
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

 ارديبهشت  6شماره بعدي دوشنبه 
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 شايعه پراكنان سالمتي پدرم، از يك بيماري مضاعف رنج مي برند: حسين كروبي
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 انتقال يك زنداني سياسي به بيمارستان

  بازداشت افراد جديد در ارتباط با اهانت به پدر محمد خاتمي

 : محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس
 كنيم  نژاد احساس نمي اجباري براي حمايت از احمدي

  اجراي احكام نيما نحوي و حسين جليل نتاج، دو تن از فعالين دانشجوئي در بابل

نامه مادر محمد داوري خطاب 
 به دبير كل سازمان ملل

نامه ي مادر كاوه 
 كرمانشاهي به پسر دربندش

ديدار : حزب نخست وزير زيمبابوه
 احمدي نژاد افتضاح سياسي است

ديدار  مير حسين موسوي با 
 مذهبي  -فعاالن ملي 

 به مناسبت اول ماه مه 
بيانيه دانشجويان سوسياليست 

 دانشگاه هاي ايران 
فصلنامه ي نقض حقوق بشر 
 در كردستان منتشر شد

  !مواظب زمين باشيد
مون به مناسبت  پيام بان كي 

 روز جهاني زمين 

 دعوت به اعتصاب غذاي سراسري معلمان در ايران 
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 خبرها 

 برابری را تدريس نکرد، حتی اگر راه ختم به اوين و مرگ شود؟
معلم باشيم و " عزتی"و " خانعلی"، "صمد"نمی توانم تصور کنم در سرزمين 

نمی توانم تجسم کنم که نظاره گر رنج و فقر . همراه ارس جاودانه نگرديم
 مردمان اين سرزمين باشيم و دل به رود و دريا نسپاريم و طغيان نکنيم؟

می دانم روزی اين راه سخت و پر فراز و نشيب، هموار گشته و سختی ها و 
، تا همه بدانند که "برای تو معلم آزاده"مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد 

معلم، معلم است حتی اگر سّد راهش فيلتر گزينش باشد و زندان و اعدام، که 
آموزگار نامش را، و افتخارش را ماهيان کوچولويش به او بخشيده اند، نه 

 .مرغان ماهيخوار
حاال : ماهی کوچولو آرام و شيرين در سطح دريا شنا ميکرد و با خود می گفت

ديگر مردن برای من سخت نيست، تأسف آور هم نيست، حاال ديگر مردن هم 
ماهی . که ناگهان مرغ ماهی خوار فرود آمد و او را برداشت و برد... برای من

بچه و نوه اش گفت حاال ديگر وقت  ١٢٠٠٠بزرگ قصه اش را تمام کرد و به 
ماهی کوچولو شب بخير گفتند و مادر بزرگ هم خوابيد  ١١٩٩٩. خواب است

فکر برش . اما اين بار ماهی کوچولوی سرخ رنگی هرکاری کرد خوابش نبرد
 ...داشته بود

 معلم اعدامی زندان اوين
 ١٣٨٩ارديبهشت ماه  -فرزاد کمانگر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
که " مارآب"قوی باش رفيق؛ مادربزرگ دانش آموزم ياسين در روستای * 

را با نوار کاستی برايم " ماموستا قوتابخانه"هشت سال پيش داستان معلم مدرسه 
می دانم سرنوشت تو هم مانند معلم اين شعر و نوار اعدام است، : گذاشت گفت

مادر بزرگ اين را گفت و پک عميقی به سيگارش زد و ". قوی باش رفيق "اما 
 . به کوهستان خيره شد

 

  !مواظب زمين باشيد
 مون به مناسبت روز جهانی زمين  پيام بان کی 

 
 : اخبار روز

اعالم کرد که   کل سازمان ملل متحد در پيامی به مناسبت روز جهانی زمين، دبير
تنها محلی که در اين منظومه شمسی قابل سکونت  بايد نسبت به وضعيت زمين،

 . است، هشيار باشيم و از آن مواظبت کنيم
کل سازمان ملل متحد ـ در پيامی روز جهانی  به گزارش ايلنا، بان کی مون ـ دبير

تمامی : دوم ارديبهشت را يادآور شد و عنوان کرد/ آوريل  ٢٢زمين مصادف با 
دولتمردان اقتصاددانان و بازرگان و تمامی شهروندان و ساکنان اين کره خاکی 

ما بايد . بايد برای از دست ندادن محل زندگی خود از آن حفاظت و مراقبت کنند
 . به زمين احترام بگذاريم و از ماهيت آن دفاع کنيم

زمين و تنها خانه ما هم اکنون تحت فشار : خاطرنشان کرد »بان کی مون«
ها آلوده  ما به عنوان مخلوقات برتر، محل زندگی خود را با انواع آالينده. است

زمين در تمام طول تاريخ . کرديم و باعث فرسايش و از ميان رفتن آن شديم
 . زندگانی بشر نقش اساسی ايفا کرده است و تاريخچه گويايی دارد

زمين ما تنها کره قابل سکونت در کهکشان است که ميلياردها انسان، انواع 
کند، بدون آن  های جانوری و گياهی و ساير موجودات را بر خود حمل می گونه

زمين مادر ماست، اما نبايد طوری با اين مادر مهربان . که انتظاری داشته است
 . بايد مراقب او باشيم. رفتار کنيم که از بين برود

تغييرات روز افزون و ناخوشايند جوی و : کل سازمان ملل متحد افزود دبير
نازک شدن اليه اوزون از مهمترين مسايل در از ميان رفتن زمين و فرسوده 

های جانوری در زمين به شدت با  تنوع زيست محيطی و گونه. شدن آن است
به طوری که هم اکنون شاهد . وجود اين ناماليمات در حال کاهش نسل هستند

های زير زمينی و سطحی و منابع  آب. انقراض نسل برخی از موجودات هستيم
محصوالت برگرفته از خاک و صنعت . ای آلوده شدند معدنی تا حد قابل مالحظه

های شيميايی کارخانجات و صنايع به شدت  ماهی گيری هم به دليل ورود آالينده
 . آلوده شدند

کل سازمان ملل متحد ـ در ادامه بيانيه خود در رابطه با  ـ دبير »بان کی مون«
های  پژوهشگران و محققان بيشتر بر مساله انسان: روز جهانی زمين گفت

پذير چون بوميان توجه دارند؛ چرا که در صورت نابود شدن تنوع زيست  آسيب
. ما شاهد انقراض نسل اين افراد هم خواهيم بود  محيطی و زيستگاه اين افراد،
کنند، روستاييان فقير و بوميان،  ها زندگی می افرادی که در حاشيه بيابان

نشينان بيش از ديگران در معرض خطر تخريب زيستگاه  نشينان و زاغه حاشيه
 زمينی، بارور  های سطحی و زير گيرند؛ چرا که اين افراد با تصفيه آب قرار می

 قوي باش رفيق  

 نامه فرزاد كمانگر به معلمان دربند 
 
 
 
 
 

 :اخبار روز
همکار دربند، مگر می توان پشت ميز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان • 

اين آب و خاک خيره شد و خاموش ماند؟ مگر می توان معلم بود و راه دريا را به 
ماهيان کوچولوی اين سرزمين نشان نداد؟ حاال چه فرقی می کند از ارس باشد يا 

کارون، سيروان باشد يا رود سرباز، چه فرقی می کند وقتی مقصد درياست و 
مگر می توان . بگذار پاداشمان هم زندان باشد. يکی شدن، وقتی راهنما آفتاب است

بار سنگين مسئوليت معلم بودن و بذر آگاهی پاشيدن را بر دوش داشت و دم 
برنياورد؟ مگر می توان بغض فروخورده دانش آموزان و چهره ی نحيف آنان را 

 ...ديد و دم نزد؟ 
فرزاد کمانگر معلم محکوم به اعدام محبوس در زندان اوين، نامه ای را خطاب به 

اين نامه . ساير معلمان دربند نگاشته که توسط خبرگزاری هرانا انتشار يافته است
 :در پی می آيد

 
 "* قوی باش رفيق"

 
يکی بود يکی نبود ماهی سياه کوچولويی بود که با مادرش در جويبار زندگی می 

تخمی که گذاشته بود تنها اين بچه برايش مانده بود  ١٠٠٠٠کرد ، ماهی از 
: بنابراين ماهی سياه يکی يک دانه ی مادرش بود، يک روز ماهی کوچولو گفت

مادرش گفت کجا؟ می خواهم بروم ببينم . مادر من می خواهم از اينجا بروم
 .جويبار آخرش کجاست
 هم بندی، هم درد سالم

معلم، آموزگار، همسايه ی ستاره های خاوران، . شما را به خوبی می شناسم
همکالسی ده ها يار دبستانی که دفتر انشايشان پيوست پرونده هايشان شد و معلم 

شما را به خوبی می . دانش آموزانی که مدرک جرمشان انديشه های انسانيشان بود
 .شناسم، همکاران صمد و خان علی هستيد

 مرا هم که به ياد داريد
 منم، بندی بند اوين

منم دانش آموز آراِم پشت ميز و نيمکت های شکسته ی روستاهای دورافتاده ی 
 کردستان که عاشق ديدن درياست،

 منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو،
 منم عاشق نقش ماهی سياه کوچولو شدن،

 منم، همان رفيق اعداميتان،
از . حاال ديگر کوه و دره تمام شده بود و رودخانه از دشت همواری می گذشت

راست به چپ رودخانه های کوچک ديگری هم به آن پيوسته بودند و آبش را چند 
ماهی کوچولو ... ماهی کوچولو از فراوانی آب لذت می برد... برابر کرده بودند

می توانست هرقدر دلش خواست شنا کند و کله اش به جايی . خواست ته آب برود
تايی ميشدند، که يکی از آنها به  ١٠٠٠٠نخورد ناگهان يک دسته ماهی را ديد، 

 .به دريا خوش آمدی رفيق: ماهی سياه گفت
همکار دربند، مگر می توان پشت ميز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان 

 اين آب و خاک خيره شد و خاموش ماند؟
مگر می توان معلم بود و راه دريا را به ماهيان کوچولوی اين سرزمين نشان نداد؟ 

حاال چه فرقی می کند از ارس باشد يا کارون، سيروان باشد يا رود سرباز، چه 
بگذار . فرقی می کند وقتی مقصد درياست و يکی شدن، وقتی راهنما آفتاب است

 .پاداشمان هم زندان باشد
مگر می توان بار سنگين مسئوليت معلم بودن و بذر آگاهی پاشيدن را بر دوش 
داشت و دم برنياورد؟ مگر می توان بغض فروخورده دانش آموزان و چهره ی 

 نحيف آنان را ديد و دم نزد؟
 اميد و " بای"و " الف"مگر می توان در قحط سال عدل و داد معلم بود، اما 
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 تغيير با ايده متولد می شود
به گزارش خبرنگار جرس، مهندس موسوی همچنين با تاکيد بر اين نکته که  
: ، عنوان نمود»شود بخشی، موضوعی بسيار مهم محسوب می ی آگاهی مسئله«
نظر  اکنون به. ای متولد شود»ايده«شود که  وقتی متحقق می »تغيير«هر «
ی تغيير متولد شده است؛ هر چقدر اين ايده و ابعاد آن را بيشتر  رسد که ايده می

 «.شود تبيين کنيم، امکان بسط و پيشبرد جنبش بيشتر می
زيست  »منطقه خاکستری«ما بايد بيش از پيش، مردمی را که در «: وی افزود 

شهروندانی که نه همراه جنبش سبز هستند و نه موافق و همگام صاحبان (کنند  می
آگاه، و جنبش سبز دعوت و جذب  »منطقه روشن«نسبت به ) قدرت و حکومت

صاحبان قدرت هم بيش از هر چيز «: موسوی همچنين تصريح کرد  «.کنيم
رسانی در  که نسبت به اطالع اند؛ چنان ها در جامعه حساس نسبت به بسط آگاهی

 مورد تعداد شهدای جنبش يا تبيين و خبررسانی در خصوص واقعيت 
شدگان،  ها و انتشار اخبار مربوط به رفتارهای غيرانسانی با بازداشت سرکوب

 «.اند حساسيت فراوان و برخوردهای تندی نشان داده
  

  ی رسانه برای ما بسيار حياتی است مسئله
ی رسانه برای ما بسيار حياتی است و متاسفانه  مسئله«وی با بيان اين سخن که  

) رسانی الزم و کافی رسانه و اطالع)به علل و داليل گوناگون ، در اين عرصه 
ما هنوز از امکانات اينترنت و بستری «: اظهار داشت »ايم دچار ضعف و نقص

دهد، حداکثر بهره و استفاده را  که فضای مجازی در اختيار ما قرار می
همه بايد دور هم و «: وی در بخشی ديگر از سخنان خود تاکيد کرد  «.ايم نبرده

شعارهايی را . توافق کرد «ها حداقل«کنار و همدل يکديگر باشيم؛ بايد روی 
طور  همان. کردن و همراه ساختن حداکثری داشته باشد برگزينيم که قدرت وصل

که رنگ سبز، شاخصی حداقلی برای پيوند يافتن شهروندان معترض به وضع 
موجود شده است، بايد بر محورهايی حداقلی برای پيشبرد و گسترش جنبش سبز 

 «.اجماع کرد
  

 ما به فکر منافع و مصالح ملی هستيم 
بايد برای همگان مشخص شود که ما به فکر «: موسوی همچنين اظهار داشت 

خواهيم کنار  ما نمی. منافع و مصالح ملی هستيم؛ بحث خودخواهی مطرح نيست
اگرچه جنبش سبز اهل مدارا و . ايم ظلم و ظالم بايستيم؛ ما کنار مظلوم

های دلسوز ايران  ی جريان وگو و همفکری همه بايد با تعامل و گفت. وگوست گفت
  «.و پيگير منافع ملی، اين کار و راه دشوار و طوالنی را پيش برد

  
 مبلغ دين رحمانی  
ما مبلغ قرائت رحمانی از دين هستيم، قرائتی «وی با تاکيد بر اين موضوع که  

 «: افزود »ها و عقايد است از دين که واجد حداکثر مدارا نسبت به تمامی ديدگاه
کار دشواری است، اما جنبش ) تبليغ و ترويج قرائت رحمانی از دين(اين کار 
: موسوی اضافه کرد ».تواند چنين مسئوليتی را بر دوش خود حس کند سبز می

های توحيدی احساس خطر  من نسبت به گريز نسل جوان از دين و ارزش«
ها و سرکوب در پوشش حکومت دينی،  ورزی کنم؛ برخوردها و خشونت می

 «.ممکن است بخش قابل توجهی از جوانان ما را از هر دينی گريزان سازد
انداز تحوالت کنونی، با اشاره به اين نکته که  موسوی همچنين در تبيين چشم 
تصلب پيدا  جنبش  بايد انعطاف داشته باشيم و روی يک شکل و شمايل از«

دو رويکرد دارند؛ " های مدرن هنگام خلق اثر عمدتا نقاش«: ، توضيح داد»نکنيم
سازند و به  اند متحقق می اند و يا تصور کرده يک گروه آنچه را که مشاهده کرده

کنند و بدون تصوری از اثر  آورند؛ و گروه ديگر، کار را شروع می روی بوم می
. کنند دهند و متولد می تدريج و بر روی بوم، نقاشی نهايی را سامان می نهايی به

توان از نوع رويکرد و روش  آنچه در جنبش سبز در حال وقوع است را می
 «.گروه دوم توصيف کرد

اهللا  انجام گرفت،مهندس عزت  سال نو  گفتنی است در اين ديدار که به بهانه 
مذهبی ضمن آرزوی سالمتی و صبوری و -سحابی، رئيس شورای فعاالن ملی

پيروزی برای مهندس ميرحسين موسوی و تمامی همراهان جنبش سبز در سال 
برانگيز شهروندان معترض در  جديد، با اشاره به حضور غيرمنتظره و ستايش

خرداد، تسامح و مدارا و تساهل قابل توجه در جنبش سبز را مورد  25روز 
مهندس سحابی همچنين يا تاکيد بر لزوم فعاليت . اشاره و تصريح قرار داد

های اجتماعی سبز، و نيز اهميت رهبری و هدايت جنبش سبز، بر  شبکه
خصوص تفرقه و  ها در جنبش، به پيشگيری و مقابله از برخی آفات و آسيب

 .جدايی تاکيد کرد

باعث شکوفايی و   کردن خاک از طريق سنتی و بدون استفاده از مواد شيميايی،
 . شوند رشد محيط زيست می

کل سازمان ملل متحد در بخشی از بيانيه خود که به مناسبت  گفتنی است، دبير
روز جهانی زمين منشتر شد به اين موضوع اشاره کرد که ثبات و تحکيم محيط 

 . شود ها محسوب می زيست نوعی هديه برای زمين
اين مورد يکی از هشت هدف از اهداف برنامه توسعه هزاره است که يک دهه 

 . به تصويب رسيد  - UN -پيش توسط کشورهای عضو سازمان ملل متحد 
 . ميالدی مشخص شده است ٢٠١۵همچنين زمان دستيابی به اين اهداف در سال 

در سپتامبر سال جاری ميالدی قرار است در  »بان کی مون«اين در حاليست که 
شود به مساله اهداف توسعه هزاره  نشستی که در نيويورک آمريکا برگزار می
يابی به  ريزی بهتر و سريعتر برای دست پرداخته و کشورهای جهان را به برنامه

 . اين اهداف ترغيب کند
اين مقام ارشد سازمان ملل متحد معتقد است که بدون داشتن يک زمين و محيط 

 . توان به اين اهداف دست يافت زيست مناسب نمی
 

 خنان مهم موسوی در تبيين استراتژی و اهداف جنبش سبزس
 ما مبلغ قرائت رحماني از دين هستيم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :جرس
: مذهبی اظهار داشت-مهندس ميرحسين موسوی در ديدار با جمعی از فعاالن ملی

ای جز استمرار اين  ای مطلوب، چاره برای تامين منافع ملی و رسيدن به جامعه«
مسير و تداوم جنبش سبز نداريم؛ روندی که طی آن، نيازمند صبوری و تحمل 

  «.ها و شدائد است سختی
به گزارش خبرنگار جرس ، مهندس موسوی با اشاره به اين نکته که جنبش سبز  

های مردم  ها و خواسته کند که برگرفته از ارزش اهدافی را پيگيری و مطرح می
هم پيوسته، با استفاده از  بايد ايجاد جامعه مدنی به «: ايران است، تصريح کرد

 «.تمامی امکانات موجود در کشور را پی گرفت
های گوناگون در کشور را  در حوزه «نهاد سبز های مردم سازمان«وی تشکيل  

ی مطلوب، ضروری  از همين زاويه، برای سامان يافتن و تولد تدريجی جامعه
 .ارزيابی کرد

خردادماه سال گذشته در تهران بوقوع پيوست، 25اتفاقی که در «: موسوی گفت 
و آن حضور مهربانانه و همدالنه توام با مدارا و صبوری و همياری و نيز کنش 

 «.ای مطلوب است مدنی معترضان، نمونه و الگويی از جامعه
 »ها و اهداف سياسی، زندگی کرد بايد با ارزش«وی با تاکيد بر اين سخن که  

کار، کاری طوالنی، و مسير جنبش سبز، راهی پر پيچ و خم و «: اظهار داشت
کنند به نتيجه  بر است؛ اگرچه شايد جنبش زودتر از آنچه بسياری تصور می زمان

برسد، اما بايد صبور بود و استقامت ورزيد و برای تداوم جنبش، زندگی کردن با 
 «.آن را درپيش گرفت

  
 صبوری کردن و استقامت هزينه بر است 

  
البته ايستادن و صبوری کردن و استقامت برای تحقق «: موسوی تصريح نمود

ها و  بر است و از اين گريزی نيست؛ سختی های جنبش سبز، هزينه  مطلوب
ای  ها، وجود دارد، اما چاره ها و شدائد و زندان ها و سرکوب فشارها و محدوديت

 «.ها نيست ی اين راه و تحمل اين مصائب و پرداخت هزينه جز ادامه
وی در بخشی ديگر از سخنان خود با اشاره به اين بحث که احزاب نيل به قدرت  

البته ايرادی هم بر احزاب نيست؛ اما در » :و تصاحب آن را مدنظر دارند، افزود
جنبش سبز بحث تصاحب قدرت، فرع بر هدف اصلی است؛ هدف جنبش سبز، 

اين . ای مطلوب و در خور ايرانيان است متحول کردن جامعه و رسيدن به جامعه
اگر بتوان اين نگاه را . ما آرامش خواهد داد به ) يعنی فرع بودن قدرت(رويکرد 

 «.ای آگاهانه در جامعه گسترش داد، بسيار مفيد و موثر خواهد شد گونه به 
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 .وی مساعد نيست 
آقای کروبی خيلی سالم و : نيا نيز با شايعه دانستن اين خبر گفت رسول منتجب
همه  .اتفاقا ايشان امروز ميزبان جمعی از علما و بزرگان هستند. سرحال هستند

ها را رقبای ايشان  اين. اين شايعات دروغ محض و در راستای جنگ روانی است
تر  شود؛ دروغ هرچه بزرگتر باشد جذاب همانطور که گفته می. کنند جعل می

بنابراين وخيم بودن حال آقای کروبی دروغ محض بوده و ايشان بحمداهللا  .است
 .يک سردرد هم ندارند

ای  من نگران طراحی توطئه: اين عضو حزب اعتماد ملی به فرارو گفته است 
دهم مراقب  لذا به مقامات امنيتی و انتظامی هشدار می. برای آقای کروبی هستم

خواهند  باشند؛ چه بسا که افراد مخرب و مرموزی قصد جان ايشان را کردند و می
 .برای نظام مسئله درست کنند

 

 دروغ بزرگ، مصالي بزرگتر و نابودي ارك تبريز
 

  :تبريز سسی
يوزف گوبلز سياست مدار نازى و وزير روشنگری و پروپاگانداى دولت آدولف 

هيتلر مى گويد دروغ بايد آن اندازه بزرگ باشد آه هيچكس نتواند باور کند که 
به ديگر . کسی جرات آن را دارد آه چنين بيشرمانه حقيقت را زير پا بگذارد

  .سخن دروغ را بايد آن قدر بزرگ گفت آه همه به سادگى آن را باور آنند
حاآمان جمهورى اسالمى گر چه اين سخن را آشكارا بر زبان نرانده اند اما 

سخنان احمدى نژاد در . همواره يكى از خطوط اصلى سياست هايشان بوده است
باب اينكه ايران بزرگترين قدرت اقتصادى دنياست از جنس همان دروغ بزرگ 

يا اين سخن آه ايران عادل . گوبلز است آه مى دانيم سرنوستش به آجا ختم شد
ترين و معنوى ترين آشور دنياست، تنها به درد تحميق مردمان ساده دلى مى 

خورد آه فكر مى آنند چون حكومت اسمش اسالمى است پس البد محتوايش هم 
بايد اسالمى باشد و تصورش را هم نمى آنند آه حكومتيان بتوانند چنين ياوه هاى 

 .گنده اى سر دهند
دروغ بزرگ گفتن البته در چارچوب حرف باقى نمى ماند و به مرور زمان خود 

چون هدف تحت تاثير قرار دادن . را در عرصه هاى ديگر نيز نشان مى دهد
آاذب توده هاى مردم است و اين آار از طريق حس بينايى به راحتى قابل 

دسترسى است، قدرتمداران نامشروع براى به رخ آشيدن قدرت خود دست به 
. پروژه هاى بزرگ از قبيل ايجاد سد بزرگ، ساختمان بزرگ و غيره مى زنند

ايجاد بناهاى بسيار بزرگ در دوران نازى ها، ساختن آليساهاى بزرگ در اروپا 
در قرون وسطى، ايجاد موسسات عظيم در آشورهاى سوسياليستى و به رخ 

آشيدن قدرت حاآمه از طريق آنها آه اقتصادى بودن آن موسسات البته هيچوقت 
پرسش نمى شد، از نمونه هاى ايجاد سمبل هاى گنده براى نشان دادن قدرت و 

 .صالبت حاآمان بوده و هست
اين ارثيه مسئوالن حكومتى آه در پى اقتدار بيمارگونه خود و مطيع ساختن 

همنوعان خويش هستند در شهر تبريز نيز تجسم عينى يافته و خود را در هيبت 
سنگ بناى اين بناى هيواليى آه از ديد . مصالى اين شهر به نمايش گذارده است

را يدك مى آشد در اولين " بي نظيرترين مصالي خاورميانه"خبرگزاري فارس 
سال هاى پس از انقالب بهمن و در زمان حيات امام جمعه وقت آقاى قاضى با 
. انفجار شبانه ساختمان با شكوه تياتر باغ ملى در آنار قلعه ارك تبريز گذاشته شد

هزار نفر را دارد آه در  60بنا به گزارش خبرگزاري فارس اين مصال گنجايش 
زمينى به مساحت شش هکتار در قلب شهر تبريز و در آنار ارك ساخته شده 

 .است
امامان جمعه تبريز و نمايندگان ولى فقيه با دستيارى ديگر باصطالح مسئوالن بى 
مسئوليت در مرآز شهر تبريز و با نابودى تلويحى ارك تبريز گمان برده اند آه با 

زير پا گذاشتن بديهى ترين اصول شهر سازى و با ايجاد به قول خودشان 
بى شك اسم . بزرگترين مصال در خاورميانه اسم خود را در تاريخ ثبت آرده اند

اين آقايان در تاريخ ثبت خواهد شد اما نه آنگونه آه دلشان مى خواهد بلكه دقيقا بر 
اساس واقعيت ها و اينكه چگونه با نادانى فرهنگى و اجتماعى حتى مى توان 

مصالى . ضربه اى به يك ملت زد آه آمتر از نابودى زبان مادرى آن نيست
تبريز در واقعيت وجودى خود دهن آجى مستقيم و بى تعارف به يكى از با 

و هيچكس بهتر از يك آذربايجانى نمى . ارزشنمدترين آثار تاريخى آذربايجان است
داند آه عدم حفظ و نگهدارى اينگونه آثار به جايى ختم مى شود آه حتى اصل و 

مصالى تبريز با مسجد عظيمى آه . ريشه زبان مادرى آنها نيز انكار مى شود
برايش ساخته اند چيزى نيست جز زير پا گذاشتن آشكارترين قواعد و اصول 

 اين مصال با از بين بردن بخشى از ارك تبريز بر پا . براى حفاظت از آثار ملى
 اين مصال . شده و خسارتى برگشت ناپذير به اين سمبل ملى و فرهنگى زده است

جنبش اجتماعی امروز  »کيفيت استمرار»اهللا پيمان نيز در سخنانی،  دکتر حبيب
جنبش سبز، و  »های اجتماعی شبکه»مردم ايران، تقويت و سامان دادن 

ضرورت تداوم رفتار توام با مدارا و مهربانی و گذشت و همبستگی مردم در 
متن زندگی روزمره و »خرداد را در  25خصوص روز  مقطع انتخابات و به

دکتر پيمان بقا و . مورد اشاره و تاکيد قرار داد »شهروندان  اجتماعی  مناسبات
های سياسی شهروندان با  تداوم جنبش سبز را در پيوند وثيق مطالبات و ارزش

ی آنان ارزيابی کرد و بر کاوش و پيگيری  رفتار اجتماعی و زيست روزمره
 .راهکارهای اجرايی و عينی در اين خصوص، تصريح نمود

گفتنی است در اين ديدار افزون بر مهندس سحابی و دکتر پيمان، برخی از   
نگار و نيز  مذهبی ازجمله دکتر محمدحسين رفيعی و محمد بسته-فعاالن ملی

 .تعدادی از وابستگان جنبش مسلمانان مبارز حضور داشتند
 

 : حسين کروبی
 شايعه پراكنان سالمتي پدرم، 

 از يك بيماري مضاعف رنج مي برند
 
 
 
 

 
حسين کروبی، خطاب به کسانی که شايعه بيماری شيخ مهدی کروبی را : جرس

آقای کروبی در سالمتی کامل به سر می برد و بهتر است : منتشر کرده اند، گفت
اين آقايان که زندانيان سياسی و فرزندان ناشناس اين کشور را در زندان های 

غيراستاندارد به هزاران مريضی های عفونی و بيماری های سخت مبتال کرده 
اند به خودشان زحمت بدهند و چند خطی هم در مورد وضعيت سالمتی عزيزان 

  .زندانی به مردم گزارش دهند
فرزند مهدی کروبی در گفتگو با خبرنگار جرس با تاکيد مجدد سالمتی آقای  

ديگر تعجب نمی کنيم از اين جنگ های روانی که در راس آن  :کروبی می گويد
مشخص است کسانی ايستاده اند که از ايستادگی آقای کروبی برای احقاق حقوق 

  .از دست رفته ملت خشمگين هستند
که در تمام اين مدت حتی يک   رسانه های اصولگرا :وی در عين حال تاکيد کرد

زحمت ساده به خودشان نمی دهند تا در مورد وضعيت تاسف برانگيز بهداشتی 
در زندان های کشور يک گزارش معمولی منتشر کنند معلوم است که به عنوان 
پياده نظام کسانی که شايعه بيماری آقای کروبی را درست کرده اند، از پيگيری 

  .های مصرانه آقای کروبی نسبت به وضعيت زندانيان عصبانی باشند
ابتدا به نظر می رسيد هواداران دولت فعلی در : حسين کروبی ادامه می دهد

شرايطی که خبرنگاران واقعی يا در زندان هستند و يا از شرايط کار محروم 
مانده اند، لباس خبرنگار به تن کرده و در رسانه های باقيمانده، از آقای کروبی 
انتقام جويی کنند؛ اما وقتی کسانی همچون آقايان رسايی به عنوان نماينده مجلس 

و صفار هرندی نيز به اين جنگ روانی دامن می زنند، آنگاه به نظر می رسد 
وقتی ما به عنوان اعضای : فرزند کروبی می گويد  .توطئه ای در کار باشد

خانواده آقای کروبی خبری در مورد اين بيماری که آقايان می گويند نداريم، بعيد 
به نظر نمی رسد که اين آقايان نقشه ای در سر دارند و برای اجرايی شدن نقشه 

  .های خود از هم اکنون پياده نظام خود را بسيج کرده اند
اخيرا خبرهايی می رسد مبنی بر اينکه از روسيه : وی توضيح می دهد

داروهايی را وارد ايران کرده اند که بيماری هپاتيت و سرطان از طريق 
خوراندن آن دارو ها به افراد منتقل می شود، لذا کسانی که خبر بيماری آقای 
کروبی را منتشر کرده اند يا اين داروها را از کشور دوست وارد ساخته و به 

حاج آقا خورانده اند يا قصد دارند در آينده چنين کاری را انجام هند و حاال هم با 
  .اين دورخيز خبری قصد محک زدن فضای جامعه را دارند

حسين کروبی در پايان يادآوری کرد کسانی که از بيماری نداشته آقای کروبی 
خبرسازی می کنند خودشان از بيماری مضاعفی رنج می برند و اين بيماری، 

 .چيزی جز دروغ نيست که مدت هاست جامعه را آلوده کرده است
دبير  -گفتنی ست در اواسط هفته جاری خبری مبنی بر بيمار بودن مهدی کروبی

اين . های خبری داخلی منتشر شد در برخی از سايت -کل حزب اعتماد ملی
 ها مدعی شدند که کروبی مبتال به يک سرطان العالج است و حال عمومی  سايت
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 نامه ي مادر كاوه كرمانشاهي به پسر دربندش
 

 کاوه عزيزتر از جانم،
 

روز است که در بازداشت هستی و خدا می  80مهرباِن مادر، امروز نزديک 
بارها تولدت را به ياد . داند که اين روزها و شب ها چگونه بر من گذشته است

يک هفته از …با آن مشکل مادرزادی در دهان کوچکِ  زيبايت…آورده ام
تولدت نگذشته بود، من دردهای خود را فراموش کرده، تو را در آغوشم از 

تو يک کودک زبان بسته بودی و من …بيمارستانی به بيمارستان ديگر می بردم
خدا می داند چقدر خودم را سرزنش …مسئول زندگی و به دنيا آوردن تو بودم

بعد از سه ماه و عمل های پی در پی، کم کم تو جان گرفتی و بزرگ …می کردم
روز است که در بند هستی و  80و حال که اين نامه را برايت می نويسم …شدی

نگران خوراک تو که هر …من هرلحظه ی اين هشتاد روز را در نگرانی بوده ام
غذايی را نمی توانستی بخوری و نگراِن خواِب تو که جايت راحت باشد و نگران 

 …نفس کشيدنت در آن اتاقک انفرادی
تو تنها …پسرم، تو تنها فرزند من و احساس قبلم و قدرت پاهای خسته ام هستی

خدا می داند که اين …دلخوشی ام برای زنده بودن و ادامه ی زندگی هستی
هر شب پناه می برم به کتاب های …روزهای بدون تو چطور گذشته است

و هر شب تنها بی گناهی ات است که …قانونت بلکه دليلی بيابم برای اين نبودنت
هنوز اتهام تو مشخص نيست و هيچکس به من .…بيشتر و بيشتر آشکار می شود

مدرسه و شاگردان را رها کرده و هر صبح به دادسرا می …پاسخی نمی دهد
افسوس و صد افسوس …شايد خبر کوچکی از تو بگيرم…روم و سپس اطالعات

در آخرين مالقاتی که …که هيچکس احساس مادرانه ی مرا درک نمی کند
چه بر تو می گذرد پسرم؟ آيا …ديدمت، دست هايت يخ کرده و صدايت می لرزيد

تاب مقاومتی برايت مانده؟ هر شب برايت دعای صبر می خوانم و از خدا می 
 …خواهم به تو آرامشی دهد که بتوانی اين روزها رو تحمل کنی

…عزيزم، ديگر چشمی نمانده برای گريه کردن و پايی نيست برای به خانه رفتن
تمام يادگاری …ديدن جای خالی ات ديگر فراتر از تحمل دِل شکسته ی من است

تنها با آرزوی … هايت را برده اند و تنها قاب عکسی برايم باقی مانده است
کاری نيست که برايت انجام …دوباره در آغوش گرفتن توست که نفس می کشم

و اشک هايی که بدرقه ی …جز دعا کردن و دعا کردن و دعا کردن…دهم
اميدوارم بتوانی اين روزهای سخت را بگذرانی تا بی گناهيت …راهت کرده ام

 .ثابت شود و پيش ما برگردی
 

 با مهر
 مادرت

 فرنگيس داوودی فر
 89ارديبهشت  2

هيچ آارشناسى آه مدرآش را با پول نخريده . نبايد در محل فعلى ساخته مى شد
مسئوليت اين امر مستقيما به . باشد نمى تواند بر اين خطاى بزرگ صحه بگذارد

نمايندگان ولى فقيه برمى گردد آه بايد در برابر نابودى ارك تبريز پاسخگو 
 .باشند

 :در سايت خبرگزارى ميراث فرهنگى در اين مورد چنين مى خوانيم
به اعتقاد آارشناسان ميراث فرهنگي احداث مصالي تبريز در حريم ارگ "

همچنين . عليشاه، منظر و نماي اين اثر تاريخي را به شدت خدشه دار آرده است
 ارزيابي و بررسي هاي باستان شناسي حاآي از آن است آه بخش زيرين

محوطه در حال ساخت مصال، بر روي بخشي از ساختمان قديمي مسجد عليشاه 
 1."انجام شده آه به همين دليل بخشي از آن آامال تخريب شده است

با وجود اين آه مكان هاي :"علي اآبر اعلمي نماينده سابق مردم تبريز مى گويد
 مناسبي براي ساخت مصال در شهر تبريز وجود دارد اما متوليان ساخت مصال 

به بهانه وقفي بودن زمين هاي اطراف ارگ عليشاه و با توجه به اين آه در 
گذشته بناي ارگ عليشاه مسجد بوده است، اين مكان را مناسب ترين نقطه براي 

اين ساخت و سازها عالوه بر تخريب و صدمه . ساخت مصال تشخيص داده اند
 1."زدن به ارگ، منظر اثر را نيز پنهان ساخته است

تاريخ صد ساله اخير آذربايجان نشان مى دهد آه سهل انگارى در نگاهدارى از 
اگر ما در حفظ . نمودهاى فرهنگى چه نتايج جبران ناپذيرى به ما زده است

فرهنگ خودمان مجدتر بوديم نه مى توانستند زبان ما را از ما بگيرند و نه 
نه ما را از تاريخ مان جدا مى . جرات ساختن جوك را بر عليه ما مى داشتند

حفظ قلعه . ساختند و نه جرات آن را پيدا مى آردند تا هويتى تازه براى ما بتراشند
ارك تبريز حفظ هويت و حفظ هستى ما و ساختن جامعه اى پر سعادت براى 

