
دمکراسی و آزادی زمانی به ثمر می رسد که   فضای 
 . شکوفايی و رشد انديشه ها در جامعه مان پديد آيد

ما بايد ياد بگيريم تا با احترام متقابل به  دگر انديشان با 
هم وارد ديالوگ شويم و در جهت ارتقاء جامعه و 

حذف . رسيدن به آنچه که خواهانش هستيم تالش کنيم
ديگران و ناديده گرفتن خواسته های آنان ثمری جز  

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

آوردن امکانات يکسان برای رشد کودکانمان و 
برابری اجتماعی و حقوقی زنان و مردانمان  است که 

 .   به ايرانی آباد و آزاد خواهيم رسيد
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 بهاران خجسته باد

 صد بهار گرميزا  سر زد از زمستانم

 
 : پيام هاي نوروزي مير حسين موسوي و زهرا رهنورد

 مي خواهيم آزادي به ميهنمان باز گردد 
 : مهدي كروبي

چطور حرفهاي شاه نادرست بود اما حرفهايي كه با همان منطق از زبان شما گفته مي شود 
 درست است؟ 

 1389ي كانون نويسندگان ايران به مناسبت نوروز  بيانيه
 پيام نوروزي دبيركل سازمان ملل متحد به ايرانيان

 :پيام پروين فهيمي مادر سهراب اعرابي
 آرام نگيريم كه آسودگي ما عدم ماست 
 سالگرد مرگ اميدرضا ميرصيافي در زندان

 سين را در مقابل بازداشتگاه برپا خواهم كرد هفت: مادر كاوه كرمانشاهي
 

آغاز سال نو به وقت ايران ساعت  بيست و يك و دو دقيقه و سيزده ثانيه بوقت ايران مي باشد 

اخبار روز فرارسيدن سال نو را به 
خود شادباش می   خوانندگان و همکاران

گويد و برای مردم ايران سال پيروزی بر 
  استبداد را آرزو می کند

 گزارش تصويري از دهمين سالگرد تاسيس 
 سايت اخبار روز
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 پيام های نوروزی موسوی و رهنورد 
 مي خواهيم آزادي به ميهنمان باز گردد 

 
 
 
 
 

 .ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد به مناسبت فرا رسيدن سال جديد پيام های نوروزی جداگانه ای منتشر کردند: اخبار روز
را سال استقامت و پايداری بر مطالبات برحق و قاونی ملت ايران دانسته  ٨٩به گزارش کلمه، ميرحسين موسوی در پيام ويدئويی خود خطاب به ملت ايران سال 

 .گرد در ارتباط با اين مطالبات را نداريم سال جديد سال استقامت بر اين مطالبات به حق و قانونی است و ما حق عقب کشيدن و عقب: و تاکيد کرد
 

 :متن پيام ويدئويی ميرحسين موسوی به شرح زير است
 

جا دارد به ويژه از خانواده شهدا و رزمندگانی که برای استقالل کشور دفاع کردند . گويم فرا رسيدن موسم سبز بهاری و عيد ملی نوروز را به همه ملت تبريک می
، چون اين قافله به هم پيوسته است و سرنوشت اين شهدا را در طول ٨٨ديدگان سال  و از خانواده جانبازان و همه کسانی که آسيب ديدند، ياد کنم و شهدا و آسيب

 .ها است ها و رنج اگر امروز ايرانی سرافراز و ملتی آزاد داريم ناشی از اين فداکاری. دانم تاريخ کشور به هم پيوسته می
 .طبيعی است که مردم خواستار حفظ حرمت اين خانواده ها باشند. نزد خدا روزی می خورند و در سرنوشت ما تاثير می گذارند. شهدا زندگان واقعی هستند

ملت ما به هم . ياد کنم ها و همه ملت تبريک عرض کنم به ويژه جا دارد امسال از ايرانيان خارج از کشور نيز ها و جناح ها، فرهنگ جا دارد به اقشار، اقوام، قوميت
دامنه اين جنبش آنچنان فرا رفته است که در آن سوی دنيا مردم خود را وابسته به هويت عميق ايرانی، اسالمی، . پيوسته هستند و اين از برکات جنبش سبز است

ان داخل و کنند در سرنوشت کشور و ميهن خود مشارکت داشته باشند به ويژه جوان کشند و سعی می دانند و برای انقالب و عظمت و پيشرفت کشور زحمت می می
 .ها و خسارت را دادند خارج از کشور، گروهی که بيشترين قربانی

جديد را به همه  سالتا جايی که من اطالع دارم نسل سوم و چهارم ايرانيان خارج از کشور درست مثل جوانان داخل ايران، در حال فعاليت هستند و در اين فرصت 
اين  اند و جا دارد ملت عزيز ما در سال جديد، به ويژه در روزهای اول سال يار ديدگان و شهدا در اين باره نقش وااليی داشته های آسيب خانواده. گويم آنان تبريک می

 .ها باشند و به طور مناسب، در ديدارها امکان دلگرمی آنان را فراهم آورند خانواده
ملت عزيز ما شاهد شور و هيجان وسيعی به خاطر انتخابات بودند و آنچه زيبا بود محبت مردم به يکديگر و صفوف . ای بود سالی که گذشت برای ملت ما سال ويژه

توانست به يک جشنواره بزرگ برای ملت تبديل و سرآغاز حرکت جديد در تاريخ کشور  اين انتخابات می. ها بود که دراين سال شاهد بوديم متحد مردم از همه جناح
رای سابقه در اين انتخابات شرکت کرديد و عزم خود را ب های رأی شد و شما به طور وسيع و بی اين حرکت منجر به حضور گسترده مردم در پای صندوق. شود

اما پاسخی که به اين حضور داده شد متأسفانه منجر به اين شد که در فاصله کوتاهی پس از . تغيير، دگرگونی و استقالل کشور و حاکميت عدالت و آزادی نشان داديد
نشده بود که  ۵هنوز ساعت . خرداد شروع شد ٢٢ريشه اين مسئله از روز . ها آمدند به خيابان »رأی من را پس بده«و يا  »رأی من کجاست«انتخابات مردم با شعار 

شب ستاد مرکزی انتخابات اينجانب نيز مورد حمله قرار گرفت و تا فردا صبح چند بار تيتر  ٨يکی از ستادهای مهم انتخاباتی بنده مورد حمله قرار گرفت و ساعت 
 .روزنامه کلمه سبز با حضور نيروهای امنيتی عوض شد

دنباله . دوضعيتی که پيش آمد يک ذهنيت را برای مردم در مورد عدم مديريت صحيح و اسالمی انتخابات شکل داد که ريشه بسياری از اتفاقات در کشور ش
های دانشجويی،  جنايات کهريزک، مسئله خوابگاه. موضوع، پاسخی بود که به اعتراضات داده شد که اين پاسخ در خور عظمت، آزادگی و سرافرازی ملت ما نبود

 .خرداد و حوادث بعدی از جمله روز عاشورا، مورد انتظار مردم کشور ما نبود ٢۵خرداد و حتی  ٣٠کشتار 
يکی از به . ها درخورشان نبود اما اينگونه نشد و پاسخ. دادند شدند و به مردم توضيح می شد و مردم بايد اقناع می اگر مسئله سياسی بود بايد به شيوه سياسی حل می

ای در تاريخ کشور  کننده خرداد بود که ملت به صورت گسترده در اين روز حضور پيدا کردند و آن را به روز تعيين ٢۵ترين روزهای اين جريانات، روز  يادماندنی
 .آن روز همواره شهادت خواهد داد که روحيه مردم در روزهای پس از انتخابات چگونه بود. تبديل کردند

نتظار داشتيم پاسخی گونه تنش، رأی و نظر خود را اعالم کردند و ما ا دادند و بدون ايجاد هيچ آميز در حالی که شعارهای ملی و اسالمی می مردم به صورت مسالمت
 .رددرخور اين روحيه لطيف ملت داده شود اما اتفاقات بعدی آن را نشان نداد و ما شاهد برخوردهايی از نوع ديگر بوديم که مسئله را دشوار ک

جر به بيداری در خواستند با شرکت در انتخابات آزاد در سرنوشت خود سهيم باشند و آينده را خود شکل بدهند اما اتفاقاتی که بعدًا افتاد من خرداد مردم می ٢٢در 
هايی مثل رأی و تعيين تکليف  اين روند از خواسته. ملت اشکاالت و انحرافاتی را کشف کردند و مطالبات جديدی با طيفی وسيع شکل گرفت. ميان ملت ما شد

گيری کرد که همه مطالبات در تحقق اهداف قانون اساسی و آن  آنچه جنبش عظيم سبز با تعاملی که بين افراد شکل داد نتيجه. انتخابات آغاز و به مطالبات ديگر رسيد
 .ای شد که اکثريت هم آن را قبول کردند هم بدون تنازل بايد تجلی يابد و اين امر تبديل به شعار گسترده

بدون آن ما وحدت نداريم بلکه هرج و مرج . قانون اساسی يک ميثاق ملی است. ای برای سرنوشت کشور ما دارد العاده حقيقت اين است که اين شعار اهميت فوق
 .معنا ساختن آن است ای به هم پيوسته است و باطل کردن يا تضعيف بخشی از آن به مثابه بی قانون اساسی مجموعه. داريم و دورنمای تاريکی داريم

کردند برای آن که انسجام قانون آسيب نبيند،  زمانی که قانون اساسی تدوين شد، حتی آن کسانی که آن عناصر را تدوين می. قانون اساسی را بايد يکپارچه ديد
شود که  ها و مطالباتی يکپارچه تأکيد می ها، خواست در تمام اينها اصول به يک مجموعه از ارزش. ای برای آن تهيه کردند که اهميت آن هم زياد است مقدمه
بينند که راه گشودن به آينده درخشان  را ديدند راه حل را در اين می.. اکنون هم مردم که مشکالت اجرايی، سياسی و انتخاباتی و . توانند از هم جدايی بگيرند نمی

 .برای ملت بازگشت به قانون اساسی آن هم بدون دخالت دادن ساليق سياسی است
اينگونه  .صالح شودی ااگر اصلی از قانون اساسی ايراد هم دارد باز هم راه اصالح آن معلوم است و بايد با نظر مردم و مطابق سازوکارهای موجود در قانون اساس

وال مردم و وارسی های مطرح در قانون اساسی، يا انتخابات آزاد، غيرگزينشی و رقابتی، عدم تجسس بر اح های آزاد و يا آزادی نيست ما بتوانيم حق داشتن رسانه
 .را حل نماييمتوانيم يک نظام منظم داشته باشيم و مشکالت  های مردم را بنا به مصلحت خود و برخالف قانون اساسی در کشور جاری کنيم و فکر کنيم می نامه

 گردد که مطالبات به حقی است و راه عظمت ملت، رستگاری تمامی  گيری اين مطالبات بازمی بخشی از آن به شکل. با مسائل و مشکالتی روبرو هستيم ٨٩سال 
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ب کشيدن و ها و مسير پيشرفت ملت است و اين مطالبات ادامه خواهد يافت و سال جديد سال استقامت بر اين مطالبات به حق و قانونی است و ما حق عق جناح
ما اين قانون اساسی را در ميان امواج خون شهدا به دست آورديم  .دانيم گرد در ارتباط با اين مطالبات را نداريم و آن را خيانت به ملت و اسالم، خون شهدا می عقب
 .توانيم آن را راحت از دست بدهيم و همه بايد به آن بازگردند و نمی

دورنمای اقتصادی کشور دورنمای روشنی . شود که اميدوارم اينگونه نشود در کنار اين مسئله، مشکالت ديگری نيز وجود دارد که قبًال هم بود و امسال تشديد می
ديدم ولی آن را  رغم تمام مسائل و مشکالت يک کارآمدی را در نظام اجرايی برای حل مشکالت می داشتم که علی دوست می. نيست و من از اين مسئله خشنود نيستم

گذاری، به معنای بيکاری و فقر وسيع است و انبوه  ، رشد بسيار کمی است معنای اين روند در کنار کاهش سرمايه٨٩بينی رشد اقتصادی در سال  پيش. بينم نمی
تدبيری وضعيت پيرامونی  های روشن، ماجراجويی و بی از طرف ديگر به دليل نبود سياست .قشرهای مستضعف و الغر شدن طبقات ميانی که پيش روی ما است

رسد  الملل داريم و به نظر می ما بدترين حالت را در سياست خارجی و روابط بين. ما، وضعيت خوبی نيست و يک وضعيت تهديدکننده عليه ما شکل گرفته است
 .ها و فشارهای بيشتری را شاهد باشيم ساير تحريم

–ن تکافل اجتماعیجاودا  ها بکشاند و در عين حال اصل ها و استان در اين شرايط جا دارد جنبش سبز اول فکر کند که دامنه امواج خود را به همه اقشار، قوميت
های ديگری که در اين ارتباط پيش روی مردم قرار  به مردم، همسايگان و محالت بايد با توليد کار، اشتغال و کمک رسيدگی کنيم و انواع راه. اسالمی را زنده کند

 .دارد
شوند را کم  روبرو می شود مردم با آن تر کنيم و با کم کردن تشريفات بيشتر به فکر مردم باشيم و بتوانيم مقدار زيادی از مشکالتی که تصور می ها را ساده زندگی
 .دشود نور اميدی بتاب ديدگان و رفت و آمد با آنها، يقينًا هم موجب رضايت حضرت حق خواهد بود و هم باعث می رسيدگی به خانواده شهدا و آسيب. کنيم

اهللا خداوند ما را  ويم و انشاءای نداريم تا اين راه را بر گذرد و يقينًا ملت اميدوار است که اين راه را برود و چاره من اعتقاد دارم راه عظمت ملت ما از اين مسير می
ای از روی انتخاب  ای درجه دو انتخاب کنند و عده يک انتخابات درستی که گزينشی نباشد که عده. به نتيجه قطعی خواهد رساند چرا که ملت خواسته غيرعادی ندارد

ملت ايران، ملتی بزرگ، پيشرفته و متمدن است و درست نيست مثل يک ملت غيرمتمدن و نادان با آن برخورد . آنها، انتخاب کنند درخور شأن ملت ايران نيست
های ملت و اراده ملی آنان حضور تجلی يابد و يقينًا اسالمی خواهد بود و نتايجی خواهد داشت و ايران  اجازه دهيد افکار و انديشه. شود و برای او تعيين تکليف کنند

 . های ملت هراس داشته باشيم نبايد بترسيم، بايد از پشت کردن به خواسته.آورد پيشرفته و آباد توأم با عدالت و آزادی را برای ما به ارمغان می
 .برم که مناسبتی با وضعيت کنونی ما هم دارد پايان می) ره(اين سخنان را با يک دعا از حضرت امام

 :(ره(حضرت امام
هايشان بازگردان و به همه ما صبر  و معلوالن ما را شفا و مفقودان و اسيرانمان را به دامان خانواده. بارالها، تو خود شهدای ما را در جوار رحمت خود جای گزين

 .و توفيق عنايت فرما
 

 پيام نوروزی زهرا رهنورد
 

 .بنابر اين گزارش خانم زهرا رهنورد نيز به مناسبت فرا رسيدن سال نو و بهار طبعيت پيامی را خطاب به مردم ايران منتشر کرد
می خواهيم قانون مداری که می . در اين آغاز سال می خواهيم که آزادی به سرزمين مان بازگردد، اين تحول حال است: دکتر رهنورد در اين پيام تاکيد کرده است

تقلبات و شائبه ها کنار رود ، تبعيض در هر . توان گفت دويست سيصد سال است که انسان ها به شکل مدرن برای آن تالش کرده اند مجددا بر سرزمين ما حاکم شود
 .شکلی که هست چه تبعيض برای مسائل مادی ، طبقاتی ، اقتصادی ، فرهنگی و تبعيض در مورد مسائل زنان برطرف بشود

 
 :متن پيام ويدئويی زهرا رهنورد

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 . اين ايام نوروز باستانی کهن و هميشه جاودان را به هموطنان عزيزمان در ايران و هر گوشه ای از جهان که هستند تبريک عرض می کنم
 .يا مقلب القلوب و االبصار ، يا مدبرالليل و النهار ، يا محول الحول واالحوال ، حول حالنا الی احسن الحال

