
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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 همكاري مخالفين استبداد، گام بعدي چيست؟ 

 :سروده ها
 مهتاب كرانشه، شهال بهاردوست

 شيرين رضويان، سيما ياري 
 حسين شرنگ

 :منوچهر جمالي 
 است  »تحول پذير«ميخوانند  »محال«آنچه را 

 خودكشي در اينترنت: ناصر غياثي

همکاری مخالفين استبداد، گام بعدی 
 11 خليل مومنی) مصاحبه(چيست؟  

آزادی قاتل بختيار جايزه فرانسه به 
 14 علی کشتگر تروريسم دولـتی  

 دولت دينی، سکوالر يا دولت قانونمند؟
 14 تقی رحمانی

 اعاده دادرسی تنها راه جلوگيری از اعدام 
 16 کاوه قريشی

 !خشونت پرستان را نااميد کنيم
 18 مليحه محمدی

سناريو جديد خشونت طلبان عليه جنبش 
 18 سبز  علی قلی زاده 

ی ما توقف  ترين خواسته مهم
 20  فرنگيس محبی) مصاحبه( هاست اعدام

 کردستان به جنبش سبز درس داد
 21 شيرين فاميلی) مصاحبه( 

 : مقاالت و مصاحبه ها در اين شماره 

 احمدي نژاد از خط قرمز نظام رد شد
 به جاي تيز كردن تيغ بي خاصيت تهديد به حق بازگرديد

 نماينده هتاك را منتشر كنيد 175اسامي 
 واكاوي دفاع جواد الريجاني از حكومت؛ ترس از افشاي رسوايي هاي مالي؟

 ها مخالفت كرد مجلس شوراي اسالمي با تفحص از بازداشتگاه
 :اطالعيه نهضت مقاومت ملی ايران 

 درباره مبادله زنداني ميان ايران و فرانسه 
 تعهد دولت سوئد براي اعمال فشار بيشتر به ايران 

 تاكيد آمريكا بر تحريم ايران با وجود توافق اتمي در تهران 
 محافظ ارشد مير حسين موسوي بازداشت شد

 صداي مجيد تنها نقطه اميد زندگي ام شده كه آرامم مي كند: مادر مجيد توكلي
 بي خبري از وضعيت بهمين خدادادي، از دانشجويان طيف چپ 

 اعدام دو تن به جرم قاچاق مواد مخدر در اصفهان
 نامه اي به پويا قرباني،  يك زنداني ناشناس كه به شش سال زندان محكوم شده است

 بازداشت يك زنداني سياسي قطع نخاع 
 سال زندان براي يك فعال كارگري در اهواز  5

 وخامت وضعيت جسمي كاوه كرد مقدم، زنداني سياسي كرد

  تهديد خانواده وياعتصاب غذاي جعفر پناهي و نامه او از زندان اوين و 
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 خبرها و گزارش ها

اين جنبش نهضتی مسالمت آميز، مبتنی بر نفی خشونت و اجرای بدون . داده اند
مبتنی بر مفاهيم متعالی اسالم ، حقوق بشر و . تنازل تمامی قانون اساسی است
رهبران اين جنبش بارها ترور و اعمال خشونت . حق تعيين سرنوشت مردم است

 – چه دولتی و چه از جانب افراد گروهها سازمانها –را در کليه صور آن 
اعتراض رهبران جنبش سبز به نحوه ی محاکمه و نحوه ی . محکوم کرده اند

اعمال مجازات های اخير نيز مبتنی بر همين اصول و تقاضای اعمال بدون 
تنازل کليه اصول قانون و ضرورت حمايت از حقوق بنيادين کليه شهروندان 

رويه ی نهادهای قضايی اطالعاتی و امنيتی به فراموشی سپردن يا عدم . است
اجرای صحيح و منصفانه ی برخی از اصول مهم قانون اساسی به مانند اصول 

، نقض قوانين عادی مربوط به آيين دادرسی، حق دفاع  ١۶٨، ٣٨، ٣٢، ٣۵، ٣٧
و اصول دادرسی منصفانه تناقض گويی های مقامات قضايی در جريان اعدام 

های اخير و اظهارات وکالی مدافع متهمان مبنی بر عدم رعايت قانون موجب بی 
اعتمادی عمومی مردم نسبت به احکام قضايی در حوزه ی مسايل سياسی از 

جنبش سبز خواستار رعايت بی کم . جمله و به ويژه اعدام های اخير گرديده است
حتی . و کاست قانون اساسی و رعايت حقوق بنيادين همه شهروندان می باشد

کسانی که دارای مبانی سياسی انديشگی و سياسی متفاوت با جنبش سبز بوده يا 
جنبش سبز با الهام از اصول متعالی اسالم و حقوق مصرح . مخالف با آن باشند

در قانون اساسی تفکيک، انشقاق و تقسيم مردم به ابر شهروندان، شهروندان 
 .درجه يک و شهروندان درجه دو را نمی پذيرد

شمشير برکشيده شده از جانب دادستان تهران، که اظهاراتش خود دليلی بر خروج 
از حوزه ی صالحيت قانونی، ورود به حوزه ی سياست و خروج از قلمروی 
قضايی است، اظهارات برخی از نمايندگان مجلس که ماههاست که فراموش 
کرده اند وظيفه ی آنها نظارت بر اعمال قوه ی مجريه است و نه تالش برای 

القای اسنتقالل قوه مقننه و تبديل مجلس به زير مجموعه ی قوه ی مجريه و مطيع 
محض آن، نمايندگانی که به جای ايستادگی بر حقوق مجلس و مردم در وضع 

قانون به ويژه در امور اقتصادی و مالی، نظارت و پيگييری پرونده ی اختالس 
چند صد ميلياردی ، از حوزه ی امور تقنينی و نظارتی خارج شده و با ورود به 

ابر ”قلمرو ی قضايی تقاضای عدم رسيدگی به شکايت شهروندان عادی از 
را می نمايند که بايد از هر گونه شکايت و تعقيب مصون باشد، “ شهروندی

نمايندگانی که بايد نسبت به معامالت مشکوک و غير شفاف در حوزه ی سياست 
خارجی حساس باشند، جز تالش برای خاموش نمودن صدای اعتراض جامعه ی 

اگر منکر اين ادعا هستند اجازه دهند جامعه ی مدنی در تظاهراتی . مدنی نيست
مدنی و مسالمت آميز مبتنی بر اصل بيست و هفت قانون اساسی نظر خود را 

 .اعالم کنند
 

 نماينده هتاك را منتشر كنيد 175اسامي 
 :نوروز

 
نفر از نمايندگان مجلس که در پايان جلسه علنی  ١٧۵نامه منتسب به :علی شکوری راد

قرائت شده است بيش از هر چيز نشان دهنده آن است که امضا کنندگان بجای آنکه وکيل 
 .ملت باشند وکيل الدوله هستند

از کسانی که مدعی نمايندگی مردم هستند و بجای امضای نامه برای محاکمه فاسدان 
بزرگ اقتصادی در دولت و اعتراض به قانون شکنی های مکرر دولت و تحقير مجلس 

که گزارش تحقيق و تفحصش در ماجرای کهريزک و کوی دانشگاه عمال به مصرف کاغذ 
باطله رسيده است و نيز بجای دفاع از حقوق قانونی ملت که با حضور ميليونی در 

و داغ و درفش پاسخ گرفته اند، بجان ملت و “ رأی من کو”خيابانها، فقط پرسيده اند 
رهبران حرکت اعتراضی آنان افتاده اند انتظاری نيست چرا که آنان نماينده واقعی مردم 

 .نيستند
با اين حال از کسانی که تخلف و تقلب را در انتخابات سال گذشته انکار می کنند بعيد 

نيست که در احراز هويت يا شمارش تعداد امضاهای واقعی در پای نامه مذکور به ستاد 
را ! همچنين چه خوب است مردم اين نمايندگان شجاع. انخابات کشور اقتدا کرده باشند

نماينده و حوزه انتخابيه انها را  ١٧۵به همين دليل تقاضا اين است که اسامی اين . بشناسند
اگر هيأت رئيسه مجلس به اين درخواست . کنند (!)منتشر کنند تا ملت از آنها قدر شناسی

پاسخ نداد جناب آقای رسائی که نامه را تحويل هيأت رئيسه داده است خود شجاعانه به اين 
 .کار مبادرت کند

برای رهبرانی که همه چيز خود را وقف “ منافقان جديد”و “ سران فتنه”کاربست عناوين 
دفاع از حقوق مردم کرده اند، مردم آنها را دوست دارند و به آنها اعتماد کرده اند بيش از 
آنکه از محبوبيت و اعتبار آنان بکاهد افشاگر وکيل الدوله هايی ست که با استفاده از رانت 

نظارت استصوابی، غاصبانه بر کرسی نمايندگی ملت تکيه زده اند و نان شبهه دار به 
 .خانه برده و پيش زن و فرزند خود می گذارند

از آنان انتظاری نيست که رنج هر روزه ملت را ببينند و يا حقوق ملت را استيفا کنند اما 
چرا که . اگر قدری دور انديش باشند، بيش از اين خود را در برابر ملت قرار نخواهند داد

 .همواره پيروزی از آن ملت خواهد بود و ملت روزی از آنها حساب پس خواهد کشيد

 به جاي تيز كردن تيغ بي خاصيت تهديد به حق بازگرديد
 

  :کلمه
قانون اساسی حاصل و مستلزم . تجلی گاه صورت هر نظامی قانون اساسی است

قدرت، صالحيت ، قلمرو و حوزه ی عمل هر نهاد و هر . محدوديت قدرت است
هر نهاد و فردی بايد در محدوده ی . فرد بدون استثنا بايد محدود به قانون باشد

قدرت عمومی از . مشخص و در قلمروی معين اعمال قدرت و صالحيت نمايد
برای اينکه نهاد . جانب هر نهاد و فردی بايد منحصرا از طريق قانون اعمال شود

ها و افراد از محدوده ی مشخص شده قلمروی تعيين شده توسط قانون تجاوز 
نکنند و يا از قدرت و صالحيت های خود سوء استفاده ننمايند و از قانون 

خودسرانه و مطابق با منافع فردی، حزبی و جناحی خود تفسير نکنند الزم است 
مکانيزم های نظارتی موثر وضع شود و در عين حال دو مفهوم قانون و حق در 

 .کنار يکديگر قرار گرفته و اعمال شود
اجتماع قانون و حق باعث حفظ يک نظام در کنار تضمين حقوق بنيادين و آزادی 

اجتماع قانون و حق و وجود نظارت های موثر مانع هرج و . شهروندان می گردد
بدون  .مرج و موجب تضمين حقوق شهروندان حفظ امنيت و صلح اجتماعی است

حق و آزادی های بنيادين، قانون به جای آنکه ابزار عدالت باشد وسيله ی اعمال 
در اينجاست که اهميت و نقش ويژه قوه قضائيه و قضات . خشونت می شود

مستقل در حراست از يک نظام و همچنين حقوق بنيادين شهروندان، عدالت و 
اگرچه نظارت بر محدوديت . استمرار صلح و امنيت در جامعه مشخص می شود

قدرت و حقوق بنيادين تنها منحصر به نظارتهای قضايی نيست، ولی همه می 
اگر قوه . دانند که نظارت های قضايی آخرين نظارت ها و موثرترين آنهاست

قضائيه و قاضی جزئی از حکومتند اما بايد توجه داشت که به صورت مستقل 
قاضی فرد بی طرف و مستقلی است که اختالف بين شهروندان را . عمل می کنند

قاضی مستقل فرد بی طرفی است که به دعاوی بين دولت و  .حل و فصل می کند
با تفسير و اعمال صحيح قوانين با عنايت به مفهوم . مردم نيز رسيدگی می کند

حق و لزوم حراست از حقوق بنيادين ، در عين حمايت از منافع و نظم عمومی 
مانع استفاده ی ابزاری از قانون توسط فرمانروايان تجاوز از قدرت و سوء 

قاضی بی طرف با رفتار منصفانه ی خود در جامعه . استفاده ی از آن می شود
احساس عدالت ايجاد می کند و بدين ترتيب موجب اعتماد مردم و شهروندان به 

قانون بايد بر مبنای عدالت توسط . کار آمدی نظام و عادالنه بودن آن می گردد
قانونگزار وضع و با رعايت عدالت رويه ای و بر اساس اصول دادرسی عادالنه 

عدالت رويه ای و اصول دادرسی عادالنه ضمانت  .توسط قاضی اعمال گردد
رعايت اين اصول از زمان . حقوق شهروندان در مقابل قوه قضائيه و قاضی است

آغاز يک دعوا و يا تشکيل يک پرونده ، در کليه مراحل رسيدگی و نهايتا در 
صدور احکام بدوی، قطعی ونهايی مانع فساد قاضی در دعاوی خصوصی، و 

مانع اعمال نفوذ نيروهای اطالعاتی و امنيتی و مقامات دولتی، جناحی و حزبی 
بدين ترتيب . در دعاوی عمومی و به ويژه دعاوی واجد جنبه ی سياسی می شود

حتی اگر جامعه يا بخشی از آن نسبت به عادالنه بودن قوانين معترض باشند اگر 
محکوم عليه، خانواده و بستگان او حکم را عادالنه ندانند جامعه و افکار عمومی 
در کليت آن نسبت به احکام صادره هرچند سنگين عکس العمل شديدمخالف نشان 

اما اگر چنين نباشد، اگر ظواهر امر حاکی از تحت فشار قرار دادن . نمی دهند
قضات، انکار عملی استقالل آنها و عدم رعايت اصول دادرسی عادالنه و 

منصفانه باشد جامعه طبيعتا نسبت به احکام صادره به ويژه هنگامی که بنيادی 
ترين حق های انسانی از جمله حق حيات آزادی بيان و عقيده را در معرض 

در اينجاست که بايد گفت . خطر قرار دهد واکنش عمومی شديد نشان می دهد
 !وای اگر بگندد نمک

مدتی است که درايران جريان اقتدار گرا و تماميت خواه در صدد تسلط خوسرانه 
بر تمامی نهاد های قدرت در کشور است و دراين راه از اتکای ناشيانه به قوانين 

همگان استناد از سر عجز و ناتوانی دادستان وقت تهران به . نيز ابايی ندارد
که از نظر هر حقوق خوانده ی ابتدايی محل اعمال در مورد  –قانونی متروکه 

اين گروه که . جهت بستن فله ای مطبوعات را به ياد دارند -مطبوعات نداشت
قانون گريزی و قانون ستيزی به صورت علنی يا در حجاب برای آنان روش و 

منش شده است تيغ تهديد و ارعاب عليه هر زبان عدالت خواه در جامعه می 
گشايند و هر صدای معترض با اين رفتار و منش را ضديت با نظام، فتنه گری، 

به جای تيز کردن مکرر و حاال ديگر بی اثر . نقض قانون و جرم تلقی می کند
ظاهرا آنهايی که ادعای تدوين  .تيغ تهديد بهتر است به قانون و حق باز گرديد

فلسفه ی حق را دارند با مفهوم حق بيگانه شده اند، و برخی ديگر از سرنوشت 
 .سلف خود در داستانی تهران عبرت نگرفته اند

 رهبران جنبش سبز بارها اصول اوليه اين جنبش را اعالم و مورد تاکيد قرار 
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اظهارات او درباره عملکرد دولت احمدی نژاد نيز توام با مديحه . گذاشته اند
وی به ويژه سياست خارجی تهاجمی احمدی . گويی هايی جالب توجه بوده است

دوم   نژاد را مورد ستايش قرار داده و به تازگی نيز مدعی شده که در دوره
رياست وی بر قوه مجريه، روابط جمهوري اسالمي ايران با آشورهاي آمريكاي 

الريجانی حدود دو هفته پيش .گيري داشته است آسيا پيشرفت چشم –آفريقا  –التين 
اظهار نظر بحث برانگيزی هم درباره تمديد دوره رياست جمهوری احمدی نژاد 

داشت که پس از روبرو شدن با واکنش های فراوان از آن عقب نشست و 
با اين حال او همچنان يکی از تئوريسين های . اظهارات خود را تکذيب کرد

پيشتاز حکومت در دفاع از وضع موجود است و مصلحت را در اين می بيند که 
با تحليل های دلگرم کننده خود، محافظه کاران را نسبت به استحکام موقعيتشان 

 .در ساخت سياسی ايران اميدوار سازد
  

 سودای باال رفتن از پله های قدرت 
  

موضع گيری های جواد الريجانی طی ماه های پس از انتخابات رياست 
رييس سابق " شيخ محمد يزدی"جمهوری را بيش از هر کس می توان با مواضع 

هر دو اين چهره های محافظه کار در معرض اتهام های .قوه قضاييه مقايسه کرد
يزدی متهم به استفاده از رانت های کالن .مربوط به فساد مالی گسترده قرار دارند

برای تصاحب کارخانه الستيک سازی دنا و دخل و تصرف برخی از جنگلهای 
شمال توسط پسرش است و جواد الريجانی نيز متهم به تملک هزار هکتار زمين 

در ورامين و گرمسار، و راه انداختن پروژه های گسترده اقتصادی از قبيل 
همچنين گزارشهايی ." پرورش گاو، شترمرغ و گوسفند در اين مناطق است

وجود دارد که نشان می دهد جواد الريجانی طی سال های اخير در همراهی با 
براداران خود به خريد و فروش زمين در شمال کشور با استفاده از رانت های 

بر همين اساس است که برخی ناظران و تحليل گران و . حکومتی پرداخته است
حتی رهبران جنبش سبز دليل دفاع جانانه چهره هايی مانند يزدی و الريجانی از 

چنان که وقتی يزدی .وضع موجود را ناشی از مصلحت سنجی شخصی می دانند
در آذر ماه گذشته سخنان انتقادی مهدی کروبی را به جک تشبيه کرد و او را 

بابت انتقادهايش از حکومت مورد سرزنش قرار داد، اين رهبر جنبش سبز در 
نمي گويم و دوست ندارم اينگونه باشد؛ اما "نامه ای خطاب به او نوشت که 

مي ) از جمله به استناد سخنان پاليزدار(همانگونه که در گوشه کنار مي شنويم 
تحت (فرزندش   "ماجرای جنگلهای"و " الستيک دنا"گويند آقای يزدی به خاطر 

 !" اين حرف ها را زده است) فشار
با اين حال تفاوت هايی هم ميان انگيزه های محمد يزدی و محمد جواد الريجانی  

کهولت سن و ابتال به بيماريهای   يزدی به دليل. در دفاع از حکومت وجود دارد
عديده توان تصدی مجدد نهادهای قدرت در جمهوری اسالمی را ندارد و محرک 

اصلی او برای تاييد وضع موجود احتماال بيش از هر چيز مربوط به رعايت 
اما جواد الريجانی هنوز انگيزه زيادی برای باال .مصلحت های شخصی است 

رفتن از پله های قدرت در ساخت سياسی جمهوری اسالمی دارد و مايل به توقف 
درکارنامه . در سمت کنونی اش يعنی دبيری ستاد حقوق بشر قوه قضاييه نيست

او سمت هايی مانند نمايندگی مجلس شورای اسالمی، معاونت وزارت امور 
خارجه و رياست مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی ديده می شود و او 

اکنون دو تن از برادرانش را هم در راس دو قوه از سه قوه کشور می بيند که 
همين عامل به اندازه کافی می تواند محرک وی برای باالرفتن از سمت کنونی 

که در آستانه   جواد الريجانی با اين حال با رسوايی به ياد ماندنی. اش باشد
به واسطه مذاکره با نيک براون معاون وقت وزارت  76انتخابات دوم خرداد 

امور خارجه انگليس برای خود و همفکران محافظه کارش ايجاد کرد از برمال 
 .شدن رسوايی های مالی اش در حال حاضر به شدت نگران است

او تا مدتها پس از افشای مذاکراتش با معاون وزير امورخارجه انگليس يک  
مهره سوخته برای محافظه کاران به شمار می رفت و در معادالت اين جناح نقش 

چندانی به وی داده نمی شد اما پس از انتخابات رياست جمهوری سال گذشته که 
خالء تئوريسين های مدافع وضع موجود بيش از هر زمان احساس می شد جواد 
الريجانی دوباره به ميانه ميدان آمد تا برای حفظ مصلحت های شخصی و تثبيت 

با اين حال هيچ تضمينی مبنی . جايگاه خود هم که شده به تاييد حکومت بپردازد
بر تثبيت جايگاه وی وجود ندارد و کامال محتمل است که احمدی نژاد در بزنگاه 

