
 
دمکراسی و آزادی زمانی به ثمر می رسد که   فضای 

 . شکوفايی و رشد انديشه ها در جامعه مان پديد آيد
ما بايد ياد بگيريم تا با احترام متقابل به  دگر انديشان با 

هم وارد ديالوگ شويم و در جهت ارتقاء جامعه و 
حذف . رسيدن به آنچه که خواهانش هستيم تالش کنيم

ديگران و ناديده گرفتن خواسته های آنان ثمری جز  
با آگاهی به نيازهای جامعه و . پيشروی استبداد ندارد

جدی گرفتن خواستهای خلقها در کشورمان و فراهم 
آوردن امکانات يکسان برای رشد کودکانمان و 

برابری اجتماعی و حقوقی زنان و مردانمان  است که 
 .   به ايرانی آباد و آزاد خواهيم رسيد
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 خبرها 

وقتی ملت در مناسبت های . اين جنبش پرده های جهل را کنار می زند. است
مختلف به اجماع می رسد، اين بزرگترين دستاورد است و مهم اين است که اين 

 .ايده متولد شده است
 

 زبان ها و فرهنگ های متنوع از ذخاير اين سرزمين است
 زبان موضوعی نيست که با آن بخشنامه ای برخورد کرد

مهندس موسوی که بخش عمده ای از سخنانش را به تحليل مسائل آذربايجان 
اختصاص داده بود با اشاره به تاريخ معاصر آذربايجان، اين خطه را سرزمينی 
دانست که بايد همواره مسائل آن مورد بررسی و ارزيابی قرار گيرد و با اشاره 

به مکتب تبريز در حوزه مسائل سياسی ، اجتماعی و فکری به اهميت زبان های 
زبان ها و فرهنگ های متنوع از ذخاير اين : ملی و محلی تاکيد کرد و ادامه داد

زبان و بويژه زبان اوجی و شعر قابل ترجمه نيست و هر زبان . سرزمين است
ظرفيت هايی دارد که جزو سرمايه ها و ذخاير ملی محسوب می شوند و اهميت 

زبان مسئله ای نيست . اين ذخاير فرهنگی در کشور کمتر از ذخاير مادی نيست
رضاخان اين کارها را با  .که با آن بشود آمرانه و بخشنامه ای برخورد کرد

فرهنگ ها و اقوام کرد و شکست خورد و يکی از داليل نفرت ملی از آن دوره 
 .به همين سياست ها بر می گردد

 
 تک تک اصول مغفول و يا کنار گذاشته شده قانون اساسی بايد اجرا شود

نامزد معترض دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری اجرای بدون تنازل قانون 
اساسی و عدم اجتهاد در مقابل نص صريح قانون اساسی را تنها راه برای 

تک تک اصول مغفول و : وحدت ملی و استيفای حقوق همه اقوام دانست و گفت
يا کنار گذاشته شده قانون اساسی بايد اجرا شود و اگر مشکلی در اين بين باشد 

 .به نظر خواهی عمومی گذاشته شود
 

 با تنوع فرهنگی برخورد مناسبی نکرده ايم
متاسفانه با تنوع فرهنگی برخورد مناسبی نکرده : مهندس موسوی اضافه کرد

وی با اشاره به مسائل آذربايجان ضمن تاکيد مجدد بر حرکت جمعی همراه . ايم
حتی با يک شاخص مشترک می توانيم با هم و برای : با حفظ اصول افزود

 .رسيدن به اهداف مشترک حرکت کنيم
 

 در هيچ جای ايران تجزيه طلبان در سطح ملی اهميت و جايگاهی ندارند
ميرحسين موسوی با اشاره به اين که مسائل هويتی فقط با حفظ منافع ملی ممکن 

در هيچ جای ايران تجزيه طلبان با اراده معطوف به وحدت طلبی : است افزود
 .در سطح ملی اهميت و جايگاهی ندارند

اصالح طلبان آذربايجان شرقی در سفر به تهران همچنين به ديدار سيد محمد 
 .خاتمی، مهدی کروبی، بهزاد نبوی و محسن ميردامادی رفتند

 
 تحقيق و پيگيري مجلس از بازگشايي بازداشتگاه كهريزك

 
 : جرس

مجلس خواستار بررسی اخبار مربوط به ) ره(سخنگوی فراکسيون خط امام
 .شد ١١١فعاليت مجدد بازداشتگاه کهريزک با نام جديد سروش 

در پی انتشار نامه سرگشاده مهدی خزعلی به رييس قوه قضائيه درباره  
 »:، گفت»نيوز پارلمان«بکارگيری مجدد بازداشتگاه کهريزک با نام جديد به 

هنوز اطالعاتی در اين خصوص به مجلس و نمايندگان نرسيده اما بايد هر چه 
 «.سريعتر صحت و سقم اين مساله روشن شود

اگر اين خبر صحت داشته باشد، بازگشايی بازداشتگاهی که به  «:وی ادامه داد 
 «.دستور صريح رهبری تعطيل شده جای سئوال دارد

بايد ديد اگر اين اتفاق افتاده باشد  «:طلب مردم ايالم تصريح کرد نماينده اصالح 
چه کسانی احساس چنين قدرتی را دارند که بر خالف نظر رهبری و با توجه به 

هايی که در آنجا صورت گرفت باز چنين  اخالقی اقدامات خالف قانون و بی
 «.اند بازداشتگاهی را بازگشايی و بکار گرفته

در صورت فعاليت مجدد  «:خاطرنشان کرد) ره(سخنگوی فراکسيون خط امام 
اند  اين بازداشتگاه بايد با متخلفان و کسانی که برخالف نظر مسئولين عمل کرده

 «.با شدت و قاطعانه برخورد شود
قنبری همچنين خواستار تحقيق و پيگيری مجلس در زمينه صحت و سقم اين  

 .خبر شد
 

 اين جنبش پرده هاي جهل را كنار مي زند
 زبانها و فرهنگها های متنوع از ذخاير اين سرزمين است

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
تک تک اصول مغفول و يا کنار گذاشته شده قانون اساسی بايد اجرا شود و اگر 

در شرايط فعلی / مشکلی در اين بين باشد به نظر خواهی عمومی گذاشته شود
مناسب ترين امکان برای تبادل اخبار و کسب اطالعات فضای مجازی است و در 

نبايد اين / وضعيت حاضر به گشايش فضای رسانه های آزاد خوش بين نيستم
ريشه اين جنبش غير قابل انکار . جنبش را فقط در سطح خيابان ها تحليل کرد

زبان و بويژه . است زبان ها و فرهنگ های متنوع از ذخاير اين سرزمين است
زبان اوجی و شعر قابل ترجمه نيست و هر زبان ظرفيت هايی دارد که جزو 
سرمايه ها و ذخاير ملی محسوب می شوند و اهميت اين ذخاير فرهنگی در 

در هيچ جای ايران تجزيه طلبان با اراده / کشور کمتر از ذخاير مادی نيست
 .معطوف به وحدت طلبی در سطح ملی اهميت و جايگاهی ندارند

 
جمعی از اصالح طلبان آذربايجانی در ديداری که با ميرحسين موسوی :کلمه

داشتند ديدگاه های خود را در ارتباط با مباحث مربوط به جنبش سبز،جريان 
 .اصالح طلبی،دغدغه های اقتصادی و مسائل ملی و منطقه ای بيان نمودند

به گزارش خبرنگار کلمه، تاکيد ويژه اصالح طلبان اذربايجان شرقی در اين ديدار 
وضعيت رسانه ای جنبش سبز، راهکارهای جديد برای   :بر مواردی از قبيل

ارتباط بدنه جنبش با رهبران، تعامل احزاب اصالح طلب با مردم، مسائل ويژه 
بود که … منطقه ای، نقش دين و اخالق در مباحث مربوط به جنبش سبز و

مهندس موسوی مطالب مبسوطی را در اين زمينه ها و ساير مسائل حساس روز 
 .بيان کردند

 
 به گشايش فضای رسانه های آزاد خوش بين نيستم

مهندس موسوی با توجه به وضعيت رسانه ای جنبش سبز با اشاره به محدوديت 
های موجود، فضای مجازی را در شرايط فعلی مناسب ترين امکان برای تبادل 

در وضعيت حاضر به گشايش فضای : اخبار و کسب اطالعات دانست و افزود
 .رسانه های آزاد خوش بين نيستم

 
 به خوب خوب گفتيم و بد را بد ديديم

نخست وزير دوران دفاع مقدس ضمن اشاره به حضور نحله های فکری گوناگون 
در جنبش سبز، به لزوم حرکت جمعی و تقويت تعامل و تکيه بر مشترکات با حفظ 

ما در يک چارچوب اخالقی حرکت می کنيم و بدين : مواضع تاکيد کرد و گفت
سبب جنبش سبز در هر حادثه ای به دور از تعصب، به خوب ، خوب گفته است و 
بد را بد ديده است و به همين خاطر حتی هر حرکت مثبتی حتی از ناحيه ی بخش 

با   هايی از حاکميت که تا کنون در مقابل رای و نظر مردم ايستادگی کرده اند،
 .رويکردی مثبت مورد ارزيابی قرار می دهد

 
 بهار خواهد آمد و سبزی همه جا را فرا خواهد گرفت

آنها واقع بين نيستند و گير ادعاهايی : عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود
افتاده اند که خود ساخته اند و می گويند معترضين با خارجی ها ارتباط دارند و با 

فعال ممکن است اين نگاه آنها را متحد کند ولی  .همين نگاه نيز بازجويی می کنند
نمی .نمی تواند جلوی آشکار شدن واقعيت را بگيرد، چون بر حقيقت استوار نيست

بهار خواهد آمد و سبزی همه جا را فرا خواهد . توان جلوی آمدن بهار را گرفت
 .گرفت

 جنبش سبز را نبايد تنها در سطح خيابان تحليل کرد
نبايد : افزود٨٨خرداد ٢٢نخست وزير امام با يادآوری رويدادهای پس از نتخابات 

 ريشه اين جنبش غير قابل انکار . اين جنبش را فقط در سطح خيابان ها تحليل کرد
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بامداد امروز، دکتر  ١١بنا به گزارش اخبار واصله به جرس، حدود ساعت 
در محل استراحت اساتيد ) استاد دانشکده برق دانشگاه اميرکبير(معتمدی 

دانشگاه اميرکبير واقع در طبقه هفتم ساختمان ابوريحاِن آن دانشگاه با اسلحه 
  .سرد مورد حمله واقع شد

ضارب که بعنوان يکی از مدعوين وارد شده "اين گزارش خاطرنشان می سازد 
و سوء قصد را انجام داده بود، خونسردانه در در حاليکه قصد فرار هم نداشت، 

دستگير شد و  (ضلع شمالی دانشگاه(توسط حراست دانشگاه در خيابان رشت 
 "!حتی به کسانی که دستگيرش کرده اند گفته بود به حسابتان خواهم رسيد

هنوز از جزئياِت بيشتِر اين حادثه و ابعاد ديگِر آن، خبری منتشر نشده، اما 
آخرين خبرها حاکی از آن است که هم اآنون دانشجويان دانشكده برق دانشگاه 

پلی تكنيك آه هنوز در شوك اين حادثه به سر می برند، روبروی دانشكده تجمع 
 .آرده اند

خبرگزاری ايلنا به نقل از يکی از نزديکاِن دکتر معتمدی، حال وی را بسيار 
وخيم گزارش کرده و خاطرنشان ساخته است ضربات چاقو از پشت و به کمر 

وی اصابت کرده و هم اآنون در بيمارستان مهر تهران واقع در خيابان زرتشت 
بنا به اظهار "اين گزارش همچنين اعالم کرد . زير عمل جراحی قرار دارد 

مسئوالن دانشگاه، مراجعه کننده بعدی پس از ورود به اتاق دکتر معتمدی متوجه 
 " .حادثه شده است که بالفاصله معتمدی را به بيمارستان منتقل کردند

پور فرزند وزير ارتباطات و  خبرگزاری فارس نيز به نقل از محمدرضا معتمدی
معده و روده در اثر اصابت "آوری اطالعات در دولت اصالحات گزارش داد  فن

چاقو پاره شده و خونريزی شديدی دارد و پزشكان برای تأمين خون مورد نياز 
ساعت است آه پدرم در اتاق  3وی تقاضای خون آردند و در حال حاضر مدت 

 ".عمل است
الزم به ذکر است در حاليکه ورود و خروج تمامی دانشجويان به محوطه 

دانشگاه و خوابگاهها شديدا توسط حراست و انتظامات و ماموراِن لباس شخصِی 
نامحسوس شديدا کنترل می شود، ورود ضارب ناشناس به دانشگاه و سوقصد به 
جان دآتر معتمدی، بنا به گزارش رسانه ها و شاهدان عينی، به راحتی صورت 

  .گرفته است
يکی از دانشجويان دانشگاه اميرکبير به سامانه خبری دانشجونيوز گفته است 

دانشجويان دانشكده برق قصد دارند تا در اعتراض به نبود امنيت جانی، کالس "
 ".ها را تا اطالع ثانوی تعطيل کنند

گزارش ارسالی به جرس خاطرنشان کرده است انتظامات دانشگاه در حال 
راضی کردن اساتيد و دانشجويان می باشد تا بگويد اين حمله سياسی نبوده است 

 .و از تحصن و اعتراضات احتمالی جلوگيری کنند
الزم به ذکر است فرزندان دکتر معتمدی در جريان حوادث پس از انتخابات 

 .رياست جمهوری بازداشت شده بودند
 

 با تعليق استادان نمي توانند آموخته هاي ما از شما را بازگيرند
 دانشجويان خطاب به بهشتی 

 

 

 

 

 

 : جرس

التحصيالن علوم سياسی دانشگاه تربيت مدرس با  جمعی از دانشجويان و فارغ
 .حضور در منزل دکتر سيد عليرضا بهشتی، روز معلم را به وی تبريک گفتند

به گزارش خبرنگار کلمه ،دکتر بهشتی با اشاره به خدماتی که گروه علوم  
های پس از انقالب به جامعه علمی  سياسی دانشگاه تربيت مدرس در طول سال

ای که در حال حاضر  کشور داشته است و تربيت پژوهشگران و اساتيد برجسته
ها و مراکز علمی معتبر مشغول به فعاليت هستند، نسبت به  در دانشگاه

گيرد ابراز تعجب  برخوردهايی که با اعضای هيات علمی اين گروه صورت می
تواند خطراتی را برای کل  ادامه چنين روندی می:و نگرانی کرد و متذکر شد

تواند  هرچند چنين اقداماتی نمی. جامعه دانشگاهی کشور به همراه داشته باشد
 .دلسوزان نظام دانشگاهی کشور را از ادامه راه خويش منصرف نمايد

 !”خواص بي بصيرت”با “ سران فتنه”مكالمه تلفني 
 
 
 
 

 :جرس
خبرنگار جرس از تهران از قول منابع موثق خبر می دهد که سيد محمد خاتمي  

رئيس جمهورسابق کشورمان در تماس تلفني با رقيب انتخاباتيش حجت االسالم 
شيخ علي اکبر ناطق نوری رئيس اسبق مجلس شورای اسالمی به مناسبت سال 

از اينکه به ديدارتان نيامدم عذر می خواهم، باالخره ما :" جديد به وی می گويد
". هستيم، می ترسم آمدنمان برای شما توليد مشکل کند!" سران فتنه"فعال جزء 

نترسيد، ما هم دست کمی از شما :" ناطق نوری با خنده به خاتمی پاسخ می دهد
  "!"خواص بی بصيرت"نداريم، چرا که به ما هم می گويند 

اشاره اين دو رجل شاخص سياسی به اصطالحاتی است که رهبر جمهوری 
. اسالمی و سخنگويانش مکررا درباره منتقدان چپ و راست خود بکار مي برند

و رسانه های وابسته طی ماههای اخير، ميرحسين   از منظر تبليغات حاکميت
در ماههای اخير همگرايی . موسوی، کروبی و خاتمي سران فتنه سبز هستند

اصول گرايان معتدل با اصالح طلبان در برابر اصول گرايان تندرو به اوج خود 
 .رسيده است

به استثنای آيات (همين منبع موثق می افزايد با اينکه از علمای قم و شهرستانها 
حمايت ) عظام صانعی، موسوي اردبيلی، بيات زنجاني، و نيز دستغيب شيرازی

قابل ذکری از جنبش سبز بگوش نمی رسد ، اما به رغم فشار سنگين نظام روی 
علماي مستقل، مراجع تقليد و علمای بالد آنها از سياستهای سرکوبگرانه حکومت، 

 .رهبر و رئيس جمهور پشتيباني نمی کنند
آيت اهللا موسوی اردبيلی هم در روز کارگر گفته بود که کسی به نصايح علما  

 !توجهی نمی کند و فقط می توان دعا کرد
سکوت اعضای شاخص جامعه مدرسين حوزه علميه قم که سالهاست در جلسات 

 .آن شرکت نمی کنند نمونه قابل ذکر است
به عنوان مثال ائمه جمعه قم حضرات آيات امينی و استادی و از علماي مستقل 

آيت اهللا جوادی آملی، سيدمحسن خرازی، گرامي، سيد علي محقق داماد، شب زنده 
 .دار، طاهری خرم آبادي سکوت معنا داری کرده اند

خبرنگار جرس می افزايد مراد آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی از 
اکثريت علمای حوزه علميه قم، " خواص بی بصيرت"سرزنش مکرر سکوت 

مراجع تقليد، علمای بالد و سياستمداران ميانه رويی شبيه هاشمی رفسنجانی، 
ناطق نوری و واعظ طبسی است که از سياستهای آقای خامنه ای، احمدي نژاد و 

  ..فرماندهان سپاه عليه منتقدان حمايت نکرده اند
 

وخامت حال دكتر معتمدي استاد سبز دانشگاه اميركبيربدنبال 
 سوء قصد صبح امروز

 
 
 
 
 

 حال وی وخيم گزارش شده است 
 : جــرس

دکتر سيد احمد معتمدی وزير ارتباطاِت دولت دوم محمد خاتمی و از اساتيد سبز 
 ١٣، صبح امروز دوشنبه )صنعتی اميرکبير(دانشگاه پلی تکنيک تهران 

سالح  ارديبهشت ماه، توسط فردی لباس شخصی و ناشناس مورد حمله با
آخرين خبرها حاکی از وخامت حال وی . قرار گرفت و بشدت مجروح شد سرد
      .است
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 زندان اوين  ٣۵٠انتقال محمد اوليايی فرد به بند 
در همين حال گزارش شده است صبح روز جاری محمد اوليايی فرد وکيل پايه 

 . زندان اوين منتقل شده است ٣۵٠يک دادگستری و فعال حقوق بشر به بند 
هرانا نوشته است، محمد اوليايی فرد که روز گذشته در دادگاه انقالب تهران 

بازداشت و برای سپری نمودن يک سال حبس تعزيری خود به زندان اوين منتقل 
زندان اوين منتقل شده و از مالقات حضوری با همسرش نيز  ٣۵٠شده بود به بند 
 . منع شده است

صبح روز جاری همسر وی برای مالقات حضوری و ارايه مدارک پزشکی 
اوليايی فرد به زندان اوين مراجعه و به وی اعالم شد، آقای اوليايی فرد به بند 

 . منتقل شده و اجازه مالقات حضوری با ايشان را نداريد ٣۵٠
همسر اين وکيل دادگستری، با مراجعه به بهداری زندان خواستار آن شد که 

 . داروهای همسر در بندش را در اختيارش قرار دهند
 . گفتنی است آقای اوليايی فرد به شدت از بيماری ميگرن رنج می برد

 

 روز جهاني مطبوعات
 روزنامه نگاران ايراني را آزاد كنيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :بی بی سی
فدراسيون بين المللی روزنامه نگاران و گزارشگران بدون مرز که دو سازمان 

عمده بين المللی مدافع حقوق روزنامه نگاران هستند، بار ديگر از محدوديت 
 .رسانه ها در ايران و ادامه فشار دولت بر کارکنان آن انتقاد کرده اند

فدراسيون بين المللی روزنامه نگاران در بيانيه ای که به مناسبت سوم ماه مه، 
روزنامه  ٣۵روز بين المللی آزادی مطبوعات، منتشر کرده است از ادامه حبس 

 .نگار ايرانی و پلمب دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران انتقاد کرده است
يورش دولت : "اين بيانيه به نقل از جيم بوملها، رئيس اين فدراسيون نوشته است

به رسانه ها در ايران از زمان برگزاری انتخابات رياست جمهوری سال گذشته 
 ".بی امان ادامه داشته است

سعی ) ايران(در پی اعتراض عمومی به رژيم، حکومت : "آقای بوملها افزود
کرده است رسانه های مستقل را سرکوب کند و همه ارتباطات را با جهان خارج 

 ".قطع کند
فدراسيون بين المللی روزنامه نگاران از همه سازمان های ملی عضو و اعضای 
خود خواسته است با ارسال يک کارت الکترونيک به محمود احمدی نژاد، از او 
بخواهند ترتيب آزادی همه روزنامه نگاران و فک پلمب انجمن صنفی روزنامه 

 .نگاران ايران را فراهم کند
تصوير در پلمب شده انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران و بدرالسادات مفيدی، 

 .دبير زندانی شده اين انجمن بر روی اين کارت الکترونيک ديده می شود
همزمان، گزارشگران بدون مرز در گزارشی که به مناسبت روز بين المللی 

آزادی مطبوعات منتشر کرده است، نام محمود احمدی نژاد را در فهرست 
 .قرار داده است" بدترين دشمنان مطبوعات"

نام شانزده رئيس دولت ديگر مانند روسای جمهوری چين، کوبا و رواندا و 
 .نخست وزير روسيه نيز در اين فهرست به چشم می خورد

اين فهرست شامل نام سازمان های شبه نظامی و رهبران دينی محدودکننده 
مطبوعات نيز هست و برای نخستين بار نام مالعمر، رهبر طالبان در افغانستان 

 .نيز در آن به چشم می خورد
اين دشمنان آزادی مطبوعات از قدرت سانسور، حبس، : "اين گزارش می نويسد

 ".برخوردار هستند (روزنامه نگاران)آدم ربايی، شکنجه و از همه بدتر، قتل 
در سراسر  ٢٠١٠به گفته گزارشگران بدون مرز، نه روزنامه نگار در سال 

 .جهان کشته شده اند و سيصد تن نيز در زندان هستند
گزارشگران بدون مرز پيش تر از ايران به عنوان بزرگترين زندان برای 

 .روزنامه نگاران نام برده بود

تنها با  :وی با توصيه به دانشجويان برای گسترش فضای نقد و گفتگو، تاکيد نمود
توان به  های فکری است که می گيری از تفاوت های مخالف و بهره پذيرش انديشه

ای است که  گيری فضايی پويا و مترقی در کشور اميد بست و اين وظيفه شکل
مسئوليت آن بيش از همه بر عهده دانشجويان و پژوهشگرانی است که دغدغه 

 .آبادانی و سعادت ايران را دارند
دانشجويان نيز با تاکيد بر اينکه آنچه اساتيدی چون دکتر بهشتی را به مقام  

ها که سلوک معلمی  خانه ها و وزارت معلمی رسانده است نه حکم مديران سازمان
با صدور احکامی : ها ست، خطاب به وی گفتند و تعهد به تعليم و تربيت انسان

چون تعليق فعاليت دانشگاهی و امثال آن، آنچه ما در مباحث علمی و اصول 
توانند از ما بازستانند و پيمودن چنين راهی  ايم را نمی اخالقی از شما آموخته

 .هرگز متصديان آن را به مقصود نخواهد رساند
آنها با اشاره به فشارهای فراوانی که در طول چند سال اخير بر گروه علوم  

سياسی دانشگاه تربيت مدرس وارد شده است و تحديد فعاليت اساتيد ديگری چون 
دکتر شکوری و مهندس موسوی، اين امر را نشانه موفقيت گروه در تربيت نسلی 

ها تاب سکوت ندارند و اين  ها و آلودگی از پژوهشگران دانستند که در مقابل کژی
های اساتيد اين گروه  ها و مجاهدت گنجينه ارزشمند همواره به مثابه ثمره تالش

 .باقی خواهد ماند
 

 سال حبس براي چهار منتقد حكومت  33
 

سال حبس محکوم  ۴١چهار نفر از منتقدين حکومت، مجموعا به : اخبار روز
 . شدند

 
اجرای احکام دادگاه انقالب  ۶اردی بهشت ماه، شعبه  ١٢صبح امروز يکشنبه 

سال حبس توام با تبعيد به آقايان حامد روحی نژاد و احمد کريمی را  ٢۵حکم 
 . ابالغ نمود

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، در حکم ابالغ شده به حامد روحی نژاد نامبرده 
سال حبس و تبعيد به زندان زنجان محکوم شده و هم چنين آقای احمد  ١٠به 

سال و سه ماه حبس و تبعيد به زندان گنبد کاووس محکوم شده  ١۵کريمی به 
 . است

اين حکم در حالی در آستانه ی سالروز دستگيری روحی نژاد و کريمی به ايشان 
ابالغ می شود که آقای خليل بهراميان، وکيل اين دو زندانی، تا شب گذشته از 

 . احکام صادره بی اطالعی بوده است
حامد روحی نژاد، دانشجوی رشته ی فلسفه دانشگاه شهيد بهشتی که قبل از 

بازداشت شده  ٨٨اردی بهشت ماه  ١۴انتخابات رياست جمهوری و در تاريخ 
دادگاه انقالب به رياست قاضی مقيسه،  ٢٨است، پس از انتخابات از سوی شعبه 

 . به اعدام محکوم شده بود" عضويت در انجمن پادشاهی"به اتهام 
احمد کريمی نيز با اتهامی مشابه در دادگاه های جمعی و نمايشی پس از انتخابات 

 . به اعدام محکوم شد
عنوان " نگهداری مواد منفجره"گفتنی است در حالی اتهام احمد کريمی در دادگاه 

 . ضبط شده است" فشفشه"شده است که از نامبرده يک عدد 
احمد کريمی، حامد روحی نژاد، محمد علی زمانی، آرش رحمانی پور و 

اميررضا عارفی پنج تن از متهمانی بودند که به اتهام ارتباط با گروه های معاند 
نظام پيش از انتخابات بازداشت و روانه زندان شدند و بعد ها در دادگاهی پس از 
 . انتخابات در کنار معترضين به نتيجه انتخابات، محاکمه و به اعدام محکوم شدند
شايان ذکر است، محمد علی زمانی و آرش رحمانی پور دو تن از متهمان اين 

 . بهمن ماه سال گذشته اعدام شدند ٨پرونده در تاريخ 
 

 سال حبس محکوم شدند  ٨دو تن از معترضان به نتيجه انتخابات به تحمل 
بنابه گزارش همين منبع، دو تن ديگر از معترضان به نتيجه انتخابات از سوی 

 . سال زندان محکوم شدند ٨دادگاه انقالب در مجموع به  ١۵شعبه 
بنا به اطالع گزارشگران هرانا، دو تن از معترضان به نتيجه انتخابات آقايان 

دادگاه انقالب تهران به  ١۵از سوی شعبه " مرتضی اليقی"و " سعيد حدری"
 . سال حبس تعزيری محکوم شدند ۴هر کدام به " صلواتی"رياست قاضی 

دادگاه انقالب منتقل شدند و  ١۵نامبردگان صبح امروز جهت ابالغ حکم به شعبه 
 . در تمامی روند دادرسی نيز از داشتن وکيل محروم بودند

 ۵پيشتر قادر رحيمی از ديگر متهمان اين پرونده نيز به يک سال حبس به مدت 
دادگاه انقالب به صورت  ١۵وی در از سوی شعبه . سال تعليق محکوم شده بود
 . غير حضوری محاکمه شد
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خوشبختانه تا حدی بيش از انتظار ما، بيانيه ی شماره يک و دو اين شورا مورد 
با حمايت رسانه . استقبال گروه ها و جريانات مدافع طبقه ی کارگر قرار گرفت

ای، تبليغی و انتشاراتی آنان اين بيانيه ها در سطح وسيعی منتشر شد و به عنوان 
يک جايگزين راديکال به جای تمامی اين همه مفاهيم و راه حل های ارائه شده 

و مثًال اصالح طلبان و رسانه های غربی حامی  -توسط جناح های سرمايه داری 
اگر نه در همه جا، اما در ميان بخش های گسترده ای . توانست طرح گردد -آنان 

از عموم مردمی که از طريق اينترنت خوراک های شبانه روزی ليبرالی و نو 
ليبرالی به خوردشان داده می شود، اين بيانيه ها مطرح گرديد و به اندازه ی خود 

از درج کامل بيانيه ی " سبز ها"تا جايی که اصالح طلبان و . چالش برانگيز شد
اما نتوانستند از رسميتی که اين . شماره دو هراسيدند و آن را سانسور نمودند

بيانيه با حمايت جريان های کارگری يافته بود، بگريزند و باالخره ناچار شدند 
از طرفی ما تا حد توان توانستيم با ارائه .دست کم به انتشار اين بيانيه اشاره کنند

تحليلی از وضعيت روز به پيشنهاد راه حل های راديکال بپردازيم و اين در حالی 
بود که عالوه بر سرکوب و فريبِ  جناح سرمايه داری در اردوی اصولگرايان ، 

جناح سرمايه داریِ  اصالح طلبان و در راس آنان موسوی و کروبی تالش 
نمودند با تبريک نامه های دغل کارانه ی خود به مناسبت روز جهانی کارگر ، 

