
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 و گزارش ها

 .خاتمه يابد
 .طائب پاييز سال گذشته بطور ناگهانی از فرماندهی بسيج عزل شد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سناريو سازی با کمک سيمای ضرغامی
بعد از انتشار خبر ترانه موسوی وپس از ارسال نامه افشاگرانه کروبی به هاشمی 
و ارجاع اين نامه توسط هاشمی به شاهرودی رئيس وقت قوه قضائيه، طائب در 

او که بشدت وحشت کرده ، در صدد چاره   .جريان اين پيگيری قرار می گيرد
جويی بر می آيد و با ياری گرفتن از خانواده باجناقش بعنوان بازيگر، تالش می 
نمايد در جمعی خصوصی و خانوادگی صورت مسئله ای بنام ترانه موسوی را 

  .پاک کند
اين سناريو در برنامه سيمای جمهوری اسالمی عملی می شود که طی برنامه  

ای، ضمن شايعه دانستن خبر تجاوز و قتل ترانه موسوی، ترانه را زنی چهل 
ساله، زنده و ساکن کانادا معرفی شد و در اين خصوص با اشخاصی که خانواده 

پس از پخش اين گزارش انتقاداتی . ترانه موسوی معرفی شدند، مصاحبه گرديد
در مورد صحت آن بيان گرديد و ادعای صدا و سيما در خصوص تحقيق و 

ترانه »هماهنگی با ثبت احوال و نيروی انتظامی و وجود تنها سه شخص به نام 
 .با پيدا شدن افراد ديگری با همين نام به چالش کشيده شد »موسوی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گفتنی است صدا و سيما در آن برنامه ابتدا فردی که به بنا به شهادت منابع موثق 
از پرسنل نيروی انتظامی بود را، بعنوان کارشناس ثبت احوال معرفی می کند 

که وی بطور قاطع می گويد که فقط سه ترانه موسوی وجود دارد؛ بجز يکی که 
دو ساله است، دو نفر ديگر يکی در فرانسه متولد و همانجا زندگی می کند و 

بالفاصله . ترانه موسوی سوم نيز از کشور خارج و ديگر بازنگشته است
گزارشگر، برنامه را با مصاحبه با مادر يکی از ترانه موسوی ها ادامه می دهد 
و وی می گويد که دخترش در کانادا زندگی می کند و آخرين بار نيز سال گذشته 

 . به ايران سفر داشته است
کروبی بالفاصله نامه ای به حجت االسالم شاهمرادی برادر شوهر ترانه همان  

ترانه موسوی که مقيم کانادا معرفی شده بود، از نقش طائب در پرده پوشی قتل 
ترانه پرده برداشت و افشا کرد که وی باجناق حسين طائب است و در جهت 

آقای شاهمرادی  " کروبی خاطرنشان کرده بود. سناريو سازی گام برداشته است
ما نمی توانيم جنايتی که در حق اين مردم شده است را ناديده ! برادر عزيز من

 ".بگيريم و اين خواست پروردگار بوده که اين جنايات برمال شود
شدگان و  کميته پيگيری حقوق بازداشت«و در نهايت مرتضی الويری عضو 

، اعالم کرد که ترانه موسوی يکی از جان »ديدگان حوادث پس از انتخابات آسيب
 .باختگان است و نيز از صدا و سيما به دليل انتشار اخبار کذب انتقاد کرد

   

 نقش حسين طائب در ماجراي ترانه موسوي قطعي است
 حميدرضا تکاپو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : جــرس
با گذشت نه ماه از انتشار خبر ربايش، تجاوز و قتل ترانه موسوی، در جريان 
بازداشت های پس از انتخابات رياست جمهوری و کتمان و صحنه سازی های 

حکومت برای جعلی نشان دادن تمام اين ماجرا، منابع خبری موثق از نقش 
در اين   مستقيم حسين طائب، رئيس وقت بسيج و معاونت اطالعات فعلی سپاه

  .رابطه خبر می دهند
  

ترانه موسوی نام دختر جوانی بود که منابع خبری و شاهدان عينی اعالم کردند 
در جريان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری و در حاشيه تجمعات هفتم 

تير در اطراف مسجد قبای تهران توسط نيروهای لباس شخصی دستگير و پس از 
بازجويی های شديد، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و در نهايت به شهادت 

منابع خبری خاطرنشان کرده بودند که خانواده اين دختر جوان پس . رسيده است
از تماسی تلفنی از يک بيمارستان مبنی بر بستری شدن او به علت جراحت در 

کنند، ولی دخترشان را در آنجا نيافته و  دستگاه تناسلی به بيمارستان مراجعه می
  .يابند ای ديگر می مدتی بعد جسد سوزانده شده او را در منطقه

همان زمان مهدی کروبی در جريان نامه تاريخی خود به هاشمی رفسنجانی و  
همچنين نامه هايی که در اين زمينه به مراجع مختلف ارسال کرد، اشاره ای 

  .واضح به ترانه موسوی کرده بود
  

 آنچه از ميان اختالفات سپاه و اطالعات به بيرون درز کرد
به گزارش منابع خبری جرس، در جريان باال گرفتن اختالفات اخير ميان سپاه و  

وزارت اطالعات که يکی از نتايج فورِی آن انتقال تمامی افراِد تحت بازداشت 
سپاه به وزارت اطالعات بوده، وزير اطالعات با پرونده بسيار محرمانه طائب 

مسئول فعلی اطالعات سپاه و فرمانده اسبق بسيج مواجه گشت که برابر اين 
در مقر طائب در خيابان سئول تهران، در جريان بازداشتهای "پرونده، 

 ".معترضان خيابانی به چند دختر از جمله ترانه موسوی تجاوز شده است
  

 تالش های طائب برای تخريب سبزها
الزم به ذکر است همان زمان و در زمان افشای اوليه اين قضيه، طائب به کمک  

دستگاههای امنيتِی نزديک به خود و عواملی در سپاه، مدعی شد که ترانه 
موسوی در کاناداست و اين اتهام برای بدنام کردن سپاه توسط سبزها ساخته شده 

 .است
منبع خبری جرس همچنين خاطرنشان کرد شاهدان عينی از ميان کسانی که با  

ترانه موسوی در بازداشتگاه مقر طائب با وی بوده اند، حضور و زاری های وی 
در جريان بازجويی را به مسئوالن ستاد تحقيق ستاد موسوی و کروبی شهادت 

تمام اعضای ستاد تحقيق که شنونده "داده بودند، که نکته جالب توجه اين است که 
 ".اين شهادتها بوده اند، توسط سپاه بازداشت و تحت فشار قرار گرفتند

  
 تالش برای گروکشی

اين منبع خبری تصريح کرد به نظر برخی کارشناسان وزارت اطالعات، وقوع  
چند فقره تجاوز در مقر سابق حسين طائب در خيابان سئول تهران حتمی بوده؛ 

اما نکته قابل توجه تر اينکه طائب پس از اطالع از پرونده يادشده، به حيدر 
مصلحی هشدار می دهد که پرونده اخالقِی دهه شصت وی در اصفهان، هم 

  .اکنون در حفاظت اطالعات سپاه در دست مطالعه می باشد
گفتنی است طائب سالها با نام ميثم، در بخش ضد جاسوسی وزارت اطالعات  

 .مشغول به کار بوده است
گزارش مذکور همچنين می افزايد در حالی که اختالف بين اين دو نهاد قدرتمند 

بسيار باال گرفته و در مواردی کار به جاهای حساس و گروکشی کشيده، اين 
 موضوعات احتماال با پا درميانی آقای خامنه ای و صدور حکم حکومتی وی 



3 

 1389ارديبهشت ماه   28

  
 
 
 
 
 
 

 
 مروری ديگر بر بازداشتگاه مستقر در قرارگاه ثاراهللا

  
توسط قرارگاه ثاراهللا که زير نظر ) ٨٨هفتم تير ماه (سرکوب تظاهرات مسجد قبا 

بنا به گزارش های موثق، دستگيرشدگان . طائب فعاليت می کرد، صورت گرفت
آنروز با ون های سياه رنگی از صحنه منتقل شدند که اين ون های سياه انحصارًا 

بازداشتی ها از محل دستگيری به مرکز . متعلق به قرارگاه ثاراهللا می باشد
  .قرارگاه ثاراهللا در خيابان سئول انتقال داده شدند

گزارش های متعدد تاکيد داشتند که طائب شخصًا بازجويی برخی از اين افراد را 
تظاهرات بودند تا  رهبران و سر خط های بر عهده داشته و بقول خودشان دنبال

در بين . از طريق آنها شبکه سازماندهی کننده پشت تظاهرات را کشف کنند
بازداشتی ها ترانه موسوی بدليل تشابه اسمی با ميرحسين موسوی مورد توجه 

طائب قرار گرفته و از نيروهايش می خواهد که وی را برای بازجويی به اطاق 
  .خاصی ببرند

محوطه بازداشتگاه از اطاقهای شکنجه "اين گزارش ها خاطرنشان ساخته بودند 
و بازجويی جدا بوده و زندانی ها در درب ورودی ساختمان بازجويی به 

بازجويان تحويل داده می شدند و بجز بازجويان، هيچ يک از زندانبانان و پرسنل 
بازداشتگاه اجازه ورود به اين ساختمان را نداشته و اساسًا نمی دانستند که در 

و ترانه ." آنجا چه می گذرد و برای شکنجه از چه تجهيزاتی استفاده می شود
موسوی توسط افرادی که در اين مجموعه کار می کردند، برای آخرين بار به 

هنگام تحويل به ساختمان بازجويی ديده شده و بر خالف ساير زندانيان که بعد از 
شکنجه و بازجويی دوباره به بازداشتگاه عودت داده می شوند، هرگز به 

روز بعد نام وی بدستور طائب از ليست بازداشتی ها . بازداشتگاه بازگردانده نشد
 .حذف می گردد

هنوز از سرنوشت اين ماجرا، همچون پرونده هايی مانندکهريزک، حمله به کوی 
 .، خبری در دست نيست...دانشگاه، مجتمع سبحان و 

 

 برگزاري مراسم هفتمين روز اعدام مهدي اسالميان در شيراز 
 

 : اخبار روز
 

مراسم هفتمين روز جانباخته راه آزادی مهدی اسالميان با حضور گسترده مردم 
 . شيراز برگزار شد

به گزارش فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، در اين مراسم عالوه به 
خانواده، بستگان و دوستان، تعداد زيادی از مردم حضور داشتند و ياد اين 

 . جانباخته راه آزادی را گرامی داشتند
مردم دسته دسته در مراسم حضور می . آغاز گرديد ١٧:٠٠اين مراسم از ساعت 

تعداد شرکت کنندگان . يافتند و ياد و خاطره مهدی اسالميان را گرامی ميداشتند
در اين مراسم بسيار زياد بود و از نقاط مختلف استان و حتی از شهرستانها در 

مراسم گراميداشت هفتمين روز جان باخته راه آزادی تا ساعت . آن شرکت داشتند
 . ادامه داشت ٢١:٠٠

بنابر اين گزارش، مامورين وزارت اطالعات در روزهای گذشته اين خانواده را 
. تحت فشار و تهديد قرار داده بودند که از گرفتن مراسم گراميداشت خوداری کنند
با ايستادگی خانواده اسالميان يه آن ها گفته شد مراسم را فقط با حضور اعضای 

خانواده و بستگان برگزار کنند اما خانواده اسالميان به خواست مامورين وزارت 
اطالعات جواب رد دادند و به آنها اعالم کردند که ما اين مراسم را برگزار 

 . خواهيم کرد
مامورين وزارت اطالعات در طی مدت برگزاری مراسم در اطراف محل 

برگزاری حضور داشتند و با تهديد و برخورد غيرانسانی سعی داشتن که از 
 . شرکت مردم در اين مراسم ممانعت کنند

شب گذشته وضعيت جسمانی خانم مريم راحمی مادر زنده ياد مهدی اسالميان در 
اثر فشارها و ناراحتی ها و سوگ از دست دادن فرزند به وخامت گراييد و به 

 . او در حال حاضر در بيمارستان بستری است. بيمارستان منتقل شد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ماجرا چه بود؟
بنا به گزارش منابع خبری، روز هفتم تيرماه سال گذشته، ترانه موسوی که در  

تقاطع ميرداماد و شريعتی کالس آرايشگری داشت، ماشين خود را در يکی از 
های فرعی بين حسينيه ارشاد و ميرداماد پارک کرده بود و در تماسی  خيابان

قبل از رفتن به آموزشگاه به . تلفنی با يکی از دوستان خود قرار گذاشته بود
مسجد قبا که مراسم هفتم تير توسط سبزها برگزار شده بود سر بزند و آنجا 

هنگامی که دوست ترانه به محل قرارشان رسيد ديد ترانه . يکديگر را ببينند
ترانه موسوی در محل بازداشت موقتش که . دستگير شده و سوار يک ون شد

ساختمانی در نزديکی پاسداران بود، شماره تلفن خود را به دستگير شدگان ديگر 
اش تماس بگيرند و  خواهد در صورتی که آزاد شدند با خانواده داده و از آنان می

 .اش اطالع دهند دستگيری او را به خانواده
خبر بودند، فردی ناشناس در  ترانه از وی بی  پس از حدود سه هفته که خانواده

تماس تلفنی به مادر ترانه گفت دخترش در بيمارستان امام خمينی کرج بستری 
آنها دليل بستری بودن وی در بيمارستان را تصادف و خونريزی عنوان . است
در پی اين تماس تلفنی، خانواده ترانه موسوی به آن بيمارستان مراجعه . کردند

مسئوالن بيمارستان گفتند شخصی با اين نام در . کردند اما نتوانستند او را بيابند
اما يکی از کارکنان بيمارستان به آنها گفت لباس . اين بيمارستان بستری نيست

ها خانمی با مشخصات ظاهری ترانه را در حالی که بيهوش بود به  شخصی
بعدها خبر کشف . بيمارستان آوردند و در همان حالت بيهوش او را برگرداندند

 . جسد سوزانده شده ترانه در بيابانهای اطراف کرج انتشار يافت
  

 آيا راست است؟
چندی پيش محمد مطهری، از فرزندان آيت اهللا شهيد مطهری در اين زمينه نوشته 

آلمانی در يک کشور سکوالر کشته شد  »شهروند«شربينی که توسط يک : "بود
و در بيش از دويست بخش خبری در کشورمان از او ياد شد بسيار مظلوم بود، 

اما آيا يک جوان ايرانی که در يک اعتراض آرام خيابانی دستگير شده و بعد 
جنازه اش در سانسور کامل خبری ـ آن هم در کشوری که خود را پرچمدار 

آيد صدها بار  داند ـ از بازداشتگاه بيرون می استقرار عدالت در جهان می
داند آيا  به سبب سياست خبری موجود، کسی نمی... مظلومتر از شربينی نيست؟
گردد  دهان به دهان می »ترانه موسوی«کسی مانند  مثال آنچه در مورد افراد بی

راست است؟ خانواده وی که ظاهرا در اطراف مسجد قبا دستگير شده به کجا بايد 
مراجعه کنند؟ متأسفانه سياست خبری رسانه ملی هر خبری را باورپذير 

است خبر موثقی خواهد داد و  آيا رسانه ملی در مورد آنچه بر او گذشته. است کرده
در صورت اثبات جرم، مجرمين را معرفی خواهد کرد؟ اگر چنين باشد اميدی به 

رسد اين رسانه، فعال موظف به  عدم تکرار اينگونه فجايع هست اما به نظر می
رصد کردن ظلم در جهان به جز ايران است آنهم در مورد کشورهايی که با 

 ".ايران مشکل سياسی دارند
بحران "و علی مطهری نماينده مجلس و فرزند ديگر شهيد مطهری نظری گفت  

بعد از انتخابات به علت مديريت و رفتار غلط افرادی چون حسن طائب است که 
 ".به جای عقل و تدبير بيشتر با باتوم مأنوس است

  
 یيک شاهد عينی ديگر

امسال و در آستانه روز معلم، بهاره مقامی که معلم مدرسه ای در تهران بود و  
در جريان اعتراضات بعد از انتخابات، دستگير و در مقر بسيج مورد تجاوز 

قرار گرفت، شرحی از اتفاقاتی که در زمان دستگيری بر او گذشته بود را نوشت 
گويا در زندان ..."او نوشته بود . و بر ماجرای ترانه موسوی صحه گذاشت

خيابان سئول در قرارگاه ثاراهللا بوديم، اين را از روی شرح حال های ديگرانی 
که آنجا بوده اند می گويم، چون همه ما را وقتی گرفتند چشم بند زدند و با ماشين 

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

 "...دختری زيبا و مهربان بود، همراه برد
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خود هستند؛ جرايم اين هفت نفر همگي مربوط به زمان پيش از انتخابات و 
  ."اغتشاشات پس از آن بوده است

دولت آبادی در بخش ديگری از اين گفت و گو، از ميرحسين موسوی پرسيده 
ايد  آنم آه شما چند صفحه از اين پرونده را خوانده از اين فرد سئوال مي: "است
آنيد؟ بهتر بود آه به پرونده خود اين اتهام را اضافه  گونه قضاوت مي آه اين
اند و تعدادي از   آه مرتكب عمليات تروريستي شده حمايت از آساني. آرديد نمي

ها اسلحه آشف شده و عليه نظام اسالمي قيام  اند، از آن مردم را شهيد آرده
آه مدعي پيروي از خط امام هستند، چگونه  اند، چه معنايي دارد؟ آساني آرده
هاي معاند بود،  هاي ايشان را آه ايستادگي در برابر گروهك توانند آموزه مي

  ."فراموش آنند
اعتراف می کند  67در همين لحظه از گفت و گو، دادستان تهران به کشتار سال 

عليه   هايي بر اساس حكم حضرت امام هايي آه اعدام در همان سال: "و می گويد
اگر چنين ادعايي دارد، چگونه . وزير بود منافقين صورت گرفت، ايشان نخست

ها را زير سؤال ببرد  در آن دوران خدمت آرد؟ وي حق ندارد احكام قطعي دادگاه
وي . و اظهارنظري آند آه باعث خرسندي و رضايت دشمنان نظام اسالمي شود

در جريان احكام حكومتي حضرت امام در مورد منافقين بوده و  1367در سال 
داند آه قوه قضاييه در چهارچوب قوانين و مقررات آشور اقدام  خوبي مي به
دهد آه پرونده فرزاد  آند و محتويات پرونده نيز اين موضوع را نشان مي مي

آمانگر و سايرين در جريان رسيدگي بوده و اينكه چرا حكم بعد از چند سال اجرا 
احكام ياد شده به داليلي اجرا نشده . شده به منزله اشتباه بودن احكام صادره نيست

بهتر است آه اين مدعيان . بود و دستگاه قضايي اين احكام را اجرا آرده است
خط امام از اصولي آه مدعي هستند، پيروي آنند؛ مخصوصًا حمايت از اين نظام 

  ."آه براساس اسالم و قرآن بنا شده است
اين اقدامات فرار به جلو است تا بگويند : "اين مقام قضايی، در ادامه می گويد

اش اشاره آرده آه  وي در بيانيه. اعتبار است شود بي همه احكامي آه صادر مي
آه در حوادث پس از انتخابات دستگير  آساني. ايم گذاراني را در بند آشيده خدمت
اند و طبق قانون مجازات  اند، آساني هستند آه عليه امنيت آشور اقدام آرده شده

  ."اسالمي هرگونه اقدام عليه امنيت آشور مجازات دارد
محمد   آنطور که فارس نوشته است، دولت آبادی در اين مصاحبه از تبرئه

وليان از اتهام محاربه در کنار تائيد حکم محاربه سه تن از بازداشت شدگان  امين
هاي صادره در رابطه با حوادث  آيفرخواست: "عاشورا هم خبر داده و گفته است

ها ارسالن  فقره بوده آه از ميان آن 10عاشورا و به اتهام محاربه توسط دادسرا 
اند، احكام سه نفر تأييد و احكام سه  ابدي و محمدامين وليان از اين اتهام تبرئه شده

به اتهام دو نفر نيز رسيدگي نشده و در انتظار محاآمه . نفر نيز تبديل شده است
  ."همه هياهو براي هيچ است هستند و تا اين لحظه هيچ حكمي اجرا نشده و اين

گفتنی است، محمد وليان دانشجوی بيست ساله ای است که در تجمعات روز 
از طريق تجمع   محاربه"عاشورا بازداشت و در دادگاه بدوی به اتهام 

ازهمان زمان تاکنون صدور اين حکم . به اعدام محکوم شد" غيرقانونی
  .واکنش های گسترده نهادهای حقوق بشری در داخل و خارج همراه بوده است  با

دادگاهی که روزی برای سران فتنه "وی در بخش ديگری از اين مصاحبه، از 
نيز سخن گفته و در پاسخ به درخواست های مکرر رسانه " تشکيل خواهد شد

برخورد قوه قضاييه با "های حامی سپاه و دولت در روزهای گذشته مبنی بر 
بسياري از مواضعي آه وي و آانديداي : "، گفته است"حامی تروريست ها

اند، جرم است؛ اما چون نظام اسالمي  خورده ديگر انتخابات اخير گرفته شكست
آند، آن را موآول به زمان مناسب  ها براساس مصالحي عمل مي براي تعقيب آن

ها به عنوان سران فتنه تابع مصالح نظام اسالمي است و  تعقيب آن. ايم آرده
اما بيانيه اخير در حمايت از محكومين . شود مطمئنا در آن چهارچوب عمل مي

هاي انتخاباتي گذشته و برخالف  اي است، جدا از بيانيه ضد انقالب معدوم بيانيه
ها برسد به همه اين موارد توجه  اصول است، لذا روزي آه وقت محاآمه آن

  .".خواهد شد
دولت آبادي در عين حال از جرم جديدی در تاريخ سياسی ايران نيز سخن گفته 

آنرا چنين معرفی کرده "هاي غيرقانوني صدور بيانيه" استفاده از عبارت با  و
طبق . ايم آه بين انتقاد و ارتكاب جرم تفاوت قائل هستيم ما بارها گفته: "است

قانون اساسي و قانون مطبوعات انتقاد از مسئوالن جمهوري اسالمي و عملكرد 
حمايت و اظهار . آس از اين بابت نبايد نگراني داشته باشد ها آزاد است و هيچ آن

نظر اين فرد و صدور بيانيه های غير قانونی، نشر اآاذيب است و اين نوع 
محابا مورد  گونه بي در هيچ جاي دنيا دستگاه قضايي اين. اظهارنظرها جرم است

  ."آه احكام صادره قطعي شده است شود، بخصوص زماني اتهام واقع نمي
گفتنی است ميرحسين موسوی و مهدی کروبی بارها در اظهار نظرهای خود از 

و تنزل جايگاه اين نهاد به عنوان ضابط نيروهای   عدم استقالل قوه قضاييه
  .امنيتی سخن گفته اند

 نگرانی دادستان از اعتراضهای مردمی به اعدام ها
 67از تهديد موسوي تا اعتراف به كشتار 

 نازنين کامدار
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :روزآنالين
همزمان با افزايش اعتراضات نسبت به اعدام پنج فعال سياسی ـ عقيدتی و پس از 

اعتصاب سراسری و بی سابقه مناطق کردنشين ايران در روزهای پنجشنبه و 
اين فعاالن، حمله   جمعه،و همچنين انتقاد صريح ميرحسين موسوی از اعدام

سازمان يافته به وی از طريق رسانه های وابسته به جريان سپاه پاسداران و 
در همين حال دادستان تهران،به اعدام فعالين سياسی در .دولت گسترش يافته است

" اين احکام به دستور آيت اهللا خمينی"اعتراف و تاکيد کرد که چون  67سال 
  .انجام شد، نبايد اعتراضی به آن صورت گيرد

پس از آنکه در روز چهارشنبه و پنجشنبه گذشته، رسانه های وابسته به   
ميرحسين  "انحطاط"نهادهای حکومتی با انتشار گزارش ها و يادداشت هايی از 

زهرا رهنورد، سخن گفتند، اين حمالت در روز گذشته وارد " ارتداد"موسوی و 
مرحله تازه ای شد و عباس جعفری دولت آبادی، جانشين سعيد مرتضوی در 

با عوامل رسانه های " گفت و گويی تفصيلی"دادستانی تهران را وا داشت تا در 
برخورد با سران فتنه به دليل حمايت از "وابسته به دولت، عالوه بر اعالم 
، افشاگری های بی سابقه ای درباره کشتار "تروريست ها در زمان مناسب

انجام دهد و بلندپايه ترين مقام قضايی جمهوری  67مخالفان سياسی در سال 
مخالفان سياسی در ايران اعتراف " اعدام گسترده"اسالمی ايران باشد که به 

  .رسمی می کند
رسانه های حامی افراطيون و دولت مستقر، روز گذشته مصاحبه ای با دادستان 

تهران انجام دادند که به نوعی نشانه های نگرانی از افزايش دامنه ابراز 
انزجارها به اعدام های هفته گذشته، برپايی اعتصاب سراسری مناطق کردنشين 

تجمعات اعتراضی ايرانيان در خارج از کشور در برابر سفارت خانه های   و
  .جمهوری اسالمی در آن مشهود بود

آغاز " ارائه توضيحاتی درباره اعدام شدگان"دولت آبادی که سخنان خود را با 
کرده، پس از تکرار ادعاهای بيانيه روز يکشنبه گذشته دادستانی تهران، هرگونه 
ارتباط اين اعدام ها با نزديکی به سالگرد انتخابات و تالش حکومت جهت ايجاد 

ها هيچ ربطي به  اين اعدام: "فضای رعب و وحشت را انکار کرده و گفته است
برخي تبليغات مبني بر اين بود آه دستگاه قضايي با اين . اغتشاشات اخير نداشت

ها خواسته است در آستانه خردادماه و سالگرد انتخابات رعب و وحشت  اعدام
شدند  اين احكام بايد اجرا مي .آنيم ايجاد آند؛ ولي ما شديدًا اين ادعا را تكذيب مي

هايي را انتخاب آنيم  طبيعتا ما بايد زمان. و تعيين زمان اجرا هم با دادستان است
آرديم آه االن فرصت مناسبي است آه  آه آمترين شبهه را ايجاد آند و تصور مي

ها به حوادث سالگرد  اين احكام اجرا شود و هيچ تحليلي براي ارتباط اين اعدام
  ."انتخابات و قبل از آن نداريم

شود تحليل آرد آه احكام  آيا مي: "با لحن طرح سئوال گفته است  وی سپس
 1385آس در سال  آماده شده است؟ هيچ روزهای خاص برای اجرا در براي
دهد تا ما احكام را براي امروز  چه اتفاقاتي رخ مي 1388دانست آه در سال  نمي

  ."نگه داريم
، اعدام آرش رحمانی پور "عدم اطالع رسانی درباره اعدام ها"او با اعتراف به  

ناميده و " تکرار شود  تجربه ای که نمی خواستيم"و محمدرضا علی زمانی را 
ما . دو نفر اعدامي سال گذشته و اين پنج نفر دو تجربه متفاوت هستند: "گفته است

پوربدون  در مورد دو نفر اول به اسامي محمدرضاعلي زماني و آرش رحمان
رساني حكم را اجرا آرديم و صرفا به يك مصاحبه مطبوعاتي بسنده آرديم  اطالع

ها نزديك به  البته زمان اعدام. ها را به حوادث عاشورا ارتباط نداديم و موضوع آن
ها براساس همان فضاسازي اين ادعا  اين حوادث و قبل از سي بهمن بود و غربي

ما نيز در پي اين فضاسازي، طي اطالعيه رسمي حقايق پرونده . را مطرح آردند
در مورد اين پنج نفر ما اطالعيه را همزمان با اجراي . اين دو نفر را افشا آرديم

 ها به دنبال اهداف  بينيم آه آن حكم داديم تا تجربه سابق تكرار نشود، ولي باز مي
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 .اند ناممکن ساخته
پيش از اين نيز وزارت امور خارجه آلمان به شهروندان خود برای سفر به 

ی شاهدان عينی، هر روز تعداد بيشتری از  بنا به گفته. بانکوک هشدار داده بود
 .کنند پوشان را ترک می تظاهرکنندگان، بويژه زنان و کودکان، محل تجمع سرخ

هزار نفر از هسته  ٢اکنون حدود  دهند که هم های خارجی گزارش می خبرگزاری
آميز با نيروهای انتظامی آماده  اصلی معترضان، خود را برای مقابله خشونت

 .کنند می
 

 ی تايلند از مقاومت مخالفان وزير برکنار شده حمايت نخست
پوش با تظاهرات و راهپيمايی  از اواسط ماه مارس امسال، مخالفان سرخ

اغلب معترضان خود را . خواستار انحالل پارلمان و استعفای دولت تايلند شدند
 .دانند ی تايلند می وزير برکنار شده هوادار تاکسين شيناواترا، نخست

. ميالدی در پی يک کودتای نظامی از قدرت برکنار شد ٢٠٠۶تاکسين در سال 
. کنند استفاده از قدرت و فساد مالی متهم کرده و می نظاميان تاکسين را به سوء

اکنون در تبعيد به  تاکسين پس از خلع از قدرت، مجبور به ترک تايلند شد و هم
 .برد سر می

تاکسين با ارسال پيام از خارج تاکنون بارها حمايت خود را از معترضان اعالم 
پيشنهاد پيشين آبهيسيت، . کرده و خواهان مقاومت پيروان خود شده است

وزير تايلند، برای برگزاری انتخابات در ماه نوامبر امسال نيز در تقابل با  نخست
ظاهرًا . های جديد معترضان قرار گرفت و عمًال به شکست انجاميد خواست

حلی سياسی، نيروهای متعارض را به رويارويی  ناکامی برای يافتن راه
 .تر کرده است بار نزديک خشونت

 

 واكنش هاي جهاني به توافق اتمي در تهران 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : راديو فردا
ای، فرانسه و  نامه تهران برای مبادله سوخت هسته در نخستين واکنش به توافق

نامه استقبال کردند، اما در  اتحاديه اروپا بعدازظهر دوشنبه از امضای اين توافق
چنان برای  گويند هم اين دو می. دانستند »ای حاشيه«عين حال آن را ناکافی و 

 .های تازه عليه ايران در سازمان ملل تالش خواهند کرد وضع تحريم
دولت جمهوری اسالمی روز دوشنبه از توافق خود با ترکيه و برزيل بر سر 

مبادله سوخت اتمی خبر داد و اعالم کرد که کشور ترکيه به عنوان محل مبادله 
درصدی کشورهای غربی انتخاب شده  ٢٠شده ايران با سوخت  غنی اورانيوم کم

 .است
نژاد بارها اعالم کرده بود که تنها در  اين در حالی است که دولت آقای احمدی

صورتی با مبادله ذخيره اورانيوم ايران موافقت خواهد کرد که اين داد و ستد در 
 .خاک ايران اتفاق بيفتد

تنها «وزارت خارجه فرانسه در واکنش به اين خبر توافق ميان ايران و ترکيه را 
دانسته و اعالم کرد که طرح ارسال سوخت اتمی به ترکيه  »ای ای حاشيه مسئله

 .است »ای برای رد گم کردن احتماًال حربه«
المللی انرژی اتمی تحت مديريت محمد البرادعی در  طبق طرحی که آژانس بين

ماه اکتبر سال گذشته به ايران ارائه کرد، قرار بود ايران ذخيره اورانيوم خود را 
های سوختی مورد نياز خود را از فرانسه  به روسيه تحويل دهد و در نهايت ميله

 .تحويل بگيرد
جمهوری اسالمی پس از موافقت اصولی با اين طرح از پذيرش آن سر باز زد، 
اما اکنون در حالی که کشورهای غربی و در رأس آنها اياالت متحده به تصويب 

گويد در صورتی که  اند می های تازه عليه تهران بسيار نزديک شده تحريم
 .اورانيوم در ترکيه نگهداری و مبادله شود با اين طرح موافق است

اين در حالی که ايران پيشتر از قبول پيشنهاد تکميلی البرادعی که متضمن 
شده ايران در کشوری ثالث مانند ترکيه بود، سر باز زده  نگهداری اورانيوم غنی

 .بود

سران "برای محاکمه " زمان مناسب"در همين حال، دولت آبادی در حالی از 
سخن گفته که روزنامه رسالت، روزنامه کم تيراژی که به تازگی در اختيار " فتنه

يک کادر تندرو وابسته به سپاه قرار گرفته، در شماره امروز خود و قبل از 
حمايت موسوی و کروبی از گرو : "مصاحبه دادستان در سرمقاله اش نوشته بود

  ."ه های محارب نظام درآمدی بر دور جديد فتنه گری در کشور است
سئوال اين است آيا ملت ما در مصاف با منافقين جديد بايد : "رسالت افزوده است

همين هزينه را بپردازد؟ آيا برای رونمايی از منافقين جديد بايد خون های پاک 
مسئله حمايت سران فتنه از تروريست ... فرزندان اين ملت به زمين ريخته شود؟