اختالف های خود با علی الريجانی رييس قوه مقننه يا صادق الريجانی رييس قوه 
البته . به راحتی تصميم به قربانی کردن برادر آنها يعنی جواد بگيرد  قضاييه

نشانه های کنونی حاکی از مصالحه است و خطر چندانی جواد الريجانی را تهديد 
نمی کند اما مساله اين است که احمدی نژاد فردی نيست که ارزش چندانی برای 

 .توافق هايش قائل باشد

 واكاوي دفاع جواد الريجاني از حكومت؛ 
 ترس از افشاي رسوايي هاي مالي؟

 نيلوفر زارع 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : جرس

به دنبال گروگشی در پرونده مفاسد اقتصادی است؟ آيا " محمود احمدی نژاد"آيا 
برادر  "محمد جواد الريجانی"او می خواهد با مستمسک قرار دادن پرونده مالی 

محمدرضا "معاون اول خود يعنی   رييس قوه قضاييه، مانع پيگيری پرونده
شود؟ گزارشهايی که تاکنون از سوی منابع مستقل منتشر شده مويد " رحيمی

تازه ترين گزارشها حاکی از اين است که احمدی نژاد در . همين فرضيه است
:" جلسه هيأت دولت در پاسخ به صادق الريجانی با ادبيات خاص خود گفته است

؟ توصيه می کنم اول به پرونده !تو می خواهی معاون اول مرا دستگير کنی
شواهد ديگری هم ." رسيدگی کنی، بعد سراغ دولت بيائی (محمد جواد(برادرت 

بر مبنای اين .وجود دارد که نشان می دهد تهديد احمدی نژاد کارساز شده است
بر سر پرونده فساد مالی نزديکان  شواهد احمدی نژاد و الريجانی به مصالحه ای 

خود رسيده اند و توافق کرده اند که قوه قضاييه از پيگيری پرونده محمدرضا 
رحيمی منصرف شود و دولت هم پرونده فساد مالی محمد جواد الريجانی را 

    .مسکوت بگذارد
با توجه به مواضع سرسختانه ای که جواد الريجانی پس از انتخابات رياست  

جمهوری در دفاع از وضع موجود و حمايت از اقدام های دولت اتخاد کرده است 
اين سوال پيش می آيد که چرا احمدی نژاد بايد قصد افشاگری درباره پرونده او 

احمدی نژاد طی پنج سال . ؟ پاسخ به اين سوال چندان دشوار نيست.را داشته باشد
نزديک ترين متحدان خود را در بزنگاه های حساس قربانی گذشته برخی از 

کرده و ترديدی نيست که اگر الزم باشد جواد الريجانی را به عنوان قربانی بعدی 
 .خود انتخاب خواهد کرد

  
 مزد ترس

  
او استدالل . جواد الريجانی خود را سياستمداری مصلحت جو معرفی می کند

معروفی دارد مبنی بر اين که اگر مصلحت حکم کرد می توان در قعر جهنم با 
مصلحت انديشی او معموال برای برخی از تندروهای . شيطان مذاکره کرد

به ويژه زمانی که پای مذاکره با غرب در ميان باشد . محافظه کار خوشايند نيست
اما الريجانی مصلحت سياسی را فقط در محدوده مذاکره با غرب تعريف نمی 

موضع گيری او در جناح بندی های سياسی داخل هم تابعی از مصلحت . کند
است با اين تفاوت که در مذاکره با غرب او بيشتر به مصلحت های جناح محافظه 

کار توجه دارد و در موضع گيری های داخلی مصلحت های شخصی را هم به 
 . شدت مورد توجه قرار می دهد

واکاوی اظهار نظرهای او پس از انتخابات رياست جمهوری مصلحت سنجی  
او طی ماه . ساله محافظه کار را به خوبی آشکار می کند 59های اين سياستمدار 

های پس از انتخابات حمالتی باور نکردنی عليه رهبران جنبش سبز انجام داده و 
در عوض آقای خامنه ای و محمود احمدی نژاد را بابت سياست هايشان در 

حمالت لفظی الريجانی حتی به چهره هايی . برخورد با معترضان ستوده است
او . نيز کشيده شده است" آيت اهللا هاشمی رفسنجانی"و " سيد حسن خمينی"مانند 

سيدحسن خمينی را نماينده ناخلف بيت امام ، هاشمی رفسنجانی را چهره ای 
بزرگ با اشتباهات بزرگ و ميرحسين موسوی را به عنوان کسی که پايين و 

باالی نظام را قبول ندارد و در صورت تن ندادن به سخن رهبر به سرنوشت بنی 
الريجانی در تاييد رهبری آيت اهللا . صدر دچار خواهد شد، معرفی کرده است

خامنه ای نيز واليت فقيه را موتور اصلی هدايت جامعه خوانده و اظهار تاسف 
 کرده از اين که عده ای از خواص در جريان تحوالت پس از انتخابات او را تنها 
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  بقای نظام 
براساس بخشی از بيانيه مشترک دولت های ايران، ترکيه و برزيل که به امضای 

کيلوگرم  1200وزرای خارجه سه کشور رسيد ايران موافقت خود را با ارسال 
اورانيوم غنی شده با درصد پايين به ترکيه اعالم کرده و منتظر پاسخ مثبت گروه 

وين شامل امريکا، روسيه، فرانسه و آژانس بين المللی انرژی اتمی می ماند تا 
جزييات بيشتر تبادل سوخت از طريق توافقنامه "در صورت نظر مثبت آن ها 

  .تعيين شود" کتبي و ترتيبات مربوط بين ايران و گروه وين
از "در بخش ديگری ازاين بيانيه مشترک جمهوری اسالمی متعهد شده تا 
پس "و " زمانيکه گروه وين تعهد خود را به شرايط و مفاد اين بيانيه اعالم نمايد

توافق نامه ای درباره جزئيات آن با گروه وين براي به امانت گذاشتن مواد با   از
، آمادگي خود را در طول يک ماه بيان خواهد )کيلوگرم 1200(غناي کم 

 120نامه در طول يک سال  گروه وين نيز مطابق همين توافق"در عوض   ".کرد
  ".دهد کيلوگرم مواد مورد نياز راکتور تحقيقاتي تهران را به ايران تحويل مي

از آمادگي جمهوري اسالمي ايران براي "در اين بيانيه همچنين ترکيه و برزيل 
السابق در هر مکان از جمله در ترکيه  في کما 5+ 1ها با کشورهاي  وگو تداوم گفت

هاي مشترک بر مبناي تعهدات دسته جمعي براساس  و برزيل حول نگراني
  .استقبال کرده اند" مشترکات دو بسته پيشنهادي

کيلوگرم اورانيوم غنی شده به ترکيه که موجودی  1200اما درقبال ارسال 
اورانيوم غنی شده ايران تا اواخر تابستان گذشته است، مقام های جمهوری 

تبادل "و برزيل و ترکيه پذيرفته اند که   اسالمی يک امتياز هم دريافت کرده اند
اي حرکتي سازنده، رو به جلو نقطه شروعي براي همکاري ميان  سوخت هسته

چنين حرکتي بايد به تعامل مثبت و همکاري در زمينه "و" ها است ملت
اي هدايت شود و از هرگونه تقابلي اعم از اقدامات،  های صلح آميز هسته فعاليت

اي ايران تحت  هيا تهديد آميزي که به حقوق و تعهدات هسته رفتار و يا بيانيه
NPT اي جايگزين آن ها شود زند اجتناب گردد و همکاري هسته لطمه مي."  

مشاور بين الملل آيت اهللا "دو هفته پيش از اين توافق، علی اکبر واليتی با عنوان 
برخی آشورهای توليد آننده : "به خبرگزاری رسمی دولت، گفته بود" خامنه ای

سوخت هسته ای بر تبادل سوخت آنان در خارج ايران، اصرار می آنند 
برانگيختن سوء ظن است؛ چه اصراريست آه مبادله سوخت را بيرون  سبب آه

يا  3.5درصد را به ايران بياورند و اورانيوم با غنای  20ببرند؛اورانيوم با غنای 
پشت آن است و  اين اصرار آنها نشان می دهد آه فريبی.درصد تحويل بگيرند 5

  ".ايران خارج آنند می خواهند اين سرمايه را از دست
مشاور رهبر ايران همچنين اورانيوم غنی شده را حاصل خون دل ايرانيان 

مواد غنی شده در ايران را آه با خون دل غنی سازی : "توصيف کرده و گفته بود
شده است، در اختيار غربی ها بگذاريم مطمئن نيستيم آه آنها به قول خود عمل 

  ".آنند
، در "تبادل سوخت هسته ای بايد درايران باشد"علی اکبر واليتی با تاکيد براينکه 

پاسخ به اين سئوال آه آيا موضوع طرف ثالث مثل ترآيه نيز منتفی است، گفته 
آنها مگر با ترآيه روابط درستی دارند؟ اگر بخواهند نقض عهد بكنند، : "بود

نقض عهد می آنند و ترآيه نمی تواند آنها را مجبور آند تا به تعهدات خود عمل 
  ".آنند

با اين حال روز دوشنبه نه تنها گردانندگان حکومت با نگرانی از دور جديد 
تحريم و فشارهای بين المللی، ارسال اورانيوم غنی شده خود به ترکيه را پذيرفت 

بلکه متعهد شد درصورت استقبال گروه وين و پس از نهايی شدن توافق با آنان 
کيلوگرم اورانيوم غنی شده خود را يک ماهه به ترکيه منتقل کند و در  1200

کيلو سوخت هسته ای برای راکتور پژوهشی تهران  120عوض طی يک سال 
  .دريافت کند

در : "در بيانيه ای که مورد موافقت جمهوری اسالمی قرار گرفت همچنين آمده
صورتي که مفاد اين بيانيه مورد توجه و احترام قرار نگيرد، ترکيه حسب 

ايران را بدون هيچگونه شرطي و بسرعت به ايران   LEUدرخواست ايران، 
  ".برگشت مي دهد

  
 حمايت ملی ـ مذهبی ها، انتقاد اصولگرايان 

عقب نشينی هسته ای با انتقاد تند احمد توکلی رييس مرکز پژوهش های مجلس  
اين بيانيه را " :که خود نيز از چهره های جناح حاکم است، مواجه شد؛ وی گفت

  ".ای ايران ناميد، نه تبادل سوخت بايد بيانيه انتقال سوخت هسته
توکلی همچنين تاکيد کرد که بيانيه ايران، برزيل و ترکيه در خصوص مبادله 

کيلو 1200سازد که کل  طرفه متعهد می  تا اينجا، ايران را يک"ای  سوخت هسته
درصدی خود را از تسلط خويش خارج کند و به خاک ترکيه منتقل  3.5اورانيوم 

کرده و تحت سلطه آن کشور قرار دهد بدون آنکه طرف پرمدعای غربی هيچ 
  ".تعهدی بسپارد

 در ميان انتقاد هواداران دولت و برخورد سرد جهانی
 احمدي نژاد از خط قرمز نظام رد شد

 شروين اميدوار
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روزآنالين
روز دوشنبه همزمان با جدی تر شدن تصويب دور جديد تحريم ها، جمهوری 

اسالمی تفاهم نامه مبادله اورانيوم غنی شده با سوخت مورد نياز برای يک 
جمهوري "رساند که براساس آن   راکتور پژوهشی را با برزيل و ترکيه امضاء

کيلوگرم اورانيوم کم غنی شده در ترکيه  1200گذاري  اسالمي ايران بر امانت
  ."موافقت کرد

مقامات جمهوری اسالمی از جمله آيت اهللا علی خامنه ای، محمود احمدی نژاد، 
علی الريجانی، مقام های شورای عالی امنيت ملی و علی اکبر واليتی که مشاور 
امور بين الملل رهبر نيز هست تا چند روز پيش به صراحت موضع رسمی خود 

عنوان کرده و حتی در پاييز گذشته " مبادله سوخت هسته ای فقط در ايران"را 
  ".مبادله سوخت در داخل ايران خط قرمز نظام است: "گفته بودند که

همزمان با انتشار متن اين بيانيه، اتحاديه اروپا و همچنين امريکا عقب نشينی در 
مساله تبادل سوخت هسته ای را کافی ندانستند و خواستار رفع نگرانی در مورد 

  .شدند" اهداف احتماال نظامی جمهوری اسالمی از فعاليت های هسته ای"
هنوز بايد صحت "کاخ سفيد روز دوشنبه در بيانيه ای اعالم کرد که دولت ايران 

های اتمی خود را ثابت کند و در غير اين صورت با  صلح آميز بودن فعاليت
  ".روبرو شود  ها عواقبش از جمله تحريم

اظهار نظر بدبينانه در قبال توافق مبادله "در اين بيانيه که رسانه ها آن را 
توصيف کردند با تاکيد براينکه " سوخت ميان دولت های ايران، برزيل و ترکيه

گفته شده جمهوری اسالمی " اين توافق، شانس تبديل به قدمی مثبت را دارد"
هنوز هم به غنی سازی اورانيوم که ممکن است به ساخت بمب اتمی منتهی "

  ".دهد شود، ادامه می
نقض مکرر "در بيانيه کاخ سفيد همچنين با اشاره به سوابق جمهوری اسالمی در 

" ای در برنامه اتمی ايران تعهداتش و نياز به پرداختن به مسائل اساسی و پايه
آمده است که نگرانی های امريکا و جامعه جهانی همچنان در اين خصوص باقی 

  .است
هنوز به غنی سازی اورانيوم "در بيانيه کاخ سفيد تاکيد شده که جمهوری اسالمی 

های قبلی شورای امنيت است  دهد که خالف قطعنامه درصد ادامه می 20تا سقف 
  ".که از آنها خواسته فعاليت غنی سازی خود را به حالت تعليق درآورند

کاترين اشتون، مسئول روابط خارجی اتحاديه اروپا نيز ديروز توافق ايران با 
پاسخ نسبی به خواست "مبادله سوخت و ارسال اورانيوم غنی شده به ترکيه را 

خواند و با اشاره به اينکه بيانيه توافق ايران با " آژانس بين المللی انرژی اتمی
مقاصد "مبادله سوخت هسته ای، به بخش اصلی پرونده هسته ای ايران يعنی 

پيشنهاد آژانس حرکتی از سوی : "نپرداخته، گفت" نظامی از فعاليت هسته ای
حسن نيت بود و برای تاييد اين که حق استفاده از انرژی صلح آميز اتمی برای 

با اين حال، هنوز به مسئله اصلی پرداخته نشده که قصد . کشورها محفوظ است
برنامه اتمی نظامی است و ما هنوز اميدواريم مذاکرات رسمی در اين مورد با 

  ".ايران داشته باشيم
حتی ديميتری مدودف رئيس جمهوری روسيه هم که پيشتر از اقدامات جمهوری 
اسالمی حمايت می کرد با وجود استقبال از عقب نشينی روز دوشنبه جمهوری 

اکنون اين پرسش مطرح می شود که آيا اين توافقنامه به : "اسالمی تاکيد کرد که
  ".تنهايی کافی است يا خير

مقام های وزارت خارجه فرانسه و مسئوالن دولت فدرال آلمان نيز در اظهاراتی 
مشابه بيانيه توافق حکومت ايران با ارسال اورانيوم غنی شده به ترکيه را ناکافی 

  .عنوان کرده اند
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مادر مجيد توکلی از روزهای انفرادی و بازجويی مجيد به عنوان سخت ترين   
اين اولين بار نيست که يک دانشجو، : روزهای زندگی اش ياد می کند و می گويد

يک روشنفکر، يک دلسوز کشور را روانه زندان می کنند اما همه درد و 
من اين است که چرا وقتی خود رهبری می فرمايد در دانشگاه آزادی بدهيد   رنج

تا دانشجويان حرف بزنند، وقتی خود رييس جمهور به دنيا می گويد، در ايران 
آزادی بيان داريم، پس چرا پسرم را به جرم انتقاد از رهبری و توهين به رييس 

 جمهوری زندانی کرده اند و تحت فشار قرار می دهند؟
وی در پاسخ به اين پرسش که آيا می داند مجيد چه توهينی به احمدی نژاد کرده  

مجيد خودش جواب شان را داده است و می گويد اصال به : است، می گويد
 .احمدی نژاد فکر نمی کند که بخواهد در موردش حرفی بزند

مادر توکلی با بيان اينکه مجيد هيچ حرف خالفی نزده است به نحوه دستگيری   
مجيد در يک تجمع   :اشاره می کند و می گويد  مجيد پس از خروج از دانشگاه

قانونی به مناسبت روز دانشجو يک ربع سخنرانی می کند، فقط انتقاد می کند و 
می   نمی دانم به چه جرمی با آن وضعيت بازداشت. حرف خالفی هم نمی زند

شود و حتی صدای اعتراض خانواده را هم نمی شنوند، هيچ کس پاسخگوی ما 
  .نيست

برای يک ربع : وی ضمن تاکيد بر بی گناهی مجيد توکلی، ادامه می دهد 
سخنرانی، هشت سال و نيم زندان چه معنی می دهد؟ من نمی دانم چطوری 

اگر دقيقه ای هم حساب می کردند، حداقل برای هر دقيقه يک . حساب می کنند
ماه زندان بس نبود؟ چرا با مردم اينکار را می کنند؟ به کجا برويم؟ حرف مان را 
به چه کسی بگوييم؟ هيچ کس باور نمی کند که چهار ماه و نيم همه کار و زندگی 
ام شده است نشستن پای تلفن تا صدای پسرم را بشنوم، برای يک تلفن چند دقيقه 

. ای، لحظه شماری می کنم، نمی دانم شب و روز چگونه می آيند و می روند
خدای من شاهد است که از پای تلفن تکان نمی خورم تا مبادا مجيد زنگ بزند و 

اين است حال و روز ما در کشوری که هيچ کس حاضر . من صدايش را نشنوم
 .نيست جواب مان را بدهند

وی در پاسخ به اين پرسش که آيا تا کنون به جز نامه به مقامات قضايی با  
مسووالن اين دستگاه از نزديک در مورد وضعيت توکلی ديدار و گفتگو کرده 
اند، می گويد؟ به هيچ جا راه مان نمی دهند، پدر مجيد به تهران رفته است و 

ولی اجازه .درخواست مالقات با آقای دولت آبادی دادستان تهران را کرده است 
ديدار نمی دهند، هفت سال است که پدر مجيد از ديسک کمر رنج می کشد، من 

هم بيمارم و پزشکان اجازه سفر کردن به من نمی دهند، توانايی مسافرت ندارم، 
را پر از درد کرده اند، در يک   بايد چکار کنيم که باور کنند زندگی مان را،

نيست . خانواده هفت نفری، وقتی عزيزی زندانی باشد انگار همه زندانی هستيم
روزی که برای مجيد گريه نکنم، نيست لحظه ای که به ياد مجيد نباشم، هيچ کس 

 .خدا خودش به ما صبر بدهد. هم خودش را جوابگو نمی داند در اين کشور
وی همچنين در پاسخ به اين پرسش که آيا خانواده را هم تا کنون از طرف  

از وزارت اطالعات به من : تحت فشار قرار داده اند ،می گويد  دستگاه امنيتی
به . زنگ زده اند، تهديد کرده اند که ساکت باشيم، حرف نزنيم، مصاحبه نکنيم

آنها گفتم؛ من يک مادر هستم وقتی هيچ کس جواب مان را نمی دهد من از کجا 
مجبورم حرف بزنم تا . بدانم که فرزندم کجاست، قرار است چه بر سرش بيايد

 .شايد کسی پيدا شود و به دادمان برسد
وی با اشاره به آنکه به ما می گويند با رسانه های بيگانه حرف نزنيد، می گويد  

وقتی در مملکت خودمان کسی به ما اجازه حرف زدن نمی دهد پس ما با چه 
جواب نامه های ما را نمی دهند، وقتی جواب   کسی حرف بزنيم؟ وقتی

درخواست های مالقات مان با مقامات قضايی را رد می کنند آيا راه ديگری باقی 
می ماند؟ باشد ما با بيگانه حرف نمی زنيم ولی آيا در کشور يک آشنا هست که 

بگويد چرا به مجيد برای انتقادی که خود رهبری می گويد آزاد است، هشت سال 
هشت سال و نيم يعنی همه جوانی پسرم، يعنی همه زندگی   و نيم زندان بريده اند؟

