستهجن   
 .باشد شرعا موجب تعزير مي

شوراي    اينجانب پس از خواندن نماز مغرب و عشاء چندين بار با استانداري و   
موجود صريحا    تأمين استان و نيروي انتظامي تماس گرفته و با اعالم وضعيت

 .يادآور شدم آه نمازگزاران در دفتر تأمين جاني ندارند
حرام    بعد از نيمه شب و هنگام اذان صبح در اول ماه رجب آه ماه 4در ساعت    

والد معظم ،    و ماه عبادت است ، مهاجمين با سر دادن شعارهايي بر عليه مرحوم
درب دفتر را از جاي    با سنگ و آجر و چوب و لگد، با شكستن شيشه ها، با ديلم

وسايل و شكستن و خرد آردن    درآورده و وارد دفتر شدند و به تخريب وحشيانه
شعارهاي موهن بر در و ديوار، دفتر را    هر آنچه بود پرداختند و سپس با نوشتن

تمامي اين ساعات نيروهاي انتظامي و امنيتي و    قابل تأسف آن آه در. ترك آردند
مسئولين و نيروهايي آه بايد . محل حضور داشتند   بعضي از مسئولين شهر در

باشند فقط تماشاگر بوده و هيچ گونه برخوردي نسبت به    حافظ جان و مال مردم
نمي دادند، گويا حضورشان براي اين بود آه مبادا آسي مانع و مزاحم     آنان انجام

  مأموريت محوله توسط مهاجمين گردد، و در اين راستا بنا بر گفته يكي از   انجام
 ! ! مسئوالن انتظامي هيچ آس در اين قضيه بازداشت نشد 
  صبح 6پس از انجام تخريب گسترده لوازم و اموال داخل دفتر، در ساعت    
اموال    مأمورين دادگاه ويژه روحانيت و اداره اطالعات وارد دفتر شده و آنچه از 

بعضا    و اثاثيه و لوازم صوتي و تصويري آه سالم مانده بود و وجوهي را آه
را آه براي    امانت افراد بوده و همچنين با شكستن درب گاو صندوق ، وجوهاتي

 جمع آوري و خارج    و پس از; شهريه ماه رجب آماده شده بود با خود بردند

 بيانيه زهرا رهنورد در محکوميت حمله به دفتر آيت اهللا صانعی

 قصد ارعاب همه مراجع را دارند: رهنورد
 

 

 

 

 

 

 :کلمه

دکتر زهرا رهنورد با صدور بيانيه ای حمله به دفتر آيت اهللا العظمی صانعی و 
در سخنان و فتواهای حضرت ”: محاصره بيت ايشان را محکوم کرد و نوشت

آيت العظمی صانعی ،جاذبه دينی ،علمی و اجرايی خاصی نهفته است که برای 
اقشار گوناگون ملت بويژه زنان و جوانان ،بسيار راهگشا بوده است و اکنون چه 
زشت و تنفر انگيز است ،صحنه هايی که تنگ نظران و جريانات سياسی شناخته 

شده را در حال تخريب دفتر و منزل ايشان ،در معرض نگاه ما قرار می 
شک نيست که پشت سر اين اقدامات خشن و شوکه آور ،قصد ارعاب همه .دهد 

اين . مراجع و تنگ کردن فضای حضور اين عمودهای خيمه دين ،نهفته است 
 ”.نکته ای است که نه از چشم ملت و نه از چشم مراجع ،پنهان نخواهد ماند

 : به گزارش کلمه، متن کامل اين بيانيه به شرح زير است

پس از .ما زنان نسبت به آيت اهللا العظمی صانعی ،تعهد بزرگی بر دوش داريم
شکست جريان حاکم ،با هدف راديکاليزه کردن محيط سياسی ،و با سرکوب و 

کشتار مردم در کف خيابان های تهران و شهرستان ها ،حاال نوبت به شهر 
مذهبی قم رسيده است تا کانون و قلب دينی ،علمی ، سياسی و اجتماعی قم ،يعنی 

 .مراجع واال مقام را هدف حمالت خود قرار دهند

در يکسال گذشته ،اين سناريوی تلخ ،با اهانت به فرزند يادگار امام آقای حجت 
در شيراز ،بيت حضرت آيت . االسالم والمسلمين سيد حسن خمينی ،کليد زده شد

اهللا العظمی دستغيب مورد حمله قرار گرفت و امروز نوبت به مراجع قم رسيده 
که در پس حمله به دفاتر آيت اهللا العظمی منتظری و ايت اهللا ! خدا نکند .است 

صانعی ،اين روند سياه نسبت به مراجع ديگر ادامه يابد ،آنگاه در برابر حضرت 
 .چه سرافکنده و شرمسار خواهيم بود)ص (محمد مصطفی 

اينک با نشانه رفتن شخصيت دينی و علمی ايشان که پيوسته حامی ملت بوده و 
همه اقشار مردم ،از پير و جوان و زن و مرد و کوچک و بزرگ هريک به 

نحوی از فتواهای ايشان بهره مند شده اند ،جريان حاکم ،نهايت کينه توزی خود 
 .را به ملت ثابت کرده است

در اينجا انصافا ،بايد اذعان داريم که ما زنان ،نسبت به آيت اهللا العظمی صانعی 
چرا که ايشان به عنوان يک فقيه مورد اعتماد امام و .دينی بزرگ بر دوش داريم

ملت ،خود ساليان درازی است رئوس مشکالت زنان را در روند رفع تبعيض و 
خشونت زدايی فهرست کرده و برای تمامی آنها راه حل های علمی و فقهی بيان 
داشته اند و اين ،همان رويکردی است که زنان و ملت ما را به اسالم خوش بين 

البته اين سخن به آن معنا نيست که رويکردهای متنوعی که .(و وفادار کرده است
گرايش های مختلف جنبش زنان برای رفع تبعيض و حذف خشونت پيشنهاد می 

 (کنند ،مورد احترام نباشد يا غير قابل استفاده تلقی شود

اما ،بدون شک در سخنان و فتاوای حضرت آيت العظمی صانعی ،جاذبه دينی 
،علمی و اجرايی خاصی نهفته است که برای اقشار گوناگون ملت بويژه زنان و 

جوانان ،بسيار راهگشا بوده و اينک رنج ها و محنت هايی که مراجع عظام ، در 
 . راه اين نوانديشی و گره گشايی متقبل شده اند برکسی پوشيده نيست

چه زشت و تنفر انگيز است ،صحنه هايی که تنگ نظران و جريانات سياسی 
شناخته شده را در حال تخريب دفتر و منزل ايشان ،در معرض نگاه ما قرار می 

شک نيست که پشت سر اين اقدامات خشن و شوکه آور ،قصد ارعاب همه .دهد 
و اين .مراجع و تنگ کردن فضای حضور اين عمودهای خيمه دين ،نهفته است 
 .نکته ای است که نه از چشم ملت و نه از چشم مراجع ،پنهان نخواهد ماند
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 زنگ خطر براي حوزه هاي علميه به صدا درآمده است
 بيانيه مجمع روحانيون مبارز در اعتراض به وقايع قم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : جرس
 

زنگ خطری "مجمع روحانيون مبارز با صدور بيانيه ای حوادث اخير قم را 
اين تشکل روحانی، . توصيف کرد" برای حوزه های علميه بويژه حوزه علميه قم

انگيزه آشوبگران در انتخاب شهر قم برای انجام اين اعمال مجرمانه را مرعوب 
کردن روحانيون و استقالل حوزه های علميه و دفاع از آرمانهای اساسی انقالب 

  .دانست
 

که در وبسايت رسمی مجمع روحانيون مبارز منتشر شد، به اين   متن کامل بيانيه
 :شرح است

 
 بسمه تعالی

 
حادثه تلخی که در مقابل بيت مرجع عاليقدر حضرت آيت اهللا صانعی به بهانه 
حضور روحانی فداکار حجة االسالم و المسلمين آقای کروبی رخ داد و هتک 

سياسی بويژه حضرت آيت اهللا صانعی  –حرمت شخصيت های مختلف روحانی 
و يورش به دفتر ايشان و تخريب و غارت اموال دفتر، پديده شوم و نا مبارکی 

 .است که حوزه های علميه و نهاد مرجعيت شيعه را تهديد می کند
گستاخی نهفته در اين حرکت بويژه تعرض به بيت شريف امام و اهانت مستقيم به 

يادگار گرامی آن حضرت عالوه بر آن که چهره تابناک امام و يادگارانش را 
هدف قرار داده و در تداوم توطئه امام زدايی تلقی می شود، زنگ خطری است 

 .که برای حوزه های علميه بويژه حوزه علميه قم به صدا در آمده است
خرداد و قطع سخنرانی يادگار گرامی امام که با واکنش شديد و  ١۴حادثه شوم 

در خور ستايش مراجع عظام تقليد روبرو شد، نقطه عطف شرارتی است که اين 
بار شهر قم را هدف قرار داده است و انتخاب شهر مقدس قم برای انجام اين 

اعمال مجرمانه انگيزه ای جز مرعوب کردن روحانيون واالمقام و پاسداران راه 
امام و حرمت و استقالل حوزه های علميه و دفاع از آرمانهای اساسی انقالب را 

 .ندارد
اعتقاد واثق داريم مراجع بزرگوار تقليد و زعمای حوزه علميه عناصر متجاسری 

که باعث و بانی تعرض به بيت شريف امام و بی احترامی به ساحت مرجعيت 
شيعه شده اند را از حوزه علميه طرد نموده و دامن پاک روحانيت متعهد را از 

 .آلوده شدن به اين بد اخالقيها و شرع ستيزيها پاک می نمايند
شورای محترم مديريت حوزه علميه قم و روحانيت واالمقامی که افتخار شاگردی 
حضرت امام را داشته و دارند در برابر اين جسارت بی سابقه و اهانت آشکار به 

ساحت بنيان گذار جمهوری اسالمی مسؤوليتی بزرگ به عهده دارند گستاخی 
نسبت به مراجع عالی مقام تقليد و ايجاد هرج و مرج در حوزه علميه گناهی 

مدير محترم حوزه علميه که بی . نابخشودنی است و نمی توان از کنار آن گذشت
ترديد دامن پاک حوزويان را از حادثه روز يکشنبه مبرا دانسته و اين حرکت 
ناشايست را اهانت به حوزه و حوزويان تلقی می کند، در مقام وظيفه شناسی 

نسبت به بيت حضرت امام، حوزه علميه، طالب و روحانيون آراسته به علم و 
عمل از هر طريق که مصلحت بدانند با خطا کاران برخورد نموده و قداست 

 .حوزه علميه را پاس بدارند
پايداری حوزه های علميه سربلندی مشعل داران علم و عمل و بيداری همگان در 
برابر توطئه های دين ستيزان و متحجران دين فروش را از خدای بزرگ مسئلت 

 .داريم
 

 مجمع روحانيون مبارز
 ١٣٨٩خرداد  ٢۶

پاك نمودن آثار جرم و    نمودن وسايل و لوازم شكسته شده توسط مهاجمين و
اطراف نوشته شده بود درب    شعارهايي آه بر در و ديوار دفتر و درب منازل

 .دفتر را پلمب نمودند
 حضرات مراجع معظم و علماي اعالم   

 
علما    اين گونه هتك حرمت مرجعيت و فقاهت و حمله به دفاتر و بيوت مراجع و   

موجب تأسف    آنچه بيشتر. و برخوردهايي اينچنين در رژيم شاه هيچگاه ديده نشد
توهين و غارت اموال و    و تأثر است اين آه تمام اين وحشي گري ها و تخريب و

شود آه ادعاي اسالميت و  مي   اثاثيه و مصادره شهريه طالب ، در حكومتي انجام
آن حضرت بخاطر ربودن خلخال    .را دارد) ع(تشيع و پيروي از حضرت علي 

اگر انسان از غصه : گشتند آه فرمودند   پاي يك زن يهودي آنگونه آزرده خاطر
توان اينگونه تجاوزات  اآنون چگونه مي   .چنين آاري بميرد جاي مالمت ندارد

دفاتر و بيوت مراجع و غارت اموال آنها به نام    آشكار و حمالت وحشيانه به
 فقيه و با حمايت نهادهاي حكومتي را توجيه نمود؟   اسالم و حمايت از واليت

مسمع    اينجانب مطمئن هستم آه شما حضرات از اينگونه اعمال آه در مرآ و   
; باشيد مي   همگان انجام شده آه نه اولين است و نه آخرين ، نگران و ناراحت

اعمال زشت را    دانيد خطر اين نمايم آه هر گونه صالح مي جسارتا عرض مي
موثر به اطالع مسئوالن    براي وجاهت حوزه و مرجعيت و نيز قبح آن را به نحو

رفع مظالم وارده و نيز در    حكومتي تصميم گيرنده برسانيد، به يقين در جهت
بيوت و دفاتر حضرات علما و    جهت جلوگيري از تكرار و سرايت آنها به ساير

انكار نيست اينكه اگر حرمت مرجعيت    آنچه قابل. مراجع محترم موثر خواهد بود
در همان هنگام به شكل معقول و موثر تقبيح    در سالهاي گذشته شكسته نمي شد و

علميه قم امروزه شاهد اين بي آبروئي ها و هتك  گرديد، حوزه  و محكوم مي
 .سياسي با مرجعيت و فقاهت نبود   حرمت ها و بازي خطي و

حوزه    اينجانب به خود اجازه نمي دهم آه با وجود حضرات مراجع ذي نفوذ در   
دارم ، و اميد    علميه قم و نجف ، تظلم خود را به مراجع حقوقي بين المللي اعالم

نرسد آه براي دفع    وافر دارم آه با اقدامات موثر شما فشارها و تضييقات به آنجا
در خاتمه ضمن    .ظلم ، از سازمانها و مجامع خارج از آشور استمداد شود
شما در جهت خدمت    عذرخواهي از اطاله آالم ، سالمتي و طول عمر را براي

 . متعال مسألت دارم   به اسالم و دفع ظلم از مظلومين را از خداوند قادر
 . والسالم عليكم و رحمة اهللا و برآاته   
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يک سال است که آنها هر مکری بکار می . مکروا و مکراهللا واهللا خير الماکرين
. بندند، خدا باال تر از آن را نشان می دهد و مکرشان را به خودشان برمی گرداند

تازه  .هر کاری می کنند و هر شگردی بکار می بندند به ضررشان تمام می شود
خرداد و جلوگيری از سخنرانی نواده بزرگوار  14سرمست از پيروزی در غائله 

بودند که تشت رسوائيشان بر زمين افتاد و از هر سو سرزنش ) ره(امام خمينی
شدند و آنکه ذلتش را طلب کرده بودند توسط ارجمند ترين علمای دينی و مراجع 

 .تقليد عزيز و گرامی داشته شد
لزومی ندارد آنچه را که خود بخود و نزد هر انسان شريفی محکوم است، محکوم 

کنيم اما نمی توانيم از اينکه در جامعه ای بسر می بريم که فرومايگان در آن 
 .صاحب بصيرت و نخبگان متهم به بی بصيرتی می شوند اظهار تأسف نکنيم

اما بدا . اينها کف های روی آب هستند که می روند و زالل آب باقی خواهد ماند
به حال آنانکه سکوت مصلحتی امروزشان در برابر حرمت شکنی ها، ثمره 

ناخوشايندی برای فردايشان به ارمغان بياورد و مجالی هم نمانده باشد که چاره 
 .ای بيانديشند

  
 جبهه مشارکت ايران اسالمی

 

 تهديد عضو كميته حقيقت ياب به افشاي 
 كوي دانشگاه  مدارك فاجعه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : جـــرس
با گذشت يکسال از حملۀ شبانۀ لباس شخصی ها و نيروهای يگان ويژۀ پاسداران 
به کوی دانشگاه و عدم تنظيم و ارسال گزارش کميتۀ تحقيق پيرامون اين پرونده 

ياب وقايع کوی و همچنين  ملی، الياس نادران يکی از اعضای کميته حقيقت
اعالم کرد که اگر  ٨٩خرداد ماه  ٢۶، چهارشنبه »مجتمع مسکونی سبحان«

مسئوالن در رابطه با آن حادثه اظهار نظر نکنند، اسناد و مدارک خود را شخصا 
همزمان با وی، سخنگوی کميسيون امنيت  .ها قرار خواهد داد در اختيار رسانه

اصل مسئله اين است که اصال گزارشی در اين زمينه "ملی نيز خاطرنشان کرد 
  ".تهيه نشده است

خرداد و  ٢۴در جريان حادثۀ حمله به کوی دانشگاه تهران که در شامگاه  
خرداد ماه گذشته و در آستانۀ آغاز اعتراضات به نتايج انتخابات  ٢۵ساعات اوليۀ 

رياست جمهوری بوقوع پيوست، نيروهای يگان ويژۀ پاسداران و لباس شخصی 
ها، به ساختمان های محل سکونت دانشجويان حمله کرده و گروه زيادی را 

برخی منابع خبری نيز از جان باختن چند تن از . زخمی و بازداشت کردند
 .دانشجويان خبر داده بودند

ای را به رياست محمدحسن ابوترابی  همان زمان مجلس شورای اسالمی کميته
فرد، نايب رييس مجلس تشکيل داد تا اتفاقات آن شب را پيگيری نمايد و طی 

چنان حقايق امر  گزارشی به مجلس ارائه کند، که با گذشت بيش از يک سال، هم
ای از ابهام قرار دارد و گزارشی از سوی کميته مذکور به مجلس ارائه  در هاله

 .نشده است
به گزارش سامانه خبری جهان نيوز، الياس نادران نماينده اصولگرای منتقد 

ياب وقايع کوی و مجتمع سبحان، امروز  دولت، و يکی از اعضای کميته حقيقت
ها  واقعًا جای تأسف و گاليه دارد که ابعاد اين پرونده پس از ماه"خاطرنشان کرد 

گذشت از حادثه صورت گرفته، هنوز برای مردم باز نشده است، اگر مسئولين 
در رابطه با آن حادثه اظهار نظر نکنند، اسناد و مدارک خود را شخصا در 

 ".ها قرار خواهم داد اختيار رسانه
ای برای عدم اطالع رسانی در اين  دانم آقايان چه بهانه نمی"نادران تاکيد کرد 

رسيدگی سريع و برخورد قاطع با عوامل اين پرونده يکی از نقاط . پرونده دارند
 ".مثبت حوادث پس از انتخابات است

 اهمال و سستی مسئولين در بيان "اين نماينده مجلس همچنين خاطرنشان ساخت 

 : جبهه مشارکت
 حمله به دفاتر مراجع، نشانه استيصال ستاد کودتا در برابر جنبش سبز است
 هيچ قانوني را بر نمي تابند و اميال خود را دزدانه انجام مي دهند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : جرس
 

جبهه مشارکت با صدور بيانيه ای با انتقاد شديد از هتک حرمت مراجع؛ اين 
خرداد و در راستای استيصال ستاد کودتا در برابر  14حرکت را دنباله غائله 

اين افراد هيچ قانونی را بر  نموده است که  جنبش سبز ارزيابی کرده و تصريح
  .نمی تابند و اميال خود را دزدانه انجام می دهند

جبهه : در معرفی اين افراد سازماندهی شده آورده است در بخشی از بيانيه 
نرفتگانی که از مقابله و رويارويی با دشمن مسلح حيثيتی نيافته اند اکنون در 

حمايت نيروهای انتظامی و امنيتی عربده می کشند و رگ گردن راست می کنند 
سالحی در دست رقيب نيست مستانه " رأی من کو"و در جايی که جز پرسش 

 .رجز می خوانند ومبارز می طلبند
شکنی  در بخش پايانی اين بيانيه با انتقاد از سکوت مصلحتی در برابر حرمت

اينها کف های روی آب هستند که می روند و زالل آب   :تصريح شده است ها، 
اما بدا به حال آنانکه سکوت مصلحتی امروزشان در برابر . باقی خواهد ماند

حرمت شکنی ها، ثمره ناخوشايندی برای فردايشان به ارمغان بياورد و مجالی 
 .هم نمانده باشد که چاره ای بيانديشند

 
نسخه ای از اين بيانيه ای که در اختيار جرس قرار گرفته است به شرح زير 

  :است
 

 بنام خدا
 

حمله سازماندهی شده گروهی ازلباس شخصی ها و طالب مبتدی و بی تقوای قم 
به آقای کروبی و بيوت آيات عظام صانعی و مرحوم منتظری بيش ازهر چيز 

بيانگر استيصال ستاد کودتا عليه جنبش سبز و مردمی است که دريک سال 
گذشته با اعتراض مدنی خود به دزدی آرايشان، خواب را از چشم آنان که می 

پنداشتند با اعالم چنان نتيجه ای برای انتخابات، خيال خود را راحت کرده و می 
 .توانند کشور را قبضه و هرگونه می خواهند عمل کنند، ربوده است

 
آنها همه گونه ابزار قدرت ظاهری را در اختيار دارند اما از آنجا که منطق و 

اعتباری جزالحکم لمن غلب ندارند و هيچ قانونی را بر نمی تابند اميال خود را 
چه کسی است که نداند در اين کشور با سيطره کامل . دزدانه انجام می دهند

نهادهای اطالعاتی و امنيتی بر شئون کشور اقدام خودجوش و اعمال خودسرانه 
سازمان بسيج . آنهم در جهت اميال صاحبان قدرت بی معنا است و وجود ندارد

در همه محالت، ادارات، کارخانه ها، مدارس، دانشگاهها و حوزه های علميه 
هر کس را که کوچکترين گرايشی به تفکر حاکم داشته باشد جذب و سازماندهی 

کرده است و تصور اينکه خارج از سازمان بسيج، نيروی با انگيزه ای وجود 
داشته باشد که حاضر باشد در هر ساعت شبانه روز و ظرف مدت کوتاهی در 

محلی که به او اعالم می شود حاضر شود و کامال هماهنگ، اقدامی را که برنامه 
 .ريزی شده است انجام دهد ممکن نيست

خرداد آن افتضاح  14اين عده معدود پا به رکاب، همانهايی هستند که در غائله 
آنها اگر تضمين امنيتی برايشان وجود نداشت اين . را در حرم امام بوجود آوردند

مقدار جسارت و گستاخی نمی يافتند و اگر خطری برايشان وجود داشت چنين 
جبهه نرفتگانی که از مقابله و رويارويی با . شهامتی از خود بروز نمی دادند

دشمن مسلح حيثيتی نيافته اند اکنون در حمايت نيروهای انتظامی و امنيتی عربده 
 "رأی من کو"می کشند و رگ گردن راست می کنند و در جايی که جز پرسش 

 .سالحی در دست رقيب نيست مستانه رجز می خوانند ومبارز می طلبند
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اند از هيات ريسه مجلس خواستند تا با   و بهزاد نبوی که اين نامه را امضا کرده
تحقيق و تفحص خود، ميزان رعايت قوانين جمهوری اسالمی ايران را در مورد 

 .های انجام شده به اطالع ملت ايران برساند ها و محاکمه بازداشت
طی دو هفته گذشته، محمدرضا تابش دبير کل اين فراکسيون، با پيگيری مستمر  

و طی چهار نشست با رئيس مجلس شورای اسالمی و نايب ريس مجلس خواستار 
 .بررسی موضوع شده است

ای از  بر پايه اين گزارش علی الريجانی رئيس مجلس شورای اسالمی نيز نسخه 
اهللا صادق آملی الريجانی ارجاع داده است، تا رئيس قوه  اين نامه را به آيت

قضائيه مسائل مطرح شده در نامه را که نويسندگان از آن به شدت ابراز نگرانی 
 .کرده بررسی کند

متن اين نامه که نويسندگان آن برای ارايه اطالعات به هيات تحقيق و تفحص  
 .اند، به زودی منتشر خواهد شد های مجلس اعالم آمادگی کرده

گفتنی است با توجه به رد دو هفته پيش درخواست يکی از اعضای هيات رييسه  
ها  مجلس برای تحقيق و تفحص از وضعيت بازداشتگاه) ره(فراکسيون خط امام 

 .از سوی مجلس، امکان طرح دوباره اين موضوع با ابهامات زيادی روبرو است
 

 گزارش نيوزويک از حرکت کشتی ها
 احتمال تقابل ايران و اسرائيل در آب هاي غزه

 
آمريکا و مقامات اروپايي به شکل تعجب آوري در مورد خبر اعزام دو کشتي به  

مقامات اين کشور ها معتقدند که جايي براي شک وجود .غزه آرام نشسته اند
ندارد زيرا خبرگزاري هاي ايران اعالم کرده اند که اين يک کشتي کوچک است 

اين کشتي قبل از رسيدن به غزه از عمان، . که اين هفته ايران را ترک مي کند
 . يمن و مصر مي گذرد

گفته مي شود که اين کشتي فقط شامل : "الجزيره به نقل از خبرگزاري مهر گفت
." کمک هاي انساندوستانه است و هيچ يک از فعاالن صلح در آن کشتي نيستند

يک مقام آمريکايي که .است" بسوي غزه"طبق گزارش ها، نام اين کشتي 
نخواست نامش فاش بشود گفت که مسلما نام اين کشتي پيش از اين چيز ديگري 

 .بوده است
باوجود اين نگراني که ايران براي تحريک اسرائيل اين کشتي را اعزام کرده اند 

و اين تنش را منطقه باال بيشتر مي کند، آمريکا و اروپا همچنان بر اين عقيده 
يکي . هستند که ايران از مواضع خصمانه و تهديد آميزش فعال دست کشيده است

از مقامات سپاه در جايي گفته بود که اسکورت نظامي اين کشتي را تا غزه 
همراهي خواهد کرد اما بعد حسين سالمي، جانشين فرمانده سپاه گفت که چنين 

 .برنامه اي در دستور کار سپاه قرار ندارد
قرار است کشتي دوم از استانبول اعزام بشود اما مقامات آمريکايي و اروپايي 

اعالم کرده اند که هيچ نشانه اي مبني بر تالش نيروي دريايي ايران براي 
در هر . اسکورت کردن اين کشتي يا برهم زدن محاصره غزه وجود ندارد

صورت، آنها معتقدند که نيروي دريايي ايران ضعيف ترين نيرو در کشور است 
اسرائيلي ها چند هفته .و قدرت اين را ندارد که از آب هاي ايران زياد دور شود

وقت دارند تا رد هر کشتي که از بنادر ايران راه مي افتد را بگيرند، اين کشتي 
و از شبه جزيره عربستان عبور کند و   بايد از خليج فارس و تنگه هرمز بگذرد

يک مقام . به درياي سرخ برود و از طريق کانال سوئز به آب هاي آزاد برسد
آمريکايي خاطر نشان کرده بود که اين همان مسيري است که دزدان دريايي 

 .سوماليايي از آن عبور مي کنند
. زماني که کشتي ايراني به کانال سوئز برسد ممکن است با بازرسي مواجه شود

طبق تحريم هاي سازمان ملل، ايران اجازه صدور اسلحه را ندارد، اما حتي اگر 
محموله کشتي به گفته ايران فقط کمک هاي انساندوستانه باشد، مقامات مصري 
مي توانند اين سفر را به داليل تکنيکي مثل مدارکي که بايد از فارسي به عربي 

يک مقام اروپايي معتقد است که . ترجمه شده باشد، چند هفته به تاخير بياندازند
براي بدست آوردن تاثير بين المللي از دست رفته شان به  ممکن است مصري ها 

کشتي  دست برزيل و ترکيه که موفق شدند با ايران توافقنامه اتمي امضا کنند، 
 .ايراني را متوقف کنند

اما اگر زماني کشتي ايراني به مديترانه برسد، هيچ کس نمي داند چه اتفاقي 
با توجه به گروه هايي که در اين ميان دخيل هستند، مثل اسرائيلي . خواهد افتاد

ها، حماس که حاکم غزه است و حاکمان مذهبي ايران، به هيچ عنوان نبايد وارد 
اين خطر شد که با محاسبات غلط يکي از طرفين با يک تصادف غير مترقبه، به 

اين تهديدها وجود دارند حتي اگر مقامات ايراني لحن . يک دردسر بدتر افتاد
 .سخنان آتشين خود را آرام کرده باشند

جزئيات اين پرونده و افشای عملکرد متخلفينی که احکام قضائی نيز دريافت 
اند، باعث شده برخی تصور کنند نظام و دستگاه قضائی و کميته پی گيری  کرده

 ".حوادث در اين رابطه کم کاری کرده است
 

 نياز به افشاگری نيست، لطفا گزارش باشد
همزمان کاظم جاللی سخنگوی کميسيون امنيت ملی مجلس، در گفت و گو با 

اگر گزارش کوی مدون شود بسيار کار "خاطرنشان کرد  »فرارو«سامانه خبری 
ساز خواهد بود، اما مسئوليت کار بر عهده تيمی به سرپرستی ابوترابی است و 

 ".قاعدتا مسئله را اگر با ايشان مطرح کنيد، خيلی بهتر خواهد بود
نيازی به "جاللی پيرامون هشدار الياس نادران به افشاگری خاطرنشان کرد 

افشاگری نيست، آقای نادران عضو همان گروه پيگيری قضيه بودند و برای تهيه 
هايی را صورت دادند و بهتر است گزارش به نوعی تهيه و  گزارش، پيگيری

 .ارائه گردد
 

 اصال گزارشی تهيه نشده است
کسی يا "سخنگوی کميسيون امنيت ملی مجلس اظهارنظر نادران مبنی براينکه 

نه، اين "را، شديد تکذيب کرد و گفت " گروهی مانع از ارائه گزارش کميته است
اصل مسئله اين است که اصال گزارش تهيه نشده است . مسئله وجود ندارد

 ".های از آن گزارش وجود دارد و در ذهن همه ما هست بخش
 

 برخی ها قبال گفته بودند
در همين رابطه، اوايل ارديبهشت ماه امسال نيز، جمشيد انصاری، عضو 
فراکسيون اقليت مجلس در مناظره ای در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران 

ای برای پيگيری ماجرای حمله به کوی  اساسا کميته"خاطرنشان کرده بود 
دانشگاه در مجلس تشکيل نشده و شما هم منتظر نباشيد گزارشی از سوی مجلس 

ای نه از سوی رئيس مجلس و نه خود  در اين خصوص ارائه شود، زيرا کميته
 ".مجلس انتخاب نشده است

اين نماينده اصالح طلب، پيش از اظهارات اخير نمايندگان اصولگرا، در جمع 
راجع به آن چه اتفاق افتاده و : "دانشجويان دانشگاه تهران به صراحت گفته بود

 ٢۵عامالن آن واقعه، هيچ ابهامی وجود ندارد و مشخص هم می باشد چه کسانی 
ای برای برخورد با آنها وجود  به کوِی دانشگاه حمله کرده اند، اما اراده ٨٨خرداد
 (ششم ارديبهشت -ايلنا." (ندارد

گفتنی است طی سالی که گذشت، بارها اعالم شده بود که به دستور علی 
ای ويژه تشکيل شده تا پيرامون حمله به کوی و  ، کميته)رئيس مجلس)الريجانی 

 .مجتمع سبحان، حقيقت يابی کرده و گزارشی جامع به نمايندگان ملت ارائه دهد
چندی پيش نريمان، عضو فراکسيون اصالح طلباِن مجلس، خطاب به دانشجويان 

و يک " مشکل ما در اين زمينه خود سانسوری است: "دانشگاه تهران گفته بود
نيز، داريوش ) دهم اسفندماه گذشته(روز پيش از بسته شدِن روزنامه اعتماد 

قنبری سخنگوی فراکسيون اصالح طلب مجلس، در مصاحبه با آخرين شماره آن 
علل و عوامل شکل گيری "در مورد " سواالتی جدی"روزنامه تاکيد کرده بود 

فراکسيون اقليت براساس قول رئيس مجلس، "وجود دارد و " حادثه کوی دانشگاه
کماکان منتظر است ببيند گزارش کميته حقيقت ياب در مورد حمله به کوی 

دانشگاه و ديگر برخوردهای خشونت آميز چه زمان ارائه می شود و در قبال چه 
 .کند موضوعاتی سکوت می

در سالگرد اين حادثه و رخداد ملی، هنوز اطالعی دقيق از آمران، عامالن، 
 .مقصران و قربانيان اين حادثه منتشر نشده است

 
ها،  تحقيق و تفحص درباره بازداشت  درخواست از مجلس برای
 ها و محاکمات غيرقانونی بازجويی

 نامه هفت فعال سياسي بازداشت شده به هيات رئيسه 
 

  :جرس
ای به   هفت تن از زندانيان سياسی پس از انتخابات رياست جمهوری در نامه

سرفصل، از تخلفات گسترده در  9هيات ريسه مجلس شورای اسالمی، با طرح 
های سياسی،  ها و محاکمات غير قانونی چهره ها، بازجويی حوزه بازداشت

مطبوعاتی و زندانيان سياسی، خواستار تحقيق و تفحص مجلس از اين روند 
  .شدند

زاده، عبداهللا  زاده، سيد مصطفی تاج نيوز، محسن امين به گزارش پارلمان
 اهللا عرب سرخی، محسن ميردامادی  زاده، محسن صفايی فراهانی، فيض رمضان



6 

 1389خرداد ماه   27

دارد؛ گزارشی عمومی بوده که   برنامه ريزی شده به شخص عليرضا بهشتی را
عالوه بر انتشار گسترده آن در سايت ها و رسانه ها توسط انتشارات مجموعه 

چاپ و بصورت عمومی نيز توسط سخنگوی مجموعه در حاشيه نشست شورای 
تصوير قرايت اين گزارش حتی در (حقوق بشر سازمان ملل متحد ارايه شد 

، )خردادماه سال جاری نيز نمايش داده شد ٢٢سيمای جمهوری اسالمی در تاريخ 
از اين رو اين گزارش که برگرفته از تحقيقات ميدانی و اطالعات استخراجی و 

جمع آوری شده مجموعه بود، با توجه به نحوه انتشار عمومی آن بدون اينکه نياز 
به ارسال خصوصی وجود داشته باشد و نيز انتشار عمومی آن پيش از انتشار 

ليست آقای بهشتی به خوبی گواه از فقدان وجود طرحی است که دستگاه امنيتی 
 .است  مدعی آن

همينطور بر خالف ادعای رسانه های وابسته به دولت ايران، مطلقْا در هيچيک 
و در اين ! تن جان باخته ذکر نشده است ٧٢از گزارشات مجموعه تاکنون اسامی 

نفر ذکر می کند که باز در اين  ٧٧گزارش نيز، مجموعه تعداد جان باختگان را 
تن ديگر بعنوان  ٣۶نفر از اين تعداد در بخش اسامی مستند و  ۴١  تن، ٧٧

بخش جان  - ١٧و  ١۶صفحات . (غيرموثق و نيازمند اسناد اعالم شده است
 )باختگان غيرنظامی

و در نهايت نيز الزم به توضيح است که باز هم برخالف ادعای واهی رسانه 
های دولتی، مبنی بر شهيد سازی، اسامی ترانه موسوی و سعيده پورآقايی، با 

اينکه مجموعه، پاسخهای دولت را در موضوع اين دو نام، ابهام زدا نميداند اما و 
اساسا اين اسامی در گزارش مجموعه در دسته بندی اسامی غيرموثق و نياز به 

که اين موضوع نيز دليل ديگری بر ) همان صفحات. (اسناد قرار گرفته است
حساسيت های حرفه ای اين مجموعه و رويه غيرسياسی و همينطور بی اساس 

 .بودن اتهام اجرای سناريوی شهيد سازی است
اشاره حداقلی به نکات کلی مورد اشاره کافی است تا پرده از سناريويی ديگر که 

با در اختيار گرفتن قدرت رسانه های انحصاری و ماليات و سرمايه کشور توسط 
مجموعه فعاالن حقوق بشر . نيروهای قانون گريز آماده شده است، برداشته شود

در ايران با تاکيد بر هويت حقوقی و غيرسياسی بودن ماهيت خود، و با تاسف از 
اين رويه، و در عين نااميدی از پخش اين جوابيه در رسانه به اصطالح ملی، 

دستگاه امنيتی را دعوت می کند به جای تحريف واقعيت و سناريوسازی برای 
کوشندگان حقوق بشر و تالش برای نشان دادن بی اعتباری آمار و اسناد مدافعان 

حقوق بشر نسبت به مطالبی کالن تر از قبيل هزاران مورد نقض حقوق بشر 
منجمله بازداشت هزاران تن از معترضان و قتل ده ها شهروند معترض در همان 
گزارش پاسخگو باشد و تالش کنند هدف خود را مجازات آمران اين جنايات قرار 

 .دهد نه گزارشگران و افشاکنندگان آن
 ١٣٨٩ارديبهشت ماه  ٢٧، دبيرخانه مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران

 

كردستان در چهلم اعدام شدگان نوزده اردي بهشت در 
 خاموشي فرو رفت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
در پی فراخوان خاموشی شماری از فعالين مدنی، سياسی و مدافعان حقوق بشر 

اردی بهشت، در اعتراض به اجرای  19به منظور گراميداشت ياد اعدام شدگان 
اين احکام غيرقانونی و اعتراض به تحويل ندادن پيکرهای اعدام شدگان، شب 

 .گذشته کردستان در خاموشی فرو رفت
بنا به اطالع گزارشگران هرانا، اين طرح که با حمايت مستقيم سلطنه رضايی، 
مادر فرزاد کمانگر نيز همراه بود، شب گذشته در بسياری از شهرهای مناطق 

کردنشين منجمله سنندج، مهاباد، ميروان و کامياران با همکاری خودجوش مردم 
  .به اجرا درآمد

خردادماه 26شب چهارشنبه  10بر اساس اين طرح مقرر شده بود که ساعت 
شب چهلمين روز اعدام مخفيانه و جمعی فرزاد کمانگر، شيرين علم هولی، علی (

دقيقه مردم چراغ های منزل  5به مدت ) حيدريان، فرهاد وکيلی و مهدی اسالميان
 .خود را خاموش نمايند

گفتنی است برخی سازمان های سياسی و حقوق بشری نيز با صدور بيانيه هايی 
 .حمايت خود را از اين اعتراض مدنی اعالم نموده بودند

 رد سناريوي شهيد سازي و اعالم سناريويي 
 براي عليرضا بهشتي

 
 
 

 
 اطالعيه مطبوعاتی

دستگاه امنيتی به واسطه رسانه دروغ پرداز انحصاری به اصطالح ملی که از 
طريق ماليات و سرمايه های کشور تامين بودجه می شود، چندی است که 

فشارهای خود را در اشکال متعددی منجمله فشارهای رسانه ای و روانی بر 
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران افزايش داده که مجموع اين فشارها دارای 

آخرين هجمه های رسانه ای در اين رابطه  .ابعاد متعدد و اشکال پيچيده ای است
دقيقه ای در  ١۴عالوه بر متون سايت های نزديک به دولت به پخش ويديويی 