ضمن تقليل و تحريف مطالبات کارگری ،کارگران را دعوت به مبارزه برای 
 ! بازگشت به قانون اساسی جمهوری اسالمی نمايند 

کار گروهی و قوی بخش انتشار شورا، در کنار حمايت گسترده ی جريان های 
کارگری در خارج و داخل منجر به طرح شعارهای طبقاتی، و راه حل ها و 

 . گزينه های سوسياليستی مخصوصًا برای جوانان گرديد
 . تا اينجای کار ما به هدف اوليه خود رسيده بوديم

اما گزارشی که در پی می آيد نشان دهنده ی اين است که مراسم ها و تجمعات 
برگزار شده در اين روز تا چه حد مطابق هدف ما برای طرح خواسته ها و راه 

حل های راديکال آن و جلوگيری از سم پراکنی جريانات اصالح طلب يا 
مطالبات و راه حل ها با انواع سرمايه داری آن، " تعويض"اصولگرا برای 
در حد قد و قواره ما و بدنه ی کارگری که به اين شورا اعتماد . برگزار شده است

داشتند، بخشی از اين هدف نيز برآورده شد، اما ما قصد اغراق در هيچ وجهی از 
آن را نداريم و اميد داريم با گسترش اتحاد ميان نيروهای راديکال در جنبش 

کارگری هر روزه با قدرت، کميت و کيفيت بيشتری با سازماندهی سوسياليستی 
مبارزات کارگری و از جمله برپايی مراسم اول ماه مه، به انجام وظايف طبقاتی 

 . خود دست يازيم
اميد که بدنه ی کارگری راديکال و پر تعداد تری در آينده ی نزديکِ مبارزات، 
وظايف سنگين تری را بر عهده بگيرد و بدون شک ما نيز به عضو کوچکی از 

 . آن، در انجام سهم خود شتاب خواهيم کرد
و باالخره از تمامی خانواده هايی که در هر کدام از مراسم های روز جهانی 

کارگر، فردی از خانواده ی آنان دستگير شده است درخواست می کنيم با ارسال 
نفر دستگير شده در تهران و در مقابل وزارت  ١۵از جمله (اسامی اين عزيزان 

و سه نفر دستگير شده در شهر سسندج ،به ما ياری نمايند تا با ايجاد يک ) کار
کمپين اعتراضی سراسری برای آزادی هر چه سريع تر اين عزيزان تالش 

 . نماييم
در پايان اين شورا ضمن حمايت خود از حرکات اعتراضی اين روزها توسط 

، بار ديگر بر لزوم پيوند و )که خود يکی از اقشار طبقه ی کارگر هستند(معلمان 
اتحاد ميان جنبش های مختلف ديگر از جمله زنان، دانشجويی، حقوق کودک 

تاکيد می نمايد و از همه ی فعالينی که در برگزاری مراسم و اعتراض های روز 
 . جهانی کارگر تالش نموده اند تشکر می نمايد

اين شورا خواستار آزادی بی قيد و شرط تمامی دستگير شدگان مراسم روز 
جهانی کارگر می باشد و برای آزادی اين عزيزان از هيچ کوششی فروگذار 

 . نخواهد کرد
اين بيانيه را با يادآوری بخش پايانی بيانيه های پيشين به پايان می بريم که ما 
کارگران را دعوت به طرح اعتراضات و مطالبات در هر فضا و امکان و با 

 . محوريت مبارزات اگاهانه و تشکل محورانه می نماييم
هر روز، روز جهانی کارگر است و کارگران بايد با تقويت و يا ايجاد تشکل های 

مستقل طبقاتی خود برای پيشبرد خواسته های خود تالش و مبارزات خستگی 
 . ناپذير کنند

 
 زنده باد همبستگی جهانی طبقه ی کارگر 

 پيش به سوی ايجاد تشکل های مستقل طبقاتی کارگران 
 

  ٨٩شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر سال 
  ١٣٨٩يازده ارديبهشت  - ٢٠١٠اول ماه مه 

 شوراي برگزاري مراسم  3بيانيه رسمي شماره 
  89روز جهاني كارگر سال 

 
 
 
 
 
 
 

 :اخبار روز
از  ٨٩به ضميمه گزارش شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر سال 

 وقايع و برنامه های روز کارگر در شهرهای مختلف ايران 
 

 ! کارگران و عموم مردم مبارز
 

همان طور که در دو بيانيه ی پيشين اين شورا آمده بود، روز اول ماه مه امسال، 
فرصتی ديگر بود برای رساندن صدای اعتراض کارگران و بيان خواسته های 

 . ايشان
کارگران ايران هم زمان با ديگر هم طبقه ای های خود در سراسر جهان، در حد 

در . توان و علی رغم سرکوب گسترده در مراسم های اين روز شرکت نمودند
گزارش ذيل قصد داريم با رويکردی واقع بينانه سطح شرکت کارگران در مراسم 
های اين روز و نيز سطح سرکوب گری حاکميت سرمايه داری در ايران را پيش 

 . روی همگان قرار دهيم
در برخی مناطق مراسم ها مطابق فراخوان اين شورا و در ديگر نقاط مطابق 

نوع شعارها و . ابتکار عمل و مالحظات محلی مراسم برگزار شده است
اعتراضات انجام شده غالبًا در اعتراض به بی حقوقی هايی چون حقوق معوقه، 

عواملی همچون .سطح پايين دستمزد، حذف يارانه ها و از اين قبيل بوده است
زمان کم برای تبليغ، امکانات و رسانه های محدود برای نشر فراخوان يا 

فراخوان ها، تفاوت در زمان و مکان های اعالم شده توسط منابع مختلف، از 
جمله عواملی بوده است که در کميت و کيفيت شرکت کنندگان در مراسم ها 

از جمله در اقدامی توسط صدای امريکا و از زبان سازگارا، . اثرگذار بوده است
کل مراسم به بوق زدن در ساعت يازده تقليل داده شد و سعی در تحريف خواسته 

ها و مطالبات شد و يا راديو فردا ساعت مراسم را، ساعت يازده صبح اعالم 
 . نموده بود

اما دو عامل اساسی و ُپر وزن در نحوه و سطح برگزاری مراسم های اول ماه مه 
همانا سرکوب گسترده و افسارگسيخته  -و ديگر جنبه های مبارزاتی کارگران  -

ی حاکميت سرمايه داری از يک سو و سطح آگاهی طبقاتی و سطح مبارزات 
هر گرايش فکری، خود درک خاص خود را . جنبش کارگری از سوی ديگر است

اميدواريم گزارش اين شورا، در تحليل . از ميزان وزن واقعی اين دو فاکتور دارد
جريانات کارگری برای واقعی ديدن وزن هر کدام از اين دو عامل مفيد واقع 

اما ما در اينجا قصد تحليل و اظهار نظر در اين زمينه را نداريم و به انجام . شود
 . گزارشی عينی و تا حد توان خود تکميل، از اتفاقات و مراسم ها بسنده می کنيم

همچنين در اينجا الزم می دانيم ضمن تشريح يکی از اهداف اصلی اقدامات اين 
شورا، توضيحی به برخی مالحظات، نگرانی ها و نقد هايی که به هنگام انتشار 

بيانيه های يک و دو اين شورا از جانب برخی جريانات کارگری شده بود، اضافه 
 . کنيم

از جمله نگرانی ها، مساله توازن قوای کارگران در مقابل حاکميت و احتمال 
بااليی که پاسخ به فراخوان ما می توانست " هزينه ی " سرکوب و دستگيری و 
 . در پی داشته باشد، بود

اين شورا تالش نمود با مطالباتی نمودن شعارها و اعتراضات، تا سر حد توان 
خود جنبه ی طبقاتی سمت و سوی اعتراضات و تجمع های روز جهانی کارگر 

به جای بی عملی و يا وادادن ميدان عمل به جناح های . در ايران را تقويت نمايد
سرمايه داری اعم از اصالح طلبان و يا اصولگرايان و يا جناح های سازشکار 
موجود در جريانات کارگری، ما اين وظيفه را بر خود مبرم دانستيم که با طرح 

اجتماعی موجود در جامعه ی سرمايه داری -اقتصادی-مشکالت مختلف سياسی
ايران و طبعا در سطح جهان، بر رويکرد راديکال و کارگری و طبقاتی و بر 

ما بر اين نکته ی اخير . لزوم تشکل محوری مبارزات توسط کارگران تاکيد کنيم
کرارًا در بيانيه شماره دو تاکيد کرديم که کارگران راهی جز مبارزه با ابزار 

 . تشکل های مستقل کارگری ندارند
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های مستقل  های عمومی کارگران ايران از جمله حق داشتن تشکل ايرانی خواسته
های حقوق بشری جنبش  کارگران بازداشتی و همچنين خواسته  کارگری و آزادی همه

بازتاب ... سبز مردم ايران همچون آزادی زندانيان سياسی، لغو حکم اعدام، شکنجه و
مناسبت روز  شده در ايران به پوسترهای اين ميز با الهام از پوسترهای تهيه.بود يافته

 .اول ماه مه نيز بسيار مورد توجه عموم قرار گرفت
چندان گرم، فضای دوستانه و روح همکاری حاکم بر ميز  در اين روز آفتابی و نه

آغاز چنين . بود های ايرانی، گرمای خاصی به جمع ايرانيان بخشيده مشترک نهاد
ها، مويد آن است که تنها با  رغم برخی کمبودها و ضعف فعاليت مشترکی، علی

توان مبارزات و اعتراضات مردم کشورمان در جنبش  های مشترک می همکاری
 .خواهی ايران را به درستی بازتاب داد دمکراسی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بلژيک -بروکسل

 هايی به نشاندادن فعاليتها و  ايرانيان با برپاکردن غرفه
اوضاع کارگران، دمکراسی، حقوق بشر و زندانيان سياسی و مدنی کشور 

 ی خود جلب ميکردند پرداخته و نظر بازديدکننده گان را بسوی غرفه
 

 پاريس

 ادامه گزارشات اول ماه مه 
 : اخبار روز

 . ايرانيان کلن در اول ماه مه، نمايشی از يک ملت در بند
تنوع وتعداد زندانيان سياسی در جمهوری اسالمی،هيچگاه به مانند امروز نبوده 
است،از کار گران تا وزرا ووابستگان به حکومت وخانواده های آنها،در بند ها 

 ! در کنار هم در سراسر کشور در بندهای اين حکومت گرفتارند
به نمايش گذاشتن به گروگان گرفتن نه يک گروه بلکه در عمل کل مردم يک 
کشور در جمهوری اسالمی در يک نمايشگاه عکس در بندان واعدام شدگان 

کودکان زنان ودر بندان سياسی در جمهوری اسالمی، درشهر کلن در مراسم اول 
 ! ماه مه

اين بار جهان بايد بداند که اين بار نه افردی معين ،بلکه يک ملت در تمامی "
اجزای آن ازهزاران کارگر وزحمت کش ترين افراد تا دانشجويان ،زنان،فعالين 

هستند که همگی در جمهوری اسالمی ايران،به .. ملی ،وزرای سابق و-قومی
عنوان زندانی سياسی ،عمال به گروگان حکومت در آمده اند،وحتی بعضا برای 

 ." اعدام شدن آماده می شوند
به منظور به نمايش گذاشتن گوشه ای از آنچه امروزدر ايران می گذرد، جمالت 
باال به زبان آلمانی بر باالی يک نقشه بزرگ ايران که مملو از تصاوير دربندان 

سال اخيردر ايران بود نوشته شده ودر کنار تصاوير  ٣١وجانباختکان در 
کودکان جانباخته نظير دالرام دارابی ،بهنود شجاعی ، جانباختگان سياسی نظير 

آرش رحمان پور واحسان فتاحيان وترانه موسوی ونيز منصور اصانلو وديگران 
 .. ميز بزرگ به نمايش گذاشته شده بود  ٢برباالی 

ميز جای گيرد وصدها عکس ٢تعدادعکسها بسيار بيشتر از ان بود که برروی 
در عين حال همزمان دررابطه با .نيز در کنار خيابان قرار داده شده بود

مای روز همبستگی با در بندان ٣ضرورت شرکت در گردهم آيی های روز 
مای ۵سياسی در ايران در شهرهای مختلف جهان ونيز حرکت اعتراضی روز 

در شهر برلين در اعتراض به سخنرانی سفير جمهوری اسالمی،به بازديد 
برای اطالع بيشتر می توانيد به عکسهای پيوست .کنندگان توضيح ارايه می شد 

 . رجوع کنيد
-اين حرکت به همت هموطنان وبه دعوت جمعيت دفاع اززندانيان سياسی ايران
کلن برنامه ريزی شده بود ودر کنار اين گردهم آيی گروههای فعال ديگری از 

 . هموطنان نيز حضور فعال داشتند
 کلن  -جمعيت دفاع از زندانيان سياسی ايران 

 
 

 حرکت مشترک سه نهاد ايرانی در مراسم روز اول ماه مه شهر آخن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :آورد کانون ره
آورد، کميته همبستگی با اعتراضات مردم ايران و انجمن ايرانی  کانون ره

آلمانی ديفا؛ سه نهاد ايرانی در شهر آخن با همکاری مشترک، در تظاهرات و 
مناسبت روز جهانی  به) DGB(ب . گ.ميتينگ سنديکاهای کارگری آلمان، د

 .کارگر، شرکت کردند
ب آغاز و به .گ.تظاهرات ويژه اول ماه مه از مقابل ساختمان مرکزی د

 .، ميدان مرکزی آخن، ختم گرديد"مارکت"آيی در  گردهم
کنندگان در اين  هايی از طرف شرکت آيی ميدان مرکزی شهر، غرفه در گردهم

ازجمله ميز مشترک اين سه نهاد ايرانی که در کنار ميز . مراسم برپا شده بود
 . الملل قرارداشت سازمان عفو بين

شده در اين دو ميز، اعتراض به ادامه بازداشت منصور  موضوع اصلی مطرح
رانی تهران و حومه و  اسالو، رئيس سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس
اين دو ميز با استقبال . اعتراض به شرايط بسيار نامساعد وی در زندان بود

بسيار بازديدکنندگان ايرانی و آلمانی روبرو گرديد و امضاهای بسياری نيز 
 عالوه بر اين بر ميز مشترک سه نهاد . آوری شد برای حمايت از اسالو جمع
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در ساعت حدود نه صبح، نمايندگان کارگران طی سخنرانی های خود خواستار 
پايان دادن به قرار دادهای موقت و رسمی شدن کارگران، حق بيمه، و ساير 

 . مشکالت کارگری شدند
تعداد کثيری از کارگران اين شهرک در شهرک صنعتی البرز همچنين در 

اعتراض به بی حقوقی هايی که بر آنان تحميل شده است، دست به تجمع و 
اعتراض و سر دادن شعار زدند و به دليل برخورد نيروی انتظامی، با آنان 

 . درگير شدند
صدها نفر از کارگران و مردم تبريز، جهت گرامی داشت روز جهانی در تبريز، 

راه آهن،  –کارگر، در مقابل اداره کار تبريز در خيابان امام خمينی، نيمه راه 
 . تجمع کرده و کارگران حاضر در محل نيز، اعتراضات خود را آغاز کردند
اين تجمع از حوالی ساعت يازده صبح آغاز شده و صدها نفر در آن شرکت 

 . داشتند و درهر لحظه بر تعداد شرکت کنندگان افزوده می شد
حاضران پالکاردهايی در گراميداشِت روز کارگر و اعتراض به وضع موجود، 

 . در دست داشتند
نيروهای انتظامی، سپاه پاسداران، بسيج و لباس شخصی ها، در منطقه حضور 

خودروی نيروهای  ۴٠گسترده ای داشتند و بنا به گفته شاهدان عينی، بيش از 
 . نظامی و انتظامی، در آنجا مستقر شده بودند

تعدادی از کارگران پيشرو عسلويه نيز، در مراسم تهران و در مقابل وزارت کار 
خبری که به شورا ارسال شده حاکی از آن است که اين . حضور يافته اند

کارگران تعدادی پالکارد با شعارهای اعتراضی به همراه داشته اند تا در 
 . صورتی که فضا ی مراسم مناسب باشد، آن ها را بيرون آورند

از تجمع هايی که در اصفهان و اراک خبر برگزاری آن به دست آمده ، جزئياتی 
 واصل نشده است 

 
 

مراسم هايی که در روز اول ماه مه توسط دانشجويان برگزار شده  -دانشجويان 
 : است 

در چند دانشگاه، دانشجويان به مناسبت روز جهانی کارگر دست به تجمع های 
از جمله در دانشگاه های تهران، بروجرد، مشهد، کرمان، آزاد . اعتراضی زدند

 . تهران، علم و صنعت و شهرکرد
مرگ بر "و " دانشجو کارگر اتحاد اتحاد "در دانشگاه تهران شعارهای 

توسط دانشجويان سر داده " ديکتاتور حيا کن دانشگاه رو رها کن"و" ديکتاتور
ساعت تجمع اعتراضی به حضور احمدی نژاد،  ٢دانشجويان بعد از حدود . شد

 . به قصد پيوستن به صفوف کارگران دانشگاه را ترک کردند
در بروجرد و در روز جهانی کارگر در دانشگاه اين شهر، کارگران و نمايندگان 

دانشجويان برای ابراز همبستگی و اتحاد، از . کارگران نيز شرکت داشتند
کارگران برای اين مراسم دعوت کرده بودند و با تاکيد بر مطالبات کارگران، 

مطالباتی که دانشجويان بر آن . خواهان رفع تبعيض و ستم بر کارگران شدند
تاکيد داشتند، از جمله افزايش دستمزدها و ايجاد اشتغال و امنيت شغلی برای همه 

 . و افزايش امکانات رفاهی بود
دانشجويان دانشگاه فردوسی مشهد در بزرگداشت روز جهانی کارگر، علی رغم 

فضای سنگين سرکوب و کنترل دانشجويان امروز صبح در کالس های درس 
دانشجويان همچنين از گرفتن غذا از . شرکت نکردند و کالس ها را تعطيل کردند

 . سلف سرويس دانشگاه امتناع کردند
دانشجويان دانشگاه آزاد شهرکرد و دانشجويان دانشگاه آزاد تهران مرکز در روز 

جهانی کارگر و در حمايت و همبستگی با کارگران در اين روز دست به 
 . اعتصاب غذا زدند

دانشجويان دانشگاه علم و صنعت نيز در بزرگداشت روز جهانی کارگر و در 
همبستگی و حمايت از کارگران در سالن غذاخوری دانشگاه تجمع و سرود 

حراست دانشگاه به دانشجويانی که مراسم را آغاز کرده بودند . خوانی کردند
 . حمله کرده و مانع پيوستن ساير دانشجويان به آنان شد

 
 .گزارش فوق با ايميل رسيده است: منبع

 
 

 -گزارشی که در پی می آيد حاصل گزارشات واصله تا پايان روز اول ماه مه 
بخش اعظمی از اين گزارشات به طور مستقيم به  . می باشد –يازده ارديبهشت 

 : گزارش شده است، اما بخش هايی از آن نيز از منابع ديگر اخذ شده است
 

  89گزارش مراسم روز جهاني كارگر سال 
 

اطراف ميدان انقالب از صبح در محاصره ی نيروهای امنيتی اعم از در تهران، 
فيلم منتشر شده (يگان ويژه، پليس و لباس شخصی ها ی اطالعاتی درآمده بود 

همچنين صدها تن از نيروهای امنيتی در ورودی وزارت کار، تا ). توسط شورا
خيابان بهبودی، به سمت شمال، خيابان جيحون تا آذربايجان و آذربايجان تا 

رودکی، تمامی خيابان های اعالم شده توسط شورای برگزاری برای مراسم را 
در بخش ). مراجعه شود به فيلم منتشر شده توسط شورا(به محاصره در آوردند؛ 

شمالی محوطه ی وزارت کار نيز چندين ماشين سرکوب و صدها نيروی امنيتی 
همچنين در محوطه ی پليس راهنمايی رانندگی نبش . آماده به حمله حضور داشتند

رودکی در حدود بيست ماشين يگان ويژه ی سرکوب آماده به حمله -تقاطع انقالب
در يک مرحله . بودند و نيروهای آنان نيز در حالت آماده باش به سرمی بردند

موتور سواران سراپاپوشيده، به صورت چراغ روشن به قصد ارعاب مردم و 
ضرب و شتم حاضرين در پياده روهای خيابان های مسير برنامه به حرکت 

در ساعت شش و نيم عصر هنگامی که تعدادی از حاضرين شعارهای . درآمدند
برخی . اعتراضی سر دادند، مورد حمله ی نيروهای سرکوبگر قرار گرفتند

". کارگر زنده باد "،"مرگ بر ديکتاتور: "شعار های آنان بدين قرار بود
هم چنين در ابتدای خيابان جيحون ) .مراجعه شود به فيلم منتشر شده توسط شورا(

سر داده شد که جمعيت مورد " آزادی و عدالت اين است شعار ملت " شعارهای 
نيروهای سرکوب . تهاجم نيروهای سرکوبگر سرمايه داری اسالمی قرار گرفت
هم چنين در محل . حتا به ضرب و کتک کاری تعدادی از زنان مسن پرداختند

نفر که اکثرا جوان بودند توسط  ١۵مراسم و در مقابل وزارت کار در حدود 
نيروهای امنيتی دستگير شدند و توسط ماشين مخصوص که نوعی زندان 

 . متحرک است از مسير منتهی به ميدان انقالب به مکان نامعلومی منتقل شدند
در ميدان فاطمی نيز نيروهای امنيتی روبروی وزارت کشور مستقر شده بودند و 

 . در يک مرحله اقدام به حمله به تجمع کنندگان حاضر در محل نمودند
در ميدان آزادی، رانندگان تاکسی برای اعالم حمايت خود از سوار کردن 

 . مسافرين خودداری کردند
در مقابل مجلس سرمايه داری در بهارستان نيز، حاضرين در محل مورد ضرب 

 . و شتم انبوه نيروهای حاضر در محل قرار گرفتند
در مجموع با توجه به گزارشات واصله و يا مشاهدات، جمعيتی که موفق شدند 
علی رغم حضور گسترده ی نيروهای سرکوب در سه مکانِ  ياد شده، حاضر 

 . شوند جمعيتی بالغ بر سه هزار نفر بوده است
و در مقابل اداره کار آن شهر تعداد کثيری از کارگران به ويژه در اهواز 

 ١٣کارگران لوله سازی اهواز تجمع کردند و به طرح اعتراضات خود از جمله 
اين مکان و هم چنين استانداری خوزستان . ماه حقوق معوقه ی خود، پرداختند

توسط نيروهای سرکوب نيروی انتظامی و لباس شخصی ها درمحاصره بوده 
 . است

تجمع مردم و کارگران در مقابل اداره کار اين شهر برگزار گرديده در کرمانشاه 
 ). جزئيات بيشتر واصل نشده است( است

در سنندج و با حضور جمعی از کارگران، فعالين کارگری و خانواده هايشان 
مراسم با خواندن سرود انترناسيونال و سخنرانی و شعر خوانی و با قرائت 

هم چنين مراسم . قطعنامه ی سراسری تشکل های کارگری ايران پايان پذيرفت
های ديگری در اين شهر برگزار شده است که از جزئيات آن خبردقيقی به اين 

 . شورا گزارش نشده است
 . مراسمی نيز به همين ترتيب در روز جمعه و در شهر بانه برگزار گرديده است
همچنين در سقز مراسم، در روز جمعه، با سخنرانی و از جمله توسط محمود 
 . صالحی و قرائت قطعنامه ی سراسری ده تشکل کارگری برگزار شده است

، "سرنوشت سياه"در شيراز هم کارگران با در دست داشتن پالکاردهايی با شعار 
، در "تا حقوق نگيريم، از پا نمی نشينيم"و !" کارگر، روز بی کاری ات مبارک"

 . مقابل استانداری فارس تجمع کردند
های امنيتی برای پراکنده کردن کارگرانی که مقابل استانداری  در کرمان نيرو

 . آور استفاده کردند بودند، از گاز اشک  تجمع کرده
در قزوين، هزاران تن از کارگرانی که در ورزشگاه آن شهر گردهم آمده بودند، 

، عليه اخراج کارگران و ساير مشکالت کارگری "کارگر اتحاد اتحاد"با شعار 
 . مراتب اعتراض خود را اعالم کردند
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 پالتفرم سرمايه داران بخش خصوصي در برابر دولت 
 

 : اخبار روز
نويس  پيش  ترين تشکل کارفرمايان ايران، اتاق بازرگانی ايران به عنوان بزرگ

ايجاد فضای مساعد کارآفرينی و رفع موانع کسب و «قانون جديدی تحت عنوان 
 . سازان کشور پيشنهاد کرده است را به تصميم »کار

به گزارش روزنامه ی دنيای اقتصاد، تصويب اين پيش نويس می تواند به 
اين ) ٢(در ماده .دگرگونی اساسی در مناسبات اقتصادی کشور منجر شود

های اقتصادی کشور بايد برپايه اقتصاد  نويس تصريح شده است که فعاليت پيش
های خود، اين  گيری ها و تصميم گذاری بازار باشد و دولت مکلف است در سياست

هرگونه مداخله «نويس نيز آمده است که  اين پيش) ٨(در ماده . مبنا را رعايت کند
دسترسی به   گذاری محصول، دستمزد، دولت در امور اداری، مديريتی، قيمت

 . »های اقتصادی ممنوع است و تشکل  های دولتی و خصوصی آوری شرکت فن
ماه از تاريخ تصويب اين  بينی کرده است که ظرف شش نيز پيش) ۵١(ماده 

نيز تصريح دارد که ) ٢٧(ماده . شود قانون، سازمان تعزيرات حکومتی منحل می
نفر کارگر و  ١٠ها و مشاغل دارای  از تاريخ تصويب قانون جديد، کليه کارگاه
 . کمتر، از شمول قانون کار معاف شوند

حمايت «بينی  ، پيش)۴٣(نويس، براساس ماده  در بخش ديگری از اين پيش
از فعاالن اقتصادی داخلی و خارجی به عمل آمده است که اين حمايت  »قضايی

تشکيل محاکم تخصصی، تسريع : گونه تعريف شده است قضايی در ماده يک اين
های قضايی حقوقی، کيفری و انتظامی، مصونيت از  در رسيدگی به پرونده

به  »عمومی غيردولتی«های دولتی و  ها و دستگاه سازمان  تعرض اشخاص،
ای، صنفی و  موجب قوانين و مقررات، برقراری امنيت و رعايت شئونات حرفه

 . منزلت اجتماعی
متن کامل آن در . برخی ديگر از مواد مهم اين قانون پيشنهادی به شرح زير است

 : درج شده است ir.iccim.www://http(( سايت رسمی اتاق بازرگانی ايران 
 

دولت . باشد های اقتصادی در کشور برپايه اقتصاد بازار می فعاليت -٢ماده 
های اقتصادی بر اين اساس با  گيری ها و تصميم گذاری مکلف است در سياست

 : رعايت موارد زير اقدام کند
 تعيين رژيم تجاری مشخص و بلندمدت  - ١
 ای  های گمرکی منطقی و برداشتن موانع غيرتعرفه تعيين تعرفه - ٢
ای که دامنه عملکرد فعاالن اقتصادی را محدود  ايجاد فضای قانونی و نهادينه - ٣

 نسازد 
گذاری، توليد و تجارت و توسعه  تبليغ و تشويق و احترام و عالقه به سرمايه - ۴

 فرهنگ عمومی در اين زمينه در جامعه 
های پولی، بانکی و مقررات مربوط به  پايداری و استمرار در سياست - ۵

 واردات و صادرات 
تامين ثبات سياسی و امنيت اقتصادی، نهادينه کردن قوانين و مقررات در  - ۶

 جهت سالمت بازارهای مالی و اقتصادی 
 آوری  حمايت از مالکيت مادی و معنوی و توسعه بازار فن - ٧
 گذاری، هدايت و نظارت  تغيير نقش دولت از تصديگری به سياست - ٨
های تعاونی و  ايجاد زمينه مناسب برای توسعه و توانمندسازی بخش - ٩

 خصوصی 
های اجرايی الزم برای جلوگيری از نفوذ و سيطره  تصويب شاخص - ١٠

 بيگانگان بر اقتصاد ملی 
انداز ملی و هدايت و تقويت بازار پول و  تجهيز و تکميل نظام پولی و پس - ١١

 گذاری  سرمايه و ابزارهای پولی و مالی در جهت تقويت سرمايه
ها و زيربناها و  ای از طريق ايجاد زيرساخت انسجام و تعادل منطقه - ١٢

های مناسب با رعايت راهبردهای آمايش سرزمين و تاکيد بر  برقراری مشوق
 احداث صنايع مکمل در هر منطقه 

های صنعتی از طريق تقويت صنايع کوچک و متوسط و  ايجاد خوشه - ١٣
افزايی صنعت و ارتقای توان  برقراری پيوند آنها با صنايع بزرگ به منظور هم

 رقابتی 
 . تسهيل تجارت جهانی و حذف موانع موجود در اين خصوص - ١۴

بندی، فهرست و ماموريت نهادها و  دولت مکلف است؛ نسبت به طبقه -١٢ماده 
موسسات عمومی غيردولتی به تفکيک اقتصادی و غيراقتصادی اقدام نموده و 
ترتيبی اتخاذ نمايد که ظرف مدت يکسال از تاريخ تصويب اين قانون، ساختار 