اين است عدالتی که می . يک پدر و مادر مريض بايد به چشم انتظاری بگذرد
 گفتند؟ ما مگر غير از عزت و احترام به فرزندان اين کشور چه می خواهيم ؟

من که سياسی نيستم، وقتی از وزارت اطالعات هم زنگ : مادر توکلی می گويد 
همان دردی که هيچ . زدند، گفتم من مادرانه درد دلم را به مردم می گويم

مسوولی اينجا نمی شنود از ما، پسرم شانزده سال در همين کشور درس خوانده و 
هر چه را که در دانشگاههای همين مملکت ياد گرفته است در سخنرانی اش در 

برای حرف زدن به زندان می بريد، بعد هم می گوييد با   .روز دانشجو گفته است
يعنی ما همين را هم نگوييم که حق يک دانشجوی تربيت شده . بيگانه حرف نزنيد

 در دانشگاه های خود ايران زندان نيست؟
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص آخرين مکالمه تلفنی خانواده با مجيد   

توکلی و نامه های اعتراضی او که از زندان خطاب به دادستانی و مردم نوشته 
 می گويد؛ من هيچ . همين امروز صبح با مجيد حرف زده ام: شده است، می گويد

بيشتر به تعارفات ديپلماتيک شبيه  بيانيه : "وی ضمن مخالفت با اين بيانيه افزود
است و در نتيجه تا اينجا ايران خودش را متعهد کرده است و با کمال تعجب 

  ".دهد ترين اهرم خويش را برای ادامه مذاکرات از دست می قوی
اين بيانيه که آن را بيانيه تبادل "رييس مرکز پژوهش های مجلس با تاکيد براينکه 

اگر قرار باشد : "تصريح کرد" کند اند مصالح ملی ما را تأمين نمی سوخت ناميده
بن بست به هر قيمت شکسته شود، چرا اساسا چندين سال برای استيفای حق مسلم 

ملت ايستادگی کرديم و به توليد صنعتی اورانيوم موفق شديم؟ اگر گروه وين 
درصد را نداد و شرط تحويل را توقف و تعطيلی هر نوع  20اورانيوم 

سازی قرار داد و تهديد کرد که در غير اين صورت تحريم جديد اعمال  غنی
  "کنيم چه خواهيم کرد؟ می

وی همچنين توافق روز گذشته برای ارسال اورانيوم غنی شده به ترکيه را باعث 
ای،  باال رفتن وزن ترکيه و کاهش وزير حکومت ايران در معادالت منطقه

توصيف کرد و به صراحت گفت که توافق روز گذشته محمود احمدی نژاد با 
رجب طيب اردوغان و لوال داسيلوا نشانه ای از اثر گذاشتن فشارهای بين المللی 

  .در پرونده هسته ای بر دولت احمدی نژاد است
توکلی که از اصولگرايان منتقد احمدی نژاد به شمار می رود همچنين خبر داده 

که خود و همفکرانش قصد دارند تا با ورود مجلس به ماجرای تبادل سوخت 
  .هسته ای بيانيه مورد توافق احمدی نژاد را با شرط های ديگری همراه کنند

مذهبی با انتشار بيانيه ای -اما همزمان با احمد توکلی جمعی از چهره های ملی
  ".کنند ای حمايت می بر اساس منافع ملی، از تبادل سوخت هسته"اعالم کردند که 

در اين بيانيه که به امضای محمد بسته نگار، حسين رفيعی، رضا رئيس طوسی، 
تقی رحمانی، عزت اهللا سحابی، حسين شاه حسينی، اعظم طالقانی، رضا عليجانی 

بخش مهمی از مردم ايران زير "و نظام الدين قهاری رسيده با اشاره به اينکه 
و با " کنند خط فقر نسبی و بخش قابل توجهی از آن زير خط فقر مطلق زندگی می

از بحران هسته ای به   اشاره به بحران اقتصادی و سياسی موجود در کشور
  .عنوان يک معضل نامبرده شده است

ها  ها و ماجراجويی تدبيری بی"چهره های ملی مذهبی همچنين تاکيد کرده اند که 
ای ايران از  در ساليان اخير، برخالف دوران اصالحات، باعث شده پرونده هسته

ای شده است که هزينه  های چندگانه به شورای امنيت برود و موجب تحريم  آژانس
  ".پردازند آن را مستقيما ملت ايران می

بينانه به رفتار و  توانيم چندان خوش هر چند نمی"آن ها همچنين اعالم کرده اند که 
ای بنگريم، اما رفتار و  سياست خارجی اخير ايران در پذيرش تبادل سوخت هسته

ها و يا  ها، نه صرفا بر اساس قصد و نيت عمل سياسی را بايد بر اساس واقعيت
خواهيم اگر به اين  ما از حاکميت ايران نيز می. های سياسی قرار داد خوانی نيت

تأمل و تدبير رسيده است که اين معضل را از سر راه حاکميت ايران بردارد و 
عزمی جدی و شفاف برای حل مشکل دارد به اين ناباوری که ايران در راستای 

الوقت کند، پايان دهد و البته با رعايت  خواهد دفع اش تنها می های گذشته سياست
)ها عليه ايران و بازگشت پرونده به آژانس مبنی بر لزوم حذف تحريم(منافع ملی 

، در مذاکرات پيش رو، با تبادل سوخت در کشوری دوست يا مورد اعتماد ايران 
 ".موافقت کند

 

 :مادر مجيد توكلي
 صداي مجيد تنها نقطه اميد زندگي ام شده كه آرامم مي كند

 مسيح علی نژاد 
 
 
 
 

 
 :جرس

مجيد توکلی يکی از فعالين شجاع جنبش دانشجويی که به دليل ايراد يک  
بازداشت و محکوم به هشت   آذر  سخنرانی انتقادی در دانشگاه از روز شانزده

    .سال و نيم زندان شده است، اين روزها در انتظار حکم دادگاه تجديد نظر است
مادر مجيد توکلی که در طول دوران بازداشت تاکنون موفق به ديدار فرزند خود  

برای يک مادر وقتی پسرش چهار : نشده است، به خبرنگار جرس می گويد
و نيم در زندان باشد و حتی فرصت يک ديدار ساده را هم نيابد، روزگار   ماه

سخت می گذرد، قلب من انگار زندانی است، اما شجاعت مجيد قوت قلب من 
 . است
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 ها مخالفت كرد مجلس شوراي اسالمي با تفحص از بازداشتگاه
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
نمايندگان مجلس شورای اسالمی با تقاضای تحقيق و تفحص از وضعيت 

 .های کشور مخالفت کردند بازداشتگاه
طلبان در  اين تقاضا که از سوی مصطفی کواکبيان، نماينده نزديک به اصالح

اردی بهشت ماه، در دستور  ٢٨شنبه مورخ  مجلس مطرح شده بود، امروز سه
 ١١رای مخالف و  ٩٠رای موافق،  ۶٢کار مجلس قرار گرفت که در نهايت با 

  .نماينده حاضر کنار گذاشته شد ٢٠٢رای ممتنع، از مجموع 
اش از ارائه چنين  به گزارش راديو زمانه، آقای کواکبيان گفته که انگيزه

اهللا علی  نيست و براساس دستور آيت" خطی، ربطی و جناحی"درخواستی، 
 .ای مبنی بر تعطيلی بازداشتگاه کهريزک است خامنه

شد، در حوادث پس از انتخابات،  بازداشتگاه کهريزک که زيرنظر پليس اداره می
های اعمال شده در  شدگان بود که بر اثر خشونت مدتی محل نگهداری بازداشت

 .کم چهار تن جان خود را از دست دادند آن، دست
متهم آن به طور  ١٢ای بسته شد و  اين بازداشتگاه مدتی بعد به دستور آقای خامنه

 .غيرعلنی دادگاهی شدند که تاکنون نتيجه اين دادگاه مشخص نشده است
: گيری درباره درخواست خود، خطاب به نمايندگان گفت کواکبيان پيش از رای

های  اگر شما برای انجام اين تقاضا به تحقيق و تفحص از وضعيت بازداشتگاه"
 ".شود کشور رای دهيد، بدون هيچ ايرادی اين تقاضا انجام می

توانند عالوه بر  قانون اساسی، نمايندگان مجلس می ٧۶براساس اصل 
 .های قضايی، در خصوص برخی مسائل تقاضای تحقيق و تفحص کنند پيگيری

طور  آن .های کشور در دسترس نيست ها و زندان آمار دقيقی از تعداد بازداشتگاه
های امنيتی و اطالعاتی  گويند برخی نهاد های مدافع حقوق بشر می که نهاد

 .کند هايی دارند که مستقل از قوه قضائيه عمل می بازداشتگاه
 

 بازداشت يك زنداني سياسي قطع نخاع 
 

 اخبار روز 
که در اثر شليک گلوله دچار  ١٣۶٠ی  عابد با خدا زندانی سياسی دهه) همايون(هادی 

ارديبهشت مجددا به زندان  ١٣ماه مرخصی استعالجی روز  ٣قطع نخاع می باشد پس از 
 . رشت بازگردانده شد

به گزارش فعاالن حقوق بشر و دموکراسی در ايران، آقای عابد با خدا دچار قطع نخاع و 
قادر به حرکت نيست و فقط با صندلی چرخدار و کمک شخص همراه می تواند جابجا 

عابد باخدا به دليل شرايط حاد . او همچنين قادر به انجام کارهای شخصی خود نيست. شود
. جسمی در بهداری زندان و در کنار زندانيان معتاد تازه دستگير شده نگهداری می شود

 . شرايط نگهداری او در بهداری زندان قرون وسطائی و غير انسانی است
رئيس زندان، پزشک زندان و قاضی پرونده بر عدم تحمل حبس اين زندانی سياسی تاکيد 
دارند ولی مامورين وزارت اطالعات و دادستان انقالب رشت از آزادی او خوداری می 

 . هادی عابد با خدا عالوه بر قطع نخاع از بيماری های ديگری هم رنج می برد. کنتد
 ١٧سال زندان محکوم شده است و در تاريخ  ٢دادگاه انقالب به  ٢ی  عابد با خدا در شعبه

به دليل  ١٣۶٠ی  او همچنين در دهه. آبان ماه دستگير و به زندان مرکزی رشت منتقل شد
هواداری از سازمان مجاهدين خلق چند سال در زندانهای اوين و قزل الحصار تحت 

پاسداران هنگامی که قصد دستگيری او . شديدترين شکنجه های جسمی و روحی بسر برد
 . را داشتند، بسوی وی شليک کردند که در اثر اصابت گلوله، نخاع او شد قطع شد

بخاطر هواداری از سازمان مجاهدين در  ١٣۶٠ی  برادر او هرمز عابد باخدا در دهه
 . زندان اعدام شد

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،دستگيری افراد بی گناه که قادر به حرکت نيستند 
و در شرايط حاد جسمی بسر می برند و نگهداری آنها در زندان با شرايط قرون وسطائی 
و غير انسانی را محکوم می کند و از کميسر عالی حقوق بشر و ساير مراجع بين المللی 

 . خواستار اقدامات عملی برای پايان دادن به جنايت عليه بشريت در ايران است
 فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران 

  ٢٠١٠می  ١٨برابر با  ١٣٨٩ارديبهشت  ٢٨
 

صداقت اش به من اميد می   .کار غيرقانونی انجام نداده ام، انتقاد حق من است
مادر . دهد، صدای مجيد تنها نقطه اميد زندگی ام شده است که آرامم می کند

آنقدر روحيه قوی و خوبی دارد که از   هستم، گاهی بی طاقت می شوم ولی مجيد
  .زندان به من هم انرژی می دهد اگرچه جسم اش در زندان ضعيف شده است

که با پوشش زنانه در   مادر مجيد توکلی در پاسخ به اين پرسش که عکس مجيد   
پای : رسانه های حامی دولت منتشر شده بود، را چگونه ديده است، می گويد

چهره اش را . تلويزيون نشسته بودم که ناگهان عکس مجيد را با لباس زنانه ديدم
که ديدم، ظاقتم را از دست دادم، اصال نمی دانم آن روز بر من چه گذشت، خدا 

وقتی چهره مجيد را در تلويزيون می ديدم . می داند من آن لحظه چه حالی داشتم
خدا را صدا کردم تا بلکه او بشنود که . و می شنيدم که چه اتهاماتی به او زده اند

بر ما چه می گذرد، اصال طاقت نداشتم به صفحه تلويزيون نگاه کنم، لحظات تلخ 
  .و سختی بود

مادر مجيد توکلی همچنين در پاسخ به پرسش ديگری مبنی بر اينکه آيا همراهی  
مردان با مجيد و انتشار بيش از هزار عکس از مردانی که به منظور اعالم 

همبستگی با اين دانشجوی زندانی، حجاب بر سر کرده اند را ديده است، می 
بچه های من برای اينکه به من روحيه بدهند، عکس های مردانی که : گويد

حجاب سر کرده بودند را از روی سايت ها به من نشان دادند، وقتی عکس ها را 
همه کسانی که . چقدر خوشحال شدم، مجيد را تنها نگذاشتند  ديدم خدا می داند که

مجيد را در آن شرايط سخت تنها نگذاشتند، ثابت کردند که ايرانی با ايرانی برابر 
همه ما بايد از همديگر حمايت کنيم و من قدردان زحمت همه کسانی هستم . است

که به ياد زندانيان هستند و خانواده های شان را تنها نمی گذارند، همان موقع 
مجيد هم وقتی خبر همراهی مردم و عکس ها را شنيد خيلی قدردان اين همبستگی 

  .و همراهی بود
از مجيد توکلی پس از دستگيری، عکس هايی در خبرگزاری فارس منتشر شده   

بود که او را در لباس زنانه نشان می داد و ادعا می شد که اين دانشجو پس از 
آنکه در دانشگاه گفته بود دانشجويان ديگر ديکتاتوری و استبداد را نمی 

علی توکلی برادر اين زندانی . با لباس زنانه از اقدام به فرار کرده بود  خواهند،
به نقل از دانشجويان و شاهدان صحنه دستگيری اين ادعا را رد کرده بود و از 

  .ضرب و شتم توکلی در حين دستگيری خبر داده بود
در بازداشت به  ٨٨آذرماه سال  ١۶مجيد توکلی به اتهام توهين به رهبری، از  

 »ديکتاتور«و   اش اشاره به اتهامش کرده وی در بخشی از دفاعيه. برد سر می
 :ای را توهينی به رهبری ندانسته و نوشته است اهللا خامنه خطاب کردن آيت

توان هر دو  آنچه ديکتاتوری است جمع انحصارطلبی و اقتدارگرايی است که نمی 
الخطاب بودن به اين معنا که  توان فصل نمی. را نيک دانست و ديکتاتوری را بد

آيد را پذيرفت ’’ چشم‘‘ديگر پس از آن سخنی نباشد و هرچه گفته شد، فقط پاسخ 
معنايی از ديکتاتوری است ’’ فصل الخطاب‘‘که خود کلمه . و ديکتاتوری را نه

شود کسی اوامر را ديکته و ديگران تقرير نمايند و گفت ديکتاتوری  و اساسًا نمی
توان  نيست که در واقع پذيرش امر ديکتاتوری در ساختار فعلی محقق است و نمی

اگر به زعم ضابطين قضايی . ذکر کالمی را ناپسند دانست و وصف حالش را نه
العموم و دستگاه قضا، ديکتاتوری بد و توهين است،  تحت امر حاکميت و مدعی

آميز تلقی شود که  بايد اوصاف ديکتاتوری و اعمال ديکتاتورمآبانه نيز بد و توهين
 آيد چنين به نظر نمی

مادر مجيد توکلی اين روزها در انتظار نتيجه دادگاه تجديد نظر است و آرزو می  
مسووالن دستگاه قضايی عدالت را در مورد صدور حکم زندان برای : کند

 .اين کشور در نظر بگيرند  فرزندان بی گناه
 

 بي خبري از وضعيت بهمين خدادادي، از دانشجويان طيف چپ 
 

 :خبرگزاری هرانا
از وضعيت و محل نگهداری بهمن خدادادی، از دانشجويان طيف چپ اصفهان،  

 . هيچ اطالعی در دست نيست
به گزارش دانشجونيوز، اين فعال دانشجويی دانشگاه اصفهان که از دانشجويان 

اردی  ١٨به حساب می آيد، هفته گذشته مورخ " خواه و برابری طلب آزادی"
بهشت ماه به ستاد خبری اداره کل اطالعات استان اصفهان احضار و در همان 

جا بازداشت شد، اما تاکنون هيچ گونه توضيحی درباره علت بازداشت وی و 
 . اتهامات وارده به وی منتشر نشده است

آنچه باعث نگرانی خانواده اين فعال دانشجويی شده، بی خبری مطلق از وضعيت 
وی است، به گونه ای که حتی دادگاه انقالب استان اصفهان نيز از بازداشت وی 

 . اظهار بی اطالعی می کند
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 . مسئوليت در قتل شاپور بختيار باقی نمی ماند
در مقابل چنين وضعی، حد اقل کاری که دولت فرانسه می تواند انجام دهد 
محکوم نمودن تروريسم دولتی نظام جمهوری اسالمی و به عنوان نتيجه ی 

قضايی، سياسی و منطقی چنين موضعی، درخواست تحويل دو قاتل متواری 
آنان در خاک ) و محکوميت غيابی(ديگری است که علی رغم پيگرد رسمی

با توجه به اين که جرائم . فرانسه و متهم به همدستی در قتل دکتر بختيار ميباشند
مربوط به تروريسم مشمول مرور زمان نمی شود، و قاتلين پس از انجام وظيفه 
محوله از طرف طراحان اين قتل ــ که از هيجده سال پيش تا کنون هنوز هم در 

باالترين مقامات جمهوری اسالمی قرار دارند ــ با کمک سرويس های سری 
جمهوری اسالمی به ايران گريخته و از آن زمان تا کنون در اين کشور تحت 

 . حمايت آمرين خود قرار دارند و آزادانه در آنجا زندگی می کنند
عالوه بر اين آ قای سارکوزی بايد از تجربه آزاد کردن انيس نقاش که اکنون در 
ايران به پاداش سوء قصد نافرجام به جان دکتر بختيار به يکی از سرمايه داران 

عمده ايران تبديل شده است، و يکی از رابطين اصلی سپاه قدس پاسداران انقالب 
است، آموخته باشند ) لبنانی و فلسطينی(اسالمی با نيروهای افراطی خاور ميانه 

که مبادله و يا حتی آزاد نمودن تروريست ديگری همچون وکيلی راد حتی با 
تشبثات قانونی می تواند چه عواقب مخربی را در تشويق و اشاعه ی ييشتر 

تروريسم در جهان، که کشور فرانسه بر طبق دکترين رسمی دولت کنونی، در 
 . افغانستان برای ريشه کن ساختن آن حضور نظامی دارد، درپی داشته باشد

در آلمان قانونأ ثابت شد که آمرين قتل  »دادگاه ميکونوس «در دادگاه معروف به 
های سران اپوزيسيون در آن زمان يعنی علی خامنه ای و علی اکبر رفسنجانی 

بودند که هنوز هم در باالترين مقامات جمهوری اسالمی قرار دارند و اين خطر 
وجود دارد که آنان هر زمان که به صالح نظام خود تشخيص دهند، از تروريست 

خشونت های ماه های . هايی چون وکيلی راد برای قتل مخالفينشان استفاده نمايند
اخير حکومت جمهوری اسالمی عليه مردمی که بطور مسالمت آميز خواهان 

احقاق حقوق مسلم خود بوده اند، بار ديگر نشان می دهد که سران اين نظام برای 
 . از ميان برداشتن مخالفين خود از هيچ جنايتی ابا ندارند

نهضت مقاومت ملی ايران با اتکاء به اعتراف تلويحی و تکذيب نشده ی محمود 
احمدی نژاد به مسئوليت رژيم جمهوری اسالمی در واقعه ی قتل دکتر شاپور 

 : بختيار بنيانگذار و رهبر اين سازمان از دولت فرانسه ميخواهد که
تحويل دو متهم ديگر به قتل دکتر شاپور بختيار را از حاکمان کنونی ايران  -١

 . رسمأ درخواست کند
حکم جلب آمرين قتل دکتر بختيار و ساير سران اپوزيسيون خارج از کشور  -٢

را از طريق مقامات قضايی فرانسه صادر کرده و اجرای آنرا از پليس بين المللی 
 ". خواستار شود