عه ی مدرنی که جامچقدر عجيب است که اين مراسم باستانی با چنين روايت زيبای اسالمی عجين شده و نه تنها با روايت زيبای اسالمی ، بلکه با امروز ما در 
 . وجود داريم و در اين ايام سبزی که جنبش سبز در واقع بر آن مهر و امضای زيبايی های خودش را زده

و چه تقارن زيبايی است . جنبش سبز خواهان تحول وضعيت خود است ، وضعيت ملت خودش . حول حالنا الی احسن الحال در واقع همان خواست جنبش سبز است
ولی اجازه بدهيد که از حافظ . جنبش تحول خواه است، تحول از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب . جنبش سبز که جنبش برانداز نيست . تحول در هر زمينه ای 

 : مدد بگيرم و از اعتمادی که به او داريم در همه ی ايام زندگی مان خط مشی بگيريم يا صحبتی
 قرآن ز بر بخوانی در چهارده روايت                      عشقت رسد به فرياد گر خود به سان حافظ

فال نيست به . کرداد اين چهارده روايت که در واقع حافظ خود درباره ی خودش گفته و آن را با عشق توأم کرده حکايت از اين دارد که خيلی می توان به آن اعتم
 : بلکه تأسی می گيريم به او. طائرکم معکم ، خودتان هر چه باشيد همان ، گردن کسی نبايد چيزی انداخت: فال اعتقاد ندارم چون قرآن کريم هم می فرمايد 

 چنان نماند چنين نيز هم نخواهد ماند                رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند
 رقيب نيز چنين محترم نخواهد ماند                من ار چه در نظر يار خاکسار شدم
 کسی مقيم حريم حرم نخواهد ماند                     چو پرده دار به شمشير ميزند همه را

 چو بر صحيفه هستی رقم نخواهد ماند                         چه جای شکر و شکايت ز نقش نيک و بد است
 که اين معامله تا صبحدم نخواهد ماند                غنيمتی شمر ای شمع وصل پروانه

عشق را به “ ،  حافظ عزيز مورد اعتماد همه ی ما در شب های چله ، در روزهای عيد ، در موقعی که غم و اندوهی داريم ، در موقعی که خوشحال و شاد هستيم
قبال هم گفتيم که جنبش سبز را همه دوست داريم با هيچ کس دشمن نيست ، فقط . دلمان می خواهد در اين ايام همديگر را دوست داشته باشيم . “ فريادمان می رساند

 . يک مطالبات و آرمان هايی دارد
می خواهيم قانون مداری که می توان گفت دويست سيصد سال است که . در اين آغاز سال می خواهيم که آزادی به سرزمين مان بازگردد ، اين تحول حال است 

 .انسان ها به شکل مدرن برای آن تالش کرده اند مجددا بر سرزمين ما حاکم شود
زنان برطرف ئل تقلبات و شائبه ها کنار رود ، تبعيض در هر شکلی که هست چه تبعيض برای مسائل مادی ، طبقاتی ، اقتصادی ، فرهنگی و تبعيض در مورد مسا

و معموال رد آزادی های شخصی و فردی احترام گذاشته شود ، اين به معنای اين نيست که به جمع و خواسته های جمع احترام نمی گذاريم ولی فرد هم حق دا. بشود
 . حکومت های رسمی ايدئولوژيک به فرد حق نمی دهند که برای خود نظر و سليقه داشته باشد اما جنبش سبز اين را می خواهد

در واقع جنبش سبز همان مردم و آرمان هايش .مردم ما در جنبش سبز سازنده ی آن هستند ، جنبش سبز يک کتابخانه نيست که چند کتاب در آن گذاشته باشند 
مردم ما با همه ی تنوعی که کشور ما دارد ، کشور ما يکی از پيچيده ترين موقعيت های ژئوپولتيک و نژادی و زبانی . ما همه با هم هستيم ، ما بی شماريم . هستند 

رنگ و زبان ، الوان و السنتکم . که احترام بگذاريم به اين قضيه ، شعوب و قبايل اگر باشيد همديگر را بشناسيد :را دارد ، ولی خدا را شکر قرآن کريم می فرمايد 
 . اين تنوع و تکثر بسيار زيباست. نشانی از خداوندی است . اين ها از آيه الهی است 
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و هم چنين مجموعه ای از . جنبش سبز مجموعه ای از جنبش های زير مجموعه ی خودش است ، جنبش کارگران ، جنبش معلمان ، جنبش زنان و جنبش های ديگر 
داری همه  طرفگروه های مرجع است مثل گروه هنرمندان ، گروه ورزشکاران ، گروه هايی ديگری مثل طرفداران حقوق بشر که البته همه مان هستيم و در اين 

جنبش سبز در واقع حکايت يک نورافشانی است ، نورافشانی مردم که نور وجودشان به يک منشور می تابد . به نوعی هم پای هم هستيم ، و گروه های مرجع ديگر
جنبش سبز يک جنبش تحول خواه و آزادی خواه است و پيش به سوی . و تنوع رنگارنگ و قوس و قزحی زيبا در پرده ی تابلو الهی در سطح جامعه ايجاد می کند 

آن را می دانيم که يک ضرب المثل “ نرود ميخ آهنين در سنگ “ جنبش خشن نيست ، نمی خواهيم بگوييم . جنبش سبز جنبش لطيفی است. آرمان های بلند اسالمی 
به آن ميخ آهنين جع است ولی ما در دنيای مدرن می خواهيم بر همه ی اين ها پيشی بگيريم و حرف تازه ای بزنيم و هيچ سنگی را فکر نمی کنيم وجود دارد که را

 .به کار ببريم و اميدواريم همه مان با هم با نرمش پيش رويم و کل ملت ما ، نظام و مردم ما موفق باشند در آن آرمان های بلند
بر تارک آرمان های زنان آزادی ها و رفع تبعيض می درخشد ، اين آرمان زنان ايران فقط نيست ، آرمان تمام زنان جهان . اما نمی توانم راجع به زنان حرف نزنم 

من هميشه حرفم اين بوده که انقالب اسالمی يک . است منتها برخی از نقاط جهان موفق تر از ما بوده اند در رفع تبعيض ولی ما موفق نبوديم، واقعيت اين است 
رهبر کبير انقالب در ) ره)و اميدوار بوديم که در جمهوری اسالمی آرمان های بلند انقالب اسالمی و آرمان های بلند حضرت امام خمينی . پروژه ی ناتمام بود 

المی انجام اس جمهوری اسالمی تحقق پيدا کند ، چون به نحو خاصی انقالب ما با يک سرعت خاصی موفق شد و ادامه ی آرمان هايش را منتظر بوديم در جمهوری
جنبش سبز می خواهد همان ها  . بگيرد که آزادی ها بود ، قانون خواهی بود ، مساوات بود ، رفاه مردم بود ، رفع تبعيض های طبقاتی بود و نظاير آنها، ولی نشده

زنان ما در شرايط فعلی از تبعيض های زيادی رنج می برند، مثل تبعيض های حقوقی ، تبعيض های فرهنگی ،  . را دوباره پيگيری کند از جمله مسئله زنان را
 .تبعيض های قانونی و نظاير آنها

استالينی  هندبعضی ها خيال می کنند تا بحث رفع تبعيض پيش می آيد و مساوات طلبی ، نقش ها فراموش می شوند و يک جامعه ی خشنی که همه مثل هم می خوا
حتی نه تنها جنبش سبز بلکه تمام . نه اين حرف نيست اصال ، جنبش سبز نقش ها را می شناسد . عمل کنند ، سرها بريده شود همه اندازه همديگر شوند و مثل هم 

اين طور نيست که لطافت ، مادرانگی ، عشق آفرينی ، ايجاد شور و هيجان ، تداوم حيات . فعاليت های رفع تبعيض در سطح جهان نقش ها را می داند و می شناسد 
ريحانه . رفع تبعيض در واقع همان ادبيات دينی ما را می خواهد به يک شکلی در مورد زنان بکار ببرد . بشری ، در جنبش سبز فراموش بشود در رفع تبعيض 

 . يعنی لطافت و درخشندگی دارد اما قهرمانانه نبايد با آن رفتار کرد. است ، نه قهرمانه 
وقتی تبعيض هست در واقع آن ريحانه اسير قهرمانه شده است يعنی آن قهرها . قهرمان البته در اينجا به معنای ادبيات فارسی مان نيست بلکه يعنی با قهر و خشونت 

ما در واقع به طور جدی اين قضيه را در کنار تمام آرمان های جنبش سبز پيگيری می کنيم که . و شدت هايی که فرهنگ يا يک نظامی ممکن است بر او وارد کند 
خارج کند و زن واقعا در شأن و منزلتی ) چه قيموميت قانون باشد چه قيموميت های ديگر  ) رفع تبعيض و اعطای آزادی ها به زنان و آن را از قيموميت درآوردن

م هم در قلمرو انيکه همه ی فرهنگ های بديع و ارزشمند جهان برای آن قائل اند ، و از جمله اسالم عزيز خودمان بر آن قائل است ما به آن شأن و منزلت برس
 . فرهنگ هم در قلمرو قانون

به پيروزی رساندند را در نهايت تبريک می گويم به همه ی انسان های بزرگی که با هزينه های سنگينی که پرداختند اين انقالب کبير را حفظ کردند ، جنگ تحميلی 
ساله اخير تبريک عرض  سی و جنبش سبز را سرفراز کردند در تمام جهان ، به خانواده های زندانيان ، به خانواده های شهدا در تمام قلمرو تاريخ ايران به ويژه اين

ی پر شکوه ها اميدوارم زندانيان آزاد شوند و بر سر سفره های هفت سين در کنار خانواده های خود بنشينند و به ترجيع بند سبز جنبش سبز که پر از سين. می کنم 
بش سبز جن است ، عالوه بر سين های هفت سين ، سين سرفرازی ، سين سعادت ، سين سالمت و سين های خوب ديگر را به عنوان يک زنجيره ی ابدی سبزی های

 .و ما بی شماريم ، ما با هم هستيم، ما ايستاده ايم. در کنار خانواده هايشان بر سر سفره ی هفت سين داشته باشند
هر کس اين .منتها اين آرمان ها را ما می خواهيم ، مطالبات ما بايد تحقق پيدا کند  . جنبش سبز هزينه ی سنگينی پرداخت کرده و پای آرمان های خود ايستاده است

حتما چنين خواهد شد  که کار کرد فرقی نمی کند ، مهم اين است با سرفرازی اين آرمان ها که آرمان های خود انقالب کبير اسالمی هم هست تحقق پيدا کند و می دانم
 .و اميدواريم که همه خوشبخت و سعادتمند باشيم

 
 
 
 

 آرام نگيريم كه آسودگي ما عدم ماست 
 پيام پروين فهيمی مادر سهراب اعرابی

 با سالم 
مان به  ی آخر هر سال، برای ما مردم مسلمان و ايرانی يک وظيفه و نشانگر نزديکی شنبه زيارت اهل قبور، در پنج

 . اموات است
 . از اين که در تهران نيستم تا اين وظيفه را انجام دهم، بسيار متاثرم

 ! ها هميشه زنده خواهد ماند ی عزيز ما در شب سال نو در کنارمان نيستند ولی ياد آن باخته فرزندان جان
شان خالی است، اميد دارم به زودی آزاد گشته و به آغوش  های خود جای ای که در کنار خانواده وطنان زندانی هم

 . شان بازگردند های خانواده
بودند که بايد   مگر فرزندان ما چه گناهی مرتکب شده. برم سوخته، به درگاه خداوند پناه می عنوان يک مادر دل من به
 گونه مورد ظلم واقع شوند؟  اين

 . ای فراتر از حق و حقوقی که متعلق به هر انسانی است؛ ندارند جوانان ما خواسته
فرزندم نيز همين را . باشم عنوان يک مادر؛ خواهان آزادی و صلح و دوستی، نشاط و سالمتی برای همه می من باز هم به

 ... خواست اما او را می
 

 پروين فهيمی 
 مادر سهراب 

  ١٣٨٨اسفندماه  ٢٧شنبه  پنج
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 چطور حرفهاي شاه نادرست بود اما حرفهايي كه با همان منطق از زبان شما گفته مي شود درست است؟ : كروبي
 

 : متن کامل اين ديدار بدين شرح است. روز دوشنبه اعضای شورای مرکزی دفتر سياسی و جوان جبهه مشارکت با مهدی کروبی ديدار کردند :سحام نيوز
 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

اميدواريم سال    هللابتدا خيرمقدم عرض می کنم خدمت شما دوستان و عزيزان، و پيشاپيش تبريک می گويم فرارسيدن عيد نوروز باستانی و سال جديد را ، و انشاا                                 
سالی که در روزهای پايانی هستيم سال تلخی شد البته از نعمت های               .  جديد سالی پر خير و برکت و آرامش همراه با اجرای قانون و رعايت حقوق شهروندان باشد                   

بجای اينکه يک انتخاباتی موجب آرامش و اطمينان خاطر شود ، موجب شوق و شور و شعف شود ،                          .  خدا سپاسگزاريم اما به هرجهت حوادث خوبی پيش نيامد             
خرداد همه امور بخوبی پيش می رفت و تا برگزاری انتخابات خيلی                  ٢٢تا  .  تبديل شد به زندان و کشتار و حوادث سختی که در موارد و مواقع مختلف پيش آمد                        

اينکه تعداد  .    بودخوب بود و شاهد حضور گسترده مردم بوديم اما حوادث بعدی ، که قطعا حوادث بی سابقه ای در جمهوری اسالمی ايران بود ، تلخ و تاسف بار                                   
بدليل فعاليت های سياسی و انتخاباتی همراه با افرادی از ديگر اقشاراجتماعی پس از اعالم نتيجه                         …  زيادی از مسئوالن گذشته نظام از وزير و وکيل و مديرو                

و حوادث    شودانتخابات به اين وسعت و گستردگی بازداشت و زندانی شوند ، يا فضای کاری مطبوعات سخت و بيش از ده روزنامه طی اين مدت توقيف و تعطيل                               
اميدواريم بعد خسارت وارده جبران شود و منظورم بيشتر خسارت های معنوی و                 .  غيرقابل تصور ديگری که رخداد و مجال ذکر آنها نيست و همه به آن واقفيد                     

 .حيثيتی است که به افراد و اشخاص وارد شده است 
ی دادن و   را  اينروزها بين روز پيروزی انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی قراردارد و به روز جمهوری اسالمی نزديک می شويم و کمتر از بيست روز به روز                            

امام خمينی در دوران مبارزه و انقالب وعده هايی به            .  الزم می دانم چند جمله ای راجع به اينروز جمهوری اسالمی بيان کنم                 .  مانده است     ۵٨همه پرسی در سال     
امام در صحبت ها و اعالميه هايش هميشه خطابش به مردم بود و به رای و نظر مردم تکيه می                       .  نظام حاکم برايران يک نظام سلطنتی و استبدادی بود           .  مردم داد   

د اين حکم را    ان  کرد و و عده برقراری جمهوری می داد فلذا وقتی حکم تشکيل دولت موقت را می دهد تصريح می کند چون مردم مرا به عنوان رهبر انتخاب کرده                             
درآن موقع  .  وبه همين دليل امام پس از پيروزی انقالب برخالف رويه جاری در ديگر انقالبها بالفاصله برای تعيين نوع نظام به رای مردم رجوع کرد                               .  می دهم   

درصد رای به جمهوری       ٢/٩٨کشور هنوز فاقد نهادهای امنيتی و پليسی مستقر بود اما در يک چنين شرايطی امام برانجام همه پرسی و رای مردم تاکيد کرد و                                   
ست آن نيست که مردم ز هاسالمی دادند و گاهی برخی می گويند مردم رای دادند اما نمی دانستند به چه رای می دهند اما بنظرم اين درست نيست اما قطعا آنچه امرو

دليل براينهم قانون اساسی ماست که مبتنی بر همان . اين مائيم که آمديم با اعمال سليقه و عملمان جمهوريت و اسالميت را به اينصورت در آورديم . به آن رای دادند 
حتی در نامه ای که امام به اعضای بازنگری در قانون اساسی نوشت               .  رای و نگرش تدوين و تصويب شد و درآن حقوق اساسی ملت تعريف و تضمين شده است                      