ها و محاربان با نظام را شوخی نگيريم آنها پای در مسيری بی بازگشت نهاده اند 
و هيچ چيز جز مشت محکم ملت و مشت آهنين قانون، آنها را از خواب غفلت 

  ."بيدار نخواهد کرد
سخنان امروز دادستان تهران که برای کاهش خشم و انزجار از اعدام های اخير 
و با هدف فروکش احساسات عمومی بر ضد قوه قضاييه بيان شده است، به دليل 

و نيز تهديد مجدد رهبران جنبش سبز با واکنش تند  ٦٧افشاگری درباره کشتار 
ضمن آنکه اين نهاد ها . فعاالن و محافل سياسی و حقوق بشری مواجه شده است

را درباره احتمال اعدام سه تن از شرکت کنندگان در تظاهرات روز عاشورا به 
 .اتهام محاربه به شدت نگران کرده است

 

 روزهاي پراضطراب در بانكوك 
 : دويچه وله

به دستور دولت، مدارس و . برد پايتخت تايلند در انتظاری مرگبار به سر می
اند و ارتش با  تعطيل شده) مه ١٨و  ١٧(شنبه  ادارات در روزهای دوشنبه و سه

تر  ی محاصره مخالفان را تنگ های سنگين در مرکز شهر حلقه نصب مسلسل
 .است   کرده

ها، نبردهای خيابانی در بانکوک شدت گرفته و از روز  ی خبرگزاری به نوشته
 .اند تن مجروح شده ٣٠٠نفر کشته و بيش از  ٣۶تاکنون ) مه ١٣(شنبه  پنج

آخرين پيشنهاد معترضان برای انجام مذاکرات با دولت، تحت نظارت سازمان 
سخنگوی دولت تايلند اعالم کرد . ملل متحد، از سوی مقامات رسمی تايلند رد شد

 .که اين کشور به تنهايی قادر به حل مشکالت خود است
های درگير خواسته بودند که از  پيش از اين آمريکا و سازمان ملل متحد از طرف

رفتی برای بحران  اعمال خشونت پرهيز کنند و با مذاکرات سياسی راه برون
 .کنونی بيابند

وزير تايلند، ضمن حمايت از عمليات واحدهای نظامی، هرگونه  آبهيسيت، نخست
نيروهای نظامی تعداد تظاهرکنندگان را پنج . پوشان را رد کرد مصالحه با سرخ

پوشان  به گفته مقامات امنيتی، تنها نيمی از سرخ. کنند هزار نفر برآورد می
بنا به گزارش خبرگزاری آلمان، دولت . حاضر به مقاومت در مقابل پليس هستند

بايد مرکز ) مه ١٧(تايلند به مخالفان اولتيماتوم داده است که تا عصر دوشنبه 
توان  درباره پيامدهای اين تهديد در حال حاضر تنها می. شهر را ترک کنند

 .زنی کرد گمانه
دهند که در مرکز تجاری شهر  خبرنگاران حاضر در بانکوک گزارش می

تظاهرکنندگان با تقويت سنگرهای خيابانی خود، به . شود های دود ديده می ستون
کنند و ماموران انتظامی  زا پرتاب می های دستی آتش سوی ماموران انتظامی بمب

آرامی به روی مخالفان آتش خواهند  اند که در صورت ادامه نا نيز اعالم کرده
 .گشود

در مرکز بانکوک معترضان با آتش کشيدن الستيک خودروها باعث جلوگيری 
 شوند تيراندازان می از ديد تک

 
 پوشان درگذشت ژنرال حامی سرخ

کاتيا سواسديپول، ژنرال ارتش که از حاميان جنبش اعتراضی در تايلند به شمار 
آمد، در پی جراحت وارده، ناشی از اصابت گلوله به ناحيه سر، در روز  می

 .در بيمارستان جان سپرد) مه ١۶(يکشنبه 
وگو با  در بانکوک، در حين گفت) مه ١٣(شنبه  اين سرلشکر ارتش در روز پنج

تيراندازان واقع شده و به شدت از ناحيه سر  خبرنگاران مورد اصابت گلوله تک
پوشان نيروهای نظامی را مسئول ترور اين ژنرال معترض  سرخ. مجروح شد

 .دانند می
 

 بسته شدن سفارت آلمان در بانکوک
به گفته مقامات رسمی آلمان، فعاليت سفارت اين کشور در بانکوک متوقف شده 

در پی نبردهای شديد در نزديکی سفارت آلمان در بانکوک، نيروهای . است
 اند و عمًال مراجعه به سفارت را  های اطراف را مسدود کرده نظامی خيابان
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کوشنر، وزير امور خارجه اين کشور گفته است اين به عهده آژانس بين المللی 
 .انرژی اتمی است که در اين باره تصميم گيری کند

اما فرانسه در عين حال هشدار داده که توافق ايران با برزيل و ترکيه ممکن است 
 .باعث تغيير برنامه هسته ای ايران نشود
اين توافق نامه، موضوع اصلی برنامه : وزارت امور خارجه فرانسه اعالم کرد

هسته ای ايران و نيز موضوع ادامه دار غنی سازی توسط اين کشور را حل نمی 
 .کند

مقامات اتحاديه اروپا نيز در واکنش به توافق نامه هسته ای ايران گفته اند که 
به گفته آنها اين . موضع اين اتحاديه ماه هاست که روشن است و تغييری نکرده

 .برنامه هسته ای ايران است" به شدت نگران"اتحاديه 
به گزارش خبرگزاری رويترز، هرمان ون رومپی، رييس شورای اتحاديه اروپا 

گفته است که اين اتحاديه از هفت ماه پيش آماده مذاکره با ايران در اين زمينه 
 .بوده است اما ايران نتوانسته در اين زمينه اقدام کند

نگرانی اصلی، تامين سوخت راکتور : اين مقام ارشد اتحاديه اروپا افزود
آزانس . تحقيقاتی تهران نيست بلکه موضوع اصلی، برنامه هسته ای ايران است

بين المللی انرژی اتمی پيشنهادهای قابل قبولی به ايران در مورد راکتور 
 .تحقيقاتی تهران داده است اما ايران به اين پيشنهادها پاسخ مثبتی نداده است

 .اسرائيل نيز به توافق ايران با برزيل و ترکيه واکنش ترديد آميز نشان داده است
" در حال بررسی جزييات"به گزارش خبرگزاری ها، مقامات اسرائيلی گفته اند 

اين "به نقل از مقامات اسرائيل همچنين گزارش شده که . اين توافق نامه هستند
وجود دارد که توافقنامه امضا شده در ايران با ميانجيگری برزيل و " نگرانی

 .ترکيه نمايشی باشد و جنبه عملی پيدا نکند
در پی اعالم توافق هسته ای ايران با ترکيه و برزيل، خبرگزاری ايرنا به نقل از 

ظرف "رامين مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران گزارش داد که 
 ."يک هفته، نامه مبادله سوخت به آژانس بين المللی انرژی اتمی نوشته می شود

درصد  ٢٠آقای مهمانپرست همچنين گفت که ايران به غنی سازی اورانيوم تا حد 
ادامه می دهد اما مشخص نکرد که اين عمليات صرفا در مقياس آزمايشگاهی 

 .صورت می گيرد يا جنبه صنعتی خواهد داشت
 

کارشناسان روسی در حين تفسير معامله امروز ميان : خبرگزاری ريا نووستی
ايران، ترکيه و برزيل بيشتر اين نظر را عنوان می کنند که موافقت ايران برای 

هزار تن اورانيوم کم غنای برای نگهداری به ترکيه مانوری سياسی  ١,٢صدور 
 .برای دور کردن ايران از تحريمات احتمالی شورای امنيت است

رييس مرکز امنيت بين المللی انستيتوی اقتصاد جهانی و " آلکسی آرباتوف"
اين يک مانور ديپلماسی است که در : "گفت »ريا نووستی«روابط بين المللی به 

جهت ايجاد نفاق ميان شورای امنيت سازمان ملل متحد و پديد آوردن روزنه اميد 
بوده و ايجاد زمينه ايست که عليه ايران تدابير ) برای حل مسئله هسته ای ايران(

وی احتمال داد که باالخره اين معامله با شرکت ميانجی ". شديد بکار گرفته نشود
 .تکميلی مانند برزيل نيز به شکست منجر خواهد شد

مقايسه کرد و گفت وقت آن رسيده است که " بازار شرقی"وی رفتار ايران را با 
جامعه جهانی شرايطی را تنظيم کتد که ايران در صورت انصراف از آنها بايد 

 .متحمل تحريم شود
کشورهای غربی نگرانند که ايران بتواند که اورانيوم باقی مانده را به اندازه ای 

در اين رابطه در شورای . غنی کند که برای توليد سالح هسته ای کفايت نمايد
امنيت تدابير شديدی عليه ايران بررسی می شود که فرصت اجتناب از آن توسط 

 .توافقنامه با ترکيه و برزيل مهيا شده است
ميانجيان " ۵+١"حال مقامات ايرانی خواستار از سر گيری مذاکرات با گروه 

) پنج عضو دائم شورای امنيت بعالوه آلمان(بين المللی حل مسئله هسته ای ايران 
 .شده اند

رييس شورای سياست خارجی و دفاعی روسيه امضای اين " سرگی کاراگانوف"
 .توافقنامه را موفقيت بی ترديد ديپلماسی ايران می شمارد

و آمريکا اوال از " ۵+١"اين بدان معناست که جامعه جهانی، گروه : "وی گفت
امکان اعمال تحريمات بازمانده اند، ثانيا، ايران نشان می دهد که حمايت ترکيه و 

برزيل از اين کشور به معنای ايجاد ائتالف کشورهايی است که امکان توليد 
 ".سالح هسته ای را ندارند

. وی تاکيد کرد که بدنه انحصار کشورهای هسته ای در حال ترک برداشتن است
روسيه بايد اين اوضاع را هضم کند، حمايت از تحريمات بی انديشه، : "وی گفت

 ".بی فايده است
رييس بخش خلع سالح و حل " الکساندر پيکايف"اما در همين حال آنطور که 

مناقشات انستيتوی اقتصاد جهانی و راوابط بين المللی اطالع می دهد گروه 
 به حل مسائل بنيادی تری می پردازند بعبارت ديگر توقف غنی سازی " ۵+١"

در واکنش به آنچه در تهران مورد توافق ايران، ترکيه و برزيل قرار گرفت، 
برنار والرو، سخنگوی وزارت خارجه، بار ديگر با تأکيد بر اين که کشورش به 

های تازه را در نيويورک آماده  تحريم«همراه اعضای ديگر شورای امنيت 
سازی در نطنز، ساخت  اصل مسئله اتمی ايران ادامه غنی«: گفت »کنيم می

های بازرسان آژانس  رآکتور آب سنگين در اراک، پنهان کردن سايت قم و پرسش
 ».اند پاسخ مانده انرژی اتمی است که بی

تنها حرکتی برای ... مبادله اورانيوم«: آقای والرو خطاب به خبرنگاران افزود
 ».ای ای حاشيه اعتمادسازی است، مسئله

جمهوری اسالمی با وجود امضای قرارداد در تهران بار ديگر تأکيد کرده است 
 .سازی اورانيوم در خاک ايران ادامه خواهد داد که به غنی

 
 »راه حل مسئله بنيادی نيست«قرارداد مبادله اورانيوم 

نامه امضاشده در  در همين حال اتحاديه اروپا نيز اعالم کرده است که توافق
و بنابراين  »واهمه از برنامه موشکی ايران نيست«تهران راه حل مسئله بنيادی 

های تازه در شورای امنيت پايان  تواند به اقدامات در جهت تصويب تحريم نمی
 .دهد

سخنگوی کاترين اشتون، رئيس سياست خارجی اتحاديه اروپا، در عين حال 
نامه امضاشده  گيری در مورد قابل قبول بودن توافق اشاره کرده است که تصميم

 .المللی انرژی اتمی است در تهران بر عهده آژانس بين
احترامی به  عدم همکاری جدی از سوی ايران و بی«سخنگوی خانم اشتون 

را از جمله داليل پافشاری اتحاديه اروپا بر  »هايی که پيشتر تصويب شده قطعنامه
 .ها عليه تهران عنوان کرده است دور تازه تحريم

پيش از اين در شورای امنيت سازمان ملل سه قطعنامه عليه جمهوری اسالمی به 
 .سازی اورانيوم تصويب شده است دليل پافشاری بر ادامه غنی

ظن کشورهای غربی به نيت ايران از ادامه  سازی اورانيوم در بطن سوء غنی
توان در ساخت  شده می ای خود است، چرا که از اورانيوم بسيار غنی برنامه هسته

 .بمب اتمی استفاده کرد
وزارت خارجه جمهوری اسالمی روز دوشنبه اعالم کرد که در صورت موافقت 

ای تازه بين کشورها به  نامه آمريکا، روسيه و فرانسه با اين قرارداد جديد توافق
ذخيره اورانيوم  »ظرف يک ماه«رسد و از آن زمان ايران آمادگی دارد  امضا می

 .سه و نيم درصدی خود را به ترکيه بفرستد
به گفته رامين مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ايران، بر اساس قرارداد 

درصد را در  ٣.۵کيلوگرم سوخت  ١٢٠٠ما «جديد بين ايران، ترکيه و برزيل، 
درصد  ٢٠کيلو سوخت  ١٢٠کشور ترکيه نگهداری خواهيم کرد و در مقابل آن 

 . »کنيم دريافت می
 

در پی اعالم موافقت ايران با مبادله سوخت هسته ای، آژانس بين : بی بی سی
المللی انرژی اتمی و برخی از اعضای دايم شورای امنيت نسبت به اين موضوع 

 .واکنش نشان دادند
اين توافق در جريان مذاکرات محمود احمدی نژاد، لوال دا سيلوا، و رجب طيب 
اردوغان، رهبران ايران، برزيل و ترکيه در تهران حاصل شد و بر اساس آن، 

قرار است ايران يک هزار و دويست کيلوگرم اورانيوم غنی شده با غلظت پايين 
به ترکيه بفرستد و در ازای آن، سوخت هسته ای برای راکتور تحقيقاتی تهران 

 .دريافت کند
 ٢٧الستر برت، از مقام های وزارت امور خارجه بريتانيا روز دوشنبه 

ايران همچنان : "چند ساعت پس از اعالم اين توافق گفت) هفدهم مه(ارديبهشت، 
 ."مايه نگرانی جدی است

وی افزود اگر ايران می خواهد بخشی از اورانيوم با غلظت پايين خود را برای 
آژانس بين المللی انرژی " فورا"مبادله با سوخت هسته ای به خارج بفرستد، بايد 

 .اتمی را در جريان اين امر قرار دهد
وی گفت تا زمانی که ايران بتواند جامعه جهانی را متقاعد کند که برنامه هسته 

ای اين کشور صلح آميز است، اقدامات شورای امنيت سازمان ملل متحد در 
 .زمينه اعمال تحريم های بيشتر عليه ايران بايد ادامه يابد

اما ترکيه که از امضاکنندگان توافق تهران است، گفته است حاال ديگر نيازی به 
 .اعمال تحريم های جديد عليه ايران نيست

لوال دا سيلوا، رييس جمهوری برزيل اين موافقت نامه را موفقيت ديپلماسی 
. برزيل به امکان حصول يک توافق در اين زمينه اعتقاد داشت: وی گفت. خواند

بدون اعتماد، . مسئله مهم اين است که ارتباطی مبتنی بر اعتماد ميان ما ايجاد شد
من فکر می کنم . بايد به افراد اعتماد کرد. نمی توان سياست را پيش برد
 ."دستاوردی بزرگ کسب کرديم

 فرانسه از موافقت نامه ايران با کشورهای برزيل و ترکيه استقبال کرده و برنارد 
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 : جبهه ي ملي ايران
 حكومت بر پايه خشونت و بي قانوني دوام ندارد 

 : اخبار روز
 ١٩زندانی سياسی در روز  ۵جبهه ی ملی ايران با انتشار اعالميه ای اعدام 

 : ارديبهشت را محکوم کرد
 

در امروز ايران، . پنج جوان برومند ايرانی ديگر فدای خشونت و بی قانونی شدند
شاهد اعدام هايی هستيم که نه از سر تامين امنيت برای مردم و کشور بلکه برای 

اين در حالی است که ميدانيم . ايجاد خفقان و ترس در دل مردم صورت می گيرد
 . خشونت بازدارنده خشونت متقابل نخواهد بود که آن را تشديد خواهد کرد

در شرايطی که در برخی مناطق جهان روند همگرايی وحدت آفرين ميان 
کشورهای متخاصم ديرينه در جريان است، و و کشورها اختالفات تاريخی، 

نژادی و دينی را پشت سر گذاشته راه همبستگی و يکپارچگی را برای آينده ای 
پربارتر و زيستی سرافرازتر در پيش گرفته اند؛ در نقاطی ديگر، مردمانی که 

در طی هزاران سال در پرتو فرهنگ مبتنی بر همزيستی و سازگاری و 
همکاری تاريخی مشترک را تجربه کرده اند، اينک به علت سوء تدبير و سوء 

مديريت و بدانديشی حاکمان وقت، به ويژه به علت تبعيض و برخوردهای 
اين پديده در . گزينشی، انديشه گسست در ذهن برخی از آنان بارور شده است

مناطق مرزی ما به کم کم پديدار شده و با هر حرکت ضد ارزشی شديدتر می 
 . شود

شگفت آنکه هم ميهنان کرد ما که گذشته از يگانگی و همگنی هزاران ساله در 
ايجاد امپراتوری اين سرزمين و فرهنگ بی بديل آن مشارکت و نقش ويژه داشته 
اند، بيش از ديگران هدف اين تبعيض ها، خشونت ها و بی خردی ها قرار گرفته 
اند، و افسوس که در اثر ناتوانی و بی لياقتی حاکمان وقت، شمار عظيمی از آنان 

 . از سرزمين مادری به دور افتاده اند
اين همبستگی و يگانگی تاريخی و فرهنگی هم ميهنان کرد ايجاب می نمود که 

رفتار و موضعگيری و توجه دولتهای ايران با آنان بسيار متفاوت از رويه و 
ما نه تنها بايد هم ميهنان کرد . روشهای دولتهای ترکيه و عراق و سوريه باشد

خود را پاره تن ملی خود بدانيم، بلکه همه کردان بيرون از ايران زمين را هم 
ايران بايد مانند آغوش مادر، پناهگاه امن همه . شهروندان ايران بشمار آوريم

 . کردان جهان باشد
، نه تنها ١٩۵۵آلمان غربی پس از پايان دوران اشغال و کسب استقالل در سال 

ميليون آلمانی رانده شده از بالکان و  ١٣همه آلمانيان موجود را بلکه بيش از 
آلمان خاوری را شهروند خود خواند و دروازه های کشور را به روی آلمانيانی 

اکنون . که در زمان کاترين کبير به روسيه کوچ داده شده بودند هم باز گذاشت
دولت ترکيه هم کمابيش همين رويه را نسبت به اقوام اورال آلتايی در پيش گرفته 

است و درب نهادهای آموزشی خود را همراه با امکانات و تسهيالتی به روی 
 . آنان باز گذاشته است تا آنکارا در شرايط اضطراری قبله گاه آنان شود

ما نه تنها برای کردان ايران تبار برونمرز تسهيالت، امکانات و جاذبه هايی 
ايجاد نکرده ايم، بلکه بوسيله پيمانهای امنيتی با برخی همسايگان مواضع مشترک 

فراتر از آن، برخوردهای نسنجيده و گزينشی نسبت به . عليه آنان اتخاذ کرده ايم
شهروندان کرد ايرانی سبب شده که امروزه کردستان عراق به دليل آزاديهای 

نسبی، مانند آزادی رسانه ها و فعاليت حزبهای سياسی، جذابيت ويژه سياسی و 
غم . اجتماعی پيدا کند و پناهگاه فعاالن سياسی، مدنی و حقوق بشری شود

انگيزتر اينکه، برخوردهای حقوقی و قضايی بيدادگرانه و غير منصفانه مغاير با 
اصول مندرج در قانون اساسی، مانند برگزاری محاکمات در دادگاههای علنی با 
حضور هيئت منصفه و وکيالن مدافع از يکسو، و متعارض با تعهدات بين المللی 

ناشی از اعالميه جهانی حقوق بشر و ميثاقين از سوی ديگر، واکنش های 
 . معترضانه گسترده داخلی و خارجی را در پی داشته است

جبهه ملی ايران با اعالم پايبندی و اعتقاد راسخ به آزادی، مردم ساالری، حقوق 
مردود می شمارد و " بشر و حکومت قانون، بار ديگر مجازات اعدام را قويا

نسبت به رويه قضايی ناعادالنه و غيرمنصفانه درباره فعاالن سياسی، به ويژه هم 
ميهنان کرد، را بشدت محکوم می نمايد و همصدا با ديگر شهروندان آزاديخواه، 

خواستار پايان يافتن هر چه زودتر اينگونه رويه ها و اعمال غيرانسانی، 
غيرمنصفانه ناايرانی و مغاير با ارزشهای جهانشمول حقوق بشری می باشد، و 

هشدار می دهد که ادامه اينگونه رفتار واکنشهای بسيار ناخوشايند و خطرناکی را 
 . در برخی مناطق کشور در پی خواهد داشت

 جبهه ملی ايران 
 خورشيدی  ١٣٨٩ارديبهشت  ٢۴

 .اورانيوم در خاک ايران
 .به اعتقاد وی برای اين منظور نياز به سياست هويچ و چماق است

توافق با ترکيه به خودی خود لغو کننده تحريمات نيست چرا که از : "وی گفت
ايران خواسته شده که از غنی سازی اورانيوم کامال دست برداشته و يا به طور 

 .محسوسی آن را محدود سازد
کارشناس روس تاکيد کرد که تا زمانی که ايران اين کار را انجام ندهد خود را 

 .تحريمات نجات نخواهد داد
 

 رضا خندان عضو كانون نويسندگان ايران، آزاد شد 
 

 :اخبار روز
 . رضا خندان، عضو کانون نويسندگان ايران و از فعالين حقوق کودک آزاد شد

ماه  ٣به گزارش فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، رضا خندان بيش از 
در بازداشت بود و شکنجه های روحی و ناراحتی جسمی اين دوران را تحمل 

 . کرده است
رضا  ٢٢:٣٠ارديبهشت ماه حوالی ساعت  ٢٢بنابر اين گزارش، روز چهارشنبه 

خندان نويسنده، فعال حقوق کودکان و عضو هيئت دبيران کانون نويسنگان ايران 
در حالی که تعداد زيادی از اعضای خانواده اش، دوستان و مردم در انتظار 

آزادی او بسر می بردند در ميان فريادهای شادی و دست زدن های ممتد آزاد شد 
زندانی  ۴عالوه بر آقای رضا خندان . و مورد استقبال گرم آنها قرار گرفت

 . سياسی ديگر نيز آزاد شدند
بهمن ماه با يورش  ٧الزم به يادآوری است که آقای رضا خندان مهابادی روز 

مامورين وزارت اطالعات هنگامی که از منزل خواهرش خارج می شد دستگير 
روز را در سلولهای انفرادی  ۴٠او بيش از . زندان اوين منتقل شد ٢٠٩و به بند 

بدون داشتن هيچ ارتباطی با خانواده اش بسر برد و در طی اين مدت  ٢٠٩بند 
پس از آن او را از . تحت بازجوئيهای طوالنی و شکنجه های روحی قرارداشت

 . زندان اوين منتقل کردند  ٣۵٠به بند  ٢٠٩بند 
در يورشهای مامورين وزارت اطالعات در دی و بهمن ماه تعدادی از فعالين 

منتقل شدند که از جمله آنها؛ خانم  ٢٠٩کودکان کار و خيابانی دستگير و به بند 
مريم ضياء، مهدی آميزش، بابک نظری و سعيده ميرزائی می توان نام برد که با 

اکثر آنها از تشکيل . فشارهای بين المللی بعد از هفته ها بازداشت آزاد شدند
جمعيت تالش برای جهان شايسته کودکان می . او. جی. دهندگان و از اعضای ان

باشند و به خاطر فعاليتهای اجتماعی کمک به کودکان کار و خيابانی دستگير 
 . شدند

 

 5انجمن عربي براي ياري رساندن به آرمان كردي اعدام 
  زنداني ايراني را محكوم كرد

 
 ۵انجمن عربی برای ياری رساندن به آرمان کردی با صدور بيانيه يی اعدام 

 :در اين بيانيه آمده است. زندانی کرد ايرانی توسط رژيم ايران را محکوم کرد
به خبر تکان دهنده اجرای حکم اعدام در ايران در مورد يک هموطن زن کرد و 
چهار هموطن مرد کرد از دختران و پسران مردم کرد در ناحيه کردستان ايران 

  ... برخورد کرديم
سياسی ظالم در  -اکنون ما در برابر خود جنايت های شنيعی که نظام اسالمی

ايران آنها را مرتکب می شود را داريم، نظامی که حرمت و حقوق و زندگی 
مردم را رعايت نميکند و دست به اعدام بيشتری از مبارزان کرد که در راه 

  .ميزيد, احقاق حقوق مشروع و عادالنه خودشان مبارزه ميکنند
از اين رو ما از مقامات رژيم ايران خواهان متوقف کردن صدور احکام اعدام 

از جامعه بين الملل و افکار عمومی جهان و سازمانهای حقوق ... ظالمانه هستيم
بشری محلی و منطقه ای و بين المللی و سازمان ملل متحد مخالفت و اعتراض 

شديد برای اجرای احکام اعدام و دخالت برای متوقف کردن احکام اعدام 
 . درخواست ميکنيم  را...بيشتر 

از همه کردها در هر جا و , انجمن عربی برای ياری رساندن به آرمان کردی
همه مردمانی که زندگی و آزادی انسان را گرامی می دارند درخواست می کند 

که همبستگی خود را با بقيه آنهايی که در زندانهای ايران هستند و اعتراض شديد 
به دستگاه قضايی ناعادل ايران برای آن احکام ظالمانه ای که اجرا ميشود را 

اعالم کنند برای اين که ما، بدين وسيله از صدور احکام ديگری ممانعت به عمل 
 .آوريم
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متاسفانه از طرفی نيز شاهد سوق دادن دين پاک : رئيس مجالس سوم و ششم گفت
ريا و تزوير کم بود که خرافه پرستی و .خاندان پيامبر به سمت خرافات هستيم

بی شک ما در دين خود مقوله ی محارب را . خرافه گويی نيز بدان افزوده شد
به عناوين (داريم همانطوريکه در ساير حکومت ها و کشورها اين موضوع 

کسی که عليه نظام و در جهت ساقط نمودن آن اقدام کند، . وجود دارد (ديگری
ولی متاسفانه کار نظام ما به جايی رسيده که افرادی . محارب خوانده می شود

. غيرمسوول بی مهابا از دنيا و آخرت خويش، حکم محارب صادر می کنند
نيز شاهديم که در اقدامی عجيب و غيرمسووالنه، عضو شورای نگهبان “ اخيرا

 .مهندس موسوی و همسرش را محارب خطاب می کند) آقای الهام(
راجع به قضايای  ٧۶به ياد دارم، در سال : مهدی کروبی در ادامه مطلب افزود 

بنده آقای موسوی را جهت شرکت در . انتخابات با رهبری صحبت می کرديم
انتخابات رياست جمهوری پيشنهاد دادم، شخصی که در آنجا حضور داشت و من 

اگر آقای موسوی بيايد او را رد ”از گفتن اسم وی خودداری می کنم، گفت 
اين چه حرفی ”همينجا بود که رهبر انقالب با تعجب گفتند “ صالحيت می کنيم

حال به کجا رسيده ايم که حکم محارب . “ است، ايشان نخست وزير امام بودند
 .می دهند

  
وقتی صبح روز انتخابات نتيجه آن معلوم باشد قطعا ناشی از اعتقاد و احترام به 

 آرای ملت نيست
خودشان نيز می دانند که ما برانداز نيستيم و البته اين راه : کروبی سپس افزود

بدرستی من و شما متوجه هستيم . را تازه انتخاب نکرديم) خط امام و اصالحات(
اينکه صبح روز انتخابات . که جمهوريت به معنای واقعی در نظام اجرا نمی شود
ناشی از اعتقاد و احترام “ نتيجه آن معلوم باشد و به يکديگر تبريک گويند قطعا

 .به آرای ملت نيست
  

 نظام بايد به مسير اصلی خود برگردد
اسالميت توام با (ما می گوئيم که نظام بايد به مسير اصلی خود : وی گفت
انتخابات سالم و آزاد برگزار شود، مطبوعات مستقل شکل . بازگردد) جمهوريت

گرفته و آزادی بيان داشته باشند، احزاب و تشکلها حق فعاليت داشته باشند، 
اصناف و اقشار مختلف مردم به رسميت شناخته شده و حرمت آنان رعايت گردد 

البته هر قانونی هم عيب و نقضی دارد . و به قانون اساسی به درستی عمل شود
قانون اساسی نيز وحی منزل نيست، اشکاالتی هم . جز کتاب خدا، قرآن کريم

قانون اساسی می بايست در صورت نياز و متناسب با مقتضيات زمانی در  .دارد
جهت بهره مندی عمومی و منافع ملی تغيير نمايد، بازنگری قانون اساسی پس از 

مصداق بر اين ) ره(سال از پيروزی انقالب در زمان حضرت امام  ١٠گذشت 
 .ادعاست

  
 پيگيری اوضاع زندانيان و خانواده آسيب ديدگان را از وظايف خود می دانم

شيخ اصالحات در پاسخ به يکی از سواالت حاضرين راجع به وضعيت آسيب 
من صميمانه از شما تشکر می کنم که به ديدن : ديدگان پس از انتخابات گفت

من نيز به نوبه خويش هر کاری که . خانواده ها رفته و از آنها دلجويی می کنيد
در توانم باشد انجام داده و می دهم و پيگيری اوضاع زندانيان و خانواده آسيب 

 .ديدگان را از وظايف خود می دانم
  

به منظور رسيدگی و دلجويی از خانواده های آسيب ديده : مهدی کروبی ادامه داد
گان در همان اوايل بعد از حوادث انتخابات با مهندس موسوی نشستی برای 

تشکيل کميته پيگيری داشتيم که ايشان فرزند شهيد بهشتی و آقای روح اله مقدم 
عضو مجمع روحانيون مبارز و از طرف بنده هم آقای الويری و دکتر امينی 

مشخص گرديده و بدين منظور کميته ای تشکيل گرديد که متاسفانه از جمع چهار 
پس از آن بنده در حد توان خود . نفره اين کميته، سه نفر آنها را بازداشت کردند

وارد صحنه شده و با خانواده آسيب ديدگان و زندانيان وقايع اخير ديدار می کنم و 
از نمايندگان خود در شهرستان ها هم خواستم تا به ديدار خانواده های آسيب ديده 

 .در شهرستان ها بروند و جويای احواالت آنان بشوند
  

برخی برای بقاء خود مترصد فرصت اند تا خشونت بيشتری را در جامعه رواج 
 دهند

در ادامه يکی از ميهمانان اين سوال را مطرح کرد که احکام قضايی سنگينی 
صادر می کنند، شبکه های اجتماعی نيز روز به روز با محدوديتهای جديدی 

مواجه می شوند، مطبوعات مستقل و منتقد توقيف شده و همه افراد هم به اينترنت 
دسترسی ندارند، با اين اوصاف شما برای اطالع رسانی بيشتر و آگاه سازی 

 مردم چه برنامه ای داريد؟

 قطار جمهوري اسالمي از مسير اصلي منحرف شده است: كروبي
 عده ای برای بقای در قدرت درصدد حذف جمهوريت و مردم هستند 

 
 :جرس

نظام مبتنی بر آرای مردمی ما چنان است که مردم با آرای "به گفته کروبی 
خويش، نمايندگانی را انتخاب می کنند تا از طريق مجلس خبرگان، بر عملکرد 
رهبری نظارت کنند، نمايندگانی را انتخاب می کنند تا از طريق مجلس، ضمن 

تدوين قوانين کشور، بر حسن عملکرد دولت منتخب خود نيز نظارت دائمی 
داشته باشند و به همين ترتيب در انتخاب مستقيم و غير مستقيم و نظارت بر 

عملکرد ساير مسوولين نظام در رده های مختلف نقش بی چون و چرای خود را 
ايفاء می نمايند و اينچنين است که کالبد جمهوری اسالمی با دميده شدن روح 

وليکن بدليل آنکه عده . جان گرفته و معنا می يابد) نقش آرای ملت(مردم خويش 
ای جهت بقاء خويش در قدرت اجرايی کشور در جهت حذف جمهوريت و نقش 
ملت هستند، متاسفانه ما و شما اکنون شاهد انحراف قطار جمهوری اسالمی از 

    ".مسير اصلی خود هستيم
اين اظهارات در مالقات با جمعی از اقشار مختلف جامعه از جمله فرهنگيان،  

 .پزشکان و پرستاران و خانواده های شهدا با دبيرکل حزب اعتماد ملی بيان شد
به گزارش سحام نيوز ، در ابتدای اين ديدار افرادی به نمايندگانی از قشر و  