های  های عمومی غيردولتی به منظور انجام ماموريت سازمانی نهادها و سازمان
 ای اصالح شود که سقف تملک  گونه های اصلی به اقتصادی در کنار ماموريت

 هشدار عفو بين الملل در مورد خطر اعدام جعفر كاظمي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سازمان عفو بين الملل با انتشار بيانيه ای نسبت به اعدام يکی از معترضان پس 
 .هشدار داد است" جعفر کاظمی"از انتخابات به نام 

  :متن بيانه ی عفو بين الملل را در زير می خوانيد
 خطر قريب الوقوع اعدام در ايران

 2010آوريل 30
يك ايراني بنام جعفر آاظمي در معرض خطر قريب الوقوتع اعدام به اتهام 
شرآت در تظاهرات ضد دولتي و براي ارتباط ادعايي با گروه اپوزيسيون 

وي در هر زماني . قرار دارد ( PMOI) ممنوعه سازمان مجاهدين خلق ايران
 .ممكن است اعدام شود

در پي اعتراضات توده اي ضددولتي  2009سپتامبر 18يا 19جعفر آاظمي سال 
وي متهم . سپتامبر برگزار آرديد دستگير و به زندان اوين منتقل گرديد18آه در 

شده ولي , آه صدها هزارتن در آن شرآت آرده اند, به شرآت در اعتراضات
 .متهم به ارتكاب هيچ عمل خشونت باري نگرديده است

محكوم به مرگ شده است و هم چنين گمان مي رود “ دشمني با خدا”وي به جرم 
وي به همراه حداقل يك تن ديگر به نام . محكوم شده باشد“ تبليغ عليه نظام”به 

آه گمان مي رود مواجه با اتهامات مشابهي ست محاآمه , محمد علي حاج آقايي
گرديده است ولي عفو بين الملل اطالعي در مورد اينكه آيا وي نيز به مرگ 

جعفر آاظمي بنابر گزارش ها طي ماه ها توسط نيروهاي . محكوم شده باشد ندارد
امنيتي بازجويي شده و براي اقرارهاي تلويزيوني تحت فشار قرار گرفته آه وي 

به وي اطالع داده شد آه حكم مرگ وي  2010آوريل 26در . امتناع آرده است
 .توسط دادگاه فرجام تاييد شده است

آه دسترسي محدودي به موآل خود داشته است درخواست آرده است , وآيل وي
هم اآنون اعدام در هر . آه دفتر رييس قوه قضاييه تجديد نظر به عمل بياورد

 .زماني قابل اجراست مگر اينكه اين درخواست پذيرفته شود
زنداني  1990يا  1980در سالهاي  PMOI جعفر آاظمي قبال براي عضويت در

و در آمپ اشرف زندگي مي آند  PMOI يكي از پسران وي عضو. بوده است
نفرات ديگر آه در ارتباط با . در عراق است PMOI آه محل اقامت اعضاي

امير رضا : عبارتند از, اعتراضات پس از انتخابات در معرض حكم اعدام هستند
همسر وي محسن دانشپور , بهرامي) سيمين(مطهره , محمد امين وليان, عارفي
, پسر آنها احمد دانشپور و دو دوست هادي قائمي و ريحانه حاج ابراهيمي, مقدم

 .و عبدالرضا قنبري, يك خانم
پس از قيد آدرس هايي آه اين نامه بايد به آنها ارسال شود توضيح اضافي در (

مورد سير وقايع از سال گذشته تا اآنون در انتهاي اين ارجنت اآشن داده شده 
نفر  5000تاآنون  2009است و مينويسد از زمان شروع تظاهرات ژوئن 

 ).تن در تظاهرات روز عاشورا دستگير شدند 1000دستگير شده اند آه فقط 
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  مجازات دوباره زندانيان سال هاي شصت
 
 
 
 

 
  -خبرگزاری هرانا 

افزايش صدور حکم اعدام به اتهام محاربه برای زندانيان گمنام و تاييد شتابزده 
اين احکام از سوی شعب تجديد نظر، باعث نگرانی خانواده های زندانيان شده 

اين در شرايطی است که احکام به وکالی تسخيری ابالغ می شود که . است
از سوی ديگر در ميان کسانی که برای آنان . خانواده ها به آنان دسترسی ندارند

ديده می شوند که دوران  60تقاضای اعدام شده، برخی از زندانيان سال های 
در گفتگو با خانواده های اين " روز. "محکوميت خود را پيش از اين گذرانده اند

 .زندانيان، آخرين وضعيت پرونده های آنان را بررسی کرده است
براساس اخبار رسيده طی چند روز گذشته، حکم اعدام جعفرکاظمی ومحمدعلی 

تجديد  36حاج آقايی، دو تن از بازداشت شدگان تجمعات مردمی از سوی شعبه 
نظر تاييد شده و پرونده اين دو نفر در مرحله طی روند اداری برای اجرای 

حکم قطعی محسن دانش پور مقدم و فرزندش، احمد دانش پور مقدم . احکام است
. نيز از سوی دادگاه تجديد نظر صادر و به وکالی تسخيری آنها ابالغ شده است

اين در حاليست که بر اساس رای وحدت رويه ای که دو هفته پيش از سوی 
ديوان عالی کشور صادرو به تمام شعب تجديد نظر ابالغ شده، هيچ يک از شعب 
دادگاههای تجديد نظر صالحيت رسيدگی به پرونده هايی که اتهام محاربه در آنها 

مطرح است را ندارند و پرونده بايد در ديوان عالی کشور مورد بررسی قرار 
 .گيرد

نفر از بازداشت شدگان وقايع بعد از  9به گزارش روز، در حال حاضر حداقل 
محمد امين : انتخابات به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده اند که عبارتند از

وليان، مطهره بهرامی، محسن و احمد دانش پور مقدم، ريحانه حاج ابراهيم، 
برای .هادی قائمی، عبدالرضا قنبری، جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقايی

معصومه ياوری نيز به اتهام محاربه، از سوی نماينده دادستان تقاضای اعدام شده 
 .اما هنوز حکم دادگاه او صادر نشده است

 
 سناريوی حکومت

 
ساله و عضو شورای مرکزی انجمن  20به غير از محمد امين وليان، دانشجوی 

اسالمی دانشگاه دامغان که به اتهام در دست داشتن و پرتاب سنگ، به محاربه و 
اعدام محکوم شده، بقيه افراد، منتسب به سازمان مجاهدين خلق شده و همين 

 .مساله مبنای اتهام محاربه و صدور حکم اعدام برای آنها شده است
جمهوری اسالمی از آغاز اعتراضات مردمی در صدد برآمد با ناديده گرفتن 

اعتراضات وسيع مردم، تجمعات را به وابستگان سازمان مجاهدين خلق خالصه 
در همين راستا دستگاه امنيتی جمهوری اسالمی با بازداشت بستگان و . کند

خانواده های برخی از هواداران يا اعضای سازمان مجاهدين خلق و همچنين 
که در آن دهه محکوميت خود را گذرانده و  60برخی از زندانيان سياسی دهه 

بعد از آزادی هيچ فعاليت سياسی نداشته اند تالش در القای اين مساله ميکند که 
تجمعات مردمی، آشوب هايی بوده که از سوی سازمان مجاهدين خلق ايجاد شده 

 .است
نشان ميدهد بيشتر افرادی که اخيرا محکوم به اعدام شده اند " روز"بررسی های 

يا بستگان آنها جزو سازمان مجاهدين هستند و يا خود يا بستگانشان در دهه 
 .شصت سابقه فعاليت سياسی و محکوميت داشته اند

برخی از اين افراد پس از سفر به عراق و ديدار با فرزندان خود به ايران 
بازگشته و هيچ گونه بازخواستی از آنان نشده است اما ماهها بعد و در جريان 

 .اعتراضات مردمی بازداشت و به احکامی سنگين محکوم شده اند
هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در اين زمينه به روز می 

وزارت اطالعات بعد از پايان جنگ عراق، خانواده ها را ترغيب ميکرد : "گويد
که به عراق سفر کنند و فرزندانشان را که در اردوگاه اشرف هستند به ايران 
بازگردانند و وزارت اطالعات درباره تعدادی هم که برگشتند، به شدت مانور 

تبليغاتی داد، اما اکنون همين خانواده ها را بازداشت و به اتهام محاربه محکوم به 
 ."اعدام کرده است

منجر به  ۴۴قانون اصل ) ۶(مستقيم و غيرمستقيم آنها از هر بنگاه با رعايت ماده 
اين نهادها و . اختيار کنترل بنگاه اقتصادی توسط اين نهادها و موسسات نشود

های اقتصادی نيستند  موسسات در هر صورت مجاز به تملک سهام کنترلی بنگاه
و موظفند سهام خود را حداکثر ظرف مدت دو سال به نحوی واگذار کنند که 

 . مديره در اختيار آنها نباشد تعيين اکثريت اعضای هيات
دولت مکلف است به منظور لغو موارد انحصار، نسبت به بازنگری  -١۵ماده 

های دولتی به نحوی که به استثنای  های شرکت در تمامی قوانين و اساسنامه
امکان حضور  ۴۴قانون اصل ) ٢(ماده ) ٣(های اقتصادی مشمول گروه  فعاليت

های اقتصادی کشور شامل توليد، خريد و  بخش خصوصی در تمامی فعاليت
پذير باشد، اقدام نموده و لوايح مورد نياز را  فروش کاالها و خدمات امکان

 . ماه به مجلس شورای اسالمی ارائه نمايد ۶حداکثر ظرف مدت 
کليه فعاالن اقتصادی در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه  -٣١ماده 
توانند به فعاليت اقتصادی مبادرت نمايند و هيچ دستگاه يا تشکل اقتصادی  می
 . تواند مانع از فعاليت ايشان شود، مگر بر اساس حکم دادگاه تجاری نمی

ها و  دولت مکلف به ايجاد اطمينان فعاالن اقتصادی نسبت به سياست -٣٣ماده 
ها  ها و سياست مقررات وضع شده است، به نحوی که از تغييرات مستمر برنامه

ها ضمن ايجاد سهولت،  ها و برنامه اجتناب نمايد و با ايجاد شفافيت در سياست
های اقتصادی، برای فعاالن اقتصادی وجود  بينی در انجام فعاليت امکان پيش
 . داشته باشد

وزارت امور خارجه مکلف است؛ مدت زمان صدور رواديد تجاری  -٣۶ماده 
 . گذاران خارجی را حداکثر به يک هفته تقليل دهد برای سرمايه

قضائيه مکلف است، ظرف مدت يک سال از تاريخ تصويب اين  قوه -۴٧ماده 
های تخصصی و آموزش قضات، برای دعاوی  قانون، نسبت به تشکيل دادگاه

 . تجاری اقدام نمايد
ايجاد هرگونه انحصار در عضويت، اعطای مجوز، مديريت و فعاليت  -۵٣ماده 
نظارت بر اين امور و رسيدگی به شکايات واصله به عهده . ها ممنوع است تشکل

 . باشد وزارت بازرگانی می
ها و موسسات  استفاده از واحدهای مسکونی توسط کارشناسان يا شرکت -۵۶ماده 

ها برای انجام امور دفتری و مشاوره تخصصی به نحوی  تخصصی عضو تشکل
 . که برای مالک يا مستاجر ايجاد حق کسب و پيشه و تجارت نکند بالمانع است

های  در تصويب کليه قوانين و مقررات اقتصادی و تاثيرگذار بر فعاليت -۶٠ماده 
های اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار  کنندگی فعاليت اقتصادی، اصل تسهيل

 . بايد مراعات شود
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 ."اقرار فرد يا وجود دو شاهد عادل درباره اين اتهام، ضروری است
بوده که  60به گفته اين وکيل دادگستری، آقای کاظمی هم از زندانيان سياسی دهه 

 .از زندان آزاد شده و هيچ گونه فعاليت سياسی نداشته است 1370در سال 
به عراق سفر و با پسرش که در  87موکلم در سال : "خانم غنوی می گويد

در  88شهريور سال  28او روز .اردوگاه اشرف ساکن است ديدار کرده بود
. جريان تجمعات بازداشت شد و اقرار کرده که بين مردم تراکت پخش می کرده

اين مساله می تواند در چارچوب تبليغ عليه نظام قرار بگيرد اما شامل اتهام 
 ."محاربه نمی شود

او نيز اشاره می کند که دادگاه تجديد نظر بر اساس رای وحدت رويه ديوان عالی 
 .کشور، صالحيت رسيدگی به پرونده موکلش را نداشته است

 
اين وکيل دادگستری نيز تقاضای اعاده دادرسی را تنها راه موجود می داند و می 

ما تقاضای اعاده دادرسی می کنيم و اگر ديوان عالی کشور مستندات ما : "گويد
را بپذيرد و حکم دهد که رای صادره، متناسب با اتهام فرد نيست، جلوی اجرای 

حکم گرفته می شود وپرونده برای بررسی مجدد به شعبه ديگری ارجاع می 
 ."شود

متاسفانه ما شاهديم افرادی که سابقه : "خانم غنوی سپس تصريح ميکند که 
محکوميت سياسی داشته اندو در تجمعات شرکت کرده و بازداشت شده اند از 

 ."سوی دادسرای امنيت، متهم به محاربه شده اند
 

 صدور حکم تجديد نظر محسن و احمد دانش پور
 

همزمان دادگاه تجديد نظر حکم قطعی، محسن و احمد دانش پور مقدم را صادر 
 .کرده و پرونده ساير اعضای اين خانواده به ديوان عالی کشور ارجاع شده است
ميثم دانش پور مقدم، پسر مطهره بهرامی و محسن دانش پور مقدم به روزمی 

حکم دادگاه تجديد نظر برای پدر و برادرم صادر شده اما اين حکم نه به : "گويد
 ."ما و نه به پدر و برادرم ابالغ نشده است

در پی گيری های ما : "وی که از محتوای حکم صادره بی اطالع است می افزايد
گفتند که حکم به وکالی تسخيری ابالغ شده و از آنها بپرسيد اما ما هر چه 

پيگيری کرديم متاسفانه به اين وکالی تسخيری دسترسی پيدا نکرديم ؛ وکالی 
 ."تسخيری پدر و برادرم را به ما معرفی نمی کنند

ميثم دانش پور مقدم با بيان اينکه پدر و برادرش هم وکالی تسخيری خود را نمی 
اين وکال در روز دادگاه حضور داشتند و از خانواده : "شناسند، توضيح می دهد

من فقط اسم و فاميلی آنها را پرسيده اند و غير از اين هيچ ديالوگی نبوده و 
 ."خانواده من اصال نمی دانند اسم وکاليشان هم چيست

پرونده مادرم و خانم حاج ابراهيم و آقای قايمی براساس قانون : "وی می افزايد
جديد به ديوان عالی کشور رفته و دادگاه تجديد نظر حق صدور رای نداشته اين 

در حاليست که پرونده پدرو برادرم هم می بايست به ديوان عالی کشور می رفت 
اما خيلی شتابزده و ظرف ده روز، دادگاه تجديد نظر حکم را صادر کرده است و 

 ."اجازه نداده که اين پرونده ها به ديوان عالی کشور ارجاع شود
دکتر محمد شريف موفق شده است وکالت مطهره بهرامی، ريحانه "به گفته وی، 

حاج ابراهيم و هادی قائمی را برعهده بگيرد اما عليرغم تالش های دکتر شريف 
به محسن و احمد دانش پور مقدم اجازه نداده اند وکالت نامه دکتر شريف را امضا 

 ."کنند
اعضای اين خانواده روز عاشورا در منزل خود بازداشت و از سوی دادگاه 

ريحانه حاج ابراهيم از بستگان اين خانواده و . انقالب به اعدام محکوم شده اند
 .است که در تدارک ازدواج با احمد دانش پور مقدم بود 1360متولد 

او شغل آزاد . سال سن دارد 62هادی قائمی از دوستان نزديک اين خانواده و 
 .داشته و از افراد شناخته شده بازار تهران است

آقای قائمی خيلی به پدرم نزديک بود : "می گويد" روز"ميثم دانش پور مقدم به 
او در دهه شصت و در زندان با پدرم آشنا شده بود اما او و پدرم بعد از آزادی از 

زندان هيچ گونه فعاليتی نداشتند و چون پدرم نمی تواند راه برود ايشان هميشه 
پدرم را به محل کارشان می رساندند و رابطه آنها از رابطه دو برادر هم نزديک 

روز عاشورا که آنها را بازداشت کردند به دليل سفر مادرم به عراق و . تر بود
ديدار او با برادرم، اتهام ارتباط با منافقان را زدند در حاليکه جز برادرم که در 

عراق است هيچ يک از اعضای خانواده ما هيچ ارتباطی با اين سازمان نداشته و 
 ."هيچ گونه فعاليت سياسی نيز نداشته اند

ميثم دانش پور مقدم پيشتر به روز گفته بود که يکی از برادرانش عضو سازمان 
مجاهدين خلق است و مطهره بهرامی در سفری به عراق با فرزند خود ديدار 

نفر قرار  5کرده بود؛ همين مساله مبنای بازداشت و صدور حکم اعدام برای اين 
 .گرفته است

از سوی ديگر بايد پرسيد اين خانواده ها چه کرده اند؟ آيا جنگ : "وی می افزايد
بقيه هم . مسلحانه کرده اند؟ خانواده مطهره بهرامی در منزل خود دستگير شدند

. در اعتراضات مسالمت آميز مردمی بودند و حتی يک سنگ نيز نينداخته بودند
داشتن رابطه فاميلی با برخی از اعضای سازمان مجاهدين خلق که نمی تواند 

خود وزارت اطالعات بسياری از اين خانواده ها را به عراق می . جرم باشد
."فرستاد تا بچه هايشان را برگردانند  

: آقای قائمی با اشاره به سفسطه های جمهوری اسالمی در اين زمينه می گويد
اينکه کسی سابقه فعاليت سياسی و يا محکوميت سياسی داشته، چگونه می تواند "

مبنای صدور حکم قرار گيرد؟ متاسفانه وزارت اطالعات احمدی نژاد و سپاه 
تالش دارند، همه اعتراضات مردمی را به مقابله جمهوری اسالمی به سازمان 

مجاهدين خلق تبديل کنند در حاليکه تجمعات، مردمی بوده و ربطی به اين 
."سازمان و سازمان های ديگر نداشته است  

 
 صدور حکم اعدام بر مبنای سابقه محکوميت

 
سال سن دارد و روز عاشورا بازداشت و به اعدام  62محمدعلی حاج آقايی، 

او . حکم اعدام او از سوی دادگاه تجديد نظر تاييد شده است. محکوم شده است
سابقه محکوميت سياسی در دهه شصت به علت همکاری با سازمان مجاهدين 

.خلق را دارد  
درباره پرونده " روز"مهدی حجتی، وکيل اين زندانی سياسی در گفتگو با 

دادگاه انقالب بدون توجه به دفاعيات ما  28شعبه : "موکلش چنين توضيح می دهد
دادگاه تجديد نظر  36و شواهد موجود، حکم اعدام موکلم را صادر کرده و شعبه 

نيز اين حکم را تاييد کرده است در حاليکه براساس رای وحدت رويه ديوان عالی 
کشور، صالحيت رسيدگی به پرونده های محاربه، از دادگاههای تجديد نظر 

گرفته شده و اين پرونده ها بايد به ديوان عالی کشور ارجاع و در آنجا رسيدگی 
من در اين زمينه به شعبه دادگاه تجديد نظر نيز اعتراض کردم اما اين شعبه . شود

."عليرغم نداشتن صالحيت، پرونده را بررسی و حکم را تاييد کرد  
ما قطعا در اين زمينه تقاضای اعاده دادرسی می دهيم و پرونده : "وی می افزايد

را به ديوان عالی کشور می فرستيم اما متاسفانه براساس بخشنامه دادگاه انقالب، 
نسخه ای از حکم را که بايد در اختيار وکال قرار دهند به ما نمی دهند و ما برای 

اعاده دادرسی نياز به نسخه ای از حکم داريم تا همراه با اليحه به ديوان عالی 
".کشور بفرستيم  

آقای حجتی بابيان اينکه تا روز دادگاه موفق به ديدار با موکلش نشده بود اشاره 
می کند که تنها ده دقيقه قبل از شروع دادگاه موفق شده است موکلش را ببيند و با 

.او صحبت کند  
اين وکيل دادگستری اقرار موجود در پرونده، مبنی بر سفر محمد علی حاج آقايی 

جالب : "به عراق را مبنای اتهام محاربه و حکم اعدام ذکر می کند و می افزايد
اين است که کارشناسان پرونده گفته اند که اين فرد به دليل سن باال ازسوی 
اما . سازمان مجاهدين خلق اخراج شده و توانايی فعاليت با اين سازمان را ندارد

در صدور حکم به نظريه کارشناسی کارشناسان خود نيز توجهی نکرده اند و مبنا 
اين در حاليست که سابقه کيفری نمی تواند . را محکوميت سابق او قرار داده اند

مصداق جرم و محاربه قرار گيرد و کسی که محکوميت خود را گذرانده و آزاد 
شده و سالها بدون هيچ فعاليتی فقط به زندگی خود پرداخته، اکنون در تجمعی 

بازداشت می شود و بر مبنای همان محکوميت و فعاليت سابق، محکوم به 
."اين مساله از نظر قانونی کامال ايراد دارد. محاربه می شود  

سابقه محکوميت سياسی به  67تا سال  62موکلم از سال : "آقای حجتی می افزايد
دليل عضويت در سازمان مجاهدين خلق داشته و در صدور حکم فعلی برای او، 

."سابقه محکوميت او مبنا قرار گرفته و به دفاعيات ما هيچ توجهی نشده است  
 

 اتهام محاربه به دليل ديدار با فرزند
 

دادگاه انقالب  28شهريور بازداشت شده، از سوی شعبه  28جعفر کاظمی نيز که 
دادگاه تجديد نظر نيز حکم  36شعبه . به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است

.فرزند او در اردوگاه اشرف به سر می برد. اعدام او را تاييد کرده است  
نسيم غنوی، وکيل جعفر کاظمی، در گفتگو با روز اتهامات موکلش را محاربه از 

طريق هواداری منافقان و تبليغ عليه نظام از طريق شرکت در تجمعات ذکر می 
او هم می گويد که تا دقايقی قبل از شروع دادگاه به موکلش دسترسی نداشته . کند

.و اجازه مالقات با موکلش را به او نداده اند  
موکلم هيچ گونه اقراری که مشمول اتهام محاربه : "خانم غنوی توضيح می دهد

 قرار بگيرد نکرده است و براساس قانون 
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 داستان يك تجاوز 
 به مناسبت روز معلم 

 
 
 
 
 
 
 

 : اخبار روز
در بلندای انديشه و در انديشه ای بلند بود که حافظ گفت آن يار کز او گشت سر 

حال پس از گذشت صدها . جرمش اين بود که اسرار هويدا می کرد... دار بلند
که بايد  -سال از اين اوج به چونان حضيضی رسيده ايم که رئيس دولتمان 

مخالفين را بزغاله می خواند و گويندگان اسرار را نه تنها بر سر  -دولتمرد باشد 
دار سربلند نمی کند، که در کنج سردابه ها و دخمه های ننگين حرص و هوس به 

سر می ماند، اما . داغی می آاليد که ديگر سری برای بلند کردن باقی نمی ماند
حاال برای سر بلند کردن عبور . جان گويی که از درون جسم رخت بر بسته است

از همه سوی پيام . از ديوار های سترگ فرهنگی پوسيده و متعصب الزم است
های هم وطنانم را می شنوم که می گويند بهاره سر بلند کن، آری، از بيرون گود 

همين پيام های روح بخش بود اما که مرا به زندگی باز ... گفتنش آسان است
گرداند، زندگی قبليم نه، يک زندگی جديد، با يک هدف جديد و برای فردايی 

جان اما ديگر برايم . نه تکرار وهم آلود قرنها تبعيض و استبداد و سرکوب. جديد
آنقدرها عزيز نيست، می دانم آنقدر فريادم تکثير شده است که خاموشی نمی 

در ماه هايی که گذشت بارها آرزوی مرگ کردم، جانم را هم اگر بگيرند . پذيرد
به آرزويم رسانده اند، پس می گويم، می گويم چرا که من ديگر شکست ناپذيرم، 
تبديل به صدايی شده ام که از هزاران حنجره فرياد می شود، هم ميهنم، پروازم 

 . از حسين می نويسم. را به خاطر بسپار
دقت کرده ايد که در فيلمها و سريالهای جمهوری اسالمی نام شخصيت جنايتکار 

و در مقابل شخصيت   و قاچاقچی فيلم هميشه کامبيز است، يا کورش يا جمشيد؟
مثبت و نجات دهنده هميشه حسين است، يا علی، يا محمد، ترجيحًا ملقب به حاجی 

و سيد؟ در سرگذشت من اما نقشها جابجا شده بود، حسين قصه ی غصه ی من، 
گويی دری از درهای جهنم باز شده بود و . مرا به گور عشق و اميد هدايت کرد

موجودی که انگار تجسم هر آنچه زشت و کريه است و منفور پا به جهان گذاشته 
کوهی از نفرت و توحش که در لباس مردی روحانی به نماز ايستاده بود، و . بود

... دقايقی پس از پايان نماز در بستر خونين دختری هراسان به تجاوز نشسته
نامش را نمی دانستم، عکسش را که در اينترنت ديدم او را شناختم، کابوس شبان 

صورت پوشيده از ريشش را و نفرين ابدی چشمهای هرزه اش . و روزهايم را
 . حسين طائب را. عبای متعفن و خيس از عرق تابستانش را. را

گفتم دانشجوی دانشگاه تربيت معلم بوده ام، حاال هم درسم   گفت دانشجوی کجايی؟
ليدرت کی   گفت به دستور کی به خيابان آمدی؟. تمام شده و کار می کنم، معلمم

پاسخ دست سنگينش بود که پشت سرم فرود . گفتم هيچ کس، ليدر نداشتم  بوده؟
. آمد، صورتم خورد به ميز مقابل و صدای دندانهايم را شنيدم که ريخت توی دهنم

-٣٠خودش ماها را انتخاب کرده بود، من و هشت دختر ديگر را، از ميان گروه 
نمی دانم بر چه اساسی انتخاب می کرد، هيچ کدام از . نفری بازداشت شدگان ۴٠

گويا در زندان خيابان . ما را جدا کرد و برد به يک بند. ما فعال سياسی نبوديم
سئول در قرارگاه ثاراهللا بوديم، اين را از روی شرح حال های ديگرانی که آنجا 
بوده اند می گويم، چون همه ی ما را وقتی گرفتند چشم بند زدند و با ماشين های 

بعد از حدود يک . همين را می دانم که در زير زمين بوديم. سياه رنگی بردند
آمد و يکی از ما را که دختر . شبانه روز سرگردانی و بی خبری به بندمان آمد

تا بحال شده پرنده کوچکی را در . زيبا و مهربانی به اسم مهسا بود همراه برد
. قلب مهسا همان طور می طپيد دست بگيريد و ببينيد که قلبش چقدر تند می زند؟ 

فکر کرديم شايد می خواهند آزادش کنند، يا شايد خانواده اش آمده اند دنبالش، 
 هيچ کس نمی دانست که چه سرنوشتی در انتظار . شايد وثيقه بگذارند و ببرندش

 ارسال اس ام اس، مبنای اتهام محاربه
معصومه ياوری، زن خانه داری است که به محاربه متهم شده و نماينده دادستان 

و يازده  4خانم ياوری دو کودک . تهران تقاضای حکم اعدام برای او کرده است
 .را دارد 60شوهر او سابقه محکوميت سياسی در دهه . ساله دارد

محمد سيف زاده، وکيل خانم ياوری در گفتگو با روز درباره پرونده موکلش می 
ماه پيش از گلپايگان برای حضور در تجمعات به تهران آمد  6موکل من : "گويد

سپس منزل او را بازرسی کردند و کيس کامپيوتر او . و در تجمعات بازداشت شد
مبنای . را با خود بردند و او را متهم به ارتباط با سازمان مجاهدين خلق کردند

اين اتهام را هم ارسال اس ام اس اعالم کردند و گفتند که عکس رهبران منافقان 
 ."در کامپيوتر ايشان بوده است

آقای سيف زاده که تا روز برگزاری دادگاه موفق به مالقات با موکلش نشده، می 
در دادگاه من به نماينده دادستان ايراد گرفتم که اقرار موکل من کجا است : "افزايد

براساس قانون اتهام . که ايشان هم نتوانستند اقراری از موکل من ارائه دهند
محاربه با اقرار فرد يا شهادت دو فرد عادل ثابت می شود و موکل من چينن 

 ."اقراری نکرده است
قانون مجازات اسالمی استناد کرده  186به ماده : "اين وکيل دادگستری می افزايد

. اند که که بر مبنای آن فرد بايد فعاليت موثری برای گروهی انجام داده باشد
بالفرض که ثابت کنند موکل من با اين گروه مرتبط بوده، اس ام اس که فعاليت 

 !"موثر نيست که بخواهند اتهام محاربه و حکم اعدام صادر کنند
زندان بوده و محکوميت سياسی به دليل  60شوهر موکلم در دهه : "وی می افزايد

آن موقع موکل من حتی با شوهرش . ارتباط با سازمان مجاهدين در آن زمان دارد
آن فرد هم همان موقع محکوميت خود را کشيده و . ازدواج هم نکرده بود