 .فرزندان اين خطه در آينده است
دروغ بزرگ و مصالى بزرگتر در پى يك هدف است و آن استتار ديدگان انبوه 

مردم است تا تنها با ديدن ساختمان هاى بزرگ، سازندگان آنها را نيز چنان 
بزرگ بپندارند آه هر آنچه را آنها بگويند بى آم و آسر بپذيرند چرا آه به زعم 

اآثر آنها آسى آه مسجدى به اين عظمت بسازد نمى تواند در گفتار و عملش حق 
اما تاريخ آليساى مسيحى و سرنوشت بلوك باصطالح شرق به ما . نداشته باشد

مى آموزد آه بزرگترين اشتباهات و دروغ ها را همين سازندگان بزرگترين 
 .آليساها و موسسات مرتكب مى شوند

سازندگان مصالى تبريز نه حق نابودى ارك و نه حق ساختن مسجد عظيم آن را 
اين مصال غيرقانونى ساخته شده است و به همراه مسجد آن بايد به . نداشته اند

. نقطه اى مناسب در حاشيه شهر منتقل شده و از ارك تبريز اعاده حيثيت شود
محوصه ارك بايد با نظر آارشناسان و با تاييد نمايندگان انتخابى و مستقيم مردم 

در . در آينده بازسازى شده و تمام تالش ها براى نگاهدارى آن بكار گرفته شود
قانون اساسى آينده آذربايجان مى بايد حفظ و نگهدارى آثار تاريخى قيد گرديده و 

 .از تكرار فاجعه مصالى تبريز جلوگيرى شود

 انتقال يك زنداني سياسي به بيمارستان
 

 

 

 

 

  -خبرگزاری هرانا 
علی محمدی مقدم از زندانيان سياسی محبوس در زندان اوين در پی مسمويت                      

 .دارويی به بيمارستانی در خارج از زندان منتقل شده است
بنا بر اطالع گزارشگران هرانا، علی محمدی مقدم زندانی سياسی محبوس در                   

سال حبس  15تحمل   زندان اوين که از سوی دادگاه انقالب به 7اندرزگاه  3سالن 
تعزيری محکوم شده است در پی مسموميت دارويی به بيمارستانی در خارج از                 

  .زندان منتقل شد
نامبرده در روزهای اخير تحت فشار روانی فزاينده ای قرار داشته و به دليل                         
مصرف زياد دارو برای کاستن از اين فشارها دچار مسمويت دارويی شده و به                   
حالت بی هوش به بهداری اوين و سپس به بيمارستانی در خارج از زندان منتقل                  

 .شده است
پيشتر زندانی سياسی ديگری به دليل مسمويت دارويی و عدم توجه مسئولين 

  بهداری به درمان در اين زندان جانباخته است
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 نامه مادر محمد داوري خطاب به دبير كل سازمان ملل
 

محمد داوری، عضو کانون معلمان ايران و  - کميته گزارشگران حقوق بشر
شهريورماه در پی حمله نيروهای امنيتی به دفتر  ١٧نيوز، در روز  سردبير سحام

شخصی مهدی آروبی و دفتر حزب اعتماد ملی با حكم جلب صادره از سوی 
 .دادستانی تهران بازداشت شد

 :آيد نامه مادر اين فعال مدنی خطاب به دبير کل سازمان ملل است آنچه در پی می
 آقای بان کی مون

 دبير کل سازمان ملل متحد
کسی که اين نامه را می نويسد ماه هاست که در انتظار ديدن و يا آزادی فرزند 

 . دلبند خود به سر می برد
يک معلم است که او را در تاريخ هفدهم شهريور ماه " محمد داوری " پسر من 

 . در دفتر حزب اعتماد ملی دستگير کردند 1388سال 
 ! ماه حتی اجازه مالقات با پسرم را به من نداده اند 8اما پس از گذشت بيش از 

 ! آقای بان کی مون
 . نان آور من و تنها اميد من بوده است" محمد داوری  "

 ! او پدر ندارد
 اکنون حقوق معلمی او را قطع کرده و من اکنون مانده ام که چه کار کنم ؟

 . هر چه نامه نوشته و يا با مسئوالن زندان صحبت کرده ام کم تر نتيجه گرفته ام
مسئوالن امنيتی و اطالعاتی جمهوری اسالمی ايران دائما به پسرم فشار وارد می 
کنند ، او را اذيت و مورد انواع شکنجه و صدمه قرار داده اند و زندگی را بر او 

 . و بر خانواده من تنگ کرده اند
 ! آقای بان کی مون

  ... اميد من تنها خداست
فکر کردم اگر اين نامه را برای شما بنويسم و تقاضای کمک کنم می توانم نتيجه 

از شما به عنوان دبير کل سازمان ملل متحد می خواهم که به وضعيت  . بگيرم
 . پسر من رسيدگی کنيد

 . در ايران تمام راه ها به روی من بسته شده است و اميد من به شماست
پسر من يک معلم بوده است و سزاوار اين همه ظلم وستم از طرف مسئوالن اين 

 ! کشور نيست
 . بی صبرانه منتظر پاسخ و رسيدگی شما هستم

 ارادتمند
 يک مادر دلسوخته از ايران

 مادر محمد داوری
 

اجرای احکام نيما نحوی و حسين جليل نتاج، دو تن از فعالين 
  دانشجوئی در بابل

 
در ادامه ی برخورد نهادهای امنيتی و قضائی با دانشجويان  - خبرگزاری هرانا

فرورودين ماه نيما نحوی، دانشجوی  31در شمال کشور، صبح روز سه شنبه 
چپ گرای دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل و حسين جليل نتاج دانشجوی دانشگاه 

علوم پزشکی بابل برای گذراندن دوران محکوميت شان، ملزم شدند خود را به 
 .زندان متی کالی بابل معرفی نمايند

سال محروميت از تحصيل  ١ماه حبس تعزيری و  ١٠اين دو فعال دانشجوئی به 
 .محکوم شدند

به گزارش کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، نيما نحوی، عضو انجمن  
اسالمی دانشگاه صنعتی نوشيروانی، در حوادث پس از انتخابات به اتهام اقدام 

عليه امنيت ملی و حسين جليل نتاج به اتهام واهی بمب گذاری در دانشگاه علوم 
 .پزشکی بابل در زندان اداره اطالعت ساری و بابل بازداشت بودند

. تن رسيده است ۵گفتنی است تعداد دانشجويان دربند زندان متی کالی بابل به 
و ) دبير فرهنگی سابق دانشگاه صنعتی نوشيروانی(پيش از اين محسن برزگر 

به همراه محمد اسماعيل ) دبير سياسی سابق دانشگاه نوشيروانی(ايمان صديقی 
زاده دانشجوی دانشگاه پيام نور بابل دوران محکوميت شان را در زندان متی 

 .کالی بابل می گذراندند
چندی پيش محسن برزگر در زندان متی کال توسط مجرمين خطرناک مورد 

ضرب و شتم قرار گرفت و راهی بهداری زندان شد و همچنين ايمان صديقی در 
اثر فشارهای ناشی ازبازجوئی دچار خونريزی معده شد که تا کنون خانواده های 

به گزارش اين خبر به نقل از .اين دو دانشجو موفق به تماس با فرزندانشان نشدند
منابع آگاه حال اين دو دانشجو وخيم گزارش شده است و هم چنين مسئولين 

 .دادگستری بابل از اعطای مرخصی استعالجی ممانعت می کنند

 ديدار احمدي نژاد : حزب نخست وزير زيمبابوه
 افتضاح سياسي است

 
 
 
 
 

 
 :بی بی سی

 موگابه از برنامه اتمی ايران حمايت کرد
جنبش تغيير دموکراتيک زيمبابوه، به رهبری مورگان چانگيرای، نخست وزير 

 .اين کشور از سفر محمود احمدی نژاد به هراره به شدت انتقاد کرده است
اين جنبش که با رابرت موگابه، رئيس جمهوری زيمبابوه در قدرت سهيم است، 

 .دانست" افتضاح سياسی بزرگ"سفر رئيس جمهوری ايران را يک 
آقای احمدی نژاد روز پنجشنبه برای گفتگوهای تجاری و شرکت در يک 

 .نمايشگاه بين المللی سرمايه گذاری وارد زيمبابوه شد
 .او عالوه بر زيمبابوه از اوگاندا هم ديدار خواهد کرد

جنبش تغيير دموکراتيک زيمبابوه دعوت از آقای احمدی نژاد برای شرکت در 
" دعوت از يک پشه برای درمان بيماری ماالريا"نمايشگاه سرمايه گذاری را به 

 .تشبيه کرد
سفر احمدی نژاد نه تنها توهين به مردم : "اين جنبش در بيانيه خود افزود

 ".زيمبابوه که توهينی آشکار به دموکراسی و مردم ستمديده ايران است
اين حزب در بيانيه خود، آقای احمدی نژاد را به جنگ افروزی، نقض آشکار 
حقوق بشر و نابودی صداهای معترض متهم کرده و گفته است که حضور وی 
 .در زيمبابوه تصويری نادرست در مورد اين کشور به جهانيان ارائه می دهد

اعضای دولت به رهبری مورگان چانگيرای، نخست وزير و رهبر حزب جنبش 
تغيير دموکراتيک گفته اند که در مراسم رسمی که آقای احمدی نژاد در آنها 

 .حضور دارد شرکت نمی کنند
به رغم انتقاد مخالفان، رابرت موگابه ضمن استقبال از آقای احمدی نژاد، حمايت 

 .قاطع کشورش را از برنامه هسته ای ايران اعالم کرد
دو " موضع گيری اصولی"آقای موگابه علت فشار غرب بر ايران و زيمبابوه را 
 .کشور در عرصه های داخلی و بين المللی عنوان کرد

ايران و زيمبابوه همزمان با سفر آقای احمدی نژاد يازده سند همکاری امضا 
 .کردند

آقای احمدی نژاد عالوه بر اين از يک کارخانه نساجی در شهر هراره، پايتخت 
 .زيمبابوه بازديد کرد

هشتاد و سه درصد سهام اين کارخانه به صندوق بازنشستگی وزارت جهاد 
 .کشاورزی ايران تعلق دارد

او همچنين از يک کارخانه مونتاژ و ساخت تراکتور که به وسيله سه شرکت 
ايرانی در هراره تاسيس شده است، بازديد کرد و کليد اولين تراکتور مونتاژ شده 

 .را به آقای موگابه هديه کرد
 .اوگاندا ديگر مقصد محمود احمدی نژاد در سفر او به آفريقاست

اين کشور از اعضای غيردائمی شورای امنيت است و آقای احمدی نژاد سعی 
دارد در اين سفر حمايت اين کشور را از ايران جلب کند تا به قطعنامه پيشنهادی 

 .آمريکا برای تشديد تحريم های کشورش رای ندهد
آمريکا در ماه های گذشته به خاطر عدم موافقت ايران با خواسته شورای امنيت 

برای توقف غنی سازی اورانيوم، تالش خود را برای تشديد تحريم های اين 
 .کشور افزايش داده است

در حالی که باراک اوباما خواستار تصويب قطعنامه چهارم تحريم های ايران در 
هفته های آينده است، ايران در تالش است با تماس با تک تک اعضای شورای 

در اين رابطه  5+1امنيت از آنان بخواهد با اياالت متحده و اعضای غربی گروه 
 .همراهی نکنند

برزيل و ترکيه که از اعضای غيردائمی شورای امنيت سازمان ملل متحد هستد 
 .با افزايش تحريم های ايران مخالف هستند
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 :متن کامل بيانيه ی مذکور را در زير می خوانيد
 

گرامی می   نامگذاری شده  کشور روز معلم  در تقويم  دوازده ارديبهشت را که
در جهانمعمول است در روزی که به نام معلم نامگذاری شده ، معلمان ... داريم 

اقدام به راهپيمايی ، گردهمايی ، طرح نقد و نظر و انديشه های خود در حوزه 
... آموزش و پرورش و بيان مسائل و مشکالت و تنگناهای شغلی خود می کنند

می خواهند بدانند امثال بداقی ها،  !!!«آزادترين کشور جهان«فرهنگيان 
خواستارها، داوری ها ومومنی ها چه جرمی مرتکب شده اند که بايد بدون 

نامناسب را تحمل کنند، حقوقشان قطع و   محکوميت، ماه ها حبس درشرايط
فرزندان خرد سالشان در سختی و مضيقه ی مادی ، نا امنی ونا اميدی و 

معلمانی چون کمانگر و قنبری چه گناه نابخشودنی . سراسيمگی زندگی کنند
 18تا  12   از ...محکوم گرديده اند  مرتکب شده اند که به احکام هولناک اعدام

کانون معلمان و فعاالن ) هيأت مديره(اعضای شورای مرکزی  89ارديبهشت 
صنفی به نشانه اعتراض به احکام غير قانونی اعدام و حبس غير قانونی 

ارديبهشت عموم همکاران اعتصاب غذای کامل خواهند  12همکاران و در روز 
بر  17:30تا  13:30ارديبهشت از ساعت  12فرهنگيان تهران در روز ...نمود

و در قم بر سر مزار استاد مطهری گرد هم   سر مزار دکتر ابوالحسن خانعلی
 .ودر شهرستان های ديگر نيز از معلمان فرهيخته تجليل به عمل می آيد. می آيند

 
 

  بازداشت افراد جديد در ارتباط با اهانت به پدر محمد خاتمي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، پس از انقالب با حکم آيت اهللا خمينی امام )وسط(آيت اهللا روح اهللا خاتمی 
 جمعه يزد و نماينده او در استان يزد بود

 
فرماندار اردکان می گويد که در ارتباط با رنگ پاشی به آرامگاه و مجتمع 

هنری آيت اهللا روح اهللا خاتمی، پدر محمد خاتمی، افراد جديدی  -فرهنگی
 .بازداشت شده اند

 ٢٣(احمد کمالی، فرماندار اردکان، در استان يزد، روز جمعه سوم ارديبهشت 
ضمن تأييد خبر رنگ پاشی به تابلو مجتمع فرهنگی هنری آيت اهللا ) آوريل

 .خاتمی در اين شهر گفت که دو نفر در اين ارتباط دستگير شده اند
پيش تر و در اواسط فروردين ماه گذشته هم افراد ناشناس به آرامگاه آيت اهللا 

خاتمی که پس از انقالب با حکم آيت اهللا خمينی امام جمعه يزد و نماينده او در 
 .استان يزد بود، رنگ پاشيده بودند

اگرچه فرماندار اردکان در گفتگوی امروز خود با خبرگزاری ايلنا عنوان کرده 
ماه پيش آغاز شده و به گفته آقای کمالی  ۵-۶که اتفافاتی از اين دست از حدود 

 .خواهد شد" به زودی توطئه آنها برمال و رسوا"
آقای کمالی در مورد جزئيات موارد پيشين و دستگيری های احتمالی دراين 

رابطه توضيحی نداده اما در مورد وضعيت بازداشت شدگان مرتبط با اهانت به 
گفت که در ) فروردين گذشته روی داده بود ١۶که در (مقبره آيت اهللا خاتمی 

مرحله نخست تحقيقات از يک نفر انجام شد و سپس هشت نفر بازداشت و در 
مرحله سوم يک نفر ديگر هم بازداشت شد که بی گناهی چهار نفر از بازداشت 

شدگان هم اکنون محرز شده و آنها آزاد شده اند اما پرونده ساير متهمان در 
 .اختيار دستگاه قضايی و در حال رسيدگی است

محمد خاتمی، پسر آيت اهللا خاتمی، از چهره های سرشناس اصالح طلب و 
دو دوره رئيس  ١٣٨۴تا  ١٣٧۶مخالف دولت است که در حد فاصل سال های 

 .جمهور ايران بود
فرزند ديگر او، محمد رضا خاتمی، در سالهای گذشته نايب مجلس ششم و 

 .دبيرکل جبهه مشارکت ايران اسالمی بود

 دعوت به اعتصاب غذاي سراسري معلمان در ايران 
 
 
 
 
 
 

ای از اعتصاب  های صنفی معلمان ايران با صدور بيانيه شورای هماهنگی تشکل
ای جمعی از فعاالن صنفی در اعتراض به احکام غيرقانونی اعدام  هفته غذای يک

 .و حبس صادر شده برای معلمان خبر داد
اين بيانيه با اعالم اين که اعضای شورای مرکزی کانون معلمان و فعاالن صنفی 

ارديبهشت جاری اعتصاب غذا خواهند کرد، از تمامی  ١٨تا  ١٢در روزهای 
زمان با روز معلم در ايران  ارديبهشت، هم ١٢معلمان ايران خواست که در روز 

 .به اين اعتصاب غذا بپيوندند
  

چنين خواستار  هم  های صنفی معلمان ايران، در اين بيانيه شورای هماهنگی تشکل
قيد و شرط همه فرهنگيان زندانی، صدور منع تعقيب قضايی و  آزادی سريع و بی

 .است  لغو کليه احکام اداری و قضايی برای فرهنگيان منتقد شده
اند با اختصاص بخشی از درآمدهای  معلمان امضا کننده اين بيانيه از دولت خواسته

 .نفتی و گازی امکانات الزم و در حد استاندارد را برای مدارس دولتی فراهم کند
بازی  چنين خواستار پرهيز از هر گونه رفتار جناحی، خطی و سياست اين بيانيه هم

 .است  در تأليف کتب درسی و معيار قرار دادن نظر متخصصان شده
رفع فضای امنيتی از مدارس و ادارات آموزش و پرورش، تأمين امنيت شغلی 

فرهنگيان، پرهيز از مخبرپروری در فضای کالس و مدرسه و اجتناب از 
  سازی برای فرهنگيان منتقد از ديگر مطالبات اعالم شده در اين بيانيه پرونده
 .است

گويد هر معلمی که در ايران  های صنفی معلمان ايران می شورای هماهنگی تشکل
های خود در حوزه  اقدام به راهپيمايی، گردهمايی، طرح نقد و نظر و انديشه

آموزش و پرورش و بيان مسائل و مشکالت و تنگناهای شغلی خود کند، به 
 .های فراقانونی محکوم شده و دادش به جايی نخواهد رسيد مجازات

آزادترين کشور «از آنجا که برخی ايران را : است  در بخشی از اين بيانيه آمده
بايد به اين سوال پاسخ  »اند که در آن آزادی نزديک به مطلق است جهان خوانده

ترين معلمان کشور صرفًا به خاطر انتقاد از  دهند که چرا دلسوزترين و صادق
وضع موجود، با احکامی چون اعدام، حبس، تعليق، اخراج، تبعيد، بازخريد، 

 .شوند بازنشستگی اجباری، تنزل رتبه شغلی و محروميت از تدريس مواجه می
ها، خواستارها،  خواهند بدانند امثال بداقی فرهنگيان می: است  اين بيانيه ادامه داده

ها  اند که بايد بدون محکوميت، ماه ها چه جرمی مرتکب شده ها و مومنی داوری
شان  شان قطع و فرزندان خردسال حبس در شرايط نامناسب را تحمل کنند، حقوق

 .در سختی، مضيقه مادی، ناامنی،نااميدی و سراسيمگی زندگی کنند
صادرکنندگان اين بيانيه با اعتراض به صدور حکم اعدام برای معلمانی همچون 

فرزاد کمانگر و قنبری، نسبت به پيامدهای آن به مديران و گردانندگان چنين 
اند که اين اعمال به هيچ روی نه دردی از شما  گونه هشدار داده هايی اين سياست
 .کند و نه در شأن نام جمهوری اسالمی است دوا می

گردهمايی بر مزار ابوالحسن خانعلی در تهران و مرتضی مطهری در قم در روز 
های تدارک شده برای روز معلم امسال است، که  ارديبهشت از ديگر برنامه ١٢

 .در اين بيانيه اعالم شده است
 ١٣۴٠ابوالحسن خانعلی، دبير فلسفه و عربی دبيرستان جامی تهران بود که سال 

در تظاهرات اعتراضی معلمان در ميدان بهارستان تهران از سوی نيروهای 
وی در گورستان ابن بابويه شهرری دفن . امنيتی حکومت پهلوی کشته شد

 .است شده
مرتضی مطهری، از روحانيون سرشناس و استاد دانشگاه تهران بود که پس از 

ارديبهشت  ١١وی . به رياست شورای انقالب منصوب شد ١٣۵٧انقالب سال 
پس از . هدف گلوله يکی از افراد گروه فرقان قرار گرفت و جان باخت ١٣۵٨

 .ارديبهشت به ياد او روز معلم نامگذاری شد ١٢کشته شد وی روز 
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نيروهای راست با تمام اعوان و انصار و رسانه های قدرتمندشان می کوشند که 
سخنی از کارگران و پا به عرصه نهادن آنان و اعتراضات هر روزه آنان به 

ميان نياورند، يا ورژن های دلبخواهی از اين جنبش انکار ناپذير و استراتژيک 
ارائه دهند که با منافع آنان هم گرايی داشته باشد و يا به طرق مختلف از طريق 

تقويت گرايشات راست و رفرميستی و جريانات انحرافی که به ويژه از منابع 
مالی معينی تغذيه می شوند انحرافاتی را در جنبش پيشرو کارگران ايجاد نمايند، 

و اين حاکی از اين واقعيت است که در واقع، آنان می خواهند به اين جنبش در 
 .جهت منافع کليت بورژوازی حقير و منحط ايرانی جهت بدهند

اين هردو، به مثابه دو روی سکه بربريت واحد نظام سرمايه داری اسالمی تنها 
ما معتقديم که ديکتاتوری، . شود در تقارن با پراکسيس انقالبی برای ما فهم می

کار و منحطی است که تنها با  ی کليت بورژوازی فريب واقعيت زاييده
ديکتاتوری سرمايه می تواند سودآوری و تامين منافع اش را تضمين نمايد و امر 

پيشبرد پروژه دموکراتيزاسيون در جامعه تنها در گرو پويايی مبارزه طبقاتی 
 .است

بارها بر اين نکته تاکيد شده است که آزادی های دموکراتيک را تنها بايد با 
داری ايران تحميل نمود و آزادی های  مبارزه طبقاتی و متشکل به سرمايه

دموکراتيک تنها تا به آنجا پايدار است که طبقه کارگر به نيروی خود بتواند بر 
استثمار وحشيانه و سودآوری سرمايه محدوديت جدی ايجاد کند و به سمت 

در چنين شرايطی جامعه به جای سازش، به سمت . نابودی کامل آن حرکت نمايد
قطب بندی واقعی بين نيروهای اجتماعی حرکت می کند و تنش بين طبقه کارگر 

و بورژوازی باال می گيرد و چشم انداز تغيير اجتماعی در مقياس کالن در 
 .جامعه محسوس می گردد

در شرايطی که راست وحشی در پوزسيون، سهم ديگر جناح های بورژوازی را 
پرداخت نمی کند، بيرون از چارچوب قدرت رسمی، جناح های جا مانده به 

خواهی را بر افراشته اند تا به پشتوانه بدنه يک جنبش  ناچار َعَلم دموکراسی
آزادی خواهانه فراگير، خواست های ميليون ها انسان را وجه المصالحه 

 .بازگشت خود به قدرت قرار دهد
ی هيوالی بورژوازی، در  از روز نيز روشن تر است که هيچ جناحی از پيکره

کشان و کارگران نبوده و  ی بهبود و ترقی اوضاع دل خراش زحمت انديشه
نخواهد بود و از اين روست، که مبارزه برای رهايی و نفی سرمايه داری و 

ديکتاتوری زاييده آن، امر خود کارگران و زحمتکشان جامعه است تا دست در 
دست ديگر نيروهای مترقی و جنبش های ترقی خواهانه و دموکراتيک چون 

بی آن که لحظه ای در پوچ بودن وعده ... جنبش زنان، دانشجويان، معلمان و
های بخش های مختلف بورژوازی با هر رنگ و لعاب يا شکل و نامی ترديد 
کنند، عليه تمام اشکال ستم و تبعيض و نابرابری در تمام سطوح بستيزند و تا 

 . پيروزی نهايی حتی لحظه ای درنگ نکنند
کارگران ايران با طرح مجموعه ای از خواست ها و مطالبات خود در سال 
گذشته، قدمی بزرگ به جلو نهادند و بدون شک طرح اين خواسته ها و در 

شرايط جديدی که پيش روی همه ماست و تاکيد بر بند بند اين مطالبات در هر 
شکلی از اعتراض، چه در خيابان ها، چه در مراکز توليدی و صنعتی و 

بخش مهمی از .... کارخانجات، در اعتصابات، در دانشگاه ها، محالت و
مبارزات پيشرِو زحمتکشان، کارگران و تمام کسانی است که به ضرورت 

 .مبارزه برای زندگی انسانی تری باور دارند
آن چه که در شرايط کنونی حائز اهميت حياتی است اين است که سوسياليست ها 

و پيشروان کارگری بايد ضرورتا راه های مبارزه بر عليه وضع موجود و 
مقابله با يورش سرمايه و سوق دادن شرايط سياسی جاری به جلو را نشان کرده 

و در مرکز توجه خود و ديگر فعالين و توده های به جان آمده از سرکوب و 
مبارزه طبقاتی منسجم و متکی بر صفوف نيرومند . نابرابری قرار دهند

کارگران را می توان به صف آرائی عليه يورش همه جانبه سرمايه داری تبديل 
بدون شک اعتراضات پراکنده و ناهماهنگ را بايد در شکلی متحد سامان . کرد

داد و با ايجاد حلقه های ارتباطی مابين فعالين و پيشروان کارگری پيروزی 
. کارگران را در محقق کردن خواست و مطالبات روزمره آنان تضمين نمود

مقابله با خيل عظيم بيکار سازی ها را تنها با يکپارچگی و اتحاد طبقاتی 
افزايش دستمزدها و بهبود شرايط معيشتی . کارگران می توان جواب داد

کارگران تنها از طريق تعرض متشکل کارگران عليه سرمايه داران امکان پذير 
از اين رو نقش خطير فعالين و پيشروان سوسياليست جنبش کارگری . خواهد بود

در پيشبرد مبارزات کارگری در شرايط حساس کنونی را بايد در امر حضور 
 .عينی آنان در مبارزه هر روز کارگران برجسته نمود

طرح خواست و مطالباتی که می توان وسيع ترين توده های کارگران را حول 
آن متشکل و سازمان داد بايد امر عاجل و سراسری فعالين کارگری قرار بگيرد 
  و با تالش های عملی در جهت تشکل يابی کارگران گام بعدی در دور نوين از 

 به مناسبت اول ماه مه 
 بيانيه دانشجويان سوسياليست دانشگاه هاي ايران 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : اخبار روز
وقفه، گاه نهان و گاه آشکار، برای  ای دائمی و پيکاری بی قرن هاست که ستيزه

انسانی تر کردن شرايط زيست خيل عظيمی از انسان ها، همواره در رگ و پی 
ای در جريان است و در اين بين، مبارزات کارگران و پيشروان آنها در  هر جامعه

اول ماه «حدودا دو قرن اخير، سرآمد همه اين نبردها و مبارزات بوده است و 
روز جهانی کارگران و زحمتکشان، هم نماد گرامی داشت اين مبارزات،  »مه

پيروزی ها و اتحاد طبقاتی کارگران در اقصی نقاط جهان بوده است و هم، جزئی 
الينفک از دستور کار مبارزات کارگران در جای جای کره خاک، تا به سرمايه 

داری يادآور شوند، که وحدت طبقاتی کارگران جهان در پيش است و با به هم 
پيوستن اين مبارزات، جهانی بدون سرمايه و عاری از فقر و زشتی های آن، 

 .جهانی بدون طبقات و نابرابری و جهانی انسانی فرا می رسد
امروز نيز ما در ايران بر گره گاهی ديگر، از تاريخ مبارزه عليه توحش 

ای  اکنون، جدال اصيل و تاريخی چپ و راست، به گونه. ايم داری ايستاده سرمايه
ای که در آن، بحران ساختاری نظام سرمايه، به  نقطه. آشکار تجلی پيدا کرده است

فجايع و جنايات غريبی منتهی شده است و سرمايه داری در خود پيچيده برای بقاء 
خود به هر وسيله ای متوسل می شود و تمام آن را بر شانه های نحيف کارگران و 

 . زحمتکشان انداخته است
تبعات بحران عميق اقتصادی و سياسی که رژيم سرمايه داری ايران با آن دست و 

پنجه نرم می کند خود را در خيل عظيمی از بيکار سازيهای گسترده و ناامنی 
معيشتی که ميليونها انسان را به سوی فقر مطلق سوق داده و در پی آن تشديد بی 
حقوقی کارگران و زحمتکشان که آنان را به کام مرگ خواهد فرستاد آشکار می 
کند، شرايطی که کارگران را بيش از ديگر اقشار تحت ستم در منگنه قرار داده 

کارفرمايان و دولت سرمايه دست در دست يکديگر توده های کارگران و . است
تهی دستان را هر چه بيشتر استثمار می کنند و در اين مسير ابايی از هيچ تعرض 

عدم پرداخت دستمزدهای معوقه چندين ماهه، تعيين : و توحشی ندارند
دستمزدهايی که کارگران را در کام گرسنگی نگه خواهد داشت، فقدان هر گونه 

آزادی تشکل، حق اعتصاب، اعتراض و تجمع، سرکوب فزاينده فعالين و پيشروان 
 .تنها نمودهايی از وضعيت فالکت بار طبقه کارگر ايران است... کارگری و

نظام پوسيده سرمايه داری اسالمی اکنون هم از درون و هم از بيرون به چالش 
سختی کشيده شده است که عبور از اين مرحله را برايش چندان دشوار نمی نمايد؛ 

 .انشقاق از درون و مواجهه با جنبشی توده ای و راديکال در بيرون
ی نو، که چندی خويش را از زير ردای پوسيده و  از ديگر سو ليبراليسم دون مايه

طلبی رهانيده بود و ملبس به لباس فاخر آمريکايی گشته بود، درست  بد نام اصالح
در هنگامه شکل يابی مبارزات آزادی خواهانه و خيزشی که عليه نابرابری ها، 
ستم های ديرينه و برای احقاق حداقلی ترين حقوق انسانی به وقوع پيوسته بود، 
دوباره جامه اصالح طلبی بر تن نموده و همه جناح های بورژوازی منحط به 

اصطالح اپوزسيون، برای باز پيوستن به پوزسيون همت مضاعف خود را به کار 
بسته اند؛ اصالح طلبان سابقا حکومتی، جمهوری خواهان، سوسيال دموکرات 

های پادوی بورژوازی و نيز ليبرال محافظه کاران آمريکايی، همه و همه دست 
در دست هم، تمام تالش خود را معطوف به طرح خواست های انحرافی، 

شعارهای غير مرتبط با خواست مردم و ضرورت های جنبش و نيز تقويت 
گرايشی به سمت سازش و مصالحه نمودند تا خدشه ای در مترقی بودن مبارزه 

 . راديکال مردم عليه نابرابری و ديکتاتوری سرمايه ايجاد نمايند
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 كنيم  نژاد احساس نمي اجباري براي حمايت از احمدي 
 کنفرانس خبری محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس 

 
دبير کل جامعه اسالمی مهندسين با تاکيد بر اينکه معتقديم از نظر سياسی و : ايلنا

ای بخواهند که مجلس،  اينکه عده:گيری، فتنه تمام شده است؛ تاکيد کرد  تصميم
انگيزی را در فضای عمومی کشور ادامه دهد،  دولت و قوه قضاييه، فضای فتنه

 تلقی درستی نيست 
به گزارش خبرنگار ايلنا، محمدرضا باهنر در نشست خبری پيش از ظهر امروز 

که در جامعه اسالمی مهندسين برگزار شد، در پاسخ به سوالی در خصوص 
بهمن پيام واضح خود را اعالم کردند، ولی قوه قضاييه  ٢٢دی و  ٩اينکه مردم 

لوحی يا عدم  ای يا به دليل ساده فتنه سال گذشته را عده: به آن توجه نکرد، گفت
. کردند بايد از نظام انتقام بگيرند شايد هم فکر می. شناخت از مردم راه انداختند

 اين کار 
خسارات و منافعی هم داشت و در واقع يک جنگ تمام عيار در بعد سياسی، 

وی با بيان اينکه مانور نهايی را مردم .اجتماعی و حمله به کيان نظام اتفاق افتاد
البته درباره اينکه قوه قضاييه آيا به : بهمن انجام دادند، ادامه داد ٢٢دی و ٩در 

 . ها کامًال متفاوت است وظيفه خود عمل کرده است يا خير؟، تحليل
مردم در اين دو روز حرف خود را زدند و : نايب رئيس مجلس خاطرنشان کرد

گيری فتنه را تمام شده تلقی  ما از نظر سياسی و تصميم. حجت را تمام کردند
ای بخواهند مجلس، دولت و قوه قضاييه به فضای  حاال اينکه عده. کنيم می
 . انگيزی در فضای عمومی کشور ادامه دهد، تلقی درستی نيست  فتنه

به نام کار و همت مضاعف،  ٨٩وی گفت معتقدم يکی از داليل نامگذاری سال 
در حال . پاسخ دادن به مطالبات بحق مردم و تالش برای توسعه فضای کار است

 . حاضر مسائل مهمی را پيش رو داريم که بايد حل کنيم
 
 زنی گرفته شود  بايد جلوی فضای اتهام* 

: باهنر در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا مبنی بر فضای اتهام زنی در جامعه گفت
های اجتماعی است و براساس قوانين موضوعه هر  اتهام زنی جزو ناهنجاری

مسير قانونی . کس از کسی شکايت دارد، بايد از طريق قوه قضاييه پيگيری کند
البته کسی که متهم است مجرم نيست و جرم متهمين بايد . کار مشخص است اين

در دادگاه اثبات شود و افشای نام متهمين بدون اثبات در دادگاه از نظر ما محکوم 
 . است

به خصوص اگر قرار باشد اين اتهام عالوه بر شخصيت حقيقی : وی ادامه داد
البته ما در مورد اتهاماتی که به . افراد به شخصيت حقوقی آنها نيز وارد شود

هايی مطرح شده و بايد جلوی فضای  ايم که شکايت آقای رحيمی زده شده شنيده
 . زنی گرفته شود اتهام

 
هاشمی در نامه به قوه قضاييه خواستار رسيدگی به اتهامات به فرزندانش شده *

 است 
دبير کل جامعه اسالمی مهندسين در خصوص صدور حکم جلب مهدی هاشمی 

از سوی وزارت اطالعات و اينکه انتظار شما از آقای هاشمی برای رسيدگی به 
تا آنجايی که بنده اطالع دارم آقای هاشمی بارها : پرونده فرزندش چيست؟،گفت

هايی به قوه قضاييه خواستار رسيدگی به  به صورت رسمی و غير رسمی در نامه
ها بر عليه خانواده ايشان عنوان  اتهامات مطروحه شده است که در رسانه

ما هم طرفدار اين مساله هستيم . يعنی درخواست رسيدگی را ارائه دادند. شود می
 . تا برای هميشه حل شود

 
 جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين در قوه قضاييه از خود دفاع کنند *

دبيرکل جامعه اسالمی مهندسين در پاسخ به سوالی در خصوص ممنوعيت 
فعاليت حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقالب اسالمی از سوی کميسيون 

شود، بايد در  هايی که در کشور ما انجام می فعاليت: احزاب، گفت ١٠ماده 
کند به بهانه لزوم وجود  چارچوب قوانين موضوعه باشد و اگر کسی فکر می

. تواند از آزادی مطلق بهره ببرد به مسائل حقوقی دنيا آگاهی ندارد آزادی، می
چرا که قانون يعنی تفاهمی بين مسوولين و مردم برای نظم و انضباط سياسی و 

 . اجتماعی
ملی را به  ای باشد که منافع و امنيت فعاليت احزاب نبايد بگونه: وی تاکيد کرد
 ١٠و اگر حزبی از خط قرمز اين مساله عبور کند، کميسيون ماده .خطر بياندازد

توانند  مسوولين اين احزاب نيز می. تواند به صورت موقت با آن برخورد کند می
دفاع از عملکرد خود را در حضور قوه قضاييه ارائه دهند و هر حکمی که 

 . قاضی مربوطه داد مبنای کار خواهد بود

از آنجا که فقدان تشکل های توده ای و . مبارزات طبقاتی را به پيش برده شود
طبقاتی کارگران فرصت يورش سرمايه دارها و دولت حامی آنان را در برهه 

های مختلف فراهم نموده است، تا هر اعتراض و خواست و مطالبه کارگران را 
با سرکوب وحشيانه جواب دهند، مبارزه برای تشکل يابی طبقه کارگر گام اول 

. پيشروی کارگران و توده های ستمکش و جنبش های راديکال خواهد بود
بنابراين آزاديهای سياسی و احقاق پايه ای ترين خواست ها و نيازهای انسانی را 
تنها می توان در پرتو متشکل کردن کارگران بر نظام سرمايه داری تحميل نمود 

