
 
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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 خبرها 

مگر نه ! تعابير سبک و ناپسند در دو بعد داخلی و خارجی، بدان اضافه شده است
“ ميزان رای ملت است“ ”.مجلس در راس امور است”: آنکه به تعبير امام

 مجلس عصاره ی “ ”مجلس حاصل اهللا اکبرهاست“ ”مجلس مرکز قدرتهاست”
می دانيم يکی از مهمترين داليل تاکيد بيش از حد امام بر اين قضيه، “ .ملت است

 .درگيری ابولحسن بنی صدر از طريق روزنامه انقالب اسالمی با مجلس بود
مجلس شورای اسالمی فراز و نشيب های بسياری داشته اما بکارگيری چنين 

آنهم از زبان عاليترين مقام اجرايی کشور تبعات “ !!!نمی فهمند”الفاظی همچون 
چگونگی شکل . جبران ناپذيری را بر پيکره ی نهاد مجلس وارد خواهد ساخت

گيری اين مجلس و اينکه چه جريانی بر آن حاکم است در اين مقوله از اهميت 
اگر . نفس وجودی مجلس از اهميت بااليی برخوردار است. برخوردار نيست

امروز اينچنين مجلس را کوچک کنند فردا شان و منزلتی برای مجلس باقی 
 !نخواهد ماند

 
 عمل به قانون اساسی را مطالبه می کنيم و محکم تر از قبل ايستاده ايم

 
سپس مهدی کروبی به روند بازداشتی ها و فشارهای مضاعف وارد شده بر 

انديشه ای که بقاء خود را در تداوم فشارها “ : بازداشت شدگان پرداخت و افزود
 “جستجو می کند، بيشترين هزينه را متحمل نظام می سازد

متاسفانه اطالع يافته ايم؛ جهت ايجاد فشار روحی و روانی : کروبی ادامه داد
بيشتر و تحقير نمودن بازداشت شدگان سياسی، آنان را با ساير زندانيان مشکل 

دار من جمله قاچاقچيان و افراد منحرف در يک مکان قرار می دهند که اين 
به بهانه های مختصر زنان و دختران را . مساله به هيچ وجه در شان نظام نيست

دستگير می کنند در حاليکه طبق آموزه های دينی و انقالبيمان می بايست حرمت 
 .اين قشر از جامعه بيش از پيش حفظ شود

هجمه ی تبليغات روزافزون ناسزا گويی ها و تهمت زنی ها بيشتر به يک دوی 
چنانچه گويی آنان که بيشتر فحاشی کنند و دروغ ! مارتن سياسی شبيه شده است

با اتخاذ چنين شيوه ای می خواهند ! ببندند نزد دولتمردان عزت بيشتری می يابند
چنان جلوه دهند که گويی مائيم که ضد انقالبيم، از دين برگشته ايم و مخالف 

 !!نظاميم
فکر می کنند با افزايش فشارها و حجم گسترده : دبير کل حزب اعتماد ملی افزود

ی توهين ها و تهمت های روزمره شان می توانند بر اوضاع مسلط شده و بر 
بکوبند اما نمی دانند که ما همچنان به قانون اساسی و “ مردند و رفتند”طبل تبليغ 

ظرفيتهای موجود آن اعتقاد داريم و محکم تر از قبل ايستاده ايم و عمل به قانون 
 .اساسی را مطالبه می کنيم

 
 نقش مردم را به رسميت بشناسيد

 
حزب و جريان و گروه : وی در پايان توجه حاکميت را به اين نکته جلب کرد که

بدانيد و توجه کنيد که دنيای امروز بر . خاصی متولی اين اعتراضات نيست
مبنای تکنولوژی و ارتباطات استوار بوده که نقش بالمنازع آنرا مردم ايفا می 

 .پس نقش مردم را به رسميت بشناسيد. کنند

 :مهدی کروبی
 نقش مردم را به رسميت بشناسيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
عمل به قانون ”: مهدی کروبی در ديدار با اعضای سازمان مجاهدين انقالب
 “اساسی را مطالبه می کنيم و محکم تر از قبل ايستاده ايم

 
 : سحام نيوز

حجت االسالم والمسلمين مهدی کروبی همچنان پذيرای ميهمانان نوروزی خويش 
پذيرای اعضای سازمان  ٨٩کروبی روز پنج شنبه نوزدهم فرودين ماه . است

 .مجاهدين انقالب بود
در اين ديدار ابتدا تنی چند از اعضای سازمان مجاهدين انقالب به بيان نقطه 

نظرات خود پرداخته و سواالتی پيرامون سخنرانی اخير مقام اجرايی کشور و 
تبعات و هزينه های ناشی از اينگونه سخنرانی های نامناسب را يادآور شده و در 

نهايت در تقبييح ادامه روند بازداشتی ها و فشارهای مضاعف وارد شده بر 
 .بازداشت شدگان، نکاتی را بيان نمودند

با بکارگيری ادبيات سخيف، به تمدن چندين هزار ساله ی ايرانيان دهن کجی می 
 !!کنند

مهدی کروبی ضمن خوش آمد گويی و تبريک سال جديد، نکات مطرح شده را با 
متاسفانه ادبيات استفاده شده در سخنرانی اخير : اهميت توصيف نموده و افزود

مسوول اجرايی کشور که در اروميه بيان شد، به هيچ وجه در شان يک رئيس 
جالب آنکه رفتار و اعمالی که موجب دشمن تراشی شود و تبعات ! جمهور نيست

افراط و !! سنگينی را برای ملت به ارمغان آورد، سياست و تدبير می نامند
تفريط را بدانجا رسانده اند که يک روز نامه نگاری می کنند، روز ديگر جهت 
ارتباط گيری و نشستن پای ميز مذاکره، متوسل به فرستادن واسطه می شوند و 

!) هر چی دستت می دهند، نخوان! گردن کلفت! گنده گو(امروز با ادبياتی سبک 
 !به تمدن چندين هزار ساله ی ايرانيان دهن کجی می کنند

در صورت هرگونه تجاوز احتمالی همه در يک صف از کشور دفاع خواهيم 
 کرد

! مگر ما با دولت امريکا تازه درگير شده ايم؟: دبيرکل حزب اعتماد ملی ادامه داد
، ٣٢مرداد  ٢٨کودتای . وقايع تلخی را از دولتمردان امريکائی تجربه کرده ايم

به ترکيه در مساله کاپيتاالسيون، هشت سال جنگ تحميلی و ) ره(تبعيد امام
حمايت امريکا از رژيم بعث و تحريم های اقتصادی از جمله درگيريهای 

. تهديدات فعلی، چيز جديدی نيست. جمهوری اسالمی با ايالت متحده بوده است
البته ما نيز همچون ساير مردم و دوشادوش ملت، اين تهديدات را محکوم می 
کنيم و در صورت هرگونه تجاوز احتمالی همه در يک صف از کشور دفاع 

خواهيم کرد، همانطوری که قبال ملت قهرمان و شهيد پرور ايران امتحان خود را 
 .پس داده اند

به ياد داريم در زمان امام، شهيد رجايی در جواب رئيس جمهور فرانسه از 
جالب آنکه تعابير استفاده شده توسط شهيد رجايی (برخی تعابير تند استفاده نمود 

، .)به هيچ وجه قابل قياس با اين قماش سخنان اخير مسول اجرايی کشور نبود
امام پس از آگاهی از اين موضوع، فوری برخورد کردند و جايگاه ايشان را به 

: دبيرکل حزب اعتماد ملی سخنان خود را اينگونه ادامه داد. وی متذکر شدند
هنر آنستکه به تهديدات، پاسخی مستدل و منطقی داده تا . دشمن تراشی هنر نيست

اذهان عمومی ملتها و دولتها بسوی حقيقت نيل يابد، به نحوی که تهديدات مرتفع 
 .و به فرصتها بدل گردند

 
اگر امروز اينچنين مجلس را کوچک کنند، فردا شان و منزلتی برای مجلس باقی 

 !نخواهد ماند
: مهدی کروبی همچنين درباره سخنان مشابه احمدی نژاد در قبال مجلس گفت
 متاسفانه عالوه بر اتخاذ سياست نهادينه سازی دروغ در جامعه، بکارگيری 
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زمانی که سفير ايران در رابطه با اين . باالخره بايد عالمت سوالی ايجاد شود
بيند از طرفی با  کند، هلند می رود با يک وزير هلندی صحبت می موضوع می

کند  گويد ايران مردمش را اذيت می دولت ايران ارتباط دارد و از طرف ديگر می
آيند ناراضی  جا می ولی پناهندگانی که اين. کنيم جا قبول می هايش را اين و پناهنده

شود که بر سر اين موضوع بايد با  نتيجه اين می. کنند هستند و باالخره کاری می
 .سفير صحبت کنيم

 
های اجتماعی متفاوت  های ايرانی و شبکه دانم خبر داری يا نه اما در رسانه نمی

های زيادی حول اين ماجرا در گرفت و موافقين و مخالفين  بوک بحث مثل فيس
يکی از نقدهای موجود اين است که شما با اين کارتان تاثير منفی . زيادی داشت

اين را چطور . آميز مردم ايران گذاشتيد بر نگاه جهانيان بر جنبش مسالمت
 بينی؟ می
 

اوال در مورد اين اخبار بايد بگويم که بعد از انجام اين کار سه روز . خير، اصال
ساعت نيست که  ٢٤خود من . حبس بوديم و نتوانستيم هيچ خبری را بخوانيم

متاسفانه . اند ی ما نوشته هايی درباره خوانم که چه چيز آزادم و هنوز دارم می
دانند ما چرا به  هايی که نوشته شده است توسط کسانی است که نمی خيلی از چيز

 .ايم کار کرده جا رفتيم و چه آن
. ما اصال اين کار را نکرديم. ايم اند که ما پرچم را سوزانده ها نوشته شنيدم بعضی

قبل از آن در مورد اين موضوع بحث کرديم و تصميم گرفتيم که نه آن را 
هايش را باز کرديم و پرچم ندا را  خيلی آرام گره. اش کنيم بسوزانيم و نه پاره
ببينيد ما رفتيم اين کار . ها را بدهيم توانيم جواب اين اآلن تازه می. جايگزين کرديم

اتفاقا تنها خشونتی . را کرديم و خيلی مواظب بوديم که هيچ خشونتی نشان ندهيم
خواست به ما  داد و می آقايی بود که فحش می. که ديدم از اعضای سفارت بود

 .حمله کند
خواست بيايد باال و ما را  ما جايی در آن باال هشت نفری بوديم، تک و تنها می

شان را  کنيد پس من خودم ترتيب گفت شما کاری نمی ها نيز می به پليس. بزند
 .دهم می
 

يعنی نه از سوی شما خشونتی اعمال شد و نه حاضر بوديد خشونتی را از طرف 
 آنان بپذيريد؟

 
خواستم با دست يا فک  يعنی نمی. خواستيم طوری شود که درگيری ايجاد شود نمی

هدفمان اين بود که بدون . شکسته بيرون بيايم ولی از اين لحاظ پيروز شديم
خشونت اين کار را کنيم و پليس ها بعد از اين که سه بار اعالم کردند شما بايد 

 .برويد باالخره آمدند ما را در ماشين پليس گذاشتند و بردند
 

 يعنی شما هيچ مقاومتی در مقابل پليس هم انجام نداديد؟
 

ها دعوا  هنگامی که گفتند بياييد پايين، خودشان آمدند و ما را بردند ولی ما با آن
حتی من شخصا جايی به پليس گفتم که هيچ مشکلی با شما ندارم و حتی . نکرديم

دهيد که برخورد پليس بايد  جا جلوی سفارت نشان می خيلی خوشحالم که شما اين
 .چگونه باشد، بايد با احترام برخورد کند

داد و  پليس چندباری جلوی آن آقايی که در سفارت بود و به ما فحش می
جا ديدند که در يک کشور دموکرات پليس  آن. خواست حمله کند را گرفت می

خوشحال بودم که هم خودم اين را تجربه کردم و هم . چگونه بايد برخورد کند
 .ها اين را ديدند سفارتی

 
تان، گروهی جوان  شود گفت گروه هلندی هستی، آيا می -تو يک جوان ايرانی 

 بود؟
 

ساله نيز  ٢١جويان  ام؛ ولی دانش سال نرسيده مثال من خودم به سی. تا حدی
 .سال بوديم ٣٠بودند ولی بيشترمان حول و حوش  ٤٠تا  ٣٥ها  بعضی. نبوديم

  :بگذاريد خودمان توضيح دهيم
 هدف از ورود به سفارت ايران در هلند چه بود؟ 

 
يکی از شرکت کنندگان در حمله به سفارت ايران در الهه، هدف های اين • 

 ...حرکت را تشريح کرده است 
 : شکوفه منتظری -راديو زمانه 

آوريل  ٦۶شنبه  ی بيرونی سفارت ايران، روز سه محوطه. بر مثل بمب ترکيد
 .ی هلند توسط گروهی از معترضان اشغال شد در شهر الهه ٢٠١٠

وطن «داد که به  فيلم گرفته شده از محل، يکی از کارمندان سفارت را نشان می
دمشون «گفت  يکی می. گفت که سفارت را گرفته بودند ناسزا می »فروشاِن خائنی

ها دادشان هوا رفته بود و هر کسی چيزی  خيلی. ، آن يکی شاکی بود»گرم
گفت  آن يکی می. اند، ديگری گفت آنارشيست هستند يکی گفت کمونيست. گفت می

زد، آهای پيرزن  يکی از آن طرف داد می. گوارا به سرشان گشاد است کاله چه
 .سی سال دير رسيديد! ها پيرمرد

شان چه بود؟ واقعا  ها که بودند؟ ايسم اما واقعا ماجرا از چه قرار بود؟ اصال اين
يکی از  »صاد. سين«های استالينی؟  گوارايی داشتند با سيبيل های گشاد چه کاله

از او خواستم خودش بگويد ماجرا . افرادی بود که در اين حرکت شرکت داشت
 :از چه قرار است

 
شنبه ما با گروهی از دوستان، بخشی از خاک سفارت را گرفتيم يا به قول  سه

برای ما خيلی دردناک بود که هلند، بخشی از خاک خود را . ها آزاد کرديم بعضی
 .به ايران بدهد و کسانی از اين خاک استفاده کنند که حکومِت مردم ايران نيستند

ما تصميم گرفتيم، تعداد کمی ايرانی و تعداد بزرگتری غير ايرانی، هلندی و 
جا را به شکل سمبليک بگيريم و پرچم جمهوری  های ديگر، زمين آن مليت

اسالمی را که البته ما با آن هم دشمنی نداشتيم، برداشتيم تا نشان دهيم آن حکومت 
کند و زمان کوتاهی تا وقتی پليس بيايد و ما را ببرد،  جا حکومت نمی ديگر اين

 .اين خاک مال ما و مردم ايران باشد
 

 به جای پرچم ايران چيزی جايگزين کرديد؟
 

. سر اين موضوع خيلی بحث کرديم، چه چيزی بگذاريم که متعلق به مردم باشد
ها  ها سبز نيستند، اگر سرخ باشد، بعضی گفتيم اگر سبز باشد، خب بعضی

گفتيم . خيلی از آن گروه اصال سوسياليست يا کمونيست نبودند. سوسياليست نيستند
ها است ولی کل گروه آنارشيست نبود و در  سياه باشد که متعلق به آنارشيست

شود  ديديم با رنگ نمی. ها آنارشيسم نوعی فحش است ايران برای خيلی
پس تصويری را انتخاب کرديم که در . تکثرگرايی داخل گروه را منعکس کرد

در نتيجه . اين وقت تاثير زيادی بر مردم گذاشته است و آن تصوير ندا است
البته نه . چيزی که ما جايگزين کرديم، پرچمی مشکی بود با تصوير ندا آقاسلطان

اما برای ما . ی مردم ندا هستند يا چيزهايی از اين قبيل که بگوييم همه اين
جا مال خود  توانستيم پيدا کنيم و نشان دهيم اين ترين تصويری بود که می قوی

 .ها است ايرانی
 

ی هلند يا مردم داخل ايران  کار شما سمبليک بود، مخاطبتان چه کسی بود؟ جامعه
 شد؟ را نيز شامل می

 
کامال سمبليک بود و ما با خود ساختمان سفارت و . کار چند هدف داشت  اين

هيچ خشونتی نداشتيم، به داخل ساختمان نرفتيم . مردم سفارت هيچ کاری نکرديم
. به هيچ عنوان به ساختمان و مردمش نزديک نشديم. و مردم را کتک نزديم

خصوص در اين دوره که مقداری  ترين مخاطب برای ما مردم ايران بودند، به مهم
زنم افراد معترض کمی از مبارزه خسته  حدس می. تر شده است اوضاع آرام

 .اند شده
در هر حال ماجرا مثل مبارزه با يک غول و ديوی است که صد جان دارد و 

ايرانيان هلند خواستيم  ما ايرانيان و غير. گيرد انرژی انسان را می. رود اصال نمی
شود و  ها هم از اتفاقات ايران ناراحت می هلندی. دهيم، هنوز هستيم نشان می

زمانی که . جا هست اما مخاطب ديگری نيز اين. توانند درگير ماجرا نشوند نمی
جا  شود و آن کنی که به سفارت ربط دارد، داستان سياسی می کاری می
 .شوند مدارها نيز به يکديگر وصل می سياست

 
خواستيد توجه دولت هلند را به روابطش با دولت ايران  يعنی به شکلی شما می

 جلب کنيد؟
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روسيه متاسفانه از ايران پشتيبانی کرده است و گفتيم اگر به روسی نيز بنويسيم 
خواستيم به زبان اسپانيايی  حتی می. که در روسيه آن را بخوانند خوب است

بنويسيم که در ونزوئال و ديگر کشورهايی که دولت هايشان متحد دولت ايران 
کنيم  اما سعی می. ولی متاسفانه به موقع حاضر نشد.هستند، بتوانند آن را بخوانند

 .در روزهای آينده اين کار را انجام دهيم
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ها  ی اين حرف هايی که به شما وارد است اين است که دوره يکی ديگر از نقد
اما از . گرفتند ريختند سفارت آمريکا را می ها می زمانی که آدم. گذشته است

. های مشابه ای در خارج از کشور داشتيم نمونه ٥٧طرفی ما قبل از انقالب 
جويان و محصلين ايرانی، بارها اعتراض هايی از اين  کنفدراسيون جهانی دانش

در واقع . جا تحصن کرده است های ايران رفته و آن به سفارت. دست کرده است
های ديگری که در چند ماه اخير اتفاق افتاده  ايد و نمونه کاری که شما امروز کرده

ها را به يکديگر ربط  شود اين به نظرت می. است به نوعی تکرار تاريخ است
 داد؟
 

که دوره ی کاری تمام شده و عده ای اين کار را  اوال من بگويم با اين استدالل
کس  يعنی اگر ما بگوييم هيچ. شود که آدم کاری نکند کنند، دليل نمی ديگر نمی

رود تظاهرات، دليل است که ديگر تظاهرات نکنيم؟ ولی اگر اين کاری که ما  نمی
کرديم را بخواهيم با اشغال سفارت آمريکا در ايران مقايسه کنيم، اوال آن ها 

روز نگه  ٤٤٤ها را  جا کار می کردند را گروگان گرفتند و آن مردمی که آن
عنوان دستی به سفارت نزديم و حتی نزديک به اهالی سفارت   ما به هيچ. داشتند
که حکومتی  ما فقط گفتيم اين خاکی که هلند به ايران داده است، به دليل اين. نشديم

 ٦٠تا  ٣٠کند که حکومت مردم ايران نيست، خاک را به مدت  از آن استفاده می
 .دقيقه بگيريم

 يورش مجدد نيروهاي امنيتي به منزل 
 حسام الدين بهمن آبادي، فعال حقوق بشر

 
 
 
 
 
 
 
 

در پی سناريو سازی دستگاه های امنيتی بر عليه فعاالن  –خبرگزاری هرانا 
حقوق بشر، شب گذشته تعدادی از نيروهای لباس شخصی برای دومين بار به 

 .منزل حسام الدين بهمن آبادی، خبرنگار و فعال حقوق بشر يورش بردند
تن از نيروهای لباس شخصی راس ساعت  4بنا بر اطالع گزارشگران هرانا، 

دوشنبه شب با در دست داشتن حکم قضايی به منظور بازداشت حسام الدين  9:30
بهمن آبادی به منزل پدری وی مراجعه کردند اما به دليل عدم حضور نامبرده 

  .موفق به بازداشتش نشدند
اسفند  11گفتنی است پيش تر و در پی يورش های هماهنگ و سازمان يافته ی 

نيز ماموران امنيتی به منزل اين عضو سابق مجموعه فعاالن حقوق بشر مراجعه 
کرده بودند و ضمن تفتيش وسايل شخصی اقدام به ضبط کامپيوتر، سی دی ها و 
بعضا وسايل شخصی وی نمودند و چند روز بعد نيز به صورت تلفنی به تهديد 

 .خانواده در راستای معرفی فرزندشان پرداختند
گفتنی است، اداره ی اطالعات سپاه اتهام آقای بهمن آبادی را جرايم اينترنتی و 

 .اقدام عليه امنيت ملی عنوان کرده است
شايان ذکر است که اکنون بسياری از فعاالن حقوق بشر در وضعيتی نامعلوم در 

الف سپاه پاسداران زندان اوين در وضعيت نگران کننده ای  2زندان و خاصه بند 
 .بسر می برند

 کنی؟ چه کاری می. يک کم سراغ خودت برويم
 

خيلی اهل هنر . ام شود گفت ايران را تقريبا نديده ام؛ می من در هلند بزرگ شده
نوازم و از اجراهای  چند ساز مختلف را می. هستم و شغل من موسيقی است

 .آورم مختلف پول در می
 

 مدار گذاشت؟ توان اسم تو را سياست يعنی خيلی هم نمی
 

کردند  گرفتند و کاری می ای از حزب پول می ای بودند که عده دانم دوره می. اصال
. شوند کنند از آن مبارزه دور می ولی کسانی که اين کار را به عنوان شغل می

جا بودند مثال خود من اهل هنر هستم، يکی ديگر از دوستان کار  هايی که آن بچه
يکی روشنفکر و ديگری در يک اداره کار . کسی شغل بنايی داشت. کند تئاتر می

 .کند می
 

ی ايران را داری؟ هنرمند  قدر دغدغه ای چرا اين تو که خودت در هلند بزرگ شده
ای می گويند هنرمندان روح لطيفی دارند، چه شد که  هستی و در برخورد کليشه
 به چنين ضرورتی رسيدی؟

 
. ام ام، اما هميشه در ارتباط با ايران بوده درست است که من در هلند بزرگ شده

با . کنم ام در ايران تلفنی صحبت می بار من با دايی بار يا دو ماهی يک ماهی يک
ارتباطی که . شود ام هنوز دلم برايش تنگ می ام را نديده سال است دايی ٢٥که  اين

هايی که  خورم و خاطره ، غذايی که می هنامه با ايران دارم بر اساس موسيقی، شا
که بگويم خون ايران در رگ من است و ايران وطن  نه اين. کنند است تعريف می

من است ولی چيز ديگری که هست اين است که من شهروند دنيا هستم و زمانی 
ها  کنم بايد به آن بينم در کشورهای مختلف نابرابری وجود دارد، حس می که می

 .ها کمک کردند ها به اين دليل به ايرانی طور که اين هلندی همين. کمک کنم
توانم  اگر من بخواهم مردمی را کمک کنم، به ايرانيان بيش از افراد ديگر می

ها را کمک کنم اما نه زبانشان  ها و فلسطينی خواهم تبتی طور می همين. کمک کنم
که به عنوان  به دليل اين. شناسم دانم و نه تاريخ و سياستشان را درست می را می

توانم برای حقوق ايرانيان فعال  يک ايرانی هلندی اين آشنايی را با ايران دارم می
 .باشم

 
 گروه شما چگونه عمل کرده است؟

 
نه . کار را انجام دادند، هيچ ربط خاصی به هم نداشتند اين گروهی که رفتند و اين

. اند آيند و نه قبل از اين همکاری با هم داشته از يک گروه يا حزب سياسی می
ها سوسياليست کمونيست  نفر از آن  ٣يا  ٢ها تا حدی آنارشيست بودند،  بعضی
هايی که اگر بخواهند  گروه. خود من تا حدی سمپاتی برای جنبش سبز دارم. بودند

به عنوان جنبش با يکديگر کار کنند قبل از اين که در مبارزه متحد شوند، بر سر 
ها در اسپانيا خيلی با  ها و کمونيست مثال آنارشيست. زنند و کول يکديگر می

. که فهميدند يک فاشيستی هم هست که بايد با آن بجنگدند يکديگر جنگيدند تا اين
جا رفتيم هيچ ربطی به جايی نداشتيم بنابراين اين گروه هيچ  يعنی مايی که آن

 .رهبری هم نداشتند
 

اما خودت نيز اشاره کردی که تازه . جاهای مختلف خيلی راجع به شما نوشتند
کنی اگر کسی  فکر می. ساعت نيست که بيرون هستی ٢٤ديشب آمدی و هنوز 

جا رفتيد و چرا اين کار را کرديد بايد از کجا  بخواهد بداند که شما چرا به آن
 ها به آن مراجعه کنند؟ بشنود؟ آيا منبعی داريد که آدم

 
متاسفانه . ايم ی اولی که داديم آدرس آن را نوشته ما سايتی داريم که در اعالميه

. شود جا گم می فرستند و اسم اين سايت آن ها همه خبر را به يکديگر می ديدم بچه
کنيم وبالگی به اسم ايران ليوز  تنها جايی که ما به عنوان گروه داريم کاری می

  com.blogspot.iranlives. ( است
های فارسی، انگليسی و روسی  ی ما به زبان جا تنها جايی است که اعالميه آن

 .نوشته شده است
 

 چرا روسی؟
 

. خواستيم مردم کشورهايی ديگر نيز به وضعيت ايران آگاه شوند زيرا می
 مثال حکومت . کنند هايی هستند که بيش از حد با ايران همکاری می حکومت
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اين در حالی است که به هنگام پيدا شدن جسد آثار ضرب و شتم و خونريزی . اند
 . بر روی بدن مقتول مشخص بوده است

مامورين اداره اطالعات خانواده اميری را تهديد و از پيگيری علت واقعی مرگ 
مامورين آنها را مجبور کرده اند تا جسد را . اين کارمند آذربايجانی منع کرده اند
اين کارمند ديوان محاسبات آذربايجان . بدون بررسی دقيق پزشکی دفن کنند

. شرقی در زمينه مبارزه با فساد اداری در استان آذربايجان شرقی فعال بوده است
وی در همين راستا طی نامه هايی به سران نظام از فساد اداری موجود در اين 

 . استان انتقاد و خواهان مبارزه با فساد اداری در ادارات اين استان شده بود
نزديکان اميری می گويند اين کارمند آذربايجانی به دليل پيگيری جدی پرونده 

های فساد اداری مسئولين رده باالی استان آذربايجانشرقی از طرف اداره 
 . اطالعات تبريز احضار و تهديد به مرگ شده بود

 
  بازداشت فعالين مدنی آذربايجانی

مسابقات تيم تراکتورسازی تبريز در ماههای اخير به صحنه طرح مطالبات ملی 
و زبانی آذربايجانيها تبديل شده است و ماموران امنيتی ايران سعی در محدود 

 . کردن بروز احساسات ملی آذربايجانيها پس از مسابقات اين تيم را دارند
محمد عليمرادی فعال مدنی آذربايجانی و از هواداران تيم فوتبال تراکتورسازی 

روز بازداشت موقت به  ١٣پس از تحمل ) ٢٠١٠فوريه  ٢(٨٨بهمن  ١٣تبريز 
بازداشت عليمرادی . ميليون تومانی از زندان تبريز آزاد شده است ٢٠قيد وثيقه 

پس از چاپ و انتشار گسترده پوستر تبليغاتی تيم فوتبال تراکتورسازی به زبان 
اين پوسترها با مجوز باشگاه تراکتورسازی . ترکی آذربايجانی صورت گرفته بود

 . و با هماهنگی اداره ارشاد تبريز چاپ و منتشر شده است
پيش از اين نيز چاپخانه و ليتوگرافی نگار و عافيت و صوتی تصويری 

آذربايجان در رابطه با اين پرونده از سوی ادارات اطالعات و اماکن تبريز پلمپ 
و علی عافيت، داود شيری و چندين تن ديگر در اين ارتباط بازداشت شده بودند 

 . که همگی به قيد وثيقه از زندان آزاد شده اند
بازداشت فعالين فرهنگی آذربايجانی و پلمپ مراکز چاپ و انتشار پوسترهای تيم 
تراکتورسازی تبريز و آزار و اذيت صاحبان آنها در حالی صورت می پذيرد که 

اين پوسترها پس از کسب مجوز نشر از باشگاه تراکتورسازی و با موافقت 
 . اصولی اداره ارشاد تبريز انتشار يافته بود