رهبری می    ليتتکرار همين حرفها بود و اينکه در مورد رهبرهم ، مجتهدی که رای خبرگان منتخب مردم را گرفت و بطور غير مستقيم منتخب مردم است ، مسئو                            
 .يابد 

شما می خواهيد که کنگره تشکيل دهيد اما اجازه نمی دهند و اين جای سئوال بسيار دارد و ايضا                     .  اوضاع ما متاسفانه به همين صورتی شده است که شاهدش هستيم             
و آنهايی که اين نسبت ها را بما می دهند           …ما نه جاسوسيم و نه برانداز و       .  نسبت به بقيه امور ، آن جمهوری اسالمی که مردم رای دادند آنی نيست که االن هست                     

من .  به آن رای دادند ، هستيم           ۵٨ما بدنبال همان جمهوری اسالمی واقعی که مردم در سال              .  خود بخوبی می دانند که اينها ناروا و دروغ و تهمت و بهتان است                    
تبليغات دروغ و   ين  روحانی هستم ، سابقا در کوچه و خيابان مردم به روحانی احترام می گذاشتند و بعضا متلکی هم می گفتند اما خدا شاهد است من امروز از ا                                      
نيستم و نمی دانم      هم  تهمت و نسبت هايی که می دهند به اندازه آن متلک گفتن ها ناراحت نمی شوم چرا که خودم می دانم ضد انقالب و نظام نيستم ، عامل بيگانه                                    

دو دفعه به درخانه ما آمده اند و بار دوم به . اينها که اينها را می گويند و می نويسند چطور می خواهند جواب خدا را بدهند؟ اينها به ديگران همينگونه حمله می کنند 
ين های مدار بسته مجتمع وربدرخانه جديد ما که هنوز ساکن آنجا نشده ايم ، آمدند و مزاحم مردم و همسايه ها شدند و به در و ديوار رنگ پاشيدند و شعار نوشتند و د

آيا اين وضع برای جمهوری اسالمی ننگ نيست؟ آيا اينها برای              .  را به سرقت بردند و شيشه های ساختمان را شکستند و به خانم يکی از همسايه ها توهين کردند                        
را از  دی  نظام خوب است و آبرو و اعتبار می آورد؟ مگر اين نظام ملک طلق افرادی خاص است که هرکاری دلش خواست بکنند و امنيت روحی و روانی و ما                                     

 .ديگران سلب کنند؟ و آدم از اينها نتاثر و متاسف می شود 
در تجريش گرفتند در راه که اورا می بردند به فرمانداری نظامی مشتی اراذل و                      ٣٢مرداد سال     ٢٨ما درتاريخ می خوانيم وقتی دکتر فاطمی را پس از کودتای                

ند؟ پس اين وضعيت     يستاوباش به او حمله کردند و دکتر فاطمی را زدند و مجروح و خونين کردند ، چطور آنها اراذل و اوباش بودند اما اينها با اين کارهاشان ن                                      
ف اگر در زمان شاه شعبون بی مخ ديگران را می زد از اراذل و اوباش بود اما اينها با همان عمل حزب اهللا هستند؟ واقعا آدم متاثر و متاس                              .  مصيبت مضاعف است    

آن پشتوانه عظيم مردمی    با  می شود که اينها از همه مفاهيم و معانی دينی استفاده ابزاری می کنند و آنها را وارونه نشان می دهند و با اين روشها جمهوری اسالمی                              
ما جوانی و عمرمان را برای برپايی اين نظام           .  ما معتقديم که نظام جمهوری اسالمی ايران حاصل انقالبی بزرگ است و بايد بماند                   .  به اين روز سياه افتاده است        

اينکه معلوم شود حق با       رایصرف کرده ايم و االن هم که تقريبا هر امکانی را از ما برای ارتباط راحت با مردم گرفته اند اما با اين اجوال افکار عمومی با ماست ب        
بله با زور و قلدری می شود مردم را ساکت و کنترل . کيست و اکثريت مردم با کدام نظر و ديدگاه همراهی دارند اجازه بدهند ما يک تجمع و راهپيمايی برگزار کنيم 

رابازداشت و زندانی   …ما اينجور افراد سياسی و روزنامه نگار و         .  ما می خواهيم جمهوری اسالمی را حفاظت کنيم ، ساختار شکن هم نيستيم                  .  کرد اما اداره نه      
هوری اسالمی ای که    جم  کردن ، مطبوعات را بستن ، سانسور و خفقان را حاکم کردن قبول نداريم و اينها جز آزادی کشی و استبداد نامی ندارد و هيچ قرابتی هم با                             

نه وابسته به بيگانه ايم و نه شما ، اما اتفاقا اين شمائيد که با اين عملکرد آب به آسياب دشمن می                          .  امام می خواست و در قانون اساسی تعريف و تبيين شده ، ندارد                
اينها چون قدرت و امکانات       .  از قديم گفته اند دوست نادان از دشمن دانا خطرناکتر است               .  ريزيد و با خشونت هايتان برای آنها خوراک تبليغاتی فراهم می آوريد                

در . هرحرفی را می زنند و هرفردی را بخواهند به اينجا و اونجا وصل می کنند ! دستشان است و داشتن قدرت هم شيرين است و البد حفظش هم به هرقيمت واجب 
ارد؟ اگر اينگونه    ل د زمان انقالب که بی بی سی اخبار را انتشار می داد و بگونه ای به پيشبرد انقالب کمک می کرد اشکالی نداشت اما حاال انتشار اخبار اشکا                                      

ود اما حرفهايی   ت ب استدالل شود پس بايد حق را به شاه داد که می گفت انقالب را بی بی سی راه انداخت و وحدت ارتجاع سرخ و سياه ، چطور حرفهای شاه نادرس                               
متعلق به دولت عراق    که  که با همان منطق و محتوا از زبان شما گفته می شود درست است؟ آيا در دوران مبارزه که آقای دعايی با اجازه و اطالع امام راديويی را                               

يگانگان بود؟ البته   و ب بود و يا امام در فرانسه از همه خبرگزاری ها استفاده می کرد جهت انتشار اخبار نهضت، اين دليل وابستگی جريان مبارزه به حکومت عراق                   
به اين نکته     ايدروشن است که اين يک فرصت است البته هر جامعه و نظام سياسی بدنبال منافع خودش است و برای تامين بيشتر منافعش عمل می کند و ما همه ب                                  

 .توجه داشته باشيم اما اين نبايد ما را دچار داوری نادرست کند 
ميليون شهروند    ٧۵و    اينکه دائم دم از وحدت زده شود کافی نيست بلکه الزمه تحقق اين شعار داشتن سعه صدر است و اينکه انقالب و نظام را متعلق به همه مردم                              

انونی نيست چون رای    و ق ايرانی بدانيم و االن هم بنده اعالم می کنم که اين دولت مستقر است و مسئوليت دارد و بايد پاسخگوی مردم باشد هر چند مشروعيت ندارد                        
ما اعالم کرده و می کنيم که خواستار اجرای همين قانون اساسی هستيم چون خيلی ظرفيت دارد که مغفول مانده است و برخی اصول و                                    .  مردم را نگرفته است      

زور و چماق     بر  بطور خاص اصولی که در فصل حقوق ملت آمده است در اجرا به فراموشی سپرده شده است منتهی آقايان می خواهند با عدول از قانون و با تکيه                             
به اين جهت اميدواريم که اينها در نحوه نگرش و رفتارشان بايد تجديد نظر کنند و دريابند که کشور را به نحو                       .  و تهمت امور را به پيش ببرند تا قدرتشان حفظ شود       

ما براين باوريم که کل قانون اساسی       .  ديگر و قانونمند هم می شود اداره کرد که همه راضی باشند و بهره برند و آرامشی پويا و نه قبرستانی و استبدادی حاکم شود                            
 ره عملی ايشان سي بايد اجرا شود و نه اينکه يک اصلش وحی منزل تلقی و اجرا شود و بقيه اصول به فراموشی سپرده شود و در مورد امام نيز بايد کل سخنان و



6 

 1388سفند ماه  1  28

ما خواست و نظرمان روشن است و جنبش مردمی هم پس از . مالک و معيار باشد و نه اينکه با نگاهی خاص سر و ته سخنان ايشان زده شود و به آن استناد شود
به اين خواست دست  نيمانتخابات و در اعتراض به نتيجه اعالم شده براه افتاده است همين خواست را دارد و اميدوارم با صبر و بردباری مردم در سال آينده بتوا

 .يابيم 
 
 
 

 سين را در مقابل بازداشتگاه برپا خواهم كرد هفت: مادر كاوه كرمانشاهي
 

پيش از ايام نوروز اعالم کرد        فرنگيس داوودی، مادر کاوه کرمانشاهی پس از اطالع از مخالفت بازپرس پرونده با آزادی فرزندش              :  کميته گزارشگران حقوق بشر   
 .سين را در مقابل بازداشتگاه برپا خواهد کرد تا بتواند تحويل سال را در کنار فرزند دربندش جشن بگيرد سفره هفت

اسفندماه، مادر کاوه کرمانشاهی برای چندمين بار در روزهای گذشته جهت آزادی موقت يا مالقات با فرزندش به بازداشتگاه اطالعات                                      ٢۶امروز چهارشنبه    
 .کرمانشاه مراجعه کرد اما بازهم تالش وی بی نتيجه ماند

 .فروردين بعيد دانسته بود ١۵اين فعال حقوق بشر، رسيدگی به پرونده او را تا پيش از   در روزهای گذشته نيز شيرزادی بازپرس پرونده
روز از بازداشت کاوه قاسمی کرمانشاهی، از علت بازداشت و اتهامات وی اطالعی در دست نيست و مادرش تنها يک مالقات کوتاه با او                                   ۴٠با گذشت بيش از      

 .داشته است
 .اين در حالی است که بسياری از زندانيان سياسی در روزهای منتهی به عيد نوروز آزاد شدند

 .نيروی امنيتی به منزلش در کرمانشاه بازداشت شد ٧ماه طی يورش  بهمن ١۴کاوه قاسمی کرمانشاهی روز 
او همچنين از اعضای کمپين يک ميليون امضا در کرمانشاه، عضو               .  بان حقوق بشر کردستان است       وی روزنامه نگار، فعال حقوق بشر و سخنگوی سازمان ديده            

 .انجمن منحل شده ژيار و نيز از اعضای سازمان ادوار تحکيم وحدت است
 
 

 تالش براي پرونده سازي جديد عليه منصور اسالو
 

  :فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران
 

زندان گوهردشت بصورت جنون آميزی شدت يافت که منجر به             4از چند روز قبل از چهارشنبه سوری تهديدات و فشارها عليه زندانيا سياسی و ساير زندانيان بند                    
 .زندانی بی دفاع شده است 7و شکنجه وحشيانه  5انتقال آقای منصور اسالو به بند 

اسفند ماه بطور غير مترقبه و ناگهانی آقای منصور اسالو رئيس هيئت مديره سنديکای شرکت اتوبوس رانی واحد تهران و حومه توسط حفاظت و                              23روز يکشنبه   
منتقل می کنند ولی  5پس از مراجعه او را به اتهام واهی که قصد برگزاری مراسم چهارشنبه سوری را دارد به سلولهای انفرادی بند . اطالعات زندان فراخوانده شد

زندان گوهردشت کرج معروف به بند متادون منتقل می کنند و در کنار زندانيان که اعتياد شديد دارند                     5بدليل پر بودن سلولهای انفرادی اين بند او را به بند عمومی             
از باند های مافيايی زندان می باشد  5وکيل بند،بند . زندانيان سياسی در اين بند از هيچ امنيتی برخوردار نيستند. و مبتال به بيماريهای واگير دار هستند قرار می دهند

او بدستور علی محمدی و کرمانی وفرجی عمل می کند اين فرد خودفروخته هر دستوری که به وی                     .و در پخش موادر مخدر و حذف فيزيکی زندانيان شهرت دارد           
جان آقای  .  باقی خواهد ماند     5از روز گذشته همچنين به آقای منصور اسالو اعالم شده است که او از حاال به بعد در بند                              .  داده می شود را به اجرا در می آورد            

 .منصور اسالو در معرض خطر جدی می باشد و باعث نگرانی شديد ساير زندانيان سياسی شده است
را به حفاظت و اطالعات احظار        4بند    12چهار تن از زندانيان سالن        5از طرفی ديگر برای پرونده سازی عليه آقای اسالو روز يکشنبه همزمان با انتقال او به بند                   

از آنها خواسته شده که عليه آقای اسالو اعتراف کنند که برای اجرای              .  کردند و برای مدت طوالنی آنها را با باتون های برقی تحت شکنجه های وحشيانه قرار دادند                 
زندانيان بی دفاع که بدن آنها در اثر شکنجه دچار کبودی شديد بود حاضر به چنين اعترافات دروغين                          .مراسم چهارشنبه سوری پتوها را قرار بود به آتش بکشند             

 .نشدند
آنها را هم   .  زندانی بی دفاع ديگر که از جمله آنها آقای شهرياری بود به حفاظت زندان گوهردشت کرج احضار شدند                       3اسفند ماه     24در تالشی ديگر روز دوشنبه      

زندانی خواسته شده بود اعتراف کنند که قصد همکاری با آقای اسالو برای               3از اين  . برای مدت طوالنی تحت شکنجه های غير انسانی با باتونهای برقی قرار دادند 
 .برگزاری مراسم چهارشنبه سوری را داشتند

کرمانی و فرجی از شکنجه گران . زندانی بی دفاع توسط کرمانی و فرجی رئيس و معاون حفاظت و اطالعات زندان گوهردشت کرج صورت گرفته است 7شکنجه 
 .قصی القلبی هستند که تا به حال در اثر شکنجه های غير انسانی آنها چند زندانی جان خود را از دست داده اند

 . زندانيان سياسی شب گذشته مراسم چهارشنبه سوری را عليرغم تهديدات و فشار های مختلف در بندهای مختلف برگزار کردند
اين مراسم به حدی گسترده بود . همچنين شب گذاشته تعداد زيادی از مردم و جوانان کرج مراسم چهارشنبه سوری را در مقابل زندان گوهردشت کرج برگزار کردند

اين اولين باری است که مردم در مقابل زندان مخوف گوهردشت تجمع می کنند و مراسم                    .  که صدای ترقه ها و نور فشفشه ها توسط زندانيان شنيده و ديده می شد                  
 .حرکت مردم و جوانان باعث وحشت زندانبانان شده بود. گسترده ای را برگزار می کنند

که محل نگهداری زندانيان معتاد و مبتال به بيماريهای واگيردار و قرار دادن او در بندی که                     5فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، انتقال منصور اسالو به بند              
حقوق بشر    الیوکيل بند او يکی از افراد بندهای مافيای و خطرناک است و همچنين تالش برای گشودن پرونده جديد عليه او را محکوم می کند و از کميسر ع                                           
 .ه شده استاختسازمان ملل متحد،سازمانهای جهانی کار و ساير سنديکاهای کارگری جهان خواستار اقدامات عملی و فوری برای نجات جان اين فعال کارگری شن

 
 2010مارس  17برابر با  1388اسفند  26

 
 :گزارش فوق را به سازمانهای زير ارسال گرديد

 کميساريای عالی حقوق بشر 
 سازمان جهانی کار

 کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا 
 سازمان عفو بين الملل
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 سالگرد مرگ اميدرضا ميرصيافي در زندان
 

 گشت مرگ اميدرضا ميرصيافی در زندان هنوز پاسخی به چرايی اين مرگ دردناک داده نشده است  در سال :گران بدون مرز گزارش
اگر "  کند    گران بدون مرز اعالم می       نگار اميدرضا ميرصيافی در زندان گزارش         نويس و روزنامه    اسفندماه نخستين سالگشت مرگ اندوهبار وبالگ         ٢٨در آستانه   

کردند، از مرگ اين جوان         اگر مسئوالن قضايی ايران به وظايف خود عمل می            .  توانست نجات پيدا کند      انگاری فاحش مقامات زندان اوين نبود اميدرضا می            سهل
 ."شد پيشگيری کرد می
وی .  شود  زندان اوين منتقل می     ٧ظهر اميدرضا ميرصيافی در زندان دچار افت شديد فشار خون شده و به درمانگاه اندرزگاه شماه                     ١٢ساعت    ١٣٨٧اسفند ماه     ٢٨