و زمينه های عينی پيشروی آتی جنبش آزادی خواهانه و راديکال ايران را 
 .تضمين و تامين نمود

روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، روزی است که کارگران ايران هم پيمان با 
کارگران ديگر کشورها، ضمن طرح جزء به جزء خواسته های خود و همه 

زحمتکشان و بديهی ترين حقوق معيشتی، اجتماعی و سياسی خود و ديگر هم 
طبقه ای ها و متحدين استراتژيک شان، مسير درست مبارزه عليه ديکتاتوری 

سرمايه داری و دولت حامی آن، تمام اشکال ستم و استثمار، نا برابری و فقدان 
 :آزادی های انسانی را يادآور می شوند

از لغو قرارداد های موقت و سفيد امضا و فرم های قرارداد کار، تعيين حداقل 
دستمزد متناسب با رفاه و آسايش انسانی، پرداخت حقوق معوق کارگران و 
خسارات آنان، رفع بی حقوقی دهشتناک کارگران مهاجر به ويژه کارگران 

افغان، تغيير قانون کار، توقف اخراج ها و بيکارسازی ها، تا حق ايجاد تشکل 
های مستقل و طبقاتی کارگران، حق اجتماع، اعتراض و اعتصاب، تعطيلی 
رسمی اول ماه مه، تا تاکيد بر برابری زن و مرد در تمام عرصه ها و رفع 

هرگونه تبعيض جنسيتی، به ويژه وضعيت زنان کارگر، دستمزدهای برابر در 
ازای کار برابر، تشکل های مستقل زنان کارگر، وضعيت زنان سرپرست 

خانوار، کار در خانه، بردگی خانگی، لغو کار کودکان، و مجموعه آزادی های 
سياسی، اجتماعی، حمايت از مبارزات پيشرِو جنبش های دانشجويی، زنان، 

خواست آزادی همه زندانيان سياسی، محکوميت شکنجه، لغو مجازات ...معلمان و
اعدام و تاکيد بر هم بستگی بين المللی ميان کارگران در همه کشورها بر مبنای 

همه و همه خواسته های برحق کارگرانی ... منافع واحد طبقه کارگر جهانی و
است که با مبارزاتشان تاريخا و ضرورتا پرچمداران به ارمغان آوردن جهانی 

 .زيباتر و انسانی تر برای همگان بوده و هستند
دانشجويان سوسياليست به خوبی می دانند که تشکل های مستقل و طبقاتی 

کارگران به مثابه هم استراتژی و هم تاکتيک يگانه ابزاری هستند که در مسير 
مبارزه طبقاتی و نيل به اهداف و خواسته های فوق الذکر کارگران را ياری می 
رسانند و همواره در بيانيه ها و مباحثات بر اين مهم تاکيد کرده اند و در آستانه 

اول ماه مه نيز بار ديگر اعالم می کنند که آماده هر گونه تالش و کمکی در 
راستای ايجاد اين تشکل ها می باشند و مصرانه پيوند استراتژيک دانشجويان با 

 .کارگران را پيگيری می نمايند
هم چنين ما در تقابل با گرايشات راست و رفرميست، اول ماه مه، روز جهانی 

طبقه کارگر را مناسب ترين روز در تقويم می دانيم که انسان های آزادی خواه و 
خواستار برابری و زندگی انسانی می توانند در آن هم بستگی خود را به رخ 

ارتجاع سرمايه دارانه بکشند، خواسته ها و مطالبات خود را فرياد بکشند و مسير 
روزی که از آِن هيچ جناح و دسته ای از باند . صحيح مبارزه را بر مال نمايند

سرمايه داران، رفرميست ها و دشمنان طبقاتی کارگران نيست و هرگز نمی 
 .توانند سايه خود را بر سنت، تاريخ و چشم انداز چنين روزی بيفکنند

 
 !زنده باد اول ماه مه

 !زنده باد هم بستگی طبقاتی کارگران و زحمتکشان جهان
 !زنده باد مبارزات آزادی خواهانه به رهبری طبقه کارگر

 دانشجويان سوسياليست دانشگاه های ايران
 ١٣٨٩ارديبهشت 

  ٢٠١٠آوريل 
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 . 
جمهوری مشخص  براساس قانون اساسی عمر مجلس و رياست: وی ادامه داد
ولی انتخابات خبرگان و شوراها چون در . توان آنها را کم يا زياد کرد است و نمی

توان در مورد تجميع آنها با دو  قوانين موضوعه زمان آنها مشخص شده است، می
 . انتخابات فوق تصميم گرفت

به گفته باهنر براين اساس مجمع تشيخص قانونی را تصويب کرد که مجلس 
. ماه باشد ٢٢سال و چند ماه باشد و شوراها نيز در يک دوره  ٩خبرگان برای 

جمهوری و انتخابات  اگر اين اتفاق بيفتد می توان انتخابات شوراها و رياست
 . مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری را در يک روز برگزار کند

 
 تواند چند بار کره زمين رانابود کند  ای دنيا می های هسته خانه زرادخانه * 

جمهور دراجالس  وی در پاسخ به سوالی که به ارزيابی وی از اظهارات رئيس
های کشتار جمعی از نظر  مقوله مبارزه با سالح: تهران اشاره داشت، گفت

های زيادی ظرف  ها و برنامه تئوری و حقوقی، تاريخ طوالنی دارد و سخنرانی
 . سال گذشته در اين زمينه وجود داشته است ۶٠

المللی خصوصا  باهنر با بيان اينکه يکی از محورهای شعارهای نهادهای بين
های کشتار  کسانی که مدعی حمايت از حقوق بشر هستند، مساله مبارزه با سالح

ای هستند و مساله  ها شيميايی، ميکروبی و هسته اين سالح: جمعی است؛ ادامه داد
ولی افکار عمومی . محدودکردن آنها در بسياری از قطعنامه به امضا رسيده است

 . کند ها به عملکرد واقعی سردمداران دارنده اين سالح نگاه می ملت
نايب رئيس مجلس با بيان اينکه آمريکا اولين دستاوردهای خود در زمينه 

ای خود را بر سرمردم ناکازاکی وهيروشيما خالی کرد، آن را  های هسته بمب
سال، عليرغم وجود  ۶٠امروز پس از : فاجعه بزرگ تاريخی خواند و گفت

آوری آنها  ها نه تنها به دنبال جمع شعارها، روشن شده که صاحبان اين سالح
. باشند تر می های جديد برای کشتار و تخريب وسيع نيستند، بلکه بدنبال فناوری

تواند چند بار کره زمين  ای دنيا می های هسته خانه دانند که ذرات امروز همه می
 . رانابود کند

 
 های اخير اوباما، ديوانگی محض بود  حرف*

جمهور آمريکا  رئيس: جمهورآمريکا گفت باهنر با اشاره به اظهارات اخير رئيس
نظير بود و  ها بی اين حرف. بديلی در هفته گذشته مطرح کرد های بی حرف

توان کرد ديوانگی محض، جاه طلبی محض و يا عدم  تعبيری که در اين زمينه می
المللی و نهادهای حقوقی  کنيم مجامع بين فکر می. تشخيص افکار عمومی دنياست

جمهور آمريکا دست بردارند، تا زمانی که تکليف  دنيا نبايد از اين خبط رئيس
 . ای روشن شود های هسته صاحبان سالح

اين : ای تهران گفت نايب رئيس مجلس با قدرتمندانه ارزيابی کردن نشست هسته
ای است و به تحليل  نشست گامی بسيار مثبت در جهت محدود کردن سالح هسته

ما امروز ماموريت جهانی خود را . تر از نشست آمريکا بود خود اروپاييان موفق
 . دهيم و به آن ادامه خواهيم داد تا خلع سالح کامل جهان تشخيص می

 
 ها قانون يک شبه نيست  هدفمندکردن يارانه*

دبير کل جامعه اسالمی مهندسين در پاسخ به سوال پايانی مبنی بر اينکه قانون 
اين قانون : ها از چه زمانی اجرا خواهد شد؟، تصريح کرد هدفمند کردن يارانه

 ٨٩مجلس به دولت تکليف کرده است که در سال . يک روزه يا يک شبه نيست
اينکه چه کاری در چه زمانی افزايش پيدا کند در اختيار . اين قانون را اجرا کند

بينی کرديم که مجموع فشارهای  دولت است اما فضای کلی را در قانون پيش
 . قيمتی چگونه بايد باشد

قانون به صورت کامل  ٨٩کنم در سه ماهه دوم سال  فکر می: باهنر تاکيد کرد
 . اجرايی شود

  

به گفته وی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين نيز از اين قاعده مستثنی نيستند و 
توانند اگر احساس کنند که حقی از آنها ضايع شده، به قوه قضاييه  مسوولين آن می
 . پاسخگو باشد

 
 فضای عمومی کشور، فضای رقابت احزاب نيست *

دبير کل جامعه اسالمی مهندسين در خصوص محدود کردن فعاليت احزاب 
طلب و اينکه انتخابات شوراها به بازی يک طرفه برای اصولگرايان  اصالح

عنوان يک نيروی تشکيالتی معتقدم هنوز فضای  بنده به: تبديل خواهد شد، گفت
يعنی در کشور . هاست عمومی کشور فضای رقابت احزاب نيست و رقابت جناح

بايد در . پسندم البته من اين رويه را نمی. بازند برند يا می ها هستندکه يا می ما جناح
کشور چند حزب قدرتمند باشد که هم مردم تکليف خود را بدانند و نظام بداند که 

 . با چه کسی طرف است
 
 رود  نفر از بين نمی طلب با زندان رفتن يک جريان اصالح*

تعطيل شدن دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدين به معنای : وی ادامه داد
طلبی با  اگر کسی تصور کند جريان اصالح. طلبان نيست تعطيلی فعاليت اصالح

 . رود، اين گونه نيست زندان رفتن يک نفر از بين می
های کشور بايد حواس خود راجمع کنند تا در چارچوب  جناح: باهنر ادامه داد

نظام و قانون اساسی فعاليت داشته باشند و منافع و مصالح ملی را بر منافع 
 . شخصی خود ترجيح دهند

 
 درباره انتقادات غيرمنصفانه نيز سعه صدر داشته باشيم *

پرسيد برخی نمايندگان از چه موضعی اعالم  باهنر در پاسخ به سوالی که می
اند که نمايندگان اقليت مجلس به دليل ديدار با سران اصالحات، بايد رد  کرده

اند، نماينده  ها را در مجلس گفته کسانی که اين حرف: صالحيت شوند، گفت
البته درست است که نبايد تهمت به فرد . مجلس هستند و حق اظهار نظر دارند

 حقيقی زد اما اگر حرفی در جايگاه نمايندگی زده شده باشد، اشکالی 
بايد اجازه دهيم سخنان گفته شود و سعه صدر خود را افزايش دهيم حتی . ندارد

 . شنويم اگر نقدی غير منصفانه می
 
 دهد  هيات نظارت بر مطبوعات کار قانونی خود را انجام می*

نايب رئيس مجلس در پاسخ به سوالی که به توقيف روزنامه بهار و عدم واکنش 
نظرات مطروحه : نمايندگان مردم در مجلس به اين مساله اشاره داشت، گفت

گاهی نظرات شخصی است، گاهی نظرات نهادی و حقوقی است و زمانی نيز 
از نظر قانونی، هيات نظارت بر مطبوعات وظيفه رسيدگی . نظرات قانونی است

 به عملکرد مطبوعات و صدور 
گيری  يا لغو مجوز آنها را برعهده دارد که براساس اختيارات قانونی تصميم

 . کند می
ممکن است در يک هفته يک روزنامه توقيف شود و چهار تای : وی ادامه داد

 بنابراين هيات نظارت کار قانونی خود را انجام . ديگر مجوز انتشار بگيرد
 . البته ما بايد پيگيری کنيم که حقی ناحق نشود و ناحقی حق نشود. دهد می

اگر قرار باشد هر مرجع قانونی مورد هجمه بقيه نهادهای : باهنر خاطرنشان کرد
از سوی ديگر، نشريات بايد در . کند قانونی قرار بگيرد، کار را سخت می

العموم  چارچوب قانون اظهار نظر کنند و اگر شاکی خصوصی و يا مدعی
 . داشتند، بايد بتوانند از عملکرد خود دفاع کنند

 
 کنيم  نژاد احساس نمی هيچ اجباری برای حمايت از احمدی*

نايب رئيس مجلس در پاسخ به سوالی در خصوص انشقاق بين اصولگرايان و 
ما هيچ : اينکه منشا اجبار حمايت اصولگرايان از احمدی نژاد چيست؟، گفت

نژاد را در اردوگاه  کنيم و آقای احمدی اجباری و فشاری را احساس نمی
ها و  انجام وظيفه شرعی ما نبايد تحت تاثير دوستی. دانيم اصولگرايان می

بينيم، نقد خواهيم  جمهوری می اگر مساله قابل نقدی را از رئيس. ها باشد خصومت
کنند و اين به معنای جدا  ايشان نيز اگر نقدی به عملکردمان دارند مطرح می. کرد

 . کردن ايشان از جناح اصولگرا نيست
 
 هايی دارد  ها و پيش لرزه لرزه برگزاری هرسال يک انتخابات، پس*

اين مساله چند سال : باهنر در پاسخ به سوال در مورد تجميع انتخابات نيز گفت
به دليل . سازی و تصميم گيری بحث شده است است که در محافل تصميم

ها معموًال چون هر سال يک انتخابات داريم،  حساسيت مردم در مورد انتخابات
اين مساله در امور . های آن در طول يک سال ادامه دارد ها و پس لرزه پيش لرزه

 گذارد که هزينه سنگينی برای کشور دارد اجرايی تاثير می
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 ۴٩وی کشور را بر پايه يازده استان، . ارکان نوسازی خود مطرح کرد
شهرستان و تعدادی زيادی بخش و دهستان سازماندهی نمود و با استخدام 

های داخله، عدليه، خارجه،  هزار کارمند حکومتی در وزارتخانه ٩٠حدود
سابقه و تجربه  طبقه حقوق بگيری را پديد آورد که پديده بی... فرهنگ، راه و

 . شد ای در نظام اداری ايران تلقی می نشده
پس از پيروزی انقالب اسالمی نه تنها با اين پديده يک برخورد منطقی صورت 

نگرفت بلکه روز به روز بر حجم و کميت آن افزوده شد به طوری که امروز 
در واقع . هزار نفر کارمند دارد ٢٠٠ميليون و ٢دولت جمهوری اسالمی بيش از

های اجرايی سه  از ابتدای انقالب تاکنون تعداد کارمندان دولت و تعداد دستگاه
 . درصد رسيده است٢۴درصد به ١٩برابر شده و سهم اشتغال دولت از

البته بخش زيادی از اين فرايند اقتضای توسعه کشور و افزايش جمعيت پس از 
سال از پيروزی انقالب اسالمی هنوز تعريف  ٣١انقالب بوده است اما با گذشت

های ايرانی و  مبتنی بر آموزه »ديوانساالری خدمت محور«متقن و بومی از يک 
اسالمی ارائه نشده است و نظام اداری ما به شدت از مشکالتی نظير ناکارآمدی، 

 . برد رنج می... فساد اداری، کاغذبازی و
نظام اداری وارداتی در ايران بعضًا گرفتار قوانين و مقرراتی است که خود 

. وضع کرده و گاهی نيز بعضی از همين قوانين ناقض برخی قوانين ديگر است
بوروکراسی مدرن در ايران ضمن بـه وجود آوردن يک طبقـه متـوسط 

 ها و انتظـارات الزم برای حکمـرانی خوب  بگيـر، نـه تنهـا شاخص حقوق
»Good Governance« المللی را برآورده نساخته است بلکه به  در تعاريف بين

شود که در برخی اوقات حتی  ای می خودی خود موجب اصطکاکات کاهنده
 . کند موجبات نارضايتی مردم را فراهم می

هر چند راقم اين سطور به هيچ وجه قصد ندارد خدمات و تالشهای کارمندان و 
حقوق بگيران دولت به خصوص پس از پيروزی انقالب را تخطئه کند اما به 

رسد اقتضای انقالب اسالمی يک تحول و انقالب سيستماتيک در نظام  نظر می
 . اداری است

بند نقطه  ٢۶توسط رهبر معظم انقالب در »های کلی نظام اداری سياست«ابالغ 
نظام . عزيمت جدی برای تحقق يک انقالب اساسی در ديوانساالری کشور است

القاعده يک نظام  های دينی و هنجارهای ملی علی اداری در ايران مبتنی بر آموزه
 . اداری خدمت محور با کارآمدی و سرعت باالست

چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکيالت نظام اداری در جهت 
انداز بدون تغيير رويکردهای اساسی نسبت به بوروکراسی  تحقق اهداف چشم

 . ممکن نيست
سازی فرهنگ  نهادينه. دهه چهارم انقالب دهه پيشرفت، خدمت و عدالت است

های اسالمی و هنجارهای ملی با تاکيد بر خدمت به  سازمانی مبتنی بر ارزش
لذا کليه . مردم زمينه را برای پيشرفت و عدالت توأمان فراهم خواهد کرد

همت مضاعف و کار «های کلی نظام اداری بايد در سال  مخاطبان سياست
های اين انقالب اساسی را با جديت فراهم کنند چرا که اين  زمينه »مضاعف

  ».موضوع پوسته بيرونی کارآمدی نظام اسالمی است
 
 قرار  و يک سپاه جان بی... 

قرار بشرح  و يک سپاه جان بی... يادداشت اول روزنامه تهران امروز با عنوان 
کنم يک کاميون يا وانت بود که زد به ديوار، گوشه ديوار  فکر می«: زير است

ها  ريخت پايين وقتی که يکی از بچه های ما که هی هری می فرو ريخت مثل دل
 )١٣۵٧بهمن  ٢١قبًال يعنی پيش از روز (آباد بود  افتاد زمين، پادگان عشرت می

و از شکاف ديوار که پريديم تو، خودمان را درون پادگانی يافتيم که اينجا و آنجا 
کسی افتاده بود از گارد شهربانی و چندتايی هم از گارد جاويدان رفتيم سمت 

داشتيم و چند خشاب فشنگ و راهپيمايی فاتحانه و  ٣خانه و حاال يک ژ ـ اسلحه
گفت که . مان شروع شد تا مسجد سادات، حاال پاسداران مسلح انقالب بوديم پياده

روی . های اطراف پاوه را ضدانقالب گرفته جنگ است، تمام تپه. پاوه شلوغ است
گفت هم کتف راستم و هم دست  می. تخت بيمارستان نيروی دريايی خوابيده بود

پاوه را ما ـ فقط چند نفرـ بايد از . کردم چپم تير خورد وگرنه باز هم شليک می
و امام که ماجرای پاوه را شنيد دلش به ... گفت و گفت و. کرديم سقوط حفظ می

گفت اگر خودم بروم، خواهم رفت و ما راه اقتاديم سمت همان پادگان . درد آمد
های  زد، خيابان جمعيت توی پادگان موج می. آباد سابق که برويم پاوه عشرت

باال، با ريشی سياه و عينکی به   يکی جوانکی الغر و ميان. اطراف بند آمده بود
برادر جا نداريم چطوری ببريمتون، درسته امام : کرد چشم اشک از چشم پاک می

هر وقت نياز بود، . فرمودن، اما حاال به حمداهللا به اندازه کافی نيرو هست
دستم را سيم خاردار خراش . باز از ديوار ترميم شده پريديم باال. کنيم خبرتون می

 »کنيد؟ اينجا چه می«: يکی گفت. رفتيم تو محوطه خودمان اسلحه داشتيم. داد
 اقًال : گفت. ايم گفتيم که همين، اال و بال ما مسافر پاوه. گفتيم که پاوه، گفتيم که امام

 روزنامه هاي ايران چه مي نويسند؟ 
 

 : اخبار روز
ای دارد به قلم طهماسب مظاهری رئيس کل سابق بانک  روزنامه آرمان سرمقاله 

: گذاری نوشته است مرکزی که در آن با عنوان تأثير ثبات اقتصادی بر سرمايه
صاحبان «و  »صاحبان ايده«گذاری محصول همکاری و امتزاج  سرمايه«

گذاری و الزم و ملزوم يکديگر  اين دو رکن اساسی سرمايه. ، است»سرمايه
ها، و  داران، دولت در سه گروه عمده شامل سرمايه »صاحبان سرمايه«. هستند

نيز در سه گروه عمده شامل دولت،  »صاحبان ايده«. نهادهای مالی هستند
تلفيق توانمندی صاحبان ايده و .بندی هستند جويان قابل طبقه کارفرمايان، و رانت

گذاری عمرانی، توليدی و  صاحبان سرمايه، منتج به يکی از سه نوع سرمايه
ايده يک طرح سرمايه گذاری، عالوه بر اينکه هدف و مقصود آن . شود رانتی می

کند، نوع سرمايه گذار و روش تامين سرمايه برای آن طرح را  طرح را تعيين می
رسانی عمومی و  های عمرانی، خدمت هدف اصلی درطرح. کند مشخص می

توسعه و تقويت امکانات زيربنايی است و سرمايه آن عمدتًا از درآمدهای دولت و 
های توليدی هدف اصلی کسب  در طرح. گردد منابع حاصل از خلق پول تامين می

و کار بهتر و سودآوری است، صاحب ايده در آن کارآفرينان هستند و سرمايه آن 
هدف اصلی از اجرای . شود نيز از سوی کارآفرين يا نهادهای مالی تامين می

های ويژه و کسب منافع بدون ايجاد ارزش  ها رانتی، استفاده از فرصت طرح
ها، منابع و امتيازات ناشی از  افزوده است؛ منشاء سرمايه اين نوع طرح

تصويب و اجرای هر سه نوع طرح سرمايه . های نامناسب دولتی است سياست
پذير بودن اقتصادی طرح و داشتن حداقل نرخ بازده   گذاری مشروط به توجيه

در محاسبه بازده هر طرح، دو رکن . جذاب در تمام دوران عمر مفيد طرح است
اساسی وجود دارد؛ اول مشخصات ذاتی هر طرح و سودآور بودن محصول 

های اقتصادی دولت و ثبات  توليدی آن، دوم سنجيده بودن و متانت سياست
آنقدر هوشمند هستند که به   کارآفرينان و صاحبان ايده. اقتصادی و سياسی

سرعت، ثبات يا عدم ثبات اقتصادی در کشور را لمس ودرک کنند و آن را در 
های  در شرايطی که از ثبات اقتصادی و سياست. محاسبات خود وارد نمايند

سنجيده برخوردار باشد، کارآفرينان و صاحبان سرمايه برای محاسبه توجيه 
در شرايطی که سياستها و . گيرند اقتصادی طرح، عوايد آتی طرح را در نظر می

ثبات اقتصادی يک کشور از شرايط عادی و معمولی برخوردار باشد، 
گذاری را  های ثابت حاصل از سرمايه کارآفرينان و صاحبان سرمايه، دارائی
ثباتی اقتصادی و  در شرايط بی. دهند مبنای محاسبه بازده طرح قرار می

سياستهای غير متين و ناپايدار اقتصادی، کارآفرينان و صاحبان سرمايه نقدينگی 
دو سوال اساسی . دهند قابل تحصيل را مبنای محاسبه بازده طرح قرار می

 تواند شناخت مناسبی از شرايط حاکم بر اقتصاد يک کشور بدست دهد؛  می
 »رانتی«، و »توليدی«، »عمرانی«گذاری  سهم هر يک از سه نوع سرمايه: اول

 گذاری در کشور چقدر است؟  در رشد خالص سرمايه
گذاری، چه اقالمی  کارآفرينان و صاحبان سرمايه در محاسبه بازده سرمايه: دوم

 گيرند؟  را مبنای محاسبه عوايد طرح در نظر می
، مالک »عوايد آتی طرح«پايين باشد؛ و  »گذاری توليدی سرمايه«اگر نسبت 

توان نتيجه گرفت که  گذاری نباشد، می های سرمايه محاسبه بازده طرح
های اقتصادی از متانت و ثبات الزم برخوردار نيست و قدرت تامين  سياست

توان و بايد به دولت توصيه کرد  در چنين شرايطی می. آرامش در بازار را ندارد
اين کار سختی . تفاوت نباشد و اصالحات الزم را انجام بدهد که نسبت به مسأله بی

ارزد؛ چون منافع عموم مردم و ملت در آن نهفته  اش می است اما به سختی
  ».است

 
 نظام اداری خدمت محور 

روزنامه رسالت سرمقاله خود را اختصاص داده است به مطلبی با عنوان نظام 
بوروکراسی که در زبان فارسی به «: اداری خدمت محور که بشرح زير است

ديوانساالری ترجمه شده است، در بيشتر کشورهای جهان سوم با مسائلی نظير 
 . گيری عجين است ناکارآمدی، فساد اداری، اطاله امور، کاغذبازی و رشوه

قدرتی «بوروکراسی را  »کارمندان«رمان نويس فرانسوی در کتاب  »بالزاک«
  ».ها افتاده است به دست جماعت کوتوله«که  »شمرد هيواليی می

از آن تحت عنوان  »ماکس وبر«بوروکراسی در الگوی آرمانی خود که 
کند در يک ساختار کارکردی خشک و غيرقابل  ياد می »بوروکراسی قانونمند«

 . انعطاف محصور است
رضاشاه در يک اقدام . ديوانساالری مدرن در ايران ميراث رژيم پهلوی است

 کامًال تقليدی، شتاب زده و غيرکارشناسی بوروکراسی را به عنوان يکی از 
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های حکومتی در  ساله ساخت تا تمام يا بخشی از نهاد هزينه را در يک دوره پنج
طوری که در جنب اين منطقه کوچک سياسی، يک شهر  به. آن مستقر شوند

 . مسکونی نيز برای اسکان کارمندان در نظر گرفته شود
بديهی است که اين راهکار، تنها برای هدف کاهش جمعيت مطرح شده است؛ در 
صورتی که عوامل تاثيرگذار يا تاثيرپذير ديگری در انتقال پايتخت وجود دارد که 

  ».طلبد بحثی جداگانه را می
 

 زده به شايعه زلزله  شهروندان؛ زل
روزنامه همشهری در صفحه اول خود يادداشتی دارد با عنوان شهروندان؛ 

احساس «روانشناسان معتقدند «: زده به شايعه زلزله و در آن نوشته است زل
ها معموًال بدترين حالت ممکن  بدتر است، زيرا انسان »ناامنی«از خود  »ناامنی

کنند و اين احساس باعث  را از اتفاقی که روی نداده است در ذهن خود تصور می
 . شود گيری مناسب می اختالل در قدرت تفکر و تصميم

درصد  ٩٠خيز اول جهان است و  کشور حادثه ١٠اين قبول که ايران در رديف 
خاک آن روی نوار زلزله واقع شده است و بايد بيش از پيش اين پديده را جدی 

ای تاريخی دارد يا  گرفت و لی پرسش اصلی اين است که آيا اين واقعيت، سابقه
ها از آن  ها و روزنامه از چند روز پيش کشف شده که تعداد قابل توجهی از سايت

 کنند؟  به عنوان اکتشافی مهم ياد می
 احتياط، شرط عقل است 

های طبيعی که زلزله يکی از مهمترين آنها به شمار  ايجاد آمادگی در برابر پديده
رود، شرط عقل است؛ به ويژه هنگامی که کارشناسان در اين زمينه هشدار  می

های  های چشمگير در زمينه فناوری داده باشند ولی بايد تأکيد کرد به رغم پيشرفت
از . بينی کرد توان مکان و زمان دقيق زلزله را پيش مختلف هنوز به يقين نمی

الوقوع و پيشگويی درباره وقوع زلزله، نه تنها فاقد  رو، هرگونه اعالم قريب اين
مبانی و مستندات علمی است بلکه باعث به خطر انداختن آرامش روحی و روانی 

های  اگر منظور از اين هياهوها، دادن هشدار است که سال. جامعه نيز خواهد شد
مديدی است شهرداری تهران و ساير سازمان ها و نهادها از جمله آموزش و 
پرورش و سازمان امداد و نجات با برپايی مانورهای فراوان، ارائه جزوات 

ای مختلف مشغول فعاليت هستند و اگر  های رسانه آموزشی و استفاده از ظرفيت
کنند بايد واقف باشند  کنندگان اين موضوع مهم، اهداف ديگری را دنبال می طرح

تواند به پيامدهايی منتهی شود که به آسانی  سازی چنين موضوعی می برجسته
سازی  زنيها درباره دليل برجسته برخی گمانه. قابل محاسبه و مديريت نيستند

ترتيب که بين  بدين. سابقه موضوع زلزله، بر فرضيات اقتصادی استوارند کم
ای  های زمين و مسکن رابطه ای اين موضوع و نوسانات قيمت اشاعه رسانه
اين برداشت بر اين باور است که رواج شايعه زلزله . بينند احتمالی می

. ها الوقوع، تاکتيکی است برای خنثی شدن آثار روانی تغيير ناگهانی قيمت قريب
فارغ از اينکه چنين برداشتی درست است يانه، به هر حال همزمان شدن مباحث 

ها و وقوع زلزله، به اين شائيه دامن  مربوط به اجرای قانون هدفمندسازی يارانه
 . زده است

 آمادگی تهران؛ خوب اما ناکافی 
شهرداری با جدی گرفتن قانون جلوگيری از ساخت و ساز در ارتفاعات در 

های اخير و افزايش نظارت بر مراحل دادن پروانه ساخت و پايان کار،  سال
تر شدن تهران در برابر حوادث احتمالی طبيعی  اقدامات موثری برای ايمن

همچون زلزله اتخاذ کرده است ولی مسائلی همچون افزايش جمعيت و 
استقرار غيرضرور . های کالن دولت است تمرکزگرايی از پايتخت، تابع سياست

های اجرايی دولتی، مراکز آموزشی و تجاری در تهران  بسياری از دستگاه
شود، انبوه  ها ترکيب می زمانی که با نبود فرصت شغلی کافی در شهرستان

های  کند؛ وگرنه جاذبه جمعيت بيکار جويای کار را به اجبار راهی پايتخت می
زيبای تهران و عملکرد مطلوب مديريت شهری در ارائه خدمات به شهروندان، 

به تنهايی و فارغ از کارکرد اقتصادی و اجتماعی شهر، برای جمعيت جوان 
ميليون نفر از تهران  ۵لذا پيشنهاد خروج . شود بيکار، اولويت مهاجرت تلقی نمی

حلی منطقی باشد، تنها  به دليل وقوع احتمالی زلزله بيش از آنکه راهکار و راه
شود که تکليف  پاک کردن صورت مسئله است، زيرا اين پرسش جدی مطرح می

ها و  مانند، چيست؟ آيا بهتر نيست تمام دستگاه بقيه افرادی که در شهر می
سازی بيش از پيش شهر  های اجرايی دوش به دوش هم سعی در مقاوم سازمان

ها و مهمتر از  های الزم در شهرستان کنند؟ آيا بهتر نيست دولت با تهيه زيرساخت
 ها به پايتخت شود؟  مانع از مهاجرت شهرستانی زايی، آن با ايجاد زمينه اشتغال

 های ترکيه برای ميانجيگری  ظرفيت
يادداشت صفحه اول روزنامه شرق به قلم پرويز سروری عضو کميسيون امنيت 

باشد و در آن نوشته  های ترکيه برای ميانجيگری می ملی مجلس با عنوان ظرفيت
 با توجه به مواضع مثبتی که ترکيه در روابط با جمهوری اسالمی «: شده است

بيايين لباس بهتون بدم و لباس خاکی رنگ سربازی داد دست ما، يکی يک دست 
و با يک پوتين و يک فانسقه و شديم پاسدار مسلح انقالب که حاال لباس خاکی 

يکی رفت پاوه، يکی رفت خرمشهر ـ به مقابله با گروهک خلق . تنش هست
 ... عرب ـ يکی رفت ترکمن صحرا، يکی رفت

شان رفتند، يکی خرمشهر، يکی داالهو، يکی مهران،  و جنگ که شروع شد همه
حاال لباس سبز تيره نشان . يکی تنگه چزابه، يکی، يکی و گروهها گروه

ممد نبودی ببينی، شهر آزاد گشته، «. های مشترکمان بود غرورانگيز خاطره
ها و موج خيز دريای  ها، کوه هور، رمل، تپه »...خون يارانت، پرثمر گشته

پارس، از آن روزها و روزگار، يکی آمد، يکی نيامد، آن يکی بدون يک پا و 
ها را  بينيم، خيلی گاهی همديگر را می. کرد ای که خس خس می ديگری با سينه

 ايم، در سينه سرد خاک يا پيکری که به سفر رفت و ديگر  هاست که نديده سال
درست همين روز بود، دوم ارديبهشت که . برنگشت يا موج خيز دريای پارس

فقط شب که . فرمان امام درباره تأسيس سپاه پاسداران انقالب اسالمی صادر شد
شود گريست، روز بيا مسجد سادات، صف بارانی جماعت، جای  نيست که می

ای،  زند باال سرمان و شوق که اگر پايی، دستی، سينه  خالی باران و اميد که پر می
بخش همين فرمان بود که اين  چشمی، جانی از دست رفت، زير سايه جان

خدايا . قرار  سرزمين و باورهايش برجاست، به يمن همت يک سپاه جان بی
  ».شکرت

 
 جمعيت به دنبال چيست؟ 

روزنامه دنيای اقتصاد سرمقاله خود را اختصاص داده است به مطلبی با عنوان 
جمهور  پس از آنکه رئيس«: جمعيت به دنبال چيست؟ که در پی آمده است

خواستار کاهش جمعيت تهران شد، اين موضوع مورد بحث محافل کارشناسی و 
برای تحقق اين ايده، ابتدا بايد ديد، چرا و . های عمومی قرار گرفته است رسانه

در نگاه اول، داليلی نظير وجود . چگونه تهران تا اين حد، بزرگ شده است
نقلی و امکانات  و امکانات تجاری، صنعتی، بيمارستانی، تفريحی، اداری، حمل

العللی که باعث گسترش افقی و  رسد علت اما به نظر می. خورد ديگر به چشم می
شود چيزی نيست جز  عمودی تهران شده و داليل مذکور در باال را نيز شامل می

 . وجود اشتغال باال در اين شهر
رسد، گران کردن هزينه زندگی در تهران  ها، به نظر می بر خالف برخی ديدگاه

از طريق افزايش اخذ ماليات و عوارض شهرداری، نه تنها موجب کاهش 
شود، بلکه جمعيت را افزايش نيز خواهد داد؛ زيرا افزايش  جمعيت تهران نمی

های شهرداری خواهد شد و افزايش هزينه هم به  درآمد، منجر به افزايش هزينه
در واقع، دليل مهاجرت به تهران چيزی نيست جز . معنی ايجاد شغل است

به همين دليل، راهکار اصلی کاهش جمعيت را در . وجو برای يافتن کار جست
ها از سوی دو نهاد مهم شهرداری و دولت در محدوده  تهران بايد در کاهش هزينه

يزرع هم  به هر حال، پول را در هر جايی حتی کوير لم. وجو کرد اين شهر جست
جمعيت را به سوی خود جلب کرده و ) البته از طريق ايجاد اشتغال(که بريزيد 

توان گفت مهاجرت به تهران به دليل  بنابراين نمی. کند آنجا را آباد می
بر اين اساس، . برق بودن اين شهر و ارزان بودن زندگی در آن است و پرزرق

حتی اگر يکی از شهرهای دور افتاده بسيار بسيار ارزان کشور را پر زرق و 
برق کنيد، افزايشی در جمعيت آن حادث نخواهد شد؛ مگر به ميزانی که در آنجا 

مثال عينی اين موضوع، عسلويه بوشهر است که به دليل وجود . شغل ايجاد شود
امکان اشتغال، رونق قابل توجهی پيدا کرده و قيمت اسکان و زندگی نيز در اين 

به عبارت ديگر افزايش هزينه زندگی در . شهر نسبت به گذشته باال رفته است
 . گونه تاثيری در کاهش جمعيت آن نداشته است عسلويه هيچ

 : شود لذا از اين منظر، برای کاهش جمعيت تهران اقدامات ذيل پيشنهاد می
ممنوعيت احداث ساختمان در بيش از چهار طبقه و ممنوعيت فروش تراکم  - ١

های شهرداری از طريق کاهش  در شهرداری تهران و به حداقل رساندن هزينه
 . درآمدها

 . های صنعتی در استان تهران ممنوعيت ايجاد پروژه - ٢
های دولتی از تهران که زمينه کاری آنها در خارج  اخراج آن دسته از شرکت - ٣