و روح اهللا حيدری ) کارمند سازمان آب و فاضالب استان قم(رحيم حسين زاده 
در جريان ) ٢٠١٠فوريه  ٢۶(٨٨اسفند  ٧شهروندان آذربايجانی روز جمعه 

مسابقات بين المللی کشتی يادگار امام توسط ماموران امنيتی و انتظامی قم 
بازداشت اين فعالين توام با . بازداشت و پس از چند روز به قيد وثيقه آزاد شدند

آذربايجان وار اولسون ؛ ايسته مين «ضرب و شتم آنها و بدنبال طرح شعارهای 
زنجان تبريز همدان ؛ ياشاسين «و  »ياشاسين آذربايجان«، »خوار اولسون

توسط آذربايجانيهای حاضر در سالن و تشويق کشتی گيران ترک  »آذربايجان
 . شرکت کننده در اين مسابقات صورت گرفته بود

اتهام اين افراد اشاعه پان ترکيسم از طريق تشويق کشتی گيران ترک شرکت 
دادرسی  ۵کننده در اين تورنمنت بين المللی عنوان شده و پرونده در شعبه 

 . دادگستری استان قم در جريان است
سال گذشته نيز در جريان برگزاری اين تورنمنت بين المللی جالل ذوالفقاری و 

محمد سليمانی از فعالين مدنی آذربايجانی در قم پس از تشويق کشتی گيران ترک 
شرکت کننده در اين مسابقات بازداشت شده بودند که بدنبال اعتراض کنفدراسيون 

 . اين افراد پس از چند ساعت بازداشت آزاد شدند) فيال(جهانی کشتی
مهدی اژدری، بابک ميامی، حسن کريمی و شهروز تختی چهار از فعال مدنی 

از سوی ) ٢٠١٠فوريه  ٢٣(٨٨اسفند  ۴آذربايجانی در اردبيل روز سه شنبه 
ماموران اداره اطالعات بازداشت و پس از چهار روز بازداشت موقت به قيد 

بازداشت اين افراد بدنبال . ميليون تومانی از زندان آزاد شدند ٣٠ضمانت و وثيقه 
پخش گسترده اعالميه هايی با موضوع تبريک روز جهانی زبان مادری در 

سطح شهرهای استان اردبيل و مناطق ترک نشين استان گيالن صورت گرفته 
ماموران اداره اطالعات اردبيل پس از بازداشت اين افراد با مراجعه به . بود

منزل مهدی اژدری اقدام به تفتيش خانه نموده و کيس کامپيوتر ، کتاب و ديگر 
 . وسائل شخصی وی را با خود برده بودند

 
  بالتکليفی فعالين آذربايجانی در زندان

 )٢٠١٠ژانويه  ١٨(٨٨دی  ٢٨عبداهللا صدوقی روزنامه نگار آذربايجانی که 
 ١٨(٨٨بهمن  ٢٩بازداشت شده بود در شرايط بالتکليفی در زندان تبريز از 

اين روزنامه نگار آذربايجانی . دست به اعتصاب غذا زده است) ٢٠١٠فوريه 
 داليل اعتصاب غذای خود را اعتراض به دستگيريش پس از چاپ پوستر 

 نقض حقوق بشر در آذربايجان 
گزارش ماهانه انجمن دفاع از زندانيان سياسی آذربايجانی در 

  ٢٠١٠فوريه  -)آداپ(ايران 
 اخبار روز 

 ٢٠١٠نقض سيستماتيک حقوق انسانی آذربايجانيها در ايران در ماه فوريه سال 
فعالين آذربايجانی در اين ماه مورد بازداشت . همچون ماههای گذشته ادامه داشت

با فرارسيدن . خودسرانه قرار گرفته و به زندانهای طويل المدت محکوم گرديدند
روز جهانی زبان مادری شهر های آذربايجان فضايی امنيتی به خود گرفت و 
ماموران امنيتی ايران مانع از برگزاری آزادانه مراسم اين روز در شهرهای 

قتل شاعر آذربايجانی در اين ماه موجب نگرانيهای فراوان در . آذربايجان شدند
خصوص آغاز دوری از قتلهای مشکوک در شهر آذربايجان و بويژه شهر تبريز 

مسئولين امنيتی و قضائی ايران در ماه فوريه نيز از دادن مرخصی به . شده است
سعيد متين پور فعال حقوق بشر آذربايجانی که دچار بيماريهای حاد جسمی است 
امتناع کرده و وی بدون دسترسی به پزشک همچنان در زندان اوين به سر می 

ممانعت از برگزاری مراسمات فرهنگی آذربايجانی و فيلترينگ سايتهای . برد
 . اينترنتی از ديگر وقايع ماه فوريه می باشد

 
  وضعيت وخيم جسمی سعيد متين پور در زندان

سعيد متين پور فعال حقوق بشر و روزنامه نگار آذربايجانی در شرايط بد جسمی 
اين . و بدون دسترسی به امکانات پزشکی در زندان اوين تهران به سر می برد

دچار درد شديد قلب و ) ٢٠١٠ژانويه  ٢٩(٨٨بهمن  ٩روزنامه نگار زندانی 
عارضه قلبی شده و مسئولين زندان او را بعد از مدت زياد و با تاخير به پزشک 

 . منتقل کرده اند
دچار ) ٢٠٠٩سپتامبر  ١٩(٨٨شهريور  ٢٨متين پور پيش از اين نيز در 

پزشکان متخصص بر اين عقيده اند که در صورت . عارضه قلبی گرديده بود
تکرار حمالت قلبی، سالمتی جسمی متين پور دچار مشکل جدی خواهد شد و 

زندان اوين فاقد امکانات کافی پزشکی برای درمان وی می باشد بنابراين او بايد 
 . سريعا در خارج از زندان تحت درمان پزشکی قرار گيرد

مراجعات مکرر وکيل و خانواده متين پور به مسئولين قضائی و درخواست 
مرخصی وی جهت درمان در خارج از زندان تا کنون بی نتيجه مانده است و 

مقامات قضائی از ارائه پاسخ به درخواست مرخصی اين روزنامه نگار زندانی 
مسئولين قضايی به خانواده اين روزنامه نگار رندانی گفته اند که . امتناع ميکنند

وزارت اطالعات ضمن ارسال نامه ای اعطای هرگونه مرخصی به اين زندانی 
 . را ممنوع اعالم کرده است

) ٢٠٠٧می  ٢(٨۶خرداد  ۴اين فعال حقوق بشر آذربايجانی پس از دستگيری در 
دادگاه انقالب تهران  ١۵ماه بازجويی تحت شکنجه جسمی در شعبه  ٩و تحمل 

محاکمه و در جريان پرونده مربوط به حضور عده ای از شخصيتهای آذربايجانی 
در کنفرانسی حقوق بشری در کشور ترکيه به هشت سال حبس تعزيری محکوم 

اين روزنامه نگار آذربايجانی در اثر شکنجه های اعمال شده بر . گرديده است
وی در دوران بازداشت موقت دچار ناراحتی های قلبی، ريوی، سردرد و 

 . کمردرد شديد شده است
اتهام متين پور همکاری با دول خارجی متخاصم و تبليغ عليه نظام عنوان شده 

مدافعان حقوق بشر در آذربايجان اتهامات وارده به متين پور را بی اساس . است
دانسته و تصريح می کنند که متين پور به دليل فعاليت هايش در عرصه روزنامه 
نگاری و دفاع از حقوق بشر در آذربايجان مورد خشم حکومت ايران قرار گرفته 

 . است
سازمانهای بين المللی حقوق بشر از جمله عفو بين الملل و گزارشگران بدون 

مرز متين پور را زندانی عقيده و وجدان ناميده و خواهان آزادی بی قيد و شرط 
 . وی می باشند

 
  قتل شاعر آذربايجانی

مرگ مشکوک فعالين سياسی و فرهنگی آذربايجانی در سالهای اخير افزايش 
يافته به گونه ای در سالهای گذشته چندين تن از فعالين سياسی آذربايجانی به 

 . طرز مشکوکی جان باخته اند
جسد مجيد اميری شاعر آذربايجانی و کارمند ديوان محاسبات آذربايجان شرقی 

در گاراژ ) ٢٠١٠ژانويه  ٢٧(٨٨بهمن  ٧که به طرز مشکوکی جان باخته بود 
مسئولين پزشکی قانونی تبريز پس از انتقال جسد . منزلش در تبريز پيدا شده است

به اين اداره مانع از روئيت جسد اين شاعر آذربايجانی توسط خانواده اش شده اند 
 و علت مرگ اين کارمند را گازگرفتگی ناشی از دود اگزوز اتومبيل اعالم کرده 
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نگهداری مواد منفجره برای فردين مرادپور و صدور حکم حبس تعزيری برای 
 . ساله نموده اند ١٨اين نوجوان 

دادگاههای ايران فعالين آذربايجانی را که به کشورهای آذربايجان و ترکيه سفر 
می کنند را بازداشت و تحت شکنجه قرار می دهد وبر اساس اعترافات بدست 
آمده در زير اين شکنجه ها اين فعالين را با اتهام ساختگی جاسوسی محاکمه و 

 . زندانی می کند
نقی احمدی آذر مقدم نويسنده و روزنامه نگار آذربايجانی از سوی شعبه سوم 
دادگاه انقالب تبريز به پنج سال حبس تعزيری و ده سال محروميت از سفر به 

اين نويسنده آذربايجانی پس از رفت و آمد به . جمهوری آذربايجان محکوم گرديد
محافل ادبی در جمهوری آذربايجان به جاسوسی در خاک ايران عليه ارمنستان و 

 . به نفع جمهوری آذربايجان سنگين متهم گرديده است
بازداشت و پس از تحمل ) ٢٠٠٩آوريل  ۴(٨٨فروردين ماه  ١۵احمدی آذر 

ميليون تومانی از  ١۵٠تحمل صد و چهل و شش روز بازداشت به قيد وثيقه 
دادگاه اين نويسنده آذربايجانی به صورت غيرعلنی . زندان تبريز آزاد شده بود

. برگزار شده و وی از حق داشتن وکيل در دوران بازداشت محروم بوده است
خانواده احمدی آذر می گويند اين نويسنده آذربايجانی به هيچگونه اطالعات 

محرمانه ای دسترسی نداشته است تا از طريق انتقال آنها اقدام به جاسوسی نموده 
 . باشد

در سالهای گذشته نيز سعيد متين پور فعال حقوق بشر آذربايجانی بعد از سفر به 
ترکيه و علی عباسی بعد از سفر به جمهوری آذربايجان با اتهام ساختگی 

جاسوسی و ارتباط با دول بيگانه مواجه و به احکام هشت ساله و پنج ساله حبس 
 . تعزيری محکوم شده بودند

شعبه سوم دادگاه انقالب تبريز ابراهيم فرج زاده، حسين نصيری و نوراله 
حسينيان به تحمل شش ماه حبس تعزيری و جواد سلمانی و ابوالفضل نصيری به 

اتهام اين فعالين . پرداخت پانصد هزار تومان جريمه نقدی محکوم کرده است
آذربايجانی عضويت در دسته جات و گروهها به قصد برهم زدن امنيت کشور و 
تبليغ عليه نظام از طريق دعوت مردم به تجمع در سالگرد اعتراضات مردم بر 

و سفر به جمهوری  ٨۶خرداد  ١عليه کاريکاتور نژادپرستانه روزنامه ايران در 
 . آذربايجان عنوان گرديده است

اين افراد پس از آنکه اعالميه هايی در خصوص دعوت مردم به تجمع در 
سالگرد اعتراضات آذربايجانيها بر عليه کاريکاتور موهن روزنامه ايران در 

بازداشت )٢٠٠٧آوريل  ٢۶(٨۶ارديبهشت  ۶سطح شهر تبريز پخش شده بود در 
روز بازداشت موقت به قيد وثيقه  ٨١بازداشت شدگان پس از تحمل . شده بودند

 . ميليون تومانی از زندان آزاد شده بودند ١٠و  ٣٠های 
سپتامبر  ١٠(٨۶شهريور  ١٩جلسه رسيدگی به اتهامات اين فعالين آذربايجانی 

در شعبه سوم دادگاه انقالب تبريز به ) ٢٠٠٩دسامبر  ٨(٨٨آذر  ١٧و ) ٢٠٠٧
رياست قاضی بيات و به صورت غير علنی برگزار شده و علی اصغر اسماعيلی 
و صمد عالمی وکالی دادگستری در تبريز وکالت اين اين افراد را بر عهده داشته 

بازداشت شدگان در تمام مدت بازداشت از حق دسترسی به وکيل و مالقات با .اند
 . خانواده محروم بوده اند

که (بدنبال انتشار فيلمی در اينترنت که محمد خاتمی رئيس جمهور پيشين ايران 
ها  را در حال بازگويی جوکی در مورد آذربايجانی) از موسوی حمايت کرده است

دهد شهرها و دانشگاههای آذربايجان به صحنه اعتراضات آذربايجانيها  نشان می
در جريان اين اعتراضات و همزمان با سخنرانی ميرحسين موسوی در . تبديل شد

تبريز ماموران امنيتی با حمله به عده ای از حاضرين که شعار سر می دادند، 
آنها را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و عده زيادی را بازداشت کرده 

 . بودند
جهانبخش  ،)فعالين دانشجويی آذربايجانی در دانشگاه تبريز(علی و مهدی ايمانی 

جزائی  ١١١و نادر بخت آور از فعالين مدنی آذربايجانی در تبريز از سوی شعبه 
تبريز به احکام شش ماه تا سه ماه حبس تعليقی و سی ضربه شالق محکوم 

جزائی تبريز طی حکمی علی و مهدی  ١١١قاضی محمدی رئيس شعبه . گرديدند
را به شش ماه حبس تعليقی به مدت چهار سال ) دانشجويان دانشگاه تبريز(ايمانی 

روز حبس تعليقی به مدت دو سال  ٩١و جهانبخش و نادر بخت آور را هرکدام به 
 . و سی ضربه شالق محکوم کرده است

اين فعالين پس از پايان مراسم سخنرانی ميرحسين موسوی در ورزشگاه 
و بدنبال طرح شعارهايی در ) ٢٠٠٩می  ٢۵(٨٨خرداد  ۴باغشمال تبريز در 

حين مراسم با موضوع حقوق زبانی و ملی آذربايجانيها و اعتراض به جوک 
، توسط نيروهای )عضو کمپين انتخاباتی موسوی(نژادپرستانه سيد محمد خاتمی 
اتهام اين افراد اخالل در نظم عمومی و ايجاد . امنيتی ايران دستگير شده بودند

سر و صدا در حين سخنرانی مير حسين موسوی در ورزشگاه باغشمال تبريز 
 . عنوان شده است

مجوزدار و همچنين نگهداری طوالنی مدت در زندان بدون صدور هرگونه حکم 
به گفته خانواده اين روزنامه نگار زندانی وی در اثر . قضائی عنوان کرده است

کيلوگرم کاهش وزن شده است و معده وی خونريزی کرده  ٢٠اعتصاب دچار 
 . است

مسئولين زندان تبريز اين روزنامه نگار آذربايجانی را پس از اعالم اعتصاب 
که محل نگهداری زندانيان شرور و خطرناک  -جرايم زندان تبريز ١٠غذا به بند 

منتقل کرده اند و افراد شرور با تحريک مسئولين زندان اقدام به ضرب و  -است 
 . شتم اين روزنامه نگار زندانی نموده اند

 
  روز جهانی زبان مادری و جو امنيتی در آذربايجان

شهرهای آذربايجان در روز جهانی زبان مادری مملو از ماموران امنيتی و ضد 
شورش بود و آذربايجانيها در اين روز شاهد فضايی امنيتی و نظامی در 

 . شهرهای خود بودند
بدنبال پخش فراخوان فعالين آذربايجانی در تبريز و دعوت مردم به تجمع روز 

اين شهر فضايی نظامی ) ٢٠١٠فوريه  ٢١( ٨٨اسفند  ٢جهانی زبان مادری در 
حضور گسترده ماموران امنيتی در ميدان شهناز و خيابانهای .به خود گرفته بود

اطراف و گشت زنی صدها موتورسوار مسلح به اسلحه های ساچمه ای در اين 
عالوه از اين مامورين لباس شخصی در اين روز به تعداد .شهر محسوس بود

زياد در ميادين و معابر اصلی شهر مستقر و اقدام به کنترل اوضاع و جلوگيری 
 . از هرگونه تجمع بيش از دو نفر می نمودند

شهرهای ديگر آذربايجان نيز همچون تبريز فضايی امنيتی داشت و فعالين 
تورک ديلينده مدرسه اولماليدير «آذربايجانی با پخش خودکارهای مزين به شعار 

منيم «و چاپ و پخش اعالميه ها و پوسترهای تبليغاتی با شعارهای  »هر کسه
، »آنا ديلينده مدرسه اولماليدير هر کسه«، »ديليم اولن دئييل باشقا ديله دونن دئييل

آذربايجان ميللتينين «،»به تبعيضات زبانی و ملی در حق آذربايجانيها پايان دهيد«
 »آذربايجانليالرا گوره آيری سئچگيليک و تبعيضلرين دودورولماسی: ايستگی 

خواهان توقف سيستم تبعيض زبانی در ايران شده و روز جهانی زبان مادری را 
 . به آذربايجانيها تبريک گفتند

شايان ذکر است عليرغم اينکه ايران يکی از اعضای سازمان ملل متحد و متعهد 
است که از زبان مادری اتنيکهای ساکن ايران حمايت کرده و زمينه رشد و 

توسعه آنها را فراهم آورد اما با اين همه نهادهای امنيتی ايران مانع از برگزاری 
 . روز جهانی زبان مادری در مناطق غير فارس در ايران می شوند

قانون اساسی ايران تحصيل به زبان مادری اتنيکهای غير فارس ساکن  ١۵اصل 
ايران را آزاد اعالم کرده است اما خواست تحصيل به زبان مادری از سوی 

آذربايجانيها همواره با برخوردهای خشن حکومت ايران سرکوب می شود و بيش 
درصد جمعيت ايران که غيرفارس هستند از تحصيل به زبان مادری  ۶٠از 

 . محرومند
 صدور احکام سنگين زندان برای فعالين مدنی آذربايجانی 

دستگاه امنيتی و قضائی ايران با طرح اتهامات ساختگی سعی در تصوير چهره 
ای خشونت طلب از مبارزات مدنی آذربايجانيها در ايران و صدور احکام سنگين 

 . برای فعالين آذربايجانی دارد
مرتضی مرادپور، فردين مرادپور، رسول بدلی، علی بدلی، امين پاشا قره باغی 
و آرش عشقی موالن از فعالين مدنی آذربايجانی در تبريز در دادگاه تجديد نظر 

 . استان آذربايجان شرقی به شش سال تا شش ماه زندان محکوم شدند
ساله  ١٨شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر آذربايجانشرقی فردين مرادپور نوجوان 

آذربايجانی را به شش سال حبس تعزيری و مرتضی مرادپور و رسول بدلی را 
 . به ترتيب به سه سال و دو سال حبس تعزيری محکوم کرد

اتهام اين افراد اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم بر عليه امنيت کشور، تبليغ 
 . عليه نظام و تهيه و نگهداری مواد منفجره عنوان شده است

دادگاه همچنين علی بدلی، امين پاشا قره باغی و آرش عشقی موالن از فعالين 
مدنی آذربايجانی را به اتهام تبليغ عليه نظام محاکمه و هر کدام را به تحمل شش 

 . ماه حبس تعزيری محکوم کرده است
در پارک ) ٢٠٠٩می  ٢٢(٨٨خرداد  ١اين افراد در جريان راهپيمايی خانوادگی 

ائل گولی تبريز و پس از طرح شعارهايی در رابطه با حقوق زبانی و ملی 
آذربايجانيها بازداشت و پس از نزديک به سه ماه بازداشت به قيد وثيقه آزاد شده 

 . بودند
نيروهای امنيتی و انتظامی ايران در حين برگزاری مراسم با تيراندازی و پرتاب 
گاز اشک آور به سوی شعار دهندگان به آنها حمله برده و عده ای را مجروح و 

 . بازداشت کرده بودند
مسئولين امنيتی و قضايی ايران در جريان اين پرونده با استناد به ترقه های آتش 

 بازی کودکان در منزل برادران مرادپور اقدام به طرح اتهام ساختگی تهيه و 
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اشراق که مسئوليت برگزاری اين مراسم را برعهده داشت خبر از لغو مجوز اين 
 . مراسم دادند

مسئولين برگزاری مراسم در نظر داشتند تا اين مراسم با برگزاری شب شعر 
 . ترکی آذربايجانی، سخنرانی مورخين و برپايی نمايشگاه عکس برگزار گردد

( ١٣٨٠پيش از اين نيز جمعيت اسالمی دانشجويان دانشگاه زنجان که در سال 
در اين دانشگاه تاسيس شده بود اقدام به برگزاری برنامه های متنوع ) ٢٠٠١

فرهنگی و اجتماعی و انتشار نشريات با محوريت حقوق اتنيکهای غير فارس با 
 . محوريت آذربايجانيها می نمود

مسئولين دانشگاه زنجان پس از برگزاری مراسم روز جهانی زبان مادری توسط 
اين ) ٢٠٠۶(١٣٨۵جمعيت اسالمی دانشجويان دانشگاه زنجان در اسفند سال 

تشکل دانشجويی را منحل و داوود خداکرمی دانشجوی کارشناسی رياضی و 
 . دبير اين تشکل دانشجويی را از دانشگاه اخراج کرده بودند

 
  فيلترينگ سايتهای اينترنتی

از ) ٢٠١٠فوريه  ٨(٨٨بهمن  ١٩سايت اينترنتی بيزيم تبريز نيوز روز دوشنبه 
اين سايت اينترنتی يکی از مراکز فعال . سوی اداره مخابرات ايران فيلتر شد

خبری در منطقه آذربايجان می باشد که پس از فعاليت موثر در زمينه اطالع 
 . رسانی در عرصه های اجتماعی، فرهنگی وسياسی فيلتر می شود

فيلترينگ اين سايت اينترنتی در راستای ايجاد اختالل برای جريان آزاد 
اطالعات و ممانعت از دسترسی کاربران داخلی به اخبار و رويدادهای 

 . آذربايجانيها در ايران صورت می گيرد
در سالهای گذشته نيز سايتهای اينترنتی آداپ، ساواالن سسی، اويرنجی، ميللی 
حرکت، گوناسکام و دهها سايت اينترنتی ديگر که همگی اخبار و وقايع منطقه 
آذربايجان در شمال غرب ايران را منتشر می کردند از سوی حکومت ايران 

 . فيلتر شده اند

 بهروز جاويد تهراني از انفرادي خارج شد 
 
 
 
 

 
 :اخبار روز 

بهروز جاويد تهرانی بعد از چندين روز اعتصاب غذا، زندانبانان را : گزارش دريافتی
مجبور به پذيرش خواسته ی خود نمود و از انفرادی خارج و به بند يک زندان گوهردشت 

 .منتقل شد و همزمان با اين به اعتصاب غذای خود پايان داد
به گزارش فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، جاويد طهرانی يک ماه در سلول 

های انفرادی بند يک و سيزده روز را در اعتصاب غذا به سر برد اما با مقاومت 
وپايداری از حقوق خود دفاع کرد و زندانبانان را وادار به تن دادن به خواسته های خود 

 .کرد
. بهروز جاويد طهرانی در طی اين مدت تحت شکنجه های روحی و جسمی قرار داشت

زندانيان . يکی از سلول ها را به شکنجه گاه تبديل کرده است ١حسن آخريان رئيس بند 
بی دفاع را پس از دست بند، پابند و چشم بند زدن به آنجا منتقل می کنند و برای مدتهای 

اين شکنجه گاه از زمان انتصاب آخريان به عنوان . طوالنی مورد شکنجه قرار می دهند
آقای طهرانی به دليل شرايط طاقت فرسا و غيرانسانی . رئيس اين بند درست شده است

هنگام بازگشت به بند مورد . ی بااليی برخوردار بود بسيار الغر شده بود ولی از روحيه
او از محبوبيت و احترام خاصی در بين زندانيان . استقبال ساير زندانيان قرار گرفت

 .برخوردار است
هفته است که در  ٢در حال حاضر تعدادی از زندانيان در سلولهای انفرادی نزديک به 

اسحاق سورانی، حسين کريمی، رضا جاللی، عباس يوسفی . اعتصاب غذا بسر می برند
اسحاق سورانی از جمله کسانی است که در . و محمد نصاری از جمله ی آن ها می باشند

باندهای مافيايی که توسط آخريان برای سرکوب زندانيان بکار برده می شد شرکت 
آخريان به او دستور می داد که چه کسی از زندانيان بايد مورد تهاجم قرار گيرد و . داشت

آقای سورانی هنگامی که . مورد ضرب و شتم قرار گرفته و يا با چاقو بايد زخمی شود
دستور آخريان را اطاعت نکرد و از کاری که تا به حال کرده ابراز تاسف و شرمندگی 

او اين موضوع را به . نمود به سلولهای انفرادی منتقل گرديده و مورد شکنجه قرار گرفت
 .قاضی ناظر بر زندان اطالع داد ولی توجهی به گفته های او نشد

بهمن شرکت  ٢١در روز  ١حسين کريمی يکی از کسانی است که در آزاد سازی بند 
داشت و حسن آخريان را به خاطر توهين خانوادگی گوشمالی داده بود و وی را بطور 

او محکوم به اعدام است و برای انتقام گرفتن از اين . عريان از بند بيرون انداخته بود
 .زندانی قصد اجرای حکم او را دارند

وضعيت جسمی اين زندانيان رو به وخامت گذاشته و به خاطر شرايط طاقت فرسا و 
 . شکنجه های قرون وسطائی خطر جدی جان آنها را تهديد می کند

به صورت )٢٠١٠ژانويه  ٢٠و  ١٩( ٨٨دی  ٣٠و  ٢٩جلسه دادگاه اين فعالين 
غير علنی برگزار شده بود و نقی محمودی وکيل دادگستری در تبريز وکالت 

متهمين در طول دوره . جهانبخش و نادر بخت آور را بر عهده داشته است
بازداشت و دادرسی از حق داشتن وکيل محروم بوده اند و در دوران بازداشت 

 . مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند
 

  برگزاری دادگاه
 ١٢جلسه رسيدگی به اتهامات حسن ارک، روزنامه نگار آذربايجانی روز دوشنبه 

در شعبه سوم دادگاه انقالب تبريز به رياست قاضی ) ٢٠١٠فوريه  ١(٨٨بهمن 
 ٢١(٨٨شهريور  ٣٠نگار آذربايجانی  اين روزنامه. بيات برگزار شده است

 ٣٩توسط ماموران اداره اطالعات در تبريز بازداشت و پس از ) ٢٠٠٩سپتامبر 
. بود ميليون تومانی از زندان آزاد شده  ۵٠روز بازداشت موقت به قيد وثيقه های 

اتهامات ارک تبليغ عليه نظام، افترا به رهبری و نيروی انتظامی و اجتماع و 
تبانی جهت ارتکاب جرم بر عليه امنيت ملی از طريق مصاحبه با تلويزيون 

 . عنوان شده است »گوناز تی وی«ای  ماهواره
دادگاه انقالب از ميان اتهامات وارده اتهام تبليغ عليه نظام و اجتماع و تبانی جهت 

ارتکاب جرم بر عليه امنيت ملی را مورد رسيدگی قرار داده و اتهام افترا به 
جزائی ارجاع نموده  ١٠۶رهبری و نيروی انتظامی را جهت رسيدگی به شعبه 

 . است
جلسه دادگاه حسن ارک به صورت غير علنی برگزار شده و نقی محمودی وکيل 

حسن ارک نويسنده .دادگستری در تبريز وکالت ارک را بر عهده داشته است
عضو هيات تحريريه نشريه توقيف شده شمس تبريز و نويسنده آذربايجانی می 

 . باشد
 

  آزادی از زندان
فوريه  ٢١(٨٨اسفند  ٢جمشيد زارعی فعال شناخته شده آذربايجانی روز يکشنبه 

اتهام اين . پس از تحمل مدت حبس شش ماهه از زندان تبريز آزاد شد) ٢٠١٠
فعال مدنی آذربايجانی تبليغ عليه نظام از طريق تهيه و پخش اعالميه دعوت مردم 

مصادف با سالگرد چاپ کاريکاتور  ٨٨خرداد  ١به شرکت در تجمع اعتراضی 
توهين آميز روزنامه ايران بر عليه ترکها عنوان شده بود و شعبه دوم دادگاه 

نوامبر  ٢(٨٧آبان  ١٢انقالب تبريز به رياست قاضی بيات طی حکمی در 
 . اين فعال آذربايجانی را به شش ماه حبس تعزيری محکوم کرده بود) ٢٠٠٨