يک ساعت بعد پزشکی قانونی مرگ اميدرضا ميرصيافی را         .  کشد تا به بيمارستان لقمان حکيم منتقل شود    سپس به بهداری زندان اوين و در آنجا سه ساعت طول می
شود، اما    روز بعد پيکر وی به خانواده برای خاکسپاری تحويل داده می             .  رساند  به ثبت می  )  پراپرانولول(  قرص    ٥٠در اثر خوردن     "  مسوميت دارويی   "  به علت   

. شود  اسفند پيکر اميدرضا ميرصيافی در گورستان بهشت زهرا به خاک سپرده می               ٢٩.  شود  عليرغم درخواست خانواده و وکيل وی، کالبد شکافی مستقل انجام نمی           
 .کند کميسيونی دولتی پرونده پزشکی را بررسی و نظر پزشک قانونی را تائيد می ١٣٨٨درپی شکايت خانواده از مسئوالن زندان اوين در آذر ماه 

ميرصيافی  نويس جوان خواهان تشکيل کميسيون تحقيقی مستقل و بی طرف برای يافتن چرايی مرگ اميدرضا گران بدون مرز همصدا با نزديکان اين وبالگ گزارش
چرا .  ابهامات بسياری در اين باره طرح است        .  همه مدارک مربوط به اتهامات، بازداشت، زندانی شدن و مرگ وی بايد برای آگاه شدن همگان منتشر شود                       .  است

انست به اين   تو  قاضی پرونده به درخواست وکيل مبنی بر عدم تحمل زندان از سوی موکلش و امکان ابتال به افسردگی توجه نکرد؟ اين زندانی چگونه در زندان                                  
ا مسئوالن زندان عليرغم    چر  مقدار دارو که بنا بر قوانين و آئين نامه داخلی زندان بايد با مجوز پزشک تجويز و با نظارت زندانبان استفاده شود، دسترسی پيدا کند؟                           

های ديگر    سشکرد، مدت زمانی طوالنی را تلف کردند؟ و بسياری پر           مشاهده وخامت وضعيت جسمی که انتقال وی به بيمارستانی در خارج از زندان را الزامی می               
 .رسانی درمانی به زندانی اميدرضا ميرصيافی هستند بار مقامات مسئول قضايی در امر امداد های جدی و مرگ گر ارتکاب خطای که به روشنی اثبات

،   اميدرضا ميرصيافی سمبل مردمی تحت ستم است که امروز نيز برای انتقاد و اعتراض               .  اين مرگ پر اندوه نشانگر سرنوشت صداهای معترض در ايران است            "  
داشت ياد و نام اميدرضا ميرصيافی خواهان آزادی بيش از پنجاه                        گران بدون مرز با گرامی           گزارش.  شوند تا به سکوت وادارشان کنند             دستگير و زندانی می      

 ."برند شهروند زندانی در ايران است که همچنان در شرايطی دشوار بسر می -نگار و نت روزنامه
 
 

 فشار بر خانواده هاي بازداشت شدگان براي عدم مصاحبه 
 

همسر سميه فريد،   .  اسفند درحالی که پيگير امور مربوط به بازداشت همسرش بود بازداشت شد                 24سميه فريد فعال حقوق زنان بعد از ظهر              :تغيير برای برابری  
اسفند بازداشت شده بود و مراجعات مکرر سميه به دادگاه و زندان حتی برای دريافت خبری از محل نگهداری همسرش نتيجه ای  13منتظری روز ) سياوش(حجت 

 .نداده بود
بعدازظهر همان روز برای گرفتن برخی از            5اسفند سميه در تماس با وکيلش به او اطالع داده بود که در تماسی تلفنی از او خواسته اند ساعت                                 24صبح روز    

وکيل .  آنها همچنين وعده داده بودند که ممکن است به او اجازه مالقات با همسرش را نيز بدهند                 .  وسايل همسرش از قبيل کارت های اعتباری به دادسرا مراجعه کند           
سميه مجددا تماس گرفت و گفت به همراه برادر شوهرش به دادسرای اوين رفته ولی خودش به دادسرا                        5عصر آن روز بعد از ساعت          «:سميه در ادامه می گويد     

سميه به وکيلش می گويد که در حال برگشت به منزل هستند اما گويا همان موقع هردو  ».مراجعه کرده است و به او گفته اند دادسرا تعطيل هست و فردا مراجعه کند
 .گرچه برادر همسر سميه به سرعت آزاد می شود اما هنوز هيچ خبری از محل نگهداری سميه به خانواده يا وکيل او داده نشده است. بازداشت می شوند

تا به    «:ند يانه گفت    ه ا وکيل سميه در پاسخ به اين سوال که آيا تابحال اعضای خانواده های بازداشتی ها را به دليل مصاحبه درباره فرد زندانی شان بازداشت کرد                             
 »حال هيچ يک از خانواده های دستگير شده ها را به دليل مصاحبه نگرفته اند 

اين امر نشان می دهد که      .  جدا از احضارهای تلفنی، گويا قراراست بازداشت غيرقانونی اعضای خانواده های زندانی ها نيز به رويه ی غيرقانونی ديگری بدل شود                     
خودشان نيز    استنه تنها ازاين پس اعضای خانواده فرد بازداشت شده برای پی گيری وضعيت فرد زندانی شان حتی در حد مصاحبه آزادی عمل ندارند بلکه ممکن                

اگر اين رويه باب شود و اعتراضی به آن صورت نگيرد امر غيرقانونی به مثابه قانون عمل                  .  در معرض بازداشت قرار گرفته و براحتی در خيابان بازداشت شوند           
 .می کند و بر شدت رفتار خودسرانه می افزايد

 صدور حکم اعدام برای عبدالرضا قنبری يکی ديگر از بازداشت شدگان روز عاشورا
عبدالرضا قنبری که در يکی از دادگاه های بعد از روز عاشورا به خاطر شرکت در تجمعات روز عاشورا به محاربه متهم شده بود                            :کمپين بين المللی حقوق بشر     

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران اطالع حاصل کرده که قنبری از حق دادرسی عادالنه محروم بوده و                           .  ، با حکم قاضی صلواتی به اعدام محکوم شده است             
 .امکان انتخاب و گفتگو با وکيل و تنظيم اليحه دفاعيه را نداشته است

ای افرادی همچون   بر  کمپين بين المللی حقوق بشر از مقامات قوه قضاييه ايران می خواهد که شرايط دادرسی عادالنه و از جمله دسترسی آزاد به وکيل تعيينی را                               
با . دارد خودداری کنندی نعبدالرضا قنبری فراهم کند و از تعجيل برای به چوبه دار سپردن افرادی که اتهامات مطرح شده عليه آنها با مجازات های تعيين هيچ تناسب

خرداد سال گذشته، اشتياق      ٢٢توجه به ماهيت غيرقابل بازگشت حکم اعدام و نيز شايبه جدی نسبت به ماهيت سياسی بسياری از احکام صادر شده بعد از انتخابات                           
 .قضات قوه قضاييه ايران برای صدور حکم محاربه و يا اعدام شگفت انگيز به نظر می رسد

زمان اجرای    از  در روز هشتم بهمن دو تن از متهمان سياسی زندانی به نام آرش رحمانی پور ومحمدرضا علی زمانی درحالی که وکيل و نيز خانواده آنها خبری                                
 .حکم نداشتند در کمال ناباوری افکار عمومی اعدام شدند

نفر کشته شده و       ٧عاشورا که مذهبی ترين مناسبت مذهبی در ايران به شمار می رود امسال به يکی از خونين ترين روزهای سال تبديل شد به نحوی که حداقل                                     
بازداشت شده روز عاشورا کيفرخواست صادر شده که بسياری از آنها               ٢۵٠عباس جعفری دولت آبادی همچنين گفته است که برای            .  صدها نفر نيز بازداشت شدند     

 .اند دادگاهی شده
عبدالرضا قنبری معلم است و گفته می شود که تنها جرم او شرکت در اعتراضات    . سال دارد و ساکن محله فقير نشين قيام دشت ورامين ميباشد ۴٢عبدالرضا قنبری 

وابسته به    »الف  -٢  «وی پس از بازداشت در روز عاشورا در بند امنيتی            .  مردمی روز عاشورا و شعار دادن عليه آيت اهللا خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی است               
بهمن و بدون اطالع خانواده و بدون اينکه امکان انتخاب وکيل داشته باشد و حتی در شرايطی که هيچگونه                ١٠در تاريخ . اطالعات سپاه منتقل و نگهداری شده است

يگر موضوعات  ی د مالقاتی با خانواده و وکيل تعيينی اش داشته باشد ، در دادگاهی به رياست قاضی صلواتی حاضر و به شرکت در راهپيمايی روز عاشورا و برخ                 
او تا کنون از    .  يکی از افرادی که از نزديک پرونده وی را دنبال می کنند به کمپين گفت که اين اعترافات تحت فشار وشکنجه از وی گرفته شده است                          .  اعتراف کرد 

 .وکيل محروم بوده و به تازگی به بندعمومی زندان انتقال پيدا کرده است
 پرونده و فقدان امکان ات پرونده قنبری هم اکنون مانند ديگر متهمانی که دادستان تهران به آن اشاره کرده در مرحله تجديد نظر است و بی اطالعی خانواده از جزيي



8 

 1388سفند ماه  1  28

گر افراد  دي  انتخاب وکيل تعيينی و به عالوه تصميم دادگاه بر اعالم نکردن اسامی افراد محکوم شده به اعدام نگرانی جدی را در خصوص اجرای حکم وی و                                          
 .دستگير شده درجريان تجمعات پس از انتخابات افزايش داده است

شورا صادر شده عا روز دوشنبه عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران پس از ديدار با آيت اهللا نوری همدانی در قم گفت که حکم شش تن از متهمان حوادث روز
. اگر چه پيش تر از آن دادستانی اعالم کرده بود که برای يازده تن از بازداشت شدگان روز عاشورا درخواست اعدام کرده است                                  .  و در مرحله تجديد نظر است       

را محاکمه کرده و افراد    »های ضدانقالب و سازمان  ها گروهک«دادستان تهران همچنين گفته است که قوه قضاييه دادستان تهران افزوده که قوه قضائيه تنها اعضای 
 .دادستان تهران  جزيياتی در خصوص  چگونگی رابطه افراد ياد شده با اين سازمان را منتشرنشده است. از اقدامات خود را آزاد کرده است »نادم«
 
 

 آلودگي شديد آب در زندان گوهردشت باعث بيماري تعداد زيادي از زندانيان شده است
 

آلودگی شديد آب در زندان گوهردشت باعث شيوع بيماری های مختلف در بين زندانيان بی دفاع اين بند شده است و جان                          :فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران      
 آنها را در معرض خطر جدی قرار داده است

رنگ آب کدر لجنی .و بند زنان  زندان گوهردشت کرج بشدت آلوده شده است بطوری که غير قابل نوشيدن است 1،4اسفند ماه آب نوشيدنی زندانيان بند  20از روز 
زندانيان بی دفاع و اسير به      .و بسيار بد بو می باشد و از طرفی ديگر به دليل افزودن بيش از اندازه کلر به آب طعم وبوی بسيار بدی ميدهد و غير قابل استفاده است                              

تعداد زيادی از    .تدليل طوالنی بودن مدت آلودگی ناچار هستند که از اين آب مصرف کنند و اين مسئله باعث شيوع  بيماريهای مختلفی در بين زندانيان شده اس                                      
 .زندانيان مبتال به سر درد  و معده درد و بيماريهای گوارشی و بی حالی  شده اند

پوست و خارش   دن  آب لوله های بند های مختلف  به حدی آلوده شده است که کسانی که از آن برای استحمام استفاده می کنند دچار عوارض مختلفی مانند قرمز ش                                   
 ساعت آب دارند و زندانيان از داشت آب آلوده هم محروم شده اند  2الی  1روز گذشته همچنين آب اين بندها قطع شده است و روزی  3شديد شده اند،از 

است و به آنها      ندهپيگيريهای مکرر زندانيان برای حل مشکل آلودگی و قطع مستمر آب و عوارض مختلف که دامنگير زندانيان شده تا به حال  بدون پاسخ باقی ما                               
 .گفته می شود لوله دچار ترکيدگی شده است و در حال حاضر قادر به  برطرف کردن آن نيستند

زندانيان سياسی و ساير زندانيان اعالم کرده اند که اگر اين مشکل حل نشود در                 .اين مسئله باعث خشم زندانيان شده است و فضای اين بندها  بسيار متشنج می باشد                  
بار اقدام به اعتراضات گسترده کرده اند و اين بند را هر بار برای چند ساعت                   3تا به حال زندانيان       1در بند   .روزهای آينده اقدام به اعتراضات گسترده خواهند کرد       

 .آزاد کردند و با بر آورده شدن خواسته های خود بند مجددا به حالت عادی برگشته است
 
 

 آمادگي جمهوري اسالمي براي مبادلة يك باره  اورانيوم در خاك ايران
 

کيلوگرم اورانيوم غنی شده در خارج       ١٢٠٪ با   ٥کيلوگرم اورانيوم غنی شده در ايران به ميزان کمتر از             ١٢٠٠جمهوری اسالمی ايران آمادۀ مبادلۀ         :راديو فرانسه 
اين مطلب را علی اکبر صالحی، رئيس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسالمی ايران، در مصاحبه                .  ٪ در يک مرحله اما در داخل ايران است        ٢٠از ايران به ميزان     

 .روزنامۀ جوان از روزنامه های تندرو طرفدار دولت محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری اسالمی ايران، است. ای با روزنامۀ جوان عنوان کرد
سه محمولۀ  در  به گزارش خبرگزاری فرانسه علی اکبر صالحی در اين مصاحبه يادآور شده است که ايران قبًال خواستار مبادلۀ اورانيوم غنی شده در ايران                                            

 .کيلوگرمی بود ٤٠٠
در خاک ايران و به طور "را تحويل دهد به شرط آن که مبادله ) کيلوگرم١٢٠٠(علی اکبر صالحی گفت ايران اکنون ميگويد حاضر است کل اورانيوم غنی شدۀ خود 

 .صورت گيرد" همزمان
٪ را به خارج ارسال کند تا پس از غنی          ٥آژانس بين المللی انرژی اتمی در ماه اکتبر سال پيش به ايران پيشنهاد کرد اورانيوم غنی شده در ايران به ميزان کمتر از                          

اين پيشنهاد تا   .  ٪ در روسيه و تبديل شدن به ميلۀ سوخت در فرانسه برای استفاده در رآکتور تحقيقاتی تهران به ايران بازگردانده شود                        ٢٠شدن به ميزان نزديک به       
 .کنون به شکل اوليۀ آن مورد قبول ايران قرار نگرفته است

اس آخرين  اس  خبرگزاری فرانسه در گزارشی که به سخنان علی اکبر صالحی در مصاحبه با روزنامۀ جوان اختصاص داده است به اين نکته اشاره می کند که بر                                
 .کيلوگرم اورانيوم باغنای پائين است ٢٠٦٥گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی، جمهوری اسالمی ايران در حال حاضر دارای

آژانس بين المللی   که  علی اکبر صالحی در مصاحبه با جوان تأکيد کرد که وقتی ايران بر مبادله در خاک اين کشور پای می فشارد اين در عين حال به اين معناست                                
رئيس سازمان انرژی اتمی ايران افزود بازرسان آژانس بيست و چهارساعته بر اين                   .  انرژی اتمی کنترل اورانيوم غنی شده در ايران را در دست خواهد داشت                  

علی اکبر صالحی گفت قدرت های       .  نظارت خواهند داشت و اطمينان خواهند داشت که مهر و موم آن دست نخورده است                )  اورانيوم کم غنی شده در ايران     (محموله  
 .غربی پس از تحويل اورانيوم غنی شده در غرب به ايران، می توانند اورانيوم غنی شده در ايران را از اين کشور خارج کنند