هشدار جدی ما به رئيس جمهور فرانسه اين است که علی رغم انکار های مکرر 
وزير امور خارجه ی اين کشور درباره ی وجود مذاکره و توافق سری ميان دو 
دولت بر سر مبادله ی زندانی، اين واقعيت از ديد کسی پنهان نمی ماند و دولت 

ايشان با پاداش دادن به يک عمل تروريستی و آزاد کردن يک قاتل به ازاء 
رهايی يک گروگانِ فرانسوی، که به گفته ی خود ايشان دانشجوی بيگناهی بيش 

نيست، در شرايطی که جمهوری اسالمی بيش از هر زمان ديگر با اعدام و 
زندان و شکنجه ی جوانان ايران حقوق بشر را بی شرمانه لگدمال می کند، اين 

 . دولت را در اعمال ضد انسانی اش تشويق مينمايد
 ايران هرگز نخواهد مرد 

 نهضت مقاومت ملی ايران 
  ٢٠١٠مه  ١٧برابر با  ١٣٨٩ارديبهشت  ٢٧

 
 اعدام دو تن به جرم قاچاق مواد مخدر در اصفهان

 
 خبرگزاری هرانا 

دو تن به نام های مرتضی و عزيزاهللا در محوطه ی زندان مرآزي اصفهان به 
 .دار آوبخته شدند

به گزارش روابط عمومي دادگستري استان اصفهان، اين دو که متهم به قاچاق 
 .مواد مخدر بودند، در احکامی جداگانه به اعدام محکوم شدند

حکم مرتضي که به جرم نگهداري مواد مخدر به اعدام محكوم شد با تأييد 
ديوانعالي آشور به اجرا درآمد و حکم عزيزاهللا نيز که به جرم حمل و نگهداري 

مواد مخدر به اعدام و مصادره اموال محكوم شد، پس از آنکه به تأييد دادستان 
 .آل آشور رسيد، اجرا شد

گفتنی است درخواست عفو هر آدام از محكومان دو بار در آميسيون عفو استان 
 .مورد مخالفت قرار گرفت

 اطالعيه نهضت مقاومت ملی ايران 
 درباره مبادله زنداني ميان ايران و فرانسه 

 
 : اخبار روز

 
 شيرين ترين لحظه عمر من در زندان زمانی "

 بود که شنيدم مقر فرانسويان در بيروت را 
 ." برادران انقالبی منفجر کرده اند

 انيس نقاش 
 

خانم کلوتيلد رايس مدرس فرانسوی که بمدت ده ماه از طرف دولت ايران 
 ٢٨٠اين امر با پرداخت . گروکان گرفته شده بود آزاد شد و بفرانسه باز گشت

و چند روز پس از آزادی مجيد کاکاوند مهندس ايرانی که (!) هزار دالر جريمه
به جرم خريد قاچاق مصالح الکترونيکی برای جمهوری اسالمی ايران در 

 . فرانسه زندانی بود، صورت گرفت
اين مدرس و . بازگشت خانم رايس بدامن خانواده خود باعث خوشحالی ماست

دانشجوی فرانسویِ زبان و ادبيات فارسی که مدتی دردانشگاه اصفهان زبان 
فرانسه را تدريس نموده است، پس از بازگشت به کشور خود در برابر 

خبرنگاران نه فقط از زندانيان هم بند خود در مدت زندان به خاطر همبستگی و 
مهربانی آنان سپاسگزاری کرد بلکه به خاطره ی دو هم بند ديگرش که در ماه 

 . ژانويه ی گذشته اعدام شدند نيز درود فرستاد
ناظران سياسی آزادی مجيد کاکاوند را که عليرغم در خواست تحويل او به 

مقامات قضايی اياالت متحده ی آمريکا از طرف اين کشور صورت گرفت، با 
 ١٨به عالوه قرار است روز سه شنبه . آزادی گروگان فرانسوی مرتبط می دانند

مه در يکی از دادگاه های پاريس به تقاضای آزادی علی وکيلی راد نيز، يکی از 
سه قاتل دکتر شاپور بختيار که در فرانسه زندانی و به زندان ابد محکوم است، 

ناظران آگاه نه فقط نتيجه ی اين رسيدگی را آزادی و بازگشت . رسيدگی شود
زندانی نامبرده، که تحت عنوان اخراج از فرانسه به بازگشت محکوم به ايران 

می انجامد، می دانند، بلکه تقارن زمانی ميان اين آزادی ها را نتيجه ی يک 
 . توافق سری بر سر مبادله ی اتباع دو کشور می شمارند

که برای اولين بارمحمود احمدی نژاد سکوت چندين ساله  ٢٠٠٨ما در دسامبر 
مقامات جمهوری اسالمی درباره ی مسئوليت اين دولت در قتل دکتر شاپور 

بختيار را شکست و بصورت تلويحی خواهان آزادی وکيلی راد گرديد طی بيانيه 
ای متن زير را انتشار داده بوديم که اينجا بار ديگر جهت ياد آوری آنچه در آن 
 : زمان آقای نيکوال سارکوزی رئيس جمهور فرانسه قول داده اند، تکرار ميکنيم

آقای نيکوال سارکوزی پيشنهاد تلويحی احمدی نژاد رئيس جمهور نظام "
جمهوری اسالمی در زمينه مبادله خانم کلوتيلد رايس با علی وکيلی راد يکی از 

سه قاتل دکتر شاپور بختيار را که تا کنون هجده سال از دوران محکوميت به 
حبس ابد را در زندان های فرانسه بسر برده است باج خواهی ناميده و اعالم 

کرده است که هرگز به خود اجازه نمی دهد در امور قضايی کشور برای آزادی 
 . قاتل شاپور بختيار مداخله کند

جمهوری اسالمی که تا کنون داشتن هر گونه رابطه ای با قاتالن دکتر بختيار را 
انکار ميکرد، باالخره از طريق تلقين و پيشنهاد تلويحی احمدی نژاد درمصاحبه 
ای با يک روزنامه نگار فرانسوی و مطرح کردن ضرورت آزادی زندانيان دو 
کشور از دو سو، عمأل بر اتهام مسئوليت جمهوری اسالمی در قتل دکتر شاپور 

 . بختيار صحه نهاد
بديهی است که آنچه آقای سارکوزی در رد پيشنهاد احمدی نژاد به صورت 
ارجاع امر به دستگاه قضايی فرانسه بيان می دارد از جهت صرفأ صوری 

ولی ايشان با اعتراف تلويحی اخير احمدی . منطبق با قوانين جاری فرانسه است
نژاد به دخالت مستقيم جمهوری اسالمی در عمل تروريستی عليه جان يک 

نخست وزير سابق ايران در خاک فرانسه، نمی توانند، بدون در نظر گرفتن 
وظيفه دولت خود که خود را ملزم به رعايت قوانين و مقررات بين المللی قلمداد 

می کند، با سوء قصد به جان يک شخصيت سياسی که تحت حفاظ امنيتی 
 . کشورشان بوده است مانند هرجنايت عادی ديگر برخورد کنند

به نظر ما، با اعتراف ضمنی رئيس جمهور ايران به نقش دولت کشورش در قتل 
شاپور بختيار، بويژه با توجه به اينکه حتی بعد از اظهارات صريح آقای 

سارکوزی دائر بر رد چنين مبادله ای نيز دولت ايران خود را ملزم به هيچ 
تکذيبی درباره ی وجود چنين پيشنهادی ندانست، چه از لحاظ ديپلماتيک و چه از 

 لحاظ قضايی، منطقأ جای ترديدی در اعتراف دولت جمهوری اسالمی به 
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 تاكيد آمريكا بر تحريم ايران با وجود توافق اتمي در تهران 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : بی بی سی
آمريکا و کشورهای اروپايی متحدش گفته اند، با وجود موافقت ايران با مبادله سوخت 

 . هسته ای، هنوز بطور جدی نگران برنامه اتمی اين کشور هستند
در بيانيه ای گفت، ) ارديبهشت ٢٧(مه  ١٧رابرت گيبز، سخنگوی کاخ سفيد، دوشنبه 

ايران بايد طرح تبادل سوخت هسته ای را بطور کتبی به آژانس بين المللی انرژی اتمی 
 . ارائه کند تا ساير کشورها بتوانند آن را بررسی کنند

اين توافق در پی 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 

کيلوگرم اورانيوم غنی شده با غلظت پايين خود را به ترکيه بفرستد و در  ١٢٠٠حدود 
 . ازای آن، سوخت هسته ای برای راکتور تحقيقاتی تهران دريافت کند

ظرف يک : "رامين مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران در تهران گفت
 ." هفته، نامه مبادله سوخت به آژانس بين المللی انرژی اتمی نوشته می شود

اهميت اين طرح کمتر : "اما در واشنگتن، رابرت گيبز در کنفرانس خبری کاخ سفيد گفت
سخنان و اعمال . با آن موافقت کرد) در وين(از طرحی است که ايران در ماه اکتبر گذشته 

 ." مقام های ارشد ايران به ندرت با هم تطابق دارد
رابرت گيبز گفت ايران بايد در عمل ثابت کند برنامه اتمی اش فقط برای مقاصد صلح 

 آميز است 
سخنگوی کاخ سفيد همچنين تاکيد کرد، توافق حاصل شده خط مشی آمريکا در برابر ايران 

 . از جمله تالش برای تحريم اين کشور را تغيير نداده است
دانست، ولی " گامی مثبت"اين مقام آمريکا انتقال اورانيوم غنی شده به خارج از ايران را 

قطعنامه های شورای " ناقض"درصد را  ٢٠تاکيد ايران بر ادامه غنی سازی تا سطح 
 . امنيت سازمان ملل متحد دانست

سخنگوی وزارت امور خارجه ايران گفته است کشورش به غنی سازی اورانيوم تا حد 
درصد ادامه می دهد، هرچند معلوم نيست ايران اين کار را در مقياس آزمايشگاهی يا  ٢٠

 . صنعتی انجام خواهد داد
 ۵+١رابرت گيبز همچنين موضع ايران در خصوص ديدار با مقام های کشورهای گروه 

رفع نگرانی های جامعه بين المللی از "برای ) پنج عضو دائم شورای امنيت و آلمان(
 . را مبهم دانست" برنامه اتمی اش

پاسخ "کاترين اشتون، سرپرست روابط خارجی اتحاديه اروپا، نيز توافق حاصله را 
 . ايران به درخواست آژانس بين المللی انرژی اتمی دانسته است" نسبی

او که در شهر مادريد، پايتخت اسپانيا بسر می برد، تاکيد کرد اين طرح به موضوع اصلی 
 . ايران است نمی پردازد" مقاصد نظامی"درباره برنامه هسته ای تهران که به گفته او 

 . ايران اتهام تالش برای دستيابی به سالح هسته ای را رد می کند
به گزارش خبرگزاری رويتر، هرمان ون رومپی، رئيس شورای اتحاديه اروپا نيز گفته 

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

 
 نکات اصلی توافق هسته ای ايران با ترکيه و برزيل 

 
ايران ظرف يک هفته آژانس بين المللی انرژی اتمی را در جريان جزئيات اين *     

 توافق قرار می دهد 
اگر گروه وين، متشکل از آمريکا، روسيه، فرانسه و آژانس بين المللی انرژی اتمی، *     

اين توافق را بپذيرد، ايران يک هزار و دويست کيلوگرم اورانيوم با غلظت پايين به ترکيه 
 تحويل می دهد 

 اين مقدار اورانيوم، در زمانی که در ترکيه است، همچنان متعلق به ايران خواهد بود *     
ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی می توانند به طور مشترک بر اين اورانيوم *     

 نظارت داشته باشند 
گروه وين بايد ظرف يک سال، يک صد و بيست کيلوگرم سوخت هسته ای به ايران *     

 تحويل دهد 
فورا و بدون قيد و "ايران می تواند از ترکيه بخواهد که اورانيوم با غلظت پايين را *     

 به ايران برگرداند " شرط
 
 

 تعهد دولت سوئد براي اعمال فشار بيشتر به ايران 
ديدار نمايندگان جمعيت پشتيبانی از مبارزات مردم ايران با مقامات 

 وزارت امورخارجه ی سوئد 
 

 :اخبار روز 
 

ئد در جمع نمايندگان ايرانيان معترض به             مسئوالن وزارت امور خارجه سو
های اخير، متعهد به اعمال فشار بيشتر بر دولت ايران در رابطه با پرونده  اعدام

 . حقوق بشر اين کشور شدند
 

دوشنبه بيست و هفتم ارديبهشت سه تن از اعضای جمعيت پشتيبانی از مبارزات 
ها در  آن. مردم ايران در سوئد با مسئوالن وزارت خارجه اين کشور ديدار داشتند
های  اين ديدار مطالبات کسانی را که چهارشنبه گذشته و در اعتراض به اعدام

اخير در ايران در يکی از ميادين اصلی استکهلم تجمع کرده بودند، به وزارت 
 . خارجه کشور سوئد منتقل کردند

در اين ديدار رئيس بخش خاورميانه وزارت امور خارجه، مشاور سياسی اين 
 . وزارتخانه در امور ايران و يکی ديگر از کارمندان وزارتخانه حضور داشتند

شناس مقيم سوئد که به عنوان يکی از نمايندگان  پور، جامعه مهرداد درويش
هدف از اين «: ايرانيان معترض در اين ديدار حاضر بود به دويچه وله گفت

گيران سياسی  ها در ايران را نزد تصميم مالقات اين بود که خطر ادامه اعدام
در اين جلسه ما ليستی شش نفره را که شامل اسامی . سوئد برجسته کنيم

الوقوع  ئيد کرده که در معرض اعدام قريب ست که دادستان تهران خود تا کسانی
ای از اسامی افرادی که از جامعه فعاالن کرد  هستند، به عالوه، ليست بيست نفره

رويند، در اختيار مسئوالن وزارت امور  ها هم با خطر اعدام روبه هستند و آن
  ». خارجه قرار داديم

پور از ديگر اقدامات گروه سه نفره ايرانيان حاضر در جلسه مشترک با  درويش
در اين مالقات سعی کرديم پافشاری کنيم «: وزارت امور خارجه سوئد چنين گفت

های اتحاديه اروپا واکنش قدرتمندی به ايران نشان ندهند  ئد و دولت   که اگر سو
شان است، بسيار  احتمال خطر اعدام ديگرافرادی که اکنون حکم مرگ در پرونده

تاکيد کرديم با توجه به فرارسيدن سالگرد کودتای انتخاباتی و . زياد خواهد بود
خورد که  نگرانی حکومت از اعتراضات احتمالی، همچنان اين تمايل به چشم می

  ».درپی جامعه را مرعوب کنند های پی با اعدام
های صورت  که واکنش دولت ايران به اعتراض شناس با اعالم اين اين جامعه

های ديگر در اين کشور نشان دارد، بيان  گرفته از جدی بودن خطر وقوع اعدام
هايی که دولت ايران  در اين نشست تاکيد کرديم که با توجه به خط و نشان«: کرد

اند، کشيده و همچنين اعالم رسمی  ها اعتراض کرده برای کسانی که به اين اعدام
. ست توان گفت که خطر جدی که شش نفر ديگر را هم اعدام خواهيم کرد، می اين

از اين نظر پافشاری کرديم که وزارت خارجه سوئد فورَا دست به کار شده و 
  ». عمل کند

پور نمايندگان معترضان ايرانی در اين نشست سه خواسته اصلی  به گفته درويش
اولين خواسته ما، فراخواندن سفير ايران در سوئد و تحويل «: اند را مطرح کرده

که اتحاديه اروپا رسمَا واکنش  ديگری اين. اعتراض رسمی دولت سوئد به او بود
های احتمالی  های صورت گرفته را محکوم کند و درباره اعدام نشان بدهد و اعدام

ها سفرای خود را از  آتی اخطار بدهد و حتی تهديد کند که در صورت ادامه اعدام
مان هم ارسال هياتی به ايران برای بررسی  سومين خواسته. خوانند ايران فرامی

  ».ها بود وضعيت زندان
 

های نمايندگان  او درباره پاسخ مسئوالن وزارت امور خارجه سوئد به خواسته
وقتی انتقاد کرديم که حضور دولت سوئد در جشن «: معترضان گفت

نژاد يا حضور نماينده سوئد هنگام سخنرانی ايشان  جمهوری آقای احمدی رياست
شان اين بود که دولت  در سازمان ملل، تاثيرات منفی روی ايرانيان گذاشته پاسخ

. کند سوئد در زمينه محکوم کردن نقض حقوق بشر در ايران فعاالنه تالش می
ها را محکوم  ای که به تازگی اتحاديه اروپا صادر و در آن اعدام ها به بيانيه آن

کرده و نسبت به وقوع اقدامات مشابه در آينده هشدار داده، عنوان کردند دولت 
  ».سوئد نقش مهمی در تشويق اتحاديه اروپا به صدور اين بيانيه داشته است

ها در اين نشست فراخواندن سفيراز ايران را يک گام سنگين ديپلماتيک  سوئدی
. ارزيابی کردند که مطمئن نيستند همه اعضای اتحاديه اروپا با آن موافق باشند

های ديپلماتيک ديگر تالش خواهند  ها متعهد شدند که با استفاده از روش اما آن
 . اسالمی بر سر نقض حقوق بشر افزايش دهند کرد که اعمال فشار را به جمهوری
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 نامه اي به پويا قرباني، 
 يک زندانی ناشناس که به شش سال زندان محکوم شده است

 
امروز دوباره ايميلی رسيده است از يک . حکايت گمنام ماندن زندانيان هنوز ادامه دارد

زندانی ناشناس ديروز که اين روزها خودش آزاد شده است اما برادرش هنوز در زندان 
 .است و به شش سال حبس هم محکوم شده است

کوشا و پويا قربانی دو برادری هستند که هر دو بعد از انتخابات و پس از راهپيمايی روز 
 چقدر نامشان را شنيده ايم؟ چقدر در موردشان خبر خوانده ايم؟. عاشورا دستگير شده اند

کوشا می گويد برخی ها نوشته اند پويا به سه سال حبس محکوم شده است در حالی که به 
 .برادرم شش سال حبس داده اند و همه خانواده متاثر هستند

محکوميت پويا قربانی برابری می کند با ميزان محکوميت فعاالن سياسی اما ميزان 
اخباری که از وضعيت پويا منتشر شده است برابری نمی کند با ميزان خبرهايی که در 

 .مورد زندانيان شناخته شده تر منتشر شده است
 .نامه کوشا به برادرش را بخوانيد و لطفا دل نوشته اش را به اشتراک بگذاريد

 .با خبر شدن از حال هم وطنان دربند مان حداقل کاری است که از ما توقع دارند
 

 نامه ای به برادرم
 پويا جان سالم

 .سال حبست همه در کماييم ۶بعد از ابالغ شدن حکم 
 .کمايی که چند ماهی است که در خانه حاکمست

 از روزی که تو را از خانه بردهاند، خانه چيزی کم دارد
 خانه خنده را کم دارد
 خانه شادی را کم دارد
 ...خانه زندگی را کم دارد

 در و ديوار خانه هم، صدای تو، صدای خندههايت را ميخواهند
 برادرم همه دلتنگ تو هستند

 مامان، 
 بابا، 

 سايناز همسرت 
 و من

 .من که وقتی تو را با چشمان بسته نشانم دادند شکستم
من که وقتی تولدم در انفرادی زندانبان بيسکويتی از طرف تو برای من آورد، اشکهايم 

 .شاديم را جشن گرفتند
 مهربان، همه سراغت را ميگيرند، حتی گنجشکهای کوچه، حتی گلهای باغچه

 روز بالتکليفی چه کردند با ما؟؟؟ ١٠٠بعد از 
 سال تاوان کدامين گناه توست؟؟ ۶

 نه آنقدر فعال بودی که کسی برای آزاديت امضاء جمع کند
 و نه آنقدر معروف که کسی برايت شلوغ کند

نه مسئوليتی داشتی که در اينجا به ديدن خانوادهات بيايند، نه قهرمان که در آنطرف 
 .عکسهايت را در دست بگيرند
 اما برای ما، تو همه چيز هستی

 برای مامان کل زندگی، برای بابا يار و همراه، برای سايناز همه کس
 ...برای من هم داداش، دوست و رفيق

 چه کنيم با دلتنگيمان در اين روزها؟؟
مامان گاهی اوقات تلفن ميزند به خانهتان تا در نبودت صدايت را از دستگاه انسرينگ 

 بشنود
مادر است ديگر ميسازد با نشنيدن صدايت در هفته و دلخوش به دوشنبهها که از پشت قاب 

 شيشهای خنده چشمانت را ببيند
بابا در تنهايی اشک ميريزد که مبادا ما غمش را ببينيم، اما چه کسی هست که نداند از همه 

 غمگينتر است
 سايناز هم که خون گريه ميکند

 من هم که بعد از آمدنم اين چند وقت را با خيال تو زندگی ميکنم
 پويا، چه کنيم که اين روزها بوی تو را ميدهد

 شبها هم انتظار تو را ميکشند
 اما اميد داريم، 

 اميد به روزهای خوب، 
 اميد به خنديدن دوباره

 اميدی که اگر نداشتيم اين چند وقت با سختی هم نميگذشت
 اميد که دوباره صدای خندهات در خانه بپيچد و زندگی دوباره در آن سبز شود

 اميدی که از خودت ياد گرفتيم
 .اميدی که زندانی نخواهد شد.