 ."محکوميت آن موقع ايشان هيچ ارتباطی به موکل من ندارد
وی با بيان اينکه موکلش همچنان با قرار بازداشت در زندان به سر می برد، می 

روز چهارشنبه مجددا دادگاه موکلم است و هنوز حکم موکلم صادر نشده : "گويد
  ."اما نماينده دادستان برای او تقاضای اعدام کرده است

 

 ساله توسط سه بسيجي 20ساعت تجاوز به دختر  8
 
 
 
 
 
 
 

 : ايسنا
دختری جوان پس از ربوده شدن از سوی سه مامورنما توسط اين افراد در 

 . شمال شرق تهران مورد تجاوز قرار گرفت
ساله به نام  ٢٠ارديبهشت سال جاری دختری  ١٠دقايقی پس از بامداد جمعه 

مهشيد با مراجعه به پايگاه يکم پليس آگاهی پايتخت از سه مامورنما که وی را 
 . مورد تجاوز قرار داده بودند اعالم شکايت کرد

حدود ساعت پنج بعدازظهر پنجشنبه از محل کار خود : اين دختر مدعی شد
منتظر تاکسی ) ع(در حاشيهی بزرگراه امام علی . خارج شدم تا به خانه بروم

همه آنها . بودم که يک ريوی سفيدرنگ با سه سرنشين جلوی پايم ترمز زد
بعد با اين بهانه . بيسيم داشتند و سرنشين جلو خود را مامور بسيج معرفی کرد

که حجابم نامناسب است گفتند بايد با آنها به پايگاه بسيج بروم تا با اخذ تعهد، 
. من که ترسيده بودم مشکلی برايم ايجاد شود، سوار خودرو شدم. آزادم کنند

بعد از طی مسيری، از بزرگراه منحرف شدند و من را به جايی در حوالی 
 . لشگرک بردند

سپس با . حدود هشت ساعت در يک خانه من را مورد تجاوز قرار دادند
 . اتومبيل خود به جايی در حوالی همان منطقه انتقالم دادند و رهايم کردند

با طرح اين شکايت، پرونده جهت انجام تحقيقات به ادارهی يازدهم آگاهی 
ارجاع شد و قاضی صفر خاکی داديار شعبهی سوم دادسرای امور جنايی 

 . تهران نيز دستورات قضايی الزم را در اين زمينه صادر کرد
در پی بررسيهای ابتدايی و با مراجعه به پايگاههای بسيج منطقهی مذکور، 

مشخص شد که اين پايگاهها در آن ساعت فعال نبوده و هيچيک از نيروهای 
 . بسيج هم در آن ساعت ماموريتی نداشتهاند

با به دست آمدن اطالعات اوليه از اين حادثه، داديار جنايی تهران دستور 
شناسايی و بازداشت سه مامورنما را صادر کرد و تالشها برای دستگيری 

 .متهمان ادامه دارد
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 اتهام تازه و وثيقه تازه براي عمادالدين باقي
 حتی از انتقال باقی به بند عمومی جلوگيری می کنند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
اين  .طبق خبر دريافتی، برای دومين بار، قرار وثيقه به باقی ابالغ شده است  

عمادالدين باقی که از چهار .روز قبل به باقی در زندان اوين ابالغ شده  ١٠قرار 
ماه و ده روز گذشته در زندان به سر می برد با صدور قرار وثيقه در پايان ماه 

دوم قرار بود آزاد شود اما دو ماه گذشته را نيز با قرار وثيقه در زندان و در 
و در شرايط سخت و بدون هر نوع امکانات معمول در  ٢۴٠سلول بسته بند 

زندان ماند در حالی که بدون قرار بازداشت نگه داشتن او در زندان حتی برای 
 همسر باقی گفت .يک ساعت خالف قانون و جرم بود

ميليون تومان است واين وثيقه برای اتهام ديگری است  ٢٠٠اين بار مبلغ وثيقه  "
اتهام اوليه باقی، تبليغ عليه نظام از طريق . که طرح آن تعجب برانگيز است

دقيقه ای در قبل از  ۵مصاحبه با آيت اهللا منتظری بوده و اتهام ديگر او سخنرانی 
برگزاری انتخابات در پارک ملت در جمع هواداران آقای کروبی عنوان شده 

اين سخنرانی کوتاه پيش از انتخابات و در زمان فرصت تبليغاتی نامزدهای . است
انتخابات ايراد شده و معلوم نيست به چه دليل امنيت ملی را به خطر انداخته 

در اين صحبت کوتاه باقی از ضرورت رعايت ادب و اخالق در تبليغات . است
انتخاباتی سخن گفته بود و نيز اعالم کرده بود اگر در انتخابات رای هم نياوريم 

پيروزيم چون توانسته ايم ادبيات حقوق بشری را وارد گفتمان نامزدهای انتخابات 
جالب است که اين سخنرانی آن هم در پيش از انتخابات، . رياست جمهوری نماييم

  ".به مصداقی برای اجتماع و تبانی برای بر هم زدن امنيت کشور تبديل شده است
با وجود آن که به قول آقای باقی اين مبلغ : فاطمه کمالی همسر باقی می گويد

وثيقه معادل ديه قتل چند انسان است اما به باقی ابالغ شده و به امضاء او رسيده 
است و در حالی که ما آمادگی توديع وثيقه را داريم هنوز به خانواده اطالعی داده 

روز بازداشت همچنان در شرايط  ١٣٠نشده است و باقی را پس از حدود 
نامناسب و بالتکليف رها کرده اند و با پيگيری هايی که تاکنون داشته ايم نتيجه 

 .ای نگرفتيم
کمالی با انتقاد از اينکه همسرش از حق تماس تلفنی و مالقات حضوری محروم 

در مالقات کابينی که با باقی داشتيم او يادآور شد بازپرس پرونده :" است گفت
هنگام ابالغ قرار به او گفته است که دستور انتقال به بند عمومی را داده است اما 

روز او بايد در سلول بسته و بدون هرگونه  ١٣٠معلوم نيست چرا پس از گذشت 
از .امکانات که حتی آيين نامه سازمان زندان ها به رسميت شناخته است باشد

جمله کتاب،مجله و روزنامه و قلم و خودکار که بخصوص محروميت آنها برای 
 ".يک نويسنده شکنجه مضاعف است

بالتکليفی و وضع بد نگهداری کسی که با قرار وثيقه در  ":همسر باقی افزود
زندان است و هيچ قرار بازداشتی به او ابالغ نشده نه تنها غير قانونی که غير 
اخالقی هم هست و نشان دهنده تالش برخی افراد برای اعمال فشار های غير 

اگر يک روز در يک حمام در بسته :" اوادامه داد . " قانونی بر باقی است
محبوس شويم عذاب آور است ، اکنون حدود چهار ماه واندی است که باقی را در 

يک محيط بسته نگه داشته و حتی حاضر نيستند يک جلد کتاب برای دادن به او 
 را بپذيرند و اين معنايی جز اعمال فشار غير قانونی ندارد

يکی از دختران همبند که شوخ طبع و سر خوش بود سعی می کرد که . است
همه اما از بی . جوک بگويد و بقيه را بخنداند و حال و هوا را کمی عوض کند

ناگهان صدای ضجه جگرخراش مهسا بلند . خبری و انتظار در عذاب بودند
همه . صدای فرياد او آنقدر جانسوز بود که همه ما را در جا ميخکوب کرد. شد

رعب و وحشت بر تن همه مان . در سکوت و بهت و ناباوری به هم خيره شدند
سايه انداخته بود، ديگر کسی جوک نگفت، ديگر کسی نخنديد، مهسا را ديگر 

 ... نديدم
يادآوری اين صحنه ها هنوز هم برای من سهمگين است، هنوز هم نگاه آخر او 
را به خاطر دارم، هنوز هم صدايش در گوشم می پيچد،با اين حال در نهايت نا 
اميدی می نويسم مهسا جان، اگر هستی و اين را می خوانی از خودت پيغامی 

 . بگو که هستی، بگو که زنده ای. بده
را تمام کرد مرا به دست دو زندانبان بی !! حسين پس از اينکه بازجويی

صبری که دم در مراقب بودند سپارد تا آنها هم به من تفهيم اتهام کنند و 
غنيمت   چه بودم برايشان؟. محاکمه و حکم، همه را يک جا برگزار کرده باشند

! مفسد فی االرض؟  اما به کدامين جرم؟!  واجب القتل؟  اما کدام جنگ؟! جنگی؟
آری، من خسی بودم در چشم تنگ نظر و   !خس و خاشاک؟  برای معلمی؟

 ... متعصب و ذهن متوحش و هرزه ی آنان
 

 ***** 
 دست در دست هم دهيم به مهر 

 ميهن خويش را کنيم آباد 
 يار و غمخوار يکدگر باشيم 

 تا بمانيم خرم و آزاد 
 

 . شعری ساده و کودکانه، که شايد بايد بيشتر بخوانيمش
يک سال پيش در چنين روزی وارد کالس درس که شدم بوی گل به استقبالم 

نوگالن کوچکم را ديدم که هر يک شاخه گلی در دست داشتند و لبخندی به . آمد
غنچه ی زيبا را ديدم  ٣٢در يک لحظه عالمی را ِسير کردم، آينده ی اين . لب

. که هر کدام برای خودشان دختر خانمی شده اند و شاهدی يا مادری يا مديری
اين دومين سالی بود که روز . در همه وجودم لبخند شکفت و شادی غنچه کرد

معلم را به عنوان يک معلم تجربه می کردم، و امسال سومين سال 
از . امسال اما کالسم خاليست، از لبخند و غنچه و شکوفه خبری نيست...است

خوابی شيرين برخاسته ام انگار، گلستان ايرانم را می بينم که از سياهی، به 
لجنزاری مانند است، ابرهای تباهی را می بينم که جلوی نور مهرآميز 

خورشيد ايرانم را گرفته اند و به شهود و ادراک و آزادی اجازه عرض اندام 
آری اين ديار سخت به آموزگاران نيازمند است، چرا که در نور ... نمی دهند

        .معرفت است که لجنزار رنگ می بازد و بهار شکوفه می کند
 

 بهاره مقامی 
 ١٣٨٩ارديبهشت  ١٢
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 هاي سياسي خارج از زندان،  ديدار با گروه
 ادامه مرخصي را لغو كرد

 مانيا منصور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کيوان صميمی روزنامه نگار و فعال حقوق بشر زندانی که برای تعطيالت 
نوروزی به مرخصی آمده بود، در نيمه مرخصی خود، به زندان اوين بازگردانده 

آقای صميمی در خردادماه سال گذشته دو روز بعد از انتخابات رياست . شد
جمهوری در ايران، بازداشت شده و در دادگاه به شش سال زندان و محروميت 

 .مادام العمر از فعاليت های سياسی و اجتماعی، محکوم شد
 

موکل من آقای  :نسرين ستوده، وکيل کيوان صميمی به راديو فردا می گويد
دادگاه انقالب احضار و از  ٢۶مهندس کيوان صميمی هفته گذشته از طرف شعبه 

او هفته گذشته به زندان برگردادنده و مرخصی او . آنجا روانه زندان شده است
 .لغو شد

دليل اين که مرخصی آقای صميمی لغو شده و ايشان را به زندان ! خانم ستوده
 بازگردانده اند، چيست؟

طی تماس تلفنی که موکلم از داخل زندان با من داشت اعالم کرد که طی دو هفته 
ای که بيرون از زندان و در مرخصی به سر می برده، با همه گروه های سياسی 

 .وگو و نشست داشته است از جمله گروه های داخل حکومت هم گفت
آن چه ماموران ذيربط را عصبانی کرده قضيه مالقات ايشان با طيف های 

دادگاه انقالب نامه ای از  ٢۶طبق گفته آقای صميمی، شعبه . مختلف است
معاونت حقوقی وزارت اطالعات به ايشان نشان داده که در آن نامه نوشته شده 

آقای صميمی به بهانه مرخصی فعاليت سياسی خود را مجددًا آغاز کرده است و 
از دادگاه درخواست شده بود که مرخصی آقای صميمی را لغو کرده و ايشان را 

 .به زندان بازگرداند
آيا از نظر قانونی يک معاون امنيتی می تواند به دادگاه نامه ! خانم ستوده

 نوشته و درخواست لغو مرخصی فردی را داشته باشد؟
اصل استقالل قضايی که در تمام سيستم های قضايی مدرن پذيرفته شده جز در 
پرونده های سياسی کارکردی ندارد، چون در پرونده های سياسی طرف دعوا 

قاضی بايد بتواند استقالل خود را به نحوی حفظ کند که تحت تاثير . دولت است
 .نهادهای اطالعاتی و امنيتی قرار نگيرد

اگر قاضی قصد بازگرداندن آقای صميمی به زندان را داشت بايد با داليل کافی و 
محکمه پسند از نهاد مربوطه درخواست می کرد که ايشان به زندان بازگردانده 

اما متاسفانه قاضی به هيچ يک از وظايف خود عمل نکرده و موکل مرا . شود
 .فقط به استناد يک نامه به زندان بازگردانده است

 پرونده آقای صميمی اکنون در چه مرحله ای است؟
دادگاه انقالب برای آقای صميمی صادر شده  ٢۶حکم شش سال حبس از شعبه 

من به اتفاق وکيل ديگر اين پرونده، آقای دکتر مواليی، به اين حکم . است
پرونده برای تجديد نظر خواهی به دادگاه تجديد نظر ارسال . اعتراض کرديم

 .شده، اما هنوز شعبه مربوطه تعيين نشده است
 آقای صميمی به چه اتهامی به شش سال زندان محکوم شده است؟

اتهام ايشان تبانی و اجتماع به قصد برهم زدن امنيت کشور و تبليغ عليه نظام 
ساعت پس از اتمام انتخابات، نيمه شب  ٢۴بوده درحالی که آقای صميمی تقريبا 

در منزل خود بازداشت شده و مامورانی که برای بردن ايشان آمده بودند گفته اند 
عبارتی که برای بسياری از متهمان  ) شما را برای پيشگيری دستگير کرديم

اما اين پيشگيری تا اينجا به شش سال حبس منتهی شده ) انتخابات به کار برده اند
  .است

 

 تحصن دانشجويان پلي تكنيك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : اخبار روز
به دنبال سوءقصد به دکتر معتمدی استاد دانشگاه صنعتی اميرکبير در اتاق وی 

دانشجويان دانشگاه برق و ساير دانشجويان اين دانشگاه به اعتراض تحصن 
 .کردند

به گزارش دانشجو نيوز، دانشجويان دانشگاه برق و ساير دانشجويان دانشگاه 
امير کبير دست به تحصن در مقابل دانشکده برق زده و خواستار رسيدگی هر چه 

 .سريعتر به موضوع سوء قصد به جان دکتر معتمدی شده اند
دکتر معتمدی که از اساتيد محبوب دانشگاه و مخصوصا دانشکده برق می باشد 

در حالی مورد اين سوقصد قرار گرفت که هيچ کدام از پيشگيری های امنيتی که 
به گفته دانشگاه به منظور حفاظت دانشگاهيان انجام گرفته است نتوانسته است 

 .جلوی اين حمله را بگيرد
جالب اينجاست که در مواردی که برای دستگيری دانشجويان و جمله به ساحت 
دانشگاه نيازی به اين موارد امنيتی باشد از ريزترين دوربين ها و موارد امنيتی 
استفاده می شود اما در اين مورد که با جان يکی از شخصيت های علمی کشور 

گره خورده است حراست و انتظامات دانشگاه به اين گفته که ضارب يکی از 
دانشجويان قديمی دکتر معتمد بوده است بسنده کرده اند، اين گفته تا حدی 

مضحک بوده است که دکتر صراف از اساتيد ديگر دانشکده برق برای روشن 
کردن اين موضوع ضارب را فردی معرفی کرده است که در دوران وزارت 

با !!!!! دکتر معتمدی خط تلفن می خواسته است و موفق به دريافت آن نشده است
ايجاد اين فضا در دانشگاه با گذشت ساعتی از اين فاجعه انتظامات و حراست 
دانشگاه گفته قبلی خود را تکذيب کرده و اطالعات جديد را منوط به تحقيقات 

 بيشتر کرده است
شايان ذکر است که ضارب توسط اساتيد دانشگاه در هنگام فرار دستگير شده 

 ..است
در کنار اين اخبار دانشجويان دانشگاه برق و ساير دانشجويان دانشگاه دست به 
تحصن در مقابل دانشکده برق کرده اند و خواستار رسيدگی هر چه سريعتر به 

اين موضوع شده اند، مهمترين نکته ای که دانشجويان و دانشگاهيان بر آن تاکيد 
دارند اين است که چطور ميشود برای بازداشت مجيد توکلی تمام دوربين های 
دانشگاه در اختيار و فعال است و به ضرب االجلی در اختيار نيروهای امنيتی 
. قرار می گيرد اما در اين مورد هيچ دوربينی و يا انتظاماتی وجود نداشته است

ساله  ۴٠با وجود اين تناقضات دانشگاه، به گفته شاهدان عينی فرد ضارب حدودا 
و دارای محاسن بوده است و با سابقه دکتر معتمدی در امور سياسی در دوره 

اصالحات بعيد نيست که دکتر معتمدی نيز قربانی بازی های کثيف سياسی 
چه بسا که برای اساتيدی همچون دکتر معتمدی ضربه . امروز ايران گرديده باشد

چاقو بهتر از حذف شدن از فضای دانشگاه تحت عناوينی همچون تصفيه اساتيد 
 .می باشد

 هم اکنون دکتر معتمدی در بيمارستان تحت مراقبت های ويژه قرار دارد
 

همچنين خبرگزاری ايلنا به نقل از يکی از نزديکاِن دکتر معتمدی، حال وی را 
بسيار وخيم گزارش کرده و خاطرنشان ساخته است ضربات چاقو از پشت و به 

کمر وی اصابت کرده و هم اکنون در بيمارستان مهر تهران واقع در خيابان 
بنا به "اين گزارش همچنين اعالم کرد . زرتشت زير عمل جراحی قرار دارد 

اظهار مسئوالن دانشگاه، مراجعه کننده بعدی پس از ورود به اتاق دکتر معتمدی 
 ."متوجه حادثه شده است که بالفاصله معتمدی را به بيمارستان منتقل کردند

پور فرزند وزير ارتباطات و  خبرگزاری فارس نيز به نقل از محمدرضا معتمدی
معده و روده در اثر اصابت "آوری اطالعات در دولت اصالحات گزارش داد  فن

چاقو پاره شده و خونريزی شديدی دارد و پزشکان برای تأمين خون مورد نياز 
ساعت است که پدرم در اتاق  ٣وی تقاضای خون کردند و در حال حاضر مدت 

 ."عمل است
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 گفتگوها، مقاالت
آقای کروبی اعالم کرد که برای راهپيمايی در سالروز انتخابات رياست 

خردادماه در  22برگزاری راهپيمايی در .مجوز شده است  تقاضای  جمهوری
ديدار اخير مهنس موسوی و حجت االسالم کروبی هم مورد تاکيد قرار گرفته 

با توجه به تجربه سال گذشته و رفتارهای عصبی حاکميت در برابر . است
اعتراض ها و خواسته های مدنی مردم، به نظر می رسد که سالگرد انتخابات 

نظر شما .بر خرمن نارضايتی ها عمل کند  رياست جمهوری همچون جرقه ای
 چيست؟

  
به نظر من درخواست برگزاری راهپيمايی در سالروز : دکتر کاظم علمداری

اين راهپيمايی مسلما می . انتخابات ، در خواستی بسيار اصولی و درست است
تواند همچون جرقه ای بر نارضايتی های مردم عمل کرده و آغاز دوباره ای 

باشد برای يک حرکت ادامه دار واعتراض مجددی باشد در راستای خواسته های 
اين کار آن است که از هم اکنون تبليغ الزم   البته شرط. اساسی و مشروع مردم

برای آن انجام شود وحاکميت برای تن دادن به اين حق مردم، زير فشار قرار 
 .گيرد تا مردم بتوانند يک تظاهرات آرام و مسالمت آميز برگزار کنند

 22اهميت اين تظاهرات از آن روست که جمهوری اسالمی، بخصوص بعد از  
جنبش سبز، جريان اندکی بود ومعترضان هم   بهمن، تالش دارد تا وانمود کند که

اکثرا کسانی بودند که با ديدن حضور گروههای مخالفشان در صحنه، از بين 
به نظر من ايرادی ندارد که جمهوری اسالمی چنين باوری داشته باشد، اما . رفتند

خود مردم و جنبش سبز هم ضمانت . بايد اجازه دهد که مردم به خيابان بيايند
خودمردم هم بايد . خواهند کرد که اين امر به صورت مسالمت آميز انجام گيرد

نظارت کنند و د رکنار آزادی حضور خبرنگاران داخلی و خارجی از صحنه 
های تظاهرات، فيلم و عکس بگيرند و مانع از اين شوند که شعارهای تند داده 

 .شود و احيانا خشونت بکار برده شود
نکته ديگری که به نظر من در همين ارتباط مهم است، آن است که رهبران   

جنبش سبز نبايد فکر کنند که می توانند با مذاکره در باال و سازش روی خواسته 
های بسيار سطحی با جمهوری اسالمی، مطالبات جنبش را بدست بياورند که 

آقايان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و . البته و خوشبختانه چنين نيست
مشاوران آنها به خوبی آگاهند که رمز پيروزی جنبش سبز حضور مردم بوده و 

اينکه تا به امروز آقای موسوی و کروبی در زندان نيستند نه به خاطر . هست
. مالحظه کاری جمهوری اسالمی، بلکه به خاطر ترس آنها از واکنش مردم است

با فشار از پايين و تکرار و تداوم هرچه گسترده تر خواسته های مردم، بايد 
جمهوری اسالمی را وادار نمود که به اين خواست قانونی و مشروع مردم تن 

 .دهد
نکته سوم آنست که بايد به جمهوری اسالمی ازهمين االن گفته شود و مردم هم  

تکرار کنند که در هيچ انتخاباتی   اين خواسته را در راهپيمايی سالروز انتخابات
بکار . که به صورت گزينشی و فرمايشی از باال ديکته شود، شرکت نخواهند کرد
رژيم   گرفتن زبان قاطع و روشن، حساسيت مردم را نسبت به ترفند های احتمالی

آقای کروبی در صحبت اخيرشان به نوعی اين نکته را بيان کرده  . می برد  باال
بنابراين مردم . که حاکميت در صدد است تا يک مجلس فرمايشی بوجود بياورد

کنند که به طور قطع در  نيز بايد به دنبال اين گفته، اين خواسته را تکرار و تبليغ 
شرط مشارکت مردم در . هيچ انتخابات نمايشی و گزينشی شرکت نخواهند کرد

انتخابات، برگزاری انتخابات کامال آزاد و پذيرش حق تمام شهروندان در انتخاب 
 . شدن و انتخاب کردن است

  
 ويژگی های منطقه خاکستری جامعه

  
سازش بين رهبران جنبش سبز و  از احتمال  نمی دانم که اين نگرانی شما 

نشانه ها و عالئمی که ديده می شود، خالف . حاکميت، تا چه حد جای طرح دارد
گسترده تر   مثال آقای مهندس موسوی اخيرا برضرورت. اين را نشان می دهد

بخشهايی -کردن جنبش سبز تاکيد کرد و خواستار جذب منطقه خاکستری جامعه 
که نه به جنبش سبز پيوسته اند و نه از حاکميت رضايت دارند  از جامعه ايرانی

می توان از اين سخن چنين برداشت کرد که جنبش سبز درصدد گسترده . شد -
مورد " بخش خاکستری"شما اين . تر کردن خود با جذب نيروهای تازه است

 اشاره مهندس موسوی را با چه ويژگی هايی تعريف می کنيد؟
من فکر می کنم که هم آقای موسوی و هم آقای کروبی مکررا بر قاطعيت  

ولی در کنار اين، . خودشان در دفاع از خواسته های مردم پافشاری کرده اند
بعضی مخالفين تبليغ می کنند که به هرحال اين رهبران به يک نوعی از خواست 

برای رفع هرگونه شبهه . های اوليه کنار نشسته اند که به نظر من اينطور نيست
الزم است اتکا به مردم و خواست های آنها دائما تکرار شود تا آن تبليغات سوء 

 .خنثی گردد

 انحالل احزاب را بايد به چالش قانوني كشاند: كاظم علمداري
 فريد اديب هاشمی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :جرس
دکتر کاظم علمداری، استاديارجامعه شناسی در دانشگاه نورثريج کاليفرنيا، معتقد 

برگزاری راهپيمايی در سالگرد انتخابات را   است که جمهوری اسالمی اجازه
نخواهد داد و به همين خاطر دولت در صدد انحالل احزاب اصالح طلب 

او در عين حال که معتقد است . است" مجاهدين انقالب اسالمی" و" مشارکت"
ورود جمهوری اسالمی به مرحله ی انحالل احزاب، سقوط آن را تسريع خواهد 
کرد، به اصالح طلبان و هواداران جنبش سبز توصيه می کند که در برابر اين 

رفتار حاکميت، به جنگ و مجادله قانونی با حاکمان وارد شوند و با طرح و 
       .پيگيری شکايت های قانونی در دادگاه،مانع از تعطيلی احزاب شوند

  
اين روش، "او راه حل بحران کنونی را برگزاری همه پرسی می داند و می گويد 

آسانترين، کم هزينه ترين و انسانی ترين روشی است که بحران و اختالفات 
او ". کنونی را پايان می دهد و همه بخش ها به خواست هايشان دست می يابند

بسياری از مشکالت کنونی ناشی از قدرت مطلقی است که در " معتقد است که
قانون اساسی برای رهبر تعيين شده است و مردم، امروز به اين مشکل ساختاری 

مردم، حاکم . اين حق مردم است. قانون اساسی پی برده اند و خواهان تغيير آنند
 ".مطلق مادام العمر نمی خواهند زيرا فساد انگيز است

  
چرا اصالحات شکست "، "چرا ايران عقب ماند و غرب پيش رفت" کتابهای 
" بحران جهانی ؛ نقد نظريه برخورد تمدن ها و گفت و گوی تمدن ها" و"خورد؟

 .از مهمترين آثار چاپ شده دکتر علمداری است
  

يک نظام  او حکومت جمهوری اسالمی را نه يک رژيم سلطانی، بلکه 
تئوکراتيک و اليگارشی می داند که توده های حاشيه نشين جامعه را با استفاده از 

اعتقادات مذهبی آنان و يا با اجرت دهی و قدرت دهی،عليه مخالفان به خدمت 
با کودتای انتخاباتی سال گذشته، برخی  او بر اين باور است که . گرفته است

يا به ) رهبر، نظاميان و رئيس جمهور(ازحاميان اضالع مثلث قدرت در ايران
حاشيه رانده شده اند يا خود کنار کشيده اند و از همين روی بعد تئوکراتيک 

با کناره گيری " به اعتقاد او . حکومت که روحانيت باشد، ضعيفتر شده است
بيشتر بخش روحانيت، آقای خامنه ای احساس خطر می کند که توسط دو ضلع 

 ". ديگر مثلث بلعيده شود
  

وقتی صحبت با دکتر علمداری به موصوع حساس رابطه دين و دموکراسی در 
او به عنوان يک . حساستر شدند  فردای ايران رسيد، سئوال و جواب ها هم

دفاع می کند  روشنفکر سکوالر ايرانی خيلی صريح از جدايی دين از سياست 
دولت است و ادغام " دولت دينی"دين است و نه " دين دولتی" نه ومعتقد است که 

دين نقش بزرگی در "او در برابر اين تاکيد من که ". به هر دو لطمه می زند  آنها
انتقال حکومت ايران از ديکتاتوری به جمهوری ايفا کرد و تجربه کنونی ايران 
در جنبش سبز و نقش امروز دين باوران در پيشبرد جنبش دموکراسی خواهی 

دين همانقدر :" ، می گويد"می تواند يک واقعيت و تجربه نو در جهان باشد هم 
که نقش مهم و مثبتی در انقالب مشروطه و انقالب اخير ايفا کرد، همان قدر هم 

اگر حکومت ما دينی نشده بود و اگر آن راه و روشی که مثال . نقش مخرب داشت
مهندس بازرگان پيش گرفته بود ادامه پيدا می کرد و دين از سياست جدا باقی می 

 ".ماند، عواقب بعد از آن را هم ما نمی داشتيم
 :گفت و گو با دکتر علمداری را در زير می خوانيد
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توان گفت که مهندس موسوی در صدد گسترده تر کردن جنبش سبز با  
گنجاندن خواسته های گروه . گروههای ناراضی درون حاکميت است  جذب

دومی که شما برشمرديد به راديکاليزه کردن شعارها می انجامد اما جذب 
 نظر شما چيست؟. ناراضيان درون حاکميت، سياست و روش ديگری می طلبد

  
اگر منظور ايشان جذب اصول گرايان منتقد دولت احمدی نژاد است، بايد بگويم 

ماه گذشته نشان داد زمانی که جنبش مردم به اوج خود رسيد 10و يا  9تجربه  که 
هر چقدر که  شاهد باال رفتن انتقادات اين گروه به دستگاه حکومتی بوديم، اما 

به نظر من اين . جنبش فروکش کرد، آنها نيز بيشتر به حاکميت نزديک شدند
که حاکميت جمهوری اسالمی را با قدرت مطلقه واليت   گروه به دنبال آن است 

شما اگررفتار آنها . فقيه و با همين رهبری حفظ کند و به دنبال اصالح نظام نيست
را بررسی کنيد هيچ نشانه ای مبنی براينکه اين گروه خواهان ايجاد تغييری در 