صنف اجتماعی خويش، ضمن انتقاد و ابراز نگرانی از وضعيت کنونی کشور، 
 .سواالتی را مطرح نمودند

حجت االسالم والمسلمين مهدی کروبی ضمن خوش آمد گويی، فرارسيدن 
را به عموم مسلمانان جهان علی ) س(سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا 

الخصوص شيعيان و ايرانيان عزيز تسليت گفته و سپس ضمن ايراد صحبتهايی 
 .کوتاه، به پاسخ گويی سواالت ميهمانان پرداختند

  
 دليل ايثارگری های اوايل انقالب حفظ اسالميت و جمهوريت بود

سال پيش حرکتی با رهبری حضرت امام  ٣١: دبيرکل حزب اعتماد ملی گفت
. صورت گرفت که در نهايت منجر به انقالب عظيم و بی سابقه ای گرديد (ره(

اين حرکت سياسی و انقالب عظيم، فراز و نشيب های بسياری داشت و البته 
سرافرازی آن متعلق به مردم بوده و هست، چرا که مردم عزيز قبل و بعد از 

پيروزی انقالب ضمن همراهی همه جانبه در عرصه های مختلف انقالب، سختی 
هشت سال دفاع مقدس در برابر . ها و ناماليمات زيادی را متحمل شدند

ديکتاتوری صدام که با حمايت های ابرقدرتها می تازيد، دست و پنجه نرم کردن 
با تحريم های مختلف، ترورهای وسيع و گسترده از جمله انفجار دفتر نخست 
وزيری و موارد بسياری که مردم بزرگوار ايران با شجاعت و جانفشانی در 

و دليل . مقابل آنها ايستادگی کردند و سرافرازی را برای خود به ارمغان آوردند
تمام اين ايثارگری ها و جانفشانی ها، همانا عشق به اسالم و ميهن و کشور بود 

بامسمای اسالميت و جمهوريت توسط خود مردم متبلور شده   که در دو کلمه
 . است

  
 کالبد نظام جمهوری اسالمی با آرای ملت معنا می يابد
 قطار جمهوری اسالمی از مسير اصلی خود منحرف شد

مهدی کروبی حق انتخاب و تعيين مسئولين در نظام جمهوری اسالمی، چه 
جايگاه مردم در اين : مستقيم و چه غير مستقيم را از آن مردم دانست و افزود

مردم ولی ”، “ ميزان رای ملت است”: نظام چنان است که امام فرموده است 
 . ”نعمتند

نظام مبتنی بر آرای مردمی ما چنان است که مردم با آرای : وی در ادامه گفت 
خويش، نمايندگانی را انتخاب می کنند تا از طريق مجلس خبرگان، بر عملکرد 
رهبری نظارت کنند، نمايندگانی را انتخاب می کنند تا از طريق مجلس، ضمن 

تدوين قوانين کشور، بر حسن عملکرد دولت منتخبی خود نيز نظارت دائمی 
داشته باشند و به همين ترتيب در انتخاب مستقيم و غير مستقيم و نظارت بر 

عملکرد ساير مسوولين نظام در رده های مختلف نقش بی چون و چرای خود را 
ايفاء می نمايند و اينچنين است که کالبد جمهوری اسالمی با دميده شدن روح 

وليکن بدليل آنکه عده . جان گرفته و معنا می يابد) نقش آرای ملت)مردم خويش 
ای جهت بقاء خويش در قدرت اجرايی کشور در جهت حذف جمهوريت و نقش 
ملت هستند، متاسفانه ما و شما اکنون شاهد انحراف قطار جمهوری اسالمی از 

 .مسير اصلی خود هستيم
  

 اسالم را به سمت خرافات سوق دادند
 کار نظام به جايی رسيده که افراد غير مسئول حکم محارب صادر می کنند
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گفتنی است پيش از اين نيز هاشمی رفسنجانی در مشهد به اين مساله تصريح 
کرده بود که جمهوری اسالمی بر رای مردم مبتنی است و اگر مردم ما را 

اين اظهارات با مخالفت جدی حاميان دولت روبه رو   .نخواهند می رويم
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام دراين ديدارقانون اساسي را مهمترين   .شد

اجراي صحيح قانون : محور براي حرآت نيروهاي انقالب عنوان آرد و گفت
تواند استحكام بخش نظام جمهوري  هاي مردم مي اساسي و توجه به خواسته

 .اسالمي باشد
 :اهللا هاشمي رفسنجاني با تاآيد بر ضرورت اعتمادبخشي به جامعه تاآيد آرد آيت

اي براي آينده آشور  هاي انقالب سرمايه اعتماد نسل جوان و نخبگان به آرمان
شناسي اين موضوع شرايط به نحوي فراهم شود تا همگان  است و بايد با آسيب

 .احساس آنند در نحوه اداره آشور سهيم هستند
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به گسترش ارتباطات و حضور 

امروز سطح آگاهي مردم در دنياي جديد بسيار : هاي مدرن تصريح آرد رسانه
 .براي همدلي و وحدت است تر از گذشته شده و ارتباطات عامل مهمي وسيع

ها در دنياي امروز به دنبال اقناع افكار عمومي هستند و  حكومت: وي افزود 
 .دوران سرآوب و تحميل پايان يافته است

 
 

 افراد غير مسئول بي محابا حكم محاربه صادر مي كنند
 

 خبرگزاری هرانا 
مهدی کروبی، يکی از نامزدهای معترض به نتايج انتخابات رياست جمهوری،  

برای معترضان به نتايج انتخابات و " محاربه"با انتقاد دوباره از صدور حکم 
زندانيان سياسی، نسبت به تالش برخی برای ترويج خشونت بيشتر در جامعه 

 .هشدار داد
نيوز، مهدی کروبی، روز دوشنبه با انتقاد شديد از  به نوشته پايگاه اينترنتی سحام

عليه معترضان و فعاالن سياسی در ايران  "محابای حکم محارب صدور بی"
  .ابراز تأسف کرد" دين پاک خاندان پيامبر به سمت خرافات"نسبت به سوق دادن 

اين نامزد معترض به نتايج انتخابات رياست جمهوری که در ديدار با شماری از 
گفت، در اين باره  های شهدا سخن می فرهنگيان، پزشکان و پرستاران و خانواده

متأسفانه از طرفی نيز شاهد سوق دادن دين پاک خاندان پيامبر به : "اظهار داشت
گويی نيز بدان  پرستی و خرافه ريا و تزوير کم بود که خرافه. سمت خرافات هستيم

 ."افزوده شد
شدگان  آقای کروبی هم چنين با اشاره به محارب خوانده شدن برخی از بازداشت

شک ما در دين خود مقوله محارب را  بی: "رويدادهای پس از انتخابات افزود
به عناوين )ها و کشورها اين موضوع  داريم، همان طوری که در ساير حکومت

کسی که بر عليه نظام و در جهت ساقط نمودن آن اقدام کند، . وجود دارد) ديگری
ولی متأسفانه کار نظام ما به جايی رسيده که افرادی . شود محارب خوانده می

 ."کنند محابا از دنيا و آخرت خويش، حکم محارب صادر می غيرمسئول بی
امنيتی نوزدهم اردی بهشت پنج تن از زندانيان سياسی را به اتهام -دستگاه قضايی

اعدام کرد و دادستان تهران نيز به " های ضد انقالب عضويت در گروهک"
شدگان رويدادهای پس از انتخابات  تازگی از تأييد حکم اعدام شش تن از بازداشت

 .خبر داده است
ای در داخل و خارج از ايران به دنبال  های گسترده اعدام زندانيان سياسی واکنش

ها به شدت  داشته است و از جمله مهدی کروبی و ميرحسين موسوی از اين اعدام
 .اند خوانده" ناگهانی و ناعادالنه"انتقاد کرده و آن را 
ها از سوی رهبران جنبش سبز در ايران به نوبه خود  محکوميت اين اعدام
های حامی دولت جمهوری اسالمی را در پی  ها و شخصيت حمالت تند رسانه

مخالفت با نص صريح قرآن در "داشته است که رهبران معترض را از جمله به 
 .اند متهم کرده" باره قصاص

: آقای کروبی در سخنان روز دوشنبه خود با اشاره به اين حمالت گفته است
اخيرًا نيز شاهديم که در اقدامی عجيب و غيرمسئوالنه، عضو شورای نگهبان "
 ."کند مهندس موسوی و همسرش را محارب خطاب می (آقای الهام(

وی هم چنين با اشاره به فشارهای وارده از سوی حاکميت به مردم و نيز رهبران 
در جامعه هشدار داده و " ترويج خشونت"معترضان نسبت به تالش برخی برای 

 .خواستار دقت بيشتر مردم شد
اند،  رسانی را از ما گرفته در چنين شرايطی که ابزار اطالع: "وی در پايان افزود

اند، بايد ضمن استفاده  ها را توقيف کرده احزاب را به تعطيلی کشانده و روزنامه
از فضای مجازی با اطالع رسانی چهره به چهره آگاهی بخشی عمومی را 

 ."افزايش داد

متاسفانه شرايطی را که ذکر : دبيرکل حزب اعتماد ملی در اين زمينه گفت
بنده و خانواده ام نيز همچون مردم تحت . فشار نيز زياد است. کرديد، وجود دارد

فشار زيادی هستيم و مسائلی را که بر خانواده من نيز چون مردم گذشت را می 
برای تضعيف روحيه حتی از شايعه ای که من دچار بيماری صعب . دانيد

اين فشارها . العالجی شدم نيز استفاده کردند ولی نتيجه ای در بر نداشته است
وليکن ملت آگاه هستند و هوشيارانه در قبال اين . عمق قضيه را بيشتر می کند
برخی جهت بقاء خود مترصد فرصتند تا خشونت . جريان مشکوک ايستاده اند

بيشتری را در جامعه رواج دهند لذا بايد دقت بيشتری نمود، چرا که ما هم عضو 
در چنين شرايطی که ابزار اطالع رسانی را از ما . اين انقالب و حکومت هستيم

گرفته اند، احزاب را به تعطيلی کشانده و روزنامه ها را توقيف کرده اند، بايد 
ضمن استفاده از فضای مجازی با اطالع رسانی چهره به چهره آگاهی بخشی 

 .عمومی را افزايش داد
 : هاشمي 

 استمرار حضور پر رنگ سپاه در عرصه اقتصادي چه توجيهي دارد؟
 

 : جرس
در ديدار هاشمی رفسنجانی با استانداران اسبق کشور، نقش سپاه در فعاليتهای 
اقتصادی مورد سوال و بررسی قرار گرفت و رئيس مجمع تشخيص مصلحت 

استمرار حضور پر رنگ : نظام با بيان ضرورت آزاد کردن امکانات ملی پرسيد 
 سپاه در عرصه اقتصادی اآلن چه توجيهی دارد؟ 

بر اساس گزارشهای رسيده به جرس در اين ديدارهاشمي رفسنجاني در پاسخ به  
هاي برون رفت از وضعيت موجود تاآيد  حل پرسش حاضران در خصوص راه

رسيد در نماز جمعه مطرح آردم و هنوز نيز در  هايي آه به ذهنم مي حل  راه: آرد
 .آليات به آن معتقد هستم

در ابندای اين ديدار ميرلوحي، آالنتري، انصاري، سينكي، متولي و زماني از 
ها و نظرات خود در مورد  ها و دغدغه استانداران اسبق آشور به بيان نگراني

 .وضعيت فعلي آشور پرداختند
يکی از بحثهای اين جلسه ورود سپاه به عرصه های مختلف کشور و کنترل 

 .نهادهای سياسی ، امنيتی و اقتصادی کشور توسط اين نهاد بود
بر اساس گزارش رسيده به جرس يکی از شرکت کنندگان در اين جلسه با اشاره 
به سخنان اخير نماينده رهبری درسپاه در رابطه با فعاليتهای اقتصادی اين نهاد 

که با چراغ سبز هاشمی رفسنجانی وارد چنين عرصه ای شده است، نظر هاشمی 
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين رابطه . را در اين خصوص پرسيد

توضيح داد که اوال در آن زمان تمام امکانات صنعتي لجستيکی کشور در اختيار 
در اختيار گرفتن اين امکانات بعد از جنگ به هيچ روش ديگری ميسر . سپاه بود

نبود و اقدام من تاکتيکي برای آزاد کردن بخش عظيمی از امکانات ملي بود که 
ثانيا گيريم که چنين باشد، استمرار . بلوکه شدن آن در نزد سپاه توجيهی نداشت

 حضور پر رنگ سپاه در عرصه اقتصادی اآلن چه توجيهی دارد؟
در دوران پس : سعيدی چندی پيش در گفت وگويی با خبر گزاری مهر گفته بود 

از جنگ کشور به شدت نياز به سازندگی عمران و آبادانی و ترميم زيرساخت ها 
از رهبری درخواست ) آيت اهللا هاشمی رفسنجانی ( داشت و رئيس دولت وقت 

کرد که بخشی از توان مازاد سپاه به کمک دولت بيايد که مورد موافقت ايشان هم 
 .قرار گرفت و سپاه وارد عرصه های اقتصادی يا بهتر بگويم سازندگی شد

گفتنی است در حال حاضر سهامداری عمده وزارت ارتباطات تنها بخش کوچکی 
از فعاليت اقتصادی سپاه پاسداران است وبا تصويب سال گذشته شورای پول و 

اعتبار اساسنامه موسسه مالی و اعتباری انصار ، اولين بانک وابسته به سپاه 
 .پاسداران ايران به زودی فعاليت خود را از سر می گيرد

اين در حالی است که اين روزها محور اصلی بحث تحريم های بين المللی 
شرکتهای وابسته به سپاه است و آمريکا دامنه تحريم ها عليه سپاه پاسداران را 

گسترش داده و يک مقام ارشد اين نهاد و چهار شرکت وابسته به آن را به 
 .فهرست تحريم های يکجانبه خود اضافه کرده است

اينها تنها بخشی از فعاليت اقتصادی اين نهاد است و کارشناسان اقتصادی معتقد 
 . هستند که نفوذ اين نهاد در اقتصاد ايران بسيار زياد است

محور ديگری که در اين جلسه مورد بررسی و پرسش واقع شد، حضور گسترده  
نيروهای سپاهی در عر صه های مختلف امنيتی و سياسی کشور بود در اين 

خصوص به تحليلی که از سوی سپاه در اين رابطه ارايه می شود پرداخته شد که 
گفته می شود برخی فرماندهان سپاه معتقدند که عليرغم مخالفت بخشی از جامعه 

اشمی در پاسخ به ه .با حاکميت می توان همانند صدام حسين به حکومت ادامه داد
اين تحليل تصريح می کند که اينجا ايران است و مطابق مبانی ديني و قانون 
  .اساسی ما اتکا به مردم و رضايت اکثريت ايشان الزمه حکومت داری است
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 ها  انسان  خون  کيميای  طال، اين
 کند آنجا  می  خدايی
   ست انگيز دنيايی شگفت

 دور   های قرن  همچون  که
   ست آلوده  ، دامن آزار سياهان  هنوز از ننگ
   ست و بيهوده  پوچ  های حرف  و انسان  در آنجا حق

   آزادست  ريزی  ، خون کشی ، آدم در آنجا رهزنی
 در زنجير   آزادی  و پای  و دست
   ، دخترم عزيزم
   با من  دشمنی  برای  آنان
 با تو   دشمنی  برای
 کردند   شان  اعدام  با راستی  دشمنی  برای

   ياران  که  و هنگامی
   بر لب  با سرود زندگی

 رفتند  می  مرگ  سوی  به
 لبخند   در چشمشان  زد چو گل اميد آشنا می

 خواندند  ، آواز می زندگی  شوق  به
 خود با وفا ماندند   روشن  راه  به  و تا پايان
   عزيزم
 را، ز جا برخيز   اشکت  از چهره  کن  پاک

 در تو   ، من ای زنده  تو در من
   ميريم ما هرگز نمی

 و تو با هزاراِن دگر   من
   گيريم می  را دنبال  راه  اين

   پيروزی  ماست  از آن
 فردا   ماست  از آن
   و بهروزی  شادی  با همه
   عزيزم

   ست آبادی  کار دنيا رو به
 دمد امروز  می  شهيدان  از خون  که  و هر الله

 ) ه ا سايه(هوشنگ ابتهاج."  ست نويد روز آزادی
به اميد روزی که انسان ها برای بيان عقايد خود به بند کشيده نشوند و مجازات 

 . اعدام از صحنه روزگار حذف گردد
 

منصوره  -) مادری که داغ بنج فرزند و داماد را کشيده است(مادر بهکيش 
 بهکيش 

  ١٣٨٩ارديبهشت  ٢۴

 دكتر متين فتاحيان بازداشت شد
 

 
 خبرگزاری هرانا 

دکتر متين فتاحيان شهروند کرد ساکن تبريز از سوی نيروهای امنيتی در اين 
 .شهر بازداشت شد

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، يک پزشک ساکن تبريز به نام متين فتاحيان در 
طی هفته گذشته از سوی نيروهای امنيتی در اين شهر بازداشت بازداشت و به 

 . مکان نامعلومی منتقل شده است
شايان ذکر است، ماموران امنيتی در يورش به منزل شخصی اين پزشک، ضمن 

 .تفتيش منزل برخی از وسايل نامبرده را نيز ضبط کردند
 

 هر چه بكشند، بر عزمشان مي افزايند 
مادری که داغ بنج فرزند و داماد را کشيده (نامه ی تسليت مادر بهکيش  •

 ١٩و منصوره بهکيش به خانواده های پنج تن عدام شدگان روز ) است
 ...ارديبهشت 

  :اخبار روز

هر چه بيشتر بکشند، ممکن است از تعداد معترضين بکاهد ولی بر عزمشان می 
 ! افزايد

از خواب بيدار شده بودم و دخترم منصوره . يک شنبه ساعت پنج بعدازظهر بود
برايم چای آماده کرده بود و می خواستيم دو تايی ساعتی با هم بنشينيم و گپ 

عکس پنج . تلويزيون راروشن کرد و يکی از کانال های خبری را گرفت. بزنيم
نفر از زندانيان سياسی را نشان می دادند و پايين عکس ها نوشته هايی رد می 

شيرين علم هولی، فرزاد کمانگر، مهدی اسالميان، فرهاد وکيلی و علی . "شد
دخترم يک باره به جای خود ميخکوب ! به همين سادگی". حيدريان اعدام شدند

گفتم چه شده است؟ با حالتی آشفته . شد و ديگر به حرف های من توجهی نمی کرد
او که نوشته های زير . مامان جان کمی صبر کنيد ببينم جريان چيست: گفت

که رسيد به ناگاه از جايش " اعدام شدند" تصاوير را تعقيب می کرد، به کلمه آخر
". ای داد اعدامشان کردند " بلند شد و دستهايش را بر چهره کشيد و فرياد زد 

. وقتی جريان را برايم گفت، دو دستم را محکم به پايم کوييدم و سرم را باال گرفتم
خدايا تا به .دلم می خواست فرياد بزنم، فريادی آنقدر بلند که همه مردم دنيا بشنوند

 .... و ! کی کشتار، تا به کی اعدام؟
آنها مرا ياد دختر و چهار پسرم زهرا، . يک دختر با چهار پسر، وای چه شباهتی

. کشته شده بودند ۶٠محمود، محمدرضا، محسن و محمدعلی انداختند که در دهه 
او معلم . دخترم داستان فرزاد را برايم گفت و برخی نامه هايش را برايم خواند

همو که در . او مرا به ياد پسرم محمود انداخت. بود و قيافه معصومی داشت
شيرين مرا به ياد دختر نازنين ام زهرا . روستاهای خراسان درس می داد

من و دخترم منصوره . انداخت، همو که در جنوب شهر مشهد تدريس می کرد
پرسيدم . هيچ کدام آنها را نمی شناختيم ولی همه به نظرمان آشنا می آمدند

می گويند برخی در عمليات " درست نمی دانم : جرمشان چه بود، دخترم گفت
يکی از آنها معلم بود و نامه های بسيار زيبايی " بمب گذاری مشارکت داشته اند

ديگری دختر کردی است که ظاهرًا برای فرار از ازدواج . از زندان می نوشت
ديگری به خاطر کمک مالی دويست ... ناخواسته به کردستان عراق فرار کرده و 

هزار تومانی به برادرش که همين اواخر اعدام شده به مرگ محکوم شده است و 
داشتم ديوانه می شدم، هر چند خوب می دانستم که . ديگران به جرم هايی مشابه

جرم تراشيدن و به ناحق کشتن انسان ها در اين کشور بالزده چيزی معمول 
است، مگر فرزندان ما را به چه جرمی کشتند، چند نفرشان آدم کشته بودند؟ چند 
نفرشان در عمليات تروريستی شرکت کرده بودند؟ چند نفرشان در زندان مسلح 

 شده بودند که حکم زندانی و يا آزادی آنها به اعدام تبديل شد؟ 
 ... مادران و خانواده های جان باختگان شيرين، فرزاد، مهدی، فرهاد، علی و 

ما درد شما و ساير مادران و خانواده هايی که در طی اين سال ها عزيزانشان را 
اطمينان . ما را در غم خود شريک بدانيد. از دست داده اند به خوبی حس می کنيم

داشته باشيد که با کشتن انسان ها، بخصوص انسان های در بند و بی دفاع، نمی 
توانند صدای مردم را خفه کنند و هر چه بيشتر بکشند مردم در راهشان مصمم 
. تر می شوند، ممکن است تعدادشان کم شود ولی بر عزمشان افزوده می شود

مطمئن باشيد که ماه پشت ابر پنهان نمی ماند و بايستی روزی پاسخ گو باشند و 
 . آن روز دور نيست

 بود   خبر کوتاه"
 ! کردند  شان  اعدام

   برخاست  دخترک  خروش
 لرزيد   لبش

 پر شد   از اشک  اش خسته  دو چشم
 را سر داد   گريه
 پر درد   با کوششی  و من
   کردم  را نهان  اشکم

 کردند؟   چرا اعدامشان
 آلود  اشک  ، با چشم پرسد ز من می

   ، دخترم عزيزم
   ست انگيز دنيايی آنجا شگفت

 کند آنجا  می  فرمانروايی  و دشمنی  دروغ



11 

 1389ارديبهشت ماه   28

 استمداد همسر جعفر كاظمي، زنداني محكوم به اعدام 
 از دبير كل سازمان ملل

 
رودابه اکبری همسر جعفر کاظمی زندانی محکوم به اعدام حوادث بعد از 

ای به دبير کل سازمان ملل برای نجات جان همسرش  انتخابات با نوشتن نامه
 .کمک خواست

شهريور ماه سال گذشته بازداشت و به اعدام محکوم  ٢٧جعفر کاظمی، در تاريخ 
بيست و پنج اردی بهشت ماه از تاييد حکم   دادستان تهران روز شنبه. شده است

شدگان پس از انتخابات خبر داد که نام جعفر کاظمی  اعدام شش نفر از بازداشت
به گفته دی ادستان تهران، اين . هم در ميان آنان قرار داشت؛ سخن به ميان آورد

زندانی به هواداری از سازمان مجاهدين خلق متهم و در دادگاه به اعدام محکوم 
 . شده است

ی همسر جعفر کاظمی به دبيرکل سازمان ملل به  به گزارش بامداد خبر، متن نامه
 :شرح زير است

 ٢اينجانب رودابه اکبری خانه دار و همسر زندانی سياسی جعفر کاظمی،دارای 
 .فرزند می باشم

در خيابان هفت حوض درشهر  ١٣٨٨شهريور ماه  ٢٧همسرم را در تاريخ 
وی . هفته خبری از او نداشتم ٢صبح دستگير کردند و به مدت  ۶تهران ساعت 

روز در سلول انفرادی در شرايط بدی به سر  ٧۴روز تحت شکنجه بوده و  ٣
 .برد

اتهام وارده به همسرم هواداری و تبليغ از سازمان مجاهدين و ديدار با فرزندمان 
 .در اشرف بوده است

ماه  ٣روز شکنجه و  ٣وضعيت او در داخل زندان به اين نحو بوده که پس از 
انفرادی ايشان را تحت فشار برای انجام مصاحبه تلويزيونی کردند و وقتی با 

مقاومت وی روبه رو شدند اقدام به شکنجه و ضرب شتم شديد نمودند به طوری 
دندان او گرديد هم اکنون همسرم در شرايط جسمی و  ٣که منجر به شکسته شدن 

 .ای به سر می برد روحی نگران کننده
بعد از دادگاه اول که حکم اعدام از سوی قاضی مقيسه ای صادر شد وکيل 

همسرم شفاها اعتراض نمودند که حکم صادره برای اتهام موجود که فقط تبليغ 
عليه نظام بوده بسيار سنگين و غير قانونی است که همان جا قاضی پرونده اعالم 

طبق . من تحت فشار مقامات باال مجبور شدم چنين حکمی صادر نمايم: "می دارد
صفحه بوده و  ٣گفته وکيل همسرم اليحه تنظيم شده جهت دادگاه دوم که 
ای به آن نگرديد و درحد  اختصاص به تبليغ عليه نظام بود، اصال در دادگاه اشاره

نام قاضی دوم برای دادگاه تجديد . را تاييد کردند) اعدام(خط کوتاه حکم اول  ٢
 .می باشد) زرگر(نظر 

بازجو به همسرم گفت که ما برای حفظ نظام احتياج به چند قربانی داريم که يکی 
خواهند که مصاحبه برای  مجددا از همسرم می. ها به نام تو افتاده است از قرعه

شوند، چرا که  درگيری روز عاشورا انجام بدهد که با مخالفت وی روبرو می
کنند در  بازجويان او را تهديد می. ماه قبل از عاشورا دستگير شده بود ٣همسرم 

صورت عدم موافقت جهت انجام مصاحبه همسرو فرزندت را جلوی چشمانت 
دهيم وعليرغم تهديد بازجويان مبنی براينکه همسرت را  تحت شکنجه قرار می
کنيم ولی باز او در مقابل انجام هرگونه مصاحبه مقاومت  جلويت قطعه قطعه می

االجرا  کنند که اعدام وی الزم کند و درمقابل مقاومت همسرم به وی اعالم می می
در انفرادی بودند ايشان را يک  ٢٠٩روز که در بند  ٧۴بعد از . باشد و قطعی می

 .منتقل می کنند ٣۵٠هفته به جائی به نام سوئيت و بعد از آن به بند 
مدت سه هفته عليرغم مراجعات مکرر من و فرزند کوچکم به زندان برای ديدار 

 .پدرش، هيچ مالقاتی ندادند
شود؟  در کدام قانون و قاموس و در کدام کشور ديدار با فرزند جرم محسوب می

اگر ديدار با فرزند از نظر جمهوری اسالمی جرم است و گناهی است که حکمش 
 .اعدام بايد باشد، بله همسر من گناهکار می باشد

با توجه به وضعيت وخيم زندانيان سياسی و با توجه به عدم رسيدگی به احکام 
ضد حقوق بشری و غير قانونی و بی گناهی عموم زندانيان سياسی، درخواست 

 .رسيدگی فوری و عملی در باب عدم اجرای احکام صادره اعدام را دارم
های  باشد بلکه همه خانواده شرايط باال فقط خاص همسر من و خانواده ما نمی

زندانيان سياسی، در شرايط بد روحی هستند و خواهان اقدام عملی و فوری 
 .باشند سازمان ملل متحد و کميسر عالی حقوق بشر می

 با تشکر رودابه اکبری
 همسر زندانی سياسی جعفر کاظمی

 ١٣٨٩ارديبهشت 

 محكوميت امير خسرو دليرثاني به تحمل
 چهار سال حبس تعزيري 

 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
مذهبی و عضو کميته پيگيری بازداشت های -امير خسرودلير ثانی از فعالين ملی 

دادگاه انقالب به رياست قاضی مقيسه، به تحمل  28خودسرانه، از سوی شعبه ی 
 .سال حبس تعزيری محکوم شد 4

 26بنا به اطالع گزارشگران هرانا، امير خسرودلير ثانی روز يکشنبه مورخ 
 28زندان اوين جهت ابالغ حکم از زندان به شعبه  350اردی بهشت ماه، از بند 

 . دادگاه انقالب منتقل شد، تا حکم صادره به رويت وی برسد
بازداشت شده، ) عاشورا(دی ماه  6اتهام دليرثانی که در پی اعتراضات مردمی 

 .عنوان شده است" اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرايم عليه امنيت کشور"
گفتنی است کميته ی پيگيری بازداشت های خودسرانه، کميته ای است که در 

مذهبی -توسط گروهی از تشکل های سياسی سابقه دارملی و ملی 1386تيرماه 
 .پايه گذاری شده است

 

 فعال دانشجويي از دانشگاه علم و صنعت 4اخراج 
 

 :خبرگزاری هرانا
تن از فعالين دانشجويی دانشگاه علم و صنعت بر اساس صدور احکام کميته ی  4

 .انضباطی اخراج شدند
بر هم "، "تشويش اذهان عمومی"، "اقدام عليه امنيت ملی"اتهام اين دانشجويان 
تحريک و رهبری دانشجويان در تجمعات قبل و بعد از "، "زدن نظم عمومی

از " (برگزاری مراسم سوگواری برای شهيد کيانوش آسا"و هم چنين " انتخابات
 .عنوان شده است) جان باختگان حوادث بعد از انتخابات

 :به گزارش کلمه، اسامی و احکام اين دانشجويان به شرح زير است
سال محروميت از تحصيل در کليۀ  ۵اخراج از دانشگاه به همراه  :پويا شريفی

 دانشگاه های کشور
که با اتمام (ترم محروميت از تحصيل با احتساب سنوات  ۴: حميد رضا صحرايی

 .)شدن سنوات منجر به اخراج ايشان از دانشگاه می شود
که با اتمام شدن (ترم محروميت از تحصيل با احتساب سنوات  ۴ :علی اسداللهی

 .)سنوات منجر به اخراج ايشان از دانشگاه می شود
که با اتمام شدن (ترم محروميت از تحصيل با احتساب سنوات  ۴ :سّجاد درويش

 .)سنوات منجر به اخراج ايشان از دانشگاه می شود
به دليل حکم صادره از ادامه ی تحصيل در " پويا شريفی"الزم به ذکر است آقای 

وی که از فعالين . مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امير کبير نيز بازماند
دانشجويی دانشگاه علم و صنعت بود، سابقه ی مدير مسئولی نشريه ی 

 .را داشت" جمهوری"
رشته ی مهندسی مکانيک، دبير  ٨٣دانشجوی ورودی " حميد رضا صحرايی"

علی "، "پويش"اسبق شورای صنفی و مدير مسئول هفته نامه توقيف شده ی 
رشته ی مهندسی راه آهن، دبير اسبق کانون  ٨۴دانشجوی ورودی " اسداللهی

رشته  ٨۴دانشجوی ورودی " سجاد درويش"شعر دانشگاه و فعال مطبوعاتی و 
و از فعالين " تريا"ی مهندسی صنايع، مدير مسئول نشريه ی توقيف شده ی 

 .دانشجويی دانشگاه علم و صنعت بودند
(پيش تر کميته ی انضباطی دانشگاه علم و صنعت، در شهريور ماه سال گذشته 

با صدور احکام انضباطی برای اين فعالين دانشجويی پرونده ی آن ها را ) ١٣٨٨
برای تشديد مجازات به وزارت علوم ارجاع داده بود و از آن تاريخ اين 

 .دانشجويان به دانشگاه و خوابگاه ممنوع الورود شده اند
. در روند رسيدگی به اين پرونده ها موراد غير قانونی فراوانی به چشم می خورد

، عدم )آقای پويا شريفی(از جمله صدور حکم برای دانشجوی فارغ التحصيل 
اجازه ی دفاع حضوری و حتی در يکی از موارد عدم دعوت از دانشجو برای 

تفهيم اتهام، تأخير غير قانونی در صدور احکام که طبق آئين نامه حداکثر ظرف 
 .…مدت يک ماه می باشد و
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 گفتگو ها و مقاالت

خرداد  ٢٩تا  ٢٢همين تصور در فاصله ی . (خود ترغيب و وادار خواهند کرد
هم وجود داشت و منشاء بسياری از تصميم هايی شد که ای کاش هرگز  ٨٨

خرداد که آقای  ٢٩از جمله خالی گذاشتن خيابان ها در روز  –گرفته نمی شدند 
اصالح طلبان بعد از آن که نتوانستند رهبری ). خامنه ای به نماز جمعه آمد

حکومت را با خواسته های خود همراه سازند، در دو راهی سرنوشت ساز 
از طول و عرض خواسته ها و اهداف . تاريخی، راه انحرافی را در پيش گرفتند

خود کاستند و آن قدر خود را کوچک کردند که در قالب معيارها و خط قرمزهای 
نتيجه آن شد که کسانی مثل هاشمی رفسنجانی به منجيان آن . جای بگيرند »نظام«

ها تبديل شدند و داليل عدم موفقيت آن ها در دوران رياست جمهوری محمد 
 . ها افتاد»راديکال«ها عنوان شد و تقصيرها نيز به گردن »چپ روی«خاتمی 