 ز بس که خون دل از چشم انتظار چکيد.... بيا که خاک رهت اللهزار خواهد شد 
 

 ... برادرت کوشا
 ٨٩ارديبهشت 

 صفحه ی اسرای گمتام -فيس بوک: منبع

 ساير واکنش ها
ترکيه که از امضاکنندگان توافق تهران است، گفته، ديگر نيازی به اعمال تحريم های جديد 

ترکيه و برزيل در حال حاضر از اعضای غيردائم شورای امنيت . عليه ايران نيست
 .هستند

دانسته " موفقيت ديپلماسی"لوال دا سيلوا، رئيس جمهوری برزيل، نيز اين موافقت نامه را 
 .است

مسئله مهم اين . برزيل به امکان حصول يک توافق در اين زمينه اعتقاد داشت: "او گفت
بدون اعتماد، نمی توان سياست را . است که ارتباطی مبتنی بر اعتماد ميان ما ايجاد شد

 ".من فکر می کنم دستاوردی بزرگ کسب کرديم. بايد به افراد اعتماد کرد. پيش برد
چين عضو دائم شورای امنيت هنوز به توافق حاصل شده در تهران واکنشی نشان نداده 

 .است
ديميتری مدودف، رئيس جمهوری روسيه از اين توافقنامه استقبال کرد، اما گفت اين سوال 

 .است يا خير" کافی"مطرح است که آيا اين توافقنامه به تنهايی 
رئيس جمهوری روسيه گفت اميدوار است بتواند به زودی با لوال دا سيلوا، رئيس 

 .را از او بگيرد" اطالعات دست اول"جمهوری برزيل مکالمه تلفنی داشته باشد تا 
آقای مدودف انجام مذاکرات و اينکه توافقی در مورد موضوع پرونده هسته ای ايران به 

 .همراه داشته را مثبت ارزيابی کرده است
ايران همچنان مايه : "الستر برت، از مقام های وزارت امور خارجه بريتانيا هم گفت

 ".نگرانی جدی است
او افزود اگر ايران می خواهد بخشی از اورانيوم با غلظت پايين خود را برای مبادله با 

آژانس بين المللی انرژی اتمی را در " فورا"سوخت هسته ای به خارج بفرستد، بايد 
 .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
" نبايد فريب"برنارد والرو، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه، هشدار داده است که 

اين موافقتنامه را خورد زيرا به گفته او تامين سوخت راکتور تحقيقاتی تهران، مساله 
 .برنامه اتمی ايران را حل نمی کند

برنارد کوشنر، وزير امور خارجه فرانسه نيز گفته است که آژانس بين المللی انرژی اتمی 
 .اول بايد از توافق حاصله اطالع حاصل کند

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

 .نامه هستند
وجود دارد که " اين نگرانی"به نقل از مقام های اسرائيل همچنين گزارش شده است 

 .باشد و جنبه عملی پيدا نکند" نمايشی"توافقنامه امضا شده 
 

 محافظ ارشد مير حسين موسوي بازداشت شد
 
 
 
 
 

 :کلمه
احمد يزدانفر با بيست و هفت سال سابقه، از زمان نخست وزيری مير حسين 

حاج احمد از پاسداران قديمی سپاه جماران .موسوی از محافظان وی بوده است
وی از سال .در جماران حضور داشت) ره(بود که سخنرانی های امام خمينی

که اوج سالهای بمب گذاری و ترور بود به عنوان محافظ مهندس موسوی  1362
 .برگزيده شد

توسط نيروهای امنيتی   حاج احمد يزدانفر سر تيم محافظان مير حسين موسوی
 .بازداشت شد

به گزارش کلمه، احمد يزدانفر با بيست و هفت سال سابقه، از زمان نخست 
حاج احمد از پاسداران .وزيری مير حسين موسوی از محافظان وی بوده است
در جماران حضور ) ره(قديمی سپاه جماران بود که سخنرانی های امام خمينی

که اوج سالهای بمب گذاری و ترور بود به عنوان  ١٣۶٢وی از سال .داشت
 .محافظ مهندس موسوی برگزيده شد

او تا کنون دهها بار مورد حمالت تروريستی گروههای مسلح مخالف قرار گرفته 
تيم حفاظت موسوی از بدو تشکيل تا بحال باالترين حمالت وآمار شهدا را .است 

 . دارد در تعدادی از همين حمالت حاج احمد هم مجروح شده است
صالح نقره کار ،خواهر زاده زهرا رهنورد در روزهای قبل از انتخابات درباره 

 :او نوشته بود
به مهندس از کجا نشأت   چند وقت پيش خيلی خودمانی از او پرسيدم اين وفاداری

 «می گيرد؟ با صالبت و اراده ای پوالدين که از چهره اش نمايان بود پاسخ داد 
مهندس از معدود کسانی است که حرفش با عملش يکی است و به خاطر صداقتی 

 «.…سال درکنار او مانده ام  ٣٠که در مهندس ديدم 
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 1389ارديبهشت ماه   29

  تهديد خانواده جعفر پناهي
 

 :روزآنالين
حضور ماموران امنيتی در منزل جعفر پناهی و تهديد خانواده اين کارگردان 

معروف ايرانی در حالی صورت گرفته است که هنرمندان و سينماگران کشور 
در قبال بازداشت اين هنرمند برجسته و تهديدات روزافزون خانواده او سکوت 

  .اختيار کرده اند
مامور مرد به اتفاق دو مامور زن وارد منزل جعفر پناهی شده و  6روز يکشنبه 

. ضمن تفتيش منزل، از همسر و دو فرزند اين کارگردان سينما بازجويی کرده اند
با چه "ماموران امنيتی از خانواده جعفر پناهی پرسيده اند که " روز"به گزارش 

  ."خبرنگاران و رسانه هايی مصاحبه کرده ايد و چه حرف هايی زده ايد
آنها سپس حکم بازداشت اعضای خانواده جعفر پناهی را نشان داده و تهديد کرده 

  .اند که در صورت هرگونه مصاحبه و اطالع رسانی، بازداشت خواهند شد
صبح تا يک  9سايت کلمه نيز گزارش داده است که ماموران امنيتی از ساعت 

ظهر در منزل آقای پناهی بوده اند؛ هدف از اين برخوردها، ترساندن خانواده 
جعفر پناهی و ايجاد رعب و وحشت است تا آنها از هر گونه اطالع رسانی در 

  .باره آقای پناهی پرهيز کنند
زندان اوين در حالی زندانی است که حکم بازداشت او  ٢٠٩جعفر پناهی در بند 

  .طی روزهای گذشته، به مدت دو ماه ديگر تمديد شده است
اين هنرمند سرشناس ايرانی با عماد بهاور، رئيس شاخه جوانان نهضت آزادی 

قرار بازداشت آقای بهاور نيز تا دو ماه ديگر . در يک سلول نگهداری می شود
  .تمديد شده است

 

 اعتصاب غذاي جعفر پناهي و نامه او از زندان اوين
 

جعفر پناهی طی تماس با خانواده خبر از  ٨٩/٢/٢٨صبح روز سه شنبه 
فقط (اعتصاب غذای خود داد و متن نامه ای را برای در اختيار گذاشتن رسانه ها 

  :برای آنها قرائت کرد)داخلی
در هجوم مامورين به داخل )٨٩/٢/٢۵(بعد از برخورد ناشايستی که شنبه شب 

اوين صورت گرفت و متعاقب آن به مدت يک ساعت و نيم، من و هم  ۵۶سلول 
  .سلولی هايم را بدون لباس در بيرون و در هوايی سرد نگه داشتند

صبح روز يکشنبه مرا به بازجويی بردند و متهم کردند که از داخل سلول 
و بعد تهديد کردند که تمامی اعضای . فيلمبرداری کرده ام؛ که کذب محض است

خانواده ام را دستگير و به اوين منتقل خواهند کرد و دخترم را به بازداشتگاهی 
ناامن در رجائی شهر خواهند فرستاد و با اين حرف ها قدرت تجزيه و تحليل را 

  .از من سلب کردند
تا کنون هيچ چيز نخورده ام و نياشاميده ام و حال )٨٩/٢/٢۶(ازيکشنبه صبح

اعالم می کنم اگر موارد زير تحقق نپذيرد، من به نخوردن و نياشاميدن خود 
ادامه خواهم داد؛ چرا که نمی خواهم تبديل به موش آزمايشگاهی شوم که هر 

  :لحظه مرا به اتهامات واهی تحت شکنجه و آزارهای روحی و روانی قرار دهند
 تماس و ديدار باخانواده ام و اطمينان کامل از سالمت آن ها .١
 روز و مشورت با او  ٧٧حق داشتن وکيل بعد از .٢
 آزادی بدون قيد و شرط تا تشکيل دادگاه و صدور حکم قطعی .٣

در پايان، به سينمايی که به آن معتقدم قسم می خورم تا تحقق خواسته هايم دست 
از اعتصاب غذا برنمی دارم و تنها خواسته ام اين است که جنازه مرا به خانواده 

  .ام تحويل دهند تا هر کجا که مايل اند دفن کنند
 صبح  ١١ساعت  ٨٩/٢/٢٨ -جعفر پناهی 

 -٠۵-٢٠١٠0ماه مه  ١٨پاريس  –فرهنگسرای پويا : پخش
 

  

 سال زندان براي يك فعال كارگري در اهواز  5
 

 : اخبار روز
سال زندان را برای پژمان ۵دادگاه تجديد نظر اهواز حکم : گزارش دريافتی

 . رحيمی از فعالين کارگری خوزستان تائيد و به وی ابالغ کرد
بر اساس اين گزارش، همچنين محمد اسماعيل وندی از فعالين فرهنگی و 

سال زندان ۵اجتماعی در اهواز نيز حکمش در دادگاه تجديد نظر اهواز به مدت 
 . تائيد شده است

 

 وخامت وضعيت جسمي كاوه كرد مقدم، زنداني سياسي كرد
 

 :خبرگزاری هرانا
وضعيت جسمی کاوه کرد مقدم، زندانی سياسی محبوس در زندان اروميه بسيار  

 .وخيم است
توسط شعبه ی  87بنا به اطالع گزارشگران هرانا، کاوه کرد مقدم که در سال 

سال حبس  3به تحمل " اقدام عليه امنيت ملی"يک دادگاه انقالب اروميه به اتهام 
مبتال شده " سرطان معده و ريه"تعزيری محکوم شده است، در زندان به بيماری 

 .است
مقامات قضايی و مسئوالن زندان علی رغم مشاهده ی وضعيت جسمی نامطلوب 

و توصيه های پزشک مبنی بر نياز مبرم به شيمی درمانی، با درخواست وی 
 .برای تحت مداوا قرار گرفتن در خارج از زندان موافقت نمی کنند

 
 

  بدحجابي هم به جرم هاي دانشجويان افزوده شد
 

 خبرگزاری هرانا 
در حالی که رسانه های دولتی، مسئوالن و برخی از ائمه جمعه، اين روزها پی 

در پی درباره رواج بدحجابی در جامعه، بخصوص در ميان جوانان تذکر می 
دهند، گزارش ها حاکی از آن است که در دانشگاه ها روند برخورد با افرادی که 

 .هستند، شدت گرفته است" بدحجاب"به گفته مسئوالن 
مسئوالن   گفته،" روز"آن گونه که يکی از فعاالن دانشجويی دانشگاه گيالن به 

اين دانشگاه چندين نفر را مامور بررسی حجاب افراد در دانشگاه ها کرده اند، و 
چ باشد، بايد از دانشگاه "در صورتی که دانشجويی از نظر اين افراد بدحجاب

از سوی ديگر، برخی از اين افراد که . بازگردد" حجاب مناسب"خارج شود و با 
سابقه چندين بار بدحجابی داشته يا در مقابل دستورات ماموران حراست مقاومت 

 .کنند، به کميته های انضباطی احضار می شوند
از سوی ديگر، صدرالدين شريعتی، رييس دانشگاه عالمه طباطبايی نيز در گفت 

از دو سه سال پيش طرحی را آغاز کرديم که : "و گويی با خبرگزاری مهر، گفت
طی آن در هر دانشکده فردی با درجه تحصيل ليسانس انتخاب شد و با آموزش 

هايی که به آنها داده شد روش تذکر و يادآوری را فرا گرفتند تا بتواند با عاطفه و 
بر اساس اين طرح اکنون هفت نفر در هفت . نرمی به دانشجويان تذکر دهند

دانشکده عالمه حضور دارند که درباره حجاب و عفاف در صورت لزوم تذکر 
 ."می دهند

تاکنون به دليل بدحجابی : "رييس دانشگاه عالمه طباطبايی همچنين گفت
محروميت نداشته ايم اما از توبيخ تا حتی تعليق يک ترم تحصيلی مواردی بوده 

اند که بسيار به ندرت اتفاق افتاده است که خانواده های دانشجويان در جريان 
 ."قرار گرفته اند

شيوه کار اين افراد تذکر دهنده به اين صورت است : "شريعتی خاطرنشان کرد
اگر فرد اصالح شد اطالعی از وضعيت وی . که ابتدا به خود فرد تذکر می دهند

به مدير دانشکده ارائه نمی شود اما چنانچه فرد اصالح نشد به مدير دانشکده 
اطالع داده می شود و در صورتی که احساس شود افرادی تمردهای ذاتی دارند 
به کميته های انضباطی هدايت می شوند که آنجا هم در مراحل اوليه تذکر داده 

در صورتی که فردی در اين زمان نيز سرکشی داشت برای او پرونده . می شود
متاسفانه احساس می شود که برخی ماموريتهايی . انضباطی تشکيل می شود

دارند که با پوششها و لباسهای خاصی حاضر و ظاهر شوند و مشکالتی را ايجاد 
 ."کنند
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 گفتگو ها و مقاالت

 . فجايع را در حق اين مردم روا می دارد
اميدوارم که اين موضوع به دست فراموشی سپرده نشود و ما : نويدی می گويد

بتوانيم از اين به بعد در همکاريهای بيشتر با جريانات وسيع تر از اين، روی 
مسائل و معضالتی که در جامعه ما وجود دارد و متأسفانه هر روز هم اضافه می 

انتشار اين بيانيه حرکت بسيار مثبتی است : او تصريح می کند. شود، فعاليت کنيم
و ما وظيفه داريم که دست در دست همديگر، صدا و فرياد مردم را به گوش 

 . جهانيان برسانيم
 

يکی  )اکثريت(علی مختاری عضو شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران 
اقدام مشترک ما بر زمينه خيزش : ديگر از امضا کنندگان اين بيانيه معتقد است

مردم عليه استبداد شکل گرفته و می توان گفت اين کار مشترک اگرچه با تاخير، 
اما در تداوم شرايط عينی جامعه ما و نياز واقعی مبارزه جاری مردم انجام گرفته 

 . است
وقتی که مردم ايران با نظر و انديشه متفاوت در خيابان ها عليه : وی می افزايد

حکومت مبارزه مشترکی را پيش می برند، ما نمی توانيم به دليل اختالف نظر از 
به نظر من حرکت مردم کردستان و . کار مشترک و همکاری باهم کنار بکشيم

پشتيبانی از آن در سراسر ايران و برگزاری تظاهرات در شهرهای مهم جهان، 
آنجا که ايرانيان حضور دارند نشان می دهد جنبش ما زنده است و حرکت 

خودجوش مردم می رود به مبارزه و اقدام سازمان يافته و برنامه ريزی شده 
حرکت مردم ما در کردستان يک نقطه عطف در روند جنبش و . تبديل شود

 . مبارزه سازمان يافته است
 

 اصغر اسالمی از شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و الئيک
با اشاره به اقدام مشابهی که چند سال پيش صورت گرفت، انتشار بيانيه ی 

 ٩مشترک اخير را اقدام بسيار مثبتی می داند و می گويد جای چنين اقدامی، در 
 . ماه گذشته خالی بود

من فکر می کنم قدم مثبتی است که برداشته شد و : آقای اسالمی می افزايد
اميدوارم که در هر حال اين سازمان هائی که زير اين اعالميه را امضاء کرده 
اند به اضافه سازمان های ديگری که جای امضای آنها زير اين اعالميه خالی 

هست، بتوانند در آينده، قدمهای مشترکی برای دفاع از مبارزات مردم ايران در 
مبارزه با جمهوری اسالمی، در مبارزه برای سرنگونی و برچيدن نظام 

جمهوری اسالمی، افشای جناياتی که در ايران انجام می گيرد، حداقل در خارج 
شايد از اين طريق بتوانيم، خالئی که : او می گويد. از کشور با همديگر بردارند

 . االن در خارج از کشور احساس می شود، را با حرکت های مشترک پر کنيم
 

می  اجرايی اتحاد جمهوری خواهان ايران -مهدی فتاپور عضو هيات سياسی 
اين اقدام يک اهميت بسيار بزرگی دارد و آن اين است که سازمان هائی  -: گويد

با گرايش های سياسی گوناگون، با خط مشی های متفاوت، برای اولين بار زير 
 . يک اعالميه را امضاء کرده اند

تصور مسئولين رژيم بر اين بود که افرادی را که اعدام می کنند به : او می افزايد
دليل اينکه بررای برخی از آنها اتهاماتی در رابطه با فعاليتهائی در کردستان 

مطرح کرده اند، وضعيتی بوجود بيايد که مجموعه نيروها در حمايت از آنها و يا 
در محکوم کردن از اقدامی که شده، مشترک عمل نکنند و اختالفات مابين 

حرکتی که اين بار صورت گرفت و اين : فتاپور می گويد. جريانات تشديد بشود
سازمان هم جزئی از آن است، نشان داد که مجموعه جريانات در  ٩حرکت 

رابطه با دفاع از حقوق بشر، در رابطه با مخالفت با اعدام و زندانيان سياسی با 
هم همسو هستند، اولين بار است که ما يک چنين حرکت همسوئی توسط جريانات 

 . با اين حد از تفاوتهائی داريم
 

: در همين زمينه عقيده دارد فرهاد فرجاد از حزب دموکراتيک مردم ايرانآقای 
معموآل وقتی که حکومت شمشيرش را بلند کرده و سرکوب می کند، وظيفه همه 

نيروهای آزاديخواه اين است که در مقابل اين سرکوب بايستند، مقاومت کنند و 
سازمان که خودشان مدتهاست که  ٩عليه اش مبارزه کنند و طبيعی است که اين 

اين تيغ سرکوب را تجربه کرده اند، هم وظيفه اخالقی و انسانی و هم وظيفه 
سياسی اشان است که اقدام بکنند و طبيعی است که متحدأ می شود بيشتر موفق 

با هم بهتر می توانيم موفق بشويم تا اينکه تک تک به : او تاکيد می کند. بود
 . اعتراض بپردازيم

 
بسيار : در اين زمينه می گويد اروپا –ارسن نظريان از جبهه ی ملی ايران آقای 

اقدام خوب و مطلوبی هست و به هر حال در يک مقطعی بايد اين نيروها با هم 
 مشترکأ اقدامی انجام بدهند تا به هر حال آن تأثير و انعکاس خودش را داشته 

 همكاري مخالفين استبداد، گام بعدي چيست؟ 
 
نمايندگان اتحاد جمهوری خواهان ايران، حزب دمکرات کردستان ايران، حزب  •

اروپا،  -له کردستان ايران، جبهه ملی ايران دمکراتيک مردم ايران، حزب کومه
، شورای )اکثريت(سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، سازمان فدائيان خلق ايران 

موقت سوسياليست های چپ ايران و شورای همآهنگی جنبش جمهوريخواهان 
دمکرات و الئيک ايران به اين پرسش ها پاسخ داده اند که زمينه ها و چشم 