خرداد مربوط می شود که پرداختن به جزييات آن در دستور اين  ٢٢روز 
 .نوشتار نيست

در اين رابطه پيش تر مجموعه با موضع گيری در قبال اين هجمه ها و تخريب  
ها به کليت اتهامات مطرحه پاسخ داده بود و پس از آن نيز با جمع بندی نسبت به 
سناريو بودن اين جنگ رسانه ای سعی نمود با مشی متفاوتی به خنثی کردن اين 

در اين روند مجموعه سعی می کند به جای مکرر پاسخگويی به . روند بپردازد
اتهامات تکراری و جعلی مطرحه از سوی دستگاه امنيتی حکومت ايران که از 

کمترين وجاهت و مشروعيتی در قانون و اخالق برخوردار نيست به تحليل داليل 
 .و اهداف اين تخريب ها توام با روشن گری بپردازد

با توجه به شرايط و اطالعات دريافتی مبنی بر برنامه سناريوسازان برای 
افزايش فشارهای رسانه ای و روانی بر جريانات و افراد منتقد به خصوص 

شخص آقای سيد عليرضا بهشتی، مشاور ارشد مهندس ميرحسين موسوی، از 
رهبران معترضان موسوم به جنبش سبز، مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران 

الزم ديد پيش از اجرايی شدن سناريوی نيروهای امنيتی بر اساس وظيفه خود 
نسبت به شفاف سازی بيشتر در خصوص اتهامات مطرحه تحت عنوان پروژه 

 .شهيد سازی و نقش شبکه های سايبری بعنوان بخشی از اتهامات پاسخ دهد
رسانه های متعدد دولتی يا نزديک به دولت با استفاده از متن ذيل عمال اين 

 :سناريوسازی را آغاز کرده و تداوم بخشيدند
. نفره عليرضا بهشتی بوده است ٧٢پروژه دوم اما، پروژه تهيه ليست شهدای "

اين پروژه نيز دقيقًا مشابه نقشی که کيوان رفيعی ايفا کرده بود کليد خورده ويکی 
از عوامل منافقين با تماس با کيوان رفيعی مطالبی را تحت عنوان ليست کشته 

واسطه يعنی احمد  ٢شدگان در اختيار وی قرار می دهد و اين عامل سيا نيزبا 
باطبی و محسن مخملباف ليست را به عليرضا بهشتی مشاور ميرحسين موسوی 

شدگان پس از انتخابات  و نماينده وی در کميته موسوم به پيگيری بازداشت
عليرضا بهشتی نيز ليست مذکور را به ميرحسين موسوی و مهدی . رساند می

دهد که تشکيالت و تيم اين  جمهوری می کروبی، کانديداهای انتخابات دهم رياست
کنند که  سازی در اين خصوص می جمهوری اقدام به زمينه دو کانديدای رياست

اخبار کذب کشته شدن سعيده پورآقايی و ترانه موسوی از اين دست اخبار بودند 
تا با استفاده از سناريوهای خاص، سعی داشتند در اين جريان فتنه اعالم کنند که 

ويژه سازمان  ما شهيد داديم، گفتنی است اين دو پروژه دقيقًا سناريوی بيگانگان به
روزنامه ) " دهد سيا را برای ادامه تنش و آشوب در کشور وضوح بيشتری می

های ايران، کيهان، سايت های تابناک، گرداب، فارس، نگاه نو، رجانيوز، 
 ٢۴، العربيه و پرس تی وی صدا و سيمای دولتی، حدفاصل ۶و ٢و  ١کانالهای 

همانطور که اشاره شد، جهت تنوير افکار عمومی   ٨٩خرداد  ٢٢الی  ٨٨اسفند 
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران الزم ميداند فارغ از موضوع بی اساس 

بودن ارتباط مجموعه با کشور و سازمان سياسی مورد اشاره، نکاتی را جهت 
 .توضيح ارايه کند

گزارش و ليستی که توسط سناريوسازان به آن مکرر اشاره می شود، گزارش 
"(خرداد خونين"تفصيلی نقض حقوق بشر پس از انتخابات است که ابتدا به نام 

دو ماه اعتراض و  "و سپس نسخه به روز شده آن به نام) ٨٨تيرماه  ١٠
. بر روی خروجی های اين مجموعه قرار گرفت) ٨٨شهريورماه  ١٠" (سرکوب

اين گزارش برخالف ادعاهای سناريوسازان که قصد القای عمل برنامه ريزی 
 شده مجموعه در انتقال يک داده غيرعمومی از کانالی غيرعمومی و با نيتی 
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 آمريكا وزير دفاع و فرمانده سپاه ايران را تحريم كرد 
 

 : اخبار روز
 

دولت باراک اوباما رئيس جمهوری آمريکا روز چهارشنبه نام شمار ديگری از 
 . افراد و شرکت های ايرانی را به فهرست بلند تحريم های خود افزود

احمد وحيدی، وزير دفاع ايران و جواد کريمی ثابت مدير شرکت انرژی نوين به 
 . دليل ارتباط با برنامه اتمی ايران در فهرست تحريم ها قرار داده شده اند

نام سرلشگر محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی ايران 
و محمد رضا نقدی فرمانده سازمان بسيج سپاه پاسداران نيز در اين فهرست به 

 . چشم می خورد
اين تحريم ها يک هفته پس از تصويب قطعنامه تازه ای از تحريم ها عليه ايران 

در شورای امنيت سازمان ملل متحد در ارتباط با برنامه اتمی اش اعمال می 
 . شود

تيموتی گايتنر وزير دارايی آمريکا بعد از ظهر چهارشنبه در يک کنفرانس 
اقدامات امروز ما با هدف منصرف کردن ساير دولت : "خبری در واشنگتن گفت

ها و نهادهای مالی خارجی از معامله با اين موسسات که باعث کمک به فعاليت 
 ." های غيرقانونی ايران می شود انجام می شود

شانزدهمين بانک ايرانی که  -ايران " پست بانک"گايتنر به خبرنگاران گفت که 
" حمايت از فعاليت های اشاعه اتمی"برای  -به فهرست سياه افزوده می شود 

 . ايران تاسيس شده است
استوارت ليوی، معاون وزارت خزانه داری آمريکا، که از طراحان و مجريان 
تحريم های آمريکا عليه ايران به حساب می آيد نيز در اين کنفرانس خبری به 

 . سواالت خبرنگاران پاسخ داد
او در پاسخ به سوال آدی راوال خبرنگار بی بی سی در واشنگتن داير بر اين که 
چگونه به مردم ايران اطمينان می دهد که تحريم های اعالم شده امروز و سابق، 

حرف شما . سوال خيلی خوبی است: "نه آنها بلکه دولت را هدف می گيرد گفت
کامال برعکس، اين . ما با مردم ايران مشکل يا اختالفی نداريم. درست است

 ." دولت ايران و تصميم های آن است که مشکل آفرين است
اين کار . و ما می کوشيم تحريم ها را بر تصميم گيران متمرکز کنيم: "او افزود

را به دو طريق می کنيم، يکی با تمرکز بر کسانی است که درگير اين فعاليت 
و ثانيا فکر می کنم تمرکز ما بر سپاه پاسداران کامال با .... های غيرمجاز هستند

سپاه پاسداران همانطور که می دانيد نه تنها درگير فعاليت های . اين تطبيق دارد
 ." غيرمجاز است، بلکه فرصت ها را از مردم ايران می گيرد

به عقيده ما تمرکز بر سپاه پاسداران، همانطور که در سازمان ملل انجام داديم و "
به طور يکجانبه يا با شرکای خود در اطراف جهان کرده ايم، دقيقا درحال ارسال 

دنبال کسانی هستيم که مشغول سرکوب سياسی يا اقتصادی . پيام درست هستيم
 ." مردم ايران هستند

تدابير تازه دولت آمريکا نيروی هوايی و فرماندهی موشکی سپاه که مظنون به 
 . دست داشتن در برنامه اتمی ايران هستند را در بر می گيرد

 . پنج شرکت مرتبط با خطوط کشتيرانی ايران نيز مشمول اين تحريم ها هستند
شرکت محصوالت بنزين،  ٢٢آقای گايتنر گفت که دولت اوباما در مجموع 

که تحت مالکيت يا مديريت دولت ايران "انرژی و بيمه در داخل و خارج ايران 
 . را شناسايی کرده است" هستند

تمامی معامالت ميان هر يک از نام بردگان و "براساس تحريم های اتخاذ شده 
شهروندان آمريکايی ممنوع است، و شرکت ها و افراد نام برده هر نوع دارايی 

 ." در آمريکا داشته باشند مسدود خواهد شد
دولت اوباما قول داده بود که پس از تصويب قطعنامه سازمان ملل گام های 

يکجانبه بيشتری عليه ايران بردارد و از کشورهای ديگر خواسته است چنين 
 . کنند

بنابراين . الزم است کشورهای ديگر همگام با ما حرکت کنند: "آقای گايتنر گفت
در کنار تالش هايمان برای ايجاد حمايت بين المللی از تحريم های تازه، در پشت 

صحنه مشغول ايجاد حمايت بين المللی در ميان وزارتخانه های دارايی برای 
اقدامات اضافی بوده ايم تا جلوی سوءاستفاده ايران از نظام مالی بين المللی را 

 ." بگيريم
وزرای خارجه اتحاديه اروپا روز دوشنبه تحريم های تازه ای را عليه ايران 

 . پيشنهاد کرده بودند
ايران نظامی بودن برنامه اتمی اش را رد می کند و تحريم ها را بی ارزش می 

 . داند
 

 اتحاديه اروپا صنعت نفت و گاز ايران را تحريم كرد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : راديوفردا
های بيشتر ايران در بروکسل به  رهبران اتحاديه اروپا روز پنجشنبه بر سر تحريم

شورای   های تازه محدوده تحريم  بسيار فراتر از  ها توافق رسيدند؛ اين تحريم
گذاری  امنيت سازمان ملل عليه ايران رفته است، شامل اقداماتی برای منع سرمايه

 در بخش نفت و گاز و صنعت پااليشگاهی ايران خواهد بود
اتحاديه اروپا در حالی تصميم به تحريم مضاعف ايران گرفته است که در روز 

ها  خرداد ماه امسال، شورای امنيت سازمان ملل سرانجام دور چهارم تحريم ٢٠
 .عليه ايران را به تصويب رساند

های مضاعف اتحاديه اروپا که احتماال در عرض چند هفته آينده به اجرا  تحريم
آيد، بخش بازرگانی و از جمله کاالهايی که کاربرد دوگانه دارند را هدف  در می

هايی است  بيمه و ترابری ايران نيز از ديگر حوزه دهد؛ بخش بانکداری، قرار می
گذاری تازه، کمک  سرمايه» .که اتحاديه اروپا قصد دارد بر آنها تحريم اعمال کند

ها به ويژه در  فنی و انتقال فناوری، تجهيزات و خدمات مربوط به اين حوزه
های  از موارد تحريم «بخش پااليش، مايع سازی و فناوری گاز مايع طبيعی

 .اتحاديه اروپا در بخش انرژی ايران است
 

اتحاديه اروپا عميقا «: اند رهبران اتحاديه اروپا روز دوشنبه در بيانيه خود آورده
های  ها را که برای رفع نگرانی متاسف است از اينکه ايران بسياری از فرصت

ای ايران، پيشنهاد شده بود، مغتنم  جامعه جهانی درباره ماهيت برنامه هسته
 «.ندانست

در چنين شرايطی، اقدامات «: کنند رهبران اتحاديه اروپا در ادامه تصريح می
 «.ناپذير شده است محدودکننده اجتناب

خبرگزاری رويتز، به نقل از منابع ديپلماتيک خود گزارش داده است که برخی 
گذاری در بخش نفت  از کشورهای اتحاديه اروپا و از جمله آلمان به دليل سرمايه

های ايران دارای مالحظات و  و گاز ايران، درباره شدت بخشيدن به تحريم
ای قاطع  هايی بودند، اما با اين حال همه رهبران سرانجام بيانيه نگرانی

 .صادرکردند
زند که  های يکجانبه عليه ايران می اتحاديه اروپا در حالی دست به اعمال تحريم

های  در آن سوی اقيانوس اطلس نيز، کنگره اياالت متحده در تدارک تحريم
 .مشابهی عليه ايران است

شورای امنيت عليه  ١٩٢٩داری آمريکا در چارچوب اجرای قطعنامه  خزانه
ايران، روز چهارشنبه فرمانده سپاه و وزير دفاع ايران را به همراه تعدادی از 

های نفتی، يک بانک دولتی و نيروی هوايی و فرماندهی موشکی سپاه در  شرکت
 .فهرست تحريم خود قرار داد

های روز چهارشنبه نخستين دسته از اقدامات دولت آمريکا در چارچوب  تحريم
 .شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران است ١٩٢٩اجرای قطعنامه 
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 جانبه آمريكا عليه سپاه پاسداران  هاي يك تشديد تحريم
 
 
 
 
 
 
 

 :دويچه وله
جانبه  ها عليه ايران، دولت آمريکا در اقدامی يک در پی افزايش تحريم 

های اقتصادی را به فهرست  فرماندهان سپاه و بسيج، وزير دفاع و برخی شرکت
نيروی هوايی و فرماندهی موشکی سپاه نيز در اين . های خود افزود تحريم

 .فهرست جای دارند
ها و موسسات ايرانی، دور جديدی  ، شرکت دولت آمريکا با معرفی نام اشخاص 

 .جانبه خود عليه جمهوری اسالمی را آغاز کرده است های يک از تحريم
در شورای امنيت سازمان ملل متحد، وزارت  ١٩٢٩در پی تصويب قطعنامه  

های نفتی،  برخی شرکت) ژوئن ١۶(داری آمريکا در روز چهارشنبه  خزانه
موسسات مالی و نيروی هوايی و فرماندهی موشکی سپاه پاسداران را بر روی 

 .های خود قرار داده است فهرست تحريم
ها و افراد تحريمی  شرکت داری آمريکا، دارايی بنا به دستور وزارت خزانه 

های آمريکايی با اين موسسات  معامله افراد و شرکت. توقيف و مسدود خواهد شد
 .ايرانی نيز از اين پس ممنوع است

: داری آمريکا، در نشست خبری در واشنگتن گفت تيموتی گايتنر، وزير خزانه 
ها و موسسات مالی  گيرد که ديگر دولت تدابير کنونی با اين هدف صورت می«

های غيرقانونی هستند،  های ايرانی که در پی فعاليت خارجی از معامله با شرکت
 ».منصرف شوند

پشتيبانی از  «نيز که برای" پست بانک"داری آمريکا،  به گفته وزير خزانه 
در ايران تشکيل شده به فهرست موسسات تحريمی افزوده  »های اتمی فعاليت

  .آيد بانک تحريمی ايران به شمار می ١۶از جمله " پست بانک. "شده است
داری آمريکا و يکی از مسئوالن اصلی  استوارت ليوی، معاون وزارت خزانه 

ها عليه ايران در اين نشست خبری تصريح کرد که دولت آمريکا با مردم  تحريم
ها تنها دولت جمهوری اسالمی را هدف خود قرار  ايران اختالفی نداشته و تحريم

 .اند داده
 
 
 
 
 
 
 
  

 ها عليه سپاه پاسداران تمرکز تحريم
 

نيروی هوايی و فرماندهی موشکی سپاه پاسداران نيز به فهرست موسسات 
به گفته مقامات آمريکايی سپاه پاسداران و . تحريمی آمريکا افزوده شده است

های دوربرد و بالستيکی  های وابسته به آن در ساخت و توسعه موشک شرکت
ها سپاه  ها وشرکت آمريکا پيشتر نيز برخی ارگان. نقشی موثر داشته و دارند

ای در فهرست  ی هسته پاسداران را به خاطر پيشتيبانی از تروريسم و برنامه
 .نهادهای تحريمی گنجانده بود

ها نام افرادی نظير سردار احمد وحيدی، وزير دفاع،  در فهرست تحريم 
محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه، محمدرضا نقدی، فرمانده بسيج سپاه و جواد 

 .شود کريمی ثابت، مدير شرکت انرژی نوين ديده می
از مجموعه " راه ساحل"و شرکت " سپانير"شرکت مهندسی نفت و گاز  

های جديد  االنبيا سپاه نيز به فهرست تحريم های وابسته به قرارگاه خاتم شرکت
های نفتی، انرژی  شرکت ايرانی در عرصه فرآورده ٢٢. اند آمريکا افزوده شده

 .آيند و بيمه نيز از جمله موسسات تحريمی به شمار می
کشتی از خطوط کشتيرانی  ٩٠داری آمريکا همچنين نام  وزارت خزانه 

دولت آمريکا از . خود ذکر کرده است" ليست سياه"جمهوری اسالمی را در 
ديگر کشورهای جهان نيز خواسته که همزمان با اقدامات واشنگتن دست به 

 .ها عليه جمهوری اسالمی زنند گسترش تحريم

 پردازد  بريتيش پتروليوم غرامت مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :دويچه وله
اعالم کرد که اين " بی پی"ای چهارساعته با سران  باراک اوباما پس از مذاکره 

ميليارد دالر خسارت  ٢٠ی خليج مکزيک  ديدگان از فاجعه شرکت به خسارت
پس از اين مذاکره، يکی از سران شرکت رسما از مردم آمريکا . خواهد پرداخت
 .عذرخواهی کرد

بر انسان و ماشين و انواع و اقسام مواد برای بستن منفذ " بريتيش پتروليوم"فشار  
ای نگذاشته و همچنان در   کننده منبع نفت در اعماق خليج مکزيک هنوز تأثير تعيين

در اين ميان اما فشار باراک اوباما . کند زا نفت خام به دريا نشت می ابعادی فاجعه
تأثير گذاشته و اين شرکت بزرگ نفتی پذيرفته است که به " بريتيش پتروليوم"بر 

 .ی خليج مکزيک خسارت بپردازد ديدگان از فاجعه خسارت
  

 ميليارد دالر ٢٠
اين . ميليارد دالر است ٢٠شده  رئيس جمهور آمريکا اعالم کرد که مقدار تعيين 

سرپرست آن . گيرد ی امين مستقل از دولت قرار می مبلغ در اختيار يک مؤسسه
ی  او کسی است که در دوره. خواهد بود (Kenneth Feinberg)ِکِنت فاينبرگ 

بحران مالی از طرف دولت مأمور شده بود که کارمزدهای مديران ارشد 
سپتامبر  ١١او همچنين پس از ترور بزرگ . های بزرگ را کنترل کند شرکت

 .ديدگان از اين حادثه بود سرپرست صندوقی برای جبران ضرر آسيب
قانونی وجود . ميليارد دالر خسارت امری معمول نيست ٢٠در آمريکا پرداخت  

گردد و در آن سقف پرداخت خسارت ناشی از  دارد که به صد سال پيش برمی
 .ميليون دالر تعيين شده است ٧۵ای که به تقصير باشند،  های صنعتی سانحه

ای که با مديران بريتيش پتروليوم داشت، با اشاره به  باراک اوباما پس از مذاکره 
از اين رو «او افزود که . اين قانون گفت که چنين مقداری آشکارا ناکافی است

 .»ميليارد دالر موافقت کرده است ٢٠خوشحالم که بريتيش پتروليوم با پرداخت 
  

 مسئوليت بريتيش پتروليوم
اوباما نتايج مذاکره با مديران بريتيش پتروليوم را در زمانی اعالم کرد که در  

جهت . گرفت باال می" خطاب به ملت"ی او  شنبه ها داشت انتقاد از نطق سه رسانه
ی کافی از  ی خليج مکزيک به اندازه انتقاد اين بود که اوباما در برخورد با فاجعه

ها را  خود قاطعيت نشان نداده، به اندازه کافی به بريتيش پتروليوم نتاخته و شرکت
 .آنچنان که بايد متوجه مسئوليت خود در حفظ محيط زيست نکرده است

نتايج مثبت مذاکرات با سران بريتيش پتروليوم تا حدی از شدت انتقادها به اوباما  
اوباما پس از مذاکرات اعالم کرد که بريتيش پتروليوم از خود احساس . کاهد می

او افزود که نبايد کاری کرد که اين شرکت توان خود را . مسئوليت نشان داده است
 .قوی و پرتوان بماند" بی پی"از دست دهد، چون از نظر او به نفع همه است که 

 Carl-Henric)هنريک سوانبرگ -ی روز چهارشنبه، کارل پس از مذاکره 
Svanberg) از طرف اين شرکت از مردم آمريکا " بی پی"، رئيس هيئت نظارت

وگو با اوباما همچنين  ی مطبوعاتی پس از گفت او در مصاحبه. عذرخواهی کرد
 .به سهامداران خود سودی پرداخت نخواهد کرد" بی پی"اعالم کرد که امسال 
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ترين  مهم«جمهوری اسالمی است و از سوی هيالری کلينتون به عنوان 
ارزيابی شده است، از جمله  »هايی که ايران تاکنون با آن مواجه بوده تحريم
ای ايران هدف قرار داده  هايی را در رابطه با فعاليت موشکی و هسته شرکت
 .است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
به اين سو، در اجرای توافق تحويل  ٢٠٠۵های روس نيز که از دسامبر  مقام

اند که  اند، به تازگی گفته به ايران تعلل کرده ٣٠٠ -سامانه موشکی اس
های در نظر گرفته شده در اين قطعنامه، تحويل اين سامانه دفاعی به  محدوديت

 .گيرد ايران را نيز در بر می
های  در قطعنامـه اخير، قـدرت«گويد که  با اين احمد وحيدی وزير دفاع ايران می

استکباری فـروش تسليحات را بـه ايران تحريم کردند که ما نه تنها طالب اين 
 .«گونه تسليحات نيستيم بلکه توان و آمادگی صادرات آنها را نيز داريم

دارد و افزود  »آثار معکوس»هايی از اين دست  وی تأکيد کرده است که قطعنامه
های راهسازی، سد سـازی، عمرانی و مانند اينها نـه تنها  تحريـم شرکت«که 

شود بلکه جوانان و نخبگان ما را بـرای خودکفايی بيشتر  مـانع تـوسعه کشور نمی
 .«کند تشويق می

های  پيش از اين جانشين فرماندهی سپاه پاسداران ايران نيز در واکنش به تحريم
های  جديد شورای امنيت سازمان ملل که از جمله سپاه پاسداران و شرکت

اقتصادی وابسته به اين نهاد نظامی را هدف قرار داده است، گفته بود که سپاه 
 .ها نيست نگران تشديد تحريم

سرتيپ پاسدار حسين سالمی، در تشريح موضع سپاه در قبال قطعنامه تازه 
اين دنياى «شوراى امنيت سازمان ملل متحد عليه جمهورى اسالمى گفته بود که 

ها نيستيم و  کند، بنابراين ما نگران تحريم بيرون است که از اين تحريم ضرر مى
هاى بزرگ طراحى  اساسًا حيات اقتصادى خود را بر اساس تعامل با قدرت

 «.ايم نکرده
مؤسسه وابسته به  ١۵های سازمان ملل متحد که شامل  در چارچوب اجرای تحريم
شود، اياالت متحده روز گذشته فهرستی را از  سپاه پاسداران ايران نيز می

های حقوقی و حقيقی ايران منتشر کرد، که در فهرست تحريم اين کشور  شخصيت
 .اند قرار گرفته

داری آمريکا که روز چهارشنبه منتشر شد، در برگيرنده  فهرست وزارت خزانه
های نفتی، يک بانک دولتی و نيروی هوايی و فرماندهی  تعدادی از شرکت

 .موشکی سپاه پاسداران است
آمريکا همچنين در اين چارچوب چند مقام رسمی ايران را مشمول محدوديت سفر 

کرده است که از جمله اين افراد، احمد وحيدی، وزير دفاع جمهوری اسالمی، 
 .است

های محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران  عالوه بر آقای وحيدی، نام
انقالب اسالمی، و محمدرضا نقدی، فرمانده سازمان بسيج، نيز در فهرست 

  .های اياالت متحده قرار گرفته است تحريم

 تحريم سپاه موجب افتخار است: سعيدی
  

االسالم علی سعيدی نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران در واکنش به   حجت
اين موضوع که «: های عليه جمهوری اسالمی، بويژه سپاه گفت برقراری تحريم

وی  ».لبه تيغ تحريم دشمنان متوجه سپاه پاسداران است، موجب افتخار ما است
در سياست  »نشان از سردرگمی«و  »آميز تضاد«اقدامات تنبيهی آمريکا را 
 .خارجی اين کشور دانست

های ايرانی به کشورهای غربی هشدار داد و  سعيدی درباره بازرسی کشتی 
کنم که کشورهای غربی برای حفظ امنيت خود وارد اين بازی  توصيه می«: گفت

بازی را وارد مرحله «های ايرانی  به گفته سعيدی کنترل کشتی ».خطرناک نشوند
 ».که ايران مجبور به مقابله به مثل خواهد شد تخاصمی خواهد کرد، بطوری

به موجب قطعنامه اخير شورای امنيت، جامعه جهانی مجاز به بازرسی  
شورای امنيت با اين اقدام خواهان . های مشکوک به مقصد ايران است کشتی

 .های اتمی و موشکی به ايران است جلوگيری از ورود محموله
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تر در آينده نزديک اندازی رآکتوری قوی راه 
  

خرداد در  ٢۶اکبر صالحی، رئيس سازمان انرژی اتمی در روز چهارشنبه  علی
ساله خود  ۵٠اعالم کرد، که ايران با تجربه " همايش تهيه و کنترل راديوداروها"

 .های علمی بااليی است ای دارای ظرفيت آوری هسته در فن
اندازی رآکتورهای متعددی در  تصميم ما بر اين است که با راه«: صالحی افزود 

شرق و غرب کشور برای توليد راديوداروها، به فروش و  شمال، جنوب 
صادرات اين داروها به کشورهای منطقه و کشورهای اسالمی که بسيار به آنها 

 ».نيازمندند و در مضيقه هستند کمک کنيم
سياست دو پهلوی فشار «صالحی تصريح کرد که جمهوری اسالمی نيز در قبال  

خواهد  »راهبردی دوگانه«از سوی کشورهای غربی دست به اتخاذ  »وگو و گفت
وی گفت سازمان انرژی اتمی در حال طراحی رآکتوری با قدرتی بيشتر از . زد

رآکتور تهران برای توليد راديودارو است و اين رآکتور بزودی در کشور 
 .شود اندازی می راه

صالحی درباره محل ساخت اين رآکتور جديد سخنی نگفت و پيرامون تامين  
اظهارات صالحی در . سوخت الزم برای اين رآکتور پزشکی نيز سکوت کرد

شود، که ايران در حال حاضر برای تهيه سوخت رآکتور  حالی اعالم می
از سوی ديگر قطعنامه جديد . ای مواجه است پژوهشی تهران با مشکالت عديده
ای با جمهوری اسالمی را بسيار محدود کرده  شورای امنيت نيز معامالت هسته

 .است
 

 هاي جديد شوراي امنيت واكنش وزير دفاع ايران به تحريم
 

 : راديو فردا
های جديد عليه  احمد وحيدی، وزير دفاع ايران، که نام وی در فهرست تحريم

شود، روز پنجشنبه قطعنامه جديد شورای امنيت عليه  جمهوری اسالمی ديده می
ابهت «اثر توصيف کرد و افزود که اين قطعنامه شکسته شدن  ايران را بی

 .های غربی را در پی دارد دولت »پوشالی
های واحد مرکزی خبر، وابسته به راديو و تلويزيون  آقای وحيدی که به پرسش
ايـران در زمينه ساخت و توليد انبوه »داد، اضافه کرد که  دولتی ايران، پاسخ می

های اخير  هـای جنگی خودکفاست و تحريم توپ، تـانک، بـالگرد و کشتی
های استکباری و شورای امنيت به موضوعات و  دهنده تسلط نداشتن قدرت نشان

 .«عمق کينه و سوء نيت آنان با ملت ايران است
 ها عليه  سازمان ملل که خواستار اعمال دور چهارم تحريم ١٩٢٩قطعنامه 
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 محروميت يکی از اعضای سازمان ادوار تحکيم وحدت از تحصيل
 

 خبرگزاری هرانا 
سيروس بنه گزی عضو شعبه بوشهر سازمان ادوار تحکيم وحدت، از ادامه ی  

 .تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد محروم شد
به گزارش ادوار نيوز، سيروس بنه گزی که با شرکت در مرحله کارشناسی 
ارشد رشته علوم سياسی قصد ادامه تحصيل داشت با اعالم نقص پرونده از 

سوی مسئولين آموزش عالی به دفتر پيگيری سازمان سنجش مراجعه که به وی 
 .اعالم می شود بدليل عدم تاييد صالحيت سياسی قادر به ادامه تحصيل نيست

الزم بذکر است اين فعال مطبوعاتی و سياسی پيش از اين نيز بدفعات توسط 
 .بازداشت شده بود  دستگاه امنيتی استان بوشهر احضار و بعضا

 
 بازداشت قدرت محمدی، شهردار سابق قصر شيرين

 
 خبرگزاری هرانا

قدرت محمدی شهردار سابق قصر شيرين و نفر اول شورای شهر اولين دوره 
 .خرداد ماه بازداشت شده است 22انتخابات شورای شهر و روستا، روز شنبه 

به گزارش آژانس خبری موکريان، مأموران پس از مراجعه به منزل قدرت 
  .محمدی و بازداشت اين چهره اصالح طلب، وی را به کرمانشاه منتقل کردند

گفتنی است، تا لحظه تنظيم خبر هيچ علتی برای بازداشت اين فعال سياسی از 
 .سوی مقامات رسمی اعالم نشده است

 
 حمله عصبی مسعود لواسانی، روزنامه نگار زندانی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :کلمه
بنا بر برخی شنيده ها و گزارشات، حسين   تا آزادی روزنامه نگاران زندانی

دچار حمله عصبی  ٢۵/٣/١٣٨٩لواسانی روزنامه نگار زندانی، روز سه شنبه 
 .شده است

به گزارش کلمه، در پی اين حمله عصبی، حسين لواسانی به بهداری اوين منتقل 
شده ولی عليرغم نياز به مراقبت در بيمارستان، از انتقال او به بيمارستان 

  .جلوگيری شده است
گفتنی است اين روزنامه نگار زندانی در اثر اين حمله به صورت موقت و به 

 .مدت يک ساعت بينايی اش را از دست داده است
لواسانی که از چهارم مهرماه گذشته تا کنون در زندان به سر می برد، بيش از 

سال از همکاران مطبوعات اصالح طلب، از جمله شرق، کارگزاران و  ١٠
اعتماد ملی بوده و دادگاه تجديد نظر استان تهران، فروردين ماه امسال، وی را 

به شش سال حبس تعزيری و ده سال محروميت از فعاليت های مطبوعاتی 
 .محکوم کرد

 
جلوگيری از ادامه تحصيل يک عضو ادوار تحکيم وحدت در 

  مقطع کارشناسی ارشد
 

  :کلمه
سيروس بنه گزی عضو شعبه بوشهر سازمان ادوار تحکيم وحدت، از ادامه ی 

 .تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد محروم شد
به گزارش ادوار نيوز، سيروس بنه گزی که با شرکت در مرحله کارشناسی 
ارشد رشته علوم سياسی قصد ادامه تحصيل داشت با اعالم نقص پرونده از 

سوی مسئولين آموزش عالی به دفتر پيگيری سازمان سنجش مراجعه که به وی 
 .اعالم می شود بدليل عدم تاييد صالحيت سياسی قادر به ادامه تحصيل نيست

الزم بذکر است اين فعال مطبوعاتی و سياسی پيش از اين نيز بدفعات توسط 
 .بازداشت شده بود  دستگاه امنيتی استان بوشهر احضار و بعضا

 اعتراض، بازداشت، مجازات
 

 ناپديد شدن مهندس ابراهيم رشيدي روزنامه نگار 
 آذربايجاني در اردبيل

 
 : ساواالن سسي 

مهندس ابراهيم رشيدي روزنامه نگار و وبالگ نويس آذربايجاني از روز دوشنبه 
 .در اردبيل ناپديد شده است ٨٩خرداد  ٢۴

 ٨٩خرداد  ٢۴اين وبالگ نويس و روزنامه نگار آذربايجاني عصر روز دوشنبه 
پس از مالقات با يکي از دوستانش در بازار اردبيل در راه بازگشت به منزل 

 .خواهرش ناپديد شده و تا کنون تماسي با خانواد نداشته است
شاهدان عيني مي گويند ماموران امنيتي ابراهيم رشيدي را در مسير بازگشت به 
منزل خواهرش تحت تعقيب قرار داده بودند و گمان مي برند که رشيدي توسط 

 .ماموران اداره اطالعات اردبيل بازداشت شده باشد
مسئولين امنيتي از دادن پاسخ به سواالت خانواده رشيدي امتناع کرده و از 

خانواده اين فعال مدني آذربايجاني به . بازداشت وي ابراز بي اطالعي مي کنند
چندي پيش نيز ماموران امنيتي با مراجعه .شدت نگران سالمتي جسمي وي هستند

پس از  (خياو(به منزل پدري اين وبالگ نويس آذربايجاني در شهر مشکين شهر
 .تفتيش منزل کتابها و دست نوشته هاي وي را با خود برده بودند

پس از  ٨٧آذر  ١۵بازداشت و  ٨۵رشيدي پيش از اين نيز در فروردين و خرداد 
 .ماه حبس تعزيري از زندان اروميه آزاد شده بود ۵تحمل 

و هفته نامه توقيف شده " بايرام"ابراهيم رشيدي عضو هيات تحريريه ماهنامه 
و وبالگ نويس، مدرس زبان ترکي آذربايجاني، عضو مؤسس " نويد آذربايجان"

عضو هيأت مؤسس و دبير کانون   ، "آذرتوپراق" (NGO)سازمان غير دولتي
،  "اولدوز"دانشگاه اورميه، مدير مسؤل نشريه دانشجويي " استاد شهريار"فرهنگي

در دانشگاه اورميه و شاعر آذربايجاني مي " بولوت"سردبير نشريه دانشجويي 
  .باشد

اين فعال شناخته شده آذربايجاني در طي سالهاي گذشته بارها بازداشت و زنداني 
مي  ١آوريل و  ١سازمان عفو بين الملل با صدور اطالعيه هايي در . شده است
، بازداشت و فشار بر اين وبالگ نويس و روزنامه نگار آذربايجاني را ٢٠٠۶

 .محکوم نموده بود
 

 دو سال و نود و يک روز حبس تعزيری برای شاهين زينعلی
 

 خبرگزاری هرانا
دادگاه  26خردادماه، شاهين زيعلی از سوی شعبه  26صبح روز چهارشنبه  

انقالب به رياست قاضی پيرعباسی، به دو سال و نود و يک روز حبس تعزيری 
 .محکوم کرد

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، حکم صادره در خصوص اين روزنامه نگار و 
سال حبس به جهت اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور از  2فعال سياسی حاکی از 

روز حبس به جهت فعاليت تبليغی  91طريق عضويت در حزب پان ايرانيست، 
عليه نظام از طريق شرکت در تجمعات غير قانونی منجر به اغتشاش، و مصاحبه 
با رسانه های بيگانه و پرداخت مبلغ يک ميليون و پانصد هزار ريال جزای نقدی 

 .می باشد
شاهين زينعلی پس از چهار ماه بی خبری از پرونده خود اول خرداد ماه به شعبه 

بيست وششم دادگاه انقالب تهران برای کسب اخرين دفاع احضار شد که به 
خرداد  22درخواست محمد مصطفايی وکيل مدافع ايشان جلسه رسيدگی به تاريخ 

 .ماه سال جاری موکول شد
حکم دو سال و نود و يک روز حبس تعزيری برای اين روزنامه نگار با سابقه به 

 .وکيل ايشان به صورت حضوری و شفاهی ابالغ شده است
در منزل شخصی خود  88ديماه  7ساله که در تاريخ  29اين روزنامه نگار 

زندان اوين شده پس از گذراندن بيش از سه هفته  240بازداشت و راهی بند 
بازداشت در انفرادی وزارت اطالعات با توديع وثيقه يک ميليارد ريالی موقتا 

 .ازاد شد
هنگام بازداشت نيز منزل وی مورد بازرسی کامل قرار گرفته که تمامی مدارک 
شناسايی وی از جمله پاسپورت، وسايل شخصی، کتاب های تخصصی روزنامه 

نگاری و ارشيو خبری ايشان توقيف شد و با گذشت بيش از پنج ماه نيروهای 
 .امنيتی از بازگرداندن وسايل مذکور امتناع می ورزند
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بدحجابی در جامعه کامال نمود پيدا کرده و در دانشگاه نيز نمود داشته تا جايی که 
جو نارضايتی درباره پديده بدحجابی بوجود آمد لذا در جلساتی با روسای پرديسها 

و دانشکده های دانشگاه تهران خواستار کار فرهنگی در زمينه حجاب و عفاف 
 .شديم

محيط دانشگاه مقدس است لذا از روسای : مديرکل حراست دانشگاه تهران افزود
پرديسها و دانشگاه ها خواستار شديم تعداد انگشت شماری که بدحجاب هستند را 
. نصيحت کنند و برخورد فرهنگی با پديده بدحجابی را در دستور کار داشته باشند

همچنين جلوگيری از ورود افراد بدحجاب به محيط دانشگاه مسير ديگری در 
البته اعتقاد داريم . برخورد با بدحجابی با استفاده از ظرفيتهای قانونی است

برخورد سلبی مکمل برخوردهای ايجابی است و اگر برخورد سلبی از 
 .برخوردهای فرهنگی پيشی بگيرد نتيجه واقعی و مطلوب حاصل نمی شود

اکثر دانشجويان نسبت به رعايت حجاب و استفاده از پوشش : وی خاطرنشان کرد
های مناسب متعهد هستند اما تعدادی نيز که آدمهای مغرضی هستند و به عنوان 

بدحجابی و استفاده از پوشش های نامناسب را در پيش گرفته اند، به “ مبارزه“
 .کميته انضباطی احضار می شوند

مديرکل حراست دانشگاه تهران از اجباری شدن استفاده از پوشش مقنعه در 
دانشکده های زبان های خارجی و علوم تربيتی دانشگاه تهران خبر داد و در 
پاسخ به اينکه آيا تا کنون پوشش مقنعه در محيط دانشگاه اجباری نبوده است 

پوشش مقنعه اجباری بوده اما ضابطه اجرايی که مديريت دانشکده ها بايد : گفت
 .بر اساس آن اعمال قانون می کردند وجود نداشته است

فضای بيرون دانشگاه فضای بازی است و اين فضا خود را در : خسروی افزود
رئيس دانشگاه تهران در شورای فرهنگی . محيط دانشگاهی نيز نشان داده است

دانشگاه تاکيد کرده که هم از ابزارهای قانونی و هم از راههای فرهنگی نسبت به 
اعتقاد داريم فضای برخورد با  .پوشش های نامناسب واکنش نشان داده شود

بدحجابی بايد دنبال شود اما برخورد سلبی بايد آخرين برخورد باشد و برخورد 
يعنی ابتدا افرادی که پوشش مناسب . فرهنگی و ارشادی بايد در صدر قرار گيرد