به همراه چند تن ديگر در تبريز ) ٢٠٠٨می  ١٠(٨٧ارديبهشت  ٢١زارعی 
بازداشت و پس از تحمل سه ماه بازداشت موقت به قيد وثيقه از زندان آزاد شده 

 . بود
هادی مرتضی سيالب مدير مسئول نشريه دانشجويی دان اولدوزو و علی تهمتن 

پس از ) ٢٠١٠فوريه  ١٨(٨٨بهمن  ٢٩استاد موسيقی آذربايجانی روز پنجشنبه 
ميليون تومانی از زندان  ٣٠و  ٢٠روز بازداشت موقت به قيد وثيقه  ۵٢تحمل 

اتهام اين افراد اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم بر عليه امنيت . تبريز آزاد شدند
کشور، اقدام عليه امنيت ملی و تبليع عليه نظام به نفع گروههای قوم گرا عنوان 

 . شده است
و پس از شرکت در مراسم تشييع جنازه ) ٢٠٠٩دسامبر  ٢٩(٨٨دی  ٨اين فعالين 

چنگيز بخت آور از فعالين مدنی آذربايجانی در در قبرستان ماراالن تبريز 
فعالين آذربايجانی در اين مراسم با نثار گل و سر دادن . بازداشت شده بودند

 . شعارهايی اين ضايعه را تسليت گفته و مارش ملی آذربايجان را خوانده بودند
ماموران امنيتی پس از پايان مراسم به شرکت کنندگان در مراسم حمله کرده و با 

استفاده از چماق و زنجير و گاز اشک آور مردم را مورد ضرب و شتم قرار داده 
اين افراد در مدت بازداشت موقت و مرحله . و عده ای را بازداشت کرده بودند

تحقيقات از دسترسی به وکيل محروم بوده و مورد ضرب و شتم ماموران اداره 
 . اطالعات تبريز قرار گرفته بودند

 
  ممانعت از برگزاری مراسم بزرگداشت ستارخان در دانشگاه زنجان

فشار بر فعالين دانشجويی آذربايجانی و ممانعت از برگزاری مراسمات فرهنگی 
دانشجويان آذربايجانی در سالهای اخير افزايش يافته است و مسئولين فرهنگی 
دانشگاهها به نام حفظ همبستگی ملی مانع از برگزاری مراسمات شب شعر و 
موسيقی آذربايجانی و بزرگداشت قهرمانان ملی آذربايجانيها در دانشگاههای 

 ايران می شوند 
هيات نظارت دانشگاه زنجان مانع از برگزاری مراسم گراميداشت ياد و خاطره 

 ٩مسئولين دانشگاه زنجان . شد »ائل هارايی«ستارخان در دانشگاه زنجان با نام 
و چند ساعت پيش از آغاز مراسم با نشان دادن نامه ) ٢٠١٠فوريه  ٢٨(٨٨اسفند 

 معاونت سياسی و امنيتی استانداری استان زنجان به مسئولين کانون فرهنگی 
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 :كوهيار گودرزي
  احتمال آزادي خيلي كم است، تاريخ دادگاه مشخص نيست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يکشنبه خبرگزاری ايرنا به نقل از  - المللی حقوق بشر در ايران کمپين بين
دادسرای عمومی و انقالب اسالمی تهران گزارش داد که پرونده کوهيارگودرزی 

عضو کميته گزارشگران حقوق بشر با صدور کيفرخواست به دادگاه ارائه شده 
مينا جعفری وکيل کوهيار گودرزی درخصوص عدم دسترسی خود به . است

پرونده موکلش به کمپين بين المللی حقوق بشردرايران گفت که به دليل اين که تا 
کنون پرونده کوهيار گودرزی در دادسرای مستقر در زندان اوين بود، امکان 

دسترسی به پرونده ی موکل اش را نداشته اما در پيگيری های بعدی متوجه شده 
دادگاه انقالب اسالمی به رياست  ١۵است که پرونده او برای تعيين وقت به شعبه 

در پيگيری هايی که تا «: مينا جعفری به کمپين گفت. قاضی صلواتی شده است
کنون داشتم ابتدا برای مطالعه پرونده به بخش رايانه دادگاه انقالب اسالمی 

بازپرسی  ٧بازپرسی مراجعه کنم اما شعبه  ٧مراجعه کردم که گفتند بايد به شعبه 
در نهايت متوجه شدم که پرونده . از وجود اين پرونده اظهار بی اطالعی کرد

موکلم به دادسرای اوين ارجاع شده است و با توجه به شرايط فعلی در عمل 
امکان دسترسی به محتويات پرونده و مطالعه ی آن از من و موکلم سلب شده 

چنين رفتاری بنيادی ترين اصول قضايی را زير سوال می برد و در عمل . است
 «.امکان دادرسی عادالنه را از بازداشت شدگان سلب می کند

زندان اوين يافته است و  ٣۵٠کوهيار گودرزی، فعال حقوق بشر حاکی به بند 
فروردين ماه  ١٩شنبه  مسووالن زندان از ديدار وی با مادرش در روز پنج

پروين مخترع، مادر اين فعال مدنی با اعالم اين خبر به کمپين  .جلوگيری کردند
المللی حقوق بشردرايران گفت که روز پنج شنبه برای مالقات به زندان اوين  بين

مراجعه کرده اما مسئوالن زندان از مالقات او با فرزندش ممانعت به عمل 
هايی مبنی بر وضعيت نامناسب اين بند به دليل  پيش از اين گزارش .اند آورده

 .تراکم زندانيان و عدم رسيدگی پزشکی و بهداشتی مناسب منتشر شده بود
تواند تماس تلفنی  گودرزی در آخرين تماس اظهار داشته که پس از اين می

روز بازداشت،  ١٠٠پيش از اين و در طول مدت بيش از . بيشتری داشته باشد
کوهيار تنها سه بار تماس تلفنی داشت که از اين تعداد، به گفته مادرش، دوبار 

 .موفق به صحبت با فرزندش شده و يک بار نيز در منزل حضور نداشت
پذيرد که در طول چند هفته اخير  درحالی صورت می ٣۵٠انتقال گودرزی به بند 

فرزند من  » :پروين مخترع به کمپين گفت. شش بار سلول وی تغيير کرده است
مصداق »دهند و اين عمل،  کند سلول او را تغيير می تا به محلی عادت می

های پروين مخترع، مشخص نيست جعفر  همچنين بنابر گفته ».است »شکنجه
 .اند سلولی کوهيار گودرزی را به چه مکانی منتقل کرده پناهی، هم

به رغم آزادی تعدادی از زندانيان سياسی در روزهای منتهی به عيد نوروز، 
. ها فشار بر وی افزايش نيز پيدا کرد تنها آزاد نشد بلکه بنابر گزارش  گودرزی نه

مادر اين فعال حقوق بشر در اين باره گفت که مسئوالن زندان از پذيرفتن لباس و 
اين درحالی است که در مورد بسياری از . کنند کتاب برای کوهيار خودداری می

 .شود وسايل موردنياز پذيرفته می  زندانيان ديگر،
پروين مخترع در پاسخ به اين سوال که آيا احتمال آزادی اين فعال حقوق با قرار 

اش گفته است حتی پس از  کوهيار در تماس تلفنی«: وثيقه وجود دارد گفت
در . »اش بسيار کم است برگزاری دادگاهش نيز آزاد نخواهد شد و احتمال آزادی

های اخير و پس از بازداشت تعدادی از اعضای کميته گزارشگران حقوق  ماه
های خارجی از سوی  بشر، اتهامات سنگينی همچون محاربه و ارتباط با سازمان

پروين مخترع اين اتهامات را . بازجويان پرونده در مورد اين افراد مطرح شد
 .اساس خوانده است واهی و بی

 دو تن از اساتيد دانشگاه علم و صنعت هم اخراج شدند
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دو تن از اساتيد دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت  -خبرگزاری هرانا 
 . پيش با حکم کتبی از دانشگاه اخراج شدند هفته

اعتراضی و در حمايت  اين اساتيد از امضاء کنندگان نامه بر اساس اين گزارش،
آنها به . از دانشجويان پس از صدور احکام سنگين و بی سابقۀ انضباطی بودند

دی در دانشگاه علم و  8ورود لباس شخصی ها و ضرب و شتم دانشجويان در 
 .صنعت به شّدت اعتراض کردند

پسر عموی (به گزارش کلمه، يکی از اين اساتيد سّيد علی اصغر بهشتی شيرازی 
از اساتيد باسابقه و مجّرب مخابرات دانشگاه علم و صنعت و ) عليرضا بهشتی

برق مشغول  برق که در پژوهشکده ديگری محّمد شهری از اساتيد سابق دانشکده
 .به فّعالّيت بود، هستند

همچنين پرفسور تورج محّمدی رئيس دانشکده مهندسی شيمی نيز در اواخر سال 
گذشته پس از فشارهای وارده از سوی دانشگاه و در اعتراض به سياست های 

 .دانشگاه در قبال دانشجويان از سمت خود استعفا داد
فعًال تمامی اين اساتيد سکوت اختيار نموده و با دانشجويان در مورد اين مسائل 

به نظر می رسد پروژۀ اخراج اساتيد در دانشگاه علم و صنعت . صحبت نمی کنند
 .شروع شده است

 

 دفتر تشكل اصالح طلب دانشگاه بين المللي قزوين پلمب شد
 
 
 
 
 

المللی قزوين  طلب دانشگاه بين دفتر تشکل اصالح -کميته گزارشگران حقوق بشر 
 .پلمپ شد

 »ماموران حراست»ماه،  فروردين ١٧شنبه  های دريافتی، روز سه بنابر گزارش
طلب اين دانشگاه،  المللی قزوين با حضور در دفتر تشکل اصالح دانشگاه بين

 .کارت دانشجويان حاضر را توقيف و دفتر را پلمپ کردند
اين اقدام در حالی صورت گرفت که ساعاتی پيش از آن، روبروی دانشگاه از 

 .ورود دبيرکل تشکل جلوگيری و کارت دانشجويی وی ضبط شد
نتيجه  پيگيری دانشجويان و مراجعه آنان به دفتر رئيس دانشگاه تا اين لحظه بی

 .خوانده است «اقدامی خودسرانه«بوده و رياست دانشگاه اين عمل را 
های  طلب، رياست دانشگاه بارها در صحبت به گفته اعضای اين تشکل اصالح

تحت فشار »در دانشگاه تاکيد کرده اما دانشجويان  »وجود فضای باز«خود بر 
 «.اند احکام سنگين معوق خود از هرگونه فعاليتی محروم بوده

حذف ترم اجباری »های اخير با مواردی همچون  دانشجويان اين دانشگاه در ماه
تهديد در مورد عدم «، »حذف دروس پاس شده به داليل واهی«، »با درج سنوات

تحت فشار قرار گرفتن با تهديد به ندادن «و  »التحصيلی تحويل مدرک فارغ
 .قرار دارند »نمره
های اخير تعدادی از دانشجويان اين دانشگاه از جمله ارسالن ابدی و دانيال  در ماه

 .کرانيان بازداشت شدند



9 

 1389فروردين  ماه    25

 بازگشت مومني و خانجاني به زندان
 
 
 
 
آموختگان ايران و جهانبخش خانجانی،  عبداهللا مومنی، سخنگوی سازمان دانش

 .عضو ستاد ميرحسين موسوی، به زندان اوين بازگشتند
اسفند با قرار وثيقه  ١۶طلبان، مومنی که  های نزديک به اصالح سايت به گزارش 

شنبه، در پی تمديد نشدن  ميليون تومانی آزاد شده بود، صبح امروز سه ٨٠٠
 .اش، به زندان اوين بازگشت مرخصی

محوران حامی  مطالبه(خرداد ماه در دفتر ستاد شهروند آزاد  ٣١عبداهللا مومنی، 
 .واقع در ميدان ونک بازداشت شد) های مهدی کروبی برنامه

، اين فعال سياسی با حکم هشت سال حبس تعزيری مواجه  پس از برگزاری دادگاه
 .شد

جهانبخش خانجانی از اعضای ستاد ميرحسين موسوی و مديرکل وزارت کشور 
اش به زندان   در دوره اصالحات نيز، شب گذشته در پی تمديد نشدن مرخصی

 .بازگشت
خرداد ماه، بازداشت شد و حدود چهار ماه را در سلول  ٢۴اين فعال سياسی، 
 .انفرادی گذراند

دادگاه انقالب به شش سال حبس تعزيری محکوم شده  ١۵خانجانی از سوی شعبه 
 .است
سرخی، عضو شورای مرکزی سازمان  اهللا عرب ماه نيز فيض فروردين ٢١

مجاهدين انقالب اسالمی پس از گذراندن مرخصی پنج روزه به زندان اوين 
  .بازگشت

 آرتين غضنفري مجددا بازداشت شد
 

گيرد که وی تنها  بازداشت مجدد آرتين غضنفری در حالی صورت می -رهانا 
 .يک هفته را بيرون از بازداشتگاه سپری کرد

 ٢٢به گزارش خبرنگار رهانا، اين شهروند بهايی برای بار دوم در روز 
ماه حبس و تحمل فشارهای شديد  ٣وی پس از تحمل . فروردين ماه بازداشت شد

فروردين ماه به قيد وثيقه آزاد شده بود ولی تنها يک هفته بعد، برای بار  ١۴در 
 .ديگر دستگير شد

شهروند بهايی ديگر  ١٢به همراه  ٨٨دی ماه  ١٣نامبرده پيش از اين در 
نفر ديگر مدتی را  ٩نفر از اين مجموعه، او و  ٣بازداشت شده و پس از آزادِی 

آرتين غضنفری تمام تعطيالت . در زندان اوين و رجايی شهر سپری کردند
 .اوين سپری کرده بود ٣۵٠نوروزی را در بند 

 

 ادامه ي بازداشت يك عكاس       
 

 
 بابک بردبار عکاس خبری همچنان دربند است 

ساله  ٢۵بابک بردبار، عکاس : کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی
شيرازی که برای آژانس خبری عکس فارس مشغول به فعاليت بود پس از 

دستگيری در روز عاشورای سال گذشته در تهران فقط به جرم عکاسی، همچنان 
 .برد در زندان بسر می

به گزارش کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی، وی در آن روز تنها 
مشغول عکاسی با مجوز رسمی بوده و هيچ جرمی به وی منتسب نشده است، با 

از آنجا که خانواده وی . اين حال دادگاه بدوی او را به زندان محکوم کرده است
کنند، دسترسی به وی و مالقات  در يکی از شهرستانهای استان فارس زندگی می

 .باشد و دريافت اطالعات بيشتری در اين زمينه سخت و محدود می
سال پيش  ۴سال پيش آغاز نمود و عکاسی حرفه ای را  ١٢وی کار عکاسی را 

 .با آژانس عکس فارس شروع کرد
از کليه عکاسان و هنرمندان درخواست می شود برای آزادی اين جوان هنرمند، 

 .تالشی فراگير و جهانی نمايند

مادر اين فعال حقوق بشر در مورد آخرين مالقات با فرزندش و برخورد 
از مامور مربوطه برگه مالقات «: گويد گرفته با مسئول زندان اوين می صورت

به من گفت خاطرات بد را که جمع . کنم ها را جمع می خواستم و گفتم که آن
او در پاسخ گفت مگر . کنيم من گفتم چرا ما خاطرات بد را نيز جمع می. کنند نمی

ها  کنيد فرزندتان افتخار ملی است که در زندان است و شما هم اين برگه فکر می
 .«کنم فرزند من افتخار ملی است بله دقيقًا فکر می: را جمع می کنيد؟ گفتم

مادر کوهيار گودرزی در پايان نسبت به بالتکليفی فرزندش ابراز نگرانی کرد و 
گفت درحال حاضر يک ماه است که کوهيار بازجويی ندارد و همچنان بدون 

 .برد مشخص بودن تاريخ دادگاه در بازداشت به سر می
 :زمينه خبر

آذر ماه، اتوبوس حامل جمعی از فعاالن اجتماعی و خانواده  ٢٩شب يک شنبه 
های زندانيان سياسی که برای شرکت در مراسم خاکسپاری مرحوم آيت اهللا 
. منتظری عازم قم بود در ميدان انقالب توسط نيروهای امنيتی متوقف شد

دقيقه تفتيش، گرفتن کارت شناسايی و تلفن همراه مسافران،  ۴۵ماموران پس از 
زاده را  کوهيار گودرزی، شيوا نظرآهاری، سعيد حائری و محبوبه عباسقلی

 .بازداشت کردند
ماه با فشار نيروهای امنيتی از دانشگاه صنعتی شريف اخراج  گودرزی در آبان

اين . او در رشته مهندسی هوافضا در اين دانشگاه مشغول به تحصيل بود. شد
نگار و فعال حقوق بشر پيش از اين عضو انجمن اسالمی دانشجويان  روزنامه

ساز  دانشگاه صنعتی شريف، دبير سابق کميته گزارشگران حقوق بشر، برنامه
راديو زمانه، عضو کميته حقوق بشر سازمان ادوار تحکيم وحدت و عضو دفتر 

 .تحکيم وحدت طيف عالمه اشاره بوده است
 

 گنجي برنده جايزه ميلتون فريدمن شد
 
 
 
 
 
 

نگار و فعال سياسی، به خاطر تالش برای پيشبرد آزادی،  اکبر گنجی، روزنامه
 .شد ٢٠١٠هزار دالری ميلتون فريدمن سال  ۵٠٠برنده جايزه 

موسسه تحقيقاتی کيتو اعالم کرده که اين جايزه را به علت حمايت آقای گنجی از 
به  »دموکراسی سکوالر و افشای نقش حکومت مذهبی ايران در قتل مخالفان«

 .کند وی اعطا می
 .ماه مه، در مراسمی در واشينگتن، به گنجی اهدا شود ١٣اين جايزه قرار است 

 »های بزرگ رنج«ای، با اشاره به  کرين، رئيس موسسه کيتو در بيانيه.ادوارد اچ
ها،  با توجه به اين رنج«: گنجی در مبارزه برای آزادی در ايران، نوشته است

گرفت، اما گنجی  شد، کسی بر وی خرده نمی اگر او از ادامه راه منصرف می
 «.همچنان به تالش برای بهبود شرايط ايران برای مردمش، ادامه داد

گنجی در مبارزه برای  »های بزرگ رنج«رئيس موسسه کيتو، با اشاره به 
ها، اگر او از ادامه راه  با توجه به اين رنج«: آزادی در ايران، نوشته است

گرفت، اما گنجی همچنان به تالش برای  شد، کسی بر وی خرده نمی منصرف می
 «بهبود شرايط ايران برای مردمش، ادامه داد

های  درباره قتل ١٩٩٩گنجی در سال  »مقاالت کاوشگرانه«در اين بيانيه، به 
اين مقاالت، به شکست انتخاباتی «ای در ايران اشاره شده و آمده است که  زنجيره
 «.کمک کرد ٢٠٠٠کاران در انتخابات مجلس در سال  محافظه

تاريکخانه »ای و کتاب  های زنجيره اکبر گنجی که با انتشار مقاالتی درباره قتل
وی در حال حاضر . مشهور شد، شش سال را در ايران در زندان گذراند »اشباح

 .کند در نيويورک زندگی می
او در دوران زندان، به اعتصاب غذايی طوالنی پرداخت که موجب واکنش 

 .های حقوق بشری و برندگان جايزه نوبل شد گروه
موسسه کيتو به مخالفت گنجی با حمله آمريکا به ايران و عراق اشاره کرده و 

توان با حمله نظامی، برای يک کشور، دموکراسی به  نمی«افزوده است که 
 «.ارمغان آورد

در . ميالدی برای پيشبرد آزادی تاسيس شد ٢٠٠٢جايزه ميلتون فريدمن، در سال 
، افرادی چون فريد زکريا، ٢٠١٠ميان اسامی اعضای کميته گزينش برنده سال 

سردبير نيوزويک و ساموئل بريتان، نويسنده روزنامه فايننشال تايمز ديده 
  شوند می
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 گفتگو -سخنراني
 با صاحب نظران و حاميان جنبش سبز 

 
 جمشيد اسدي، مهرداد درويش پور، 
 حسن شريعتمداري، مهدي فتاپور، 
 مليحه محمدي، عطا هودشتيان

 16از ساعت  2010آپريل  24شنبه :    زمان
 دانشگاه هامبورگ: مكان

 :   آدرس
Von-Melle-Park 8 
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 مصاحبه ها

  
خانم خانی، شما برای تحويل گرفتن پيکر همسرتان، دچار مشکلی نشديد؟ از 

  شما پولی خواسته نشد؟
بيمارستان سه ميليون تومان از ما بابت هزينه های بيمارستان پول گرفت اما پول 

وقتی عباس در بيمارستان شهريار .ديگری مثل ساير خانواده ها از ما گرفته نشد
نفر را که تير خورده بودند به اين بيمارستان آورده بودند که سه نفر از  8بود، 

 15آنها همان روز فوت کردند و خانواده های آنها می گفتند که از هر کدام 
سه   ميليون تومان خواسته بودند تا پيکر عزيزانشان را تحويل دهند اما از ما فقط

  .ميليون بابت هزينه های بيمارستان گرفتند
  

  اين تعهد چی بود؟. گويا از شما تعهدی برای تحويل پيکر همسرتان گرفته اند 
و   بله گفتند که بايد علت مرگ عباس را سکته قلبی اعالم کنيم ما هم قبول کرديم

  .پيکر ايشان را تحويل گرفتيم
  

  در گواهی پزشکی قانونی نيز همين موضوع نوشته شده است؟
به ما اصال گواهی پزشکی قانونی ندادند، اما وکيل ما که برای پی گيری شکايت 
مان به دادسرا رفته بود گواهی پزشکی قانونی را در الی پرونده ديده که در آن 

  .علت مرگ را سکته قلبی نوشته اند
  

  شکايت شما در کدام دادسرا است و تاکنون به چه نتيجه ای رسيده ايد؟
ما همان موقع که پيکر عباس را به خاک سپرديم شکايت کرديم و خواهان معرفی 

و مجازات قاتل همسرم شديم و پرونده در دادسرای جنايی است، اما متاسفانه 
در حاليکه از استانداری به ما زنگ زدند و . تاکنون هيچ پاسخی به ما نداده اند

خب بياييد قاتل اين بيگناه را معرفی ! گفتند بيگناهی همسرتان ثابت شده است
. ساله دارم؛ به اينها جواب بدهيد 22ساله و يک پسر  23من يک دختر . کنيد

پدرشان را چه کسی و چرا کشته؟ همين جوری نمی شود که بزنند و بکشند و 
سرپرست خانواده ما عباس بود و با کشتن او، هم عزيز ترين ! هيچی به هيچی

کس ما را از ما گرفتند و هم مشکالت زيادی برای ما درست کرده اند؛ چرا نبايد 
 کسی جوابگوی اين مشکالت باشد؟ 

  
  خانم خانی، همسر شما تا آن جايی که اطالع دارم جانباز بودند درست است؟

وقتی او را کشتند هنوز ترکش های جنگ تحميلی . بله، عباس جانباز جنگ بود 
اما با اين حال هرگز . در بدنش بود و از کمردردهای شديد به شدت رنج می برد

هميشه می . حاضر نشد خود را به بنياد جانبازان معرفی کند و مزايايی بگيرد
  .گفت ما به خاطر وطن مان به جبهه رفتيم و حاضر نبود مزايايی بگيرد

  
 :دکتر محمد ملکی در مصاحبه با روز

 كابوس دانشجويان زنداني رهايم نمي كند
 نوشابه اميری

 
 
 
 
 
 
 

 روزآنالين
به : "رنگ بيماری گرفته، قدرت کالمش اماهمچنان برجاست" استاد"صدای 

سال  30عنوان پيام به مسئولين جمهوری اسالمی، به گردانندگان امور می گويم 
خشونت کرديد، بياييد يک سال هم محبت کنيد، دانشجويان را آزاد کنيد، ببينيد 

اين را دکتر محمد ملکی، اولين رئيس دانشگاه ." نتيجه بهتری می گيريد يا نه
تهران می گويد که پس از سومين دور زندانی بودن در جمهوری اسالمی، 

جوانان و دانشجويان ما که در زندان ها هستند؛ به : "کابوس شب هايش اين است
از بيماری جسمی  .اين دردناک است. آنهاحکم های عجيب و غريب می دهند

  ".گذشته؛ اين وضعيت روانم را برهم می ريزد؛ رنج آورست
قصد اين بود که از دکتر ملکی، استاد قديمی دانشگاه تهران در مورد وضعيت 

جوانانی که نام  .فعلی اش بپرسيم، او اما ترجيح داد درباره دانشجويان حرف بزند
فرض کنيد شعاری دادند در دفاع از آزادی، در دفاع از : "آنها را نمی دانيم اما

  "حقی که در انتخابات برای خود قائل بودند؛ الزمه اش اين مدت زندان است؟
" ...  