 ...اندازهای همکاری نيروهای مخالف استبداد در ايران چيست؟ 
 

حزب، سازمان و گروه سياسی اپوزيسيون، بيانيه  ٩هفته ی گذشته : اخبار روز
ی مشترکی امضا کردند و از ايرانيان خواستند که با شرکت در گردهمايی هايی 

که در اعتراض به اعدام های سياسی يکشنبه ی گذشته صورت گرفته است، 
انتشار اين بيانيه که برای نخستين بار طيف نسبتا گسترده ای از . شرکت کنند

جريانات سياسی در کشور را در کنار هم قرار می داد با واکنش ها و استقبال 
 . گسترده ای روبرو شد

گزارش زير پرسش هايی را با نمايندگان اين احزاب و جريان ها در باره ی 
داليل انتشار بيانيه ی مذکور و ارزيابی از اثرات آن در جامعه ی سياسی کشور، 

 . و همچنين چشم انداز اقدامات بعدی در ميان گذاشته است
 
 

در  آقای شاهو حسينی نماينده ی حزب دموکرات ايران در خارج از کشور
اميدوارم که اين آخرين بار نباشد و : ارزيابی خود از انتشار اين بيانيه می گويد

تمام احزاب و سازمان های ايرانی پی به ماهيت اصلی جمهوری اسالمی ببرند و 
بدانند که در اين جمهوری اسالمی، حقوق مليت های ايران و مردم ايران تأمين 

نمی شود در نتيجه احتياج به يک همکاری و همبستگی تمامی اپوزيسيون ايرانی 
هست برای اينکه بتوانيم در يک ايران آزاد و بدون هيچگونه مشکلی با هم 

 . زندگی کنيم
اين اولين اقدامی هست که خوشبختانه احزاب و سازمان های : او می افزايد

ايرانی دراينمورد به توافق رسيده اند و می دانيم که در اثر يک اعتصاب عمومی 
که در سرتاسر کردستان در اثر درخواست احزاب و سازمان های کردستانی در 

کردستان ايران اجرا شد، توانستيم يک نوع مبارزه جديدی را عليه جمهوری 
اسالمی سازمان بدهيم و اين احزاب و سازمان ها اميدوارم که در آينده نزديک 

بتوانند از اين شيوه استفاده کنند برای اينکه بتوانيم ايرانی داشته باشيم که 
 . جمهوری اسالمی در آن وجود نداشته باشد

 
ما مدتهاست داريم : می گويد محمد مصری از حزب کومه له کردستان ايران

تالش می کنيم، زمينه های همکاری را وسيع بکنيم و به يک نيروئی تبديل بشويم 
که عمأل قدرت تحرک اجتماعی در جامعه دارد و اين اولين تالشی هست که در 
اين مورد، داريم انجام می دهيم و چون بر يک زمينه واقعی و عينی در جامعه 

دارد اتفاق می افتد که مورد نياز جامعه است برای مبارزه عليه جمهوری 
اسالمی، خيلی زود و سريع توانست به ثمر برسد و به يک عمل مشترک و اقدام 

 مشترک تبديل بشود 
به نظر من تأثير بسيار زيادی در : وی در ارزيابی از نتايج اين اقدام می گويد

روابط مابعد مبارزه ما عليه جمهوری اسالمی خواهد داشت و يک نقطه عطف 
به دو لحاظ يک نقطه عطف است، اوآل نه سازمان : است، مصری می گويد

اپوزيسيون که در توده های مردم در ايران به نسبت بقيه سازمان ها دارای نفوذ 
و اعتبار هستند، با هم دارند همکاری می کنند و اين باعث می شود که در ميان 

مردم شور و شوقی ايجاد بشود و اميدی نسبت به آينده بوجود بيايد و شکوفا 
دومين مساله موضوعی است که تا حال کم و کاستی داشته، آن هم مبارزه . بشود

سال است مردم کردستان دارند، پيش می برند و از طرف  ٣٠ای است که 
اين مبارزه ای . نيروهای ايرانی به اين صورت مورد پشتيبانی قرار نگرفته بوده

پيشرو در جامعه بوده و می بايستی آزاديخواهان در سراسر ايران، در طی اين 
. سال، خيلی بيش از اين پشتيبانی می کردند و امروز دارد اين اتفاق می افتد ٣٠

 . خود اين نيز يک نقطه عطف است
 

به نظر : معتقد است پرويز نويدی عضو رهبری سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
می آيد که نيازمند يک ضربه اساسی بوديم تا کمی به خودمان بيائيم و بعضی 

مسائل و مشکالتی را که به طور واقعی وجود ندارند ولی مانع از همکاری ما 
هستند، کنار بگذاريم و دست در دست هم بدهيم تا بتوانيم پژواک صدای آن 

 مردمی باشيم که در چنگال جمهوری اسالمی اسير هستند و اين همه جنايات و 
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پوشاند، اين حرکت در رابطه با مسئله حقوق بشر، در رابطه با محکوم کردن 
اعدام، در رابطه با دفاع از زندانيان سياسی، طيفی را می تواند بپوشاند و 
او می . پوشاند، که در زمينه های خط مشی سياسی دارای اختالفات جدی هستند

به نظر من اين زمينه، يعنی مبارزه برای حقوق بشر، زمينه ای است که : گويد
می توانند همه نيروهائی که به اين ايده اعتقاد دارند، با هم همکاری بکنند و 

 . اميدوارم در آينده در اين جهت بشود گام های بزرگتری برداشت
 

معتقد  اصغر اسالمی از شورای هماهنگی جمهوری خواهان دموکرات و الئيک
از جمله : وی می گويد. است زمينه های بسيار زيادی برای همکاری وجود دارد

مبارزه مشترک برای مخالفت با اعدام، از جمله مبارزه برای آزادی زندانيان 
سياسی، از جمله مبارزه مشترک برای افشای جنايات جمهوری اسالمی، از جمله 
دفاع از مبارزات روزمره ای که زنان و مردان در داخل کشور انجام می دهند، 
از جمله استفاده از شرايط بين المللی که مناسب است برای پشتيبانی از مبارزات 
مردم و اضافه کردن فشار به جمهوری اسالمی، بوجود آوردن شرايط الزم برای 

وی می . حرکتهای اعتراضی زنان، دانشجويان، کارگران، کارمندان در ايران
اين جنبشی که در ايران هست، بايد از پشتوانه بين المللی برخوردار بشود : افزايد

 . و در اين رابطه اپوزيسيون می تواند قدمهای مثبتی بردارد
 

معتقد  )اکثريت(علی مختاری عضو شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران 
. فهرست کارهای مشترکی که می شود انجام داد بسيار طوالنی است: است

حزب و سازمانی که  ٩مجموعه احزاب و سازمان های آزاديخواه ايران و همين 
فرا خوان مشترک را امضا کرده اند، در دفاع از آزادی، استقرار دمکراسی در 
کشور و همه عرصه های مربوط به حقوق بشر با هم اشتراک نظر دارند و می 

 . توانند با هم کارمشترک انجام دهند
دفاع از آزادی همه زندانيان سياسی، دفاع از آزادی زنان، : وی می افزايد

کارگران، فعاالن حقوق ملی و دانشجويان دربند، پشتيبانی از مطالبات همين 
اقشار و گروه ها، تالش مشترک برای سفر فوری کميسر عالی حقوق بشر 

سازمان ملل به ايران و ديدار وی از زندان های ايران و مالقات با زندانيان 
سياسی و خانواده اعدام شدگان و محکومين به حکم اعدام می تواند در اولويت 

 . کار مشترک ما باشد
 

دموکراسی و  پرويز نويدی عضو کميته ی مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق
آزادی، عدالت اجتماعی و مقابله با فشارهائی که در حق مردم است را از مسائل 

نيروهای بسيار وسيعی می توانند با هم اقدامات : او می گويد. اساسی می داند
طبيعتأ : او اضافه می کند. مشترکی انجام بدهند، مثل همين باری که انجام گرفت

تالش درجهت اينکه يک آلترناتيو برنامه ای، اعالم بشود و يا تشکيل بشود 
اقدام : وی می گويد. طبيعتأ يک مقداری نيروهای شرکت کننده را محدود می کند

های معين در جهت خواست های مشخص می تواند، نيروی وسيع تری را به 
ميدان بکشد، او به تجربه ی اول ماه مه امسال در پاريس اشاره می کند و می 

ما يک روش و منش جديدی را امتحال کرديم و با نيروهای وسيعی که : گويد
ظاهرأ همکاری بين آنها مقدور نبود، توافق کرديم اشتراکات را بستری بکنيم 

برای اينکه بشود تفاوت ها را در آن چارچوب نشان داد و اين کار صورت 
گرفت و اشتراکات به صورت پالکاردها و پرچم هائی در جلوی صف به نمايش 

دار امد و هر جريان و هر گروه و هر گرايش فکری، ميتوانست شعار و رنگ و 
اين : وی تصريح می کند. پالکارد خودش را به صورت مشخص تر نشان بدهد

خيلی کمک می کند که ما بتوانيم، زبان مشترکی برای رفع و حل مشکالتی که 
البته همه مشکالت شايد قابل حل : نويدی می افزايد. بين ماها وجود دارد پيدا کنيم

نباشد ولی احترام گذاشتن به تفاوتها و تکيه به اشتراکات روشی است که می تواند 
 . ما را به همکاريهای بيشتر و وسيع تر از اين رهنمود بشود

 
نيز بر زمينه های فراوان  محمد مصری از حزب کومه له کردستان ايرانآقای 

قبل از هر چيز خود مسئله مبارزه عليه : برای همکاری تاکيد می کند و می گويد
اعدام، يکی از اين مسائل هست، بعد از آن به طور کلی مبارزه برای حقوق بشر 

مبارزه به طور کلی برای . و در راستای حقوق بشر، يکی ديگر از زمينه هاست
سرنگونی جمهوری اسالمی، کنار زدنش و تبديل شدن به يک آلترناتيو 

. دموکراتيک برای اين حکومت، بطور علی العموم يکی ديگر از زمينه هاست
 . همه ی اين ها يک دنيا کار می خواهد: وی تاکيد می کند

 
: هم می گويد شاهو حسينی نماينده حزب دموکرات ايران در خارج از کشورآقای 

مشکالت به : شاهو حسينی می گويد. زمينه زياد هست ولی مشکالت هم هست
 . تحليل و انتظاراتی که احزاب و سازمان ها از اين رژيم فعلی دارند بر می گردد

اروپا، اين حرکت را بسيار مثبت  –جبهه ی ملی ايران : باشد، او می گويد
 . ارزيابی می کند

 
جمهوری : می گويد مجيد زربخش از شورای موقت سوسياليست های چپ

اسالمی تصورش اين است که با اين اعدام ها می تواند رعب و وحشتی را برای 
ادامه خودسری ها و تجاوزاتش ايجاد کند، در حالی که اين اعالميه مشترک، 

نشانه بارز اين امر است که اين اقدامات جمهوری اسالمی نه فقط ايجاد رعب و 
وحشت نمی کند بلکه برعکس مردم را متحدتر می کند، نيروهای سياسی را 

متحدتر می کند و خود اين اقدام مشترک گروههای سياسی گامی است در اين 
راستا و نشاندهنده اين است که با افزايش جنايتهای جمهوری اسالمی، مقاومتها 
هم در سطح سازمان های سياسی، هم در سطح مردم هر روز بيشتر، يکپارچه 

تر می شود و صداهای پراکنده، تبديل به صداها و فريادهای واحدی عليه 
 . جمهوری اسالمی می شود

اين صداهای مشترک يقينأ تبديل می شود به عمل مشترک : او تاکيد می کند
نيروهای سياسی مختلف و گروه های اجتماعی مختلف، اقشار و طبقات مختلف 

مردم که به هر حال مشترک و هماهنگ راه حل را در اين اقدام مشترک و 
 . هماهنگ عليه جمهوری اسالمی می بينند

 
 

اکنون که ضرورت همکاری ميان نيروهای مختلف مورد تاکيد قرار دارد، اين 
پرسش مطرح می شود که چه زمينه های واقعی برای اين همکاری ها وجود 

 دارد؟ 
 
 

وجود اين رژيم : می گويد مجيد زربخش از شورای موقت سوسياليست های چپ
مالی در کشور ما، بزرگترين  -جنايت و تجاوز و حاکميت اين مافيای نظامی

فکر می کنم اين زمينه ها فراتر : او می گويد. زمينه برای عمل مشترک است
خواهد رفت، يقينأ از اعتراض عليه کشتار و اعتراض عليه جنايت می تواند 

گسترش بيشتری پيدا کند تا اقدام مشترک و يکپارچه همه نيروهای سياسی و همه 
مردم عليه تمام موجوديت اين نظام، نه عليه بخشی از اقدامات و عملکرد و 

زمينه در واقع بيش از پيش، دارد فراهم می . جنايات و خودسری های اين نظام
زمينه ای که مردم را به اقدام مشترک و يکپارچه برای پايان دادن به حيات . شود

 . اين نظام بکشاند
 

نيز بر زمينه های مشترک  اروپا –آرسن نظريان از جبهه ی ملی ايران آقای 
نيروهای مخالف، با موضع گيريهای مخالف از : او می گويد. همکاری تاکيد دارد

ديدگاه های مخالف می توانند در يک گفتمان سياسی شرکت داشته باشند، بشينند 
او چنين گفت و گويی هايی را که در کشور هلند . پهلوی هم و تبادل نظر بکنند

آن زمينه هائی که نيروها می توانند با هم : روی داده شاهد می آورد و می افزايد
. کار بکنند، اقدام مشترک بکنند، آنها را مشخص بکنند و اين زمينه ها زياد هست
به عقيده ی وی مهم ترين زمينه ی مشترک همکاری، مطالبه ی آزادی زندانيان 

سياسی است و نهايتأ محو پديده زندانی سياسی که به نظر او يک پديده ی 
 . غيرانسانی در کشور ما تلقی می شود

 
معتقد است نيروهای اپوزيسيون  فرهاد فرجاد از حزب دموکراتيک مردم ايران

دمکرات که برای دموکراسی مبارزه می کنند، عمأل با توجه به هدفشان که 
برقراری دموکراسی در ايران است، بايد بتوانند تا برقراری دموکراسی متحدانه 

طبيعی است که اين را بايد از گام های اوليه و : وی تصريح می کند. مبارزه کنند
کوچک شروع کرد تا به هدف های بزرگتر رسيد و اين گام اولی است در اين 

راه و ما اميدواريم که در اين زمينه همه نيروهای اپوزيسيون گام های بعدی را 
بلندتر بردارند تا بتوانيم با موقفيت بيشتری مبارزه برای تحقق دموکراسی در 

 . ايران را پيش ببريم
 

می  اجرايی اتحاد جمهوری خواهان ايران –مهدی فتاپور عضو هيات سياسی 
همکاری نيروهای اپوزيسيون بحث وسيعتری است، و به سياستها و ايده ها : گويد

طبيعتأ نيروهائی که سياستهای نزديک تری : وی می افزايد. مربوط می شود
جرياناتی که جنبش : وی می افزايد. دارند، امکانات بيشتری برای همکاری دارند

سبز را تأئيد می کنند، تقويت می کنند و معتقدند بايد در اين جنبش مشارکت 
داشت، طبيعتأ در اين زمينه، امکانات گسترده ای برای کار مشترک با يکديگر 

 . دارند که متأسفانه تا به امروز به حد کافی از آن استفاده نشده است
 حرکتی که اين بار صورت گرفت، طيف وسيعتری را می : فتاپور می گويد
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متأسفانه اين را بايد اعتراف کرد، آن : وی اما می گويد. همبسته، همگی با هم
سازماندهی با آن رهبريتی که در کردستان وجود دارد، در سرتاسر ايران به آن 

صورت، هنوز بوجود نيامده، تنها چيزی که می تواند اين همبستگی و اين وحدت 
عمل را بوجود بياورد، ايجاد يک پالتفرم همکاری يا بهتر بگويم يک برنامه 

مشترکی است که در آن برنامه، حداقل خواست های تمام سازمان ها و تمام طيف 
ها گنجانده شده باشد، حول اين برنامه با هم به توافق برسيم و اين برنامه باشد که 
مسير حرکت آينده در ايران را بدست بگيرد و نه شخص، شخصيتی و يا حزب يا 

 . سازمانی
 

من پيشنهادم اين : می گويد محمد مصری از حزب کومه له ی کردستان ايران
است که اين احزاب و سازمانها به جای اينکه نقاط اختالف را مورد توجه قرار 
بدهند، نقاط اشتراک را مورد توجه قرار بدهند، آن وقت خيلی بهتر می توانيم با 

 . هم همکاری بکنيم و همکاريمان خيلی صميمانه تر خواهد بود
 

 آقای اضغر اسالمی از شورای هماهنگی جمهوری خواهان دموکرات و الئيک
جريانی که زير اين اعالميه مشترک را امضاء کرده  ٩اين  -: نيز پيشنهاد می کند

آن ها با سازمان : او می گويد. اند، حرکتهای بعدی خودشان را سازماندهی بکنند
های ديگری که زير اين اعالعيه را امضاء نکرده اند تماس بگيرند و بتوانيم 

مشترکأ يک کارزار گسترده را در خارج از کشور در مبارزه با جمهوری 
پيشنهاد من اين است که بتوانيم در : اصغر اسالمی می گويد. اسالمی فراهم بکنيم

چند ماه آينده آکسيون های مشترک با همديگر برگزار بکنيم، ما می توانيم عالوه 
بر اين سازمان ها، از واحدهای محلی، نهادهائی که در شهرهای مختلف فعاالنه 

دارند اقداماتی، چه به تنهائی، چه در همکاری با سازمان های ديگر انجام می 
می توانيم در ارتباط با اين نهادها، شرايط مناسبی را بوجود . دهند، دعوت کنيم

بياوريم و فشار بر جمهوری اسالمی را در سطح بسيار گسترده، در اروپا، خارج 
ما می توانيم از اين : او می افزايد. از کشور، تمام نقاط جهان افزايش بدهيم

شرايط استفاده کنيم، فقط ضروری است که از اين وضعيت ساکتی که در آن 
قرار داشتيم، خارج بشويم و اين اقدام را ادامه بدهيم و به اين بسنده نکنيم که يک 

قدم های بعدی که ضروری هست را بايد . اعالميه مشترک بيرون آمده است
 . برداريم

 
در  )اکثريت(علی مختاری از شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران آقای 

در ارتباط با تداوم کار مشترک بايد بگويم همکاری ما با : اين زمينه معتقد است
ما بايد تالش . هم بر مبنای باور جمعی به پلوراليسم و تنوع انديشه انجام می گيرد

کنيم شرايط کشور به گونه ای تحول يابد که هر حزب و سازمانی بتواند در 
وی می . فضای آزاد برنامه و سياست خود را به قضاوت و رای مردم بگذارد

بايد . جای بسياری از احزاب آزادی خواه در اين اقدام مشترک خالی است: افزايد
به گونه ای عمل کرد که مشارکت همه آزادی خواهان امکان پذير باشد و حزب و 

داشتن فضای آزاد نياز همه ما است . سازمانی حذف نشود و يا خود را کنار نکشد
 . و ساختن چنين فضايی در کشور وظيفه همه ما

 
پرويز نويدی عضو کميته ی مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق و باالخره آقای 

برای اينکه اين همکاری ها بتواند گسترش پيدا بکند، : چنين نظر می دهد ايران
الزمه اش اين است که بالفاصله بعد از اين حرکات، ما بتوانيم با هم ديالوگ 

داشته باشيم و به جمعبندی مثبت و منفی اين حرکات بپردازيم و تالش کنيم که اين 
حرکت را محدود به يک وضعيت خاص نکنيم و با درس گيری از کمبودها و 

 . نواقصی که می تواند وجود داشته باشد راه آينده همکاری را باز بگذاريم
من فکر ميکنم که به اندازه کافی در مملکت ما مسئله هست و هر : او می افزايد

کدام از اينها واقعأ نياز و طلب می کند که نيروهای سياسی، آنهائی که نيروهای 
مردمی هستند، برای دموکراسی مبارزه می کنند، عليه استبداد و برای يک 

جامعه عاری از تناقضاتی که امروزه جامعه ما را به اين حالت انفجاری کشانده، 
ديالوگ، گفتگو و درس گيری از . دست در دست هم بدهند و با همديگر کار بکنند