ندارند را بخواهيم و با آنها صحبت کنيم، در صورتی که صحبتها موثر واقع نشد 
 .از ظرفيتهای قانونی برای برخورد استفاده کنيم

مديرکل حراست دانشگاه تهران از آغاز منع ورود افراد بدحجاب به دانشگاه 
تا سه بار به دانشجويانی که پوشش نامناسب دارند در : تهران خبر داد و گفت

مبادی ورودی دانشگاه تذکر داده می شود و در صورتی که رعايت نکنند از 
 .ورودشان به دانشگاه جلوگيری به عمل می آيد

ماموران : وی درباره ساز و کار منع ورود افراد بدحجاب به دانشگاه تهران گفت
انتظامات به افرادی که دارای پوشش نامناسب هستند تذکر می دهند و بعضا 

جلوگيری از  .افرادی که وضعيت پوشش خيلی نامناسبی دارند را برمی گردانند
ورود افراد بدحجاب به دانشگاه تهران آغاز شده و بستر فرهنگی اين کار نيز در 

 .حال فراهم شدن است
خسروی با بيان اينکه تعداد معدودی از دانشجويان دارای پوشش نامناسب هستند، 

برخی پسرها نيز با پوششهای نامناسب در دانشگاه حاضر می شوند و : افزود
موضوع برخورد با بدحجابی در دانشگاه مختص دانشجويان دختر نيست بلکه از 
ورود دانشجويان پسری که پوشش مناسب ندارند نيز به دانشگاه جلوگيری بعمل 
می آيد به اين ترتيب که تا سه بار به دانشجوی بدحجاب تذکر داده می شود و در 
صورتی که پس از سه با رعايت نکنند از ورودشان به دانشگاه جلوگيری بعمل 

 .می آيد
وی مظاهر بدحجابی در محيط دانشگاه را صرفا مربوط به برخی دانشجويان 

دانشجويان ساير دانشگاهها نيز برای استفاده از  :دانشگاه تهران ندانست و افزود
کتابخانه مرکزی و انجام کارهای مطالعاتی در دانشگاه تهران تردد دارند که 

تردد اين دانشجويان نيز يک مشکل . متاسفانه برخی از آنها پوشش مناسب ندارند
وقتی از ورود اين افراد بدحجاب که دانشجوی دانشگاه . برای دانشگاه است

تهران نيز نيستند جلوگيری می شود اتهام جلوگيری از فعاليت علمی به حراست 
 .و دانشگاه نسبت داده می شود

مديرکل حراست دانشگاه تهران برخورد با مظاهر بدحجابی در دانشگاه را 
برخی شايد بخواهند از اين فضا بهره : اقدامی صرفا فرهنگی دانست و يادآور شد

اين ماه پيش از اين آبستن حوادثی . در خرداد ماه قرار داريم. برداری سياسی کنند
بوده که نمی خواهيم بحث فرهنگی دانشگاه تهران درباره حجاب به بحث های 

 .گذشته که پيرو انتخابات رياست جمهوری دهم ايجاد شد پيوند بخورد
خسروی با يادآوری حضور دانشجويان غير ايرانی که دارای فرهنگ مختلف 

دانشجويان غير ايرانی ميهمان ما هستند و باالخره   :درباره پوشش هستند گفت
دارای چارچوبهای متفاوت از نظر حجاب و پوشش هستند لذا بايد آئين نامه های 

 .مربوط به پوشش به آنها نيز تفهيم شود
 عزم دانشگاه تهران در برخورد با بدحجابی و توسعه : وی خاطرنشان کرد

 :هاي بزرگ نحوه برخورد با بدحجابي در دانشگاه
 جزئيات برنامه ها و جرائم 

 
 خبرگزاری هرانا

مسئوالن دانشگاه های تهران، صنعتی شريف، عالمه طباطبايی، علم و صنعت، 
خواجه نصيرالدين طوسی، صنعتی اصفهان، اصفهان، مازندران، تبريز و بوعلی 
همدان در گفتگو با خبرگزاری مهر از جزئيات برنامه های خود برای برخورد با 

 .بدحجابی دانشجويان خبر دادند
به گزارش مهر، با تشديد بدحجابی در کشور بسياری از مسئوالن بر مبارزه با 
بدحجابی در دو بخش ايجابی و سلبی تاکيد کردند و عده ای از نمايندگان مجلس 
در کميسيون فرهنگی خواستار ارائه توضيح در اين باره از سوی وزير کشور 

از سوی ديگر معاون فرهنگی نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در . شدند
دانشگاهها خواستار برخورد بدون مسامحه با بدحجابانی که پذيرای تذکر نيستند 

  .شد
مسئوالن دانشگاهی عمدتا معتقد به انجام فعاليت های فرهنگی برای جلوگيری  

از بدحجابی در مرحله نخست هستند و رويکرد ارشادی را نيز گزينه مناسب دوم 
 .مسئول دانشگاهی منعکس شده است ١١در اين گزارش نظرات . می دانند

 محروميت از تحصيل؛ جريمه بدحجابان دانشگاه عالمه طباطبايی
معاون دانشجويی و فرهنگی دانشگاه عالمه طباطبايی با تشريح نحوه برخورد با 
بدحجابان در اين دانشگاه از احضار دانشجويان بدحجاب به کميته انضباطی خبر 

برای برخی بدحجابان که به اين نوع پوشش مصر بوده اند يک تا دو : داد و گفت
 .ترم تعليق از تحصيل حکم انضباطی صادر شده است

تعداد بسياری از دانشجويان به دليل بدحجابی تذکر  :دکتر قادر پريز افزود
دريافت کرده اند اما به دليل محرمانه بودن آمار و ارقام در کميته انضباطی 

تعداد اين افراد کم نيست اما در . امکان اعالم تعداد دقيق آنها وجود ندارد
 .هزار دانشجو دارد عددی کوچک به شمار می آيد ١۶دانشگاهی که 

معاون دانشجويی دانشگاه عالمه طباطبايی اين افراد را دانشجويانی ناميد که پيش 
از احضار به کميته انضباطی از سوی مراجع مختلفی تذکر دريافت کرده اند و 

بسياری از احضار شدگان تذکرات مکرری از طرف روسای دانشکده : تاکيد کرد
ها و ساير مراجع فرهنگی دانشگاه به دليل بدحجابی و مشکالت اخالقی دريافت 

تعدادی از اين دانشجويان نيز در جلسات فرهنگی و ارشادی شرکت . کرده اند
کرده اند اما بر تخلف خود اصرار ورزيده اند که مستندات مربوط به اين رفتار 

 .نيز موجود است
قادر پريز با اشاره به اينکه در طول يکسال گذشته تعداد اين دانشجويان بسيار 

هر هفته افرادی به کميته انضباطی احضار می : گفت زياد بوده است به مهر
با اين افراد مطابق . شوند و تعداد آنها روز به روز و هفته به هفته متفاوت است

ترم  ايين نامه انضباطی برخورد می شود و احکامی نظير تعليق از تحصيل، يک
يا دو ترم با احتساب سنوات و يا بدون احتساب سنوات برای آنها در نظر گرفته 

 .می شود
 هفت تذکر دهنده حجاب در دانشگاه عالمه

رئيس دانشگاه عالمه طباطبايی نيز با اشاره به برنامه های اين دانشگاه برای 
از دو سه سال پيش طرحی را آغاز کرديم که : اجرای طرح عفاف و حجاب گفت

طی آن در هر دانشکده فردی با درجه تحصيل ليسانس انتخاب شد و با 
آموزشهايی که به آنها داده شد روش تذکر و يادآوری را فرا گرفتند تا بتواند با 

بر اساس اين طرح اکنون هفت نفر در . عاطفه و نرمی به دانشجويان تذکر دهند
هفت دانشکده عالمه حضور دارند که درباره حجاب و عفاف در صورت لزوم 

 .تذکر می دهند
شيوه کار اين افراد تذکر دهنده به اين صورت است  :صدرالدين شريعتی افزود

اگر فرد اصالح شد اطالعی از وضعيت وی  .که ابتدا به خود فرد تذکر می دهند
به مدير دانشکده ارائه نمی شود اما چنانچه فرد اصالح نشد به مدير دانشکده 

اطالع داده می شود و در صورتی که احساس شود افرادی تمردهای ذاتی دارند 
به کميته های انضباطی هدايت می شوند که آنجا هم در مراحل اوليه تذکر داده 

 .می شود
 ورود بدحجابان به دانشگاه تهران ممنوع شد

مديرکل حراست دانشگاه تهران از منع ورود افراد بدحجاب به دانشگاه تهران، 
اجبار مقنعه در برخی دانشکده های دانشگاه تهران و برخورد با دانشجويان پسر 

بدحجاب در دانشگاه خبر داد و درباره و وضعيت پوشش در پرديس هنرهای زيبا 
  .دانشگاه تهران توضيحاتی ارائه کرد

مصطفی خسروی با بيان اين مطلب از پيگيريهای رئيس دانشگاه تهران برای 
 : استفاده از ظرفيتهای فرهنگی و قانونی در برخورد با بدحجابی خبر داد و گفت
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 دقيقه کالسهای دانشگاه شريف ۵ حجاب موضوع
معاون دانشجويی دانشگاه صنعتی شريف درباره تعداد دانشجويان بدحجابی که 

به طور ميانگين در اين : به کميته انضباطی اين دانشگاه فراخوانده شده اند گفت
 .روز يک نفر به کميته انضباطی احضار می شوند ١۵دانشگاه در هر 

دانشجويانی از اين دانشگاه به  :دکتر بيژن وثوقی وحدت با بيان اين خبر افزود
در دانشگاهی که . کميته انضباطی احضار شده اند اما تعداد آنها بسيار کم است

دانشجوی بدحجاب به کميته  ١٠هزار دانشجو دارد احضار  ١٠بيش از 
 .انضباطی رقم کوچکی به شمار می آيد

هنگام ورود به دانشگاه به هر فردی که از نظر حجاب دچار : وی اضافه کرد
موردی باشد تذکر داده می شود و در مواردی نيز از آنها تعهد کتبی اخذ می 

اين افراد در صورت تکرار به کميته انضباطی فراخوانده شده و بر اساس . شود
 .روال آيين نامه انضباطی ابتدا تذکر شفاهی سپس تذکر کتبی می گيرند

بايد با دانشجو  :دکتر وثوقی وحدت راهکار بنيادين با اين جوانان دانست و گفت
به صورتی برخورد کرد که اين جوانان نسبت به اصل و ريشه حجاب جذب 

از اين رو از اساتيد خواسته ايم که در مدت زمان پنج دقيقه از کالس . شوند
خود، واقعيتهای پشت پرده بدحجابی را بيان کرده و بی ارزش بودن نمايان 

 .کردن جلوه های ظاهری را برای دانشجويان تشريح کنند
 

 حداقل جريمه های انضباطی برای دانشجويان بدحجاب
رئيس دانشگاه صنعتی اصفهان شيوه برخورد با بد حجابان را در اين دانشگاه را 

در دانشگاه صنعتی اصفهان : عنوان کرد و گفت“ ارشادی و از جنس تذکر“
موارد محدودی وجود دارد که حجاب را به درستی رعايت نمی کنند که تعداد 

 .آنها انگشت شمار است
به  :محمد اسماعيل همدانی گلشن درباره شيوه برخورد با اين دانشجويان گفت

در صورتی که وضعيت ظاهری خود را اصالح نکردند  آنها تذکر داده می شود
 .بر اساس تعداد تذکراتی که دريافت کرده اند به کميته انضباطی احضار شوند

در کميته انضباطی نيز سعی بر اين است تا حداقل جريمه ها : وی همچنين افزود
را برای اين دانشجويان در نظر بگيريم زيرا باور ما اين است که در بحث 
حجاب بايد با رويکرد ارشادی پيش رفت و برخورد دانشگاه با دانشجو بايد 

 .ارشادی باشد
در مرحله اول تذکر، سپس توبيخ شفاهی و يا : دکتر همدانی گلشن اضافه کرد

تعدادی هم به کميته انضباطی احضار می شوند اما . کتبی به آنها داده می شود
دارند قابل   خارج از عرف و غير متعارف  تعداد اين افراد که عموما پوششی

 .مالحظه نيست
 

 درصد بدحجابان را اصالح کرد ٧٠پوشش  تذکر،
طی دو سال گذشته همواره به : معاون دانشجويی دانشگاه مازندران نيز گفت

اين امر به ويژه برای دختران به طور  .دانشجويان بدحجاب تذکر داده شده است
جدی دنبال می شود و چند کارمند خانم در دانشگاه وظيفه تذکر دادن به خانمهای 

درصد از مشکالت ناشی از  ٧٠با اين رويکرد حدود . بدحجاب را برعهده دارند
 .بدحجابی در اين دانشگاه برطرف شده است

دانشجويانی که تخلف را ادامه داده اند و با تذکر : دکتر مرتضی علويان افزود
اصالح نشده اند احضار شده و با در پيش گرفتن روال ارشادی با آنها گفتگو 

در صورت تکرار موارد تخلف، مسئوالن از طريق کميته انضباطی . شده است
 .اقدام کرده و برابر آيين نامه های انضباطی با متخلفان برخورد می شود

 
 مديران گروه در مبارزه با بدحجابی سهيم شوند

معاون دانشجويی دانشگاه تبريز در تشريح برنامه اين دانشگاه برای مقابله با 
اولين مرحله، مرحله ارشادی است و در مراحل بعدی در : بدحجابی گفت

 .صورت ادامه روند استفاده از پوشش نامناسب، برخورد صورت می گيرد
محمدتقی اعلمی شيوه شناسايی بدحجابان و دادن تذکر اوليه را اينگونه بيان  دکتر
از طريق انتظامات دانشگاه در هنگام ورود، پوشش دانشجويان مورد : کرد

نظارت قرار می گيرد و در دو بخش خواهران و برادران به بدحجابان تذکر 
 .داده می شود
در جلسات متعدد به ويژه جلسات شورای دانشگاه از روسای  :وی افزود

 .دانشکده ها و اساتيد خواسته می شود که در مبارزه با بدحجابی سهيم شوند
 

 تنها راه مقابله، آگاهی بخشی به دانشجويان است
رئيس دانشگاه بوعلی همدان رويکرد مطلوب در مقابله با بدحجابی را استفاده از 

در  آنقدر اهرمهای مديريتی قانونی: ابزارهای قانونی مديريتی دانست و گفت
 اختيار مديران دانشگاه ها وجود دارد که به راحتی می توانند به طور غير 

فرهنگ حجاب و عفاف جزم است چرا که اين حرکت يک حرکت اعتقادی است و 
برای نظام اسالمی خونهای زيادی ريخته شده و اين خونها بايد . بايد انجام شود

پاس داشته شوند و دانشگاه تهران نيز در چارچوب قانون و فرهنگ اسالمی اقدام 
 .می کند

توبيخ کتبی، درج در پرونده و يا محروميت از تحصيل برای بدحجابان دانشگاه 
 اصفهان

معاون دانشجويی و فرهنگی دانشگاه اصفهان با تشريح نحوه برخورد با 
بدحجابان می توانند درباره ضرورت : دانشجويان بدحجاب در اين دانشگاه گفت

 .حجاب با برخی اساتيد دانشگاه مباحثه کنند
از آنها تنها : وی در خصوص دانشجويانی که تمايلی به انجام مباحثه ندارند گفت

اگر مجددا شئونات اسالمی را رعايت نکردند، دفتر امور . تعهد اخذ می شود
فرهنگی دانشگاه اين موضوع را به اطالع خانواده اين دانشجويان می رساند و در 

صورت تکرار دفعات تخلف، دانشجويان متخلف به کميته انضباطی احضار می 
جرايمی چون توبيخ کتبی، درج در پرونده و يا محروميت از تحصيل به . شوند

 .مدت يک يا دو نيمسال برای آنها درنظر گرفته می شود
در صورتی که چنين احکامی برای دانشجويی صادر شود، : وی اظهار داشت

امکان دادن درخواست تجديدنظر نيز برای او وجود دارد اگر در شورای 
تجديدنظر تشخيص داده شود که دانشجو استحقاق تخفيف در حکم را دارد و متنبه 

شده است اين حکم معلق شده و در حقيقت باالی سر دانشجو باقی می ماند و در 
صورت عدم تکرار دانشجو می تواند به تحصيل خود ادامه داده و حکم اجرا نمی 

 .شود
بيدهندی صدور حکم محروميت از تحصيل تنها به دليل بد حجابی را در اين 

تنها دو مورد محروميت از تحصيل در اين : دانشگاه بی سابقه دانست و گفت
دانشگاه داشته ايم که اين افراد به جز بدحجابی رفتارهای ناهنجار ديگری را نيز 

 .در پرونده خود داشته اند
وی از اعمال سياست های تشويقی برای دانشجويانی که پس از دريافت تذکر 

تاکنون  :تغيير رويه داده و شئونات اسالمی را رعايت می کنند، خبر داد و افزود
چند نفر از اين دانشجويان به عنوان تشويق از سوی دانشگاه به زيارت بارگاه امام 

فرستاده شده اند همچنين به برخی از آنها نيز جوايز نقدی تعلق گرفته ) ع(رضا 
 .است

 ضبط کارت دانشجويی بدحجابان در علم و صنعت
 :معاون دانشگاه علم و صنعت درباره شيوه شناسايی بدحجابان دانشگاه گفت

دانشجويان بدحجاب هنگام ورود به دانشگاه شناسايی می شوند و به آنها تذکر داده 
می شود اما در صورت تکرار کارت دانشجويی آنها ضبط شده و به مراجع ذيربط 

 .ارائه می شود
دکتر محمد فتحيان با بيان اينکه رويکرد دانشگاه علم و صنعت در مقابله با 

در جلسات متعدد شورای فرهنگی دانشگاه در : است افزود“ ارشادی“بدحجابی 
عفاف مواردی در دست بررسی قرار گرفت و مقرر شد روند   زمينه حجاب

 .برخورد با بد حجابی طی دو برنامه کوتاه مدت و بلند مدت تشديد شود
اين روند به دليل مطالبه سالم سازی محيط دانشگاه ها انجام می شود و : وی افزود

رويکرد کوتاه مدت بيشتر به . در آن شيوه های گوناگونی در پيش گرفته خواهد شد
 .تذکر و اخطار توجه دارد اما رويکرد بلندمدت به جنبه های فرهنگی می پردازد

دکتر فتحيان درباره شيوه رفتار با افرادی که پوشش اسالمی را رعايت نمی کنند 
با مواردی که در مقايسه با چارچوب شئونات اسالمی بسيار متفاوت به نظر : گفت

تعداد انگشت شماری نيز به کميته . می رسد طبق آيين نامه برخورد کرده ايم
انضباطی احضار شده اند اما بيشتر دانشجويان بدحجاب با تذکر و در برابر 

 .راهکارهای ارشادی رفتار ناشايست خود را تغيير داده اند
اگر عناد يک : معاون دانشجويی دانشگاه علم و صنعت در ادامه اضافه کرد

شخص کامال مشخص شود و پس از تذکرهای متعدد رفتار خود را اصالح نکند به 
کميته انضباطی احضار و برابر قوانين آيين نامه انضباطی با او برخورد خواهد 

 .موارد ذکر شده در آيين نامه تذکر، اخطار و توبيخ کتبی است. شد
دانشجويان  :وی در خصوص شيوه شناسايی بدحجابان اين دانشگاه نيز گفت
به آنها تذکر داده . بدحجاب در هنگام ورود به محوطه دانشگاه شناسايی می شوند

می شود و ممکن است در دفعه نخست حتی نام فرد نيز سئوال نشود اما در 
صورت تکرار اين اقدام ناشايست کارت دانشجويی ضبط شده و به مراجع ذيربط 

دکتر فتحيان با اشاره به اينکه افراد بسياری پس از دريافت تذکر  .ارائه می شود
ممکن است فردی پس از دريافت تذکر،  :پوشش اسالمی را رعايت کرده اند گفت

رفتار ظاهری خود را اصالح کند اما پس از مدتی به شرايط گذشته خود بازگردد 
بنابراين در کنار هشدار و تنبيه، پاداش در نظر گرفته . و از چارچوبها عدول کند

ايم تا برای دانشجويانی که به راستی رفتار خود را تصحيح کرده اند اجرا شود اما 
 .نحوه اجرای آن هنوز به صورت شفاف تعيين نشده است
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 بسم اهللا الرحمان الرحيم
 ال يحب اهللا الجهر بالسوء من القول اال من ظلم

يک سال از اولين بازداشت های غيرقانونی بهترين فرزندان اين سرزمين پاک 
فرزندانی که بعضا از موسسين و پايه گذاران نظام جمهوری اسالمی . می گذرد

 .بودند و يا خدمتگزاران دوران های سخت از آغاز تاسيس تا کنون
خانواده های زندانيان سياسی طی بيش از بيست بيانيه فرياد اعتراض خود را 

نسبت به همه اعمال غيرقانونی مدعيان قانون گرايی، بلند کردند و در حالی که 
اختناق و سانسور شديد خبری مانع از هرگونه اطالع رسانی بود، از هر دريچه 
ای برای رساندن صدای حق خود مدد جستند و در کنار اين اطالع رسانی ها از 
هيچ گونه تالشی برای بهره مندی حداقلی عزيزانمان از حقوق شرعی و انسانی 

 .شان فروگذار نکردند
هرچند تعدادی از زندانيان سياسی با پرداخت وثيقه های سنگين به مرخصی 

آمدند اما تعداد بيشتری از آنان هنوز به اتهامات واهی و برای جرم ناکرده شرايط 
سخت و طاقت فرسای زندان را سپری می کنند و آنان که به مرخصی آمده اند 

 .نيز مجددا احضار و به محبس بازگردانده می شوند
اين در حالی است که بسياری از کيفرخواست های صادره خالی از هرگونه 

مورد اتهام جدی و قابل قبول است و جرايم امنيتی تا حد اخالل در ترافيک تقليل 
داستان هايی که زاييده ذهن بيمار سناريو نويسان تيره دل بود اينک با . يافته است

پايانی مبهم و موهوم روبه رو شده و جناح اقتدارگرا که خشونت داخلی و نرمی 
در خارج شيوه جاری اش شده، شکست در عرصه های بين المللی را با سخت 
گيری هرچه بيشتر بر شهروندان محروم از حقوق اجتماعی جبران می کنند و 

روند خشونت گرايی آنچنان شدت گرفته که دامنه آن به بيوت مراجع کشيده شده 
) ره(و موجب هتک حرمت از آنان شده و کار به جايی رسيده که يادگار امام 

مورد بی احترامی و توهين سازمان يافته انسان های بی اخالق مدعی دينداری و 
 .ارزش مداری قرار گرفته است

در چنين شرايطی ما خانواده های مظلوم زندانيان سياسی چگونه می توانيم سخن 
از حقوق خود و عزيزانمان بگوييم و از سختی ها و هتک حرمت از خودمان 

 شکوه کنيم؟
يک سال از بازداشت های غيرقانونی و پايمال کردن قانون توسط مردان قانون و 

يک سال تلخ و پرمرارت که هر روز و شبش بلکه هر . وابستگان آنان می گذرد
لحظه اش می تواند دست مايه تراژيک کتاب ها در تاريخ معاصر کشورمان 

 .باشد
يک سال پر از صعوبت و سختی برای ما که خود از فرزندان انقالبيم و 

دردکشيده از انحراف و کژی در مسير انقالب و ارزش ها و آرمان های واالی 
 .آن

يک سال از گلگون کفن شدن بهترين فرزندان اين آب و خاک که هر يک 
 .افتخاری برای همه ملت ايران هستند، می گذرد

ما خانواده های زندانيان سياسی اينک در سالگرد بازداشت غير قانونی 
عزيزانمان و شهادت فرزندان جنبش سبز، شاهد ضعف جسمانی و صدمات و 

لطمات روحی وارده بر آنان هستيم و خود نيز آالم و دردهايمان را پنهان می کنيم 
تا روحيه عالی و پايداری عزيزانمان با کوچکترين خدشه ای روبه رو نشود و از 

نامحرمان رخ می پوشانيم اما در محضر ملت بزرگوارمان که تنها پشتيبان ما 
 .بوده اند و هستند با بيان دردهايمان تسکين می يابيم و توان مضاعف می يابيم

ما عزيزانمان را به پروردگارشان سپرده ايم اما از مطالبات و حقوق قانونی مان 
دست بر نمی داريم و اجازه نمی دهيم همه اين تخطی ها از قانون شامل 

 .فراموشی مرور زمان شود
ما خانواده های زندانيان سياسی اينک که همه مناسبت های نيکو را از سالروز 
پيروزی انقالب اسالمی و والدت بزرگان دينمان سپری کرده ايم و چشممان به 

آزادی عزيزانمان روشن نشده، ضمن گرامی داشت ياد و خاطره شهدای سبز، در 
ايام مبارک رجبيه به پيشگاه پروردگارمان از ظلم مخلوقاتش شکوه ها می بريم و 

 .از او مقام تسليم و رضا طلب می کنيم و عاقبت به خيری را برای عزيزانمان
 .والسالم

 جمعی از خانواده های زندانيان سياسی

مثال اعالم کرده ايم . مستقيم دانشجويان را متوجه نگاه جامعه به بدحجابان کرد
 .تسهيالت رفاهی تنها برای دانشجويانی است که شعائر اسالمی را رعايت کنند

تعداد اين افراد بسيار کم است و در برابر : محمدعلی زلفی گل ادامه داد دکتر
در گذشته برخی از . تعداد کل دانشجويان عدد قابل توجهی به شمار نمی آيد

دانشجويانی که به دليل بدحجابی از معاونت فرهنگی تذکرهای دوستانه و معلمانه 
دريافت کرده بودند با باالتر رفتن سن و در دوره های تحصيلی باالتر از 

 .تذکردهندگان تشکر کردند
در  .با رويکرد فرهنگی با دانشجويان بدحجاب برخورد می کنيم: وی اضافه کرد

روی مباحث فرهنگی بيشتر . مواردی نيز تذکر شفاهی و يا کتبی داده می شود
ماه کنار  ٩مثال در کمتر از . راهکارهای متعددی مجود دارد. کار کرده ايم

خوابگاه دخترانه اين دانشگاه يک سالن ورزشی احداث کرديم تا دانشجويان 
 .اوقات فراغت خود را به ورزش و تفريحات سالم اختصاص دهند

دانشجويان در عنفوان جوانی به سر می برند و  :رئيس دانشگاه همدان اضافه کرد
بايد به جای برخوردهای نادرست، اطالعات الزم  .بسيار صادق و شفاف هستند

اگر . را در اختيار آنها قرار داد و آنها را نسبت به آسيب های احتمالی مطلع کرد
آنها عواقب بدحجابی را بدانند تصميم هايی نمی گيرند که مورد پسند بزرگترها 

 .تنها راه فرهنگ سازی و آگاهی بخشی است. نباشد
 هيچ دانشجويی به کميته انضباطی احضار نشده است

: الدينی معاون دانشجويی دانشگاه صنعتی شيراز نيز گفت دکتراسماعيل حسام
به کميته انضباطی  تاکنون هيچ دانشجويی از اين دانشگاه به دليل بدحجابی

مواردی داشته ايم که تذکر داده ايم و البته تذکرها بازخورد . احضار نشده است
 .بسيار خوبی داشته است

وی در بيان علت عدم تکرار بدحجابی از سوی دانشجويانی که تذکر دريافت 
نظير سخنرانی، گفتگو و   با در پيش گرفتن رويکرد فرهنگی: کرده اند گفت

اجرای مراسم مختلف با موضوع حفظ حجاب دانشجويان را به حفظ حجاب 
 .تشويق کرده ايم

 سياست دانشگاه خواجه نصير ارشاد و بخشش است
رئيس دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی پيرامون رويکرد اين دانشگاه در مقابله 

البته . سياست کلی اين دانشگاه ارشاد و بخشش است: با دانشجويان بدحجاب گفت
آيين نامه شورای انقالب فرهنگی در رابطه با بحث حجاب و عفاف در دانشگاه 

 .اجرا می شود
در تشريح داليل بدحجابی برخی دانشجويان ضعف  محمدتقی بطحايی دکتر

اگر بتوانيم شناخت توحيد را در  :توحيدی را عمده ترين دليل عنوان کرد و گفت
افراد و . افراد تقويت کنيم آنها خود می دانند که چه انجام بدهند و چه انجام ندهند
انجام ”به ويژه دانشجويان که در شرايط سنی خاصی به سر می برند با شنيدن 

تنها محبت افراد به خداوند متعال است که . اصالح نمی شوند ”انجام نده”يا “ بده
مشکالت را حل می کند و مسئوالن دانشگاهی بايد تالش کنند تا اين محبت را در 

 .دانشجويان هرچه بيشتر کنند
در خصوص اقدامات انجام شده در اين دانشگاه برای مقابله با بدحجابان  وی

هيچ  .همواره تشويق و ارشاد بوده است و اين سياست را ادامه خواهيم داد: افزود
 .موردی که منجر به احضار به کميته انضباطی شود در اين دانشگاه نداشته ايم

در وروديهای دانشگاه  :رئيس دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی ادامه داد
تابلوهايی نصب شده است که ضرورت پوشش اسالمی را برای ورود يادآوری 
می کند و متاسفانه با اينکه در دانشگاه صنعتی کمتر فردی دچار مشکالتی چون 

بدحجابی است اما وسوسه های شيطانی همه جا وجود دارد و برخی از افراد 
 .کالسهای درس را با مراسم جشن اشتباه می گيرند

 
 

 بيست و پنجمين بيانيه خانواده های زندانيان سياسی
 يكسال از بازداشت عزيزانمان گذشت و ما همچنان معترضيم

 
 :کلمه

جمعی از خانواده های زندانيان سياسی هم زمان با سالگرد بازداشت گسترده 
خرداد  ٢٢فعاالن سياسی ،مدنی و روزنامه نگاران که پس از انتخابات پرمناقشه 

خانواده بزرگ زندانيان سياسی در بيست و .اتفاق افتاد ،بيانيه ای صادر کردند 
پنجمين بيانيه خود با اعتراض به ادامه نگهداری اين زندانيان علی رغم گذشت 
يک سال و همچنين ادامه روند بازداشت فعالين سياسی و روزنامه نگاران، از 

 .پروردگار خود طلب رضا و تسليم کردند
 : به گزارش کلمه ،متن کامل اين بيانيه به شرح زير است
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لو و ابراهيم مددی رئيس و ندرحال حاضر منصور اسا. بسر کار بازگشته بود
 .نايب رئس سنديکای شرکت واحد در زندان بسر می برند

وضعيت وخيم بهداشتی در زندانها بخصوص در بند زندانيان سياسی بشدت 
نگران کننده است و امکان سرايت انواع بيماريهای مسری و خطرناک را ممکن 

به يک  ،غذای نامناسب و استاندارد بسيار پايين نگهداری از زندانيان. کرده است
 .خطر جانی جدی بدل گرديده است

اين گوشه کوچکی از جنايات هر روزه حکومتی است که مردم عزم جزم کرده  
 . اند به حيات ننگينش خاتمه بدهند

ژوئن بعنوان روز حمايت از زندانيان  ٢٠  ، تا آزادى تمامى زندانيان سياسى در ايران
فراهم ميكند آه نيرو و فرياد مشترکمان را  اين روز امكانى  .سياسى تعيين ميگردد

  .يكصدا آنيم و با تمام قدرت و توان به دفاع از آزادی زندانيان سياسی برخيزيم
ما از همه آزاديخواهان و مدافعان حقوق انسانى دعوت ميكنيم آه در اين روز با هر 

ابتكار و حرآتى آه امكان پذير است دفاع از زندانيان سياسی را سراسری و بين المللی 
 .  کنند

  
 :ژوئن امسال يكبار ديگر اعالم ميكنيمدر بيستم  

 
 .زندانيان سياسى بايد بالدرنگ و بدون قيد و شرط آزاد گردند

 
 .اعدامها بايد فورا متوقف شوند

  
 آميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى

 ٢٠١٠دهم ژوئن 
  
 

چرا من را به جرم :مجيد سعيدي ،عكاس سرشناس ايراني 
 عكاسي از موسوي و نه احمدي نژاد، محاكمه مي كنند

 
 :کلمه

مجيد سعيدی ،عکاس سرشناس ايرانی، به دليل عکاسی از ميرحسين موسوی و 
پيش از اين نيز .فعاليت های ستادانتخاباتی وی بازداشت و محاکمه شده است

ژيال بنی يعقوب به دليل تهيه گزارش از فعاليت های انتخاباتی هواداران موسوی 
مجيدی که به تازگی در دادگاه خود شرکت کرده .بازداشت و محاکمه شده بود 

من همانطور که همايش انتخاباتی :در مصاحبه با نشريه گلوبال پست گفته است 
چرا من را .موسوی را پوشش دادم، از همايش احمدی نژاد هم عکس تهيه کردم

 ”به جرم عکاسی از موسوی ، نه احمدی نژاد، محاکمه می کنند؟
به گزارش کلمه ،ترجمه بخش هايی از مصاحبه نسبتا مفصل مجيد سعيدی با 

 : نشريه گلوبال پست از اين قرار است
ژوئن اولين  ١٢: سردبير اين نشريه در ياداشتی بر مصاحبه سعيدی نوشته است 

سالگرد انتخابات رياست جمهوری ايران و اعتراضات پس از آن عليه انتخاب 
مقامات ايران در واکنش به . مجدد چهره تندرو، محمود احمدی نژاد است

اعتراضات برپا شده به رهبری چهره های سياسی مخالف، نيروهای پليس و 
بسيج را به ميدان فرستادند و نتيجه آن، کشتار و سرکوب شديد رسانه ها 

سپس مقامات ايران وب سايت ها، ارتباط با تلفن همراه و ارسال پيامک را .بود
در جريان اقدامات متعدد . مسدود کردند و جلوی برپايی راهپيمائی ها را گرفتند

نفر شامل چندين روزنامه نگار و چهره سياسی اصالح طلب  ١٧٠آنها، بيش از 
يکی از بازداشت شدگان، مجيد سعيدی عکاس ايرانی است که . بازداشت شده اند

 .اکنون به تهران بازگشته و در انتظار برپايی دادگاه خود است
مجيد سعيدی پس از چند روز عکاسی از شهری بحران زده، از هتل خود در 

قندهار خارج شد، به ماشينی که در خارج هتل پارک شده بود تکيه داد و 
او از اينکه . سپس سوار تاکسی شد و راهی فرودگاه شد. سيگاری روشن کرد

خيابان های پر تنش شهری را ترک می کرد که ناتو به تازگی برای سرکوب 
 .حضور فزاينده طالبان در آنجا متمرکز شده، خرسند بود

پانزده دقيقه بعد و در حاليکه سعيدی سوار هواپيمای خود به مقصد کابل می شد، 
همان خودروئی که در خارج از هتل به آن تکيه کرده بود، منفجر شد، هتل محل 

 .اقامتش را تخريب کرد و هفت نفر مجروح از خودش به جا گذاشت
توانستم جان سالم به در ببرم اما از اينکه آنجا «: سعيدی اينطور واکنش نشان داد

به رئيس خودم در لندن ايميل . نبودم تا پس از انفجار عکاسی کنم، ناراحت هستم
 «.زدم و از او معذرت خواهی کردم

 کارزار جهانی برای آزادی کليه زندانيان سياسی
 روز جهانى حمايت از زندانيان سياسى در ايران

  
آميته  ،آزار و سرکوب سيستماتيک زندانيان سياسی ،در اعتراض به کشتار

ژوئن را روز جهانى حمايت از زندانيان  ٢٠مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى 
 .آرده است سياسى در ايران اعالم 

جمهوری اسالمی را در تنگنايی  ،اوجگيری مبارزات و شکوفايی انقالب مردم
اين رژيمی است که جز با ادامه سرکوب و کشتار يکروز   .جدی قرار داده است

 !هم قادر به حکومت کردن نيست
اخبار . سرکوب و شکنجه در زندانها درحد غير قابل تصوری افزايش يافته است

وحشيگريهای دستگاههای اطالعاتی و انتظامی با همکاری قوه قضاييه در راس 
کسی نيست که خوی . اخبار نقض خشن حقوق بشر در سراسر جهان قرار دارد

رژيم  ،درحاليکه قدرت انقالب مردم. درنده جمهوری اسالمی را نشناخته باشد
جنايت عليه  ،تبهکار جمهوری اسالمی را به عقب نشينی آشکار مجبور کرده است

زندانيان و گروگانهايی که در سياهچالهای رژيم هيچ قدرتی برای دفاع از خود 
 . مرزهای سبعيت و درندگی را در هم نورديده است ،ندارند

سياهچالهای مخوف اين رژيم عليرغم همه دردنده خويی زندانبانان و عوامل 
های پر شور استقامت و بی باکی فرزندان اسير و بی   صحنه ،اطالعاتی رژيم

 .دفاع انقالب است
در . زندانها به عرصه ديگری از نبرد بی امان با جمهوری اسالمی بدل شده است

 يکزندانيان بند  تعداد بيش از هفتصد نفر از ،سالروز تظاهراتهای پرشکوه مردم
 توحش لجام گسيخته و آزار و اذيت سيستماتيکزندان گوهردشت در اعتراض به 

 هايشان ارتباط زندانيان با خانواده ممانعت ازتوسط گارد زندان و  يان سياسیزندان
 .ی عمومی کرده اندبه اعتصاب غذا اقدام ،زندانخارج از  جهانو 

زندان " آخر خطيها"به بند معروف  ،يک تا سه بند يکزندانيان سالنهای 
. بدل شده استشکنجه زندانيان سياسی و عادی رسمی محل گوهردشت به 

است سلولهای انفرادی محل " سگدونی"معروف به  شماره دوهمچنين در سالن 
شکنجه های جسمی و جنسی قرار  شديدترين و وحشيانه ترين زندانيان مورد که 

تا سرحد مرگ شکنجه دستبند، پابند و چشم بند زده  زندانيان بی دفاع . می گيرند
ميشوند و روزها بدون درمان بايد دردهای طاقت فرسای تعرض به جسم و 

زندانبانان و عوامل . جانشان را که خود شکنجه ای مضاعف است تحمل کنند
اطالعاتی برای مخفی ماندن جناياتشان از اعزام اين زندانيان آسيب ديده به 

درمانگاه زندان و نيز مالقات با خانواده و کال جهان خارج زندان نيز ممانعت 
 .ميکنند

رمانی و ک ،شماره يکرئيس بند  ،حسن آخريان جنايتکاران شناخته شده ای مانند
علی حاج کاظم و علی محمدی رئيس و  ،فرجی رئيس و معاون اطالعات زندان

و خيل يوسفی و شيرخوانی  ،ميرزا آقايی به اسامیافسران پاسدار و  معاون زندان
مسٸول مستقيم اين جنايات غير قابل تصور  ،گله پاسداران وگاردهای زندان

با استفاده از بصورت روزانه به زندانيان بی دفاع و اسير اين بند هستند که 
 می برند و آنها کابل و باتوم معمولی حمله ،وسايل از قبيل باتوم الکتريکی  انواع

