
 
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 رسيدن به آنچه که خواهانش 

حذف ديگران و ناديده گرفتن . هستيم تالش کنيم
خواسته های آنان ثمری جز  پيشروی استبداد 

با آگاهی به نيازهای جامعه و جدی . ندارد
گرفتن خواستهای خلقها در کشورمان و فراهم 

آوردن امکانات يکسان برای رشد کودکانمان و 
برابری اجتماعی و حقوقی زنان و مردانمان  
 .   است که به ايرانی آباد و آزاد خواهيم رسيد
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 : تهيه و تنظيم
 شهال بهاردوست

 با سپاس از همکاری و همياری سايت اخبار روز
www.akhbar-rooz.com 

 پيش به سوي انتخابات آزاد

طرح چهار سوال  و اميد به پرداختن به آن از جانب 
 صاحب نظران

آيا طرح شعار انتخابات آزاد در چهارچوب   -1
قانون اساسي اين نظام امكان پذير است يا خير؟ 

 .توضيح دهيد نظر تان را در ممكن بودن يا نبودن
پيشبرد اين شعار در جامعه الزمه چه تحوالتي  -2

است راهكارهاي شما براي رسيدن به انتخابات آزاد 
 چيست؟

نقش نيروهاي مردد در جامعه بخصوص در  -3
مليتهاي مختلف چگونه است براي جذب آنها آيا 

الزم نمي بينيد كه تغييرات اساسي در قانون اساسي 
بايد بوجود بيايد و به خواستهاي آنان پرداخته و با 

 وضع قوانين جديد به آن رسميت بخشيد؟
آيا اپوزسيون در توان خود مي بيند كه مشتركا  -4

قانون اساسي بديلي را تا تشكيل مجلس موسسان به 
  جامعه پيشنهاد دهد ؟
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 الله حسين پور : مترجم - ٢٠٠۵سال  ۵اما شماره 

 : سروده ها : مقاالت و مصاحبه ها در اين شماره 
 خسرو باقرپور: مترجم -از عبداهللا په شيو

 شهال بهاردوست، فتح اهللا شكيبايي، 
 محمود معتقدي، پرتو نوري عال

 هفت ماه شكنجه براي انكار مستندات تجاوز در كهريزك
 عمادالدين باقي را آزاد كنيد
  از خون فرزندم نمي گذرم

  هشدار نسبت به سناريوي جديد حكومت

 سبز ترين كادوي تولد
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برآمد جنبش 
كارگري، 
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 خبرها و تحليل ها

مقدمت را سبزه باران می کنم و آرزوهايم را برای رهايی آزادگان 
سبز در بند ، بر بال های دعا تا عرش خدا می فرستم ، باشد که 

 ا...شاديمان با شادی يارانمان کامل شود 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

همين ديشب بود که فرزندانت عزم کردند تفألی بر ديوان حافظ بزنند و عجبا که 
 ا:اين شعر آمد 

 
 ديدم به خواب ، دوش که ماهی بر آمدی

 کز عکس روی او شب هجران، سر آمدی
 تعـبيـــر رفت يار ســفر کـرده می رســــد

 ای کـاش هـر چه زودتـر از در ، در آمــدی
 
چه باشکوه و پر افتخار و با عزت که آمدنت نيز حديثی ! و تو آمدی ماه من  ...

 ا.بود از پی حکايت رفتن و ماندن 
 

 ا...و گذشت ، نمی گويم چگونه ، اما گذشت " اين نيز بگذرد"گفتم و بارها گفتم 
از نهر به ظاهر آرام لحظات و روزها . از سر ، گذشت اگرچه از دل نمی گذرد 

عبور کرد اما از سيل خروشان تاريخ و طوفان توفندۀ زمان ، عبور نخواهد 
 ا.کرد 

 ا.خواهد ماند حديث ايثار و قهرمانی تو و همۀ آزادگان سبز ميهنم 
می بينم فردای دبستان ها را که سرودهای کودکانمان سراسر ، حماسۀ مردان 

استوار و آزاده ای است که ميله های خشن زندان ها در ايمان محکم آنان ذوب 
 ا.شده است 

 ا.تو آمدی بعد از دويست و هفتاد و سه روز که هر روزش قرن ها گذشت بر ما 
چه بيهوده می پنداشتم با آمدنت آرام خواهم شد که وقتی ديدمت تو نبودی ، بلکه 

چهرۀ ديگران بود که ديدم ، صورت مغموم دختران بدرالسادات مفيدی که 
چشمانشان پر از سؤال بود از ناکجاآباد مادر و چهرۀ اميدوار پرستو سرمدی که 

 ا.در انتظار بازگشت حسين ، بال بال می زد 
 ا.نگاه همسر نوری زاد که تنها جرمش بيداری است و زاده شدن در نور 

خدايا چه دعايی بخوانم تا چهرۀ محجوب مهسا امرآبادی نيز با ديدن مسعودش 
 مشعوف شود ؟

و من تاب نگاه و چهرۀ معصوم دخترک محموديان را نداشتم که با ديدن آغوش 
باز همسرم بر روی نوه های خردسال ، دريايی از حسرت و غم را در خود 

انباشت و آتش آه سوزانش قلبم را برافروخت و شعله های سرکش مظلوميت را 
 ا.روانۀ خرمن بانيان اين هجران کرد 

گمان نمی بردم که با آمدنت مجبور باشم نگاهم را از نگاه خانواده های سحرخيز، 
مخفی کنم و لذت يک لحظه ايستادن در ... سليمانی، پناهی، باقی و زيدآبادی و 

 ا.کنار تو برايم از شرم آورترين لذت ها شود 
اينک قامتت را می نگرم قهرمان جاودانۀ من که چون کوهی پرصالبت ، 

ضربات روزگاران سخت را متحمل شده و تابش آفتاب سوزان و بارش 
رگبارهای تند و غرش رعدآسای ابرها ، بر چين های صخره هايش نقش هايی 

 . زيبا خلق کرده است
مقدمت را سبزه باران می کنم و آرزوهايم را برای رهايی آزادگان سبز در بند ، 

بر بال های دعا تا عرش خدا می فرستم ، باشد که شاديمان با شادی يارانمان 
 ا.کامل شود 

 
 اللهم فک کل اسير

 ) همسر فيض اهللا عرب سرخی(مريم شربتدار قدس 
 جرس: منبع 

هفت ماه شكنجه براي انكار مستندات تجاوز در كهريزك، 
 نگذاريم محمد داوری گمنام بماند

 
 
 
 
 
 
 
 

يک معلم ساده و صادق و صميمی . محمد داوری را از روزنامه همبستگی می شناسم
بعدها هم در سحام نيوز سايت  .بود که وارد تحريريه شد برای کار در حوزه رسانه

او هم همانند آريا آرام نژاد ناشناس نيست اما در . حزب اعتماد ملی همکاری می کرد
مقايسه با زمان و نحوه بازداشت و اعتصاب غذا و فشارهای روحی که او در دوران 

بازداشت بدون مرخصی خود طی می کند تقربيا می شود مدعی شد که او هم گمنام 
  .مانده است

محمد داوری در سايت سحام نيوز همراه کروبی بود که او را به بهانه جمع آوری و 
تهيه مدارک مربوط به تجاوزات جنسی در کهريزک هفت ماه پيش دستگير کردند و 

طی اين مدت . از آن تاريخ تا کنون زير سخت ترين شکنجه ها و فشارها قرار دارد
هر سه ماه يکبار تنها به مادر پير او که از شهرستان بجنورد به تهران می آيد اجازه 

ديدار و مالقات داده می شود و از هرگونه مرخصی و ديدار با همسر و ديگر 
  .اعضای خانواده خود محروم است

با اعمال اين فشارها بر محمد داوری قصد دارند تا او را وادار کنند در يک مصاحبه 
خبری و جنجالی صحت ادعاهای مهدی کروبی در خصوص تجاوزات جنسی را زير 

 . در حال حاضر شرايط جسمی و روحی محمد داوری بسيار وخيم است. سوال ببرد
پيش از اين محمد داوری در بند عمومی بوده است اما به دليل اعتراض به وضعيت 
بالتکليفی در گفت و گو با معاون وزير اطالعات که چندی پيش از بند ايشان ديدار 

داشته است بالفاصله و پس از خروج اين مقام دولتی از بند عمومی به سلول انفرادی 
پس از آن بود که داوری برای دومين مرتبه اقدام به اعتصاب غذای . منتقل شده است

 .در حال حاضر هيچ گونه اطالعی از وضعيت داوری در دست نيست. کرد
محمد کاری نکرده است ، جرمی ندارد، يا پسرم را آزاد کنيد يا مرا : مادرش می گويد

 .....من در تهران هم جايی را ندارم که بمانم...هم پيش پسرم ببريد
 

 عمادالدين باقي را آزاد كنيد                
 
 

فروردين او را  9روز باالخره همسر عمادالدين باقی توانست در  63بعد از 
مالقات کند ، در اين ديدار از وضعيت سالمتی آقای باقی بيشتر با خبر شد و 

ابراز نگرانی کرد و اعالم نمود که باقی در زندان مشکل تنفسی دارد و تابحال 
 .چندين بار بی هوش شده و او را به بيمارستان منتقل کرده اند

عمادالدين باقی نويسنده ، روزنامه نگار ، فعال سياسی و رئيس انجمن دفاع از 
در روزنامه های  76حقوق زندانيان می باشد ، او که در سالهای بعد از خرداد 

مختلف مانند جامعه ، توس ، خرداد ، سالم و چند روزنامه ديگر قلم ميزد و در 
رابطه با قتل های زنجيره ای دست به افشا زد و سکوت را در جامعه شکست و 

به دادگاه احضار و بعد روانه زندان شد ، در  79به همين خاطر در فروردين 
بار از  23پس از تحمل سه سال از زندان آزاد شد ، بعد از آن باقی  81زمستان 

دستگير شد و اواخر سال  86طرف دادگاه احضار شد و برای دومين بار در سال 
از زندان آزاد شد ، اتهام عمده او توهين به مقامات ، تبليغ عليه نظام و اقدام  87

 .عليه امنيت ملی بوده 
پيشگيری از سؤ "با حکم کلی  88عمادالدين برای سومين بار در اوائل دی ماه 

در منزل خود دستگير شد و مدت زيادی در " استفاده از فوت آيت اهللا منتظری 
به سر برد ، اتهام آقای باقی گفت گو با آيت اهللا منتظری  240سلول انفرادی بند 

 .بوده که پس از فوت آن فقيه توسط شبکه بی بی سی پخش شد 
وضعيت سالمتی آقای باقی در زندان رضايت بخش نيست و از مشکل تنفسی و 
ديسک کمر رنج می برد و بايد در منزل مورد معالجه قرار گيرد ، خانم فاطمه 
کمالی همسر آقای باقی از بالتکليفی محض در پرونده همسرش خبر داد و گفته 

علی رغم خداحافظی کارشناس پرونده قبل از نوروز با باقی و نيز : " است 
صدور قرار وثيقه از سوی شعبه بازپرسی دادسرای مستقر در اوين و تأمين آن 

 " .وسط خانواده وی همچنان در بازداشت است 
خانم فاطمه کمالی برای سالمتی همسرش بسيار نگران است و احساس خطر می 

  .کند و انتظار آزادی باقی را دارد 
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اين شکايت به کجا رسيد؟ با . شما برای شناسايی قاتل رامين شکايت کرده بوديد
  اين قضيه بنياد شهيد آيا شکايت خود را پی گيری خواهيد کرد؟

بله ما شکايت کرده ايم و ميخواهيم که قاتل و عامالن و آمران قتل رامين معرفی 
و پست و مقامی که باشند فرقی نميکند، بايد معرفی   در هر رده. و مجازات شوند

و مجازات شوند و قطعا شکايت خود را پی گيری ميکنيم و به هيچ عنوان از پی 
با   .نمی گذريم  گيری شکايت خود منصرف نخواهيم شد و از خون فرزندمان

اينکه فعال همه منکر می شوند و انگار که از آسمان تير غيبی شليک شده و به 
  !پسر من خورده است

 
تا جايی که می دانم شکايت شما نيز همچون شکايات ساير خانواده های شهدا 

  آيا تاکنون پاسخی به شما داده اند؟. در دادسرای جنايی بود
يکبار در . هيچ جوابی نمی دهند؛ هربار که مراجعه می کنيم پاسخی نمی گيريم

من هم رفتم آگاهی و . پاسخ به اصرار من گفتند که پرونده شما در آگاهی است
مامور پرونده در آگاهی از من پرسيد که شما چه فکری می کنيد؟ من هم گفتم 

مردم که آمدند خيابان، اسلحه نداشتند، خود عوامل رژيم اسلحه داشتند و مردم در 
نهايت سکوت و آرامش و به صورت مسالمت آميز آمده بودند تا حق خود را پس 
بگيرند و رای خود را می خواستند که آنها رابه رگبار بستند و انشااهللا به زودی 

خدا دستشان را رو کند تا مردمی که ناآگاهانه طرفدار آنها هستند آگاه شوند و 
  .بدانند چه اتفاقاتی افتاده است

 
آيا رامين نيز برای پی گيری حق و رای خود به تجمع رفته بود يا اينکه به 

  در ميدان آزادی حضور داشت؟  صورت اتفاقی
او آدم سياسی نبود اما حق طلب بود و برای . رامين به آقای موسوی رای داده بود

  .دفاع از رای خود به تجمع رفته و به مردم پيوسته بود
 

خرداد و در ميدان آزادی کشته شد شما چگونه  25خانم رمضانی، رامين روز 
  از شهادت پسرتان خبردار شديد؟

 2خرداد ، رامين که چند روز بود به مرخصی آمده بود ساعت حدود  25روز 
اما يک اتفاق عجيب اين بود که رامين چون . بعد از ظهر از خانه بيرون رفت

مدام از خانه بيرون می رفت و برمی گشت اصال خداحافظی نمی کرد؛ اما اين 
آن . بار به پدرش گفته بود که من بيرون می روم و اگر ديگر مرا نديديد خداحافظ

شب که خانه نيامد ما با توجه به نوع خداحافظی رامين که گويا به او الهام شده 
بود بازنخواهد گشت به شدت نگران بوديم و احتمال بازداشت يا شهادتش را می 

من مرتب با موبايل رامين تماس می گرفتم اما موبايل ها قطع بود تا دو . داديم
اما   روز بعد که موبايل ها وصل شد و مرتب زنگ می زدم زنگ می خورد

بچه کجايی چرا : "کسی جوابی نمی داد تا اينکه يکبار جواب داد و من زود گفتم
 "..... جواب نمی دی؟ می دونی که من تازه جراحی قلب کرده ام و توان ندارم و

داشتم همين حرفها را می زدم که يک آقايی از پشت تلفن گفت من پسر شما نيستم 
و اين موبايل را پيدا کرده ام و شما شماره ثابت خودتان را بدهيد تا من با شما 

من هم شماره منزل را دادم و . تماس بگيرم و موبايل پسرتان را برايتان بياورم
اگر بچه تان را می خواهيد بياييد : "و نيمه شب زنگ زد و گفت 8ساعت 

بيمارستان بقيه اهللا و اگر مرا ديديد و از صدايم شناختيد به روی خود نياوريد اما 
  ."اگر امشب دستتان به جنازه پسرتان نرسد هيچ وقت نخواهد رسيد

اصال شوکه بوديم و به . اسم جنازه که آمد به شدت حال من و پدر رامين بد شد
و نيم طول کشيد که ما به اين  12و نيم تا  8دليل شلوغی تهران از ساعت 

بيمارستان برسيم اما آنجا منکر شدند و گفتند که اصال چنين جنازه ای وجود 
  .ندارد

 
  شما کجا پيکر رامين را شناسايی و تحويل گرفتيد؟

در . ما به آگاهی رفتيم و شکايت کرديم اما می گفتند که خبری از پسر من ندارند
تمام بيمارستان های تهران و سردخانه ها را زير پا می گذاشتيم بلکه   اين مدت

تا اينکه يکبار که به آگاهی رفته بوديم خانواده ای آمده بودند که . خبری بگيريم
من مشخصات پسرم را به اين خانواده . پسر معتادشان از دو ماه پيش گم شده بود

چون به آنها اجازه داده بودند عکس های جنازه های مجهول الهويه را . دادم
يکباره اين آقا که عکس ها را می ديد به من گفت طاقت ديدن عکس جنازه . ببينند