شک نيست که در ميان آنها اشخاص شريفی هستند . جامعه باشد، نخواهيد يافت
که وضعيت بحرانی را درک می کنند و احساس خطر می کنند، ولی آنها هم از 

اقليت خشونت طلب درون حاکميت می ترسند چرا که در اين گروه، رحم و 
زمانی که چنين وضعيتی حاکم است، تقليل و کاهش کف خواسته . مروتی نيست

در بيانيه های آقای کروبی و  که در خيابانها شعار داده شده و ( های جنبش سبز
به خواست گروه اصول گرای منتقد ) مهندس موسوی هم مورد تاکيد قرار گرفته

دولت احمدی نژاد، به معنای از دست دادن بخش وسيعی از مردم درازای جذب 
شما بايد ببينيد که چطور می . احتمالی بخشی از منتقدان درون حکومتی است

توانيد اين تعادل و باالنس را برقرار کنيد که از يک طرف به آن گروه نزديک 
من فکرمی کنم که جنبش سبز هر . شويد واز طرف ديگر مردم را از دست ندهيد

نزديکتر شود، مردم با رغبت بيشتری به جنبش  چه به مردم و خواسته های آنها 
خواهند پيوست و آن گروه داخل حاکميت نيز متقاعد می شود که از احمدی نژاد 

. برعکس اين روش، درست نيست و جواب نخواهد داد. و باند او فاصله بگيرد
اگر جنبش سبز به دنبال جذب نيروهای درون حاکميت باشد و برای اين کار کف 

خواسته ها را تقليل دهد، اين به نزديکی بيشتر ناراضيان داخل حاکميت به 
به عنوان مثال می توان از آقای . حاکمان اصلی و خشونت طلب می انجامد

رفسنجانی نام برد؛ هر زمان که جنبش تقويت شد و به اوج خود رسيد، ايشان به 
جنبش مردم نزديک شد و هر زمان که جنبش تضعيف شد، ايشان به آن سو تمايل 
پيدا کرد و خواسته های قبلی خود را راکد گذاشت، ساکت شد و به شرايط موجود 

روند کنونی داخلی و جهانی به سود جنبش مردم است و بايد به . رضايت داد
به ويژه آنکه باند حاکم . اصول گرايان منتقد دولت نيز اين واقعيت را حالی کرد

. می تواند کل رژيم را با خطرنابودی مواجه سازد و ايران را به ويرانی بکشاند
به جای تسليم در برابر محافظه کاری اصول گرايان منتقد دولت، بايد وجدان آنها 
را بيدار کرد که شما هرچه داريد از مردم داريد پس در برابر مردم قرار نگيريد 

 .و تسليم ماجراجويی های احمدی نژاد نشويد
  

 جنبش سبز بايد خواسته های اقليت های قومی را هم پی گيری کند 
  

" کف مطالبات"مساله   در سخنان اخيرشان به اتفاقا آقای مهندس موسوی هم 
ايشان بر اين باورند که راه گرد آوردن گروههای مختلف در   .داشتند اشاره 

جنبش سبز، توافق روی کف مطالبات و حداقل هاست و گفته اند که بايد روی 
حداقل ها توافق کرد و شعارهايی را برگزينيم که قدرت وصل کردن و همراه 

از نگاه شما جنبش را چگونه می توان فراگير . ساختن حداکثری داشته باشد
کرد؟ کدام موانع را بايد کنار گذاشت و کدام ويژگی های جنبش را بايد تقويت 

 کرد؟
  
بايد جنبش سبز را تعريف کرد و مشخص کرد که چه گروههايی در چارچوب  

به نظر من، اصول گرايان منتقد احمدی نژاد در . جنبش سبز قرار گرفته اند
شايد خيلی از کسانی که تالش می کنند بين جنبش . درون جنبش سبز نمی گنجند

آنها فقط با رشد و . سبز و حاکمان نوسان کنند نيز جزئی از جنبش سبز نباشند
رو می آورند بنابراين نمی شود کف مطالبات را با توجه   تقويت جنش سبز به آن

مردم به يک اصل بسيار مهم دست . خواسته های آنها تعيين کرد يا تغيير داد به 
اصول گراها بايداز اين . يافته اند و آن اين که خواستار بر اندازی و قهر نيستند

تحول استقبال کنند و ازانحصارگران قدرت طلب و زور گوها فاصله بگيرند و 
کف مطالبات جنبش سبز برمی گردد به کسانی که واقعا در  . آنها را تنها بگذارند

جنبش سبز شرکت کردند، زندان رفتند، درتظاهرات خيابانی حضور داشتند و 
در خارج از کشور فعال بودند و در همه حال از مطالبات به . حتی کشته شدند

من فکرمی کنم، کف خواسته ها و مطالبات مردم، .حق مردم پشتيبانی کرده اند
 همان طور که در باال اشاره کردم، چيزی جز کسب حقوق شهروندی، آزادی 

در مورد بخش و يا منطقه خاکستری مورد اشاره مهندس موسوی و ويژگی های 
آن بايد بگويم که شک نيست اکثريت بزرگی از جامعه ايران عليه حاکميت 

بخش خاکستری را می توان به دو گروه نسبت داد؛ . جمهوری اسالمی است
گروهی که به دليل باال بودن هزينه مقاومت و مبارزه برای کسب حقوق و ): الف

گروهی که شعارهای ): ب. خواسته هايشان نگرانند و محافظه کاری می کنند
اين دو گروه را می توان در آن بخش خاکستری . جنبش سبز را کافی نمی داند

که   ما می دانيم. جنبش سبز می تواند اين هر دو بخش را جذب کند. تعريف کرد
اکثريت بزرگی از جامعه، مخالف سلطه انحصاری حاکميت کنونی جمهوری 
. اسالمی است و پتانسيل و ظرفيت الزم برای جذب در جنبش سبز را داراست

برای جذب گروه اول به جنبش سبزبايد تنوع روشهای مبارزه مدنی را افزايش 
داد و نافرمانی های قانونی را هم به آن اضافه کرد تا مردمی که مجبور به 

رعايت مالحظاتی هستند و نمی توانند به طور عريان و آشکار وارد صحنه های 
نوعی ازاين . مبارزاتی شوند، از اين روشها استفاده کنند که کامال قانونی است 

که در شهر قم و يا   ما از زبان حاکميت جمهوری اسالمی قبال شنيديم  روش را
استان قم، مسئولين اداره آب و برق به پنج تن ازعلمای مورد نظرهمان گروه، 
ازجمله آيت اهللا خامنه ای مراجعه کردند و کسب تکليف کردند که با کسانی که 

پول آب و برق خود را نمی پردازند چه بايد کرد؟ اين، نشان دهنده واقعيتی است 
که بخشی از جامعه يا از روی ناتوانی مالی و يا با هدف مبارزاتی و نافرمانی 

مدنی، پول آب و برق مصرفی را به دولت نمی پردازد و ازاين طريق می خواهد 
می توان اين روشهای مبارزاتی را به . با زورگويی رژيم، مبارزه و مقابله کند

هيچ کس را نمی توان به دليل نپرداختن پول .مردم توصيه کرد تا همه گير شود
آب و برق، شکنجه و زندانی کرد، بخصوص اگر اين کار به طور وسيع و 

در پاسخ به سئوال مسئوالن اداره  فتوای اين پنج آيت اهللا . سراسری انجام گيرد
اين . اب و برق اين بود که وضو با آبی که پول آنرا نپرداخته اند ،باطل است

فتاوی از طرف حاکميتی که آوازه فساد و دروغگويی و تقلبش عليه مردم همه 
 .گير شده، خنده آور است

بخش ديگر اين منطقه خاکستری، کسانی هستند که شعارها و مطالبات مطرح  
شده از سوی جنبش سبز را کافی نمی دانند و به همين دليل فکر می کنند و يا 
اينگونه تبليغ می کنند که جنبش سبز می خواهد حاکميت جمهوری اسالمی را 

اين افراد و گروه ها می گويند حاضر نيستند . حفظ و فقط مهره ها را عوض کند
برای چنين تغييری هزينه بسيار بزرگی که شامل زندان و شکنجه و کشته شدن 

برای جذب اين بخش خاکستری و برای قانع کردن اين گروه می . است، بپردازند
توان گفت که جنبش سبز حرکتی تداوم دار برای کسب حقوق برابر شهروندی، 

آزادی کامل انتخابات و حتی رفراندوم برای تعيين نوع حکومت است و مشارکت 
 . آنها می تواند درجه کسب اين خواست ها را باال ببرد

. منوط به کسب حقوق برابر شهروندی است  رسيدن به اين خواست های اساسی 
در برابر حاکميتی که با اين خواست مخالفت می کند بايد سخن معروف آيت اهللا 

و پدران ما حق نداشتند نوع حکومت را " ميزان، رای مردم است" خمينی، يعنی
در صد  70بنا بر اين امروز که بيش از . برای ما تعيين کنند، تکرار و تبليغ کرد

جمعيت ايران پس از انقالب متولد شده اند،الزم است تا رفراندومی برگزار شود 
اگر مردم به جمهوری اسالمی . و نوع حکومت از طريق آرای مردم تعيين گردد

با همين ويژگی های فعلی، يعنی واليت مطلقه فقيه، رای دادند که رای آنها 
محترم است وبايد به خواست اکثريت تن داد واگر مردم به جمهوری اسالمی رای 

اين روش، آسانترين، کم هزينه . ندادند،حاکميت بايد به خواست مردم تن دهند
ترين و انسانی ترين روشی است که بحران و اختالفات کنونی را پايان می دهد و 

اگر چنين چيزی از سوی جنبش . همه بخش ها به خواست هايشان دست می يابند
سبز اعالم شود، پاسخ مناسبی خواهد بود به آن نگرانی ها و تبليغاتی که جنبش 

آقای . سبزرا متهم به اين می کند که صرفا به دنبال جابه جايی چندمهره است
مهندس موسوی هم در يکی از بيانيه ها و يا يکی از مصاحبه هايشان به اين نکته 
. اشاره کرده بود که نظام جمهوری اسالمی آيه قرآن نيست ومی تواند عوض شود
همانطور که در قانون اساسی هم پيش بينی شده است می توان قانون اساسی را 

وقتی قانون اساسی عوض شود، نوع حکومت هم با آرای مردم . نيز تغيير داد
. تعيين می شود و به شکل و محتوايی تبديل خواهد شد که اکثريت مردم رای دهند

بنابراين می توان با دو شعارو مثالی که در باال توضيح دادم رضايت اين دو 
گروه خاکستری را جلب کرد تا آنها نيز سهم خود را در رشد و تحول جامعه 

 . بپردازند
  

 جذب ناراضيان درون حاکميت 
  

را شامل گروهی در درون حاکميت می " منطقه خاکستری"يک برداشت ديگر، 
 می   اگر اينطور نگاه کنيم. داند که از رفتار و روش های حاکمان رضايت ندارند
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مردم، حاکم مطلق مادام العمر نمی خواهند زيرا آن فساد انگيز . حق مردم است
من فکر می کنم بايد نوعی حرکت کرد که جنبش سبز جمعيت حامی خود .است 

کسانی که مشارکت می کنند با خواست ها و انتظاراتی شرکت . را از دست ندهد
اگر . آنها نمی خواهند شخصی برود و شخص ديگری جايگزين شود. می کنند

دولت به عنوان مثال انتخابات آزاد برگزار کند و حقوق تمام شهروندان مطابق 
آنچه در فصل سوم قانون اساسی آمده است را رعايت کند، در واقع بخش مهمی 

همانطور که شما هم اشاره کرديد . از خواست حداقلی مردم را اجرا کرده است
اگر مردم به اين نتيجه . است  برگزاری رفراندوم در قانون اساسی پيش بينی شده

 59رسيدند که وضعيت جمهوری اسالمی و جامعه، بحرانی است مطابق اصل 
حتی نخست می توانند . می توانند خواهان اجرای رفراندوم شوند  قانون اساسی

آيا وضعيت کنونی را بحرانی می دانند و   طی رفراندومی از مردم بپرسند که
اگر نتيجه آری بود، اقدام به . خواهان تغيير از طريق رفراندوم هستند يا نه

اين ها همان خواست هايی است که به نظر من، . برگزاری رفراندم اصلی کنند
اما اگر انتظار داشته باشيد که حاکميت به اين خواست . کف مطالبات مردم است
تن دهد بدون آنکه مردم در صحنه مبارزات مدنی شرکت   هايی که شما می گوييد

 .کنند، به نظر من انتظار بيهوده ای است
  

نکته ی من آنست که در طرح شعارها و مطالبات، بايد واقعيات موجود در 
يکی از اين واقعيات، وجود و نقش . جامعه امروز ايران را مد نظر داشت

از اين لحاظ، اجرای بی کم و . اهرمهای قدرت در جامعه ی امروز ايران است
عالوه برآن، تامين کننده ی .کاست قانون اساسی، خواستی واقعی تراست

خواسته های حداقلی جنبش سبز نيز خواهد بود و در عين حال می تواند گام 
 . اوليه و مطمئنی باشد برای گامهای بعدی و خواسته های ديگر

  
اگر جنبش سبز، اجرای همين قانون اساسی را به عنوان خواسته مطرح کند اما 

منظوراز آن، برگزاری انتخابات آزاد باشد و شورای نگهبان صرفا ناظر بر 
برگزاری انتخابات باشد و آن اصل برگزاری رفراندوم در شرايط بحرانی را مد 
نظر داشته باشد، می تواند مورد توافق قرار گيرد و اين همان پنچ اصلی است که 

. مهندس موسوی نيز در بيانيه ی خود بر ضرورت اجرای آن تاکيد داشته است
اين . شما می توانيد بگوييد اجرای قانون اساسی، خواست اوليه جنبش است

خواست های اوليه به معنای شروع کار است تا مردم به حاکميت اعتماد کنند که 
اجازه دهيد در همين جا اضافه کنم که وقتی . انتخابات آزاد برگزار خواهد کرد

صحبت از انتخابات آزاد می شود يادمان نرود که آزادی تنها در فرم نيست بلکه 
نيروی های سپاه و  در شرايطی که . محتوای انتخابات آزاد هم مورد نظر است

بسيج در صحنه سياست حضور دارند، نظارت استصوابی شورای نگهبان 
برقرار است، دستگاه قضايی عمال درجهت منافع سياسی حاکميت عمل می کند و 

رهبری از قدرت مطلق برخوردار است نمی توان يک انتخابات واقعا آزاد بر 
چنين انتخاباتی صرفا به حفظ قدرت در دستان حاکمان فعلی می . گزار کرد
مگر در دوره آقای خاتمی و مجلس ششم چنين نکردند؟ باز هم می توانند . انجامد

و سو استفاده  همين بازی را تکرار کنند اين بار با مهارت بيشتر و با فريب مردم 
توجه داشته باشيد که ما . از عنوان انتخابات آزاد، طرح خود را پياده خواهند کرد

با کسانی روبرو هستيم که برنده شدن اپوزيسيون در انتخابات را براندازی نرم 
می نامند و شرکت کنندگان در اين رقابت را به اتهام براندازی نظام به دادگاه و 

بايد فکری اساسی کرد . زندان کشانده اند و ساير ماجراهايی که شاهد آن بوده ايم
به مردم بايد گقته شود که اين حکومتی است که اگر . و مردم را مدام آموزش داد

ببينيد مردم ايران و . رای شما به سود آن نباشد، آنرا ابزار براندازی می خواند
دنيای غرب اين واقعيت ها را ! جهان با چه حکومت قلدر و زورگويی طرف اند

آيا چيزی شبيه به . در ايران می بيند و از اتمی شدن چنين نظامی وحشت دارد
اين در دنيا سراغ داريد؟ می خواهيد دنيا از اين رژيم وحشت نداشته باشد وقتی 

يک نظامی است، در امور آموزش و پرورش مداخله می کند   وزير کشورش که
اين مصيبت . و آشکارا می گويد که بايد شيهد پروری را از کودکستان آغاز کرد

 . بزرگی است که گريبان ملت ايران را گرفته است
  

 شرکت سهامی اصالحات 
  

اجازه دهيد برگريم به موضوع فراگيری جنبش سبز، شما در يکی از نوشته 
آيا فکر می کنيد چنين . نام برده بوديد" شرکت سهامی اصالحات"هايتان از 

 شرکتی در شرايط امروز ايران شدنی باشد؟
  

جنبش سبز به نظر من دست آورد . بله، يعنی تا به حال که شدنی بوده است
 درگذشته، يعنی تا . شرکت سهامی اصالحات ومشارکت اصالح طلبان است

مگر اين آقايان . انتخابات و برگزاری رفراندوم برای تعيين نوع حکومت نيست
خود را پيرو آيت اهللا خمينی نمی دانند؟ مگر ايشان بر اين اصل صحه نگذاشت 

در  98آقايان به پشتوانه   ؟ مگر ساليان دراز اين"ميزان رأی مردم است"که 
ببينيد   صدی مردم افتخار نمی کردند؟ مگر جنبش خواستی جز اين ها دارد؟

تقليل کف مطالبات مردم از آنچه گفته شد معنای ديگری جز . مردم چه می گويند
تنها می توان در زمان بندی اجرای خواست های . تن دادن به آنچه هست ندارد

مردم انعطاف داشت، که از قضا آقای موسوی در يکی ازبيانيه های خود به اين 
من فکر می کنم اگر کف مطالبات مردم را رقيق کنيم از .انعطاف اشاره کرده اند

ريزش آنها بسيار گران تمام خواهد   آن سو گروه هايی ريزش خواهند کرد که
من از کسانی صحبت می کنم که قاطعانه در مبارزات مردم، جنبش سبز و . شد

   .بايد نگران حفظ آنها نيز بود. جنبش مدنی شرکت کرده اند ومی کنند
نکته ديگری که می توانم به عنوان يکی از موانع و يا کمبودهای جنبش سبز  

نام   -داشته است   که نبود آن اثر منفی   وعمال هم نشان داده شده -ذکر کنم 
بردن و اسم بردن از اقليتهای قومی و اقوام، اديان و زنان به طور مکرر و 

قاعدتا اگر شما بخواهيد خواست اين گروهها را هم . تکرار خواست آنهاست
منظور کنيد، کف مطالبات حتی فراتراز آنچيزی خواهد بود که من به آن اشاره 

بايد از اقليت های قومی پرسيده شود که خواست مشخص آنها برای همراه . کردم
شدن با جنبش وسيع مردمی و مدنی چيست؟ اين امری است که تا به حال مورد 

شايد اگر از آنان سئوال شود آنگاه بتوان خواسته . بی توجهی قرار گرفته است
واقعيت اين است که . های آنان را نيز در فهرست مطالبات جنبش سبز قرار داد

جمهوری اسالمی به جای . اقليت های قومی به جمهوری اسالمی اعتماد ندارند
. اجرای اصول قانون اساسی در مورد اقليت ها، آنها را مدام سرکوب کرده است

يکی از پرسش های اصلی اين بوده است که چرا اقليت های قومی که در انقالب 
سبز حضور فعال ندارند؟ سرکوب خشونت   پيشتاز بودند امروز در چنبش 57

بار آنها توسط رژيم از يکسو و بی توجهی به خواست های فرهنگی آنها از سوی 
 .جنبش سبز را بايد يکی ازعوامل اين واقعيت دانست

  
 برای جنبش سبز " کف مطالبات"واقع گرايی در تعيين 

  
در بيان وطرح کف مطالبات، خيلی ها بر اجرای بی کم و کاست قانون اساسی به 

در شرايط کنونی جامعه ايران، اين ديدگاه . عنوان حداقل خواسته ها تاکيد دارند
طرح خواسته هايی چون برگزاری رفراندوم  به نظر واقع بينانه تر می آيد تا 

با توجه به اينکه برگزاری رفراندوم در قانون اساسی . برای تعيين نوع حکومت
پيش بينی شده و با در نظر داشتن اين نکته که حاکميت از اجرای اصول همين 

قانون اساسی هم سرباز می زند و فصل حقوق مردم در قانون اساسی را به 
تاکيد روی اجرای بی کم و کاست قانون  طور کامل ناديده می گيرد،آيا 

بيشتر ازانگشت گذاشتن روی برگزاری رفراندوم به فراگير شدن جنبش   اساسی
 کمک نخواهد کرد؟

  
آقای کروبی و آقای موسوی بارها بر   .نکته ای که شما طرح کرديد درست است

اجرای اصول قانون اساسی پافشاری کرده اند، ولی حاکميت به اين خواسته تن 
آنها . حاکميت حاضر نيست قانون اساسی را به طور کامل اجرا کند. نداده است

فصل سوم قانون اساسی که بر حقوق ملت تاکيد دارد را در عمل حذف کرده 
مضافا بر اينکه هر جا می خواهند قانون اساسی را اجرا کنند، به بندها و .اند

اصل هايی اشاره می کنند که به مطلق بودن قدرت رهبری اشاره دارد يا از 
کجای قانون اساسی . به اصطالح قانونی شورای نگهبان ياد می کند اختيارات 

است که شورای نگهبان حق دارد کاندايد ها را تصفيه کند؟ آنها انتخابات   نوشته
کنترل شده و مهندسی شده را دوست دارند تا مخالفان نتوانند به دايره قدرت 

بنابراين، . آنها اين امر را به زور به مردم تحميل کرده اند. مطلق آنها وارد شوند
پاسخ پرسش شما برمی گردد به اينکه کدام قانون اساسی و کدام تفسيراز قانون مد 

اگر اجرای قانون اساسی بر اساس برداشت های کنونی حاکميت . نظر است 
اما اگر مراد از اجرای قانون اساسی آن . باشد، چيزی نصيب مردم نخواهد شد

باشد که شورای نگهبان ناظر بر پروسه انتخابات است، نه مسئولِ گذراندن 
کانديداها از صافی سليقه ای و گروهی، اگر منظور از اجرای قانون اساسی 

برگزاری انتخابات آزاد باشد، رسانه هاآزاد باشند، اجتماعات آزاد باشد، کسی را 
ساعت نتوانند او را نگه  24به اتهام سياسی دستگير نکنند و اگر کردند بيش از 

ندارند و در کل آن بخش از قانون اساسی که بر حقوق مدنی مردم تاکيد دارد به 
خواهد بود و اجرای آن شامل کف   اجرا گردد، خواست منطقی ای  طور کامل

در ضمن می دانيم که بسياری از مشکالت، از قدرت . مطالبات مردم می شود
مردم، . شده است  مطلقی است که در بخش ديگر قانون اساسی برای رهبر تعيين

 اين . امروز به اين مشکل ساختاری قانون اساسی پی برده اند و خواهان تغيير آنند
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. که در سه ضلع آن، رهبری، رياست جمهوری و سپاه پاسداران قرار دارند
هيچکدام از اين سه ضلع به تنهايی نمی توانند حکومت کنند و هر سه ضلع به 

البته اين مجموعه نشان داده است که گرايش بيشتری به . يکديگر نيازمند هستند
پليسی کردن حکومت دارد تا بتواند بر بحرانی که ايجاد شده  -امنيتی  -نظامی

به نظر اين مثلث ، برای حذف جنبش سبز، خاموش کردن مخالفين . غلبه پيدا کند
با . و ادامه حکومت، راهی جز بيشتر پليسی و امنيتی کردن نظام وجود ندارد

کودتای انتخاباتی و شکل گيری مثلث قدرت، برخی از ستون ها قدرت يا به 
درست به همين دليل است که بعد . حاشيه رانده شده اند و يا خود کنار کشيده اند

در حال حاضر . تئوکراتيک حکومت که روحانيت باشد، ضعيف ترشده است
آن گروهی که دو سال . گروه خاصی از روحانيت در اين مثلث مشارکت می کنند

. قبل در حاکميت بود، امروز ديگر رغبتی برای شرکت در اين حاکميت ندارد
زئيس و نايب رئيس  -حتی افرادی مانند علی الريجانی و محمد رضا با هنر

با . عليرغم آنکه در راس قوه مقننه هستند، خود را تابلوی نظام نمی کنند -مجلس
کناره گيری بيشتر بخش روحانيت، خامنه ای احساس خطر می کند که توسط دو 

به نظر من اگر بخواهيم برای اين حکومت   .ضلع ديگر مثلث بلعيده شود
با در نظر داشتن نقش مثلث (نامگذاری کنيم، حکومت تئوکراتيک و اوليگارشی 

 . نام مناسبی خواهد بود) قدرت
  

 حمايت آيت اهللا خامنه ای از احمدی نژاد به خاطر قدرت نظاميان است 
  

برای روشن تر شدن شکل حاکميت در جمهوری اسالمی ايران و قدرت هر يک 
مايلم سئوال بعدی را با اشاره به دو نکته در   از اضالع مثلثی که ذکر کرديد،

با فرض کنار زدن خامنه ای، "شما مطرح کنم؛ شما گفته ايد که   نوشته های
و نکته ی مهمتر آنکه "رژيم جمهوری اسالمی به دموکراسی گذر نخواهد کرد

در انتخابات سوم خرداد، فرد مورد نظر رهبر، علی الريجانی، از باند " گفته ايد
رهبر ناچار شد که با يک چرخش  های نظامی و امنيتی رژيم شکست خورد و 
آيا منظور شما اين است ". سريع خودش را حامی احمدی نژاد اعالم کند

طرفداری آيت اهللا خامنه ای از احمدی نژاد به خاطر نگرانی از قدرت   که
 نظاميان حامی احمدی نژاد است؟

  
تمام مشاهدات در انتخابات دوره نهم رياست جمهوری، از جمله تحليل اصالح 

طلبها و اصول گراها، حتی تا روزهای آخر قبل از رای گيری، حاکی از اين بود 
روند ميليتاريسم حکومت پيش از . کانديدای اصلی رهبر، آقای الريجانی است  که

اصول گرايان سابقه نظامی گری   هر چهار کانديدای  .انتخابات آغاز شده بود
يعنی نظامی ها و باندی که قدرت سايه را (زمانی که سپاه پاسداران . داشتند

پشت احمدی ) تشکيل می داد و در پناه گروههای ديگر رشد کرده و باال آمده بود
نژاد قرار گرفت، در واقع به رهبر ثابت کرد که کسی بايد رئيس جمهور شود که 

يعنی احمدی نژاد و نه .همفکر و هم سياست و هم سليقه نظامی ها و امنيتی هاست
همانطور که اشاره کردم . الريجانی که گفته می شد مورد حمايت رهبری است

. اين گروه در حاشيه جناحهای مختلف حاکميت از روز اول وجود داشته است 
در دوره اصالحات همين گروه مسبب اصلی قتل های زنجيره ای بود و از ترس 
حاکميت در دوره اصالحات، به خصوص ترس و نگرانی روحانيت استفاده کرد 

شاخکهای خود را در گوشه و کنار حاکميت جمهوری اسالمی، در   و توانست
در زمان انتخابات با توجه به اينکه آقای . همان دوره اصالحات، گسترش دهد

احمدی نژاد اصال مطرح نبود و تمام نظرسنجی ها هم نشان می داد که ايشان 
در . انتخاب ايشان همه را شوکه کرد  هيچ شانسی برای برنده شدن ندارد، ناگهان

آستانه انتخابات، آقای خامنه ای تغيير جهت داد و پشت آقای احمدی نژاد قرار 
و از اول آقای خامنه   البته من در جاهايی خواندم که اينها يک توطئه بوده. گرفت

ای حامی احمدی نژاد بوده، ولی طوری وانمود کرده که فرد مورد نظر او آقای 
کانديدای   الريجانی است تا رد گم کرده باشد و مردم گمراه شوند و نسبت به

توطئه را قبول   اين تحليل و تئوری  من. اصلی آقای رهبر، حساسيت نشان ندهند
بدون آنکه (ندارم و فکر می کنم که اين يک واقعيتی بوده که اتفاق افتاده است

آقا مجتبی "بعضی ها هم اشاره کردند که ). بخواهيم سهم تقلب را نا ديده بگيريم
نقش اصلی را بازی کرده تا آقای خامنه ای را قانع کند که پشت " خامنه ای

 .نيروهای نظامی و امنيتی و رياست جمهوری آقای احمدی نژاد قرار بگيرد
  

 انحالل احزاب را بايد به چالش قانونی کشاند
  

اخيرا شاهد بوديم که دولت احمدی نژاد گامی برای انحالل دو حزب بزرگ 
آيا فکر می کنيد که اين تعطيلی و انحالل احزاب، طرح و . اصالح طلب برداشت

 برنامه ی دولت و حاکميت برای مقابله با فراگير شدن جنبش سبز در روزهايی ا

انتخابات دوره نهم و انتخابات مجلس هشتم، اصالح طلبان هنوز به مفهوم خودی 
و غيرخودی پايبند بودند و بخش بزرگی از طرفداران اصالحات را از دايره 

حتی می توان گفت که احمدی نژاد نيز به . حمايتی خودشان حذف می کردند
شرکت سهامی اصالحات يعنی همکاری کليه . نوعی، نتيجه همين جداسازی بود

اصالح طلبان با يکديگر و به رسميت شناختن خواسته های آن بخش از مدافعان 
در انتخابات رياست جمهوری آقای .اصالحات که هيچگاه در قدرت نبوده اند

خاتمی و مجلس ششم و انتخابات شوراهای شهر و روستای اول، اصالح طلبان 
بيرون حکومت با تمام نيرو کوشيدند که کانديداهای اصالح طلب انتخاب شوند، 