 .قرار می دهند را مورد شکنجه
شيرمحمد  ،بهروز جاويد تهرانی و دهها نفر از زندانيان سياسی و عادی به اسامی

نقی نظری، مهدی  ،محمدی،احمد اشکان، رضا جالله ،مجيد افشار، حسن شريفی
مورد  حميد اشکیو  قيصر اسماعيلی، مجيد محمودی، ناصر قوچان لو ،سورانی

 .شديدترين آزارها و شکنجه ها قرار گرفته اند
برای "برای تکذيب نوشته هايش  زندانی سياسی ديگری است که مجيد توکلی

. گرديده استاز زندان به دادستانی احضار " ما آينده را ميسازيم"و " تغيير
 تبخواهيم می توانيم برسر یما هر بالي: "مامورين امنيتی صراحتا به وی گفتند

هنوز نميدانی اسبتداد و بيداد کی و  ،در زندانی تو فعالفراموش نکن که . بياوريم
 "چه کاری می تواند انجام دهد

خرداد  ١٩چهارشنبه  ی شرکت واحد روزسعيد ترابيان از مسئولين اين سنديکا
گرديده است بنا به خبر سنديکای شرکت واحد توسط مامورين امنيتی بازداشت 

خرداد ماه، چهار نفر  ١٩صبح چهارشنبه  ٩ساعت " ،اتوبوسرانی تهران و حومه
از مامورين امنيتی با وارد شدن به منزل سعيد ترابيان در مقابل چشمان اعضای 

سپس بمدت سه ساعت منزل ايشان را  ،ندخانواده اش بر دستهای وی دستبند زد
يس کامپيوتر و وارد کبا جمع آوری وسايل شخصی و  ،مورد تفتيش قرار دادند

ظهر از منزلش به نقطه نامعلومی  ١٢کردن اتهامات واهی، وی را حدود ساعت 
بازداشت سعيد ترابيان درحالی صورت گرفته است که نامبرده پس . منتقل کردند

 پيش از چهار سال بالتکليفی و تحمل مشقات فراوان حدود چهار ماه 
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اين نماينده مجلس که نخواسته نامش مطرح شود، در گفتگو با العربيه افزوده 
اين موضوع در دستور کار مجلس برای بررسی قرار داشت اما رهبری : "است

 ."دستور دادند که اين موضوع مسکوت بماند
گفته های اين نماينده اصولگرای مجلس که بازتاب گسترده ای نيز در رسانه ها، 

محافل و مجالس سياسی داشته، توسط يک عضو هيات رئيسه مجلس در گفتگو با 
خوانده " مغرضانه"تکذيب و خبر شبکه العربيه " مهر"خبرگزاری نيمه رسمی 

 . شده است
محمد دهقان، عضو هيات رئيسه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، ادعای شبکه 

 . دروغ دانسته و تکذيب کرده است" اساس"العربيه را از 
رسيدگی به هر گونه ادعا يا : "اين عضو هيات رئيسه مجلس در ادامه افزوده

اتهام مطروحه عليه هر يک از آحاد کشور و از جمله برخی مسائل طرح شده 
نسبت به رحيمی معاون اول رئيس جمهور تنها در صالحيت و اختيار دستگاه 

 ."قضايی است
اين عضو هيات رئيسه مجلس اما نگفت که رسيدگی به پرونده فساد مالی رحيمی 

 . آيا هنوز در دستور کار مجلس قرار دارد يا خير
خبرگزاری نيمه رسمی مهر در بخش ديگری از گزارش خود به نقل از يک منبع 

انتشار اين گونه اخبار که بدون ذکر منبع و يا با ذکر منابع ناشناس : "آگاه نوشته
صورت می گيرد و انتساب آن به مسئولين عالی نظام هدفی جز شايعه پردازی و 

 ."ابهام آفرينی در راستای منافع معاندان نظام اسالمی ندارد
  

 اتهامی که فراموش شد
مساله افشای بخشی از اتهامات فساد مالی معاون اول احمدی نژاد جنجال های 

فراوانی را در مجلس و به ويژه در بين اصولگرايان ايجاد کرد، و با انتشار خبر 
دستور محرمانه خامنه ای به مجلس و قوه قضائيه، رسيدگی به اين پرونده که 

سايت های اصالح طلب از آن به عنوان بزرگترين پرونده فساد مالی در تاريخ 
بعد از انتشار خبر . جمهوری اسالمی نام می برند به طور ناگهانی مسکوت ماند

ارسال نامه خامنه ای به مجلس و قوه قضائيه بود که کميسيون اصل نود مجلس 
به بهانه اينکه هنوز رئيس اين کميسيون در پی مرگ رئيس قبلی مشخص نيست 
. پرونده را مسکوت گذاشت و مسئوالن قضائی نيز سکوتی مطلق اختيار کردند

از سوی ديگر الياس نادران نماينده افشاگر که گفته بود مدارک و اسناد بيشتری 
 . را رو خواهد، در پی خشم و خط و نشان کشيدن حاميان دولت سکوت را برگزيد

باند " زمستان سال گذشته و به دنبال دستگيری اعضای يک شبکه فساد مالی که 
نام گرفت، الياس نادران نماينده اصولگرای منتقد دولت، از " خيابان فاطمی

تريبون رسمی مجلس اقدام به افشاگری و ارائه اسناد و مدارکی کرد که نشان می 
داد اعضای اين شبکه فساد مالی اقدام به اختالس ميلياردی و کالهبرداری از 

 . چندين شرکت بيمه ای کرده اند
وی همچنين با اشاره به اينکه تمامی اعضای دستگير شده اين باند از نزديکان و 

وابستگان به اشخاصی حقيقی و حقوقی وابسته به دولت هستند، محمد رضا 
رحيمی معاون اول احمدی نژاد را سردسته اين شبکه فساد مالی معرفی کرد و 

 . خواستار بازداشت وی شد
افشاگری نادران عالوه بر اينکه مورد استقبال فراکسيون اقليت اصالح طلب 

مجلس قرار گرفت با حمايت و همراهی تعدادی ديگر از نمايندگان اصولگرای 
با اين همه اين . مجلس از جمله احمد توکلی، منتقد اقتصادی دولت هم همراه شد

پرونده چندی بعد به طور ناگهانی مسکوت گذاشته شد؛بعد از آن بود که خبر 
انتشار دستور محرمانه رهبر جمهوری اسالمی در اين مورد پخش شد؛هر چند 

حاميان دولت ارسال چنين نامه ای به مجلس و قوه قضائيه را مکررا تکذيب 
 . کرده اند

محمدرضا رحيمی معاون اول احمدی نژاد با اتهامات ديگری نظير جعل مدرک 
و دريافت حقوق و مزايا از دولت و برخی ديگر از موارد مالی رو به رو بوده؛ 

  . اتهاماتی که هرگز به آنها رسيدگی نشده است
گفتنی ست تا کنون بارها اخبار و گزارشاتی در رسانه های خبری منتشر شده که 

بوده است که عمدتا   حاکی از دخالت های علی خامنه ای در پرونده های مشابه
صاحبان پرونده ها، افرادی در رده های مديريتی کشور و وابسته به دولت بوده 

به نوشته سايت ندای سبز آزادی، رهبر جمهوری اسالمی پيش از اين در . اند
 300طی نامه ای محرمانه به مجلس دستور داده بود پرونده مفقود شدن   84سال 

ميليارد تومان از بودجه شهرداری در دوره شهرداری احمدی نژاد در تهران،  
 . را از دستور کار خود خارج کند

سعيدی که به دليل کارش در ايران دو بار برنده جايزه بين المللی شده ، يکی از 
او که شبانه توسط مأموران امنيتی . شناخته شده ترين قربانيان اين سرکوب بود

روز را در زندان اوين تهران و نيز يک پايگاه  ٣٩در خانه اش دستگير شد، 
او هدف شکنجه قرار گرفت و مجبور شد در دادگاه . سپاه پاسداران گذراند

نمايشی سازمان يافته شرکت کند، دادگاهی که برای ربط دادن اعتراضات پس از 
 .انتخابات به غرب تنظيم شده بود

هزار دالری آزاد شد و از کار کردن در تهران منع ٢٠٠سعيدی به قيد ضمانت 
او با ارائه سند خانه اش به عنوان بخشی از ضمانت، در ماه دسامبر به . شد

 .افغانستان نقل مکان کرد
محمد عبدالدائم هماهنگ کننده برنامه خاورميانه ای کميته دفاع از روزنامه 

شيوه ای که تهران در خصوص پرونده سعيدی ”: نگاران در نيويورک می گويد
به کار گرفته، با همه ظلمی که در آن وجود داشته، متأسفانه تفاوتی با نحوه 

برخورد با ساير روزنامه نگارانی که اکنون در زندان هستند و يا قبًال در بند 
نهايتش اين است که تهران بايد دير يا زود بفهمد موضع فعلی اش . بودند، ندارد

 ”.در خصوص روزنامه نگاری حوادث بحرانی نمی تواند ادامه پيدا کند
سعيدی اين هفته به تهران بازگشته و منتظر اعالم زمان دادگاه خود است، زمانی 

چهارشنبه پيش تاريخ بررسی پرونده وی يک . که مرتب به عقب انداخته می شود
 .انتظار می رود در اين جلسه حکم وی اعالم شود. هفته به عقب افتاد

صدها روزنامه نگار و عکاس از تابستان گذشته . پرونده سعيدی يک استثنا نيست
گذرشان به زندان های ايران افتاده و به فعاليت به عنوان ستون پنجم کشورهای 
غربی در تحريک برای وقوع يک انقالب و سرنگونی جمهوری اسالمی متهم 

 .شده اند
روزنامه نگار هنوز در بند هستند و بنابر گزارش جديد انجمن جهانی  ۵٠بيش از 

منتشرکنندگان روزنامه و اخبار، از نظر تعداد، اين سومين رتبه از زندانيان در 
يک روزنامه نگار سرشناس به نام ژيال بنی يعقوب روز . کشورهای دنياست

احمد  .سال محکوم شد ٣٠چهارشنبه به يک سال حبس و ممنوعيت از قلم زنی تا 
زيد آبادی نيز نوامبر گذشته به شش سال زندان و ممنوعيت مادام العمر از 

 .نويسندگی محکوم شده بود
پس از . جامعه عکاسان ايران به سهم خود متحمل بيشترين رنج ها شده است

عکاس ديگر نيز مجبور به  ١٠انتخابات ايران، چهار عکاس به زندان افتادند و 
آنها يا تقاضای پناهندگی از کشورهای همسايه نظير ترکيه و . ترک کشور شدند

سايرين نيز نظير ساتيار . عراق کرده اند و يا انجام چنين کاری را مدنظر دارند
امامی، همکار سعيدی که همزمان با وی دستگير شد، دوره زندان خود را گذراند 
و پس از آزادی، از حرفه پرخطر عکاسی سياسی به کار کم خطری روی آورده 

اما سعيدی قدم تندی برداشت و برای ادامه زندگی به منطقه پرخطر و . است
 .جنگ زده افغانستان قدم گذاشت

من به دليل کارم . من می خواستم کار کنم و هرگز سياسی نبودم”: سعيدی گفت
 ”.دستگير شدم و بايد به کار خودم ادامه دهم

اگر بنا باشد به قانون احترام گذاشته شود، بيگناهی من ”: سعيدی در کابل گفت
ثابت خواهد شد زيرا من کاری به جز انجام وظيفه روزنامه نگاری خودم نکرده 

من همانطور که همايش انتخاباتی موسوی را پوشش دادم، از همايش احمدی . ام
چرا من را به جرم عکاسی از موسوی ، نه احمدی .نژاد هم عکس تهيه کردم
 ”نژاد، محاکمه می کنند؟

 
 يک نماينده مجلس خبر داد

 پرونده فساد مالي به دستور رهبر مسكوت مانده 
 سامناک آقايی

 
 :روزآنالين

گفت و گوی يک نماينده مجلس با شبکه تلويزونی العربيه، شايعه مربوط به 
دستور محرمانه آيت اهللا علی خامنه ای به مجلس و قوه قضائيه مبنی بر عدم 

رسيدگی به اتهامات منتسب به محمدرضا رحيمی معاون اول احمدی نژاد، را 
 . قوت بيشتری بخشيد

، پس از گذشت چند هفته از انتشار "ندای سبز آزادی"به گزارش سامانه خبری 
خبری مبنی بر دستور محرمانه رهبر جمهوری اسالمی به مجلس و قوه قضائيه 
برای مسکوت گذاشتن پرونده فساد مالی محمد رضا رحيمی معاون اول احمدی 
نژاد و تکذيب مکرر آن از سوی رسانه های حامی دولت، بارديگريک نماينده 

رهبری در نامه ای به هيات رييسه مجلس : "مجلس به تلويزيون العربيه گفت
عنوان کردند که موضوع فساد مالی رحيمی، معاون اول احمدی نژاد، پيگيری و 

 ."مطرح نشود
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 مصاحبه ها، مقاالت

اما فرمانده پليس بدون اينکه پاسخی به اين تناقضات آشکار در سخنان خود 
 .بدهد، در ادامه گفت و گو بر ابهام ها اضافه کرده است

 22بعدازظهر روز  4احمدی مقدم سپس به پيام های تبريکی که از ساعت 
هنوز تعدادي از : "خرداد به موسوی ارسال می شد، اشاره کرده و گفته

. هاي انتخابيه بسته نشده بود و قطعًا هيچ صندوقي باز و شمارش نشده بود حوزه
طبق اسناد قطعي آه هست گفتند به جز . پذير است چطور چنين چيزي امكان

ها موسوي قطعي بازنده است، اما با اين حال رفتند و به  اردبيل در همه استان
 ."موسوي تبريك گفتند

 4فرمانده نيروی انتظامی در اين اظهارات متناقض مشخص نکرده در ساعت 
ساعت به پايان زمان اوليه اخذ  5بعدازظهر روز برگزاری انتخابات که هنوز 

مهندس موسوی خبر " شکست قطعی"از " اسناد قطعی"رای باقی مانده، کدام 
 می داد؟

اين در حالی است که پيش از اين سايت خبری رجانيوز به عنوان ارگان کميته 
به " علی الريجانی"ويژه رسانه ای دولت احمدی نژاد از تماس تلفنی و تبريک 

اطالعات و اخبار "خرداد به علت آگاه شدن او از  22موسوی در عصر روز 
 .خبر داده بود" دست اول و محرمانه

  
 !پيش بينی حوادث

فرمانده نيروی انتظامی در بخش ديگری از گفت و گوی خود از اطالعاتی خبر 
می دهد که در اختيار اين نيرو قرار داشته و طی آن حوادث پس از انتخابات 

او در عين حال اذعان می کند که توانايی تخمين حجم دقيق . پيش بينی شده بود
 .اين حوادث را نداشته اند

يك هفته قبل از انتخابات، فرماندهان : "احمدی مقدم در اين خصوص می گويد
ها گفتم حداقل تا پايان هفته اول تيرماه  ها را در اينجا جمع آردم و به آن استان

گفتم يا اين انتخابات به نفع آقاي موسوي . رو خواهيد بود شما با حوادثي روبه
شود آه يك غائله داريم به اسم جشن پيروزي و فتح سنگرهاي بعدي يا  تمام مي

البته . آشند ها بحث تقلب را پيش مي شود و آن نژاد برنده مي آقاي احمدي
توانستيم حجم مشكالت را دقيقًا تخمين بزنيم، ولي گفتيم آه قطعًا مشكالتي  نمي

البته پيش از آن هم آسب آمادگي آرده . خواهيم داشت و بالترديد شما آماده باشيد
 ."بوديم

آرديم،  بيني مي ما چنين اتفاقاتي را پيش: "وی در توضيحی بيشتر اضافه می کند
هاي ذهني  زمينه چون برخي قرائن آشكار و علني بود؛ نوع دامن زدن به پيش

مانند احتمال تقلب اگر حضور مردم چهل ميليون نباشد ممكن است اقليت رأي 
هايي آه بعضي آانديداها  يا صحبت »طرح آميته صيانت از آرا«. بياورد
و ذهنيتي را به وجود  »آنيم  آراي شما حفاظت مي«آردند آه ما از  مي
 ."آوردند آه اعتماد مردم به دولت حاآم را به حداقل برسانند مي

فرمانده پليس از تحت نظر داشتن ستادهای انتخاباتی کانديداهای رقيب احمدی 
توانيم  ما به عنوان يك دستگاه امنيتي نمي: "نژاد در ايام انتخابات خبر داد و گفت

صرفًا متكي به شواهد آشكار باشيم ما قرائن پنهاني هم داشتيم، يعني اشراف 
ها را  ها داشتيم آه آن اطالعاتي نسبتًا مناسبي در نوع تعامالت ستادها و جريان

آرديم؛ مثًال آوچي آه اعضاي يك نشريه داخلي داشتند و رفتند هسته  رصد مي
 ."سي فارسي شدند .بي .اصلي تشكيل بي

نظرسنجی های "احمدی مقدم از قول برخی افراد که بعدا زندانی شدند به 
ها در جمع  البته خودشان هم در آخرين نظرسنجي: "اشاره کرد و گفت" ساختگی

نژاد برنده ميدان است، اما اين را نگوييد چون آقاي  خود گفتند آه آقاي احمدي
 ."شود و ممكن است انصراف دهد موسوي تضعيف روحيه مي

  
 تصميمات اصلی 

تصميمات "فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسالمی در ادامه با بيان اينکه 
آار ما : "اظهار کرد" باالتر و اصلی تر را بايد در سطح سياسی می گرفتند

دادن اطالعات به مراجع باالدستي بود آه در مرحله قبل از انتخابات به خوبي 
اگر اين تمهيدات . ما اين آار را آرديم و از قبل هم بسيج شده بوديم. انجام داديم
در واقع يك . هاي اين حرآت بسيار بيشتر از اين بود آه اتفاق افتاد نبود آسيب

بيني  توانست عمق مسئله را پيش نوع آمادگي ضمني وجود داشت، اما آسي نمي
ما هم وسعت اين . بيني آند توانست اين را پيش خود اين جريان هم نمي. آند

شد مسئله  آرديم التهاباتي هست، ولي تصور نمي فكر مي. دانستيم جريان را نمي
 ."تا اين حد عميق باشد

  
 ما ستاد قيطريه را بستيم

احمدی مقدم همچنين در اين گفت و گو به بيان اتفاقاتی پرداخت که منجر به                           
 ستاد مشهور به قيطريه، ستاد . تعطيلی ستاد قيطريه در روز انتخابات شد

 از قبل از همه چيز خبر داشتيم
 خرداد از زبان فرمانده ناجا 22داستان شب 

 محمد رضا يزدان پناه
 
 
 
 

 روزآنالين
، فرمانده نيروی انتظامی 1388خرداد  22يک سال پس از کودتای انتخاباتی 

جمهوری اسالمی، خبر داد که نيروی انتظامی پيش از برگزاری اين انتخابات، 
حوادث بعد از آن را پيش بينی کرده و خود او در ديدار با فرماندهان ارشد پليس، 

آقای احمدی مقدم در عين حال اذعان کرد که تصور . داده بود" آماده باش"به آنها 
 .آنها چنين حجمی از اعتراضات اجتماعی نبوده است

اسماعيل احمدی مقدم همچنين ضمن طرح مجدد اين ادعا که هيچکدام از کشته 
شدگان حوادث پس از انتخابات توسط نيروهای پليس به قتل نرسيده اند، گفت در 
حادثه مقابل مسجد لوالگر تيراندازی متقابل صورت نگرفته و قتل ندا آقا سلطان 

 .هم يک سناريو بوده است
فرمانده نيروی انتظامی در گفت و گو با ماهنامه سروش، در عين حال صحت فيلم 

 25حمله بسيجی ها و گارد يگان ويژه پليس به کوی دانشگاه تهران در سحرگاه 
را تاييد کرد اما در عين حال از خبرنگاران خواست تا کوی دانشگاه  88خرداد 

او همچنين مسئوليت حمله به کوی دانشگاه را . کهريزک را خيلی بزرگ نکنند و 
 .به صورت تلويحی متوجه نيروهای بسيجی دانست نه پليس

احمدی مقدم با وجود تعداد زياد جانباختگان اعتراضات مردمی و ميزان گسترده 
دستگيری ها، نمره نيروهای تحت امر خود در حوزه مديريت ميدانی حوادث يک 

 .توصيف کرد" ناکافی"سال گذشته را 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سخنان ضد و نقيض در مورد انتخابات
اما شايد بتوان مهم ترين بخش از سخنان فرمانده نيروی انتظامی جمهوری 

اسالمی را آنجا دانست که در مقام دفاع از سالمت انتخابات دهم رياست 
خرداد، هيچ  22شب جمعه  11جمهوری، صراحتا خبر از آن داد که تا ساعت 

 .صندوقی باز و شمارش نشده بود
 11در ساعت " ميرحسين موسوی"احمدی مقدم بر اين اساس کنفرانس خبری 

 .خرداد را زمينه چينی برای آغاز فتنه توصيف کرد 22شب 
ستادهايشان زنگ زدند و   بعدازظهر روز انتخابات با اينكه به همه: "او گفت

آورد رفتند پيش ايشان و به وي گفتند رأي  مطمئن شدند آقاي موسوي رأي نمي
و بعد . اسناد اينها نزد وزارت اطالعات است. ايد و به وي تبريك گفتند آورده

شب برگزار شد و ايشان اعالم پيروزي با رأي  11ها، آنفرانس  دعوت از رسانه
هاي انتخابيه بسته نشده بود و  باال را نمود؛ در حالي آه هنوز تعدادي از حوزه

 "پذير است؟ چطور چنين چيزي امكان. قطعًا هيچ صندوقي باز و شمارش نشده بود
اين در حالی است که نخستين آمار منتشر شده از نتايج انتخابات که طی آن احمدی 

 22.30ميليون رای اعالم شده بود، در حد فاصل ساعت  24نژاد پيروز قطعی با 
خرداد بر روی خروجی سايت ها و خبرگزاری هايی مانند  22جمعه شب  23تا 

با . و رجانيوز قرار گرفته بود) خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی(فارس، ايرنا 
اين وجود آقای احمدی مقدم در اين گفت و گو به صراحت اعالم کرده که در 

حتی " هيچ صندوقی"شب،  11زمان کنفرانس خبری مهندس موسوی در ساعت 
 .باز نشده بود چه برسد به آنکه آرای آن شمرده شده باشد
ميليون رای شمارش  11از سوی ديگر اعالم نخستين نتايج شمارش آرا با حدود 

. خرداد در تلويزيون جمهوری اسالمی آغاز شد 22جمعه  23.30شده، از ساعت 
بنابراين مشخص نيست در صورت صحت سخنان آقای احمدی مقدم در اين 

خصوص، مسئوالن شمارش آرا در وزارت کشور چگونه توانستند در کمتر از نيم 
 ميليون رای را بشمارند؟ 11ساعت 
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 1389خرداد ماه    27

 30را با ضرب و تقسيم حساب آن، گفت بين پنجاه تا هفتادهزار نفر هستند تا 
آن را مستند   ما همه. هزار نفر بودند تا بيست  ام خرداد بين پانزده سي. خرداد
 ."داريم

من در برآورد جمعيت جوگير نمی شوم و تعداد شرکت "وی سپس با بيان اينکه 
اظهار " بهمن حداقل دو ميليون نفر بود 22کنندگان در راهپيمايی حکومتی 

 25بعدها مبالغه آردند و گفتند روز . افزارهاي برآورد هم هست نرم: "داشت
ها مبالغه  اين. خرداد سه ميليون نفر و يا در روز قدس گفتند پنجاه، پنجاه بودند

بهمن از ميدان امام حسين تا آزادي و از محمدعلي جناح تا پايين،  22در . است
 ."شود آيد سه ميليون نمي وقتي جمعيت مثل سيل مي

  
 تکذيب بيانيه نيروی انتظامی توسط فرمانده

فرمانده پليس ايران درباره نحوه به قتل رساندن معترضان پس از انتخابات هم 
 ."هاي سازماني ما نيست هاي سالح هايي آه شليك شده بود در اندازه گلوله: "گفت

خبرنگار مجله سروش در اينجا به فرمانده نيروی انتظامی يادآوری می کند که 
خرداد نيروی انتظامی با صدور بيانيه ای رسمی، کشته  30پس از راهپيمايی 

عنوان کرده اما احمدی مقدم بدون " تيراندازی متقابل"شدگان آن روز را بر اثر 
شدگان در تيراندازي  اصًال آشته: "ارائه پاسخ روشنی به اين پرسش می گويد

ام چند نفر جلوي مسجد لوالگر بودند آه رفتند مسجد  در روز سي. متقابل نبودند
ها  بقيه درگيري. اي نبود را آتش بزنند و درگير شدند؛ و البته، جلوي مسجد جنازه

يكي ماشين زير آرده بود، يكي جسم سخت . پراآنده بود در تجريش و ستارخان
به سرش خورده بود، اما قطعًا نيروي انتظامي از روز اول تا آخر دستور داشت 

آند،  بال آه سالحي آه رنگ شليك مي سالح جنگي به دست نگيرد، از سالح پينت
 ."اي هم نياورديم هاي ساچمه آرد، حتي تفنگ استفاده مي

فرمانده نيروی انتظامی به معضل قاچاق اسلحه به کشور از مرزها اشاره کرده و 
. هاي غيرمجاز آار امنيتي و جدي انجام دهيم ما بايد روي سالح: "افزوده است

آند  اين نيست آه هر آسي سالح غيرمجاز دارد از آن، در اين مواقع استفاده مي
شده هم بايد پشت اين مسائل باشد، ولي باالخره تا حدي  بلكه نيات سازماندهي

نباشد آه وزير سابق مخابرات را فردي با تصميم شخصي مضروب بكند، نه هيچ 
يك آدم است و خيلي راحت رفته و با چاقو . گروهي پشتش است و نه هيچ آسي

هاي اآشن و سالح  وقوع اين حوادث در دنياي امروز ممكن است؛ با اين فيلم. زده
 ."هاي غيرمجاز

اين در حاليست که فيلمی که از درگيری مقابل مسجد لوالگر در سايت های 
اينترنتی منتشر شده، نشان دهنده حضور چند عضو بسيج است که از پشت بام 

 . اين مسجد مردم معترض را به رگبار بسته اند
ماشينی هم که فرمانده نيروی انتظامی به آن اشاره می کند، وانتی با آرم رسمی 
. پليس بود که يک معترض به انتخابات را که بر روی زمين افتاده بود زير گرفت

مسئوالن پليس در واکنش به پخش اين فيلم چندين بار اظهارات متناقضی بيان 
بعدها . کردند و در نهايت مدعی شدند اين وانت توسط ضد انقالب سرقت شده بود

شخص فرمانده نيروی انتظامی خبرنگارانی را که از او درباره اين وانت و زير 
 .گرفتن معترضان توسط پليس می پرسيدند تهديد کرده بود که پرحرفی نکنند

  
 اذعان به خودسری های سپاه و بسيج

 25احمدی مقدم در ادامه، مسئوليت حمله به کوی دانشگاه تهران در نيمه شب 
 .خرداد را به صورت تلويحی متوجه سپاه و بسيج دانسته است

هاي  خرداد بود، بچه 25يا عصر  25در حادثه آوي دانشگاه آه شب : "او گفته
آردند آه به مرور اين مناطق آم  ها در مقابله با اغتشاش به ما آمك مي بسيج شب

. آرد داد بايد درخواست آمك مي نيروي انتظامي آفاف اين همه جا را نمي. شدند
شود، زماني هم هست آه  آيد آه مديريت به سپاه داده مي اما زماني پيش مي
هاي بسيج در آنترل ما بودند و با ما  در عمده موارد بچه. مديريت با ماست
هايي  ها بچه ضمن اينكه در مورد عزيزان بسيجي بايد گفت آن. هماهنگ بودند

آنند، ما  هستند غيرتي، متدين، پرشور و براي دفاع از نظام احساس تكليف مي
ها باز آنيم و از اين ظرفيت در چارچوب قانون  بايد دريچه قانوني را براي آن

 ."استفاده آنيم
فرمانده نيروی انتظامی سپس به خودسری های صورت گرفته توسط نيروهای 

شرايطي پيش : "بسيج در سرکوب حوادث پس از انتخابات اشاره کرده و گفته
آمدند  ها با موتور مي ديديم برخي بسيجي خواستيم درگير شويم اما مي آمد، نمي مي

بسيج نيرويي . ها اجازه داده نشده بود اما سازمان بسيج نيامده بود چون به آن
يافته با ضوابط آامل و قاطع نيست، يك نيروي مردمي است و  اي و سازمان حرفه

اگر بسترهاي الزم را براي . آيد و بايد از او ممنون باشيم در مواقع خطر مي
 شود، آن وقت  ها فراهم نكنيم، امكان عمل خودسرانه تشديد مي حضور صحيح اين

انتخاباتی اصالح طلبان حامی موسوی بود که با محوريت ستاد ملی جوانان حامی 
اين ستاد از حيث . و کمپين موج سوم فعاليت می کرد) 88(خاتمی و موسوی 

تعداد اعضا و هواداران بزرگترين ستاد انتخاباتی تمام کانديداها در کل کشور 
طبق آمار رسمی تعداد اعضا و هواداران مهندس موسوی که با اين ستاد در . بود

 .هزار نفر بود 200ارتباط بودند بالغ بر 
با حمله نيروهای لباس  88خرداد  21ستاد قيطريه در ساعات ابتدايی عصر روز 

اين نيروها با گاز اشک آور و باتوم به ساختمان . شخصی مسلح مواجه شد
اين يورش به زخمی و مجروح شدن . اصالح طلبان حامی موسوی حمله کردند

اگرچه برخی نيروهای لباس شخصی حمله . تعدادی از اعضای اين ستاد انجاميد
کننده به ستاد قيطريه توسط هواداران مهندس موسوی دستگير و تحويل نيروی 

انتظامی شدند اما با حضور نظاميان در تهران از ساعات ابتدايی شب انتخابات و 
در حاليکه هنوز انتخابات در حال برگزاری بود، ستاد اصالح طلبان حامی 

 .موسوی هم در يورش يگان ويژه نيروی انتظامی پلمب شد
شما يادتان باشد : "حاال فرمانده نيروی انتظامی در تشريح آن واقعه گفته است که

اطالع داشتيم آه آنجا آار . بعدازظهر روز انتخابات ما ستاد قيطريه را بستيم
وقتي رفتيم آنجا را بازرسي و پلمپ آنيم، متوجه شديم آه در . آنند اي مي رسانه

اند و بعد آه داخل رفتيم چند تن از مشاهير  درون ستاد استوديويي درست آرده
ما فكر . بودند آه در صف مصاحبه بودند آه ما آنجا متوجه شديم... مثل هنرمند و

وقتي جلوي در رفتيم ديديم آه فيلم ما را . اي است آرديم آنجا اتاق ضبط رسانه مي
آردند به نفعشان است براي تهييج از  فكر مي. دهد سي نشان مي.بي.مستقيم بي

 ."بازيگران و هنرمندان استفاده آنند
بعد هم شما ديديد در جريان انتخابات در جاهايي مثل ميدان هفت : "او افزوده که

آه ظاهرًا ستاد جوانان  88شد، مثل ستاد پويش  تير اغتشاشات سازماندهي مي
ها سازماني به نام سازمان رأي درست  بود، ما اطالعات دقيقي داشتيم آه اين

وسيع اجتماعي را   يك شبكه. اند آه شامل بخشي حقيقي و بخشي مجازي بود آرده
 ."ها در ستاد قيطريه بود از قبل تدارك ديده بودند آه آانون اين

  
 به ستاد مرکزی موسوی کی حمله شد؟

فرمانده نيروی انتظامی همچنين مدعی شده که اولين ناآرامی های پس از 
خرداد در مقابل ستاد مرکزی  23انتخابات در تهران بعدازظهر روز شنبه 

مهندس موسوی رخ داده؛ اين در حالی است که ستاد مرکزی انتخاباتی ميرحسين 
خرداد توسط يگان ويژه نيروی انتظامی با گاز اشک  22موسوی در نيمه شب 

آور مورد حمله قرار گرفت که اين حمله باعث مجروح شدن بسياری از اعضای 
 .ستاد و مردمی شد که در مقابل ستاد تجمع کرده بودند

اولين مكان درگيري از حوالي ستاد مرآزي : "احمدی مقدم در اين مورد گفته
ميل فراخوان دادند،  آقاي موسوي بود؛ يعني ستاد زرتشت، از صبح از طريق اي

ها را  يواش شلوغ شد، از ساعت ده صبح، ما بعدازظهر مجبور شديم آن آنجا يواش
هزار نفر آشيد، از دم  10از دوهزار نفر شروع شد و به هشت تا ده . متفرق آنيم

 ."ها شروع شد  زدن غروب هم آرام آرام اغتشاش و آتش
از : "وی در توجيه اعتراض مردم به نتايج اعالم شده انتخابات هم گفته است

لحاظ جغرافياي محل اغتشاش از بلوار آشاورز به باال بود، زير بلوار يك آبريت 
ها اهانت آنيم، اما وقتي در  خواستيم به شمال تهراني ما نمي. هم روشن نشد

نژاد  دهد ولي احمدي آيد به موسوي رأي مي بينند هر آس مي شميران مردم مي
ها  شان به رسانه بعد هم دسترسي. شان باورپذيرتر است شود، تقلب براي پيروز مي

رويد  وقتي به شاه عبدالعظيم مي. ها هستند زياد است و تحت تأثير اخبار رسانه
اند تقلب را باور  نژاد رأي داده بينند مردم هفتاد درصد به احمدي  همه مي

 ."آنند نمي
  

 هزار نفر بودند 500خرداد نهايتا  25راهپيمايان 
در حالی که محمد باقر قاليباف، شهردار تهران با حضور در کميته ويژه مجلس 
برای بررسی حوادث پس از انتخابات، تعداد شرکت کنندگان در راهپيمايی روز 

خرداد را حداقل سه ميليون نفر اعالم کرده بود، جانشين او در فرماندهی  25
 .هزار نفر بودند 500نيروی انتظامی مدعی است که اين جمعيت در نهايت 

نام می برد اشاره " نرم افزارهای برآورد"احمدی مقدم به آنچه از آن تحت عنوان 
زنم، ما برآورد دقيقي از جمعيت با توجه به  من تخمين نمي: "می کند و می گويد

. وپنجم بين سيصد تا پانصدهزار نفر بود در روز بيست. هاي هوايي داريم عكس
خوب است . در تجمعات روزهاي بعد هم بين پنجاه تا هفتادهزار نفر جمعيت بود

اين را اينجا بگويم، در يكي از تجمعات يكي از دوستان ما در روزي آه جلوي 
گفت جمعيت پانصدهزار نفر است، ما تصوير هوايي  صداوسيما تجمع بود مي

از ميدان ونك تا سر نيايش يك الين خيابان پر بود، از آنجا دو الين خيابان . گرفتيم
 متر است، به او گفتيم عرض خيابان  2500وي  بود؛ از ونك تا پارك
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چون ورود به دانشگاه . بعد هم دآتر رهبر با ما تماس گرفتند: "احمدی مقدم گفت
گفت زودتر وارد شويد و مسئله  به من مي. بايد با هماهنگي رئيس دانشگاه باشد

در نهايت شوراي تأمين استان تهران تصويب آرد آه . را مديريت و حل آنيد
آاري  داخل آوي درگيري ايجاد شده بود و آتك. برويم و مسئله را حل آنيم

. يك گروهان از يگان ويژه داخلي رفتند. گفتند اين مسئله را جمع آنيد. آردند مي
 ."اي را دستگير آردند، آن شب حدود نود نفر را دستگير آردند  عده

دانشجو کشته شده و  5منابع دانشجويی می گويند که در جريان اين حمله حداقل 
 .صدها نفر ديگر بازداشت و به مکان های نامعلومی منتقل شدند

احمدی مقدم برای جلوگيری از تکرار اين اتفاقات پيشنهاد می دهد که تعدادی از 
 .پرسنل نيروی انتظامی به طور دائم در کوی دانشگاه مستقر شوند

  
 نمره کافی نگرفتيم

فرمانده پليس در پاسخ به اين پرسش که به نيروی تحت امرش در جريان 
جلوي صداوسيما و يا : "حوادث پس از انتخابات چه نمره ای می دهد؟ گفت

گفتند ما حكومت را گرفتيم،  گرفتند و مي وزارت آشور اگر پليس نبود آنجا را مي
هاي امنيتي فرو ريخت، نيروهاي مسلح وارد  اگر پليس فرو ريخت و سيستم

اصل اينكه پليس توانست حادثه را . آند شوند و اين هزينه سنگيني وارد مي مي
بيني آند و آمادگي عملياتي داشته باشد و استمرار و پايداري داشت و ده ماه  پيش

موردي نبود، ... سوري و تمام پايداري آرد و بعد ديديد آه در نوروز، چهارشنبه
اين نمره بااليي دارد، اما از حيث مديريت ميداني يا رفتارهاي غيرميداني يا 

 ".ضعف تجهيزات و ساختارها ما نمره آافي نگرفتيم
  

 کاش آبپاش داشتيم
يکی از آسيب های کلی ناجا در انتخابات قبلی را فرمانده نيروی انتظامی 

هاي  داشتن آبپاش": ها و ظرفيت های محدود آنها بيان و اضافه کرد بازداشتگاه
آارآمد و يا وسايل ضد اغتشاش آه رودررويي نيرو را با مردم به حداقل 

توانست فرد را خيس آند و به جاي باتوم زدن با خيس آردن از  برساند، اين مي
 ".ميدان به در آند

يا مسئله ديگر آستانه تحمل بود، . ما در اين زمينه مجهز نبوديم: "وی افزود
چند روز در ميدان بودند و . ها در فصل گرما خستگي مفرط و فرسايش ممتد بچه

هاي تند عصبي از خود بروز  شدند و واآنش خسته شده بودند و عصبي مي
 ".شناسي آرديم ما اين را آسيب. آرد دادند و اين مسئله خسارات را زياد مي مي

  
 قوانين آمريکا برای اينترنت و ماهواره را کپی کنيم

احمدی مقدم در ادامه در پاسخ به اين پرسش که آيا دور جديد برخورد با 
خواهد  ها بسترهاي قانوني مي اين: "ماهواره ها در راه است؟ اظهار داشت

ما . خواهد آه آامًال فراهم نيست هاي قانوني مي آنترل فضاهاي مجازي بسته
ها  خيلي به خود زحمت ندهيم، به آشورهاي مهد دموآراسي برويم و قوانين آن

گيرانه است و ما  را ترجمه آنيم و اينجا اجرا آنيم، اين قوانين بسيار سخت
قوانيني آه در امريكا و انگليس و فرانسه است را . ايم درصدي را اجرا آرده

حتي درصدي را . بياوريم و آپي بزنيم و اجرا آنيم درباره ماهواره و اينترنت
آنند آه قصد محدوديت آزادي  پياده آنيم در حالي آه در آشور ما فضاسازي مي