  .داری؟ و عکس رامين مرا در مانيتور نشان ام داد و ما شناسايی کرديم
 

وقتی پيکر فرزندتان را تحويل گرفتيد آيا کالبد شکافی شده بود؟ پيکر رامين در 
  چه وضعيتی بود؟

 رامين را بعد از اينکه تير خورده بود، به بيمارستان شريعتی منتقل کرده بودند و 

  از خون فرزندم نمي گذرم
 فرشته قاضی

 
 
 
 
 

 
 

خرداد در ميدان آزادی بر  25ساله ای که روز  22 مادر رامين رمضانی، جوان
اعالم کرد فرزندش از " روز"اثر شليک نيروهای امنيتی کشته شد در گفتگو با 

  .سوی بنياد شهيد، به عنوان شهيد معرفی شد
خرداد و در حاليکه در  25رامين رمضانی، سرباز وظيفه ای بود که روز 

مرخصی به سر می برد بر اثر اصابت گلوله ماموران جان باخت و شکايت 
  .خانواده او برای معرفی قاتل و يا قاتالن فرزندشان تاکنون بی نتيجه مانده است

خانواده رامين رمضانی که طی ماههای گذشته، برای موافقت با درخواست بنياد 
شهيد، جهت اعالم فرزندشان به عنوان شهيد از سوی اين بنياد، تحت فشار بودند 

سرانجام پس از مشورت با ميرحسين موسوی و مهدی کروبی پذيرفتند که 
فرزندشان از سوی بنياد شهيد به عنوان شهيد اعالم شود اما مشروط به اينکه هيچ 

  .گونه مواهبی برای خانواده آنها در نظر گرفته نشود
تاکيد کرد که هرگز از خون فرزندش نخواهد " روز"مادر رامين در گفتگو با 

گذشت و تا معرفی و مجازات قاتل فرزندش در هر رده و پست و مقامی که باشد، 
  .از پای نخواهد نشست

  .اين مصاحبه در پی می آيد
 

دلم نمی خواهد که بنياد شهيد " خانم رمضانی ، شما پيشتر اعالم کرده بوديد که
چه شد پذيرفتيد اين ". پسرم را به عنوان يک شهيد و آن هم بسيجی معرفی کند

  بنياد فرزند شما را به عنوان شهيد اعالم کند؟
پسر من، سرباز وظيفه بود و فرمانده او، آقای صوفی چون پسرم را خوب می 
شناخت و به بی گناهی او ايمان داشت اصرار ميکرد که رامين از سوی بنياد 

بعد بارها از سوی اين بنياد . شهيد به عنوان شهيد اعالم شود اما ما نمی پذيرفتيم
من يک . با ما تماس گرفتند اما ما جواب رد داديم و حتی به منزل ما نيز آمدند

پسر ديگر هم دارم که بايد سربازی برود و براساس قانون نظام وظيفه وقتی 
کسی در حين وظيفه کشته شود برادر او از سربازی معاف می شود و من برای 

اين موضوع به نظام وظيفه مراجعه کردم اما گفتند اين قانون شامل شما نمی شود 
چون رامين در حين مرخصی کشته شده است و اگر فرزند شما را شهيد اعالم 

ما هم با آقای ميرحسين موسوی و هم . کنند برادر او از سربازی معاف می شود
چنين آقای مهدی کروبی مشورت کرديم و آقای موسوی گفتند که اعالم کردن 

شهيد از سوی بنياد شهيد هيچ اشکالی ندارد و ذره ای از ارج و قرب رامين، کم 
آقای کروبی نيز گفتند که شهدای زمان شاه و شهدای جنگ و شهدای . نمی کند

جنبش سبز، همه شان و منزلت بااليی دارند و برای اين مملکت شهيد شده اند و 
  .لذا ما هم پذيرفتيم که بنياد شهيد رامين را شهيد اعالم کند. هيچ فرقی با هم ندارند

 
يعنی شما برای معافيت فرزند دومتان از خدمت سربازی، اين مساله را 

 پذيرفتيد؟ 
ما در حقيقت برای حمايت از فرزندانمان و معافيت پسرم اين مساله را پذيرفتيم 

اما اين نيز به صورت مشروط بوده يعنی ما به اين شرط پذيرفته ايم که هيچ گونه 
مواهبی برای رامين و خانواده ما در نظر نگيرند و از سويی تاکيد هم کرديم که 

قبول . رامين بسيجی نبود و نبايد بسيجی اعالم شود؛ او فقط يک سرباز وظيفه بود
کردند که برادر رامين معاف شود و شرط های ما را نيز پذيرفتند و گفتند که 

رامين هيچ حق و حقوقی ندارد و ما نيز گفتيم که اصال هيچ حق و حقوقی نمی 
در عين حال بايد يک توضيحی نيز بدهم و آن اينکه بچه برادر من در . خواهيم

او نيز شهيد . بمباران شهيد شده و راکت مستقيم به منزل آنها اصابت کرده بود
ما بچه های بسياری را در جنگ از دست داديم و شهيد شدند و امروز که . بود

همه برای آزادی ايران . اين بچه هايمان شهيد شدند هيچ کدام فرقی با هم ندارند
شهيد شده اند البته با اين تفاوت که اگر ديروز بچه های ما را صدام حسينی که 

يک بيگانه بود به شهادت می رساند امروز بچه های ما را خود اينها شهيد کردند 
ما تنها به اين دليل پذيرفتيم که پسرمان ...... کسانی که هم وطن ما بودند و 

  .سربازی نرود و حداقل او را داشته باشيم
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فيض اهللا عرب سرخی، عضو سازمان مجاهدين انقالب اسالمی نيز روز گذشته 
ماه  9اين فعال سياسی نيز که از . روز به مرخصی آمد 5با توديع وثيقه و برای 

 . سال حبس تعزيری محکوم شده است 6پيش در بازداشت به سر می برد، به 
 

  بازداشت محمد غزنويان
محمد غزنويان، فعال حوزه کودکان به دليل عدم توانايی در پرداخت وثيقه سنگين 

تعيين شده از سوی بازپرس پرونده در دادگاه انقالب بازداشت و روانه زندان 
 20بهمن بازداشت و در اول اسفند با قرار وثيقه  19او پيش از اين روز .شد

ميليون تومانی آزاد شده بود اما روز گذشته که به اتفاق وکيل خود برای پی گيری 
پرونده اش به دادگاه مراجعه کرده بود مجددا بازداشت و به زندان چوبين قزوين 

 . فرستاده شد
صد ميليون   براساس گزارشها روز گذشته وثيقه اين فعال حوزه کودکان را به

تومان افزايش داده بودند و او به دليل عدم توانايی در توديع اين وثيقه مجددا 
 . بازداشت شد

 
  انتقال درسا سبحانی به سلولی چند نفره
اش از انتقال خود به سلولی چند نفره  درسا سبحانی، طی تماس تلفنی با خانواده

 .خبر داد
های انفرادی بند متعلق به سپاه سپری کرده  روز را در سلول ٢۵درسا سبحانی، 

 .و در تماس تلفنی با خانواده اش از محل نگهداری خود سخنی نگفته است
گفتنی است تا اين لحظه وکيل پرونده وی، مينا جعفری موفق به مطالعه پرونده و 

 .مالقات با موکلش نشده و از اتهامات سبحانی اطالع دقيقی در دست نيست
اسفندماه سال گذشته در  ١۶درسا سبحانی، فعال کمپين يک ميليون امضا در 

اسفند نيز  ١١در . اش در ساری بازداشت و به زندان اوين منتقل شد منزل پدری
ساله، به تفتيش منزل و  ٢٠نيروهای امنيتی با حضور در منزل اين فعال مدنی 

ضبط وسايل شخصی او اقدام نمودند اما به دليل عدم حضورش در منزل موفق به 
 .بازداشت وی نشدند

اسفند نيز پدر درسا سبحانی، زمانی که قصد خروج از منزلش را داشت  ١٣روز 
نيروی امنيتی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و سپس وی را با  ۶با هجوم 

ساعت، مورد بازجويی و تهديد  ۴بند بازداشت کردند و به مدت  بند و چشم دست
 .جهت تحويل دخترش به وزارت اطالعات قرار دادند

الزم به ذکر است اين فعال اجتماعی به دليل اعتقاد به آيين بهايی از تحصيل در 
 . دانشگاه محروم شده است

 
  وثيقه دويست ميليونی يک زندانی ناشناس 

اکبر اجدادی،يکی از زندانيان حوادث پس از انتخابات است که از نه ماه پيش در 
زندان اوين به سر می برد و از آن تاريخ تاکنون نتوانسته از آزادی با وثيقه و يا 

  .امکان مرخصی استفاده کند
دادستانی تهران هفته گذشته به خانواده اجدادی اعالم کرد که فرزندشان با تامين 

اين . وثيقه دويست ميليون تومانی می تواند برای يک هفته به مرخصی بيايد
درحالی است که خانواده اجدادی از قشرمحروم جامعه هستند، در جنوب شهر 

پدر اکبر اجدادی يک کارگر ساده .تهران و درخانه ای اجاره ای زندگی می کنند 
است که در واپسين روزهای زمستان سال پيش از کار بيکار شد و نه فقط امکان 

توديع وثيقه دويست ميليون تومانی را ندارد که بر اساس گزارشات رسيده حتی 
توان تامين وثيقه ای بسيار کمتر از اين را هم ندارد و حداکثر می تواند برای به 

  .مرخصی آمدن فرزندش کفيل يا ضامن معرفی کند
اکبر اجدادی، فروشنده يک مغازه و يکی از معترضان ساده و به گفته رايج 

 ٢۵به نتايج انتخابات است که در تظاهرات مسالمت آميز مردم در " ناشناس"
خرداد شرکت داشته و به اتهام شرکت در اين تظاهرات به سه سال حبس تعزيری 

  .محکوم شده است
جمعی از زندانيان ناشناس حوادث پس از انتخابات در هفته اول بهار نامه ای 

ما فقط معترضانی ساده به نتايج انتخابات :"نوشتند که در بخشی از آن آمده بود 
چه کسی ما را می  . حق داشتند. بوديم ورسانه ای نبود که کالمی از ما بنويسد

شناسد؟ از ميان مردم ساده کوچه و خيابان بوديم که به قول بازجوهايمان که خود 
حاال کف روی آب هستيم و شده ايم سنگر مخالفان رژيم . را کارشناس می خوانند

سنگرهايی بوديم که به قول بازجوها يکی . که پشت آن حکومت را نشانه رفته اند
  ".يکی دارند فتحمان می کنند

 
  خلع لباس يک روحانی

سيد احمد رضا احمد پور، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت منطقه قم که 
 دردادگاه بدوی به اتهام تبليغ   توسط دادگاه ويژه روحانيت قم بازداشت شده بود

وقتی پزشکان اعالم می کنند که او شهيد شده بالفاصله سپاه، جنازه را گرفته و 
وقتی ما پيکر رامين را در پزشکی قانونی کهريزک تحويل گرفتيم روی . می برد

خرداد، در حاليکه پيکر رامين  28جنازه نوشته بود ارجاع به پزشکی قانونی در 
خرداد از بيمارستان برده بودند و سپاه در اين سه روز ، جنازه پسرم  25را روز 

را در کانتينر های گوشتی نگهداشته بود و جنازه ای که ما تحويل گرفتيم مانند 
يک تير خورده بود . او را کالبد شکافی کرده بودند...... يک الشه يخ زده بود و

زير سينه راست که خروجی اش انتهای تحتانی سمت چپ پشت بدنش بود و ريه 
  .ها و کليه ها کامال از بين رفته بود

 
برای تحويل پيکر رامين، آيا شروطی برای شما گذاشتند و از شما تعهدی  

  گرفتند؟
رامين را تشييع  !از پدر رامين تعهد گرفتند که در سکوت کامل و بدون اغتشاش

پدر رامين هم تعهد داد و ما به ناچار پيکر رامين را به محله خودمان . و دفن کنيم
مستقيم برديم بهشت زهرا و به سردخانه بهشت زهرا سپرديم و روز بعد . نبرديم

تعهد داديم و مراعات کرديم چون نمی . در بهشت زهرا تشييع و به خاک سپرديم
  .خواستيم برای ساير بچه هايمان مشکلی پيش بيايد

 
  رامين دقيقا چند سالش بود و در چه قطعه ای به خاک سپرديد؟

خرداد روز تولد او بود که ما خبر شهادت او را  31. سال داشت  22رامين 
در  257تير او را در قطعه  2اول تير پيکر او را تحويلمان دادند و . گرفتيم
  .قبر ندا فاصله ندارد  چند قدمی بيشتر با. او را به خاک سپرديم 46رديف 
 روزآنالين: منبع

  هشدار نسبت به سناريوي جديد حكومت
 ليال طيری

 
 
 
 
 
 
 

آزادی اميد منتظری و فيض اهللا عرب سرخی و بازداشت مجدد محمد غزنويان، 
از سوی ديگر . مهم ترين اخبار روز گذشته زندانيان سياسی و مطبوعاتی بود

فشار بر محمد داوری برای مصاحبه تلويزيونی و تعيين وثيقه های سنگين برای 
مجموعه ای از فعل .زندانيان گمنام و ناشناس از ديگر اخبار ديروز زندانيان بود

سناريوی "و انفعاالت که موجب شد سايت وابسته به مهدی کروبی در مورد 
 . هشدار بدهد" جديدحکومت

ماه پيش در زندان و تحت  7محمد داوری، سردبير سايت سحام نيوز است که از 
وی به اتهام جمع . فشارهای شديد برای حضور در برنامه ای تلوييونی قرار دارد

آوری و تهيه مدارک مربوط به تجاوزات جنسی در کهريزک بازداشت شده و 
سحام نيوز که ارگان رسمی حزب اعتماد ملی است،   روز گذشته وب سايت

هشدار داده که جريان حاکم با اعمال فشارها بر محمد داوری قصد دارد تا وی در 
يک مصاحبه خبری و جنجالی صحت ادعاهای مهدی کروبی در خصوص 

 . تجاوزات جنسی را زير سئوال ببرد
ماه يکبار تنها به مادر وی اجازه ديدار ٣ماه بازداشت محمد داوری، هر  7طی  

و مالقات کوتاه با وی داده شده و او از هرگونه مرخصی و ديدار با ديگر 
 . اعضای خانواده خود محروم است

براساس اين گزارش در حال حاضر شرايط جسمی و روحی محمد داوری بسيار 
وی پيش از اين در بند عمومی بوده اما به دليل اعتراض به   .وخيم است 

وضعيت بالتکليفی در گفت و گو با معاون وزير اطالعات که چندی پيش از بند 
او ديدار داشته، بالفاصله و پس از خروج اين مقام دولتی از بند عمومی به سلول 

پس از آن بود که داوری برای دومين مرتبه اقدام به . انفرادی منتقل شده است 
در حال حاضر هيچ گونه اطالعی از وضعيت داوری در . اعتصاب غذا کرد

 . دست نيست
 

  آزادی اميد منتظری و عرب سرخی
سال حبس تعزيری محکوم شده بود روز  6اميد منتظری که اسفند سال گذشته به 

او دانشجوی حقوق دانشگاه عالمه .آمد  گذشته با قرار وثيقه به مرخصی ده روزه
طباطبايی است که هفتم دی ماه در پی مراجعه به دفتر پی گيری وزارت 

 . اطالعات بازداشت شد
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 سبز ترين كادوي تولد
 

ديشب با بچه های تحکيم و چند نفر از خواهران محترم جنبش زنان رفتيم منزل 
بهاره هدايت برای تبريک سالگرد ازدواجشان و سالگرد تولد بهاره خانم که هر 
دو همزمان بود بهاره از بند زنان تماس گرفته بود و با همه صحبت کرد ، خيلی 

 .بيشتر از سه دقيقه که جيره روزانه هر زندانی است
معلوم شد زندانيان زن همبندش به خاطر تولد و سالگرد ازدواجش جيره تلفن خود 

را به او هديه داده اند تا بتواند در اين روز با همسر و دوستانش کامل صحبت 
 !هديه در زندان و سبزترين کادوی تولد سخاوتمندانه ترين .کند

 

 بهار بي بهار رنگ پاييز دارد
 

جمعی از فعاالن مدنی و دانشجويی با حضور در  -کميته گزارشگران حقوق بشر 
منزل بهاره هدايت، سالروز تولد و ازدواج او را گرامی داشته و خواهان آزادی 

 .وی شدند
در اين ديدار که در منزل بهاره هدايت و با حضور همسرش، امين احمديان 

برگزار شد، جمعی از اعضای کميته گزارشگران حقوق بشر، مدرسه فمينيستی، 
شورای مرکزی و عمومی دفتر تحکيم وحدت، کميسيون زنان دفتر تحکيم، 