ولی آنها به وعده های خود وفادار نماندند و برعکس، کوشيدند که رقبای محافظه 
آنها درنيافتند که کليد پيروزی آنها در دست اصالح . کار خود را راضی نگهدارند
در انتخابات رياست جمهوری هشتم اصالح طلبان . طلبان بيرون از حکومت بود

همچنان در پی آن بودند که مردم را وادار کنند که باز ميان بد وبدتر اولی 
نرفتند و در نتيجه چند ميليون   انتخاب کنند، ولی مردم ديگر زير بار آن  را

سياست   در دوره دهم اصالح طلبان. تحريم کردند  اصالح طلب انتخابات را
های خود گنجاندند و مردم   شان را عوض کردند و مطالبات مردم را در برنامه

البته پديده خطرناک . هم بار ديگر با ذوق وشوق در انتخابات شرکت کردند
انتشار . احمدی نژاد نيز هر دو سو را قانع کرد که بايد به يکديگر نزديک شد

بيانيه های آقايان کروبی و موسوی قبل از انتخابات بيانگر خواسته های 
. اصالح طلبان بيرون از حکومت بود که در گذشته به آن توجه نمی شد  معوقه

در واقع همان کسانی که در . اين نزديکی سبب شد که جنبش سبز بوجود آيد
گذشته با اصالح طلبان قهر کرده بودند از نامزدهای آنان در انتخابات رياست 

باقی   جمهوری حمايت کردند و در ماجراهای بعد از انتخابات نيز پشت نامزدها
ماندند و کانديداها و رهبران هم بر وعده هايی که داده بودند وفادار ماندند و مردم 

اين همان مفهومی است که . قضايا را پيش بردند  را تنها نگذاشتند و پا به پای هم
شرکت سهامی "از آن تحت عنوان   "چرا اصالحات شکست خورد"من در کتابم 
 .ياد کردم" اصالحات

  
 جمهوری اسالمی، يک رژيم سلطانی نيست

  
يکی ديگر از مواردی که شما در کتابتان به آن پرداخته ايد ، مخالفتتان با اطالق 

بعضی از روشنفکران، . به جمهوری اسالمی است" نظام سلطانی"عنوان 
شما به صراحت اين تعريف و  جمهوری اسالمی را نظام سلطانی خوانده اند اما 

به نظر شما، جمهوری اسالمی يک رژيم ديکتاتوری . نام گذاری را رد می کنيد
است؟ آيا يک ديکتاتوری نظامی است؟ آيا آن را يک ديکتاتوری حزبی می 

 خوانيد يا ديکتاتوری فردی؟
  

من . به نظر من، جمهوری اسالمی هيچکدام از مواردی که شما نام برديد نيست
سال گذشته، رژيم  31فکر می کنم که رژيم جمهوری اسالمی هيچگاه در 

مفهوم رژيم سلطانی برمی گردد به يک قدرت مطلق که . سلطانی نبوده است
متعلق به دوره کشاورزی است و ما امروز در يک سيستم سرمايه داری جهانی 

مد  ماکس وبرهيچ فرد قدرتمندی در جهان امروز، به معنايی که . زندگی می کنيم
جمهوری .به نظر من استفاده از اين مفهوم دقيق نيست. نظر داشت، سلطان نيست

پس . اسالمی در دوره حيات آيت اهللا خمينی، يک نظام توده گرا و پوپوليستی بود
يا حامی  (Clientelism)از فوت ايشان، نظام وارد يک سيستم کالينتاليسمی

گرايی شد و تا شروع رياست جمهوری احمدی نژاد اين سيستم کالينتاليستی ادامه 
احمدی نژاد، اين سيستم وارد دوره  رياست جمهوری  از آغاز دوره .پيدا کرد

Militarism  و نظامی کردن حکومت شد ولی هيچوقت به ديکتاتوری نظامی
همانطور که قبال اشاره کردم، در ايران صرفا يک . حد اقل تا اين زمان. بدل نشد

ديکتاتوری . حتی ديکتاتوری حزبی هم وجود ندارد. ديکتاتور حکومت نمی کند
و يا گروهی هستند اما هيچکدام در مورد ايران صدق   ها معموال حزبی، فردی

. در ايران يک سيستمی وجود دارد که به نظر من منحصر به فرد است. نمی کند
من تالش کردم که با بکار بردن مفهوم کالينتاليستی توضيح دهم که قدرتهای 

که رهبری باشد  -درست است يک قدرت بزرگتر. موازی در ايران وجود دارند
در ايران وجود دارد ولی قدرتهای موازی با هم در حال رقابت و مشارکت   -

آنچه که نزديک به واقعيت است، آنست که جمهوری اسالمی يک نظام . هستند
. يا چند ساالرانه است (Oligarchic)و اوليگارشی  (Theocratic)تئوکراتيک

يعنی جمعی از نخبگان مذهبی در ايران حاکم اند و توده های حاشيه نشين جامعه 
را يا با استفاده از اعتقاد مذهبی شان و يا با اجرت دهی و قدرت دهی،عليه 

امروز با حمايت سپاه پاسداران يک   مخالفان در خدمت گرفته اند اين ساختار
بنابراين ستونهای متعدد و شايد بيست گانه . مثلث قدرت را بوجود آورده اند

 اصلی در سيستم کالينتاليستی ايران، امروز تبديل به يک مثلث قدرت شده است 
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مطمئنا کسانی .سبعيت و وحشی گری آنها، وجدان های بيشتری بيدار خواهند شد
را نيز در داخل حاکميت، مساله دار خواهد کرد و ادامه همکاری با سرکوب 

در کنار اين موارد،افزايش تعداد زندانيان . گران اصلی را دشوارتر خواهد نمود
سياسی و صدور احکام سنگين وشرايط مشقت باری که بر زندانيان تحميل می 
کنند، می تواند نفرت همگانی عليه جمهوری اسالمی را هم در سطح ملی و هم 

 . در سطح بين المللی باز هم باال تر ببرد
  

 رابطه ی دين و دموکراسی در فردای ايران 
  

دين می تواند پشتوانه استوار مردم ساالری "اصالح گرايان دينی معتقدند که 
روشنفکر سکوالر ايرانی شناخته می شويد،  شما که به عنوان يک " باشد

   رابطه دين و دموکراسی را در فردای ايران چگونه می بيند؟
  

به اين معنا که برخی . دين، نه رابطه مستقيم با دموکراسی دارد و نه با اخالق
بی اخالق، ديکتاتور، فاسد   افراد دينی، به خصوص در ايران، ثابت کرده اند که

در چند سال گذسته چندين . در اديان ديگر هم همين طور است. و ظالم هستند
هزار کشيش کاتوليک که بايد سرمشق اخالق باشند به اتهام سو استفاده جنسی از 

بنابراين . کودکان در کليسا ها در دادگاه های اروپا و آمريکا محاکمه شده اند
درست نيست که دينی بودن را برابر با درست بودن و يا نادرست بودن افراد يا 

در ايران شکنجه، دروغگويی و فساد مالی و سياسی به نام . جامعه به کار بريم
 .تا به حدی که برخی از دين بريده اند. دين سکه می خورد

عالوه بر آن تجربه نظری و عملی در کشورهای دموکراتيک نشان داده که  
بوجود آمده که نهاد دين و دولت از هم جدا شده   زمانی دموکراسی در اين جوامع

در اين جوامع، دين نه تنها از دولت جدا شد بلکه از نهادهای ديگر چون . اند
رسانه ها نيز جدا شد و دست از   خانواده، آموزش و پرورش، دستگاه قضايی و

اين جدايی . تفسير انحصاری دين برداشت و انتخاب آنرا به افراد واگذار کرد
سبب شد که شرايط دموکراسی در جامعه فراهم شود و دين نيز نقش خود را 

دولت " دولت دينی"دين است و نه " دين دولتی" به عبارت ديگر نه. بازی کند
اگر کسانی تصور کنند که اسالم يا . به هر دو لطمه می زند  ادغام آنها. است

برداشت آنها از اسالم می تواند به دموکراسی کمک کند، اين همگانی نيست و 
هر کس برداشت خودش را از دين . ربطی به نهاد دين يا دين سازمان يافته ندارد

دارد، کما اينکه تجربه ايران و جهان نشان داد که برداشتها و تفاسير از دين آنقدر 
بنابراين دين را بايد . متفاوت و متضاد است که به درگيری کشيده شده و می شود

بهتر است . به عنوان امری شخصی تلقی کرد و از امر و حوزه عمومی جدا نمود
. که هيچ گونه ارتباطی بين دين و دموکراسی و يا قدرت دولت وجود نداشته باشد

چون می تواند اين تعابير و تفاسير، دوباره همان تجربه را تکرار کند که امروز 
 . در ايران تکرار شده است

  
در صد . اما تجربه ی تاريخ ايران معاصر خالف اين نظر شما را نشان می دهد

قدرت بسيج عمومی داشته و از اين قدرت در     سال اخيرشاهد بوديم که دين
امروز هم . راه پيشبرد دموکراسی و آگاهی و رشد اجتماعی استفاده کرده است

 . طاليه داران جنبش دموکراسی خواهی در ايران دينداران هستند
  

در بسيج مردم کامال درست است، ولی شما صحبت از دموکراسی   حرف شما
بسيج مردم توسط دين، آنچنانکه تجربه صد ساله ايران   می کنيد، نه بسيج مردم؟

درست است که افراد دينی . نشان داده است می تواند کامال عليه دمکراسی باشد
می توانند طاليه دار دمکراسی باشند، اما نه به دليل دينی بودن آنها، بلکه به دليل 

اعتقاد آنها به حقوق برابر تمام شهروندان يک مملکت چه زن چه مرد، چه 
دين داری و دين . مسلمان چه غير مسلمان يا بی دين، چه فارس چه غير فارس

 .نداری افراد ربطی به اين اصول ندارد
  

ساله گذشته و سوء استفاده حاکمان از  30نمی تواند منکر بداخالقی های   کسی
اما نمی توان منکر اين شد که دين در جهش بزرگ مردم . دين و قدرت شود

امروز هم . ايران از نظام ديکتاتوری به نظام جمهوری، نقش اساسی ايفا کرد
بزرگترين و اساسی ترين ضربه ها به حکومت خودکامه ايران از ناحيه 

موضوع جدايی دين از سياست . وارد می شود  "دموکراسی خواهان ديندار"
مخالف آن  هنوز مورد بحث متفکران است و خيلی ها با آن موافق و بسياری 

نکته ی مورد نظر من اين است که همانطور که تجربه انقالب اسالمی . هستند
يک تجربه منحصر به فرد بود، تجربه امروز ايران در جنبش سبز و نقش 

هم می تواند يک  دينداران و دين باوران در پيشبرد جنبش دموکراسی خواهی 
 .واقعيت و تجربه نو در جهان باشد

 نزديک می شويم؟  است که به سالگرد انتخابات پر مساله رياست جمهوری
  

حاکميت جمهوری اسالمی در صدد است که تمام . به نظر من همينطور است
اهرمها و تکيه گاههای جنبش سبز و اهرمهای اتصال مردم با نخبگان و رهبران 

بخش زيادی از فعالين . جنبش سبز را از بين ببرد و پراکندگی بيشتری ايجاد کند
و نخبگان جنبش سبز در حال حاضر يا در زندان هستند يا شديدا زير فشار 

برخی افراد نا شناخته تر فراری و مخفی هستند، . نيروهای امنيتی قرار دارند
بنابراين تالش حاکميت بر اين است که . بخشی هم به خارج از کشور آمده اند

به نظر می آيد با توجه به سياست . کامال اين جنبش را به طور فيزيکی حذف کند
کنونی حاکميت که منزوی کردن، پراکنده ساختن و حذف جنبش سبزدر راس آن 

قرار دارد، اجازه نخواهند داد که راهپيمايی مسالمت آميز مورد نظر اقای کروبی 
غير قانونی . و مهندس موسوی در سالگرد انتخابات رياست جمهوری اتفاق بيافتد

با توجه به اين . کردن دو حزب اصلی اصالح طلبان برای همين منظور است
مساله من فکر می کنم که جنبش سبز يک وظيفه خيلی بزرگی دارد که هنوز 

سياستهای   استفاده از اهرمهای قانونی موجود برای مقابله با  انجام نداده و آن
مشارکت (اگر حاکميت در صدد انحالل و تعطيلی دو حزب اصلی . حاکميت است
اصالح طلبان است، مردم و اصالح طلبان بايد به سيستم قضايی ) و مجاهدين

همين نظام جمهوری اسالمی شکايت کنند و اعالم کنند که کار آنها غير قانونی 
تمام   احزابی هستند که ثبت شده اند و. است چرا که اين احزاب، قانونی هستند

مقررات را تابه حال رعايت کرده اند و حاکميت جمهوری اسالمی حق ندارد 
در واقع به يک جنگ . يکباره و بدون سير مراحل قانونی آنها را منحل کند

قانونی و مجادله قانونی با کودتا گرها در دادگاه خودشان وارد شوند و نگذارند 
که جنبش سبز و اهرمهايش يعنی احزاب اصالح طلب، به اين سادگی از دست 

يعنی طرح شکايت قانونی از افرادی که قصد انحالل   اين گونه حرکات،. بروند
مردم به ويژه . جنبش سبز و اصالح طلبان را دارند ، در تاريخ ثبت خواهد شد

اعضای اين دو حزب می توانند به طور فعال درپروسه دادگاه، چه داخل و چه 
هرچه . حد اقل نتيجه اين کار، آگاهی مردم است. خارج دادگاه حضور پيدا کنند

مردم بيشتر آگاه شوند، در برابر زياده خواهی های حکومت بيشتر مقاومت می 
مردم به خوبی می دانند که اگر اجازه دهند اين دو حزب منحل شوند، بعدا . کنند

حاکميت به سراغ گروههای ديگر خواهد رفت تا جايی که هيچ جنبنده ای نتواند 
من فکر می کنم که اين قصد آنها است و بايد با . در مقابل آنها عرض اندام کند

با پا نهادن به   البته اين نکته هم قابل ذکر است که حاکميت.آنها مقابله قانونی کرد
در صورت تحقق . آن مرحله، در واقع شرايط سقوط خود را فراهم می آورد
با اين حرکت، . چنين امری، اصول گرا يان نيز مصونيت نخواهد داشت

ساختار جمهوری . شکافهای بيشتر و پراگندگی عميقتر، دامنگير رژيم خواهد شد
 .را نخواهد داشت  اسالمی به گونه ای است که تحمل شرايط ياد شده

  
 زندانيان سياسی؛ گروگانگهايی برای امتيازگرفتن از جنبش سبز

  
. مورد ديگری که در اين زمينه قابل اشاره است، مساله زندانيان سياسی است

به عنوان گروگانهای حکومت   آيا به نظر شما می توان از زندانيان سياسی
گستردگی تعداد زندانيان،   برای امتياز گرفتن از جنبش سبز ياد کرد؟

بازداشتها و احکام سنگينی که برای آنها صادر می شود گويا ی آنست   ادامه
به نظر شما ادامه . که حکومت به دنبال امتياز گرفتن از جنبش سبز است

بازداشتها و احکام سنگينی که برای زندانيان صادر می شود، چه تاثيری بر 
 رفتار سياسی جامعه ايران از منظر جامعه شناسی خواهد داشت؟

  
تا حاکيت امتيازخواهی کند و هم برای آن  زندانيان، هم گروگان گرفته شده اند  

آنها را در . به زندان افتاده اند تا از ايفای نقش آنها در جامعه جلوگيری شود
فشار قرار می دهند و  آنها را تحت . زندان نگه می دارند، تا مراقبشان باشند

هزينه هايی برايشان ايجاد می کنند تا ديگران هم با ديدن آنها عبرت بگيرند و به 
به نظر می آيد زندانی کردن افراد روی . جنبش نپيوندند يا از فعاليت دست بکشند

جمهوری اسالمی روی اثر منفی آن بر جنبش . جنبش سبز اثر دو گانه دارد
حساب باز کرده است و سعی دارد تا با در بند نگاه داشتن آنها و ترساندن   سبز

اما در کنار اين آثار منفی، . ديگران مانع نقش آفرينی آنها در جنبش شود
فعالين سياسی آنطور که در نمونه های برجسته آن ديده ايم يک اثر   بازداشت

مثبت هم می تواند داشته باشد و آن بی اعتبار و سست کردن پايه های جمهوری 
اين رفتارها . اسالمی و از دست دادن بخش بيشتری از هواداران کنونی آن است
به جنبش سبز   تعداد بيشتری از آن طيف خاکستری مورد نظر آقای موسوی را

درست است که جمهوری اسال می بی اخالقی را به شدت در . پيوند خواهد داد
 حاکميت گسترش داده است، ولی با ادامه ی روند کنونی و   درون جامعه و درون
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می برند، برای به قدرت رسيدن نمايندگان سياسی شان سخت تالش و تبليع می  
کنند و وقتی نمايندگانشان به قدرت رسيدند از آنها می خواهند که ارزش های 
دينی را در سياستگذاری ها و قوانين کشوری که جدايی دين از سياست در آن 

 .نهادينه شده، لحاظ کنند
  

اين توضيح را بايد اضافه کنم که نه دين و نه دولت سکوالرخود به خود 
ولی همانگونه که برای دمکراسی، رشد سرمايه داری . دمکراسی نمی آفرينند

صنعتی الزم است، اما هر سرمايه داری ای الزاما برابر با دمکراسی نيست، هر 
نيز دمکراسی   حکومت سکوالری هم برابر با دمکراسی نيست، ولی بدون آن

 .حاصل نمی شود
  

 پذيرش ايران هسته ای در برابر گزينه حمله نظامی
  

اجازه دهيد که اين بحث را همينجا رها کنيم و سئوال آخر را از شما بپرسم که 
هرچند هنوز معلوم . تحريم های جديد است در باره مسائل هسته ای ايران و 

نيست که آيا تمامی پنج قدرت بزرگ دنيا با تحريم های تازه عليه ايران موافقت 
خواهند کرد يا نه، اما نشانه هايی ديده شده که چين و روسيه اين بار بيشتر به 

اگر طرح تحريم اقتصادی آمريکا عليه ايران با . همراهی با امريکا تمايل دارند
شکست روبرو شود، به نظر شما آيا گزينه پذيرش يک ايران هسته ای قويتر از 

 گزينه حمله نظامی خواهد بود؟
  

سوال بسيار دشواری است زيرا دو گزينه ای که شما طرح کرديد، هر دو بسيار 
امروز . هيچ کدام را نيز نمی توان بر ديگری ترجيح داد. بد و خطرناک است

مشخص نيست که چه اتفاقی خواهد افتاد؛ آيا حمله به ايران منجر به تکرار تجربه 
آيا آزاد گذاشتن جمهوری اسالمی  ی عراق خواهد شد که همه از آن گريزانند؟ 

و باج   در دسترسی به سالح اتمی، به معنای تهديد جهان و کشورهای همسايه
به دست کسانی است  خواهی است يا به معنای انتقال سالح های کشتار جمعی به 

که کارهای تروريستی می کنند؟ اگر پاسخ مثبت باشد به معنای آنست که جهان 
بنابراين بين اين دو گزينه بد، هيچکدام را نمی شود . در وحشت به سر خواهد برد

به نظر من، به جای اين بايد به دنيای غرب گفته شود که از يک . انتخاب کرد
ايران تحت کنترل . ايران دموکراتيک هسته ای، کسی وحشت نخواهد داشت

حاکميت کنونی است که اگر به سالح هسته ای مجهز بشود همه از آن وحشت 
بنابراين غرب و تمام دنيا برای خالصی از اين نگرانی و پرهيز از گزينه . دارند

ی جنگ، که هيجکس خواهان آن نيست، بهتر است که دموکراسی و حقوق بشر 
فشار . را محور حمايت خود از مردم ايران و عليه جمهوری اسالمی قرار دهند

به جمهوری اسالمی فرجه و فرصت داده شود که حتی   بايد اينگونه وارد شود که
دسترسی پيدا کند، به شرط آنکه همين االن شرايط انتخابات   به سالح اتمی پيدا

غرب بايد بگويد که در آن . بپذيرد و اجرا کند  کامال آزاد با نظارت بين المللی را
صورت اگر مردم تصميم گرفتند که سالح اتمی داشته باشند ما حرفی نخواهيم 

به همين دليل من اگر بخواهم . داشت، اما شرط ما آنست که دموکراسی حاکم باشد
بين اين دو گزينه يکی را انتخاب کنم، هيچکدام را انتخاب نمی کنم و گزينه سوم 
را به دنيای غرب پيشنهاد می کنم و پافشاری می کنم که اين گزينه سوم را رها 

چرا که هردو گزينه ی ياد شده، . نکنند و بهانه بدست جمهوری اسالمی ندهند
به نظر من، جمهوری اسالمی در حال سو استفاده از . مخرب و وحشناک است

پروژه اتمی است و در واقع دنيا را به بازی گرفته، سرگرم کرده و به بحران 
خواست دموکراسی خواهی مردم را با استفاده از مساله هسته . کشانده است

بنابراين اگر بخواهيم از اين مخمصه ای که . است  به انحراف کشانده  ای
جمهوری اسالمی بوجود آورده رهايی پيدا کنيم،هم ايرانی ها و هم دنيا بايد 

اين حق . جمهوری اسالمی را زير فشار بگذارند تا تن به دموکراسی بدهد
مشروع و قانونی مردم ايران است که در يک شرايط بسيار دموکراتيک و آزاد، 

به نظر من در چنين شرايطی،اگر . حکومت مورد نظر خودشان را انتخاب کنند
ايران دموکراتيک سالح اتمی هم داشته باشد، مانند ديگر کشورهای دموکراتيکی 

نيز وحشتی   که سالح اتمی دارند ومردم و دنيا از آنها نمی ترسند، از ايران
حال که شانس تحريم اقتصادی بيشتر با مشارکت روسيه و چين . نخواهند داشت

فراهم شده است، شک نيست که اين تحريم ها جمهوری اسالمی را با مشکالت 
غرب بايد ضمن وارد آوردن فشارهای سياسی و . جديدی روبرو می کند

اقتصادی به رژيم ايران، امکانات تکنولوژيک رسانه ای و ارتباطات در اختيار 
زيرا جمهوری اسالمی تمام امکانات اطالع رسانی را در . مردم ايران قرار دهد

انحصار خود گرفته است و اجازه نمی دهد که در چارچوب قانون اساسی مردم 
 .به رسانه های جمعی دسترسی داشته باشند

تکميل کنم و آن اينکه دين همانقدر که نقش مهم و مثبتی   مايلم که حرف شما را
. در انقالب مشروطه و انقالب اخير ايفا کرد، همان قدر هم نقش مخرب داشت

اگر حکومت ما دينی نشده بود و اگر آن راه و روشی که مثال مهندس بازرگان 
پيش گرفته بود ادامه پيدا می کرد و دين از سياست جدا باقی می ماند، عواقب بعد 

با تکيه بر دين، مردم را بسيج کردند و بر اعتقادات مردم . از آن را هم ما نداشتيم
سوار شدند و به مردم فتوا دادند که به چه کسی رای بدهند، مردم را به جنگ 

در تمام تاريخ بشر .با دين اين کارها را هم کردند. کشاندند و جنگ را ادامه دادند
بوده و هم مخرب و منفی   دين نقش دو جانبه داشته است؛ هم صلح طلب و مثبت

بسياری از جنگهای بزرگ دنيا با بهانه دين شروع شده . و جنگ طلب بوده است
بنابراين از دين می شود هم . و ادامه پيدا کرده و مردم را به کشتن داده اند

امروز شخصی مانند آقای سروش معتقد . برداشت مثبت کرد و هم برداشت منفی
. است که اسالم، دموکراسی نمی آورد و دين و دموکراسی دو پديده متفاوت هستند

می توان گفت . دموکراسی، پديده ای سياسی است و دين پديده ای سياسی نيست
. بله اينکار را می شود کرد. که از دين می شود برای بسيج مردم استفاده کرد

ولی به اين معنا نيست که حتما اين بسيج برای دموکراسی صورت بگيرد، بسيج 
کسانی که طرفدار جمهوری . مردم می تواند عليه دموکراسی هم صورت بگيرد

اسالمی به شکل واليت فقيه هستند، با همان ابزار دين، عليه دموکراسی بسيج می 
اما شما می توانيد بگوييد من دين را طوری تفسير می کنم که در خدمت . شوند

راه و  بله اين کار را هم می شود کرد اما . دموکراسی قرار بگيرد
دليل آن نيز . در اين امور مداخله ندهيد آن اين است که شما دين را   سالم  روش

اين است که بعدا وقتی به قدرت برسند و اگردموکراسی را سر کار بياورند، 
تقاضای سهم خواهند کرد و همان وضعيتی پيش خواهد آمد که امروز پيش آمده 

 .است
  

بر اين باورند که نتيجه ی جدايی   مخالفين ديدگاهی که شما از آن دفاع می کنيد
دين از سياست در همه ی کشورها الزاما احترام به حقوق مردم و رسيدن به 

آنها می گويند که در دنيا نمونه های زيادی وجود دارد . دموکراسی نبوده است
که توسط ديکتاتورهايی اداره می شوند که در سايه جدايی دين از سياست به 

نکته ی من اين است که همه مشکالت را به گردن دين . قدرت رسيده اند
انداختن، کمی غير منصفانه است و با واقعيت جاری در ايران و جهان همخوانی 

 . ندارد
  

نگفتم مشکالت از دين است، گفتم از دين به . را ذکر کردم  من برعکس اين نکته
راه و . عنوان يک ابزار هم به طور مثبت می شود استفاده کرد و هم منفی

درست اين است که هيچکس از آن در نهاد قدرت که متعلق به همگان   روش
نه آن کسانی که بد استفاده می کنند و نه کسانی که خوب . است استفاده نکند
همانگونه که در باال اشاره کردم، حکومت سکوالر به خودی . استفاده می کنند

دمکراسی با پذيرفتن بی شرط و شروط حقوق برابر . خود دمکراسی نمی آورد
شهروندی و بکارگيری ابزاری چون انتخابات آزاد، احزاب و تشکل های مدنی و 

صنفی، رسانه ها، اجتماعات، دستگاه قضايی مستقل، دوره ای بوده منتخبان و 
بدين معنا که هيچ جامعه ای . غيره حاصل می شود و پروسه ای است ادامه دار
ظرفيت رشد دمکراسی پايان . حد آيده الی از دمکراسی را بدست نياورده است

 . نمی پذيرد
  

اما نکته اينجاست که ما در جامعه ای زندگی می کنيم که دين نقش خيلی بزرگی 
در گذشته و حال آن داشته و احتماال در فردای آن نيز از نقش مهمی برخوردار 

تجربياتی که اتفاق افتاده خيلی خوب بوده و مردم از آن درس های . خواهد بود
منتهی دين، يک واقعيت موجود در . فراوانی گرفته اند که بسيار ارزشمند است

نمی توان نقش آن را در فردای ايران ناديده گرفت و به اين   جامعه است که
  .گفت که می توان آن را کنار گذاشت سادگی 

  
جدايی نهاد دين و . آن را کنار نمی گذاريم، بلکه از حکومت جدايش می کنيم

دين داران می . دولت با شرکت افراد دين دار در قدرت سياسی يکسان نيست
اين تجربه بطور موفق در کشور . توانند در سطوح مختلف قدرت شرکت کنند

آمريکا هم يک . شده است و مشکلی هم نيافريده است  های دمکراتيک اجرا
 .کشور بسيار مذهبی است

  
شايد . از اين نظر به جامعه آمريکا بسيار نزديک است به نظر من جامعه ايران  

اينها درسهايی است که مذهبيون ما هم دارند ياد می گيرند که چگونه به 
در آمريکا، مذهبيون در . همزيستی مسالمت آميز دين و دموکراسی برسند

 سياست بسيار فعالند، اهدافشان را با حمايت از نمايندگان سياسی شان جلو 
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 جنبش سيز مطالبه محوري 
 تقی رحمانی

 
 
 
 
 
 
 
 

اقشار و طبقات اجتماعی در . يكي از بنيان های جنبش سيز مطالبه محوری است
ايران که بيشتر بروز قشری وصنفی دارند تا طبقاتی دارای مطالبات بر حقی 

هستند که توجه به آنها به معنی پرداختن به حقوق انسانی و شهروندی ايرانيان 
اما مهم تر اين است که . اين حقوق نمی تواند مورد بی توجهی قرار گيرد. است

مصداقی بودن به معنی توجه به  .جنبش سبز کالن نگر نيست بلکه مصداقی است
جزيی بودن نيز به معنای . جنبش ها و جريان های اجتماعی خاص يا جزئی است

بلکه به معنی واقعی ديدن و رعايت اصول و حقوق . بی اهيمت بودن نيست
زمانی که می گوييم انسان حق و حقوقی دارد بايد مشخص کنيم اين . انسانی است

همه از حق داشتن انسان . انسان کيست و چيست و در چه موقعيتی قراردارد
آيا زنان هم  .سخن می گويند اما دعوا بر سر مصداق ها، معيارها و باورهاست

مشکل زمانی ايجاد می شود .حق دارند ؟ آيا مذهبی و غير مذهبی هم حق دارند؟
در . که ناگهان صنف، طبقه يا قوم ونژاد و مذهبی تبديل به عنصر برتر می شود

جنبش سبز با حرکت اقشار متوسط شهری متولد . حالی که انسانها با هم برابرند
ضوروريست که توجه شود اقشار متوسط . اين جنبش نياز به گستردگی داد. شد