 . اين سير قهقرايی همواره ادامه يافت
و ضربه ی مهلک و کاری جناح کودتا به  ٨٨خرداد  ٢٢کودتای انتخاباتی 

اصالح طلبان که به قصد بيرون کردن آن ها از ساخت قدرت و پايان بخشيدن به 
صورت گرفت، اصالح طلبان را الجرم به  »انتخابات رقابتی و عادالنه«دوران 

تقلب بزرگی که مهم ترين پيامش پايان دادن به . مواضع اپوزيسيونی نزديک کرد
ته مانده های همان دوران طاليی بود که اصالح طلبان هنوز خواب آن را می 

واکنشی که با اعتراضات غيرمنتظره و . بينند، آن ها را ناچار به واکنش ساخت
گسترده ی مردمی همراه شد و آن ها را به همراهی با بعضی از خواست های 

 . مردم، ترغيب کرد
مذهبی را  –فروکش موقتی جنبش سبز، محافظه کاری در اصالح طلبان دولتی 

بار ديگر تشديد کرده است و آن ها از ميان روزنه ها و شکاف ها، به دنبال 
 . امکاناتی می گردند که مناسبات خود را با جناح غالب احيا کنند

حکومتی را در ايران از هم  –سرکوب شديد، سازمان اصالح طلبان دولتی 
تشکل های اصلی آن ها منحل شده و يا امکان فعاليت چندانی . پاشانده است

ندارند، رهبران و مسئوالن آن ها به زندان افتاده اند و در اين شرايط سرکوب، 
مذهبی در خارج از کشور مستقر شده و  –بخشی از جريان اصالح طلبی دولتی 

شگفت انگيز . پيش از پيش رسالت سخنگويی اين جريان را بر عهده گرفته است
اين است که بيشترين خصايل محافظه کارانه را همين بخش از اصالح طلبان که 

و فارغ از فشارها در داخل کشور، مواضع بازتری  »دنيای آزاد«بايد قاعدتا در 
 . اتخاذ کنند، بروز داده اند

سياست انحصارگرانه در برابر نيروهای دگرانديش، دشمنی با نيروهای چپ و 
انقالبی و هر نوع نشانه ی راديکاليسم و باالخره دفاع استوار و پايدار از نظام 

پرهيز از «، »مسالمت«جمهوری اسالمی که در پوشش های مختلف نظير 
عرضه می شود، مشخصه  »کار فرهنگی مهم تر از تغيير حکومت«و  »خشونت

مذهبی را تشکيل می  –های بخش خارج از کشوری اصالح طلبان حکومتی 
 . دهد

در حالی که يکی از مهم ترين پيام های جنبش سبز و مردمی که در ماه های 
اخير برای تغيير به خيابان ها آمدند، اتحاد نيروها و تشکيل آلترناتيوی از طيف 

های مختلف و گرايش های گوناگون جامعه ی ما برای مبارزه ی مشترک با 
استبداد حاکم بر کشور است، کمترين همراهی با اين خواسته ی عمومی و حتی 
بيشتر از آن، مقاومت آشکار و پنهان در برابر آن، از سوی همين طيف اصالح 

اوج اين انحصار طلبی در بيانيه ی مشهور پنج نفره . طلبان صورت گرفته است
اما اين بيانيه تنها يک . اصالح طلبان خود را نشان داد »اتاق فکر«و تشکيل 

. نقطه ی برجسته از سياستی بوده است که در اين ماه ها همواره ادامه داشته است
دولتی بنگريد، به زحمت می شود  –به سايت های مهم اصالح طلبان مذهبی 

آن ها نه تنها راه رسانه . نشانه ای از حضور نيروهای دگرانديش در آن ها يافت
های خود را به روی صداهای مختلف نگشوده اند، بلکه می کوشند با امکانات 

نسبتا گسترده ای که در دست دارند، راه دگرانديشان را به رسانه های عمومی و 
چنين تالش ها و اقداماتی با يک . راديو و تلويزيون های فارسی زبان را ببندند

 . سياست دموکراتيک آن طور که اصالح طلبان ادعا می کنند، همخوانی ندارد
اصالح طلبان از اين امکانات، برای حمله به رقبای خود و به ويژه نيروهای چپ 

 . و راديکال استفاده می کنند
دولتی در خارج از کشور عليرغم آن که  –نتيجه آن که، اصالح طلبی مذهبی 

دست بازتر و امکانات بيشتری دارند، نسبت به رهبران اصالح طلب در داخل 
 . ايران، نظير مهندس موسوی و مهدی کروبی، چندين گام عقب مانده اند

 
  »دهه ی طاليی«: کليد رمز

 
برای بسياری از مردم، دفاعيه ی پرشور بخش بزرگی از اصالح طلبان از سال 

و ناميدن آن سال های سر به دار کردن، کشتارهای گروهی و اعدام  ۶٠های 
 شگفت انگيز است و پرسش های  »دهه ی طاليی«های دسته جمعی، به عنوان 

 پس چه كسي دارد جنايت مي كند؟ 
 اسالمی و يک  –بررسی سير قهقرايی اصالح طلبی دولتی 

 فرخ نگهدار : نمونه ی دنباله روانه
 تابان . ف

 :اخبار روز
پرسش اينجاست چرا آقای نگهدار در زمانی که دست آقای خامنه ای بيشتر از • 

هر وقت به خون آزاديخواهان ايران آغشته است، می خواهد برای او اعتبار 
بخرد و ثابت کند که او هم انسانی است مثل انسان های ديگر؟ بدون رقيق کردن 
و ختثی کردن نفرت عميقی که امروز جامعه ی ما از آيت اله علی خامنه ای به 

عنون سردمدار سرکوب مردم، کشتار آن ها، شکنجه و تجاوز به آزاديخواهان در 
زندان دارد، مگر می توان زمينه ی مناسبی برای دفاع از ادامه ی واليت او و 

وی در برابر خواست برکناری او از  »تغيير رفتار«طرح شعار بی سروته 
 ...قدرت را فراهم آورد؟ 

 : اخبار روز
 

 به خاطره فرزاد کمانگر، که به جای اليروبی باطالق 
  به فکر دريا بود

 
حکومت جمهوری اسالمی در برابر هر تالشی . سرکوب در ايران بی داد می کند

برای اصالح امور به سختی مقاومت می کند و بيش از پيش به يک حکومت 
سياست هايی که در بيش از يک دهه ی گذشته . بسته و خون ريز تبديل می شود

کوشيده اند، با حفظ ساختارهای نظام، نوعی رفرم و اصالحات را در آن برقرار 
کنند، امروز بيش از گذشته فاقد چشم انداز هستند، دليل آن همين حکومتی است 

سلطه ی انديشه های اصالح طلبانه بر فضای . که امروز در برابر چشمان ماست
سياسی کشور، جنبش مردمی را از کارايی الزم برای مقابله با استبداد حاکم 

بدون رهايی جامعه ی ايران از چنين افکار و انديشه هايی . محروم ساخته است
که می خواهند مبارزات مردم را در چارچوب حکومت جمهوری اسالمی 
محصور و محدود کنند، پيروزی بر استبداد و بناکردن يک دموکراسی در 

هواداران پيگير دموکراسی . کشور، بيش از پيش به امری محال تبديل شده است
در ايران، چاره ای ندارند جز آن که تالش کنند جنبش های سياسی، مدنی و 

 . مذهبی موجود رها کنند –صنفی را از سلطه ی تفکر اصالح طلبانه ی دولتی 
من همچنان معتقدم که سياست صحبح . اين سخن، دعوت به تقابل و دشمنی نيست

در نزد نيروهای خواهان تغيير وضعيت موجود در جهت دموکراسی؛ آن است 
که از هر تالش نيروهای اصالح طلب در جهت تضعيف استبداد در ايران 

. حمايت شود و راه های اقدامات مشترک تا هر جا که ممکن است، جستجو شود
اما در عين حال نيروهای خواهان تغيير و تحوالت دموکراتيک در ايران، نبايد 

دولتی در ايران تن بدهند و بدتر از آن  –به هژمونی سياسی اصالح طلبی مذهبی 
 . در اين سياست ها غرق شوند

 
 حکومتی  -سير قهقرايی انديشه ی اصالح طلبانه ی مذهبی 

 
قدمت اصالح طلبی در جمهوری اسالمی، به همان نخستين روزهای تاسيس آن 

شاخص ترين جريان در اين ميان مهندس مهدی بازرگان و نهضت . بر می گردد
با اين . مذهبی معروف شدند، بوده اند –آزادی و سپس نيروهايی که بعدا به ملی 

حال موج اول اصالح طلبی مذهبی که ريشه ی آن از حکومت هم بسيار زود 
کنده شد، هرگز نتوانست به گفتاری فرادست و با حتی قابل اعتنا در ايران تبديل 

 . شود
موج دوم با دوران رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز شد و سپس در 

دوران محمد خاتمی به گفتمان مسلط در ميان نيروهای سياسی در کشور تبديل 
 . را پديد آورد »دوم خرداد«شد و اصالح طلبی 

بسياری از ناظران سياسی انتظار داشتند بعد از ناکامی های اصالح طلبان در 
جريان دو دوره ی رياست جمهوری محمد خاتمی، آن ها در صدد تصحيح اهداف 
و سياست های خود بر آمده و به سوی انطباق بيشتر با تفکر دموکراتيک حرکت 

اما صرف نظر از نمونه های پراکنده ای که هيچ گاه نتوانستند به جريان . کنند
مذهبی تبديل شوند، اين انتظار نه تنها تحقق  –موثری در اصالح طلبی دولتی 

 . نيافت، بلکه مجموعه ی جريان در جهتی خالف و قههرايی حرکت کرد
تصوری  -حکومت جمهوری اسالمی  –اصالح طلبان، از حکومت خود 

محمد خاتمی، با بيست ميليون رای به  ٧۶وقتی در خرداد ماه . غيرواقعی داشتند
رياست جمهوری برگزيده شد، او و اطرافيانش بر اين تصور بودند که به پشتوانه 

 را به پذيرش خواسته های  »هسته ی سخت نظام«ی اين آرا، آيت اهللا خامنه ای و 
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در . بيرون خزيد و نيروهايی از اپوزيسيون را جلب کرده و تحت تاثير قرار داد
کنار اصالح طلبی دولتی، که حاملين اصلی آن دولتمردان حکومتی بودند که به 
دنبال بهبود موقعيت های سياسی و اقتصادی خود می گشتند، اصالح طلبی در 

اين اصالح طلبی، . ميان نيروهای اپوزيسيون الئيک و غيرمذهبی شکل گرفت
سياستی بود که به تدريج از فکر تغيير حکومت فاصله گرفت و به روش اصالح 

اين نوع اصالح طلبی در نخستين سال های موجوديت خود، . حکومت روی آورد
اصالح طلبی خود را با امکان اصالح حکومت و روزنه هايی که باز شده بود، 

در چهارچوب باورهای  –، اما هيچ گاه نتوانست، گفتمانی مستقل .توضيح می داد
ارايه کند و به تدريج و هر چه جلوتر آمد، سيطره  –الئيک و جمهوری خواهی 

دولتی در ايران را پذيرفت و چنان در آن حل و  –ی گفتمان اصالح طلبی مذهبی 
با آن تنيده شد که تشخيص آن از گفتمان اصالح طلبی مسلط بر جامعه، به تدريج 

اين شاخه از اصالح طلبی، نيز همراه با شاخه ی مذهبی . دشوار و دشوارتر شد
دولتی و تحت تاثير آن، در جريان وقايع دوازده ساله ی اخير ايران هر چه  –

ديوار استبداد را سخت تر يافت، از ابعاد خواسته های خود کم کرد و سيری 
شاخه ی غيرحکومتی اصالح طلبی در ايران، که بر اساس امکان . قهقرايی پيمود

اصالح در حکومت شکل گرفته بود، به تدريج خود را از قيد زمان و مکان و 
شرايط مشخص رها ساخت و اصالح طلبی را به يک آيين تبديل کرد که اصول 

و انديشه ی حاکم بر آن، شامل زمان و مکان و حکومتی که در کشور موجود 
آن . است، نمی شود و در هر حال و برای همه ی شرايط و زمان ها صادق است

جبهه ی . نشدند، مبتکر و بنيان گذار هيج انديشه ی تازه ای نگرديدند »نو«ها 
در دستگاه فکری آن ها هيچ تحولی اتفاق نيفتاد، مفاهيم . خود را عوض کردند

تعويض  »مسالمت«با  »قهر«گرفت و  »رفرم«را  »انقالب«جای . جابجا شدند
، شيفته ی »قهر«عاشقان . شد بدون آن که مطلق گرايی شان تحولی پيدا کند

 . زانو زدند »رفرم«در برابر  »انقالب«شدند و تقديس کنندگان  »مسالمت«
منظور همه جا  -آن چه امروز اين اصالح طلبی غيرمذهبی ارايه می کند، 

 -سياستمدارانی است که اصالح حکومت را در برابر تغيير آن قرار داده اند 
حرف تازه و مستقلی نيست، اصالح طلبی غيرمذهبی به کپی اصالح طلبی دولتی 

مذهبی در ايران تبديل شده است و می کوشد آن چه را آن ها می گويند، به  –
 . زبان غيرمذهبی ترجمه کند

 
  نمونه ی فرخ نگهدار

 
در ميان اصالح طلبان غيرمذهبی، فرخ نگهدار از شناخته شده ترين و در عين 

مواضعی که او بعد از انتخابات رياست جمهوری . حال افراطی ترين آن هاست
اصولگرايی «اتخاذ کرده، به تدريج او را از مرز اصالح طلبی به سوی  ٨٨سال 

اين مواضع، حاصل يک روند فکری است که . عقب برده است »اصالح طلبانه
در ميان نيروهای خارج از . رسيده است »پختگی«در ده ساله ی گذشته به مرز 

حکومت و غيرمذهبی، او از جمله معدود کسانی است که صريحا با خواسته ی 
اوست و می  »تغيير رفتار«برکناری آيت اهللا خامنه ای مخالفت کرده و خواهان 

رهبری يک «گويد و می خواهد که آقای خامنه ای از موضع اخير خود، يعنی 
رهبری حکومت «دست بردارد و به موقعيت سابق خود، يعنی  »جناح حکومت

 . بر گردد »اسالمی
من اگر بخواهم مواضع او را با مواضع شخصيت های شناخته شده ی حکومت 

اسالمی قياس کنم، به نظرم می آيد، سياستی که او توصيه می کند بيشتر با 
 . سياست هاشمی رفسنجانی در طيف راست اصالح طلبان قرابت دارد

رهروان جنبش «برای بررسی پاره ای از جهات عمده ی نظرات وی، مقاله ی 
را انتخاب  net.emrooz-iran.politic »سبز و رهبری جمهوری اسالمی ايران

اين مقاله کمی قديمی است و در آستانه ی چهارمين همايش سراسری . کرده ام
اتحاد جمهوری خواهان ايران در مهر ماه گذشته و به قصد تسخير سياسی اتحاد 

جمهوری خواهان ايران نوشته شد، اما نظرات او را به صورت ناب و روشن 
مشی سياسی توصيه شده از جانب وی در اين مقاله، در طول . بازتاب می دهد

هشت ماهه ی گذشته، و از جمله در کنفرانس اخير او در استکهلم، همواره 
 . تکرار شده و تغيير مثبتی نکرده است

 
  پاهای چوبين استدالل

 
روش ديرينه ی فرخ نگهدار اين بوده است که دفاع از مشی خود را با حمله به 

اين روش، روشی ناپسندی نيست، اما . سياست های مخالف شروع و اثبات کند
فرخ نگهدار از اين روش به شکل ناپسندی استفاده می کند، زيرا او نظرات 

مخالفين خود را تحريف می کند تا بر اساس آن چه خود به مخالفين سياسی اش 
 . نسبت می دهد، درستی مشی سياسی خود را نتيجه بگيرد

به راستی چطور می توان ادعای دموکراسی، . بسياری را پيش می آورد
سبزانديشی، مسالمت جويی داشت و بر آن سال های سراسر استبداد، خون و 

 خشونت نه تنها چشم بست، بلکه ارزوی تکرارش را کرد؟ 
بررسی اين موضوع، می تواند به هدف ها و آرزوهای واقعی اصالح طلبی 

دورانی «دهه ی شصت اگر . مذهبی در ايران، روشنايی بيشتری ببخشد –دولتی 
نبوده است، اما کليدی طاليی برای رمزگشايی از ماهيت واقعی اصالح  »طاليی

 . مذهبی در ايران است –طلبی دولتی 
 : به دهه ی شصت از دو منظر می توان نگريست

نخست از منظر اپوزيسيون، نيروهای مخالف و فراتر از آن، اصول دموکراتيک 
از اين منظر سال های شصت، سال های سرکوب شديد مخالفان و . و حقوق بشر

دگرانديشان، سال های خفه کردن هر صدای غير و سال های سياهی است که در 
سال های اعدام های دسته . تاريخ معاصر کشور ما نظير آن را نمی توان يافت

جمعی و هر روزه ی دانشجويان و محصلين و دختران و پسران جوان، سال های 
کشتار همگانی زندانيان سياسی در زندان های حکومت که سر به هزاران می 

 . زند
از منظر . به سال های دهه ی شصت از منظر ديگری هم می توان نگريست

مذهبی امروز و مناسبات ميان جناح های حکومت  –اصالح طلبان دولتی 
از اين منظر، دهه ی شصت برای منتقدين امروز قدرت حاکم، حقيقتا . اسالمی

ميان جناح  »دموکراسی«در اين دوران نوعی از . بوده است »دهه ی طاليی«
های قدرت برقرار بوده، تعادل ميان آن ها توسط ساز و کارهای قانونی حفظ می 

شده است، چرخش قدرت در محدوده ی مسئوالن و زمامداران وجود داشته 
است، هر دو جناح شانس شرکت در انتخاباتی رقابتی و پيروزی در اين انتخابات 

 . را داشته اند
يآد می کنند، حتما از  »دوران طاليی«وقتی امروز کسانی هنوز از آن دوران به 

اگر هم با سرکوب دموکراسی و نيروهای . منظر دوم به اين سال ها می نگرند
مخالف به آن شدتی که در آن سال ها صورت گرفت، موافق هم نيستند، اما اين 

مهم برای آن ها همان دموکراسی . موضوع برايشان اهميت درجه ی اول ندارد
. درون حکومتی است که آن دوران را به دورانی طاليی برايشان تبديل کرده بود

دولتی به روشنی و  –از اين جا می توان به هسته ی اصلی اصالحات مذهبی 
آن چه اصالح طلبی . بدون پرده هايی که بر روی آن کشيده می شود، پی برد

مذهبی در پی آن است، احيای مناسبات درونی ميان جناح های حاکميت  –دولتی 
نقض فاحش حقوق شهروندی و سرکوب . بر طبق مدل دهه ی شصت است

اپوزيسيون و مخالفين در برابر اين هدف، اگر هم اهميتی داشته باشد، يک اهميت 
 . ثانوی است

اصالح حکومت، در نزد اين اصالح طلبی محافظه کارانه، در درجه ی اول 
اصالح ساز و کارهای درونی ميان جناح های حاکميت و رقابتی کردن اين 

اگر غير از اين بود و آن ها به برقراری دموکراسی در کشور می . مناسبات است
ياد  »دوران طاليی«انديشيدند، ديگر نمی بايست از دوران رونق خود به عنوان 

نمی بايست اعدام های مخالفين در همين امروز را با صلواتی ختم به خير . کنند
کنند، نمی بايست شمشير انحصارطلبی در مناسبت خود با ساير نيروهای مخالف 

وضعيت موجود را تيز کنند و داستان تلخ خودی و غيرخودی کردن ملت را 
 . همچنان ادامه دهند

مذهبی در ايران، در واکنش به انحصار روزافزون  –اصالح طلبی دولتی : پس
قدرت حکومتی توسط جناح های مخالف در حکومت شکل گرفت و اين واکنش، 

همواره تعيين کننده ی اساسی ترين خصايل و خصوصيات اين نوع از اصالح 
طلبی در ايران بوده و موجب شده است که اين اصالح طلبی هرگز به مفاهيم 

دموکراتيک نزديک نشده و همواره به عنوان يک شبه دموکراسی انحصارطلبانه 
فارغ از شعارهای تبليغاتی و مواضع گمراه کننده که به قصد جلب . باقی بماند

 –افکار عمومی صورت گرفته است، هدف اساسی و نهايی اصالح طلبی دولتی 
مذهبی در ايران، هيچ گاه استقرار يک حکومت دموکراتيک در کشور و پايان 

دادن به سيطره ی دين بر حکومت و کشور نبوده، آن ها هيچ وقت از چنين هدفی 
دفاع نکرده اند، بلکه همواره تقسيم قدرت در جمهوری اسالمی و داشتن سهمی 

 . از آن موردنظرشان بوده است
چنين اصالح طلبی ای، می تواند به درجاتی در مبارزه با استبداد موثر باشد و به 

همان درجه هم مورد حمايت نيروهای دموکرات قرار می گيرد، اما نمی تواند 
مشکالت کشور ما را حل کند و به همين دليل نيز بايد عليه سيطره ی آن بر 

 . فضای سياسی کشور مبارزه کرد
 
  »اصالح طلبی الئيک«

 
 موج اصالح طلبی حکومتی در دوران رفسنجانی، به تدريج از درون حکومت به 
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حتی آن . نيست و در هر گوشه ی ايران می توان نشانه های آن را ديد »کشور
روستائيان ياسوجی که جمع شان می کنند تا برای احمدی نژاد هورا بکشند، 

 ! »مرگ بر ديکتاتور«موقعيت که پيدا می کنند، فرياد می زنند 
سياست راديکال را نبايد تنها . هم دارد »مجری«که  »ايده«اين پروژه اما نه تنها 

مجری اين پروژه، مردمی هستند که در . در سازمان های سياسی جستجو کرد
ماه های اخير به طور ميليونی به خيابان ها آمدند و خواست صريح خود را با 

از . اعالم کردند »مرگ بر اصل واليت فقيه«و  »مرگ بر ديکتاتور«شعار 
چه می توان فهميد؟ همين مجريان پروژه ی تغيير  »مرگ بر ديکتاتور«شعار 
بخش بزرگی . را تا اينجا به دنبال خود کشانده اند »رهبران جنبش سبز«رژيم، 

از مردم در جريان اعتراضات خود، رفتن خامنه ای و تغيير رژيم را طلب کرده 
 ! می توان با آن ها مخالف بود، اما نمی توان انکارشان کرد. اند
 

  !پس جنايتکار چه کسی است؟
 

بحث را در اينجا با بررسی نظرات فرخ نگهدار نسبت به علی خامنه ای و واليت 
اين بررسی را از يک حکم تکان دهنده ی مقاله ی مورد اشاره . او دنبال می کنم
فرخ نگهدار در حاشيه ی مقاله ی خود می نويسد درس بزرگ . آغاز می کنم

ای آلوده به تمام رذايل  اين که فکر کنيم آقای خامنه«: زندگی او اين بوده است
ای بپنداريم که بر دامن  بشری است همانقدر اشتباه است که او را رهبری فرزانه

او می نويسد اين  ».ها او هم انسانی است مثل بقيه انسان. کبرياش ننشيند گرد
خود را مرهون بيل کلينتون رئيس جمهور سابق  »اين درس بزرگ زندگی«

ای با يک  ها تفاوت عمده انسان«: آمريکاست و از او نقل می کند که گفته است
همين نظر را به نوعی ديگر آقای نگهدار در کنفرانسی در ". ديگر ندارند

استکهلم دوباره تکرار کرد و خواهان يافتن زبان مشترک با احمدی نژاد و خامنه 
 . ای شد

زندگی خود را  »درس بزرگ«من نمی دانم او وقتی اين جمالت را می نوشته و 
دوره می کرده است، به ندا آقاسلطان و سهراب اعرابی فکر کرده است؟ آيا 

امروز به فرزاد کمانگر و شيرين علم هولی فکر می کند؟ به قاتالن آن ها چه؟ 
 تفاوت عمده ای نداشته اند؟ 

مطابق درس بزرگ زندگی آقای نگهدار، مستبدين قاجار با ستارخان و باقرخان، 
سرپاس مختاری با دکتر تقی ارانی، شکنجه گران ساواک با بيژن جزنی، 

آيت اله علی ... الجوردی با انوشيروان لطفی، سعيد امامی با محمد مختاری، و
خامنه ای و احمد نژاد و صادق الريجاين با ندا و سهراب و فرزاد و شيرين 

 ! ندارند »تفاوت عمده ای«
پرسش اينجاست چرا او در زمانی که دست آقای خامنه ای بيشتر از هر وقت به 

خون آزاديخواهان ايران آغشته است، می خواهد برای او اعتبار بخرد و ثابت 
کند که او هم انسانی است مثل انسان های ديگر؟ بدون رقيق کردن و ختثی کردن 
نفرت عميقی که امروز جامعه ی ما از آيت اله علی خامنه ای به عنون سردمدار 

سرکوب مردم، کشتار آن ها، شکنجه و تجاوز به آزاديخواهان در زندان دارد، 
مگر می توان زمينه ی مناسبی برای دفاع از ادامه ی واليت او و طرح شعار بی 

وی در برابر خواست برکناری او از قدرت را فراهم  »تغيير رفتار«سروته 
 آورد؟ 

که متاسفانه نه تنها دموکراتيک، که حتی انسانی  »درس بزرگ«بر پايه ی اين 
 : نيست، فرخ نگهدار در مقاله ی خود پيشنهاد می کند

 ! تغيير رژيم، نه
 ! جمهوری اسالمی بدون واليت فقيه، نه

 ! برکنار آيت اله خامنه ای و تغيير ولی فقيه، نه
 ! ، آری»تغيير رفتار ولی فقيه«

 
فعاليت سياسی يک دهه ی اخير آقای نگهدار تماما صرف همين مبارزه با فکر 

مقاله ی مورد اشاره تحت عنوان  »فراز سوم«او در . شده است »تغيير رژيم«
تمام خالقيت و تجربه خود را به  »"تغيير رژيم"جنبش سبز و نيروهای طرفدار «

کار گرفته است تا به رهبران جنبش سبز بگويد چطور می توانند با طرفداران 
 . مقابله و آن ها را منزوی سازند »تغيير رژيم«

او در توضيح سياست های خود، از تعيين سياست نسبت به علی خامنه ای 
بارها تاکيد . می نشاند »رهبر«را به جای  »نهاد رهبری«خودداری می کند و 

مطرح ) ای آقای خامنه(گذاری در قبال شخص رهبر  بحث سياست«: می کند
او سپس . »گذاری در قبال دستگاه رهبری است موضوع بحث ما سياست. نيست

 : هدف از اين سياست گذاری را چنين توضيح می دهد
وادار سازی رهبری کشور به تغيير رفتار ) فشار اجتماعی(هدف اين فشار «

 زنی با  خود و پذيرش رهبران سبز، به عنوان نمايندگان مردم و طرف چانه

 : حمله ی فرخ نگهدار به راديکاليسم بر اساس دو پيش فرض صورت می گيرد
هر تغييری در کشور را به سرنگونی حکومت ) سرنگونی طلبان(راديکال ها 

 فعلی موکول کرده و اصالحات را بی ارزش می کنند 
 . سرنگونی طلبی نيرويی در جامعه ی ما ندارد

 . اين هر دو پيش فرض کامال اشتباه هستند
 

  !هم ايده داريم، هم مجری
 

خط راديکال از جنبه نظری «: فرخ نگهدار در مقاله ی مورد اشاره می نويسد
و امکان عقب راندن " مبارزه مطالباتی"اوال به : ضعف اصلی است ٢حامل 

دهد و در واقع هر اصالحی در  های سياسی بها نمی حاکميت در قبال خواست
تواند معلوم کند که با  کند؛ ثانيا نمی امور کشور را به سقوط رژيم موکول می

تواند ثابت  خط راديکال نمی. سقوط حکومت کدام نيرو حکومت را خواهد گرفت
ها،  آيد مشخصه کند حکومتی که با ساقط کردن جمهوری اسالمی روی کار می

  ».ها و عملکردهايی بهتر از حکومت فعلی، يا قبلی، خواهد داشت سياست
به جز عده ی بسيار قليلی در بين نيروهای . اين ادعاها غيرواقعی هستند

او نمی تواند در بحث . اپوزيسيون، هيچ نيرويی شامل حکم نخست وی نمی شود
رو در رو با هيچ يک از طرفداران سياست راديکال اين ادعا را اثبات کند که آن 

اصال بعيد . »هر اصالحی در امور کشور را به سقوط رژيم موکول می کنند«ها 
حتی مجاهدين خلق، . است چنين موجوداتی را بتوان روی زمين خدا پيدا کرد

ملی مورد نظر او هيچ کدام  –بخش های عمده سلطنت طلبان و نيروهای قومی 
مجاهدين خلق در جريان اعتراضات اخير . نه چنين ادعا و نه چنين سياستی دارند

به مجلس خبرگان حکومت پيشنهاد دادند که آقای خامنه ای را برکنار و آيت اهللا 
ها عليرغم آن که خواهان  »سلطنتی«برخی از . منتظری را جايگزين او کنند

تغيير رژيم هستند، در حمايـت از جنبش سبز، پا به پای آقای نگهدار جلو می 
در ميان بخش بزرگی از چپ ها، دموکرات ها و الئيک ها که خواهان . روند

از جمله در مورد سازمان فدائيان خلق . برکناری حکومت اسالمی ايران هستند
و ديگر سازمان های  -که آقای فرخ نگهدار عضو آن است  -) اکثريت(ايران 

متحد آن، در جمهوری خواهان دموکرات و الئيک، در بخش بزرگی از اتحاد 
و در  -که باز هم آقای فرخ نگهدار عضو آن است  –جمهوری خواهان ايران 

بخش . ديگر نيروهای ملی و دموکرات، چنين ادعايی يک ادعای ناعادالنه است
از هر تغيير مثبت در  »سياست راديکال«بسيار بزرگی از نيروهای معتقد به 

حکومت استقبال و برای آن مبارزه می کنند، و اين را بارها به صراحت هم 
اين که . نوشته اند و هم گفته اند و هم تا جايی که توانسته اند به آن عمل کرده اند

آقای نگهدار گوش ها و چشم های خود را بر روی همه ی اين واقعيت ها بسته 
است و همچنين تهمت غيرواقعی خود را تکرار می کند، از سر بی اطالعی 

نگهدار اگر اين استدالل را از : دليل اين چشم و گوش بستن روشن است. نيست
دست بدهد، يکی از عمده ترين سالح های خود در جنگ با هواداران تغيير رژيم 

 . را از دست داده است
تواند ثابت کند حکومتی که با ساقط کردن  خط راديکال نمی «: او می نويسد

ها و عملکردهايی بهتر از  ها، سياست آيد مشخصه جمهوری اسالمی روی کار می
 . »حکومت فعلی، يا قبلی، خواهد داشت 

مگر آقای نگهدار می تواند . کرد »ثابت«در سياست هيچ چيز را نمی توان 
در جامعه  »اصالح«کند مبارزه ای که دست کم دوازده سال است برای  »ثابت«

ی ما جريان داشته است و او يکی از مدافعين سرسخت آن است، به سياست ها و 
عملکردهای بهتری در حکومت انجاميده است؟ فعال که حاصل اين دوازده سال 

 –تالش برای اصالح حکومت، شده است دولت احمدی نژاد و حکومت مافيايی 
چک «پس، در هيچ مبارزه ای چه رفرميستی و چه انقالبی، نمی توان . نظامی
 . داد که نتيجه الزاما به کجا خواهد انجاميد »تضمينی

؟ در اينجا پاسخ مدافعين تغيير حکومت »کدام نيرو حکومت را خواهد گرفت«اما 
همان رايی که در جمهوری ! رای مردم: کامال روشن، صريح و بی ابهام است

اسالمی ايران، نه اين بار که سی سال است از آن ها دزديده می شود، به جايگاه 
 . واقعی خود باز خواهد گشت و ساز و کار حکومت را تعيين خواهد کرد

ادعاها اخير نگهدار نشانه ی تشديد مشکل اصلی تفکر او يعنی بی اعتنايی به 
سياست «او در ايراد ديگر خود به . و توده ی عادی مردم است »پايين«

 ! »مجری ندارد) تغيير رژيم(اين پروژه «: می نويسد »راديکال
به تاسی از آقای موسوی در اينجا مايلم خطاب به ايشان يادآوری کنم، آن چه که 

مخالفت با حکومت و تغيير آن، در  »ايده«. است »ايده«در درجه اول مهم است 
جريان اعتراضات گسترده ی مردمی و يازده ماهه ی پرتالطم اخير متولد شده و 

مخالفت با حکومت و  »ايده«. نسبت به آغاز اين جنبش بسيار نيرومند شده است
 نيروهای خارج از «معدوی از  »خواست و پروژه«برکناری آن، ديگر تنها 
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 بودند؟ خوب كه چه؟ ”  پژاك“هوادار 
 رؤيا طلوعي

 
 