موسوم ای  همزمان با پيشنهاد علی اکبر صالحی، آيت اهللا اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، خطاب به کشوره                         
رئيس مجمع  .  دست بردارند و به حق خود قانع باشند          "  اشتباه تاريخی خود  "گفت ايران به حق خود قانع است پس اين کشورها نيز از به گفتۀ او                      )  ٥+١(به گروه   

 .ودتشخيص مصلحت نظام جمهوری اسالمی ايران افزود ايران نيز بايد در چهارچوب شرايط جهانی به گونه ای عمل کند که سوء ظن آن ها از بين بر
 خروج دختران هاشمی از کشور؛  فائزه و فاطمه هم به مهدی هاشمی پيوستند: رجا نيوز
از   نیهمزمان با برنامه ريزی دستگاه ديپلماسی برای کاهش سطح روابط با دولت انگلستان، برخی اخبار تاييد نشده از خروج دختران هاشمی رفسنجا                               :رجا نيوز 

 .کشور به مقصد يکی از کشورهای اروپايی و احتماال انگليس حکايت دارد
سنجانی، اخيرا ايران رف به گزارش رجانيوز، بر پايه اين اخبار، فاطمه و فائزه هاشمی همزمان با افزايش فشارها بر دستگاه قضايی مبنی بر محاکمه فرزندان هاشمی

 .را به مقصد لندن ترک کرده اند
آن وجود  ده  تاکنون درباره اينکه اين سفر در راستای سفرهاينوروزی خانواده هاشمی صورت گرفته است يا اينکه اهداف سياسی و اقتصادی خاصی در پشت پر                                

 .دارد، خبری منتشر نشده است
م هم، حدود نظافاطمه و فائزه هاشمی در حالی از کشور خارج شده و به پايتخت انگليس سفر کرده اند که مهدی هاشمی، ديگر فرزند رئيس مجمع تشخيص مصلحت 

 .خوانده شد، ايران را به مقصد لندن ترک کرده است" سرکشی کوتاه به برخی واحدهای خارج از کشور دانشگاه آزاد"روز پيش و برای آنچه يک  200
گويی به  اسخپسر هاشمی رفسنجانی اما، با وجود هشدار دادستان کل کشور و دادستان تهران و نيز اعتراض های گسترده مبنی بر لزوم بازگشت به کشور و پ                                         

 .اتهاماتش، تاکنون اعتنايی به اين موضوع نکرده است
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  سازمان عفو بين الملل خواستار آزادي بي قيد و شرط حشمت اهللا طبرزدي شد
 

 سازمان عفو بين الملل خواستار آزادی بی قيد و شرط حشمت اهللا طبرزدی شد و برای او کمپين اقدام فوری راه انداخت 
سازمان عفو بين الملل در بيانيه که روز چهارشنبه در لندن منتشر شد ضمن اعتراض به بازداشت و شکنجه حشمت اهللا : کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی 

اين سازمان حقوق بشری در بيانيه خود که برای برای آزادی فوری . طبرزدی، خواستارآزادی بی قيد و شرط رهبر جبهه دمکرانيک ايران از زندان اوين شد
طبرزدی جه طبرزدی منشر کرده از همگان خواست تا با تماس با مقامات جمهوری اسالمی در سراسر دنيا نگرانی و اعتراض خود را نسبت به بازداشت و شکن

 . ابراز دارند
، روزنامه نگار و رهبر يک حزب سياسی ممنوع در ايران، در معرض خطر شکنجه در زندان اوين در پايتخت ايران ، ) معروف به حشمت(حشمت اهللا طبرزدی 

. دباشاو در مدت کوتاهی پس از نوشتن مقاله ای برای يک روزنامه بين المللی در اياالت متحده دستگير شد که ممکن است دليلی برای بازداشت او . تهران، است
 . سازمان عفو بين الملل معتقد است که او يک زندانی عقيدتی است

در خانه  2009دسامبر  27ساله ، رهبر جريان سياسی مخالف جمهوری اسالمی يعنی جبهه دموکراتيک ايران، مخالف ايران، در روز  53حشمت اهللا طبرزدی ، 
او توسط ماموران امنيتی سپاه پاسداران انقالب با حکم بازداشتی که . آن روز انبوه تظاهرات ضد دولتی سراسر ايران را فرا گرفته بود. اش در تهران دستگير شد
توهين به "حشمت اهللا طبرزدی له . ماموران کامپيوتر ، دفترچه تلفن ، آلبوم عکس ، نوار ويدئو ، فکس و تلفن همراه او را ضبط کردند. معتبر نبود، دستگير شد
او تا به . او اجازه نيافته است تا با وکيل خود مالقات کند. متهم شده است" اقدام عليه امنيت ملی"و " توهين به نظام جمهوری اسالمی"، " رهبر جمهوری اسالمی

او در دوره . وده استن بحال حداقل دو بار با خانواده اش مالقات کرده و چند بار توانسته با انها تماس تلفنی برقرار کند، اگرچه نماس های او در کنترل مامورا
پس از مالقات همسر او در . بازجويی و در حاليکه چشم بند داشته مورد ضرب و شتم قرار گرفته ، و ماموران اطالعاتی او را به مجازات مرگ تهديد کرده اند

 . ، همسر او گفته است که طبرزدی از زمان بازداشت به بعد الغر شده و موهايش نيز سفيد شده است٢٠١٠مارس  ١٠تاريخ 
اگر : "در روزنامه وال استريت ژورنال باشد، که او در آن چنين نتيجه گرفت  ٢٠٠٩دسامبر  ١٧بازداشت حشمت اهللا طبرزدی ممکن است در ارتباط با مقاله او در 

در ". يک طرف بايد عقب نشينی کند و آن طرف دولت است نه مردم . دولت همچنان به خشونت ادامه دهد، به خوبی ممکن است انقالب ديگری در ايران بوجود آيد
مورد مصاحبه قرار گرفت، و اعالم کرد که تظاهرات ) راديو و تلويزيون دولتی اياالت متحده آمريکا( وی از سوی بخش فارسی صدای امريکا  ٢٠٠٩دسامبر  ٢٧

 . طبرزدی معترضان را به عدم استفاده از خشونت فراخواند. در ايران بزرگترين تظاهراتی بوده که او تا کنون ديده است
 لطفا سريعا نامه هايی به زبان فارسی ، عربی ، انگليسی ، فرانسوی يا زبان خود بنويسيد و 

ی حق آزادی براخواهان آزادی فوری و بی قيد و شرط حشمت اهللا طبرزدی شويد چرا که او يک زندانی وجدان است که تنها به منظور فعاليت مسالمت آميز خود 
 بيان در زندان نگهداری می شود ؛ 

تحت بررسی  وی موکدا تاکيد داشته باشيد بر اينکه مطمئن شويم او از اعمال شکنجه و ساير بدرفتاری ها محافظت می شود، که گزارش ها مبنی بر ضرب و شتم
وع درمان ر نقرار می گيرد و هر کسی که در نقض حقوق او مسئول شناخته شود به عدالت سپرده شود، و همچنين او به طور منظم به وکيل ، خانواده اش و ه

 پزشکی مورد نياز اش دسترسی داشته باشد؛ 
 . کنديادآوری است کنيد به مقامات مسئول که ايران، به عنوان عضو ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ، موظف است از حق آزادی بيان حمايت 

 : سازمان عفو بين الملل در ادامه می نويسد
او همچنين ... برای ترويج يک نظام دموکراتيک سکوالر در ايران تاسيس شده است ٢٠٠٠حشمت اهللا طبرزدی رهبر جبهه دموکراتيک ايران است که در سال 

، ائتالفی از گروه ها و افراد ، از جمله وکال ، روزنامه نگاران ، حقوق بشر ، حقوق سياسی و فعاالن " همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ايران"عضو 
بسياری از اعضای اين سازمان دستگير . شکل گرفته بود ٢٠٠٩ماه مه  ٢۵مدنی با هدف ارتقاء و بهبود وضعيت دموکراسی و حقوق بشر در ايران است، که در 

حشمت اهللا طبرزدی قبال يکی از رهبران دانشجويی بود که چندين . برخی از آنها هنوز در بازداشت هستند، در حالی که ديگران به قيد وثيقه آزاد شده است. شده اند
 . بار بازداشت شده است و نيز بيش از هشت سال را در زندان به سر برد

نفر پس از تظاهرات مردمی در مراسم  ١٠٠٠نفر دستگير شده اند ، از جمله بيش از  ۵٠٠٠، بيش از  ٢٠٠٩از انتخابات مورد مناقشه رياست جمهوری در ژوئن 
از آغاز مارس . بازداشت شدگان عبارتند از چهره های سياسی و فعاالن ، دانشجويان ، مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران. دسامبر ٢٧مذهبی عاشورا در روز 

قوق بشر در ض حموج دستگيری های گسترده مدافعان حقوق بشر آغاز شده ، به ويژه از اعضای گروه فعاالن حقوق بشر در ايران ، که اخبار منتشر در مورد نق
  .، چهار نفر از آنها در بازداشت باقی می ماند 2009اين دستگيری در پی حداقل هشت نفر از اعضای کميته گزارشگران حقوق بشر از دسامبر . ايران است

 
 

  افشاي شكنجه مهندس حشمت اهللا طبرزدي در بيانيه خانواده وي  
 

 به نام دوست که ناظر، همه اوست 
هوری جم همچنان که به سال جديد خورشيدی نزديک می شويم خيل عظيم دانشجويان، روزنامه نگاران و فعاالن سياسی، لحظات خود را در زندان های مخوف

در اين ميان مهندس حشمت اله طبرزدی دبير کل جبهه ی دموکراتيک ايران، از اين قاعده مستثنی نبوده است و با وجود پشت سر گذاشتن . اسالمی سپری می کنند
 . به پايان رسيد، با شکنجه ها و بازجويی های ماموران رژيم جمهوری اسالمی دست و پنجه نرم می کند 1387حکم هفت ساله ی خود که در خرداد ماه سال 

در پی بی . اوين منتقل شد 240ام دی ماه سال جاری، فردای عاشورا، در منزل توسط وزارت مخوف اطالعات بازداشت و به بند 7مهندس طبرزدی صبح روز 
روز، وی با منزل خويش تماس کوتاهی داشت تا با وجود فشار شديد، خانواده را از  20اطالعی خانواده و وکيل از وضعيت و مکان دقيق طبرزدی و بعد از گذشت 

 . با آن تماس، خانواده تنها دريافتند که مهندس طبرزدی در انفرادی و تحت بدترين شرايط، بازجويی می شود. وضع نسبی و مکان نامناسب خود آگاه سازد
در . سپاه پاسداران می باشد 240به موازی اين اتفاقات، وکيل ايشان جناب آقای محمد اوليايی فر از طريقی و به طور غير مستقيم مطلع شد که طبرزدی در انفرادی 

پيگيری مورد  فتراين ميان اما خانواده ی طبرزدی از ويروس ماموران وزارت اطالعات مصون نماندند و همواره از طريق تماس تلفنی از سوی مکانی موسوم به د
ز ف اآنها خواهان جلب همسر مهندس طبرزدی خانم محبوبه علينقيان و آقای مجيد عليمی داماد ايشان بودند که با مقاومت خانواده و عدم بروز ضع. تهديد واقع شدند

 . ادامه داشت) 88(آغاز شد و تا ابتدای بهمن ماه امسال  87البته، اين فشار از اسفند ماه سال . اين امر غير قانونی صرف نظر نمودند
قش ر حآنچه روشن است اين عمل ماموران وزارت اطالعات به دليل فشار بر شخص مهندس طبرزدی بوده است که از اين طريق ايشان را از خواسته های ب

 . منصرف نموده و بتوانند در بازجويی های خود عليه وی اتهامات واهی اعالم نمايند
اسفند ماه، بازداشت موقت در نظر گرفته شده است که در اين مدت بازپرس پرونده بتواند به  7روز يعنی تا تاريخ  60در ادامه روشن شد که برای طبرزدی به مدت 
 . حد کمال از طبرزدی باز جويی به عمل آورد

ايشان افزايش  بر تماس دوم طبرزدی با خانواده در حالی صورت گرفت که ايشان هنوز در مکان قبلی نگه داری می شد و خانواده دريافتند فشار بازجو در زندان
 . يافته است اما طبق معمول حتی تهديد به حکم اعدام نتوانست طبرزدی را از افکار حق جويانه ی خويش منصرف گرداند
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اسفند ماه سال  4شايان ذکر است در اين مدت با وجود تالش وکيل، ديدار با طبرزدی ميسر نگشت تا اين که در پی تماس سوم طبرزدی با خانواده که در تاريخ 
سالمی ارجاع ب اجاری صورت گرفت مشخص شد فشار بازجويی های پی در پی کاهش يافته و طبق گفته ی بازپرس پرونده، رای ايشان از دادسرا به بيدادگاه انقال

و کينه ی غض شده است که در پی آن، شعبه ی مربوطه اماده شد تا رای خود را مبنی بر اتهامات طبرزدی که صد البته ساختگی و به مانند گذشته از روی ب
 . جمهوری اسالمی می باشد اعالم کند

انواده موفق شد ی خبا اين وجود خانواده ی طبرزدی به بيدادگاه انقالب مراجعه نمودند و با وجود جواب های مبهم و کار شکنی بازپرس پرونده، يک تن از اعضا
اسفند ماه سال جاری با آقای طبرزدی، البته به صورت غير حضوری و در پشت کابين محصور به ميله، مالقات کند تا اوين مالقات او پس از  6شنبه مورخ 5روز 

مهندس طبرزدی در اين ديدار، پرده . پسر ايشان، علی طبرزدی، پس از ديدار با وی شرايط روحی و جسمی طبرزدی را مثبت ارزيابی کرد. دستگيری انجام شود
ايشان گفت بازجويان بارها وی را به حکم اعدام تهديد کرده اند و روزها در زندان . از اعمال شديد فشار بازجويان و شرايط افتضاح سلول های انفرادی برداشت

همچنين همسر طبرزدی که توانست در مالقات بعدی حاضر شود، او را الغر ، با سر . انفردی عاری از حداقل امکانات بهداشتی و رفاهی نگه داری شده است
به گفته ی مهندس حشمت اله طبرزدی، فحاشی، ضرب و شتم مکرر و تهديد به اعدام وی در زمان بازجويی برای بار نخست در . تراشيده و موهای سفيد ديده است

 . تاريخ بازداشت های وی صورت گرفته که خانواده را به شدت نگران ساخته است
نکته ديگر اين که پيرو ديگر اکاذيب . با اين وجود با شناخت از روحيه ی محکم مهندس طبرزدی و طبق گفته ی خود ايشان، اين حربه هم راه به جايی نبرده است
 ! ؟!اين است حکومت اسالمی؟!!! بازجويان و ماموران هنگام بازجويی ها به طبرزدی گفته شده بود که خانواده ات در بازداشت و تحت فشار به سر می برند

در غير اين . داشت شده استبازطبرزدی خواستار ديدار با وکيل خود می باشد که تا به امروز اين امر نه تنها امکان پذير نبوده بلکه وکيل ايشان آقای اوليايی فر نيز 
 . صورت هر گونه اتهام وحکم احتمالی را از سوی بيدادگاه انقالب، به طور مشخص، غير قانونی و ضد حقوق بشر می داند

 . ايشان به هيچ وجه مايل به حضور در بيدادگاه انقالب اسالمی نيست و همواره تشکيل دادگاه بدون هيات منصفه را غير قانونی می داند
وحشيانه ی ال خانواده ی مهندس حشمت اله طبرزدی خواستار رسيدگی هرچه سريعتر به وضعيت وی هستند و از تمام مجامع حقوق بشر می خواهند مقابل اين اعم

 . رژيم مستبد جمهوری اسالمی تدبير عادالنه بينديشند
 . به اميد آن که سايه ی سياهی از ايران عزيز،رخت بربندد

 نوشته شده از سوی خانواده ی زندانی سياسی، مهندس حشمت اله طبرزدی 
  ١٣٨٨اسفند 

  انتشار از کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی
 

 محمد رسول اف آزاد شد 
 دوست دارم زندگي من شبيه ديگر زندانيان سياسي ادامه پيدا كند: جعفر پناهي