واقعيت اين است که در ايران طبقه به . شهری با طبقه متوسط معنی متفاوت دارد
جامعه ما بيشتر اصناف توليدی، کاری و . مفهوم کالسيک آن متول نشده است

به . در مورد گارگران نيز چنين ويژگی حکم فرماست. اقشار اجتماعی دارد
عنوان نمونه هيچ نسبت اجتماعی و توليدی به جز رابطه انسانی و عاطفی ميان 

در اين مورد بايد فراوان . کارگران صنعتی و ساختمانی در ايران وجود ندارد
پس تاکيد بر اقشار متوسط شهری به . گفت و نوشت که جای ديگری را می طلبد

اقشار متوسط در ايران صنفی يا جمعی در جنبش سبز  .معنی طبقه متوسط نيست
کارگران، معلمان، مهندسان و پزشکان اقشار متوسط شهری . حضور دارند

در حالی که . بخشی از اين اقشار مورد توجه جنبش سبز قرار نگرفته اند. هستند
کارگران صنعتی از . حضور آنها در جنبش سبز اگر افزون نيست ملموس است

 .جمله اين اصناف هستند
دولت نهم انواع و اقسام يارانه های نقدی تحت عناوين مختلف به کارگاران 

اما خواسته های منطقی و معتدل و احساس امنيت شغلی ميان .پرداخت کرد
غفلت سلختاری دولت اصالحات خاتمی از پرداختن به . کارگران را ايجاد نکرد

خواسته های منطقی و معقول کارگران و معلمان باعث شد کارگران در انتخاب 
اين تمايل به . ميان دولت هفتم و هشتم با دولت نهم به گزينه آخر متمايل باشند

زيرا نه در دولت اصالحات و نه در دولت . دليل انتخاب ميان بد و بدتر بود
اصول گرای نهم امنيت شغلی، تناسب در آمد با تورم، حق تجمع مسالمت آميز و 

 .حق اعتصاب و اعتراض پذيرفته نشد
اما دولت اصول گرای نهم بر حقوق و در آمد کارگران، معلمان، بازنشستگان و 

جنبش سبز در . اگر چه اين در آمد موقتی و ناپايدار است. کشاورزان افزود
رابطه با کارگران صنعتی و معلمان که از اقشار متوسط شهری هستند بايد نوعی 

رابطه ترويجی برقرار کند اين رابطه ترويجی به معنای جذب بيشتر صنفی اين 
مطالبه محوری از ويژگی های جنبش سبز است و . اقشار درون جنبش سبز است

اصول بنيادين جنبش سبز در توجه به جنبش های خاص و جز معنی می يابد و 
 .عبور از کل گرايی و دولت محوری از ويژگی های اصلی اين جنبش است

در نتيجه به رسميت شناختن اين جنبش ها و تاکيد بر مطالبات معقول و منطقی 
کارگران، معلمان، اقوام و زنان می تواند مرحله تعامل جنبش سبز را به عنوان 

  .تيم ملی با اين خرده جنبش ها به عنوان تيم های باشگاهی تقويت کند
پيام ويديويی مهندس موسوی و بيانيه مهدی کروبی به مناسبت روز کارگر و 

معلم اقدامی در خورتحسين بود و فعاالن جنبش سبز بايد بيش از پيش بر حقوق 
 -2امنيت و ثبات شغلی برای کارگران  -1:حقوقی مانند . کارگران صحه بگذارند

حق اعتراص و برگزاری  -4حق داشتن تشکل صنفی  -3تناسب تورم با حقوق 
 گردهمايی برای خواسته های کارگری
در ادعاهای کالن همه جريانات با . بی گمان دموکراسی امری جزيی است

 .در مصداق هاست که تفاوت ها مشخص می شود. يکديگر فرقی ندارند

 آگاهي ملي مردم در پرتو جنبش سبز فزوني گرفته است
 بيژن برهمندی

 
 
 
 
 
 
 

 
شرکت کنندگان در اين ميز گرد معتقدند که عليرغم کوشش های همه جانبه 

حکومت بقصد تشديد اختناق در کشور، معترضين به خوبی عمل کرده اند و در 
نتيجه جنبشی که خود ثمره رشد آگاهی ها در ميان مردم است، عليرغم سرکوب 

 .ها ، به آگاهی مردم افزوده است
نزديک می شويم،  88در حاليکه بسرعت به سالروز انتخابات پر ماجرای سال 

دو کانديدای معترض به نتايج انتخابات ، به سخنرانی ها و اظهار نظر کردن ها 
نسبت به حوادث کشور شدت بخشيده اند و بنظر می رسد که خيال دارند سالگرد 

 .اين حادثه را به سکوی پرتاب جديدی مبدل کنند
مير حسين موسوی و مهدی کروبی هر دو در روزهای اخير بمناسبت های 

خواندن اوضاع سياسی کشور تاکيد و مهم ترين " بحرانی " مختلف بار ديگر بر 
وظيفه هواداران جنبش سبز را پر کردن جای خالی رسانه ها، بقصد گسترش 

 .آگاهی ها ارزيابی کردند
سعی  " مهدی کروبی در مالقات با نمايندگان ادوار مجلس ياد آور شد که دولتيان

بنابراين وظيفه تک تک ما در اين . دارند مردم را در انزوای خبری قرار دهند
 ".شرايط اطالع رسانی است

مير حسين موسوی نيز در سخنرانی اش در مقابل جمعی از ايثارگران، آگاهی 
دادن به مردم و بسط و گسترش آنرا مهم ترين وظيفه ناميد و اضافه کرد که در 

او گفت ما بايد . اهميت فوق العاده دارند" شبکه ها و هيئت ها"شرايط کنونی 
اين . آگاهی را به روستائيان، کشاورزان، صنعت گران و معلمان منتقل کنيم

پافشاری ها بر ايجاد شبکه های مردمی و بسط آگاهی در ميان مردم، در حالی 
انجام می شود که دولت بکمک دستگاههای امنيتی و انتظامی اش در ماه های 

اخير با دقت و مهارت به بستن آخرين روزنه های انتقال خبر و آگاهی مشغول 
است و با قاطعيتی که در دستگيری ها و بستن روزنامه ها و اعمال سانسور عليه 

منابع خبری نشان می دهد، بمظر می رسد که حلقه محاصره عليه فعالين جنبش 
 .سبز روز به روز تنگ تر می شود

براستی درباره ميزان موفقيت نيرو های حکومتی در تشديد اختناق عليه 
معترضين، و نيز ميزان کار آمدی کوشش های معترضين در شکستن اين جو 
اختناق چگونه بايد داوری کرد؟ مهدی کروبی اين هفته بار ديگر تاکيد کرد که 

هر چه فشار ها را بيشتر کنند ما نيز بيشتر مقاومت کرده و انسجام بيشتری 
مير حسين موسوی نيز در سخنرانی اخيرش مدعی شد که در . خواهيم يافت

بعد از انتخابات پيشرفت " عرصه اطالع رسانی و بسط آگاهی ها ميان مردم 
 ."کرده ايم

در يک ميز گرد راديوئی با شرکت آقايان مهدی خانبابا تهرانی و داريوش 
و موسوی خوئينی نماينده  -هر دو از فعالين پر سابقه سياسی در اروپا  –همايون 

سابق مجلس ششم، می کوشيم بحث خود را با طرح اين پرسش آغاز کنيم که از 
اين هماوردی فرسايشی ميان حکومت و مخالفان چه بيالنی می شود ارائه کرد؟ 

در اين ميز گرد پرسش های ديگری هم درباره معيار های سنجش اعتبار و 
ميزان نفوذ جنبش سبز در ايران، و چارچوب های مطالباتی آن مطرح شده اند که 

 .پاسخ های شرکت کنندگان در اين ميز گرد را می توانيد گوش کنيد
پيام های آقايان کروبی و موسوی بمناسبت روز کارگر و : مهدی خانبابا تهرانی 

معلم نشان از آن دارد که آنها هم به اين نکته پی برده اند که بدون پيوند با جنبش 
 .کارگری و جنبش معلمان ايران، جنبش سبز تحکيم نخواهد يافت

فقدان يک چارچوب منسجم برای جنبش سبز عيب آن نيست : داريوش همايون 
با تکيه به همين قدرت هم هست که اين جنبش در ده ماه . بلکه قدرت آن است

 . گذشته دچار چند پاره گی و بهم ريختگی نشده است
رهبران جنبش اعتراضی چيزی برای از دست دادن ندارند و : موسوی خوئينی 

می خواهند اين مفهوم را به حکومت برسانند که اگر اجازه نمی دهيد که ما قدرت 
را بدست گيريم، حکومت پيش کش خودتان، ولی ما از خواست های خود نمی 

 .توانيم کوتاه بيائيم
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 اسپيلبرگ و اسکورسيزی خواستار آزادی کارگردان دايره شدند
 سينماگران آمريكايي در كنار پناهي در انفرادي

 بابک مستوفی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

با انتشار بيانيه ای خواستار  جمعی از سرشناس ترين ترين فيلمسازان آمريکايی، 
در ميان امضا کنندگان اين نامه استيون اسپيلبرگ، . آزادی جعفر پناهی شدند

فرانسيس فورد کوپوال و مارتين اسکورسيزی در کنار فيلمسازانی چون جيم 
جالب اينکه مشهورترين فيلمسازان منتقد . جارموش و انگ لی ديده می شود

 .دولت آمريکا نظير مايکل مور و اوليور استون هم اين نامه را امضا کرده اند
بدين ترتيب سازندگان برخی از ماندگارترين فيلم های تاريخ سينما از 

با اعالم حمايت از يک فيلمساز دربند ايرانی، " راننده تاکسی"تا " پدرخوانده"
 .لحظه مهمی را در تاريخ سينما و سياست ايران رقم زدند

" آفسايد"جعفر پناهی فيلمساز برجسته ايرانی که فيلم های تحسين شده ای همچون 
را در کارنامه دارد، دو ماه قبل در منزل شخص اش در تهران " دايره"و 

 .دستگير و روانه زندان اوين شد
جعفر پناهی : "نام دارد، آمده است" جعفر پناهی را آزاد کنيد"در اين نامه که 

فيلمساز ايرانی شناخته شده در جهان که فيلم هايی چون بادکنک سفيد، دايره، 
طالی سرخ و آفسايد را در کارنامه دارد، با هجوم نيروهای امنيتی به خانه اش 

در تاريخ يکم مارس دستگير شده است و از آن تاريخ در زندان بدنام اوين 
 ".نگهداری می شود

نامه اخير همسر " :در ادامه اين نامه به وضعيت پناهی در زندان اشاره شده است
پناهی نگرانی او را درباره وضعيت قلبی پناهی و اينکه او به سلول کوچک تری 

فيلم های پناهی ظرف ده سال گذشته در ايران . فرستاده شده است، نشان می دهد
در ماه اکتبر .توقيف شده اند و طی چهار سال گذشته جلوی کار او را گرفته اند

مقامات جمهوری اسالمی جرمی . گذشته گذرنامه او ضبط و ممنوع الخروج شد
به فيلم  «مشخصًا«برای او مشخص نکرده و اعالم کرده اند که دستگيری او 

 ".های او ارتباط ندارد
امضا  -ما " :درخواست فيلمسازان آمريکايی در اين نامه بدين شرح آمده است

درکنار رفيق فيلمسازمان در انفرادی می ايستيم و ضمن  -کنندگان اين نامه
نکوهش اين بازداشت، از دولت ايران می خواهيم که سريعًا جعفر پناهی را آزاد 

 ".کند
در پايان نامه ضمن اشاره به موفقيت ها و اهميت سينمای ايران و اينکه اين 

مانند همه " :سينما باعث توجه خارجی ها به مردم ايران شده، آمده است
هنرمندان دنيا، فيلمسازان ايرانی بايد مورد تقدير قرار بگيرند، نه اينکه سانسور 

 ".شوند، تحت فشار قرار گيرند يا زندانی شوند
، جوئل و )سازنده ماگنوليا( پل تامس اندرسون:امضا کنندگان اين نامه عبارتند از

سکوت بره (، جاناتان دمی(پدرخوانده(، فرانسيس فورد کوپوال)فارگو(اتان کوئن
محرمانه لس (، کرتيس هنسان)و بازيگر/ قصه برانکس(، رابرت دنيرو)ها

، ريچارد (طوفان يخ(، انگ لی )عجيب تر از بهشت(، جيم جارموش)آنجلس
، مايکل مور)خط قرمز باريک(، ترنس ماليک)پيش از طلوع(لينکليتر

، مارتين )و بازيگر/ نجواگر اسب(، رابرت ردفورد)11/9فارنهايت(
آدم (، پل شريدر)نويسنده طوفان يخ(، جيمز شامو)راننده تاکسی )اسکورسيزی
اينديانا (، استيون اسپيلبرگ)ارين براکوويچ(، استيون سودربرگ(های گربه ای

 .(مستندساز/ رقص(و فردريک وايزمن)پيچ تند(، اوليور استون)جونز
کميته ای که اين نامه را تهيه و به امضا اين فيلمسازان برجسته رسانده، متشکل 

، گادفری چشاير)منتقد فيلم با سابقه که در آمريکا سکونت دارد(از جمشيد اکرمی
، جم کوئن، )منقد فيلم متخصص سينمای ايران که جندين بار به ايران سفر کرده(

 .کنت جونز و آنتونی کافمن است

 است هاي رژيم را پنبه كرده جعفر پناهي رشته
 زاده رضا عالمه

 
 
 
 
 
 
 
 

برداری  های جهانی فيلم را از ميدان بهره دستگيری جعفر پناهی جشنواره
ای برای دادخواهی  مزورانه برای مقامات سينمائی جمهوری اسالمی به عرصه

راستی که جعفر پناهی با  به .است دادگران رژيم اسالمی بدل کرده هنر از بی
برداری ناحق از سينمای ايران در  های دو دهه بهره کردن تن خويش رشته بندی

 است تنه پنبه کرده های جهانی فيلم را يک جشنواره
بر کسی پوشيده نيست که رژيم فرهنگ ستيز جمهوری اسالمی ايران در دو دهه 

چون و چرای شکلی و محتوائی  گذشته عليرغم سانسور همه جانبه و کنترل بی
ها که از خالقيت سينماگران ايران نبرده  محصوالت سينمائی ايران چه بهره

است؛ همان سينماگرانی که به اعتبار ناميرائی هنر و تکيه بر ميراث پر ارج هنر 
ايرانی در کليت آن، و هنر سينمائی که تخمه اش در يک دهه پيش از انقالب 

های سينمائی را در سطح  کاشته شده بود جلوه هائی درخشان از فيلم ۵٧بهمن 
 .جهانی به نمايش گذاشتند

های  در دو دهه گذشته سينمای هيچ کشوری حتی کشورهائی که صنعت توليد فيلم
شان چندين برابر سينمای ايران است در هيچ جشنواره هنری معتبری  سينمائی

اين اعتبار چشمگير به چشم من، . موقعيتی مشابه سينمای ايران نداشته است
ام، در درجه اول به خاطر  همانطور که در مقاالت ديگری در جاهای ديگر نوشته

ای است که در بيش از يک دهه پيش از وقوع انقالب، بويژه از  باروری نطفه
طريق تلويزيون ملی ايران و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در بطن 

اين نطفه پيش از آنکه به درستی به بار بنشيند با . فضای هنری کشور کاشته شد
گری آن را نزديک به يک دهه به تاخير  گسست انقالب مواجه شد که جلوه

 .انداخت
 

در پايان دهه اول انقالب وقتی جهان برای دهسال متوالی جز اخبار اعدام و 
زندان و گروگانگيری از ايران نشنيده بود و دنيای سينما از سينمای ايران پس از 

خبر مانده بود تصوير شريف کودکی که برای نجات دوست  ها بی انقالب سال
با " خانه دوست کجاست"دانست  اش از تنبيه آموزگار با اينکه نمی همکالسی

دويد تاثير  چشمانی نگران از اين روستا به آن روستا به دنبال خانه دوست می
ها به روی  درهای جشنواره. شگرفی در اذهان سينمادوستان جهان بر جا گذاشت

يک سينمای انسانی که اين بار از زندگی روزمره و با زبانی به سادگی خود 
زد باز شد و رژيم سانسورگر اسالمی اين گنج باد آورده را در  زندگی حرف می

ترين فيلمسازان  هوا قاپيد و نزديک به دو دهه از دستاورد شريف نازک خيال
ترين شرائط سانسور راهی برای ساختن  ايرانی که توانسته بودند در مشکل

برخی از اين فيلمسازان برای . های ارزشمند خويش بيابند به ناحق بهره برد فيلم
حفظ موقعيت جهانی، و به خطر نيانداختن روند فيلمسازی و حضور در 

های جهانی، گاهی زبان به تائيد و حتی تمجيد از مقامات رسمی سينمای  جشنواره
ايران و راه و روش سانسورگرايانه آنان گشودند و با پشت پا زدن به سرمشق 

 .نيانديشيدند" خانه دوست کجاست"شخصيت اصلی فيلم خويش ديگر به اين که 
های معترض هم سر بر  در روند همين آفرينش و کنش و واکنش بود که چهره

های خويش باور داشتند و  های انسانی قصه هائی که به شخصيت آوردند؛ چهره
راه و رسم انسانی تافته در سينمايشان را از زندگی روزمره خود جدا 

های نوين در سينمای ايران بايد از جعفر پناهی  ه در راس اين چهر .انگاشتند نمی
گذرد و نامدارترين  ها از دستگيريش در ايران اسالمی می نام برد که حاال ماه

اند؛ سينماگرانی در سطح و  سينماگران جهان به دفاع از او به صدا در آمده
  .ی جيم جارموش، اسکورسيزی، مايکل مور و اوليور استون اندازه

برداری  های جهانی فيلم را از ميدان بهره دستگيری جعفر پناهی جشنواره
ای برای دادخواهی  مزورانه برای مقامات سينمائی جمهوری اسالمی به عرصه

به راستی که جعفر پناهی با بندی . هنر از بيدادگران رژيم اسالمی بدل کرده است
برداری ناحق از سينمای ايران در  های دو دهه بهره کردن تن خويش رشته

 .های جهانی فيلم را يک تنه پنبه کرده است جشنواره
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 :همسر و مادر منصور اسانلو در مصاحبه با روز

 روز كارگر تلخ گذشت؛ خيلي تلخ
 فرشته قاضی

 
 
 
 
 
 

منصور اسانلو، رئيس هيات مديره سنديكای کارگران شرآت واحد اتوبرسرانی 
اوکه از . ايران، برای چهارمين سال پياپی، روز کارگر را در زندان گذراند

سرشناس ترين فعاالن کارگری ايران است، به دليل فعاليت های صنفی، با 
با . سال حبس تعزيری محکوم شده است 5اتهاماتی امنيتی مواجه و به تحمل 

همسر و مادر منصور اسانلو ازروزهايی که براين فعال کارگری و خانواده او 
روزکارگر، تلخ گذشت؛ خيلی " :آنها می گويند. گذشته و می گذرد سخن گفته ايم

 ".تلخ
 26منصور اسانلو سنديكاي کارگران شرآت واحد اتوبوسرانی تهران را، بعد از 

اين سنديكابا اصرار و پي گيري . سال غير فعال بودن، دوباره زندگي بخشيد
، باالخره توانست برپا بايستد و 84اعضا و گردانندگان فعلي آن، در خرداد سال 

و اين آغاز درگيری ها و زندان رفتن . منصور اسانلو شد رئيس هيات مديره آن
 .ها بود

و پس از شرکت در اجالس بين المللی کارگران  86تير  20منصور اسانلو از 
زندانی سخت؛ در انفرادی، .حمل و نقل در لندن، در بازداشت به سر می برد

آن هم در حاليکه .همراه با ضرب و شتم و شکنجه و همجواری با زندانيان عادی
فاطمه گل گزی و پروانه اصانلو، مادر و  . به انواع بيماری ها دچار شده است

از اين شرايط گفته و با تاکيد بر " روز"همسر اين فعال کارگری در مصاحبه با 
پی گيری هايشان در خصوص بهبود شرايط   بی گناهی وی از به نتيجه نرسيدن

 .زندان آقای اسانلو خبر داده اند
مسئولين جمهوری اسالمی امسال برخالف رويه هر ساله، اجازه برگزاری راه 

پيمايی روزکارگر راحتی به خانه کارگر ندادند؛مراسمی دولتی هم برگزار شد و 
کارگرانی که در نقاط مختلف کشوربه خيابان ها آمده بودند، مورد ضرب و شتم 

جرات  :می گويد" روز"در چنين فضايی همسر منصور اسانلو به .قرار گرفتند
نکردم به منصور درباره روز کارگر حرفی بزنم ترجيح دادم در سکوت بگذرد؛ 
خواستم سخنی نگويم و بر زخم هايش نمک نپاشم چون مطمئن هستم در شرايط 

فعلی، حتی اگر آزاد هم بود اجازه نمی دادند کاری بکند و در نهايت دوباره او را 
 .بازداشت و زندانی می کردند

روز کارگر امسال برای خانواده شما چگونه : از همسر منصور اسانلو می پرسم
و ادامه صحبت ". تلخ، خيلی تلخ: "گذشت؟ در پاسخ تنها يک کلمه می گويد

پسر من بی گناه در زندان رجايی : "فاطمه گل گزی، مادر اسانلو پی می گيرد  را
شهر و در ميان قاتل ها و قاچاقچيان مواد مخدر زندانی است و تمام روزهايمان 

 ".تلخ است
امسال روز کارگر را کسی به ما تبريک : "همسر منصور اسانلو نيز می افزايد

هر چند ما توقعی نداريم؛ همه به نوعی . هم نگفت؛ کسی سراغی از ما نگرفت
در نهايت فقط . درگير مشکالت هستند و هيچ کاری از دست کسی ساخته نيست

می توانستند به ما سر بزنند اما می دانم که بچه های سنديکا درگير تامين هزينه 
های روزمره زندگی خود و به دنبال يک لقمه نان حالل می دوند و من سعی می 

 ".کنم توقعی از کسی نداشته باشم
با رای ديوان عدالت اداری، از کار اخراج شده و بار  88آقای اسانلو در آذر 

: مادر آقای اسانلو در اين زمينه می گويد. زندگی خانواده بر دوش همسرش است
عروسم دو شيفت کار می کند تا زندگی من و فرزندانش را تامين کند در حاليکه "

پسرم تنها به خاطر دفاع از حقوق کارگران در زندان است و هيچ کار خالفی 
منصور فقط براساس حقوق قانونی خود فعاليت کرده و حتی کاری . نکرده است

 ".خالف قانون اساسی و کاری عليه نظام و امنيت هم نکرده است
رئيس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت اتوبوسرانی ايران که از سوم 

از زندان اوين به زندان رجايی شهر منتقل شده است، در شرايط  87شهريور ماه 
منصور در بند يک زندان رجايی  : "همسرش می گويد. نامساعدی به سر می برد

شهر درميان زندانيانی است که جرم آنها قتل و يا مواد مخدر است و هر رفتاری 
 که با ساير زندانيان اين بند صورت می گيرد با او نيز همان برخورد می شود در 

 ندا يا ژوليت ؟
 هوشنگ اسدی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در ذغال آتشگردان که . ؟ چاقو راغالف کردی، مبارک"قيصر"راستی کجائی 
؟ "شايدوقت ديگر"نمی زند، باشد، تا کی درانتظار " رگبار" . می توانی بدمی

چه کسی بايد " وقتی ما خوابيم"نمی خواند؟ "غزل"هيچ، چرا کسی " سفر سنگ"
کجاست؟ کسی در " ستارخان"سر کند وپشت در زندان ها برود؟ " روسری آبی"
که در شهر کوچکی توقيف  "داد و ستد"کند؟ " اعتراض"نمانده که " دايره مينا"

 ؟"دايره"خيال   شد، می شود داد وبيداد راه انداخت، امابی
خانم ها،  .گلی به جمال اکبر عبدی که می رود يک زندانی را نجات می دهد

کجا تشريف داريد؟ اسپيلبرگ بايد داد بزند و شما درچيذر برای   آقايان شما
بتپد و " همکار سينمائی"ميز بچينيد؟ رابرت دونيرو بايد دلش برای" ژوليت"

از منطقه   رابرت دونيروی ايران نمايشگاه عکس بگذارد تا هرچه بيشتر
 دور باشد؟" افسايد"

ميهمانی "بايد امضای مارتين اسکورسيزی راببينيم و سراغ آقايان محترم را در 
" بانوی ارديهشت"بگيريم؟ امضای جاناتان دم جلوی چشم مان است، " مامان

اوضاع خرابتر از اين حرف . بگردی" زير پوست شهر"الزم نيست   کجاست؟
 .هاست

سرتان را  .شماکه بهتر می دانيد. است" خون بازی"فصل ! خانم ها، آقايان
 :ازخانه های زعفرانيه وفرمانيه بيرون بياوريد

 ...دهانت رامی بويند -
بازجوئی های  .هم می رسد  فردا به شما. است" طالی سرخ"امروز نوبت 

 سعيدامامی در هتل مربوطه يادتان هست؟
نورچشمی های  .را سوزن سوزن می کنند" بادبادک سفيد"حاالشاگردهايش دارند 

" خاکسترسبز"کاری می کنند که از هر آزاده ای جز " به نام پدر"نظام دارند 
بمانيد؟ اين بود  "ارتفاع پست"نماند ؛ و شما حاج آقا می خواهيد تا ابد در اين 

 .آرمانی که ياران شما برايش در جبهه ها سوختند و تکه تکه شدند
دارد، ازخون بهترين فرزندان ايران " رنگ ارغوان"باور کنيد کادويی که 

بومی دهد؟ شما را " نان بيت"هنوز متوجه نشده ايدکه . رنگين شده است
 ...می کنيم نگاهی به امضای جيم جارموش بياندازيد" دعوت"

داده ايد، خوب می دانيد " آذرخش"شما که تا نزديک خطر هم رفته ايد و خبر از 
برای . نکنيد "دوئل"نه؛ . حکم می راند" سرزمين خورشيد"بر " ابليس"که 

و   اما نمی شود کار اليور استون را تکرار کرد. هم هنوززوداست" پرواز آخر"
 فقط يک امضای ساده پای چهار خط نوشته گذاشت؟

توی . حتی پنجره هارا باز نکنيد.کسی نمی خواهد داد بزنيد! خانم ها، آقايان
هيچ . فيلم سياسی هم نسازيد.خيابان آمدن که در شان شما نيست، اصال نيست

سينما هم فيلم سياسی . عاقلی از هيچ هنرمندی نمی خواهد چه وچگونه بسازد
. بامردمند .اما هنرمندان وفيلمسازان همه جا در کنار مردمند.دارد وهم سکسی

نمی خواهيم پابلو نرودارابيادتان بياوريم، سراغ برشت برويم، بخواهيم صفحات 
کافی است به نامه تر . سی و پنج دور ملينا مرکوری و حتی ام کلثوم را بگذاريد

 .و تازه سينما گران بزرگ دنيا نگاه کنيد
فقط يادمان باشد فصل . نيست" قيصر"که جای خودش، نيازی هم به " دونده"

که به وجه امضاء نمی داد، حاال لباس " آقای هالو. "گذشته است" گاو"ساختن 
 .را به تن دارد" هامون"

بين ندا وژوليت اين دومی را انتخاب . همين. بسازيد" کپی برابر اصل"فقط يک 
نامه بزرگان سينمای : خواست ما خيلی ساده است. کرده ايد، ما اعتراضی نداريم

با همکار فيلم سازتان اظهار : "جهان را برداريد و زيرش امضاء بگذاريد
 .کنيد" همبستگی

اين سينمائی است که قيصر داشت، باور کنيد برای ما افت دارد اکران روز ما 
 .باشد" سکوت"

 روز آنالين: منبع
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  .حاليکه اتهام همسرم متفاوت است و بايد به بندی متناسب با اتهاماتش منتقل شود 
منصور " :او با ابراز نگرانی شديد از وضعيت جسمانی همسرش می افزايد

از طرفی سه انگشت پايش سر شده . جراحی قلب انجام داده و شرايط خوبی ندارد
يک نوع بيماری پوستی ژنتيکی ـ عصبی نيز دارد که شرايط . و بی حس است

 ".آن را تشديد کرده و بدنش زخم است  زندان
به گفته پروانه اسانلو، پزشکان زندان متفق القول اعالم کرده اند که همسرش 

او بايد در . تحمل کيفر را ندارد و بايد برای درمان به خارج از زندان منتقل شود
محيطی دور از آلودگی و استرس به سر برد در حاليکه در زندان همواره 

 .استرس است و آلودگی دود سيگار و انواع آلودگی های ديگر
کميسيون پزشکی تشکيل داده اند و پرونده پزشکی همسرم و نظر : "او می گويد

پزشکان زندان را بررسی کرده اند اما ما اطالعی از نتيجه اين کميسيون نداريم 
 ".و به ما حرفی نمی زنند

سعی می : "وی در عين حال وضعيت روحی همسرش را خوب توصيف می کند
ما هم سعی می . کند روحيه اش را باال نگهدارد؛ حتی به ما هم دلداری می دهد

به خاطر همسرم و بچه ها؛سعی می کنيم روحيه بدهيم و . کنيم تحمل کنيم
من مسئوليت دو . اما هم به او و هم به ما خيلی سخت می گذرد. اميدوارش کنيم