 .سازمان ادوار و کمپين يک ميليون امضاء حضور داشتند
بهاره هدايت عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت و مسوول روابط عمومی 

در حال حاضر . ماه بازداشت شد دی ٩گاه چهارشنبه  اين اتحاديه دانشجويی، شام
ميالد اسدی ديگر عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم نيز همچنان در بازداشت به 

 .برد سر می
 
 
 

عليه نظام، نشراکاذيب و هتک حيثيت روحانيت به يک سال حبس و خلع لباس 
  .دائمی محکوم شده است

با ستادهای سيد محمد  76براساس گزارش سايت نوروز اين روحانی از خرداد 
خاتمی در قم و خوزستان همکاری داشته و در زمره روحانيون اصالح طلبی به 

شمار می رود که از بدو تاسيس جبهه مشارکت با اين تشکل اصالح طلب 
  .همراهی و در آن عضويت داشته است

 
  ماه 6تمديد قرار بازداشت برای 

قرار بازداشت عباس کاکايی که پيش از روز دانشجو و در پی احضار به دادگاه 
ماه ديگر از سوی بازپرس پرونده  6انقالب تهران بازداشت شده بود به مدت 

اين فعال مدنی که هم اکنون در زندان اوين بسر می برد، معلم .تمديد شد
وی هيچ يک از اتهامات مندرج در پرونده را نپذيرفته . دبيرستانهای تهران است

و بنا به گفته خانواده اش، علت تمديد قرار بازداشت نامبرده اعمال فشار 
  .مضاعف بر اين زندانی است

هرانا خبر داده است که عباس کاکايی از بيماری دستگاه گوارشی رنج می برد و 
خانواده کاکايی نيز  .قبل از بازداشت نيز تحت معالجات پزشکی قرار داشته است

  .نسبت به وضعيت جسمانی اين فعال مدنی ابراز نگرانی کرده اند
 روزآنالين: منبع

 

 روز بازداشت 54آزادي موقت كشيش ويلسون عيسوي پس از 
 
 
 
 
 
 
 

  .روز به قيد وثيقه و به طور موقت آزاد شد ۵۴کشيش ويلسون عيسوی پس از 
کشيش ويلسون عيسوی، شبان کليسای آشوری پنطيکاستی شهر : رهانا

روز بازداشت در زندان دستگرد اصفهان با قيد وثيقه  ۵۴پس از   کرمانشاه
 .بطور موقت از زندان آزاد شد

به گزارش شبکه خبری مسيحيان فارسی زبان، به کشيش ويلسون دستور داده 
اين کليسای . شده که حق رفتن به کليسای پنطيکاستی شهر کرمانشاه را ندارد

 .قديمی آشوری همچنان بسته می باشد
  

همچنين شبکه خبری مسيحيان فارسی زبان به نقل از خانواده کشيش ويلسون 
و به   عيسوی ، وضعيت جسمانی کشيش عيسوی در مجموع خوب توصيف کرده

آقای عيسوی دوران بازداشت خود را بخشی از «نقل از کشيش عيسوی نوشت 
  «.هزينه ای می داند که وی به خاطر باورهای دينی خويش پرداخته است

 
 

 

 
 

 

بهاره جان همه سبزها تولدت را تبريک می گويند و برای آزادی 
 .تو و ديگر عزيزانمان در تالشند
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 فراخوان ها، اطالعيه ها

 يک دعوت 
  !از هم اكنون به استقبال اول ماه مه برويم

 
 
 
 
 

 
از هم . دروز اول ماه مه به زودی از راه می رسد و کارگران برای بزرگداشت اين جشن بزرگ کارگری و طرح مطالبات معوق مانده ی خويش آماده می شون •

يی را باز کرده نه اکنون فعاالن کارگری و بدنه ی طبقاتی کارگری کشور در پيوند با جنبش اعتراضی سراسری مردم ايران، برای اين روز می توانند حساب جداگا
، بنيان ونیو ستون استوار جنبش کارگری کشور را در کنار اعتراضات مدنی طبقه متوسط به عنوان متحدين طبيعی خويش در جامعه مدرن و تحول يافته ی کن

 ...بگذارند 
 :  اخبار روز

روز اول ماه مه به زودی از راه می رسد و کارگران برای بزرگداشت اين جشن بزرگ کارگری و طرح مطالبات معوق مانده ): جان شيفته(روزنامه نگار معترض 
از هم اکنون فعاالن کارگری و بدنه ی طبقاتی کارگری کشور در پيوند با جنبش اعتراضی سراسری مردم ايران، برای اين روز می توانند . ی خويش آماده می شوند

عه مدرن و جامحساب جداگانه يی را باز کرده و ستون استوار جنبش کارگری کشور را در کنار اعتراضات مدنی طبقه متوسط به عنوان متحدين طبيعی خويش در 
ماه گذشته هر چند که با گام های استوار به طرح مطالبات مدنی و آزاديخواهانه  ١٠جنبش سبز اعتراضی مردم ايران در طول . تحول يافته ی کنونی، بنيان بگذارند

هميشگی دولت ی  ی خود ادامه داده است و به نظر نمی رسد که سر باز ايستادن داشته باشد ولی با محدود کردن خويش در شعارهای صرفا سياسی راه سواستفاده
با توجه به بازی نخ نما شده و ادعاهای دروغين دولت غيرقانونی احمدی نژاد مبنی بر توجه ويژه . شبه نظامی حاکم را نتوانسته است که مسدود کند –نومحافظه کار 

و ارتجاعی ری به طبقات محروم که ناشی از موقعيت پوپوليستی آن می باشد، روز اول ماه مه بهترين فرصت برای جنبش اعتراضی کنونی است تا ماهيت ضدکارگ
اول ماه مه امسال از سه زاويه ی متفاوت نسبت به گذشته ايجاب می کند که جشن های اين روز را با کمک جنبش های مدنی . اين ساخت نومحافظه کار را افشا کند

کنونی را زير  ادیروشنفکری، زنان، دانشجويان، روزنامه نگاران، معلمان و بيکاران در يک جهت سازمان داد و با طرح مطالبات اقتصادی و سياسی، نظام استبد
اول اينکه جنبش سبز اعتراضی کنونی پتانسيل ضداستبدادی فراطبقاتی تمامی اليه های اجتماعی جامعه ايران که هم اينک زير فشار . فشار فزاينده تری قرار داد

دوم اينکه برنامه های نومحافظه کارانه ی . سرکوب قرار دارند را داشته و با پيوند با اعتراضات کارگری توان و الزام به يک جنبش فراگير ملی را دارا می باشد
ميت کودتائی حاکدولت احمدی نژاد در چارچوب طرح هدفمند کردن يارانه ها و مصادره شبه قانونی اموال ملی توسط ارگان های نظامی و شبه نظامی وابسته به 

سوم . استدر کنار ورشکستگی اقتصاد ملی و گسترش ارتش بيکاران، جنبش اعتراضی مدنی را در همپيوندی با طبقات فرودست و زحمتکش ايرانی قرار داده 
تحاد ک ااينکه عدم پاسخگوئی به مطالبات کارگری و روند سياستگذاری های ضدکارگری اين دولت در شرايط سرکوب جنبش مدنی سبز، خود به خود ضرورت ي

مبارزاتی مردم ايران را  ريختاريخی بين اين دو جنبش حق طلبانه و آزاديخواهانه را که هيچکدام بدون ديگری نمی توانند راه موفقيت را بپيمايند، در اين مقطع از تا
              .به يک الزام غيرقابل اجتناب تبديل کرده است

کسب تجارب به جنبش کارگری ايران در طول دهه های گذشته با عبور از تنگناهای زيادی که همراه با قربانی و ناکامی های فراوانی بوده است حداقل موفق 
يک  جادتاريخی ارزشمندی شده است که ماحصل آن اين درک درست است که پاسخ به مطالبات به حق آن بدون گذر تاريخی کشور از مسير ضداستبدادی و اي

به همين دليل جنبش کارگری ايران نير هم چون ديگر جنبش های مدنی، سياسی، اقتصادی و اجتماعی بدون . جامعه ی دمکراتيک هرگز امکان پذير نمی باشد
گز توان موفقيت و هر همپوشانی با يکديگر و به واسطه ی استقرار نظام های استبدادی بدون ورود به يک اتحاد ضدديکتاتوری با ديگر طبقات و اليه های اجتماعی،

اجتماعی  –مطالبات طبقه کارگر در ايران و ساختارهای کم تر توسعه يافته بدون شراکت ملی در مبارزات سياسی . رسيدن به اهداف خويش را نخواهند يافت
توان شکل گر فراگير هرگز قابل تحقق نخواهد بود، چرا که اصوال در جوامع غيردمکراتيک نهادهای صنفی و سنديکائی مطالبه جو به جهت حاکميت های سرکوب

از طرف ديگر جنبش های مدنی نيز در غياب حضور فعال جنبش کارگری و ديگر نهادهای سنديکايی هم چنان . گيری يا حداقل بستر فراگير بودن را فاقد می باشند
نی رمودر محدوده صرفا سياسی محبوس شده و راه برای سواستفاده ی پوپوليستی رژيم های غيردمکراتيک برای يارگيری های کاذب و ايجاد شکاف در ها

تجربه مبارزات انقالبی و اصالحی در درون جوامع غيردمکراتيک و به شدت طبقاتی شده نشان می دهد که به هيچ وجه . مطالبات همه جانبه را فراهم می کند
چنانچه مبارزات گروه های . حداکثری خود را نخواهند داشت –تشکل های مدنی و صنفی بدون ورود به پروسه مبارزات ملی، توان رسيدن به اهداف حداقلی 

رصه علنی ز عسياسی منتقد جمهوری اسالمی در دهه ی اول موجوديت اين نظام که در غياب بدنه ی اجتماعی انجام گرفت و با سرکوب سبعانه به حذف آن ها ا
و هم چنين زنانی که در جنبش برابری طلبانه جنسيتی خود در ميدان هفت تير در تنهائی مورد  ٧٨تير  ١٨سياسی انجاميد، سرکوب خونين جنبش دانشجوئی در 

جنبش کارگری ايران نيز از اين قاعده مستثنی نيست و حداقل در طی . هجوم پليس و نيروهای امنيتی قرار گرفتند، بهترين شواهد برای اثبات همين ادعا خواهند بود
هم اينک . استنيم قرن اخير صدای حق طلبی و اکسيون های اعتراضی آنان در حالی که فاقد حمايت و پوشش ملی بوده است به راحتی توسط حاکميت سرکوب شده 
خود را در  مه در شرايطی که جنبش سبز اعتراضی تقريبا موقعيت يک مبارزه ی مدنی فراگير را فراهم کرده است کارگران ايرانی نيز می بايست جشن اول ماه

مطالبات به و  همگامی با اين جنبش اعتراضی سازماندهی کرده و در يک هارمونی ملی موقعيت حاکميت برای سرکوب را تضعيف نمايند و هم اينکه جايگاه ويژه
چنانچه جنبش و فعالين کارگری، تالشگران جنبش سبز و شبکه های اجتماعی از جشن اول ماه مه به عنوان يک . حق خويش را در جنبش سبز اعتراضی تثبيت کنند

سو نقطه ضعف  يک موقعيت ويژه برای تعميق اعتراضات فراگير و پيوند زدن مطالبات سياسی با مطالبات اقتصادی، به درستی استفاده کنند قادر خواهند بود از
هر چند که . را بار ديگر در کنار و همگامی با کارگران و طبقات فرودست به تسخير خود درآورند" خيابان"های خود را به نقطه ی قوت تبديل کرده و از ديگر سو 

که حتی در رد جنبش کارگری به حق تا حدودی به واسطه ی ناديده گرفتن مطالبات خويش توسط جنبش سبز دلگير است و اين انتقاد درست را از رهبران سبز دا
ناديده گرفته شد، ولی " منصور اسالو"ديدارهای نوروزی آنان با زندانيان سياسی و آسيب ديدگان حوادث اخير، خانواده های زندانيان دربند کارگری چون 

ت يک ودسبزرگداشت روز اول ماه مه می تواند اين درس بزرگ را به جنبش سبز بدهد که مبارزات ملی بدون حضور کارگران و مطالبات اقتصادی طبقات فر
سال  ٣٠با توجه به اينکه جنبش سبز زاييده ی انباشت مطالبات پاسخ داده نشده تمامی طبقات و اليه های اجتماعی مردم ايران در طی . جنبش ابتر خواهد بود

ش می کنند، تال اخيراست و جنبش کارگری و در راس آن مبارزات تاريخی اين جنبش در هيبت اسالوها، مددی ها و نجاتی ها سال ها می باشد که برای احقاق حق
                                                  .منصفانه است که به اين نمايندگان واقعی سنديکايی ارج الزم گذاشته شود



خرداد به عنوان اولين سالگشت کودتای  ٢٢به جهت موقعيت اعتراضی جامعه ی ايرانی و بروز نارضايتی فزاينده در بدنه ی اجتماعی کشور و اينکه تا روز 
معترض جهت ی  انتخاباتی هيچ مناسبت خاصی برای تعميق جنبش مبارزاتی ملی وجود ندارد، اول ماه مه می تواند همان گلوگاه الزم برای آماده سازی جامعه

از هم اکنون فعالين جنبش کارگری، تالشگران جنبش سبز و شبکه های اجتماعی می توانند . سازماندهی مجدد و استارت اعتراضات خيابانی در سال جديد تلقی شود
بر آن تاکيد " ميرحسين موسوی"با تمرکز بر روز اول ماه مه از يک طرف به نقصان موجود در جنبش سبز اعتراضی همان گونه که در بيانيه های قبلی مهندس 

نبش پيشرو ک جشده و به توجه بر مطالبات طبقات زحمتکش انگشت گذاشته شده است، پرداخت و هم اينکه جنبش سبز را در روز جهانی اول ماه مه در موقعيت ي
به يقين مطالبات جنبش کارگری و طبقات زحمتکش با توجه به سياستگذاری های دولت نومحافظه کار و شبه نظامی احمدی نژاد در . و پيشگام به جهان معرفی کرد

رای ی بطی سال جديد منجر به بروز اعتراضات شديد توده های مردم خواهد شد و به همين دليل می بايست از هم اينک جنبش اعتراضی سبز حساب ويژه ي
فعالين سياسی و سنديکايی، روزنامه نگاران و وبالگنويسان، دانشجويان و روشنفکران، احزاب و نهادهای مدنی معترض از روز . مطالبات اقتصادی جامعه باز کند

دهنده ی اقتصادی اد اول ماه مه امسال بايد به عنوان يک موقعيت ويژه استفاده کنند و با توجه و استقبال از اين روز حاکميت سرکوب و سياست های خانمان برب
اجتماعی و شبکه های گسترده ی اجتماعی بر يک مناسبت خاص  –ماه اخير نشان داده است که چنانچه فعالين سياسی  ١٠تجربه . دولت کنونی را به چالش بگيرند

در همين راستا روز اول . برای حضور اعتراضی خود تمرکز الزم را داشته باشند، آن روز و مناسبت به يک تقابل مدنی تاثيرگذار در مبارزات ملی تبديل می شود
کشور تبديل کرد و نه ماه مه اين سال را بايد در حين اينکه موقعيت مستقل خود را خواهد داشت به يک روز ملی در چارچوب مبارزات آزاديخواهانه و برابری طلبا

در صورت گستردگی حضور معترضان در اين روز هرگونه سرکوبی برای . اين ميسر نخواهد بود به غير از آنچه يک عزم ملی را در پشت سر خويش داشته باشد
از يک سو نشان دهنده ی اين است که جنبش اعتراضی ملت ايران . حاکميت استبدادی می تواند هزينه های مضاعف و رسواکننده يی را به همراه داشته باشد
از سوی حکومت خواهد بود و از طرف ديگر سرکوب " پايان فتنه"خاموش شدنی نيست و هم چنان به حيات خود ادامه می دهد که اين مهر باطلی بر ادعای 

وليستی احمدی نژاد پوپگسترده در روز اول ماه مه با توجه به ذات و هويت کارگری اين روز ماهيت واقعی دولت مافيائی حاکم را نشان داده و پايانی بر شعارهای 
چنانچه جنبش اعتراضی سبز در پيوند با جنبش کارگری موجود، بتواند از روز اول ماه مه برای مبارزه با ديکتاتوری و سياست های ويرانگر . می تواند تلقی شود