 
 محمد رسول اف کارگردان شناخته شده سينمای ايران پس از تحمل دو هفته زندان در سلولهای انفرادی زندان اوين روز گذشته با سپردن وثيقه: فرهنگسرای پويا

  .ميليون تومانی آزاد شد ١٠٠
است که در سلول انفرادی بند  شدهاز گروه سينماگرانی که در يازده اسفندماه هنگام فيلمبرداری به اتهام اقدام عليه امنيت ملی دستگير شده اند، تنها جعفر پناهی آزاد ن

از همه  .من همچنان در سلول انفرادی هستم » :جعفر پناهی در آخرين تماس تلفنی با همسر خود طاهره سعيدی اعالم کرده است. زندان اوين بسر می برد ٢٠٩
. مگر ديگر زندانيان سياسی کس و کاری در جهان دارند. کسانی که برای آزادی من تالش کرده اند، سپاسگزارم، اما هيچ اقدام اضافه ای برای من انجام ندهيد

 «.دوست دارم زندگی من شبيه ديگر زندانيان سياسی ادامه پيدا کند

 اعتصاب غذا 
 مريم ضياء از فعالين كودكان در بند زنان زندان اوين دست به اعتصاب غذا زد

 

دادگاه انقالب برای طوالنی کردن پروسه دادرسی و  ٢٨مريم ضياء از فعالين حقوق کودک؛ در اعتراض به عدم آزادی و انتقال پرونده اش به شعبه : اخبار روز
 . ممانعت از آزاديش؛ از ظهر امروز با اعالم کتبی به مسئولين زندان اوين دست به اعتصاب غذا زد

 ٢٨اسفندماه پرونده خانم ضياء از فعالين حقوق کودک از دادگاه انقالب شهرری به شعبه  ٢۶به گزارش فعالين حقوق بشر و دموکراسی در ايران، روز چهارشنبه 
اين در حالی است که سند منزل آنها در . در آنجا به آقای حيات غيبی گفته شد که همسرش می بايد در زندان در انتظار محاکمه باقی بماند. دادگاه انقالب منتقل شد

شهرری با اعالم اينکه تحت فشار بازجويان وزارت اطالعات می باشد و  ١١ولی نوفرصتی بازپرس شعبه . اسفند آزاد می شد ١٨توقيف می باشد و او می بايست 
 . اجازه آزادی او را ندارد از صدور حکم آزادی او خوداری کرده است

دادگاه انقالب برای طوالنی کردن پروسه آزاديش، از ظهر روز چهارشنبه  ٢٨خانم مريم ضياء در اعتراض به عدم آزادی خود و همچنين انتقال پرونده اش به شعبه 
خانواده . واهد دادخ اسفند ماه با اعالم کتبی به مسئولين زندان اوين دست به اعتصاب غذا زد و اعالم کرد تا رسيدن به خواسته های خود به اعتصاب غذا ادامه ٢۶

 . خانم ضياء مسئوليت هر پيشامد احتمالی برای وی را متوجه ی بازجويان وزارت اطالعات و قوه قضائيه اعالم کرده اند
هفته فشار روحی و  ٢اين در حالی است که دو فرزند او بی صبرانه در انتظار آزادی مادر خود هستند تا شب عيد را در آغوش گرم مادر قرار گيرند؛ ولی بعد از 
 . انش محروم کنندودکجنگ روانی عليه اين خانواده و در آستانه روز عيد مسئوالن پرونده موضوع محاکمه را پيش کشيده اند تا خانم ضياء را از بودن در کنار ک
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 پيام نوروزي دبيركل سازمان ملل متحد به ايرانيان
 
 
 
 
 
 

 
به گزارش خبرگزاری . دبير کل سازمان ملل متحد در پيامی نخستين روز بين المللی نوروز را به تمام ايرانيان و فارسی زبانان جهان تبريک گفت :ايران پرس نيوز

تصميم امسال مجمع عمومی سازمان ملل برای به رسميت شناختن روز بين المللی نوروز                :  مهر به نقل از مرکز اطالعات سازمان ملل متحد، در اين پيام آمده است              
برای :  در اين پيام می خوانيم    .گواه رشد فزاينده آگاهی جهانی نسبت به اهميت اين مناسبت نه تنها در مناطقی که آن را جشن می گيرند بلکه برای سراسر جهان است                         

فقاز، آسيای  ، ق هزاران سال است هنگامی که که خورشيد از خط استوا عبور می کند و بهار درنيم کره شمالی آغاز می شود مردم در بالکان، حوزه دريای سياه                                       
اين آيينها از رنگ نو به خانه ها دادن گرفته تا ديدار از دوستان يا آماده                   .  ميانه، خاورميانه و ساير مناطق، مراسم ويژه خود را برای جشن نوروز برگزار می کنند                

در ادامه اين پيام     .  تاس  سازی غذاهای نمادين همگی القاء کننده روح تجديدپذيری بوده و نه تنها الهامبخش آنانی که اين مراسم را برگزار می کنند بلکه همه مردم                              
ای همانگونه که اولين روز بين المللی نوروز را گرامی می داريم اميدوارم کشورها و مردم سراسر جهان به تاريخ و مراسم اين جشن برای ارتق                                          :  آمده است    

 .هماهنگی با جهان طبيعت توجه کرده و حسن نيت و صلح جهانی را ترويج کنند
 درصدی واردات بنزين از آذر تا بهمن 1500افزايش 
تن بنزين به     700هزار و     631ماهه امسال، هفت ميليون و         11دهد در     ماهه امسال، بنزين وجود دارد که نشان می           11در صدر ليست اقالم عمده واردات          :ايسنا

درصد از ارزش کل واردات به کشورمان طی  9.07درصد از وزن و  16.13هزار دالر وارد کشور شده که اين ميزان  100ميليون و  456ارزش چهار ميليارد و 
 .اين مدت بوده است

ماهه سال  11اين ميزان واردات بنزين در . سنت بود 90سنت بوده که اين ميزان در مدت مشابه سال گذشته  60در اين مدت متوسط ارزش بنزين به ازای هر کيلو، 
درصد از ارزش کل واردات به          5.30درصد از وزن و        7.67هزار دالر بود که        200ميليون و     737هزار تن به ارزش دو ميليارد و             62گذشته، سه ميليون و      

 .شد می  کشور را طی آن مدت شامل
، ميزان واردات بنزين به کشورمان از نظر وزن         87ماهه امسال نسبت به مدت مشابه در سال           11دهد که در      های اعالم شده گمرک کشور نشان می        مقايسه اين آمار  

 .درصد افزايش يافته است 62.80و  149.24و ارزش به ترتيب 
تن   100هزار و     995های آذر و دی و بهمن امسال، پنج ميليون و              ماهه با هشت ماهه امسال حاکی از اين است که در ماه              11مقايسه اين ميزان واردات بنزين طی       

هزار و    204تن به ارزش       600هزار و     368های سال گذشته       دالر وارد کشور شده که اين ميزان در همين ماه              200هزار و     308بنزين به ارزش سه ميليون و         
 .دالر بود 800

درصد از نظر ارزش و هزار و          521، هزار و    87ماه امسال نسبت به همين مدت در سال            دهد که ميزان واردات بنزين طی آذر تا بهمن           مقايسه اين ارقام نشان می    
 .درصد از نظر وزن افزايش يافته است 521

 

 بركنار شد) مسوول خوشه بندي ها(رييس مركز آمار 
 

 .محمد مدد، رييس مرکز آمار ايران با حکم بازنشستگی از سمت خود برکنار شد :خبرآنالين
پس از درخواست بازنشستگی محمد مدد، رئيس پيشين مرکز آمار ايران، معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور با : سايت دولت صبح امروز نوشت

 .اين درخواست موافقت کرد
سوی دولت  از  بدين ترتيب مسوول اصلی اجرای طرح خوشه بندی خانوارها که با اعتراض گسترده مردم مواجه شد و در عمل به دليل خطای باالی اندازه گيری                                 

 .کنار گذاشته شد، از سمت خود کنار رفت
به طوری که برخی رسانه ها رييس مرکز آمار ايران را به            .  مدد طی دو ماه گذشته از سوی رسانه ها و افکار عمومی برای کنار رفتن از سمت خود تحت فشار بود   

مدد همچنين سابقه کمی در مرکز آمار داشت و در طول مديريت او به گفته                            .  دليل دارا بودن مدرک دکتری مديريت دولتی و نه آمار مورد انتقاد قرار دادند                         
 .کارشناسان، اعتماد عمومی به آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار کاهش يافت

طرح جمع آوری و پااليش       1385عهده دار مسئوليت مرکز آمار ايران بود، او پس از اجرای طرح سرشماری ملی نفوس و مسکن                      1385محمد مدد از ارديبهشت     
 .اطالعات مقدماتی طرح تحول اقتصادی را اجرا کرد که نتايج آن گذشته از مردم توسط دولت نيز مردود اعالم شد

سال معاونت وزير راه و ترابری و            14سال معاونت سازمان مديريت و برنامه ريزی سابق، رياست سازمان نقشه برداری، حدود                           8سابقه کاری اصلی مدد،        
 . مديرعاملی سازمان بنادر و کشتيرانی جمهوری اسالمی ايران بوده است

آمار ايران را    رکزبا بازنشستگی محمد مدد، ابراهيم عزيزی معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور در حکمی ذبيح اهللا قائمی معاون برنامه ريزی م
 .با حفظ سمت و تا تعيين رئيس جديد به عنوان سرپرست اين مرکز منصوب کرد

 نويسنده و فعال جنبش زنان بازداشت شد 
اسفندماه طی يورش نيروهای امنيتی به منزلش بازداشت و به مکان              ٢۵شنبه    پور، نويسنده و فعال جنبش زنان امروز سه          الله حسن :  کميته گزارشگران حقوق بشر     

 .نامعلومی منتقل شد
 .کننده اين فعال اجتماعی اطالعی در دست نيست از علت دستگيری و نهاد بازداشت

اتی از آزادی   گيرد که در روزهای اخير تعداد زيادی از زندانيان سياسی آزاد شدند و دادستان تهران نيز طی اظهار                          پور در حالی صورت می       بازداشت الله حسن  
 .های اخير در آستانه عيد نوروز خبر داده بود شدگان ماه بازداشت
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 جشن غير اسالمى به تظاهرات عليه ديكتاتور تبديل شد: سي ان ان
 

يابانها ه خ شبکه تلويزيونی سی ان ان در گزارشی در باره اعترضات ضد حکومتی در مراسم چهارشنبه سوری گفت، مردم ايران در رد حكومت مالهاى تندرو ب                                
اين جشنى است آه . مالها بشدت از اين جشن نگران و ناراحت اند. بسيارى از آنها با وجود حضور سنگين گشت هاى پليسی و نظامی در خيابانها تجمع آردند. آمدند

فيلم های ويديويى آه روز سه شنبه از روى يوتيوب به دست ما رسيده نشان   . مالها اين سنت را غيراسالمى می دانند. شود بازى برگزار مى   با فشفشه و ترقه و آتش
 . دهند دهد آه مردم شعار مرگ بر ديكتاتور سر مى  مى 

 

 آمريكا صدور حكم اعدام براي شش زنداني سياسي در ايران را محكوم كرد
 

ان شدگان رويدادهای پس از  انتخابات در اير         سخنگوی وزارت خارجه اياالت متحده، صدور حکم اعدام برای شش نفر از بازداشت                   فيليپ جی کرولی،    :راديو فردا 
 .محکوم کرد

اعالم آردآه    مىعباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومى و انقالب تهران روز يکشنبه در ديدار با برخى از روحانيون بلندپايه نزديک به حكومت جمهورى اسال                        
 .اکنون در دادگاه تجديدنظر است اند و احكام اين افراد هم شش نفر از متهمان روز عاشورا به اعدام محكوم شده

کنيم و خواستار آزادی همه زندانيان          ما اعدام زندانيان سياسی را محکوم می        «:  شنبه اظهار داشت    سخنگوی وزارت خارجه آمريکا در واکنش به اين خبر روز سه             
 ».خواهيم به حقوق شهروندی مردم خودش احترام بگذارد  سياسی هستيم و از دولت ايران می

 ».ها  دارای اين حق هستند که مراحل مختلف دادرسی در مورد آنها اجرا شود طبق قوانين خود ايران، همه زندانی«: سخنگوی وزارت خارجه آمريکا افزود
 ».حق داشتن دادگاه منصفانه و علنی در اعالميه حقوق بشر مندرج  است و  ايران آن را به امضا رسانده است«: فيليپ کرولی گفت

 ».خواهد، بايد به مردم خود احترام بگذارد اگر دولت ايران احترام جامعه جهانی را می«به گفته سخنگوی وزارت امور  خارجه آمريکا 
دولت، رفته بود    اهللا نورى همدانى، از مراجع تقليد حامى              آبادى آه يكشنبه شب همراه با قضات دادسرا و محاآم انقالب تهران به ديدار آيت                         عباس جعفرى دولت   

 .نفر از متهمان روز عاشورا آيفرخواست صادر شده است ٢۵٠همچنين گفته است آه براى 
را مخفيانه و بدون      »کودتای مخملی «های موسوم به      شدگان در دادگاه    پيش از اين دستگاه قضايی جمهوری اسالمی، به رياست صادق الريجانی، دو نفر از محاکمه                 

 .اطالع خانواده و وکال به دار آويخت
ها پيش از     ن دو هفته  های پس از انتخابات به محاکمه کشيده شدند، که به گفته وکالی مطلع از پرونده، اي                 پور و محمدرضا علی زمانی درحالی در دادگاه         آرش رحمانی 

 .انتخابات دستگير شده بودند
ای که در ارتباط با رويدادهای عاشورا بازداشت شده بود، در دادگاه تجديد نظر تاييد شده و در                      ساله  ٢٠همچنين برپايه اخبار حکم اعدام محمدامين وليان، دانشجوی          

 .متن حکم نيز به فتوايی از آيت اهللا مکارم شيرازی اشاره شده است
مهوری اسالمی  شدگان را تکذيب کرد و از قوه قضاييه ج            پس از انتشار اين خبر، آيت اهللا مکارم شيرازی، صدور هرگونه فتوايی درباره محارب خواندن بازداشت                   

 .شدگان برخورد کند خواست با رافت با بازداشت
 .تاس انتشار خبر تاييد حکم محمد امين وليان تکذيبيه دادستان را نيز در پی داشت به طوريکه وی اعالم کرد اين حکم هنوز در مرحله تجديد نظر

 .اند ه مخالفت کردههای سياسی، برخی از مراجع شيعه، از جمله آيت اهللا صانعی و آيت اهللا دستغيب نيز با احکام صادر شد ها و گروه های شخصيت افزون بر مخالفت
 »قطعا«گفته است که هرگاه گروهی به اقدامات حکومت معترض باشند                    »محاربه«اهللا يوسف صانعی، از مراجع تقليد در قم، در پاسخ به پرسشی درباره                         آيت

 .محارب نيستند و عمل آنها دفاع از حق است
 »محاربه«امل حکم آيند، ش محمد دستغيب، عضو مجلس خبرگان رهبری، نيز در پاسخ به پرسشى مشابه گفته است کسانى که در مقام دفاع از خود بر مى اهللا على  آيت

 .کنند ايستند و آزادى آنها را سلب مى گويند که روبروى مردم مى نيستند و محارب به کسى مى
 
 

 350سرود ياردبستاني،مچ بندهاي سبز  در بند 
 

احمد کريمی ،ناصر عبدالحسينی و حسام ترمسی از جمله اين زندانيان .منتقل شده اند ٢۴٠اوين به سلول های انفرادی بند  ٣۵٠پنج زندانی سياسی از بند  :کلمه
 .به انفرادی منتقل شده اند ٣٠هستند که به دستور بزرگ نيا ،رييس بند 

حاکی است که زندانيان اين بند روزهای شنبه و يکشنبه اين هفته در اعتراض به شرايط  ٣۵٠به گزارش خبرنگار کلمه به نقل از خانواده های زندانيان سياسی بند 
ود را برای ر خنامناسب بند دست به اعتصاب غذا زده و در همين روزها با خواندن سرودهای انقالبی از جمله يار دبستانی من و ای ايران مرزپرگهر ، اصرا