 . از استان تهران قرار دارد
 . استخدام در نهادهای دولتی در استان تهران تا حد ممکن کاهش يابد - ۴
الکترونيک تا حدی که بتوان در درون منزل،  اهتمام ويژه به استقرار دولت - ۵

 . بسياری از نيازهای معمول را مرتفع نمود
ترين کارفرما در شهر تهران است، فراهم کردن  از آنجا که دولت، بزرگ - ۶

زمينه انتقال پايتخت سياسی به يکی از نقاط مرکزی کشور که احتمال وقوع 
 . زلزله ويرانگر در آن نزديک به صفر باشد

انگيز علوم معماری،  در خصوص راهکار ششم، با توجه به پيشرفت شگفت
 توان يک ساختار شهری کوچک با بازدهی باال و کمترين  ، میITشهرسازی و 
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 فصلنامه ي نقض حقوق بشر در كردستان منتشر شد
 

   خبرگزاری هرانا
وضعيت حقوق بشر در ايران، بعد از انتخابات خرداد ماه سال گذشته با اذغان  

کردستان نيز . تمام نهادهاي بين المللي مدافع حقوق بشر بسيار بحراني شده است
به عنوان بخشي از اين جغرافيا که در طول حاکميت جمهوري اسالمي به سبب 
وجود نگاه امنيتي همواره در بخش اعمال سياست يکی از پرهزينه ترين مناطق 
بوده، از اين قاعده مستثني نبوده، و با سر کار آمدن دولت احمدي نژاد در سال 

 .روند وضعيت حقوق بشر در کردستان وخيم تر از گذشته نيز شده است 84
  

داليلي هم چون کم هزينه بودن نقض حقوق بشر در کردستان، سياست های ديگر 
دولت ها، نهادهاي بين المللي مدافع حقوق بشر و رسانه هاي بين المللي مستقل 

در قبال وضعيت حقوق بشر در مناطق کردنشين؛ نيز در جسورتر کردن ناقضان 
 .حقوق بشر در مناطق کردنشين بي تاثير نبوده است

سال از تاسيسش مي گذرد، به عنوان  5سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که 
سازمانی پيشرو در کردستان در جهت بهبود وضعيت حقوق بشر و نيز 

افشاسازي نقض سيستماتيک و مستمر آن، گام هاي موثري برداشت و همزمان 
بازداشت  .متحمل گشت هزينه هاي زيادي را به سبب فعاليت هاي حقوق بشري 

سال  11اعضاي اين سازمان غير دولتي مدافع حقوق بشر و صدور حکم سنگين 
براي موسس اين سازمان تنها به دليل تاسيس اين سازمان، خود گواهي بر 

 .سرکوب غير انساني مدافعان حقوق بشر در کردستان مي باشد
از سوي ديگر نيز شاهد آن هستيم که در طول اين چند ساله بيشتر صداهاي 

مستقل مطبوعاتي چه بسا که در نطفه خفه شده است و امروز مي توان به 
مناطق کردنشين در بدترين وضع در  صراحت ادعا کرد وضعيت آزادي بيان در 

توقيف و لغو امتياز هفته نامه هاي آشتي، ئاسو، . طول سي سال اخير قرار دارد
ديگر مطبوعات نيز  .خود گواهي مستند بر اين ادعا مي باشد... روژ هه الت و

تحت شديدترين فشارها قرار داشته و حتي شوراي نويسندگان آنها به دليل 
 .فشارهاي امنيتي مجبور به استعفاشده اند

وجود چنين دغدغه هايی سبب گشت ما به عنوان اعضاي کرد مجموعه فعاالن 
حقوق بشر در جهت مستند سازي موارد نقض حقوق بشر در مناطق کردنشين و 
تنوير افکار عمومي و نهادهاي بين المللي مدافع حقوق بشر از وضعيت بحراني 

فصلنامه "حقوق بشر در اين مناطق، اقدام به انتشار فصلنامه ايي تحت عنوان 
 .نماييم" نقض حقوق بشر در کردستان

با استقبال فراوان  88انتشار شماره اول اين فصلنامه ي خبري در پاييز 
خوانندگان مواجه گشت و هم چنين به عنوان نقطه شروع ضرورت گسترده 
 .کردن حوزه هاي کاري اين فصلنامه براي شماره هاي آتي احساس مي شد

صرف اشاره به وجود موارد نقض سيستماتيک و مستمر نقض حقوق بشر در 
کردستان، کافي نبود و در مقابل ارائه بررسي هاي کارشناسي و علمي اين 

حسب استراتژی مجموعه فعاالن حقوق بشر (وضعيت و راهکارهاي مقابله با آن
در ايران که شيوه هاي هزينه مند کردن نقض حقوق بشر براي ناقضان آن را در 

در نبود امکان بهره وري مطبوعات داخلي از ) دستور کار خود قرار داده است
بر همين اساس  .چنين تحليالتي علمي و کارشناسي شده، ضرورت پيدا مي کرد

تصميم گرفتيم از اين فصلنامه به عنوان تريبوني آزاد براي فعاالن حقوق بشر در 
جهت آسيب شناسي نقض حقوق بشر در مناطق کردنشين همراه با ارائه تحليالت 

 .و راهکارهاي چگونگي مبارزه عليه نقض حقوق بشر استفاده کنيم
متاسفانه فشارهاي وارده در طول چند ماهه اخير عليه نهادهاي مدافع حقوق 

بشري خاصه مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، سبب گشت اين برنامه با 
مشکالتي مواجه شود و حتي زمان انتشار فصلنامه به صورت خبري تا مدتي به 

 .تاخير بيفتد
ما اعضای مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، خواهان آن هستيم که به دليل 

پربارتر شدن و بهبود کمی و کيفی شماره هاي آتي اين فصلنامه از همکاري 
 .ديگر فعالين حقوق بشري بهره مند بشويم

از تمام دوستاني که در حوزه ی تحليل وضعيت حقوق بشر در مناطق کردنشين 
فعال بوده، مي خواهيم مطالب تحليلي خويش را در حوزه هاي تخصصي حقوق 
بشري از جمله حقوق ملي، خشونت عليه زنان، پديده تراژديک خودسوزي در 

ميان زنان، کشتار روزانه شهروندان مرزنشين، حقوق کارگران و اصناف 
 .براي انتشار در اين فصلنامه ارسال نمايند...و

های  ها در رابطه با سياست داشته، خصوصًا مواضعی که يکی دو سال است ترک
تواند تطابق جدی و مشترکات زيادی بين  دهند، می ای از خود بروز می منطقه

از طرفی تعامالت رو به رشد ايران . ای دو کشور به وجود بياورد مواضع منطقه
کنم به همين  و ترکيه باعث شده اعتماد بين دو ملت هر روز بيشتر شود و فکر می

توانند نقش ميانجيگری را به صورتی بازی کنند که  ها امروز می داليل، ترک
ای که جمهوری اسالمی  های بزرگ را به نتيجه برسانند، يعنی مذاکره خواسته

های  ای که مبتنی بر عدالت و تأمين خواسته هميشه طالب آن بوده است و مذاکره
در واقع جمهوری اسالمی در مذاکره با ترکيه، به دنبال . طرفين مذاکره باشد

ها براساس  کنيم که اگر ترک نتيجه برد ـ برد است و به همين دليل ما فکر می
توانند نقش ميانجيگری خوبی را در  طور قطع می همين روند حرکت کنند، به

با توجه به اينکه کشور ما در همسايگی ترکيه است و ترکيه . منطقه ايفا کنند
کشور مسلمانی است، ما نگاه مثبتی نسبت به ميانجيگری طرف ترک در 

ها براساس عدالت در  رسد اگر ترک از اين جهت به نظر می. مذاکرات داريم
تری را در اين مساله ايفا کنند،  توانند نقش پررنگ موضوع حرکت کنند، می

خواهم  نمی. خصوصًا اکنون که موضوع تبادل سوخت همزمان مطرح است
های مناسب برای اين  بگويم که حتمًا اينچنين خواهد بود، اما يکی از گزينه

های جمهوری اسالمی را تأمين کند و ايران  موضوع ترکيه است تا بتواند خواسته
به هر ترتيب مناسبات رو به رشد جمهوری . آزمايی ترکيه را بسنجد نيز راستی

المللی و  اسالمی ايران با ترکيه و مواضع مشترک قابل اعتنايی که در مواضع بين
ای، بين جمهوری اسالمی و ترکيه وجود دارد و از همه مهمتر اعتقادی که  منطقه
آميز دارند، همه اين  ای جمهوری اسالمی به صورت صلح ها به حق هسته ترک

تر  تواند نقش ميانجيگری ترکيه را پررنگ موارد پارامترهای مثبتی هستند که می
 . کند

طبيعتًا همسايگی جمهوری اسالمی ايران و ترکيه، حقوق و تکاليف زيادی را 
تواند  کند و نقش کشورهای همسايه در توسعه دو طرف می برای طرفين ايجاد می

مثبت و موثر باشد، خصوصًا اينکه ما در مسائل امنيتی، موضوعات مشترکی با 
هايی که بعضًا در مرزهای ايران و  برای مثال در موضوع ناامنی. ها داريم ترک

از سوی . تواند بسيار موثر باشد ای ما می آيد، تعامالت منطقه ترکيه به وجود می
ديگر تعامالت اقتصادی جمهوری اسالمی و ترکيه رو به تزايد است و اين 

تری را  های روشن تواند افق کند و می تر می مشترکات، ما را به يکديگر نزديک
های بسيار مهجوری در مناسبات اقتصادی،  ما معتقديم ظرفيت. برای ما بگشايد

فرهنگی، سياسی و امنيتی جمهوری اسالمی وجود دارد که فعال شدن آنها 
ها  ای با ترک جمهوری اسالمی تجانس فرهنگی جدی. تواند به نفع طرفين باشد می

توانسته به عنوان  دارد و روابط تاريخی ما نشان داده مناسبات فرهنگی هميشه می
به نظر من موضوعات امنيتی، . نقطه تعامل بخشی بين دو کشور مطرح باشد

سياسی، فرهنگی و اقتصادی و از همه مهمتر نقطه مشترک جدی ای که در 
های مشترک فراوانی بين ما و  همسايگی بين دو کشور مسلمان وجود دارد، زمينه

  ».های جديدی را در تعامالت ايجاد کند تواند فصل ترکيه ايجاد کرده که می
 
 روزنامه ی اطالعات بين المللی : منبع
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 مصاحبه ها و مقاالت

 جرم؛ ديد و بازديدهای نوروزی
   

تمام زمانش به ديد : می پرسم در اين مدت يک ماه برنامه پدر چه بود؟ می گويد
 . به همان جرمی که مرخصی اش تمديد نشد. و بازديد و گفت و گو می گذشت

فعاليت سياسی " بخاطر : ديشب که پدر تماس گرفت، گفت که گفته اند : می گويد 
به زندان بر گردانده می شوی و مرخصی ات تمديد نمی " در دوران مرخصی

 .شود
گويی ديد و بازديدهای نوروزی و گپهای دوستانه و مهمانی های خانوادگی، همه  

 .و همه جز فعاليت سياسی محسوب می شوند
بقول ظريفی، بايد همه واژگان دوباره تعريف شود تا همگان بدانند که چه نکنند  

 !که فعاليت و جرم سياسی نباشد
کيوان صميمی در طول مدت مرخصی مثل ساير زندانيان سياسی مورد استقبال  

مذهبی، اصالح طلبان، فعاالن حقوق بشر، دانشجويان و ساير  -دوستان ملی
 . اقشار مردم قرار گرفته بود و دوستان او را چون نگينی در بر گرفته بودند

وی طی اين مدت کوتاه هم به گفته دخترش، همان کرد که چند دهه زندگيش  
. پيرو جوان. ملی و مذهبی. چپ و راست. بحث و گفت و گو با همه. کرده است
 . زن و مرد

پدر در نظر داشت در اولين فرصت به ديدار حسين : عادله می گويد 
چون پدر بر اين باور بود که . شريعتمداری برود تا صحبتی با او داشته باشد

بايد همه با هم حرف بزنيم تا ضمن شناخت . مشکل از عدم ارتباط است
بايد . ديدگاههای يکديگر سعی کنيم نقاط مشترک را پيدا کنيم و بهم نزديک شويم

در جامعه در ميان همه اقشار فرهنگی وسياسی وفعال حقوق بشر، همه تعامل 
 . وجود داشته باشد

می خواسته به ديدار همان حسين شريعتمداری برود که در زندان،  
  !شاگرد او بود  بازجويش

کرده بود ! همو که با ادبيات خشنی صميمی را متهم به ارتباط با مجاهدين خلق  
و زمانی که مهندس گفته بود من هم ترا می شناسم تو شاگرد حسين شريعتمداری 

 .و بازجو ديگر هيچ نگفته بود !هستی
   

 حيا گداز و بی يکه تاز و دل: جرم؛ رندی
   

می گويم با توجه به اينکه آقای صميمی تنها يک روز پس از انتخابات با يورش 
: شبانه به خانه مسکونی دستگير و بازداشت شده، اتهام پدرتان چه بود؟ می گويد

 "!شرکت در تظاهرات و صدور بيانيه عليه سالمت انتخابات"
اينکه چگونه می توان در حبس بود و اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی کرد  

از هر " پيشگيری" خود حديث ديگری است ولی به گفته عادله، ظاهرا برای 
 .البته آنطورکه بازجوها گفته اند . وی را بازداشت کرده اند! اقدامی 

بيان کرده از زبان   اما حکايت جرايمش و دفاعياتش که در جلسات بازجويی 
خودش شيوايی ديگری دارد که با ذوق ادبی و هنری اين روزنامه نگار برجسته 

 :در آميخته است
هايم  گويمشان فعاليت هايت را کنار بگذار، می ای کن و فعاليت مصاحبه: گويند می
سال است که احيای  30سال است برای حفظ منافع کشورمان بوده و  40

 .کنم معامله بر سر آنان نمی. های انقالبمان نيز به آن اضافه شده است ارزش
 :گويمشان می. ات را ترميم کنی مصلحتت اين است که بروی زندگی: گويند می

 
 رند عالم سوز را با مصلحت بينی چه کار

 کار ملک است آن که تدبير و تأمل بايدش                
گويمشان همان رندی را ادامه  خواهی بکنی، می گويندم باالخره چه کار می می 

 موالنا مشخصاتش را گفته است که ؛. دهم می
 حيا گداز و بی يکه تاز و دل

 در چون سنگ زير آسيا دربه          
 کند نه خدا را امتحانی می

 کند نه در او سود و زيانی می                 
   

 محروميت  دانشجو؛ ستاره و 
   

کيوان صميمی از فعاالن ملی و مذهبی و مديرمسوول نشريه توقيف شده نامه، 
و عضو شورای " انجمن دفاع از آزادی مطبوعات"عضو شورای مرکزی 

؛ که در کنار همه "همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ايران"اجرايی 
 . اينها به حمايت از زندانيان و دانشجويان ستاره دار می پرداخت

 او سه سال پيش در يک نشست دانشجويی از محروميت از تحصيل دانشجويان  

 يوان صميمي؛ يكه تاز و مصمم برآرمانك
 هدی يگانه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 : جرس
محکم و پر اراده بر سرآرمان های پاکم جهاد می کنم، بيرونی و درونی؛ و البته 

؛ ســــالم "من " پس بدرود بر . رسول جهاد درونی را بزرگ تر و مهم تر ناميد
اين پيام کوتاه کيوان صميمی، فعال ملی مذهبی و مديرمسوول نشريه  ." ما" بر 

است که مهر ماه سال پيش، پس از تحمل چهار ماه زندان ، " نامه" توقيف شده
  .بازجويی های طوالنی و اتهامات نا روا در زندان اوين نوشته شده است

  
ايستادگی و مقاومت اين مبارز ديرين دارد که به گفته فرزندش  نشان از پيامی که

تاکنون عليه ظلم و استبداد مبارزه  که تا از پدر به ياد دارد از زمان رژيم گذشته
 .ها و حبس ها پس داده است کرده و تاوان اين مبارزه را در انفرادی

مثل هميشه با لبخندی بر لب با عزمی استوار  چندر روز پيش کيوان صميمی 
برای ساختن ايرانی آزاد رحيل زندان بست و به اوين رفت تا در کنار ساير 
دوستان و همفکرانش دوران حبس خود را به جرم يک عمر کار فرهنگی، 

 .فعاليت سياسی و پيگيری حقوق بشر سپری کند
او که يک ماهی مهمان نوروزی خانواده بود، و آمده بود تا در جشن عروسی  

پس از نه  88در آخرين روزهای زمستان  شرکت کند، " عادله" تنها دخترش 
ماه بازداشت با قيد وثيقه صد ميليون تومانی به مرخصی ده روزه آمد وطی مدت 

مرخصی سه بار به مقامات مسئول مراجعه کرد و سرانجام او را به اوين باز 
 .گرداندند

آنقدر آرام و  دختر کيوان صميمی بهبهانی، . می گويد" عادله صميمی" اين را  
متين است که حتی رگه ای از نگرانی و دلتنگی نمی توانی در صدای گرمش 

 .بيابی
  
 پدر؛ مصمم بر سر آرمان 
  
راهی است که . پدر برای آرمانش به زندان می رود و در حبس است: می گويد 

. آرمانش آزادی و عدالت است و مصمم است. انتخاب کرده و با آن خشنود است
 . لحظه ای از آن آرمان دست بر نداشته است و نمی دارد

می . وقتی از خاطرات پدرش می پرسم که چه می گفت از دوران حبس و زندان 
هزينه ای است که می پردازيم !" همه چيز عالی است:" فقط می گفت: گويد
هزينه ای که با طيب خاطر می دهيم که اصالحات را . آزادی را بدست آوريم که

 .صورت بگيرد
اين يک ماه فرصت خوبی بود که باز با پدر بنشينيم و از : عادله می گويد 

 . تجربيات وی توشه برداريم
با اين همه فشاری که بر . می گويد از پدر پرسيدم با اين همه رنجی که می بری 

آيا اگر فرصتی بود که برگردی به گذشته چه .... با اين همه . شما وارد می شود
 ! می کردی؟

جواب اين پرسش را گويی هر روز با . پدر نيازی ندارد که به پاسخ بينديشد 
. آن می کردم که اکنون در حال انجام آن هستم: خودش مرور کرده، می گويد

اگر صدها بار هم . لحظه ای از آنچه کرده ام پشيمان نيستم و باز هم ادامه می دهم
 . آزادی و مراعات حقوق مردم. به زنجيرم کشند، همان گويم که گفته ام

. " را بر فرزند نهاد" آرمانش" نام . وشايد روزی که پدر او را نام می نهاد  
آنچه که سالهاست برايش مبارزه می کند و تاوان . ناميد" عادله" و او را " عدالت
 . می دهد
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هزار  ٣٨خبرگزاری های حقوق بشری و رسانه های خبری نيز، از دست کم  
هزار مورد  ٣٧مورد نقض حقوق بشر طی ماِه گذشته حکايت می کند که بيش از 

مورد نقض  ٢۵۵مورد نقض حقوق دانشجويان،  ۵٣٧نقض حقوق کارگران، 
مورد صدور و  ٣٢حقوق فعاليِن سياسی و مدنی در حوزۀ آزادی انديشه و بيان، 

مورد شکنجه و نقض حقوق زندانيان سياسی در  ٢۵٩اجرای حکم اعدام و 
 .زندانها را شامل می شد

طی ماهی که گذشت، با وجود تعطيلِی نيمی از ماه، چهار استاد دانشگاه اخراج و 
 ٢٧معلق از تدريس شدند؛ دهها تن از کارمندان دانشگاه زابل اخراج شدند و 

 .حکم تعليق و محروميت از تحصيل برای فعاالِن سياسی و دانشجويی صادر شد
مروری کوتاه بر ماِه فروردين و اولين ماِه ساِل استقامت و صبِر سبز، يادآور 

امروز زندان ها و حبس ها، "سخنی از ميرحسين موسوی خواهد بود که گفت 
خاصيت خود را از دست داده اند؛ ديگر جلوی آمدن بهار را نمی توان گرفت، 

 ".چرا که بهار می آيد
  

 تحويل سال جديد خورشيدی
 

و کنار شهر تهران و برخی شهرهای ديگر ايران از جمله   اکبر در گوشه بانگ اهللا
 .شيراز، اصفهان، تبريز و مشهد طنين افکن شد

جمعی از سينماگران برجستۀ کشور، از جمله بهمن فرمان آرا، تهمينه ميالنی، 
مجتبی ميرطهماسب، شادمهر راستين همراه با خانواده های خود و بستگاِن ديگر 

زندانيان سياسی، در لحظۀ تحويل سال در مقابل زندان اوين تجمع کرده وهمزمان 
با درخواست آزادی زندانيان سياسی کشور، خواستار آزادی جعفر پناهی و 

 .زندانيان سياسی شدند
  

 سال استقامت و صبر
 

ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد، در پيام هايی جداگانه به مناسبت نوروِز 
، بار ديگر بر پافشاری بر خواسته های مردم و ايستادگی بر آرمان هايی ١٣٨٩

  .که جنبش سبز برای آن ها هزينه سنگين پرداخته است، تأکيد کردند
موسوی سال جديد را سال استقامت بر مطالبات بر حق و قانونی خواند و گفت 

 ."ما حق عقب کشيدن و عقب گرد در ارتباط با اين مطالبات را نداريم"
 

 نمی توان شعار داد کشتی نظام؛ بايد گفت قايق نظام
 

مهدی کروبی، در پيام نوروزی خود، از حاکمان فعلی جمهوری اسالمی انتقاد 
همه بايد در : کرد و با اشاره به سخنان آيت اهللا خامنه ای که مدتی پيش گفته بود

وقتی روحانيون وشخصيت های نظام به جنتی ، : "کشتی نجات نظام باشند، گفت
احمد خاتمی و محمود احمدی نژاد منحصر شود، ديگر نمی توان شعار داد کشتی 

 "! بايد گفت ، قايق نظام .نظام
 "برآمده از اراده ملت"محمود احمدی نژاد در پيامی نوروزی، دولت خود را 

 .دانست
همت و کار "علی خامنه ای در پيام نوروزی خود، سال جديد را سال ) آيت اهللا)

دشمنان در "خرداد سال گذشته، گفت  ٢٢خواند و با اشاره به انتخابات " مضاعف
آن حوادث همه تالش خود را متمرکز کردند تا انقالب را از درون شکست دهند، 

وی همچنين در سخنرانی خود در مشهد، مخالفان دولت را به تالش . اما نتوانستند
 .برای ايجاد اغتشاش در ايران متهم کرد

 اعتصاب غذای زندانيان سياسی
 

اوين از روز اول فروردين ماه اعتصاب غذا  ٣۵٠گروهی از زندانيان بند 
عيسی سحرخيز، روزنامه نگار زندانی در اين بند، در تماسی با خانواده  .کردند

اش گفت زندانيان به نبودن حداقل امکانات در اين بند، بالتکليفی خود، نداشتن 
مرخصی استحقاقی و استعالجی و موارد ديگر، اعتراض دارند و خواستار 

 .آزادی بی قيد و شرط بازداشت شدگان اخير هستند
اول فروردين ماه، مهدی کروبی در ديدار با بهمن احمدی امويی، روزنامه 

نگاری که برای گذراندن مرخصی آزاد شده بود، نسبت به وضعيت تمام 
کسی "بازداشت شدگاِن پس از انتخابات رياست جمهوری، بويژه زندانيانی که 

، "آنان را نمی شناسد و ماههاست در زندانند و هيچکس از حال آنان باخبر نيست
 ابراز نگرانی و تاسف کرد

اول فروردين ماه، محسن برزگر، فعال دانشجويی در دانشگاه صنعتی 
نوشيروانی بابل، که در زندان اين شهر زندانی است، توسط چند زندانی ديگر 

 مورد ضرب و شتم قرار گرفت و عازم بيمارستان شد

ستاره دار ، احکام تعليق در کميته های انضباطی، محکوميت دانشجويان به 
جزای نقدی و تهديد و ارعاب دانشجويان دانشگاه ها اظهار نگرانی کرده بود و 
خواستار واکنشهای فعاالنه تری از سوی فعاالن سياسی و اجتماعی در قبال اين 

 .رفتارهای حاکميت شده بود
صميمی از خاطره فعاليت های سياسی خود در زمان دانشجويی گفته بود و  

به اتومبيل حامل شخص اول  دانشجويانی که در جريان سفر نيکسون به تهران
او پس از تحمل حبس سه ماهه به سر . مملک سنگ و آجر پرتاب کرده بودند

در حالی که امروز دانشجويان تنها به دليل فعاليت سياسی در . کالس برگشته بود
 . دانشگاه از ادامه تحصيل محروم می شوند

او همان سالهاهشدار داده بود که عده ای می خواهند عالوه بر يکدست شدن  
 !حاکميت، مردم را نيز يکدست سازی کنند

 ....و امروز  
صميمی پس از اتهام تشويش اذهان عمومی و اقدام عليه امنيت ملی که در دوم  

محروميت مادام العمر از فعاليت سياسی  آذر ماه سال پيش به شش سال حبس و 
از ادامه " ديد و بازديدهای نوروزی" محکومش کرده بودند، اين بار به جرم 

اوين  350مرخصی محروم ماند و رفت تا ديدارهای نوروزی قضا شده در بند 
را در کنار ساير همفکران خود بجا آورد و خود را آماده مجاهده ای کند که 

اعتراض به شرايط غير قانونی حبس و بازداشت : " صدايش از اين بند می آيد
  ."زندانيان

همان چيزی که بقول خودش چهار دهه است برايش مبارزه می کند و زمانی که 
 :او را منع می کنند از ادامه آن، جسورانه و بی پروا می گويد

 ما گر ز سر بريده می ترسيديم  
 در محفل عاشقان نمی رقصيديم  

 

راه دشوار آزادي؛ مروري بر ده ماه جنبش سبز مردم 
 ايـــران
 حميد تکاپو 

 
 
 
 
 
 
 

 
 : جرس

، با تحوالتی آغاز و توام شد که شايد بتوان "سال استقامت و صبر"فروردين ماِه 
، ديگر غيرسياسی ترين ماِه سال های اخير نباشد، بلکه ٨٩گفت ماِه آغازيِن 

ماه قبل، تداوم جنبِش سبز و تحت تاثيِر امواِج همان تحوالت قرار گيرد  ٩همانند 
    .و نقطه عطفی برای آينده باشد

  
شروِع سال، با اعتصاب غذاِی زندانيان سياسی، شکنجه و وضعيِت وخيِم 

جسمانِی فعاالِن دربند، تضييع حقوق انسانی و اوليۀ بازداشت شدگان، رها کردن 
زندانياِن گمنام در بالتکليفی، صدور احکاِم ناعادالنه عليِه جمعی از فعاالِن 

بازداشتی همراه بود و کماکان وضعيت و سرنوشِت گروهی از زندانياِن ناشناس، 
 . نگرانِی رهبراِن جنبش را نيز در پی داشت

، تحت تاثيِر وثيقه های سنگين و مرخصی ٨٨اگر اخبار روزهای پايانِی سال 
را تحت تاثير  ٨٩های موقت تعدادی از فعاالن دربند بود، اما آنچه فرورديِن ساِل 

قرار داد، فشارهای امنيتی و تهديد آزاد شدگان و نهايتا بازگشت آنها به زندان و 
همچنين دستگيری و ادامه بازداشِت جمع ديگری از فعاالِن سياسی و حقوق 

نفر از فعاالن و زندانيان، طی دادگاههای  ١٩بشری بود؛ به گونه ای که برای 
 .سال و ده ماه حکم زندان تعزيری صادر شد ٧٢فرمايشی، 

و  ِ"توقيف"در ماهی که گذشت، فشارهای امنيتی و صدور احکاِم غيرقانونِی
از (نشريات و احزاب منتقد و نقض مستمر حقوق انسانی و شهروندی " انحالل"

، به تعبيِر علی مطهری، نمايندۀ )جمله ممنوع الخروجِی رهبراِن جنبش
در اين ماه چهار ." (شنيدِن صدای پاِی استبداد بود"اصولگرای مجلس، همان 

 )روزنامه و نشريه تذکر گرفتند و دو نشريه توقيف شدند
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 .يک انقالب جهانی برپا کند" از زير بار استکبار"مردم جهان 
 اعالم وضعيت وخيم جسمانِی زهرا جباری، يکی از زندانيان سياسی زن در اوين

 .سکوالرهای شيعۀ عراق، انتخابات آن کشور را بردند
ای اعالم  هفتم فروردين ماه، مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران با صدور بيانيه

سناريوی دستگاه امنيتی برای فعاالن حقوق بشر بر عهده سپاه "کرد که مديريت 
 ".می باشد

 .تاج زاده با خانواده مهدی محموديان ديدار کرد
 :اعتراض يکی از هنرمندان سبـــز ايران به صدا و سيما؛ عبدالحسين مختاباد

 .طرف و منصف نيست ای بی صدا و سيما نشان داده است که رسانه
 اعالم نگرانی از وضعيت دکتر علی اکبر سروش، استاد دانشگاِه دربند

  
 درگذشت همسر رهبر معنوی جنبش؛ لغو مراسم

 
هفتم فروردين ماه، بانو ماه سلطان ربانی، همسر آيت اهللا العظمی حسينعلی 

يکی از فرزندان آيت اهللا منتظری در گفت و گو با . منتظری در قم درگذشت
وزارت اطالعات برگزاری مراسم برای ايشان را ممنوع کرده "جرس گفت 

اهللا منتظری هشدار دادند که از  آيت  های امنيتی شهر قم به خانواده مقام." است
ممانعت به  -آن گونه که دفتر ايشان اعالم کرده -مادرشان   مراسم تشييع جنازه
 .عمل خواهند آورد

هشتم فروردين ماه، پيکر همسر آيت اهللا منتظری در قم و در ميان تدابير امنيتی 
خانواده و حاضران، تنها موفق به دريافت جنازه در صد ... به خاک سپرده شد

متری محل دفن شده و مراسم تدفين با حضور ماموران لباس شخصی برگزار 
 .تشييع بی جنازه، اينم يه ظلم تازه: شعار تشييع کنندگان. گرديد

سال استقامت حداکثری ملت ايران بر مطالبات «سال هشتاد و نه : محسن کديور
تواند با ادامه  جناب آقای خامنه ای می. است »)اجرای قانون اساسی(حداقلی 

تبديل کند و  »ستم مضاعف«سياستهای سرکوبگرانه گذشته امسال را به سال 
پرسی  تواند با برگزاری همه در عين حال می. فاتحه جمهوری اسالمی را بخواند

و مراجعه به آراء عمومی بقای جمهوری اسالمی به روايت قانون اساسی را 
اش را  باعث شود و با پيشه کردن رحمت نبوی و عدالت علوی اشتباهات گذشته

بينانه آيا در ناصيه اين  بينانه راه دوم را اميدواريم، اما واقع خوش .جبران کند
 اولياء انتخاب راه دوم را می بينيد؟

  
 بازداشت و صدور احکام

 
هشتم فروردين ماه، چندين نفر در جريان برگزاری مراسم تشييع و تدفيِن امنيتِی 

 .بانو ربانی، دستگير شدند
همان روز احمد ميری قائم مقام رئيس جبهه مشارکت استان مازندران، بازداشت 

 .شد
سميه فريد فعال حقوق زنان و از اعضای دفتر تحکيم وحدت که اسفند ماه گذشته 

بازداشت شده بود، و همچنين ساسان آقايی، روزنامه نگار و وبالگ نويس، که از 
 .اول آذر ماه گذشته در بازداشت به سر می برد، موقتا شدند

حشمت اهللا عطارزاده، ديپلمات ايرانیِ  به گروگان گرفته شده در پاکستان، آزاد 
 .شد

نهم فروردين ماه، رئيس دستگاه قضائی جمهوری اسالمی، از دستور اکيد 
دستور "رهبری برای تمديد قانوِن فعلِی آئين دادرسی کيفری خبر داد و آنرا 

 .ذکر کرد" والئی از سوی رهبری
 روز اعتصاب غذا ١٣آزادی مريم ضياء پس از 

جبهۀ اصالحات بعد از انتخابات متحد شده و : دبير کل مجاهدين انقالب اسالمی
 .همه يک حرف می زنند

شکاف در حاکميت واقعی و جدی است و بزودی گسترده تر خواهد : عباس عبدی
 شد

همسر جعفر پناهی، فيلمسازِ  دربندِ  ايرانی، پس از يک ماه، با همسرش در 
 زندان اوين مالقات کرد

نامۀ سرگشاده و رنجنامه ای از سوی همسر مصطفی تاج زاده برای عرب 
 سرخی، پيشکسوت مبارزه

دهم فروردين، سازمان عفو بين الملل، ايران را به برگزاری محاکمات غير 
 عادالنه و افزايش اعدامها متهم کرد

زاد، با  يازدهم فروردين ماه، مهدی کروبی با حضور در منزل محمد نوری
 خانواده وی ديدار کرد

ميرحسين موسوی و تاج زاده با خانواده مسعود باستانی، روزنامه نگار دربند 
 ديدار کردند

 بازداشت نوۀ هاشمی رفسنجانی
 

بامداد اول فروردين ماه حسن الهوتی، فرزند فائزه هاشمی، هنگام بازگشت از 
 انگلستان، در فرودگاه امام خمينی تهران بازداشت شد

دوم فروردين ماه، وزرای خارجه اتحاديه اروپا ، ضمن هشداری ديگر به 
ای، اعالم  های ماهواره جمهوری اسالمی در مورد ارسال پارازيت بر روی شبکه

 .اند کردند که برای اقدام در برابر ايران به توافق رسيده
مهدی کالری، دانشجوی دانشگاه صنعتی شريف ) دوم فروردين(همان روز 

آذرماه توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده بود، با قرار وثيقه  ١۶تهران، که از 
 .ميليون تومانی به مرخصی اعزام شد ٣٠٠

ارگان (نيوز  محمد داوری عضو سازمان معلمان ايران و سردبير سايت سحام
در اعتراض به انتقالش به سلول انفرادی، برای بيش از يک ) رسمی اعتماد ملی

 .هفته دست به اعتصاب غذا زد
ميليون  ٧٣ای  سوم فروردين ماه، حسن الهوتی، نوه هاشمی رفسنجانی، با وثيقه

 .تومانی آزاد شد
وضعيت جسمانی مريم ضياء، فعال مدنِی زندانی، در ششمين روز از اعتصاب 
غذا، رو به وخامت گذاشته و دچار ضعف شديد و عوارض ناشی از اعتصاب 

 .غذا شد
  

 تداوم اعتراضات
 

ميرحسين موسوی در ديدار با خانواده محمد نوری زاد، کارگردان و روزنامه 
های پيش رو همه افراد بايد هريک در حد وسع و  در ماه: "نگار زندانی، گفت

 ".توانشان برای پيشبرد مطالبات مردم تالش کنند
ای، حمالت  بان حقوق بشر با صدور بيانيه چهارم فروردين ماه، سازمان ديده

قضائيه و نيروهای امنيتی جمهوری اسالمی   های دولتی، قوه هماهنگ رسانه
 .های حقوق بشر را محکوم کرد عليه گروه" جنگ سايبری"تحت عنوان 

مصطفی تاج زاده به همراه همسرش، با حضور در منزل بدرالسادات مفيدی، 
 .محمد نوری زاد، داود سليمانی و عمادالدين باقی، با خانواده آنها ديدار نمود
همان روز نهصد فعال اجتماعی و مدنی ايرانی و غير ايرانی، در بيانيه ای 

منتظری که از هفتم دی ماه . خواستار آزادی بی قيد و شرط اميد منتظری شدند
گذشته در بازداشت به سر می برد، به تبانی برای اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ 

 عليه نظام متهم و به شش سال حبس تعزيری محکوم شده بود
پنجم فروردين رسانه های خبری اعالم کردند که رسول بداغی، عضو هيئت 

اسفند ماه دست به اعتصاب غذا زده  ٢۶مديره کانون صنفی معلمان ايران از 
 .است

صادق الريجانی رئيس قوه قضائيه در نخستين روزکاری سال نو خبر از صدور 
حکم حکومتی جديدی داد که بر اساس آن قانون آئين دادرسی کيفری تا اطالع 

 .ثانوی اعتبار دارد
محسن کديور نوشت که مهمترين قوانين کيفری جمهوری اسالمی يعنی قانون 

مجازات اسالمی و آئين دادرسی کيفری به شکل فله ای و آزمايشی به تصويب 
مجلس رسيده و بعد از بيست سال هنوز در صحن علنی مجلس بررسی 

کارشناسی نشده است، اکنون هم اين قانون غيرمنصفانه به شکل غيرقانونی تا 
 .اطالع ثانوی عليه معترضان بکار گرفته می شود

ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد برای تبريک عيد و همچنين تمجيد از 
آذرمنصوری، معاون سياسی دبيرکل جبهه مشارکت که به تازگی از زندان آزاد 

 .شده بود، به منزل وی رفتند
مهندس موسوی و دکتر رهنورد در ادامه ديدارهای نوروزی خود با خانواده های 

زندانيان سياسی به ديدار خانواده حسين نورانی نژاد عضو جبهه مشارکت که 
 .همچنان در بند گرفتار است، رفتند

ششم فروردين ماه، اتحاديه بين المللی مخابرات، آی تی يو، از ايران خواست تا 
 به ايجاد اختالل در شبکه های راديويی و تلويزيونی ماهواره ای پايان دهد

شيرين قرچه داغی، دانشجوِی پزشکی دانشگاه تهران، توسط چند تن از ماموران 
 لباس شخصی، در اطراف دانشگاه دستگير و به محلی نامعلوم منتقل شد

  
 تاج زاده با سعيد حجاريان ديدار کرد

 
و فعالين ) شاخه خراسان(گروهی از اعضای سازمان ادوار تحکيم وحدت 

دانشجويی آن استان، با خانواده احمد قابل، پژوهشگر دينی زندانی و از شاگردان 
 .مرحوم آيت اهللا منتظری ديدارکردند

 ايران بايد برای نجات ) : امام جمعه موقت تهران(حجت االسالم کاظم صديقی 
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 انتقال عرب سرخی از زندان سپاه به سازمان زندانها
سرنوشت مهدی خدايی، فعال حقوق بشر و دبير سابق انجمن اسالمی دانشگاه 

 آزاد شهرری، نامعلوم و نگران کننده گزارش شد
شرايط عمومی بند زناِن زندان اوين ، شامل وضعيت بهداشتی و غذايِی آن بند، 

 بشدت وخيم و نگران کننده گزارش شد
 ميليون تن گذشت ٧۴جمعيت ايران از مرز : پانزدهم فروردين ماه

 شيخ االسالم بجای محتشمی پور مسئول حمايت از انتفاضه فلسطين شد
حسين مرعشی بدنبال مرخصی موقت دو هفته ای خود بمناسبت ايام نوروز 

 دگرباره راهی زندان شد
ابوالفضل عابدينی نصر، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در دادگاه انقالب 

 اهواز به يازده سال حبس محکوم شد
همان روز آرامگاه آيت اهللا روح اهللا خاتمی، پدر محمد خاتمی، رييس جمهوری 

تحصن همسر آيت // سابق ايران، در شهر اردکان يزد مورد تعرض قرار گرفت
 اهللا خاتمی در اعتراض به هتک حرمت مقبره ايشان

، "جرايم امنيتی"پرونده حسن الهوتی اشکوری، نوه هاشمی رفسنجانی، به اتهام 
 به دادگاه انقالب اسالمی تهران ارسال شد

پانزدهم فروردين ماه همچنين مهدی کروبی، در ديدار با خانواده عماد الدين 
 باقی، خواستار آزادی وی و ساير زندانيان سياسی شد

 پدرشهيد روح االمينی در ديدار نوروزی با هاشمی رفسنجانی
 مختار زارعی، حقوقدان و فعال مدنی موقتا از زندان آزاد شد

طی حکمی از طرف دادستانی ايالم، جواد شرفخانی، سخنگوی ستاد انتخاباتی 
 ميرحسين موسوی در استان ايالم بازداشت شد

شانزدهم فروردين ماه، دادگاه محمد نوری زاد، روزنامه نگار و کارگردان 
وی ظرف سال گذشته، سه نامۀ سرگشاده به رهبری . زندانی، برگزار گرديد

 جمهوری اسالمی نوشته و از عملکرِد وی شديدا انتقاد کرده بود
مرتضی مرديها استاد گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبايی از آن دانشگاه اخراج 

 (شانزدهم فروردين ماه(شد 
علی اکبر سروش استاد دانشگاه، در مالقات اعضای خانواده بار ديگر بر دفاع 

از انديشه های اصالح طلبانه در برابر واپس گرايان تأکيد کرد؛ توصيه استاد به 
 صبر و استقامت تا رسيدن به آزادی: دانشجويان از انفرادی

اسامی و محل دفن تعدادی از شهيدان جنبش سبز که در جريان اعتراضات بعد از 
 (شانزدهم فروردين ماه(انتخابات به شهادت رسيدند، توسط جرس منتشر شد 

ابراز نگرانی های رو به افزايش نسبت به وضعيت زندانيان ناشناس در سراسر 
 کشور

واليت فقيه در : حجت االسالم مجتبی ذوالنور، جانشين نماينده رهبری در سپاه
نظام اسالمی، برج مراقبت است و نبايد درصدد پی بردن به دالئل سياست های 

 او بود
ماه از  ٢قرار بازداشت کاوه قاسمی کرمانشاهی، فعال حقوق بشر پس از گذشت 

 بازداشت وی، يک ماه ديگر تمديد شد
 عدم توانايی وثيقه صد ميليونی محمد غزنويان را دوباره راهی زندان کرد

های شبانۀ کشته  مادر مهدی محموديان، از افشاگران بازداشتگاه کهريزک و دفن
شدگان اعتراضات ماههای گذشته، در نامه ای سرگشاده، دادستانی را مسئول 

 مستقيم صدمات وارده به فرزندش خواند
جمعی از فعاالن مدنی و دانشجويی با حضور در منزل بهاره هدايت، سالروز 

 تولد و ازدواج او را گرامی داشته و خواهان آزادی وی شدند
اهللا عرب سرخی يکی از اعضای بلندپايه سازمان مجاهدين انقالب اسالمی،  فيض

 با سپردن وثيقه از زندان آزاد شد
  

 مقام فاسد کيست؟
 

هفدهم فروردين، الياس نادران، نماينده تهران در مجلس شورای اسالمی، مقام 
عالی رتبه دولتی را که برای او در قوه قضائيه پرونده بزرگ فساد اقتصادی 
 تشکيل شده، محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، معرفی کرد

 حملۀ قلبِی مجدد پيمان عارف فعال دانشجويی زندانی در اوين
رای دادگاه تجديدنظر در مورد حکم اعدام محمد امين وليان : گزارش رسانه ها

 هنوز صادر نشده است
عده ای از معترضين، ساختمان سفارت جمهوری اسالمی در هلند را در حدود 

معترضين خواستار آزادی زندانيان سياسی و . نيم ساعت به تصرف درآوردند
 پايان دادن به اعدام ها در ايران شدند

تن از نويسندگان و نخبگان جهان با ارسال طوماری  ٣۵٠٠همان روز بيش از 
 به آقای خامنه ای، خواستار آزادی فوری روزنامه نگاران، وب نويسان و 

موج سبز ژاپن به مناسبت آغاز سال صبر و استقامت، اقدام به سفارش چاپ 
 تمبرهای شهدای جنبش سبز به اداره پست ژاپن نمود

خانواده های بهزاديان، عرب مازار وبهشتی سه مشاور زندانی ميرحسين 
 موسوی به ديدار موسوی و رهنورد رفتند

ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد با خانواده شيوا نظر آهاری ، روزنامه نگار 
 و فعال زندانی حقوق زنان، ديدار کردند

  
 روزنامه نگاران ايرانی

 
دوازدهم فروردين ماه، سازماِن گزارشگران بدون مرز در تازه ترين بيانيه خود 

شرايط بازداشت زندانيان عقيدتی در ايران را غير انسانی خواند و اعالم کرد 
ها بازداشت به گفته  نگاران زندانی پس از ماه نگاران و وب بسياری از روزنامه"

های انفرادی از نظر روحی و جسمی  اين بيانيه خودسرانه و نگاهداری در سلول
 اند شديدا آسيب ديده

ويالی "در واکنش به خبرسازی های اخير رسانه های حامی دولت پيرامون 
، محسن هاشمی با ارسال و "خانوادگی خانوادۀ هاشمی رفسنجانی در سوييس

 گيری کرد ها موضع سازی ای نسبت به اين شايعه انتشار جوابيه
  

 دوازدهم فروردين و هاشمی
 

هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت خواستار برگزاری مراسمی 
فروردين روز جمهوری اسالمی است و بر ادامه حضور مردم  ١٢مردمی برای 

 در صحنه تاکيد دارد
 حكومتی آه رای اآثريت را نداشته باشد دوام ندارد: منتجب نيا

 ديدار جمعيت زنان نو انديش دينی با زهرا رهنورد
 ديدار نوروزی تاجزاده و محتشمی پور با خانواده مهدی بوترابی

شادی صدر، حقوقدان و فعال حقوق زنان، به عنوان برنده جايزه پروانه طاليی 
 شد" فيلم هايی که مطرحند"فستيوال 

مهدی کروبی به خانه جعفر پناهی، سينماگر دربند رفته و با خانواده وی ديدار 
 کرد

جمهوری اسالمی را به  »٢۴فرانس «سيزدهم فرودين ماه، شبکه تلويزيونی 
 خاطر مسدود کردن وب سايت آن شبکه تلويزيونی مورد انتقاد قرار داد

  
 بازهم اختالل در تلفن همراه؛ اين بار در سيزده بدر

  
گردهمايی فعالين محيط زيست در اعتراض به بی توجهی مسئولين به خشک 

شدن درياچه اورميه و پيامدهای خطرناک زيست محيطی آن با يورش ماموران 
 امنيتی و انتظامی به درگيری انجاميد
از طرف جمهوری اسالمی از شما عذر می : انتشار خاطرات ممنوعه نوری زاد

 خواهم
  

 ...هنوز هم فرصتی هست تا
 

هنوز فرصت برای : چهاردهم فروردين ماه، زهرا رهنورد خاطرنشان کرد
 آزادی زندانيان و بهبود نسبی رابطه ملت و حاکميت باقی است

 ديدار جمع کثيری از فعاالن جنبش اصالحات با ميرحسين موسوی در دفتر وی
 ديدار جمع کثيری از فعاالن و عالقه مندان با محمد خاتمی

اعالم کرد که دادسرای ويژه ايرانيان خارج از کشور تشکيل  وزير دادگستری 
 شود می

  
 ... فشارهای مضاعف بر

 
نويس و فعال حقوق  حسام فيروزی، وبالگ : گزارشگران و فعاالن حقوق بشر

 بشر، در زندان اوين تحت فشارهای جسمی و روحی قرار دارد
وضعيت جسمانی محمد نوری زاد، روزنامه نگار و کارگردان زندانی، مجددا 

 نامساعد گزارش شد
چهاردهم فرودين ماه، کميته گزارشگران حقوق بشر اعالم کرد جهانگير 

عبداللهی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد علوم سياسی دانشگاه تهران، در 
 جسمانی برای پذيرفتن اتهاماتش قرار دارد  زندان اوين تحت فشار و شکنجه

مرجان صفری فعال حقوق : خبرگزاری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران
 بشر همچنان در سلول انفرادی نگهداری ميشود و وضعيتی وخيم دارد
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 بازداشت شد
دادستان عمومی و انقالب تهران، اعالم کرد که درخواست رفع توقيف روزنامه 

 از سوی قوه قضاييه رد شده است »اعتماد»
همسر عمادالدين باقی، فعال حقوق بشر و روزنامه نگار زندانی، اعالم کرد که 

 مقام های قوه قضاييه به شکايت او در مورد وضعيتش رسيدگی نکرده اند
  

 ايستاده ام
 

بر روی مواضع خود : مذهبی -مهدی کروبی در ديدار با گروهی از فعاالن ملی
 ايستاده ام

مذهبی، از فشارهای جسمی و روحی بر  –عزت اهللا سحابی، از فعاالن ملی 
 بازداشت شدگان ماه های اخير انتقاد کرد

 ديدار هادی خامنه ای با خانواده شهيد علی موسوی شهيد عاشورای تهران
امروز زندان ها خاصيت خود را از دست داده :موسوی در ديدار با عبداهللا مومنی

 اند؛ جلوی آمدن بهار را نمی توان گرفت ، بهار می آيد
ای  بيست ويکم فرودين ماه، سازمان مجاهدين انقالب اسالمی با صدور بيانيه

شدگان حوادث پس از انتخابات، خواستار  گناهی بازداشت ضمن تأکيد بر بی
شان  رعايت حقوق قانونی و انسانی آنها در مدت بازجويی و در زمان نگهداری

 در زندان شد
 همان روز دختر نوجوان سما بهمنی، فعال حقوق بشر از مدرسه اخراج شد

حکم اعدام احمد کريمی، از قربانيان حوادث پس از انتخابات، توسط دادگاه تجديد 
 نظر به پانزده سال حبس تعزيری تقليل يافت

هشدار می دهم مردم از ما : عليرضا محجوب؛ نمايندۀ اصالح طلب مجلس
 نخواهند گذشت

  
 آزادشان کنيد

 
ده ها روزنامه نگار ايرانی، در نامه ای به صادق الريجانی، رييس قوه قضاييه، 

 خواستار آزادی همکاران زندانی خود شدند
گزارش ها حاکی از اعمال فشارهای جسمی و روحی بر روی ابوالفضل 

 عابدينی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، در زندان اوين است
آرتين غضنفری، متهم به حضور و مداخله در اعتراضات عاشورای ساِل گذشته، 

 که به تازگی از زندان اوين آزاد شده بود، مجددا بازداشت گرديد
بيست و دوم فرودين ماه، هاشمی رفسنجانی ضمن حمايت دوباره خود از رهبری 

 رابطه اش با رهبری صميمانه است: ای گفت آقای خامنه
بيست ودوم فروردين ماه، احکام قطعی زندان برای محسن صفايی فراهانی و 

صفايی . مشارکت را اعالم شد  علی تاجرنيا، دو عضو شورای مرکزی جبهه
فراهانی در دادگاه تجديد نظر به پنج سال حبس قطعی و علی تاجرنيا، ديگرعضو 

مشارکت، در دادگاه تجديد نظر به يک سال حبس تعزيری   شورای مرکزی جبهه
 محکوم شدند

بکارگيری ادبيات سخيف، دهن کجی به تمدن چندين هزار سالۀ ايرانيان : کروبی
 است

  
 وضعيت وخيم

 
بيماری ريوی مهدی محموديان، روزنامه نگار زندانی، بر اثر فشارها و شکنجه 

 های داخل زندان اوين وخيم شد
بيست و سوم فروردين ماه، مهديه گلرو، فعال دانشجويی و عضو شورای حق 

 تحصيل، به دو سال و چهار ماه حبس تعزيری محکوم شد
جواد امام، رييس ستاد انتخاباتی ميرحسين موسوی در تهران بزرگ، بعد از يک 

 حمله قلبی در سی سی يو بستری شد
  

 صدای پای استبداد
 

 اين صدای پای استبداد است که به گوش می رسد:علی مطهری
درخواست کميسيون ماده ده احزاب برای انحالل مشارکت و سازمان مجاهدين 

 (فروردين ٢٣(انقالب 
 بهار، پول، مردمساالری و پنج نشريه ديگر تذکر گرفتند

 اعتصاب غذای هفده تن از زندانياِن سياسِی زندان مرکزِی اروميه
 ديدار مهدی کروبی با خانواده احمد زيد آبادی و داود سليمانی

 ارسال پرونده علی مليحی و کوهيار گودرزی در دادگاه؛ ادامه حبس بابک 

 نويسندگان ايرانی شدند
مجلس بر برگزاری : محمد خاتمی در ديدار با نمايندگان فراکسيون اقليت مجلس

 انتخابات آزاد، آزادی زندانيان و بازشدن فضای موجود تمرکز کند
 چهار تن از فعاالن جنبش سبِز شهرستان محالت به حبس محکوم شدند

 افزايش نگرانی ها نسبت به وضعيت نصور نقی پور، فعال حقوق بشری دربند
  

 محکوميت در دادگاههای ناعادالنه 
 

هجدهم فروردين ماه، دادگاه های تجديد نظر استان تهران، احکام سه فعال سياسی 
مرتضی الويری، رئيس کميته صيانت از آرای مهدی : را چنين اعالم کردند

کروبی يک سال حبس به مدت چهار سال تعليق؛ عبداهللا رمضان زاده سخنگوی 
دولت اصالحات و قائم مقام جبهه مشارآت به پنج سال حبس تعزيری و شهاب 

طباطبايی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت به پنج سال حبس تعزيری 
 محكوم شدند

همان روز آبتين غفاری، يکی از معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری 
بهمن ماه زندانی شد، در دادگاه انقالب تهران به سه سال حبس  ٢١که در 

 تعزيزی محکوم شد
اهللا باستانی، استاد دانشگاه سيستان و  هجدهم فروردين ماه، همچنين رحمت

اهللا حسينعلی منتظری در  بلوچستان، که در جريان مراسم تشييع جنازه همسر آيت
 ميليون تومانی آزاد شد ۵٠قم بازداشت شده بود، با سپرده وثيقه 

 دادگاه فريد طاهری برگزار شد
 ١٨محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی آانون صنفی معلمان ايران، از بامداد 

 فروردين ماه، در زندان اوين دست به اعتصاب غذای نامحدود زد
 ٢٠در قصرشيرين، با سپردن وثيقه  »بيستون«برومند رستمی، سرپرست نشريه 

 ميليون تومانی از زندان ديزل آباد کرمانشاه آزاد شد
  

 فکر نکنيد همه چيز تمام و حل شده است
 

نوزدهم فروردين ماه، مير حسين موسوی در ديدار با برخی اعضای سازمان 
دروغ گفتن به مسئله اصلی کشور تبديل شده و "مجاهدين انقالب اسالمی گفت 

... درهمه سطوح حاکميت و تبليغات آن جريان دارد و مردم به آن اعتراض دارند
اگر حاکميت فکر کند که با جمع کردن تظاهرات خيابانی و سرکوبی مردم، 

اگر جريان حاکم : " موسوی تاکيد کرد. مسائل معترضين حل شده، اشتباه می کند
 " قانون اساسی را اجرا نکند، مجبوريم بايستيم

 انتقال عارفی و طبرزدی به بند عمومی زندان اوين پس از ماهها سلول انفرادی
وزير اطالعات،سه کوهنورد آمريکايی دستگير شده در ايران را متهم به داشتن 

 ارتباط با سرويس های جاسوسی آمريکا کرد
کشورهايی بايد به شورای حقوق بشر سازمان ملل راه : سازمان عفو بين الملل

قرار است مجمع عمومی سازمان ملل . (يابند که حقوق بشر را رعايت می کنند
ارديبهشت، به نامزدهای عضويت در شورای حقوق بشر  ٢٣ماه مه،  13روز 

 رای دهند
 ادامه بازداشت آرش سقر، عضو ارشد و رابط اهل سنِت ستاد انتخاباتی موسوی

  
 بحران های اجتماعی در راه است

 
بيستم فروردين ماه، محمد خاتمی، خواستار برچيده شدن فضای امنيتی در جامعه 

ای انديشيده نشود، در سال جديد  بينی کرد در صورتی که چاره شد و پيش
 های اجتماعی در ايران پديدار خواهد شد خورشيدی، بحران

همان روز، گروهی از هنرمندان، روشنفکران و دانشگاهيان ايرانی مقيم خارج 
از کشور، با ارسال نامه ای سرگشاده به دبير کل سازمان ملل متحد، خواستار 

 تالش وی برای آزادی جعفر پناهی، شدند
آيت اهللا استادی، امام جمعه موقت قم، از ارائه آمار غير واقعی از سوی مسئوالن 

 انتقاد کرد
نگرانی خانواده بدرالسادات مفيدی، دبير زندانی انجمن صنفی روزنامه نگاران 

 ايران، از وضعيت جسمانی او
 

 بدر السادات مفيدی مايه افتخار همه ايرانيان است: زهرا رهنورد
بيست و يکم فروردين ماه، فاطمه بداغی، معاون حقوقی محمود احمدی نژاد 

 "عليه الياس نادران به دادسرای کارکنان دولت شکايت کرده ايم"اعالم کرد 
در همين روز تاری، رئيس ستاد انتخاباتی ميرحسين موسوی در شهرستان 

 بابلسر، توسط اداره اطالعاِت استان مازندران در شهر ساری احضار و سپس 
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 کرج، بر اثر ادامه آلودگی آِب زندان، مجبور به مراجعه به بهداری آن شده اند
صديقی در خطبه های نماز جمعه، بدحجابی زنان و وقوع بال و زلزله را به 

 (فروردين ٢٧(يکديگر ارتباط داد 
 اعالم وضعيت بسيار وخيم و نگران کنندۀ مسعود لواسانی روزنامه نگار دربند

در پی درخواست کميسيون ماده ده احزاب ايران برای انحالل جبهه مشارکت و 
تاکنون مرجعی "سازمان مجاهدين انقالب اسالمی اين دو حزب اعالم کردند 

ای از  رسمی در اين باره اظهار نظری نکرده و آنها نيز نامه يا احضاريه
 "دادستانی تهران در اينباره دريافت نکرده اند

زندانيان سياسِی اوين در بيانيه ای اعالم کردند که در اعتراض به نقض حقوشان 
 و وضعيت بد زندان، از اول ارديبهشت ماه، روزه سياسی می گيرند

  
 باز هم هاشمی ها

 
 خبرگزاری فارس از صدور حکم جلب مهدی هاشمی خبر داد

محمود عليزاده طباطبايی، وکيل محمد خاتمی اعالم کرد که هيچ حکم ممنوع 
بعدا اعالم شد که طباطبائی وکيل مدافع (الخروجی برای خاتمی صادر نشده است 

 (خاتمی فقط در زمينه شکايت از روزنامه کيهان بوده است
نويس و فعال حقوق زنان، برنده جايزه  نگار، وبالگ يعقوب، روزنامه ژيال بنی

آزادی «ميالدی سازمان گزارشگران بدون مرز، با عنوان جايزه  ٢٠١٠سال 
 شد »بيان

محمد خاتمی، در نخستين اظهار نظر خود پس از جلوگيری از خروجش از 
اعالم برائت از برخی "ای برای  کشور، از تحت فشار قرار گرفتن عده

خبر " ها و جريانات، و ابراز کردن مطالبی بر خالف نظر و عقيده خود شخصيت
 (فروردين ٢٧(داد 

مجتبی لطفی، روزنامه نگار و مسئول واحد اطالع رسانی دفتر آيت اهللا منتظری، 
 مجددا بازداشت و به زندان منتقل شد

درآستانه روز جهانی کارگروضعيت کارگری در شهر : اعالم کرد »کلمه«سايت 
 اراک، بزرگترين قطب صنعتی ايران، بحرانی است

بيست و هشتم فروردين ماه، فرزند عيسی سحرخيز، روزنامه نگار زندانی، 
وضعيت جسمانی او را در پی اعتصاب غذا در روزهای آغاز سال جاری وخيم 

 توصيف کرد
اعالم ناراحتی قلبی و عصبی بدرالسادات مفيدی بر اثر فشارهای ناشی از 

 بازجويی
در صورت ورود مهدی هاشمی رفسنجانی به ايران، وی بايد به : دادستان تهران

 (فروردين ماه ٢٧(دادسرا معرفی شود 
 ايم ای برای انحالل سازمان مجاهدين انقالب دريافت نكرده نامه:محسن آرمين

 دانشجوی دانشگاه پلی تکنيک به آن دانشگاه ۵اعالم ممنوع الورودی 
حميد رسايی، نماينده اصولگرا و طرفدار محمود احمدی نژاد در مجلس گفت پس 

نماينده مجلس، دستگاه قضايی ميرحسين موسوی، مهدی کروبی  ١۵٠از شکايت 
 (فروردين ماه ٢٨(و محمد خاتمی را ممنوع الخروج کرده است 

 تمديد قرار بازداشِت راضيه عالمی فعال حقوق بشری دربند
  

 احکام صادره
 
فروردين ماه، محمد نوری زاد، روزنامه نگار و سينماگر ايرانی، به سه سال  ٢٨

 ضربه شالق محکوم شد ۵٠و نيم زندان و 
 داوود خداکرمی روزنامه نگار و فعال حقوق بشری بازداشت شد

همان روز گروهی از افراد لباس شخصی در شيراز، برای چندين بار طی ماه 
های اخير، به دفتر آيت اهللا علی محمد دستغيب حمله کرده و بر روی تابلو و 

 ورودی دفتر، رنگ سياه پاشيدند
 تائيد بازداشت احسان تهرانی سخاوت و نيما گلزاری پس از يکماه

 جعفر پناهی مهمان افتخاری جشنواره بين المللی فيلم کن فرانسه معرفی شد
های ديجيتال وزارت فرهنگ و  رئيس مرکز توسعه فناوری اطالعات و رسانه

 "ميليون نفر رسيده است ٣٠شمار کاربران اينترنتی در ايران به"ارشاد اسالمی 
انتخاباتی را برگزار کردم که اجازه جابه جا شدن يک رای به : کامران دانشجو
 کسی داده نشد

ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد در ديدار با خانواده احمد زيد آبادی، دبيرکل 
 (فروردين ٢٩(ادوار تحکيم وحدت، تلفنی با وی در زندان گفت و گو کردند 

 آزادی موقت ميترا عالی دانشجوی نخبۀ دانشگاه صنعتی شريف با قيد وثيقه
 :ميرحسين موسوی در ديدار با اعضای کميته دانشجويی سازمان مجاهدين انقالب

 ها نيست،  اندازی برای آزادی مطبوعات و رسانه در شرايط کنونی که چشم"

 بردبارعکاس آژانس خبری
جهانبخش خانجانی، از اعضای ستاد ميرحسين موسوی، با تمديد نشدن زمان 

 مرخصی اش به زندان برگشت
بيست و چهارم فروردين ماه، فعال سياسی تحت عنوان عبدالهادی، در کرمانشاه 

 بازداشت شد
 طلبان حق پشيمانی و بازگشت ندارند چون خيلی دير شده است         اصالح: حسينيان

موسسه تحقيقاتی کيتو در واشنگتن اعالم کرد که جايزه پانصد هزار دالری ميلتو 
خود برای پيشبرد دموکراسی سکوالر را به اکبر گنجی،  ٢٠١٠فريدمن سال 

 نگار ايرانی اعطاء خواهد کرد روزنامه
)خرداد با مجوز برگزار شده بود  ٢۵استاندار تهران اعالم کرد که راهپيمايی 

 (وی بالفاصله حرف خودش را تکذيب کرد
اعتراض گستردۀ دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبايی به حضور مشاور ارشد 

 احمدی نژاد
 ديدار بهارانه سبزها با عبداهللا نوری

عبداهللا مومنی، سخنگوی سازمان ادوار تحکيم وحدت، صبح بيست و چهارم 
 فروردين ماه، به زندان اوين بازگردانده شد

فروردين ماه، در دادگاه تجديد نظر به دو سال  ٢۵مومنی يک روز بعد، در 
 حبس قطعی محکوم شد

محمد حسينی، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی به نقل از مسئوالن امنيتی و 
 (فروردين ٢۵(است " امنيتی"قضايی گفت که موضوع بازداشت جعفر پناهی، 

مطهره بهرامی، يکی ديگر از بازداشت شدگاِن عاشوراِی خونين ساِل گذشتۀ 
 تهران، به محاربه متهم و به اعدام محکوم شد

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران خواستار تعطيلی فوری دادگاه ويژه در 
 (فروردين ٢۵(زندان اوين شد 

منصور اسانلو با دستبند و پابند از زندان رجايی شهر به يک مرکز پزشکی در 
 خارج از زندان رجايی شهر منتقل شد و مورد معاينه قرار گرفت

 اعالم وضعيت وخيم دانشجويان زندانِی دانشگاِه صنعتِی بابل
  

 خاتمی؛ ممنوع الخروج
 

بيست وششم فروردين ماه، از سفر محمد خاتمی، رئيس جمهور سابق ايران، به 
خاتمی قرار بود برای شرآت در اجالس ساالنه شورای . ژاپن جلوگيری شد

 ای، راهی هيروشيما در ژاپن شود تعامل در زمينه خلع سالح هسته
 بهزاد مهرانی، فعال حقوق بشری آزاد شد

دولت محمود احمدی نژاد با درخواست خانه کارگر برای برگزاری تجمع روز 
 جهانی کارگرمخالفت کرد

اهللا صافی گلپايگانی، دو روحانی بلندپايه  آيت اهللا امينی، امام جمعه قم و لطف
 اصولگرا از مشکالت اقتصادی کشور انتقاد کردند

ای به دبير کل سازمان ملل متحد از  شماری از زندانيان سياسی در ايران، در نامه
شدگان  وی خواستند، با سفر به ايران، برای پی بردن به وضعيت خاص بازداشت

اين افراد از )پس از انتخابات، به طور خصوصی با آنها در زندان مالقات کند 
زندان اوين بوده و اين نامه توسط عيسی سحرخيز در  ٣۵٠زندانيان سياسی بند 

تاريخ بيست و شش فروردين ماه به نمايندگی از جمعی از زندانيان سياسی نوشته 
محمد قوامی، فعال سياسِی کرد، از سوی دادگاه تجديدنظراستان کردستان به )  شد

 دو سال و چهار ماه زندان قطعی محکوم شد
  

 تهديد
 

گزارش ها حاکيست؛ نهادهای امنيتی و قوه قضاييه جمهوری اسالمی در 
اند برای  روزهای گذشته از زندانيانی که در مرخصی به سر می برند، خواسته

تمديد مرخصی خود، مطلبی عليه ميرحسين موسوی بنويسند و يا مصاحبه ای 
 عليه او انجام دهند

با مهد کودک هايی که ضوابط : صادق محصولی، وزير رفاه و تامين اجتماعی
ها بايد به  کودک  مهد: وی گفت. اسالمی را رعايت نمی کنند، برخورد می شود 

 سالگی، يک شهيد حسين فهميده باشند ١٣ای کار کنند که کودکان در سن  گونه
 ميرحسين موسوی در نظرسنجِی جهانِی مجله تايم به جايگاه اول صعود کرد

 بررسی مسايل روز در ديدار سيدحسن خمينی با آيت اهللا صانعی
  

 زندانيان محروم از حقوق اوليه
 

 دهها تن از زندانيان سياسی و عادِی زنداِن گوهردشت "گزارش ها حاکيست 
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 مجازی  
 صدا و سيما دوستان را ناراحت و دشمنان را خوشحال می کند: آيت اهللا دستغيب

بشر، بعد از مرخصی، برای گذراندن  نگار و فعال حقوق کيوان صميمی روزنامه
" تشويش اذهان عمومی و اقدام عليه امنيت کشور"شش سال محکوميت به اتهام 

 به زندان بازگشت
روز در سلول انفرادی، به بند  ١٢۵مجيد توکلی فعال دانشجويی، پس از گذراندن 

 (فروردين ماه ٣١(عمومی منتقل شد 
ماهی که گذشت، نقطۀ آغازين سالی بود که استقامت و صبِر سبز نام دارد و به 

تعبيِر خاتمی، اگر چاره ای انديشيده نشود، ساِل بحرانهای بزرگ اجتماعی خواهد 
 ...بود يا

 
 گزارشی از تحريف نظرات آرامش دوستدار

 تاريخي دام بي
 فرزاد قنبری

 
با انتشار مقاالت مفصل در نشريات و  ،اين اواخر بازار حمله به آرامش دوستدار

اش در اينجا مورد بررسی  ها بهترين از ميان آن. های تهران گرم شده است وبالگ
هايی که برای تحريف آثار او  گيرد تا خواننده به نوع و ميزان تالش قرار می

 ١"بار گران تاريخ"که با عنوان " نقد"ی اين بهترين  نويسنده. برد شود پی می
محمد  ،گيرد نظرات جواد طباطبايی و تا حدی عبدالکريم سروش را نيز در بر می

در اين گزارش فقط تحريفات نيکفر از آرای دوستدار بررسی . رضا نيکفر است
 ،"امتناع تفکر در فرهنگ دينی" ،با توجه به اين که تز آرامش دوستدار. شود می

حساسيت نشان دادن  ،گيرد دامن هر روشنفکر ايرانی را از نظر فرهنگی می
 .نسبت به آرای او قابل فهم است اما نه توسل به تقلب و تزوير به قصد رد تز او

اش تعمدًا  برای مقاله" بار گران تاريخ"از همان آغاز نيکفر با گذاردن عنوان 
و فرهنگ ما که بطور اخص موضوع  ،ذهن خواننده را از فرهنگ به معنای اعم

به سوی تاريخ عمومی ايران که عمدتًا شرح وقايع و  ،تأمالت دوستدار است
 ،اما هسته اصلی تحريف او از تز دوستدار. کند منحرف می ،حوادث سياسی است

تواند  که نمی ،است" فرهنگ دينی"بدون متمم آن " امتناع تفکر"آوردن ترکيب 
او چند بار ديگر مختصرًا و بدون نام بردن از . سهوی تصادفی بوده باشد

ای تحت عنوان  از جمله در مقاله. دوستدار چنين تحريفی را انجام داده است
آغاز " امتناع تفکر"که با حمله به " آسيب شناسی فکری و اجتماعی سنت"

در حسينيه ارشاد ارسال شده " اسالم و مدرنيته"اين مقاله که به سمينار ! شود می
بار  اما اين. شود همانجا بصورت مکتوب نيز در اختيار حاضران گذاشته می ،بود

با ذکر نام دوستدار و بدون حتا يک نقل قول مستند " بار گران تاريخ"او در مقاله 
کند که در جمهوری اسالمی ممنوع القلم و  می" نقد"نطرات کسی را  ،از او

و نه فقط آنها  –در اينکه متوليان فرهنگی جمهوری اسالمی . ممنوع البيان است
ندارند جای " امتناع تفکر در فرهنگ دينی"تمايلی به پخش مفهوم و تزی چون  –

: توان پاسخی برای اين سوواالت يافت آيا می ،با توجه به اين امر. ترديد نيست
 ،کند را از تز ياد شده حذف می" فرهنگ دينی"اش همواره متمم  چرا او در مقاله

سازد؟  و ذهن خواننده را منحرف می ،انجامد چيزی که به تقليب نظر دوستدار می
جايی که دسترسی عمومی و آزاد به  ،ای در تهران چرا اين مقاله را در مجله

 منتشر کرده است؟  ،کتابهای آرامش دوستدار غير ممکن است
تواند موضوع بحثی صرفًا منطقی قرار  بررسی چرايی چنين روش و منشی نمی

در . چون پای شرافت نويسندگی همچون امری وجدانی نيز در ميان است ،گيرد
 ،خواهد با مثله کردن فکر ديگران توان گفت که نيکفر می بهترين حالت می

 . گردد و در ضمن نزد هم مسلکان سياسی نيز کسب وجهه کند" قهرمان تفکر"
 

 امتناع تفکر در فرهنگ دينی
 

موضوع کار آرامش دوستدار نه  «: خود را اينگونه شروع می کند" نقد"نيکفر
پرداختن به فردوسی و ناصر خسرو و حافظ و ميرزا آقا خان کرمانی وآل احمد 

بلکه يک فرهنگ است که آن را ــ بی آن که آشکار بگويد و استدالل  ،و ديگران
همچون ذهنی  ،به عبارت ديگر ،رسد همچون نهاد جمعی همگنی بر می –آورد 

: اين ديد دو اشکال دارد. های جزيی و روندهای ذهنی موردی ی ذهن دربرگيرنده
ـ به وجود يک کل همگن باور دارد که گويا همچون وجودی فردی بررسی ١

ی  ی آن با مقوله فلسفه بيند و در باره ـ اين يگانه را همچون ذهن می٢ ،شدنی است
  ٢.».کند آگاهی داوری می

 زمينه را " بی آنکه آشکار بگويد و استدالل بياورد"از همين آغاز او با نوشتن 

ها پيدا  هايی را برای بسط آگاهی و گسترش رسانه حاميان جنبش سبز بايد راه
 "کنند

احمد رضا احمد پور، محقق حوزه علميه قم و وبالگ نويس، برای گذراندن حکم 
يک سال زندان و خلع لباس روحانيت، خود را به دادگاه ويژه روحانيت معرفی 

 کرد
ای با ابراز تاسف شديد از جلوگيری از سفر  فراکسيون اقليت مجلس، در بيانيه

محمد خاتمی به ژاپن، آن را اقدامی نسنجيده و بی تدبيری توصيف کرده و 
 خواستار برخورد قوه قضاييه با اين موضوع شد

زاده، داوود سليمانی و محسن ميردامادی، در مجموع، به شش سال  مصطفی تاج
سال محروميت از فعاليت در احزاب و مطبوعات محکوم  ١٠حبس تعزيری و 

 شدند
همان روز سه تن از بازداشت شدگان پس از انتخابات رياست جمهوری به نام 
های سهيل محمدی و آرش صادقی به سه سال حبس تعزيری، و ميالد فدايی به 