 مصاحبه با همسر عباس ديسناد
 قاتل جانباز جنگ را معرفي كنيد

 فرشته قاضی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روزآنالين
 
 

خرداد و در جريان اعتراضات  30خانواده عباس ديسناد،جانباز جنگ که روز 
مردمی به کودتای انتخاباتی به دليل وارد شدن ضربه باتوم به سرش، دچار 

خواهان رسيدگی به  "روز"خونريزی مغزی شد و جان باخت، در مصاحبه با 
  .شکايت شان و معرفی قاتل او شدند

خرداد در خيابان کارون بر اثر ضربه باتوم  30ساله، روز  48عباس ديسناد، 
. ماموران، دچار خونريزی مغزی شد و سه روز بعد در بيمارستان جان باخت

پدر من بيگناه کشته : "می گويد" روز"مهدی ديسناد ، فرزند عباس ديسناد به 
  ."شده و ما فقط ميخواهيم خون پدرم پايمال نشود

مريم خانی،همسر عباس ديسناد نيز از عدم پاسخگويی مسئوالن و عدم رسيدگی 
به پرونده شکايت او و فرزندانش خبر داده اما تاکيد کرده که تا معرفی و محاکمه 

  .قاتل همسرش، شکايت خود را پی گيری خواهد کرد
  .با مريم خانی، همسر عباس ديسناد را در ذيل بخوانيد" روز"گفتگوی 

  
  خانم خانی شغل همسر شما چی بود؟ آيا در تجمعات حضور می يافت؟

خرداد هم  30روز   .همسر من شغل آزاد داشت و در درگيريها حضور نداشت
  .رهگذر بود، يعنی در حال مراجعه از مغازه به سمت منزل بود که کشته شد

  
  ممکن است توضيح دهيد کجا و چگونه کشته شدند؟

بعد از ظهر، از مغازه  5مغازه همسرم در خيابان کارون بود و او حدود ساعت 
خارج شده و قصد عزيمت به سمت خانه را داشت که سر کوچه، از پشت سر با 

او سه روز . باتوم به شدت به سرش زده بودند و دچار خونريزی مغزی شده بود
  .در بيمارستان شهريار در کما بود و بعد از سه روز درگذشت

  
  شما چگونه از اين قضيه خبردار شديد؟

 10حدود . چون قرار بود به منزل بيايد و خبری از او نشد به شدت نگران شديم
. ساعت به کالنتری رفتيم و بعد شروع کرديم به سر زدن به بيمارستان ها  12تا 

تا اينکه در بيمارستان از توی موبايل همسرم ، شماره منزل را درآورده بودند و 
  .به ما زنگ زدند

  
بعد از مراجعه به بيمارستان، آيا موفق به ديدن همسرتان شديد؟ چه وضعيتی 

  داشت؟
ما تصميم . وقتی رسيديم او در آی سی يو و در کما بود و اصال به هوش نيامد

گرفتيم اعضای بدن او را اهدا کنيم اما اجازه ندادند و وقتی اصرار ما را ديدند 
  !گفتند که دير شده و هوشياری او خيلی پايين است و چنين امکانی وجود ندارد

  
آيا کسی شاهد . ماموران در نزديکی محل کار همسرتان او را با باتوم زده اند

اين صحنه نبوده و از دوستان يا همسايگان محل کار همسرتان، کسی ماموری 
  راکه همسرتان را مضروب کرد، نديده بود؟

در اين مورد کسی حرفی نزده اما همسايگان محل کار عباس گفتند که وقتی 
عباس به زمين افتاد مردم قصد کمک کردن به او را داشتند ولی ماموران از 

نزديک شدن مردم به عباس و رساندن او به بيمارستان جلوگيری کردند و عباس 
دکترها به ما گفتند اگر او   بعد در بيمارستان هم. ساعت ها روی زمين افتاده بود

  .را زودتر می آوردند زنده می ماند



قيام کردند برای يک . ببينيد مردم عليه نظامی که ظلم می کردانقالب کردند
. حکومتی که ظلم و بيداد را ازبين ببرد. زندگی بهتر، يک حکومت عادالنه تر

  .مصادره. ولی اين را قبال هم نوشتم که انقالب ما مصادره شد
  

 اگر االن می توانستيد يک آرزو بکنيد، آن آرزو چه بود؟ 
 
ای " :آخر نامه نوشته اند. را می خواندم چند روز پيش نامه مهندس سحابی 

ها و فکرها، يا حال و روز ما را دگرگون کن  خدای بزرگ، ای تغيير دهنده قلب
برای افرادی . من خوب احساس کردم ايشان چه می گويد". يا مرگ مرا برسان

من هم می توانم آرزوی مهندس . در سن ما، زندگی در اين شرايط سخت است
چون آدم وقتی نيست، احساس مسئوليت هم نمی کند ولی وقتی . سحابی را بکنم

و من فکر می کنم مسئوليت من . هست، نمی تواند اين احساس را نداشته باشد
با اين وضع، رنج . دانشجويان بسياری تربيت کردم. من يک معلم بودم. بيشترست

نمی دانم شايد الزم باشد دعا کنم که خداوند به مسئولين اين  .من مضاعف است
من به بازجويانم می گفتم سی سال دانشجويان را . مملکت درايت بيشتری بدهد

. گرفتيد، زندانی کرديد، کشتيد، بياييد يکی دو سال هم با محبت رفتار کنيد
بگذاريد آنها حرف شان رابزنند، بگذاريد انجمن شان را تشکيل دهند، اگر 

  ...دانشجو نظر ندهد، انتقاد نکند، چه کسی بايد اين کار رابکند
  
 بازجويان چه جوابی به شما می دادند؟  

متاسفانه هيچ . به تو مربوط نيست. می گفتند فضولی نکن. بی احترامی می کردند
سنی از . اصال توجه نمی کنند که آدم جای پدر آنهاست. چيز را رعايت نمی کنند

توجه نمی کنند که وقتی آنها متولد نشده بودند، من در انقالب نقشی . آدم گذشته
رعايت نمی کنند؛ تا نظر می دهی با . زندگی ام را در ميانه گذاشته ام. داشتم

شرمنده اين . من شرمنده دانشجويانم هستم. برخورد نامناسب روبه رو می شوی
کدام جامعه توانسته . همه محبت؛ اما نمی دانم آقايان چرا اين کارها را می کنند

باخشونت سرپابايستد؟ ما راه آزادی را انتخاب کرديم و پای هزينه هايش هم 
ايستاده ايم، اما به عنوان پيام به گردانندگان امور می گويم فکری به حال جوانان 
زندانی بکنيد؛ سی سال خشونت کرديد، يک سال محبت کنيد ببينيد نتيجه بهتری 

  .می گيريد يا نه
  

 چگونه جنبش سبز پيروز خواهد شد؟
 !از دلبری تا رهبری. 1

 گفتگوی سعيد قاسمی نژاد با جمشيد اسدی
 
 
 
 
 
 
 

اين چندمين گفتگوي جمشيد اسدی با سعيد قاسمی نژاد است که در سايت گويا 
اين بار گفتگو در باره جنبش سبز است که در دو بخش نتظيم . منتشر می شود

بخش نخست در باره واگردانی مقاومت به رهبری جنبش است که در . شده است
همين شماره تقديم می شود و بخش دوم در مورد بر هم زدن توازن قوا ميان 
 .ارتجاع حاکم و جنبش مردم است که هفته ديگر در همين ستون خواهد آمد

 
اگر موافقيد . با سالم خدمت شما آقای دکتر جمشيد اسدی: سعيد قاسمی نژاد

گفتگويمان درباره آينده جنبش سبز و نقاط قوت و ضعف آن را با پرداختن به 
در ميان تحليلگران  1388بهمن امسال  22مباحثی شروع کنيم که پس از وقايع 

برخی از تحليلگران اينطور عنوان کرده اند که تا به امروز حکومت . مطرح شد
و آقای خامنه ای چندان خود را متمايل به مذاکره نشان نداده اند و افق چنين 

در عين حال جنبش مدنی ايران نيز علی . مذاکراتی تيره و تار به نظر می رسد
رغم مطرح نکردن خواست براندازی عمال هزينه هايی در حد آن را پرداخت می 

در اين ميان، رهبران جنبش نيز از ابتدا با دست بردن در اصل جمهوری . کند
اسالمی مخالف بوده و خطاب و انتقادشان نيز تاکنون به صورت مستقيم متوجه 

ضمن اينکه آقای احمدی نژاد را نيز بصورت دوفاکتو . آقای خامنه ای نبوده
حال برخی تحليلگران با توجه به کمرنگ بودن افق . مورد پذيرش قرار داده اند

 مذاکره و مصالحه از يکسو و نبود وعده تغييرات بنيادين از جانب رهبران 

براساس آخرين اطالعات، وکالی دکتر ملکی مدارکی در مورد بيماری وی به 
قاضی ارائه کرده و خواستار تعويق محاکمه وی شده اند؛ محاکمه ای که قرار 

اقدام عليه امنيت "، "توهين به رهبری: "بود امروزبرگزار شود و با اين اتهامات
 محاربه"، "ارتباط با منافقين"، "ملی

 
قاضی با تعويق دادگاه موافقت کرده امادر هر حال دکتر ملکی قصد دفاع از 

 چرا؟ . نباشد" ذيصالح"خويش را ندارد؛ اگر دادگاه 
به من اتهامات مختلفی زده اند از جمله محارب بودن که انگار مد شده است، 

با اين . به خيلی ها اين اتهام را زده اند. بدون اينکه معنی و مفهوم آن شناخته شود
حال من در بازجويی هايم هم گفتم اگر برای هرکدام از اين اتهامات، يک سند 

من در طول سال های اخير هيچ ارتباطی با خارج . ارائه کنيد، من می پذيرم
نداشتم، در ارتباط با هيچ گروهی نبوده ام، به آقای خامنه ای، توهين نکرده ام، 

من همه اين اتهامات را  .ايشان که معصوم نيستند، نقد کرده ام. انتقاد کرده ام
من . تکذيب می کنم و اگر دادگاه ذيصالحی تشکيل شود، از خود دفاع خواهم کرد
زندانی سياسی هستم و مطابق قانون، دادگاه من بايد علنی و با حضور هيات 

هم که همراه  80در سال . اگر علنی نباشد از خود دفاع نمی کنم. منصفه باشد
  .ملی ـ مذهبی ها دستگير شده بودم با همين استدالل در دادگاه دفاع نکردم

  
دکتر ملکی در رد اتهامات اش با بازجويان، سخن بسيار گفته؛ اما آنها چه گفته 

 اند؟ 
هيچ؛ آنها اتهام می زنند، شما جواب می دهيد، آنها حرف خودشان را تکرار می 

استدالل هم بکنيد بی نتيجه است چون وظيفه آنها چيز ديگريست؛ وارد . کنند
اما حاال من مهم نيستم، اين اتهاماتی که به جوانان وارد می کنند . کردن اتهام
رنج من نه به علت بيماری ست بلکه ديدن اين همه جوانان گمنام در . دردآورست

زندان ها، حکم های عجيب چند ساله ای که برای آنان صادر می کنند، مرا رنج 
شب . از بيماری جسمی نه، از اين درد، روان ام به هم می ريزد. می دهد

چرا اينها را در زندان . مظلوميت آنها دردآورست. هاکابوس اين بچه هارا دارم
و با . نگاهداشته ايد؟ غالبا خانواده های اينها را هنگام مراجعه، تحويل نمی گيرند

کمال تاسف بايد بگويم اين آقايان جنبش سبزی هم يک چيزهايی می گويند ولی 
بس است اين خودی و  .من يک خواهش از اين آقايان دارم. عنايت کافی نمی شود

  .بس است. اين را در همين مالقات ها و رفت و آمدها هم شاهديم. غيرخودی
  

زندان که بوديد جوان ها چه می گفتند؟ بين استاد و دانشجو در سلول چه 
 سخنانی رد و بدل می شد؟ 

  .البته من سه ماه اول انفرادی بودم
  

 زندان انفرادی برشما چگونه گذشت؟ 
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می گفت تعداد زيادی آمريکايی کشته ام و باز . عضوالقاعده را به سلولم آوردند
کيلو ترياک  30بعد او را بردند يک قاچاقچی آوردند که . هم بتوانم می کشم

فکر کنيد؛ پيش من که بيمار بودم؛ خودشان چند بار مرا به بيمارستان . داشته
قابل تحمل  يعنی شرايط زندان حتی برای ما که سابقه های قبلی هم داريم . بردند
من در نظام اسالمی، دفعه سوم بود که به زندان می افتادم ولی با اين حال . نيست

در . جالب اينکه هر سه بار هم به عنوان ضدانقالب در بند بودم. دشوار بود
حاليکه آقايان بايد بگويند کسی که از آزادی و صلح و دوستی، دفاع می کند 
آنها . ضدانقالبی ست يا آن گردن کلفت هايی که برج های ميلياردی می سازند

ضدانقالبند يا من که يک استاد بازنشسته دانشگاه هستم و با اين بيماری، بايد با 
اين وضعی ست که برای ما . هزارتومان زندگی کنم؟ من نمی دانم 600ماهی 

  .پيش آمده ديگر
  

 از کی با دانشجويان و جوانان زندانی در تماس بوديد؟ 
بيشترشان دانشجو  .با بچه ها در تماس بودم 305و  209سه ماه دوم در بند 

در يکی از . هيچ اتهامی هم که بشود آن را اثبات کرد به آنها وارد نشده. هستند
محمد، پسر . دانشجو 12اين بندها من بودم و دکتر ربانی، ديگر استاد دانشگاه و 

نمی دانم چه بگويم فقط . دکتر مصطفی معين، وزير علوم هم بود که آزاد شد
اينکه بايد حضور داشته باشيد تا احساس مرا به عنوان يک استاد قديمی دانشگاه 

وقتی . عالقه من به دانشجويان، کمتر از عالقه ام به فرزندم نيست. احساس کنيد
  .می ديدم آنها را می آورند و به کارشان رسيدگی نمی کنند، دردآوربود

  
ما هم . آنها که از ما جوان ترند به ما می گويند تقصير شما بود انقالب کرديد 

 واقعا تقصير که بود؟ . می توانيم به شما همين رابگوييم

12 

 1389فروردين  ماه    25

http://www.roozonline.com/persian/mihman/mihman-item/article/2010/april/10/-6a270782dd.html�


13 

 1389فروردين  ماه    25

اسالمی بدون مقام رهبری يا حکومتی سرپا سکوالر، تفاوتی قائل نيست و درست 
به همين دليل هم هواداران ديدگاه مورد اشاره آقای کديور را منافق و رياکار می 

زيرا از ديدگاه اين جناح تنها کسی خودی و قابل اعتماد است که اختيارات . نامد
بسيط مقام رهبری،  فرادستی و عدم پاسخگويی سپاه پاسداران و نيز اداره کشور 
. به دست افراد گزينشی و مجذوب در واليت و رهبری را بی چون و چرا بپذيرد

براساس اين ديدگاه هر پيشنهادی برای حکومت که جايگاه ويژه رهبری را 
برنمی تابد، گيرم اين پيشنهاد از سوی هواداران صادق آيت اهللا خمينی، اسالم 

باوران شب زنده دار يا وفاداران به قانون اساسی اسالمی باشد، پيشنهاد دشمن و 
 .منافق و رياکار است

هر چه هست گمان نمی رود آقای کديور منطقی را که شرحش رفت، قبول داشته 
کمااينکه در آخرين نوشته خود از آقای خامنه ای تقاضای انجام رفراندم . باشد

پس ! خب. البته خود ايشان هم احتمال قبول پيشنهاد را کم دانسته اند. کرده اند
 بهتر نيست به فکر راه ديگری باشند؟

آيا به نظر نمی رسد طرفداران ديدگاه مذکور پيش از آنکه : سعيد قاسمی نژاد
اصالح جمهوری اسالمی و بازگشت به قانون اساسی و اصول دمکراتيک آن را 

درنظر داشته باشند قصد داردند تا با انجام نوعی مصالحه با محافظه کاران 
و گردش قدرت ميان خود و ايشان  76زمينه را برای بازگشت به وضعيت سال 

فراهم کنند؟ آيا هدفشان اين نيست تا با راضی کردن محافظه کاران به پذيرش 
آنها در بازی قدرت در عوض با نفوذی که دارند در جهت حذف مابقی نيروهای 

 جنبش سبز که خواسته های صريح تری را بيان می کنند اقدام کنند؟
به گمانم اختالف ميان محافظه کاران و دست کم بخشی از ! نه :جمشيد اسدی

نمی توان با بی انصافی به . اصالح طلبان بر سر دمکراسی و آزادی نيز هست
به هر حال شاهد بوديم که فضای آزادی  و . کارنامه سيد محمد خاتمی نگاه کرد

دمکراسی در نخستين ماه های رياست جمهوری وی بيش از هر زمان ديگری 
در درازای عمر اين نظام، گسترده و شادی آفرين بود، بيشتر از آن چه که هيچ 

شايد برخی از . محافظه کاری می خواست يا می توانست به کشور ارزانی کند
اصالح طلبان قصدشان چانه زنی بر سر سهمی از قدرت باشد اما بدون شک 

برخی ديگر از اصالح طلبان حقيقتا هوادار فضای باز هستند و کارنامه شان نيز 
فشارهايی که در اين مدت بر . نشانگر کوشش ايشان برای برپاداشت آزادی است

کما اين که . ايشان و خانواده هايشان رفته و می رود گويای پايداری ايشان است
از سوی محافظه کاران و شخص آقای خامنه ای بارها پيام هايی به ايشان داده شد 
که در صورت تمکين و فرمانبرداری فرصت ها و امتيازاتی نصيبشان خواهد شد 

 . که هيچ گاه به آن تن ندادند
يادآوری تفاوت هايی که شرحشان رفت، شرط انصاف است اما اين را می پذيرم 

که خواست اکثريت مردم برای آزادی و دمکراسی بسيار فراتر از ان چيزی 
به هر حال هر دو . است که در انديشه بعضی از چهره های اصالح طلب است

در يک راستا هستند و نمی توان خواست يکی را در جهت سهم خواهی برای 
زيرا تاکنون هم موقعيت هايی از اين جهت برايشان فراهم بوده . قدرت تفسير کرد

 به باورم منتسب کردن همه . که اگر می خواستند می توانستند به آن دست يابند
اصالح طلبان به تالش جهت کسب سهمی از قدرت غيرمنصفانه و توام با 

 .شتابزدگی است
فروتنانه پيشنهاد می کنم تضادی را که هيچ نيازی بدان نيست در جنبش سبز و با 

البته در درون جنبش از جستار و روشنی در مورد . اصالح طلبان  فعال نکنيم
سياست ها و ای بسا انتقاد از برخی شيوه ها هرگز نبايد پرهيخت،  چرا که چنين 

بحث هايی جنبش را در تدوين چند و چون استراتژی و شيوه مبارزه توانمند 
 . خواهند کرد

اگر پرسش شما اشاره به توهم برخی از اصالح طلبان نسبت به حاکميت 
باز هم يادآوری می کنم که برای  جناح مستبد . سرسخت دارد، با شما موافقم

بازگشت به اصولی از قانون اساسی که آزادی ها را ارج می نهد به همان اندازه 
ای ناخواستنی و نپذيرفتنی است که جمهوری سکوالر و حذف مقام رهبری از 

اگر اين واقعيت از جانب بسياری از چهره های جنبش سبز و . قانون اساسی
مقاومت و اصالح طلب و از جمله آقای کديور و هم فکران ايشان مورد پذيرش 

قرار گيرد می توانيم بگوييم دست کم به لحاظ نظری و تعيين تکليف و روشن 
 .شدن مسايل گامی بزرگ را برای جنبش سبز به پيش نهاده ايم

هم در مصاحبه آخری که با هم داشتيم و هم در مصاحبه ای : سعيد قاسمی نژاد
 ,France 24, Journal)که با يکی از شبکه های تلويزيونی فرانسه 

Anniversary of the Islamic Revolution, February 12, 2010) 
انجام داديد بر مساله رهبری جنبش تاکيد داشتيد و به مشکالت جنبش در اين 

بهمن هم تحليل خوتان را  22با توجه به وقايع روز . خصوص اشاراتی کرديد
در اين رابطه با ما در ميان بگذاريد و هم مساله رهبری جنبش را در ارتباط با 

 .آن قدری بيشتر مورد کنکاش قرار دهيد

جنبش از سوی ديگر معتقدند که اين وضعيت به تدريج به ريزش در جنبش . 
سبز و بروز ياس و نااميدی در آن دامن می زند زيرا در مجموع انگيزه پرداخت 

نظر شما در اين خصوص چيست و در . هرگونه هزينه را از مردم سلب می کند
 مورد آن چه فکر می کنيد؟

يکی امکان مذاکره با . پرسش شما اشاره به دو نکته مختلف دارد: جمشيد اسدی
حکومت و به ويژه آقای خامنه ای و ديگری سنجش استراتژی مبارزاتی است که 

هر . از ايشان به عنوان رهبران جنبش سبز و به طور کلی اپوزيسيون نام برديد
اجازه دهيد به نکته . دو نکته از جمله نگرانی های من درباره جنبش سبزند

نخست اشاره کوتاهی کنم، چون می دانم بدان باز خواهيم گشت، و به نکته دوم، 
 استراتژی مبارزاتی در شرايط کنونی، مفصل تر بپردازم

به روشنی بگويم که به باور من آقای خامنه ای و جناح سرسختی که امروز  
حکومت را دست دارند در اين شرايط هرگز تن به مذاکره و گفتگو با جنبش سبز 

تنها . پس اين خيال خام را می بايستی از سر بدر کرد. و مخالفان نخواهد داد
شرط کشاندن آقای خامنه ای و سرسختان به ميز گفتگو تغيير توازن قوا به سود 

ادامه  170تا شماره  17البته آقای موسوی می توانند از بيانيه شماره . جنبش است
دهند و به سرسختان درس اخالقی دهند و ايشان را به گفتگو با جنبش سبز دعوت 

حاال پس از اين اشاره کوتاه بازگرديم به بخش . کنند، اما چيزی تغيير نخواهد کرد
 .راه های پيش روی جنبش سبز: ديگر و اصل پرسش شما

 "جنبش سبز در چهارراه جمهوری"چندی پيش به مقاله ای از آقای کديور به اسم 
از چهارراه جمهوری تا دو راهی انتخاب، اشاره ای به "پاسخی نوشتم به نام  

و در آن به " ناگفته ها  در گفتار حجت االسالم محسن کديور و هم انديشان او
برنهاده آقای کديور در مقاله . همين نگرانی های مورد اشاره شما پرداخته بودم

 : اش اين بود که هم اينک در برابر چهار گزينه جمهوری ايستاده ايم بدين ترتيب
يکی همين حکومت بر سر قدرت است که خط مشی و رويه اش فاشيستی و 

 . مستبدانه است
 دومی جمهوری است با بازگشت به قانون اساسی که در آن قدرت بسيط رهبری

 . محدود و آزادی های مندرج در قانون اساسی زنده می شوند
 .گزينه سوم جمهوری، باز هم جمهوری اسالمی است اما بدون مقام رهبری

 . سرانجام گزينه چهارم جمهوری است سر تا پا سکوالر
بيان و روايت آقای کديور در مقاله مذکور بر اين اساس بود که فرق است ميان 

مطلوب ما هر چه که باشد بايد به سراغ مقدور برويم به ويژه . مطلوب و مقدور
البته ما در اين باور با ايشان اختالفی . اگر مقدور در راستای مطلوب باشد

 .نداشتيم و نداريم
اما ايشان درپی آن می افزايند که گزينه جمهوری اسالمی مبتنی بر قانون اساسی 
با درنظرداشت واليت فقيه از گزينه های ديگر مقدورتر و ما را با هزينه کمتری 

ما صد البته با نتيجه گيری . به دمکراسی و آرمان هايی که داريم نزديک می کند
 . ايشان اختالف نظر اساسی داريم

 اشتباه بسياری چون آقای کديور و نيز کسانی که شما در پرسش تان از آنها به  
عنوان رهبران جنبش سبز ايشان ياد کرديد اين است که گمان می کنند چنانچه 
درخواست بر سر قانون اساسی در چارچوب کنونی با نظرداشت مقام رهبری 
باشد جنبش برای دستيابی به فضای باز سياسی در کشور هزينه کمتری متقبل 

براساس چنين گمانی، اگر اپوزيسيون مقام رهبری و چارچوب . خواهد شد
جمهوری اسالمی را بپذيرد، آنگاه ارتجاع هم کوتاه خواهد آمد و در مورد آزادی 

 .خواهی و ديگر درخواست ها نرمش بيشتری نشان خواهد داد
چرا که در نزد ارتجاع بين . اما اين خيالی خام و در نهايت تحليلی تله انداز است

اين که شما بخواهيد با نگهداشت نمادين مقام رهبری به گسترش دمکراسی در 
کشور دست يابيد و يا اين که به کل خواهان برچيدن آن مقام و يا حتی نظام باشيد 

 :تفاوتی وجود ندارد
مگر در دوره رياست جمهوری آقای خاتمی، اصالح طلبان بسيار بيش از امروز 
از مقام و جای رهبری در نظام جمهوری اسالمی تمجيد و تکريم می کردند ـ نه 
الزاما به ريا يا پشت کرد به دموکراسی ـ سرسختان سپاه پاسداران کوتاه آمدند؟ 
 .در همان زمان شاهد بسته شدن فله ای روزنامه ها با يک حکم حکومتی بوديم
مگر جناح مستبد حاکم به آقايان موسوی و کروبی و خاتمی که در برابر مقام 

رهبری و نهادهای جمهوری اسالمی جز خضوع  و خشوع نکرده  بودند، 
 نرمشی نشان داد و به ايشان کوچک ترين امتيازی داد ؟ 

بهمن که در آن آقايان کوشيده بودند پيام مسالمت آميز به رهبری  22مگر پس از 
 و قدرتمداران نظام بفرستند، سران سرسخت نرم تر شدند؟

با توجه به اين تجربه ها به روشنی می توان گفت که جناح سرسخت و فاشيستی 
حاکم ميان ديدگاه هايی که هر يک به نسبتی در پی برپايی حاکميت مردم در 
 کشور هستند، از بازگشت به قانون اساسی موجود گرفته تا برپايی جمهوری 
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داستان فساد در دستگاه های . بار ديگر شاهد روايت يک قصۀ تکراری هستيم

اجرايی دولتی و اين بار نوبت به نفر دوم قوۀ مجريه رسيده است، تا تشت 
اين . هر چند که او بارها اين راه را رفته است. رسوايی او را از بام بی اندازند

حکايت مالل آور و خسته کننده اين بار هم نه برای مبارزه با فساد، بلکه در 
جهت صاف کردن حساب هايی قديمی است که در ميان صاحبان قدرت به نبردی 

من بر اين باورم که آقايانی چون نادران و توکلی از . دراز مدت تبديل شده است
اگر چنين بود بايد به . موضعی اصولی مبارزه با فساد را تعقيب نمی کنند

کسان و عواملی که در مقابل آنها، رحيمی از . سررشته ها و علل می پرداختند
اگر نمايندگان مجلس جدا خواهان برخورد با دانه . وزنی چندان برخوردار نيست

درشت ها هستند، چرا از اعالم جنس اين دانه ها سر باز می زنند؟ مروری بر 
چند رخداد از اين دست در حيات سياسی اين کشور نشان خواهد داد که سيستم 
حاکم بر نظام اجرايی اين کشور و روابط موجود در گروه های تشکيل دهندۀ 

قدرت باعث می شود که با اين روش ادارۀ حکومت، الجرم کار مملکت به فساد 
در حقيقت اين گونه اعالم اخبار درغلتيدن افراد به دامن فساد، نشان . کشيده شود

    .از وجود جنگ قدرتی است که در درون عناصر اين سيستم بوجود آمده است
ياران " حريم حرم"در واقع امر، در اين سيستم، اگر کسی در مناسبات قدرت در 

به   .باشد، از انجام خطا باکی به دل راه نداده، از بازخواست مصون می ماند
کرات ديده شده است که فرد يا افرادی، به دليل انجام خطايی آشکار و روشن، نه 

شايد قديمی ترين . تنها مورد مؤاخذه قرار نگرفته اند، بلکه تشويق هم شده اند
بحث فساد مالی در زمان وزارت رفيق دوست مطرح شد که در نهايت او را از 

اما بعد از آن با تکيه بر پستی باالتر و پشتيبانی . صندلی وزارت به زير کشيد
منابع باالتر قدرت در چارت تشکيالتی نظام، توانست به امکانات بيشتری دست 

تا آنجا که شاهد بوديم برادر رفيق دوست آن . گذشته ها را جبران کند يافته، 
  .ميليارد تومانی را انجام داد و ايشان را هيچ گزندی نرسيد 123اختالس ناقابل 

همين االن، بعد از چند سال که از تجربۀ رفيق دوست می گذرد و بدون آنکه اين  
روند تخلف و کج راهی قطع شده باشد، با گروهی از مسئولين روبرو هستيم که 

عناصر اصلی اين جمع به داليلی مشابه مورد اتهام هستند، ولی اين موارد اتهامی 
به . نه تنها باعث پيگرد قضايی نشده بلکه موجب ارتقاء مقام آنها هم شده است

در زمان استانداری در اردبيل به خاطرات معامالت . رئيس جمهور نگاه کنيد
نفتی غير قانونی با شرکت های نفتی کشورهای آسيای ميانه در تير رس اتهامات 

در زمان حضور در شهرداری سيصد ميليارد تومان . بسياری قرار گرفته است
اما اين همه نه تنها او را از . هزينه کرده بی آنکه سندی برای آنها ارائه کند

چرخۀ کار اجرايی دور نکرد، بلکه نردبانی شد تا او به پست رياست جمهوری 
برسد تا هر بار که بودجه تفريغ می شود کلی سؤال بی جواب در مورد تخلفات 

% 72هم کسی پاسخ نداده که  87برای بودجۀ . اجرايی برای بازرسان ايجاد شود
احمدی نژاد، با همين خطاهای واضح، برای . انحراف از کجا حاصل شده است

تصميم گيرندگان اصلی حکومت آن قدر عزيز شد، که نظام بخش بزرگی از 
  .آبروی خود را هزينه کرد تا او دوباره به رياست جمهوری برسد

نام آقای رحيمی، معاون اول . پروندۀ معاون اول رئيس جمهور را مرور کنيم
، 76رئيس جمهور، شايد اول بار به خاطر تقلب آشکار در انتخابات دوم خرداد 

وی در آن زمان استاندارکردستان بود و توانست با معجزه . بر سر زبان ها افتاد
واجدين شرايط رأی دادن % 100ای عجيب تعداد آرا اين استان را به بيش از 

از زمان قبضۀ دوبارۀ قدرت توسط راست ها به رياست ديوان محاسبات . برساند
او طی يک موضع گيری غير معمول، به عنوان رياست سازمان، اعالم . رسيد

کرد که نيازی به حسابرسی به کار دولت نهم نيست و عمال تالش کرد علت 
بعد از آن هم که به تيم هيات . وجودی سازمان تحت امر خود را بالموضوع کند

دولت متصل شد تالش کرد با تطميع نمايندگان مجلس، در روند بررسی پروندۀ 
اين حجم بزرگ از بد اخالقی ها، آن قدر بود . فساد کردان، انحراف ايجاد نمايد

که بتواند او را باال برده و بر کرسی معاونت رياست جمهوری بنشاند، تا امروز 
 .يک بار ديگر دامان خود را آلوده ببيند" حلقۀ خيابان فاطمی"به عنوان سرکردۀ 

 بی هيچ ترديدی پذيرش او به عنوان معاون اول رئيس جمهور، بدون صالح ديد 

بهمن امسال هم از نبود  22کارنامه تنک مايه تظاهرات مردم در  :جمشيد اسدی
شايد برای  2010در همان گفتگو با شما در ماه ژانويه . رهبری ناشی می شد

نخستين بار در آن جو شيفته، انتقاداتی به جنبش سبز و به ويژه به نبود رهبری 
در جنبش شد که بسياری را خوش نيامد و آن را به عنوان بی مهری و گسست از 

ما در آن گفتگو و هم به مناسبت . البته نه اين بود و نه آن. جنبش سبز تلقی کردند
های ديگر به گفتار و به کردار نشان داده ايم که از هواداران و پشتيبانان جنبش 

اما قرار نيست وقتی کمبودی در آن می بينيم يا انتقادی داريم زبان  . سبز هستيم
 . فرو ببنديم يکی از مهم ترين آن انتقادها همين مساله رهبری است

اجازه می خواهم آنچه را در آن گفتگو با شما رفت بازگويم و بلکه آن را 
مقاومت آقايان کروبی و موسوی و خاتمی آفرين برانگيز است، اما . بيشترباز کنم
بايد از مقاومت هر سه ايشان قدردانی و تقدير کرد اما نمی توان و . رهبری نيست

رهبر يعنی کسی که طرحی برای آينده دارد و . بلکه نبايد آن را رهبری ناميد
برای آن نقشه ای می ريزد و در ارتباط با آن از مردم انتظار کارهای مشخص 