 ."وجود دارد
تري از قوانين آشورهاي مهد  ما هيچ قانون سختگيرانه: "وی تاکيد کرد

 ".خواهيم؛ همان حتي پنجاه درصد آمتر دموآراسي نمي
  

 برای نظامی حمله دشمن فرض است: رهبری گفت
رمانده نيروی انتظامی در اين مصاحبه همچنين به جلسه رهبر جمهوری اسالمی با ف

اي با نظاميان  مقام معظم رهبري در جلسه: "برخی از نظاميان اشاره کرد و گفت
از نظر ما به عنوان سيستم امنيتي  .فرمودند براي نظامي حمله دشمن فرض است  مي

وقوع چنين مسائلي و حتي بدترين وضعيت فرض است و بايد خود را آماده آنيم تا بتوانيم 
تر خواهيم  بيني آنيم در پيشگيري موفق هر چه بهتر پيش. خسارات جامعه را آاهش دهيم

 ".بود
شايد . نظير بود نقش مقام معظم رهبري در عبور از اين فتنه بي: "احمدی مقدم ادامه داد

مورد به مورد . در دو جلسه؛ يك جلسه با چند نفر از مسئوالن امنيتي، يك جلسه هم با من
پذيرفت و خواهان برخورد با  ها را از ما نمي ايشان نارسايي .مسائل را پيگيري آردند

 ".ها را به وجود آوردند آساني بود آه اين نارسايي
ايشان به دنبال حقوق مردم بودند و در جايي فرمودند آه من از اول : "وی در پايان گفت

دوست نداشتم خوني به زمين ريخته شود، اما حاال اتفاق افتاده و بايد تالش آنيم ترميم 
آنند در يكي از  ايشان حاآم و پدر جامعه هستند و با اين روحيه با ما برخورد مي. آنيم

جيم آردند گفتند خودتان قبل از اينكه ديگران وارد شوند،  جلسات آه خيلي ما را سين
هاي ايشان چه براي ما و چه براي آشور موثر  فرمايش. برخورد آنيد و پاسخگو باشيد

 ".بود

اللهي و بسيجي و  هميشه هم خودسر و حزب. خسارت براي ما زياد، خواهد بود
آند و به  زند، چون اين فرد خودسر عمل مي مي  شود و آسيب اين مفاهيم قاطي مي
 ."زند مجموعه آسيب مي

  
 قتل ندا سناريو بود

فرمانده نيروی انتظامی در ادامه اين گفت و گو، مانند ديگر مسئوالن رسمی 
را يک سناريو توصيف می کند که سرنخ " ندا آقا سلطان"جمهوری اسالمی، قتل 

 .اصلی آن در انگلستان است
پرونده ندا آقاسلطان از اول به وزارت اطالعات واگذار : "احمدی مقدم می گويد

شد، ما اقدامات مقدماتي و ثبت آثار صحنه جرم و تشكيل پرونده و پزشكي قانوني 
صالح تصويب شد اين پرونده به وزارت  را انجام داديم، اما بعدًا در مراجع ذي

اطالعات داده شود، چون امتدادات خارجي داشت، چون آرش حجازي در صحنه 
اين طبيعي به . حضور مشكوآي داشت آمد، به فاصله دو روز برگشت و رفت

. رسيد؛ اينكه فردي بيايد و در تظاهراتي شرآت آند و به انگليس برگردد ذهن نمي
هاي  ها و تحليل توانست اينجا بيايد و بگويد چنين اتفاقي افتاد، بعد هم نوع فيلم مي

ترين سناريو اين است آه خود اين مسئله يك  االن قوي. اي روي آن شد رسانه
ترين سناريوي پليسي و امنيتي اين است، اما خوب، سرنخ اصلي  سناريو بود، قوي

هاي امنيتي آوتاه است آه بتواند اين پرونده  االن در انگليس است و دست ما سيستم
را به نتيجه آامل برساند، حتي آساني آه در نزديكش بودند دچار غفلت هستند و 

 ."اند  شايد ماجرا را به خوبي درك نكرده
دانم  پرونده در وزارت اطالعات است و تا جايي آه من مي: "وی ادامه می دهد

سوژه اصلي هم متأسفانه به قتل رسيده و قابل . سرنخ اصلي هم در ايران نيست
افتد هيچ صداي  خورد و به زمين مي ها آه ايشان گلوله مي در فيلم. تحقيق نيست

پليس تا دورترها هيچ . شليكي وجود ندارد، اما يك دقيقه قبل صداي گلوله داريم
مرمی بايد يا در بدن . اي پيدا نكرد، مردم هيچ ضاربي را گزارش نكردند پوآه

ها افتاده باشد، مرمي گلوله را  ايشان مانده باشد يا عبور آرده باشد و همان نزديكي
آاليبر گلوله را پزشكي قانوني تقريبًا مشخص . آرديم آه آشف نشد بايد آشف مي

داد آه از فاصله نزديك به ايشان شليك  آرد، اما اثر شليك هم روي بدن نشان مي
جالب است شاهدان نزديك ايشان آسي را نديدند آه تيراندازي آند، فقط . شده است

 ."آرد هاي اطراف تير هوايي شليك مي موتورسواري در آوچه
  

  زياد به کوی دانشگاه و کهريزک نپردازيد
احمدی مقدم سپس حادثه کوی دانشگاه را هم قابل پيش بينی خواند و البته نگفت که 

 در اين صورت به چه علت برای جلوگيری از آن اقدامی نشده است؟
وی در عين حال گفت که نبايد حوادثی مانند کوی دانشگاه و کهريزک را آنقدر 

 .بزرگ کرد که فتنه اصلی گم شود
. از روزهاي انتخابات لشكري دنبال آقاي آروبي بودند: "فرمانده پليس ادامه داد

ها و  ها و نئومارآسيست بعضًا افرادي از جريانات منحرف دانشگاه مانند آمونيست
ها هوادارشان  آنم از آقاي آروبي آه اين هاي افراطي بودند، تعجب مي تحكيمي

آمدند از آوي تا بلوار  ها هر شب با يك وضعيت افتضاحي به خيابان مي بودند، اين
... آشاورز، يعني دانشجويي با زيرپيراهن رآابي و شلوارك و دمپايي و

هاي غيراخالقي، انگار شوهاي غربي بود و هيچ تناسبي با آشور ما نداشت  صحنه
براي آانديدايي آه ظاهري روحاني داشت، خود آقاي آروبي هم متأسفانه در آنجا 

 .شد حاضر مي
  

 فيلم حمله به کوی دانشگاه صحت دارد
فارسی  BBCفرمانده نيروی انتظامی صحت فيلم پخش شده از شبکه تلويزيونی 

درباره حمله نيروهای بسيجی و نيروی انتظامی به کوی دانشگاه تهران در نيمه 
من صحنه آن شب را به شما بگويم؛ چند : "خرداد را تاييد کرد و گفت 25شب 

شما اگر آف خيابان . ريختند هاي آوي سنگ و آوآتل مي ها از پشت بام شب اين
هاي  ماشين. جلوي آوي را ببينيد پر از سنگ است و چيزهايي آه آتش گرفته است

چند شب اين حادثه . زدند آوردند و آتش مي دادند و بيرون مي سلف آوي را هل مي
ما يگان ويژه را آنجا گذاشتيم و گفتيم تحريك نكنيد، نگذاريد بيرون بيايند و . بود

ها ملحق نشود،  ايستادند آسي به آن ها مي ها در آستانه آوچه اين. داخل هم نرويد
بعد . فتند ر ها هم داخل مي آوردند آن خواستند بيرون بيايند، هجوم مي ها هم مي آن

هاي پشت يعني قسمت جنوبي و غربي وارد شدند؛  ديديم متأسفانه گروهي از نرده
 ."شايد پنجاه، شصت نفر

احمدی مقدم در پاسخ به اين پرسش که آيا اين عده از لباس شخصی ها بودند، 
 ."بله: "گفت

 "فرهاد رهبر"وی سپس اذعان کرد که حمله به کوی دانشگاه در پی درخواست 
 .رئيس دانشگاه تهران از او صورت گرفته است
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دنبال می کرد و درواقع به اين سمت رويکرد داشت که با حضور در حاکميت و 
قدرت به دموکراتيزه کردن نهادهای نظام بپردازد و از طريق حضور در قدرت 

به رغم هشت سال   اما اين مشی. بتواند اهداف اصالح طلبانه خود را محقق سازد
تالش ناکام بود و خروج يا بهتر است بگويم اخراج اصالح طلبان از حاکميت 

حرکت اصالحات بنا به طبعيت و . بهترين دليل بر شکست حرکت اصالحی بود
ماهيت خود و ساز و کارهايی که در خود داشت موفقيتش منوط به اين بود که 
اراده مساعدی در سطح حاکميت برای تغيير و اصالحات بر خوردار باشد اما 
متاسفانه چنين نبود يعنی حاکميت نشان داد که ظرفيت و آمادگی الزم برای به 

زمانی که که . رسميت شناختن حرکت اصالحی و اهداف اصالح طلبانه را ندارد
اصالح طلبان حضور در حاکميت و قدرت را از طريق شرکت در انتخابات و 
رقابت های سياسی پيگيری می کردند اولين شرط برای تداوم حرکت اصالحی 

برای برگزاری   وجود فضای مبتنی بر رقابت آزاد سياسی و وجود حداقل شرايط
انتخابات آزاد الزم بود اما اين اتفاق رخ نداد و فضای رقابت و فضای سياسی 

همچنين عواملی چون نظارت استصوابی و رد . ناعادالنه بود  کامال يک جانبه و
گسترده کانديداهای اصالح طلب برخالف قاتون انتخابات اين عرصه را مسابقه 

ای با يک اسب تبديل کرد به طوريکه در مجلس هفتم و هشتم به دليل ورود و 
دخالت عوامل خارج از عرصه رقابت سياسی به انتخابات و مساله رد صالحيت 

بعد از ناکامی حرکت . گسترده نامزدها امکان ادامه حرکت اصالحی منتفی شد
اصالحات ما يک دوره ای گذار را سپری کرديم، دوره ی که جامعه با حالت 

صبر و انتظار نتيجه مرحله جديد پس از اصالحات را ارزيابی می کرد اما نتايج 
اين دوره انقدر ناگوار بود و سريع خود را نشان داد که جامعه ار ادامه اين دوره 

در انتخابات مجلس هفتم و هشتم شاهد بوديم که جامعه . جديد احساس نگرانی کرد
استقبال سردی از انتخابات کرد که البته بخشی از آن به دليل عملکرد اصالح 
طلبان بود چراکه عملکرد انتخاباتی اصالح طلبان طوری نبود که در جامعه 
اطمينان و اعتماد ايجاد کند و بخشی هم به دليل اين بود که جامعه همچنان به 

اما نتايج اين دوران انقدر سنگين . ارزيابی درستی از نتيجه اين دوره نرسيده بود
و نگران کننده بود که جامعه خيلی زود به اين نتيجه رسيد که ادامه اين روند 

بسيار خطرناک و نامطلوب است و درنتيجه در انتخابات رياست جمهوری دهم 
ما با يک خيزش و جنبش برای پايان دادن به اين وضعيت، مديريت ناکارآمد و 

 .ناتوانی که کشور را به اين نقطه رسانده بود رو به رو شديم
 

خرداد بوجود آمد، آيا اين جنبش نتيجه  ٢٢جنبش سبز پس از انتخابات 
مطالبات بی پاسخ و سرکوب شده مردم بود و يا فقط   اعتراضات فروخفته ،

 مردم به نتيجه انتخابات اعتراض داشتند ؟
 

انتخابات فرصتی بود برای جامعه تا بوسيله آن بتواند مطالبات خود را پيگری 
از . طبعا اين انتخابات يک آزمون برای نظام و حاکميت محسوب می شد  کند و

انتظار داشتيم که در صورت مشارکت گسترده مردم اعمال نفود   طرف ديگر ما
به گمان من جامعه در . های احتمالی تاثير چندانی در نتيجه انتخابات نداشته باشد

دعوت سياسيون واصالح طلبان را لبيک گفت و برای شرکت  ٨٨انتخابات سال 
در آن زمان منطق اصالح طلبان اين بود که انتخابات . در انتخابات قانع شد

فرصت مناسبی است برای تحقق مطالبات و خواسته ها از طرق مسالمت آميز و 
پس . قانونی و جامعه هم به نظر من استقبال خيلی خوبی از اين فرصت کرد

صرف نظر از نتيجه بد و حوداث تلخی که ما بعد از انتخابات شاهد بوديم عزم و 
اراده جامعه برای شرکت در انتخابات صحيح و تشخيص درستی هم بود و 

 .برای استفاده از اين فرصت مغتنم طی ميکرديم  مسيری بود که حتما بايد

 اين چه مديريتي است كه نفرت و نارضايتي مي آفريند؟
 

 :کلمه
آن روز . اين مصاحبه يک هفته پيش از بازداشت محسن آرمين با وی انجام شد 

هيچ گمان نمی کرديم اويی که از دستگيری ياران و دوستانش می گويد، از 
رفتارهای خشن و غير اسالمی بازجويان در زندان ها انتقاد می کند و بر اهداف 

مهندس محسن  .و آرمان های جنبش سبز تاکيد می ورزد، امروز در زندان باشد
آرمين در اين مصاحبه از تقلب در انتخابات، حرکت اصالحی، اهداف و چرايی 
بوجود آمدن جنبش ، آزادی و دموکراسی و از آينده سخن می گويد و سيمای 
ملی و حاکميت انحصارطلب را مورد انتقاد قرار می دهد که هيچ گاه فرصت 
 .برابری را برای مخالفان در پاسخگوی به ادعای دولتيان فراهم نياورده است

آرمين مديريت کشور را به دليل ريخته شدن خون بيگناهان مسئول می داند و 
ضمن رد حل بحران به وجود آمده درکشور می گويد آقايان با تمام ادعايی که در 
جمع و سرکوب کردن اين جنبش انجام می دهند هنوز از ترس و نگرانی، خواب 

 .های آشقته می بينند
 

 .گفت و گوی کلمه با محسن آرمين پيش روی شماست
 

 تعريف شما از جنبش سبز چيست و چه هويتی برای آن قائل هستيد؟
 

. من جنبش سبز را يک جنبش مدنی از جنس جنبش های اجتماعی مدرن می بينم
اين جنبش به لحاظ تاريخی نيز عقبه دارد و بايد گذشته آن را در حرکت 

در واقع جنبش سبز به لحاظ ماهوی همان حرکت اصالح . اصالحات جستجو کرد
. شروع شد و امروز در سطح گسترده جريان دارد ٧۶طلبانه است که در سال 

البته تفاوت های عمده ای بين دو حرکت است، حرکت اصالحی عمدتا محدود به 
فعاالن، جريان های سياسی و نخبگان بود و از اين حد فراتر نمی رفت يا به 

عبارتی ديگر حرکت اصالحات حرکت اجتماعی به معنی واقعی کلمه نبود و 
هرچند که در مقاطعی از دوران اصالحات مردم در پای صندوق های رای 

حضور پيدا می کردند و به جريان اصالحات رای می دادند اما مبارزات 
اصالحی و تحرکات اصالح طلبانه در سطح جريان های سياسی و نخبگان باقی 

اما جنبش سبز توانست در اليه های . ماند و چندان به بدنه جامعه تسری پيدا نکرد
مختلف جامعه نفوذ کند و از سطح فعالن سياسی، احزاب، گروه ها و نخبگان 

البته . فراتر رفته رود و بخش اعظمی از طبقه متوسط اجتماعی را در برگيرد
متوسط را پی گيری می کرد اما يک جنبش   حرکت اصالحات نيز مطالبات طبقه

سطح وسيعی   اجتماعی نبود درحالی که جنبش سبز يک جنبش اجتماعی است که
اين جنبش مرکب از جنبش های . از طبقه متوسط شهری را پوشش می دهد

مختلف با اهداف و مطالبات گوناگون است؛ ما در اين جنبش از يک طرف شاهد 
که خواهان تحقق قانون اساسی   جريان های مذهبی، جريان های وفاداربه انقالب

و اهداف انفالب هستند و نيز زنان و جوانان که مطالبات حقوقی خاصی را پی 
گيری می کنند هستيم و ازطرفی ديگر گروه هايی را مشاهده ميکنيم که دارای 

گرايش های مذهبی خاص نيستند و عمدتا مطالباتشان بر محور آزادی های 
بنابر اين جنبش سبز حرکت های متنوعی را . اجتماعی يا سياسی متمرکز است

در درون خود دارد که متشکل از حرکت ها و جنبش های گوناگون است و به 
گذاشت و تمامی اين گروه ها به “ جنبش جنبش ها “همين دليل می شود نام آن را 

رغم تفاوت هايی که در اهداف و مطالبات دارند در يک وجه مشترک متحد 
هستند و آن وجه مشترک که هويت جنبش سبز را شکل می دهد مطالبه آزادی 

همچنين جنبش سبز در روی  .خواهی و مخالفت با استبداد و خودکامگی است
گسل ناشی از شکاف مردم ساالری و استبداد و آمريت و آزادی بوجود آمده است 

و از آنجاکه اين شکاف در جامعه وجود دارد حامالن اين جنبش طبقه متوسط 
 .شهری هستند

 
انقالب اسالمی با شعار استقالل و ازادی به پيروزی رسيد، استقالل کشور تامين 

شده است اما آزادی هنوز معضل جامعه است، برای رسيدن به اين آزادی در 
مردم به آقای خاتمی رای دادند و دولت اصالحات شکل گرفت،  ٧۶دوم خرداد 

اما بازهم آزادی محقق نشد و اکنون برای تحقق اين آرمان جنبش سبز شکل 
گرفته است، چرا در دهه سوم انقالبی که به نام آزادی به پيروزی رسيد، 
 اصالحات نتوانست اين مشکل راحل کند و چنين جنبشی شکل گرفته است؟

 
به گمان من عدم تحقق اين هدف و ديگر اهدافمان در ناکامی حرکت اصالحات 

 به طور مشخص اصالحات اهداف خود را از طريق اصالح نهادهای نظام  .بود
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سياسی در کشور را به بندند و اعتراضات را سرکوب کنند اما در اين مدت 
اعالم آراء، . اتفاقاتی افتاد که بر خالف تمامی ارزيابی ها و پيش  بينی ها بود

نحوه عملکرد جناح مقابل و نتيجه نامعقول و غير قابل باور انتخابات سبب شد 
اينجا بايد تاکيد کنم که شرکت . يک اعتراض عمومی و همگانی آغاز شود

صحيح جامعه در انتخابات و تاکيد اصالح طبان برای شرکت در انتخابات نشان 
دهنده اين بود که شرکت در انتخابات اشتباه نبوده و دقيقا همين جا نتيجه داد 

چراکه اگر اين انتخابات بدون حضور گسترده مردم صورت می گرفت همين 
نتيجه به دست می آمد بی آنکه کسی معترض و مدعی باشد و اعتراضات محدود 

می شد به احزاب و جريان منتقد و اين همان چيزی بود که جريان مقابل می 
به همين دليل بر خالف دوره های انتخاباتی گذشته تا نزديک به يک . خواست

ماه و نيم تا زمان برگزاری انتخايات رسانه ملی هيچ تمايلی به انتخاباتی کردن 
و مواجهه صدا و سيما و رسانه های وابسته به جريان حاکم در   فضا نداشت

بر اساس طرح از پيش تعيين شده آنان نبايد انتخابات . انتخاباب کامال انفعالی بود
به صورت پرشور برگزار می شد و با يک مشارکت زير متوسط اما خوب، 
را   آراء می توانست به هرگونه اعالم شود اما حضور گسترده مردم اين محاسبه

برهم زد و به آن شکل آرا با آن نتايج باور نکردنی اعالم شد و ما با يک 
اعتراض گسترده در سطح جامعه که ناشی از بيداری وجدان عمومی بود مواجه 

از اين رو به گمان من آن . شديم که هيچ ارتباطی به احزاب و گروه ها نداشت
پس از انتخابات در   صحنه های زشت و تاسف باری که ما در ماه های نخست

سطح خيابان ها شاهد بوديم که منجربه کشته شدن افراد بی گناه شد همه ناشی از 
اقدامات واکنشی، نگرانی و احساس استيصال نسبت به اعتراضات   نوعی

جناح افراطی جريان حاکم خود را برای چنين پديده ای آماده . صورت گرفته بود
نکرده بود و به همين دليل در مواجه با اين اعتراضات گسترده انفعالی و از سر 

بنده . ترس و وحشت برخورد کرد بی آنکه برنامه ای برای کنترلش داشته باشد
بر اين باورم که از قبل آمادگی برای آنکه به روی مردم اسلحه شليک شود 

حوادث شوم ناشی از عدم آمادگی و خطای در   وجود نداشته و اين اتفاقات و
 .محاسبه بوده است

 
رای من ”خرداد مردم در تظاهرات سکوت فقط اعالم کردند که  ٢۵در 

اما از جايی به بعد اين شعار تغيير کرد ، جدا از درست بودن يا نبودن “ کجاست
در شعار   البته  اين شعار ها چرا قسمتی از جنبش در بعضی از مواقع

 متفاوت و تند تر از قبل شد شد؟  دادن
 

اگر به اعتراضات صورت گرفته عميق تر نگاه کنيم متوجه خواهيم شد که 
مساله فراتر از رای است و اين خطا است که تصور کنيم جامعه فقط به خاطر 

برای آنکه متوجه شويم که  . آنکه رايش جابه جا شده به خيابان آمده است
خواست مردم چه بوده است، ماهيت اين جنبش چيست و چه مطالباتی را دنبال 
می کند بايد دقت کنيم که جامعه از شرکت خود در انتخابات چه هدفی را دنبال 

رای دادن جامعه صورت قضيه و يک نماد بود و جامعه اهداف و . می کرد
انگيزه های مشخصی را برای شرکت در انتخابات دنبال می کرد پس زمانيکه 
نتيجه انتخابات به صورتی رقم زده شد که جامعه احساس کرد به مطالباتش به 
صورت عامدانه پاسخ منفی داده شد برای اعتراض به اين امر به صحنه آمد، 

و اعتراضات يک نماد بود برای تحقق “ رای من کجاست”بنابراين شعار 
و اعتراضی بود به واکنشی که جريان حاکم به اين   مطالبات تحقق نيافته جامعه

با اين توضيح می توان متوجه شد که جريان جنبش سبز در . مطالبات نشان داد
نبوده وبيشتر به دنبال   طول اين مدت دستخوش تغيير بوده و موضوع فقط رای

البته در طول اين مدت در برخی  .آزادی، دموکراسی و انتخابات آزاد بوده است
مقاطع با شعارهای راديکال نيز مواجه بوديم که فراتر از مطالباتی بود که مردم 

با شرکت در انتخابات دنبال می کردند اما اين شعارهای راديکال، اگر نگوييم 
همه آن اما بخش زيادی از آن واکنش به خشونت و سرکوبی عليه جنبش بود؛ 

زمانيکه با خواسته ها و مطالبات منطقی مردم چنين رفتاری صورت می گيرد 
از طرفی . به صورت طبيعی شاهد يکسری شعارهای واکنشی نيز خواهيم بود

جنبش ما شاهد گرايشات متفاوتی هستيم که چندان هم   ديگر نفی نمی کنم که در
تمايلی به حفظ مجموعه نظام ندارند اما واقعيت اين است که اين جنبش در حال 

نمايندگی و مديريت می شود که مطالبات مشخص و   حاضر توسط چهره هايی
معينی را مطرح کرده اند که مورد اجماع همه بخش های جنبش است، به طور 

مثال اجرای بی تنازل قانون اساسی که آقای موسوی آن را بيان کرده است و 
آقايان کروبی و خاتمی هم آن را تاييد کرده اند وجه مشترک خواسته های بخش 

البته ممکن است بخش هايی مطالبات و خواسته . های مختلف جنبش سبز است
هايشان فراتر از اين موضوع باشد اما ما چنين وجه مشترکی را داريم و می 

 بينيم جنبش همچنان يک ماهيت اصالح طلبانه چه در روش و چه در هدف دارد

شده است و در صورت   معتقد هستيد که در انتخابات تقلب صورت  آيا شما
 اعتقاد به تقلب آيا اين يک برنامه از پيش تعيين شده بود يا خير؟

 
جريان حاکم جريانی نيست که آمادگی و   اين بود ٨٨ارزيابی ما قبل انتخابات 

ظرفيت اين را داشته باشد که به مطالبات و خواسته های مردم تن دهد و انتخابات 
آزاد را به رسميت بشناسد و تمکين کند اما بر اساس تجارب سال های گذشته 
معتقد بوديم اعمال نفوذ هايی که می تواند در ساز و کارهای انتخابات و نتايح 

تاثير گذارد، يک ميزان مشخصی است و جريان حاکم برای تغيير نتيجه انتخابات، 
مهندسی آرا و اعمال نفود های احتمالی در انتخابات توان و قدرت محدود و 

سال در ساختار قدرت  ۴اما متاسفانه ما از تحوالتی که در اين . مشخصی دارد
مبتنی بر تجارب سال   بوجود آمده بود ارزيابی درستی نداشتيم و پيش بينی هايمان

احتمال قوی می داديم که در صورت مشارکت باالی   بنابراين. های گذشته بود
اعمال نفود های احتمالی در نتايج انتخابات   درصد مردم در انتخابات طبعا ۶٠

تاثير چندانی نداشته باشد و خواسته مردم محقق شود اما آنچه اتفاق  افتاد نشان داد 
که ما در اين ارزيابی ها دچار خطای محاسبه شده ايم و تحوالتی که اين چهار سل 

در قدرت صورت پذيرفته بود را به صورت دقيق ارزيابی نکرده بوديم، البته 
انتخابات را فرصتی برای تحقق مطالبات خود و خواسته های  مانند ما که 

اجتماعی و آزادی طلبالنه خود تلقی ميکرديم، جناح مقابل نيز با يک طرح وارد 
جناح مقابل در نظر داشت که اين انتخابات را به عنوان يک . انتخابات شد

رويارويی نهايی برای حذف جريان اصالحات از عرصه سياسی کشور تبديل کند 
طبعا با اعمال نفود و مهندسی آراء همراه بود   و با پيروزی در اين انتخابات که

اصالح طلب را از عرصه سياسی کشور به طور   جريان های مخالف، منتقد و
و روش های قانونی حاکميت را يک   کامل حذف کند و با تمسک به ظواهر

البته اين يک دستی درسطح حاکميت در انتخابات مجلس هفتم و . کند  دست
خصوصا مجلس هشتم و درنهايت رياست جمهوری نهم به وقوع پيوست اما آنچه 

اين بار دنبالش بودند اين بود که اين يکپارچگی و يک دستی به رقابت های 
با يک طرح از پيش طراحی شده و   جريان حاکم. سياسی نيز تسری پيدا کند 

و با هدف حذف جريان های رقيب وارد انتخابات شده بود در اثبات   سازمان يافته
بخش عمده ای از احکام دستگيری ها در روزهای آغازين   همين بس که  اين ادعا

صادر شده بود که اين نشان می دهد جناح مقابل از قبل خودش را ٨٨خرداد سال 
از طرفی ديگر اظهارات برخی چهره ها سياسی جريان  .کامال آماده کرده بود

حاکم حاکی از نشانه ها و شواهد چنين طرح و برنامه ای است به طور مثال پبش 
مبنی بر اعالم وقوع درگيری و تنش و احتمال وقوع   بينی هايی برخی چهره ها

وقتی تمام . ترور شخصيت های برجسته اصالح طلب اين تحليل را تاييد می کند
يک برنامه از پيش طراحی   اين اتفاق ها را کنار هم ميگذاريم متوجه ميشويم که

در نظر   بخش افراطی جريان حاکم. تدارک ديده شده بود  شده برای انتخابات
خود را از صندوق های   کانديدای  داشت با يک مهندسی آرا اما با ظاهری قانونی

 .رای بيرون آورند
 

در دهه سوم انقالب شاهد دستگيری گسترده ای از فعاالن سياسی که خود در 
بوجود آمدن اين انقالب نقش اساسی داشتند بوديم؛ همچنين عده زيادی از مردم 

و روزنامه نگاران نيز دستگير شدند و مهم تر از همه خون های بيشماری 
ايا هيچ گاه گمان می کرديد در نظام جمهوری اسالمی چنين حوادثی . ريخته شد
 رخ دهد؟

 
به صراحت اعتراف می کنم که نه ، به هيچ وجه چنين دوران تلخی را پيش بينی 
نمی کرديم و هرگز تصور نمی کرديم جمهوری اسالمی به چنين مرحله ای برسد 

همان طور که بيشتر نيز اشاره کردم   .که در آن شاهد چنين اتفاقات ناگواری باشيم
جريان حاکم با برنامه ريزی برای تغيير نتيجه انتخابات وارد عرصه رقابت شده 

بود، در همين حال آنان اين پيش بينی را نيز کرده بودند که چنين اتفاقی با 
اعتراض جريان های سياسی اصالح طلب و مستقل مواجه خواهد شد و لذا آمادگی 

برای برخورد قاطع و جدی با اعتراضات و مخالفت های احتمالی را داشتند و 
احکام دستگيری که پيش از برگزاری انتخابات صادر شده بود گويای اين واقعيت 

است که می دانستند اعتراضات و انتقاداتی نسبت به انتخابات مهندسی شده رخ 
اما همان طور که ما در اين انتخابات دچار خطای محاسبه در مورد . خواهد داد

توان و قدرت جريان حاکم در مهندسی آرا شده بوديم آنان هم در ارزيابی خود 
 . به دستکاری نتيجه آرا دچار خطای محاسباتی شدند  درباره واکنش های احتمالی

تصور اين جريان اصال اين نبود که اعتراضاتی با اين گسترده گی روی دهد و 
خود را برای رويارويی با آن آماده نکره بود، آنان بر اين تصور بودند اين 

اعتراضات به فعاالن سياسی ، احزاب و نهايتا نخبگان محدود می شود و همين 
 دليل می توانند به راحتی صد نفر را دستگير کنند وپرونده جريانات و احزاب 
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ديگر سياسی و حضور در فعاليت های اقتصادی هيچ کدام منطبق بر اهداف شگل گيری 
سپاه، بر اساس ايده دفاع از انقالب و دفاع از دستاوردهای آن . سپاه نيست و نبوده است

يا در گير شدن در اختالفات داخلی به   تشکيل شد اما ايستادن در مقابل اعتراضات مردمی
. هيچ وجه به معنی دفاع از آرمان های انقالب به عنوان مردمی ترين انقالب جهان نيست

اين انحراف بيش از همه به خود سپاه ضربه خواهد زد و ما نسبت به اين روند از ده سال 
منازعات سياسی شود، البته نمی خواهم بگويم که   پيش هشدار می داديم که سپاه نبايد وارد

ها توجه ميشد امروز ما شاهد اين صحنه   ولی اگر به اين هشدار  می ديديم  اين روزها را
بعد از   بهترين مالک و شاخص ترين برای جلوگيری از اين انحرافات. و کارکرد نبوديم

وصيت نامه امام است که صراحت دارد به عدم حضور سپاه در عرصه رقابت   قانون
های سياسی که تفسير بردار نيز نيست اما آنچه اتفاق می افتد بی توجهی و مخالفت صريح 

 .با وصيت امام است
 

دهه سوم انقالب بايد دهه ثبات و امنيت باشد و نبايد اتفاقات دهه اول در آن تکرار شود 
اما بازهم می بينيم عده زيادی دستگير می شوند، تحت فشار قرار می گيرند و به نوعی 
پروژه تواب سازی در زندان ها دنبال می شود، چرا بايد اين رفتارها صورت گيرد و آيا 

 اين رفتارها مبنی حقوقی، انسانی و دينی دارد؟
 

 .فکر می کنم پاسخ به اين سوال روشن است و چندان احتياج به استدالل ندارد
دستگير می شوند و ماه های طوالنی در سلول های انفرادی به صورت ايزوله   افرادی

نگه داری می شوند و سپس بعد يک مرتبه اين افراد را می آورند و اعترافاتی را از آنان 
اين امر چقدر می تواند ارزش داشته باشد،مطمئنا نه از نظر حقوقی ، نه . پخش می کنند

هيچ اعتباری ندارد و ضمن آنکه آنچه هم گفته شده است اعترافات   شرعی و نه عقلی
يک صحنه نمايشی به عنوان دادگاه شروع به کار کرد و در آن افراد تحليل های . نيست

خود را از اتفاقات پيش امده ارائه دادند و دوستانی که مجبور شدند به اعتراف بارها گفتند 
که ما نقطه نظرات و ديدگاه های خودمان را که در زندان به آن رسيده بوديم را مطرح 

و حتی اگر صادقانه، بی فشار و تهيد به اين نظرات نيز رسيده باشند نهايتا ميشود   کرديم
نقطه نظراتی که چند نفر به آن رسيده اند و کامال نيز روشن است که تا چه حد بر استداالل 

های متين و قوی مواجه بود و اگر می توانست کسی را قانع کند، تا کنون نوشته های 
از سويی ديگر از بين . هرروزه آقای شريعتمداری در کيهان همه را بايد قانع می کرد

حرف   هزاران نفری که دستگير شدند فقط به اندازه انگشتان دو دست افراد تحت شرايطی
هايی مخالف حرف های گذشته خودشان را بيان کردند و اين برخالف آنچه است که سعی 

تعداد بيشمار افرادی   می کنند تبليغ کنند و اين برای آقايان يک شکست بزرگ در مقابل
همچنين به اين نکته نيز توجه کنيد که در . است که براعتقادات خود پای فشردند و ايستادند

مقابل اين هفت يا هشت نفری که مجبور به اعترافات يا اقرار به اشتباها شدند ما به طور 
گسترده شاهد بوديم که تعداد بيشماری از کسانيکه تا قبل از انتخابات از جريان حاکم 

حمايت می کردند بعد اين ماجراها به صراحت و شجاعت اقرار کردند که مشی گذشته 
اشتباه بوده است، با اين تفاوت که اقرار به اشتباهات   شان نسبت به حمايت از اين جريان

نه در سلول های انفرادی که در شرايط کامال آزاد و با اختيار کامل صورت گرفته است 
 .که نمونه بارز آن آقای نوری زاد است

 
در خصوص رهبری جنبش، آيا شما فکر ميکنيد که اقايان موسوی، خاتمی و کروبی 

رهبری جنبش را برعهده دارند و يا جنبش به صورت خود جوش و به صورت تصميم 
 گيری در اليه های اجتماعی راه خود را ادامه می دهد؟

 
هيچ حرکت و جنبشی نمی تواند بدون رهبری و مديريت مشخص حرکت کند و نمی توانم 

از . جنبش را بی رهبر تصور کنم و اين مساله را در هيچ جای دنيا نيز مشاهده نمی کنيم 
اين رو اين حرکت اجتماعی مديريت و رهبری می خواهد و مردم نيز به روی چند چهره 

نفريعنی آقايان کروبی؛  ٣اجماع کرده اند و به نظر من اين   های خاصی به تدريح
موسوی و خاتمی اصلی ترين چهره های مديريتی جنبش سبز هستند و بخش های مختلف 

البته طبيعی است چون ماهيت . کم و بيش مديريت اين افراد را به رسميت شناخته اند
جنبش سبز مدرن است ، مدريتی نيز از صنف جنبش های مدرن دارد و ما نمی توانيم 

 .انتظار داشته باشيم که مديريت آن مانند جنبش های کالسيک باشد

در مواردی انتقاد شده است که آمدن مردم به خيابان ها اشتباه بود و نبايد خون نداها و 
سهراب ها ريخته می شد، البته هيچ فراخوانی از سوی رهبران جنبش و اصالح طلبان 

 وجود نداشت، آيا فکر می کنيد اين انتقاد درست است؟
 

به نظر من به طور کلی چنين اعتقادات و اظهار نظر هايی در خوشبينانه ترين حالت نه 
تنها تصوير درستی از اتفاقات رخ داده نمی دهد که انحراف در تشخيص و ارزيابی از 

تمام جوانان و افراد   اگر از من بپرسيد می گويم نه تنها ندا که. واقعيت هم ايجاد می کند
اعتراض . بی گناهی که در طی اين مدت شهيد شدند نبايد خونشان بر زمين ريخته می شد

و انتقاد حق هر شهروندی است و اگر جريان حاکم مديريت قانونی اعمال ميکرد اين 
اعتراضات می توانست به صورت مسالمت آميز صورت گيرد و ما شاهد اين خشونت ها 
نباشيم اما ذهنيت متوهم و بيمار عده ای باعث شد که بر اين اعتراضات تحليل های عجيب 

به دنبال پيدا کردن دست های پنهان بگردند و به آن به عنوان يک . و غريبی گذاشته شود
دقت کنيد . توطئه نگاه کنند و خود را در سرکوب و اعمال حشونت و قساوت محق بدانند

همزمان با انتخابات در ايران، در افغانستان نيز انتخابات برگزار شد و در آنجا نيز مانند 
تا اينجا همه اتفاقات شبيه ايران بود . ايران انتخابات با اعتراض و ادعای تقلب مواجه شد

مديريت آقايان در ايران منجر شد . منتهی ما در اينجا شاهد دو نوع مديريت متفاوت هستيم
به اغتشاش، آشوب، سرکوب، کشتن و دستگيری گسترده فعاالن سياسی و مدنی فقط به 

خاط اينکه در برابر راه های مسالمت آميز و قانونی مقاومت شد اما در افعانستان مديريت 
صحيح و تشکيل کميته حقيقت ياب باعث شد تا تعدادی از ارا باطل و انتخابات به دور دوم 

برای همين بايد . کشيده شود که همان نتيجه اوليه هم درآمد اما خون از دماغ کسی نريخت
آيا مديريت کشور . علت حوادث اخير را ارزيابی کنيم که به چه علت اين اتفاقات رخ داد

درست عمل کرده و نمی توانست به صورت ديگری عمل کند؟ در طول اين ماه ها تمام 
تريبون های کشور از صدا و سيما تا منابر جمعه و ميزگردهای برگزار شده همه تبديل 
شده است به سيل اتهامات، فحاشی، نسبت های ناورا و افترا به چهره ها و جريان های 

منتقد و هيچ گاه حاضر نشدند ميز گردی با حضور منتقدان اصلی برگزار کنند و به اين 
سوال پاسخ دهند که آيا نمی شد به شکل ديگری اين ماجرا را تدبير کرد و مديريت کشور 
نمی توانست به نحو ديگری بحران رخ داده را مديريت کند تا اتفاق های رخ داده اجتناب 

ناپذير باشد؟ اما هيچ گاه اين سوال ها مطرح نشد و آقايان نيز احساس نکردند که ضرورت 
دارد به اين سواالت پاسخ داده شود؛ از اين رو تصور ميکنم بايد اين نکته را مطرح کنيم 

و مديريت کشور را با اين سوال ها به محاکمه بکشانيم، بايد از مديريت کشور بازخواست 
کنيم که اين چه مديريتی است که به کشته شدن و ريختن خون ده ها انسان بی گناه و به بند 