 .خرداد را برای خود فراهم خواهد ساخت ٢٢اقتصادی حاکميت به نحو مطلوب استفاده کند به يقين بهترين تمرين و آمادگی برای وارد کردن ضربه ی سخت تر در 
 

  :اکثريت، به مناسبت اول ماه مه -اعالميه فدائيان خلق 
 برآمد جنبش كارگري، همبستگي با جنبش اعتراضي 

 
 
 
 

 
 .، اعالميه ای خطاب به کارگران و مزدبگيران منتشر کرد )اکثريت(هيات سياسی اجرايی سازمان فدائيان خلق ايران  •
 

 : اخبار روز
به مناسبت نزديک شدن روز اول ماه، روز جهانی کارگر، اعالميه ای خطاب به کارگران ) اکثريت(اجرايی سازمان فدانيان حلق ايران  -هيات سياسی : اخبار روز

 .و مزدبگيران منتشر و ابراز اميدواری کرد روز اول ماه مه به برامد جنبش کارگری و همبستگی با جنبش اعتراضی تبديل شود
 

 !کارگران و مزدبگيران
در روز اول ماه مه در گوشه و کنار جهان، کارگران، مزدبگيران و حاميان آنها اين روز را گرامی . رسد روز جهانی کارگران بزودی فرا می  مه،  اول ماه

 .دارند ها بيان می های خود را در تجمعات و راهپيمائی دهند و خواسته های جشن و شادمانی ترتيب می دارند، برنامه می 
حکومت در سال قبل . حاکی از آن است که حکومت ايران قصد دارد مانع گردهمائی و تظاهرات شما کارگران و مزدبگيران در روز اول ماه مه گردد  اخبار رسيده

ها  ها را دستگير کرد و ماه ای از آن برای جلوگيری از برآمد جنبش کارگری در روز اول ماه و طرح مطالباتشان، به دستگيری فعالين کارگری مبادرت ورزيد، عده
 . های سنگين به جرم دفاع از منافع کارگران و مزدبگيران محکوم نمود ها را به حبس ها نگهداشت و تعدادی از آن در اسارتگاه

اعتراضات در . های حکومت، موجب نشد صدای اعتراض شما کارگران و مزدبگيران خاموش گردد ها در بيدادگاه اما دستگيری فعالين کارگری و محکوميت آن
 .سال گذشته تداوم يافت و بر دامنه آن افزوده شد

 
 !کارگران و مزدبگيران

  کنندگان قانون کار مجبور شدند آن را در ماده حکومت و کارفرمايان تحميل کنيد و تدوين  توانستيد روز کارگر را بعنوان تعطيل کارگری به  ها مبارزه شما پس ازسال
 .بگنجانند ۶٣

ها در اکثر کشورهای جهان، برای نشان دادن همبستگی ملی و  در اين روز کارگران و مزدبگيران و حاميان آن. اول ماه مه، روز کارگران و مزدبگيران است
 .آيند شان گرد می المللی و برای طرح مطالبات صنفی و سياسی بين

متگران و همانند کارگران و مزدبگيران جهان جمع شويد، دست به تظاهرات بزنيد و مطالباتتان را به گوش حکو  مه  در روز اول ماه  اين حق شما است که
 .تظاهرات شما قانونی است و جلوگيری حکومت از برگزاری تظاهرات روز کارگر، خالف قانون است. کارفرمايان برسانيد

تر برگزار کنيد و اجازه ندهيد که کودتاگران سکوت را در روز اول ماه مه بر جامعه  ، جشن امسال را هرچه گسترده مه  های اول ماه  توانيد با تشکيل کميته شما می
تر خواهد بود و مطالبات شما بازتاب وسيعتری  تر باشد، حکومت کودتا در مهار آن ناتوان برگزاری مراسم روز کارگر گسترده  هرچه. کارگری کشور تحميل نمايند

 حکومت را برای کم رونق کردن   ، در هر کوی و مکان جشن اول ماه مه را برگزار و نقشه و دانشگاه   ، در هر اداره و مزرعه  در هر کارخانه. پيدا خواهد کرد
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 .مراسم روز کارگر، نقش برآب کنيد
 

 !کارگران و مزدبگيران
ها، عقد قراردادهای دائم به جای  تشکيل سنديکاهای مستقل کارگری، حق اعتصاب، تامين امنيت شغلی، افزايش مناسب و واقعی دستمزدها و پرداخت بموقع آن

مسکن و شرکتهای تعاونی   قراردادهای موقت، تامين اجتماعی و بيمه بيکاری، رفع هر نوع تبعيض جنسی بين کارگران زن و مرد، تخصيص امکانات الزم به
 ای و منع کار کودکان و آزادی کارگران زندانی جزو مطالبات شما کارگران و زحمتکشان کشور است که بارها در مصرف، گسترس موسسات آموزش حرفه

 . ها آمده است اعالميه
ها حتی در قانون کار هم به رسميت شناخته شده است، ايستاده و حاضر نيستند که حقوق شما  داران در مقابل مطالبات شما که بخشی از آن اما حکومتگران و سرمايه

 . را تامين نمايند
های  اما کارگران فاقد تشکل سنديکائی هستند و ارگان. های صنفی خود را تشکيل دهند و از منافعشان دفاع نمايند اند که تشکل حکومتگران به کارفرمايان امکان داده
حکومت با . سازد ها می يابی را به عنوان اقدام عليه امنيت کشور به حساب آورده و فعالين کارگری را دستگير و روانه زندان امنيتی هر اقدام کارگران برای سازمان

يابی  بدون تامين حق تشکل. هايتان حرکت کنيد يافته برای رسيدن به خواسته دهد که شما متشکل شويد و به طور سازمان برقراری اختناق شديد بر کشور امکان نمی
امروز تامين مطالبات شما . ها و تظاهرات، شما قادر نخواهيد شد که به مطالبتان دست يابيد های اجتماعی، بدون تامين آزادی احزاب سياسی، مطبوعات و تجمع گروه

بدون طرد استبداد و استقرار . خورد هر اقدام شما به سد استبداد حاکم بر کشور بر می. های سياسی در کشور گره خورده است کارگران و مزدبگيران با امر آزادی
 . دکر آزادهای سياسی مبتنی بر منشور حقوق بشر، شما از حقوق مدنی و صنفی برخوردار نخواهيد شد و زندگی شما به فالکت بيشتری سوق پيدا خواهد

 
 !کارگران و مزدبگيران

خرداد  ٢٢نخستين تفاوت حضور جنبش سبز در جامعه ما است که از بطن انتخابات . شود های گذشته برگزار می امسال جشن اول ماه مه در شرايط متفاوت از سال
جنبش سبز، جنبشی است مدنی، دمکراتيک و مسالمت آميز که به تدريج از خواست بطالن . برآمده و حيات سياسی کشور را به شدت تحت تاثير قرار داده است

 . انتخابات فراتر رفته و ديکتاتوری را زير ضرب گرفته است
جنبش اعتراضی بر تامين حق رای شهروندان برای . جنبش سبز بازتاب دهنده مطالباب عمومی مردم کشور ما و از جمله شما کارگران و زحمتکشان کشور است

بين مطالبات کارگران و مزدبگيران کشور با مطالبات جنبش اعتراضی اشتراکات زيادی وجود . فشارد های سياسی پای می انتخاب نمايندگان خود و تامين آزادی
اين . رسانی و برگزاری تجمعات و تظاهرات است يابی صنفی و فعاليت احزاب سياسی، آزادی اطالع  ها، آزادی تشکل از جمله اين اشتراکات و در راس آن. دارد

های کودتاگران را برای فاصله انداختن بين  های خود برای پيوند بين دو جنبش بيفزائيم و تالش الزم است بر تالش. ساز پيوند بين دو جنبش است اشتراکات زمينه
 .جنبش کارگری و جنبش اعتراضی خنثی کنيم

احمدی نژاد وعده داده است که با اجرای اين طرح در خالل سه سال، فقر و بيکاری را . است" هدفمند کردن يارانه ها"تفاوت دوم، مقارنت امسال با اجرای طرح 
تری  های باز هم سنگين های حتی محافل حکومتی ـ مثل کميسيون اقتصادی مجلس ـ دشواری در حالی که اجرای اين طرح برابر ارزيابی. در کشور ما ريشه کن کند

های  اين طرح، جز جبران کسری بودجه دولت به هزينه کارگران و زحمتکشان و تخصيص آن به حلقه. را بر زندگی کارگران و تهيدستان جامعه تحميل خواهد رد
 .های امنيتی نيست بسته حکومتی از جمله سپاه و دستگاه

هايش کرد و شعار حفظ و ارتقاء قدرت خريد زحمتکشان را به  در برابر چنين طرحی و پيآمدهای زيانبار آن بايد ايستاد، احمدی نژاد را وادار به پاسخگوئی به وعده
 . يکی از مطالبات جنبش سبز تبديل نمود

 
 !کارگران و مزدبگيران

ها، در مراسم روز اول ماه  ها و شعارها، در تظاهرات و گردهمائی شما کارگران و مزدبگيران در اعالميه. نزديکی و پيوند بين دو جنبش امری است ضرور و مبرم
شما ات ها، همبستگی خودتان را با جنبش اعتراضی اعالم کنيد و از فعالين جنبش اعتراضی بخواهيد که در جشن اول ماه مه مشارکت کنند و از مطالب مه و قطعنامه
تواند به  امروز، جنبش اعتراضی برای تداوم حيات خود به همبستگی و مشارکت فعال شما نياز دارد و حمايت جنبش اعتراضی از مطالبات شما می. پشتيبانی نمايند

 . توانمندی جنبش کارگری بيافزايد
بايد دست در دست هم گذاشت و کشور را از سلطه هيوالی استبداد رهائی بخشيد و راه را برای . استبداد حاکم بر کشور مانع تحقق مطالبات شما و جنبش سبز است

 . استقرار دمکراسی گشود
 

 )اکثريت(هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران 
 )٢٠١٠آوريل  ۶( ١٣٨٩فروردين  ١٧
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 مقاالت و مصاحبه ها

 مخالف نظام و واليت فقيه نيستم 
 گفتگوی عطااله مهاجرانی با نشريه ی لبنانی الوطن عربی

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اخبار روز 
 

سيد عطاء اهللا مهاجرانی،وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسالمی ، که اکنون در لندن زندگی می کند و يکی از سخنگويان اصلی : سايت ايرانيان -مجيد روشن زاده 
اين . می گويد که جنبش سبز حرکتی مستمر و ادامه دار است" الوطن العربی"جنبش سبز در خارج از کشوربه حساب می آيد، در گفت وگو با هفته نامه لبنانی 

 .جنبش اگرچه گاهی افت می کند، اما از حرکت باز نخواهد ايستاد
وی روندی نايکدست داشت و توام با فراز و ] اعتراضی[زمانی که آيت اهللا خمينی به ترکيه رفت و پس از آن عازم عراق شد، جنبش : "مهاجرانی می گويد

 ".اين سير نايکدست بودن اعتراضات در واقع سرشت همه انقالبات است. فرودهايی بود
قانون ] کامل[ما خواهان تغيير و دگرگونی .البته بايد در اين جا تآکيد کنم که انقالب سبز، انقالب نيست بلکه جنبش اصالحات است :"و بالفاصله اضافه می کند

 ".نيستيم بلکه خواهان اصالح اين دو هستيم] جمهوری اسالمی[اساسی و حکومت 
 

 در مورد آيت اهللا خامنه ای، واليت فقيه و موضع جنبش سبز
 

. جنبش سبز خواهان تغيير و درعين حال حفظ واليت فقيه است: " مهاجرانی در پاسخ به اين سوال که آيا جنبش سبز خواهان حذف واليت فقيه است و يا نه می گويد
ما معتقديم که خامنه ای بايد حساب پس دهد، زيرا در غير اين صورت خود را فراتر از مسايل . پاسخگو باشد] رهبری[اما ولی فقيه بايد در مقابل مجلس خبرگان 

 ".الزم است که وی در مورد تمام تصميماتی که اتخاذ می کند پاسخ دهد. جاری قرار می هد
نيروهای "و بعضی " نيروهای راديکال" مهاجرانی تاکيد می کند که شعار عزل خامنه ای شعار نيروهای مسلمان جنبش سبز نيست بلکه اين شعار عمدتا از طرف

چه کسی "وی در اين مورد و در پاسخ به اين سوال خبرنگار عرب که . مطرح می شود" حاشيه جنبش سبز مانند سلطنت طلبان، مارکسيست ها و مجاهدين خلق
رهبران . اين خواست بعضی نيروهای راديکال است. خير: "می گويد" خواهان برکناری خامنه ای ست؟ و آيا جنبش سبز خواهان برکناری خامنه ای ست و يا خير

 ". جنبش سبز مانند موسوی و کروبی خواهان برکناری آيت اهللا خامنه ای نيستند
ذف واليت فقيه ن حسوالی که بالفاصله مطرح می شود اين است که آيا تغيير و اصالح در ايران تنها با برکناری خامنه ای ميسر است و يا اين که می توان بدو

تغيير بر بنيان قانون اساسی : " بطورکلی و عزل ايت اهللا خامنه ای بطور مشخص تغييراتی در نظام جمهور ی اسالمی ايجاد کرد؟ مهاجرانی در اين مورد می گويد
. مثال حق تظاهرات در قانون اساسيدرج شده است. بطور مثال وقتی از آزادی صحبت می کنيم، اين امر با استناد به قانون اساسی امکان پذير است. امکان پذير است

 ". از اين رو، خواسته های جنبش سبز در چارچوب و برپايه قانون اساسی است
ما به اعتراضات خود بر عليه احمدی نژاد :"وی در اين مورد می گويد. مهاجرانی اما از طرف ديگر معتقد است که تظاهرات بر عليه احمدی نژاد بايد ادامه يابد
از اين رو، الزم است که برکناری وی را مطالبه و همواره بر آن تاکيد . ادامه خواهيم داد، زيرا بر اين باوريم که رياست جمهوری وی فاقد مشروعيت قانونی ست

 ". کنيم
 

 در مورد امکان حمله به ايران
 

وی در اين . فتگر برخالف درک بسيار رايج که گويا آمريکا و يا اسرايل به ايران حمله خواهند کرد، مهاجرانی معتقد است که حمله ای به ايران صورت نخواهد
. حمله به ايران بسيار دشوار است. به اعتقاد من نه آمريکا و نه اسراييل به ايران حمله نخواهند کرد: " مورد و در پاسخ به سوال خبرنگار هفته نامه عربی می گويد

از اين رو، برای آمريکايی ها بسيار دشوار است که در منطقه خاورميانه جنگ جديدی را آغاز . آمريکا در افغانستان و پاکستان با مشکالت عديده ای روبروست
 ".از ان گذشته، حمله به ايران تنها به سود نظام است و موجب تقويت نظام جمهوری اسالمی و تضعيف جنبش سبز خواهد شد. کنند

در مالقات های که من در موسسه واشنگتن با امريکايی ها داشتم به آن ها گفتم که در صورت حمله به ايران، همه ما در کنار احمدی نژاد : " و در ادامه می گويد
 ".خواهيم ايستاد

 

 
 
 
 
 
 



 سياست دولتي ايجاد وحشت 
 
، برای کنگره ی جهانی ضد مجازات »مجازات اعدام، سياست دولتی ايجاد وحشت: ايران«فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر ويژه نامه ای تحت عنوان  •

 ...اعدام منتشر کرده است 
ای در باره مجازات اعدام در جمهوری اسالمی در ايران منتشر -صفحه ۶٠، يک گزارش جامع ١٣٨٨فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر در ارديبهشت 

چارچوب : جنبه های مختلف مجازات اعدام را مورد بررسی قرار داد، از جمله »مجازات اعدام؛ سياست دولتی ايجاد وحشت: ايران «اين گزارش با عنوان . کرد
عنوان  ٢٠بنا به گزارش، بيش از . قانونی در داخل کشور، چارچوب حقوقی بين المللی، اعدام مجرمان نوجوان، اقليت های مذهبی و قومی و روش های اعدام

مهم «قطعا جزو  »جرائم«اکثر اين . کيفری در جمهوری اسالمی وجود دارد که مجازات آنها اعدام است و برخی از اين عنوان ها دارای چندين عنوان فرعی هستند
فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر تعدادی توصيه نيز به جمهوری . محسوب شوند »جرم«بعضی ديگر اصال نبايد . به شمار نمی آيند »ترين جنايت ها