 . حرکات فعلی می تواند راه آينده را باز کند
 

فايل صوتی اين . صورت گرفته است خليل مومنیمصاحبه ها توسط آقای 
 :مصاحبه ها را می توانيد در انتهای لينک زير بشنويد

 
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=29502 
 

 
 

اگر همه سازمان ها به اين مسئله برسند که در اين رژيم : او اضافه می کند
جمهوری اسالمی به هيچگونه تحول و رسيدن به آزادی امکان پذير نيست، زمينه 

متأسفانه برخی از : شاهو حسينی می افزايد. همکاری خيلی بيشتر خواهد شد
احزاب و سازمان ها هنوز انتظاراتی از اين رژيم دارند که بتوانند با استحاله 

درونی و يا يک نوع رفرم در درون خود جمهوری اسالمی به آرمانهای خودشان 
نفری که اخيرأ صورت گرفت،  ۵با اعدام اين : وی سپس می گويد. برسند

توانستيم در مورد شعارهای داده شده در ميدان مبارزه عليه جمهوری اسالمی به 
فکر می کنم زمينه همکاری خيلی زياد هست، اگر تحليل . توافقات بيشتری برسيم

 . مان در مورد جمهوری اسالمی و ماهيت جمهوری اسالمی به نتيجه ای برسد
 
 

با توجه به استقبال چشمگيری که از انتشار اين بيانيه ی مشترک صورت گرفته 
است، اکنون نمايندگان احزاب فوق در برابر اين پرسش قرار گرفته اند که گام 

های بعدی آن ها برای هماهنگی و اقدامات مشترک بيشتر چيست و چه 
 پيشنهادهايی را به اين منظور ارايه می کنند؟ 

 
 

در  اجرائی اتحاد جمهوری خواهان ايران –مهدی فتاپور عضو هيات سياسی 
سئوال دارای دو جنبه است، يک جنبه نظری است : پاسخ به اين پرسش می گويد

و آن اينکه سازمان ها کما اينکه اين بار هم نشان دادند، بايد تالش بکنند که در 
همکاری برای مسائل حقوق بشر و در دفاع از زندانيان سياسی و محکوم کردن 

عقيدتی را قائل نشوند و آماده آن  -حکم های اعدام و غيره، هيچ مرز سياسی
باشند که دراين عرصه، همه جريانات و همه گرايشاتی مختلفی که وجود دارند، 

اشاره می کند و می  »بخش نظری«او در عين حال با . با هم، همسو عمل بکنند
گويد طبيعتأ اگر اين موضوع حل باشد، بايد اقدامات مشترک سازمان داد، بايد 

مواضع مشترک گرفت، مثل اين بار، کاری که در اين بار شد، نمونه خوبی بود 
 . و اميدوارم، بتواند تداوم پيدا کند

 
ما برای گسترش : تاکيد می کند فرهاد فرجاد از حزب دموکراتيک مردم ايران

همکاری احزاب و سازمان های سياسی که برای دموکراسی در ايران مبارزه 
می کنند، گام برمی داريم و به نظر می آيد که در همين زمينه گام های بعدی، بايد 

از گام های حقوق بشری و برای تحقق حقوق بشر باشد و متحدأ در اين جهت 
طبيعی است که بايد غير از اقدامات و اکسيون های : او می گويد. مبارزه کرد

عملی، بايد ديالوگ را بين نيروهای اپوزيسيون برای اتحاد دنبال کرد، در اين راه 
 . گام برداشت و موانع ذهنی و فکری احيانأ موجود را از ميان برداشت

 
پيشنهاد اين : می گويد مجيد زربخش از شورای موقت سوسياليست های چپ

است که اين سازمان ها با انعطاف الزم که الزمه همکاری مشترک نيروهای 
مختلف و گرايشات مختلف است، به کوشش های مشترک ادامه بدهند و نشست 

های اين گروه ها استمرار پيدا بکند و تبديل بشود به يافتن برنامه های عمل 
سازمان و  ٩در عين حال عالوه بر اين : وی می افزايد. مشترک و فراتر برود

گروه ، همه گروه ها و گرايش ها و سازمان هائی را که ممکن است به پای اقدام 
مشترک و عمل مشترک دعوت کرد، بايد به اين روند دعوت کرد و اين می تواند 

از اقدام اعتراضی مشترک آغاز بشود تا به تدوين يک برنامه عمل مشترک 
 . همکاری درازمدت ميان اين گروه ها بيانجامد

 
 

، تصريح می کند که احتياج به اروپا –آرسن نظريان از جبهه ی ملی ايران 
او می گويد از پافشاری روی مواضع کهنه شده و . انعطاف بسيار زياد هست

هميشه : او می افزايد. منافعی که امروز برد عملی ندارد، بايد احتراز بشود
سازمان هائی هستند که عليه يک تعداد سازمان های ديگر موضعگيری دارند و 
اين مسئله مشکل ساز است، ولی پيدا کردن راه حل غيرممکن نيست، با الهام از 
آن اتحاد و پيوستگی که در داخل کشور، در بين مردم ما وجود دارد، معتقديم که 

 . می شود راه حل ها را پيدا کرد
 

 -: هم می گويد شاهو حسينی نماينده ی حزب دموکرات ايران در خارج از کشور
پيشنهاد مشخصی که من دارم اين است که ما بايد به يک نوع مبارزه که بتواند 
جمهوری اسالمی را در مورد اين رفتار و کرداری که در مورد مردم ايران و 

اين : او می افزايد. مليتهای ايران به اجرا می گذارد، زمينگير کنيم روی بياوريم
. ارديبهشت در کردستان صورت گرفت ٢٣نوع مبارزه مبارزه ای است که روز 

 درخواست عمومی برای يک نوع مبارزه عليه جمهوری اسالمی، هماهنگ و 
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امروز فرانسه به جای جبران گذشته، با آزاد کردن وکيلی راد مسوول عواقب آن 
 .از جمله ترورها و خشونت های بعدی رژيم ايران خواهد بود

منافع صلح و دموکراسی ايجاب می کند که در شرايطی که مردم ايران برای 
رهايی از چنگال حکومت خودکامه و خون ريزمذهبی به مبارزه ای تحسين آميز 

و حماسی برخاسته اند، دولت های دموکراتيک از اين پيکار حمايت کنند و از 
معامله با حکومت ايران بويژه آنجا که پای قربانی کردن حقوق بشر در ميان 

 .است، بپرهيزند
    ٨٩ارديبهشت ماه  ٢٧

 علی کشتگر 
 
همراه با باال گرفتن اعتراضات عليه آزادی وکيلی راد برخی از محافل نزديک • 

به حکومت فرانسه برای توجيه اقدام ننگين خود شايع کرده اند که کلوتيلد رايس 
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ساله فرانسوی با تکذيب اين ادعا گفته اند که عليه شايعه کنندگان اين دروغ به 
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 روزآنالين
اين نوشتار تالش می کند تا در واکاوی مفهوم سکوالريسم و نسبت آن با جامعه 

الزم به تذکر است که واژه . ايران به شرايط جديد جامعه و جنبش سبز بپردازد
  .سکوالر در مباحث مربوط به دولت در اين نوشتار با الئيسيته مترادف است

  :مقدمه
. مدتها ذهن ام را با درک سکوالريسم و روايتهای گوناگون درگير کرده ام

خروجی عمده اين است که سکوالريسم عنوان نظريه های گوناگون را حمل می 
اما سکوالريسم دارای تعاريف متفاوت است که اين برداشت های متفاوت . کند

 عبارتند از؛ 
محصول يک روند تاريخی در جوامع غربی است به خصوص در شکل  -1

  .معرفتی و بعد ايدئولوژيک آن
اگر چه تفکيک . يکی از دستاوردهای سکوالريسم تفکيک دين از دولت است -2

اين تفکيک ريشه تاريخی . نهاد دين از دولت تنها متعلق به سکوالريسم نيست
. مذهبيها بخاطر اين اعتقاد از قدرت سياسی کنار زده شدند -در ايران ملی. دارد

  .می توان يکی از نتايج سکوالريسم تفکيک دين از سياست باشد
سکوالريسم بر قانونمندی و قوانين قابل تغيير بشری تکيه می کند به عبارتی  -3

  .قوانينی که انسان پايه گذاری می کند
تنها سکوالريسم آزادی عقيده و بيان شهروندان را تضمين می کند و برای  -4

در نتيجه . حقوق انسانها در جامعه بايد نظام سکوالر داشت تحقق دموکراسی و 
  .و محصول عصر روشنگری و دوران حاکميت عقل است  بی بديل است

  .سکوالريسم به حقوق برابر همه شهروندان باور دارد -5
  .سکوالريسم نسبت به دين شهروندان بی طرف است -6
  .دولت سکوالر آزادی اديان را در جامعه مدنی تضمين می نمايد -7
سکوالريسم يک ايدئولوژی تمام عيار در برابر حکومت دينی يا ايدئولوژيک  -8

  .چپ است
اما سکوالريسم در عمل يعنی اينکه نظامهای سکوالر چگونه هستند مورد بحث 

 ما نيست اما اين بيان دو نکته ضروری است، 
اول آنکه نظام سکوالرهای معرفتی و مطلق يا حداکثری کم داريم حتی فرانسه 

  .هم به معنای معرفتی سکوالر نيست
دوم آنکه دموکراسی با سکوالريسم همراه يا برابر نيست چون نظامهای سکوالر 

  .غير دموکرات فراوان هستند
  

  سکوالريسم در مقام نظر و ايده
اگر بحث در زمينه نظر و ايده را به پيش ببريم، به طور کلی برای جمعی 

. سکوالريسم يک ايدئولوژی برتر است و بديل يگانه برای حل همه مسائل است
. ريشه معرفتی سکوالريسم محصول يک روند تاريخی در غرب است

سکوالريسم در نزد معتقدان آن از تغيير معرفت شروع می شود و تا انديشه 
  .سازی و ايدئولوژی سازی پيش می رود

 آزادي قاتل بختيار جايزه فرانسه به تروريسم دولتي 
 علی کشتگر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  اخبار روز
دولت فرانسه قاتل شاپور بختيار را با يک دانشجوی بيگناه که جمهوری اسالمی 

پيش از خروج کلوتيلد رايس از ايران، . به گروگان گرفته بود معاوضه کرد
دولت فرانسه مجيد کاکاوند که متهم به خريد و ارسال سالح های غيرمجاز برای 

جمهوری اسالمی بود و اياالت متحده استرداد وی را از فرانسه طلب کرده بود به 
حاال درست يک روز پس از آزادی کلوتيد وزارت . جمهوری اسالمی تحويل داد

 .کشور فرانسه وکيلی راد که به حبس ابد محکوم شده بود، را آزاد می کند
دولت فرانسه البته مدعی است که هم زمانی آزادی قاتل بختيار با اجازه خروج 

. اما کمتر کسی اين ادعا را باور می کند. کلوتيلد رايس يک امر اتفاقی است
ماهها پيش جمهوری اسالمی از فرانسه خواسته بود که به ازای خروج کلوتيلد از 

اما وقتی خبر تماسهای پنهانی دو طرف و اين . ايران وکيلی راد را آزاد کند
درخواست جمهوری اسالمی به بيرون درز کرد و خبرنگاران را واداشت که در 
اين باره از رئيس جمهور پرسش کنند، نيکال سرکوزی با عصبانيت پاسخ داد که 

اين معاوضه يا به . او هرگز يک قاتل را با يک دختر بيگناه معاوضه نخواهد کرد
 .عبارت بهتر اين معامله ننگين اينک انجام شده است

متاسفانه دولت فرانسه در زمينه اين گونه معامالت که همواره مايه و موجب 
تشويق تروريسم دولتی جمهوری اسالمی بوده، پيشينه شرم آوری از خود در 

 .به جای گذاشته است" ديپلماسی"تاريخ 
در گذشته، تحويل تروريستهايی که متهم به قتل کاظم رجوی بودند به جمهوری 

اسالمی، آزادی وحيد گرجی و همدستان او که در پاريس بمب گذاری کرده بودند 
و مهمتر از همه آزادی انيس نقاش که در توطئه ترور نافرجام بختيار دستگير 
شده بود، جمهوری اسالمی را به گسترش عمليات تروريستی در اروپا تشويق 

کرد که طبعا قتل دکتر بختيار و بسياری از ترورهای ديگر از جمله ترور 
اگر فرانسه و برخی از . رهبران حزب دمکرات کردستان از پيامدهای آن بود

دولت های ديگر اروپايی از آغاز به اين گونه معامالت کثيف با تروريسم دولتی 
تن نمی دادند، چه بسا بسياری از جنايات بعدی از جمله قتل دکتر شاپور بختيار 

با همين استدالل امروز نير می توان گفت که آزادی وکيلی راد . اتفاق نمی افتاد
تروريسم دولتی جمهوری اسالمی که امروز کامال بر ارکان نظام حاکم بر ايران 

حاکمان . غلبه دارد، را به خشونت و ترور هرچه بيشتر تشويق خواهد کرد
جمهوری اسالمی در آستانه سالگرد کودتای انتخاباتی به پياده کردن نقشه حساب 

شده ای دست زده اند که اعدام زندانيان سياسی، آزادی کلوتيلد رايس و توافق نامه 
مطابق اين نقشه فشار روبه افزايش . هسته ای تهران اجزاء به هم پيوسته آن است

جهانی عليه جمهوری اسالمی بايد کاهش پيدا کند، تا انرژی و توان رژيم بر 
رژيم بيش از هر زمان نيازمند آن . سرکوب هرچه بيشتر در داخل متمرکز شود

است که به مردم ايران القاء کند که جامعه جهانی و دولت های غربی در بحبوحه 
سرکوب های وحشيانه و اعدام های تکان دهنده پنج زندانی سياسی به آسانی با 

جمهوری اسالمی معامله می کنند و حتی قاتالن مخالفان سياسی رژيم را آزاد می 
 . کنند

آزادی وکيلی راد در تقويت روحيه تروريسم دولتی و مزدوران آدم کش که جنبش 
دموکراسی خواهی سبز تخم ترديد و ترس در آنها ايجاد کرده است دست کم در 
کوتاه مدت موثر است و رژيم از آن در دايره محافل خودی برای ارتقاء روحيه 

 .شبکه های سرکوب بهره برداری خواهد کرد
وکيلی راد يک قاتل معمولی نيست که پس از هجده سال زندان مشمول عفو می 

آزادی او از زندان هيچ . او نماد تروريسم دولتی جمهوری اسالمی است. شود
اين اقدام . مفهومی بجز قربانی کردن حقوق بشر در مسلخ تروريسم دولتی نيست

که مايه دلگرمی پرچمداران خشونت و سرکوب در جمهوری اسالمی است نمی 
فرانسه . تواند خشم و تاسف مدافعان حقوق بشر در ايران و جهان را برنيانگيزد

در معامله ننگينی که به آزادی انيس نقاش انجاميد در ترور شاپور بختيار مسوول 
 .است
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اين . حال اگر سکوالرها قراردادهای اجتماعی را تحقق سکوالريسم می دانند
ديگر اختالف بر سر اسم و نام است که چندان نامها و عناوين چندان اصالت 

  .ندارند
  

  سکوالريسم به مثابه تنها مبانی دموکراسی و حقوق بشر؛
چرا که . سکوالريسم به شکل طبيعی به دموکراسی و حقوق بشر می رسد

  .عصر روشنگری آغاز بلوغ انسان است. محصول عصر روشنگری است
حکومت دينی موجب تقويت ايمان شهروندان می . اين ادعا پر از مناقشه است

  .اين ادعا هم آزمون مثبت پس نداده است. شود
به تعبير ژرژ گودويچ جامعه شناس اگر جوامع داريم نه جامعه، بايد توجه داشت 

انواع حکومتهای سکوالر داريم و انواع . گه حکومتها داريم نه حکومت
  .حکومتهای دينی

اما در . کالن روايت در تحليلهای انتزاعی برای روشنگری کالن مفيد هستند
کالن روايت ها  .عرصه تئوری و تجربه بايد به عملکرد و نوع قوانين پرداخت

  .در عمل نقض پذير هستند
تقابل قديم و جديد، دينی و سکوالر، . کالن در عرصه اجتماعی امری کاذب است

برتر نشاندن مطلق يکی بر ديگری با تجربه های تاريخی و واقعی انسان ها و 
  .جوامع همخوانی ندارد

اينکه حکومتهای دينی غير دموکرات هستنددليل بر اين نيست که حکومتهای 
همان گونه که استثمار سرمايه داری نمی تواند دليلی . سکوالر دموکرات هستند

مگر اينکه سوسياليست در تجربه و . بر خوبی حکومتهای سوسياليستی باشد
  .قوانين درستی خود را نشان بدهد

اگر تمام حکومتهای سکوالر با خود دموکراسی و حقوق بشر را حل می کردند 
اين ادعا که حکومتهای سکوالر شرط الزم و کافی دموکراسی و حقوق بشر 

  .هستند، سخن درستی بود
  .مثال فراوان آورد در حاليکه چنين نيست و می توان 

دموکراسی و حقوق بشر خواسته جريانها و انسانهايی است که قصد کنترل 
حکومتهای مدرن غير دموکرات را با توجه به زيست مدرن و جديد و امکان 

  .خودکامگی دولتهای مدرن بر زندگی شهروندان داشته اند
توجه به حقوق بشر مسئله مهم رابطه دولت با شهروندان و بعد قدرتمندان جامعه 

  .با شهروندان است
سکوالريسم  سکوالريسم در عقيده مذهبی شهروندان بی طرف است و اينکه 

  .آزادی عقيده شهروندان را برای تبليغ تضمين می نمايد دو جمله متفاوت هستند
بی طرفی در مورد عقيده شهروندان نوعی . اين دو جمله معنی يکسان ندارد

  .طرفداری از جريانهای غير مذهبی که نمونه بارز آن تجربه جامعه فرانسه است
  .اين بی طرفی به معنی طرفداری است و در عمل نقض شده است

اما تضمين آزادی عقيده و بيان آن از طرف دولت به معنی رعايت حدی از بی 
. جامعه برين نداريم. طرفی است چرا که دولت در نهايت در کنترل جامعه است

منتها بايد اين تاثير را با قوانين . در جامعه قدرتمندان نفوذ بيشتری دارند
  .دموکرات تا حدی منصفانه کرد و از ظلم و ستم آن کاست

  
  سکوالرها و مذهبيها، تفاهم چگونه؟

به عنوان فردی که متعلق به جريان روشنفکری مسلمان است، مخالف حکومت 
دينی از آغاز بوده ام و همچنان به آن اعتقادی ندارم، اما سالهاست که به قوانين 

  .اما مخالفت با قوانين نادرست و تغيير آن را وظيفه خود می دانم. ملتزم هستم
 معتقدم که 

اما . سکوالريسم معرفتی و فلسفی بعنوان يک واقعيت ريشه تاريخی دارد -1
تجربه سکوالريسم اخير در غرب ويژگی زمانی و مکانی دارد که تحقق آن در 

  .جوامع ديگر همانند غرب نيست
نظام سکوالريسم محصول جامعه سکوالرست، در نتيجه اگر جامعه سکوالر  -2

  .نباشد، نظام سکوالر نخواهد داشت، مگر به اجبار
غير سکوالرها هم به . سکوالريسم به معنی تفکيک نهاد دين از دولت نيست -3

مذهبيها، اقبال الهوری و شريعتی که -مانند ملی. چنين تفکيکی معتقد هستند
. بازرگان جمهوری را با التزام پذيرفت نه با عقيده. حکومت دينی را رد کردند

مهندس سحابی به اصل واليت فقيه معترض بود و آيت اهللا طالقانی باور به اين 
  .اصل نداشت

سکوالريسم اگر به معنی قراردادی بودن قوانين باشد، الزاما به دموکراسی  -4
نمی رسد، اما اگر سکوالريسم به معنی قرارداد تنظيم روابط انسانها بوسيله 

انسانها باشد و حق برابر شهروندان را به رسميت بشناسد، جريانی مورد تعامل و 
  .اين نوع رابطه برابر ميان ايدئولوژيها امری مبارک است. گفت وگوست

 جايگزين مناسب دولت ايدئولوژيک و دولت دينی، دولت قانونمند است که  -6

اين نوع  .اين نوع سکوالريسم در جامعه فرانسه تا حدی تحقق يافته است
سکوالريسم به معنی پيدايش انسان سکوالر و جامعه سکوالر و در نهايت نظام و 

  .حکومت سکوالرست
چنين سيری را هابرماس سکوالر يک پروسه زمان مند و مکان مند می داند که 
در شرايط و زمان خاص در مکانی مشخص رخ داده است که عوامل فرهنگی، 