 يک سال حبس تعزيری محکوم شد
// آمادۀ انتقال دانشجويان و دانشگاهها در خارج از تهران هستيم: وزير بهداشت

وزير علوِم دولت از طرح هايی به منظور کاهش جمعيت دانشگاه های تهران 
 خبرداد

پروژه ناتمام  : زهرا رهنورد، با تاکيد بر ضرورت پيگيری مطالبات زنان گفت
 دموکراسی در ايران بايد با حضور قوی و همه جانبه زنان پيگيری شود

 استقبال گسترده ازصفحه فيس بوک موسوی و رهنورد
گزارش ها نشان می دهد تهديد تلفنی وعلنی کسانی که با مهدی کروبی و 

 ميرحسين موسوی ديدار کرده اند، افزايش يافته است
آيت اهللا علی محمد دستغيب، يکی از روحانيون حامی جنبش سبز، با انتقاد از 

محارب، : برخوردهای صورت گرفته با مخالفان در ماه های اخير اعالم کرد
 کسی است که بدون حق کارد و تفنگ و سالح روی مردم بکشد

  
 کودتای خزنده

 
 فروردين ماه، روزنامه بهار برای بار سوم توقيف شد ٣٠

 استقبال دانشجويان از حضور مجدد دکتر ميردامادی در دانشگاه تهران
 روزنامه خبر محکوم شد، فرهنگ آشتی تبرئه گرديد

افتخار برزگريان دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه فردوسی مشهد و مشاور 
ستاد مهدی کروبی در انتخابات در مشهد،پس از تحمل هشت ماه بازداشت، روز 

 گذشته از زندان آزاد شد
 ادامه تجمع خانواده ها در مقابل اوين

سازمان مجاهدين انقالب «و  »جبهه مشارکت «در همان روز پروانه فعاليت 
احزاب، در نامه ای به سازمان  ١٠دبير کميسيون ماده (توقيف شد  »اسالمی

 (مجاهدين و حزب مشارکت اعالم کرد از هرگونه فعاليت خودداری کنند
مهدی کروبی از ادامه تهديد و ايجاد جو رعب و وحشت در جامعه انتقاد کرد و 

  های خود را پی مردم با وجود اين فشارها هوشيارتر شده و خواسته: گفت
 گيرند می

رئيس قوه قضائيه جمهوری اسالمی، محمدباقر ذوالقدر را به سمت معاون 
 حفاظت اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم در قوه قضائيه منصوب آرد

کميسيون امنيت مجلس از چهار وزارتخانه خواست تا درباره کاهش روابط با 
 بريتانيا نظر دهد

 انتقاد يک امام جمعه از نماينده مجلس برای مالقات با موسوی
 نامه زندانيان به مراجع درباره تهديد و ضرب و شتم زندانيان در اوين

سخنگوی فراکسيون خط امام در مجلس از ابراز نگرانی اعضای اين فراکسيون 
فروردين  ٣١(شدگان حوادث پس از انتخابات خبر داد  درمورد حقوق بازداشت

احمدی نژاد گاهی بنام دين حرف هايی می زند که سنتی ترين : ابطحی) ماه
 آخوندها هم کم می آورند
ای از دبيرکل سازمان ملل، خواست با تقاضای جمهوری  شيرين عبادی در نامه

 اسالمی ايران برای عضويت در شورای حقوق بشر مخالفت کند
نژاد، مهرداد ورشوئی و فرامرز  حکم سه سال حبس تعزيری برای حسين باستانی

نژاد، سه تن از متهمان حوادث بعد از انتخابات، در دادگاه تجديدنظر تاييد  عبداهللا
 شد افزايش تعداد زندانيان بيمار در اثر آلودگی آب در زندان گوهردشت

نگار و فعال دانشجويی در دادگاه  فواد شمس، دانشجوی دانشگاه تهران، روزنامه
 بدوی به شش ماه حبس تعزيری و شش ماه حبس تعليقی محکوم شد

 اظهار نگرانی هاشمی رفسنجانی از مهاجرت نخبگان به خارج از آشور
 فراخوان جنبش سبز مازندران برای اعتراضات اول ارديبهشت در فضای 
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کسی که . تزی است مبتنی بر واقعيت فرهنگی جامعه ی ما ،انديشيدن ممتنع است
ی   بايد ثابت کند که يا انديشيدن نتيجه ،خواهد خالف اين را نشان دهد می

و يا  ،تواند ناشی از ايمان و اعتقاد باشد شک و پرسيدن نيست و می ،کنجکاوی
ثابت کردن يعنی استناد به . ثابت کند که فرهنگ ما دينی و ناپرسا نبوده است

دنيايی تخيلی ساخت و در  ،توان اگرنه می. شواهد و قرائن و تحليل استداللی آنها
در واقع . گويی توهمات خود را به هر سو تازاند اظهارفضل کرد و با کلی ،آن

گرفت اين " امتناع تفکر در فرهنگ دينی"توان ضرورتًا از  ای که می تنها نتيجه
و  ،است که اگر کسی بينديشد خود را از سلطه ی فرهنگ دينی آزاد کرده است

طبيعتا اگر اين امر استثنا باقی نماند و به روالی فرهنگی منجر گردد آن فرهنگ 
 .ديگر دينی يا ناپرسا نخواهد بود

و " شاگرد"به " مغز" ،" مغز"به " ذهن" ،" ذهن"اما نيکفر با تقليب فرهنگ به 
گيرد تا از پيش مجال تأمل را  احساس مخاطب را نشانه می" کودن"به " ناپرسا"

ساختار و  ،فرهنگ ما در بنا«: نوشت به گفته دوستدار اگر او می. از او بگيرد
آنگاه  ،٨».تنبل و حتا فلج بار آورده است ،بی آنکه بدانيم ،ويژگيهايش ذهن ما را

ی اين چنين  محصول مدرسه ،"شاگردان کودن"توانست نتيجه بگيرد که ما  می
 .شد و به واقعيت نزديک می ،فرهنگی هستيم

 
 "ما"و " من"
 

 ،جو فقط فرهنگ فردی است که چون ذهنًا خويش«درمقابل فرهنگ دينی 
اش در تفاوت با هم و جدايی از هم  آفريند و افراد ناوابسته می ،ساز است خويش

آفرينندگان چنين فرهنگی در تنهايی و در  ،کنند مرکز ثقل خود را پی ريزی می
  ٩.».مانند رخنه ناپذير می ،حضور ديگران هردو

انديشيدن آنها و آگاه  ،ی خود های متعين کننده شناسی يعنی شناختن ناشناخته خويش
خوِد ايمانی و معتقد قرار دارد با  ،در مقابل خوِد انديشنده و آگاه. شدن به آنها
) عقلی(اگر در فرهنگ فردی خوِد انديشنده ". ساحت برتر"اش به  وابستگی

. اش است خوِد ايمانی تکرار کننده گذشته ،آفريننده و نوآور است در فرهنگ دينی
دينخويی چيزی نيست جز «: گويد نامد و می می" دينخو"چنين کسی را دوستدار 

ممتنع ساختن  ،پرهيز کردن از خودشناسی ،سر باز زدن از مواجهه با خودمان
فرهنگی و نداشتن دل و جرات فکری برای  -رويارويی با ميراث تاريخی

 ١٠.».پاسداران وشيفتگان آن ،نگهبانان ،درافتادن با سازندگان
 ،نيکفر که به هر بهايی می خواهد جعليات خودش را به آرای دوستدار نسبت دهد

شود تا نقدی که پس از  مدعی همسانی آرای او با نظرات شريعتی و آل احمد می
سابقا . شامل نظرات دوستدار هم بشود ،ها شده است انقالب اسالمی متوجه اين

امروزه در جمهوری اسالمی در  ،جعل عمدتًا به اسناد اختصاص داشت
يک نمونه بارز ديگر . های گوناگون معنوی نيز رخنه و ريشه کرده است زمينه

اين سه روشنفکر ايرانی «: از ِاسناد بستن به دوستدار توسط نيکفر اين است
که " خود"در تصور از وجود يک ) طباطبايی و سروش است ،منظور دوستدار(

از جمله با علی شريعتی و  ،با پيشينيان شان هم نظرند ،بايستی آن را شناخت
فرق نسل جديد . خواستند ما را به خود برگردانند اينان نيز می. جالل آل احمد

خودجويان با نسل پيشين در اين است که امروزيان به عقالنيت بهای بيشتری 
ی انحطاط می دانند ولی شريعتی و آل  دهند و دور افتادن از عقل را نشانه می

دوستدارهر «: گويد و در جايی ديگر می.».احمد و نيز فرديد تاکيد بر ايمان داشتند
 ».داند گونه احياگری درايران را باز توليد بالهت و فالکت می

او از يکسو . توان گفت تر در مورد نطرات دوستدار نمی تر و متناقض از اين پرت
 ،"خود"خواهد ما را به يک  مدعی است که دوستدار مانند آل احمد و شريعتی می

و از سوی ديگر " برگرداند" ،که بايد برای آنها الگويی از آنِِ گذشته بوده باشد
 ،خواهد گذشته را احيا کند کند که نمی اين امتياز را در نظرات دوستدار کشف می
دهد که نيکفر  هردو شق نشان می! چون حاصلش بازتوليد بالهت و فالکت است

در آرای دوستدار . يا صالح در اين ديده که آنرا نفهمد ،تز دوستدار را نفهميده
ی تاريخی و  ارتباطی با گذشته های غير واقعی مانند بی پردازی جايی برای نطريه

توان احيا کرد يا به آن  چون فقط چيزی را می. احيا يا عدم احيای آن وجود ندارد
در حاليکه برای دوستدار هر . بازگشت که به هر علتی به گذشته تعلق داشته باشد

ی  و هيچ حال و آينده ،تداوم دارد ،زييد ی فرهنگی در حال و آينده می گذشته
مگر آنکه بخواهد و  ،تواند در برابر گذشته مصونيت داشته باشد فرهنگی نمی

شود گفت که  آيا می. بتواند در دگرگون ساختن خود با گذشته تسويه حساب کند
يا  ،تأثير بوده تشيع تحميلی در ايران از زمان صفويه تا کنون در فرهنگ ما بی

ذهن و احساس ما را  ،شعر نيما توانسته تأثير عميق شاعران پيشين را خنثی نمايد
مورد نظر دوستدار چيزی متعلق به گذشته " خود"از حضور آنها پاک سازد؟ 

" چيستی"بلکه  ،محض نيست تا برگرداندن ما به آن بتواند معنايی داشته باشد
 اش استمرار يافته تا  های ممکن فرهنگی ماست که در گذشته پديد آمده و در شکل

با اجتناب از آوردن شواهد و  ،کند های دوستدار آماده می برای تحريف انديشيده
به "يک  ،در عوض. های دوستدار برای اثبات ادعايش هايی از کتاب نمونه

آورد تا القاء کند که فرهنگ را  را بجای شواهد و ادله می" گويا"و " عبارت ديگر
ی  فلسفه"و نتيجه بگيرد که با  ،می داند" ذهن"و " وجودی فردی"دوستدار 
 ! توان فرهنگ و تاريخ را بررسی کرد نمی ٣)بخوان آگاه شدن فردی" (آگاهی

بلکه کليتی است  ،او نفهميده که فرهنگ ذهن نيست ،با وجود توضيحات دوستدار
فرهنگ را به  «:به معنای اخص دوستدار. های ذهنی و معنوی از فرآورده

شعری و  ،تخيلی  ،فکری ،که نتيجه کارآييهای روحی «کند  می »مظاهری اطالق
 ،اش از يکسو اشکال متعارف رفتار فرهنگ در روند زمانی ٤.».هنری باشد

 و از  ،کند باورها و تصورات مشترک يک جامعه را متعين می ،رسوم ،کردار
 های روحی و معنوی  شعر و ادبيات و ديگرفعاليت ،سوی ديگر اشکال عالی هنر

های روحی و معنوی سازندگان  تواند جدا از کارآيی بنابراين هيچ فرهنگی نمی. آن
گيرد و تشخص پيدا  ها شکل می فرهنگ در اين کارآيی ،آن به تصور درآيد

تصور فرهنگ ايرانی «: رسد بر اين اساس دوستدار به اين نتيجه می. کند می
سعدی و  ،مولوی ،ناصر خسرو ،نظامی ،خيام ،درحيطه اسالم بدون فردوسی

نه تنها از آنرو که پايه های صرفًا زبانی . بود حافظ با نابوده انگاشتن آن يکی می
 ،بلکه چون سخن آنان عمال شالوده و پشتوانه حسی ،فرهنگ ما کارکرد آنهاست

 ٥.».فکر و نگرش فرهنگی ماست
با «: گويد می ،کند دوستدار که چگونگی فرهنگ ما را با صفت دينی مشخص می

سيطره دينی آنجا سروکار داريم که دين مانع هرگونه رويش و پرورش بر ضد 
ای را اگر بتواند در نطفه  گردد وهر مقابله های خود می بنيادها و ارزش

هرگاه سر منشٔا «: اش نيست در اينجا دينی به معنای اخص مذهبی ٦.».کشد می
تواند به  دين و به همين منوال دينی در چنين تعينی می ،آنجهانی را حذف نماييم

مثالش جوامع . هر نظامی نيز اطالق گردد که خود را حتا دشمن دين بداند
سوسياليستی در حدی که آزادی درآنها محکوميت ديگرانديشی و ديگرخواهی 

بصورت " ساحت برتر"ای  چه در واقع اين جوامع با تکيه بر گونه. بوده است
که اينبار از همين جهان خاکی برخواسته و  ،"قانون تکامل طبيعی و تاريخی"
فرهنگ  ٧.»،اند خودرا متحقق و موجه کرده ،الوصف تقدس آسمانی يافته مع

شک و نتيجتًا انديشيدن و استقالل  ،جستجو ،فرهنگی است که پرسش ،دينی
 .فرهنگ دينی يعنی فرهنگ ناپرسا ،کند انديشه را ناممکن می

نيکفر با ناديده گرفتن تعريف دوستدار از فرهنگ دينی از مقدمه چينی خود نتيجه 
در يک چيز  -سروش و طباطبايی ،دوستدار -پس اين سه تن«: گيرد می

شاگردی را در مقابل خود  ،مغزی را يا با زبان استعاره ،ذهنی را: اند مشترک
کند و  دوستدار خيال همه را راحت می:......دهند اش نطر می دارند و در باره

گويد اين بچه از اول کودن بوده است و هر چه کنيد مشکلش که امتناع تفکر  می
هرچه کنيد مشکلش حل نخواهد شد يعنی غير ممکن . ».حل نخواهد شد ،است

کند تحريف خود را از معرض  او با اين جمله پردازی سعی می. بودن حل مشکل
دوستدار با «: نوشت بايد در صفحات بعدی می اگرنه نمی. ديد خارج نگهدارد

در صحت اين منطق شکی ندارد که  ،اينکه معتقد است از ما چيزی درنخواهد آمد
آن چاره بايستی از  ،ای برای مشکل امتناع تفکر پيدا شود اگر قرار باشد چاره
 ».ی ما برون آيد خود تفکر بيچاره

گنگ نه فقط نافی ادعای قبلی اوست مبنی بر اين که دوستدار حل " نغزگويی"اين 
اش انتظار  بلکه اين معنا را نيز می دهد که گوينده ،داند مشکل را غير ممکن می

سالحی جز تفکر " امتناع تفکر در فرهنگ دينی"داشته دوستدار برای مبارزه با 
تر  چه چيزی از اين بديهی. يا نوشداروی آن را از غرب وارد کند ،عرضه نمايد

داند که  از قرار نيکفر نمی. سازد که هر زهری را فقط پاد زهر خودش خنثی می
دوستدار برای شناساندن اين زهر و طرز ساختن پاد زهر آن که تفکر باشد بيش 

برای او موفقيت ناشی از ضديت آنقدر مهم ! از هزار صفحه کتاب نوشته است
 .است که به اين شگردهای عوامفريبانه متوسل شده است

امتناع تفکر "ی نيکفر حتا يک بار عنوان  اما واقعيت امر چيست؟ در تمام مقاله
و اين نمايانگر عجز او در برابر تز و انديشه ی . نيامده است" در فرهنگ دينی

به همين جهت او با بی مزگی زبانی و . است" امتناع تفکر در فرهنگ دينی"
برد و رسالت خود را  را بکار می" مشکل تفکر بچه کودن"زرنگی ناشيانه تشبيه 

 !دهد در برابر خواننده به همين سرعت و سادگی انجام می
و " امتناع تفکر در فرهنگ دينی"های  آرامش دوستدار در پيشگفتار کتاب

: ی آن اينست خالصه. معنی امتناع تفکر را توضيح داده است" درخششهای تيره"
اوًال امتناع تفکر يعنی محال بودن يا ناممکن بودن انديشيدن که چيزی جدا از 

ست برای  و ثانيًا فرهنگ دينی مفهومی ،فاعل آن نيست تا بتواند از آن سر باز زند
به اين ترتيب ناپرسايی علت است . فرهنگی که از ناپرسايی به وجود آ مده است

هر گونه قطع ارتباط بين آن علت و اين . و ناممکن بودن انديشيدن معلول آن
 اين گفته که در فرهنگ دينی يا ناپرسا . معلول تحريف عمدی نظر دوستدار است
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خارج از خط (خوانندگان بی خبر از آثار دوستدار بايد بدانند که دو استثنايی 
 ،او به نام ياد کرده ،که از دينخويی عمومی روشنفکران دوران معاصر ما) کذايی

رويداد فرهنگی ما بر اساس تز دوستدار چنين . يکی هدايت است و ديگری نيما
زرتشت نقطه پيدايش فرهنگ دينی ايرانی است که با و در : شکل گرفته است
ی وقت تداوم می يابد وسير تاريخی نپرسيدن و نينديشيدن "ما"اسالم توسط هر 

هايی از چنين سير و تحولی را دوستدار از  نمونه. مان را تعيين می کند فرهنگی
بيرونی و از  ،ابن سينا ،از جمله ناصرخسرو ،يکسو در بررسی آثارقدمای ما

سوی ديگر در تحليل تصورات و مواضع متأخر نزد کسانی چون آخوندزاده و آل 
ی اين  نيکفر در قبال صراحت روشنگرانه. سازد احمد مستند و مستدل می

با اندکی غلو «:شود می" استدالل"و " مباحثه"وارد ميدان  ،جستارهای مشروح
توانی  تو نمی: گوييم که جانمايه سخن دوستدار خطاب به من ايرانی چنين است می

می توان  ،خوب ،ناصرخسرو چنين و چنان گفته است) مثال(زيرا  ،بينديشی
پرسيد که چه ربطی دارد؟ آيا ميان هر ايرانی به عنوان ايرانی با کسی چون 

هر تربيت و تحصيلی  ،ناصرخسرو ذات مشترکی وجود دارد وايرانی هر چه کند
. »به پندار دوستدار بد ذات رهايی يابد؟ ،تواند از اين ذات باز نمی ،داشته باشد

به : شود چنانکه می بينيم کنترل از دست نيکفر تحصيل کرده خارج می
ی او هذيان  کند و در مورد نظر دوستدار در باره ی ادب می ناصرخسرو اسائه

 . گويد می
ی رازی  در بخشی که به انديشه" امتناع تفکر در فرهنگ دينی"دوستدار در کتاب 

شناساند که هم توانسته بينديشد و  ناصرخسرو را دشمن توانای رازی می ،پرداخته
های رازی را نشان  نادرستی برخی از تشخيص ،هم توانسته با استداللی منطقی

ی  با در نظر گرفتن اين نکته که دوستدار از رازی به عنوان متفکر برجسته. دهد
ناصر خسرو «: کند شخصيت ناصرخسرو را چنين برآورد می ،برد ايرانی نام می

در اصل از کسی  ،اند گذشته که نزد او از مرز دين در نمی ،در هوش و سنجش
های اين يا آن نظر  های مستدل از کاستی چون رازی کمتر نبوده و اين را با تشريح

توانسته به بهای  دينی ناصر خسرو نمی اما طبيعتا سخت....نشان داده است...رازی
همين سنجش نيز در کتاب  ١٣.».تمام نشود...زدايی و خطاکاری ذهنی او هوش

 .به دست داده شده است١٤درخششهای تيره 
دوستدار رابطه و  ،ها های بعدی و سرانجام دوره ما کنونی در مقايسه با دوره

در رويداد «:کند را با کسانی چون ناصرخسرو اينگونه بيان می" ما"مناسبت 
کسانی چون فردوسی و ناصر خسرو در حقيقت نوجوانی  ،مان که بنگريم فرهنگی

به همين جهت آنجا . اند و ما اکنون پيری و فرسودگی آنها هستيم و جوانی ما بوده
ما نقش زمين  ،دارند آورند و گامهای بلند و نيرومند بر می که آنان سر بر می

تصادفی و عجيب نيست که از زمان فردوسی و پس از او تمام . خزيم هستيم و می
اعتماد بنفس و ،يا سخنی با صالبت ،فرهنگ ما نتوانسته يک تراژدی بنويسد

ای که از اين گفته بايد گرفت اين  نتيجه١٥.».برندگی ذهنی ناصرخسرو بگويد
. است که ما از يکسو با قدما همگونيم و از سوی ديگر در مقايسه با آنها نازا شده

 ،نپرسيدن و نيديشيدن به مراتب بيش از بزرگان ،برخالف ظاهر«و بدينگونه 
 ١٦.».کند درباره ما کنونيها صدق می

 
 در باره آگاهی

 
چون در  ،سرو سامان دادن به اظهار نظرهای نيکفر تقريبًا غيرممکن است

او تاريخ را به داستان تأويل کرده و . شوند آيند و در آن گم می سامانی پديد می بی
او که . اش معلوم است گويد داستان کوتاه بهتر از داستان بلند است زيرا سروته می

اين " انديشد می"شود و گاه با هگل  گاه با نيچه همنوا می ،کند گاه به دانتو تأسی می
ی نخبگان ايرانی دريابند که مشکل  فرض کنيم همه«: کند سوال را طرح می

آيا مشکلی حل  ،خويی است دين ،آنچنان که دوستدار گفته است ،فرهنگ ايران
توان  فرهنگی را با فرض نمی -و متوجه نيست که مشکل اجتماعی »خواهد شد؟
کافی بود از خودش  ،برای آنکه او به مهمل بودن پرسش خود پی برد. حل کرد
آگاه بوديم و معصوميتی برای  ،اگر نخبگان وقت و ما دنباله روها: بپرسد

تا هشيار گردد که مشکلی ايجاد  ،آمد روحانيون قائل نبوديم چه مشکلی پيش می
اما اگر به پس پرسش . چون دفع شر را پيش از وقوع آن کرده بوديم ،شد نمی

بينيم که او دارد از خودش که يکی از ما بوده سلب  می ،نيکفر نظری بيندازيم
 .کند مسئوليت می

با وجود آنکه او در اين مقاله نيز مانند بسياری ديگر با يک دوجين استمداد و 
های جورواجور  استقراض از متفکران غربی برای اظهار نظرهای خود پشتوانه

او  ،توان جدی گرفت و در خور تأمل ديد حرفهايش را مشکل می ،آورد می
مثٔال او نفت را يکی از ! همواره در حال صدور احکام بر اساس فرضيات است

و رابطه سنت  ،کند شرايط عينی و عامل بيرونی در تعيين نوع آگاهی ما اعالم می
 ايرانی است يکسر متفاوت با  ،ايران نفتی «:کند با آن را اينطور بيان می

اما . را بايد شناخت" خود"اين . توانسته ما را در خود بپروراند و به وجود آورد
در خوِد ايمانی قائل " خود"در خوِد عقلی و" خود"از قرار نيکفر فرقی بين 

در اين دو مفهوم را حمل بر يکی بودن آن " خود"تواند اشتراک  نيست که می
تا  ،همينطور خود و ايمان ،در حاليکه خود و عقل دو چيز جدا از هم نيستند. کند

. را از آنها جدا کرد و آن را گاه به عقل و گاه به ايمان شناخت" خود"بتوان 
ی پرسيدن  شناخت اولی بر پايه ،ضمنًا شناخت هم در اين دو مورد متفاوت است

خوِد . ی باوری الگويی که بايد پيرو آن بود بر پايه ،و انديشيدن است ودومی
". ما"فرديت است و خوِد ايمانی همسانی ميان همسانهای ديگری از  ،انديشنده

کند که عامل آن آسمانی  فرقی نمی ،ی وابستگی وجود دارد همسانی فقط در شبکه
 .باشد يا زمينی

انتقاد دوستدار به «: نويسد پردازد و می می" ما"به " خود" نيکفر پس از فراغ از
. در کتابهای او بار هر مسئوليتی بر دوش يک ما گذاشته می شود. ست"ما"

کيست يا " ما"داند منظور دوستدار از  يا او نمی. »منظور از ما کی است؟
ای چون او  چون چنين عملی از شخص تحصيل کرده. يا تجاهل می کند ،چيست

به زبان " ما"در يکی از موارد کاربردش : پاسخ اش را بايد داد ،بعيد می نمايد
شود که به سبب پيوندهای  ی هم بسته انسانی گفته می به يک مجموعه ،گوينده آن

بی آنکه ضرورتًا  ،گردد های انسانی ديگر متمايز می ويژه خود از مجموعه
يا بدون استثنا شامل تک تک افراد آن  ،گوينده را نيز از هر جهت در بر گيرد

 ،دينی ،فرهنگی ،محمل اين پيوند می تواند اشتراک سرزمينی. مجموعه گردد
 ،چون دوستدار به عنوان يک ايرانی. سياسی و غيره باشد ،صنفی ،شهری

و از اين جهت  ،داند فرهنگ ما را در بنياد و رويدادش ناپرسنده و نينديشنده می
" ما"افراد نامتفاوت اين فرهنگ را با اين  ،يابد آن را همسان و يکنواخت می

تفاوتها و تمايزهای فردی وجود ندارد و بنابراين " ما"در اين  ،نمايد مشخص می
 .است" من"يی خالی از "ما"چنين 

در فرهنگی وجود دارد " او"و " تو" ،"من" ،برای دوستدار به معنايی که گفتيم
در فرهنگ دينی که با همسانی و . که فرديت وانديشيدن در آن تحقق يافته باشد

مشخص  -چه زمينی و چه آسمانی -"ساحتی برتر"همگونی همه در اعتقاد به 
ی معانی  به همه. کاربرد ندارد ،شود ضمير مفرد که نمودار تفاوت است می
ای از ارزشهای بالمنازع  راند که شبکه نظام دينی آن است و آنجا فرمان می«:آن

تند و آن را در چنگ  يکسانخواه از درون و برون در بافت و ساخت جامعه می
يا در واقع بافت و ساخت جامعه را از همسان و همساز . دارد قهر خود نگه می
تفاوتها از . او وجود ندارد ،تو ،ای من در چنين شبکه. ريزد کردن افراد آن می
گردند  باشد يکدل و يکجان می" ما"همه در يک ُمسَند که . شوند ميان برداشته می

" ما"اوها در آن  ،توها ،ها ی من همه. تحقق پذيرند" ساحت برتر"تا منويات 
 ١١.».روند تحليل می

يا " مای دينخو"بلکه آن  ،ی جامعه ی مورد نقد دوستدار نه همه"ما" ،با وجود اين
دينخويی يعنی آن رفتاری که امور را «: ناپرسای مدعی فهميدن و دانستن است

در حدی که مدعی فهميدن به  ،بنابراين دينخويی. فهمد بدون پرسش و دانش می
اساس  ١٢.».نه از آن عوام بلکه منحصر به خواص است ،معنای جدی آن است

کار دوستدار تحليل و توضيح انديشيدن وبررسی فرهنگ ما در اين رابطه است 
نيز که اساسا با تفکر و تعقل سروکاری " خواص" و به همين دليل آن گروه از

يعنی دينداران  ،اشان حفاظت و حراست از ايمان و اعتقاد است ندارند و وظيفه
شامل آنهايی است " ما"اين . اند های او قرار نگرفته ی بررسی در حوزه ،يی حرفه

گرايی و تفکر بوده وهستند و اين طبيعتًا روشنفکران ما را در بر  که مدعی عقل
 . می گيرد

کند که در  يی اختراع می" ما" ،ی متعارف ذهنی اما نيکفر با لودگی مافوق قوه
کنيم که به  خطی رسم می ،از هوخشتره«: شود دکان هيچ روشنفکری پيدا نمی

دهيم و در نقط ای از آن مثال نام شاه  خط را ادامه می ،تغرل سلجوقی برسد
نويسيم و پس آنگاه شاه شيعه را به رضاشاه و در پايان  اسماعيل صفوی را می

خطی با اين يال ! »اين خط است؟" ما"آيا . کنيم رضاشاه را به امروز وصل می
و کوپال برای انحراف از موضوع و آماده کردن ذهن خواننده برای پذيرش خط 

ميان وی و  ،آغازيم از زرتشت می: يا اين خط«: مضحک تر بعدی است
کنيم به  ناصرخسرو را وصل می ،کنيم ناصرخسرو خطی رسم می

اين يکی را به صادق هدايت و هدايت را مثال به مصباح  ،محمدباقرمجلسی
رسانند؟ دوستدار معتقد است  آيا اين خط ها معنی را می: پرسش اين است. يزدی
گيرد و پيوسته  يی که در کتابهای دوستدار مخاطب قرار می"ما"همان  ،آری

 ».اش روی چنين خط هايی جاری است زندگی تاريخی ،شود سرزنش می
نوع  ،اگر مثًال موضوع مورد بررسی. ياوه است ،اين ديگر تحريف نيست

قبلی او را برای " خط"شد با اغماض می ،استبداد شاهان ايران و يا لياقت آنها بود
بعدی او " خط"اما . تدريس در کالسهای اکابر در جمهوری اسالمی موجه شمرد

 .رسد به سطح کالسهای اکابر هم نمی
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به دينش بدهد و هم در برابر دينهای کهنی  »سنجيده«تا هم سروصورتی  ،بريزد
 ٢٠.».يهودی و مسيحی خود را به دليل و برهان مجهز نمايد ،چون زرتشتی

. اسالمی اساسا پرسش مستقلی نداشته که بشود آن را فلسفه دانست" فلسفه"
ی کالم بوده و اين را با ريختن  کردن پاسخهای از پيش داده" فلسفی"اش  وظيفه

رساند و نام آن  اسالم به انجام می" قالب پنداشتهای دينی"تفکر فلسفی يونانی در 
به تشخيص دوستدار شريعت و طريقت در همدستی و در . گذارد می" حکمت"را 

 . را نيز مقهور کردند" فلسفه"عين حال رقابت باهم حتا اين اندازه از 
. اما نيکفر در اين کار نيز دست دارد ،شود کشف کرد معمؤال بديهيات را نمی

 ،ای نباشد وقتی مدرسه ،به درس و بحث نياز دارد«گويد پويش فلسفه  چنانکه می
منطق درونی  ،ای نباشد و فراغتی برای فلسفيدن وجود نداشته باشد کتابخانه

شهری که  ،وابسته به وجود شهر است«ی اينها  وجود همه »آيد مساعدی پديد نمی
گيريم حتی در آغاز به عنوان بخشی از دستگاه دينی يا  ،دانش در آن نهادينه باشد

های تاريخی تکامل شهر و  های اساسی فکر همان مانع مانع. ی آن يک زائده
های مختلفی دخالت  گيری شهر و شهروندی عامل در شکل«و ».شهروندی هستند

ها نيز  گويی ها و کلی حتا در اين بديهی. ».از جغرافيا گرفته تا نظام حقوقی: دارند
منظورش سرزمين ما در . معلوم نيست نيکفر به چه چيز يا چه زمانی نظر دارد

 اش؟ ی متأخر با وضع کنونی يا دردوره ،دوران قديم است
مدارس و بحث و  ،کتابخانه ،ما در قديم شهرهای بزرگ و پررونق که مراکز علم

نيشابور و سمرقند با رصدخانٔه  ،بخارا ،از جمله بلخ. کم نداشتيم ،اند فحص بوده
از اين و ديگر شهرهای بزرگ خراسان قديم است که کسانی چون . معروفش
نصيرالدين توسی و خيام  ،ناصرخسرو ،فردوسی ،ابن سينا ،خوارزمی ،رودکی
حتا . اند اش ريخته ی اسالمی های فرهنگ ما را در آغاز دوره اند و پايه برخاسته

سال پيش مدرسه عالی ١٥٠. ديگر الزم نيست از گندی شاپور و ری نام بريم
وهشتاد سال پيش دانشگاه تهران که  ،گردد دارالفنون با معلمان اتريشی تأسيس می
. افزايد های جديد بر آنها می آورد و رشته مدارس عالی پيشين را در خود جمع می

و . گردد در زمان محمد رضا شاه در تمام شهرهای بزرگ دانشگاه تأسيس می
در  ،توان دانشگاه يافت؟ در شهرهای ده شده چند ميليونی امروز در کجا نمی

اند؟  الخلقه تبديل شده شان به هيوالهای شهری ناقص دهاتی که با رشد سرطانی
اش چگونه بوده که دانش  نيکفر بجای اينکه روشن کند که دستگاه دينی ما سلطه

خواننده را سراغ  ،ای از آن در نطفه نابود شده است به عنوان بخشی يا زائده
 . فرستد نخود سياه جغرافيا و نظام حقوقی می

 ،تعمد نيکفر در مخالفت با تز دوستدار با وجود استعانت دائم از متفکران غربی
انديشيدن و  ،نيکفر منکر اهميت پرسيدن. سازد بخوبی کنه افکار او را آشکار می

چه بسا اصلی برای کل جريان زندگی تاريخی مهم تر باشد از «: شود حتا علم می
چنين . از جمله تشويق به کنجکاوی و پرس و جو ،راند منشی که علم را پيش می

. ».پای بندی به قراردادها باشد ،انضباط باشد ،تواند پرکاری باشد منش مهمی می
او همچنين به کمک بندبازی هرمنوتيک مد شده در ايران دو معنای متفاوت 

کند تا لزوم آگاهی ناشی از پرسيدن و  را خلط می" ی هستی نحوه"و " هستی"
ای  مقوله" هستی"که مفهوم  در صورتی. انديشيدن را تا سرحد نيستی بکاهاند

ی  مترادفی برای گونه ی زيست و زندگی جامعه" ی هستی نحوه"فلسفی است و 
انتقاد از آگاهی به ناگزير بايد «: گويی او در اين مورد ای از آشفته نمونه. انسانی
ی  نحوه ی هستی ماست و اين نحوه ،مشکل ما. ی انتقاد از هستی باشد بر پايه

. ای در ديروز برگرداند توان يکسر و يکراست به آگاهی هستی امروزی را نمی
در آن بر قدرت مدرن مبتنی " سنت"ای مدرن است و  جامعه ،ی ايران جامعه
اين است که کليت فرهنگی " تأمل انگيزی"معنای چنين ادعای . ».است

 ،توانسته بدون فرهنگ يونانی می ،که کانون آن آگاهی است ،دراروپای مدرن
انتقاد دوستدار نه . های هومانيسم و رنسانس اصال بوجود آيد رومی و سپس جنبش

است که ناشی از جريان فرهنگی فاقد " ناآگاهی"بلکه متوجه " آگاهی"متوجه 
و نتايج آن را زائد " پرسيدن"خواهد مسئله  اما نيکفر می. پرسيدن و انديشيدن باشد

توان جامعه و فرهنگ آن  تلقی کند و نشان دهد که بدون پرسيدن و کاويدن نيز می
 !را بارور ساخت
ای بی نياز از تفکر و ناآگاه و در عين حال در حال پيشرفت در  تصور جامعه

ای را در  جامعه«:کند و آن را اين گونه عرضه می ،باور نيکفر امری عادی است
نظر بگيريم که در آن اين آموزش نهادينه شود که به قرارداد بايد پای بند بود و 

چنين . ی اصل کائنات باشد هم هنگام يکی از مقررات آن منع پرسش در باره
اگر چه  ،دارای شهرهای به سامان خواهد شد ،ای پيشرفت خواهد کرد جامعه

 ،اما بعيد نيست پس از آنکه شهرها استوار شدند. فلسفه در آن رشد نخواهد کرد
ديگر  ،حدی از رشد که بودش يافت. ها شروع به رشد کند ذهن فلسفی نيز در آن

اين وعده و وعيدهای  ».ساز نياز نخواهد بود  ی فرهنگ های اوليه به آن آموزش
که در آن بدون علم " فرضی"ای خيالی يا  اما بهشتی به ظهور آتی جامعه ،آشفته

 و حتا فلسفه نيز ممکن است در آن پا به  ،شود و فکر پيشرفت حاصل می

ناميم و تصور  اش می اکنون آنچه سنت ،داشت اگر ايران نفت نمی. ايران غير نفتی
چيز  ،های دور برخاسته است کنيم چيزی ثابت و پايدار است و از گذشته می