نه اجرای حکم های ادالاسالمی ايران و جامعه ی بين المللی ارائه کرد، از جمله اين که با توجه به ايرادهای اساسی در مورد تضمين رسيدگی قضايی و محاکمه ی ع
. اعدام فورا متوقف شود  

تعداد رو به افزايشی از کشورهای جهان . متاسفانه جمهوری اسالمی ايران کماکان به ناهماهنگی با روند رو به رشد الغای مجازات اعدام در جهان ادامه داده است
مقام دوم و از نظر  در هر سال به فهرست کشورهايی می پيوندند که مجازات اعدام را لغو کرده اند، اما جمهوری اسالمی از نظر تعداد اعدام ها پيوسته پس از چين

به نظر می رسد حتا چين نيز نشانه هايی از توجه به نظر جامعه بين المللی از خود بروز می دهد، زيرا . تعداد سرانه اعدام ها در مقام اول جهان قرار داشته است
عالوه براين، جمهوری اسالمی به . قوه قضاييه ی چين از قاضيان خواست که کاربرد مجازات اعدام را به مرتکبان مهم ترين جنايت ها محدود کنند ١٣٨٨در بهمن 

. اعدام مجرمان نوجوان و صدور حکم های سنگسار نيز ادامه داده است  
نفر  ٣٨٨به ) ١٣٨٨ـ دی  ١٣٨٧دی ( ٢٠٠٩نفر در جمهوری اسالمی اعدام شدند، اين تعداد در  ٣۴۶، )١٣٨٧ـ دی  ١٣٨۶دی ( ٢٠٠٨در حالی که در سال 

دو مجرم نوجوان را اعدام کرد، جمهوری اسالمی با اعدام حداقل پنج مجرم  ٢٠٠٩گذشته از اين، در مقايسه با عربستان سعودی که در سال . افزايش پيدا کرد
يک مرد در رشت به روش سنگسار اعدام شد و صدور حکم سنگسار از آن پس نيز ادامه پيدا کرده  ١٣٨٧در اسفند . نوجوان در همان سال به مقام اول جهان رسيد

. نفر به چشم می خورد ۶۵نفر و در ديگری نام  ۵۶به تازگی دو فهرست از زندانيان سياسی محکوم به اعدام منتشر شده که در يکی از آنها نام . است  
 

 رويدادهای پس از انتخابات 
خرداد که نتيجه ی آن به شدت مورد اعتراض عمومی قرار گرفت، محمود احمدی نژاد برنده ی آن اعالم شد و  ٢٢در پی انتخابات رياست جمهوری در تاريخ 

نفر در حال حاضر در زندان هستند و اين تعداد رو به افزايش  ٣٠٠٠بيش از (ميليون ها نفر به اعتراض پرداختند؛ ده ها نفر کشته شدند، هزاران نفر دستگير شدند 
خرداد تا روز تحليف  ٢٢روز پس از انتخابات، از  ۵٠در طی مدت . و بسياری از آنها شکنجه شدند و مورد تجاوز قرار گرفتند؛ و چند نفرهم اعدام شدند) است

برای اولين بار، بعضی افراد به علت شرکت در اعتراض برضد تقلب در انتخابات متهم به . اعدام به ثبت رسيد ١١۵مرداد، حداقل  ١۴رياست جمهوری در روز 
. محاربه شدند  

اولين کسانی بودند که به اتهام جرائم مرتبط با ) ساله ۴۶(و محمدرضا علی زمانی ) ساله ٢٠(، دو زندانی به نام های آرش رحمانی پور ١٣٨٨بهمن  ٨در تاريخ 
خرداد دستگير و با فريب وعده ی کاهش در مجازات يا آزادی به اعتراف های دروغين دست زده  ٢٢هر دوی آنها چندين ماه پيش از انتخابات . انتخابات اعدام شدند

ظر، او را د نرحمانی پور بعدا به وکيلش گفت که ماموران خواهر حامله او را نزدش آورده و تهديد کرده بودند که در صورت سرباززدن از انجام اعتراف م. بودند
سال  ١٨به گفته ی وکيل رحمانی پور، بسياری از اقداماتی که به او نسبت داده شده بود مربوط به زمانی می شد که او کمتر از . مورد اذيت و آزار قرار خواهند داد

. نفر ديگر نيز به اتهام های مشابه در خطر مجازات اعدام به سر می برند ٩در همان روز اعالم شد که . داشت  
ضی از مخالفان بع قوه قضاييه ی ايران و قانونگذاران قانون مجازات اسالمی با تفسيری تنگ نظرانه از فقه شيعه عنوان محاربه و مفسد فی االرض را در مورد

به بيان دقيق، در فقه متعارف شيعه و نيز . و محارب به معنای جنگجو است »جنگيدن«محاربه که يک واژه ی عربی است به معنای . حکومت به کار می گيرند
کسی که به روی مردم سالح «قانون مجازات اسالمی حتا تاکيد می کند که . قانون مجازات اسالمی، محارب کسی است که برای ترساندن مردم دست به اسلحه ببرد

اما مقامات جمهوری اسالمی مفاد فقه را بيش از اندازه گسترش ). ١٨٣تبصره ی ماده ( »بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هيچ فردی نشود محارب نيست
به کار بگيرند، با وجود ند داده اند تا مفاهيم باال را در باره ی اعضا و هواداران سازمان های سياسی و گروه هايی که در برابر حکومت اسالمی قيام مسلحانه می کن

. اين که آنها ممکن است شخصا دست به اسلحه نبرده باشند  
. ی بوده استباتتصميم طرح اتهام محاربه بر ضِد معترضان پس از انتخابات و اعدام آنها شگرف آورترين گردش رويدادهای پس از شروع ناآرامی های پساانتخا

اهللا جنتی، از قوه قضاييه تجليل کرد و -بهمن آشکار شد، که در پی آن دبير شورای نگهبان، آيت ٨اين موضوع به روشنی پس از اعدام دو زندانی سياسی در تاريخ 
پوشی تاييد می کند که يک اراده ی سياسی در پی ناديده گرفتن موازين محاکمه و رسيدگی قضايی عادالنه و -اين فراخوان بدون پرده. خواهان اعدام های بيشتر شد

بيان، اجتماع  ات،به کارگيری مجازات اعدام برای ايجاد وحشت در ميان معترضان است تا از پيگيری خواست های انتخابات آزاد، آزادی زندانيان سياسی، مطبوع
. و تشکل دست بردارند  

 
 اعدام های گروهی 

های حقوق بشر تشريح شد در چند ماه گذشته در ايران ادامه يافته -فدراسيون بين المللی جامعه ١٣٨٨رويه ی انجام اعدام های گروهی که در گزارش ارديبهشت 
: شاره کردر اپس از انتشار گزارش فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، چندين اعدام گروهی انجام شده است، به عنوان مثال می توان به موارد زي. است

محکوم به اتهام های مرتبط با  ٢٠تير؛  ١١نفر،  ١٣؛ ١٣٨٨ارديبهشت  ١٢محکوم به اتهام های مرتبط با مواد مخدردر زندان تايباد در شمال شرقی ايران،  ٨اعدام 
عضو يک گروه قومی  ١٣مرداد؛ و  ٨های مرتبط با مواد مخدر در همان زندان، -محکوم به اتهام ٢۴تير؛  ١٣مواد مخدر در زندان رجايی شهر در نزديکی کرج، 

. تير ٢٣مخالف حکومت در زندان زاهدان،   
 

 اقليت های مذهبی 
، اذيت و آزار اقليت های مذهبی بی ١٣٨٨از زمان انتشار گزارش فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر در باره ی مجازات اعدام در ارديبهشت : اهل حق

 ١٣٨٣مهدی قاسم زاده که به همراه چند نفر از ديگر اعضای اهل حق دستگير و از سال . بعضی اعضای اهل حق به مرگ محکوم شده اند. وقفه ادامه داشته است
در زندان  ١٣٨٣يونس آقايان يکی ديگر از اعضای همان گروه مذهبی که از سال . به اتهام محاربه به دار آويخته شد ١٣٨٨در زندان به سر می ُبرد در اوايل اسفند 

گزارش هايی حاکی از اعدام او منتشر شده، اما امکان  ١٣٨٨در تير ماه . تاييد شد ١٣٨۴به سر برده نيز به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد و اين حکم در سال 
. تاييد آن گزارش ها وجود نداشته است  

هفت نفر از اعضای جامعه بهاييت که مسئوليت امور مذهبی و اداری اين جامعه را در ايران به عهده . اذيت و آزار اقليت بهايی نيز ادامه پيدا کرده است: بهاييان
به آنها گفته شد که به عنوان مفسد فی  ١٣٨٨در ارديبهشت . دستگير شده اند، از آن پس با خطر اعدام روبرو بوده اند ١٣٨٨و ارديبهشت  ١٣٨٧داشتند و در اسفند   
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، »جاسوسی برای بيگانگان«کيفرخواست آنها را به . برگزار شد ١٣٨٨بهمن  ٢اولين جلسه ی دادگاه آنها، پس از چند بار تعويق، در تاريخ . االرض متهم هستند
متهم  »افساد فی االرض«و  »تجمع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت ملی«، »ارائه ی اسناد طبقه بندی شده به بيگانگان«، »همکاری با اسرائيل«، »تبليغ عليه نظام«

 . تمام اين اتهام ها ممکن است به مجازات مرگ منجر شود. کرد
به تازگی، مقامات ايران . پيروان بهاييت پيوسته به جاسوسی برای اسرائيل و توطئه عليه حکومت متهم و در نتيجه از عمل کردن آزادانه به مذهبشان محروم شده اند

 ١۴ـ  ١٣يکی از معاونان وزارت اطالعات حتا گفت که . جامعه ی بهاييت را به مشارکت در ناآرامی های پس از انتخابات به قصد براندازی حکومت متهم کردند
دادستان تهران هم ادعا کرد که در خانه ی اين عده اسلحه و گلوله . دی ماه دستگير شده اند ۶نفر از پيروان بهاييت به خاطر مشارکت فعال در ناآرامی ها در روز 

 . جنگی کشف شده است
 

 اقليت های قومی 
 . اقليت های قومی همواره از قربانيان حکم های اعدام بوده اند

 ١٠ابتدا دادگاه تجديد نظر حکم . به تازگی دو زندانی سياسی کرد اعدام شده اند. زندانی سياسی کرد در حال حاضر با حکم اعدام روبرو هستند ٢١حداقل : ُکردها
آبان به اتهام محاربه از طريق عضويت در کومله، يکی از  ٢٠او در تاريخ . را که دادگاه بدوی صادر کرده بود، نقض کرد) ساله ٢٨(سال زندان احسان فتاحيان 

نيز به خاطر عضويت در حزب حيات آزاد کردستان، در ) ساله ٢٧(يک مرد جوان ُکرد به نام فصيح ياسمنی . گروه های مخالف ُکرد، در زندان سنندج اعدام شد
 . به اتهام محاربه در خوی در شمال غربی ايران به دار آويخته شد ١٣٨٨دی  ١۶تاريخ 
تعداد قابل توجهی از مردان بلوچ در پی محاکمه های ناعادالنه به اتهام محاربه ظاهرا به خاطر . اعضای اقليت قومی بلوچ نيز پيوسته قربانی اعدام بوده اند: بلوچ ها

ارديبهشت  ١٣سه بلوچ متهم به محاربه در تاريخ . اعدام شده اند) پيش تر مشهور به جنداهللا(عضويت در يک گروه مسلح مخالف به نام جنبش مقاومت مردمی ايران 
اعدام آنها تنها دو روز پس از بمب گذاری انجام شد که . در ارتباط با يک بمب گذاری در زاهدان در پيش چشمان مردم در همان شهر به دار آويخته شدند ١٣٨٨

ديگر اعضای اقليت بلوچ که به همين اتهام در زاهدان . همين نشان می دهد آنها از يک محاکمه عادالنه محروم و قربانی يک رويه فوری و انتقام جويانه بوده اند
 . تير بوده اند ٢٣نفر در روز  ١٣خرداد و  ١۶خرداد، دو نفر در روز  ٩اعدام شدند شامل سه نفر در روز 

اقدام «گزارش شد که هفت نفر از اعضای اين اقليت به اتهام  ١٣٨٨در مهرماه . اعضای اقليت عرب خوزستان هم با خشونت سرکوب روبرو بوده اند: عرب ها
 . و قتل يک روحانی شيعه در خطر اعدام فوری به سر می برند »عليه امنيت ملی

 
 مجرمان نوجوان 

عالوه بر مال گل حسن که در گزارش . حداقل پنج مجرم نوجوان در ايران اعدام شده اند) ١٣٨٨ـ دی  ١٣٨٧دی ( ٢٠٠٩همان طور که پيش تر گفته شد، در سال 
 ١١دالرا دارابی، در تاريخ : المللی جامعه های حقوق بشرمورد اشاره قرار گرفته بود، چهار نفر ديگر نيز بعدا اعدام شدند-فدراسيون بين ١٣٨٨ارديبهشت 
به اتهام  ١٣٨٨آذر  ٢٨مهر و مصلح زمانی در تاريخ  ١٩ارديبهشت؛ بهنود شجاعی، به اتهام قتل در تاريخ  ٣٠به اتهام قتل ؛ علی جعفری در  ١٣٨٨ارديبهشت 

سال داشتند، اما  ١٧هر چهار نفر در زمان وقوع جرم ادعايی . تجاوز به دوست دختر خود، با وجود اين که زن مذکور همواره اين موضوع را تکذيب کرده بود
نگاه (به عالوه، آرش رحمانی پور . اين رويه در جمهوری اسالمی ايران مرسوم است. چندين سال در زندان به سر برده بودند و زمانی اعدام شدند که مسن تر بودند

 . را نيز احتماال می توان يک مجرم نوجوان دانست) کنيد به رويدادهای پس از انتخابات در باال
 

 سنگسار 
دو نفر نيز که به سنگسار محکوم شده بودند، همانند عبداهللا . در شهر رشت در شمال ايران به وسيله ی سنگسار اعدام شد ١٣٨٧يک مرد به نام ولی آزاد در اسفند 
ايران : اين زنان عبارتند از. در هنگام نگارش، حداقل هشت زن و سه مرد محکوم به سنگسار هستند. و رحيم محمدی. افسانه ر: فريور مقدم، به دار آويخته شدند

، هاشمی )در تبريز، درخواست تجديد نظر او دو بار رد شده است(، سکينه محمدی )همسر رحيم محمدی(اسکندری، خيريه واالنيا، اشرف کلهری، کبری بابائی 
، محمد )ساله، در اروميه، دارای يک فرزند ٣٢(بوعلی جانفشانی : سه مرد مذکور عبارتند از). ساله، در اروميه، مادر دو فرزند ٣٠(خ، سريمه سجادی . نسب، م

 ). محکوم شد ١٣٨٧در خرداد (علی نويد خمامی و نقی احمدی 
 چارچوب قانونی داخلی 

اما مجلس با استناد به اصل . ، قانون مجازات اسالمی اصالح نشده است١٣٨٨از زمان انتشار گزارش فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر در ارديبهشت 
تبصره به تصويب برساند و جايگزين قانون مجازات اسالمی  ٢٠۴ماده و  ٧٣٧قانون اساسی به کميسيون قضايی و امور حقوقی اختيار داده است تا اليحه ای با  ٨۵

اما شورای نگهبان پس از بررسی آن برای عدم مغايرت با . آذر اجرای آزمايشی قانون جديد را به مدت پنج سال به تصويب رسانيد ٢۵مجلس در روز . جاری سازد
: شورای نگهبان در پايان نظريه ی خود متذکر شد که. ماده از آن شد ٨٠آن را به مجلس بازگرداند و خواهان اصالح  ١٣٨٨قانون اساسی و شرع، در اواخر دی 

در هنگام نگارش، هنوز روشن نيست که اليحه  ».ايرادات ديگر متعاقبا اعالم خواهد شد... اشکاالت شرعی عديده و ابهامات ديگری بر اين مصوبه وارد است«
 . تازه چه زمانی به تصويب خواهد رسيد و جايگزين قانون مجازات اسالمی جاری خواهد شد

 
 چارچوب حقوقی بين المللی 

به کار بگيرند،  »مهمترين جنايت ها«ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، که ايران عضو آن است، می گويد کشورهای عضو مجازات اعدام را بايد تنها برای • 
هايی که مقامات قضايی ايران ادعا کرده اند، حتا در صورت اثبات، در -اتهام ها و جرم. که به معنای جنايت های عمدی با پيامدهای مرگبار يا عمده ديگر است