تعدادی از زندانيان اين بند ديروز در مالقات روز دوشنبه به خانواده های خود گفته اند که در اين اعتراض .استفاده از حداقل حقوق شهروندی خود به نمايش گذاشتند
 .ها با مچ بند سبز حضور داشته و سرود خوانده اند

تعدادی از اين زندانيان نيز روز دو شنبه در حالی که مچ بند سبز بر دست های خود بسته بودند ،به سالن مالقات آمدند  ٣۵٠به گفته خانواده های زندانيان سياسی بند 
 .و در برابر فشار ماموران زندان برای بازکردن مچ بند سبز مقاومت کردند

با تشکيل گروه فوتبال و بازی در برابر تيم زندانيان مالی به پيروزی دست يافتند که با پايان بازی ، وقتی تعدادی  ٣۵٠براساس همين گزارش ،زندانيان سياسی بند 
که موجب تشويق و شد از بازيکنان تيم زندانيان سياسی پيراهن های خود رابه نشانه شادمانی باال زدند ، تصاوير ميرحسين موسوی در زير پيراهن هايشان آشکار 

 .به گفته زندانيان تصاوير ميرحسين موسوی توسط هنرمندان زندانی روی کاغذها نقاشی شده بود.شادمانی شديد زندانيان شد
از جمله اين .در واکنش تالفی جويانه نسبت به زندانيان در روزهای گذشته رفتارهای سخت گيرانه ای را برای تنبيه آنها انجام داده است ٣۵٠بزرگ نيا ،رييس بند 

 .تاس اقدامات تنبيهی قطع امکان تماس تلفنی زندانيان ،تعطيل کردن فروشگاه بند ،محبوس کردن زندانيان برای ساعتهای متمادی در هواخوری بوده
 .اعالم کرده اند در صورتی که دوستان شان از انفرادی بازگردانده نشوند ،روز اول فروردين دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهند زد ٣۵٠زندانيان سياسی بند 

 .در اين بند بيش از يکصد و پنجاه نفر از زندانيان حوادث پس از انتخابات نگه داری می شوند



  چهار شنبه سوري

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 زردي من از تو
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 چهارشنبه سوري امسال در ميان تدابير شديد امنيتي برگزار شد  
 
 
 

 .استه گزارش های رسيده از تهران و ديگر شهرهای ايران حاکی از آن است که مراسم چهارشنبه سوری امسال در ميان تدابير شديد امنيتی برگزار شد :بی بی سی
ب چهارشنبه آخر   ی ش از چند روز پيش و در شرايطی که بعضی از مسئوالن امنيتی ايران نگرانی هايی را در مورد احتمال استفاده مخالفان دولت از مراسم آتشباز                          

 .سال برای اقدامات اعتراضی مطرح کرده بودند، تمهيدات پليس و نيروهای امنيتی برای ايجاد فضای امنيتی آغاز شده بود
اين . وده استد بيک شاهد عينی از تهران به بی بی سی فارسی گفت که حضور پر شمار نيروهای سپاه و بسيج در کنار ماموران نيروی انتظامی بيش از پيش مشهو

 .شاهد عينی همچنين افزود بعضی از معترضان در نزديکی ميدان آزادی تهران به سمت نيروهای گاردی مواد آتش زا پرتاب کرده اند
بر هم "نچه که ز آالبته با توجه به حساسيت هايی که نسبت به برگزاری مراسم آتشبازی شب چهارشنبه آخر سال وجود دارد، حضور نيروهای پليس برای جلوگيری ا

با اين حال شاهدان عينی حضور امسال نيروهای پليس و بسيج را بسيار بيشتر از سال های                     .  ناميده می شود در سال های پيش هم محسوس بود           "  زدن نظم عمومی  
 .قبل توصيف کرده اند

يش تالش هايی ز پبا توجه به نگرانی های حکومت ايران از تبديل شدن مراسم چهارشنبه سوری امسال به صحنه ای برای ابراز اعتراض مخالفان دولت، از چند رو
 .برای جلوگيری هر چه بيشتر از حضور مردم در خيابان ها در مراسم امسال صورت گرفته بود

وحانيان را به سوالی    ز ر از جمله پايگاه اطالع رسانی دولت ايران چند روز مانده به چهارشنبه سوری، پاسخ آيت اهللا علی خامنه ای، رهبر ايران، و تعدادی ديگر ا                           
 .منتشر کرد که آن را غير شرعی دانسته اند" چهارشنبه سوری"در مورد مراسم 

با کسانی که در روز چهارشنبه سوری، با ايجاد راهبندان، سد معبر،                   "  جدی و قانونی   "پليس ايران هم در اطالعيه ای که روز دوشنبه منتشر شد، از برخورد                       
 .مزاحمت و پرتاب مواد محترقه و آتش زا، نظم و امنيت عمومی شهر را مختل کنند، خبر داد

 .رهبران مخالفان دولت در روزهای گذشته از مردم برای حضور در خيابان ها در روز چهارشنبه سوری دعوت به عمل نياورده بودند
در چهارشنبه سوری پيشتر در مصاحبه ای اعالم کرده           "  جنبش سبز "با اين حال زهرا رهنورد، از مخالفان دولت ايران و همسر ميرحسين موسوی درباره برنامه                   

 ."را گرامی خواهيم داشت و هيچ گونه تندی و خشونتی نخواهيم ورزيد... ياد نداها ، سهراب ها،سيدعلی ها ،اشکان ها و روح االمينی ها و : "بود که
 .خانم رهنورد در عين حال گفته بود که اگر هم در اين شب خشونتی باشد، ازسوی خود حاکميت خواهد بود

 
 

 حاشيه هاي چهارشنبه سوري
 

 .مراسم چهارشنبه سوری در تهران و برخی شهرهای بزرگ در ميان تدابير شديد امنيتی برگزار شد :جرس
های رک  به گزارش جرس ،ماموران نيروی انتظامی،بسيج،سپاه و لباس شخصی ها از ساعات ابتدايی عصر روز سه شنبه در ميادين اصلی ،مناطق همجوار پا                                 

با اين حال صدای انفجار ترقه ها و فشفه های رنگی               .پرتردد و محله های نام آشنا به شکلی گسترده استقرار يافته و رفتار شهروندان را به شدت زير نظر داشتند                          
 .خاص مراسم چهارشنبه سوری که از ظهر سه شنبه فضای تهران را به تسخير خود درآورده بود تا پاسی از بامداد ادامه يافت

اتومبيل يش  بنابر مشاهدات خبرنگار جرس از تهران، نيروهای امنيتی در ميادين اصلی شهر مانند ميدان انقالب،آزادی،ونک،صنعت،ولی عصر،هفت تير و تجر                        -
 .های گارد ويژه را پارک کرده و در هر يک از اين مناطق حدود صد و پنجاه نيروی گارد موتور سوار مستقر شده بودند

 .ه بودشد به دليل حضور گسترده نيروهای امنيتی در ميادين اصلی،تجمع های شهروندان برای برگزاری مراسم چهارشنبه سوری به خيابان های فرعی منتقل -
غروب سه شنبه به روی مشتريان            6نيروی انتظامی به تمام مراکز خريد در خيابان های اصلی پايتخت دستور داده بود که درهای خود را قبل از ساعت                                           -

بودند را    ادههمچنين ده ها مامور نيروی انتظامی سوار بر موتور به رژه در خيابان های اصلی شهر می پرداختند و جوانانی که در حاشيه خيابان ها ايست                                      .ببندند
 .متفرق می کردند

افزوده   شدتصدای انفجار ترقه ها از نزديکی های ظهر روز سه شنبه به گوش می رسيد ولی با تاريک شدن هوا بر شدت پرتاب ترقه و نارنجک های دستی به                                    -
 .شد

ی می  شاددر برخی از خيابان ها و کوچه ها مردم صدای ضبط اتومبيل های خود را بلند کرده و به همراه اعضای خانواده و همسايه های خود به رقص و                                                   -
 .پرداختند

 .شد ماشين های آتش نشانی و آمبوالنس نيز در ميادين اصلی شهر مستقر شده بودند و صدای آژير آمبوالنس در مناطق مختلف شهر به شدت شنيده می -
پرتاب می  ين  در خيابان هايی که حضور ماموران انتظامی بسيار پر رنگ بود شهروندان از باالی بام خانه ها مواد منفجره خاص چهارشنبه سوری را به پاي                                       -

 .کردند
 .در برخی خيابان های مرکزی شهر محدوديت های ترافيکی ايجاد شده بود و از ورود موتور سواران به بسياری محدوه ها جلوگيری می شد -
زمين ريخته  وی  ماموران شهرداری نيز از ابتدای صبح سطل های زباله پالستيکی را از سطح خيابان های پرتردد جمع کرده و در بسياری از موارد زباله ها ر                                -

 .شده بود با اين حال در مناطقی مانند خيابان رودکی،ونک و اميرآباد برخی سطل های زباله توسط شهروندان به آتش کشيده شده بود
ه حس  نندچراغ های روشنايی بسياری از خيابان ها هم از همان ابتدای شب خاموش شده بود و صدای انفجار به همراه فضای تاريک حاکم بر شهر تداعی ک                                             -

 .اضطراب بود
و از همين   ند  بسياری از شهروندان به دليل نگرانی از وقوع درگيری های شديد در شب چهارشنبه سوری زودتر از روزهای قبل محل کار خود را ترک کرده بود        -

 .رو مناطق اتوبانی تهران ترافيکی شديد را در ساعات پيش از غروب شاهد بود
گروهی به دليل صدای هولناک ترقه ها و نارنجک های دستی برگزاری                       .واکنش شهروندان به چهارشنبه سوری امسال در مجموع به دو دسته تقسيم می شد                         

وندان برای  شهرچهارشنبه سوری به اين سبک و سياق را نمی پسنديدند و گروهی هم انفجار ترقه و نارنجک در شب چهارشنبه سوری را يکی از معدود ابزارهای                            
 .اعتراض به حکومت دانسته و از آن دفاع می کردند

 



 جشن ده سالگي اخبار روز 
 اختر قاسمی

 
بيش از دهها  تن از . خبری جشنی برگزار گرديد -به مناسبت ده سالگی اخبار روز، شنبه گذشته در شهر کلن  از طرف همکاران و ياران اين سايت  سياسی   

از جمله مهمانان می توان از خانم شهال بهاردوست شاعر و همکار اخبار روز، سردبير سايت خبری اينترنتی . همکاران  اخبار روز در اين جشن حضور داشتند
تابان سردبير . آقايان ف.  ايران امروز، يکی از کارکنان و همکاران سايت گويا نيوز،  آقای سهيل آصفی روزنامه نگار و خانم ميترا خلعتبری روزنامه نگار نام برد

ابتدا طی صحبت هايی کوتاه از فراز و نشيب اخبار روز در طی اين چند سال سخن گفتند  و از تمام کسانی که  دبير تحريريه اخبار روزو خسرو باقرپور   شاعر و 
در پايان خسرو باقرپور دوقطعه از آخرين سروده های خود را که برای سهراب . در اين سال ها اخبار روز را با مطالب، شعر و تصوير ياری کردند تشکر کردند

 . اعرابی و کيانوش آسا سروده  بود را برای حضار خواند
او نقش . واندی خآقای بهزاد کريمی از طرف سازمان فداييان خلق اکثريت با اهدای سبدی گل،  اخبار روز را يکی از موفق ترين و معتبرترين سايت های ايران

سپس شهال بهار دوست ضمن قدردانی  و تبريک از زحمات مسئولين سايت  چند قطعه از .  اطالع رسانی اخبار روز را در اين ساليان بسيار با ارزش بررسی کرد
 . سروده های خود را خواند

 . ديگر مهمانان ضمن اهدای هدايايی به مسئولين اخبار روز هر کدام سخنانی در ارتباط با نقش اطالع رسانی صادق  اخبارروز ايراد کردند
 .جشن ده سالگی اخبار روز با صرف شام و رقص و پايکوبی تا ساعتی بعد از نيمه شب به طول انجاميد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 گزارش تصويري



 
 

16 

 گزارش تصويري



 

17 

 گزارش تصويري



 پيش به سوي انتخابات آزاد
 پرسش از صاحب نظران و حاميان جنبش سبز 4

 
و در پی آن ناديده گرفتن رای شرکت کنندگان در انتخابات و برقراری دولت کودتا شاهد اعتراضاتی بوديم که با مطرح کردن  1388بعد از انتخابات خرداد ماه 

 . به خيابانهای کشور کشيده شد  " رای من کو"شعار 
و دستگيريها و کشتار  فشارها اين اعتراضات با سرکوب شديد کودتاچيان شدت يافت و جنبش به تقابل با باند کودتاچيان پرداخت طی اين مدت شاهد بوديم که هر چه 

مرگ بر اصل واليت " به شعار " رای من کو"و شکنجه بيشتر می شود شعارهای جنبش سبز نيز راديکالتر و خواسته هايش واضحتر مطرح می گردد ازشعار 
  .اساس اين نظام را به زير سوال کشيد" استقالل، آزادی، جمهوری ايرانی "با مطرح کردن  رسيديم و بخشی از جنبش " فقيه

است که ال امروز کسی نيست که بتواند منکر خواستهای دمکراتيک و آزاديخواهانه و به حق مردم ميهنمان باشد مگر کودتاچيان و عواملشان که ساليان س
 . دستهايشان به خون پاک آزاديخواهان اين سرزمين آغشته گشته است

ام کودتا بنشاند و نظ جنبش سبز با تمام فشارها و سرکوبها تا امروز با همبستگی همه آزاديخواهان توانسته با مطرح کردن خواستهايش داغ خود را بر چهره منفور
  .قانون اساسی موجود را به زير سوال می برد" انتخابات آزاد "بدين گونه با مطرح کردن شعار 

قانون اساسی فعلی می باشد و بخشی خواهان تدوين قانون اساسی جديدمی باشد و بخشی نيز خواهان اجرای قانو ن   خواهان تغييراتی در امروز بخشی از جنبش 
تدوين يک قانون اساسی، بايد در مجلس موسسانی تشکيل شده از نمايندگان واقعی مردم ايران، از هر گوشه و کنار اين خاک پهناور، با هر   .اساسی فعلی می باشد

قانون اساسی نوين را تدوين خواهند کرد اما تا به آنجا برسيم مراحل ديگری  انديشه، مذهب، عقيده و  مسلکی صورت پذيرد اين نمايندگان انتخابی مردم هستند که
 اميدوارم بتوانيم وارد ديالوگی ديگر بشويم بايد طی شود که با سواالتی که در زير مطرح می گردد 

 
 .توضيح دهيد آيا طرح شعار انتخابات آزاد در چهارچوب قانون اساسی اين نظام امکان پذير است يا خير؟ نظر تان را در ممکن بودن يا نبودن  -1
 پيشبرد اين شعار در جامعه الزمه چه تحوالتی است راهکارهای شما برای رسيدن به انتخابات آزاد چيست؟ -2
د بوجود بيايد باينقش نيروهای مرّدد در جامعه بخصوص در مليتهای مختلف چگونه است برای جذب آنها آيا الزم نمی بينيد که تغييرات اساسی در قانون اساسی  -3

 و به خواستهای آنان پرداخته و با وضع قوانين جديد به آن رسميت بخشيد؟
 آيا اپوزسيون در توان خود می بيند که مشترکا قانون اساسی بديلی را تا تشکيل مجلس موسسان به جامعه پيشنهاد دهد ؟ -4
 

 1389ي كانون نويسندگان ايران به مناسبت نوروز  بيانيه
 !زا، سر زد از زمستانم صد بهار گرمی

 
های  بردميدن سبزه، عطر ُگل و نسرين، و شميم شكوفه. زميِن فرومرده به دِم سرِد زمستان بار ديگر از نفِس گرِم بهار باغ و راغ را چراغان آرده است! بهار است

رفتِن سياهی و آهنگی، و آمدِن روشنايی و نوشكفتگی، حكِم طبيعت و . دهد ی زندگی می های ِفسرده رنگ در رنگ، نويد آوِچ زمستان و بازآمدِن جان به رگ
 .وچرای آدمی است چون بی  خواسِت