 :گويا نيوز
نگاران چه در ُکردستان و چه در  همه فعاالن مدنی، فعاالن حقوق بشر و روزنامه

کل ايران، باالخره بايد تکليف خود را با ادبيات و سؤنظر القاشده توسط نظام 
نظام برای حفظ قدرت . جمهوری اسالمی در طی سی سال گذشته، مشخص نمائيم

ما چرا بايد بپذيريم که تحزب تابو باشد؟ . بال منازع خود احزاب را ممنوع کرد
چرا بايد وحشت از احزاب را چنان در دل نهادينه کرد که انتساب به آن از اين 
سو و انتقاد از عملکردشان از سوی ديگر، عملن يک اتهام غير قابل بخشش به 

 حساب آيد؟ آيا اين جز قبول استبداد و ديکتاتوری معنای ديگری دارد؟ 
و در حال پخش شيرينی و شکالت، در آن بامداد يکشنبه ی * گويا سرود خوانان

به استقبال چوبه ! خونين، بدور از چشم مردمان و اين بار در اعدامی غير علنی
گويا خواسته اند که دست بندهايشان را باز کنند تا خود طناب ). ١(ی دار رفته اند

گويا به مرگ و به . به گردن افکنند و نيز با پای خود از چهار پايه پريده اند
براستی اگر دادگاهشان علنی می بود و اجازه ی دفاع می . ديکتاتوری خنديده اند

داشتند چه هنگامه ای بپا می کردند؟ هر چند اگر عدالتی و هيئت منصفه ای بود، 
آن که جان سپرد، نه آن سربداران، که . نميبايست سر بی گناهان بر دار شود

ديکتاتوريی که حتی از . ديکتاتوری سی و يک ساله ی حاکم بر ايران بود
در " فرزاد کمانگر" آموزش شجاعت به هنگام زندگی و مرگ، توسط آموزگار 

ترس حاکميت تا به آنجاست که برای توجيه ضعف و زبونی خود . هراس بود
غافل از . دست به هر اقدامی زده و آنان را تروريست بمب گذار خوانده است

اينکه افکار عمومی خواهد پرسيد کدام بمب و کدام انفجار؟ اين چه تروريستی 
است که تا آخرين لحظه های حياتش درس عشق و اميد به زندگی و آزادی 

می پذيرد که آموزگار " فرزاد"ميدهد؟ کدام روان شناس با خواندن نامه های 
 ٢(عشق و زندگی در پی ستاندن جان ديگران باشد

ی که در اوج مظلوميت و اميد به زندگی در زندان هم درس می "شيرين"؟ 
خواند و سواد فارسی می آموخت، يک بمب گذار قاتل باشد؟ اين حنا از ابتدا هم 
نزد مردم کردستان بی رنگ بود و اکنون هم در مقابل افکار ايرانيان رنگ می 

نوشته های فعالين سرشناس جنبشهای مدنی ايران که مدتی با اين عزيزان  .بازد
(دربند بوده و از اخالق و کرامت و انسانيت شان نوشته اند مويد اين مطلب است

 .(۴و٣
براستی اين مبارزان که با مرگشان هم شجاعت را در شريانهای فشرده شده ی 

يک جامعه ی غمزده و خسته از سرکوب، تزريق می کنند و به وحدت و همدلی 
جان تازه ای می بخشند، پرورده ی کدام مکتب و آئينند؟ دادستان تهران گفته که 

بگذريم از اينکه نظامی که شرم ! اعضای پژاک و طبق معمول هميشه تروريستند
کشتارهای دهه شصت، سال شصت و هفت، قتلهای زنجيره ای و دست داشتن در 
ترور انسانها از آرژانتين گرفته تا يمن و عراق وافغانستان را بر پيشانی دارد، با 

چه وقاحتی از نسبت دادن صفت تروريست به حق طلبان اقليتهای ملی و 
به سايتهای خبری منتسب به پژاک . گروهای مخالف سياسی خود بهره می گيرد

قهرمانان ُکرد را از حزبشان تاييد کرده اند" هواداری"صادقانه . مراجعه می کنم
، اما هيچ جا )۶(هم تسليت گفته است" عبداهللا اوجاالن"رهبر معنويشان  .(۵(

پژاک همواره نام و مشخصات افراد جان باخته (نشانی از عمليات نظامی نيست 
از سوی ديگر مورد اين ). در عمليات نظامی را رک و پوست کنده اعالم می کند

نشده که بيشتر احزاب مدعی " شوانه ی سيد قادر"چهارتن نيز همچون 
عضويتشان باشند، با اين وجود مرگ مظلومانه ی آنها و باور عميق به بی 

گناهيشان همه را به طرز شگفت انگيزی با هم متحد نموده و لبخند رضايت از 
اين هم صدايی احزاب ُکردی و پاسخ شايسته ی مردم ُکردستان به آنان، التيامی 

دامنه ی اين همدلی تا بدانجا می رود . بر قلب زخم ديده ی مردم کُُرد گشته است
که ُکردهای ساکن ترکيه به طرف مرز ايران و ترکيه راهپيمايی کرده و نيز در 

). ٧(تظاهرات عظيمی در شهر ديار بکر،اعدام اين بيگناهان را محکوم ميکنند
از ). ٨(شهرهای مختلف ُکردستان عراق نيز شاهد راهپيمايی و اعتراض است

فرانسه و ). ٩(همه جالب تر نيز همدلی و اعتراض افغانها به اعدام است
آيا اين همه ). ١٠(کشورهای ديگر نيز شاهد تظاهرات ُکرد و غير ُکرد است

اعتراض نشان از تبرئه ی آنان نزد دادگاه وجدان و هيئت منصفه ی افکار 
 عمومی نيست؟ 

 . »است) موسوی ١١بيانيه (حکومت، برای رسيدگی به مطالبات قانونی مردم 
 . اين چکيده ی سياستی است که نگهدار مطرح می کند

برکناری آقای خامنه ای به عنوان مسئول اول خون های بسياری که امروز در 
کشور ما به زمين ريخته شده و ويرانی و سقوط کشور، گرسنگی و دربدری 
کارگران و فرو پاشی خانواده های آن ها بر اثر فقر و بيکاری، حق مسلم و 

هيچ فکری که حتی اندکی با دموکراسی و . طبيعی و ابتدايی مردم ايران است
انسانيت قرابت داشته باشد، نمی تواند بپذيرد که جنايتکاران بر سر مقام ها و 

مسئوليت های خود بمانند و عده ای هم پيدا شوند که ملت را تشويق کنند که به 
حتی اگر مردم ايران در داخل کشور . اين جنايتکاران باشند »تغيير رفتار«دنبال 

به دليل حدت سرکوب نتوانند اين خواست را با صدای بلند و آن طور که می 
خواهند فرياد بزنند، وظيفه ی ما روشنفکران و فعالين سياسی اين نيست که در 

رای آن ها را حکومت دزديده . خارج از کشور حرف های آن را تحريف کنيم
 . است، حرف و خواست آن ها را ما مصادره کنيم

 »توازن«آقای نگهدار می تواند ادعا کند که . سياست البته دنيای عجيبی است
نخست آن که . قوا، اجازه ی طرح شعار برکناری آقای خامنه ای را نمی دهد

وقتی بخش های بزرگی از مردم خواهان برکناری . چنين ادعايی غيرواقعی است
رهبر حکومت هستند، وقتی روحانيون مورد اعتماد مردم رسما واليت او را 

اعالم می کنند، همه نشانه ی اين است که جامعه دارد برای اين تغيير  »باطل«
 . آماده می شود

رهبر حکومت، از  »تغيير رفتار«اصال چه کسی می تواند ادعا کند شعار 
خواست برکناری او نيروی بيشتری دارد و شانس موفقيتش افزون تر است؟ 

چند ديکتاتور را می توان در . کافی است نگاهی به دنيای دور و بر خود بياندازيم
خود را تغيير داده و به خواست های مردم تن داده  »رفتار«تاريخ مثال زد که 

باشند و چند ديکتاتور را می توان نمونه آورد که از کار برکنار شده باشند؟ نسبت 
من فکر می کنم شانس آن که آقای خامنه ای را . ها تفاوت زيادی با هم دارند

مجبور کنيم دست از روش خود بکشد و رفتار ديگری را پيشه کند که مطابق 
هيچ چشم اتداز  –آن هم با چنين سياستمدرانی که ما داريم  –مناقع مردم باشد 

روشنی نمی تواند داشته باشد و اگر برای کشور ما چشم اندازی وجود داشته باشد 
آن است که آقای خامنه ای و دارو و دسته اش را مجبور کنيم که قدرت را به 

 . مردم تحويل بدهند
 

سياست دموکراتيک و راديکال در جامعه ی ما، امروز از انزوا به در آمده است 
اين سياست می کوشد بر افق های تنگ و اصالح . و طنين نيرومندی يافته است

طلبانی که به نام اصالحات می خواهند ادامه ی حکومت اسالمی را در وضعيتی 
اين سياست می کوشد اين باور که با رفتن حکومت . بهتر، تجديد کنند، فايق آمد

وضع بدتر خواهد شد را باطل کند و مردم و جامعه ی ما را به افق های بلندتری 
بعد از تجربه ی يک چنين جنبش . که شايستگی آن را دارد دعوت کند

غرورآفرينی که نشان داد مخالفت با استبداد و خواست دموکراسی در جامعه ی 
ما تا چه حد نيرومند شده است، کوشش برای محصور کردن اين خواست ها در 

خواست . افق تنگ اين و يا آن جناح حکومت، کاری ناشايست و بی نتيجه است
آقای خامنه ای به عنوان . واقعی مردم ما در اين ماه ها به روشنی بيان شده است

مسئول اول وضعيت بحرانی کشور، سرکوب آزادی ها، قتل و کشتار و اعدام و 
تجاوز و دستگيری ها و کارنامه ی سياهش، شايستگی رهبری کشور ما را ندارد 

ما اکنون به پشتوانه ی جنبش مردمی ماه های . و بايد از مقام خود برکنار شود
اخير حق داريم دامنه و افق ديد خود را وسعت ببخشيم و خواهان يک حکومت 

دموکراسی در کشور بشويم، شايد امروز و فردا، به مقصد نرسيم، اما مقصد را 
گم نمی کنيم و به کسانی که ما را دعوت می کنند به جای فکر کردن به دريا، به 

 . فکر اليروبی لجنزاری باشيم که در آن زندگی می کنيم، همراه نخواهيم شد
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و عمدتن سربازان نگون بخت ناچار به ) هر کدام سرمايه ی انسانی يک ملتند
فرزندان خانواده های فقيری که قادر به خريدن خدمت ( انجام خدمت سربازی 

تخم کينه ها کاشته شده و سؤتفاهمات از هر دو . کشته می شوند) سربازی نيستند
با کالشينکف هم نمی توان حاکميت مستبد تا خرخره مسلح . سو انباشته می گردد

پس . و بی رحم را سرنگون يا وادار به پذيرش خواسته های برحق سياسی کرد
 .اين گره سياسی هر روز کورتر شده و گشودن آن دشوارتر می گردد

بر همگان آشکار است هنگامی که حاکميت کشوری تک حزبی بوده و حضور 
آنچه که در ابتدای انقالب و به . ديگران را بر نتابد جامعه استبداد زده می شود

دستور آقای خمينی به جامعه ی ايران تحميل شد همين سيستم تک حزبی بود
احزاب سراسری همچون مشارکت که در دوران آقای ). حزب جمهوری اسالمی(

خاتمی پا به عرصه ی ظهور نهاده و احزابی چون مجاهدين انقالب اسالمی که 
بدترين خاطره ها را از دوران اول انقالب در ذهن مردم ُکردستان بجا گذاشته 
بودند هرگز در ميان مردم ُکرد با اقبال و استقبال وسيع مواجه نشده و اعضای 

مشاهده ی شخص من از آن دوران تا . ُکرد آنها نيز مورد اعتماد مردم نبودند
کنون اين بود که ما ُکردها در ايران آزاد بوديم راجع به ُکردهای کشورهای 
همسايه و مشکالت آنان بنويسيم اما در باره ی خود بايد اجبارن سکوت می 

برای حلبجه يادواره برگزار می کرديم اما دريغ از اشاره ای به فشارهای . کرديم
بهرحال جامعه ی کردستان در عطش فعاليت سازمان دهی  .وارده بر خودمان

شده و حزبی می سوخت اما در ممنوعيت احزاب سنتی و با سابقه ی ُکرد به 
در . فعالين درخواست کننده ی حزب آشتی و آزادی هم مجوز داده نشد که نشد

چنين فضای تشنه ای بديهی بود که گوی و ميدان بدست طرفداران احزاب کردی 
در کشورهای همسايه بيافتد، همچنانکه احزاب ُکرد عراقی هم در تالش برای 

از سويی توافقات دولت ايران با . جذب طرفداران ُکرد ايرانی کم تالش نکره اند
مسئولين سياسی بلند پايه ی ُکردستان عراق موجب وابستگی مالی احزاب ما و 
ممنوعيت هر گونه فعاليت در خاک ايران به بهانه حفظ دستاوردهای ُکردستان 

عراق، و محدود شدن آنها در اردوگاههای کوچک شد، به نحوی که انفعال ايجاد 
شده به دعواهای درون گروهی و انشعابات متعدد و دلسردی جمع کثيری از 

پژاک در چنين . فعاالن سياسی و مهاجرت آنان به کشورهای غربی منجر گشت
فضايی توسط جوانان ُکرد و با الهام از سيستم سازماندهی حزبی ُکردهای ترکيه 
تشکيل شد که ضمن انتقادات وارد بر آن دستاوردهای مدنی فراوانی نيز داشته 

  .است
 :از ديدگاه من انتقادات و امتيازات پژاک بطور خالصه شامل موارد زير است

ناسيوناليسم فرد محوری که درقالب کماليسم بر ترکيه حاکم است و اصرار  -
ترکيه در آسيميالسيون ُکردها و همگون سازی آنهابا ترکها و نفی هويتشان، 

بطور طبيعی واکنش همسان سازی و نياز به يک رهبر بسيار مقتدر ُکرد را که 
 "عبداهللا اوجاالن"يا همان " آپو"بحق . مظهر کرديت باشد توجيه پذير ميسازد

تاثير شگرفی در بازيابی هويت ُکردی در ُکردهای ترکيه و نيز شعله ور تر 
کردن اين هويت در ميان ساير ُکردها و از جمله ُآردهای ساکن ايران داشته 

ک برای ايران و توسط .ک.اما به باور من اگر حزبی با الهام از پ .است
ُکردهای ايران تاسيس می شود، بايد شرايط تاريخی و فرهنگی ُکردستان ايران را 

نسخه ی ترکيه لزومن برای ُکردستان ايران قابل تجويز . کاملن مد نظر قرار دهد
اصولن در شرايط بعد از انقالب مشکل ما با ناسيوناليسمی با مظهر فردی  .نيست

نبوده و آميخته ای از ناسيوناليسم ايرانی با ديکتاتوری مذهبی معجون عجيبی 
سال است خواهان اطاعت بی چون و  ٣١از آنجا که نظام ايران . آفريده است

است، با توجه به زمينه های فکری و فرهنگی ايران، ما " فرد"چرای ما از يک 
از اطاعت محض بيزاريم؛ حال چه در پژاک باشد چه کومه له و دمکرات، که 

نسخه ی . آنان نيز بدون شک می دانند که ايران بسيار متفاوت از عراق است
عراق، بويژه عراق بعد از حمله ی آمريکا، لزومن در ايران قابل تکرار و تحقق 

  .نيست
رهبری يک حزب که مدعی حل مسائل ُکرد در چهارچوب کشور مطبوعی  -

است بايستی عالوه بر زبان خود و دست کم يک زبان خارجی معتبر، به زبان 
مسلط بوده و قادر ) متاسفانه تنها يک زبان رسمی در کشور ايران)رسمی کشور 

عدم تسلط به زبان ميتواند ساير . به بيان شيوای اهداف و نظرات حزب خود باشد
توانائيها و دانش رهبر را در اثر عدم توانايی انتقال آن بشدت تحت تاثير منفی 

وعده های بی عمل تعويض رهبری در طوالنی مدت، شائبه ی لزوم . قرار دهد
اطاعت يک رهبر فرماليته از مرکز فرماندهی در جای ديگری را تقويت ساخته 

از سويی اگر هدف اصلی نيل به دمکراسی است، . و موجب بدبينی می گردد
اين امر اگر نه در . هميشگی بودن يک رهبر در تضاد و تناقض کامل با آن است

متاسفانه تالش برای تقسيم . حزب دمکرات اما در کومله ها هم ديده می شود
غافل از اينکه يک فرد . قدرت به انشعابات پر درگيری و مايوس کننده انجاميد

 توانا چنانچه رهبر و دبير کل دايمی هم نباشد، باز توانا و با ارزش است چرا که 

به عنوان يک فعال مدنی مستقل ُکرد که نه در داخل کشور و نه در خارج با تمام 
کما اينکه طبق ( دشواريهای مستقل ماندن، عضو هيچ حزب و گروهی نبوده ام

روال معمول در بيداد نامه ی دستگاه قضايی کردستان به طرفداری و تبليغ 
و نيز به عنوان !!!!) همزمان سه حزب دمکرات، کومله و پژاک متهم شده ام

کسی که از ميان اين جمع دست کم فرزاد کمانگر را از نزديک ديده و می 
شناختم و از فعاليتهای کاملن مدنی وی چه بعنوان نويسنده در نشريه ی محلی و 
چه عضويت در انجمن صنفی معلمان و فعال حقوق بشرآگاهی داشتم، هواداری 

از يک حزب سياسی را نه تنها دليل موجه برای صدور حکم مرگ نمی دانم بلکه 
معتقدم الزمه ی دمکراسی و توسعه ی سياسی يک جامعه، وجود احزاب سياسی، 

آنچه نامطلوب است جامعه ی تک . مطبوعات آزاد، آزادی بيان و انتقاد است
در صورت وجود احزاب نيز متابعت . حزبی و تک صدايی و استبداد زده است

مريد گونه و متملقانه ی اعضا از رهبری، نامطلوب است چرا که يک حزب 
سياسی بايد محل شکوفايی استعدادهای سياسی افراد و پرورش افکار، ايده ها و 

استعدادهای نو باشد نه يک پادگان نظامی صرف و اطاعت محض از دبيرکلهای 
  (دليل ترديد خود من در پيوستن به آنها.(مادام العمر يا طويل المدت

به اعتقاد من همه ی فعاالن مدنی، فعاالن حقوق بشر و روزنامه نگاران چه در 
ُکردستان و چه در کل ايران، بالخره بايد تکليف خود را با ادبيات و سؤنظر القا 

نظام . شده توسط نظام جمهوری اسالمی در طی سی سال گذشته، مشخص نمائيم
ما چرا بايد بپذيريم که . برای حفظ قدرت بال منازع خود احزاب را ممنوع کرد

تحزب تابو باشد؟ چرا بايد وحشت از احزاب را چنان در دل نهادينه کرد که 
انتساب به آن از اين سو و انتقاد از عملکردشان از سوی ديگر، عملن يک اتهام 

غير قابل بخشش به حساب آيد؟ آيا اين جز قبول استبداد و ديکتاتوری معنای 
ديگری دارد؟ چرابايد در صورت هواداری يا عضويت در يک حزب آنرا پنهان 
کرد زيرا که سايرين به محض اطالع از آن دفاع از حقوق انسانی ما را فراموش 
کرده و ما را در مقابل ديکتاتور خون ريز بحال خود رها خواهند کرد؟ سايرينی 

که در اين صورت ما را تنها رها خواهند کرد چگونه می توانند مدعی دمکراسی 
باشند اما از وجود و انتساب به احزاب سياسی بترسند؟ آيا در دمکراسی مورد 

نظرآنها فقط احزاب مطلوب سليقه شان حق فعاليت خواهند داشت که در اين 
صورت تفاوت آنها و ولی فقيه درچيست؟ چگونه می توان مدعی دفاع از حقوق 

بشر بود اما فعال سياسی را بشر به حساب نياورد؟ نتيجه ی پذيرش ادبيات 
حاکميت در مورد احزاب و تروريست خواندن مخالفان حزبی، استقرار 

ديکتاتوری مخوفی بوده که امروزه بی پرواتر از گذشته در مقابل چشم جهانيان 
حتی در پايتخت هم می کشد، شکنجه می کند، در کمال وقاحت تکذيب می کند، 

معترضان را عوامل بيگانه و تروريست ميخواند و بی محابا زندانی و اعدام 
از سويی ممنوعيت فعاليت احزاب و زيرزمينی شدن آنها لطمات عديده ای . ميکند

بر خود احزاب وارد کرده که ايجاد تغييرات مدرن توسط نسل جوان، را 
  .نموده است! ) اما نه غير ممکن( دشوارتر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های اخير در ايران  تظاهرات در دياربکر عليه اعدام
 

سابقه ی تشکيل احزاب در کردستان ايران به بيش از شش دهه برمی گردد که 
متاسفانه هم در دوران رژيم پهلوی و هم در دوران جمهوری اسالمی به اين 
. احزاب اجازه ی فعاليت آزاد مسالمت آميز و مدنی در منطقه داده نشده است
در . بديهی است ممنوعيت فعاليت و انباشت مطالبات، فعاليتها را زيرزمينی ميکند
اين حالت برخورد خشن حاکميت و دستگيری و کشتار اعضای يک حزب، 

خواسته و ناخواسته پناه بردن به اسلحه و در خوشبينانه ترين حالت، دفاع 
رهبران حاکم بر جامعه و بر احزاب، فرمان . مشروع را بدنبال خواهد داشت

 که ( جنگ می دهند و در اين ميان مبارزين جوان پرشور و آزاديخواه از يک سو
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پژاکيان "مگر نديديد که . فرزاد و يارانش اگر پژاکی اند شرم نيست. نيست
چگونه با شجاعت به استقبال مرگ رفتند؟ شرم در پذيرش ستم ديکتاتور " مدنی
شرم در اين است که کشورمان که تهيه کننده ی اولين منشور حقوق بشر . است

  است، گرفتار بزرگترين ناقضان حقوق بشر باشد
ای رقيب قوم کرد همواره زند است ، آفريدگار جهان او :سرود کردی ای رقيب
 )ترجمه ی بيت اول( را در هم نمی شکند

فرزاد کمانگر در شرح نامه هايش و در تماس تلفنی با خود من و همچنين در ** 
تماس با وکيلش همواره بر رد اتهامات انتسابی و عدم پذيرش آنها حتی در زير 

 .شکنجه، تاکيد داشت
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بنگريد ارزش و مقام واالی نلسون ماندال . توانايی بايد در درون فرد نهادينه باشد
  ...را که مفتون قدرت نبود

از آنجا که پژاک وابستگی . بخود متکی بودن يکی از امتيازات پژاک است -
مالی به احزاب ُکرد عراق نداشته و نيز تمامی تخم مرغهای خود را در سبد حمله 

به ايران و تعارف قدرت از سوی نيروهای خارجی، نچيده بود، تا آنجا که من 
. ميدانم از سرايت بيماری انفعال و انشقاق حاکم بر ديگران جان سالم بدر برد

روش آموزش آنان در . مهارت پژاک در جذب نيروهای زن انکار ناپذير است
هر چند که افتخار . نيز در خور توجه است" زانکوی شاخ" دانشگاه کوهستان

جذب و سابقه ی حضور زنان در فعاليتهای سياسی ابتدا به حزب دمکرات در 
و سپس به طور وسيع تر به حزب کومه له در دوران " قاضی محمد"زمان 

انقالب باز ميگردد، اما من دختران شجاع و آموزش ديده ی پژاک را بارها در 
سنندج و ساير شهرها ديده ام که به کار فرهنگی و مدنی کاملن بی خشونت 

دخترانی شهرستانی و حتا روستايی اما کاملن متفاوت، ناطق، . مشغول بوده اند
در عجبم چرا تاکنون رهبر . آگاه به تاريخ ملت خود و تاريخ زن و بسيار شجاع

دوم خود را از ميان آن زنان ناطق و شجاع بر نگزيده اند؟ در کنار اينها يک نقد 
وارد بر پژاک ممانعت از عشق و ازدواج است که به نظر من بسيار ايدئولوژيک 

  .و نامنطبق بر نيازهای انسانی افراد است
از ديگر محاسن پژاک زيرکی تحسين بر انگيز در شناختن فضاهای مدنی  -

نياز را تشيخص و . برای کار و فعاليت و سازماندهی مناسب و فعال و کارا است
فضای کار را فراهم می کنند اگرچه لزومن و صرفن برای اعضای خودشان 
. نبوده و ديگر ُکردها را بطور مستقيم و غير مستقيم تشويق به تالش می نمايند

درزمينه ی سازماندهی، های و هويشان بسيار کم و عملکردشان سريع و وسيع 
در اين باره الحق از کوردهای .است و انصافن سازمان دهندگان کم نظيری هستند

آنها افراد مصمم و با اراده و مقاوم زيادی را در زمينه . ترکيه خوب آموخته اند
 .های فرهنگی پرورش داده و راهی جامعه کرده اند

امروزه شرايط جامعه به دليل ارتباطات اينترنتی چنان تغيير کرده است که می 
بينيم حضور فعاالن مدنی و سياسی چون فرزاد کمانگر و يارانش، در اوج 

در زندان اوين با فراهم آمدن امکان ارتباط آنان با فعاالن غير ُکرد و ** بيگناهی
رسيدن نامه هايشان به خارج از زندان، چهره ی واقعی صلح طلبانه ی ُآردها 

راه به دنيا نشان می دهد، چهره ای که ساير جانباختان راه آزادی نيز داشتند اما 
شکنجه و خفقان در آوردستان و سکوت حاکم بر ايران موجب شد که در طی اين 

در چنين شرايطی براستی دست به سالح بردن . سال ديده و شنيده نشوند ٣١
به معدود کسانی که خواهان انتقام . ديگر هيچگونه توجيه عقالنی و منطقی ندارد

هستند بايد گفت چه چيز بهتر از اعتصاب سراسری ُکردستان می توانست فرياد 
تظلم و حق طلبی ُآردها را به جهانيان برساند؟ اعتصابی که می توان و بايد 

 .تکرار کرد و در عين حال به ساير نقاط ايران تسری داد
 

و اما سخنی با غير ُکرد زبانان ايران و آن اينکه هموطنان، در آستانه ی سالگرد 
 :جنبش سبز تجربيات ذی قيمتی بدست آورده ايم

يکی اينکه نه مرکزنشينان و نه اقليتهای ملی به تنهايی قادر به ايجاد هر گونه  -
 .پس اتحاد و وفاق، ضرورتی مبرم است. تغييرو نيل به دمکراسی نيستند

دوم اينکه کينه ها و سؤتفاهمات ما نسبت به همديگر جز به بقای ديکتاتور  -
بنيان . گاه آن رسيده که چشمها را بشوئيم و جور ديگر ببينيم. کمک نمی کند

نهادن يک فرهنگ دمکراتيک در ايران، از همين جا و با فهم متقابلمان از 
 .همديگر آغاز می شود

شتر سواری دوال دوال ميسر نيست و متوليان جنبش سبز بايد شجاعانه تر و  -
شفاف تر مواضع خود را بيان کرده و برای لغو اعدام به طور جدی بکوشند و 

بدون هيچ تبعيضی از مردم ُآردستان و ساير اقليتهای ملی صادقانه حمايت کنند 
 .تا قادر به جلب اعتماد آنان گردند

در حد " منصور اسانلو"و " محمد صديق کبودوند"زندانيان ما همچون آقايان  -
ما جمع کثيری از زندانيان سياسی داريم که روا نيست . های ايرانند"ماندال"خود 

  .آنها رادر هياهوی دستگيری اصالح طلبان به ورطه ی فراموشی بسپاريم
احزاب موجود ما الزم است که ضمن ايجاد تغييرات دمکراتيک در بطن خود  -

و اصالح اشتباهات گذشته به سوی اتحادی محکم گام بردارند که توقع مردم از 
خودداری از هر گونه اقدام مسلحانه و خودسرانه بسيار . آنان جز اين نيست

ضروريست چرا که در شرايط کنونی نه تنها کمکی به مبارزه نمی کند که تمام 
  .رشته های فرزاد و يارانش را پنبه خواهد کرد

سازماندهی و رهبری جمعی مناسب در اعتصاب کردستان نشان داد که وجود  -
احزاب نه تنها برای سازماندهی که برای توسعه و شکوفايی سياسی کشور نيازی 

پس بايد تسلط ادبيات پر از کينه و ناراستی حاکميت را نسبت به . اساسی است
 طرفداری از يک حزب حتمن و حتمن به معنای تروريست بودن . تحزب زدود
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بهزاد قرار داشتم، آمد و بعداز سالم واحوال پرسی گفت بهروز را دستگير 
ای،  با اينکه آمادگی قبلی برای شنيدن چنين خبری را داشتم اما چند لحظه. کردند

کوشش کردم . غمی سنگين تمام وجودم را فرا گرفت و مرا در خود فرو برد
ولی می دانستم او باهوشتر و تيزبين تر از آن است که بتوانم . بهزاد متوجه نشود

 . اثر اندوه بزرگ جاری در جانم را از او پنهان کنم
تاثير خبر غمبار و ترس زای دستگيری بهروز تازه داشت در جانم روان می شد 

حالت عجيبی پيدا . گفت زن بهروز را می. سارا حامله است: که بهزاد گفت
اما خبر که بر جان و تنم نشست اندوه و . هم خوشحال شدم و هم غمگين. کردم 

آخر هر لحظه احتمال دستگيری بهزاد کريمی، ابراهيم . هراسم را افزونتر کرد
پور رضا خليق، محمد حدادپور خيابان، رضا جوشنی و سارا جوشنی، مرتضی 

ای،  عده. وجود داشت... من و و و) که از کودکی او را مورتوز صدا می کرديم(
 . از جمله حسن پورضا خليق را قبل از بهروز دستگير کرده بودند

چهار پنج روز قبل از دستگيری بهروز، من و او حدود ساعت يک ظهر در 
حياط خانه اش، کنار حوض نشسته بوديم و او از احتمال دستگيری خود و 

وارياسيون های مختلف مقابله با خطر دستگيری . ها خبر داده بود  تعدادی از بچه
 . را مطرح کرده و از من نظرخواهی کرده بود

 : احتماالتی مطرح شده بود چون
تعدادی در داخل . همه ما مخفی بشويم و بشکل مخفی به فعاليت ادامه بدهيم_  ١

ها  تعدادی از بچه _٢. بروند) فلسطين(ای به خارج کشور  کشور بمانند و عده
فقط کسانی مخفی شوند که _  ٣. مخفی شوند و بقيه به زندگی علنی ادامه بدهند

 . مستقيمًا زير ضرب هستند
فقط يکی دو نفر که مستقيمًا در . من گفته بودم مخفی شدن همه درست نيست

ما در شرايط زندگی علنی، امکانات بهتری . خطر دستگيری هستند مخفی شوند
 . مخفی شدن فقط بايد بر حسب ضرورت انجام گيرد. برای فعاليت داريم

با اين پيش زمينه ذهنی نسبت به دستگيری ها، بعداز شنيدن خبر حامله بودن 
شوند؟ چه  پس سارا و بچه چه می: اختيار پيش خودم گفتم سارا جوشنی، بی

ها؟ يک لحظه فکر کردم که احتماًال همه ما دستگير  سرنوشتی پيدامی کنند آن
 . خواهيم شد و سارا هم البد يا دستگير می شود و يا تنها خواهد ماند

بهروز قبل از ازدواج با سارا درباره تصميمش با من مشورت کرده و نظرم را 
حال اما باشنيدن خبر حامله . و من گفته بودم که ايرادی نمی بينم. پرسيده بود

بودن سارا دچار عذاب وجدان بودم که چرا با ازدواج بهروز و سارا موافقت 
دانستی که درکار و فعاليت سياسی  لعنت بر تو، مگر تو نمی: با خود گفتم. کردم

خطر دستگيری و زندان و دربدری وجود دارد؟ پس چرا تاييد کردی؟ مگر تو 
دانستی؟ ولی بعد با حودم  قبل از دستگيری بهروز، اهميت اين مسائل را نمی

دانست؟ باز  خطرات و مسائل و مشکالت را نمی گفتم، مگر بهروز خودش اين 
کرد؟  اما به آغاز فکر خودم بازگشتم و از خود پرسيدم که چرا بايد ازدواج نمی

مگر قرار است همه آدمهای سياسی مجرد بمانند؟ اين خياالت ذهنم را بشدت 
مشغول خود کرده بود و شديدا نگران و ناراحت بودم که بهزاد در ادامه توضيح 

اند و او پليس را به خانه پدر  ماجرا گفت که بهروز را سر کارش دستگير کرده
 . برده است و خانه خودش تا اين لحظه سالم است

 
بهروز بعد از تمام کردن دوره نظام وظيفه بعنوان مهندس در اداره آبادانی و 

ای در خيابان شاه تبريز اجاره  خانه. مسکن استان استخدام شده و مشغول کار بود
های گروه  اين خانه را فقط تعدادی از بچه. کرده بود و با سارا زندگی می کرد