 . قرار نمی گيرند »ترين جنايت ها-مهم«محدوده ی 
از طرف ديگر، قانون اساسی ايران . برخوردارند »...همگان از حق آزادی فکر، عقيده و مذهب«: ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی می گويد ١٨) ١(ماده • 

 . برابری تمام مردم را صرفنظر از منشأ قومی، زبان و نژاد تضمين می کند
 . به عنوان کشور عضو ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و کنوانسيون حقوق کودک، ايران متعهد شده است مجرمان نوجوان را اعدام نکند• 
عضو، شالق يا طع کميته حقوق کودک سازمان ملل از ايران خواسته به کليه اشکال شکنجه و رفتارها ومجازات های بی رحمانه، غيرانسانی يا تحقيرآميز، مثل ق• 

 . سال مرتکب شده اند، فورا پايان دهد ١٨سنگسار برای جرم هايی که اشخاص زير 
 نتايج و توصيه ها 

 . جمهوری اسالمی ايران تعهدات بين المللی حقوق بشری خود را در زمينه ی مجازات اعدام آشکارا نقض می کند
 توصيه هايی به دولت جمهوری اسالمی ايران 

 اعدام مجرمان نوجوان را متوقف کنيد • 
 اعدام زندانيان سياسی و وجدان را متوقف کنيد • 
 به استفاده از مجازات اعدام به عنوان وسيله ی سرکوب اعضای اقليت های مذهبی و قومی پايان دهيد • 
 به مجازات های بی رحمانه و غيرانسانی مثل سنگسار پايان دهيد • 
 



 به عنوان گام اول در راه الغای مجازات اعدام، آن را به مهم ترين جنايت ها، بر اساس تعريف بين المللی، محدود کنيد  •
 . به شمار روزافزون کشورهای جهان بپيونديد و با هدف الغای مجازات اعدام اجرای آن را متوقف کنيد• 
 

 توصيه به جامعه بين المللی 
اينک با و  ما در فراخوان های متعدد از جامعه ی بين المللی خواسته ايم راه کار های موثری برای رسيدگی به وضعيت حقوق بشر در ايران به کار گيرد• 

 . تاکيد بر فوريت اين فراخوان را تکرار می کنيم
   org.fidh.www 

 
 اخبار روز: منبع

 
 

 سخني با حجت االسالم يوسفي اشكوري 
 پاکنژاد . ج

 
گناه بسيار ياران و به تعبير شما حاميان بنی صدر چه بود که بايد با قاطعيت با آنها برخورد ميشد؟ شما با اين موضع گيری که به ! جناب حجت االسالم اشکوری• 

ام شدند چه احساسی اعدعنوان نماينده مجلس کرديد دربرابر خانواده کسانی که صرفا مخالف نظام بودند و مخالفت خود را غير مسلحانه ابراز ميکردند و بدين سبب 
 ...داريد؟ 

 
ابتدا الزم ميدانم به طور کوتاه به . آقای اشکوری، با سالم به شما، جوابيه شما به آقای شکوهی فرد را که در سايت های مختلف درج شده است من نيز خواندم 

در کوران انقالب ايران از هوادارن انقالب و از پيروان آقای خمينی بودم و او را مردی . معرفی خودم بپردازم تا شما در ذهن خود از من تصويری خالف نسازيد
نسل جوان آن دوره که دين اسالم را قبول داشت و حتی آنانی که قبول نداشتند، موضع گيری های آقای . ميدانستم که استقالل و آزادی را با اسالم آشتی داده بود

. او وعده داد که همه عقايد و افکار در ايران آزادند. خمينی را در فرانسه عامل اتحادی يافتند و اميدوار شدند که ايران فردای انقالب، ايرانی آزاد و آباد خواهد بود
اما از همان ابتدا خلف وعده کرد و دم از واليت . با پيروزی انقالب و به همت مردم ايران او پيروزمندانه به ايران بازگشت... وعده داد که زنان با مردان برابرند و

ب ميکرد که به يجااو عهدی را که بسته بود شکست اما من بسان بسياری ديگر از ايرانيان بر اصولی که بدان اعتقاد داشتم، پايبند بودم وايستادگی بر حق، ا. فقيه زد
من و اکثريت عظيمی از مردم ايران در انتخابات رياست جمهوری با علم و آگاهی به اينکه آقای بنی صدر مخالف واليت فقيه و . نقد او که ناقض حقوق بود بپردازم

امروز به اين رای خود افتخار ميکنم و بر آن استوارم چه او نيز که . جانبدار حق حاکميت مردم و استقرار آزادی و بر قراری استقالل ايران است به او رای داديم
اين مختصر را در معرفی خود نوشتم تا بدانيد از هواداران آقای بنی . افتخار يافت اولين منتخب تاريخ ايران باشد، بر عهد خود با مردم پا بر جا و استوار ماند

کصد ساله جنبشهای ل يصدرم نه به اين خاطرکه به او رای دادم، بلکه بدين خاطر که او دفاع از حق مردم را به ماندن در قدرت و پشت پا زدن به آرمانهای حد اق
معيار برای من . امروز نيز تا زمانی که او همچنان بر موضع حقمداری بايستد، از او حمايت ميکنم. مردم ايران ترجيح داد و به وعده هايی که داده بود وفادار ماند

 . حق و حقوق است ونه اشخاص
اما " کفايت سياسی"زيرا سرنوشت ايران و مردم آن را تغيير داد و آن هم، رای غير قانونی به عدم . در جوابيه خود به نکته ای اشاره نموده ايد که حائز اهميت است

به بخشی از جوابيه شما که به بخشی از تاريخ ايران اشاره دارد که آغازگر فصلی سياه است، نگاهی می . در واقع کودتا عليه منتخب مردم در سال شصت بود
 : نوشته ايد. اميدوارم که پاسخ آن را مرقوم می فرمائيد. اندازيم و جهت تنوير افکار عمومی، چند سئوالی را مطرح ميکنم

نمايندگان خط امامی مجلس اول در مورد بررسی استيضاح رئيس جمهور وقت، ابوالحسن بنی صدر را به من دادند تا امضا ) نه البته نامه(زمانی که طرح ..... «
و اگر در .... هرچند که پس از آن در رأی گيری شرکت کردم و به استيضاح، رأی مثبت دادم. کنم، آن را به داليلی که اکنون جای شرح آن نيست، امضا نکردم

در اين مورد به اشاره عرض می . اما احتماال مراد ايشان رأی مثبت من به طرح استيضاح رئيس جمهور وقت است. مورد امضای طرح است که باز خالف است
در همان زمان ده نفر از نمايندگان مستقل مجلس، که از قضا جملگی . کنم که از اين نظر و رأی خود در آن روز دفاع می کنم و آن را درست و واقع بينانه می دانم

حيت ايشان صالاز حاميان رئيس جمهور در برابر رفتارهای نادرست جناح مقابل در مجلس اول بوديم و سرانجام به داليل خاص و مستقل خودمان، رأی به عدم 
رف، هم داليل خود مبنی و طداديم، بيانيه ای منتشر کرديم که در آن ديدگاه تحليلی خود درباره شرايط روز را ارائه داديم و در نهايت با مرزبندی روشن در برابر د

اين سند در روزنامه های کيهان و . بر رأی به استيضاح را گفتيم و هم انتقادات مان را به طيف حزب جمهوری اسالمی و خط امامی های آن روز مطرح کرديم
گرچه امروز تمام گزاره های آن بيانيه را قابل دفاع نمی دانم، اما تصميم به رأی موافق با . منتشره شده و اکنون نيز قابل دسترسی است ۶٠اطالعات اوايل تيرماه 

از . اين که جناح مقابل هزار خالف کرده دليلی بر برائت اين طرف نمی شود. استيضاح را صائب می دانم و با گذشت زمان بر صائب بودن آن مطمئن تر شده ام
بيشتر در سقوط ) از جمله سازمان مجاهدين خلق(قضا من از آن روز تا کنون بر اين گمانم که برخی گفتارها و رفتارهای جناب بنی صدر و شماری از حاميانش 

البته اين ديگر تحليلی است که صحت و سقم آن را نمی توان در اين مجال به محک داوری گذاشت و ربطی هم به سخن . ايشان نقش داشت تا توطئه جناح مقابل
  ».جناب شکوهی فرد ندارد

بپردازيد اما برای من و امثال من که سی سال از عمر خود را در ديار غربت " تصميم به رای"شايد برای شما مهم نباشد به شرح ماوقع و چرايی آن ! آقای اشکوری
سوزانده و می را و دور از وطن و عزيزان خود گذرانده ايم، برای مردمی که بيش از سی سال است گرفتار استبداد سياهی هستند که دين و ايمان و هستی آنها 

و بسيار جنايات مرتکب شده توسط نظامی که شما منتخب مردم را  ۶٧سوزاند برای خانواده های داغداری که پس از تصفيه خونين سال شصت و پس از آن، کشتار 
 . به عنوان مخالفت با آن متهم نموده و رای به عدم کفايتش داديد، مهم است که داليل شما را بدانند

امروز که دوباره جنبش مردمی ندای . آخر شما مدعی نمايندگی از بخشی از همين مردم بوديد و به استناد به اين ادعا به خود اجازه داده ايد چنين رايی را بدهيد   
اد کرده بوديد د يحق طلبی سر داده است من الاقل از جانب خودم، اين سئوال را از شما دارم که چرا؟ شما که آن موقع در کسوت نمايندگی مجلس بوديد و سوگن
آزادی که شما دم  هضتپاسدارقانون اساسی باشيد، آيا کودتا بقصد تصرف دولت و خلع يد ملت از حاکميت را نمی ديديد؟ بستن روزنامه ها از جمله ميزان، ارگان ن
ضر نشدند وحتی رئيس حا از نزديکی با آنها را ميزديد را نديديد؟ جو خفقان و تروری که ايجاد شده بود را نديديد؟ چندی از نمايندگان مجلس از ترس جان در مجلس

 . مجلس از جمله شما به اجرا گذاشته شد" نمايندگان"جمهور امکان دفاع از خود را نيافت، زيرا کودتا از قبل طراحی و تصميم آن گرفته شده بود و توسط 
شما در اين توضيح . نميدانستيد اين کار شما غير قانونی و شرکت در کودتا است؟ البته شما مختاريد هم چون اين سی سال گذشته دم از گفتن و نوشتن فرو بنديد

ب بودن آن صائکوتاه، دو طرف دعوا را نا حق ميدانيد و خود را در جناح حق فرض ميکنيد و عمل استيضاح را حق و صائب ميدانيد و بر اثر مرور زمان، بر 
حال نيز چه اشکالی دارد اين بيانيه را مجددا و . می گوئيد که در آن زمان داليل خود و شرکايتان را در بيانيه ای به اطالع مردم رسانده ايد. اطمينان بيشتر يافته ايد

 آنچه که آقای . ابهام بدر آينداز در محيط آزاد و نه محيط خفقان آور بعد از کودتا که هر نفسی را می بريدند به اطالع مردم برسانيد تا از اين حقانيت شما آگاه شوند و 
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مقابله آقای بنی صدر با  «:شکوهی فرد از داليل شما و يارانتان برای اصرار بر تصويب عدم صالحيت و استيضاح رئيس جمهور از اين بيانيه نقل کرده است يعنی
صيت و شخ نظام و رهبری امام، عمده ساختن اختالف با جناح مقابل و تبديل شدن به مرکز وحدت اکثر مخالفين جمهوری اسالمی، غرور و خودمداری و کيش

را صائب ميدانيد و با استناد به اين داليل خود را مجاز و محق دانستيد تا بر ضد حق حاکميت مردم رای بدهيد؟ شما خوب آگاهيد که  »مخالفت با نهادهای انقالبی
آيا شما بر اساس باور و التزامی . او نگران باز سازی استبداد بود. مخالفت او با نظامی بر پايه و اساس واليت فقيه بود. آقای بنی صدر با نظام جمهوری مخالف نبود

ر با نهادهای انقالبی صد که به واليت فقيه و رهبری داشتيد، مخالفت با قانون شکنی های آقای خمينی را مخالفت با نظام ميدانستيد؟ آيا هنوز هم مخالفت آقای بنی
که آفت مردمساالری بودند و شدند را دليل محق بودن خود و عدم کفايت ايشان ميدانيد؟ شما نميدانستيد و فراموش .... يعنی سپاه و دادگاه های انقالب و کميته ها و

يدن زبانها و بر دار بر کرده ايد که دعوای دو طرف، بر سر استقالل و آزادی و استبداد و وابستگی بود؟ آيا آقای بنی صدر قصد شکستن قلمها و خرد کردن دهانها و
ه آنها در حق شد کردن سرها را داشت و دعوايش با طرف مقابل بر سر اجرای اين احکام بود؟ احکامی که شيفتگان قدرت در ردای روحانيت و دستياران عمله ظلم

از (از قضا من از آن روز تاکنون بر اين گمانم که برخی گفتارها و رفتارهای جناب بنی صدر و شماری از حاميانش«مردم به اجرا گذاشته بودند؟ شما می گوئيد 
 شما گمان نميکنيد از خط عدالت و انصاف دور شده ايد يا اصال در اين خط بوده ايد؟  ».بيشتر در سقوط ايشان نقش داشت تا توطئه جناح مقابل) جمله مجاهدين خلق

حقوق و آزادی همگان  از گيريم رفتار و گفتار آقای بنی صدر به مذاق عده ای خوش نمی آمد و يا با امام و رهبر شما مخالف بود، آيا در انجام وظيفه خود در دفاع
و به سود ايران رت کوتاهی کرد؟ حاکميت مردم را به زير سئوال برد و يا در اداره جنگ کوتاهی کرد؟ جنگی که بنا بر اسناد و شواهد ميرفت تا با کمترين خسا
ه يافت تا با خوردن دامبلکه دو کشور و منطقه تمام بشود و با کودتايی که شما با رايی که داديد در آن شريکيد به مدت هشت سال با خسارات مالی و جانی بسيار ا

، شما با ادامه آن موافق بوديد، يک نسل ايرانی نفله ۶٠مرداد  ٢١در آن جنگ که به استناد نطق قبل از دستور شما در تاريخ . جام زهر توسط آقای خمينی پايان يابد
 . ميليارد دالر زيان به کشور وارد آمد ١٠٠٠شد و بنا بر برآورد ادامه دهندگانش 

ر خود به فاصله دو ستوگفتارها ورفتارهای حاميان آقای بنی صدررا ميشود به پای ايشان نوشت؟ کدام رفتار و گفتار بود که شما را واداشت در همان نطق پيش از د
 : ماه پس از کودتا بفرمائيد

 . »ندقاطعيت اسالمی در برابر تمامی کسانيکه مسلحانه و غيرمسلحانه در صدد براندازی جمهوری اسالمی هستند و دست به ترور و کشتار مردم ميزن - ٣ «
در ديد شما در يک نظام مردمساالر مخالفت غير مسلحانه ولو به قصد تغيير نظام جرم است و در قضاوت شما بايد با قاطعيت ! جناب حجت االسالم اشکوری

را با محاکمات خلق الساعه ای به " شر"اسالمی که همه از اين قاطعيت در آن زمان آگاهند و شما نيز قطعا مطلعيد با آنها رفتار کرد و قاضی های شرع و درواقع 
وطن کرد؟ گناه  الیجان خردساالن و جوانان و پيران از زن ومرد انداخت؟ ويا با شکنجه و ارعاب به مصاحبه های تلويزيونی واداشت و يا در نهايت مجبور به ج

مجلس کرديد دربرابر  ندهبسيار ياران و به تعبير شما حاميان بنی صدر چه بود که بايد با قاطعيت با آنها برخورد ميشد؟ شما با اين موضع گيری که به عنوان نماي
ب صفوی، رشيد نواخانواده کسانی که صرفا مخالف نظام بودند و مخالفت خود را غير مسلحانه ابراز ميکردند و بدين سبب اعدام شدند چه احساسی داريد؟ حسين 

از حاميان آقای بنی صدر و بسياری ديگر که بانام و بی نام شهيد شدند با نظام جمهوری مخالف بودند و ضد ... صدرالحفاظی، منوچهر مسعودی و ذوالفقاری و
ی خامنه ای و روش آقاانقالب يا درد وطن و مردم را داشتند و لذا مخالف استبداد بودند؟ امروز هم اين نظر خود را صائب ميدانيد؟ پس دعوای شما با حاکميت و 

هستيد؟ آری يا نه را صريح بفرمائيد و از سفسطه که روش وسط " دوران طاليی"النصر بالرعب چيست؟ شما همچنان در خط امام خمينی و خواهان بازگشت به آن 
 ! بازان است دست برداريد