 ".می گذرد. فرزند و مادر پيرم و مادر منصور را دارم اما تحمل می کنم
دو ماه مالقات همسرم نرفته بودم چون مالقات ها : "همسر آقای اسانلو می افزايد

کابينی بود و او دوست ندارد ما به مالقات کابينی برويم برای همين هر موقع 
 ".مالقات حضوری می دهند می رويم

وقتی از زندان " :پروانه اسانلو از پی گيری های خود و خانوده اش هم می گويد
اوين قرار بود او را برای معاينه چشم و قلب بياورند، به رجايی شهر منتقلش 

پی گيری کرديم گفتند چون حرف می زند طبق دستور شورای امنيت . کردند
اعتراض . ها به زندان رجايی شهر منتقل شده است استان تهران و سازمان زندان

در . های ما و منصور به جايی نرسيد و او همچنان در زندان رجايی شهر است
تمام اين مدت خيلی تالش کرديم از نهادهای مختلف پی گيری کنيم اما هيچ جوابی 

اخيرا هم شرايطش بدتر . هيچ نمی گويند. جوابشان سکوت مطلق است. نمی دهند
در زندان اوين حداقل می دانستيم که زندانيان سياسی هم هستند و در . شده است

 ".کنار آنهاست
نه جواب ما را می دهند و : "فاطمه گل گزی، مادر منصور اسانلو نيز می گويد

منصور می گويد نبايد اينگونه باشد؛ ما که . نه جواب اعتراض های پسرم را
کاری نکرده ايم جز کار صنفی و قانونی که بر اساس قانون اساسی بود و فقط 

 ."دنبال حق و حقوق خودمان بوديم
نمی دانم اصال مسئوالن در جريان اخبار هستند و : "مادر آقای اسانلو می افزايد

می دانند چه بر سر منصور آورده اند؟ لحظه به لحظه از سالمتی پسرم کم می 
او فقط دغدغه کشور و مردم را دارد و جای . شود و من به شدت نگران او هستم

 ".او زندان نيست
خانم گل گزی، سال گذشته هم در نامه ای سرگشاده به رئيس قوه قضائيه نوشته 

فرزند من منصور اسانلو جز دفاع از حق و حقيقت که در قوانين ما مکتوب "بود 
 ."است، گناه ديگری ندارد و جايش در زندان نيست

آيا با کسی که " :او خواهان آزادی بدون قيد و شرط پسرش شده و پرسيده بود
برای خدمت به مردم سال ها صادقانه در شرکت واحد انجام وظيفه نموده است 

 ؟" بايد اينگونه برخورد شود
آن نامه به گفته مادر آقای اسانلو، همچون ساير پی گيری های خانواده او بی 

 .پاسخ مانده است و هيچ جوابی به او نداده اند
او از نهاد های بين المللی می خواهد که از افرادی چون منصور اسانلو دفاع 

ما با خارج ارتباطی نداريم اما می دانيم که خيلی از منصور حمايت کردند : "کنند
و کمپين های اعتراضی گذاشتند اما متاسفانه نتيجه ای نداشته و هيچ توجهی به 

 ".اين اعتراضات بين المللی هم نمی شود
خانواده ما به شدت تحت فشار است، نگران "همسر آقای اسانلو نيز با بيان اينکه 

، ابراز اميدواری می کند "منصور هستيم و زندگی طبيعی ما به هم خورده است
که حمايت های بين المللی نتيجه بخش باشد و زندانيانی چون آقای اسانلو به 

 .آغوش خانواده و جامعه بازگردند
های کارگری در ايران برنده جايزه  به خاطر فعاليت 87منصور اسانلو در سال 

 .اتحاديه سراسری کارگران هلند شد
او در همين سال در نامه ای از زندان خواستار رسيدگی تشکل ها و سازمان های 
اجتماعی داخلی و خارجی به موارد نقض حقوق بشر در ايران شده و اعالم کرده  

هر گونه . زندانيان کامال بی پناه و دست از دنيا جدا در زندان هستند"بود که 
رفتار قانونی و غيرقانونی از سوی مسئولين زندانی با قدرتی کامال يک سويه 

يکی از مشکالت زندانيان بی توجهی مسئولين به . نسبت به آنها اعمال می شود
 ."نامه هايی است که آنها برای مراجع مختلف می نويسند

 تجمع در برابر سفارت ايران در پاريس در روز
 آزادي مطبوعات  

 
سوم ماه می، مصادف با هفدهمين سالگرد تعيين اين روز به عنوان روز   
و همچنين بيست و پنجمين سالگرد تاسيس   «روز آزادی مطبوعات»

سازمان گزارشگران بدون مرز در . سازمان گزارشگران بدون مرز است
بندی خود، ايران را از نظر آزادی مطبوعات در بدترين  آخرين رده

 .وضعيت در سطح جهان و در دايره سياه ارزيابی کرده است
به همين مناسبت، سازمان گزارشگران بدون مرز، با دعوت از 

نگاران و خبرنگاران ايرانی مقيم پاريس، تجمعی را در برابر  روزنامه
در اين تجمع گروهی از . سفارت ايران در پاريس سازماندهی کرد

اند، اعضای  نگاران ايرانی که به تازگی به فرانسه پناهنده شده روزنامه
سازمان گزارشگران بدون مرز به همراه ژان فرانسوا ژوليارد، دبير و 

رضا معينی مسئول ميز ايران در اين سازمان، رضا دقتی عکاس مشهور 
های تلويزيونی مختلف مانند آسوشيتدپرس،  ايرانی، خبرنگاران شبکه

 . حضور يافتند... تلويزيون فرانسه، رويترز و 
تجمع مزبور ابتدا از ميدان تروکادرو در پاريس شروع شده و سپس 

های نمادين تهيه شده از  حاضران به مقابل سفارت ايران رفتند و توپ
ها را به داخل سفارت انداخته و شعارهايی در حمايت از  روزنامه
نگاران ايرانی سر دادند که در بدترين شرايط مشغول فعاليت در  روزنامه

 .ايران هستند
رضا معينی مسئول ميز ايران در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاسخ  

اين حرکت به »: به سوالی پيرامون اين روز و تجمع سازماندهی شده، گفت
مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات در سيزده ارديبهشت صورت گرفته 

گزارشگران بدون مرز برای هفدهمين سال است که اين روز را . است
امسال . دارد چرا که تاسيس اين روز به پيشنهاد اين سازمان بود گرامی می

با توجه به انتشار ليست دشمنان آزادی مطبوعات و از آنجايی که محمود 
ای در صدر اين ليست قرار دارند،  نژاد مثل سيد علی خامنه احمدی

 .«تظاهراتی در برابر سفارت ايران در پاريس سازماندهی شد
اين تظاهرات به طور مشخص برای نشان دادن اين »: معينی افزود

نگاران  موضوع است که آزادی مطبوعات در ايران وجود ندارد و روزنامه
سازمان گزارشگران بدون مرز فيلمی هم در اين . در ايران زندانی هستند

 .«تهيه کرده که قرار است در سطح جهان پخش شود  رابطه
نگار ايرانی که به تازگی به عنوان پناهنده وارد  زاده روزنامه اما رضا ولی

نگاری در ايران  رسانی و روزنامه کار اطالع»: گويد فرانسه شده است، می
ها  هاٰ، شکنجه رسانی در مورد سرکوب امکان اطالع. عمال تعطيل شده است

ای جز  و خفقان موجود در ايران وجود ندارد و خبرنگاران چاره
تهديدها و فشار بر اهالی رسانه . های زيرزمينی ندارند رسانی به شيوه اطالع

حقوق . رسانی را با بحرانی عميق مواجه کرده است در ايران، روند اطالع
با پلمپ انجمن . نگاران در اين شرايط کامال تعطيل شده است صنفی روزنامه
نگاری در ايران،  نگاران به عنوان تنها سنديکای روزنامه صنفی روزنامه

امروز . هيچ نهادی برای پيگيری حقوق صنفی اهالی مطبوعات وجود ندارد
نگار زندانی زير  ها روزنامه نگاران در کنار ده دبير انجمن صنفی روزنامه
هاست و شرايط وخيمی دارد؛ اما موقعيت او  شديدترين فشارها و شکنجه

 .«تر توصيف شده است نگاران بحرانی نسبت به ساير روزنامه
فرسايی که بر  کنم با توجه به فشارهای طاقت من فکر می»: زاده افزود ولی

نگاران ايرانی در زندان وارد  بدرالسادات مفيدی دبير انجمن صنفی روزنامه
نگاران ايرانی ايفا کردند، جا  شود و نقشی که ايشان برای همه روزنامه می

های حقوق بشری پرونده ايشان را به شکل مشخص در  دارد سازمان
دستورکار خود قرار داده و با اعمال فشار بر جمهوری اسالمی، خواستار 

سابقه در جهان است که دبير يک انجمن  اين امری بی. آزادی ايشان شوند
نگاران که در واقع رکن چهارم دموکراسی  صنفی؛ آن هم انجمن روزنامه

  .«ها قرار گيرد هستند، در زندان زير شديدترين شکنجه
در پايان مراسم، يکی از تظاهرکنندگان پرچم جمهوری اسالمی ايران را از 

نژاد  شده محمود احمدی مخدوشهای  فراز سفارت به پايين کشيده و عکس
جمهور ايران را بر فراز درب سفارت برافراشتند و قبل از هرگونه  رييس

 . خشونت احتمالی، با حضور پليس فرانسه محل تجمع را ترک کردند
 دويچه وله: منبع
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 هنر

 شناس در گذشت دكتر علي محمد حق
 

 

 

 

 

 

 

شناس و استاد برجسته ، پژوهشگر ، اديب و شاعر و  علي محمد حق شناس زبان 
. دهم ارديبهشت ديده از جهان فرو بست   ِ دانشگاه ظهر روز جمعه استاد برجسته

. انديش و شاعري فروتن بود  شناس استادي فرزانه پژوهشگري ژرف  دآتر حق
،ادبيات  هاي زبان شناسي ، فرهنگ نويسي در حوزه  با نگارش ده ها آتاب و مقاله
ي فرهيخته و به نام يكي از آوشندگان آم نظير  و شعر و تربيت صدها دانشجو

بار را  ي اسف ي وازنا اين ضايعه تحريريه. ي فرهنگ اين آب و خاك بود  عرصه
ي ارجمند اين استاد گرانقدر  ادبي ، دانشگاهي و به خانواده–ي فرهنگي  به جامعه
مراسم تشييع اين استاد فقيد روز دوشنبه سيزدهم ارديبهشت در . گويد  تسليت مي

 .تهران انجام خواهد شد
 

 نقد وضعيت در چالش جامعه و تاريخ در شعر و زبان 
 شعر جيغ، شعر جنگ

 ناصر غياثی
 
 
 
 
 

 
بورسی است که توسط بسياری از  »شهرهای امن«ی جهانی  شبکه: ناصر غياثی

کشورهای اروپايی، از جمله آلمان به شاعران و نويسندگانی که در وطن خود از 
اين بورس، يک . شود امنيت کافی برای زندگی و کار برخوردار نيستند، اهدا می

فرصت مطالعاتی دست کم يک ساله است که امکان خواندن، نوشتن و 
های ادبی را در محيطی آرام، امن و به دور از خطر و تهديد فراهم  پژوهش

ی سفيد، السالوادور و  تا امروز نويسندگانی از کشورهای ايران، روسيه. کند می
اين بورس برای دو سال به پگاه  ٢٠٠٩سال  .اند مند شده کوبا از اين بورسيه بهره

او که در . ی ايرانی تعلق گرفت ساله ٣٥احمدی، شاعر، مترجم و منتقد ادبی 
التحصيل شده، از سپتامبر  فارغ ٧٥دانشگاه تهران ادبيات فارسی خوانده و سال 

  .مهمان شهر فرانکفورت و نمايشگاه کتاب اين شهر است ٢٠٠٩
 پگاه احمدی در آلمان
هم حال «: گويد پرسم، می ی روزهايش در فرانکفورت می وقتی از او درباره

دوری از . شوم هايی هست که خيلی غمگين می لحظه. خوب دارم، هم حال بد
مثل همه نگران هستم به خصوص نگران وضعيت زندانيان . دهد ايران آزارم می

. ها در ايران در اين شرايط هستم سياسی و عالوه بر آن، نگران وضعيت بچه
کنم چون  ست که در چنين وضعيتی، کمتر احساس شادی و رضايت می طبيعی

کنم بنويسم، بخوانم،  با اين همه سعی می. ام سخت به جمعيت آن خاک گره خورده
  «.تجربه کنم ، اميدوار باشم و فرو نروم

های ادبی و هنری  گيرد، در پاسخ به دعوت کانون احمدی که دارد آلمانی ياد می
شهر فرانکفورت، شهرداری، نمايشگاه کتاب فرانکفورت و مرکز ادبيات آسيا، 
آفريقا و آمريکای التين همراه با مترجم آثارش جلسات شعرخوانی داشت که با 

 استقبال مخاطبان آلمانی و ايرانی مواجه شد

اعطاي دكتراي افتخاري نويسندگي به شهرنوش پارسي پور 
 نويسنده ايراني از سوي دانشگاه براون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ماه مه،  ٣٠دانشگاه براون امسال در جشن فارغ التحصيلی خود در روز يکشنبه  

هشت دکترای افتخاری خويش را به کسانی که از طريق تالش های خويش در 
 رشته های 

 . مختلف کانديدای اين دکترا بودند خواهد داد
مورگان فريمن، باربارا ليسکوف، نلسون ماندال، شهرنوش پارسی پور، سسيله 

وود دريافت کنندگان دکترای . ريچاردز، داويد روده، روميال تاپور و گوردن اس
 .افتخاری امسال به مناسبت های مختلف خواهند بود

شهرنوش پارسی پور دکترای افتخاری نويسندگی را از ان خود کرده است، که 
 در کنار 

 .ساير کانديداها در ليست دانشگاه براون می باشد
 : در توضيحی در اين سايت در اين باره آمده است

شهرنوش پارسی پور يکی از برجسته ترين نويسندگان ايرانی و از طرفداران 
 حقوق زنان ، رمان نويس ايرانی است، که تمام آثار او در 
بار به زندان افتاده  ۴سرزمين مادری اش ممنوع بوده و برای نوشته های خود 

 .سال را در زندان طی کرده است ۵که يکبار آن نزديک به 
با انتشار اولين  ١٩٧۴شهرنوش پارسی پور کار نوشتن را بطور رسمی در سال 

اين رمان به برخوردهای يک . رمان خويش ، سگ و زمستان بلند ، آغاز کرد
آثار بعدی وی . زن سنتی به فعاليت های انقالبی برادر و دوستش پرداخته است 

و بررسی ) ١٩٨٩(، زنان بدون مردان )١٩٨٩(از جمله طوبا و معنای شب 
وضعيت زنان در ايران است که حتی آثار پرفروشی مثل طوبا و معنای شب ، 

در مجموع ، او . مانند بسياری از آثار پارسی پور، همچنان در ايران ممنوع است
از جمله کارهای وی که . اثر شامل داستان، خاطرات و ترجمه نوشته است ١١

: و داستان های از ايران ) ١٩٩١(ترجمه شده اند زنان ايرانی از زمان انقالب 
 .می باشد) ١٩٩١(گلچين شيکاگو 

شهرنوش پارسی پور که زندانی هر دو سازمان امنيتی شاه و جمهوری اسالمی 
پارسی پور . بوده است، در حال حاضر در تبعيد در کاليفرنيا زندگی می کند

اولين نويسنده ای است که جايزه پروژه نويسندگان ببن المللی فلوشيپ از دانشگاه 
 the International Writers Project( ٢٠٠٣ - ٢٠٠۴براون در سال

Fellowship from Brown University) او همچنين . را نصيب خود کرد
 Lillian Hellman / Dashiell Hammett(داشيل همت / جايزه ليليان هلمن 

Award) برای آزادی بيان را دريافت کرده است. 
 

 : منبع خبر
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چهارشعر، سه شعر را به انگليسی خواندم چون تقريبا هيچ مخاطب فارسی  .
صدايی  زبانی در مراسم حضور نداشت و يک شعر را به شکلی نمادين و در هم

در آن مراسم عمدتا مخاطبان . با جنبش سبز مردمی در ايران به فارسی خواندم
  «.انگليسی و آلمانی زبان و شاعرانی از ترکيه و يمن حضور داشتند

و " کادانس" "روی سل پايانی،"های  پگاه احمدی تاکنون سه مجموعه شعر به نام
ی دختر  آوازعاشقانه"های  ی شعر با نام  ، دو عنوان ترجمه"اين روزهايم گلوست"

صد و يک هايکو از گذشته تا "و) ای از شعرهای سيلويا پلت گزيده" (ديوانه
شعر "ی شعر زنان ايران با عنوان  چنين يک اثر پژوهشی درباره و هم" امروز

ی برخی از آثارم  کار ترجمه: گويد می. انتشار يافته است" زن از آغاز تا امروز
را برای ترجمه به خانم يوتا هيملرايش " سردم نبود"شروع شده و مجموعه شعر

هوشنگ " ی  جن نامه" ی آثاری مثل  هيملرايش پيش از اين نيز ترجمه. ام  سپرده
  «.ی کاری خود دارد گلشيری را در کارنامه

در ايران منتشر شود، " سردم نبود"گذارند  او ضمن اظهار تاسف از اين که نمی
  .دهد، نشر باران در سوئد به زودی کتاب را منتشر خواهد کرد خبر می

داند دوری از ايران بر افکار و آثارتان تاثير خواهد گذاشت، اما بر  احمدی می
ام  فعال هنوز غرق ايران. افتد اين تاثير در دراز مدت اتفاق می«اين باور است که 
را اين " فرنگی شدن"و  ».ام جا هنوز فرنگی نشده های مقيم اين و به قول ايرانی
  :دهد طور توضيح می

گيرد، چيزهايی که با من درآميخته است و  شايد خيلی از ابعاد را در بر می »
ام به استفاده از عناصری در شعر که به سنت و جلوه های  عشق افراطی

ی جغرافيايی  شرقی،عناصر بومی و کامال ايرانی تعلق دارند و در آن محدوده
هايی مثل شمس العماره  در شعرهای من با کلمات يا ترکيب. شوند تعريف می

،منجوق،ارسی، چهل تاس، شاهنشين، تذهيب، معرق ، پنجدری، ازاره ، 
و از اين قبيل مواجه ... چاروادار، گلوبندک، سنگلج ، الله زار، قمه ، ساطور

ام  ها را که من نساخته خب اين! شوند و شاعری که قصد فرنگی شدن ندارد می
اين عناصر درشعر من هم .،اين ها با آن فرهنگ و از دل آن جامعه درآمده است 

ها يک حس توامانی از تعلق  من به اين. گيرد شود هم مورد نقد قرار می طرح می
  «.خاطر و نفرت دارم

 :کند، چنين است ای که هم امروز احساس می و توصيف او از تاثير بالواسطه
تنها  .دهد اش را از دست می ست که شاعر يا نويسنده بعد از مدتی، ذخيره طبيعی»

ی  ها دارم بدون دغدغه کنم اين است که بعد از سال تاثيری که مشخصا حس می
های  ترين حريم آن چشم پنهانی که گويی هميشه ناظر شخصی. نويسم مميزی می

توانم  به تدريج حس کردم که امنيت دارم و می. جا غايب است ذهنی ماست، اين
  «.بدون واهمه و پرهيز درتخيل ونوشتن رها شوم

 82، در سال "اين روزهايم گلوست" آخرين مجموعه شعر احمدی با عنوانِ  
ی  يک سال بعد از چاپ آن کتاب، همين مجموعه«. توسط نشر ثالث منتشر شد

ی آن به نشر ثالث سپردم، قريب به يک سال در  را در شکل اوليه" سردم نبود"
 .ارشاد ماند و وقتی بيرون آمد تقريبا چيزی از کتاب باقی نمانده بود

دو سال بعد، . ی باقی مانده خودداری کردم طبيعی است که از چاپ بيست صفحه
توسط نشر آهنگ ديگر " آهوخوانی " های فراوان و با عنوان  کتاب را با افزوده

به ارشاد فرستادم، بعد از قريب به يک سال همان اتفاق تکرار شد اما اين بار، 
فهميدم که بايد قيد شعرچاپ کردن در . موارد بيشتری مشمول مميزی شده بود

ای از هايکوهای جهان را منتشر  در اين شش سال فقط ترجمه. ايران را بزنم
  «.کردم

سينما "اش  پگاه احمدی اين روزها مشغول آماده کردن مجموعه شعر بعدی
اين دفتر تعدادی از شعرهای جديد او و برخی از شعرهايی را . است" تهران

 .گيرد که مجوز نگرفته بودند دربرمی
 

مخاطب «: کند او هدف از برگزاريی چنين جلساتی را چنين توصيف می
غيرفارسی زبان نسبت به بخشی از شعر امروز ايران يا ساير کشورها شناخت 

طبيعی است که کار و زندگی در فرانکفورت باب آشنايی با  «.کند حاصل می
ها  در اين مدت با تعدادی از آلمانی زبان«. اش را باز کرده باشد  کارانِ  آلمانی هم

 «.ی اصلی شان هنر و ادبيات است ام که دغدغه حشر و نشر داشته
پرسم،  ها از ادبيات معاصر ايران می ی ميزان اطالع آلمانی وقتی از او درباره
 :پاسخ او چنين است

ها از شعر و نثر فارسی،  اش را بخواهيد معتقدم که شناخت آلمانی حقيقت»
ی تاريخی به بعد،  اين شناخت از يک دوره. ای و غيرمتديک است شناختی کليشه
از شاعران کالسيک، اغلب موالنا، حافظ و تا حدودی خيام را . متوقف شده

شناسند و نه حتی فردوسی يا سعدی يا نظامی را چه برسد به شاعران ادوار  می
شناسند اما غالبا با شاملو و فروغ آشنا  ی شعر مدرن، نيما را نمی در حوزه. بعدی
ها  ای از شناخت پاره. شناسند اما به عنوان نمونه اخوان و سهراب را نمی. هستند

های ادبی يا صاحبان  از اين که بگذريم تعدادی بنگاه. هم مبتنی بر تصادفات است
  .روز باشند کنند به هنری غير فارسی زبان هستند که تالش می-های ادبی  نشريه

آبادی،  ی ادبيات داستانی آثاری از دولت چنان که به عنوان نمونه در حوزه
پور و زويا  تن، شهريار مندنی گلشيری و اخيرا هم آثاری از اميرحسن چهل

اما اگر از مخاطب آلمانی زبانِ  ادبيات بپرسيد . پيرزاد به آلمانی منتشر شده است
ای، کما اين که من چندين بار اين  شناسی و خوانده ی ايرانی را می کدام نويسنده

صادق هدايت؛ يا با ميزان بيشتری از : ام، پاسخ خواهد داد پرسش را پرسيده
ی معرفی  پس اين پروسه! صادق هدايت و بزرگ علوی: شناخت پاسخ خواهد داد

ای به بعد بيشتر صوری بوده است  ، از يک دوره ی ادبيات معاصر ايران و ترجمه
  «.و محض خالی نبودن عريضه

 
 پگاه احمدی، شاعر، مترجم و منتقد ادبی 

ها به ادبيات ايران با شروع جنبش سبز نبوده،  ی آلمانی احمدی معتقد است، عالقه
نام کتابی که حدود شش سال . بلکه با اين جنبش تقويت شد و نمود بيشتری يافت «

جنبش سبز،اين بغض را ترکاند تا ". اين روزهايم گلوست "قبل منتشر کردم، بود 
اساسا گرايش غالب در شعرهای من نقد وضعيت است . بيش از اين در گلو نماند

 «.شود در اين نقد وضعيت، جامعه و تاريخ در شعرو در زبان به چالش کشيده می
ها در مورد خودش، شعرهايش و  اين شاعر معاصر در مورد واکنشِ  آلمانی

 :گويد وقايع اخير ايران می
کنند و تقريبًا بعد از هر يک از اين سه  مند هستند ، استقبال می غالبا عالقه»

های خيلی مثبتی  در مجموع با واکنش. های ديگری پيش آمده است برنامه ، دعوت
حاال . کنند وقايع اخير ايران را به دقت و با حساسيت دنبال می. ام روبه رو شده

خواهند بدانند شاعری که در اين وضعيت تراژيک از ايران آمده وضمنًا زن  می
است و ضمنًا جوان هم هست، در پس و پشت آن همه زخم و ترس و حجاب و 
حصار وسانسور وميله و باتوم، اصًال فرصت کرده است چيزی ببيند، بنويسد؟ 

های  کند؟ حساسيت در اين صورت چه نوشته است؟ چطور به جهان نگاه می
ای از مفاهيم بنيادينی مثل عشق يا آزادی دارد؟  اش چيست؟ چه تلقی انسانی

... بحران، به آفرينشِ  چه صدايی در شعر اين شاعرمنجر شده است و 
ی خود شعر به  ها هم در حيطه بخش ديگری از پرسش. هايی از اين قبيل پرسش
  «.شود ی موجوديتی مستقل از بحران، مطرح می مثابه
ها هم  به گمان من به اين پرسش«: ها چنين است های احمدی به اين پرسش پاسخ
ای تفکيک شده يعنی با جدا کردن شعر از بحران و به تعبير زنده  شود به گونه نمی

 ) صرف نظر از وقايع جاری. پاسخ داد" وضعيت اضطراب  "ياد محمد مختاری 
هاست که در اين وضعيت به  شعر نسل من سال) پس از انتخابات اخير در ايران

مند  وضعيتی که تنگناها، غامض بودن، لجام گسيختگی و قانون. سر می برد
نگاه من به شعر امروز بيشتر . نبودن آن، مستقيمًا به شعر هم سرايت کرده است

شعرهای ما اغلب جيغ است، در شعر اغلب در حال . از همين منظر است
جنگيدن هستيم، در غالب شعرهای اين نسل عصبيت و ميل به تکه تکه کردن 

  .بينيد می
ديگر را  های تند، مدام يک ها در شعر با برش اند، روايت غالب تصاوير تکه تکه

ی واژگانی شعر اين بيست سال اخير، پر از بسامد باالی  دايره. کنند قطع می
در چنين شرايطی . تعلق دارند" شناسی  جرم" ی  واژگانی است که بيشتربه حيطه

من شخصا چشم انداز ديگری را . ناپذير امری سياسی است شعر به شکلی اجتناب
ست چون در ابعادی همه  های ما هم سياسی عاشقانه. برای شعر متصور نيستم

اين شعر را . های مان هم مجال بروز داده نشد جانبه از خفقان، حتی به عاشقانه
اند که حاال درهمه ی اشکال گوناگون  اند و آزارش داده اش کرده آنقدر تحريک

  «.خود فقط واکنش نشان می دهد
 ی لندن از مجموع  در برنامه«: پگاه احمدی در لندن نيز شعر خوانده است
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 !صدای چکاوک
 شهال بهاردوست

 
 !صدا، صدای چکاوک بود

 چکاوکی تير خورده، آوازه خوانی تبعيدی
 در جنونِ  آمدنها، شيفته ِی سازِ  بادها  بود

 !تا  با تبّسم خيس گلبرگها سرود مرا در باغ تو تکرار کند
 !صدا، صدای چکاوک بود

 دلخوش به ديدار بيدی که مجنون وار، نگاه به نگاهش می دوخت
 می دوخت تا دوباره تّکه تّکه های مرا

 !کنارِ  غزلهای آبی،  وصله به وصل تازه ای کند
 !صدا، صدای چکاوک بود
 مثل من در سکوتی سنگين
 تنها، روی شاخه ای تشنه 

 !می خواست
 می خواست اوج پرواز را از خوابها ربوده

 مياِن ِ  دستهای تو نشانده
 تا تو جعبه ای را برای اندوه هایِ  من بياوری

 !تا من ميان کمد، البالی لباسهای زمستانی پنهانش کنم
 !صدا، صدای چکاوک بود

 نه ه ه ه، لبخند نمی زنم، جا گذاشته ام
 روی همان ميز در کافه ی کنار خيابان

 به ديدار شادی هم نمی روم
 !تو که می دانی

 !حتی آفتاِب امروز مثل همان سينمايست که رفته بودم
 !هنوز سيگار لبم را می بوسد

 و هنوز سرخی چشمهايم پشت عينک پنهان است
 !صدا، صدای چکاوک بود

 2010آپريل  30هامبورگ، 

 يک نفر يه روز مياد
 ايرج جنتی عطايی

 
 مثل اسم خودم اينو می دونم  
 می دونم که يک نفر يه روز مياد  
 می دونم که وقتی از راه برسه  
 هر چی که خوبه واسه منم می خواد  

 درا رو وا می کنم 
 پنجره ها رو می شکنم  
 مژده ی ديدنشو  

 تو کوچه ها جار می زنم 
 وقتی از راه برسه با بوسه ای  
 قفل اين غمستون رو وا می کنه  
 منو به يه شهر ديگه می بره  
 با هوای تازه آشنا می کنه  
 توی اين خونه ی دربسته  
 توی اين صندوق سربسته  
 همه آرزوام گور می شه  
 ميون ديوارای سنگی  
 ميون اين همه دلتنگی  
 شوق زندگی ازم دور می شه  
 يک نفر داره مياد  
 ديوارا رو ورداره  
 يک نفر داره مياد  
 زندگی رو مياره  
 تو اونی ، اون يک نفر  
 ای هم شب تن خسته  
 می تونی کليد باشی  
 واسه درای بسته  
 يک نفر يه روز مياد  