کشيده شدن هزاران نفر در سلول های انفرادی منجر می شود؛ اين چه مديريتی است که 
را دچار بحرانی کرده که هنوز گرفتار آن   کينه ، نفرت و نارضايتی می آفريند و کشور

است، بحرانی که هنوز حل نشده است و اقايان با تمام ادعايی که در جمع و سرکوب 
کردنش می کنند هنوز از ترس و نگرانی خواب های آشقته می بينند، آقايان می گويند که 

اگر جمع کرده بودند که اين همه به سر وصدا، داد و بيداد ، . آشوب ها را جمع کرديم
اگر جمع کرده بودند که ديگر چه نيازی هست . فحش دادن و دستگيری های تازه نياز نبود

تا به سراغ آزاد شده ها بروند و مجبورشان کنند که اعتراف نامه و توبه نامه بنويسند، 
اگر جمع شده بود . مصاحبه و سخنرانی کنند و جنبش سبز و رهبران آن را محکوم کنند

آقايان نيازی نداشتند که تقاضای انحالل دو حزبی را داشته باشند که کارکردشان در اين 
اقايان خوب می دانند که قضيه نه جمع شده و نه حل  .ايام خالصه شده بود به بيانيه دادن

اقايان اگر به دنبال حل کردن بحران بودند زمانيکه مردم در همان روزهای . شده است
نخست نسبت به نتيجه آراء اعتراض داشتند به خواسته مردم توجه می کردند، به طور 

شهر و حوزه انتخابيه تعداد شرکت  ١۴٠مثال همان زمان خود آقايان اعالم کردند که در 
شهر تقلب  ١۴٠درصد و بيشتر بوده، مثل روز روشن است که در اين  ١٠٠کنندگان 

صورت گرفته، وقتيکه از شورای نگهبان سوال می کنند چرا همين آراء را باطل نکرديد 
پاسخ می دهند که اين تعداد آراء تاثيری در نتيجه کل آراء نداشته است، شورای نگهبان 

وظيفه اش پاسداری از انتخابات است و به او ربطی ندارد که ابطال يا عدم ابطال آراء چه 
ربطی در نتيجه کلی می گذارد و حتی اگر در يک رای تاکيد می کنم يک رای تقلب 

صورت گرفته باشد شورا موظف است تا آن رای را باطل کند اما آقايان حاضر نمی شوند 
به عبارت ديگر برای اين اقدام شورای  .و ناموجه اين کار را انجام دهند  به داليل واهی

نگهبان هيچ نامی جز لجاجت در مقابل اعتراضات مردم نمی توان گذاشت، اين مديريت 
نيست لجاجت است که نتيجه آن نيز کار را به اين جا کشاند ؛ درحاليکه اگر می آمدند 

کميته حقيقت ياب و بازنگری آراء تشکيل می دادند، آراء را ابطال می کردند و اجازه می 
 دادند انتخابات به مرحله دوم کشيده شود کشور اکنون در اين موقعيت قرار نمی گرفت 

اما ذهن آقايان انقدر بيمار است که هر چيزی حتی گران شدن گوجه فرنگی را نيز توطئه 
 .دشمن می دانند و نمی خواهند به صورت اصولی و منطقی برای حل بحران اقدام کنند

 
سپاه در اول انقالب برای دفاع از انقالب و مرزهای کشور تاسيس شد و امام نيز توصيه 

اکنون می بينيم که اين نهاد   اما. مسايل سياسی نشود  اکيد کردند که هيچ گاه وارد
نظامی در تمامی عرصه ها از اقتصاد تا سياست حضور دارد و حتی در اين يک سال نه 

به عنوان يک نيروی سرکوب گر حضور داشت که حتی اقدام به   تنها در خيابان ها
الف سپاه، امروز معروف ترين  ٢دستيگيری فعالين سياسی نيز کرد به طوريکه بند 

بخش زندان اوين را تشکيل می دهد چرا چنين اتفاقی برای مردمی ترين نهاد نظامی 
 کشور رخ داد؟

 
اهدافی که از ابتدا سپاه بر اساس آنها تشکيل شد با عملکرد امروزسپاه هيچ همخوانی 

 ندارد، حضور سپاه در عرصه سياست، دفاع از يک جريان سياسی؛ مخالفت با جريان 



22 

 1389خرداد ماه   27

نظامی گری در باالترين سطوح تصميم گيری کشور و بويژه دفتر رهبری وجود 
دارند که با مانورهای عوامفريبانه ی دهان پرکن اما توخالی و ترفندهای وقت 

کشی برای آماده نگه داشتن شرايط تا فرصت ممکن، آن هم به نام دفاع از حقوق 
هسته ای ايران، فرصت های واقعی برای به هم ريختن اين نقشه ها و تحکيم 

و هر بار با شکست در جلوگيری . صلحی پايدار در منطقه را آگاهانه سوزانده اند
از صدور هر قطعنامه، آن را ورق پاره ای خوانده اند که هيچ ارزشی از نظر 

 . آنان ندارد
شکست قطعی مذاکرات هسته ای با اتحاديه ی اروپا و آمريکا، اعالم رسمی رد 

شدن درخواست ايران برای پيوستن به پيمان شانگهای، و متعاقب آن، موافقت 
روسيه و چين با تصويب قطعنامه ی جديد شورای امنيت برای تحريم جمهوری 
اسالمی، و همچنين بی پاسخ ماندن مانور ترکيه و برزيل برای ميانجی گری در 

اين ميان، خبر از فصل تازه ای دارد که در جريان آن، بی نتيجه باقی ماندن 
هرگونه گفتگو و مذاکره و در نتيجه قطبی شدن فضا به سوی رويارويی مشاهده 

 . می شود 
تحريم . بايد دانست تصويب تحريم های تشديد شده ی تازه شمشيری دولبه است

اقتصادی عليه جمهوری اسالمی عالوه بر پيامدهای شومی که برای -های سياسی
اقتصاد کشور و معيشت مردم دارد، می تواند با در تنگنا قراردادن رژيم، آن را 
هر چه بيشتر به سوی بحران آفرينی های نظامی برای يافتن مفری در فرافکنی 

شکست هايش سوق دهد و اين می تواند همان تله ای باشد که موزيانه از مدت ها 
قبل برای گرفتن قربانی تازه در يک جنگ بزرگ ابعاد در منطقه تعبيه شده 

 . است
علی الريجانی رييس مجلس شورای اسالمی به گزارش خبرنگار پارلمانی 

در سخنانی در ابتدای جلسه علنی پس از ) خرداد ٢٧(خبرگزاری فارس 
 : گراميداشت ياد شهدای موتلفه درباره تحرکات اخير عليه ايران می گويد

خواهد به دليل عدم تبعيت اين  مجلس شورای اسالمی از دولت محترم می"
کشورها از مقررات ان پی تی و عدم تأمين سوخت مورد نياز رآکتور تحقيقاتی 

درصد قرار دهد و به هيچ وجه  ٢٠سازی را در سطح  تهران، پايه توليدات غنی
تعهد و زورگو متوجه شوند به ميزان فشار  از آن کوتاه نيايد تا کشورهای بی

 ." يابد سازی متناسب با نيازها افزايش می آنان درجه غنی  منطق بی
ضمنًا به آمريکا و برخی کشورهای ماجراجو هشدار : "الريجانی ادامه می دهد

دهيم در صورتی که وسوسه بازرسی محموالت هواپيما و کشتی ايرانی را در  می
سر داشته باشند، مطمئن باشند در خليج فارس و دريای عمان به خدمت 

های آنان رسيدگی خواهد شد و اين مقابله به مثل بخشی از دفاع از منافع  کشتی
 . " ملی ما است

او برای اينکه نشان دهد عالوه بر خليج فارس، بحران های اسرائيل محور 
ديگری هم هست که می تواند برای شروع بحران سازی مورد استفاده قرار 

موضوع شکستن محاصره غزه و جلوگيری از : "گيرد، ادامه می دهد
مبارزه درخشنده دنيای اسالم است که مستمرًا پيگيری  المقدس، سازی بيت يهودی

سازی کاروان جديدی برای  خواهد شد و مجالس کشورهای اسالمی در حال آماده
کمک به مردم غزه هستند و فلسطين قلب مسلمانان است و هيچ گاه فراموش 

 ." نخواهد شد
اين در حالی ست که جمهوری اسالمی خبر اعزام کشتی به طرف غزه را از هم 
اکنون اعالم کرده است تا اگر آن بار، حمله جنايتکارانه به کشتی صلح، به انتقام 

گيری های رهبران حماس در غزه و دور تازه ای از رودررويی ها در منطقه 
نينجاميد، اينبار و و بدين ترتيب، پای نقش آفرين تعيين کننده ی ديگر ماجرا يعنی 

اين در . اسرائيل به بهانه ی دروغين دفاع از فلسطين، دوباره به ميان کشيده شود
حالی ست که به گزارش رسانه ها خامنه ای در جلسه با نظاميان به صراحت 

 . بگيريد" فرض"را پيشبينی کرده و گفته شما آن را " حمله ی دشمن"
 
 جنبش سبز و چشم اندازهای پيش روی  -٢

 
انتخابات "جنبشی که از . اين روزها يک سالگی جنبش سبز را گرامی می داريم

به قول ) موسوی و کروبی از يکسو و احمدی نژاد از سوی ديگر" (بين بد و بدتر
رهبری نمادين اين جنبش مهندس موسوی آغاز شد و امروز اندک اندک به 
انتخاب بين يک دمکراسی شفاف با يک ديکتاتوری سياه در گسترده ترين 

جنبش دمکراسی خواهی کشور . بسترهای اجتماعی کشور تبديل می شود
همانطور که نيروهای متعدد سياسی کشور متذکر شده اندو در بيانيه ی نوزدهم 

مير حسين به درستی بر آن تاکيد شده، ريشه در مبارزات طوالنی تاريخی مردم 
اين جنبش اگرچه تا حد زياد و به ناچار، . ما از دوران مشروطه تا کنون دارد

خيابان ها را به ارتشی از اراذل و نيروهای سرکوب واگذاشته، و از لحاظ کمی 
 تا حدی تظاهر کم تری را به نمايش می گذارد، اما از نظر کيفی، عمق می گيرد 

 فرايندهاي درهم تنيده ي صلح و دمكراسي 
 احمد سپيداری 

 
 : اخبار روز

 
با چرخش سالی نو در تقويم خيزش حماسی مردم در سراسر کشور و پشتيبانی 

وسيع از آن در سطح جهان، يا آنچه آنرا جنبش سبز مردم ايران خوانده اند و 
خوانده ايم، و با عمق گرفتن بحران سياسی رژيم ديکتاتوری مطلقه ی فقيه از 
يکسو و بحران اقتصادی جهان از سوی ديگر، سير حوادث حاکی از در هم 

تنيدگی روند های صلح جويانه و مبارزات آزاديخواهانه ی مردم ما به نحوی ست 
که درک آن به تحليل درست شرايط و شناخت فرصت ها و تهديدهای جدی در 

 . چشم انداز پيش رو کمک می کند
 
 جنگ و صلح  -١

 
کشور ما در طی چند سال های گذشته درگير تحوالت مختلفی در سطح داخلی و 

اين تحوالت بيش از هر چيز از دو فرايند جنگ و صلح از . جهانی بوده است
. يک سو و مبارزه برای دمکراسی و استبداد واليی از سوی ديگر متاثر بوده اند

مبارزات آزاديخواهانه ی جنبش دمکراسی خواهی مردم ما با يک حکومت 
استبدادی قرن وسطايی از يکسو و مبارزه ی صلحجويانه عليه پيشبرد پروژه ی 

جنگ سوم خليج فارس توسط مجتمع های نظامی جهانی با نقش آفرينی دولت 
احمدی نژاد بعنوان طعمه ای برای راه اندازی آن، مهم ترين فرايندهايی است که 

 . در تحليل مسائل پيرامون کشور می توان به آن پرداخت
امروز ديگر مسئله ی پوشيده ای نيست که محمود احمدی نژاد مجری نقشه هايی 

امنيتی سپاه پاسداران بر سرنوشت سياسی -بوده که به تسلط يافتن حزب نظامی
تسلطی که تا همين جای کار هم بنا بر گزارش  -اقتصادی کشور انجاميده است 

های متعدد تحليلگران در سطح جهان و نيز به اعتراف صريح يکی از چهره 
های شاخص نظام، يعنی فرمانده سابق سپاه پاسداران و کانديدای انتخابات رياست 
جمهوری آقای محسن رضايی و سکوت تاييد آميز احمدی نژاد در مصاحبه های 
تلويزيونی، دوبار کشور را تا آستانه جنگی تمام عيار و خانمان سوز با نيروهای 

. ناتو به فرماندهی آمريکا در دوران زمامداری جورج بوش به پيش برده است
همه می دانيم که عدم امکان برپا کردن جنگ به علت مخالفت صريح افکار 

عمومی جريحه دار شده ی بخش های بزرگی از مردم آمريکا و جهان از 
عوامفريبی های دولت بوش در جريان يورش به عراق، و امواج سهمگين 

سونامی بحران اقصادی جهانی متعاقب آن، شرايطی را بوجود آورد که اين 
پروژه برای مدتی غيرفعال و زمينگير و کرکس شوم جنگ را برای چندی هم که 

با اين وجود، پروژه ی مرگبار جنگ سوم . شده از آسمان کشورمان دور شود
خليج که در سال های گذشته، چرخش اقتصادی سه هزار ميليارد دالری برای آن 

پيشبينی شده بود، همچنان با تمام توان از طرف مجتمع های عظيم نظامی و 
نمايندگان آن در ساختار قدرت جهانی پيگيری می گردد و با تبديل آن به يکی از 
استراتژی های بازگشت به قدرت در آمريکا، فشار بر دولت اوباما برای تشديد 
رودررويی ها با جمهوری اسالمی را، به دليل آنچه خطرات هسته ای از سوی 

سوداگران جنگ همزمان تبليغات . اين رژيم تلقی می گردد، افزايش داده است
سياسی خود را بر دو محور ظاهرا مستقل ولی در واقع به هم تنيده متمرکز کرده 

آن ها بی اعتنا به تجربه ی بسيار دردناک و شکست خورده ی . و می کنند
عراق، ارمغان ريختن بار عظيم بحران بزرگ اقتصاد جهان بر سر جنگ و 
نجات از مهلکه را به بخش های غير نظامی اقتصاد جهانی و ساير نيروهای 
ذينفع از پايان يافتن بحران وعده می دهند، و در هم شکستن يک رژيم مستبد 

 . سرکوبگر و برپايی دمکراسی سياسی و امنيت اجتماعی را به مردم ما
واقعيت آن است که پروژه جنگ مجتمع های صنعتی نظامی با همه ی تعويق ها 
و بازنگری هايش، هيچگاه متوقف نشده و در سير رويدادها پيرامون تقابل ها و 
مذاکرات هستی جای پای آن را می توان ديد و مجموعه ی اين مذاکرات بويژه 

صادر کنندگان . در چارچوب جنگ وصلح است که معنای واقعی خود را می يابد
قطعنامه های شورای امنيت در تمام اين مدت متذکر شده اند که از نظر آن ها 

گزينه های "همه ی گزينه ها برای حل بحران هسته ای بر روی ميز باقی ست و 
هيچگاه کنار گذاشته نشده است، اگر چه تا مدت ها سياست های صلح " نظامی

جويانه از طرف گروهبندی اوباما عليرغم فشارهای البی های قدرتمند در ميان 
جمهوری خواهان و بخشی از دموکرات ها در آمريکا و البی صهيونيستی در 

 . اسرائيل برتری خود را بر سير رويدادها حفظ کرده باشد
 در سوی ديگر اين رودررويی، فرمانده هان متنفذ سپاه و جريان های مدافع 
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حمله ی دشمن فرض است و برای آن آماده می شوند، جنبش سبز نيز بايد از هم 
اکنون و با صدايی رسا مخالفت خود را با اين ماجراجويی های مرگبار اعالم کند 

و مردم را برای مخالفت با سياست های جنگ طلبانه از هر سو که باشد، به 
در صورت بروز هر گونه برخورد نظامی حتی محدود، مبارزه . ميدان بياورد

و سازماندهی . در راه صلح اولويت خود را بر فضای سياسی تحميل خواهد کرد
اگر يک . آن به بستر سازی و آمادگی نياز خواهد داشت و يکشبه ممکن نيست

کارزار حمايت شده از طرف مردم در برابر اين حيوانات وحشی به تنگنا گرفتار 
آمده صريحا اعالم کند که تقابل های نظامی نه تنها مردم را پشت سياست های 

ناسيوناليستی آن ها جمع نخواهد کرد و به فرارويی جنبشی عظيم تری عليه آنان 
برای حفظ صلح خواهد انجاميد، جلوی به دام افتادن بخش بزرگی از نيروها در 
بدنه ی نظام و جريان های متحد اقتصادی پشت پرده سرداران گرفته می شود و 

تقابل طلبان نظامی منزوی تر می سازد، و در صورت هرگونه رخدادی، آمادگی 
 . برای سازماندهی يک اعتراض سراسری فراهم تر می شود

بی شک پيداست که اهداف دمکراسی خواهانه ی مردم ما تنها در يک شرايط 
اين امر باعث می شود که فرايندهای صلح و . صلح آميز قابل تحقق است

بازيگران داخلی و جهانی آن را بدرستی بشناسيم و از صلح مانند مردمک چشم 
رژيم واليی و سرداران نظامی تحت امرش می توانند در . هايمان مراقبت کنيم

يک شرايط مساعد شکل گرفته با تعميق بحران اقصادی در اروپا و جهان، عالوه 
بر فجايع فعلی که با آن روبرو هستيم، بازيگر نقشه های شومی شوند که 

بايد تا رسيدن به اهداف . سرنوشتی سياه را برای آينده ی کشور رقم می زند
 . آزديخواهانه ی خود چنين راه هايی را سد کنيم

 
 

   »اين جنبش ادامه دارد، همانطور كه زندگي ادامه دارد»
 بخش اول-ميزگرد

  
 
 
 
 
 
 
 

 دويچه وله
با سه نفر از کسانی که آن روزها . يک سال از انتخابات رياست جمهوری گذشت

مريم ميرزا، مهدی محسنی و . ايم وگو کرده-در ايران بودند درباره آن دوره گفت
اند، ميهمانان ميزگردما  حسين کرمانی، که هرسه در ايران روزنامه نگار بوده

 .هستند
و به دنبال آن، برآمد جنبش اعتراضی در  ١٣٨٨خرداد  ٢٢وقايع مشرف به  

نگار  هدف ميزگرد ما با سه روزنامه. ايران، از زوايای مختلفی بررسی شده است
شان  جوان، نگاه به آن رخدادها از ديد کنجکاو کسانی است که هم عاليق شخصی

 .کرده است چشمان بازی داشته باشند شان ايجاب می و هم حرفه
با خانم ميرزا شروع می کنيم، از روزهای نزديک به انتخابات : وله دويچه 

 .ها-ها، آدم بگوييد، از حال و هوای خيابان
کنم که بارها از سال پيش تا به حال گفته شده که روزهای -فکر می :مريم ميرزا 

ايم،  اش کرده-ها که ما تجربه-ی ديگری از آن سال-قبل از انتخابات با هيچ برهه
يک مثال مشخص اين که با توجه به جمعيت زيادی که در . قابل مقايسه نيست

ی  کرد که نظم را حفظ کنند و اصوًال واژه-خيابان بود، پليس از مردم خواهش می
. در ادبيات پليس ايران برای ما چيز خيلی جديدی بود" خواهش کردن"

بخصوص که ما تجمعات قبل از آن را تجربه کرده بوديم و برخوردهای خشن 
مردم آزادانه . پليس را با تجمع کنندگان ديده بوديم و اين برای ما خيلی جالب بود

 ...شعار می دادند. کردند-های شب شادی می-تا نيمه
. شد-گيری نمی-ها ديگر سخت-خانم - ام که حتی در مورد حجاب من شنيده 

 درست است؟ 
کردند و فضای جامعه هم تغيير -گيری نمی-به هيچ عنوان سخت :مريم ميرزا 

-يعنی برخالف آن چيزی که آقايان اعتقاد دارند که هرچقدر بر خانم. کرده بود
-گويند حفظ می-اخالق اجتماعی می  های جامعه فشار وارد کنند، آنچه به آن

توانيم بگوييم وجود -ديديم با اين که آزادی نسبتًا کاملی می-شود، آن روزها می  

و با تسخير قلب ها اعتبار هر چه وسيع تری می يابد و با پشتيبانی نيروهای 
 . ترقی خواه جامعه و مردم، بانگ بلندتری را بر بام کشور به صدا در می آورد

مهم ترين فرايندهای پيش رو در جنبش دمکراسی خواهی کشور را بايد از جمله 
بسيج هر چه وسيع تر رژيم برای سرکوب سراسری و نهادينه کردن آن در تمام 

فضاهای عمومی و نيمه خصوصی شهری، آن هم با برپاداشتن گشت ها، دوربين 
ها، و تبديل بسيج به خبرچينان رسمی وزارت اطالعات برای شناسايی، 

دستگيری، زندان و شکنجه ی تک تک آزاديخواهان،و حاکم کردن حزب نظامی
امنيتی سپاه بر همه ی شئون کشور از يکسو و مقاومت و پايداری حماسی مردم  -

جنبش سبز به . و کليه تشکل های مدافع جنبش سبز در مقابل آن، جستجو کرد
درستی متوجه آن شده است که زمان به نفعش عمل می کند و نظام جهنمی 

سرکوب با توجه به عمق بحران و گسترش هر روزه ی آن به عرصه های تازه، 
نمی تواند در چنين وضعيتی زياد دوام بياورد و در صورت پافشاری بر روش 
هايش، و عدم دخالت عامل های خارجی در کشور، به ناگزير با يک فروپاشی 
 . درونی مواجه خواهد بود که فرصتی برای تعرضات بعدی جنبش فراهم مياورد

مصاحبه ی مطبوعاتی موسوی و کروبی در سالگرد اعتراضات خيابانی مردم، 
و اينکه رژيم پس از يکسال سرکوب بی نتيجه و دستگيری و احضار ده ها هزار 
نفر از مردم و اعدام مبارزان و شکنجه و تجاوز و دفن پنهانی اجساد قربانيان، و 

در يک کالم ارعاب عريان در همه ی عملکردهای روزمره اش، هنوز مجبور 
است ده ها هزار مامور و مزدور به خيابان بياورد و با يک حکومت نظامی 

اعالم نشده ولی بی نياز به بيان، جلوی اعتراضات مردم را بگيرد، و از وحشت 
مرگ، دفاتر مراجع مرده و زنده ی مخالف سياست هايش را در روز روشن 
... ببندد، و به کمک مستندسازی های تلويزيونی رذيالنه روز را شب جلوه دهد 

به روشنی نشانگر آن است که جنبش در مبارزه ی پيش رو، بيش از هر چيز به 
 . زمان نياز دارد

تاکتيک درست، اگرچه شايد تا حدی تک وجهی و ناکافی رهبران جنبش در 
دعوت مردم به عدم شرکت در تظاهرات خونبار خيابانی در اين رابطه قابل 

ارزيابی است، اگر چه می توانست و می تواند با اشکال کم هزينه تر و قابل اجرا 
 . تری از اعتراضات سياسی و اجتماعی ارتقا يابد

 
 برای دمکراسی به حمايت های جهانی ولی بدون دخالت خارجی نياز داريم  -٣

 
اين يک واقعيت است که مردم ما برای پيروزی بر کودتای سياه راهبری شده ی 

موجود، بيش از پيش به حمايت همه ی مردم جهان و سازمان ها و نهادهای 
دمکراتيک نيازمندند و بر اساس شعاهای صريح در راهپيمايی ها از آن استقبال 
می کنند، اما طبيعی ست که با دخالت هر نيروی خارجی در سرنوشت کشور به 

می توان و بايد بين حمايت های وسيع انجام شده با تالش . درستی مخالف باشند
اين صحيح نيست که هر گونه . های مداخله جويانه ی خارجی تفاوت گذاشت

تالش صلحجويانه را عين حمايت از دولت احمدی نژاد دانست، يا هرگونه 
رودررويی و مداخله جويی با اين حاکميت ضد بشری حتی توسط افراطی ترين 

 . نيروهای سياسی در منطقه و جهان را حمايت از مردم خود قلمداد کرد
متاسفانه، اغلب تحليل های تک پايه که مجموعه در هم تنيده ی دو فرايند همزمان 

صلح و دمکراسی را تشخيص نمی دهند، در خطر فروافتادن به چنين مخمصه 
برای مثال اگر ما اين دو فرايند مستقل اما دارای تاثير متقابل . ای قرار می گيرند

را به تنها يک تقابل بين دمکراسی و استبداد تقليل دهيم، مواضع گروهبندی اوباما 
در مجموعه مذاکرات با جمهوری اسالمی برای يافتن راهی برای برون رفت از 

اگرچه باز هم با تحميل های زائيده ی ماهيت ( بحران رودررويی هسته ای را 
غير اصولی تر از مواضع تند البی صهيونيستی و نظامی ) اينگونه دولت ها

گرايان جمهوری خواه کنگره ارزيابی می کنيم که اوباما را برای انجام اين 
مذاکرات محکوم می کردند و در کنار آن صريحا دعوت به مداخله ی نظامی و 

ريختن هزاران بمب، و نابودی زير ساخت های اقتصادی و به خون و آتش 
کشيدن منابع عظيم نفتی در يک جنگ پردامنه در خليج فارس را، به نام رهايی 

در چنين شرايطی از تصويب قطعنامه های جديد . مردم ايرانکرده و می کنند
عليه کشور و دادن اجازه ی بازرسی همه ی محموله ها يعنی جلوگيری از 

فروش قطعی کاالهای تحريمی به کشور بدون توجه به پيامدهای آن، خوشحال 
می شويم و ممکن است توجه نداشته باشيم که آن بهشت آزادی که ما به دنبالش 

هستيم با جهنم جنگ سوزانی که ديگرانی در صدد برپايی آن اند، از مسيرهايی 
 . بسيار نزديک به هم می گذرند

 
 نتيجه  -۴

 
 اگر برای فرمانده هان انتظامی و نظامی و الريجانی های معلوم الحال رژيم، 
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-آدم. ها را کشانده دنبال خودش-اين است که آدم  خيلی معمولی بوجود آمده است،
کند و بعد به نتيجه می-ها ذره ذره فکر می-های يک جامعه، ناخودآگاه جمعی آدم

 . رسد-
شما با آقای کرمانی موافقيد؟ يعنی اين که ابتکار عمل به دست ! خانم ميرزا 

ی مردم افتاد و نه به دست اليت و نخبگان، و همين امر باعث شد که آن -توده
 .جو تحريم شکسته شود

جدا از اين که من با اين نظر موافق هستم يا نه، اين که حاال دقيقًا  :مريم ميرزا 
تواند خيلی زوايای مختلفی داشته -بخاطر چه چيز جو تحريم شکسته شد، می

هايی بود که -يکی از چيزهايی که به نظر من خيلی تاثيرگذار بود، مناظره. باشد
يعنی به خاطر اين که ما تا پيش از آن با فرهنگ . در تلويزيون پخش شد

ما در . شود آن را فرهنگ رسمی سکوت ناميد-ای مواجه بوديم که می رسمی
-ديديم که دوتا مسئول بيايند و با آن لحن و شيوه-هايمان به هيچ عنوان نمی-رسانه

های سياست بازهم -ی غيراخالقی حتی چيزهايی را که به نظر پشت پرده
ها خيلی -به نظر من آن مناظره. شود ناميد، برمال کنند-مسکوت ايران می

تاثيرگذار بود و وقتی که اين فضای سکوت حاکم بر مناسبات رسمی کشور 
يعنی . شکسته شد، ديديم که در جامعه هم به هرحال انرژی بيشتری مشاهده شد

ايستادند وسط خيابان و نه فقط فعاالن کانديداها و فعاالن -اين که مردم می
ها بود که مردم -سال. ايستادند وسط خيابان ستادهای تبليغاتی، که مردم عادی می

ها خيلی -به نظر من مناظره. توانستند باهم صحبت کنند-ساکت بودند، حاال می
 . تاثير داشت

آقای کرمانی معتقد بود که افتادن ابتکار عمل به دست مردم ! آقای محسنی 
عادی و نه نخبگان باعث شد که جو تحريم شکسته شود و خانم ميرزا می گويد 

به نظر شما چه چيز باعث شد که جو تحريم . ها خيلی نقش داشتند-که مناظره
 يکدفعه عوض شود و به يک شور انتخاباتی تبديل شود؟

ها بخشی از واقعيتی است که در  اين. گويند-هردو درست می :مهدی محسنی 
 76يکی خرداد . ی دو انتخابات بزرگ را دارم-ولی من تجربه. ايران اتفاق افتاده

اصًال فضای عمومی جامعه . و ديگری انتخاباتی که سال گذشته برگزار شد
يک ماه دوماه قبل از انتخابات معموًال شما حرکت . جوری است-هميشه اين

کرد اين تعداد آدم در -کس باور نمی- هم هيچ 76خرداد . بينيد-خاصی را نمی
 . ای هم نبود-انتخابات شرکت کند، با اين که مناظره

 !ولی آن موقع اصًال بحث تحريم به اين شدت مطرح نبود 
، يعنی ٨۴اتفاقًا امسال، برعکس سال . امسال هم مطرح نبود :مهدی محسنی 

-بخاطراين که مردم نتيجه. انتخابات دور گذشته، صدای تحريم بسيار ضعيف بود
ولی موضوع اين . های رأی را ديده بودند-توجهی به صندوق-ی چهار سال بی

بود که جامعه اقبال خودش را به کسی، به کانديدای خاصی، به طور مشخص 
-کرديد که بخش عمده-فکر نمی 80و يا  76يعنی شما مثل سال . نشان نداده بود

ها که اتفاق افتاد، -ولی خب مناظره. ايستد-ای از جامعه پشت سر يک کانديدا می
شان اعتقاد - نخبگان جامعه که بخش عمده. به نوعی کاتاليزور اين جريان شد

ولی . داشتند بايد در اين انتخابات شرکت کرد، سعی داشتند مردم را تحريک کنند
بار سياست دست مردم -اين. گويد-اتفاق اصلی همان چيزی است که حسين می

کردند، برعکس -ها نقش محوری را بازی نمی-بار نخبه-اين. بود و در خيابان
ها بعد آمدند پشت سر آقای هاشمی -که آقای معين کانديدا بود و نخبه 84سال 

ها و -بار مردم آمدند دوشادوش نخبه-اين. ايستادند و نتوانستد مردم را بکشانند
 .ها حرکت کردند-ها جلوتر از آن-حتی بعضی وقت

دانم به خود آقای ميرحسين موسوی، با  من بخشی از اتفاقی که افتاد را مرتبط می 
نژاد  آن شعار هر شهروند يک ستاد، و بخشی از آن را هم بخاطر آقای احمدی

نژاد دست روی نقاطی گذاشت که برای مردم واقعًا قابل -آقای احمدی. دانم می
ها برای -دروغ گفتن و آن توهينی که به خانم رهنورد کرد، واقعًا اين. تحمل نبود

باعث شد که يک نوع عصيان اجتماعی ظهور کند . مردم اثر بسيار بدی داشت
که اين عصيان شکل خشونت بار نداشت، بلکه به حالت يک کارناوال بود و 

 .روند جشنی که همه انگار به پيشواز يک اتفاق خوشايند در روزهای آينده می
گوييد، اين هم بود که چون -ی مقابل اين چيزی که شما می-ولی نقطه 

شود  ی هاشمی رفسنجانی گذاشت، و گفته می-نژاد دست روی خانواده احمدی
ی رفسنجانی در ايران حداقل تا آن مقطع زمانی خيلی مقبوليت نداشت، -خانواده

يعنی . اتفاقًا توانست با همين قضيه همين طوری يک سری رأی به دست بياورد
تواند -کردند عاليجناب خاکستری است و کسی نمی-به کسی که هميشه فکر می

. به او نزديک شود، حاال اين آدم به او نزديک شد و روی او دست گذاشت
 نظرتان راجع به اين چيست؟ 

شود تحليل آماری کرد که چند -ببينيد، اوًال در اين برنامه نمی :مهدی محسنی 
به نظر من آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات . درصد جامعه آن نظر را داشتند

 ی يک و نيم ميليونی از -شکست خورد، ولی در خبرگان رهبری با فاصله 84

ی پوشش مردم، تغييرچندانی مشاهده نمی شد، حاال نه اين که -داشت در نحوه
ديديم که ديگر -حجابشان را بردارند، ولی با همان چهارچوبی که وجود دارد، می

های ما در -ای که هميشه برای زن-از آن جو متلک گفتن و آن جو آزار دهنده
شد ديد که تا يک مقدار فضای -به نوعی می. اجتماع وجود دارد، خبری نبود

برخالف آن . شود-شود، از آن جو آزاردهنده هم کاسته می-ی جامعه باز می-بسته
 . گويند-چيزی که معموًال می

ها تنها در خيابان بودند -های شب حتی خانم-شنيديم که تا نيمه-و بازهم ما می 
-کردند و مشکلی برايشان پيش نمی-های انتخاباتی شرکت می-و دراين کمپين

 آيا اين طور بود؟. آيد
من خودم يکی از کسانی بودم که آخرين شبی که تبليغات آزاد . بله :مريم ميرزا 

های شب بيرون بودم و موقع برگشتن هم آنقدر خيابان شلوغ -بود، تا حدود نيمه
بود و همه کسانی که در خيابان بودند، حتی طرفداران آقای احمدی نژاد، با 

آمد که فضای خيلی امنی -کردند که واقعًا به نظر می-احترام با مردم برخورد می
که خيلی شلوغ بود و اصًال ماشين و   حاکم است و خود من مثًال بخاطر اين

تاکسی هم نبود، بازهم ايستاده بودم کنار خيابان، بدون اين که کسی مراآزار دهد 
 .و احساس ترسی وجود داشته باشد

گويا روابط بين هواداران کانديدهای انتخاباتی هم خيلی دوستانه ! آقای محسنی 
 آيا اين طور بود؟. بوده است

-حاال پيش می. شود گفت که اين طور بود-در اکثر شهرها می :مهدی محسنی 
های ناخوشايندی که البته قابل مقايسه نبود با انتخابات قبلی، با توجه به -آمد اتفاق

شان بر اساس -ولی درست است، کامًال روابط. حجم حضور مردم در خيابان
 .ی چند شهر مختلف را دارم-من تجربه. احترام بود

 شما در چه شهرهايی غير از تهران بوديد؟ 
در اهواز به اين صورت بود که يک راهپيمايی خيلی بزرگ که  :مهدی محسنی 

ی انسانی طرفداران آقای موسوی قرار بود برگزار شود،  به عنوان زنجيره
نژاد -نژاد در شهر بود و طرفداران احمدی-روزی برگزار شد که احمدی

ولی . کردند-پالکاردهای زيادی نصب کرده بودند و در ستادهايشان فعاليت می
های مختلف شهر -ها هزار نفر در آن روز شهر و خيابان-توانم بگويم که ده-می

کردند، از جلوی هرکدام از -را تسخير کرده بودند و راهپيمايی را برگزار می
 ها ايستاده -شدند، خيلی از جوان-نژاد که رد می-ستادهای انتخاباتی آقای احمدی

کردند که حرف ناشايستی نزنند، پالکارد يا تابلويی را -بودند و به بقيه اشاره می
احمدی بای «دادند، شعارهايی مثل -ولی خوب شعارهايشان را می. پاره نکنند

ولی خيلی خوب و . گفتند-اين چيزهايی بود که می. »دروغگو درغگو«يا  »بای
شد که بايستند و بحث کنند و راجع به اختالف نظرهايشان -با لبخند و گاهًا می
بعد هم ممکن بود که روی همديگر را ببوسند و هرکسی برای . باهم صحبت کنند

 . تبليغ کانديدای مورد نظر خودش برود
 شما برای ما بگوييد که فضا از ديد شما چگونه بود؟! آقای کرمانی 
فضای . دقيقًا همين طوری است که دوستان گفتند و اشاره کردند :حسين کرمانی 

چنين چيزهايی   قبل از انتخابات فضايی بود که حداقل جوانان هم سن و سال ما
يعنی يک اميد خيلی زياد در بخش عظيمی از جامعه ايجاد . را تجربه نکرده بوديم

مثال من يادم . حاال قبل از جواب به سئوال شما بايد چيزی را بگويم. شده بود
يادم هست که ساعت سه نيمه شب از پل . هست که ما هر شب بيرون بوديم

خواستيم از پل -ما می. مديريت تا پارک وی، تا خود تجريش، ترافيک شده بود
يعنی تا سه نصفه شب، . مديريت برويم تجريش، ساعت پنج صبح رسيديم تجريش

ها گفتند يک جو پر اميد بود -همانطور که بچه. ها بودند-تا صبح ملت در خيابان
 . و همه خوشحال بودند که قرار است يک اتفاقی بيفتد

ديديم، تا حدود يک يا دو ماه قبل از  حداقل آن چيزی که ما از اينجا از دور می 
چه شد که اين فضا . اتفاقًا فضا، فضای تحريم بود. انتخابات اصًال اين جو نبود

 يکدفعه عوض شد و تبديل شد به اين شور و شوق انتخاباتی؟
يعنی مثًال در آن . ها بودم-من خودم در ايران در فضای رسانه :حسين کرمانی 

يا بخش روشنفکر جامعه، دقيقًا مثل - گويند بخش نخبه بخشی که حاال به آن می
هميشه در چنين . طور که گفتيد، بحث تحريم بوده است-انتخابات قبلی، همين

هايی آن گروهی که بتواند ابتکار عمل را بدست گيرد، بقيه را به دنبال -موقعيت
به نظر من در انتخابات سال گذشته آن بخش روشنفکر يا به . کشاند-خودش می

ی جامعه نبود که ابتکار عمل را به دست گرفته بود، بلکه -قول خودشان نخبه
های معمولی کوچه و خيابان بودند که کاری را شروع کردند و -اتفاقًا اين آدم

 .اتفاقًا روشنفکرها يا کسانی را که در فکر تحريم بودند، دنبال خودشان کشاندند
کردند که ما بايد انتخابات را تحريم -و حاال مثًال شما فکر کنيد کسانی که فکر می
شانً  خودشان را بخشی از جنبش -کنيم، امروز چه نظری دارند؟ مطمئنم همه

 های -خواهم اين را بگويم، همين انرژی زياد که از ميان آدم-می. دانند-سبز می
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. های جديد موافق نبودند، مثل سوئد برخی از کشورهای اروپايی هم در ابتدا با تحريم 

 ولی بعدًا تغيير ديد و رأی دادند، چرا؟
هم در اين باره " ی ايران کميته"و " روابط امور خارجی"ی  ما در پارلمان اروپا، در کميته