جرم است و نه ) و البته هرکس و مقام ديگر(که نه مخالفت با بازرگان و دولت او... «شما به آقای شکوهی فرد که جوان و جويای نامش خوانده ايد، پاسخ داده ايد    
اين نظر را امروز يافته ايد يا در آن زمان هم بر اين نظر بوديد؟ اگر در آن زمان هم همين نظر را داشتيد  »...لزوما دليلی است بر دشمنی و يا بدکاری و بد عملی

وزتان با امرچرا مخالفت آقای بنی صدر با نظرات امام و رهبر وقت تان جرمی در خوراستيضاح بود؟ چرا مخالفين حتی غيرمسلح مستوجب عقوبت بودند؟ نظر 
است؟ کج عمل ديروزتان در تناقض نيست؟ در اصالحاتی که شما به جامعه امروز ايران در اطاق فکرتان پيشنهاد ميکنيد، جای رهبری و چنين طرز تفکری
نظری  اریمخالفت با نظرات رهبری و يا حتی مخالفت غيرمسلحانه با نظام مورد نظرتان مستوجب چه عقوبتی است؟ حتی اگر مرجعی چون آيت اهللا شريعتمد

تلويزيونی ات مخالف نظر امام و رهبر شما داشت، بايد کودتا چی و توطئه گر و به قول شما شاه بدون عمامه خواندش و عمامه از سرش برگرفت و به اعتراف
 وادارش کرد؟ 

سال الزم نديده ايد بفهميد بنی  ٣٠شما در طول ! وااسفا. اما ديگران از جمله آقای بنی صدر را فراخوانده ايد تا به خاطر خدا قصور وتقصير خويش را قبول کنند
، بنا بر اين برخالف قانون اساسی، در کودتا، بر ضد او شرکت کرديد، چه گفته و )عبور از بحران–هاشمی رفسنجانی (صدری کسی که به دستور آقای خمينی 

ای که از آنها به نوشته است؟ ايشان در کتابها، از جمله خيانت به اميد و درس تجربه و در اغلب مقاله ها و مصاحبه های فراوان به اشتباه های خويش و تجر
آيا متوجه تناقض گوئی فاحش خود نيستيد؟ شما بنا ! حال آنکه شما، بنا بر پاسختان به آقای شکوهی فرد،گويی، مصون از خطا بوده ايد. آموخته، تصريح کرده است

امروز، بعد از تجربه هستيم و . پس بيرون از تفکر آن طرفی که انتخاب کرده ايد و آنچه کرده است نبوده ايد. به گفته خويش، يکی از دو طرف را انتخاب کرده ايد
بود، بجا  ابلهمگان می دانند هشدارهای همه روزه آقای بنی صدر که نزاع بر سر حق حاکميت مردم و غصب اين حق و استقرار استبداد خون ريز توسط طرف مق

آقای بنی صدر پيشنهاد رفراندوم کرد و خواهان قضاوت مردم برای حل ) ١(قانون اساسی ۵٩شما نمی توانيد بگوئيد آن روز نشنيديد که بر طبق اصل . بوده است
 ٢۵ملت موافقت کند، من مخالفت می کنم و در : خرداد، در حضور نمايندگان مجلس، از جمله شما، گفت ۶اختالف شد و در برابر، رهبر و امام شما، خمينی در 

يک طرف بنا بر قانون : پس انتخاب واقعی که شما امروز نيز می کوشيد از ديدها مخفی کنيد، روشن بود! ميليون بگويند بله من می گويم نه ٣۵: خرداد گفت
. شما جانب اين طرف و ضد حاکميت مردم را گرفتيد. اساسی، مرجع و قاضی را مردم می دانست و طرف ديگر، می خواست دست مردم را از حاکميت کوتاه کند

ميدانيد و برای مردم حاکميتی بر سرنوشت  »رهبر فقيه«سال که اين واقعيت بر همگان مسلم گشته است، شما هنوز واليت را تمام و کمال از آن  ٣٠آيا با گذشت 
 خود قائل نيستيد؟ 

تبداد، اس شما لطف کنيد و در مورد اين حق، يعنی عمل استيضاح رئيس جمهور که امروز پس از مرورزمان صائب ترش ميدانيد و نقش اين عمل در باز سازی   
 ! ابد بکار بنددر يتوضيح بفرمائيد تا نسل جوان از اين تجربه و نظر صائب شما بياموزد، بلکه در نظام مردمساالری که قرار است انشا اهللا در ايران استقرا

 
 
در . گيردرت در مسائل بسيار مهم اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقيم با آراء عمومی صو «-١
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 تنهايي مادران 
 الله حسين پور : مترجم - ٢٠٠۵سال  ۵اما شماره 

 
ناديا زنی است که . پوست شفاف و چشمان درشت دختری جوان را دارد. ساله است که در سلول زندان به پرسشهای خبرنگار صادقانه پاسخ ميدهد ٢٣ناديا زنی • 

 . ...درجه زير صفر، رها کرده است١٠لحظاتی پس از زايمان، نوزادش را در پارچهای پيچيده و داخل يک کارتون در خيابان، در سرمای 
ناديا زنی است که . پوست شفاف و چشمان درشت دختری جوان را دارد. ساله است که در سلول زندان به پرسشهای خبرنگار صادقانه پاسخ ميدهد ٢٣ناديا زنی  

جسد نوزاد سه روز بعد . درجه زير صفر، رها کرده است١٠لحظاتی پس از زايمان، نوزادش را در پارچهای پيچيده و داخل يک کارتون در خيابان، در سرمای 
 . کشف شده و به دنبال آن مادر را دستگير کردهاند

. مدعی است که شوهرش مخالف بچهدار شدن مجدد بوده و حتی اولين فرزندشان را نيز نميخواسته است. ناديا ميگويد که از ترس شوهر به اين عمل دست زده است
 . او به دليل تهديدات شوهر و رفتار خشونت بار مرد به شدت از او ميترسد. به همين دليل مجبور شده که باردارياش را از همسر پنهان نگاه دارد

وقتی . در آن حالت به تنها مسئله ايی که فکر می کرده، اين بود که چگونه اين حادثه را از شوهر پنهان کند. نوزاد را نيمه شب در توآلت خانهشان به دنيا آورده بود
تنها عکسالعمل مرد اين است که دستور ميدهد تا زن قبل از رفتن . مرد از او ميپرسد که چرا در توآلت خون ريخته شده، ناديا پاسخ ميدهد که سقط جنين داشته است

 . به کار توالت را تميز کند
خفی کردن ای که بر زندگی زناشويياش حاکم است، زن را مجبور به م ترس از تهديد و خشونت مرد، سکوت در مقابل او و فرار از فکر کردن به ابعاد فاجعه
بسياری زنان و بيشتر دختران جوانی که تک و تنها، برای حل مشکالت . بارداری و سرانجام سر به نيست کردن نوزادی که مخفيانه به دنيا آورده بود، ميکند

 . زندگيشان رها شدهاند، از اين مراحل عبور کردهاند
قانون محدود به مادران تنها و بدون همسر بود و در . به از بين بردن نوزادان و کودکان زير سه سال، به مثابه کورتاژ ديرهنگام، مينگريست ١٩٩٨قانون، تا سال 

وضع شده ١٩معروف است در قرن  ٢١٧اين قانون که به قانون . چنين مواردی، مجازاتی متناسب با وضعيت روحی، روانی و شرايط اجتماعی مادر تعيين ميشد
ملغی شد و از آن پس، با از بين بردن نوزاد  ٢٠٠١اما اين قانون در سال . به دنيا ميآوردند" نامشروع"بود، تنها مادرانی را شامل ميشد که همسر نداشته و کودکان 

 . به مثابه قتل نفس برخورد ميشود و مجازاتی برابر با قتل بزرگساالن در بر دارد
سال و نيم  ۵البته دادستان در اين مورد همسر وی را نيز به دليل اعمال خشونت بر زن، به . سال زندان مجازات شده است١٠ناديا به خاطر از بين بردن نوزادش به 

 . زندان محکوم کرده است
زابينه . او که مادر سه بچه است، چهارمين نوزاد خود را به قتل رسانده است. ساله نيز زنی است که به دليل از بين بردن نوزادش در زندان بسر ميبرد ۴٠زابينه،
اما زابينه از همسرش حامله ميشود و ظاهرن تا به دنيا آمدن بچه، مرد متوجه . همسرم تهديد کرده بود که اگر مجددن حامله شوم، مرا از خانه بيرون کند: ميگويد

ل زابينه نوزاد را در وان حمام خانهشان به دنيا ميآورد و بعد با نوزاد در آغوش، در سراسر محله ميگردد تا بلکه بتواند نوزاد را در مح. بارداری همسرش نميشود
. ينددر مقابل مطب دکتر؟ بر سر در کليسا؟ نوزادش را کجا ميتوانست رها کند که تا شب نميرد؟ به خانه برميگردد و بچه در بغل، روی مبل مينش. امنی رها کند

زابينه ميگويد، در آن لحظه گوئی برق به بدنم متصل شد و وقتی به . همسرش که به خانه ميآيد، نگاهی به زن و نوزاد مياندازد و بدون کلمهای، خانه را ترک ميکند
از آن پس زابينه هر روز به انبار ميرفته و . او سپس جسد نوزاد را در فريزری در انبارِ خانه مخفی ميکند. خود آمدم که دستانم دور گلوی بچهام حلقه شده بود

پس از . مرد جسد نوزاد را ميبينيد اما سکوت اختيار ميکند. بعد از شش ماه از شوهرش ميخواهد که چيزی را از فريزر بياورد. ساعتها در کنار فريزر ميايستاده
 . در حاليکه شوهر آزادانه زندگی ميکند. سال زندان محکوم ميشود١٠زابينه به . هفته، باالخره به پليس اطالع ميدهد ٧گذشت 

آيا آنها از عادت ماهانهی همسرشان بيخبرند و نميدانند که ! آيا واقعن مردها متوجه نميشوند که شکم همسرشان گاهی بزرگ شده و جلو ميآيد و مجددا صاف ميشود؟
 ! و گويا اين زنان هستند که همواره مقصرند.... و...خودشان نيز در امر باردار شدن همسرشان نقشدارند؟ آيا آنها از روشهای پيشگيری چيزی نميدانند و

پسر اين زن، زمانی که پدر و مادرش در مسافرت به سر ميبردند، جسد سه نوزاد را در فريزر خانهشان کشف . ساله و صاحب سه فرزند بزرگسال ۴۴زنی ديگر، 
 . اکنون زن در حال سپری کردن دورهی مجازات خود در زندان است، شوهر آزادانه زندگی ميکند. ميکند و به پليس اطالع ميدهد

. نوزاد خود را در گلدانهای بالکن و در زمين خانه پدر و مادرش، چال کرده بود ٩ساله، با دو جسد نوزاد در فريزد خانهاش، يا آن ديگری که  ٣۵مادر ديگری، 
شوهر اين زن که . ، ٌنه نوزاد خود را از بين برده است٢٠٠۴تا  ١٩٨٨مادری که سه فرزند ديگر خود را با عشق و محبت بزرگ کرده، اعتراف ميکند که از سال 

او . ت ميدهدهادبه عنوان يک مرد خشن معروف است و يک بار نيز همسر خود را برهنه به شوفاژ خانه زنجير کرده بوده، به عنوان شاهد در دادگاه عليه زن ش
 ! دادگاه هيچ مدرکی در دست ندارد که اين ادعای مرد را دروغ بپندارد. نوزاد هيچ گونه اطالعی نداشته است ٩ادعا کرده است که از اين 

در رابطه با مورد ناديا که همسر وی نيز به مجازات محکوم شد، . مشکل اين جاست که دادگاه نميتواند اثبات کند که مرد توان نجات دادن فرزند را داشته است
اين محاکمه به مثابه يک مورد . دادگاه توانست ثابت کند که مرد بالفاصله بعد از تولد نوزاد، در خانه حضور يافته و نشانههای تولد را در توالت خانهشان ديده است

. داينمحسوب شده و دادگاههای آلمان ميتوانند از آن پس موارد مشابه را با ارجاع به اين مورد، سرمشق قرار داده و احکام عادالنهتری جاری نم" سابقه"و " نمونه"
 . گرفته شود نظربر اين اساس ميتوان اميدوار بود، در مواردی که به قتل نوزاد منجر ميشود، پدر نيز مسئول شناخته شده و سهم وی در بروز اين حادثه در 

 
 رشد پديده ی بچه کشی 

چه ميتوان کرد؟ آيا به دنيا آوردن نوزاد . متخصصين ميزان واقعی بچهکشی را صدها عدد تخمين ميزنند. در آلمان ساالنه دو تا سه دوجين بچهکشی کشف ميشود
ميتوانند يارا باشند؟ گهواره نوزاد، محلی است که هر مادری ميتواند نوزاد خود را مخفيانه و بدون اين که شناسايی شود، تحويل " گهواره نوزاد"بدون مدرک و يا 

حتی تولد بدون مدارک شناسايی نيز، با وجودی که تبديل به يک قانون نشده، . محل تحويل نوزاد به طور ناشناس وجود دارد ٧٠اکنون در سطح کشور آلمان، . دهد
آيا اين راهکارها توانسته است تعداد نوزادان ناخواسته و مقتول را کاهش دهد؟ متأسفانه متخصصين دليلی بر . اما اين جا و آن جا عملی شده و به تحقق پيوسته است

آلمان به دست آمده، نشان ميدهد، زنانی که در چنين موقعيتی قرار دارند، هيچ گونه  -مورد بچهکشی در شهر بن ١٠٠تحقيقاتی که از . کاهش اين ميزان نميبينند
فشار آن چنان عظيم است که آنها هيچ . کمکی را نميتوانند بپذيرند، زيرا اين قبيل زنان، به ويژه در چنين شرايطی بسيار خوددار شده و در تنهايی خود فرو ميروند

 . راه گريزی برای خود متصور نميشوند
و تنها وسيلهای که ميتواند به معنی واقعی يک نوزاد را از خطر کشته شدن توسط مادرش نجات دهد، پذيرش مادر و باال بردن ميزان توانايی ا. يک چيز روشن است

مادرانی که احساس تنهايی . و اين امر، يعنی عدم وابستگی زن به مرد و تأمين استقالل شخصيتی و مالی او و از آن طريق از بين بردن هراسهای مادر. است
سبت به وضعيت خود د ننميکنند، مادرانی که ميتوانند به ويژه زمانی که مورد فشار، تهديد و يا اخاذی قرار ميگيرند، راجع به مشکالت خود حرف بزنند، ميتوانن

چنين مادرانی، در شرايط پيچيده و مشکل جرئت ميکنند، نوزادان خود را به سرپرستی ديگران واگذار کنند، بدون آن که از آن شرمنده ..... و ... شکايت کنند و 
 . چنين احساسی به يک دوره طوالنی نياز دارد و رسيدن به آن نيازمند استقالل و برابری اجتماعی زنان با مردان در جامعه است. باشند و يا آن را ننگ بشمارند

، بلکه برای تمام مادرانی که چه با همسر و چه بی "نامشروع"الزم باشد که اين بار نه فقط برای مادران تنها و نوزادان  ٢١٧اما درکوتاه مدت، شايد اجرای قانون 
اين قانون که در قرن نوزدهم وضع شده بود، فرض را بر اين ميگذاشت که زنان بی همسر دچار . همسر، خود را تنها و رهاشده احساس ميکنند، اجراء شود

 يشد و قانون، ميان نم مشکالت روحی و اجتماعی وسيعی هستند و در نتيجه تحت فشار، نوزاد خود را از بين ميبرند و از اين زاويه چنين قتلی مساوی قتل نفس تلقی
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 . اوت قائل ميشدتف ازبين بردن يک نوزاد بعد از زايمان از جانب مادری که معموال دچار افسردگی بعد از زايمان هست، و کشتن بچهای که زندگيش را آغاز کرده
ديگر وجود ندارد و مادری که تحت فشارهای روحی، ترس از همسر، وحشت از خشونت و ساير مشکالت اجتماعی نوزاد خود را از بين  ٢١٧اکنون اما، قانون 

چنين مجازاتی به هيچ کس کمکی نميکند، هيچ نوزاد ناخواستهای را از خطر نابودی نجات نميدهد و هيچ گونه آگاهی . سال نيز در زندان بسر برد ١٠ميبرد، بايد 
آنها يا . و از همه مهمتر نميتواند چشمان اين زنان را نسبت به عملی که مرتکب شده اند، باز کند. نسبت به بيعدالتی عظيميکه در جامعه وجود دارد، عرضه نميکند