چيزی شبيه . دهد به قدرت مرکزی سياسی امکان خودسری می ،نفت. ديگری بود
. شود های ديگر نيز بازتوليد می اين خودسری از راه تزريق پول نفت در حوزه

همه متاثر  ،برداشت از کاروعلم و ثروت ،اخالق اجتماعی ،نگاه به قدرت سياسی
شود و همه  سياسی می ،اقتصاد. شوند از منبع اصلی توليد ارزش اقتصادی می

درست طبق مقتضيات اين . کنند ارزش ها ازيک اقتصاد سياسی پيروی می
پس از انقالب به  ،پيش از انقالب به نوعی ،سنت مدام اختراع می شود ،اقتصاد

 . ».نوعی ديگر
کمتر کسی ممکن است نفهمد که اين حرف چيزی جز بدلی ايرانی و تکراری از 

چنانکه می . ی نقش زيربنايی اقتصاد با چاشنی نفت نيست در باره ،تز مارکسسيم
و اين نشانه  ،شود ای ديگر در اينجا تکرار می آن فرض پيشين به گونه ،بينيم
ما . است" فرضيات"ی مفرط نيکفر به فهميدن و حل مسائل از طريق  عالقه

چون چنين چيزی  ،توانيم در مورد ايران بدون نفت اظهارنظر کنيم اساسا نمی
کس ديگری . توان خيالبافی کرد مورد فقط می در اين. واقعيت خارجی ندارد

تواند بپندارد که در ايران غيرنفتی مثال کشت خشخاش يا وجود معادن طال  می
شد و سومی بگويد که ايران بدون نفت ايرانی دمکراتيک  عامل خودسری می

گيری دلخواه از اعتقادات  برای نتيجه ،اين شيوه ی نو در طرح مسائل. شد می
مدام اين " اختراع"در ايران و " خودسری قدرت مرکزی: "موهوم خود است

چپ قبل از انقالب برای اعتقاد سطحی و ! سنت را داشتن نفت ممکن کرده است
اش باصراحت از زيربنا و روبنا يا مناسبات توليدی و فرهنگ ناشی  ساده لوحانه

اما حاال آن ساده لوحی با يک لباس مبدل ديگر به ابتذال . گفت سخن می ،از آن
بديهی است که چنين بينشی به جای آنکه از چگونگی رويداد . کشيده شده است

ريزی تجدد و دمکراسی بجويد يا  فرهنگی خود بپرسد و در آن امکاناتی برای پی
در  ،موجبات سنت خودسری" اختراع"مدام در حال کشف يا  ،بکوشد فراهم آورد

 !است.... ناشی از وجود نفت و خاويار" شرايط عينی"
گويد  وقتی کسی می «: خواهد حل کند ديگری را می" مشکل"ببينيم نيکفر چگونه 

ما دچار امتناع تفکر هستيم منطورش چيست؟ منطورش در پهنه خاصی است يا 
دوستدار و طباطبايی توجه : تفکر بطور کلی؟ هردو حالت را در نظر می گيريم

آنها معتقدند که ذهن ما در اين عرصه از انديشيدن .خاصی به پهنه فلسفه دارند
هايی چون نبودن امکان مناسب و نبودن  آن هم نه به دليل عارضه ،وامانده است

بلکه به دليل منطق درونی آنچه در اين مرز و بوم فلسفه خوانده شده يا  ،فضا
 ».توانست خوانده شود می

انديشيدن کوششی «: بر خالف چنين بهتانی نظر دوستدار صريح و روشن است
برای جست وجو و يافتن پرسشها  ،و نه هرگز خالی از حس ،است ذهنی

 ،ساخته وبغرنجها و به دست آوردن پاسخهای آنها با حداکثر نيروی خويش
پاسخهايی که جز در مواردی بسيار نادر هيچگاه آخرين و پايانی نخواهند 

. کند را نفی می" بطور کلی"و" فلسفه"اين گفته هر گونه تقسيم فکر به  ١٧.».بود
های نيکفر  از همان تحريف" توجه خاص دوستدار به فلسفه"همچنين ادعای 

 .هستند برای توجيه نظر خود
کنيم تا کذب  در اينجا گفته ای از دوستدار را در مورد فلسفه و تفکر نقل می

دانم برای  نمی«: گويد دوستدار می. ی نيکفر برای خواننده آشکار گردد گفته
گويم که تفکر يا انديشيدن ناشی از پرسيدن را  چندمين بار دارم اين را می

او به اندازه کافی  ١٩.».توان به هيچرو تيول فلسفه و فيلسوفان شمرد نمی
از . توضيح داده است ،های فلسفه را نسبت به ادبيات در زمينه انديشيدن محدوديت

ای چون شکسپير و تحليل يک داستان بسيار کوتاه  جمله با توجه دادن به نويسنده
 . از کافکا

نام اولين اثر دوستدار است که در سال " مالحظات فلسفی در دين و علم "
نوشته و در  ،کرده زمانی که او هنوز در دانشگاه تهران فلسفه تدريس می ١٣٥٥،

قصد او از نوشتن کتاب اين بوده است که . منتشر شده است ١٣٥٩سال 
به همين . دين و فلسفه را درهم نياميزند ،های موضوعی علم دانشجويان حوزه

تفکر فلسفی که يونانی است در مواجهه با «:نويسد جهت اودر همين کتاب می
های گوناگون تغيير ماهيت داده و در اين دو پندار دينی  مسيحيت و اسالم به نحوه

اما خطر اساسی اين نيست که پنداری که از آن يک قوم . مخدوش گشته است
امری که عمال پرهيزناپذير  ،است پس از انتقال نزد قومی ديگر تغيير ماهيت دهد

بلکه آن است که اين قوم دوم آن پندار تغيير ماهيت يافته را همانی  ،خواهد بود
اش با  اين خطر اساسی را در آثار بعدی ١٨.».بداند که در اصل خود بوده است

 .ی آن تحليل و بررسی کرده است های برجسته ارائه نمونه
کنيم در  وقتی ما از ديد دوستدار از فلسفه در فرهنگ و تاريخ ايران صحبت می

فرهنگ «: نويسد او در اين باره می. اسالمی مواجه هستيم " فلسفه"واقع فقط با 
 اش  اسالمی ما نياز مبرم داشته که فلسفه يونانی را در قالب پنداشتهای دينی
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 ٢٢.».برآورد کند
اعتقادی است که نقشی برای انسان بعنوان عاملی " جبر باوری تاريخی"

اين اعتقاد روند امور و رويدادها را ناشی از . تاثيرگذار در سرنوشتش قائل نيست
اگر رويدادی را در تاريخ . داند عواملی خارج از اختيار فرد و جامعه می

. داند يا جبر تاريخ موجب و مسبب آن را يا خواست خداوندی می ،تشخيص دهد
آن را با . کند يا ناشی از شرايط جغرافيايی بيان می" شرايط عينی"آن را ناشی از 

 .و يا با شانس و اقبال ،حمله و دخالت خارجی توضيح می دهد
توان  با اين آگاهی می. برد را آگاهی تاريخی از ميان می" جبر باوری تاريخی"

خود را از چنگال ناشناخته قهر گذشته که همواره با ماست بی آنکه بدان آگاه 
در هر فرهنگی رفتار با «: تا ديگر آينده ما را تعيين نکند ،باشيم آزاد ساخت 

ی  يکی آنکه خود دنباله. گيرد گذشته بر اساس منش و کنشی دوگانه صورت می
ديگر . ايم گذشته" مغلوب"و " موجود"در اين شق ما طبعٔا . همنوای گذشته است

گزينيم و نخست با آن خود را در برابر گذشته  منش و کنشی پرسنده است که می
 ٢٣.».فقط در اين شق آزاديم. اگر نيرومندی الزم را داشته باشيم ،نهيم می

مان تا با رها کردن آن  نه باری جدا از ما بر دوش ،تاريخ در واقع خود ما هستيم
و تا زمانی که خودمان را در هرچه هستيم مورد شک و پرسش . سبکبار شويم
. برد مان جريان دارد ما را با خود می نيروی تاريخی که در فرهنگ ،قرار ندهيم

ناشی از ناآگاه ماندن از رويداد تاريخی است و چنين " جبر باوری تاريخی"
ما " سرنوشت"فرهنگی ما را ساخته و  -باوری است که تا کنون واقعيت تاريخی

 .را رقم زده است
گيرد  آخرين مهارت خود را به کار می ،نيکفر ناتوان از رويارويی با تز دوستدار

ی ما  و اين به دل همه. ».ناشی از شکست است" امتناع"ی  ايده«: گويد و می
ی مأنوس  کوشد به خواننده با اين شگرد او می. نشيند خوردگان سخت می شکست

معلول چنين يأسی " امتناع تفکر"القاء کند که تز  ،به باور يأس ناشی از شکست
دهد تا  و به اين ترتيب او يک رويداد فرهنگی ديرپا را به چند دهه تقليل می. است
 .از نظرخواننده پنهان بماند) ؟(!ارتباطی انديشيدن و شکست بی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :ها زيرنويس

ص  ،تهران ، ١٣٨٨پاييز ،نقد آگاه در بررسی آراء وآثار ،محمد رضا نيکفر -١
٣٣-١٢ 
 .همه نقل قولها از همين مقاله است -٢
 .تمام پرانتزها در اين مقاله از من است -٣
 ١٠١ص ،کلن ، ١٣٨٧تابستان ،خويشاوندی پنهان ،آرامش دوستدار -٤
  ١١٨ص ،کلن ١٣٨٦،چاپ سوم ،درخشش های تيره ،آرامش دوستدار -٥
 ١٠٨ص  ،پيشين -٧و٦
  ٢٩ص  ،پيشين -٨
  ٦١ص  ،پيشين -٩
  ١٣٢ص  ،پيشين -١٠
  ١٠٩ص  ،پيشين -١١
  ١٢٩ص  ،پيشين -١٢
ص  ،پاريس ، ١٣٨٣خرداد ،امتناع تفکر در فرهنگ دينی ،آرامش دوستدار -١٣
٣٢١ – ٣١٩ 
  ١٥٦ص ،...درخشش ها ،همان -١٤
  ٣٤ص  ،پيشين -١٥
  ٧ص  ،...خويشاوندی ،همان -١٦
  ١٨ص  ،...امتناع ،همان -١٧
  ٢٠ص  ،پاريس ،تابستان  ،مالحظات فلسفی در دين و علم ،آرامش دوستدار -١٨
  ٦٢ص ،...درخشش ها ،همان -١٩
  ٢٥٠ص  ،...امتناع ،همان -٢٠
  ٢٨٩ص  ،درخشش ها ،همان -٢١
 .١٠٤ص  ،....امتناع ،همان -٢٢
 .١٠٣ص  ،پيشين -٢٣

 
 ايران امروز: منبع

 ی وجود گذارد برای فريب کيست؟  عرصه
يعنی  ،ی من درآوردی نيکفر ببيند ی ما و جامعه اگر کسی مشابهتی بين جامعه
بخوان ( و پای بندی به قرارداد) بخوان دين(تشابه منع پرسش از کائنات 

و سوال کند که  ،ی ما است که مهمترين آموزش نهادينه شده در جامعه) شريعت
نيکفر او را  ،بايد پيشرفت کند ،بر خالف اين واقعيت(!) ی فرضی چرا آن جامعه

ماکس «: دهد تا بفهمد اين پرسش از موضوع خارج است به ماکس وبر ارجاع می
ای را به اخالق  داری نقش برجسته وبر به درستی درمرحله شروع سرمايه

ديگر به جريان افتاده است و  ،داری که به جريان افتاد سرمايه. دهد پروتستانی می
اخالق پروتستانی چه ارتباطی با ما دارد . ».کند منش خود را توليد و باز توليد می

 که به هر سان پانصد سال است شيعی هستيم؟
بار تاريخ را از : می توان جمع بندی کرد" رهنمود"نظرات نيکفر را در اين 

فکر و علم برای  ،سامان بسازيد دوش برداريد تا چست و چاالک شهرهای به
با پای بندی به قراردادها و کار و کوشش پيشرفت . مهم نيستند" زندگی عملی"

البد آنوقت می توان با کانت ! کنيد و سپس ممکن است دارای ذهن فلسفی شويد می
از نيچه الهام گرفت و با  ،از دانتو پيروی کرد ،با هگل انديشيد ،خرد ورزيد

توان وجه المصالحه قرار  وبر را هم می ،هرمنوتيک گادامر راه هستی را گشود
تر گردد و هم نخبگان بدانند مشکالت ما  روان" زندگی عملی"داد تا هم چرخ 

 .شوند دست و پاگير نيستند و خودبخود حل می
 

 جبر باوری تاريخی
 

اش اين است که اصرار دارد ارتباط فرهنگ  تمام کوشش نافرجام نيکفر در نوشته
و " سنت"او مشکل را در تقابل . دينی با ناپرسايی و نينديشيدن ناديده بماند

ای که  آن هم بگونه ،بيند که در همين دوران اخير ايجاد شده است می"! مدرنيت"
چنين تقابلی را دوستدار بغرنج اصلی . انگار اين مشکل از هيچ بوجود آمده است

. کرد" نقد"فرهنگ ما نمی داند تا آراء او را بتوان در اين چارچوب تنگ و ابتر 
در فرهنگ دير پای ما است که در تقابل وتنافی با " ظلمت اعتقادی"مسئله او 

مان می  او مشکل ما را در سير سراسری فرهنگ. روشنايی انديشيدن قرار دارد
 ،اين تاکيد بر گذشته«:گويد اما نيکفر می. بيند که در وابستگی زاده و زيسته است

گرای رخدادهای اخير و باور  سر چشمه گرفته است از مطلق کردن وجه گذشته
موجبيتی که بايد با رجوع  ،به اين که موجبيتی بروز آن ها را واجب کرده است

دوستدار معتقد است با کشف اين موجبيت به پوچی هر . به گذشته بازش شناخت
زيرا گذشته پيشاپيش امروز و  ،بريم تالشی در ايران برای آغازی دوباره پی می

.) ی تاکيدات از من است همه. (».فردای ما را مسموم و ذهن ما را فلج کرده است
اندازد که اصال او آثار دوستدار را خوانده و اگر  اين ادعا خواننده را به شک می

 .فهميده است ،خوانده
موضوع آثار دوستدار پيدا کردن علت رويدادهای اخير نيست و شالوده کار او 

اما اين حادثه شاهدی ملموس و زنده در . قبل از انقالب اسالمی ريخته شده است
با تجربه ی دو دهه  «:نزديک به ده سال پيش دوستدار می نويسد. اثبات تز اوست

ای  اخير بايد حاال برای ما ديگر مسلم شده باشد که در هر فرهنگ خويشناشناخته
اش در شرايط  ی گذشته يا نيروی ماهيتی ه امکان اين هست که نيروی تسخير ناشد

ی  همه( ٢١.».مساعد زنجير خود را بدرند و هويتش را يکسره تسخير کنند
" رخدادهای اخير"ی انقالب اسالمی را  اما نيکفر تجربه). تاکيدات از من است

او که ظاهرًا . را از نقشی که در وقوع آن داشتيم مبرا بنمايد" ما"نامد تا  می
از خود ! »دهد با خود ماست مسئوليت آنچه رخ داد و رخ می«: مدعی است

" همه ارزش ها"وقتی عامل خودسری را ناشی از وجود نفت بدانيم و : پرسد نمی
بايد مسئول باشيم؟ اصال چرا بايد کسی " ما"چرا  ،را تابعی از اقتصاد سياسی

شانس "را يک تصادف و حکومت دينی را " حوادث اخير"مسئول باشد؟ وقتی 
بايد مسئول باشيم؟ وقتی آگاهی را " ما"چرا  ،دانيم می" رخ نموده به صنفی خاص
زندگی "اهميت برای  دانيم و علم و تفکر را بی رعايت قوانين رانندگی می

معلوم  ،ريشه است که اصًال بی" ما"چرا ما بايد مسئول باشيم؟ چرا اين  ،"عملی
نتواند  ،را از کجا آورده" مدرنيته"و " تکنيک"نيست از زير کدام بته در آمده و 

ها  ی اين ؟ پاسخ همه!اش نداشته با خيال راحت قطع کند ارتباطی را که با تاريخ
در هرمنوتيکی آمده که نيکفر از آن چون آچارفرانسه برای باز کردن يا بستن هر 

های اعتقاداتی را که  تواند با آن همه پيچ و می ،کند پيچ و مهره فرهنگی استفاده می
 . دوباره سفت کند ،حداقل تجربه درحال شل کردن آنهاست

تمام آثار دوستدار تالشی است برای نشان دادن راه خروج از اين بستر تاريخی 
فرهنگ از طريق شناخت خويشتن فرهنگی و بدينوسيله غلبه بر اين فرهنگ 

شناسايی تاريخی فرهنگ و چيره شدن بر آن يعنی  «:گويد دوستدار می. وابسته
معنای اين گفته اين . گذشته فرهنگی را پيوسته از نو کاويدن و از نو سنجيدن

 است که هر نسلی بايد گذشته ی دور و نزديکش را به نوبه خود بشناسد و از نو 
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بی ترديد . بگريزد و تير همه ی اتهامات متوجه آن سيبِل خيالی و انتزاعی گردد
انقالبيون سابق با مشی انقالبی گری، چنين فرافکنی ای را نيز  »پرشور»ضديت 

هدف قرار داده است، بی آنکه به طور جدی نقدی را به گذشته ی خود پذيرا  
پرهيز  -در کفش و لباس و شمايلی ديگر –باشند و از تکرار مسيرهای گذشته 

کنند؛ بی گمان ساده ترين راه برای پرهيز از رويارويی و نقد گذشته، همين انکار 
مانند تکفير (گذشته و پوشاندن آن در حجابی از تعابير کلی و گفتارهای کليشه ای 

به اين ترتيب تاريخی که با سکان داری اين کهنه بازيگران . است) انقالبی گری
سياست ورق بخورد، مستعد تکرار همان حماقت ها و خيانت ها و جنايت ها، در 

  .زمينه ها و اشکال و ابعاد ديگری خواهد بود
که برای آنها پوشش کاذبی از خود انتقادی (ضديت اصالح طلبان با انقالبی گری 

پس ) فراهم می کند، بی آنکه به مصداق ها و نتايج و مسئوليت ها اشاره ای رود
در شرايط حاضر که فضای عمومی : زمينه يا خاستگاه مهم ديگری هم دارد

جامعه متاثر از جنبشی است که زنده است و هنوز بار خود را به مقصد نرسانده 
است، گفتمان انقالبی گری خواه ناخواه دگرگونی بنيادين در ساختاری را نشانه 

می رود که برای حفظ موجوديت و بقای خود، به ناگزير راه را بر تحول خواهی 
و حق طلبی اين جنبش بسته است؛ و از قضا اين همان ساختاری است که 

موجوديت سياسی نيروهای اصالح طلب نيز همچنان به حفظ و بقای آن وابسته 
بنابراين از هر سو که به ماجرای کشف ارشميدوسی اصالح طلبان در . است

بنگريم، خواهيم ديد که اغراض و  »شر بودن ذاتی انقالبی گری و انقالب ها«
منافع خصوصی، به زباِن حقايق کلی و اهداف عمومی عرضه می شوند، گيريم 
. در لفافه ای از استدالل های توجيهی و در لوای ضديت با خشونت و نظاير آن

بر (خود  »انقالبی«تناقض ماجرا در آنجاست که اينان به رغم انکار گذشته ی 
اين مبنا که اکنون چنان راهکارهايی را برای تحول خواهِی جنبش مردمی مردود 

، باز هم اصرار می ورزند درست به خاطر تعلق به همان گذشته ی )می شمارند
غير قابل دفاع، همانند سه دهه ی گذشته همچنان جايگاه و سهم ويژه ای در 

ساختار قدرت داشته باشند؛ همان جايگاه ممتازی که همواره آنان را از مردم 
 »غير خودی«عادی و دگرانديشان و روشنفکراِن مستقل و جريانات سياسی 

  .متمايز کرده است
از سوی مردم عادی که به موضوع بنگريم مشکل زمانی حاد می شود که اين 

گونه روايت ها فارغ از مناسبات قدرت و شرايط تاريخی و به صورت تجريدی 
در عمل مخوف بودن حاکميت کنونی ايران و وحشی گری . در نظر گرفته شوند

های آن در مواجهه با جنبش آزاديخواهانه ی مردم و نيز تاثيرات غيبت سی ساله 
ی جريانات سياسی و رسانه های مستقل در داخل کشور، پيشاپيش مهر 

مشروعيت و حقانيت را بر پيشانی جرياناتی که پرچم مخالفت با وضع موجود، 
در ) و با توجه به سوابق و جايگاه ويژه آنها در ساختار حاکميت(به جبر شرايط 

دستان آنها قرار گرفته است حک کرده است؛ اين امر موجب شده است تا روايت 
ها و به طور کلی گفتمان سياسی صادر شده از سوی اصالح طلبان، از شانس 

فراگير شدن و اقبال عمومی بيشتری برخوردار گردد و پيوند آن با مناسبات 
با اين حال اگر . قدرت و نيز اراده ی معطوف به قدرِت مستتر در آن ناديده بماند

از اين اليه های کدر کننده عبور کنيم، فهم اين امر دشوار نيست که روايتی که هم 
معادل خشونت  -به راحتی و با قاطعيت  -اکنون انقالبی گری و راديکاليسم را 

طلبی و ماجراجويی و هرج و مرج طلبی می انگارد، از جنس همان روايتی 
محکوم  »ضد انقالب«است که زمانی هر ندای مخالف و حتی متفاوتی را به نام 

به واقع قدرت طلبی و تماميت خواهی همان طور که می تواند . به فنا می دانست
در پوشش انقالبی گری ظاهر شود، زمانی هم می تواند در پوشش اصالح طلبی 

؛ و از قضا حربه ی اصالح طلبی برای )١(قد علم کند »ديگران«برای حذف 
  !زمانه ی کنونی انتخاب هوشمندانه ای است

اما برای فهم قدرت طلبِی نهان شده در پس گفتمان موجود اصالح طلبی، لزوما 
آنان نيست، کافی است ببينيم در  »انقالبی«نيازی به نقب زدن به گذشته ی 

دعاوی اصالح طلبانه ی کنونی آنها، چه ميزان فضا برای تحمل حضور و به 
برای مثال رديابی اينکه آيا در ادبيات . وجود دارد »ديگران«رسميت شناختن 

را ) و به واسطه ی آن کل جنبش مردمی(سياسِی رسانه هايی که رنگ سبز 
مايملک خود می انگارند، در عمل و در ورای تعارفات و شعارهای مرسوم، 

و يا کسانی که ديگرگونه می  »ديگر«فضايی برای نفس کشيدن انديشه های 
در عمل طی ده ماه اخير بارها و بارها در همين  !انديشند وجود دارد يا نه ؟

و  »منطقی«ها با انواع برچسب ها و توجيهات  »غير خودی«رسانه ها، 
سياسی، بيرون از جنبش و به عبارتی بيرون از مردم قرار گرفته اند، تا اين 

  .(٢(به زبانی ديگر مکرر شود »خس و خاشاک«گونه حديث همرديفی آنان با 
از سوی ديگر اين واقعيت که اصالح طلبان از طريق رسانه ها و تريبون های 

 و به ياری منابع مالی عظيمی که تداوم سازمان يافتگی و تحرکات (متعدد خود 

 طلبي،  اصالح طلبان در برابر اصالح
 )١" (طلبان اصالح"طلبی و عيار  پيرامون کيش اصالح

  امين حصوری
 
ها  کند آن است که آن طلبی خارج می طلبان را از دايره شمول اصالح چه اصالح آن

گيرِی مطالبات مردمی، حفظ نظام را  جويی و پی دادن به اصل تحول به جای تقدم
کنند قامت مطالبات مردمی  اند و در مقابل سعی می اولويت اصلی خود قرار داده

ای بکاهند که با حفظ اين نظام  و تحول مورد انتظار و نياز جامعه را به اندازه
بند و  ها را تا اين حد به حفظ اين نظام پای که چه چيزی آن اين. سازگار شود

است را بايد در سوابق گذشته و منافع و روابط کنونی  کرده (يا ناگزير(بسته  دل
ها جست؛ اما وجه مسلم آن است که برای حفظ چنين نظامی که بارها و بارها  آن

ترين مانع هر  تابد و نفس وجودش بزرگ است که هيچ تغييری را برنمی نشان داده
در (طلبان حاضرند تحول را به کاريکاتور تحول بکاهند و  تحولی است، اصالح

 جنبش را هم به ناجنبش ) صورت توان
 
 افسون قدرت و گريز به گفتمان اصالح طلبانه .1

 
در ادبيات سياسی دو دهه ی اخير، اصالح طلبی بيشتر در تقابل با انقالبی گری 

تعريف شده است؛ لذا محتوای درک رايج از اصالح طلبی خواه نا خواه با 
از اين نظر عجيب نيست . چگونگی درک عمومی از انقالبی گری در پيوند است

که در بسياری مواقع مدافعان اصالح طلبی با پافشاری بر ترسيم سيمای مخدوش 
و معوجی از انقالبی گری، در صدد کسب حقانيت برای اصالح طلبی مورد نظر 

خود بر می آيند؛ به اين ترتيب که با بر شمردن خصلت های نوعی و گويا 
انقالبی گری و پيامدهای يکسره منفی انقالب ها، به همراه ذکر مثال های  »ذاتِی«

تاريخی از خشونت انقالبی و ناکامی انقالب ها در تحقق اهدافشان، به طريق 
اجتماعی قلمداد می کنند که  -اصالح طلبی را روندی از تحرک سياسی »سلبی«

در چند ماه اخير به واسطه ی فراگير . فاقد اين خصلت ها و سويه های منفی است
شدن جنبش تحول خواهی در ايران، انبوهی از چنين روايت هايی از سوی طيف 

موسوم به اصالح طلبان و هواداران رسمی يا افتخاری آنها روانه ی فضای 
ناگفته پيداست که با توجه به تجربه ی تلخ ايرانيان از نتايج . رسانه ای شده است
و زيستن در سايه ی نظامی ) انقالبی که مرده به دنيا آمد) ۵٧شوم انقالب معلق 
سرکوب و کشتار می کند، اين روايت گری مقبوليت  »انقالب»که هنوز به نام آن 

عمومِی گريز ناپذيری می يابد؛ حتی به رغم آنکه در ارجاع به گذشته، تحريفات 
تاريخی زيادی را برای پنهان سازی يا توجيه عملکردهای راويان اصلِی خود 

می ماند يکی آن است که ) يا کمرنگ(اما آنچه عموما ناديده . مرتکب گردد
 »اصالح طلبان«اصالح طلبان از اصالح طلبی چيست؛ يعنی  »ايجابی«تعريف 

چه مختصات و سمت و سويی برای اصالح طلبی مورد نظر خود قايلند که اين 
گونه فارغ از هر شرايطی، همواره به گونه ای ثابت آن را به عنوان راهکار 

برون رفت از شرايط انسداد سياسی در کشور عرضه می کنند؟ نکته ی ديگری 
که عموما در حاشيه مانده و در گفتمان رايج اصالح طلبی هم از انظار عمومی 

پنهان می گردد، آن است که جرياناتی که امروز به نام اصالح طلبی، انقالبی 
که بی گمان در پيوند (گری را محکوم می کنند و بدين سان مشی کنونی خود را 
موجه جلوه می ) با سابقه و جايگاه آنان در ساختار قدرت سياسی ايران است

نو قدرت يافته ای بودند که با مصادره  »انقالبيون«دهند، ديروز خود بخشی از 
و سقط  ۵٧ی انقالِب مردمی و تک صدايی کردن آن، در بيراهه کشاندن انقالب 

 »گذار«جنين هولناک آن نقشی اساسی داشته اند؛ و اين در حالی است که فرآيند 
آنها از انقالبی گری به اصالح طلبی، از مسير نقدی جدی به عملکرد سابق شان 

رخ نداده است و در عمل نيز به لحاظ مبانی و مناسبات، از آن گذشته ی 
گسستی حاصل نکرده اند؛ بنابراين با ناديده گرفتن اين موضوع ،  »انقالبی«

، تنها به »بيدارشدگان»احتمال مهمی که مغفول می ماند آن است که اين طيف 
که از موجوديت گذشته ی (سودای قدرت و دفاع از سهم ويژه و حق اليزال خود 

، امروز زبان دگرگونه به کار می )سيراب می شود »انقالبی«آنان در ساختار 
 .بندند

و نيز از سوی طيفی از نيروهای (در عين حال از سوی اصالح طلبان 
که رويکرد کامال مشابهی را برای گريز از گذشته ی انقالبی خود  «اپوزيسيون«

به کار می بندند و از قضا اينک هم پيمانان غير رسمی اصالح طلبان در ميان 
به مثابه يک موجود بيرونِی مستقل  »انقالبی گری«) نيروهای اپوزيسيون هستند

، برجسته می شود تا مسيری فراهم کند برای آنکه عملکردهای )گيريم انتزاعی(
 تاريخِی مشخص انقالبيون، به عنوان افراد واقعی و غير انتزاعی، از بوته ی نقد 
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بنابراين در حالت کلی و در ساحت يک جامعه ، حتی يک تحول تدريجی و 
مرحله ای هم تنها در صورتی قابل حصول است که از پشتوانه ی اجتماعی 
مستمر مردمی برخوردار باشد، که اين امر با سياست نخبه گرايانه سازگار 

در جهت  »خود به خود«مگر آنکه فرض کنيم جوامع در بستر زمان (نيست؛ 
نتيجه آنکه اگر اصالح طلبی ). رشد و پيشرفت اجتماعی و سياسی سير می کنند

را از پافشاری بر مطالبات تحول خواهانه جدا نبينيم، رويکردهای نخبه گرايانه 
به رغم سهولت و مطلوبيت ظاهری آن، در عمل نمی توانند سياست موثری برای 

به ويژه اگر در نظر بگيريم که آن زير . تحول خواهی اصالح طلبانه باشند
ساخت های سياسی و اجتماعی و سنت های دموکراتيِک الزم برای تدارک و يا 

، در بسياری از کشورها و از جمله کشور ما »مبارزات قانونی«مشارکت در 
غايب است، و اتفاقا به وجود آوردن چنين زيرساخت هايی خود بخشی از 

تجربه ی شکست خورده  .ضرورت و محتوای تحول خواهی را تشکيل می دهد
که پروژه ی سياسی هشت ساله ی اصالح طلبان  »اصالحات از باال«ی طرح 

و پس از آن  ٧۶خرداد  ٢با پشتوانه ی حمايت پرشور مردمی در (حکومتی بود 
اصالح «مثال گويايی است که ) و با هزينه ی آمال و اميدهای برانگيخته ی مردم

در نظام های استبدادِی تماميت خواه تا چه حد می تواند قرين  »طلبِی نخبگان
 !موفقيت باشد

اما مبارزات حزبی و انتخاباتی و الجرم تکيه بر قشر نخبگان، تنها يک وجه از 
که به نارسا بودن يا (مبارزه ی قانونی يا تحول خواهی در چارچوب قانون است 
اصالح «شکل ديگر  .(متناقض بودن آن با خواست های تحول خواهانه اشاره شد

می تواند با تکيه مستقيم به مردم و بر مبنای روش ها و  »طلبِی قانون مدار
خصلت های توده گير بنا گردد، ولی در عين حال پايبند و مقيد به چارچوب 

اصالح طلبی در اين رويکرِد کمابيش نامتعارف، پی گيری خواسته . قانون باشد
های همگانی مشخصی را با روش های مسالمت آميز و قانونی و از طريق 

مشارکت مستقيم مردم در تظاهرات و تجمعات خيابانی و يا اعتراضات و 
محدوديت و دشواری اين رويکرد در آن . اعتصابات نمادين هدف قرار می دهد

است که اوال محدود به جوامعی است که اساسا خواسته های مردم مشکل و تضاد 
چندانی با مجموعه قوانيِن حاکم ندارد و در واقع عدول از قانون يا تن ندادِن 

ثانيا در اين جوامع حدی از آزادی . حاکمان به قانون، مورد اعتراِض جمعی است
های قانونی و امنيت سياسی برقرار است که اجرای تجمعات اعتراضی و 

رفتارهای نمادين جمعی و اعتصاب های عمومی و تداوِم کم هزينه ی آنها را 
واضح است که چنين شرايطی در کشورهای . برای معترضان ممکن می سازد

در کشور ما برقرار نيست و  (و باالخص(زيادی از دنيای پيرامونی از جمله 
در . در چنين جوامعی موضوعيت ندارد »اصالح طلبِی قانون مدار«بنابراين 

نگاهی واقعی تر و انضمامی تر به شرايط ايران خواهيم ديد که بخش مهمی از 
خواسته های مردم و حتی ملزومات قانونِی برپايی و تداوم اعتراضات مسالمت 

آميز برای بيان آن خواسته ها نيز، در تضاد مستقيم با قوانين و نهادهای فعلِی 
آن نمونه ی  »قانونِی»جنبش سبز و سرکوب خشن و (حاکم بر کشور قرار دارند 

؛ به تجربه ی تلخ سی ساله بر همه ی روشن است که حتی اگر در )زنده ای است
جايی از قانون اساسِی موجود، يک بند قانونی حقی برای مردم قايل شده است، 

در عمل راه مردم برای استناد به آن بند قانونی مسدود است، چون همواره 
تبصره های ابهام آور و يا ماده های قانونی کالن تری مغاير با آن بند يافت می 

شوند تا دست حاکمان و مجريان و نهادهای غالب برای تاويل بر ضد حقوق مردم 
و مصادره به مطلوب باز بماند؛ به ويژه آنکه قوه قضائيه که قاعدتا بايستی مرجع 

داوری در اختالفات بر سر تاويل ها و نيز دادخواهی حقوق ضايع شده ی مردم 
در چنين جوامعی، اصالح . باشد، فرسنگ ها از استقالل و عدالت به دور است

تنها می تواند بر پايبندی بر روش ) با همان فرض پيوند با تحول خواهی(طلبی 
های مسالمت آميز تاکيد کند، نه پايبندی به چارچوب قانونی موجود؛ چرا که 

لزوما در انطباق  (و از جمله جنبش های خشونت پرهيز(مبارزات مسالمت آميز 
با قوانين نيستند؛ بلکه به عکس، به لحاظ تاريخی از آنجا که خود اغلب تغيير 

قوانين ناعادالنه را هدف قرار داده اند، بر مقاومت اجتماعی و نافرمانی مدنی به 
طور مسالمت آميز تکيه دارند؛ اگر چه محدوده های کنش مبارزاتِی مسالمت آميز 

  .تا حدی محل مناقشه است و فرمول مشخص و جامعی برای آن نمی توان يافت
اما حتی در اين مورد، يعنی نافرمانی مدنِی مسالمت آميز هم باز با اين پرسش 

تغيير کدام دسته از قوانين برای جنبش اعتراضی و نافرمانی  :مواجه می شويم که
مدنی به عنوان هدف اصلی از اولوليت برخوردار است؟ به طبع قوانينی که راه 

باز اگر به . می بندند/ بر تحول مورد نياز جامعه و فرآيند دستيابی به آن بسته اند
شرايط مشخص ايران بازگرديم، خواهيم ديد که برای مثال نظارت استصوابی 

شورای نگهبان عامل اصلی انسداد سياسی يا مانع اصلی پويش تحول خواهی در 
ايران نيست و بنابراين هدِف جنبش نمی تواند به حذف اين اصل تقليل يابد، بدون 

 در حاليکه در . آنکه تغيير ساختارهای استبدادی پشتوانه ی آن را در نظر بياورد

مدام در ) رسانه ای آنها را حتی در بيرون کشور هم به خوبی فراهم کرده است
حال ترسيم حد و مرزهای ممنوعه برای کنش سياسی و يا خط کشی و 

حصاربندی محدوده های جنبش هستتد، هيج معنايی ندارد جز اينکه خود را 
محور جنبش يا عين جنبش می انگارند؛ و اين يعنی تکرار رويه ی سال های 

می  »ضد انقالب«و مخالفان را  »انقالبی«، دورانی که خود را  ۵٧انقالب 
در حقيقت اصالح طلبان از همان هفته های نخست آغاز خيزش مردمی، ! ناميدند

با ) حذفی، نه نظری(بخش مهمی از توان جنگ رسانه ای خود را بر مقابله 
متمرکز کرده اند، تا ) و بيرون از حاکميت(جريانات فکری بيرون از خود 

. هژمونی خود بر جنبش را تحکيم و دوام آن را در روند آتی جنبش تضمين کنند
جريانی که اين گونه بر منش تک صدايی در جنبش پای می فشارد، فارغ از هر 
نام و صفتی که خود را بدان متصف کند، از التزام به پلوراليسم سياسی به دور 