 . در واقع، خانه مخفی بود. می شناختند
. با بهزاد کمی صحبت کرديم و قرار و مدار گذاشتيم و از هم جدا شديم... باری

اولين بار يود در . بهزاد که رفت من ماندم و نگرانی و درد و غم سنگين بر دلم
تا . آنروز يک پاکت سيگار کشيدم. زندگيم در چنين وضعيتی قرار گرفته بودم

 . آنروز، هيچ وقت و در هيچ شرايطی يک بسته سيگار در روز دود نکرده بودم
 
سال بود از ٣حدود . بهروز را دستيگر کرده بودند١٣۵٠ارديبهشت سال ١٨

در اين مدت من با او رابطه تنگاتنگ . طريق بهزاد با بهروز آشنا شده بودم
رابطه ای دوستانه و عميق و سرشار از دوستی و اعتماد بين ما شکل . داشتم

 . گرفته بود
بهروز بعد از دستگيری هيچ اطالعاتی درباره افراد گروه به سازمان امنيت شاه 

اگر چه افرادی از گروه در همين ماه ها و در رابطه های مختلف دستگير . نداد
شدند اما گروه دست نخورده و سالم باقی ماند و به فعاليت سياسی خود در چهار 

ساله  ٢۵٠٠که اولين روز جشنهای  ١٣۵٠مهرماه  ٢٠چوب همين گروه تا 
از بهزاد شنيدم که ساواک فقط زمانی از اين گروه . شاهنشاهی بود، ادامه داد

، افراد اصلی ١٣۵٣احراز هويت و اطالعات کرد، که در پايان نيمه اول سال 
 گروه و طيف گسترده ی زير مجموعه ی آن يا وارد شبکه مخفی سازمان شده 

 )قسمت اول(” ارمغان عشق و اميد“بهروز ارمغاني، 
  :قربانعلی عبدالرحيم پور از فدايی خلق بهروز ارمغانی می گويد

 
 
 
 
 
 
 

 : اخبار روز
درجريان بحث و گفتگو متوجه شده بودم که بهروز  ١٣۴٩در اواسط سال • 

ضمن کار سياسی، گرايشش به کار چريکی بيشتر شده است ولی هنوز ابعاد کار 
انقالب در «مدتی قبل از اين صحبت، من درباره کتاب . براش مشخص نيست

رژی دبره از بهروز سوالتی کرده و متوجه برخی گرايشات جديد او  »انقالب
 . ...شده بودم

 
 دزديده چون جان می روی اندر ميان جان من 

 سرو خرامان منی ای رونق بستان من 
 

 تن مرو  من مرو ای جان جان بی چون می روی بی
 وز چشم من بيرون مشو ای شعله تابان من 

 
 هفت آسمان را بردرم وز هفت دريا بگذرم 
 چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من 

 
 تا آمدی اندر برم شد کفر و ايمان چاکرم 

 ای ديدن تو دين من وی روی تو ايمان من 
 
 خواب و خور کردی مرا  پا و سر کردی مرا بی بی

 سرمست و خندان اندرآ ای يوسف کنعان من 
 

 از لطف تو چو جان شدم وز خويشتن پنهان شدم 
 ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من 

 
 گل جامه در از دست تو ای چشم نرگس مست تو 

 پايان من  ها آبست تو ای باغ بی ای شاخ
 

 يک لحظه داغم می کشی يک دم به باغم می کشی 
 پيش چراغم می کشی تا وا شود چشمان من 

 
 ها  ها وی کان پيش از کان ای جان پيش از جان
 ها ای آن من ای آن من  ای آن پيش از آن

 
 منزلگه ما خاک نی گر تن بريزد باک نی 

 ام افالک نی ای وصل تو کيوان من  انديشه
 

 مر اهل کشتی را لحد در بحر باشد تا ابد 
 در آب حيوان مرگ کو ای بحر من عمان من 

 
 ای بوی تو در آه من وی آه تو همراه من 

 بر بوی شاهنشاه من شد رنگ و بو حيران من 
 

 جانم چو ذره در هوا چون شد ز هر ثقلی جدا 
 تو چرا باشد چرا ای اصل چار ارکان من  بی
 

 ای شه صالح الدين من ره دان من ره بين من 
 ای فارغ از تمکين من ای برتر از امکان من 

 
 مولوی 
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های سراب که تعداد قابل توجهی بودند برای مدتی در سراب  سازماندهی بچه
اما من راهی برای ماندن نداشتم جز مردود شدن و ماندن در کالس ششم . بمانم

رفتم خدمت سربازی  شدم می بايد می چرا که اگر در شهريور قبول می. دبيرستان
عاقبت آن سال خودم را به عمد مردود کردم تا بتوانم از نزديک و . و سپاه دانش

البته مردود شدنم باعث شد که سال بعد ! بيشتر از قبل در سراب بمانم و کار کنم
 . در کنکور قبول شوم

پرسيدند که  هستم و می »خودمردودی «دوستان و خانواده متوجه شده بودند که 
گفتم اين کار  چرا خودت را مردود کردی؟ من جواب قانع کننده ای نداشتم و می

اکثرًا نگاهی عاقل اندر سفيه به من . را کردم تا سال بعد در کنکور قبول شوم
هاردان بيليسن . يتيم بيزی سرييبسن يا اوزوی«!: خودتی...گفتند کردند و می می

پسر خودت را مسخره کردی يا ( »الووی ايلييبسن.گلن ايل حتمًا قبول اوالجغسان 
از کجا می دانی که سال بعد حتمًا در امتحان ورودی دانشگاه قبول خواهی . مارو
برخی از دوستان صميمی ام که سياسی نبودند ولی می دانستند که من فعاليت . شد

 ! خودتی مش قربان...گفتند کنم صراحتًا می سياسی و مخفی می
حاال . به هر روی يکسال ديگر را در سراب ماندم و البته در کنکور هم قبول شدم

ديديد که بی جهت و بی دليل : ديگر زبانم دراز هم شده بود و خطابشان می کردم
البته برام روشن بود که يکی از جنبه های ! نبود که خودم را مردود کرده بودم؟

 . اين پيشنهاد از جانب گروه من باب آزمايش من بود
دراين يکسال با رفتن بهزاد به کردستان، من ارتباطم با بهروز بيشتر شد و تمام 

در اين يکسال احساس . اين سال را در رفت و آمد ميان سراب و تبريز گذراندم
تا اين زمان، يعنی تا اواسط . ميکردم که فعاليت های گروه دارد جدی تر می شود

. ، من جدا از بهزاد و بهروز همچنان با احمد رياضی ارتباط داشتم١٣۴٨سال 
دبير " حسن آقا روز پيکر"قبل از اينکه با بهزاد ارتباط داشته باشم، از طريق 

ادبياتمان که اهل تبريز بود و با محافل صمد، بهروز دهقانی، نابدل و مناف فلکی 
احمد در ديدارهائی که داشتيم کتابهائی . ارتباط داشت با احمد رياضی آشنا شدم

ساله انقالب مشروطيت نوشته احمد کسروی، تاريخ انقالب کبير  ١٨نظير تاريخ 
. فرانسه، جزوه ای از مارکس درباره کمون پاريس به من و مرتضی می داد

ارتباط با احمد در حد رد و بدل کردن کتاب و برخی ديدارها در تبريز و سراب 
من و مورتوز از طريق ارتباط با احمد و . ادامه داشت ١٣۴٨تا اواسط سال 

بهزاد و بهروز بتدريج در جريان مسائل مطروحه در درون محافل تبريز قرار 
 . می گرفتيم

از جمله افرادی که از طريق بهزاد و بهروز با آنان آشنا شده بودم رضا و سارا 
يک . گاهی به ديدارش می رفتم. رضا خانه ای داشت درتبريز. جوشنی بودند

او کاری داشت و رفت به دنبال انجام . روز که در تبريز بودم به خانه رضا رفتم
من با يکی از دوستانم کاری داشتم ولی . کارش و خانه را به ميهمان واگذاشت

 . چند ساعتی را می توانستم در خانه بمانم تا زمان قرارم با آن دوست برسد
. چيزی پيدا نکردم. ای بردارم و بخوانم قصد کردم کتابی يا مجله. تنها بودم

ها و جزوات مربوط به علم پزشکی در اطاق فراوان بود ولی چيز ديگری  کتاب
 . نبود

درحين مطالعه نمی دانم به . های پزشکی را تورقی کردم نيم ساعتی يکی از کتاب
بلند شدم و رفتم به سمت . چه دليلی چشمم افتاد به جای پستو مانندی در ته اطاق

صندلی . مثل اينکه به من الهام شده بود که در اين پستو چيزی نهانی هست. پستو
 »انقالب در انقالب«. را گذاشتم زير پايم و نگاهی به اندرون نهانخانه انداختم

با خوشحالی کتاب را برداشتم و باولع شروع به خواندن . رژی دبره آنجا بود
چيزهائی شنيده بودم در آن . فهميدم و هم نمی فهميدم هم می. سخت بود. کردم

سر قرار نرفتم و نشستم کتاب را يک ريز . زمينه اما اين کتاب چيز ديگری بود
گيجی ام دو منشا . هنگاميکه کتاب را تمام کردم، پاک گيج شده بودم. خواندم

فهميدم و دومی اين بود که آنچه را خوانده و به  داشت، اولی اين بود که خوب نمی
زعم خودم فهميده بودم، با همه مباحثی که تا آن روز درباره ی حزب و پيشاهنگ 

. شنيده و خوانده بودم متفاوت بود...و اشکال مبارزات و رابطه مردم و حزب و
تعريف جديد از فعاليت سياسی، نوع برخورد جديد با موضوع حزب و 

هيچ . به هرحال اين کتاب سخت گرفتارم کردم. پيشاهنگ، مبارزه مسلحانه و و و
وقت به دکتر رضای گل نگفتم که من اين کتاب را در خانه ی تو خواندم و 

ها دردسر ساز  اطالعات اضافی در اين زمينه. لزومی نداشت. گرفتارش شدم
کتاب را بعد از خواندن، در همان نهانخانه گذاشتم و رفتم تا که صاحبخانه . بود

اين اواخر بود که اين خاطره را برای دکتر رضا . نداند که من آنرا خوانده ام
 . جوشنی تعريف کردم

 »موتور بزرگ و موتور کوچک«اين چنين بود که برحسب تصادف با تئوری 
در افواه اشارتی هست که . داشتنی آشنا شدم در خانه يک انسان شريف و دوست

، حين تعريف داستان خانه ی رضا جوشنی، مورد "حرف، حرف می آورد"
 دوستی داشتم . يادم هست کالس ششم دبيرستان بودم. مشابه ديگری به خاطرم آمد

 . بودند و يا در زندان ها به سر می بردند
من در طول عمرم و از جمله در زندگی سياسی ام با افراد و و رفقای زيادی از 

در اين رابطه بهروز از جمله نادر افرادی بود که عليرغم . نزديک کار کرده ام
داشتن دانش، اطالعات، تجربه، موقعيت اجتماعی، تحصيلی و سياسی و سن و 
سال بيشتر از من، هميشه درباره مسائل از من نظر می خواست و مشورت می 

 . کرد
. به نزدش رفتم . بيا خانه کارت دارم: يک روز گفت. بود ١٣۴٩اواسط سال 

گفتم . خواهم درباره مسائل سياسی باهم صحبت کنيم بعداز چاق سالمتی گفت می
گفت ميدانی که درباره ی نحوه فعاليت و استراتژی سياسی سه نظر متفاوت . باشه

به اين ترتيب، : گفت. گفتم حدودًا می دانم. در ميان نيروهای سياسی وجود دارد
و _ فعاليت به شيوه چريکی در روستا_ ٢فعاليت به شيوه چريک شهری _ ١

از طريق ايجاد هسته های سياسی در محل زندگی و (فعاليت سياسی در شهرها 
 ). کار

: او همچنين توضيحات مبسوطی نيز درباره هر سه روش داد و در پايان پرسيد
من دراين . تو چه فکر می کنی؟ کدام روش و راه از نظر تو درست است

ها مطالعه و اطالعاتی داشتم و با خود بهروز هم صحبت هائی زيادی راجع  زمينه
به موضوع کرده بوديم، ولی هنوز هم برای اظهارنظر و انتخاب قطعی يکی از 

باوجود اينکه جزو افراد فعال بودم و همراه گروه فعاليت . راه ها آمادگی نداشتم
کردم و خود را در مقام انتخاب  خواندم و فکر می سياسی داشتم، ولی بيشتر می

همين ذهنيت را هم صريحًا به او گفتم و اضافه کردم که من هنوز اين . نمی ديدم
صالحيت را برای خودم قائل نيستم که برای جامعه و مردم و امر مبارزه 

و تا زمانی که از نظر خودم توانائی و صالحيت . استراتژی و تاکتيک تعيين کنم
کنيد با شما  الزم را برای اينکار پيدا بکنم در همان جهتی که شما فعاليت می

اما با درنظرداشت اين مالحظات و توضيحات اگر نظر . همکاری خواهم کرد
کنی  بهروز پرسيد برای چه فکر می. مرا بخواهی، من معتقد به کار سياسی هستم

که کار سياسی درست است؟ با کمی تأمل گفتم با شناختی که من از مردم دور بر 
کنم ما بايد بيشتر کار آگاهگرانه و  خودم و بطور کلی از مردم ايران دارم فکر می

کنم ما همچنان بايد روش تشکيل هسته های  فکر می. سياسی کنيم تا کار چريکی
تر و  سياسی در شهرهای مختلف را ادامه بدهيم و کار سياسی کنيم اما جدی

ولی روی اشکال و روش های ديگر نيز مطالعه و فکر می . چابک تر از قبل
من عليرغم تمايلم به مبارزه مسلحانه هنوز به اين نتيجه نرسيده ام که بايد . کنم

چندين و چند سوال نيز از او درباره جنگ چريکی و رابطه . دست به اين کار زد
 . آن با حزب و حزبيت و از اين دست موضوعات پرسيدم و او توضيحاتی داد

درجريان بحث و گفتگو متوجه شده بودم که بهروز ضمن  ١٣۴٩در اواسط سال 
کار سياسی، گرايشش به کار چريکی بيشتر شده است ولی هنوز ابعاد کار براش 

 . مشخص نيست
رژی دبره از  »انقالب درانقالب«مدتی قبل از اين صحبت، من درباره کتاب 

در اواسط سال . بهروز سوالتی کرده و متوجه برخی گرايشات جديد او شده بودم
، شخصًا دچار اين ذهنيت و پرسش شده بودم که اين همه مطالعه و بحث و ١٣۴٨

فحص و کار محفلی برای چيست و به عاقبت به کجا راه خواهد برد؟ چه بايد کرد 
 . به نوعی دچار احساس خستگی از کار محفلی شده بودم. را هنوز جوابی نداشتم

خواندن، بحث کردن، سيگار کشيدن، آه و ناله کردن، به اين قهوه خانه و آن قهوه 
خانه رفتن، کوه رفتن، آواز خواندن، شعر خواندن، دوباره کتاب خواندن و محفل 

ضبط کردن و . به راديو پيک ايران گوش دادن. تشکيل دادن و بحث کردن
رونويسی کردن وپخش کردن پيام ها، گاه گداری اعالميه ای پيدا کردن و تکثير 

اين موضوع را با بهزاد و . کردم که بايد کاری کرد احساس می. و پخش کردن
ها هيچکدام به من نگفته بودند که از  آن. بيشتر با بهروز درميان گذاشته بودم

گروهی متشکل از بهروز ارمغانی، بهزاد کريمی، حسن  ١٣۴٧اواسط سال 
ها از  آن. اند پورضاخليق، ابراهيم پور رضا خليق و محمدحدادخيابان تشکيل داده

آنان از نزديک و در جريان فعاليت ها و . يکديگر شناخت کاملی داشتند
ولی من تازه واردی بودم که . اعتصابات دانشگاهی با هم آشنا و رفيق شده بودند

ها چيزی درباره گروه  آن. ها احتياج به زمان می رفت برای ورود به دايره آن
گفتند ولی من بخاطر ارتباطات تنگاتنگی که با بهزاد و بهروز داشتم و با  نمی

آنکه کنجکاوی کنم، حدسی  توجه به فعاليتی که در رابطه با گروه داشتم بی
وقت به حکم مخفی   هيچ. نزديک به يقين داشتم که در پيوند نزديک با گروه هستم

کاری و تقيد به اخالق سياسی، از بهروز و بهزاد و بعدها، حسن و ابراهيم پور 
رفتار بهزاد و . رضاخليق و محمدحداد نپرسيدم که آيا شما گروه هستيد يانه

ها يک  بهروز بطور کلی و رفتارشان با من بطور مشخص نشان ميداد که آن 
 . گروه هستند و من هم جزيی از آنها

 . تشکيل داده بودند ١٣۴٧ها گروه را سال  بعدها برايم روشن شد که آن
 بهزاد از من خواسته بود که برای جمع و جور کردن و  ۴٨اواخر بهار 
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بهزاد و محمد حداد و حسن پورضاخليق تعرف کنند که داستانی است شيرين و 
 . شنيدنی

دمکراسی نوين را خواندم و سواالت . تاريخ شوروی را خواندم و لذت بردم
بعدها با بهروز درباره ی جمهوری دمکراتيک خلق . فراوان در ذهنم شکل گرفت

 . صحبت های زيادی داشتيم و من سواالت فراوانی از او کردم
. سخت بود. يک گام پيش و دو گام به پس لنين را خواندم، هم فهميدم و هم نفهميدم
اش دعوا  همه. نزديک به چهل پنجاه صفحه از آن را خواندم و چيز زيادی نفهميدم

. های منشويک ها و بلشويک ها بود و مسائل حزبی و تشکيالتی و درگيری
های فراونی مطالعه کرده بودم ولی  من تا آن لحظه کتاب. حوصله ام سررفت

اين کتاب نيز . کمتر کتاب يا جزوه ای در مسائل حزبی و تشکيالتی خوانده بودم
مثل آن سخت بود ولی . برام تازگی داشت »انقالب در انقالب«مثل کتاب 

بعد از مدت ها کلنجار رفتن با آن، رفتم سراغ بهروز و . کننده نيز بود خسته
بهروز توضيحاتی داد و قرار شد در فرصت . موضوع را با او در ميان گذاشتم

در ١٣۶۴وقت حاصل نشد تا سال   اين فرصت هيچ. مناسب دوباره آنرا بخوانم
من زمانی اين کتاب را خواندم که به اساس . ديگر خيلی دير شده بود. تاشکند

اساسنامه سازمان که مبتنی بر ديدگاه و اصول حزب لنينی تدوين شده بود، شک 
 . کرده و مدافع آزادی نظر در درون وبرون سازمان شده بودم

من و مورتوز نگاهی، در عين حال که با رفقای تبريز تماس داشتيم با چند نفر از 
ميرصالح حسينی دانشجوی . سرابی ها نيز که تمايالت چپ داشتند ارتباط داشتيم

ازاين قبل افراد ... حقوق دانشگاه تهران، حکيمی معلم ، زنده ياد آقای قطبی و
ولی اين روابط هميشه در حد روابط محفلی، شعر خوانی، کتاب رد و بدل . بودند

کردن و جک گفتن و جک شنيدن و تار زدن و تار شنيدن و گاهی هم می گساری 
 . باقی مانده بود

يک روز يکی از دانشجويان دانشگاه تبريز که اهل سراب بود، تعداد  ١٣۴٨سال 
قابل توجهی جزوه تايپ شده نظير ارزش اضافی از مارکس و برخی از آثار مائو 

جالب است که بعد . از جمله کتاب تضاد مائو را داد به مورتوز و او هم داد به من
ها به خصوص کتاب تضاد، آن مختصر سمپاتی ئی هم که به  از خواندن اين کتاب
البته . وقت مائوئيست نشدم شايد بخاطر همين بود که هيچ. مائو داشتم، کمتر شد

 . افرادی که من تا آن لحظه با آنها ارتباط جدی داشتم، هيچکدام مائوئيست نبودند
دانشکده . رفتم فعاليت را شروع کردم) اوروميه(بعد از اينکه به دانشکده رضائيه 

. اوروميه دانشکده تازه تاسيسی بود با چندسال سابقه و تعداد اندکی دانشجو
با بهزاد . دانشکده ای که هنوز وارد عرصه ی فعاليت دانشجوئی نشده بود

. صحبت کرديم که راهی برای برون رفت من از محيط دانشکده اورميه پيدا کنيم
قرار شد او با استفاده از موقعيت پدرش در نزد مهندس توکلی که مدير کارخانه 
ماشين سازی و از برادران صاحب کارخانه کبريت سازی توکلی و فردی متنفذ 

پدر . در آذربايجان بود، ترتيب انتقال من از اروميه به دانشکده تبريز را بدهد
کرد و مورد قبول و احترام  بهزاد در کارخانه توکلی بعنوان حسابدار کار می

 . توکلی ها بود
بهزاد نامه را به من داد و من . زنده ياد آقای کريمی نامه ای از مهندس گرفت
او بعد از گرفتن نامه و رويت . رفتم دانشگاه تبريز پيش يکی از مقامات مسئول

اگر تو بتوانی دانشجوئی را در رشته خودت پيداکنی که حاضر به : "آن گفت
بعد از . کنم که اين انتقال صورت بگيرد انتقال به رضائيه شود من نيز کمک می

ماه  ۶. خداحافظی کردم و برگشتم. کمی صحبت متوجه شدم اين کار عملی نيست
دو تن از همکالسی . بعد از رفتنم به اوروميه، حوالی ی روزهای عيد نوروز بود

ها هر  آن. هايم بنام محدثی و يکی ديگر که اسمش يادم نيست را در سراب ديدم
از من پرسيدند که چرا . دو در رشته اقتصاد دانشگاه تهران قبول شده بودند

دانشگاه نيامدی؟ گفتم برای چه؟ گفتند دوسه ماه اول استادها اسم ترا صدا 
گفتم من که در دانشکده اورميه قبول شده . کردند و تو همه اش غايب بودی می

کردند، تو نيامدی و  گفتند دو سه ماه مرتب ترا صدا می. بودم نه دانشگاه تهران
گفتند . ها که اعالم نکردند اسم مرا گفتم روزنامه. صدا زدن هم ديگر تکرار نشد

به شوخی گفتم . آری، ولی اسمت را مرتب بر سر کالس ها صدا می کردند
نامردها چرا بمن اطالع نداديد، شما که می دانستيد تهران برای من خيلی بهتر از 

خواهی تهران بيائی و سرت مشغول  گفتند فکر کرديم تو خودت نمی. رضائيه بود
کار از کار گذشته . ها ميدانستند که من فعاليت سياسی دارم آن . کارهات است

 . به هرحال ما شديم دانشجوی دانشکده اوروميه. بود
دو سه ماه بعد در يکی از سفرهايم به تبريز با بهروز درباره ی دانشکده و 

قبل از . قرار شد من هسته ای در رضائيه درست کنم. اورميه صحبت کرديم
وقتی که بهزاد بعنوان سپاهی  ١٣۴٧رفتنم به دانشکده رضائيه در سال سال 

دانش، مشغول خدمت در يکی از روستاهای شهر بانه در کردستان بود، همراه 
قبل از رفتنم به بانه اطالعاتی از طريق بهزاد و بعد . مورتوز به بانه رفته بودم

 بهروز درباره کردستان و فعاليت گروه اسماعيل شريف زاده و برادران معينی 

محمود اهل کتاب و فعاليت سياسی نبود ولی باهم رابطه . بنام محمود مکرمی
او می دانست که من اهل اين کارها هستم و به قول . دوستانه ی خوبی داشتيم

روزی بود که به زودی امتحان . خودش سرم برای اينجور کارها درد می کرد
گفتم . محمود گفت فالنی امشب بيا خانه ما با هم فيزيک بخوانيم. فيزيک داشتيم

هنگام عصر به مادرم گفتم که ميروم پيش محمود نگران نباش، شب نيز ! باشد
مادرم آدم بسيار حساس و عاطفی و طبق معمول هميشه نگران . ديروقت می آيم

خوانم  می »بودار«های  همه چيز بود؛ به ويژه از روزی که فهميده بود من کتاب
مش «: گفت. دارم، نگرانی اش افزون تر شده بود »خطرناک«و رفت وآمدهای 

سنی اهللا . قربان اولوم سنه باال، سن گجه لر گژ گلنده آغان ياتا بيلمر! قربانعلی
قربانت ! مشهدی قربانعلی. (»گوزوم اوسته ننه«: در پاسخ گفتم. »گجه تز گل

. ترا به خدا شب زود تر بيا. بروم، شبها که تو دير می آئی پدرت نميتونه بخوابه
 . مادر را بوسيدم و رفتم خانه ی محمود) گفتم چشم مادر
گاهی مادرم بر سر خواندن کتاب و فعاليتهای مشکوکم نصيحتم . يادش به خير باد

کرد و  کرد، گاهی سرم فرياد می کشيد، گاهی التماس می کرد، گاهی گريه می می
ها توسط من، آرام  گاهی بعد از کمی صحبت و توضيح درباره ی مضمون کتاب

گرفت و به بانيان اينهمه فقر و فالکت و ظلم و استبداد، لعنت و نفرين می کرد  می
 . کرد و مرا می بوسيد و با حسرت به چشمانم نگاه می

از آنزمان که من به خواندن کتابهای بقول خودش خطرناک روی آوردم هميشه 
زد و  گرفت بر سرم داد می بعضی وقتها که نگرانی اش شدت می. نگرانم بود

نويسند و شما را به خطر  ها را می خدا ذليل کند آنانی را که اين کتاب"گفت  می
ننه، سن اوزون باعث اولوبسان که من «: گفتم به شوخی و جدی می! اندازند می

سن اگر بو قدر مهربان اولماسيدين، سن اگر بوقدر انون بونين ... بويولوال دوشم
منده بويوال ... فکرنه اولماسيدين، سن اگر اونا بونا بيبله کمک ايلمه سيدين و

مادر، تو خودت باعث شدی که من ( »...منی بويوال چکن سن اوزونسن. گدمزديم
اگر تو اينقدر مهربان نمی شدی، اگر تو اينقدر به فکر اين و آن . به اين راه بروم

. نبودی، تو اگر به اين و آن اينقدر کمک نمی کردی من هم به اين راه نمی رفتم
گفتم کمی به فکر  اينها را که می!) کسی که مرا به اين راه کشيده تو خودت هستی

 . کشيد و سکوت می کرد فرو ميرفت و آهی می
حين . رفتم به خانه محمود، کمی درس خوانديم و محمود شام آورد... باری

صرف شام، محمود گفت، در خانه ما يک صندوقی هست که پر از کتاب است و 
گفتم کجا . خواهی سری به آن صندوق بزنی ام، می من تا حاال نگاهش هم نکرده
در صندوق را . رفت و صندوق را کشان کشان آورد. است؟ گفت االن می آورم

باالی صندوق کمی خرت و پرت و لباس کهنه و چيزهائی از اين قبيل . باز کرديم
ناگهان چشمم افتاد به کتابی . آرام آن ها را کنار زديم تا کتابها نمايان شدند. بود

خدای من، چه می . ، برق از چشمهايم پريد»تاريخ اتحادجماهير شوروی«بنام 
هنوز غرق بهت و شادی بودم که چشمم افتاد به نام لنين روی کتابی بنام . بينم

، سومن کتاب از مائو بود، اگر درست خاطرم مانده »يک گام پيش و دو گام پس«
محمود غش . دانستم چه کنم نمی. و و و ... باشد، دمکراسی نوين بود، چهارمی

کرده تا من و ديگر  ابتدا فکر کردم او تا حاال فيلم بازی می. غش می خنديد
، چرا ) يتيم توله سگ(_محمود، يتيم کوپک اوغلی : گفتم. دوستان متوجه نشويم

ها را از ما پنهان کرده ای و نداده ای بخوانيم؟ در عين حال نيز  تاحال اين کتاب
باور : "محمود گفت. نبود. نه. کردم که محمود اهل کتاب و مطالعه باشد باور نمی

تو که ميدانی من کتاب نمی . ها چه نوع کتابی هستند کن من اصًال نمی دانم که اين
ها در اين صندوق هستند و کسی نيز  سالهای درازی است که اين کتاب. خوانم
حاال که تو آمدی . مادرم گفته از زمان مصدق مانده است. ها را نمی خواند آن

 ." اينجا، گفتم نشانت بدهم شايد خوشت بيايد
با حرص و ولع زايد الوصفی مرتب اين کتاب و آن کتاب را ورق ميزدم و 

ها  دلم می خواسيت محمود آن. شام خوردن يادم رفته بود. دانستم چه بايد بکنم نمی
: محمود هم مثل اينکه حرف دل مرا شنيده باشد گفت. را بدهد با خودم ببرم

گفتم جدی ميگويی؟ . کردم باور نمی!" اش مال تو همه. بردار همه اش را ببر"
ها  پدر، مادر و برادر بزرگت چه می گويند؟ اگر سراغ کتاب: پرسيدم. گفت آری

ها هيچکدام اهل کتاب و اين  آن. ميگويم ريختم دور"را گرفتند چه ميگويی؟ گفت 
 ." حرفها نيستند

. شناختم ولی از احواالت پدر و مادر او چيزی نمی دانستم برادر بزرگترش را می
 !" چه نعمت بزرگی. صاحب اينهمه کتاب شدم! وای: "باخوشحالی گفتم

ها را  بلند شدم و کتاب ٢بعر از صرف شام و مرور درس فيزيک، صبح ساعت 
با . جلد کتاب و جزوه بوده است ٧دريافتم حدود . برداشتم و به خانه بازگشتم

رفتم درس بخوانم و اينهمه کتاب ! ديدی، عجب شانسی: "خوشحالی با خود گفتم
 ." گيرم آمد، آنهم مفت و مجانی از آسمون افتاد

به تدريج اين کتابها را خواندم و بعدها تعدادی از آنها را دادم به بهزاد و او برد و 
 داستان چمدان را بايد . ها روانه شدند به چمدان مشهور گروه کتاب! ديگر پس نداد
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اش با پدر و هم از نظر وجودش در جامعه همواره  طول تاريخ هم از حيث رابطه
چه بسا نخستين بار است که جوان که . گرفته است مورد سرکوب قرار می

عنوان سمبليسم پسر خودش را در تاريخ نشان داده و همواره سرکوب پدر بر  به
بار دارد در برابر پدريت جبار عرض اندام  او حاکم بوده است، اين

برای . آمد پسر در مقابل پدر است براين يک نوع قيام، شورش، بر بنا.کند می
که بحث را باز کنم زيرا سمبليسم فرهنگی، تاريخی پشت آن هست، در  اين

های تاريخی بزرگ از جمله نقش رستم   های ايرانی رفتم و روايت ی افسانه حوزه
رغم جوانی، قدرقدرتی و توان و زوری که سهراب  در مقابل سهراب که علی

توانست رستم را به  ترديد می طور که فردوسی نشان داده است بی داشت و همان
رغم پيری و کمبود انرژی، پسر را  زمين بکوباند ولی در نهايت کار، رستم علی

 .کوبد کند و به زمين می هالک می
در تاريخ ايران آن کسی که . ای جانانه، تاريخی و قوی دارد سمبليسم اين، ريشه

که تاريخ فرهنگی ايران است که  کشد نه رستم است، نه فردوسی، بل پسر را می
در جنبش سبز برای نخستين بار است که . کند پدر همواره بر پسر غلبه می

بينيم يک برآمد جديد، انرژی تازه و يک هويت جديد در نزد پسر و به طور  می
 .دهد کلی جوان مقابل جباريت پدر خودش را نشان می

خواهی مردم ايران داشته است  هايی که حرکت جوانان در جنبش آزادی شاخص
های خاصی دارد که  شود تعريف کرد؟ يعنی اين جنبش چه مشخصه را چطور می

 کند؟ حضور جوانان را پررنگ می
. ترين ويژگی حضور جوانان جمعيت است ترين و مهم ترين، اصلی بزرگ
که جمعيت مربوط به ميزان  ای کامًال کمی که کيفی نيست اما به دليل اين مسئله

ها و با  باالی شهری شدن است، طبعًا با آموزش و پرورش يعنی تعداد دانشگاه
ی جوانان  رو هست به اين لحاظ اين جمعيت فزاينده ی سالمت روبه مسئله

عبارتی افزايش تقاضا برای گشايش اجتماعی و تقاضا برای بيان جوان در  به
 .مقابل دولت دارد

ی ايران ندارد  ای در جامعه گونه مشروعيتی و شناسايی ويژه ی جوانان هيچ جامعه
ی رسمی، دولتی و قانونی  های زيرين جامعه ی مجازی که در اليه و نوعی جامعه

ای هست و چون اين جمعيت  بنابراين چون جمعيت فزاينده. ايران وجود دارد
سو و تحت نفوذ تربيت جديد است  از يک ٢١های مدرن قرن  تحت نفوذ ايده