خب آقايان موسوی و کروبی تا به امروز چنين . در موقعيت های مشخص دارد
آقای موسوی که اينقدر سر و صدا  17مثال نگاه کنيد به بيانيه شماره . نکرده اند

اين بيانيه به عنوان سند . کرد و حتی برخی شتابزده از آن ستايش بسيار کردند
اما در اين بيانيه دولت آقای احمدی نژاد . مقاومت پذيرفتنی و آفرين برانگيز است

تلويحا مورد قبول قرار می گيرد و البته خواست انتخابات آزاد نيز مطرح می 
 .شود، بدون آن که برای آن برنامه راه و نقشه عملی پيشنهاد شود

اما خواست انتخابات که هميشه دربين آزادی خواهان ايران وجود داشته است و 
يک رهبر بايد بگويد برای رسيدن به درخواست ديرپای . حرف تازه ای نيست

پس فرق رهبر با يک فرد عادی که اعالميه بدهد و . انتخابات چه برنامه ای دارد
خواست انتخابات آزاد را مطرح کند چيست؟ آيا ناخرسندان از شرايط موجود و 

آقای موسوی بودند تا متوجه شوند  17به ويژه آزادی خواهان منتظر بيانيه شماره 
که در ايران انتخابات آزاد نيست؟ يا انتخابات در ايران گزينشی و استصوابی 

است؟ رهبر بايد برای رسيدن به اين انتخابات آزاد برنامه ای روشن داشته باشد 
و براساس آن به روشنی بگويد در کوی و برزن و اين جا و آن جا از مردم چه 

مثال بگويد ما امروز در تظاهرات روز عاشورا خواستار . انتظاری دارد
برگزاری انتخابات آزاد می شويم و تا فالن تاريخ به انتظار پاسخ روشن حاکميت 
می نشينيم و پاکدالنه و راست گويانه برای يافتن سازشی بسزا و درخور روی به 

اما چنانچه به اين خواسته ما وقعی ننهند در تظاهرات . حاکميت گشاده می داريم
 بهمن به گونه ديگر عمل خواهيم کرد و در صورت عدم پاسخگويی حکومت  22

به همين ترتيب ادامه می دهيم و حتی مسئله اعتصابات گسترده را مورد توجه 
 . قرار می دهيم يا نافرمانی مدنی خواهيم کرد

: شوربختانه پيام نوروزی مهندس موسوی هم بهتر از بيانيه شماره هفده او نبود
اين برنامه کار و عمل است؟ صبر تنها وقتی پيش درآمد ظفر . صبر و مقاومت

صبر بدين . است که برنامه ای عملی برای رسيدن از اولی به دومی پيشنهاد کند
 اين رهبری است؟ ! حاال تحمل کنيد ببينيم چه می شود: شکل يعنی 

شوربختانه در هيچ يک از پيام های چهره های مقاومت، آقايان موسوی و کروبی 
اين در حالی است که رهبری يعنی . و نيز خاتمی، سخنی از برنامه و عمل نيست

تعيين هدف و آرمان و نقشه راه يا استراتژی و براساس آن تعريف وظايف عملی 
 .بدون رهبری جنبش سبز آسيب سخت خواهد ديد. مشخص برای هر مرحله

تا کنون قهرمانانه مقاومت کرده و تحسين  1388جنبش سبز دست کم از خرداد 
اما مقاومت مردم را نمی توان بدين فروکاهيد که در . جهانيان را برانگيخته است

خيابان سينه جلوی توپ و تفنگ گيرند و يا به زير ضربه های باتوم و 
اين خودگذشتگی ها می بايستی در . خودروهای نيروهای سرکوبگر روند

اگر کار چهره های فرانشين . چارچوبی عملی و در راستای هدفی روشن باشد
جنبش تنها صحبت بر سر انتخابات آزاد باشد خب اين را که هميشه می خواستيم 

اما حاال می ! و می توانيم آن را در خانه و در چارچوب امن تری بازگوييم
خواهيم بدانيم اگر حاکميت ارتجاع امکان برگزاری آن را نداد ـ که حتما هم 

نخواهد داد ـ چه بايد کرد و آنگاه برنامه ما چه بايد بود؟ نظر به همين مسايل، 
 . معتقدم رهبری نکته نگران کننده جنبش است

متاسفانه چهره هاي ارجمند . رهبري نبايد ترسي از تصميم گيري داشته باشد
مي ترسند از . مقاومت آقايان موسوي و آروبي از تصميم گيري هراس دارند

اما . اينكه تصميم شان خوشايند و مورد پسند مردم در شرايط حاضر نباشد
نتيجه آار . شاخص شايستگي رهبري محبوبيت هر لحظه آن در ميان مردم نيست

 .است آه مهم است
 

 .ادامه اين گفتگو را در روزهای خواهيد خواند
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اين است که به دليل بسته بودن فضای رسانه ای، نبود سازمان های غير دولتی 
مخالف با فساد دولت و عدم امکان بازرسی از سوی ناظران جهانی، هنوز در 

آنچه که، از مسير اين اختالف ها، در رابطه با فساد . مقام متهم قرار نگرفته اند
نزد عوامل حکومت بر مال می شود تنها يک فروغ رخ ساقی است که در جام 

اگر پرده . اگر نه، بسيار عکس و نقش نگارين در پس پرده هاست. می افتد
های " حلقه"داران، همه را به زور شمشير نمی راندند و امکان دست انداختن به 

برای ناظران بی طرف باقی می ماند، آن گاه حکايت هايی " حريم حرم"اندرون 
  .بس شيرين و خواندنی از شاهکار مدعيان برای بازگويی پيدا می شد

 تا خود درون پرده چه تدبير می کنند         ما از برون در شده مغرور صد فريب
 

 منبع روز آنالين
 

 اصالح قانون احزاب
 مهرانگيز کار

 
 
 
 
 

هرگاه سخن از اصالح قانون به ميان می آيد حقوقدانان هول می کنند وترديد 
ندارند که منظور از اصالح قانون در اين نظم ناموزون سياسی، همان نيست که 

بسيار تجربه ها پشت اين بدبينی و  .از بار مفهومی کلمه اصالح انتظار می رود
نگرانی نهفته است که از آن جمله بايد اصالح قانون مطبوعات مصوب سال 

به اندازه  1364در قانون مطبوعات مصوب .مثال آورد 1379را در سال  1364
کافی بهانه برای سرکوب روزنامه و روزنامه نگار گنجانده شده بود، ولی از آن 

رو که مطبوعات اصالح طلب با نگرش های گوناگون انتقادی روی پيشخوان 
روز نامه فروش ها نشسته و مردم حسرت به دل را دور خود جمع کرده بود، 

مجلس پنجم با اکثريت محافظه کار در آخرين روز های عمر خود نشست و بر 
قانون  در آن  1364خاست و روزنه هائی را که برای خبر رسانی در سال 

از سر مقابله با مطبوعات اصالح طلب بست و  1379گشوده بودند در سال 
اصالح با مفهومی نقطه مقابل آن انجام شد و سهم روزنامه نگاران از زندان و 

  .بيکاری به همت مجلسيان افزايش يافت
مجلس پنجم حدود دو . در آن دوران تيغ شان می بريد، اما حد و حدودی داشت

عمرش به پايان رسيد و . سال توانست در کار تشديد اختناق قانون گذاری کند
مجلس ششم با اکثريت اصالح طلب روی کار آمد که هرگاه خواست گامی 

جبرانی بردارد با حکم والئی يا با نظريه فقهای شورای نگهبان راه بر آن بستند و 
از برای کنترل قانونگذاری، قوه قضائيه ماموريت پيدا کرد تا برپايه نظريه فقهای 

شورای نگهبان بر مصونيت نمايندگان اصالح طلب خط بطالن بکشد و از باب 
بنابراين ورود به مقوله ای . زبان درازی در مذاکرات مجلس آنها را زندانی کند

به نام اصالح اموردر جمهوری اسالمی ايران همان اندازه خطرناک بوده که 
آن مدارا که تا کنون با نماينده ی اصولگرائی مانند . ورود به مقوله براندازی

الياس نادران شده و البته بزودی از او سلب می شود در سوابق پارلمانی اصالح 
  .طلبان مشاهده نمی شود
در  که کسانی آن را مستند فعاليت خود قرار دادند  1376قانون احزاب از سال 

. عمل و بی آنکه به شيوه مرسوم در جمهوری اسالمی اصالح بشود کم اثر شد
به تصويب  1360در سال . در ذات و ماهيت آن آزادی احزاب انکار شده است

قانون اساسی  26بسا کارشناسان قانون را در تضاد با اصل . آن اقدام کرده اند
بارها به بوته نقد گذاشته اند که منتقد از صفحه روزگار حذف شده، اما قانون بر 

اينک سراغ همان قانون را گرفته اند و به نظرشان می رسد که . جای مانده است
    قانون احزاب را عناصر دشمن برای اقدام به انقالب رنگی از تصويب

قانون اساسی  26عمده منتقدان قانون که می خواستند به استناد اصل . گذرانده اند
نظام جمهوری اسالمی بايستند با  حزب درست کنند و تا پای جان هم برای حفظ 

کسانی هم که منتقد  .تن دردمند در سنين سالخوردگی در زندان به سر می برند
نبودند و در وفاداری آنها شک نبود تشکل هائی درست کردند و از اصالحات و 
مشارکت و مانند آن در چارچوب قانون اساسی دفاع کردند که آنها نيز به بهانه 
اعتراض به انتخابات يا زندانی اند يا در ازادی مشروط و موقت روزگار می 

آنچه باعث شده تا اصالح قانون فعاليت احزاب در دستور کار دولت . گذرانند
قرار بگيرد اين است که هنوز اين احزاب و تشکل های وفادار به نظام رسميت 

به اين معنی که از همه صافی . دارند و در جائی به صورت قانونی ثبت شده اند
 های امنيتی گذشته اند و حاال مواجه با صافی امنيتی تازه ای شده اند که دولت 

  .صاحبان قدرت ممکن نبود
حتما می دانيد که پست وزارت کشور . به دو وزير کشور همين دولت توجه کنيم 

عليرغم آنکه پروندۀ فساد مالی کردان . تنها با تأييد رهبر قابل دسترسی است
وقتی که پروندۀ . توسط مجلس ششم برمال شد، به مقام وزارت کشور رسيد

مدرک ساختگی او در مجلس مطرح شد، گوشه های ديگری از اتهامات فساد 
محصولی متهم است . اخالقی او، در زمان رژيم گذشته، بر سر زبان ها افتاد

ثروت افسانه ای خود را از راه معامالت نفتی غير قانونی، که بخشی از آن به 
او که . زمان استانداری احمدی نژاد در اردبيل برمی گردد، به دست آورده است

به خاطر اين تخلفات جرأت نکرد برای کسب وزارت نفت در صحن علنی مجلس 
  .حاضر شود، به پست وزارت کشور رسيد

با اينکه موارد خالف اين افراد امری پوشيده و مخفی نيست، چگونه می توانند تا 
مدت ها بر اريکۀ قدرت بمانند؟ يا چگونه گاهی ديده شده است که برای مدتی 
شخصی از صحنه قدرت، به خاطر تخلفی، کنار می رود و بعد از مدتی در 
موقعيتی باالتر دوباره آفتابی می شود؟ از آقای نقدی بعد از بالهايی که سر 

کرباسچی و معاونين او آورد، برای مدتی در پست های حکومتی خبری نمی 
اما احمدی نژاد او را در پست مبارزه با قاچاق کاال و ارز می نشاند تا . شود

افسون کار . سکوی پرتابی دوباره شود تا به امر رهبر به مقام رياست بسيج برسد
در کجاست؟ چه اتفاقی می افتد که ناگهان نادران در می يابد که رحيمی مرتکب 
فساد مالی شده است؟ اين طور که پيداست رمز و راز کار را بايد در وجود يک 

به نظر می رسد کالمی است که می تواند بيانگر " حلقه"واژۀ . کلمه جستجو کرد
وجود رابطه ای وهم آلود باشد که واکاوی آن به بسياری از اين سؤاالت پاسخ 

  .خواهد گفت
در واقع . را شنيده ايم" حلقۀ فاطمی"و يا " حلقۀ اروميه"همۀ ما عباراتی چون  

تشکل های بی شناسنامه ای هستند که بسياری از امورات مملکت " حلقه ها"امر 
معموال رسم بر . ها هميشه شناخته شده نيستند" حلقه"اين . را به دست گرفته اند

اين است که با چراغ تاريک حرکت کنند و در سايه باشند، تا اينکه نوری بر 
دارای مختصاتی هستند که  "حلقه ها"با اين حال اين . وجودشان تابيده نشود

از جمله اينکه به منابع مالی بزرگی . موجب می شود تا در جامعه رديابی شوند
از اعضای ارگان نظامی خاصی شکل گرفته اند و يا از قدرت . دسترسی دارند

را " حلقه"در نهايت با افرادی در ارتباط هستند که اعضای . آنها بهره می گيرند
تغذيه فکری کرده و يا در مواقع لزوم آنها را به لحاظ ايدئولوژيک حمايت می 

  .کنند
در اين دورۀ پنج سالۀ بعد از به قدرت رسيدن احمدی نژاد روز به روز بر  

اما از قبل از آن هم رد پا و اثر انگشت اين . ها افزوده شده است"حلقه"قدرت اين 
توطئه های نه روز در . تشکل ها بر عرصۀ قدرت اين کشور قابل مشاهده بود

کسانی که اسکله  .ميان زمان خاتمی نمی توانسته بی ارتباط با اين حلقه ها باشد
چرا که . های غير قانونی می زدند، منابع مالی ترور حجاريان را فراهم کردند

ها و ديگر مکان هايی به " دخمه"ای بوجود می آمد و اعضای اين " دخمه"بايد 
همين مخوفی، نظير آنهايی که در کرمان سر از بدن افراد بی گناه جدا می 

راه "کردند، نياز به کمک های مالی داشتند؛ هر چند توجيه شده بودند که در 
ها هستند که سعيد " حلقه"حاال هم اربابان همين . آدم می کشند" رضای خدا

چون او را تنها نگذاشته، برای آنها در ارگان های " ذوب شدگانی"عسگر و 
  .تحت امرخود مسئوليت هايی مهمتر در نظر می گيرند

گاهی، با يک تقسيم کار و . ها در حال تعامل دائمی با هم ديگر هستند" حلقه"اين  
قدرت، از يکديگر حمايت می کنند و يا زمانی هم فرارسيده است که برای کسب 

سازش آنها بيشتر بر سر حفظ . موقعيت باالتر، به جنگ همديگر رفته اند
به ماجرای . شرايطی است که همۀ آنها را در برابر دشمن مشترک محافظت نمايد

نگاه کنيد که چگونه تقلبی به اين مبرهنی را در يک اقدام هماهنگ  88انتخابات 
. منکر شدند و چه سينه ای چاک کردند که بگويند هيچ اتفاقی پيش نيآمده است
همه با هم به استقبال سرکوب مردم رفتند و از افزايش شدت عمل در مقابل 

اما چه زمانی جنگ در می گيرد و نزاع بر سر چيست؟ . مخالفان حمايت کردند
در حقيقت نبرد بر سر کسب قدرت بيشتر و دسترسی به منابع حاصل از چاه های 

کشمکش بر سر بيست . به بحث بودجه و مديريت يارانه ها توجه کنيد. نفت است
ميليارد دالر اختالف بين پيشنهاد دولت و طرح نهايی مجلس آن قدر اغواگر است 

  .که بتواند اشخاص را وسوسه کند تا دمل های چرکی گذشته را باز کنند
ها در عرض پنج سال حکومت احمدی نژاد رتبۀ فاسد بودن " حلقه"همکاری اين 

پله بدتر کرده و دولت ايران  54دولت ايران را از ديد مؤسسۀ شفافيت بين المللی 
دولتی که با شعار مبارزه با فساد، . دولت فاسد دنيا قرار داده است 9را در رديف 

بخشی از جامعه را فريب داده بود، به يکی از فاسدترين دولت های تمام تاريخ 
طرفه آنکه آنهايی که امروز دست همپالکی های سابق . اين کشور تبديل شده است

 تنها شانسی که آورده اند  .خود را رو می کنند، کمتر از آن ديگری مقصر نيستند
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  .رهبری را قبول می کند و می کوشد تا با اتخاذ تدابير سنجيده ريسک را کاهش دهد
بيشکک و   وجود ارتبط و پيوند مناسب بين بدنه و رهبری ديگر مزيت جنبش اعتراضی

در چهارچوب توافق حول خواسته ها و مطالبات معترضين   رهبری . است  بانکوک
بوجود آمده و با عزم مصمم و اراده محکم در پيگيری خواسته ها جايگاه و موقعيتش را 

 موجوديت رهبری در تعهد او به خواسته های بدنه جنبش  در اصل. تثبيت کرده است
و عدم مغايرت با خواسته های   شکل می گيرد و حوزه رهبری او به تطابق، همراهی 

رهبری آيت اهللا خمينی در انقالب اسالمی نمونه . معترضين محدود و مشروط می گردد
مناسبی از رهبری موفق است که از ابتدا با مشخص کردن شعار شاه بايد برود و تغيير 

نظام سياسی به تحريک و بسيج نيروهای معترض پرداخت و همه منابع را برای رسيدن 
  .به اين هدف در خدمت گرفت

استفاده مناسب از زمان و مديرت بهينه آن، نقطه کليدی پيروزی های نسبی اين دو جنبش 
جنبشهای اعتراضی فراگير و يا انقالب ها وقتی با مشارکت گسترده مردم مواجه . است

اين فراگرد ها گذرا هستند و بايد در کوتاه . می شوند، نيازمند سرعت در اتخاذ عمل هستند
اين موقعت ها را نمی توان به آينده مبهمی و درازمدت . مدت به دستاورد ملموسی برسند

توده فراگير مردم حوصله و شکيبايی طوالنی .مديريت زمان بسيار حساس است. احاله داد
شانس موفقيت درلحظات اوليه فوران يافتن اعتراضات عمومی بيشتر  .مدت را ندارد

وجود دارد که نظام سياسی حاکم غافلگر شده و روحه نيروهای حامی اش به ميزان 
د راين شرايط بايد ضربه کاری را وارد ساخت و دستاورد   .چشمگيری پايين می آيد

چنين پسامد . مشخصی اعم از پيشروی مخالفين و يا عقب نشينی حکومت را بدست آورد
موفقی می تواند انرژی و روحه معترضين را افرايش داده و آنها را تا رسيدن به  های 

پيروزی نهايی تشجيع کند و در روندی معکوس بر وحشت و هراس حاکميت بيفزايد که 
د رغير اين صورت دل بستن به مبارزات . منجر به سست شدن پايه های موجوديتش گردد

در افق دراز مدت بدون چشم انداز روشن و مشخص، بخت پيروزی را بشدت کاهش می 
دهد و با فرسايشی شدن مبارزات هم منجر به ميرا شدن جنبش اعتراضی در درازای 
زمان شده و هم فرصت ارزنده ای را به حاکميت برای بازسازی خود و ترميم روحيه 

به عبارت ديگر رابطه زمان و موفقيت در جنبش های فراگير . نيروهايش می دهد
  .اعتراضی بر عليه نظام های تماميت خواه حالت معکوس دارد

در انقالب فرانسه به مجرد اوج گيری اعتراضات و به صحنه امدن اکثريت مردم، 
اگر آن اقدام دوران ساز صورت نگرفته بود، . توجهات معطوف به تسخير قلعه باستيل شد

  .انقالب کبير فرانسه بعيد بود اتفاق بيفتد
به قول يکی از صاحبنظران، دو هفته در زندگی سياسی زمان زيادی است چه برسد به ماه 

از جنبه مطايبه آميز اين سخن در گذريم اما حقيقتی در آن نهفته است که موقعيت های . ها
ناپايدار سياسی فرصت کوتاهی را در اختيار نيروهای ناراضی و خواهان تغيير قرار می 

  .دهند
عامل مهم ديگر انسجام و همبستگی نيروهای معترض و مخالف است که بر سر تغيير 

دولت و تعيين شعار های سياسی به وحدت و اشتراک عمل رسيدند و از بحث های 
  .انحرافی و رقابت برای در دست گرفتن رهبری اجتناب کردند

اما عنصر ديگر استفاده مناسب از اهرم خارجی و مناسبات قدرت در صحنه بين المللی 
خانم رزا اتانبيوا رهبر دولت خودخوانده و موقتی قرقيزستان به پشتوانه ارتباطات . است

خارجی خود توانست نظر مثبت کشور ها ی تاثير گذار خارجی را برای پذيرش تغيير در 
تعادل و   جلب کند و بر اساس توازن قوا در صحنه بين الملل  فضای سياسی قرقيزستان

موازنه ای را برقرار کند تا هم روسيه و هم غرب با خواسته های معترضين همراهی 
هراس از اتهام وابستگی به خارج و يا ديدگاه های متعلق به دوران جنگ سرد مانع . کنند

. از اين نشد که رهبران معترضين بعد بين المللی و خارجی به اعتراضات شان نبخشند
درونزايی حرکت اعتراضی شان از ظرفيت های مناسب و مشروع   آنها با حفظ استقالل و

  .استفاده کردند خارجی در چهارچوب پارادايم جهانی شدن 
فاکتور آخر، تعريف درست و ثمربخش از مبارزات بی خشونت است تا نيروی اعتراض  

معترضين از نيروی قهر استفاده کردند . مردم در چنبر توصيه های ناکارامد عقيم نگردد
و وقتی نيروهای دولتی دست به خشونت زدند با برخورد های محکم انها را متواری 

  .کردند و سپس نهاد های مهم و حساس دولتی را تسخير نمودند
اينگونه اعمال و فلج کردن ساختار و شريان های حياتی حکومت های استبدادی تعارضی 

قرائت خاص عده ای ا زمبارزات مسالمت آمز در . با اصول مبارزات مسالمت اميز ندارد
ايران که آن را از هر عنصر مقاومت فعال و عقب راندن نيروهای مهاجم دولتی تهی می 

سازند، با توجه به ويژگی های خاص حکومت در ايران، پتانسيل سازنده اعتراضات 
  .خيابانی را از بين می برد

در شرايط خاص ايران کاربست روش های بی خشونت به معنی احتراز از خشونت در 
کارزار با حکومت است اما اين اصول حق دفاع در برابر خشونت دولتی و جلوگيری از 

تنها با فلج . سرکوب وحشيانه و خونين تجمعات مسالمت آميز را به رسميت می شناسد
کردن ماشين سرکوب می توان مبارزات مسالمت آميز را به ساحل موفقيت رساند در 

پرهيزی   جايی که نظام حاکم از هر گونه سفاکی و سبعيتی برای تداوم بقاء نامشروعش 
  .ندارد

البته بر شماری نکات فوق بدين معنا نيست که بايد به سرعت نکات فوق توسط جنبش سبز 
اما استفاده . بديهی است که فعال شرايط استفاده از اين عناصر مهيا نيست. بکار گرفته شود

از اين تجربيات در بازخوانی عملکرد گذشته جنبش سبز و تدبير انديشی برای تحرکات 
  .آينده آن اهميت زياد دارد  بخشی به فعاليت های

  
 

برای يک حزب مشروعيت قائل است که نام ندارد،  دولتی که فقط . آقای احمدی نژاد است
حزب در آمد های نفتی که موسسين آن سهامداران عمده را . ولی همه آن را می شناسيم

تشکيل می دهند و اعضا به جای آنکه حق عضويت بپردازند، به روی مردم تيغ می کشند، 
  .جان مردم را می گيرند، به مردم دشنام می دهند و حق عضويت دريافت می کنند

راستی چرا در حکومتی که رئيس جمهور بر پايه ی قانون اساسی عددی نيست، ولی در 
عمل مقام عالی رهبری را در اختيار دارد، سوار بر گرده ی مجلس شده و پشت سر هم 
مجلس را در صورتی که نسبت به لوايح اش روی خوش نشان ندهد خيط می کند و می 

رود زير پر وبال رهبر، قوه قضائيه را دست نشانده خود کرده و حساب به کسی پس نمی 
دهد، می خواهد قانون احزاب را اصالح کند و ريشه ی وفاداران به جمهوری اسالمی را 

اگر عقل را وسط بگذاريم چيزی دستگيرمان نمی شود، با حذف ضوابط عقلی به   بکند ؟
اين نتيجه می رسيم که حزب آقای احمدی نژاد دانسته است که نمی تواند همين صاحبان 
. احزاب و تشکل های وفادار به جمهوری اسالمی را تا ابد در زندان يا خانه حبس کند

صدای قوه قضائيه هم زير فشار خانواده های زندانيان و زير فشار جامعه جهانی و به 
باالخره انبوه زندانيان بايد آزاد بشوند و احکام . خصوص جامعه مدنی جهانی در آمده است

ممکن است . محروميت ابدی برخی از آنان از فعاليتهای اجتماعی به جوک می ماند
زندانيان پس از آنکه آبی زير پوست شان برود فيل شان ياد هندوستان بکند و بروند دفتر و 

وزير کشور . دستک باقيمانده را به استناد ثبت قانونی حزب و تشکل راه اندازی کنند
را نمی توانند باز سازی کنند و ناگزير  1367می داند شرايط سال . دولت آينده نگر است

اراده کرده است تا قانون را که اساس تاسيس  .بايد زندانيان زنده از زندان خارج بشوند
اين کار را پيش از پايان عمر اين مجلس به . چند دسته و گروه شده از زير پای آنها بکشد

  .پايان می برد
اين برنامه ها حکايتی است بر اينکه وقتی ميرحسين موسوی از قانون اساسی حرف می 

شرايط سياسی در . زند و به ضرورت اجرای آن تاکيد می کند، خواسته اش حداقلی نيست
آن کشور روندی را پيش گرفته که در حال حاضر بيش از هر زمان ديگری تاکيد بر 

برای ورود به يک حرکت انتقالی با  .قانون اساسی خواسته ای حد اکثری شده است
دوران . ويژگيهای مدنی نخست بايد نظم موجود را با داشته های خودش به چالش کشيد

گذار بدون اين تدابير از راه نمی رسد و اساسا تمرکز مير حسين موسوی بر اصل آزادی 
ميرحسين موسوی . احزاب همان درجه از امکانات قانونی است که دارند نابودش می کنند

رهرو راهی شده که دقت و ظرافت در شناخت اولويت ها به اندازه ی مقصود و هدف 
جنبش سبز با شکيبائی و از برکت انرژی مثبت نسلهای جوان ايرانی . دارای اهميت است

کشورهائی که ما به ديده ی . بر جا می ماند و زندانبانان را سرانجام با خود همراه می کند
حسرت به آنها می نگريم دنباله رو رهبرانی شده اند که راه را آهسته و سنجيده پيموده اند 

مير حسين موسوی قواعد بازی خطرناکی را . و در جمع دشمنان آزادی شکاف انداخته اند
  .که آغاز کرده يا بر او تحميل شده تا کنون مراعات کرده و همچنان ايستاده است

 
 درس هاي بيشكك و بانكوك

 علی افشاری
 

 
حوادث اخير رخ داده در قرقيزستان و تايلند درس های مفيدی برای جنبش دموکراسيی 

بهره گيری از اين درس ها می تواند ضريب موفقيت تالش های . خواهی ايران دارد
نيروهای تحول خواه در به ارمغان آوردن دموکراسی در ايران را به ميزان موثری باال 

شباهت های موجود در بروز و اوج گيری خيزش عمومی اين سئوال را مطرح می . ببرد
کند که چرا معترضين در قرقيزستان توانستند ظرف دو روز دولت مستقر را سرنگون 
سازند و رئيس جمهور مورد چالش را وادار به ترک کاخ رياست جمهوری و فرار به 

ميان قبيله خود نمايند؟ و يا در تايلند با تسخير ساختمان تلويزيون ملی اين کشور ضربه ای 
اساسی به اقتدار و ثبات دولت ان کشور می زنند اما فوران خشم و نارضايتی در ايران 

حاکميت را به شدت لرزاند، اما تا کنون نتوانسته است خللی   علی رغم اينکه ارکان
 اساسی در بقا و کارکرد حکومت ايجاد کند؟ 

ماه گذشته در ايران رخ داد با وقايع روی داده در اين دو کشور روشن  10مقايسه آنچه در 
می سازد که داليل عدم پيروزی جنبش سبز را بايد در عواملی جست که باعث پيشروی 

  .در قرقيزستان و تايلند گشتند
البته تفاوت های جدی در ويژگی نظام سياسی، فرهنگ دموکراتيک در بين نخبگان، 

در اين کشور ها   ميزان انسجام نيروهای مخالف، موضع گری نيروهای نظامی و امنيتی
اما صرفنظر از تفاوت ها . بايد اين تمايزات را در نظر گرفت  با ايران وجود دارد که