. ی تحريمها متفاوت است مواضع کشورهای مختلف از نظر سياسی در باره. بحث کرديم
برخی شک دارند که اين تحريمها اصوًال به نتيجه برسد و ميگويند که اعمال تحريم بيفايده 

برخی به حق نگران آنند که اين تحريمها به جای اين که سران حکومت را هدف . است
از اين جهت زمان الزم دارد که کشورهای مختلف . قرار دهد، شامل حال مردم عادی شود

 .ی واحدی برسند با هم بحث کنند و به نتيجه
ی حساس  ی اروپا اميدوار است که با ايجاد محدوديت در صنعت گاز و نفت، نقطه اتحاديه

وقتی چين به عنوان يکی از بزرگترين مشتريهای ايران، . رژيم تهران را هدف قرار بدهد
 دارد؟  کند، اعمال اين تحريمها چه فايده در اين مورد همکاری نمی

های شورای امنيت سازمان ملل موافقت کرده است، هر چند که اين  چين هم با تحريم
ولی اين تحريمها به صنعت نفت مربوط است؛ مثل . ها شامل صدور نفت نميشوند تحريم

بخشی از اين تأسيسات عريض و . ای تعميرات، بازسازی، تجديد و حفظ تأسيسات پايه
است که با " حافظان انقالب"طويل اقتصادی در مالکيت پاسداران يا به اصطالح خودشان 

 .اجرای اين تحريمها ضعيف ميشوند
ی اروپا موفق شدند، نام برخی از بانکها  ی اتحاديه ها در ديدار وزرای خارجه بريتانيايی

آلمانيها در اين نشست بيشتر روی . ی ايرانی را وارد ليست سياه بکنند و شرکتهای بيمه
 چه موضوعی پافشاری کردند؟

ی  وگو بين وزرای خارجه اتحاديه من در حال حاضر نميدانم که موضع کشورها در گفت
ولی تا آنجا که اطالع دارم، توافق بين وزرا بدون مشکل و مسئله . اروپا چگونه بوده است
ويژه که آلمان، بريتانيا و فرانسه مدتهاست که در اين باره با  به. صورت گرفته است

ها خيلی  بانکها و شرکتهای بيمه برای بريتانيايی. يکديگر تبادل نظر و مذاکره ميکنند
 .اهميت دارند، چون لندن يکی از بازارهای بزرگ اقتصادی اروپا در جهان است

ی اروپا قرار است در مورد توليداتی که هم  ی اتحاديه ی وزرای خارجه نامه طبق تصميم
مصرف نظامی و هم غيرنظامی دارند، محدوديتهايی اعمال شود؛ يعنی تا حدودی اين 

ی اروپا ولی هميشه تأکيد کرده که در  اتحاديه. تحريمها شامل حال مردم عادی هم ميشود
حاال اين کشورها چه توضيحی برای . اثر اعمال تحريمها مردم تحت فشار قرار نميگيرند

 ايرانيها دارند؟
تا آنجا که من ميدانم، . اين واقعًا سئوال دشواری است که مشکل بشود به آن پاسخ داد

البته بايد بگويم که من ايران را . برداشتها و مواضع گوناگونی در اين رابطه وجود دارد
های کارشناسان در اين  ها و توصيه شناسم و از اين بابت بايد به ديدگاه خيلی خوب نمی
های اصلی رژيم ايران را  اينان ميگويند که تحريمهای جديد، کًال پايه. امور اعتماد کنم

 .هدف قرار ميدهند و نه مردم اين کشور و تأمين نيازهای آنان را
شنوم که بخشی از مردم ايران با اين تحريمها موافق هستند، از جمله با  من همچنين می

سازی مربوط ميشوند، يا  تحريم ارسال اسلحه، وسايل نظامی و کاالهايی که به غنی
تمام اين ... ی خروج و محدوديت کسب ويزا برای پاسداران و وابستگان رژيم و اجازه

از سوی ديگر، در همين توافقنامه . موارد به تأمين نيازهای مردم، مستقيمًا ربطی ندارد
ی کشاورزی ادامه داشته باشد و  ويژه در زمينه منظور شده که آموزش به طورکلی و به

 ... تر شود حتی گسترده
 ...حال شامل حال مردم هم ميشود ها با اين ها آمده است که برخی از تحريم ولی در رسانه

هايی که  تحريم. توان مانع شد؛ تحريم مثل شمشير دولبه ميماند اين موارد را ديگر نمی
 .بايد ديد که چه ثمراتی به بار ميآورند.... نتيجه ميدهند، شايد اين تأثير را هم داشته باشند

ها اين است که رهبران ايران را دوباره به پای  ی اروپا با اعمال اين تحريم هدف اتحاديه
ی  آيا معنايش اين است که اتحاديه. ی اتمی اين کشور بکشد ی برنامه ميز مذاکره درباره

اروپا، چندان اهميتی به رعايت حقوق بشر که هر روز در ايران پايمال ميشود، نميدهد و 
 ی دوم اهميت قرار دارد؟ اصوًال اين موضوع در درجه

ی شورای امنيت سازمان ملل، که ما هم موظف به  در چارچوب قطعنامه. کنم نه، فکر نمی
ولی در پارلمان اروپا، . کننده دارد ای ايران نقش تعيين ی هسته رعايت آن هستيم، برنامه

ی اروپا، موضوع رعايت حقوق بشر در ايران از اهميت  و در اتحاديه" ی ايران کميته"در 
ی  خانم کاترين اشتون، مسئول هماهنگی سياست خارجی اتحاديه. زيادی برخوردار است
باره تنظيم کرد و از ايران خواست، حقوق بشر  ی رسايی در اين نامه اروپا، در ژوئن بيان

 . اش را در اين زمينه رعايت کند المللی و تعهدات بين
 بهجت اميد : گر مصاحبه 

 علی امينی: تحريريه
 

سابقه در -نژاد خبرگان را برد و نفر اول شد و يک آرای بی-طرفدارهای آقای احمدی
ضمن اين که . نژاد تغييرکرد-يعنی فضای جامعه بخاطر عملکرد آقای احمدی. تهران آورد

يعنی نخبگان سياسی اعتقاد داشتند که . ی نخبگان بود-اين تحليل، تحليل شب مناظره
طور آقای ناطق نوری و ديگران، - ی هاشمی و همين-نژاد با نشانه رفتن خانواده-احمدی

نژاد -ـ احمدی سعی کرد همان نقش و همان شرايط انتخابات گذشته، يعنی دو قطبی هاشمی
-يعنی در خيابان شما اين را نمی. ولی برآيندش در جامعه اصًال اين نبود. را باز توليد کند

حمله به خانم رهنورد بسياری از آن . و ضمن اين که يک اشتباه خيلی بزرگ کرد. ديديد
 . اثرات حمله به آقای هاشمی را از بين برد

هايش به انتخابات -مهدی در صحبت. ای را بگويم خواهم نکته من فقط می :حسين کرمانی 
 84سال . گويم-های خيلی روزمره و شخصی خودم می-من از تجربه. اشاره کرد 84سال

يکی از دوستانم برای من تعريف کرد که در تجريش يک دختر خانم خيلی سانتی مانتال 
ها با او صحبت کردند که تو به چه کسی رأی دادی؟ گفته -بچه. از مسجد بيرون آمده بود

خورد، برای -که اصًال به تو نمی  ها گفته بودند-بچه. نژاد رأی دادم-بود که من به احمدی
برگرديم به   حاال. نژاد رأی دادی؟ گفته بود بخاطر اين که مظلوم است-چه به احمدی

ها نقش -چه اتفاقی ميافتد که مناظره. انتخابات سال گذشته، به اتفاقی که در ايران افتاد
يعنی با آن جو غالب، جامعه ! گذارد؟ ميرحسين موسوی مظلوم واقع شد-خيلی مهمی می

به جريانی خيلی ظلم شده و فردی . است-احساس کرد که در اين جريان ظلمی واقع شده 
يعنی برخالف . اين مظلوم واقع شدن به نظر من خيلی مهم است. -خيلی مظلوم واقع شده

يک بخش از جامعه حتی در خود تهران، چه ما دوست داشته باشيم و چه نداشته  84سال 
نژاد نسبت به گفتمان مثًال  نژاد و گفتمان آقای احمدی-باشيم، احساس کرد که آقای احمدی

يک عده . بله اين بخشی از واقعيت است. آقای هاشمی رفسنجانی يا بقيه مظلوم واقع شده
 . بخاطر همين اصًال رفتند و رأی دادند

يعنی همان چيزی که آقای محسنی هم در حقيقت به نوعی به آن اشاره کرد، بحث خانم  
 . خواستيد بگوييد-خانم ميرزا شما چيزی می. رهنورد

شان -نژاد و موسوی در مناظره-درمورد اين که اين دو قطبی آقای احمدی :مريم ميرزا 
-چه نقش و اثری داشت، چيزی که من خودم از نزديک شاهد بودم، اين بود که به نظر می

ی سياست ايران با يک نوع فرهنگ لمپنيزم مواجه -هايی که چهارسال در حوزه-رسيد آدم
بودند، به يکباره با آدمی از يک فرهنگ باالتر مواجه شدند، آدمی که از فرهنگ 

-زد و نمی هايی که آقای موسوی می به نظر من جدا از توپوق. دانشگاهی برخوردار بود
اش را تمام کند، چيزی که در آن مناظره بيشتر به چشم -ها جمله-توانست خيلی وقت

هايش را -اش را تمام کند و چه کسی جمله-آمد، اين نبود که چه کسی توانست جمله می
گذاشت، بلکه پيروزی يک نوع فرهنگ دانشگاهی بود، پيروزی فرهنگ واالتر -ناتمام می
 . فرهنگی و فرهنگ لمپنيزم-بر بی

 

 ها به سوي مردم و دولت ايران  تحريم  شمشير دولبه 
 مصاحبه با عضو کميته ی ايران در پارلمان اروپا

  
 :دويچه وله

های شديدتری عليه ايران اتخاذ کند که بر اثرِ اعمال  ی اروپا قصد دارد تحريم اتحاديه
کورت لشنر، عضو . برخی از آنها، مردم عادی نيز زير فشار قرار خواهند گرفت

 .داند ناپذير می در پارلمان اروپا، اين امر را اجتناب" ی ايران کميته"
  

ی اروپا پس از  ی اتحاديه وزرای خارجه. تر ميشود ها عليه ايران گسترده ی تحريم دامنه
ژوئن خود در لوگزامبورگ اعالم کردند که اين اتحاديه تحريمهای بيشتر  ١۴نشست روز 

قرار است . های سازمان ملل، بر ايران اعمال خواهد کرد و شديدتری عالوه بر تحريم
ای و نيز کشتيرانی جمهوری اسالمی مشمول  صنايع نفت و گاز، بخشهای بانکی و بيمه

ی اروپا روز  ها سران کشورهای عضو اتحاديه بنا به گزارش رسانه. اين تحريمها شوند
 .کنند تصميم نهائی خود را در اين باره اتخاذ و اعالم می) ژوئن ١٧(پنجشنبه 

يکی از نمايندگان حزب سوسيال مسيحی آلمان در ) Kurt Lechner(کورت لشنر 
های شديدتر  برای اعمال تحريم" ی اروپا امکانات اتحاديه"پارلمان اروپا معتقد است که 

لشنر که همچنين . عليه ايران، بيش از امکانات شورای امنيت سازمان ملل متحد است
ی دبير اول اين کميته هم هست، در مورد  و نماينده" ی ايران کميته"عضو گروه پارلمانی 
وگويی با  شود، در گفت ها که شامل حال مردم عادی هم می اعمال برخی از تحريم

. توان مانع شد؛ مثل شمشير دولبه ميماند اين موارد را ديگر نمی«: وله ميگويد دويچه
 ».هايی که نتيجه ميدهند، شايد اين تأثير را هم داشته باشند تحريم

 : ی پارلمان اروپا بخوانيد وله را با اين نماينده ی دويچه مصاحبه
  

های  ی اروپا فشار بر ايران را بيشتر کرده و ميخواهد عالوه بر تحريم اتحاديه: وله دويچه
چرا . ی اجرا بگذارد های ديگری را هم به مرحله شورای امنيت سازمان ملل، تحريم

 داند؟ ی اروپا تصميمات شورای امنيت را کافی و کارآ نمی اتحاديه
ی برخی مسائل تصميم بگيرد،  شورای امنيت سازمان ملل نميتواند در باره: کورت لشنر

چون اين تصميمات تنها با رأی اکثريت و مهمتر از آن، با رأی کشورهای صاحب حق 
. ها عليه ايران موافق نبودند ويژه چين با برخی تحريم چين و روسيه، به. وتو قابل اجراست

های شديدتری در  ی اروپا يا آمريکا تحريم اين موضوع ولی، مانع از آن نيست که اتحاديه
 . مورد ايران اعمال نکنند
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ی انالحقش خدا  شك در منصور حالج آه با نعره در حافظ دلباخته به قرآن، اما بی
را در فرهنگ خود  »ايست اسالمی اته«را رانده و تارانده است باالخره اولين 

ايم آه اين گونه شطحيات ناشی از وجد و  ـ در چه رؤيايی غنوده!  آنيم آشف می
؟ ما آه در !گيريم ايسم عوضی می ی عرفانی را با انديشه تيز و بيدار اته خلسه

گويد  داند و می دانيم آه می ايست می ی خويش آن آسی را اته سطحيت روشنفكرانه
خواهد آدم را جانشين خدا، يعنی جانشين چيزی آه  خدا نيست و بر اين اساس می

توانيم  ايم يا اساسًا می ای يافته دينان آالمد چه انگيزه ما بی. به زعم او نيست، کند
مان دگرگونی اساسی پديد آورد؟ مايی آه در  بيابيم آه در روال وجودی و تاريخی

و عرفانی شده را از آزادی به معنای  »حريت اسالمی«آشفيات سنتی خود هنوز 
دهيم و آزادی را نيز از منشأ تصوف و عرفان استخراج  اش تميز نمی اروپايی

آنيم، يعنی از آنچه خود از تخمير در اعماق همين گودال دينی قوام يافته  می
ها فرهنگ ايران اسالمی هم بدنی و هم ذهنی عليل  است، مايی که زير بار قرن

ايم آه بتواند  ای با آدام ذهن و اندام ورزيده به آجا گشوده ايم، چه راه تازه شده
بندی  خواهيم با آذين ای به خارج از اين گور دينی باز آند؟ ما آه می روزنه

های جورواجور،  ، يعنی مجهز به متافيزيك»تمام فلسفی«های  سراپامان از تئوری
خود و پيرامون تاريكمان را  »نيمه فلسفی«يا زدوده شده از متافيزيك و مآًال 
های اين يا آن جامعه شناسی غربی ـ از  ی تئوری نورافشان سازيم؛ ما آه از ملغمه

جامعه شناسی مارآسيستی و نومارآسيستی گرفته تا غيرمارآسيستی و 
ايم و نجويده آن را قورت  ضدمارآسيستی ـ در هر فرصتی به خودمان خورانده

در تراشيدن قد و  »ی دانش زمانه«ايم، تا جانی بگيريم متناسب با انتظارات  داده
مان، به  »مشكالت فرهنگی«انداز و متجددانه برای رويارويی با  های غلط قواره

مان را با ظواهر پوشاآی و پوشالی به عاريت  همانگونه آه باطن ايرانی ـ اسالمی
ايم و بدينگونه خودمان را به لباسی مبدل حتا برای  گرفته از غربيان آراسته

مان، يعنی در آنچه  ايم؛ ما آه در تاريخيت وجودی خودمان هم ناشناختنی ساخته
پشت اندر پشت از خانه و مكتب گرفته تا آوچه و مدرسه در آل و جزء 

ايم آه ديگر فرتوت و نازا شده بود، و  مان از ايران اسالمی آنگاه برآمده پيرامونی
های آنيم؛ و هر اندازه هم خودمان را  ها و پايه مان را مديون مايه هستی فرهنگی

های متأخر از دور و نزديك به اروپا و اروپاييان ماليده باشيم و از فرط  در زمان
اند، از جمله مانع پيشرفتمان  زادگان آرده هايی آه بر ضد ما معصوم توطئه
جا و هيچگاه از آنان دل  توانيم هيچ اند، چشم ديدنشان را نداشته باشيم، باز نمی شده

ترين چيزها را؟ و چگونه  بكنيم، چگونه و از آجا انديشيدن بياموزيم، يعنی سخت
مان آه به هرسان  ی ضد اسالمی ی اسالم آنيم، يا حتا در آوزه آن را در آوزه

 ماند؟ آوزه می
گردند بايد در  ها و تأمالتی آه مستقيم يا غيرمستقيم از آنها ناشی می اين پرسش

ما بايد با آنها درآويزيم و . مان جدی گرفته شوند، بايد ما را رها نكنند فعاليت ذهنی
مان ساخته  ای آه ما را تا آنون امروزی از اين مجرا در فراز و نشيب گذشته

رفته  مان درافتيم تا شايد رفته يعنی بايد با خودمان، با خود تاريخی. است درنگريم
شايد از اين لحاظ روزی ورزيده و . نيروی انديشيدن در ما جوانه زند و بشكفد

 ! زورمند شويم، شايد
 

 در اسالم منمشكل پديداري 
 آرامش دوستدار

 
جوانه زدن و شکفتن نيروی انديشيدن در ما تازه آغاز آار خواهد بود، آغاز 
پرداختن به آنچه پهنه و ژرفايش را هزارسال پيش فردوسی به ما نشان داده 

ای آه در تاريخ فرهنگ  ی فردوسی از هر دانسته و گفته اين دانسته و گفته .است
تر و به همين معنا و سبب نيز خطيرتر و خطرناآتر  ما برآمده پر زورتر و عميق

سرگذشت به معنای آنچه در . است، برای اينكه سرگذشت آليت فرهنگی ماست
مان همچنان  ی ايرانی از نهاد اسالم بر ما گذشته و در اين پايان امروزی گهواره
اين آار يعنی رو در روی دينيت ايرانی و بينش دينی اسالم ايستادن، . زييد باز می

ست  ی اسالمی يعنی با توحيد، نبوت، قرآن و وعد و وعيد آه در واقع تربيع دايره
و اين وحدت چهارگانه در آلش ناظر بر چيست؟ بر آدمی و . رو شدن روبه

بنابراين مشكل و  .نامد جهانش، و اين آدمی آيست؟ آن است آه خود را من می
ی  ی بسيار ساده های مختلف در واژه ست آه به گونه غامض اصيل در منظوری

توانستم در اينجا به غامضی آه  من نه قصد اين را دارم و نه می. من نهفته است
اما ناچارم نگاهی از دور بر آن بيفكنم تا مشكل . من نام دارد موضوعًا بپردازم

من را در جهان اسالمی اندآی بشناسيم، تا ببينيم چگونه است آه در جهان دينی و 
من در واقع به نحوی هستی  .گردد اش تفكر ممتنع می خصوصًا در نوع اسالمی

 ی نيروها  توان چنين گفت آه منظور از هستی مجموعه از اين ديد می. آدمی است

 چگونه چاه را واژگون كنيم؟
 آرامش دوستدار 

 
 
 
 

 
 

 
شناساند و تشكل فرهنگ ما را در چنين  فردوسی اسالم را در نهادش به ما می

نهاد اسالمی يعنی گودال توحيد، نبوت، و وعد و وعيد آه . سازد نهادی نمودار می
در چنين سقوطی آه از منظر فردوسی در . ما را در خود سرنگون ساخته است

ی فرهنگی،  گردد، شيرازه همان نخستين برخورد ايران و اسالم آغاز می
پاشد و ما در اين پرتگاه  از هم می »ما ايرانيان«اجتماعی، فردی و شخصی 

همچنان فروتر افتادن يعنی در سقوطی مستمر، آه تا . افتيم همچنان فروتر می
هرچه در اين دوره . گذرد، زيستن و باليدن آنون بيش از چهارده قرن بر آن می

هر رفتاری آه در ما پديد آمده و نضج . داده است داده در اين سقوط روی روی
ترين معنا آه بگيريم،  به عام. گرفته، از سقوط در چنين نهادی حاصل گشته است

ی فورانش  در واقع اين رويداد چون خون فرهنگی ما طبعًا در دومين دوره
آشام ايرانی خودمان جريان و دوام يافته و  اسالمی است، اما ناگزير در بستر دين

ايم فروتر نلغزيم  همين است آه ما نه فقط هرگز نتوانسته. ما را بازپرورانده است
ـ اينكه خواسته باشيم خودمان را از اين گودال بيرون بكشيم پيشكشمان ـ بلكه 
ايم  دوار سر ناشی از اين سقوط را رفته رفته به رنجی چنان لذتبخش مبدل ساخته

نام . مان در سرمستی آن پديد آمده است آه جريان بزرگی از زايندگی فرهنگی
آند  سوزد و تبخير می تلطيف شده و فنی اين رنج شورانگيز آه هستی آدمی را می

 .بطور اخص عرفان است
 

اينكه بسياری از ما روشنفكران ـ آه بايد الاقل برای خودمان معلوم آنيم به تابش 
ی  سازيم ـ ساليانی دراز پيش از حوادث اين سه دهه آدام فروغی خود را منور می

ايم، يا در جريان اين حوادث يا پس از  دين و نامسلمان پنداشته گذشته خود را بی
ايم، مؤيد سطحی بودن ما  و اسالميت خود را نفی آرده »ايم به خود آمده«آن مثًال 

هايش همچون عروق و  در مورد غموض دين و نوع اسالمی آن است آه ريشه
سازند، از طريق قدما يا  شرايين جسم و روح فرهنگی ما را مشروب می

تفاوتی نسبت به دين يا بيزاری مشروط و در  صرف بی. سازندگان فرهنگمان
دين . ی دينی در خود آرد توان و نبايد حمل بر فقدان مايه نتيجه گذرا از آن را نمی

های ديگر  بطور اعم و اسالم بطور اخص جريانی نبوده است آه در آنار جريان
راهی برای خود در فرهنگ ما باز آرده باشد، تا بتوان احيانًا خود را از مسير 

توانسته  راهی نهايتًا نمی هيچ راه يا آوره. آن آنار آشيد و از گزندش مصون ماند
خارج از زمين و هوای دين در فرهنگ ما باز شود، چون رويارويی با آن 

سازد و ما از آن زاده  آليت فرهنگی ما را جريان دينی می. هيچگاه رخ نداده است
به همين جهت نيز خفت و . سالحيم به همين جهت نيز در برابرش بی. ايم و برآمده

 »ايرانيان«مذلتی نيست آه حكومت اسالمی آنونی به هر عنوان ممكن بر سر ما 
ورنه چگونه ممكن است حكومتی چنين در تجاوز و . نياورده باشد و نتواند بياورد

تعدی خود دريده باشد آه به آشتار مردم مباهات آند يا آنان را به شهيد ساختنشان 
توان بقای چنين حكومتی را به برخورداری صرف آن از  مفتخر سازد؟ آيا می

های خارجی تقليل داد؟ مگر ما سوای حكومت آوتاه مصدق  حمايت قدرت
ايم آه بدون رعايت قوانين ديپلماسی در  حكومتی در اين نيم قرن گذشته داشته

برابر قدرت خارجی روی آار آمده و بر سر آار مانده باشد؟ اما آدام حكومت 
مان چنين رسمی و علنی  خواسته و توانسته است ما را در تمام شئون زندگی

 سيرت و ذليل آند آه حكومت اسالمی حاضر؟  بی
 

دين شده بود، ما آه گمان  سخن از ما روشنفكراِن پيش يا از پس انقالبمان بی
ی صوری ما  آنيم دين، و در اينجا منظور من اسالم است، به عنوان ارثيه می

اين نوع ! توان خود را از آن تخليه آرد اش می نامی بيش نيست آه با فراموشی
منتها . تبری و انكار احتمالی حداآثر چيزی در حد آب توبه به سر ريختن است

اش  ورزد برای اينكه از گذشته وقتی آسی از عامه به چنين عملی مبادرت می
شود، فقط علتش اين است آه  ای آغاز آند و احيانًا موفق می ببرد و زندگانی تازه

ای بر او مستولی شده، او را در زيستش منقلب آرده و بر علل  ی تازه انگيزه
 ـ آه اگر نه  »اسالمی«ديناِن  اما ما بی. وجودی زيست پيشين او چيره گشته است
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من اسالمی در نسبت با  .در صورتی معنا دارد آه آزادی را بنياد هستی من بدانيم
منتها اين . اش آه هستی آن است شود، نه در محكوميت اسالمی مِن آزاد محال می

تر و  محكوميت و عبوديت در برابر سطوت خدای اسالمی از هيچ هم هيچ
اشد . مسلمانی در برابر هستی خدا يعنی نابودگی مطلق. گردد تر می نيست

مثًال وجوب . مجازات، حداقِل محكوميت هر عرض اندامی در برابر اين خداست
ست آه من خود را در اين  ی ا آورده قتل مرتد در اسالم، آيفر منطقی آدم اسالم

خواهد آن را  دهد و سپس با سرآشی در برابر اين تسليم می تسليم از دست می
تابد و  مرتد، يعنی آن آه از دين و خدای اسالمی روی برمی. بازيابد و آزاد سازد

گرود، به اين  گرود يا به هيچ دين و خدای ديگر نمی به دين و خدايی ديگر می
القتل است آه با آزاد ساختن من خود از چنگ  واجب »منطق اسالمی«جهت در 

آردنش خدای اسالمی  آورد و با هست دينيت اسالمی آن را از نو به هستی در می
اين هست آردن من و . آند را آه موجب نابودی من او بوده است، نيست می

در : آند نيست آردن خدای اسالمی، رفتار درونی مرتد را از دو سو متعين می
من  .اش، و در نفی خدايی آه من او را تا آنون تحليل برده است اثبات من بازيافته
 .های درونی و برونی خود محكوم خدا و رسول اوست ی سوی اسالمی در همه

التفكر است، بلكه  ، چون آزاد نيست، نه فقط در نهاد خود ممنوع»موجودی«چنين 
شناسد و به سبب وحشتی آه از اين ناشناخته دارد بدان آينه  اساسًا تفكر نمی

تفكر در واقع ثبات وجودی او را در مأمن خدا و رسولش آه از او جز . ورزد می
اش را آه در تسليم اسالمی به  آند، خواب دينی اطاعت انتظاری ندارند تهديد می

سازد، بندهايی را آه وی وجودًا بدانها و در  دهد پريشان می او هويت و ايمنی می
گيرد، زير پايش را خالی  گاهش را از او می گسلد، تكيه آنها آويخته است می

گردد، خودی آه هرگز قادر به نگهداری  آند و موجب سقوط او در خودش می می
چنين . او نيست، برای آنكه اين خود هميشه به نيروی ديگری نگهداشته شده است

 .منی هرگز از آزادی برنيامده تا بتواند خود را بدان و در آن برآورد و نگهدارد
برای اينكه آزادی بتواند من را ميسر آند، برای اينكه من بتواند خود را آزاد 

اين آزادی  .سازد و آزادی را بسازد، آزادی بايد با فكر آغاز شود و فكر با آزادی
گوييم، پيش از آنكه آزادی فردی، اجتماعی و سياسی باشد، در  آه از آن سخن می

ی اين آزادی هميشه ديناميسم  نشانه. اصل آزادی خصوصی و شخصی فكر است
تواند با هر مانع و رادعی درافتد و آن  درونی پرسش است آه به نيرويش من می

آزادی آه با و در  .ی خصوصی و شخصی فكر را در هم شكند، نخست درحوزه
گردد، آنچنان ضرورت درونی انديشيدن است آه انديشيدن تنها  پرسش پديدار می

فقط انديشيدن است آه من را به . راه ضروری برای رسيدن به آزادی درونی
. بنابراين من وقتی آزاد است آه بتواند بينديشد، و بعكس. رساند آزادی درونی می

 .در اين معنا من اسالمی نفی مطلق آزادی و انديشيدن با هم است
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آليسم آلمانی نبوده، اما در چارچوب  در واقع موضوعی منحصر به ايده" من"ـ ١

آليسم آلمانی در پی دآارت و آانت و  يا دانشگاهی، نمايندگان ايده" رسمی"فلسفۀ 
اش  سازند آه نه تنها شناسنده بلكه در شناسندگی تعارض با آنها از من محوری می

سبب چيرگی علوم  اينگونه ديد که به. بوده است) جهان: بخوانيد" (جزمن"سازندۀ 
آنکه  ی هژدهم اعتبارش را از دست داده بوده، بی ی سده طبيعی در همان ميانه

شان بپراند، امروزه قطعًا به هر  بتواند ايده آليستهای آلمانی را از خوابهای فلسفی
اما در انديشيدن نادانشگاهی  .اعتبار است و فقط ارزش تاريخی دارد صورتی بی

برای آنان به " من"اند آسانی آه  يا غيرمكتبی حتا پيش از دآارت نيز بوده
. ای آامًال ديگر آه هنوز ارزش خود را از دست نداده بغرنجی محوری بوده گونه

 مثًال برای مورآليستهای فرانسوی ـ در رأسشان برای ميشل دو مونتنی
Montaigneبه معنای " من"ی نوزدهم برای نيچه آه  ، يا از آنپس در سده

برايش نيرويی " من"داند، يا برای فرويد آه  آليسم آلمانی را توهم محض می ايده
آن و مرزها  ست در آشمكش دايم ميان خواستهای جانوری به معنای طبيعی روانی
ی  توان افزود دريافت فلسفه بر اينها طبيعتًا می. های پيرامونی در جامعه و منع

آليسم  اشاره به ايده .زبان و زبانشناسی را از من، آه خود ديدی جداگانه است
آلمانی در متن هيچ علت ديگری جز اين نداشته آه اين مکتب فلسفی به جهان من 

 .تر پرداخته است بيشتر و کانونی
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دهند، يعنی  ست آه فقط در يگانگی خود به آدمها تفرد و تشخص می و آششهايی
تفرد يعنی احوال جورواجور خود را در يگانگی . آنند آنها را فرد و شخص می

مثًال وقتی يك افغانی خود را . گونه از ديگری متمايز شدن خويشتن يافتن و بدين
ای از هستی من  آند نه ترك يا ايرانی، اين من اوست، يا گونه افغانی احساس می

ی  وقتی يك عاشق احوال عاشقانه. سازد اوست آه چنين احساسی را از آن او می
شناسد، يك مادر خود را در احساس مادری خويش باز  خود را از آن خود می

 آند، يا  اش احساس می يابد، يك مؤمن خود را مرآز استغراق و انجذاب ايمانی می
 ی اين  داند و همه يك عارف وصال الهی را در نابودگی تشخص خود می

گونه آه  ی هستی خود عاشق، مادر، مؤمن و عارفند و جز اين نامبردگان در گونه
اين گونه مالحظه و انديشه . توانند باشند، با من آنها سر و آار داريم هستند نمی

خواهد و  ترين معنايش ممارست فلسفی می ی اول به وسيع آردن در من در وهله
اش خود را بپايد تا به   از دور شبيه اين است آه آدم بخواهد در رفتارهای روزمره

من به اين معنا وحدت و  .چگونگی ارتباط و معنای آلی و واحد آنها پی برد
ی هستی هر آدم است در برابر آثرت و تغيير جهان او و هر آدمی  گونه مرآز ثقل

از چند مثال باال اين نيز . پيوسته در اين وحدت و مرآز ثقل هست و پايدار است
اش بر   ای رابطه با جز خودش هست، يعنی هستی آيد آه مِن هر آدم در گونه برمی

آند، عاشق با آنچه او را  افغانی با آنچه او را افغانی می. ست ای مبتنی چنين رابطه
را ما اصطالحًا  »آنچه«و اين . آند آند، مادر با آنچه او را مادر می عاشق می

ی هر آدم با دنيا يا جهان  ی رابطه گونه: توان گفت بنابراين می .ناميم دنيای من می
سازد و  ی دريافتش از آن، هستی او را چون من ممكن و متعين می خودش يا گونه

در . ی احوال و تصورات گوناگون اوست ی يگانه آننده در عين حال از پيش پايه
ی  ست آه در تفكر فلسفی دوره ای حدی آه اين من خود و جهانش را بشناسد مسئله

شود و با اين آغاز، اما در بعدی ديگر  نوين اروپا نخست برای دآارت مطرح می
آليسم آلمانی در پی آانت و در تعارض با او  تر، بغرنج اساسی تفكر ايده و پيچيده

آليسم آلمان  اينكه دآارت و سپس ايده. گردد، يعنی برای فيشته، شلينگ و هگل می
اند در اين جا موردی ندارد و در مالحظات ما نيز  در اين زمينه چه انديشيده

توان دانست آه در محتوا و  اما به هرحال اين را می. توانست وارد باشد نمی
اش با جهان و نيز در  ی هستی من، يعنی در بغرنج بزرگ آدمی در مواجهه گونه

انديشد و اين انديشيدن را در فكر  آليسم آلمان می راه حل اين بغرنج خصوصًا ايده
ما فقط به اين جنبه توجه داريم آه من ). ١.(رساند هگل به غايت اعتاليش می

چون عامل يا پايگاه يگانگی حالها و تصورات و افكار هر آدم ناظر بر امور 
به اين معنا بايد گفت آه آدميت هر آدم به من اوست مگر آسانی آه دچار . است

گفتيم در حدی آه اين يگانگی . اختالل شديد روانی و چندگانگی تشخص هستند
آيد،  شخصی به صورت من در هر آدمی وجود دارد، يا هر آدمی در آن گرد می

مثال . يابد ای اخص تعين می ی من با جز خودش آه جهان او باشد به گونه رابطه
اش دارد و اعمش  ست آه رييس يك اداره با اداره ای اش نوع رابطه جزيی
ترش اينكه هر مسيحی مؤمن  مثال آلی. ای آه هر آدم با امور روزمره دارد رابطه

از طريق عيسی در مِن خود فرزند خداست، چنانكه هر مسلمان مؤمن به وحی و 
سبب  ست آه من مسيحی و من مسلمان به در اين گونه هستی. امر محمدی عبد خدا
 .شوند ی جز من، نافی يکديگر می شان با خدا، بمنزله نوع اخص رابطه

ناميم از دور آشنا شديم،  ی هستی آنچه من می اآنون آه با مشكل محتوا و گونه
اگر بنا را بر اين بگذاريم آه آدم بايد در آزادی . توانيم به من اسالمی بپردازيم می

و نظم پرورش يابد، نه در جبر و قهر، بايد ديد آه من اسالمی چنين امكانی به او 
تا آنون . شود دهد اين من چگونه ساخته و پرداخته می و اگر نمی. دهد يا نه می

ايم آه اسالم هرگز قادر به دادن چنين امكانی نيست، برای اينكه  بارها نشان داده
اسالم يعنی تسليم محض به خدايی آه نخست و هميشه در : ذاتًا عاری از آن است

ی توحيد، نبوت محمدی، قرآن و وعد و وعيدش مطلقًا مريد  ارآان چهارگانه
اش خود رأی باشد نه هرگز وابسته و  مريد مطلق آن است آه در اراده. است

هرچه هست و به هرگونه آه هست هميشه از پيش وابسته و مشروط : مشروط
هرگونه تصور مقابله . ست قهار نام کالمی و عرفانی چنين خدايی. ی اوست اراده

اگر چنين است پس من آه . با چنين خدايی بايد برای من اسالمی امری محال باشد
دهد يا به سبب  شدنش از دست می حتا امكان چنين تصوری را با مسلمان

تواند در برابر اين خدا قرارگيرد؟  گونه می آورد، چه بودنش به دست نمی مسلمان
اسوالد اشپنگلر آه . به هيچگونه، يا فقط در تسليم اسالمی، يعنی در بی من بودن
نامد ـ و  يی می بينش ايرانی و اسالمی را نيز اصطالحًا جادويی يا مغاره

ست آه برايش آل جهان به مشيت الهی ميان آغاز و  گونه بينشی منظورش آن
پايانی معين و محتوم جريان دارد و زندگی آدمی در رباط سحرآميز اين آغاز و 

گذرد ـ مباينت من اسالمی و آزادی را به درستی ديده و  پايان همچون برزخی می
اسالم يعنی محال بودن من بعنوان نيروی «: به همين معنا و منظور گفته است

هر آوششی آه بخواهد به قصد و نظری خود ). تأآيد از من)آزاد در برابر خدا 
 اما محال بودن يا نيستی من فقط ). ٢. (»ساخته در برابر خدا بايستد معصيت است
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 هنر

 آتش فشان 
 سيمين بهبهانی 

   
 دارا جهان ندارد، 
  سارا زبان ندارد
 بابا ستاره ای در

 هفت آسمان ندارد 
 کارون ز چشمه خشکيد، 

 البرز لب فرو بست 
 حتی دل دماوند، 
 آتش فشان ندارد 
 ديو سياه دربند، 

 آسان رهيد و بگريخت 
 رستم در اين هياهو، 

 گرز گران ندارد 
 روز وداع خورشيد، 

 زاينده رود خشکيد 
 زيرا دل سپاهان، 
 نقش جهان ندارد 

 بر نام پارس دريا، 
 نامی دگر نهادند 

 گويی که آرش ما، 
 تير و کمان ندارد 
 دريای مازنی ها، 
 بر کام ديگران شد 

 ز خاک برخيز، ! نادر
 ميهن جوان ندارد 

 کجای کاری، ! دارا 
 دزدان سرزمينت
 بر بيستون نويسند
 دارا جهان ندارد

 آييم به دادخواهی، 
 فريادمان بلند است

 اما چه سود،
 اينجا نوشيروان ندارد

 سرخ و سپيد و سبز است
 اين بيرق کيانی

 اما صد آه و افسوس،
 شير ژيان ندارد

 کوآن حکيم توسی
 شهنامه ای سرايد
 شايد که شاعر ما 
 ديگر بيان ندارد

 هرگز نخواب کوروش، 
 ای مهرآريايی 

 بی نام تو، وطن نيز نام و نشان ندارد 

 )برای کيانوش آسا (آتش پرست 
 خسرو باقرپور 

 
 کيانوش آسا، 
 کيانوش آسا، 
 کيانوش آسا، 
 کيانوش آسا،

 کبوتر ترين اوِج پرپر ترين اوج ُبرِج شناسا
 هنوزم گلويم،

 ُپر از بغِض پرپر زدن هاِی خونيِن تو
 .در شِب ناگهان است

 غلط گفتم اينک،! نه... شِب ناگهان؟
 شبی قيرگون و سيه جامه و شوم و مانا 

 شبی مانده برجا، 
 ز چرِخ نچرخيده بر راِه امروز و فردا

 شبی بی ستاره،
 دلی پاره پاره،

 ...برايم به جا مانده از ياد خونين ات اکنون
 !خدايا! خدايا
 ! خدايا! گلويم

 نثار گلوی پر از بغض و خونت،
 :شعِر موزون ام اينک

 کيانوش آسا،
 کيانوش آسا،
 کيانوش آسا،
 ...کيانوش آسا

 
دانشجوی ترم ) در کرمانشاه ١٣۶٣متولد فروردين (کيانوش آسا ● 

چهارم کارشناسی ارشد رشته مهندسی شيمی در دانشگاه علم و 
خرداد  ٢۵او در جريان تظاهرات روز دوشنبه . صنعت ايران بود