 . هم چنان سکوت ميکنند و بيشتر در خود فرو ميروند يا از شدت ناراحتی وجدان، عذاب دائمی ميکشند
سال آزگار  ١٠اما بايد به زندان بروند و . عجيب اين جاست که اکثر زنانی که نوزادان خود را از بين ميبرند، خود فرزند دارند و مادرانی دلسوز و مهربان هستند

 . خشونت ميزندال فرزندان خود را تنها و يا نزد پدری بگذارند که از خود سلب مسئوليت کرده و سهم خود را در اين فاجعه ناديده گرفته و اغلب دست به اعم
رفتار اين زنان ويژگی . وقتی به اين زنان در زندان توجه کنيم، تفاوت فاحشی ميان زنانی که نوزادان خود را از ميان بردهاند، با ساير زندانيان به چشم ميخورد

رفتار آنان، انسان را به تعجب واميدارد که اينان چرا و چگونه به زندان . آنها آرام و معقول به نظر ميآيند و ميتوانند خود را با هر شرايطی تطبيق دهند. خود را دارد
 . چنين زنانی را ميتوان اساسا به دو دسته تقسيم کرد. راه يافتهاند

و . يرون رانده ميشونده بدستهی اول، زنان يا بهتر است گفته شود، دختران بسيار جوانی هستند که بعد از حاملگی، از جانب خانواده تحت فشار قرار گرفته و از خان
 . اغلب آگاهی بسيار اندکی نسبت به رابطه جنسی و بارداری دارند

اما برای پيشگيری هيچگونه . دسته دوم زنانی هستند که غالبا مادر يک يا چند فرزند بوده و از جانب همسرانشان تحت فشار قرار ميگيرند که ديگر باردار نشوند
زن معموال در اين شرايط به تنهايی مسئول جلوگيری از بارداری محسوب شده و وقتی به دليل ناآگاهی خود و عدم توجه مرد، باردار . برنامهريزی انجام نميگيرد

به عالوه او هيچگونه . ميشود، به دليل ترس و وحشتی که از اعمال خشونت همسر خود دارد، سکوت اختيار ميکند و نميتواند به موقع برای عمل کورتاژ اقدام کند
 . اعتماد به نفس و استقالل رأی نيز ندارد و نميتواند برای نگاه داری نوزاد خود قاطعانه تصميم بگيرد

مادرانه آنان را  حبتبرای مثال، زنی بعد از آن که به ترتيب سه نوزاد خود را بعد از زايمان از بين برده است، دارای سه فرزند ديگر شده و با تمام عشق و م
بررسی چنين موردی به خوبی نشان ميدهد، با اين که آرزوی . بزرگ کرده است و اکنون بعد از افشای اجساد آن سه نوزاد، محکوم شده و در زندان بسر ميبرد

اد به نفس الزم عتمبچهدار شدن و بزرگ کردن آنان در اين زن وجود داشته، اما در شرايطی که بسر ميبرده، با وجودی که با همسر خود زندگی ميکرده، توان و ا
معمای عجيبی که . همسر اين زن خود را از باردار بودن و زايمانهای مکرر همسرش به کلی بيخبر نشان ميدهد. برای نگاه داشتن نوزادان خود را نداشته است

 ؟ !چگونه يک مرد از بزرگ شدن شکم و زايمان زنی که با او در يک خانه زندگی ميکند، بيخبر ميماند. هرگز حل نميشود
آن هر شخصی بق تنها قانونی که ميتواند يک مرد را شريک و هم کار زن در ازبين بردن نوزاد خود، معرفی کند و او را به مجازات رساند، قانونی است که ط

چنين قانونی بسيار کلی است و وقتی پدر . موظف است، در شرايط احساس خطر برای نزديکان خود، دست به عمل زده و جلوی خطر را در حد توان خود بگيرد
 . ادعای بيخبری از بارداری و زايمان زن ميکند، ديگر عملکرد خود را از دست ميدهد

اما وقتی مرد ادعای بيخبری ميکند، دادگاه او را ". کمک به ارتکاب قتل"يا قانون " همکاری در قتل"دادگاه ميتواند از قوانين ديگری نيز استفاده کند، از جمله قانون 
 . به راحتی آزاد ميگذارد و حتی احتماالت مختلف موثر در اين موارد را نيز بررسی نميکند، که آن هم داليل ويژه خود را دارد

. زنی که به خود اجازه از بين بردن يک موجود زنده را که در بدن خود پرورش داده است، ميدهد، تابوی بزرگی را ميشکند. نقش مادر در جامعه مقدس است
وقتی . او کسی است که نقش محافظ و مواظبت کننده را دارد بنابراين اهميت عمل او چند برابر ميشود. کسی است که زندگی، عشق، محبت و گرما ميبخشد" مادر"

بنابراين در چنين مواردی، همه نقطه تمرکزشان . زنی نوزادش را از زندگی محروم ميکند، در واقع با تمام ارزشهايی که جامعه برای مادر قائل شده، مقابله ميکند
حتی مردی را که صاحب چنين همسری است، معصوم و قربانی جلوه ميدهند و هيچ کس و هيچ ارگانی سعی در تحليل نقش مرد در . را بر اين نقش قرار ميدهند
 . وقوع چنين حادثهای نميکند

اما وقتی مادری . اگر مردی فرزندش را به قتل برساند، در چارچوب خشونت بررسی ميشود و قوانينی که در اين چارچوب صادق هستند، برعمل حادث ميشود
در واقع چنين مادری نه به دليل خشونت، بلکه واضحا به علت تحت فشار قرار گرفتن از جانب همسر يا پدر . نوزادش را از بين ميبرد، قوانين ديگری به ميان ميآيند

مادر در لحظات پريشانی، افسردگی و وحشت بعد از . و مادر خود، از عدم اعتماد به نفس رنج برده و در خود توانايی نگاهداری و بزرگ کردن نوزاد را نميبيند
رار از تهديداتی و فزايماِن مخفيانه، به احساسی دچار ميشود که طبق آن نوزاد را خطر بزرگی برای زندگی خود به شمار ميآورد و اغلب به دليل حفاظت از خود 

در چنين مواقعی، زن حتی به صورت نوزاد نيز نگاه نميکند تا . که از جانب مرد به او و زندگياش روا شده است، تنها راه چاره را از بين بردن نوزاد ميبيند
او سعی ميکند در کوتاهترين زمان بعد از زايمان، نوزاد را سر به نيست کند و اولين راهی را که به ذهنش خطور ميکند، انتخاب کرده و . رابطهای با او ايجاد نکند

 ...... فريزر خانه، جای يخی در انبار و يا اولين سطل آشغال که در دسترس ميباشد. دست به عمل ميزند
تفاوت عظيمياست بين پدر و يا مادری . چنين داليلی عمل زن را توجيه نميکند، اما ميبايست نقطه آغازی باشد برای بررسی ريشههای اين عمل و نابودی اين ريشهها

مرد و اطرافيان و ار که به دليل خشونت و بدرفتاری، فرزندشان را به قتل ميرسانند، با زنی که بر اثر نااميدی و دپرسيون ناشی از بارداری و زايمان، تحت فش
هرچند قوانين در اين موارد بسيار نارسا هستند، اما حداقل دادگاه ميتواند با گذاشتن ذرهبين روی علل چنين عملی، . ترس و ناتوانی، نوزاد خود را از ميان بر ميدارد

 . عادالنه قضاوت کند
قانونی وجود دارد که بر طبق آن، اگر قاتل در اثر عملکرد خود، از نظر احساسی به . نکته قابل توجه اين جاست که اين زنان خود نيز خواهان مجازات خود هستند

اما . اين قانون در مورد مادرانی که نوزاد خود را از بين برده و خود از عمل خود در رنجند، بسيار صادق است. مجازات رسيده باشد، حکم او کمتر خواهد شد
 . آنها خود را نير به طور مضاعف به مجازات ميرسانند. اغلب اين زنان مايل به کم شدن مجازات خود نيستند و اعتراضی به حکم دادگاه ندارند
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 هنر

 ابری می شوم 
 پرسه زن بر سرير چمنزار

 يا چون بيدی مجنون
 گيسوافشان بر فراز جويبار

 اگر دوباره بازگردم! آه
 

 اگر دوباره بازگردم
 به هشيواری می نگرم

 به زردی نشستن گل گندم را،
 

 انار و سيب شدن شکوفه را،
 !و آشيانه ساختن پرنده را

 
 اگر دوباره بازگردم

  عزمم را جزم می کنم
 تا بدانم 

 پرندگان نو آموز،
 چگونه پرواز می کنند؟

 
 چلچله های مسافر، 

 چرا مبهوت و غريبانه،
 بر سيم های طوالنی ديرک های کنار راه

 در صفی دراز
 کنار هم می نشينند؟

 
 جويباران از کجا می آيند؟

 و مقصدشان کجاست؟
 
 !اگر دوباره بازگردم! آه

... 
 
 است " اگر دوباره بازگردم"نام اصلی اين شعر *

 بازگشت 

 خسرو باقرپور: مترجم -عبداهللا په شيو 
 

 

 

 

 

 

 

اگر نگوئيم محبوب ترين اما بی شک يکی از " شيو عبداهللا په"
او در . ترين شاعران کرد در هر چهارپاره کردستان است محبوب

واقع در چند کيلومتری " بيرکت"شمسی در روستای  ١٣٢۴سال 
فارغ " شيو په. "در شمال کردستان عراق متولد شده است" اربيل"

پاتريس "ی زبان و ادبيات کردی از دانشگاه  التحصيل رشته
وی همچنين صاحب کرسی استادی ادبيات . مسکو است" لومومبا

" شيو په"شيوايی کالم و تسلط . ليبی بوده است" الفاتح"در دانشگاه 
بر زبان کردی، با وجود استفاده وی از قوالب نوين شعری، 

های او را چنان در ميان مردم کرد محبوب کرده است که  سروده
ی خويش  بسياری از اکراد، حداقل شعری از وی را درحافظه

از معدود شاعران کرد است که اشعارش به زبان " په شيو. "دارند
يکی از "* بازگشت"شعر . های ديگر ترجمه و مقبوليت يافته اند

است و هرچند در اينجا بخشی از آن به " شيو عبداهللا په"های  سروده
 . فارسی برگردانده شده است، زيباست

 
 !اگر دوباره بازگردم! آه

 سپيده دمان، 
 همچون بره ای نوپا،

 در چمنزاری با طراوت و شاداب،
 !غلت می زنم

 و گياه گسی را سير می جوم
 پا هايم 

 و
 ساق هايم را

 تا انتهای خستگی 
 به ژاله های سرد می مالم

 
 اگر دوباره بازگردم

 از گردکان داری باال بلند 
 !سنجاب آسا باال می روم
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 بر تربت گل
 فتح اهللا شکيبايی

  
   

 پروانگان بر تربت گل گريه کردند 
 روز و شبان با ياد سنبل گريه کردند 

 
 ديدم پسينگاهی که کفترهای چاهی 
 درکوچه های سبز آمل گريه کردند 

 
 فوج هزاران در غروبی غمگنانه 

 تا خطه ی خشک قرنفل گريه کردند 
 

 شام غريبان بود و مستان پيرهن چاک 
 بی ساغر آکنده از مل گريه کردند 

 
 در گوش بيدی شاعری شوريده می گفت 

 پروانگان بر تربت گل گريه کردند
 

 شهر عاشقان   
 

 روزی که شهِر عاشقان را باز بستند 
 گويی زمين و آسمان را باز بستند 

 
 جايی که رقِص اطلسی ها بود و باران 

 چشماِن باغ و باغبان را باز بستند 
 

 تا مه به مهمانی ی دريا رفت، ناگاه 
 دسِت بلنِد ميزبان را باز بستند 

 
 چون گل به فکر سينه ريزی بود، از آب 

 فواره های مهربان را باز بستند 
 

 با ديدگان خويشتن ديديم در روز 
 بال و َپِر پروانگان را باز بستند 

 
 بر ُسهره های زخمی ی شب های قطبی 

 درهای باز آشيان را باز بستند 
 

 خونابه از چشم و دِل خورشيد می ريخت 
 .روزی که شهِر عاشقان را باز بستند

 جادوی خلوت
 شهال بهاردوست

 
 !اين خانه چه مضحک

 رنگ به ديوارش، پنجره به باغش
 سقفش به چشمهای من 

 مدام طعنه، مدام روزها را رج می زنند
 خشنوديم را هی ی کم، در شگفتی ضرب می کنند

 گاه در باز نمی کنم
 از شکاِف ديوار، خلوت جادو می کند

 !اين خانه چه مضحک
 تا صندوق پست بر نقشه جغرافيا خط می کشم

 خالی، خالی، آميخته به جمع
 ميانشان وول می زنم

 !الل بودم، حاال کر می شوم
 با قدمها دور اتاق، در هوايی ُپر گاز 
 نفسم گير کرده، شايد روی خط آخرت

 چند بار سکته روی هر واژه 
 با هر واژه ات َپرَپر می زنم

 شب دراز است، آدم می نويسد کشش ندارد
 چقدر دروغ کم می آورد

 حاال من مهر را زنده به گور می کنم
 گلهای خانه را بی تاب به دورها می برم

 مثل آفتاب پرست، لحظه به لحظه، رنگ به رنگ
 دور خودم چرخ، روی عکسها خم می شوم

 حرف به حرف شباهتيست تاريک 
 گاه در تاريخ تکرار، به استقامت تلنگر می زند

 بيچاره نامها، نشسته بر ما، تابيده سرخ 
 بيچاره پوست، در اندوه ما

 جنون سرختر می زند
 اينجا کسی از آشفتگيم نمی داند 

 سرختر از همه جادوی خلوت است
 و 

 من سرگردانی در دود ُو آتشم
 اين خانه چه مضحک رج می زند

 از خشنودی تا شگفتی صندوق پست 
 کسی نمی نويسد

 از حذف رودخانه تا درز انديشه  
 کسی نمی پرسد 

 خالی خالی آميخته به اين سطرها 
 دُورِ  اتاق چرخ تا سمفونی پرندگان
 :روی آخرين خط باز فرياد می زنم

 !سرخوش بمان
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 محبوب گمشده ام
 پرتو نوری عال

 
 سراغِ  محبوب گمشده ام را 
 از بادهای سرگردان گرفتم؛ 

 زمزمه کردند 
  .ش را"*آوازهای بند"

 
 در پريشانی ی نی زارها 

 سلول های تاريک ُو نمور را ديدم 
 و رّدِ  تازيانه ها را 

  .در شرمِ  آبگينه های زالل
 

 سراغِ  محبوبِ  گمشده ام را 
 از قللِ  کوه ها گرفتم؛ 
 به حسرت نشانم دادند 

  .جاده های منتهی به گورستان را
 

 نامش را در چارگوشه جهان 
 خواندم؛        

 ستاره رخشانی 
 آن سوی کهکشان ها 

 عالمت خورد 
 و صدها گياه الوان 

 به ضيافتِ  جامه ی 
 سبز تهی از پيکرش 

  .ميهمان شد
 

 تا شفای جنونِ  جالّدان 
 و برچيدنِ  ُپلِ  سراب، 

 هر سپيده َدم جال می دهم 
 آرزوهای محبوب گمشده ام را 

 با شبنمِ  گياهانِ  سبز 
 و کم رنگ می کنم 
 اندوه ُو کين ام را 
 در پلک هايی باز 

  .وکفش هايی از تحمل ُو آهن
 

، نام مجموعه شعری از زنده ياد سعيد سلطانپور "آوازهای بند" *
 است

 محمود معتقدی
 
 

 يا د ما ن با شد
  
  

 د ريا
  

 د رتو غرق می شود و
  

 کلما ت
  

 ا ز صف خا طر ه ها ی تو
  

 بر می گرد ند
  

 منم
  

 زا نو به زا نو يت
  

 خا نه را روشن کن
  

 زيرا
  

 ما د را ن ا ين سا ل
  

 سبز می شوند و
  
 ها ی تو می آ يند و آ شوب کوچه  به
  

 د رختا ن را
  

 ا رند با تو د وست می د
  

 ا ين بها ر و نبض   
  

 به ا ند وهش رشنا سنا مه هزا
  

 پرند گا ن تبعيد ی
  

 د ا رند نفسی  چه
  

 يا د ما ن با شد
  

 د رختا ن
  

 هنوز ا يستا د ه می خوا نند