خواهد جا را برای حضور  کند و می تر می تر و بيش بنابراين تقاضاهای بيش
 .ی ايران باز کند گيری سياسی آينده ش در تصميم فزاينده
ها  شود و اين هايی مثل دانشگاه و يا مدارس عنوان می ی جوانان در حوزه مسئله
کنند در  جا را ترک می هايی هست که موقت است و وقتی که جوانان آن حوزه

کنند که اين  بنابراين مطرح می. پذيرد واقع جنبشی نيز که با آنان هست پايان می
که بايد  جويان تعريف شود بل آموزان يا دانش تواند با جنبش دانش جنبش نمی

 تعريفی طبقاتی از آن ارائه داد، نظرتان در اين رابطه چيست؟
شود شوريده  طوری بوده است که زمانی که وارد دانشگاه می ها تاکنون اين تحليل

شود،  اش تمام می ساله ی درس چهار يا پنج و پريشان حال است و وقتی که دوره
ای است که وجود دارد اما عرض  اين يک مسئله. رود اش می سراغ کار و زندگی

جوانان، اگر بخواهيم به عنوان يک قشر وسيع اجتماعی از آن صحبت کنيم حدود 
از  .دهند ميليونی ايران را جوانان تشکيل می ۶۶درصد اين جمعيت  ٧٠تا  ۶٠

جوانان در ميان زنان هستند، از جوانان در ميان کارگران هستند و به خصوص 
آموزان هستند و از جمله در ميان  در ميان دانشگاهيان، دانشجويان و دانش

 .کاران هستند بی
حتی جوانانی که به دانشگاه راه پيدا نکردند جزو جمعيت انبوه جوانان هستند و 

. شود ی دانشگاه خالصه نمی ی جوان و جوانان، به حوزه و دوره بنابراين مسئله
ی دانشگاه و دانشجو يکی از  زيرا وسعتش فراتر از دانشگاه است اما خود مقوله

مدرن بوده است که هربرت مارکوزه از آن  ی پست های اصلی جامعه پارامتر
 .کند صحبت می

بهروز با اشاره به سابقه ی امر، موقعيت و . که سرکوب و کشته شده بودند داشتم 
های رضائيه و کردها هسته ای  اهميت کردستان گفت اگر بتوانی با تعدادی از بچه

تر و ضوابط کار مخفی  قرار شد من فعاليتم را منظم. درست کنی خيلی عالی است
در اين سفر بود که بهروز از من خواست بنا به داليلی ارتباطم . تر بکنم را جدی

. ها نظير بهزاد و حسن پور رضاخليق و محمد حداد خيابان کم کنم را با ديگر بچه
من . روم گاليه کرد بعدها بهزاد از اينکه کمتر به سراغش می. من چنين کردم

تا اين زمان من . بهانه آوردم که کمتر به تبريز ميايم و فرصت ديدار بيشتر نيست
 . شخصًا روابطم را سروسامان داده بودم

در يکی از اين سفرهايم به تبريز، يکی از همشهريهايم را که دوست بوديم به 
نامش رضا بود که هميشه شاگرد اول يا دوم بود و . بهزاد و بهروز معرفی کردم

در دانشسرای عالی ثبت نام کرده و درس . متأسفانه در کنکور قبول نشده بود
من اين موضوع را با بهروز در ميان . وضع مالی اش يسيار بد بود. خواند می

يک روز بهروز از من پرسيد با رضا چه کردی؟ من . چند وقتی گذشت. گذاشتم
ولی اين دفعه که ديدم . او پرسيد کمک مالی هم کردی؟ گفتم نه. توضيحاتی دادم

اش  اول چيزی نگفت ولی از قيافه. بهروز بسيار ناراحت شد. اين کار را می کنم
چه شد برای چه ناراحت شدی؟ مگر : پرسيدم. فهميدم که سخت دلگير شده است

خواستی چه بشود؟ دوستت حداقل يکی  می! آدم حسابی: "چه چيزی گفتم؟ او گفت
اش آهی در بساط ندارد و تو اين را  دو ماه است برای تأمين حداقل محارج زندگی

ميدانی ولی به سادگی می گويی اگر اين دفعه ديدم کمکش می کنم؟ آخر اين چه 
اگر . جور دوستی و رفاقت است؟ تو خودت وضع خانوادگی او را به من گفتی 

شنيدم که عرق  درحالی اين جمالت را می." گفتی که ندارم پول نداشتی، به من می
سکوت سنگينی ميان ما و در فضای اتاق . شرم تمامی صورتم را فرا گرفته بود

او اما حال مرا دريافت و فضا را با شوخ طبعی . هيچ جوابی نداشتم. جاری بود
 . تغيير داد

از رضائيه به تبريز رفتم برای برخی کارها و . بود ١٣۴٩اواسط زمستان سال 
بعد از چاق سالمتی و کمی صحبت، بهروز گفت امشب کار داريم . ديدن بهروز

گفتم چه کاريست که تا صبح طول می کشد؟ پاسخ داد بعدًا . تا صبح بايد کار کنيم
ميگويم، بلند شو برويم شامی بخوريم و نفسی تازه کنيم و برگرديم و کار را 

رفتيم بيرون و کمی قدم زديم و رفتيم به يکی از چلوکبابی های خوب . شروع کنيم
شام . اگر درست خاطرم مانده باشد نام چلوکبابی شهناز بود. و مشهور تبريز

دفاعيه پاکنژاد را می خواندم و . شب بود ١١ساعت . خورديم و راهی خانه شديم
گاهی . در حين تايپ از هر دری سخنی بود. بهروز با يک انگشت تايپ کرد

صحبت های خيلی جدی داشتيم و گاهی شوخی و خنده برای رفع خستگی و 
 . مقابله با بی خوابی

 ... ادامه دارد
 

 ی مدنی و دموکراسی در ايران ی جامعه گزارشی از همايشی دو روزه
 ي پسر عليه پدر قيام پيوسته
 آ بهرامی پانته

 :راديو زمانه
سالگی خيزش مردم ايران آغاز شده  شمارش معکوس برای رسيدن به يک

ی دهمين انتخابات رياست جمهوری، خيزش عمومی مردم ايران را  جرقه. است
ترين  شناسان اين خيزش اجتماعی را وسيع  بسياری از جامعه. به دنبال داشت

 .دانند می ١٣۵٧حرکت اعتراضی پس از انقالب سال 
به اين بهانه چندی پيش در ماه مه، دانشگاه تورنتو در کانادا، همايشی دو 

برگزار کرد و در اين  «ی مدنی و دموکراسی در ايران جامعه«روزه تحت عنوان 
ی  ی مدنی و دولت، نقش زنان در جامعه های متعدد، مباحثی چون جامعه ميزگرد

ی مدنی را مورد کنکاش  مدنی، جنبش جوانان، اسالم، سکوالريسم و جامعه
 .قرار داد

دکتر عطا هودشتيان، استاد علوم سياسی در پيوند با موضوع جوانان به دو 
ای و افقی جوانان و دوم مبحث  اول کيفيت سازماندهی شبکه: کند نکته اشاره می

 .شناسی ميان پدر و پسر ای بر روان اسطوره
ای  جا دوجنبه را، يکی کيفيت سازماندهی و شبکه تر من سعی کردم در اين بيش

ای در  جنبش سبز و جوانان در جنبش سبز را عنوان بکنم که درواقع مسئله
گيری، سازماندهی و جوانان در آن و اين که  شکل. شناسی است ی جامعه حوزه

کردند متفاوت  هايی که پيش از اين جوانان در آن فعاليت می چگونه با سازمان
 .است

نظر سمبليک  شود از نقطه تر مربوط به جوانان می بخش دوم صحبت من که بيش
 پسر در . ام شناسی، درآمد پسر را من در رابطه با اين جنبش تفهيم کرده و روان
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ها در ايران  او جی ی اصالحات ما شاهد برآمد نهادهای مدنی، يعنی ان در دوره
نژاد شوکی  ی احمدی در دوره. نژاد ادامه پيدا کرد بوديم و اين تا دوران احمدی

اش اين برخوردی است که در جوانان و  های مدنی وارد شد که نتيجه در نهاد
ها  اميدی و از دست رفتن اميد بينيم و شاهد نوعی نا بخشی از جنبش سبز می

کنيد؟ يعنی از يک سو برآمد  شما اين تقابل را چگونه تعريف می. هستيم
ی  ای از تاريخ ايران که خيلی هم دور نيست و حافظه های مدنی دوره نهاد

 .تاريخی دارند، و اين ياس فلسفی که امروز شاهد بخشی از آن هستيم
توانند  ها را سرکوب و خفه کرد، اما اگر شرايط مساعد باشد می شود نهاد ببينيد می

تر است حفظ فاعليت  ها مهم هستند اما اصلی که مهم آن نهاد. بسط پيدا کنند
تواند آن را از ذهن  کسی نمی. ی ايران وجود دارد پذير است که در جامعه کليت

 .نظر من کسی نبايد نا اميد باشد به. مردم بيرون بکشد
کردن  گر سعی در خفه گرا و سرکوب های اقتدار هرحال دولت ها را به زيرا آن نهاد

حفظ و . ی اول نيست ها در وهله ها دارند ولی اهميت اصلی با آن نهاد آن نهاد
توان  شوند را نمی ی مدنی که بر مبنای آن سوار می های جامعه ای نهاد ذهنيت پايه

های فعالش را زندان کرد، اما  شود تحت فشار قرار داد و آدم می. سرکوب کرد
 .شود از ذهن افراد بيرون کشيد نمی

درواقع منظور شما اين هست که وقتی فرد خودش به اين نتيجه برسد که بايد به 
طور صوری و  عنوان عنصری فعال در جامعه حرکت کند، اين فعليت حتی اگر به

های امنيتی از بين ببرند و سرکوب کنند، آن فعليت در فرديت افراد  در قالب نهاد
 .گيرد ای شعله می ماند و دوباره با هر جرقه باقی می

اقتدارگرايان  .ای کافی است تا آن را دوباره فعال کند طور است و جرقه دقيقًا همين
ای که از  ها بخشکانند ولی در جامعه توانند اين را در ضمير آدم کنند می فکر می

 .ها از بين ببرد کس نتوانسته اين را در ضمير آدم اين مرحله رد شده است، هيچ
تواند زير  می .تواند آن شعله را خاموش کند ها آدم نمی حتی از بين بردن ميليون

های  کشی که نسل اين  مگر. شدنی نيست خاکستر برود ولی اين شعله خاموش
ها از بين برود که احتمالش کم است زيرا ديگر دنيای  عظيمی بشود که آن نسل

 .کشی کنند توانند نسل اوايل قرن بيستم نيست و نمی
حاال اگر بخواهيم در بعد . شناسی است پس بنابراين بحث شما بحثی روان

ای که شما  سال اخير همين مسئله ٣٠بينيم در  شناسی به آن بپردازيم، می جامعه
در نتيجه افراد سکوت . گفتيد اتفاق افتاد، يعنی ما شاهد سرکوب شديد بوديم

ی انتخابات اين  ها وجود داشت و با جرقه که اين فعليت در آن کردند با وجود اين
. سال آينده نيز اتفاق بيفتد ٣٠حاال اين ممکن است برای . قضيه شعله گرفت

شناسی بياوريم،  ی جامعه شناسی به حوزه بنابراين اگر بخواهيم بحث را از روان
 .شود ها مطرح می دهی نهاد ی سازمان آن وقت مسئله

تا به حال به اين گونه نبوده . اآلن آن حس فاعليت به حد اعاليی در مردم هست
جا  ای کيفی است ولی کميت نيز اين درست است که پديده. است و درجه دارد
اين . آگاهی خيلی باالست کميت اين احساس فاعليت و اين خود. خيلی مهم است

خيلی سريع و به محض . ها کمک کند تواند خيلی در درست کردن نهاد مسئله می
 .ها را دوباره درست کند تواند اين نهاد ای پيدا کند، می که روزنه اين

ها ممکن است تحت  هايی که وجود دارد، به نظر من آن نهاد اآلن ديگر با ارتباط
حتی تحت شرايط سخت . ها را ساخت شود دوباره آن راحتی می فشار باشند ولی به

ها  کند اين درست است که حاکميت سعی می. کنند اند و می مردم اين کار را کرده
در کوتاه مدت ممکن است . را از بين ببرد ولی موفق نبوده و موفق نخواهد بود

هايی صوری و ظاهری دست پيدا کند که مثًال مردم از ترس کشته  به موفقيت
. شوند شدن به خيابان نيايند ولی به محض تغيير اوضاع، نهادها دوباره ساخته می

حفظ فاعليت نه . آيد ای ديگر جای آن در می بندند و روزنامه ها را می روزنامه
تنها به طور کيفی وجود دارد، بلکه کميت آن نيز هم در سطح فرد و هم در سطح 

 .اجتماع خيلی زياد است
 

ی شصت، جنبش دانشجويی از آمريکا به آلمان  آن زمانی که در اواخر دهه
گويد در  بيند، می آيد جنبش دانشجويی را می گردد و به فرانسه و پاريس می بازمی

نه . ی کارگر نشسته است ی دانشجو به جای طبقه اين جنبش دانشجويی، طبقه
کننده شده است در تغيير و  که قدرت توليد دارد بلکه به اين معنا که تعيين اين

ی کارگر  گفت طبقه تحوال اجتماع به همان شکلی که مارکس در قرن نوزدهم می
شان در توليد، در تحول اجتماعی آينده نيز تعيين کننده   خاطر دخالت فزاينده به

 .است
همراه دانشجويان سوربن تحت رهبری سارتر دست  کارگران رنو و سيتروئن به

به دست هم دادند اما جنبش دانشجويی از سوربن و پاريس شروع شد و آن 
فرماييد بدون وحدت  طور که شما به درستی می اما همان. ی آغازش بود نقطه

توانست اين  سازی فرانسه نمی کارگران رنو و سيتروئن يعنی کارخانجات ماشين
ی تعيين  گفت اآلن دانشجويان هستند که طبقه مارکوزه می. جنبش عرض اندام کند

عمر يک دانشجو در دانشگاه محدود است اما عمر دانشجو به طور . کننده هستند
 .ماند نهايت است و می کلی يا دانشجويی بی

ی سن نيست و  اين ديگر مسئله. ماند رود اما دانشجويی می آيد و می دانشجو می
 .حرکتی دائم و پايدار است

های غيردولتی،  ی خود مثل سازمان ی مدنی دارای نهادهای ويژه جامعه
های فرهنگی اقتصادی،  های زنان، انجمن ها، احزاب سياسی، سازمان اتحاديه

شناس و استاد  چه فرزين وحدت جامعه ولی آن. است... مطبوعات آزاد و 
شناسی و فلسفی فرد است که او را  دانشگاه بر آن انگشت می گذارد بعد روان

دليل فعال شدن  کند که با وجود سرکوب به گر نهادهای مدنی می تبديل به کنش
 .گر، اين روند غيرقابل بازگشت است کنش

مثال بارز اين مبحث فعال شدن زنان مذهبی در روند انقالب و بعد از آن است که 
خاطر  ها به آن .های اجتماعی و کنش گران اجتماعی کرد ها را وارد حوزه آن

گر  شد به عنوان کنش ای که در جامعه بر زنان اعمال می فشار و نابرابری
 .اجتماعی باقی ماندند

ها بايد تغييراتی اساسی در بطن و متن خود جامعه به  قبل از به وجود آمدن نهاد
توانند  ای که می تغييرات اجتماعی. وجود بيايد که اين نهادها بتوانند رشد کنند

ی مدنی شوند اين است که  های دموکراسی و جامعه باعث به وجود آمدن نهاد
پذيری در بيايند که اين  ی زيادی از نهادها از حالت منفعل بودن و کنش حداقل عده

گری،  به اين حالت که کنش. های دنيای ماقبل مدرن است يکی از خصيصه
 .ها بتوانند عمل کنند فاعليت و عامليت آن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اين فرآيند در . ی مدنی است اين فرآيند، اساس دنيای مدرن و اساس جامعه
جای  خواهند منحصر به در ضمن اين را نمی. سال اخير تسريع شده است سی

در ضمن . خواهند اين عامليت و فائليت در جامعه پخش شود می. محدود کنند
تواند يک شکلش همين باشد که  شود، می ای شکوفا می وقتی قدرت در جامعه
صورت برابر و مساوی در جامعه پخش شود ولی اين  قدرت بيش و کم، به

 .تواند خيلی متمرکز شود می
ی کثيری از مردم ايران  يعنی عده. ها در ايران افتاده است هر دوی اين اتفاق
پذيرند و ولی يک عده  اند و اين فاعليت را برای ديگری هم می فاعليت پيدا کرده
کنم  من فکر می. خواهند اند ولی اين را فقط برای خودشان می فعاليت پيدا کرده

کند که فاعليت به صورت عام درآمده  جنبش سبز اآلن شکل اول را معرفی می
. به همين دليل پايدار است. است و کليت پيدا کرده و در جامعه پخش شده است

 .ممکن است مدتی به زير خاکستر برود ولی در جامعه بسيار پخش شده است
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با اين وجود، برخی از کنشگران جامعه مدنی پرسش هايی را . ادامه دهند «زنان
نسبت به نقش جنبش زنانی ها در اعتراضات خيابانی و حضور کمرنگ آنان در 

برخی ديگر نيز به خطر استحاله ی احتمالی جنبش . جنبش سبز مطرح می کردند
 .زنان در جنبش سبز پرداخته و در اين رابطه پرسش هايشان را منتشر می کردند

روزی که ايران را  10" نوشين احمدی خراسانی در مقاله اش تحت عنوان 
که در بحبوحه درگيريهای خيابانی منتشر " لرزاند، و چالش های تازه جنبش زنان

شد ضمن رد همذات پنداری و قياس مکانيکی اين خيزش مسالمت آميز مردمی با 
، به دفاع از حضور ُپر رنگ و بی بديل زنان در اين حماسه  57انقالب سال 

شورانگيز ملی می پردازد و برای نشان دادن دامنه ی اين حضور، به فضای قبل 
در حقيقت  " : از انتخابات رياست جمهوری نقب می زند و اينگونه بيان می کند

پيش از برآمد جنبش اعتراضی مردم که پس از انتخابات به شکل وسيعی در 
خيابانها شکل گرفت، بحث و وظيفه مهم جنبش زنان پاسخگويی به چگونگی 

و در مجموع،  »انتخابات دوره دهم رياست جمهوری«رابطه پيچيده اش با 
پيش از وقايع . و صندوق رای بود «فضای انتخاباتی«رابطه متقابل اين جنبش با 

اخير و هنگامی که بخش بزرگی از فعاالن حقوق زن در اوايل اسفندماه سال 
فعاليت خود را برای نقش آفرينی و بهره گيری از فضای ]  1387[ گذشته 

انتخاباتی به نفع مطالبات زنان آغاز کرد و از دل آن، ائتالف گسترده ای از 
همگرايی جنبش زنان برای طرح مطالبات در «فعاالن سکوالر و مذهبی، به نام 

شکل گرفت مانند ديگر جنبش های موجود همچون جنبش دانشجويی  »انتخابات
و فضای انتخاباتی، شجاعانه تعريف کرد، از  »انتخابات«رابطه اش را با ... و

اين رو بخشی از پاسخ به پرسش های امروز در مورد نقش و جايگاه مستقل 
جنبش زنان در تحوالت پس از انتخابات را می توان از دل حرکت های پيش از 

 »همگرايی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات«انتخابات، يعنی 
صندوق «و  »انتخابات«جستجو کرد، يعنی ائتالفی که توانست نسبت اش را با 

شکل  »جنبش مدنی«و از اين رهگذر، نسبت اش را با . مشخص سازد »رای
روزی که  10" . ( گرفته پس از انتخابات نيز به نوعی مشخص کرده است 

از اين رو جنبش اخير زنان به  .(ايران را لرزاند، سايت مدرسه فمينيستی
صورت جزء الينفکی از جنبش مدنی کنونی درآمد که پس از انتخابات نيز با 

در ماههای اخير هم سرکوب فعاالن زن با شدت . سرکوب وسيع مواجه گشت 
دستگيری گسترده ی فعاالن زن ؛ ضرب و شتم و . بيشتری دنبال شده است

استفاده از زور و خشونت عليه زنان در اعتراضات اخير و تحت فشار قرار 
 . دادن مادران عزادار تنها بخشی از اين سرکوب هااست

اما چرا با فعاالن و مدافعان حقوق برابر با خشونت و سرکوب بيشتری برخورد 
می شود؟ چرا اکنون انگشت اتهام و هر نوع سرکوب و فشاری برآنهاست 

مگرغير از اين بوده که فعاالن مدنی به دور از هرگونه شيوه های خشونت آميز 
و به روش هايی کامال مسالمت آميز پيگير مطالبات خود بوده اند ؟ به راستی 

چرا اکنون فعاالن زنان تحت بيشترين اتهامات هستند وبا احکام قضايی سنگين 
مواجه شده اند؟ آيا بيان خواست های برحق زنان از طريق کمپين های کامال 

قانونی و به دور از آغشته شدن به معادالت قدرت و سياست می تواند از 
 مصاديق جرم و يا اقدام عليه امنيت ملی در نظر گرفته شود؟

تمامی اين سرکوبها ناشی از جريانی است که اکنون حاکم برشرايط اجتماعی 
اين جريان تحت تأثير آموزه های بنيادگرايانه مذهبی و سنتی قرار . ايران است 

همانطور که . دارد که سرسختانه دربرابرجنبش های اجتماعی نوين ايستاده است
در مورد  »بنياد گرايی و حقوق زنان«کاساندرا بالچين در مقاله اش تحت عنوان 

بيشترين خصوصيت ذکر شده در مورد :"تجارب مشترک بنياد گرايی می گويد 
است که متعاقبا با " عدم تحمل ديگران"و " خواهی¬تماميت"بنيادگرايی مذهبی 

در سرتاسر جهان . آنها، همراه است" ديدگاه پدر ساالرانه ی"و " زن ستيزی"
ضديت با حقوق بشر و "، "نزديکی به سياست و قدرت"اين حرکت بنيادگرايی با 

کاساندرا بالچين، ترجمه ی فرانک ." ( تجربه مي شود" خشونت"و " آزادی
 " : و در جای ديگری از مقاله اش می نويسد). فريد، سايت مدرسه فمينيستی 

ي زنان را همچون مشارکت مذهبی  يافته سنتگرايی مذهبی، مشارکت سازمان
چون هر دو را تهديدی . دهد تر، مورد يورش قرار می خواه در سطحی وسيع ترقی

جنبش زنان "، وقتی که 80ي  در اوايل دهه. کند سياسی برای خود تلقی می
ای دموکراتيک و تکثرگرا، با رواداری و قابليت  با هدف برپايی جامعه "مراکش

های  تحمل يكديگر، وارد عمل شد، بنيادگرايان آن را تهديدی بزرگ برای پروژه
ديدند،  ضربه را می  ي اقدامات آنان بيشترين ها زنان را که در نتيجه آن. خود ديدند
های سنتی، فعاالن زن را مورد هدف  گروه. دانستند ی مخالف خود می  در جبهه

 (همان". (قرار دادند، آه هدف از آن، صدمه و خلع يد جنبش زنان بود
اين گونه می توان مطرح کرد که بنيادهای يک حکومت سنتی که هميشه زنان را 
در حاشيه ی امور جامعه ديده اند اکنون با مشکل حضور زنان به صورت هسته 

 زنان برای آنها تنها در حاشيه ی خانه ها . های مرکزی مبارزه مواجه شده اند 

 كانون هاي مقاومت جنبش زنان، 
 خرداد  22زنان زنداني و شرايط پس از 

 آزاده دواچی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  :مدرسه فمينيستی

روزی که پس از تجمع بزرگ . خرداد قرار گرفته ايم 22در آستانه روز تاريخی 
) 1385خرداد  22(و ادامه اش در سال بعد  1384و مسالمت آميز زنان در سال 

نام گرفت و باعث تحوالت  »روز همبستگی زنان ايران»در ميدان هفتم تير، 
امسال . بسياری در جنبش زنان و تمامی جنبش های جامعه مدنی ايران گرديد

خرداد اولين سالروز تولد جنبش  22خرداد مصادف شده با  22پنجمين سالروز 
عمومی و دموکراسی خواهی مردم ايران که رنگ سبز را به عنوان نماد خود 

اين همزمانی، بهانه ای شد تا يک بار ديگر به ارزيابی وضعيت  .برگزيده است
 .خودمان و موقعيت تحول يافته ی جنبش زنان بپردازيم

جنبش زنان در ايران و در اغلب کشورهای اسالمی پس از طی سالها مبارزه ُپر 
افت و خيز اجتماعی و سياسی اکنون به نظر می رسد که در مسيرمشخص تری 

قرار گرفته است در نتيجه می تواند تا حدودی با حضور نخبگان و نظريه 
پردازان خود و براساس روش ها و تئوريهای ارائه شده در همين طيف در 

سراسر جهان اهداف و روش های مشخص و مستقل خود را تعيين و براساس 
درکشورهای جهان سوم به خصوص درجوامع مسلمان همچون . آنها حرکت کند 

ايران، اين جنبش با چالش های بسياری مواجه بوده که مهم ترين عامل آن 
بنيادگرايی مذهبی و سنتی است که در تقابل با گرايش های نوين و مدنی زنان قد 

 . علم می کنند
درعصرمدرن تقاضا برای کسب برابری و آزادی، به واسطه ی پيشرفت علم و 
تکنولوژی و گسترش رسانه های جمعی به خصوص در سال های اخير افزايش 

درکشورهای اسالمی حکومت ها به واسطه ی سنت و مذهب تمايل . يافته است 
زيادی به راندن زنان به حاشيه دارند تا بدين صورت از حضور آنها به صورت 

حاشيه «مبحث در . نيروهای مستقل اجتماعی و سياسی ممانعت به عمل آورند
به صورت سيستماتيک و کامال جدی در اين کشورها دنبال می  »قرار دادن زنان

در واقع يکی از معيارهای اصلی مبارزات زنان در کشورهای اسالمی . شود
ايستادگی در برابر همين تحميل، و دست يافتن به راه حل های صلح آميز برای 

وجود قوانين سختگيرانه مر بوط به . است  »انزوا«برون رفتن از شرايط 
فاطمه  .نابرابری زن و مرد از عوامل مهم قرار دادن زنان در حاشيه است

دگرگونی های زن مسلمان از موجودی : " در اين خصوص می نويسد  مرنيسی
در پوشش قرار گرفته ، منزوی و به حاشيه رانده شده و منفعل، به انسانی دارای 
حق و حقوق مدنی ، موجب شد تا هويت های طبقاتی که سياست ها و چارچوب 

هويت سنتی ما هيچ گاه . های جنيست را تعيين می کردند به تدريج فرو ريزند 
. فرديت را بر نمی تابد زيرا معتقد است که فرديت بازدارنده ی روح جمعی است 

 .(77مرنيسی ص . " ( در فرهنگ اسالمی فرديت از نظر فلسفی وجود ندارد 
در ايران هم تالش ُپرهزينه و تحسين برانگيز زنان برای خروج از انزوا همچنان 

گرچه طی سی سال گذشته جنبش زنان ايران با قوانين نابرابر به . ادامه دارد
مبارزه برخاسته است و با ارائه ی تئوری هايی که تا حدودی منطبق 

برمعيارهای جامعه ی اسالمی بوده پيش رفته است و در نتيجه از حاشيه به 
مرکز رفتارهای اجتماعی و سياسی ارتقاء يافته ، با اين حال پس از جريان های 

اعتراضی سال گذشته، برفعاالن جنبش زنان بيش از هر دوره ی ديگر برای 
 .راندن آنها از مرکز تحوالت سياسی و اجتماعی به حاشيه، فشار وارد آمده است

 خرداد و حضور انکارناپذير زنان 22انتخابات 
درطول انتخابات و پس از آن، و به خصوص در جريان های اعتراضات 

خيابانی، زنان از چهارچوب گروه های مستقل بيرون آمده و به هسته ی مرکزی 
زنان با انگيزه های بيشتری در صف . اعتراضات عمومی مردمی مبدل شدند 

 وعمومی کردن مسئله «اول اعتراضات ايستادند تا به بيان خواست های خود 
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 .و شناسايی عوامل و روندهايی است که تمايل به منفعل کردن اين هسته ها دارند
مسئله مهم بعدی در واقع تالش صادقانه و به دور از سکتاريسم برای بازسازی و 

اين . تغيير روش هايی است که همه به تجربه می دانيم که ديگر ناکارآمد شده اند
ناکارآمدی نه به خاطر سرشت و جوهر اين روش ها است بلکه شرايط سياسی 

بعد از انتخابات و حضور جنبش فراگيرتری تحت عنوان جنبش سبز، آن را 
ناکارآمد شدن روش های قبلی مبارزه که طبيعتَا با تغيير شرايط . باعث شده اند

سياسی و امنيتی در کشور اتفاق افتاده، نه تازگی دارد و نه مختص به ايران 
در همه جوامع، کنشگران جنبش های اجتماعی با تغيير معادالت قدرت و . است

سياست های امنيتی دولت ها، به طور اتوماتيک و آگاهانه روش های پيشين خود 
 .می کنند »به روز «را بهسازی و 

و اما راه هايی که معموال بکار گرفته می شوند تا هسته های فعال و سازمانده 
 .زنان را محدود کنند به طور خالصه به شرح زير می باشند

 
 حبس های طوالنی و مقاومت در به حاشيه راندن -1
 

زنان زندانی به عنوان يکی از مهم ترين هسته های اصلی فعاليت های برابری 
به حاشيه راندن »خواهانه و آزادی طلبانه ی زنان کشورمان هستند که با هدف 

مسئله زنان زندانی و فعاالن زن . ، بازداشت شده اند »زنان از پهنه ی اجتماع
تنها به همين مسئله ختم نمی شود، بلکه برخوردها و شرايط سخت زندانها نيز در 

اکنون  .حال حاضر فعاالن زن را با چالش های متفاوتی روبه رو کرده است 
سوال اينجاست که آيا نگه داشتن و تحمل حبس های طوالنی در سرنوشت فعالين 

زن تأثير منفی می گذارد ؟ و آيا سکوت و تسليم شدن در برابر اين نوع احکام 
 حبس و حتا اعدام، به منزله ی در حاشيه نگه داشتن فعاالن زن است؟

حقوق بشری، )اصوال در زندان نگه داشتن زنان فعال در عرصه های مختلف 
آيا تنها با يک هدف انجام گرفته است ؟ بالطبع پاسخ به اين ) دانشجويی و مدنی

در چنين . سوال به نحوه ی واکنش فعاالن زن به اين موضوع بستگی دارد 
شرايطی و با وجود شرايط سخت زندان ها ، فعاالن زن اکنون خود را بايد در 

معرض کمترين برخوردهای خشونت آميز قرار دهند واز بازنمايی فعاليت های 
دراين مرحله جنبش . خود به صورت افراد وهسته های پراکنده جلوگيری کنند

زنان بايد خود را با جنبش هايی که اکنون در جامعه در جريان هستند پيوند دهد و 
از تمرکز بر فعاليتهايی که از جنبش کنونی و فعال جامعه به دور هستند بپرهيزد 

،اين بدين معنی نيست که جنبش زنان در جنبش های حاضر در جامعه حل می 
راه مقابله با . شود بلکه در کنار آنها به طرح مطالبات خود می پردازد 

بنيادگرايی های مذهبی تندرو که اکنون بيش از پيش سايه شان بر مرکز تعامالت 
سياسی و اجتماعی زنان افتاده است گسترش آگاهی و ارائه برنامه هايی است که 

فعاالن زنان با تمام قوا و با اتحاد . در مقابل اين بنياد گرايی های سنتی بايستد 
گروههای مختلف بايد بر نجات زندانيان زن سياسی اصرار ورزند و از خواسته 

پيگيری وضعيت زندانيان به صوت پيگير و . های خود در قبال آنها کوتاه نيايند 
اصرار برجلوگيری از سرکوب بيشتربه واسطه ی احکام سنگينی همچون اعدام 

همراهی و همگرايی فعاالن زن در کنار . و حبس های طوالنی ضروری است 
هم و طرح مطالبات در فضای کنونی همراه با جريانهای مدنی چيزی نيست که 

بتوان در حال حاضر از آن چشم پوشيد در غير اين صورت يا جريان زنان 
منزوی شده و از مرکز تعامالت سياسی به حاشيه می رود و يا به علت همراه 

نشدن با فضای کنونی جامعه از مرکز رفتارهای سياسی طرد شده که بازهم در 
نهايت منجر به از دست دادن موقعيت جنبش زنان به صورت هسته اصلی در 

از سوی ديگر رکود و سستی و سکتاريسم و  . مطالبات مردمی در خواهد آمد
تفردطلبی در ايجاد برنامه های آتی و مسالمت آميز ــ که می تواند بسيار تاثير 

گذار هم باشد ــ به نوبه ی خود عاملی برای راندن فعاليت های زنان به حاشيه را 
اين جا است که جنبش زنان نياز به راه حل هايی دارد که خود . تشکيل می دهد 