برشمرده شده، مزيت های موجود در اين جنبش ها بالقوه می تواند در جنبش دموکراسی 
    .خواهی ايران نيز وجود داشته باشد

موثر و توانمند در ميان نيروهای اپوزيسيون است رهبری  نخستين عامل وجود رهبری 
که تکليف خودش را با نظام حاکم روشن کرده و با انتخاب هدفی مشخص تمام توانش را 

  .برای بسيج مردم و سازماندهی آنها بکار گرفته است
رهبری و جنبش اعتراضی خواسته های ملموس، صريح و قابل دسترسی را معين نموده 

رهبری موثر نيازمند برنامه .اند و تمام توان خود را برای تحقق آنها بکار گرفته اند
چنين . مشخص و کارامد و وجود صراحت و استواری در تعقيب و اجرای آن است

 رهبری جلو دار حرکات اعتراضی می شود و با پذيرش مسئوليت، ريسک و مخاطرات 
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اگر قرار باشد انفجاری در ... اطراف جهان را برای سال ها عوض کند
نيويورک، يا لندن يا ژوهانسبورگ روی دهد، پيامدهای اقتصادی، سياسی و 

 ."امنيتی آن ويرانگر خواهد بود
رهبران آمريکا و روسيه اخيرا يک پيمان استراتژيک کاهش تسليحاتی که سالح 

عدد کاهش می دهد امضا  ١۵۵٠های اتمی مستقر شده هر دو کشور را به 
 .کردند

 
 بار حمله نظامی  پيامدهای فاجعه

ژنرال نيکوالی ماکاروف، فرمانده کل ستاد نيروهای مسلح روسيه، : دويچه وله
هايی برای حمله احتمالی به ايران از سوی  در نشستی خبری گفت، از طرح

بار  او گفت که چنين اقدامی پيامدهای فاجعه. اياالت متحده و اسرائيل، آگاه است
 .المللی خواهد داشت ای و بين منطقه

ی آمريکا  فرمانده نيروهای مسلح روسيه حمله موشکی به ايران را آخرين گزينه
ای  و اسرائيل دانست و تأکيد کرد چنين اقدامی پذيرفتنی نيست و مشکل هسته

 .ايران بايد با مذاکره و به صورت چند جانبه حل شود
اند، هر گونه تهديد عليه ايران  اين در حالی است که سران جمهوری اسالمی گفته

وزير دفاع جمهوری اسالمی به تازگی تصريح . را در نطفه خفه خواهند کرد
 .ای استفاده خواهد کرد کرد، ايران برای دفاع از خود از هر گزينه

بيند، مايل است  ارتش جمهوری اسالمی ايران که خود را در شرايط حساسی می
را از روسيه تحويل بگيرد، اما  ٣٠٠هرچه زودتر سيستم دفاع موشکی اس 

 .ظاهرا بايد هنوز منتظر بماند
 
 "تصميم با دولتمردان است«

 ٣٠٠ی موعد تحويل سامانه موشکی اس  ی نيروهای مسلح روسيه درباره فرمانده
او گفت که سياستمداران روسيه بايد در اين . به ايران اطالعات روشنی نداد

 .زمينه تصميم بگيرند و مقامات ارتشی تنها فرمان آنها را اجرا خواهند کرد
های تهران و مسکو در  ميان مقام ٣٠٠ی دفاع موشکی اس  قرارداد تحويل سامانه

های روسيه تاکنون در تحويل اين سيستم  اما مقام. به امضا رسيد ٢٠٠۵پايان سال 
 .اند پيشرفته به ايران تعلل ورزيده

های دولتی روسيه اعالم کردند که به تحويل اين سامانه  نزديک دو ماه پيش مقام
ضدموشکی به ايران متعهد خواهند ماند و تأخيری که در اجرای اين قرارداد به 

اما برخی از مقامات ايرانی، اين دليل را تنها . وجود آمده تنها داليل فنی دارد
 .اند ای برای طفره رفتن روسيه از تحويل سيستم به ايران دانسته بهانه

 ٣٠٠ی اس  ايران تا کنون چند بار نارضايتی خود را از تأخير در تحويل سامانه
فروردين، عالءالدين بروجردی، رئيس  ٢٣روز دوشنبه . ابراز کرده است

ها به تعهد  چنانچه روس«: کميسيون امنيت ملی مجلس، به خبرگزاری مهر گفت
به ايران عمل نکنند، خود اقدام به  ٣٠٠خود مبنی بر تحويل سامانه موشکی اس 
 ».ساخت اين سامانه موشکی خواهيم کرد

های ضدموشک در جهان به  ترين سامانه از پيشرفته ٣٠٠سيستم موشکی اس 
ها و نيز هواپيماهای مهاجم را سرنگون  تواند انواع موشک رود و می  شمار می

اسرائيل يکی از مخالفان سرسخت واگذاری اين سامانه دفاعی به ايران . سازد
 .های روسيه رسانده است است و بارها اين موضوع را به اطالع مقام

 
عمليات نظامی اسرائيل عليه ايران ميتواند به مناقشه هسته ای منجر :مدودف
 شود

دميتری مدودف رييس جمهور روسيه، اسرائيل : مسکو، خبرگزاری ريا نووستی
را از آغاز عمليات نظامی عليه ايران بر حذر داشت که به اعتقاد وی می تواند به 

 .استفاده از تسليحات هسته ای و فاجعه ای بين المللی منجر شود
آمريکا مبنی بر اينکه " АВС News" وی در پاسخ به سئوال شبکه تلويزيونی 

عمليات نظامی اسرائيل چه پيامدهايی می تواند داشته باشد که به اعتقاد خبرنگار 
اين بدترين : "اين شبکه احتماال تا پايان سال جاری انجام خواهد شد، تاکيد کرد

گزينه برای حل اين مسئله است چرا که اوال، هرجنگی با کشتار مردم غيرنظامی 
همراه است؛ دوما، جنگ در خاور نزديک به چه معناست؟ در اين منطقه همه 

 ".آنقدر به هم نزديکند که کسی از آن دور نخواهد نشست
اگر چنين مناقشه رخ دهد و حمله ای آغاز : "رييس جمهور روسيه اعالم کرد

شود، هر چيزی را می توان انتظار داشت از جمله پيامدهای استفاده از تسليحات 
اما استفاده از سالح هسته ای در خاور نزديک فاجعه ای جهانی است . هسته ای

 ".که با تالفات بسياری مواجه خواهد شد
وی به اين سئوال پاسخ نداد که آيا وی به تصميم گيری اسرائيل در خصوص 

 .آغاز عمليات نظامی اطمينان دارد يا خير
 من فقط به تصميماتی مطمئن هستم که در حوزه اختيارات من : "مدودف گفت

 هشدار مقامات روسيه نسبت به حمله ي اسرائيل به ايران 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
در آستانه ی ديدار اوباما و مدودوف، سران روسيه نسبت به احتمال حمله ی  •

رئيس جمهور و رئيس ستاد ارتش اين کشور . اسرائيل به ايران هشدار داده اند
بار دانسته و گفته اند می تواند به بروز يک جنگ  حمله نظامی به ايران را فاجعه

روسيه گفته است با فشار بيشتر بر جمهوری اسالمی موافق . هسته ای منجر شود
مقامات روسی در تازه . شودد" فاجعه انسانی"ها نبايد موجب  است، اما تحريم

 ...ترين اظهارات خود با تحريم صنعت نفت ايران مخالفت کرده اند 
 : اخبار روز

رئيس . سران روسيه نسبت به احتمال حمله ی اسرائيل به ايران هشدار داده اند
بار دانسته  جمهور و رئيس ستاد ارتش اين کشور حمله نظامی به ايران را فاجعه

رئيس جمهور . و گفته اند می تواند به بروز يک جنگ هسته ای منجر شود
روسيه گفته است با فشار بيشتر بر جمهوری اسالمی موافق است، اما تاکيد می 

شود و مردم ايران را از جامعه " فاجعه انسانی"ها نبايد موجب  کند تحريم
مقامات روسی در تازه ترين اظهارات خود با تحريم صنعت . المللی متنفر کند بين

 .نفت ايران مخالفت کرده اند
 
 

 مخالفت روسيه با تحريم صنعت نفت ايران
ديميتری مدودف، رئيس جمهوری روسيه در آستانه ديدار با باراک : بی بی سی

ايران از جمله تحريم صنعت نفت اين " فلج کننده"اوباما در واشنگتن، تحريم 
 .کشور را رد کرده است
وارد پايتخت آمريکا می شود ) آوريل ١٢(فروردين  ٢٣مدودف عصر دوشنبه، 

 .شرکت کند" امنيت هسته ای"تا در کنفرانس 
او به تلويزيون ای بی سی آمريکا گفته است، تحريم های آتی شورای امنيت عليه 

 .و حساب شده باشد" مشخص"ايران بايد 
رئيس جمهوری روسيه همچنين تحريم صنعت نفت ايران را رد کرده است زيرا 

 .به گفته وی، چنين مجازاتی شرايط زندگی مردم عادی را دشوار خواهد کرد
 ."تحريم ها نبايد فلج کننده باشد، نبايد باعث رنج شود: "مدودف گفت

رئيس جمهوری روسيه در حاشيه کنفرانس واشنگتن با باراک اوباما، رئيس 
 .جمهوری آمريکا، نيز ديدار خواهد کند

عصر دوشنبه برگزار خواهد شد، " امنيت هسته ای"نشست سران کنفرانس 
 .هرچند گفتگوهای حاشيه ای آن ها از روز يکشنبه آغاز شده است

کشور هستند، در اين کنفرانس  ۴٠کشور که در بين آن ها رهبران  ۴٧نمايندگان 
 .دو روزه شرکت کرده اند

چگونگی ايمن سازی مواد اتمی در سراسر جهان در دستور کار آن ها قرار 
 .دارد

 
 ديدارهای حاشيه ای

انتظار می رود طرفين درباره . اوباما با هو جينتائو، رهبر چين ديدار خواهد کرد
 .برنامه اتمی ايران نيز گفتگو کنند

کاخ سفيد می گويد رئيس جمهوری آمريکا در ديدار با ملک عبداهللا، پادشاه اردن 
 .و نيز مقام های امارات متحده عربی درباره برنامه اتمی ايران گفتگو کرده است

 .جزئياتی از اين مذاکرات منتشر نشده است
اوباما بزرگ ترين تهديد عليه امنيت آمريکا را امکان دستيابی سازمان های 

 .تروريستی به سالح اتمی می داند
بزرگترين تهديد عليه امنيت آمريکا در کوتاه مدت، ميان : "او روز يکشنبه گفت

مدت يا بلندمدت، امکان دستيابی يک سازمان تروريستی به يک سالح اتمی 
 ."است

 اين چيزی است که می تواند منظره امنيتی در اين کشور و در : "اوباما تاکيد کرد
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گشای اوضاع نبود، در تمام اين مدت  تئوری جذب حداکثری و دفع حداقلی راه
سران جمهوری اسالمی برای برون رفت از بحران موجود، از نسبت دادن 

اند و  نداده  خود راه دشمن خارجی و در راس آن امريکا شکی به   معترضين به
آنرا " گاها  همدستی با غرب برای ايجاد انقالب مخملی که  سران موج سبز را به

از همان ابتدا سران جمهوری اسالمی در . انقالب سبز می خوانند، متهم نموده اند
ايران گرجستان نيست تا با انقالب مخملی از   تخريب منتقدين اعالم نمودند که

در   هاشمی رفسنجانی بود که  خانم فائزه  اين پاسخی به" ظاهرا. قدرت کنار بروند
{ انقالب مخملی چيز بدی نيست   هايش اعالم نمود که يکی از مصاحبه

ir.khabaronline.www در   در انقالبات اتفاق افتاده  خانم هاشمی گفته بود
، خوب بنظر می  انتقال قدرت بدون خونريزی انجام گرفته که   کشورهای يادشده

جنبش   ای برای اصولگرايان بود تا حرکت موسوم به سخنان ايشان بهانه  .رسد
بهمن  22بدنبال آرامش نسبی بعد از نمايش . نشان دهند  سبز را عامل بيگانه

درصدد نسبت دادن   نظام بيکار ننشستند و با طنز و کنايه  به  های وابسته رسانه
دموکراسی   های توسعه و مجريان پروژه  بيگانه  وابستگی به  سران جنبش سبز به

کسانی چون جورج سوروس مسئول رييس هيات مديره   بودند و گفتند  در منطقه
گر ارشد موسسه انستيتوی  ، مايکل لدين تحليل(OSI(موسسه جامعه باز 

انترپرايز امريکا و مايکل مک فال استاد علوم سياسی در موسسه هوور و 
دانشگاه استنفردو مسئول طرح دموکراسی برای ايران طراحان انقالب مخملی 

کيهان و سايت   روزنامه. شمار می آيند به) از نظر سران رژيم(در ايران 
رجانيوز هرازچند گاهی در ستون طنز خود سران سبز را مورد تمسخر قرارمی 

{ . ممد سوروس و يا ممد تمدن ياد می کنند  از محمد خاتمی به" دهند و بعضا
com.rajanews  }com.rajanews  }com.rajanews کيهان در   روزنامه
جنبش سبز با   با مقارنه  اخير خود در بخش گفت و شنود طنزگونه،  شماره

و آنان را عوامل جاسوسی   انقالبهای مخملی درکشور شوروی سابق پرداخته
 . امريکا و اسرائيل وانگليس قلمداد می کند

و سقوط  2003تغيير حکومت در گرجستان تحت عنوان انقالب گل رز در سال 
و روی کارآمدن دولت غربگرای آقای ميخائيل   دولت ادوارد شواردنادزه

ساکاشويلی، وقوع انقالب نارنجی در اکراين و روی کارآمدن خانم تيموشينکو در 
و سقوط حکومت عسکر آقايف رئيس جمهور قرقيزستان درسال  2004سال 

و روی کارآمدن حکومت آقای   گل الله  در جريان انقالب موسوم به 2005
بسيار بحث   کورمان بگ باقی اف بطور کلی انقالبات رنگی نام گرفت که

انقالبات مذکور . ای را در پيش گرفتند و هر کدام مسير جداگانه  برانگيز بوده
و   در گذشته  گرفتن از فرهنگ سياسی و هژمونی روسيه  فاصله  بيشتر با انگيزه
استثنای   ـ به  اند و حال اينکه درجريان انتخابات رخ داده" حال و اصوال

های  مخملی با نمايش قدرت خود در پروسه  قرقيزستان ـ حکومت های موسوم به
  که  رقيبان خود واگذار نموده  انتخاباتی و شکست در ميدان رقابت، قدرت را به

برخالف تصور رهبران جمهوری اسالمی . ای از آن است انتخابات اکراين نمونه
حذف مخالفين خود قناعت نمی کنند، خانم تيموشينکو کانديد   به کمتر از  که

شکست خود در انتخابات   انتخابات اخير اکراين با اعتراف به  شکست خورده
آتی  صفوف خود را برای انتخابات دوره   اخير از هوادارن خود خواست که

ای چندی پيش در سخنانی  آقای خامنه  الزم بيادآورری است که. مستحکم تر نمايند
گران صالحيت حضور در  فتنه  درجمع اعضای مجلس خبرگان اعالم نمود که

 . اند چارچوب نظام را از دست داده
  انقالب رنگی در آنها رخ داده  هيچکدام از حکومت هايی که  است که  شايان توجه

مخالفين حکومت فعلی   اند، اعتراضات هراز چندگاهی که بسوی ديکتاتوری نرفته
ای از رشد فرهنگ  گرجستان در مراکز حساس تفليس انجام می دهند نمونه

آقای ميخائيل . درايران می گذرد می باشد  با آنچه  سياسی و غيرقابل مقايسه
تقاضای برکناری ايشان از   ساکاشويلی رئيس جمهور گرجستان در پاسخ به

در راس   با رای مردم انتخاب شده  که 2013تا انتخابات   که  قدرت اعالم داشته
همگان . گيری خواهد نمود امور خواهد بود و درانتخابات آتی از قدرت کناره

اکراين و شکست يوليا   در دور دوم انتخابات هيفدهم ژانويه  شاهد بوديم که
  تيموشنکو در مقابل رقيب روسگرای خود يانوکوويچ، وی با تقبل نتيجه

قرقيزستان نيز   در مورد حادثه. يانوکوويچ واگذار نمود  انتخابات، حکومت را به
بيش از   چندی پيش با نتيجه  اقای باقی اف در انتخابات سال گذشته  بايد گفت که

اتفاق افتاد نشان   درچند روز گذشته  ی رقيبان خود را شکست داد و آن چه83%
اند و  تحکيم موقعيت خود نپرداخته  آن حکومت ها آنچنان به  آن است که  دهنده

تسخير دفتر رياست جمهوری در عرض چند ساعت نشان از سادگی نوع 
 .  حکومت است

حائز اهميت است آشفتگی سران نظام و برخوردهای متناقض در ارتباط   که  آنچه
سياست رژيم در ارتباط با بحران های . با ماهيت و نفس انقالب های رنگی است

 انقالب مخملی تحت   در کشور گرجستان بعنوان اولين کشوری که  پيش آمده

ما در کل . است حال آنکه دولت اسرائيل خود سياست خويش را تعيين می کند
ارتباط خوبی با رييس جمهور و نخست وزير اسرائيل داريم اما آنها مستقل و 

و بايد تاکيد کنم که در بسياری از مسائل آنها مواضعی بسيار . آزاد عمل می کنند
 ".انعطاف ناپذير و خشنی را اتخاذ می کنند

 .به گفته وی، آمريکا نيز چندی پيش به اين مسئله پی برد
گفتنی است که اسرائيل و آمريکا تاکنون اختالف نظر در خصوص مسئله شهرک 

سازی اسرائيل که به بحثی حساس در روابط دو کشور مبدل شده و مانعی برای 
 .از سر گيری روند مذاکرات با فلسطينيان محسوب می شود را حل نکرده است

موضع اسرائيل حتی بعد از گفتگوی بی پرده : "رييس جمهور روسيه اعالم کرد
ما نيز طبيعتا در اين مسئله با آنها . و شفاف آمريکايی ها با آنها نيز تغيير نکرد

حال چرا من به اين مسئله اشاره می کنم؟ چونکه هر اتفاقی را . صحبت کرديم
اما برای کل خاور نزديک اين مسئله مصيبتی عظيم و . می توان پيشبينی کرد

فاجعه بشری هنگفتی در بر خواهد داشت که البته فقط به خاور نزديک محدود 
 ".نمی شود

تصورش را بکنيد اگر در ايران اتفاقی بيفتد، چه تهديداتی : "مدودف اعالم کرد
می تواند برای کل منطقه داشته باشد؟ اول از همه موج آوارگان و مهاجران آغاز 

اين مردم به کجا . در ايران قوميت های مختلفی زندگی می کنند. خواهد شد
خواهند رفت؟ به طبع بسياری از مردم ايران که ريشه های آذربايجانی دارند به 

 ".سمت آذربايجان خواهند رفت که با ما همسايه است
 

 نگراني رژيم ايران هم از انقالب رنگي، هم از راديكاليسم 
 هادی صوفی زاده 

 

در قبال حوادث قرقيزستان، دولتمردان رژيم را به   نگرانی هايی ايجاد شده• 
از يک طرف و . در قبال حوادث آن کشور ترغيب نمود  ای دوگانه اتخاذ رويه 

انقالب های مخملی و گسترش نفوذ امريکا   برای مصرف داخلی درصدد تخطئه
در   برآمدند و از طرف ديگر نگران ترويج خشم انقالبی مردم که  در منطقه

   ...اندکی حکومتی را ساقط نمود، شدند   همسايگی آنان در فاصله
سقوط دولت غربگرای آن کشور از طرف  به  اتفاقات اخير کشور قرقيزستان که

خود را مخالف ايجاد انقالب   مردم منجر گرديد، عليرغم سياست سران نظام که
قرقيزستان هم پنچ سال پيش با   مخملی می دانند و حکومت ساقط شده  موسوم به

بود، خوشايند سران جمهوری اسالمی   روی کار آمده  گل الله  انقالب موسوم به
در قبال حوادث آن کشور دولتمردان رژيم را به   نگرانی هايی ايجاد شده. نبود

از يک طرف و . در قبال آن حوادث آن کشور ترغيب نمود  ای دوگانه اتخاذ رويه 
انقالب های مخملی و   برای مصرف داخلی همچون روال عادی درصدد تخطئه

برآمدند و از طرف ديگر نگران ترويج خشم   گسترش نفوذ امريکا در منطقه
اندکی حکومتی را ساقط نمود،   در همسايگی آنان در فاصله  انقالبی مردم که

شرايط حساس کنونی ايران،   به  با توجه  ديگر آن در تايلند است که  نمونه. شدند
 . است آرامش سران نظام را از بين برده 

طی   مواضع سران جمهوری اسالمی ايران درقبال حوادثی که  با نگاهی گذرا به
درجريان جنگ گرجستان و   يکی دو سال اخير در قبال گرجستان و بويژه

، ميزان  اکراين و حوادث اخير قرقيزستان رخ داده  ژانويه  ، انتخابات ماه روسيه
 . آشفتگی و نابخردی آنان را مورد بررسی قرار خواهيم داد

بدنبال موضوع تقلب در انتخابات رئيس جمهوری سال گذشته و اعتراض 
کودتای   در انتخابات که  تقلبات گسترده  ميرحسين موسوی و آقای مهدی کروبی به

انتخاباتی نام گرفت و اعتبار نظام اسالمی را نزد افکار عمومی بشدت زير سوال 
برد، سران جمهوری اسالمی برای دفاع از اندک حيثيت باقی مانده برای خود در 

سران رژيم درمقابل ادعای . های گوناگونی متوسل شدند حربه مقابل معترضين، به
تالش برای انقالب مخملی و   آنان را به" کودتای انتخاباتی معترضين، متقابال

سايت . گر ناميدند  سپس کودتای مخملی متهم کرده و بعدتر اغتشاشگر و فتنه
تحت عنوان برآورد   رجانيوز در اين خصوص در نموداری کارشناسانه

اهداف معترضين را فراتر از  com.rajanews( استراتژيک کودتای مخملی 
  يک رقابت انتخاباتی خوانده و تمام تالش خود را بر اين پايه قرار داد که

قدرتهای خارجی درصدد   معرفی کند که با اتکا به  بيگانه  به  معترضين را وابسته
هستند و شال سبز خاتمی بر گردن   سبک کشورهای يادشده انقالب رنگی به

 . موسوی را نماد اين انقالب رنگی معرفی کرد
خرداد در صفوف  22ناشی از نتايج انتخابات   با شکاف ايجاد شده  گرچه

   ای از ريزش و رويش به تغيير تئوری هميشگی سيد علی خامنه حاکميت، و 
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گماردن فرزندان و   اما متاسفانه. حکومتگران از چشم مردم گم نخواهد شد
هزار و يک بيماری   بستگان سران جمهوری اسالمی در مشاغل مهم، در کنار به

از اقالم غيرقابل شمارش در ايران بحساب   اجتماعی و سياسی موجود درجامعه
باال و پايين نظام با انتصاب بستگان خود در   می آيند، هرکدام از سران رده
 . اند بخشی از فرهنگ حکومتداری خود تبديل نموده  مشاغل مهم، اين کار را به

اما از جهت ديگر، سقوط حکومت باقی اف نگرانيهای جدی را در ميان سران 
بعداز سرکوبهای   است و تاثيرات اين شورش بر مردم ايران که نظام ايجاد نموده 
آتش زير خاکستر می ماند، می تواند الگويی باشد و   بمثابه  خشن سال گذشته

ايران اندکی قبل از سقوط   وزارت خارجه  بيانيه  نگرانی رژيم را می توان در
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی . حکومت باقی اف تشخيص داد

های  جمهوری اسالمی ايران با دقت روند حوادث و ناآرامی: ايران اعالم کرد
به گزارش . اخير داخلی در جمهوری قرقيزستان را پيگيری و زير نظر دارد

تهران با توجه به روابط دوستی و همکاری که : پرست افزود ايسنا؛ رامين مهمان
با جمهوری قرقيزستان دارد خواهان بازگشت هر چه سريعتر ثبات داخلی اين 

کشور و جلوگيری از خونريزی و به خطر افتادن ثبات و امنيت در منطقه حساس 
سايت تابناک نيز با وحشت از قيام مردم  ir.iras{ . باشد و مهم آسيای مرکزی می

نگران عواقب " قرقيزستان در مطلبی تحت عنوان بيشکک در آتش وخون ظاهرا
  حال اينکه ir.tabnak.www{ . وخيم همچون رويکردی درکشور خود است

امريکا مردم عراق را قربانی اهداف   سران اين سايت در استراتژی خود عليه
با انفجار هر بمب در عراق و کشتن مردم   اند که رسيده  اين نتيجه و به  خود نموده

 . می دارند  ايران دور نگه به  ذهن امريکا را از حمله  عادی برای يک ماه
 

 اخبار روز: منبع
 

 تاييد توافق هاي هسته اي ژنو تصميمي مثبت است
 فرخ نگهدار

 
 
 

 
 ای  اجماع در زمينه سياست هسته

 
های حاکميت جمهوری اسالمی ايران و نيز هيچ  به نظر من هيچ يک از جناح

يک از رهبران سبز در ايران در مورد توانمند کردن کشور به قدرت غنی سازی 
حد اکثر انعطاف در برابر خواست توقف غنی . اند اورانيوم ترديد ندارند و مصمم

مساله انباشت اورانيوم غنی شده در ايران . سازی قبول يک تعليق موقت است
تواند در ازای واکنش مساعد  يک مطالبه اساسی جمهوری اسالمی نيست و می

ايران نيز پيرامون انتقال آن به خارج برخورد مثبت داشته " جامعه بين المللی"
 . باشد

 
 علت عدم اجرای توافقات ژنو

 
در مورد انتقال  ١+۵ميان ايران و  ٢٠٠٩اين که توافقات ديدار در ژنو در اکتبر 

اورانيوم کم غنی شده به خارج به سنگ خورد و پيش نرفت به علت تغيير نظر يا 
تصميم گيری نهايی در . آنها موافق و راضی بودند. نبود ١+۵زيادت خواهی 

ايران . و اين قابل تاسف است. ايران، به دليل بحران سياسی داخلی، ممکن نشد
اما بيم از اين که مبادا . توانست توافقات انجام شده در ژنو را اجرا کند کامال می

ها افتد تصميم  اعتراض درونی برخيزد و تسليم پذيری حکومت بر سر زبان
 . آمد ايکاش چنين فشاری به وجود نمی. گيری مثبت را غيرممکن کرد

 
 علت شتاب امريکا برای قطع نامه تازه

 
به دليل وضعی که در ايران هست برای آقای اوباما مسلم شده که فعال امکان 

از سوی ديگر برای دولت اياالت متحده . پيشرفت در مذاکره با ايران وجود ندارد
پيشرفت در زمينه مساله صلح خاورميانه و تاسيس دولت مستقل فلسطينی کليد 

اما اين خواسته امريکا با مقاومت . ثبات سياسی و امنيتی در منطقه است
اين دولت توقف شهرک . سرسختانه دولت دست راستی اسرائيل روبروست

 . های فلسطينی را عمال با توقف غنی سازی در ايران گره زده سازی در سرزمين

مغاير با منافع ملی ايران " رخ داد کامال 2003عنوان انقالب گل رز در سال 
حاضر   های امريکا در منطقه جمهوری اسالمی تنها بصرف شکست پروژه. است
در جريان جنگ ميان   برای نمونه. است تغيير در منطقه   تائيد هرگونه  به

  جمعيت هر دو منطقه  آبخازيا و اوسيتيای جنوبی که  دو منطقه   گرجستان و روسيه
گرديدند،   از سيصدهزار نفر تجاوز نمی کند و از گرجستان تجزيه  استقالل يافته

سالهاست جنبش ملت های کرد و عرب و بلوچ در ايران را   جمهوری اسالمی که
آن   موضعی در قبال تجزيه  اينکه طلبی سرکوب شديد می نمايد نه  با اتهام تجزيه

با حکومت های   بطور رسمی و در سطح وزارت خارجه  کشور نگرفت، بلکه
بهنگام انتخابات اخير در . آبخازيا و اوسيتيا روابط ديپلماتيک برقرار نمودند

حاکميت با عناوين مختلف درصدد بزرگنمايی در   به  های وابسته اکراين رسانه
کيهان در اوج   روزنامه  برای نمونه. شکست سران انقالب نارنجی پرداختند

بحران های داخلی کشور موضوع شکست انقالب نارنجی در اکراين را در 
جنبش   بر شدت فشارهای تبليغاتی عليه  اول جاپ می نمود تا بدين گونه  صفحه

کودتای : "خود نوشت 88ی اسفند 22 در شماره   اين روزنامه. سبز اثر بگذارد
بنياد »و حمايت های  «جين شارپ»با فرمول  2005نارنجی در اوايل سال 

. ، و چندين کشور غربی از جمله آمريکا، انگليس و فرانسه انجام شد«سوروس
اين کودتا نيز همچون ديگر کودتاهای رنگی با ادعای وقوع تقلب در انتخابات و 