ورنكردنی به خود ها موج سرآوب و شكنجه و زندان ابعادی با در سال آهنه، اگرچه در پی اعالم نتايج انتخابات خردادماه و سرريز انبوه مردم معترض به خيابان
ران سوگوار را به زنجير ونشان انباشته از جوانانی شد آه خواستی جز آزادی و پاِس آرامت انسانی نداشتند، ماد نام های بی ها و بيغوله چال ها و سياه گرفت، زندان

سر هم و با شتاب  نگاران و فعاالن سياسی و اجتماعی رفتاری روزمره شد، احكام اعدام را پشت شتم و بازداشت روزنامه و ها و ضرب آشيدند، سانسور آتاب، رسانه
و باز اگرچه هزاران زندانی آزارديده دور از خانه و ... ی ممكن متوسل شدند تا جريان آزاد اطالعات و اخبار را مختل و متوقف آنند به اجرا گذاشتند، به هر وسيله

... ن سر خواهند آرد، اماها تحويِل سال را در پای ديوارهای زندا تری از خانواده برند، و در پايان سال شمار بيش ترين شرايط به سر می ی خود در ضدانسانی خانواده
آزادی و برابری ُآشی به جان آمدند و در طلب  ستيزی و آزادی سالی آه گذشت، سال شكفتِن اميد نيز بود؛ سال خودآگاهی مردمی آه از تبعيض و نابرابری، مردم

 .جانانه بر حق خود پای فشردند
زمستاِن نارضايی ما در پرتو پيكار آزادگاْن بهاری «اميد است آه در آشاآِش نيروهای تاريكی و سردی با ميِل سرآش به زندگی و جوشش و روشنی، ! بهار است

 .»باشكوه گردد
 !نوروز بر تمامی مردم خجسته باد

 آانون نويسندگان ايران
  ١٣٨٨اسفند  ٢۶

 
 

 اعالم اعتصاب غذاي سه روزه در همبستگي با مسعود لواساني، عيسي سحرخيز و ديگر زندانيان سياسي
 

واسانی که اکنون ششمين د لما تعدادی از انسان های خواهان تامين حقوق بشر و برقراری دموکراسی در کشور ايران، به نشان همبستگی با روزنامه نگاران زندانی، مسعو
سترسی به خواست ی دروز اعتصاب غذای خود را آغاز کرده است و عيسی سحرخيز که از امروز پنجشنبه دست به اعتصاب غذا زده است و ديگر زندانيان سياسی که برا

ساعات سال پرحادثه  ا وهايشان در زندان های گوناگون کشور راهی را جز اقدام به اعتصاب غذا نيافته اند، با خواست آزادی تمامی زندانيان سياسی در آخرين روزه
اسفند ماه، دست به اعتصاب غذا زده ايم و در اين مدت به همراه گرامی  29روز  21:02:13اسفند ماه تا لحظه سال تحويل در ساعت  27، از آغاز روز پنجشنبه 1388

ل و به اميد آنکه مساداشت ياد جانباختگان جنبش آزاديخواهانه ميهنمان در تمام اعصار و به ويژه سی و يک سال گذشته و به طور اخص جنبش اعتراضی ضدکودتايی ا
 تمامی زندانيان عقيدتی و سياسی در سال نو در کنار عزيزانشان باشند، 

 .از ايشان می خواهيم که همچون ما همزمان با تحويل سال نو به اعتصاب غذای خود پايان دهند
 1388اسفند ماه  27نيمروز 

 
علی خردپير، ميترا ور،حميرا آجودان قره کانی، اصغر آزاد، محمد آوخ، سولماز ايکدر، دنا بابا احمدی،شهال باور، شهال بهاردوست، رحمان جوانمردی، ژيال حسن پ

انيرش، سارا کريمی، ن کدرويشيان، ، مريم رازانی سحرخيز، سعيد ريزوندی، مهدی سحرخيز، سعيد شبانی، بانو صابری، عيسی صفا، پويان فخرايی، الهه قهرمان، کامرا
 ، حسن نايب هاشم، اميرحسين نصرت، ميترا يوسفی،.ی.حسن ماسالی، کيانا مالکی، منيره محمدی، انور ميرستاری، مهران ميرعبدالباقی، احمد ميناب، مريم ن
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 فراخوانها، بيانيه ها
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 آواز

 شهال بهاردوست
 

 بگذار تا بهار، با آوازی کودکانه 
 در سرازيری مرطوب اين اتاق خمار، کنارِ اطلسی های ملول

 دل خوش کنم به نگاه آفتاب، به فردا 
 بگذار پشت پلکهای بسته، دلهای شکسته

 دهانمان دنبال واژه ای مقّدس بگردد
 بگذار کولی آواره ای باشم، ناخوش بمانم

 با های هایِ  جانم، بَپرم 
 بَپر از رویِ  آتش جانم 

 .زردی تو از من، سرخی من از تو
 ميانِ  کوچه پس کوچه های تاريخ

 در به در دنبال تاکها، با رقصوارۀ باران
 دست به هر دری کشيدم 

 !نمی رسم، نمی رسی
 به امروز می رسم

 البالی غباری در باغ، من ُو عکسی تنها
 پيچيده بوی عيد و عيديها 

 رقص پروانه ها دُورِ  شکوفه ها
 قّصه ها و بوسه ها

 فردا چه کسی به ديدنم می آيد؟ 
 باز نشسته ام، شکسته، لبريز 

 هنوز هيچکس نيست 
 هنوز کسی چون من اينگونه دلداده، عاشق

 با من اينگونه به ذوق قطره ای جاری   
 با من در صعود قّله های دوستت دارم
 به تمنای فتح يک پرواز در خواستن 

 در طرحی از کوالژ يک باور
 .راهی نبوده، نيست

 من از غزلها حرفهای خوب شنيده ام
 ميان قصيده ها چقدر پريده ام

 با همين اولين پرستوی باغچه در خوابها خنديده ام
 کنار پنجره هی ی نوشته ام 
 هی هی برايم خوانده است

 اينجا خانه سرد، شاخه سرد
 چکاوکی نمی خواند

 اين ناخنهای کبود من روی تاِر اين گيتار 
 اين آهنگ ناموزون من برای بهار 

 !اين کابوس زنيست در تکرار

 پيش درآمد هجرانی
 پگاه احمدی 

 
  خواب بودی که سينه خيز نوشتم
 تاريکیِ  اتاق ، تمام اش نکرد
 خواب بودی َو روی کاغذها ،
 تکرارِ  قتل ها ُو آينه ها بود

 اما ،
 اين گوشه از جهان که بی خبرم می کند

 اينجا که با تو ُگل می اندازم ،
 خّطی از خونِ  اين خيابان ها ،

 برای چند لحظه فراموش می شود
 در را می بنديم
 تا نشنويم ، نبينيم

 چند سالمان شده آخر که هرچه غمگين تريم
 ...درست حسابی ، تميز ، گريه کنيم   کمتر می شود بتوانيم ،

 جايی در پوست ات مثل گوزن ، فرو می روم
 َو فکر می کنم که سرنوشت مان اين نيست

 بايد به فکرِ  تعميرِ  ساعتی باشيم
 که از بس به فکر ماست ،

 صبح ها
 بيدار باش اش را

 .نمی زند 
 
 

 به کوتاهی ی وفای تو بود
 خسرو باقرپور

 
 مياِن اين همه مهرو که در نگاِه من است
 شِب دو چشِم فريبات قبله گاِه من است

 
 به ُجز طواِف جمالت نمی کند قدمم

 !که َحّج واجِب من خود همين گناِه من است
 

 !شعاع اختر تو بر فراز اين صحرا
 نمايدم که چه سو ره، کدام چاِه من است

 
 ،اگر چه قاضی ی اين َمحَکمه رقيبم بود

 در اين ميان دِل سرگشته ام گواه من است
 

 دگر به صيد دل کس نمی رود خسرو
 شده اسيِر کمندی که دست شاه من است
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 انتخاب طوالنی
 عباس صفاری

 
 عکس جديدت را

 تازه دانلود کرده ام
 يعنی پاسی گذشته از نيمه شب شما

 در آنسوی دنيا
 

 همان ساعتی که تو پاورچين
 از آن راهروی باريک

 عريان به سمت آشپزخانه می روی
 و من نيستم که ببينم

 مردد مابين يک بشقاب توت فرنگی و
 يک پياله بستنی ميوه ای

 در برابر يخچال باز ايستاده ای
 و بخار سرد و سبکی آرام

 می پيچد بر پرهيب خواب آلوده ات
 

 چه بی رحمم من
 محو تماشای تو در اين حالت

 هميشه می گفتم
 سرما نخوری عزيزم

 اما در دل آرزو می کردم انتخابت
 يک قرن طول بکشد

 
 

 اين زمين
 آزاده دواچی

 
 دلمان را خوش کرده بوديم

 به رودی خشک
 که از تداوم مسلسلها ،خسته

 ولی می رفت
 ،صدای ماشه را می شنيد

 و باز می رفت
 همه زمين را جمع کرديم
 تا برای نگرانی هرپرنده

 آوازی باشيم
 نشد که نشد

 دلمان خوش بود
 ، که زمين بی جاذبه

  از تکرار گلوله ها سير می شود
 ،و خودش را در دهان همين رود

 می تکاند
 چرخ زديم

 بافتيم
 تا رسيديم سر سطر
 جهان تاريک نبود

 ، ما تاريک
 کوکهايمان را گره می زديم
 ، ما از خياط خانه متمدن
 خواستيم با پنجه هايش

 ديوارهای زندانمان را ول نکند
 ولی همين کافی نبود

 پس مانديم روی زمينی
  که هرگز حرفی برای گفتن نداشت
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 حالم خوب است
 زيبا کرباسی

 
 آسمان صورت پف کرده اش را در ابری فوت می کند

 ناګهان ابرها از قصه خالی می شوند
 دلم در خوب می ريزد

 خواب از خالی با پوزخند تلخی در فرو می رود
 اتاق از هر چه جفت خوابش نمی برد
 شب قلفتی شلوارش را پايين کشيده

 قلندر بيدار است و
 من و باران تا صبح روشنيم

 مست و سالمت
 حالم خوب است

 و اين کفش های طاِق طاِق آينه می توانند خيال کنند
 ُبزک مرده است و

 من طاق باز خوابم را به کمپزه ای در بهار نسيه داده ام
 زير بال شاه را از پرنده های ُتک به ُتک تکانده ام

 ساعت دو دقيقه از تيغ ګذشته است
 و تيِغ آينه ای بيخ چانه اش تندی می کند غ غ غ غ غ غ غ غ غ

 زير آينه اش عود و دود و الودود
 پته اش را روی آب چنان عسل می ريزد

 که ديګر با هيچ ُګهی پاک نشود
 قرارش را مثل نافی بريده ام

 قرار نبود با چشمهای خودش نګاه کند کرد
 قرار نبود نرم يا کمی خم حتی مايل يا ولرم شود شد

 زندګی بازی دارد
 بازی زيبا
 آب دارد
 باز دارد
 آبی دا
 آبی دا
 آبی

 قرار نبود
 حالم خوب است

 و همه ی قرار نبودها و ما بوديم و قرار نبود
 

 بيا مرا بکش عزيزم
 من کشتن ګرفته ام

 ِسرايت دارم
 بايد زنان جهان را نجات دهی

 بيا مرا بکشيم
 و ِسرايتم را به ُسرايتی ببخشيم

 حالم خوب است
 ساعت چند دقيقه از تيغ ګذشته

 من يک پيرهن از خودم و
 ګلبرګهای سرخ چند برګ مانده اند به دوبيتی
 زل بزن در پستان های سر به هوای برهنه ام

 سرت را نزديک بيار بزن اين ال
 سنګ فقط شکستن بلد است

 .بشکن

 در آستان بهار
 ويدا فرهودی

 
 بر بال غزل نيت ايران کردم 

 غم به زندان کردم   با شوقِ  بهار         
 ديدم که پريشيده ولی مام وطن         
 پس با قلمم هوای عصيان کردم         

 
         * * *  

 بايد به لبان ترانه ای باشد و نيست         
 از رويش گل نشانه ای باشد و نيست         
 چون تاج به فرق باغ و بر صحن زمين         
 در جشن جهان، جوانه ای باشد و نيست         

 
            * * *  

 ای شعر بيا و بيقراری ها کن         
 بر گور حزين الله زاری ها کن         
 با سرخ ترين واژه که داری بشتاب         
 از چيدن گل، گله گذاری ها کن         

 
            * * *  

 رو پنجره را به سمت ايران بگشا         
 بشتاب و نهان ز چشم دونان بگشا         
 پر کن نفس از صداقت آزادی         
 با جادوی آن، کلون زندان بگشا        

  
            ***  

 هر چند که الله رويـَد از خاک مدام         
 او را نبَود ز فرط اندوه دوام         

 چون گوش کند حکايت موهن درد           
 می َزهر شود شهد بهارش بر کام        

 
 
 
 

 مهتاب کرانشه
 

 اش خوابيده است زن در کالغ مرده
 .ی روزها پيچيد در رويه حواسم می
 .گيرد ام می ی رقص روحوضی حوصله
 ی يک جای دور حوصله

 .از هر چه که بخواهی
 ام فيلم در فيلم روزهای زندگی

 مسيرها، دور از دسترس اکنون
 .آورد ام که هی کاف کم می و کتابت

 هايت خم شو در انتهای قدم
 .ها های ای بکن بر اين لحظه

 .بگذار ستاره شوم باز
 .ام را بگذار ماه بخواند پيشانی

 ام و پاهای کودکی
 ...ببازد طول و عرض روزها را/ اش بزند نوک به سايه

 بگذار
 .دار حوا ی موج حوض پيدا شود در انديشه
 .ها حقير شود تالطم اين شب

 هايش اين فکر، دندانه
 گزد هی می
 .هايم را لحظه

 اند های پژمرده در خلوت خود خفته انگار کاشی
 .کشد و زن فقط در قار قار اين روزهای عبوس نفس می
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 بهار من 

 رضا مقصدی
 

  !ببار
 سالمِ  صبحِ  علفزار را 

  .به شاخه ی من
 
  !...هال

  !دلِ  عاشق
 به کهکشانِ  درخت 

  !مدارِ  هلهله ی سبز را تماشا کن
 و از ميانِ  هياهوی جشنواره ی برگ 
  !مرا به سرخی ی گيالس های تازه، ببر

 به عطرِ  عاطفه ی سيب 
  !مرا به آبی ی رخسارِ  يک ترانه، ببر

 
  !زمينِ  فروردين

 زاللِ  گمشده ی عشق 
  .برگ و بارِ  من است

 
 و هر غزل 

 که به گيسوی خاک بنشيند 
 همان 

 بهارِ  من است

 

 خورشيد و فلک 

 مودب ميرعاليی
 

 کنار پنجره می ايستم 
 ماه می تابد 

 نگاه می کنم 
 به ابرها که در هم می پيچند 

 تو می آيی 
 با دامنی گلدار 

 
 هنوز می توانم 

 به خدای بادها بگويم 
 دامنت را 

 و از خدای بازکننده تکمه ها بخواهم 
 خيزش دستانم را 

 بر لرزش پستانهايت بنشاند 
 تا مردم گياه وار در هم بپيچيم 

 
 آن جا که ابر و باد و مه و خورشيد فلک در کارند 

 خيسيم 
 اما نه از قطره های باران که باد بر شيشه می زند

 در باغ گيسوان تو سبز می شود / بهار 
 محمود معتقدی  
  

 جها ن 
 حقيقت خسته کنند ه ا ی ست   
 که جز به تا وا ن عشق   
 بها رش   
 به کوچه با ز نمی آ يد   
 چه کسی   
 اين سا ل د يوا نه را   
 به يا د می آ ورد   

 
  ٢  

     
 بها ر 

 ا ز جنس سکوت ها ی زمستا نی   
 نيست   
 سهم رويا ها يت را   
 با ما   
 د وبا ره بخوا ن   
 همسفرد ا س و   
 يا سمن ها   

     
٣  
   

 بها ر 
 گيسوا ن تو   بر با غ     
 سبز می شود   
 سبز   
 مثل همه فصل ها ی د رخت و   
 آينه   

 همسا يه ترانه زيستن و     
 با د   
 آ وا زی بخوا ن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