واژه ای بهتر  -است و به گمان من برای توصيف ماهيت چنين جرياناتی هيچ کليد
  .نمی توان يافت »قدرت«از 
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برای اينکه به اين پرسش پاسخ دهيم، نمی بايست از چيزی غير از خود اصالح 
طلبی شروع کنيم؛ مثال اگر سعی کنيم به زعم خود از حقانيت انقالبيگری به نقد 
اصالح طلبی برسيم، در اساس همان راهی را رفته ايم که اصالح طلبان برای 

يعنی نفی انقالبی گری را معادل حقانيت (اثبات حقانيت خود مکرر طی کرده اند 
؛ ضمن اينکه در اين صورت اعتبار استدالل ما تنها به )مشی خود قلمداد می کنند

 .دايره کسانی محدود می شود که انقالبيگری را در شرايط حاضر تاييد می کنند
در معنای (به رويکرد سياسی اصالح طلبی  »ايجابی«بنابراين بياييم از منظری 

بنگريم و سپس در مورد حقانيت يا تناقضات درونی جريانی که در ) عام آن
 :کشور ما خود را اصالح طلب معرفی می کند داوری کنيم

برای اصالح طلبی هر تعبيری که در ادبيات سياسی قايل باشيم، گريزی از آن 
نيست که اصالح طلبی در معنای عام خود خواستار ايجاد سطحی از تحول در 

است، با شيوه ها و راهکارهای معين؛ ) يا حوزه ای معين از آن(ساحت جامعه 
پايبندی به قانون و نيز پايبندی به روش های مسالمت می تواند گونه هايی از اين 

در هر حال به نظر می رسد دو پيش فرض اساسی در نگرش . راهکارها باشد
برای تامين (يکی اينکه جامعه به گونه ای از تحول : اصالح طلبانه وجود دارد

نياز دارد و لذا پی گيری سياسی  (خواسته ها و نيازهای فوری يا دراز مدت مردم
برای آن ضرورت دارد؛ دوم اينکه در چارچوب روش های اصالح طلبانه 

دستيابی به چنين تحولی امکان پذير است، هر چند ممکن است در کوتاه مدت 
 .نتيجه ی ملموسی حاصل نشود

اينکه در يک جامعه ی معين و در شرايط تاريخی مشخص، تحول در چه حوزه 
در يک . هايی و در چه سطحی ضرورت دارد به طبع بحث دامنه داری است

حالت فرضی می توان تصور کرد در ميان تحول خواهان، اجماعی عمومی بر 
چه چيزی اصالح طلبان را از : پرسش اين است که .سر محور تحول وجود دارد

متمايز می کند؟ باز هم ) در همان حوزه های مورد اجماع(ساير تحول خواهان 
در آن حوزه (در يک بيان کلی می توان گفت يکی سطح تحول مورد نياز جامعه 

و ديگری راهکارهای پی گيری برای متحقق کردن آن، که البته اين دو جدا ) ها
در نگرش اصالح طلبانه، برای پرهيز از تنش های مختل کننده و  .از هم نيستند

هزينه های اجتماعی، تحوِل مطلوب، تدريجی و مرحله ای است و پی گيری آن 
هم بايد به گونه ای باشد که با اين خصلت سازگار باشد؛ يعنی روش های مسالمت 

با (به همين خاطر نگرش اصالح طلبی عموما . قانونی (يا اساسا(آميز و ترجيحا 
گرايش زيادی به سياست ) انتخاب ساده ترين راه برای تامين خصلت های ياد شده

نخبه گرايانه دارد؛ يعنی سياستی که در آن توده مردم حداقل به طور مستقيم در 
حوزه ی سياسی کنش گری و دخالت گری ندارند و فضای سياسی در اختيار 
کسانی است که با قوانين بازی سياست آشنا و بدان پايبندند؛ طوری که ميدان 

توده  »مهار«سياست دستخوش تنش های سياسی بزرگ و احساسات غير قابل 
به همين خاطر در نگرش اصالح طلبانه حرکت در چارچوب رقابت . ای نگردد

های حزبی و مبارزات پارلمانی و نظاير آن امر مطلوبی شمرده می شود و حتی 
عمدتا باور بر آن است که می توان احساسات توده مردم و نظرات آنها را هم در 

با اين حال اين سياست ورزی . مجارِی شيوه های پارلمانتاريستی سامان داد
اين مخاطره ی جدی را در بطن خود حمل می کند که به دليل عدم  »مطلوب«

ييوند و مشارکت مستقيم مردم در آن، سياست به حرفه ی معيشتی سياستمداران يا 
نخبگان سياسی بدل شود و مطالبات تحول خواهانه در داالن های دراز 

بوروکراسی و زير فشار البی های قدرتمندان گم شود؛ نقش و جايگاه سياسی 
ميان  »رسانه ها -کالن «مردم هم می تواند به سادگی و با ميانجی شدِن 

سياستمداران حرفه ای و مردم، و نيز با فشار دستگاهها و نهادهای سرکوب 
، به سطح استفاده ی )در معنای عام و از جمله شامل نهاد آموزش(حکومتی 

 .ابزاری و پوپوليستی در رقابت های انتخاباتی تنزل پيدا کند
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 .اولويت اصلی آنها و مقدم بر هر گونه تحول خواهی می گرداند
com.gmail@hosuri.amin 

 .نشريه ی خيابان هم انتشار يافته است ۶۶اين مطلب در شماره  *
  :پانوشت

هدف باشد و در قدرت بودن اصِل محوری، می توان  »قدرت«اگر کسب  (١)
سفارت  »مرگ بر استکبار«زمانی انگليس را استعمارگر پير ناميد و با شعار 

آمريکا را اشغال کرد و با اين چنين رويه های پوپوليستی به حذف مخالفان 
درباره ی اثرات [سياسی خود پرداخت و انقالب مردمی را به بيراهه برد؛ 

مخرب اشغال سفارت آمريکا بر روند انقالب و چگونگِی فراهم ساختِن بستر 
 :سياسی برای استقرار استبداد روحانيون اين مطلب را بخوانبد

 24897=essayId?jsp.printfriendly/com.rooz-akhbar.www://http
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زمانی ديگر می توان برای برقراری رابطه با  »قدرت«باری، با قطب نمای 
آمريکا با جناح ارزشِی حريف به رقابت تنگاتنگ پرداخت و يا در دانشگاههای 

آمريکا و انگليس و موسسات مطالعاتی وابسته به وزارت خارجه ی اين کشورها 
به دنبال کرسی استادی و فرصت های مطالعاتی يا تريبون های رسانه ای گشت، 

تا از آنجا برای جنبش مردمی رهنمودهای اصالح طلبانه صادر نمود و گاهی 
که به تعبير (البته به گفته ی امام راحل .... حتی جوايز بشر دوستانه هم گرفت

اين جنبش برای زنده کردن آرمان های مغفول مانده ی او به  »سران اصالحات«
 «!آمريکا هيچ غلطی نمی تواند بکند«، !)پا خاسته است

به عنوان نمونه ای جزئی تر و برای لمس نزديکتر تک صدايی بودن فضای  (٢)
رسانه ای مربوط به جريان اصالح طلبی، می توانيد مطلبی انتقادی و با ديد 
مستقل خودتان پيرامون آسيب شناسی جنبش سبز و يا در مورد افق های اين 

 !بفرستيد و خواستار انتشار آن شويد »جرس«يا  »روزآنالين«جنبش برای سايت 
 

عمل ديديم که اصالح طلباِن وطنی به عنوان سکان داران خودخوانده ی جنبش 
مردمی، نهايت آماج خود را برپايی رفراندوم در مورد حذف يا عدم حذف اين 

تا راه برای ورود دوباره ی آنها به عرصه ی قدرت هموار (اصل قرار داده اند 
و بدين طريق می کوشند آمال و ضرورت های جناحی خود را بر افق ) گردد

  .های جنبش تحميل نمايند
واقعيت اين است که در شرايطی نظير جامعه ی ايران که سرچشمه ی بازتوليد و 

امنيتی دستگاه حاکمه جای -تداوم استبداد در جوهر قوانين و پشتوانه های نظامی
دارد، اصالح طلبی در معنای واقعی آن نمی تواند افقی جز خواستِ تغيير قوانين 

و نهادهای استبداد پرور داشته باشد و در اين صورت دعوت به نافرمانی مدنی 
حول چنين خواسته هايی و تالش برای گسترش دامنه و تداوم آن، تنها راه ممکن 

اما از آنجا که پايبندی به چنين راهی، . برای پی گيری تحوالت دموکراتيک است
تعادل شوم نظام استبدادی را به چالش گرفته و در عمل استمرار هر حرکت 

اجتماعی مسالمت آميز در مسير نافرمانی مدنی، پايه های استبداد را به خطر می 
افکند، مرز ميان اصالح طلبی و انقالبی گری خواه نا خواه در اينجا ناپديد می 

به همين خاطر است که در مواجهه با جنبش آزاديخواهی مردم، از سويی . شود
حاکميت به شديدترين سرکوب ها متوسل می شود تا جنبش به چنين آستانه ای 

فراموش نکنيم بخشی از قدرت استبداد در شکست ناپذير جلوه کردن آن )نرسد 
است و به اين ترتيب تن دادن حاکميت به خواسته های اعتراضی مردم برای 

؛ و از سوی ديگر اصالح )تغييرات، تن دادن به شکست و نابودی تدريجی است
طلبان هم مکررا ترمزها را می کشند و مدام خطوط قرمز تحول خواهی را 

ترسيم و يادآوری می کنند تا مرزهای جنبش به افق هايی گسترش نيابد که تعادل 
مورد تهديد واقع ) که آنها هنوز خود را در مرزهای آن تعريف مس کنند(نظام 
  .شود

بنابراين آنچه اصالح طلبان را از دايره شمول اصالح طلبی خارج می کند آن 
است که آنها به جای تقدم دادن به اصل تحول جويی و پی گيرِی مطالبات 

مردمی، حفظ نظام را اولويت اصلی خود قرار داده اند و در مقابل سعی می کنند 
قامت مطالبات مردمی و تحول مورد انتظار و نياز  - به هر قيمتی که شده -

اينکه چه چيزی . جامعه را به اندازه ای بکاهند که با حفظ اين نظام سازگار شود
کرده است را بايد ) يا ناگزير(آنها را تا اين حد به حفظ اين نظام پايبند و دلبسته 

در سوابق گذشته و منافع و روابط کنونی آنها جست؛ اما وجه مسلم آن است که 
برای حفظ چنين نظامی که بارها و بارها نشان داده است که هيچ تغييری را 
برنمی تابد و نفس وجودش بزرگترين مانع هر تحولی است، اصالح طلبان 

جنبش را هم ) در صورت توان(حاضرند تحول را به کاريکاتور تحول بکاهند و 
آنها در چند ماهه ی اخير از هيچ بدعت و تحريف و شيوه ی  .به ناجنبش

. غيردموکراتيکی برای پيشبرد اين رويکرد خود در جنبش فروگذار نکرده اند
اينکه قوانين اين نظام و يا اسالم سياسی را سازگار با خواسته های دموکراتيک 

مردم و اهداف جنبش نشان می دهند، خود بزرگترين تحريف ممکن است و اينکه 
همگان را به حرکت در چارچوب قانون دعوت کرده و برای رد کنندگان چنين 

دعوت نابجايی حکم تکفير صادر می کنند، خود بزرگترين بدعت گذاری است و 
ترجمانی جز زير پا نهادن اصول  - هم –تالش برای تک صدايی کردن جنبش 

  .دموکراتيک ندارد
بی گمان پديده ی اصالح طلبی را تنها در پايبندی به تحول خواهی می توان جدی 

گرفت و به طبع شرايط خاص هر کشور و محدوديت ها و امکانات آن است که 
اما در حالت کلی حوزه . روش های مبارزه برای تحول خواهی را تعيين می کند

ها و سطح و ميزان تحول را خواست عمومی مردم و نياز جامعه و ديناميزم 
جنبش های مردمی تعيين می کند، نه آنکه جريانی برای خود اين حق را قايل 
باشد که با توجه به جايگاه و عاليق ويژه ی خود در ساختار قدرت، مضمون 

اصالح طلبی برای جنبش مردمی  -ظاهرا موجه  - تحول خواهی را در پوشش
با بهره گيری از نارضايتی عمومِی مردمی که از سرکوب و خفقان به (تعيين کند 

ستوه آمده اند و در عين حال مانند هميشه نامتشکل اند و هيچ رسانه و تريبونی از 
 .(آن خود ندارند

وطنی ما پيش از آنکه به جنگ انقالبی گری بروند،  »اصالح طلباِن«بنابراين 
بايستی تکليف خود را با نفس اصالح طلبی مشخص کنند، چون به نظر می رسد 
. آنها هنوز راه درازی در پيش دارند تا ردای اصالح طلبی بر قامت شان بنشيند

آينده ی نويی که آنها وعده می دهند هيچ ضمانتی ندارد، تا زمانی که پايشان را 
پافشاری بر حفظ و حتی تعديل اين . از لجنزار مسموم گذشته بيرون نکشيده اند

گذشته ی تاريخی، باهيچ آينده ی دموکراتيکی جمع شدنی نيست، چون المان های 
بنابراين اگر صداقتی . اساسی آنها با يکديگرهمخوانی ندارند و بلکه در تضاد اند

، بايستی گسست از تمامی تابوها »گسست از گذشته«در ميان باشد بخشی از اين 
را به نظام حاضر پيوند  »اصالح طلبان«و مناسبات قدرتی باشد که هم اينک نيز 

 حفظ نظام را  -خواه نا خواه  -می دهد؛ زنجيره ای از تابوها و مناسباتی که 
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آبادی،  آبادی که از خانواده اصيل اصفهان و از نسل يحيی دولت پروين دولت

آبادی بود نخستين شعرش را در  خواهی به نام صديقه دولت نگار و آزادی تاريخ
در طول تاريخ می بينيم که شخصيت های مهمی از اين . در کالس دهم سرود

خاندان در جامعه شکوفا شده اند و خدمات اين خاندان به جامعه فرهنگی ايران 
 .حائز اهميت است 

 
پروين در اشعارش آرزو می کرد که آن آدم برفی که در : نهضت قريشی نژاد

 حياط خانه درست شده، سرما نخورد
کارنامه بانو پروين  «: نهضت قريشی نژاد در مورد پروين دولت آبادی می گويد

او در طول بيش از دو دهه برای کودکان شعر . دولت آبادی ارزشمند است 
خورشيدی اشعاری را سرود که  ۴٠اين شاعر بزرگ در دهه ی . سرود 

اشعار پروين . مهرورزی ، عاطفه و ديگران را دوست بداريد را به همه آموخت 
خيال انگيز و از نگاه کودکان به مسائل نگاه می کند و کودکان را همنشين ابر و 

پروين خودش را جای کودکان می گذارد و در اشعاری که . هم کالم باد می داند
می سرايد آرزو می کند که آن ادم برفی که بچه در حياط يا بيرون از خانه 

درست کرده است سرما نخورد، و در عين حال هم تخيلش را غنی و بارور می 
 ».کند و حتی رقص پروانه را به بچه ها نشان می دهد

 
 شعر او پيام مادران برای جهان بود، هرچند خودش مادر نبود: شيوا دولت آبادی

شيوا دولت آبادی هم سخنان خود را به ياد پروين و ملک جهان خانم آغاز می 
او خواهرش را آرام، مهربان ، دلسوز و شاعر و انسان ويژه ای معرفی می . کند 

شعر او پيام مادرانه برای جهان بود،هر چند که او خودش  «: کندو می افزايد
دکتر شيوا دولت آبادی به مظلوم ماندن پروين در ادب فارسی اشاره  ».مادر نبود

پروين دوست نداشت خودش را مطرح  «: می کند، هرچند در ادمه می افزايد
شعر، او را می : بارها از او می شنيدم که می گفت«: او ادامه می دهد ». کند

 «: در همين لحظه است که شيوا دولت آبادی می گويد ».سرايد، نه او شعر را 
پروين برای کودکان شعر سرود ولی اين تنها کار او برای کودکان نبود، او حتی 

 ».پيک را برای کودکان به ارمغان گذاشت
 

ريشه شعر پروين در شعر عرفانی و رندانه شاعرانی چون مولوی : احمد محيط
 و حافظ است

در ادامه اين مراسم، آقای دکتر محيط در مورد اين بانوی فرهيخته صحبت خود 
 :را آغاز کرد

پروين دولت آبادی شاعری نوسراست که با شعر کالسيک هم پيوندی بی ترديد  -
 .دارد 

پروين با فرهنگ اين سرزمين آشناست و از طريق پيوند های خانوادگی با  -
بزرگانی چون ملک الشعرای بهار، جالل همايی آشناست و اين به شعر او ، حتی 

 .اگر قالب را شکسته باشد ، آهنگی کالسيک می دهد 
ريشه ی شعر پروين در شعر عرفانی و رندانه شاعران بزرگی چون مولوی و  -

 .حافظ است 
احمد محيط در ادامه به چهره های گوناگون انسان در شعر پروين دولت آبادی 

 :پرداخت
از ويژگی های انسان های حاضر در سروده های سال های نخست پروين می *

آميزه ای از اشتياق ، تنهايی ، دلزدگی ، خشم فروخورده و : توان چنين ياد کرد
خودداری انسانی است که بر گونه ی خود سيلی پرهيز می زند که اين ويژگی ها 

 :را در برخی از اشعار او همچون نمونه های زير می توان يافت
 
ديده ام عريانی جان پرده پوشی می / آشنا با حرف دل گشتم خموشی می کنم  -

 .کنم 
 من ز دل بيزار و دل بيزارتر/ جسم بيمار است و جان بيمارتر  -
خانه آباد ان که ما ديگر خراب / قصه گوئيدم که سر بردار و کام دل بر آر  -

 افتاده ايم
 :در سال های بعد انسان شعر پروين ابعاد تازه می يابد

در کنار تنهايی و آسيب پذيری ، گاه حسرت و گاه اميدواری مشخصه ی انسان  -
 :شعر پروين است 

 ....بشر تنها / زمين تنها / آسمان تنها  -
 در شرنگی سهد و در شهدی شرنگی/ زندگی اين است  -
که سبز دشت جهان است چشم در ره / سحر اگر گل خورشيد بشکند چه شود ؟ -

سرود صبح ز خود برد جان اگه / به بوسه ای تن شبنم بسوخت ز آتش مهر / او 
 .او

 :و آن چه پروين در شعرش از انسان می خواهد و برايش آرزو می کند

خواهي همچون  آبادي و آزادي زني از تبار يحيي دولت
 آبادي  صديقه دولت

 گزارشی از مراسم بزرگذاشت پروين دولت آبادی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، شاعر توانای ايرانی، با »پروين دولت آبادی«بزرگداشت : مدرسه فمينيستی
به مناسبت دومين سالگرد درگذشت وی روز  »روزی که نهالی کاشتم«عنوان 

 .پنج شنبه دوم ارديبهشت ماه در اصفهان برگزار شد
اين مراسم که با خوشامدگويی آقای مردانی ، مسئول حوزه هنری سوره، آغاز 

شد، با سخنرانی دکتر شيوا دولت آبادی، نهضت قريش زاده، دکتر احمد محيط، 
مژگان ثابت و سيروس دولت آبادی ادامه يافت و درانتها نيز فيلمی درباره اين 

 .بانوی شعر و ادب ايران زينت بخش مراسم شد
 

 ساده، متواضع و متفکر: پروين دولت آبادی
دولت آبادی شخصيت وااليی داشت که مانند او در  «: پوران فرخزادمی گويد

متواضع  او بانويی ساده، . ها کمتر پيدا می شود ميان شاعران امروز به ويژه زن
 .»ام و بسيار متفکر بودکه نظير او را کمتر ديده
بوده اند؛ ) مير محمدکريم(خاندان دولت آبادی از نسب سيدعبدالکريم 

از شوشتر به اصفهان مهاجرت کرد ودر .سيدعبدالکريم ازعلمای زمان خود بود
روستای دولت آباد ملکی خريد و به زراعت و ترويج دين پرداخت و فرزندان 

ايشان در اثر ناآرامی های اصفهان به تهران و ساير شهرها مهاجرت کردند و به 
ميرزا هادی ازعلما و معاريف زمان خود در اصفهان . دولت آبادی شهرت يافتند

شش پسر . و از سادات مرعشی که چندين قرن در مازندران حکومت داشتند، بود
ميرزا احمد، ميرزا يحيی، ميرزا علی محمد، ميرزا مهدی ،ميرزا محمد . داشت

 .علی و ميرزا رضا
حاج ميرزا مهدی، فرزند ميرزا هادی، يک پسر دارد به نام عبدالحسين که به 

از اين سه، . او سه پسر دارد؛ مهدی ، هوشنگ و بيژن. حسام الدين شهرت دارد
 ]١. [هوشنگ يک پسر به نام هادی دارد

 
در محله احمد آباد . ش. هـ  ١٣١۴پروين دولت آبادی فرزند حسام الدين در سال 

پدر او حسام الدين نماينده ی مردم اصفهان در مجلس شورای . اصفهان زاده شد
وی طبعی شاعرانه داشت واز . ملی ، شهردار تهران و معاون نخست وزير بود

 .تخلص می کرد) پری (کودکی شعر می سرود و 
پروين، تحصيالت ابتدايی و متوسطه را در زادگاهش و سپس تهران به پايان 

مدتی کوتاه در دانشکده هنرهای زيبا درس . شاگرد مدرسه امريکايی بود. برد
او از نوجوانی به شعر فارسی توجه نشان داد و اشعاری به . اما رها کرد, خواند

 .وزنهای نيمايی و قالبهای کالسيک دارد
آموخته رشته عکسبرداری داخلی از انگليس، دکترای آموزش پيش از  دانش

او با همکاری ليلی . دبستان از امريکا، و از بنيانگذاران شورای کتاب کودک
 .ايمن آهی به گردآوری گنجينه ادبيات کودکان پرداخت
های کودکان انتشارات  پروين دولت آبادی همچنين از ويراستاران بخش کتاب

وی تالش کرد تا شعر کودکان را از حالت پند گونه خارج کرده و . فرانکلين بود
وی هم . اشعاری که جنبه سرگرمی و تفريح برای ايشان داشته باشد ارائه کند

. چنين آثاری برای بزرگساالن نيز در هر دو سبک سنتی و نيمايی سروده است
پروين . وی از معدود نويسندگانی است که آثارش در کتب درسی نيز آمده است

 ٨۴شمسی در سن  ١٣٨٧هفت فروردين سال  و شنبه بيست  دولت آبادی روز سه
سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک 

 .سپرده شد
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 مکث 
 آرمينا اشوان

 
1( 

 زنی هستم
 سياه پوش

 از يک آن مکث زمان
 قطعه ای مکان         
 در چارچوبی از ساليان         

  
 مدتی است

 همراه آواز کالغی       
 ای مشبک بر پنجره       

 مشجر                        
 ام نقش شده                         

   
 
2( 
 زن

 بور   
 بوريا   
 به تن   
 ام تن       
 تن       
 تنفس       
 عبور يک مکث طوالنی          

 ام از تن                       
 تنديس                           

 زمان و زن                                 
 ام من                                          

 و من                                          
 منکسر                                             
 در حراج زمين و زن                                             
 در چشم های مرکبی                                             

 

 صميميت و يکرنگی -
 توان دوست داشتن و از خود بخشيدن -
 ساکن نبودن -
 انديشه ورزی و خرد -
 صبح انديشی و شب گريزی -
 .و ايمان داشتن به سرافرازی نهانی است  -
 .اگر يگانگی باشد  -

 
 رابطه ای عميق با پروين داشتم: مژگان ثابت

مژگان ثابت از ديگر سخنرانان اين مراسم بود که که نمايشگاه عکس و نقاشی 
 .نيز در کنار اين مراسم برپا کرده بود

ساله بوده است که پروين دولت آبادی را از نزديک در  ١٨ثابت می گويد که 
او رابطه اوليه خود را با پروين . منزل يکی از دوستانش در اصفهان می بيند

رابطه مادر و فرزندی توصيف می کند و سپس می افزايد که رابطه او به پروين 
رابطه ای دو وجهی بوده که از يکسو تداعی گر رابطه استاد و شاگردی و در 

 .نهايت رابطه مريد و مرادی بوده و از سوی ديگر ياوری برای او 
 

 سيروس دولت آبادی از خاندانش می گويد
و سرانجام، اين مراسم به يادماندنی، با سخنان آقای سيروس دولت آبادی که 

و بعد از . مختصری در موردخاندان دولت آبادی صحبت کردند به پايان رسيد
 .پذيرايی فيلم کوتاهی از زندگی اين بانوی فرهيخته پخش شد 

جای شگفتی  «:پوران فرخزاد با اشاره به آخرين شعر پروين دولت آبادی افزود
خواند  است که در چند روز پيش از مرگش، شعری سرود که وقتی آدم آن را می

 .»تواند مال يک زن هشتاد و چندساله ی بيمار باشد گويد که اين نمی به خودش می
 

 ......روحش شاد و يادش گرامی 
 

در انتها شايد بی مناسبت نباشد که سخن را با شعری از پروين دولت آبادی که 
 :آغازگر مراسم يادبودش بود به پايان ببريم

 
 خدا

 به مادر گفتم اخر اين خدا کيست -
 که هم در خانه ی ما هست و هم نيست -

 
 تو گفتی مهربانتر ار خدا نيست -
 دمی از بندگان خود جدا نيست -

 
 چرا هرگز نمی آيد به خوابم -
 چرا هرگز نمی گويد جوابم -

 
 نماز صبحگاهت را شنيدم -
 ترا ديدم ، خدايت را نديدم -

 
 !فرزند «: به من آهسته مادر گفت  -
 خدا را در دل خود جوی يک چند -

 
 خدا در بوی و رنگ گل نهان است -
 بهار و باغ و گل از او نشان است -

 
 خدا در پاکی و نيکی است فرزند -
 ».بود در روشناييها خداوند  -

 
گزارش و عکس های مراسم از الهه باقری، دانشجوی رشته تاريخ و پژوهشگر 

 مسائل زنان
 :پانوشت

 
، خاندان مرعشی در ايران،ترمه  )١٣٧۶(، ) هوشنگ (مرعشی ، علی اکبر ] ١[

، شجره خاندان )  ١٣۶۵( ، ) هوشنگ (و نيز؛ مرعشی ، علی اکبر ۵۶، ص 
 .٢٨١تا  ٢٧٧مرعشی ، ج اول ، اهواز ، شرکت تعاون فاميل مرعشی ، ص 
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 يار، دف بزن 
 شهال بهاردوست

 
 هيس، هيس
 حرف هيچ

 به ديواری دستم پيچ
 اينجا از من تا نقطه

 چقدر ماجرا، چقدر خون 
 روی مچ، تا ساق پام
 وای مُچاله، رويم سياه
 سياه پوش، مادر به راه

 "!نه " هزارش گفتم که 
 

 آغاز ماجرا، هوا به هوا 
 سر به هوا، گيج

 نقطه در جا، بر بال باد
 تازه، تازه 

 !ختم ماجرا هم با رنِگ عزا
 سر بريده، بريده، بريده
 حرف از پس ُو پيش

 مثل دست ُو پام، تا تيری به مهره هام
 دلم از عالم، بوی کفن 

 ميانِ  شب يار، دف بزن
 دخترم، کف بزن

 
 آلوده دستم به خط

 هميشه بی تاب، در قفس 
 رنگ و وارنگ گلهایِ  من

 تنگ هميشه اين نفس
 پچ پچِ  من با مالفه، آغوشِ  سردِ  خانه 

 !مادرم زجه نزن
 تن داده ام به آب، به واژه های ناب 

 سرخی چشم های من، از گرده های هواست 
 فکر نکن از خطاست، خطا گاهی رواست 

 حاال هيس، هيس
 حرف هيچ

 يار، دف بزن
 دخترم، کف بزن

 !همينجا ختم ماجراست
 

 پرومته در سوگ و در سرود 
 خسرو باقرپور

 
 سکوت 

 چکه 
 چکه        

 چکه              
 چکه                    

 با نقره ی باران می بارد 
 و سايه ی سبز تو نمناک می شود 

 
 رديف چناران 
 شانه به شانه 
 با ساز باران 

  *در حاشيه ی کهربايی ی ناب سراب نيلوفر
 و در حضور عظيمت 

 به چوپی ی شور انگيزی 
 می موجند 

 
 ترنم نوای لطيفی 

 در گوش من 
 درد های غريبم را درمان می کنند 

 و هر ياد ديگر 
 روح سياهی است 

 که تند و باد پا 
 از اين گندم زار متالطم می گريزد 

 
 و می دانم 
 خوب می دانم             

  *در شکوه بيستونی ی اين غروب
 تو هم کوبش قلب سنگی ی فرهاد را می شنوی 

 و فرق صدای تيشه و دل را 
 خوب می دانی 

 
 تو دور می شوی 

 دور 
 دور 

 دور می شوی 
 و من در رنگ نيلی ی اين غروب 

 پير می شوم 
 

  *با دال پر غرور داالهو
 بر آسمان تيره غربت می چرخيم 

 همپرواز پرشکوه عقاب اندوهگين و پير يونانی 
 فرياد می کشيم 

 در اوج 
 رو به اوج 

 صعود می کنيم 
 

 و حاال 
 در انتهای افق 

 تو می بينی 
  .سقوط عقابان را در گدازه ی خورشيد

 
  ...و بعد

 بازهم 
 سکوت 

 چکه 
 چکه       

 چکه             
 چکه                    

 با نقره ی باران می بارد 
  .و سايه ی سبز تو نمناک می شود

 
مردم منطقه . همگی نام اماکنی اسطوره ای در کرمانشاه هستند*

صدای تيشه . معتقدند جام جم در درياچه سراب نيلوفر افتاده است
دال به معنی عقاب است و . فرهاد هر شب ازکوه بيستون می آيد

 . کوه داالهو جايی است که عقابان بر آن آرام می گيرند
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 آتش 
 شکوفه تقی 

 
   باشد،  زندگی، شايد، خوابی

 يا وحشت بيداری، که گيسوی آل، 
 يک نظم پيوسته،  در 

 زوال،  يا آشفتگی بی
 . ريزد ی تولد می ژوليده، بر سينه

 
 ی مسافری،  يا پروانه

 ی هيچ،  که با پرواز از پيله
 گريزد،  به آسمان پوچ، می

 
 خواهم هنوز،  من می

 به سرنوشت عطرآگين ياس رازقی 
 آن گونه آغشته شوم که امروز، 

 فرو نبرم هوايی، 
 . نام زيبايی مگر به

 
 و عشق را 

 بدانم، که امروز   تالقی دو معصوميت يگانه
 در صورت پر ابهام يک آينه، 

 زند،  ميان روشنايی دو شمع لبخند می
 انديشد کاسبکارانه،  نمی

 . مبادا، سيب را يکی بيگانه، بيشتر گاز بزند
 

 قراری کنجکاو يک نوپا،  و زندگی را، بی
 کشد خود را،  ی قرمز، بيرون می ا که از کالسکه

 ی کامينی ديرپا،  تا در عتيق سفالينه
 . جستجو کند آتش را

 . و نترسد که بنوشد آن را، موسی وار
 

 : اند بر ديوار و نخواند، خط خدايان را که نوشته
 ! پرومته«

 ! زنجير
 ! زنجير
 ! زنجير

  »!بدار  از آتش دست
 

 گاهی به شکِل کهن سالِ  مرگ
 سيدعلی صالحی

  
□ 
  

 هرجا و هر کجای جهان که باشم
 خود برمی گردم، خواب  باز به بستِر بی

 باز اين عطر و اسم توست 
 که مرا 

 .خواند ها می به مرور واژه
 من از شروِع تو بوده

 که شب را 
 .خواهم برای رسيدن به صبح می

  
 و تو 

 هر جا و هرکجای جهان که باشی 
 .گشت باز به رؤياهای من بازخواهی

 تو مرا ربوده، مرا ُکشته 
 ای ها نشانده مرا به خاکستِر خواب

 هم از اين روست که هر شب 
 .تا سپيده دم بيدارم

 !دشوار است
 کسی باورنخواهدکرد،

 اما تو 
 ای، تکلِم خواناترين کلمات را از من ربوده

 تو
 .ای ی دريا َپَرستِ  مرا از تخيل تشنگی ربوده دل و ديده
 آور نيست حيرت

 آيد عشق گاهی به شکِل دوست می
 !ام الل زبان... عشق گاهی به شکِل 

  
 انصاف  به من بگو بی
 ست  اين چه خوابی

 !دارد که دست از ربودن رؤياهای من برنمی
  

 عشق 
 همين است در سرزمين من،

 های خويش را  ی خواب من ُکشنده
 .دارم می دوست

  
 هاست  حاال هزاره

 خانه به خانه ُو
 کو به کو،
 گردم و باز  هی می

 .يابم به اين جهان بازت نمی
 جهان

 اين جهاِن بی هر کجا 
 که مرا در مرارِت کلماتِ  خود 

 .است کشته
  



33 

 1389ارديبهشت ماه   3

 / به عبا رت آ خر و  
 !مرا ببخش /  با آ خرين سکه ها يم 

 محمود معتقد ی 
 
1 
 

 پد ر آ گوستين
 د وزخش را به تو می فروشد

 پرند گا ن تبعيد ی
 هرگز

 به خا نه بر نمی گرد ند
 د ر ختا ن

 !چه خا مو شند 
 
2 
 

 زند گی کوتا ه ست
 اعترا ف می کنم

 يک سکه
 بد هکا ر تو ا م

 لطفا
 مثل هميشه / کمی و 

 مر ا ببخش
 
3 
 

 آ خرين سکه ها يم را
 می بخشم/ به شا م تو

 !سفر به خير 
 خوا هر مقد س

 يا د م رفت
 به فکر اسب ها با ش 

 
 
 

 کسی را دارم *من در کالگری
 مجيد نفيسی

  
 من در کالگری کسی را دارم

 کند  که به من فکر می
 آنروز که در تهران از او جدا شدم

 منتظر تولد فرزندش بود
 رفتيم  ها به حياط می  ما شب

 ها را بشنويم  تا صدای گلوله
 ها پشت درهای بسته  و صبح

 داديم  تکه شدن خود گوش می  به صدای تکه
 اند  های من در سراسر جهان پراکنده  اکنون پاره

 اند  و حتی در کالگری هم خانه کرده
 پوشم  جا پوستينی پشمين می در آن

 و همراه با پسری ده ساله
 داند  که ديگر فارسی نمی

 .های قطبی خواهم رفت  ها و گوزن  به تماشای خرس
 

  شهری در کانادا* 

 شد که بشکفد می
 اهللا مسعودی نصرت

  
 تو اگر تفسير ماه را

 تابد، فهميده بودی وقتی به خواب نيلوفر می
 گاهی پريد به می  ات خواب ازچشمان

 که ديوار
 سوز »رند عالم«ی آن همه  در ديده

 .آوار گشته است
 ی درختِ  دی  تو اگر به سوزِ  فاصله
 ی پرستو رسيده بودی و آغوش دور افتاده
 که کوچه ُو خيابان

 آن همه چشم ِِ پراز سقف را
 ی تنهايی  بر گونه

 .کرد ستاره باران نمی
 اش بر رود قسم به درخت ُو سايه

 قسم به نمِ  ناگهانِ  باران
 و رهگذری که خود 

 شد که بشکفد با بوی خاک می
 ی کبوتر وقتی که مرهم آسمان را هم قسم به بالِ  بسته

 اند های کور گور کرده الی گره درالبه
 که اگر تو 
 بار در باران فقط يک
 کشيدی شعله می

 تابیِ  باد ُو قوسِ  باران ات در فهم بی دل
 شد چنان بر باد می

 بالِ  قاصدکان که هم
 های انتظار ُو  تا چشم
 های بوسه دهان
 .گشودی پر می
 !تو؟

 زار  تو ُو تفسير گندم
 آن هم وقتی که اين بوم 

 !هاست حيرانِ  هزار توی عزيز رنگ
 طاقت است ُو قسم به ساحلی که پر از قايقِ  بی

 شده های سنگ طناب
 که سنگ ُو صخره هم 

 کنند به اخم تو پشت می
 ات برمال شود و بادها تا نشانی

 پرنده  های بی سر بر کبوتر خان
 هاست که سوگ ُو سرودشان را  سال

 .اند از سرگرفته
 تو اگر تفسير ماه را

 تابد، فهميده بودی وقتی به خواب نيلوفر می
 که کلماتِ  اين شعر

 به اين شکلِ  مادرمرده 
 نشستند کنار هم نمی

 و من 
 .گفتم از قهِر سنگ ُو صخره نمی

  
 