حمايت های بی وقفه رسانه هايی چون بی بی سی در دامن زدن به تقلب به وقوع 
جورج سوروس و بی بی سی که درست همان  ir.kayhannews{ ". پيوست

طيف معترض   سران حاکم از آن وحشت دارند و   هايی هستند که بنيادها و رسانه
آقای جعفر   مقاله  جالب است به. جنبش سبز را آلت دست آنان می دانند  موسوم به
ادبيات   شود که  توجه  درج شده 88بهمن  29اول کيهان   در صفحه  بلوری که

انتخابات در ايران اتفاق   سران معترض به  عليه  ايشان درست با ادبياتی که  مقاله
  ir.kayhannews{ . افتاد شباهت دارد

کيهان و   اول روزنامه  و در صفحه  و اين بار وقايع قرقيزستان در کانون توجه
برداری از سقوط حکومت کورمان  حاکميت جهت بهره  به  ساير سايتهای وابسته

بگ باقی اف رئيس جمهور قرقيزستان طرفدار غرب گرفت و همزمان نيز در 
آن نظام و تقبيح حرکات   دادن خشم انقالبی مردم آن کشور عليه  صدد منفی جلوه
حکومت باقی اف بعداز روی کارآمدن خود با تاسيس چند مسجد در . انقالبی شدند

بود اما ازنظر   مذهبی آن کشور اهميت داده  جامعه  بيشکک در چند سال اخير به
درمورد . معنای دشمنی با ايران است غرب به جمهوری اسالمی نزديکی آنان به

دو ماه پس از سرنگونی انقالب "کيهان باعناوين مختلفی چون   اول روزنامه
" نارنجی اوکراين آمريکا باز هم مات شد اين بار سقوط دولت رنگی قرقيزستان

در . حوادث آن کشورها جستجو نمايند  در تالشند تا حقانيت خود را درپشت پرده
سقوط دولت رنگی : " است که  آمده 89فروردين  21بتاريخ   مطلب يادشده

قرقيزستان دو ماه پس از سرنگونی انقالب نارنجی اوکراين به وقوع پيوست و به 
اين ترتيب طرح های آمريکا برای انجام انقالب رنگی در منطقه آسيای مرکزی 

آمريکا با فريب افکار عمومی در اوکراين و . با بن بست مواجه شده است
قرقيزستان توانست با انجام دو انقالب رنگی زمام امور را به دست عوامل 

وابسته خود بسپارد ولی مردم بعد از مدتی متوجه اين فريب شدند و مردم هر دو 
ناظران سياسی منطقه می پرسند پس از . کشور نظام های وابسته را ساقط کردند

سقوط انقالب نارنجی اوکراين و انقالب الله ها در قرقيزستان کدام کشور در 
مرحله بعد خواهد بود؟ آمريکا در ايران هم چنين برنامه ای را داشت و قصد 

انجام يک کودتای سبز را داشت که با هوشياری مقام معظم رهبری و مردم اين 
 ir.kayhannews{ ." توطئه خنثی شد و توطئه آمريکا را با شکست مواجه کرد

اند  از دستگيری عبدالمالک ريگی و اعترافات ايشان برداشتهايی نموده  و يا اينکه
و   هوايی امريکا در ماناس قرقيزستان نيروهای ريگی را آموزش داده  پايگاه  که

و بهمين جهت سقوط رژيم    داده  امريکا را تهديدی عليه خود جلوه  وجود پايگاه
 . کورمان بيگ باقی اف برايشان خوشايند است

فروردين در خصوص وقايع آن کشور از زبان خانم  22در مطلب ديگری بتاريخ 
:   ايشان نقل نموده  است که  رئيس حکومت موقت نوشته «رزا اوتانبايوا »
قرقيزستان از توان افتاده است، رئيس جمهور مخلوع در مدت زمامداری اش "

تمام اموال کشور را غارت کرده است؛ وی فرزندان خود را در پست های مهم 
دولتی گمارده و موجب ورود آسيب های جدی به صنايع راهبردی کشور شده 

کيهان   روزنامه  مشخص است موارد ذکرشده  آنچه ir.kayhannews{ ". است
برق داليلی برای خشم مردم و   موارد ديگری همچون باال رفتن هزينه  اضافه به

ايران  سرنگونی حکومت قرقيزستان بود، حال اگر با معيار اوضاع قرقيزستان به
بدون ترديد . شود بايستی هرروز در ايران يک انقالب بوقوع پيوندد   نگريسته

استقالل  کشور قرقيزستان و ساير کشورهای تازه  عليرغم تمام مصيبت هايی که
اند شعور سياسی مردمان آن کشورها درحدی است  در گذرتاريخ متحمل شده   يافته
 تحمل حکومت های دروغگو را نخواهند نمود و هيچ موردی از فساد   که



20 

 1389فروردين  ماه    25

البته . کردند رهبران سبز بايد از توافقات معوقه ژنو حمايت می. جنبش سبز است
در وضع فعلی  ١+۵اين ارزيابيکه عدم توافق دولت فعلی با . هنوز هم دير نيست

. ممکن است شرايط بهتری برای کشور و جنبش در بر داشته باشد بی پايه است
صدور قطع نامه ديگری در شورای امنيت، هم برای ايران، هم برای دموکراسی 

 . برای ايران، برای جنبش حق طلبانه سبز زيانبار است
 

های سياسی کشور با صراحت و روشنی توافقات اکتبر  شايسته است تمام گرايش
ژنو در مورد مبادله اورانيوم را رد نکنند و برای اجرای آن راهگشايی  ٢٠٠٩
توان و بايد به کل مناسبات ايران و امريکا، به خصوص  اين رويکرد را می. کنند

در زمينه همکاری برای تامين صلح، امنيت و ثبات در عراق و افغانستان، بسط 
مبنای مخالفت يا تايئد اين همکاری اين نيست که دولت احمدی نژاد مجری . داد

چنين روندی چون به سود کشور و به سود صلح . احتمالی است يا دولت ديگری
تاخير در پی گيری اين مواضع سير رويدادها را در . است بايد پی گرفته شود

سمتی پيش خواهد برد که هم به زيان کشور است هم به زيان تقويت اعتماد ميان 
 .های سياسی عمده گرايش

 
 ايران امروز: منبع

 
 به همبستگي جنبش زنان با جنبش سبز، بسيار حساس اند 

 با نوشين احمدی خراسانی »مهرنامه«مصاحبه مجله 
  نوشين احمدی خراسانی

 
 
 
 
 

 
 : مدرسه فمينيستی

است با نوشين احمدی  »مهرنامه«مصاحبه زير، متن کامل گفتگوی مجله 
با عنوان  »مهرنامه«در نخستين شماره مجله  1388خراسانی که در اسفندماه 

 :منتشر شده است »از محفل زنانه بيرون بياييم«
 
به نظر مي رسد آه در شرايط آنوني با از ميان رفتن سازوآارهاي نيمه _ 

دموآراتيك قبلي، حرآت هاي مدني و جنبش هاي اجتماعي از جمله جنبش زنان 
در . بايد به بازتعريف خود بپردازند و فاز جديدي را درمقابل خود بگشايند

شرايط فعلي آه تصلب قدرت، هرگونه جنبش اجتماعي را به مخاطره مي اندازد 
آيا اصرار روي مطالبات زنان مقرون به فايده مي تواند باشد؟ آيا جدايي طلبي 

 جنسيتي در اين شرايط مي تواند پاسخ موردنظر خود را بگيرد؟
 

بودن، آن است که مثال اگر جنبش زنان به  »مقرون به فايده«اگر منظور شما از 
دنبال کار خود برود و کاری به کار جنبش عمومی مردم نداشته نباشد هزينه 

معموال وقتی يک جنبش . هايش پايين می آيد، بايد بگويم کامال درست است
اجتماعی وسيع، در جامعه در حال حرکت و پويايی است طبيعتَا پيوستن جنبش 

های ديگر به آن، اتفاقا مايه نگرانی مدافعان نظم مستقر است و سبب افزايش 
جدايی طلبی «بنابراين اگر فعاالن جنبش زنان به قول شما . هزينه ها می شود

، احتمال بدهند که )فاصله گيری(پيشه کنند و با کاربست اين روش  »جنسيتی
چرا که در هر مقطع زمانی . هزينه های فعاليت پايين می آيد خب حق با آنها است

هر جنبشی که پويايی و قدرت بسيج کنندگی داشته باشد پيوستن افراد و گروه ها 
و جنبش های ديگر به آن، سبب می شود که آن جنبش پويا و در حال حرکت، 
. قدرت اش افزون شود و اين امر، نگرانی مخالفان را به شدت افزايش می دهد
اما به نظرم معيار ما در جنبش زنان صرفا و لزومَا فاکتور باال يا پايين بودن 
هزينه ها نيست، بلکه مهم تر از اين فاکتور آن است که ما فعاالن جنبش زنان 

ببينيم در شرايط اجتماعی موجود، چه راه و مسيری می تواند برای تغيير به نفع 
يعنی به ) پايينی ها و بااليی ها(زنان کشورمان و در واقع به نفع همه اقشار مردم 

 .منفعت کل کشور، می تواند کمک کند
جنبش های اجتماعی و حرکت های بزرگ جمعی، اراده گرايانه ايجاد نمی شوند، 

بلکه معموال با توجه به پاسخ گويی به نيازهای عاجل و تاريخی که در جامعه  
 البته فعاالن جنبش زنان معموال حرکت های مختلفی را با اهداف . زنان باقی ماند

ای ايران رها شود روند صلح  آورد که اگر مساله هسته اسرائيل فشار می
تدبير دولت اوباما اين است که با گذراندن قطع . خاورميانه رها شده است

های تحريمی از شورای امنيت اين اطمينان را در فضای بين المللی غالب  نامه
سازد که اين طور نيست که امريکا دشمنان اسرائيل در منطقه را آسوده گذاشته و 

 . فشار خود را بر اسرائيل متمرکز کرده است
رسد امريکا برای همراه کردن چين و روسيه برای گذرانيدن يک قطع  به نظر می

امضای . کند نامه ديگر از شورای امنيت را با قاطعيت، شتاب و موفقيت عمل می
های هسته ای، يک سال پس از الغاء برنامه سپر  قرارداد کاهش عظيم زرادخانه

به عالوه . موشکی، بزرگ ترين و قاطع ترين گام برای همراه کردن روسيه است
ای انتظار  ای جهان برای جهانی غيرهسته عزم قاطع دو قدرت اصلی هسته

 . بيشتری برای همراهی همه کشورها، من جمله ايران، پديد خواهد آورد
 

 ها اثر تحريم
 

اين که کسی . های ملی است هر تحريمی، هر چه قدر هم ناچيز، حاوی زيان
برد و يا هيچ اثری بر ايران ندارد  ها ايران سود می مدعی شود از اين تحريم

؟ مثل اين "حمله نظامی"اين که شما بيشتر با تحريم موافقيد يا . خالف واقع است
بريد يا کتک خوردن؟ هيچ  ماند که بپرسيم شما از بيشتر فحش خوردن لذت می می

ای ايران  تحريم قطعا به سود رقبای منطقه. ملتی نيست که تحريم به سودش باشد
ساله پس  ٣٠در در دوران . به خصوص به سود اقتصاد آنهاست. تمام خواهد شد

هايی را عليه ايران اعمال کرده اند،  از انقالب، که غرب و به ويژه امريکا تحريم
ترکيه و امارات و نيز روسيه و چين و هند و مالزی و کره و امثالهم را تقويت 

های  ها رشد اقتصادی کشور ما را کند کرده، و ظرفيت اين تحريم. کرده است
استفاده نشده اقتصاد را بيشتر و هزينه فعاليت اقتصادی را برای ايران در مقايسه 

به زبان ديگر تحريم بر اقتصاد ايران، بر قدرت . با کشورهای بيشتر کرده است
نسبی ايران در دراز مدت تاثير منفی دارد و اين حقيقت با هيچ استدالل و هيچ 

 . ترفندی قابل نفی نيست
اما اگر قبول کنيم که مقصود از تحريم صرفا وادار ساختن ايران به توقف غنی 

سازی و وادار سازی ايران به دست برداشتن است، آنگاه بايد گفت تحليل روندها 
دهد که برای جلوگيری  و رفتارهای حاکميت جمهوری اسالمی ايران نشان نمی

از تصويب قطعنامه ديگری در شورای امنيت ايران اعالم کند که توقف غنی 
بنا بر اين قابل پيش بينی نيست که قطع نامه تازه، در فضای . پذيرد سازی را می

) توقف غنی سازی(سياسی فعلی، به هدفی که به خاطر آن به تصويب ميرسد 
 . دست يابد

از سوی ديگر درست کردن و حفظ يک اجماع جهانی در شورای امنيت ملل 
کند، و حفظ  متحد به عنوان کشوری که از بند هفتم منشور ملل متحد تخطی می

زيان . ها، نگاه داشتن کشور در يک وضعيت خطرناک است اين حالت برای سال
های  ، صد بار از زيان٧اجماع بين المللی عليه ايران و صدور قطع نامه تحت بند 

 . ها سنگين تر و جدی تر است اقتصادی تحريم
 

 های بی پايه نگرانی
 

پيرامون وضعی که در شرف تکوين است رهبران کشور و رهبران سبز چه بايد 
 بکنند؟

 
کنند  ها در نظام جمهوری اسالمی فکر می چنانکه اشاره شد به نظر ميرسد جناح

های  ای دفاع کنند طرف از هر توافقی با جامعه بين المللی در مورد برنامه هسته
ديگر آن را مورد تعرض قرار داده و آن را به تسليم طلبی و باج دهی تعبير 

 -های جمهوری اسالمی  اين نگرانی ناشی از آن است که جناح. خواهند کرد
روی تاثير عامل بين المللی در اوضاع داخلی  -درست مثل اقشار اجتماعی ما 

 . کشور تصوری اغراق آميز و بشدت اشتباه در سر دارند
مرداد  ٢٨در تاريخ ما نه تنها در ميزان تاثير امريکا و انگليس در کودتای 

اغراق شده، نه تنها عده بسياری عدم حمايت کارتر از شاه را عامل بسيار مهم 
کنند جنبش سبز و اصالح  کنند، بلکه بسياری حکومتيان فکر می سقوط او تلقی می

بسياری از مخالفان نيز فکر . انگليسی است-طلبی نيز اساسا يک پروژه امريکايی
به دست آيد آن دولت ماندگار  ١+۵کنند اگر توافقی ميان دولت احمدی نژاد با  می
 . توان از پس آن برآمد شود و اگر توافقی نشود بهتر می می
 

 های سياست گذاری توصيه
 

 زيان اصلی از هرگونه افزايش تنش در مناسبات بين المللی بيش از همه نصيب 
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گوناگون شکل می دهند و گاه هدف شان آن نيست که لزوما بسيج و حرکت ايجاد 
کنند، بلکه تشخيص می دهند که فالن موضوع در سطحی محدود هم قابليت آن را 

اما وقتی ما از يک جنبش يا خرده جنبش اجتماعی . دارد که تغييراتی ايجاد کند
حرف می زنيم، منظورمان حرکتی است که در سطحی فراگير بتواند افراد 

نيستند بلکه فقط به دنبال  »کنشگر آن جنبش«گوناگون در جامعه را که لزوما 
می گردند درگير سازد و در سطحی وسيع تر بسيج  »مطالبه خاص«تحقق همان 

موضوعی که  »تشخيص درست«کمپين يک ميليون امضاء، با توجه به . کند
يعنی (امکان بسيج کنندگی داشت و شرايط زمانی که در آن قرار گرفته بود 

زمانی که بقيه جنبش های اجتماعی در آن مقعطع به داليل متعدد، دوره فترت 
، در مجموع توانست به يک جنبش و حرکت اجتماعی )خود را سپری می کردند
در آن زمانی که جنبش يک ميليون امضاء، فعال بود، . نسبتَا فراگير تبديل شود

... توانست پتانسيل موجود در جنبش های ديگر اجتماعی مانند جنبش دانشجويی و
ائتالف فعاالن جنبش زنان عليه اليحه حمايت از «. را نيز به خود جذب کند

هم که پس از آن به وجود آمد، توانست بسيج ايجاد کند و پس از آن هم  »خانواده
 »همگرايی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات«ائتالف موسوم به 

هر سه اين حرکت ها در . خوشبختانه قدرت بسيج گسترده ای از خود نشان داد
موضوع و درک درست شرايط زمانی و مکانی انجام  »تشخيص درست«واقع با 

گرفت و برای همين توانست بسيج عمومی ايجاد کند و پتانسيل های مختلف در 
اما در اين ميان کمپين ها و ائتالف هايی . جامعه را به نفع آن حرکت فعال سازد

هم شکل گرفت که قدرت بسيج کنندگی نداشتند و يا صرفا برای فعاليتی محدود 
تعريف شده بود و يا اگر هم هدف شان بسيج اقشار مختلف بود اما پتانسيل الزم 

 .را نداشت و بنابراين خيلی هم موفق نبودند
همه اين ها را گفتم، تا به اين نکته برسم که نه تنها فعاالن جنبش زنان بلکه 

فعاالن جنبش های ديگر هم نمی توانند صرفا اراده گرايانه، موضوعی را که 
است انتخاب کنند و بتوانند حول آن، حرکت و  »مهم«خودشان فکر می کنند 

برای ايجاد هر . چنين چيزی عمال ناممکن است. جنبشی فراگير بوجود آورند
. جمع شوند »باد و مه و خورشيد و فلک«حرکت بزرگی، به قول معروف بايد 

الزم را داشته  »فرصت شناسی«از سوی ديگر فعاالن يک جنبش هم درايت و 
را تشخيص بدهند و آن  »زمان و زمين، و موضوع عاجل تر«باشند تا بتوانند 

در اين ميان نقش . موقع است که امکان ايجاد يک حرکت فراگير مهّيا می شود
فعاالن جنبش زنان همين است که بتوانند تشخيص بدهند که مولفه های بسيج در 

چه موقعيت و شرايطی است و بعد با درک و تشخيص درست همه اين 
فاکتورهای گوناگون، بتوانند گزينه درست و مرکزی را انتخاب، و از تمام 
امکانات و ظرفيت موجود در جنبش زنان استفاده کرده و حول آن دست به 

 .سازماندهی و بسيج زنان بزنند
اما اين که در شرايط حاضر چنين امکانی برای جنبش زنان وجود دارد بايد گفت 

چون امروز ما با جنبشی فعال . به نظر می رسد چنين شرايطی فعال وجود ندارد
. و گسترده به نام جنبش سبز روبرو هستيم که در آن زنان هم بسيار فعال هستند

ما اگر اين خيل عظيم زنان را که در جنبش سبز فعال اند رها سازيم و منتزع از 
سرمان «فضای عمومی جامعه برای خودمان فعاليت تعريف کنيم و به اصطالح 

، مسلما نه تنها منافع زنان را تامين نکرده ايم بلکه »توی کار محفلی خودمان باشد
در آينده نيز در ميان جامعه زنان که امروز اين همه فعال و پويا هستند، اعتباری 

يعنی با انتخاب يک گزينه . نخواهيم داشت که بتوانيم حرکتی را پيش ببريم
نادرست، اعتبار الزم را برای تاثيرگذاری در جامعه مخاطب خود ممکن است از 

اعتبار فعاالن جنبش های اجتماعی در ميان جامعه مخاطب شان به . دست بدهيم
ميزانی است که بتوانند به جامعه مخاطب خود در جهت خواسته هايشان ياری 
برسانند و در جهت پاسخ گويی به نيازهای آنان پيش بروند، وگرنه تعدادی آدم 

منزوی و گاردگرفته و به اصطالح آوانگارد خواهند بود که نه مخاطبی دارند و 
 .اين مسئله برای همه فعاالن جنبش های اجتماعی صدق می کند. نه تاثيرگذاری

بدون شک همه فعاالن جنبش زنان دغدغه آن را دارند که جنبش سبز در آينده 
خود و سوگيری هايش، منافع زنان را از ياد نبرد و بتوانند در اين جنبش منافع 

شدن فعاالن  »شريک«ولی به نظر من اين کار صرفا با . زنان را حفظ کنند
البته برخی از فعاالن جنبش زنان . جنبش زنان در اين جنبش امکان پذير است

اين دغدغه را دارند که نکند دوباره زنان شريک جنبشی شوند که بعدها منافع و 
اين دغدغه و حساسيت درستی است، اما به . خواسته های آنان را پايمال سازد

چه (نظر من، اوال بايد بدانيم که گروه های ُپرتعدادی از زنان در جنبش سبز 
شريک هستند، بنابراين با کنار کشيدن يک عده معدود ) خوشمان بيايد و چه نيايد

کالهی سر «فعال حرفه ای جنبش زنان، اتفاق خاصی نمی افتد و اگر قرار باشد 
اما در اين ميان وظيفه ما به عنوان فعاالن . به هر حال خواهد رفت »زنان برود

جنبش زنان شايد اين باشد که با حضور تاثيرگذار خود در اين جنبش سراسری، 
 بتوانيم در موقع الزم خواسته های زنان را در آن پيش ببريم

فوران دارد به وجود می آيند، بنابراين اگر که فکر کنيم جنبش زنان اراده گرايانه 
می تواند در شرايط متحول کنونی با هر روش و موضوعی که اراده کند می 

 .تواند پيش برود خام انديشانه است
در واقع اگر ما فعاالن جنبش زنان فکر کنيم که می توانيم بدون در نظر گرفتن 

شرايط اجتماعی کنونی، به همان سبک و سياق پيشين جلو برويم احتماال به طور 
 .پيوسته و مدام با بن بست روبرو می شويم

مسئله اين است که جنبش زنان، يعنی کنشگران اين جنبش امروز به همراه 
با پذيرش بار سنگين احساس مسئوليت اجتماعی ) خيل عظيم زنان(مخاطبان شان 

و اخالقی شان نسبت به آينده سرزمين شان، خواه ناخواه در جنبش عمومی فعال 
هستند و اگر قرار باشد ما در جنبش زنان منطبق با نيازهای جامعه زنان، حرکت 

تنظيم کنيم، واقعا نمی توانيم  »همراه با زنان«بلکه  »برای زنان«مان را نه تنها 
بدون توجه به شرايط و مسئوليت های جديدی که جنبش سبز ايجاد کرده حرکت 

چه (دليل اش هم خيلی روشن است چرا که حضور پرنشاط جنبش سبز . کنيم
البته فعاالن . معادالت قبلی را بر هم زده است) موافق اش باشيم چه مخالف اش

در روش و منش خود  »اراده گرايانه«محفلی جنبش زنان می توانند به صورت 
که (و خودشان را در اين شرايط متالطم  »کار خود کنند«هيچ تغييری ندهند و 

نگه دارند ، اما  »سرگرم«، حداقل )برخی از دوستان را مأيوس و پاسيف کرده
مسلما نمی توانند الاقل برای مطالباتی که خودشان فکر می کنند مهم است 

 .يا حتا بسيج حداقلی ايجاد کنند »جنبش اجتماعی«
ما فعاالن جنبش زنان در طول دو دهه اخير هنگامی توانسته ايم حول مسئله ای 

که به نياز زنان جامعه ارتباط پيدا می کرده، حرکت و پويايی و جنبشی ايجاد 
در واقع فعاالن . چيست »مشکل ِگرهی و عاجل زنان«کنيم که تشخيص داده ايم 

را  »مسئله ای«جنبش زنان نمی توانند منتزع از فضای عمومی جامعه يک 
به وجود  »حرکت«و  »جنبش«تعريف کنند و بعد حول آن بتوانند مثال يک 

، »مسئله و مشکلی«بياورند، بلکه ما معموال وقتی توانسته ايم برای حل کردن 
يک حرکت دسته جمعی ونسبتا فراگير ايجاد کنيم که با توجه به شرايط اجتماعی 
خاص آن دوره، از ميان صدها مسئله و مشکلی که گروه های مختلف زنان در 

جامعه داشته اند دغدغه روز جامعه زنان را تشخيص دا ده ايم و در حد بضاعت 
 .مان سعی کرده ايم به آن پاسخ بگوييم

البته زمان هايی هم هست که فعاالن آينده نگر، با توجه به ميزان نيرو و امکانات 
شان و همينطور بهره گيری از شرايط خاص اجتماعی، برنامه هايی را در 

دستور کار خود قرار می دهند با اين اميد که اين برنامه ها و بويژه بسترسازی 
 .های حول آن، در آينده بتوانند حرکت و بسيج ايجاد کند

در حقيقت ما در جنبش زنان معموال دو نوع فعاليت می توانيم داشته باشيم، يکی 
حرکت هايی است که می توانيم با تکيه به سرمايه اندوزی های گذشته، ظرفيت 
هايی را شکل دهيم که در شرايط فعلی امکان بسيج گری و اعتراض به منظور 

دسته دوم فعاليت هايی است که در آينده . تغيير مسالمت آميز به نفع زنان را دارد
حال با توجه به تغيير شرايط سياسی ايران امروز، ادامه . بتواند جواب بدهد

فعاليت هايی که ما در چند سال اخير داشته ايم هيچ کدام از اين دو هدف را تامين 
سال گذشته در جنبش زنان تعريف  5يعنی فعاليت هايی که ما مثال در . نمی کند

اعتراض صلح «کرده ايم، غالبَا بر مبنای مطالبه محوری و ايجاد بسيج گری و
قرار داشته يعنی در شکل ) منظورم بر مبنای پرهيز از خشونت( »آميز و مدنی

و در مضمون و جوهره خود، از معادالت هرم قدرت و سياست، فاصله می 
در حالی که امروز با توجه به شرايط حاد کنونی، يک وضعيت . گرفته است

خاص سياسی به وجود آمده که ما فعاالن جنبش زنان در راهبری آن نقش و تاثير 
پررنگی نداريم و متاسفانه لحظه به لجظه، از معيارهای مبارزه بی خشونت دارد 

بنابراين ما جنبش زنانی ها با توجه به تغيير شرايط بايد به فکر . فاصله می گيرد
فعاليت هايی باشيم که هم بتواند در آينده به اهداف جنبش زنان کمک کند و هم اين 

 .در جنبش سبز که امروز زنده و سرپاست، قدم برداريم »همراه با زنان«که 
برای روشن شدن مسئله خوب است به تجربه ملموس خود جنبش زنان در همين 

سال اخير چند ائتالف و کمپين را شکل داديم  5ما در . چند سال اخير باز گرديم
که سه تای آن، از سطح يک کمپين ارتقاء پيدا کرد و منشاء حرکت و جنبش 

واميد و خيزش جمعی شد، و چندين کمپين هم بود که در سطح کمپين گروهی 
اين که کدام يک از اين ائتالف ها توانست منشاء حرکت و . خاص، باقی ماند

جنبشی فراگيرتر از دايره فعاالن خاص جنبش زنان شود، بستگی به پارامترهای 
 »عاجل تر«موضوع  »تشخيص«مختلف از جمله موقعيت سياسی خاص و 

 .داشت
برای نمونه می توانيد کمپين يک ميليون امضاء و کمپين بی سنگسار : مثالی بزنم

که هر دو توسط عده ای از فعاالن جنبش زنان و تقريبا همزمان شکل گرفت را 
کمپين يک ميليون امضاء توانست به يک جنبش و حرکت . با هم مقايسه بکنيد

 نسبتا فراگير ارتقاء پيدا کند ولی کمپين بی سنگسار در سطح همان فعاالن جنبش 
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چگونه می توانيم بيشترين بهره را به جامعه زنان کشورمان و به زنانی که به هرحال .
در واقع ما االن در . خارج از اراده ما در جنبش عمومی سبزشان حضور دارند، برسانيم

جنبش زنان الاقل تا زمانی که شرايط اش مهيا نباشد نياز نداريم که کنش و حرکتی را 
تعريف کنيم که قدرت بسيج کنندگی داشته باشد، چون جنبش سبز يک جنبش فعال و 

پوياست که توانسته بسيج کنندگی گسترده ای داشته باشد و تا زمانی که اين جنبش پوياست 
و در حرکت است، اساسا برنامه های بسيج گر مجزا از آن در جنبش های ديگر کاری 

به جای چنين فعاليت های انرژی سوزی ما فعاالن . ناممکن وبه شدت انرژی سوز است
جنبش زنان می توانيم خطوط و جريان ها و گفتمان هايی را در همين جنبش سبز پيش 
 .ببريم و تقويت کنيم که بتواند منافع زنان را در آينده و در حاضر حاضر تضمين کند

از سوی ديگر همه مجموعه ی قدرت يک جنبش به آن نيست که در سطح، چقدر گسترده 
ماانبوه کارها و . است بلکه به همان ميزان، يک جنبش نياز به گسترش در عمق هم دارد

فعاليت عميق و جدی و به اصطالح غيربسيج گر هم در خود جنبش زنان داريم که در اين 
ساله اخير نتوانستيم به انجام برسانيم و حاال که حرکتی ديگر درکف  4مدت جنجال گرايی 