 ١٣٨٨تير ماه  ٣در ميدان آزادی تهران ناپديد شد و روز  ١٣٨٨
اش شناسايی شد، کيانوش  در سردخانٔه پزشکی قانونی توسط خانواده
کيانوش آسا متعلق به . آسا در اثر اصابت دو گلوله کشته شده بود

) اهل حق(ای با مذهب يارسان  اقليت مذهبی بود و خانواده
 )ويکی پديا. (است که آتش را گرامی می دارند داشته
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 که در صدايت زمانه سبز است 

 رضا مقصدی 
  

 ها را  بيا بيارا سپيده
 ستاره، امشب مگر چه خوانده ست؟

 که خيمه ها بر خيالِ  من زد
 سرودِ  سر سبزِ  ارغوانم 

 کجای جانم ُپر از نسيم ست؟
 که گوشِ  پرهوشِ  چشمه سارم

 زاللِ  زيبایِ آن چمن را
  .در ازدحام سحر شنيده ست

 دريغِ  دنباله دارِ دل را
 اگر چو زخمی به سينه دارم

 نمی توانم در ين بهاری
 که سر برآورده از زمستان
 شکفتنِ شعرِ شاخه ها را

  .به هر نفس، در قفس نخوانم
 من از شمارِ شکوفه هايم

 من از تبارِ ترّنم گُل
 بيا بيارا سپيده ها را

  .که جانِ ما را جوانه، سبز ست
 !غمت مباد ای گلوی مستان
 به سربلندیِ اين گلستان
 ببين تپشهای دلنشينم

  .که تا چنينم ترانه، سبز ست
 ستاره، امشب ترا صدا زد
 ترا که از جنسِ  آبهايی
 بيا بيفشان دوباره ما را

  .که در صدايت زمانه، سبز ست
   

 

 رستم  
 نامی شاکری 

 
 ! خطايی در کار نبود 

 ! بی هيچ نياز به نوشدارويی 
 حتی بی آن شال سبز بر شانه ات 

 ! آشکار بودی سهراب 
 با آن سرود سبز 

 که از گلوی تو جاری بود 
 از آن يقيين بزرگ 

 ! در چشمان نجيب تو 
 از آن شور آزادی 

 ! در جان جوانت 
 

 دستی که ماشه را چکاند 
 ! نشانه ها را به درستی دريافت 

 ! خطايی در کار نبود سهراب 
 

 سوگواران تو ، اما 
 مجال سوگواری نمی يابند ، سهراب 

 بسيار و بسيارتر، هرروز 
 ! نشانه تيرغيب در هر ناکجای اين شهر

 ! خطايی در کار نيست سهراب 
 ! سوگواران تو سرود آزادی می خوانند 

 قبله عالم ، 
 ! روضه تباهی ايمان هزارها ساله را 

 ... خطايی در کار نيست سهراب 



 . انداختن ، شيره انگور درخم به جوش ميآيد و تبديل به باده می گردد 
همه نامهای يک خدا  ».... هما و سيمرغ و سمندرو ققنوس و ُرخ و شهباز «

 »خدا «پرسيده ميشود که چرا. هستند که درنقاط گوناگون به اين خدا داده شده اند 
 »مـُرغ  «اينهمانی داشته است ؟ چرا اين خدا ، مرغ هست ؟ چون  »مرغ  «با 

= جايگاهِ  رستاخيز «هست به معنای  » gha +mere=غه+ مـر «که دراصل 
خدا ، جايگاِه اصل . است  »جای اصل ازنوزائی = جای اصل ازنوشوی 

به چمنی که هميشه به . ناميده ميشود  »مرغ  «ازاين رو نيز . ازنوزائی ميباشد 
نام ديگر . ميگويند که چيزی جزاين واژه نيست  »مـَرغ  «غايت سبزوتازه است ،

 »تـنگر «است که سپس به شکل  »تن گور = تنگوريا  «ُمرغ درهزوارش ، 
. مرغ ، خدا هست .هست  »خدا  «سبک شده ، ونزد اقوام گوناگون خاور، نام 

 چرا ؟ 
سرچشمه و  «به معنای  »گور + انگ = انگور «همانند واژه  »گور + تن «

پس خدا ، جائيست که اصل . است  »جايگاه تغييرو تحول و تکوين يابی تازه
 . تکون يابی درتحول يابی درآنجا هست 

در  »همه تخمه  «پس هما درحکايت خيام ، همان سيمرغست که برفراز درخت 
خوشه همه جانها و گياهان  «دريای فراخکرت می نشيند ، و درواقع ، چيزی جز 

دومرغ  «دوظيف گوناگون سيمرغ ، شکل. برفراز اين درخت زندگی نيست »
 «دارد که همان  »َامرو  «يکی ازاين دومرغ ، نام . به خود ميگيرد  »جداازهم 

دارد که درپيمودن  »چـَمرو  «باشد ، و مرغ ديگر، نام  »مار = مـر= امـر
 . شده است »چمران وشميران  «زمان، تبديل به 

و اين . ، نقشِ  افشانندگی تخمهای خوشه را به عهده دارد  »مار «يا  »امرو  «
نام .  »خدای ايران باهمست ٣٣نام همه  «است ، و درضمن  »اصل جفتی«

چون . باشد، دارای همين پيشوند است  »تخم + مر= دم + مر «انسان هم که 
برخاست ، ناچار، شاه  »مار = امر= مر= اصل جفتی  «زرتشت ، برضد اين 

شميران ، اين هما را ازگير، اين مارآزارنده و اصل تباهی ، ميرهاند ، و به 
البته در يزدانشناسی . عبارت امروزی ، خدای کهن را ، پاکسازی ميکند 

جدا و حذف کرده اند ) ارتا ( زرتشتی ، اين اصل را ازهمه خدايان ايران وازهما 
درهمه خدايان ) ماريا مر( اين حذف اصل جفتی . ، و آنگاه آنهارا پذيرفته اند 

ايران ، حذف ميگردد و سپس آنها با اخته شدن ، به دين زرتشتی ملحق 
مينويسند و  »تخم + مرت  «را »انسان = مردم  «ازاين رو نيز واژه . ميگردند 

 . ترجمه ميکنند »تخم ميرنده ويا ميرا  «به 
آنچه در داستان خيام ، با اين عبارات بيان شده ، درواقع ، حاوی اين مطلبست که 

و سپس تخمهايش را در ) مار( ، خودش را ميافشاند) قوش( مرغ = اين خوشه 
، و تخم انگورنيز يکی ازتخم های ) شميران = چمرو( سراسر زمين ميپراکند 

اين خوشه يعنی سيمرغ يا هما هست و شيره همه گياهان ديگر نيز مانند شيره 
ولی درباده ، ويژگی بسيار برجسته ای هست که . انگور، شيره يا جان سيمرغند 

 . گوهرخدا را ، دربهترين شکلی می نمايد 
 

 ) تنگوريا ( تنگور = انگور 
 ) gohr(گـوهر= گـور

 گوهريا ذات هرچيزی،اصِل تحولست 
 

اصل نوآفرينی درتحول ) خدا = تنگر( ، مانند تنگور »انگور «اينست که واژه 
معنای واژه انگور را ميتوان از . انگور، خداهست . دهی ودرتحول يابی هست 

است ، و  »گور يا گوره  «که همان ,  »غوره  «. سنجش سه واژه باهم ، يافت 
گور + انگ  «بايسی  »انگور  «ميباشد ، و پيشوند واژه  »انگور «پسوند واژه 

= کوت ( است  »کوت + انگ = عنقود  «باشد ، چون نام خوشه انگور،  »
در تنگوريا  »تن  «درانگور، وپيشوند  »انگ  «پيشوند ). مجموعه يا خوشه 
ساخته شده  »عنقا  «همان واژه ايست که ازآن  »انگ  «اين . ،دارای يک معنايند

. ناميده ميشود  »عنقا  «است ، چون مرغيست که گردنی درازدارد وازاين رو 
يا  »تن بوشه  «انگ ، به . ، همان نی است ) گراو، يا گرد نا = گرو( گردن وگلو

 »زهدان يانی تهی  «به معنای  »بوشه + تن «مجرای گذرآب نيز گفته ميشود و 
 «ميباشد که جفت باشد و درواژه  »همزاد  «در عربی  »تن  «و معنای . هست 

ميتوان معنای اصلی را يافت ، چون هم به معنای بدن انسان وغيره هست  »طن 
نی ، دراثر داشتن گره ، . است ) منتخب اللغات(  »دسته نی «وهم به معنای 
،  »طن = تن  «درمعنای عربی . بود  »اصل جفتی وهمزادی «برترين نماد

 . درفارسی نگاه داشته شده است  »تن  «معنای اصلی 
= تنگور «و »انگور «با آشنائی با اين نکات ، ميتوان به خوبی دريافت که 

ولی آنچه اين . باهم اينهمانی دارند ، و بيان يک محتوا ومعنا هستند  »خدا = تنگر
 «خدا ، جايگاه يا گاه . است  »gohr= گور «محتوا را برجسته ميسازد ، پسوند 

 خدا، اصل . خدا ، گوهرهمه چيزهاست . است  »اصل نوآفرينی درتحول يابی 

 در فرهنگ ايران خدا، باده اي نوشيدني است 
 منوچهر جمالی 

 
 
 خدا،اصلِ نوآفرينی درتحّولست  

 باده تـوئی ، سـبو مـنم 
 آب ، توئی و جـُو، منم 

 
چرا ايرانی درجستجوی خدائی است که . هست »باده نوشيدنی «خدای ايران،

گوهرش ، نوشيدنيست ؟ چرا ازخدا يا از حقيقتی که نميتوان نوشيد وچشيد ومزيد 
، تخميست که بی آب، يا ) مردم = تخم + مر( ، روی برميگرداند ؟ چون انسان 

تا انسان، خدا را ننوشيده است ، حقيقت درانسان، روشن وپيدا .بی باده ، ميخشکد 
انسان، نه تنها رابطه مستقيم با خدا يا با حقيقت يا گوهرپديده ها ميخواهد . نميشود

او . ، بلکه درجستجویِ ُجفت شدن وانبازشدن با خدا وحقيقت وگوهرچيزهاست 
او ميخواهد با . ميخواهد با خدا يا با حقيقت يا با گوهرِ هستان ، همآغوش شود 

 . خدا يا حقيقت يا آنچه هست ، بياميزد 
را که خدای ماست ، تحريم کرده اند ؟ ازخود  »باده  «اکنون ميتوان فهميد که چرا

گذشته اند ؟ چرا ، خدا ، نوشيدنيست ؟  »باده  «را ،  »می «ميپرسيم که چرا نام 
چرا خدا، آهنگ موسيقيست که با شنيدنش، انسان رقصان ومدهوش ميشود ؟ چرا 
خدای ايران ، امرونهی نميکند ؟ چرا به ما درس نميدهد ؟ و چراواسطه ورسول 
ندارد ونميفرستند ، و خودش ، تحول به باده يا آهنگ ودستان می يابد تا ما اورا 

. درمی يافت  »پيوند يافتن باهم «ايرانی ، همه پديده ها را در. بنوشيم وبشنويم 
ازاين رو، نه . چيزی را ميتوان شناخت که بتوان با آن پيوند يافت وآميخت 

انسانِ تنها برای او ، معنا ووجود داشت ونه خدای تنها ئی را که بی نياز از 
انسان وخدا هم ، برای او ، فقط درجفت شدن وبه هم . انسان باشد ، می پذيرفت 

 . پيوستن وباهم آميختن ، معنا ووجود پيدا ميکردند 
آوه + مهر= آوه ، پسوندِ  مهراب ((= انسان، بذريست که هنگامی خدا را که آب 

سرخ فرزند سيمرغ ، = آوه + سرخ = مهر، فرزند سيمرغ ،يا پسوندِ  سهراب = 
است نوشيد ، هميشه )) فرزند سيمرغ = اوه ) + فرزند( رود = يا پسوندِ  رودابه 

 »نوشه  «واژِه. ميآيد ، وهميشه درشادی بيدارميشود  »هوش «به  »شادی  «در
= هوش + ان= اوش+ ان = انوشه  «ازآن ساخته شده ، دراصل  »نوشيدن «که 

ana-osha«  مثال . است  »اصل بيداری ، هميشه بيدار «ميباشد ، که به معنای
اوشين  «.دارد  »هوشبام = سحروسپيده دم= اوشين گاه  «سروش ، اينهمانی با 

، گاه بيدارشدنست ، و سروش ورشن هردو باهم ، اصل  »هوشبام «، يا  »گاه 
انسان ، درانديشه شاد، . هستند  »طبيعت يا فطرت انسان  «بيداری در کيهان ودر

 . بيدارميشود 
 «ولی . است، که بيدارشدن باشد  »هوش  «، همان واژه امروزه  »اوش  «

اين چه هوشيست که از . هم هست  »باده آسمانی  «درپهلوی ،  »hosh= هوش
ازاين رو نيزهست که . است  »هوشی+ مد= مدهوشی  «باده ميآيد ؟ اين همان 

سروش ، هيچگاه نمی خوابد و هميشه درشب ها ودرتاريکی ها ، می بيند ، تا از 
 »مشخصات ويژه برجسته ای «ولی باده ، آبگونه ايست که . جانها نگاهبانی کند 

، مشخص  »چگونگی بيداری  «دارد ، و درست از اين ويژگيها هست که 
 «است ، بلکه  »نوشيدنی  «ازاين رو ، خدا نه تنها . وچشمگير ساخته ميشود 

اين نکته بنيادی را نبايد هرگزفراموش ساخت که خدا . است  »باده نوشيدنی 
 »اصل نوآفرينی درتحول يابی  «نبود ، بلکه  »شخص  «درفرهنگ ايران ، 

خدا ، چيزيست که درتحول دادن ، ميآفريند ، يا درتحول يابی خودش . بود 
و با .درگوهر هرچيزی ، آن چيز را ميآفريند و درهرچيزی، شکل نو ميگيرد 

اين بيدای را که  «از ديدگاه ايرانيست ، که ميتوان  »باده  «شناخت ، ويژگيها 
 . مشخص ومعلوم ساخت  »اوميجويد 

 
 انگور، تخم سيمرغ است 

 سيمرغست ) يا جان(وشراب ، شيرِه 
 

ميآورد که مارا به  »حکايتی اندرمعنی پديد آمدن شراب  «خيام درنوروزنامه ، 
دراين حکايت ميايد که . تصوير نخستين پيدايش انگورو باده ، راهنمائی ميکند 

درزمان اين . شميران که خويش جمشيد بود  «شاهی درهرات ميزيست ، با نام 
بود  »ماری  «آمد ، و درگردنش  »هـُما  «شاه که شميران باشد ، روزی مرغ 

آنگاه اين شاه فرمان ميدهد که مردانش ، هما را ازگير آن مار . که اورا می آزرد 
برهانند ، و هما برای سپاسگزاری ازرهائی يافتن ازمار، سال ديگر، تخم انگور 
 را ميآورد ، و آنها ، اين تخم ها ميکارند و باالخره با گرفتن شيره انگورودرخم 
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 »باده بينش فطری  «دراين داستان درشاهنامه به معنای  »هوردين  «بنا براين 
پيدايش يافته  »مستی  «، به معنای »خّرمی «ازهمين واژه است که واژه . هست 
است ، هرچند که به طورمعمول ،  »رام + هور «، دراصل »خّرم  «است، و

اين شراب . ، مينويسند وترجمه ميکنند  »رام + هو «دانشمندان آن را به شکل 
خّرم ، يعنی ، . يا خدای زندگی، دخترسيمرغست »فرزند رام  «وباده ايست که 

خونابه رام ، مادر  «يعنی ) رام + هور( خّرم . ، فرزند رام هست )باده ( = هور
را  »نوشين باده يا با ده نوشين  «باربد ، برای روز رام جيد ، لحن .  »زندگی 

خدای زندگی وموسيقی )  ٢٨روز( به سخنی ديگر، رام جيد . ساخته است 
وخّرمی ، نوشيدن باده به اندازه ، . ورقص وشعر وشناخت ، باده نوشين هست 

پس گوهريا اصل آفرينندهِ  روشنی و جنبش درانسان ، . برای آفريدن شادی بود
برای آنکه اين نکته ، روشنتر گردد ، . آتش جان هست که دردل ، جای دارد 

که رپيتا وين وبنکده ) ا ئورتا ( ارتا . مطلب ، اندکی بيشترگسترده ميشود 
درگزيده های زاد . يا آتش جان درهرانسانی هست  »فـرن  «گرميست ، همان 

روشن وگرم و ... جان  «ديده ميشود که )  ٢٣تا  ٢١، پاره  ٣٠بخش ( اسپرم 
خرداد وامرداد ، درشکم ، ازنوشايه وخوراک ... .  »همسرشت اصل آتش است 

آتش درون دل را نيرومند کنند ، و آنگاه از  «... ، آتش را برميافروزند و آنگاه 
به شکل سه آتش درتن جای ) دارای سرشت واحد ( دل ، باد گرم ويک چهره 

 .  »دارد 
از آن آتش که درمغزسرهست، حواس پنجگانه منشعب ميشوند و اين آتش ،  -١

. خوانده ميشود  »وه فرن افتار «آتش جان انسان ، . دارد  »فرن بغ  «اينهمانی با 
 فرن يا پران ، همان باديست که به آتش تحول مييابد 

کاراصلی آتش دل ، باد برآهنج و فرود آهنج است که جنبش همه اندام تن  -٢
 . اين آتش ، با آذرگشنسپ اينهمانی داده ميشود . ازاين نيروهست 

) هضم کننده ( و گوارا ) ماسکه( و گيرا ) جذب کننده ( آتش درشکم ، آهنجا  -٣
اينهمانی داده  »آذربرزين مهر  «اين آتش با . است ) دفع کننده ( و سپوزا 

 . ميشود 
 -١( يزدانشناسی زرتشتی اين آتشهارا به سه طبقه گوناگون اجتماع نسبت ميدهد 

که البته انديشه ايست برای ايجاد جدائی ) کشاورزان  -٣ارتشتاران  -٢موبدان 
 . طبقات ، که دراصل نبوده است 

باشد ، آتش بزرگ است  »اوتار+ پران+ وهو= به فرنفتار «چون آتش جان که 
گواريدن خوردنی  -١خويشکاريش )  ٣/٧٩( که به عبارت گزيده های زاد اسپرم 

روشن کردن  -٣و) دل = جنبش همه اندام ( گرم کردن تن  -٢و) درشکم (ها 
درواقع آن سه آتش ، سه . ميباشد ) پيدايش حواس وخرد ازمغزسر( چشمان 

است آتش جان را برميافروزد و ) دم ( پران که باد . چهره آتش زندگی هستند 
 «اين باد ، خون را دردل به تموج درميآورد ، و به همه اندامها ميفرستد، و اين 
رودخانه خون يا دريا های متموج دررگها ومويرگها، همه اجزاء تن را آبستن 

 . وبارورميکنند 
ديده ميشود که اين باد است که آب را ميراند و )  ١١٣بخش نهم ، پاره ( دربندهش

که درفرهنگ ايران ، همه مادينه ( و ماهيان ) روان وجاری ميکند ( می تازاند 
آنست که ) وای ( دربندهش ديده ميشود که ويژگی باد . بارآورميکند ) اند 

 . دروزيدن ، گوهر همه چيزها را تحول ميدهد و شکوفا وزايا ميسازد 
بادگرم وخون که نوعی آبگونه است  «اين آتش بزرگ جان ، درجام دل هست که 

ازاين رو يکی از . ، سرچشمه زندگی درانسان ميگردد  »وآب شمرده ميشود 
که همان جی وجيو  »جيا = ژيا«. هست  » var+zhya= ژيا ور «نامهای دل 

 »خون  «و درسانسکريت به معنای  »زندگی واصل زندگی  «باشد ، به معنای 
 . هم هست 

 »شيرابه و افشره  «دارد وهم معنای  »جای ومکان  «، هم معنای  »ور «پسوند 
، گوهرآتش جان درجام هست که  »ژيا ور= دل  «ازاين رو هست که . دارد 

، خود را  »وای به  «رام يا اندروای يا . همه تن را درتموجهايش فراميگيرد 
درست همه اين . ميخواند  »خيزاب = موج  «دررام يشت دراوستا ، 

ازاين رونيزهست که نام باده ، . تصاويردرغزل حافظ ، بازتابيده شده است 
 . برآمده است  »باد «ازهمان 

 
 انگور )= خدا(تن گور)= باز(مرغ ) = باد( وای 

 
. هست  »خدا  «وهم به معنای  »مرغ يا پرنده  «وای که باد باشد ، هم به معنای 

 «هست ، که به معنای  »انده= فرن= پران  «، مرکب از  »پرنده  «خوِد واژه 
اين همان تصوير که . باد ، آتش ميافروزد . است  »تخم آتش = تخم باد ، تخم خدا

سيمرغ با بالهای پرش ، آتش ميافروزد ، تا خودش را بسوزاند ودرگرما ، تحول 
 . باد، اصل نوزائی و نو آفرينی درتحول دادنست . بدهد و ازنو زاده شود 

 هست ، به  » ghre+ van= ون گره  «نيز که دراصل  »بهار «اينست که 

بدين . درهرچيزی هست ) گشتن = ورتن ( نوآفرينی وبازآفرينی در تحول يابی 
علت به قبر، گور گفته ميشد چون گور، جايگاهيست که ُمرده ، فوری ، تحول به 

 «. می پيوندد ) ارتافرورد ( می يابد ، و به جانان ) ارتا = به سيمرغ ( خدا 
جای تحول  «بوده است ، به معنای  »مرغه  «نيز که درواقع همان واژه  »مرگ 

تحول  «خوانده ميشود،  »مرگ «هيچ جانی ، نمی ميرد، بلکه درآنچه . است  »
 . ، صورت می پذيرد  »يابی به جانان 

معانی . فوق العاده اهميت داشته است  »گوهر= گور «از اين رو ، اين اصطالح 
، به خوبی در کردی نگاه داشته شده است، که دراينجا برخی  »گور  «واژه 

= گوران. تغييريافت = تکوين يافتن ، گوريا = گورين . ازآنها آورده ميشود 
تکوين يافته ، ازپوست درآورده ، = بيضه ، گوراو= تکامل يافتن ، گورن 

. بايد درنظر داشت که دخمه نياکان رستم ، گورابه گفته ميشده است . تغييريافته 
 »گوراب  «که ما به پا ميکنيم همين واژه است ، چون ما ، دراين  »جوراب «و 

، به معنای عشرت و  »گوری «درکردی ،. ازسر تازه ونو وشاداب ميشويم 
 . نشاط و به عشرت ونشاط رفتن است 

با شناخت معنای بنيادی . است  » gohr «سبکشده واژه گوهر  »گور  «اين واژه 
گوهر يا ذات . اين واژه ، به اين انديشه ای بسيارژرف درفرهنگ ايران ميرسيم 

به عبارت . وماده اصلی واساسی هرچيزی ، اصل نوآفرينی درتحول هست 
ديگر، اين اصل خود آفرينی است که درگوهرهرچيزی هست که با تحول يافتن ، 

هرچيزی . هرچيزی، خودش ، خودش را ميآفريند . به خويشتن صورت ميدهد 
=  gohr +xvat( »هست  «به خودی خود ، بنا براصالت وجود خودش ،

gohr+xvesh  .( 
 »آتش يا گرمی يا تاو «هست ، چون  »اصل تحول يابی ازخود  «چرا هرچيزی 

مادرگرما يا سرچشمه  «باشد به معنای  »ئود + تاو «تابوت ، که . ، ذات آنست 
گور، زهدان مادريست که کوره . که مرده را تحول به زنده ميدهد  »گرماست 

مثال ، . اين گرمی يا تف است که تحول ميدهد ، وازنو، زنده ميکند . آتش ميباشد 
بندهش، ( آفريده ميشود  »هنگام رپيتاوين = هنگام گرمی = نيمروز «جهان در

به عبارت ديگر، اصل گرمی،سرچشمه آفرينش ) .  ٣٩بخش چهارم پاره 
 »رپيتا  «. جهانست ، هرچند نيز اين آفرينش به اهورامزدا نسبت داده شده است 

 «هست که  »ارتا  «، چنانچه در پژوهشهای پيشين بارها نشان داده ام ، همان 
 . هرچيزی هست  »گوهر «، يا به عبارت ديگر »عنصرنخستين

فرن (درواقع اين تحول باد . هم ناميده ميشود  »پران = فرن  «اين گوهر نخستين 
ازاين رو، ) . ، هوائيست که ميوزد،و آتش را ميافروزد و گرمی را پديد ميآورد 

ناميده ميشوند ، چون باديست  »وازيشت وئوروازيشت  «آتش های ابرو گياهان 
ازاين رو نيز جان ودل ، ) . باد = وای = واز( که تحول به گرمی يا آتش می يابد

هست  »جام جم«، درواقع همان  »دل  «گوهر هستند ، و ازاين رو نيز هست که 
است وطبعا ، اصل آفريننده ) يا گرمی ( ، چون دل ، جايگاه اين تحول باد به آتش

برپايه اين تصاويرکهن هست که حافظ . روشنی وجنبش وپرورش هست 
 : ميسرايد 

 سالها ، دل ، طلب جام جم ازما ميکرد 
 وآنچه خود داشت ، زبيگانه تمنا ميکرد 

 گوهری ، کزصدف کون ومکان بيرون بود 
 طلب ازگمشدگان لب دريا ميکرد 

 مشکل خويش بر پيرمغان بردم دوش 
 کو به تاءييد نظر، حل معما ميکرد 

 بدست  »قدح باده «ديدمش خّرم وخندان، 
 ، صد گونه تماشا ميکرد  »آينه  «واندرآن 
 ، به تو کی ؟ داد حکيم  »جام جهان بين «گفتم اين 

 گفت ، آن روز که اين گنبد مينا ميکرد 
است ، ) اصل آفرينندگی برپايه تحول دهی ( اين جام جم که دل واصل گرمی 

 : يا به قول مولوی . فطرت انسانست 
  »ناف بر مستی بريدی  «مرا چون 

 زمن چه ساقيا ، دامن کشيدی 
چرا جام جم ، . درفرهنگ ايران، بوده است ) ُبن انسان( جم ، نخستين انسان

 «باشد ، و »دين  -آ «بوده است که  »آدينه  «، دراصل  »آينه «است ؟  »آينه «
 . »بينشيست که ازگوهر انسان زاده ميشود «به معنای  »دين 

درجام جم،چيست؟درداستانی که از کيخسرودرشاهنامه ميآيد ، وازجام او سخن 
 »هور «چيست ؟  »هوردين  «. روبرو ميشويم  »هوردين  «ميرود با اصطالح 
 «بوده است که  »خور «است و دراصل همان واژه  »باده  «درپهلوی به معنای 

، به معنای خونابه  »خورآوه  «. ازآن ساخته شده است ) خرابه ( خورآوه 
، جايگاهيست که  »خرابات  «اصطالح . است  »آوه = سيم غ  «وشيرابه وباده 

 . جان سيمرغ ، خورآوه است . انسان ، شيرابه يا باده يا جان سيمرغ را مينوشد 



 را برون ، راه بود  »دمش  «که از وی 
 به هم صدهزارش خروش از دهن 

 همی خاست ، هريک به ديگر شکن 
 تو گفتی ، دوصد بربط و چنگ ونای 

 به يک ره شدستند ، دستان سرای 
از اين باد ودمی که صدهاگونه آهنگ موسيقی ميگردد ، همه ازشنيدن ازشادی وخوشی ، 

 مست ومدهوش ميشوند 
 فراون کس از خوشی آن خروش 
 فتادند و زيشان رمان گشت هوش 

 يکی زو همه نعره وخنده داشت 
 يکی گريه زاندازه اندرگذاشت 

که تحول به آهنگ برانگيزنده می يابد همان باديست که همه گوهرها را ) وای (= اين باد 
. وسپس با همين باد، سيمرغ آتش ميافروزد . درتحول دادن، ازجانشان آشکارميسازد 

. نيز ديده ميشود  »می يا شراب يا بگمز «درست همين محتوياتی که پديده باد دارد ، در
باده ، مانند باد ، عنصر انگيزاننده است که گوهر انسان را درتحول دادن ودرجوشيدن و 

 . تخميرکردن ، آشکارسازد
خوانده ميشد که  »مدهوشی «و »مستی «، »هوش سرشار ازشادی  «اين 

درواقع ، . سپس،دراثرچيرگی تجربه ديگری ازخدا ، راستای ديگربدان داده شده است 
مستی ومدهوشی ، درست بيان حقيقت نهفته درانسانست که دراثرسرشاری ولبريزی ، 

     .انسان را فوق العاده شاد وخوشحال ميکند 
هندی باستانی است که به معنای  »mattaa «درپهلوی ، از واژه  » mast=مست «واژه 

 -٢شادی کردن  -١دارای معانی  » mad+ mata «درسانسکريت نيز . شاد بودن است 
به  -۵) آب ( غلغل کردن  -۵جوشيدن  -۴ازسرورآسمانی متلذذ شدن  -٣خوشی کردن 
هيجان ، الهام ، ....برافروختن  -٨الهام بخشيدن  -٧کسی را مست کردن  -۶نشاط آوردن 

....... . ، عسل) هوم( شراب ، رودخانه ، چيززيبا ، سوم . شوق ، شهوت ، ميل جنسی 
، آلت موسيقی ، مهربانی ودوستی و شيره وشيرين و مطبوع  madhura=مدورا

 . وسحرآميز وصدای موزون ، نيشکرسرخ ، حنجره خوش آواز است 
. وای که باداست، موسيقی است . به آلت موسيقی گفته ميشود  »اندروای  «درپهلوی نيز 

، به معنای آنست که فطرت انسان ، ) فرن که گرما يا آتش ميشود = پران( دميدن جان 
به همين علت زنخدا خرداد که هم با آب . هست ... موسيقی و شادی وجوشش و مهربانی و

خرداد .ناميده ميشد  »مـد  «اينهمانی داشت ، ) بندهش، بخش سيزدهم ( و هم با خون 
. خرداد ، خدای اوج شادی شمرده ميشد . ، آرمان خوشزيستی درگيتی بود ) هاروت ( 

درنوروز بزرگ که روز خرداد است ، مردم هفت گونه شراب مينوشيدند وهفت گونه 
تجربه دينی و تجربه قداست درايران ، همين مدهوشی . جامه های رنگارنگ ميپوشيدند

 . ومستی بود 
درنوشيدن باده ، مانند وزيدن باد آهنگين ، حقيقت يا خدای نهفته درانسان، آشکاروفاش 

 «، و  »مست  «اين بود که . غنای گوهری جان ، ازانسان فرا افشانده ميشد . ميشود 
 . ، فراافشاننده خدا وحقيقت ازخودند ، نه موءمنان و زاهدان وعلمای شريعت  »ديوانه 

 راز درون پرده ، ز رندان مست پرس 
 حافظ  –کاين حال نيست ، زاهد عالی مقام را 

 چه گويمت که به ميخانه ، دوش ، مست وخراب 
 سروش عالم غيبم چه مژدها داد است 

 المنت هللا که درميکده باز است 
 زان رو که مرا بردراو ، روی نياز است 

 خم ها همه درجوش وخروشند، زمستی 
 ) حافظ( وان می که درآن جاست ، حقيقت ، نه مجازاست 

مستی در نگريستن از ديدگاه تجربه دينی اسالمی، يا ساير خدايان نوری ، به انديشه های  
ادبيات ايران ، به مسخ وتحريف سازی تجربه ايرانی ازحقيقت وخدا را نه تنها 

مسخ وتحريف ميکنيم ، بلکه وجود حقيقت يا خدا را ازجان ودل انسان نفی 
سرشاری بيداری  «، يعنی  »هوشی + مد «انسان ، نيازبه اين . وحذف ميکنيم

اين فوران خدا وحقيقت . دارد ، تا خدا وحقيقت ، دراو فوران کنند  »ازشادی 
 : ازانسانست که انسان را با غنايش آشنا ميسازد 

 هنگام تنگدستی ، درعيش کوش ومستی 
 حافظ  -کاين کيميای هستی ، قارون کند، گدارا 

 : وبرپايه اين تجربه کهن ايرانی ازخداهست که صائب ميگويد
 در کعبه زاسرار حقيقت ، خبری نيست 
 اين زمزمه ، از خانه خـمـّار بلند است 

ازنای به ، وای . بهار، نسيم است . ميباشد  »وای به  «است که برابربا  »نای به  «معنای 
ميشود و ميوزد و  »باد آهنگين  «بهار، نام خود خداهست که . به ، پيدايش می يابد 

درفرهنگ ايران ، باد وزنده ، . گوهرچيزها را ميانگيزد وبارآورميکند تا آشکار شوند 
اينست که . نيزهست  »آهنگ وموسيقی وترانه  «تنها فوت خشک وخالی نيست ، بلکه 
يسنا ( = باشد ، موسيقی وشعر ورقص و جشن ) باد ( فطرت انسان ، که آتش جان يا فرن 

 . و شناخت است ) آهنگ نی = 
روح ، که ما می پنداريم يک واژه عربی وعبريست ، . است  »روح  «فطرت انسانی ،

بادنی، موسيقی وآهنگ . است »نی  «ايرانی ميباشد که به معنای  »روخ  «همان واژه 
همانسان که از . گوهرانسان ، موسيقی وجشن وترانه وآواز وشادی هست . وجشن است 

کاری ) . نيشکر( برميآيد ، همانسان نيز ، شيرابه وافشره برميآيد »باد آهنگين وشاد «نی ، 
برپايه اين تصويراست که ، باد وباده باهم . را که باد آهنگين ميکند ، شيرابه اش نيزميکند 

باده ، درتفکر ايرانی ، مانند باد يا وای نقش انگيزنده گوهر ها دارد . اينهمانی داده شده اند 
 . ومانند نسيم بهاری ، همه جهان را ازنو زنده ميکند 

 
 ) حقيقت (= باده وراستی 

 باده و آزاد انديشی 
 مستی وراستی 

 کسی حقيقت راميداندکه مست است 
 

باده ، مانند باد، که گوهرچيزهارا درتحول دادن ، آشکارميسازد ، آنچه درگوهر انسان 
 «درفرهنگ ايران ، گوهرانسان ، همان حقيقت است ، چون همان . هست ، پديدارميسازد 
اين حقيقت درهرانسانی هست که بايستی درتحول يافتن ، . هست  »اصل تحول يابی يا خدا

جستجوی حقيقت ، آموختن حقيقت ازکسی نيست ، بلکه روند تحول . آشکاروشکفته شود 
درفرهنگ ايران ، . هست  »راستی  «اين همان پديده . يابی گوهر خود انسان هست 

خدا ، پران ، ارتا ، ( چون گوهر انسان ، حقيقت . دارد  »حقيقت  «راستی ، اينهمانی با 
اوج شادی  «شمرده ميشود ، و با باده ، يعنی درمستی وخّرمی که دراصل به معنای ) اخو 

باده ، گوهر انسان را که . باشد ، اين حقيقت ، ازانسان ، ميشکوفد وفاش ميگردد  »ونشاط 
، اين روند  »اوج شادی جان  «غنی وسرشاراست ، به جوش ميآورد ، ومستی يا 

اين بود که . سرشارشدن غنای ناگنجا درتنگی تخم هست که ميخواهد خود را بگسترد 
آزادی چيست ؟ آزادی ، . است  »آزادی  «، همان پديده  »راستی  «درفرهنگ ايران ، 

آزادی ، امکان پيدايش يافتن حقيقت ازخود . امکان پيدايش گوهر نهفته درانسان است 
 . در آزادی هست که حقيقت درانسان ، ازانسان ، پديدارميشود ، زاده ميشود . انسانست 

 
 مستی وراستی 

 
شيره  «چون او خدای . ، خدای راستی است  »رشن  «يا  »رشنواد  «يا  »رسنواد  «

شيره  «که شيره گياهان باشد ، حقيقت وجان گياهان ، والبته  »ور «. هست  »فشاران 
 «درفارسی ، و  »باور  «ريشه واژه های  »َور «اين واژه . نيزهست  »انگور

Wahrheit+ Wahre«  وريته «درآلمانی وverite «  شيره انگور، . درفرانسه است
، که برای اعترافات درقضاوت به کار برده ميشده است ،  »ور «آزمايش با . حقيقت است 

برای دست يابی به آگاهی از دشمن بکار ميبرد ، ) شاهنامه ( و اسفنديار درهفتخوان 
. درانجمن های رايزنی ، نيزباده مينوشيدند . نوشاندن باده به دارنده آگاهی يا مجرم بود 

بهمن ، . بزم بهمنی ، همين نوشيدن وپيدايش خّرمی بود تا رايزنی در راستی باشد 
خرد دربزم وشادی ، . است ) اصل بزم ( انديشيدن دربزم است ازاين رو نامش ، بزمونه 

نوشاندن موادآزارنده که سگس درسوگند بکار برده ميشده است ، برضد . حقيقت ميانديشد 
 . آئين ارتائی بوده است ، چون برضد قداست جان می باشد 

 
 هوشی که لبريز ازشاديست : مـدهوش 

 مستیِ هوش = تجربه خدا،درسرشاری ازشادی
 هـوش + مـد 
 

. درفرهنگ يونان ودردين يهودی ، انسان در ديدارباخدا دچارمرگ وعذاب ميشود 
ولی درفرهنگ ايران ، تجربه . دراسالم ، حتا جبرئيل هم نميتواند به اهللا نزديک شود 

خدا، باديست که به . مستقيم وبيواسطه خدا ، اوج شادی را درجان هر انسانی ميانگيزد 
خدا، باديست که آهنگهای . گوهرانسان می وزد يا باده ای ميشود که انسان او را مينوشد 

پيشوند . انگيزنده موسيقی ميشود و جان انسان را سرشارازشادی ومست ومدهوش ميکند 
 هوش + مـد = مدهوش  «واژه 

 «اين اصطالح . امروزی ما شده است  »مست  «، همان واژه است که سپس تبديل به  »
، دراثر چيرگی مفاهيم دينی اسالمی ، به کلی ازمعنای اصليش، تهی ساخته شده  »مستی
 .  »هوش يا بيداری بامداديست که لبريز ازشادی ميباشد «مدهوش ، . است 

اين تجربه مستقيم ايرانی از خدا در داستان . بود  »مستی وخّرمی  «اين تجربه بنيادی 
  ) ١۶٠گرشاسب نامه اسدی توسی ، صفحه ( ديدارگرشاسپ، نيای رستم ، ازسيمرغ ميآيد 

 که ازشخ آن ُکه ، نوابرگرفت    زناگاه ديدند مرغی شگرف
 فتاده درآن، بانگ بسياراوی     زسوراخ چون نای منقاراوی

 آمدش پيش باز  »باد  «برآنسان که 
 همی زد نواها ، به هرگونه ساز 

 فزونترزسوراخ پنجا ه بود 
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