نه آن که اين (را از فضای انزوا بيرون کشيده و با چالش های جديد مبارزه کند 
همچنين تالش آنهايی را که می خواهند جنبش زنان ). چالش ها را ناديده بگيرند

به موضوعات حاشيه سرگرم شود و در نتيجه، هرچه بيشتر منزوی گردد را 
 . ناکام بگذارند

زنان زندانی نيز به نوبه ی خود فضای جديدی را در ادامه مبارزات خود آفريده 
اند ؛ بسياری همچون هنگامه شهيدی و شيوا نظر آهاری، آذر منصوری، مهديه 
گلرو ، يا شبنم مدد زاده حتی از طرح مطالبات خود در زندان هم کوتاه نيامده و 

با اين حال فشار بر زنان  .نگذاشته اند که اخبار آنان در حاشيه ی امور قرار گيرد
. زندانی به بسط و گسترش خشونت در عرصه عمومی جامعه نيز دامن ميزند 

بدين ترتيب که از حضور آنان در ديگر زمينه های اجتماعی جلوگيری شده و 
تمايل به بازگرداندن آنها به فعاليت های خانگی به وجود می آيد با اين حال زنان 

 زندانی با وجود همه ی خشونت های وارده در تالشند تا از هسته های اصلی 

 »زنان جهان سوم و سياست«هاله افشار نيز در کتاب خود با نام . معنی دارند 
بيان می کند که يکی از تفاوتهای عميق ميان زنان در حکومتهای ليبرال غربی و 
زنان جهان سوم به ميزانی بستگی دارد که آنها مستقيما با قدرت درارتباط اند در 
حالی که زنان در کشوهای جهان سوم در تمامی صحنه ها بيشتر از غربی ها از 

طبيعتا دراين نوع حکومت وقتی زنان پا به ). 34صفحه ( قدرت برکنارمی شوند 
عرصه ی وجود می گذارند با بيان خواسته هايشان به نوعی از حاشيه به مرکز 

از سوی ديگر زنان در خارج از فضاهای دولتی و . تعامالت سياسی می رسند 
حکومتی توانسته اند در طول چند سال گذشته موفقيت های زياد اجتماعی و 

بنابراين نهادهای قدرت اکنون با ). 138افشار، صفحه ی ( سياسی را کسب کنند 
حضور زن به عنوان موجودی مستقل روبه رو شده اند که توان مقابله در 

برابرساختارهای قدرت را يافته و با تمام وجودش سعی در عمومی کردن هرچه 
زنان به خصوص دردهه های اخير از پستوی خانه ها . وسيع تر مطالباتش دارد

حضور تحسين برانگيز اجتماعی و گذار رنج . به ميدان اصلی مبارزه آمده اند 
خيز اما موفقيت آميز آنها از وادی سنت به پهنه مدرنيته طبعَا بنيادهای حکومتی 

را درمواجهه با فعاليت های زنان قرار می دهد چرا که برای پاسداران نظم 
مستقر، نگه داشتن زن در حاشيه به عنوان نيروی منفعل و تسليم پذير هدف 

 . اصلی است
چالش ديگر به منظور خانه نشين کردن نيروهای مدنی و اجتماعی زنان، 

پيشرفت و دگرگونی های نوينی است که در عمق يعنی در ساختارهای جامعه 
اتفاق افتاده است با اين حال هنوز جامعه ی سنتی و حافظان نظم موجود، 

سرسختی نشان می دهند و تمايل به بازگرداندن زن ايرانی به جايگاه سنتی داشته 
طبق گفته ی فاطمه . وهيچ گونه پيشرفت در جامعه و درمتن آن را برنمی تابند 

شعار بازگشت به گذشته يا بازگشت به سنت که مردان خواستار آنند  ":مرنيسی 
راهی است که همه چيز را به نظم و شرايط اوليه ی خود بازمی گرداند نظمی که 

. ديگر هيچ کس را راضی نمی کند به ويژه زنان که هرگزآن را نپذيرفتند
جايگاهی که ( بازگشت به اندرونی از زنانی که جايگاه خود را ترک کرده اند 

دعوت می کند تا شرايط جديد خود را ترک گفته و به ) برای آنها تعيين شده بود 
 .(79مرنيسی صفحه ی ( جايگاه حاشيه ای و درجه ی دوم سابق خودبازگردند 

مشکل اما به همين جا ختم نمی شود، زيرا تقويت سنت و قوانين و مناسبات 
نابرابر به نفع مردان ــ که با به حاشيه راندن زنان کنشگر صورت می گيرد ــ به 
طور ناخودآگاه، جامعه را نيز به نوعی رخوت و گسست و سردرگمی دچار می 

 . کند و فعاليت های مدنی در سطح جامعه با مشکل مواجه می شوند
در بسياری ازجوامع، :" کاسندرابالچين نيز در همين رابطه می نويسد 

بنيادگرايان مذهبی، با در مضيقه قراردادن ساير نيروهای سياسی، بويژه 
های زنان و نهادهای حقوق بشری برای تسخير فضای سياسی،  سازمان
از سوی ديگراين نوع کنترل فعاليت های زنان و حقوق ". کنند ريزی می برنامه

آنها نيز به گسترش نوعی خشونت عليه زنان و فعاليت های صلح طلبانه ی آنها 
در گفتمان بنيادگرايان، زنان نماد هويت جمعی و در نقش  " دامن می زند

تفسير اين موضوع در نظر بنيادگرايان . شوند¬بازتوليدکنندگان آن تلقی مي
آنها در کنترل بدن زنان، استقالل آنان و تحميل ¬مذهبی به صورت افکار دائمي 

فعالين حقوق زنان، َاعمال بنيادگرايان را . نقش جنسيتی کاملن معين به زنان است
در آنها، و تعيين " اخالقيات"به صورِت تحديد حق توليد مثل، تحت نظر گرفتن 

کاساندار . " ( هنجارهای سفت و سخت جنسيتی برای زنان، توصيف مي کنند
 .(بالچين ترجمه ی فرانک فريد

درشرايطی که زنان کشورمان طی پانزده سال اخير با کوششی جانکاه و 
ُپرهزينه، و تشکيل ائتالف های متعدد و زمان مند، نيمی از راه طاقت فرسا را 
برای احقاق حقوق برابر پيموده اند متاسفانه پس از انتخابات فشار برآنها بيشتر 
شده است تاهسته های اصلی و سازماندهندگان فکری و عملی جنبش، به حداقل 

اتهامات سنگين، دادن احکام حبس های طوالنی، و . فعاليت های خود برسند
همين طور ايجاد تفرقه و بدبينی در ميان فعاالن جنبش ــ که با برنامه ای حساب 
شده و هدفمند ــ صورت می گيرد نمونه هايی از اين فشارهاست تا بدين ترتيب 

دوباره جنبش زنان را منزوی کرده وبه سوی فعاليت های حاشيه ای و به 
نه  «: فعاليت هايی که به قول خودشان. مجبور سازند؛ »بی دردسر«اصطالح 
 !«نه کباب/ سيخ بسوزد

به نظر می رسد که در شرايط خطير کنونی ماندن و پايداری در مسير احقاق حق 
و فعال نمودن هسته ی اصلی فعاليت های فکری و عملی برای همکاری وسيع 

تر فعاالن جنبش زنان و تشکيل همگرايی های زمان مند با ديگر جنبش های 
چه (سرپا نگه داشتن فعاليت ها . دموکراتيک، از الزامات دوره ی کنونی است 

و در دست نگه داشتن امور اصلی توسط فعاالن جنبش، و ) جمعی و چه فردی
را ) به ويژه اميد به تغيير(نيز توجه به نهادها و کانونهايی که می توانند اين امور 
 شايد بهترين راه، کشف . در شرايط حاضر درونی تر کنند واقعَا ضروری است 
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محورهای مختلف از جمله شيوه ها ی مبارزه مسالمت آميز برای مهار رفتار های 
خشونت آميز و سرکوب های حکومتی، با پرداخت کمترين هزينه، و از سوی ديگر پايه 

ريزی رفتارهای سياسی و اجتماعی تازه و خالقی باشد که در معرض برخوردهای خشن 
از سوی هيئت حاکمه قرار نگيرد و از سوی ديگر اهداف جنبش زنان را در بطن اجتماع 

 جنبش زنان اکنون می تواند همينطور که خواسته های خود را بيشتر از گذشته . پيش ببرد
و با اهدافی چون مداومت بر مبارزات مسالمت آميز ادامه می دهد به عنوان بخشی از 

 برنامه ريزی و خلق راههايی که به خصوص . جنبش حاضر در صحنه اجتماع تبديل شود
در برابر بنيادگراييهای مذهبی بتواند بايستد و نگذارد که بنيادگرايان ، جنبش زنان را از 

 .متن فعاليت های اجتماعی سياسی حذف کنند
نبايد فراموش کرد که هنوز بسياری از فعاالن زن در ايران زندگی می کنند بنابراين بايد 

بيرون گود . راههايی را در نظر گرفت که با کمترين هزينه بهترين نتيجه به دست آيد
نشستن و نوشتن و ارائه برنامه های راديکال حول حقوق زنان بدون توجه به شرايط 

کنونی زنان در ايران و بدون توجه به جنبش عمومی و سبز مردم که امروز حرف اول را 
می زند نهايتا يا با سرکوب وسيع مواجه شده و يا اينکه پتانسيل های فعال جنبش زنان را 
متوقف کرده و در نتيجه ممکن است که فعاالن اين جنبش از چرخه فعال حيات اجتماعی 

نبايد توقع داشت که در اين شرايط به صورت موجه و . به صورت نامحسوس خارج شوند 
آگاه کردن اقشار مختلف  .منطقی گام برنداشت و منتظر نتيجه فوری مورد نظرمان باشيم

زنان و آشنا کردن زنان با تاکتيک های بنيادگرايان برای حذف زنان از پهنه ی اجتماع 
گسترش گفتمان و عمل حول . نيز از ديگر راههای برون رفتن از حاشيه و انزوا است 

محورهای مبارزات آرام و بدون خشونت ، طرح گسترده تر مطالبات زنان در جنبش سبز 
که در حال حاضر در بطن اجتماع فعال است و گره زدن فعاليت ها ی زنان به اين جنبش 

عمومی و مدنی مردم ، پيگيری مداوم وضعيت زنان زندانی همچون ديگر زندانيان 
سياسی و تالش برای جلوگيری از حل شدن در رفتارهای حاشيه ای و نظاير اين اقدامات 

فعاالن زن در اين شرايط نبايد اجازه دهند که . می تواند نمونه ای از اين راه حل ها باشد 
فعاليت های ثمربخش چند دهه، بر اثر فشارهای وارده از هم متالشی شود و هسته های 

 .فعال و درونی جامعه مدنی جای خودش را به نيروهای حاشيه ای و حل شده، وا نهد
چرا فعاالن زن به رغم افکار و عقايد مختلف اما بيش از گذشته نيازمند همراهی و همدلی 

دليل اش کامال روشن است زيرا درشرايطی که راه فعاليت . و همگرايی با يکديگر هستند
های سياسی و اجتماعی بسته است نياز به تشکيل جبهه های مختلف زنان و احيای حقوق 

استقامت و . و دفاع از زندانيان سياسی زن، بيش از هر زمان ديگری، احساس می شود
ماندن در مرکز فعاليت های اجتماعی بی خشونت، در کنار مبارزه برای آزادی زنان 

در چنين صورتی است . زندانی می تواند در رأس همه ی فعاليت های کنونی قرار گيرد 
که استراتژی های طوالنی مدت و بی خشونت هرچند ممکن است سريعا تاثير گذار نباشد 
اما در بلندمدت از رشد سرکوب ها جلوگيری می کند و فعاالن زن را از قرار گرفتن در 

در اين ميان به نظر می رسد که آنچه که مهم است مقاومت در . بن بست نجات می دهد 
برابر به حاشيه رانده شدن فعاليت های زنان از هسته ی مرکزی مبارزات مدنی و از 

در شرايط کنونی فعاالن زن با حداقل ابزار بايد حضور مستقل خود را  .سطح جامعه است
حفظ کرده در عين حال با جنبش های مردمی و دموکراتيک نيز پيوند خود را نگه دارند تا 

خوشبختانه . به صورت نيروهای استحاله شده در نظم موجود اجتماعی تبديل نشوند 
مقاومت زندانيان زن و پيغام های اميدوار کننده آنان از درون زندان نشانه ی صبر و 

پس می توان گفت که . در کشور ما است ) تداوم مبارزات مدنی(استقامت و پايداری 
اکنون جنبش زنان نياز دارد تا مسائل کليدی و راهگشا را پيش روی خود قرار دهد و بايد 
 .از مواجهه ی مستقيم با عناصر خشونت ساز برای جلوگيری از سرکوب بيشتر بپرهيزد

همچنين جنبش زنان اکنون نياز به همگرايی و همسويی با جريان هايی را دارد که بتوانند 
درعين درخواست مطالبات، حرکت خود را به آرامی در بطن اجتماع گسترش و تعميم 

دامن زدن به سکتاريسم و خودمحوربينی و طرد گرايشات متفاوت، آن هم در اين . دهد 
، قطعَا به پراکندگی و )که به حداکثر نيرو احتياج داريم(تنگنای سياسی و شرايط ُپرفشار 

ايجاد انشعاب های پياپی و ريزش هرچه بيشتر نيروهايمان دامن می زند و ثمره اش جز 
ما . حل شدن استقالل جنبش و مطالبات مستقل زنان در ميادين مختلف اجتماعی، نيست

اکنون نياز به همرنگی و تعاون و تشکيل ائتالفهايی داريم که جدا از ساليق گوناگون 
عقيدتی و سياسی، بتواند از به حاشيه رانده شدن جنبش زنان واقعَا جلوگيری کند و راه را 
برای تقويت اميد و تحقق خواسته های دموکراتيک ـ چه در سطح عمومی و چه در سطح 
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مبارزه دور نشوند و همگرايی خود را با آنها که در بند نيستند به طرق مختلف حفظ کرده 
و نشان دهند بازداشت زنان نبايد موجب دلسردی و ياس شده بلکه بايد انگيزه برای ادامه 

ی مبارزه با تمسک به روش های نوينی باشد که کمترين صدمه و ضرر را در شرايط 
 .حساس کنونی دارند

 
 فشار و محدوديت های پوششی –2
 

خبر حضور مجدد  .از سوی ديگر فشار بر زنان تنها به زندانی کردن آنان ختم نمی شود
گشت های به اصطالح ارشاد و برخوردهای خشن با زنان به بهانه ی مسئله ی حجاب، 

گرچه اين گشت ها ظاهرَا  . نمونه ای ديگر از وارد کردن فشار و تحقير بر زنان است
برای اهداف فرهنگی در جامعه به راه می افتند اما حضور رعب انگيز آنها در جامعه و 

نوع برخورد تحقيرآميزشان با زنان، تنها به اشاعه خشونت و گسترش ترس و سرگيجه در 
مهم ترين عامل برای . جامعه ــ به خصوص در ميان زنان جوان ــ منجر می شود 

برگزاری اين چنين گشت هايی، هرچه سنتی تر کردن زنان و نگه داشتن آنها در فضای 
آيا به راستی تذکر  .خانگی و ايجاد موانع بيشتر برای حضور آزاد آنها در اجتماع است

دادن به زنان و ايجاد ترس در جامعه به بهتر کردن فضای فرهنگی کمک کرده است؟ آيا 
در ارتقای شخصيت زن ايرانی در شرايط کنونی جامعه مؤثر بوده است ؟ سلب اين نوع 
آزادی و تحميل رفتار خشن توسط نيروی انتظامی نهايتا منجر به پديد آمدن نوعی رفتار 

نهادهای قدرت مردساالر در تالشند تا با اين نوع رفتارهای خشونت . حاشيه ای می شود 
آميز نسبت به زنان، آنها انگيزه و تمايل کمتری برای حضور مستمر در اجتماع را پيدا 

زيرا رفتار خشن و سرکوبگرانه به طور . کنند و داوطلبانه به پستوی خانه ها بازگردند
از سوی . ناخودآگاه بر رفتارهای اجتماعی و حضور مستقل زنان تاثير خواهد گذاشت 

ديگر اعمال محدوديت برنوع رفتار و پوشش اجتماعی زنان نيز با همين هدف مشترک 
پيگيری می شود که درنتيجه ی اعمال نفوذ ُقلدرمنشانه ی جامعه ی مردساالر صورت می 

به طوری که می بينيم اين نوع سختگيری ها عموما از جانب افراد در مراسم . گيرد
 .مذهبی نيز تبليغ می شود که بر سختگيری ها نسبت به پوشش زنان، صحه می گذارند

 
 سياست های دولتی و قوانين مربوطه -3
 

در اولين اقدام پس از انتخابات اخير، دولت اليحه خانواده را در کميسيونهای مربوطه به 
وضع اين گونه از . از سوی ديگر ساعت کاری اداری زنان را کاهش داد . تصويب رساند

قوانين تنها هدفش تمايل به خانه نشين کردن زنان و جلوگيری از حضور فعاليت های 
با وضع اين مقررات و وجود چنين قوانينی به زنان يادآوری .. مستقل آنها در اجتماع است

می شود که وظيفه ی اول آنان نه در صحنه ی اجتماع بودن و در فعاليت های سياسی و 
اجتماعی کشورشان حضورداشتن بلکه خانه نشينی و پناه بردن به شرايط حاشيه ای و 

 .انزوا است
تاثير اين نوع سياست ها گرچه ممکن است به صورت آنی خود را نشان ندهد اما به تدريج 

و به مرور زمان را ه را برای بازگشت زنان به روابط سنتی و پذيرش نقش های ديکته 
از سوی ديگر نه تنها اين سياست ها بلکه برنامه های تهيه . شده به آنها، هموار می کند

شده از شبکه های مختلف اجتماعی و رسانه ای، به اين روند حاشيه ای کردن فعاليت های 
برای نمونه، تصاوير  .زنان ــ به عنوان اعضايی منفعل از يک جامعه ــ دامن می زند

کليشه ای سخته شده که عموما از صدا وسيما پخش می شوند در بسترسازی برای نقش 
 .های سنتی و کليشه ای، عمل می کنند

همه ی اين برنامه ها به ويژه پس از انتخابات و پس از حضور پرشور و اعتراضی زنان، 
گسترده شده تا تمام نيروها و قوای مدافعان نظم موجود برای کنارزدن قدرت زنان از 

عرصه اجتماعی و سياسی، فعال بمانند و بر اثر مقاومت زنان، احيانَا با ريزش نيرو و 
اکثر اين برنامه ها در تحليل نهايی به منظور نگه  ..تمرد از دستور مافوق، مواجه نشوند

داشتن زنان در بطن سنت و عدم شکوفايی آنها در سطوح مختلف و برابر با مردان، است 
اکنون همه می دانيم که نقش زنان در جنبش های اعتراضی مسالمت آميز با انگيزه های . 

بيشتری صورت گرفته است و همين خود بهترين دليل برای به حاشيه راندن آنها از طريق 
همچنين استفاده از تريبون های عمومی برای ارائه . برنامه های تعريف شده است 

بسياری از . تصاوير و خواست های غلط، نوع ديگری از اين سياست ها است 
ساختارهای قدرت از تريبونهايی چون نماز جمعه و با اشارات مستقيم و غيرمستقيم به 

زنان، سعی دارند که آنان را به جايگاه سنتی شان ــ خانه و مطبخ ــ بازگردانده و 
الگوهايی را به جامعه تحميل کنند که با فعاليت و حضور کنونی زنان در جامعه تناقص 

برخی از بنيادهای مذهبی هم که در رأس قدرت هستند با ياری رساندن به پخش و . دارد 
ارائه ی اين الگوها از فرصت حذف زنان در صحنه های اجتماعی استفاده می کنند و در 

به حاشيه راندن زنان از مرکز فعاليت های اجتماعی، تمامی تالش خود را به کار می 
 .گيرند

 نتيجه و راه برون رفت از وضعيت بغرنج کنونی
 

در شرايط فعلی با وجود تمايل و پافشاری دولت برای به حاشيه راندن جنس زن و تشويق 
نيمی از جامعه به فعاليت های پايين تر اجتماعی، و نيز در بند نگه داشتن بسياری از 

فعاالن زن به بهانه های مختلف، و نظاير اين سياست ها و رفتارهای زن ستيزانه سبب 
در چنين شرايط . شده که نقش کنشگران زن بيش از پيش ضروری و مهم تر گردد 

و همکاری نزديک تر  »ايجاد همگرايی«حساسی است که نياز به هم انديشی با هدف 
 اين همگرايی ها می تواند حول . گروه های مختلف جنبش زنان احساس می شود 
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http://feministschool.com/spip.php?article4378�


26 

 هنر

 !آهای عشق"
 اگر در کتابم که از عشق سرشار است

 از مرجانهای گمشده، از صنوبرهای بر خاک کشيده
 "از باور عشق نگويم، در کدام گور جای من است؟

 ای زندگی  آه ه ه
 در هيس گوش بودم
 در هيس نگاه بودم

 !در هيس عشق کبود می شود 
 من از هيس عبور کرده ام

 به تو رسيده ام
 به حقيقِت خويش

 به نيازم
 به بودنم

 !به وفايی که به تو دارم
 حاال هيس

 تو هنوز خوابيده ای
 !بيدار شدی به ديدنم بيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rainy Evening Painting by Milen ART  
 

 هيس با موهای خيس
 شهال بهاردوست

  
 

 من ُو يک نيمه شبی بارانی
 من ُو يک ديوار

 !من ُو يک پنجره تا نيمه باز
 در هيس با موهای خيس

 در هيس با دوگلدانِ  کوچک همدست
 !در هيس با رازهایِ  پاورچين

 نه پايم لکنت داشت، نه دستم پس می زد
 ديوار را باال، از پنجره عبور، ميان اتاقت ايستادم

 تو خواب بودی
 من در هيس برایِ  تو عميق بودم

 کنار تو خوابيدم، بيدار شدم
 در نقطه هيس ميانِ  بستری خيس

 !پشت ميزت نامه ای در هيس
 تو خواب بودی

 وقتی که من پّله ها را بر می گشتم
 دو گلدانِ  تشنه در انديشه ی گونه های من... و 

 !چه رنگارنگ، چه پر شور، چه همدست با من
 گاه خشم خوب است

 گاه گورستان اميدِ  تازه می بخشد
 گاه ايستاده يا شکسته
 !با آتش بايد همراه بود

 حاال به خانه ای رسيده ام که مال من است
 !فقط مالِ  من

 حاال تو را به گور می کنم
 در گورستانی که مالِ  من است

 !فقط مالِ  من
 ...حاال برو

 کمی با کبکها زير برفها، ُدم در هوا
 کمی َپرَپر بزن

 تو نديدی، همه ديدند مرا
 حاال من باز رسيده ام به اينجا
 اينجا که بوی عشق می دهد
 عشقی که مالِ  من است

 !فقط مالِ  من
 پنجره باز می کنم

 از تيک تاک بی پروايم می خوانم
  

http://fineartamerica.com/profiles/milen-art.html�
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 در معبد عشق
 سيما ياری

  
  
  

 گل سرخ
 خم شده زير باران

 می پذيرد آب باران را
 .با تمام تنش                    

 گويی نثار قديسی را ، می پذيرد مؤمن ، -
 نيايش کنان

 -. با تمام ايمان 
  

 باران
 می لغزد بر پيکر گل

 می افتد بر پايش
 بوسه زنان
 بوسه زنان
 :بر خاکش 

 بوسه های زائر - 
 بر ضريح مقدس

 گويی ،
 ..با سپاس تمام           

 
 

 نفت های نفرينی
  
  
  

 پاک بودی خليج آبی
 .گسترده پيش پرواز پرستوی خود 

  
 پاک بوده پرستوی تو

 زنده ، پر جنب و جوش ،
 .شاد در آغوش تو                

 پروازی نيست
 آوازی نيست          

 آبی نيست ،                  
 امروز ، امروز ،

 نزديک تو
 .نزديک پرستوی تو 

  
 امروز ، امروز ،

 لکه های درشت نفتی
 -  تاريک و مرگ آور         -

 فاصله انداخته اند در ميان اين عشق ؛
  

 آتشی شعله ور است
 ...در قلب آبی ما       

  

 پيشانی ات به دست خواب سپردم 
 منظر حسينی

  
  

 پيشانی ات را به دست خواب سپردم 
 و ستاره ها و ماهی ها و آفتاب گردان های بالغ را

 در خوابت به خنده نشاندم                                       
  

 ديگر نمی خواستم
 هيچ کس در هيچ کجا
 .در انتظار تو باشد                             

  
   

 برايت معبدی ساختم 
 !و يک زندان                          

 و عنکبوت های صبور را
 با بند های توری اشان
 !پاسدار بند بند تو کردم                            

  
 در معبدی که برايت ساختم

 حوا را به مهربانی ات کمر بستم
  

 بادی خيس را صدا کردم
 تا خستگی را از شانه هايت
 !فرو شويد                                  

  
 نور را به ديدار چشمانت فرستادم

  
 سايه های نحيف شاخه ها را
 !به ميهمانی تنهايی ات خواندم

  
  

 بنفشه های خشک شده را آنگاه
 بر گيسوانم نشاندم

 و در معبدی که برايت ساختم
 !عروسی ام را پای کوبيدم

  
 مکان،

 خانه من بود
 ...........جوالی 29و زمان، 
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 استا د محمد رضا شجريا ن: به آ موزگا ر بزرگ 
 !خيا ل نيلوفری د ربا د /  شما يل روی  تو و
 محمود معتقد ی

 
 برد ست ها ی کبوترا ن و / بها ر

 ميا نه آ وا ز ت/  آ تش يا سی  
 مثل سيب سرخی که شبيه تو بود 

 ا ين هزا ره
 !کنا ر پيرا هنت چه می کند  

 د ل د وست دا شتن ا ت
 چه شکوهی دا رد

 بيدا رتر  
 سالم می د هد/ که ا ز تو /  پرچمی ست   
 / صدا ی روشن عشق و 

 د ل  جغرا فيا ی خا کسترت
 / غزل ا رد يبهشت و 

 سا عت  به وقت عا شقی ا ت   
 تو شبا نه می نوشی / جا ن سپيد ه را        

 ا ين د ريا  هنوز می سوزد  
 به گزا ره  توفا ن چه پا سخی د ا ری ؟

 گلوی با ستا نی ا ت/ شا د ی چرا غ و    
 بخوا ن

 رقصی ميا نه خا شا ک/ به رسم د رخت و 
 خيا ل  نيلوفری د ربا د/  شما يل روی  تو و

 قفس به رنگ توست 
 با قا يق تو ا يم   

 / و"  مرغ  سحر" بشا رت  
 نشا نه ا ی به   وا ژ ه ها يت

 
 /بی جرم و"   
 
* 

 "بی جنا يت 
 
 

 حا فظ* 

 خاصيت شعر
 مهناز بديهيان

 
 شعر می آيد

 در پستوی خانه
 خط به خط، روز به روز

 در سطرهای بهم فشرده ی غمگين
 در عبور آب

 با هزار رقص مکرر
 وقتی شاعر دلش گرفته

 وقتی هوای خانه غمگين است
  می آيد به وقت لبريزی خنده

 با تلنگر عشق
 زير درخت توت،کنار درخت سرو

 با هزار بهانه ی ساده
 خاصيت شعر دوگانه است

 سرخ است
 آبی است

 و گاه بی رنگ و بی نشان
 شعر ما امسال يک صدا

 از آخرين نگاه ندا جان گرفته است
 از سيمای سهراب

 و ترانه همه ی نت های ننواخته اش را
 به دفتر شعر ما سپرده است

  آنهم درر سرزمينی که شعر ما سالها گريسته
 آنقدر گريسته که زاينده رود خشگ را ديری نخواهد پاييد

 که سيالب می برد
 و تن گداخته ی ساکنان اوين را
 اين شعر فسرده منجمد می کند

 مايی که دل به البرز و زنده رود بسته ايم
 و شعر نان سفره ی ماست

 شگفتا که همين شعر کوچک و متعهد که از قله ی قا ف
 از مرغزار ی دور افتاده بر می خيزد

 دره به دره
 کوه به کوه

 شهر به شهر
 دهان به دهان

  می چرخد ، فرياد می زند ، ايستا
 آن چنان که

 شمشير از آن می ترسد
 مترسک ها از آن در هراسند
 و ديکتاتورها از آن بيزار

  آن چنان که
 دهان شاعر را می دوزند

  شاعر را می کشند
 و قلم را از سماع بی بهره

  اما شعر می ايد
 در پستوی خانه

 خط به خط، روز به روز
 و از مرز ديکتاتورها می گذرد

  تا مبادا دوباره جان گيرند
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من به نبرد مي روم اما شمشير نمي آشم بلكه روشني مي بخشم تا لشكر تاريكي 
 )زرتشت -پيامبر ايراني (بگريزد 

يك روز در حالي آه به روند بازجويي مادران عزادار در زندان فكر مي آردم 
آه بازجويان چگونه تالش مي آردند تا مادران را بدليل حمايت نهادهاي حقوق 

بشري مختلف از آنان ، به وابستگي به نيروهاي خارجي يا تفكرات سياسي خاص 
متهم سازند تا آار سرآوبشان را راحتتر آنند ، و متعجب بودم آه چرا ما را از 

حمايت فرزندان ايران از جنبش مادران ايران مي ترسانند ؟ چرا نمي فهمندآه ما 
 اين حمايت را از فرزندان ايران زمين توقع داريم و از حمايت تمامي

نهادهاي حقوق بشري ايراني يا جهاني قدرداني مي آنيم ، چرا نمي فهمند آه 
آرزوي ما درك تمامي خواسته هايمان توسط تممي ايرانيان و حمايتشان از 

 ...ماست؟ چرا نمي فهمند ؟ چرا نمي فهمند 
در همين تفكرات بودم آه نمي دانم به خواب رفتم يا فقط تصوراتم بود ، مي بينم 

جنبش آزادي خواهي مردم ايران بر تماميت خواهان پيروز گشته ،زندانيان 
 عقيدتي در ميان استقبال پرشور مردم از زندانها آزاد شده و قرار

برگزار ...است بزودي دادگاه تعدادي از آمران و عامالن جنايات ، بازجويان و 
 .گردد و بيم آن مي رفت آه براي چندين نفر از آنان احكام اعدام صادرشود 

در ميان مادران عزادار بودم آه مقابل قوه قضائيه تجمع آرده بودند 
 :باپالآاردهايي آه خواسته ها و هشدارها را شامل ميشد 

سال  30آمديم تا  -محاآمات عادالنه و علني باشد  -اعدام را بس آنيد 
آمديم تاچشم بر  -آمديم تا تاريخ تكرار نشود  -ديگرشرمنده ايران و ايراني نباشيم 

 ...آمديم تا خشونت برود  -اشتباهات نبنديم 
در همين زمان ديدم مادراني ديگر از روبرو مي آيند برخي از چهره هاي آشناي 

جمعمان بودند و برخي ديگر را نيز بواسطه عكس عزيزانشان آه در دست 
در صف جلوي آنها مادران شهيداني بودند آه فجيح ترين . داشتند شناختيم 

جنايات در حقشان روا شده بود مادران ترانه موسوي ، امير جوادي فر ، محمد 
آامراني ،محسن روح االميني ، علي قهرماني ، رامين پوراندرجاني ، مصطفي 

و در صف بعدي مادران شهداي ديگر ندا ، سهراب ، اشكان ، ... آريم بيگي و
با ديدن آنها احساس آردم پاهايم سست مي شود ولي به درستي ...مسعود و 

دوستان به پايشان مي افتيم ولي : دوستان گفت   يكي از. آارمان ايمان داشتم 
حرفهايمان را مي زنيم مصر مي شويم و قطعا خواهند پذيرفت ، آنها بهتر از 

 .هرآس ديگري در نهايت درك خواهند آرد 
در اين ضمن آنها به ما رسيدند ، با شرمندگي لبخندي آشنا زديم ، لبخندي آشناتر 

 .آمديم تا تنها نباشيد : تحويل گرفتيم و گفتند 
با اشتياق در آغوششان گرفتيم و استوار و پرتوان به طرف در قوه قضائيه 

چشمهايم را باز آردم ، نمي دانم خواب بود يا خيال ؟ ولي به هر صورت ...رفتيم 
اين بارهمه . حالم بهتر بود ، اميد داشتم ، اميد به اينكه اينبار شرمنده نمي شويم 

بيشتر از اعتراض نگران نتيجه اعتراضمان هستيم ، اينبار قرار نيست بعد از 
پيروزي قدرت تام االختيار به هيچ آس يا آساني داده شود ، اينبار همه بيدارند و 

 .چشم بر اشتباهات نخواهند بست 
ما اينبار خشونت و تماميت خواهي را ،ما تاريكي را فراري مي دهيم و براي 

 .رسيدن به آن روز ما به همراهي هم محتاجيم و آن را تمنا مي آنيم 
   

 ديدار جمعي از مادران عزادار با خانواده هاي
 داغديده در كرمانشاه

 