خيابان در حال گسترش در سطح است شايد وقت آن باشد که ما تالش مان را در جهت 
 .عمق بخشيدن به مسائل زنان بگذاريم

 
به خواسته هاي ) بخوانيد جنبش زنان(در شرايط فعلي اگر بنا باشد آه يك حرآت مدني  -

خود برسد و باني تغيير در شرايط موجود باشد و البته درعين حال هم بخواهد مدني باقي 
بماند و به راديكاليسم آلوده نشود آيا زنده خواهد ماند؟ چگونه اين جنبش مي تواند با 

 تحمل شرايط موجود، پيش رود و تغيير ايجاد آند؟
 

حرکتی مدنی و مسالمت آميز وقتی خوب پيش می رود و نهادينه می شود که آن جنبش و 
شايد مهم ترين مشکلی که هميشه ما . حرکت، خواسته ها و روش هايش هر دو مدنی باشند

در جنبش های اجتماعی کشورمان داشه ايم اين است که انگار در درازمدت خيلی سخت 
خود باقی  »خواسته های حداقلی و مدنی«است که جنبش ها حوصله به خرج دهند و روی 

معموال دو گروه سعی می کنند اين جنبش ها را از خواسته های مدنی خود خارج . بمانند
يکی نيروهای ايدئولوژيک اپوزيسيون و ديگری نيروهای ايدئولوژيک و سرکوبگر : کنند

اين دو گروه به نظرم هميشه با اين که در دو قطب مقابل هم قرار دارند و . درون حاکميت
همه مسئله شان حذف يکديگر است اما به طور مشترک تمايل دارند که جنبش های 

چون منافع آنان در . اجتماعی را از راه های گوناگون جنبش های مدنی به افراط بکشانند
 .چنين افراط کاری هايی است

نيروهای سرکوبگر درون حاکميت، تمايل دارند جنبش های مدنی به افراط کاری کشيده 
شوند تا به راحتی و با مشروعيت بيشتر آن را سرکوب کنند، و نيروهای افراطی 

نبرد «اپوزيسيون هم تمايل دارند که جنبش های مدنی افراطی شوند تا زودتر جامعه را به 
درحالی که جنبش های مدنی اتفاقا در تداوم و در واقع در آهستگی . نزديک سازند »نهايی

و پيوستگی شان است که می توانند پيروز شوند و هرچقدر حرکت ها به طور ناگهانی 
. شتاب بگيرد و افراط گرايانه شود احتمال سرکوب و شکست، نزديک تر می شود

بنابراين اگر يک حرکت اجتماعی مشخص بخواهد تغيير ايجاد کند به نظرم مهم ترين 
مسئله آن است که از خواسته های اوليه و بنيادين خود فراتر نرود، دوم آن که از روش 

اگر جنبش های اجتماعی مدرن به جای . مدنی و مسالمت آميز خود نيز دست نکشد
و موضوعات عينی و ملموس به درگيری های  »حق و حقوق«درگيری بر سر 

و . ايدئولوژيک و کالن نگر روی بياورند، از سمت و سوی جنبش مدنی خارج می شوند
البته می دانم که ماندن روی اين اصول، واقعا در شرايط ملتهب موجود جامعه ايران و نيز 

به خصوص که جامعه ايران و نسل جوان . با توجه به شرايط بين المللی بسيار سخت است
و پرتعداد آن، تجربه چنين مبارزات مدنی را خيلی کم دارد و برای همين گاه طبيعی است 

که نتواند در تجربه های آغازين خود کامال موفق شود ولی مطمئنا در آينده اين تجارب 
اگر خوب تدوين و بازبينی و فرموله شوند می تواند به بالغ شدن هر چه بيشتر جامعه و 

 .مسيريابی آن کمک کند
 

البته يادآوری اين نکته هم ضروری است که خواسته جنبش سبز، الاقل تا وقتی که به 
به رسميت شناختن حق «عرصه های هرم قدرت و سياست محض، کشيده نشده و حول 

بچرخد، بدون شک، اين خواسته جامعه زنان هم  »انتخابات آزاد«و  »انتخاب شهروندان
البته می دانم که برخی تجارب تلخ تاريخی وجود دارد که به رغم حضور زنان در . هست

 »شهروند«چنين جنبش های حقوق شهروندی، باز هم گاه پيش آمده که زنان را از تعريف 
حذف کرده اند، اما اتفاقا نقش فعاالن خاص جنبش زنان در همين جاست که با استناد و به 

پشتوانه حضور زنان در چنين جنبش هايی، اجازه ندهند بار ديگر چنين اتفاقی تکرار 
و برای اين کار هم الزم است که زنان در همه بخش های جنبش سبز حضوری فعال . شود

چرا که هر جنبش اجتماعی دارای بخش های مختلفی است از جمله گفتمان . داشته باشند
سازی، مشارکت در بخش های رهبری آن جنبش، در بخش های حمايتی، در بخش عمل 

حال اگر زنان مانند گذشته فقط در بخش های حمايتی و عمل گرايی شريک ... گرايی و
شوند و در بخش های ديگر از جمله گفتمان سازی و رهبری آن دخالتی نکنند ممکن است 

 .که منافع زنان مثل تجربه های قبل، کنار گذاشته شود
در واقع زنان هميشه در بدنه همه جنبش های گسترده اجتماعی حضور داشته و خواهند 

داشت، ولی متاسفانه در بخش های ديگر از جمله بخش گفتمان سازی و رهبری غايب اند 
و برای همين معموال نمی توانند در دستاوردهای آن جنبش شريک شوند، به همين دليل 

اگر فعاالن و انديشمندان زن در بخش های مختلف جنبش های بزرگ اجتماعی حضوری 
موثر داشته باشند بی شک با اعتبار و تاثيرگذاری که در آن جنبش کسب می کنند در موقع 
 .ضروری که پای منافع زنان پيش می آيد، می توانند منافع زنان را حفظ و نگاهبانی کنند

 
برخي از فعالين مدني براين اعتقاد هستند آه در شرايط فعلي جنبش زنان به پايان يك  -

دوره از حيات تاريخي خود رسيده و بايد با جنبش مدني آالن امروز اجتماع ايران پيوند 
شما پيوند جنبش زنان و جنبش مدني ايران را در جامعه امروز ممكن و يا . بخورد

مطلوب مي بينيد؟ سازوآار اين پيوند چگونه مي تواند باشد؟ در صورت اين پيوند آيا بيم 
 آن نمي رود آه جنبش زنان در جنبش مدني حل و هضم شود؟

 
جنبش های اجتماعی تا وقتی مسئله و مشکلی واقعی در جامعه وجود دارد، از بين نمی 

جنبش زنان هم بدون شک تا وقتی به حداقل های خواسته هايش نرسد بی شک از . روند
بين رفتنی نيست، بلکه جنبش های اجتماعی بر اساس ضرورت هايی شکل می گيرند که 

بنابراين از . آن نيازها و ضرورتها در جامعه به طور عينی و کامال ملموس وجود دارد
جنبش های اجتماعی در دوره . نظر من جنبش زنان اساسا حاال حاالها از بين نمی رود

فراز و نشيب در . هايی با توجه به شرايط، فرامی رويند و در دوره هايی نيز افت می کنند
االن هم به نظر می رسد که مثال جنبش زنان . جنبش های اجتماعی يک امر طبيعی است

دوران افت خود را سپری می کند، اما اين به معنای پايان حيات اش نيست، بلکه نشانه آن 
سال گذشته، جنبش  4ممکن است در . دارد حرکت می کند »زيرپوست شهر «است که در

زنان جلودار ديگر جنبش های اجتماعی بود و به نظر می رسيد که ديگر جنبش های 
اما واقعيت آن بود که ديگر جنبش های اجتماعی . اجتماعی حيات خود را از دست داده اند
در واقع جنبش زنان از جنبش های اجتماعی و . به جنبش زنان ياری رسانی می کردند

مدنی تغذيه می کرد و از اين طريق جنبش های اجتماعی هم حيات شان را به شکلی ديگر 
برسد خودشان را آماده  »نوبت شان«ادامه می دادند و هم برای زمانی که به قول معروف 

 .می ساختند
امروز هم جنبش سبز، از اکثر جنبش های اجتماعی موجود در جامعه از جمله جنبش 

زنان تغذيه می کند، ولی جنبش زنان خود جلودار نيست و لزومی هم ندارد که هميشه و 
مسئله آن است که در هر جنبشی پويا و فعال، . در همه شرايط جنبش زنان جلودار باشد

منافع زنان هم حفظ شود و همانطور که پيشتر هم گفتم، اين کار از طريق ميزان معينی از 
 .تاثيرگذاری جنبش زنان در جنبش سبز است که می تواند تحقق يابد

فقط ما در جنبش زنان بايد بتوانيم در . بنابراين به نظرم اين پيوند بيناجنبشی وجود دارد
ميان پتانسيل های موجودی که زنان در جنبش سبز ايجاد کرده اند، انگشت بر پتانسيلی 

که به نظر من . بگذاريم و آن را پررنگ سازيم که در آينده بتواند منافع زنان را حفظ کند
در کنار نقش های متعدد ديگری که زنان در اين  »نقش خشونت پرهيزی زنان«همين 

جنبش دارند، مهم ترين نقشی است که ما فعاالن جنبش زنان می توانيم بر آن انگشت 
چرا که بدون شک اگر درگيری ها در جنبش سبز، . بگذاريم و آن را پررنگ سازيم

زنان و . خشونت بار شود، اولين گروهی که منافع اش از دست خواهد رفت زنان هستند
به هرحال وارد اين . منافع آنان در منازعات خشونت بار، بی شک از بين خواهد رفت

بحث نمی شوم ولی می خواهم تاييد کنم که ما به عنوان فعال جنبش زنان اگر بتوانيم اوال 
نقش زنان را در جنبش سبز به ويژه در گفتمان سازی های آن پررنگ تر سازيم و از 
بستر آن بتوانيم بر رهبران فکری و معنوی اين جنبش تاثيرگذار باشيم پس می توانيم 

اميدوار باشيم که اين همه هزينه ای که زنان به هرحال در جنبش سبز داده و خواهند داد، 
 .در آينده نه تنها به ضرر خود آنان بلکه شايد به نفع آنان نيز تمام شود

در مجموع به نظر من اگر فعاالن جنبش زنان راه همبستگی با جنبش سبز را پيش 
بگيرند، مسلما جنبش زنان نه تنها به تدريج منزوی نخواهد شد و تاثيرگذاری اش کم 
نخواهد شد و به اين ترتيب محو نخواهد شد، بلکه می تواند سرمايه های اجتماعی و 

اين روند به نظرم به معنای حل و . اخالقی بسياری را در آينده به جنبش زنان تزريق کند
است در   »حضوری آگاهانه«هضم شدن در يک جنبش ديگر نيست، بلکه به معنای 

حرکتی که شايد سکان دار آن جنبش زنان نيست ولی می تواند با درايت و هوشمندی آن را 
به نظر من مهم آن است . به نفع جنبش زنان و احقاق حقوق زنان اين مرز و بوم تمام کند

 اين جريان نيستيم، فکر کنيم  »جلو دار«که به جای آن که ناراحت باشيم که چرا 
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ها، صدايی که از سمت  تکرار تاريخ يا تاريخ تکرار و نقش جاودانگی بر کتبيه
 :زند جاودانگی، شاعر را صدا می

 های مقدس صفحه به صفحه کتاب
 کشند صدايت را در آغوش می

 (١١ص (شود  در اين قلب باستانی تمدنی چون تو تکرار می
ها را چنان آب کند که هر دو قطب را  و انتظار شاعر برای گرما، گرمايی که يخ

 :نابود کند
 ای بر نقشه نينداخته بود پيش از تو، قلمرويی چنين سايه

 (١١ص (تا دل هردو قطب آب شود 
هايی ست که راوی به کار  و تشخص بخشيدن به تعريف علمی، يکی از تکنيک

 :برد می
 (١٣ص (کشد  شناسی را به زير می های زمين زاگرس دوره

 :دانيم که باد ستون ندارد اما می
 (١٣ص (لرزد  چهارستون بادهای موسمی می

که در عين حال، تصوير زيبايی ست و به خودی خود شاعرانه است و دارای 
های توس، آبادی  در صدای قدم«: گويد اما آنجا که شاعر می. منطق تصويری

. نوعی شگرد تکنيکی به کار رفته که دور از ذهن است »شود شاهنامه تکثير می
های توس را تصور کنيم اما تکثير  توانيم صدای قدم هرچند اگر گوش تيز کنيم می

ی زيراکس اين سطور کمی غيرمعقول و دور از ذهن به  آبادی شاهنامه در لحظه
 .رسد نظر می

ای در تاريکی،  ها، گاه چنان جنون آساست که چون جرقه هرچند اين غيرمعقول
 :ذهن خواننده را به سمت بيداری پرتاب می کند

 اين آپارتمان ها بر آب خواهد رفت
 (١٧ص (گدار به آب نزنيد  بی

 حرکت در پيرامون اشياء و حوادث
گاهی زيبايی شعر، مخاطب را از مفهوم آن دور می کند تا در دنيايی انتزاعی 

ای زبانی در  هايی بدوزد که در حين زرق و برق، در انتظار حادثه چشم در خيره
 :زمان باشند

 در اين سرزمين کويری نشانی دريا منم
 (١٨ص (هايم برای وقوع توفان زياد است  و چشم

ی نوشتار تأثير  اش، بر نحوه شک دانش راوی و تجربيات حسی و احساسی بی
تر  ی کشف و ثبت خاطره، آگاهانه ی شاعر در لحظه گذارد و هر چقدر تجربه می

تر جلوه می  تر و عينی آيد ملموس ای که از آن به دست می تر باشد، نتيحه و درونی
 :کند
 آورند و ات را به ياد می های دستم گهواره تکان

 (١٩ص (تالطم کشتی را 
 (١٩ص (برای اقامت حق کوتاهی داريم 

اما دانش شاعر در متون کالسيکی مثل اناجيل و اساطير، گاه از سطح گذر 
آنکه نگاه  کند به حرکت در پيرامون اشيا و حوادث، بی کند و راوی بسنده می نمی

 :را جابجا کند
 های هيدروليک فرمان
 کنند های هرجايی را پياده می ماشين

 (١٩ص (تر نبودند  های اعتباری حريص از بانک
ببينيد بين سطر سوم و دو سطر باالتر هيچ ارتباط تصويری يا منطقی وجود 

يک حالت ساختگی بر اين سه سطر سنگينی می کند هر چند تالش شاعر . ندارد
 .در معنازدايی از زبان مرسوم است

 به جستجوی اسطوره ومعنا
ها و برقراری  در مجموع فکر می کنم مهرنوش قربانعلی در پی يافتن اسطوره

راهی که او برگزيده راهی دشوار است که . ارتباط بين آنان و جهان اکنون است
 .اند اندک شاعرانی از اين عرصه جان سالم به دربرده

ها را به شکل عبارات و  اسطوره) روانکاو سوئيسی(کارل گوستاو يونگ 
گرفت، يعنی  های کيهانی در نظر می توصيفاتی واضح و واقعی از آرکی تايپ

يونگ هر . هايی سمبليک برای درونيات انسان و ناخودآگاه جمعی ما نشانه
ها به عنوان  کند واز آن های ديگر تفاوت دارد جدا می داستانی را که با داستان

معنای اسطوره در هر . برد هايی برای بزرگان هميشه جاودان نام می سمبل
در شعر مهرنوش قربانعلی . شود اش آفريده می ای در ارتباط با شکل دورنی نشانه

. های قديم گم است های اساطيری کتاب ی ارتباطی داستان شعر و افسانه اما، حلقه
ی آدونيس  های مهيار دمشقی نوشته اين ضعف به عنوان مثال در کتاب ترانه

ها و جهان امروز  در آن کتاب شاهد آشتی اسطوره. خورد لبنانی به چشم نمی
رحمانه  معنايی تمام بی مهرنوش قربانعلی در جهانی که با بی. شعری شاعر هستيم
 در اين مجموعه، . کند برای زندگی ما معنايی بيابد برد تالش می ما را با خود می

 نگاهی به شعرهای مهرنوش قربانعلی .
 هاي جاودانگي در برابر دست

 ای خوشايند برای يک شاعر ادامه
 
 

 راديو زمانه: سهراب رحيمی
 

 :چهارمين مجموعه شعر مهرنوش قربانعلی شامل سه دفتر است
 شامل يک شعر »به وقت البرز «دفتر اول 
 شامل نه شعر »شهادت دوربين مداربسته «دفتر دوم

 شعر ٢٢شامل  »بيرون قاب قدم بزنيم «دفتر سوم 
بندی و انتخاب نام برای دفاتر جداگانه و  صفحه. ست ای طرح جلد بسيار حرفه

 .بندی موضوعی اين سه دفتر بسيار دقيق و هنرمندانه صورت گرفته است تقسيم
ی نقد و بررسی  ست که عالوه بر خلق شعر، در حوزه مهرنوش قربانعلی شاعری

 :دانم ای می شعر معاصر ايران فعال بوده است و از اين نظر او را شاعری حرفه
 کوبم چهارطاق دريا را به هم می
 افتند لوالهای توفانی به رعشه می

 کشد و معبد را به آشوب می
 (٩ص (هايم جزر و مد چشم

 
 تبديل لحظه به ابديت

خواننده به ناگاه در برابر جهانی ديگر قرار می گيرد؛ جايی که می شود دريا را 
اجرای نامعمول کلمات معمولی، استفاده از حداقل کلمه برای . به هم کوبيد

آفرينش حرکت در لحظه و قرار دادن خواننده در برابر عمل انجام شده، خبر از 
 .وجود شاعری با ذهن خالق می دهد

رسد مگر آنکه  به رعشه افتادن لوالهای توفانی اما اندکی متضاد به نظر می
شاعر قصد و غرض خاصی در کتمان حقيقت داشته باشد؛ و حقيقت چيست جز 

و چشمی که با جزر و مدش معبد را به آشوب ). نيچه( ها لشکری از استعاره
؟ همان که شاعران و هنرمندان !تواند باشد کشد مگر چيزی جز عشق می می

اما اينجا راوی به . اند ها نوشته ها و سمفونی بسيار در ستايشش شعرها و حماسه
شکلی غيرمتعارف از آرزوهای بربادرفته و بحران حاصل از عشق حکايت 

ای که از دست می رود تا در جايی  کند، عشقی که خود زندگی ست و لحظه می
 .نهايت ديگر تبديل شود به ابديتی در پهناور بی

 زنم تا خليجی که در موهايم ادامه دارد غلت می
 (٩ص )ها را تزيين کند  کوسه

 
 

اما ربط تصويری منطقی تزيين . اين بند از شعر ارتباط منطقی دارد با بند قبلی
ی  اينجاست که غلبه. ی امتداد خليج در موها کمی گيج کننده است ها با ادامه کوسه

تکنيک بر بار حسی و احساسی شعر، خواننده را از درک عمق معنايی شعر دور 
 .ای شاعر است و به ضرر مخاطب ی حرفه اين فاصله به نفع حيطه. می کند
ی بزرگ، انتخاب تناسب الزم و کنترل شاعر در استفاده از تکنيک ها و  مسئله

 .احساسات است تا حدی که لطمه به بار معنايی شعر نزند
 شود اين فالت حرارتی دارد که با نبض من تنظيم می

 تيک تاک اقيانوس بيهوده است
 ها سرود روزی را بخوانند خوابانم تا يشت گوش می

 (٩ص (که بارانی کيهانی را رقم می زنم 
 تاثير تاريخ و اساطير

 :های پنجگانه ی اوستاست که شامل بيست و يک يشت است ها يکی از بخش يشت
تيشتر،  .شود نيز خوانده می »تيشتر«نام دارد که  »تير يشت»ها  يکی از اين يشت

ی شعرای يمانی يا کلب اکبر تجسم پيدا می  خدای باران است و در قالب ستاره
با  «تيشتر«. است که جادوگر خشکسالی ست »اپوشه«بزرگترين دشمن او، . کند

ها  ی آب ی همه بيانی زنده و جاندار به مثابه خدايی تصوير شده از سرچشمه
ها، دشت های  خدای باران. ها را ميان کشورها تقسيم می کند خيزد و آب برمی

خيزد، با نيروی باد به شکل  سازد و بخاری که از دريا برمی جهان را سيراب می
 .کند ابرها به پيش حرکت می

و شاعر، گوش به زنگ خدای باران، خسته از بيهودگی اقيانوس، در انتظار 
 .ها سرود باران بخوانند ست که يشت روزی
 (١١ص (زنند  های بيستون را نقش می هايم کتيبه ناخن
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  پاگرد هفتم
 ببين کجا نشسته ام که جای خودم نيست

 زمين بی هوا گر گرفته و بايد تا داغم بچسبم به گور خودم
 ! گذشت ساده نيست وقتی جاده ها از روده های تو راست ترند

 
  پاگرد هشتم

 !!!تو هم که در عصرهای سه شنبه توهم شدی
  من يک آدمم تا دقيقه ی نود

 !اين گل را به سر خودت بزن باران
  گذاشت تا بنويسم" ليال "مادرم اسمم را 

 !!" الله"اگر حرف نزدم لطفا کسی نگويد 
  از من که می روی برايم مهم نيست

 !مهم اين است که به چه کسی بازمی گردی ؟
 درد با چشم های من ترجمه می شود

 اما اين نت ميانی چرا فقط به ما می رسد؟ ها؟
 

 پاگرد نهم
  چرا هر چه می نويسمت به آخر نمی رسی؟

 ... اما تا اسمت را می آورم يعنی آخر خط را نشانه رفته ام
 !با حنجره هايی که سوزاندم به گلستان نمی رسی ليال

 من کجای شهر را طاعون گرفته ام که آتشم می زنند به حرف ؟
اين ... روی موزاييک تنی لی لی می کند که عصر را تشنج کرده 

 . منم
  خانه با درهای مخفی و پله های فرار جايی برای ماندن نيست

  بيا به شهر برگرديم
  پر در آورده ام از بالشی که زير سرم خواب ديگری دارد

 !حاال از اين پنجره به هر آسمانی می خواهی بزن
 

 پاگرد دهم 
 

 ! اين رگ ها که از هواداريت نمی ترسند عزيز
  کافی است بيايی و به شهر برگرديم

هر روز ناصر خسرو را دور می زنم شايد دردی دوا شود از زخم 
 هايم

 اما ناصر خسرو شانه هايش را قرض نمی دهد به بغض های کسی
  ناصر خسرو حتی نمی گذارد اين زخم ها را به پيراهنش ببندم
 .ناصر خسرو هم مثل من يک روز به بن بست می رسد حتما

 .در کوچه الوالعزم بودنم انکار شد که به رسالتم مجوز چاپ ندادند
. 
. 

 !هنوز کالغ ها از سياهی ديگ می گفتند
 !اين را به هيچ کس نگو... که من تو را دوست داشتم 

  آرام بخش می شوم در قرص هايی که حلم نمی کند
 .شايد سبز شوی! زمين، ديگر نچرخ

. 

. 
  ... جوهرش را دارم

 !! می ايستم همين جا تا با يک اشاره ام برسی
 

(1) Run Lola Run  نام فيلمی ست ازTom Tykwer 

 ليال حکمت نيا
 

 پاگرد اول
 !چقدر به اين شعر می آيی ؟

 !هنوز کالغ ها از سياهی ديگ می گفتند
 !اين را به هيچ کس نگو... که من تو را دوست داشتم 

 اين سطر را از هر طرف بخوانی درد است)
 

 پاگرد دوم
 

 ... من پايه ی هيچ ميزی نيستم حتی اگر زلزله بيايد
  می دانم دل کندن از اين صندلی ها سخت است عزيز

 خط های پيشانی راه به جايی می برد که فقط جای خودمان باشد
چشم بندی؟ آن هم در روزهايی که دماغت از اين طرف ها رد می 

 !ــ تيزتر ببين! شود ؟
 1! " بدو لوال ، بدو ... " خارج از گود زنده زنده از دست می رود 

خودت را به آن ... دونده يعنی کسی خودش را به ديوار می زند تا 
 ! راه نزن

 
  پاگرد سوم

 
 به ديگری...نمی خواستم تو را ببخشم 

مثل رگ هايی که سر از اين کوچه در آورده اند نمی دانم خودم را 
  !به کدام دشمن بزنم ؟

  خيال جوجه ها را از پاييز بگير ، تا شمردن فقط چند کالس مانده
  نمی خواهم از تو بترسم که مثل روسری به سرم می آيی

 پيچ های راديو از خليج، فارسی موج گرفته اند
  همين جا کور شوم اگر دروغ بگويم! پيراهنت پرچمم بشود

ازچراغ ها چيزی ...پدر برای خانه در مخفی و پله ی فرار ساخت 
 ! کم نشد

 
  پاگرد چهارم
  مين را از نو ، با همين مين ها بسازد/يکی آمد که ز

 !! جنگ يعنی تازه شدن خون ها برای ميز عزيز
 

  پاگرد پنجم
ساعت هر چه می دود نمی رسد به قهوه ای که تلخی اش را به 

 ... شيرين زدنم بخشيد
بايد تو را هم پشت در ...ساعت نه است و من نمی خواهم باور کنم 

 !! گذاشت
 !ديوار يعنی هميشه حرف ها پشت در نمی ماند، شنونده ی عزيز

بايد زمين را چهار گوش می ساختند ، درد حتما از جايی شروع 
 . شده است

 
 پاگرد ششم

 در خورشيد چيزی بيش تر از من که نمی سوزد ــ می سوزد ؟
 !پس بگو اين همه حرارت از کدام کوره در رفته که عاشقت شدم ؟

 !نمی توانی در اين ماه نگاه نکنی و از جنونم بگويی؟
 ! از ماه برگشته ها تقويم را عوض کردند به وقت هجرت! ببين 

  از آسمان تا زمين هم خودش را پايين بکشد پر در نمی آورم
 ! بيا و تا کالغ ها به خانه نرسيدند با همين قصه سياهم کن
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 مرگ 
 ليال کرد بچه

 
 مرگ

 تنها دری است
 که تا به تو فکر می کنم باز می شود

 اين را درست روزی دانستم
 که از خانه ای که در آن نبودی بدم آمد

 و بعد از آن به هر دری زدم عزرائيل پشتش بود
 و بعد از آن

 طناب يعنی اتفاقی که نمی افتد را
 به کدام درخت بياويزم

 و تيغ
 يعنی اين تويی که هنوز در رگ هايم جريان داری

 
 

 مرگ 
 چيزی شبيه دست های من است
 که حتی با ده انگشت نمی توانند

 يک ذره از گرمی دست های تو را نگه دارند
 چيزی شبيه صدايم

 که هربار دوستت داشتم 
 تارهای صوتی ام را عنکبوت ها تنيده بودند

 و چيزی شبيه خودم
 که سپيدی موهايم تنها کفن را يادت می آورد

 و سپيدی کاغذهايم
 و سپيدی شعرهايم

 و سپيدی تارهايی که سقف دهانم را
 برای ميهمانی خداحافظی غمگينی آذين بسته اند

 
 عنکبوت ها می دانند 

 مرگ دری نيست 
 که روی لوالهايش بشود النه ساخت

 می دانند و 
 به سمت قلبم سرازير می شوند

 همانجا که هربار می تپيد
 تو شبيه شعر تازه ای از دهانم بيرون می آمدی

 که سطرها و واژه هايش را تنها 
 مردگان می فهميدند
 که رديف هايش را

 قطعه هايش را
 

 و گور تنها خانه ای است 
 که از نبودن تو در آن 

 دلم 
 .نمی گيرد

 
 

 مسلم ناظمی
 
1 

 خون
 بر تور دامنت خشكيده
 نجابت تو سرخ تر بود

 يا تقالي گوسفند؟
 
2 

 !محيط پالستكي را با بوسه نسنج
 اشتباه فهميده بودي
 .ها را دهن آجي قالب

 
3 

 ي درخت گالبي از خاطره
 اي چوبي تا چهار پايه
 هاي تاب، و از خنده

 تا طناب                         
 !آشند ها چه زود قد مي بچه

 
4 

 آشيد فرياد مي
 .وقتي آارد روي انگشتش بود

 هاي پيروزمندش ديگر از دست
 .جاوادنه خواهد شد" هيس"يك 

 
 
 

  در سلطه ی سايه ها
 مهرداد فالح

 
 اما

 سايه هامان بی ما
 به خانه باز آمده

 گنجه ها و خاطره ها را
 با سرانگشتانی تار کاويده

 همه چيز را به يغما برده اند
 

 آنان در خلوت خويش
 به هم در آميخته

 به جمعيت سايه ها افزوده اند
 می ترسم زمانی

 هرگز اگر که باز آييم
 ديگر خانه ای نباشد مان

 
  و اين صدا ها

  هيچ کدام
 ! صدای ما نيستند
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