  .خود را داشته است... اقتصادی و
اين مدرنيته سخت  به تعبير سورن ليدمن سوئدی در کتاب در مساجد آينده 

اين نوع سکوالريسم در ميان روشنفکران . افزاری است که تجربه غرب است
  .ايرانی طرفدار دارد، اما ديدگاه غالب در ميان روشنفکران سکوالر نيست

واقعيت اين است که سکوالريسم سير تاريخی اين گونه داشته است اما در جوامع 
غربی دچار تحوالتی شده است که سورن سوئدی آن را برای جوامع غير غربی 
محتمل نمی داند، اما از مدرنيته نرم افزار که حقوق بشر و دموکراسی را باور 

که به نوعی تفکيک سکوالريسم از . دارد برای آن جوامع سخن می گويد
  .دموکراسی است

اما هزار نکته باريکتر از مو اينجاست که اگر انسان و جامع سکوالر نداشته 
باشيم آيا دولت سکوالر امکان پذير است، البته سکوالر به معنی معرفتی و 

  .اعتقادی آن
فتح اهللا گوالن نوگرای مسلمان ترک معتقدست که در دولتهای سکوالر و نظام 

مانند جامعه ترکيه که مذهبی ها اکثريت . سکوالر بايد کار کرد اما مذهبی بود
  .دارند

بزرگترين مسئله سکوالريسم از نوع اعتقادی و معرفتی اين است که بخواهيم 
برای نظام سکوالر از طريق جمع محوری يک يا چند حزب به سوی 

سکوالريسم برويم که يعنی اول دولت، نظام سياسی سکوالر بر پا کنيم بعد جامعه 
چنين روشی در ترکيه و برخی جوامع مسلمان پاسخ عکس داده . را سکوالر کنيم

اسالم نگاه دنيوی دارد، مسيحيت تاريخی در اناجيل نگاه تفکيکی به دنيا و . است
  .اين ويژگی در اسالم امکان حذف شدن ندارد. آخرت دارد

. اسالم دينی سياسی است، اما اينکه دين دولتی شود جای مالحظه و مخالفت دارد
حتی حکومتهای به ظاهر سکوالر در جوامع مسلمان از مذهب نسبت حمايتی می 

  .رهبران مذهبی االزهر را تعيين می کند خواهند مانند حکومت مصر که 
به عبارتی سکوالريسم به معنی معرفتی و اعتقادی آن در جوامع مسلمان امر 

بيشترين چالش با مفهوم سکوالريسم برداشت فلسفی، . تحقق يافته ای نيست
معرفتی و اعتقادی با آن است که سکوالريسم را به مثابه يک باور، فلسفه و 

  .معرفت با ايدئولوژی های دموکرات و غير دموکرات عرضه می کند
طرفداران روايت سکوالريسم معرفتی و ايدئولوژيک در جوامع مسلمان به دو 

  .دسته بزرگ تقسيم می شوند
کسانی که با اصرار به باور خود حتی حاضرند که نظام سکوالر را بدون  -1

  .جامعه سکوالر ايجاد نمايند، نتيجه اين کار استبداد و ديکتاتوری است
کسانی با باور خود در اين جوامع قصد دارند که با تبليغ و باورهای خود حق  -2

مدنی سياسی برابر با ديگران داشته باشند و از طريق جمعهای سکوالر در 
چنين جريانات و افرادی حق دارند چنين . جامعه غير سکوالر آزادانه فعاليت کنند

  .باشند، اين حق طبيعی است که بايد از آن بهره ببرند
  

 ؛ سکوالريسم به مثابه مبنای قانونگذاری از سوی انسانها و عدم قداست قوانين
اين روايت از سکوالريسم ريشه معرفتی و ايدئولوژيک دارد، اما به نوعی 

منتها . چنين قراردادی مذموم نيست. قرارداد ميان انسانها را مبنا قرار می دهد
اگر انسانهايی مذهبی قوانين را با ريشه مذهبی به تصويب اکثريت برساند، اين 

توافق مورد احترام قرار می گيرد همچنين قوانينی مدنی که غير مذهبی ها بتوانند 
  .به تصويب اکثريت برساند

اگر مبنا تصويب قوانين قراردادی باشد، ديگر بشری يا خدايی بودن آن مالک 
مگر اين که بخواهيم شرط الزم بگذاريم که قوانين نبايد ريشه با از . نيست

تحکم با دموکراسی برابر . اين نوع شرط تحکم می شود. شريعت گرفته باشد
البته می توانيم شرط بگذاريم که قوانين که بايد . نيست بلکه مخالف آن است

  .مساوات طلبانه باشد
اين روايت از سکوالريسم را هابرماس برای تسامح با مذهبيها، به سکوالرها 

  .قوانين قراردادی ميانی تفاهم و همکاری نيروها می تواند باشد. توصيه می کند
  .در اين شکل رابطه قانونمندی حاکم می شود که می توان آن را قانونمندی ناميد

البته همه قوانين و قراردادها به دموکراسی ختم نمی شود، می تواند ختم بشود اما 
. تجربه دولتهای سکوالر غربی در قرن نوزدهم نشان از دموکراسی نمی دهد

اگر چه سکوالرهای . دموکراسی محصول مستقيم حکومتهای سکوالر نيست
  .دموکرات فراوان هستند
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 :خطر اعدام حبيب اهللا لطيفی در مصاحبه با صالح نيکبخت
 اعاده دادرسي تنها راه جلوگيري از اعدام 

 کاوه قريشی
 
 
 
 
 

 روزآنالين
روز گذشته اخباری مربوط به ابالغ اجرای حکم حبيب اهللا لطيفی زندانی محکوم 

از سوی " روز"ی پيگيری های -خبری که در نتيجه. به اعدام کرد منتشر شد
پيشتر سازمان عفو بين الملل با انتشار  .برخی از نزديکان آقای لطيفی هم تائيد شد

صالح نيکبخت وکيل مدافع اين . ای نسبت به اعدام وی هشدار داده بود بيانيه
ضمن اعالم نگرانی از اجرايی شدن حکم " روز"زندانی سياسی در مصاحبه با 
چنانکه حکم قطعی شود، تنها امکانی که جهت : "اعدام حبيب اهللا لطيفی می گويد

مساله ای که سابقا . جلوگيری از اجرای شدن آن وجود دارد اعاده دادرسی است
به غير از اين تنها . نيز در راستای آن اقدام کرده بوديم اما بی نتيجه مانده بود

  ."عملی که ما به عنوان وکيل می توانيم انجام دهيم تقاضای عفو است
  .اين مصاحبه در پی می آيد

از اولين ساعات روز گذشته اخباری مبنی بر احتمال اجرايی شدن حکم حبيب  
بر خروجی برخی از رسانه ها قرار  17/3/1389اهللا لطيفی موکل شما، در روز 

  آيا شما از اين موضوع مطلع هستيد؟. گرفته است
تا کنون خبری مبنی بر قطعی شدن حکم آقای حبيب اهللا لطيفی دال بر اجرايی 

در جريان آخرين مالقات من با ايشان طی هفته . شدن آن به اينجانب نرسيده است
گذشته و همچنين با توجه به اينکه والدين آقای لطيفی برای ايشان تقاضای عفو 

کرده اند و و پرونده جهت رسيدگی در کمسيون عفو به تهران ارسال شده، هنوز 
ی اين درخواست -پاسخی به اين موضوع داده نشده است و تا زمانی که نتيجه

  .روشن نشود، به عنوان وکيل پرونده بايد بگويم که حکم اجرا نخواهد شد
ای قرار -پيگيری های حقوقی شما در مورد پرونده آقای لطيفی در چه مرحله 

  دارد؟
چنانکه حکم قطعی شود، تنها امکانی که جهت جلوگيری از اجرای آن وجود 

مساله ای که سابقا نيز در راستای آن اقدام کرده بوديم . دارد اعاده دادرسی است
به غير از اين تنها عملی که ما به عنوان وکيل می توانيم . اما بی نتيجه مانده بود

مساله ای که سابقا هم از طرف ما و هم از طرف . انجام دهيم تقاضای عفو است
توانايی يک وکيل طبق قوانين در همين اندازه . خانواده موکلم انجام شده است

  .است
  موکل شما آقای لطيفی به چه جرمی به اعدام محکوم شده اند؟ 

در جزئيات اين اتهام آمده . آقای لطيفی به اتهام محاربه محکوم به اعدام شده اند
است که ايشان در ايجاد انفجارهای صوتی در ميدان آزادی شهر سنندج و 

در همين شهر مشارکت داشته و از آن فيلم تهيه کرده " راهی غفور-سه"همچنين 
وی همچنين متهم شده است که در انفجار اتومبيل دادستان سنندج مشارکت . اند

در سنندج شرکت " له-کانی کوز"داشته و نيز در حادثه حمله به پاسگاه محله 
در حالی که حبيب لطيفی در . داشته و از آنها فيلم و عکس تهيه کرده است

دفاعيات خود در دادگاه و در زمان بازجويی اين اتهامات را رد کرده و گفته است 
" کانی کوزله"که در روز انفجار اتومبيل آقای دادستان سنندج و حمله به پاسگاه 

که منجر به کشته شدن يکی از پرسنل آنجا شد، نه تنها در اين حوادث مداخله ای 
در سنندج نبوده و در جايی ديگر به طور مخفی زندگی می کرده   نداشته بلکه

ما از دادگاه بدوی و دادگاه تجديد نظر هم تقاضا کرده ايم که به اين دو . اند
موضوع رسيدگی شود و کسانی که شاهد اين جريان بوده اند و می دانسته اند که 

آقای لطيفی در آن حادثه دست داشته است احضار شوند؛ از سوی ديگر از 
خانواده ای که درآن زمان به آقای لطيفی پناه داده اند هم تقاضا شود تا جهت 

از سوی . مساله ای که هيچ گاه رسيدگی نشد. شهادت در دادگاه حاضر شوند
  .دادگاه اعالم شد که گزارشهای مقامات انتظامی برای ما کافی هستند

به غير گزارش نهاد های انتظامی و امنيتی که به آن اشاره کرديد، آيا مستندات 
  ديگری در ارتباط با اثبات اتهامات آقای لطيفی به دادگاه ارائه شده است؟
اما بعدها . مستند مقامات قضايی، اقرار خود آقای لطيفی در مراحل تحقيقات است

آقای لطيفی اين اقرارات را تکذيب کردند و گفتند که در شرايط خاصی مجبور به 
  .اقرار به اتهامات شده اند

  

همه انسانها بر هر عقيده و مرام بر اساس قوانين قرارداد دموکراتيک امور خود 
  .اين حکومت قانونمند به جامعه مدنی قوی نيازمندست. را اداره کنند

در دولت قانونمند، مالک اجرای قوانين است که بوسيله انسانها وضع يا تائيد می 
  .شوند و قابل تغيير هستند

  
  اما در مورد ايران؛

جامعه ايران جمعهای سکوالر . جامعه ايران سکوالر معرفتی و فلسفی نيست -1
  .دارد بهمانگونه که جمعهای بزرگ ديگری دارد

  .جمع و مجموعه های سکوالر متفاوت است  جامعه سکوالر با
دولت قانونمند در  .حقوق اين جمع و افراد سکوالر با حقوق ديگران مساوی است

  .امور مربوطه مجری اجرای حقوق و جامعه مدنی قوی مراقب اجرای آن است
  .تبليغ باور و عقيده حق هر جمع و جريانی است و همچنين تصويب يا لغو قوانين

جامعه دارای آئين و مناسکی مورد توافقی است همچنين جمعها دارای آئين  -2
به تناسب جمعيت و تعداد بايد آئينها و نمادها از امکانات . ها، نمادهای هستند

اما هيچ جمع و جريانی نبايد از برگزاری آئينها و نماد . عمومی برخوردار باشند
به عبارتی حکومت نسبت به آزادی عقايد بی طرف . و مناسک خود محروم باشد

  .نيست بلکه به شکل قانونمند موظف به اجرای تعهدات حقوقی خود می باشد
امکانات ملی برای همه ملت و اقوام و زنان و مردان و اصناف و عقايد  -3

شود اما نسبتهای اين امکانات جدای از امکانات اوليه که حق همه   صرف
  .شهروندان است به تناسب تعداد و نيروی برخاسته از مخاطبان آنان می باشد

بی گمان اين قرارداد عادالنه است اما انسانی و از نظر من مذهبی نيست چون 
اما از آنجائيکه . انسانهای واال و مذهبيها بايد ايثارگر باشند و از حق خود ببخشند

بايد برای رعايت . حق و حقوق مبناست و گذشت و ايثار امری داوطلبانه است
حقوق همان ضعيف ترها به قوانين مطلوب تکيه کرد و اجرای آنرا خواستار شد 

  .و در صورت توان قوانين را بهتر و مناسب تر و عادالنه تر نمود
توصيه و تجربه راهبرد نگارنده اين است که بايد از کالن روايت ايدئولوژيها  -4

در عين باور به ايدئولوژيها عبور کرد و توافقات را بر سر آزادی های اساسی 
  .در دولت قانونمند گداشت

تجربه ديگر نگارنده اين است که دولت قانونمند، حکومت قانونی و جامعه  -5
مدنی قدرتمند واحزاب تاثير گذار را با مطالبه محوری بر سر آزاديهای اساسی 

  .می توان پيش برد
ايران مدنی ضامن تحقق ايران . مطالبه محوری بر تقويت ايران مدنی توجه دارد

منتها مطالبه محوری به معنی تعريف جديدی از منافع . ملی و ايران قدرتمند است
ملی است که در آن ايران سه عنصری بر اساس حقوق اقوام، اصناف و زنان و 

هويت متکثر در ظرف . مردان شکل می گيرد که جمعيت ايران را شکل دهند
منافع ملی فراگير خود را نشان می دهد و ايدئولوژيها چه مذهبی و چه سکوالر 

چه قومی و ملی و صنفی و جنسيتی تالش کنند در بستر تقويت ايران مدنی با 
محوريت قدرتمند نهادهای مدنی و احزاب همکاری و تعامل نمايند و در عين 

  .حال ؟ در سپهر ايدئولوژی های خود چنين کنند
در نتيجه مرحله جديدی در تاريخ ايران شکل خواهد گرفت اما برای اين کار 

 الزم است که؛ 
 روشنفکران ايده پرداز باشند نه خيال پرداز  -1
 مديران سياسی جامعه راهبردی باشند نه ايدئولوژيک  -2
 رهبران به فکر کاميابی باشند نه خوشنامی  -3
نهادهای مرجع مورد حمايت قرار بگيرند نه شخصيت ها و روشنفکران جای  -4

  .اين نهاد قرار بگيرند
  .احزاب قدرتمند باشند نه سمبليک -5

 -2خطر جدال ايدئولوژيک  -1. جنبش سبز در معرض بيم و اميد درونی است
رفتار راهبرد گرا  ايدئولوژيک کردن  -4عدم دقت رهبران -3توهم روشنفکری

آنرا تهديد می کندبايد در اين مورد فراوان نوشت و گفت تا به اين بالها گرفتار 
  .اگر چه تا کنون جنبش سبز خوب گام برداشته که جای اميد دارد. نشويم
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فعاليت های موثر يا اقدام موثر که در قانون مجازات اسالمی به آن اشاره شده  
همين امر باعث شده . است، يک حالت کلی و بدون تعريف مشخص از اتهام است

اين اشاره . که قضات دادگاه ها تعريف و تفسير متفاوتی از اين جرم داشته باشند
نقطه ثقل مورد اختالف متهم و وکيل است با تفسيری که نمايندگان دادستان از 

مساله بيان می کنند و در خيلی از موارد که به پرونده های اينجانب مربوط می 
اين اتهام دقيقا به اين معنا . شود دفاعيات و توضيحات ما موثر واقع شده است

است که اگر فعاليتها و اقدامات متهمين در موارد حمله مسلحانه و 
اين استدالل . وجود نداشته باشد اصوال اين اقدمات شکل نمی گرفتند  تروريستی

در مواردی در دادگاه تجديد نظر کشور و حتی در دادگاه های کردستان 
خوشبختانه مورد توجه قضات عالی رتبه ديوان عالی کشور قرار گرفته و احکام 

نقض شده اند، اما در مواردی هم مثل آقای لطيفی عليرغم تالش و دقت الزم 
ی گذشته -بر همين مبنا هفته  .وکيل، به گونه ای ديگر اين اتهام تفسير شده است

در آخرين مالقات به آقای لطيفی گفتم که با توجه به اين شرايط نگرانی ها در 
اما دقيقا هنگام خروج من از زندان از . مورد اجرای حکم شما کمتر شده است

طريق رسانه ها، از اجرايی شدن حکم پنج زندانی سياسی ديگر که چهار تن از 
  .آنها کرد بودند مطلع شدم

شما می گوييد اقدامات موثر به گونه ای است که در نتيجه همکاری با گروه  
مقامات جمهوری اسالمی . های کرد، عمل خاصی به نتيجه رسيده باشد

با . سالهاست که ادعا می کنند گروه های کرد منحل شده و عمال بی تاثير هستند
توجه به اين امر آيا به عنوان مثال اقدام به همکاری با يک گروه منحله از نگاه 

  حاکميت، می توانند جرم محسوب شود؟
درپرونده هايی که  .در مقام يک وکيل وظيفه اينجانب تنها دفاع از موکالنم است

مسئوليت آنها به عهده من است اتهامات مختلفی مطرح شده که عموما به اتهامی 
اگر پاسخ بنده برای شما ماللت آور . که شما اشاره کرديد مربوط نمی شوند

نباشد، بايد بگويم که من تنها در مواردی می توانم پاسخ دهم که مستقيما به پرونده 
نه تنها در مورد پرونده های موکالنم، حتی در مورد ساير . موکالنم مربوط باشند

پرونده های ديگر هم که به فعاليتهای سياسی گروه های کرد اشاره شده است، به 
اما اگر من زمانی به . عنوان يک کارشناس حقوقی نمی توانم قضاوتی داشته باشم

عنوان يک فرد سياسی در جامعه ظاهر بشوم، ممکن است که تفسير ديگری غير 
  .از تفسير وکالتی و حقوقی داشته باشم

. هفته گذشته پنج زندانی سياسی بدون اطالع خانواده و وکاليشان اعدام شدند 
  اجرای احکام اين زندانی ها را چگونه تفسير می کنيد؟

چون اينجانب مستقيما به پرونده آن پنج نفر دسترسی نداشته و مورد مطالعه قرار 
نداده ام نمی توانم پاسخ روشنی به سئوال شما بدهم، اما به نظر اينجانب اجرای 

قضات   احکام قضايی زندانيان سياسی و عقيدتی به ويژه احکام اعدام از سوی
اما به نظر اينجانب اجرای احکام . نبايد تابع شرايط سياسی مملکت قرار بگيرند

چون . پنج زندانی سياسی در هفته گذشته در شرايط خاصی صورت گرفته است
اين گروهی که متهمان بر اساس ارتباط با آن محکوم به اعدام شده بودند در 

ارتباط با حزب کارگران کردستان ترکيه هستند، بنابراين اجرای اين احکام از 
سوی دولت ايران می تواند پيامی برای دولت ترکيه باشد، پيامی مبتنی بر 

برخورد دولت ايران با همپيمانان داخلی حزب کارگران کردستان ترکيه در داخل 
چون اينجانب مفسر سياسی نيستم، بيش از اين در مورد . مرزهای ايران است

  .اتهام و اجرای احکام هفته گذشته صحبت نمی کنم
به عنوان آخرين سئوال، با توجه به اخبار منتشر شده روز گذشته در مورد 

ی ايشان را -افزايش احتمال اجرای شدن حکم آقای لطيفی، شما مسير پرونده
  چگونه پيش بينی می کنيد؟

همچنان که در ابتدای مصاحبه عرض کردم، خبری دال بر احتمال اجرايی شدن 
تنها اميدوارم که . اين حکم به بنده به عنوان وکيل پرونده اعالم نشده است

درخواست اعاده دادسری وکيل و همچنين درخواست عفو خانواده آقای لطيفی 
  .نتيجه مثبت بدهد

تا چه اندازه   اعترافات يک متهم در دستگاه قضايی ايران و در چنين شرايطی
  قابل استناد است؟

در اين مورد در قوانين جمهوری اسالمی ايران به استناد قانون دادرسی کيفری 
اينجانب هم در طول سال گذشته در طول محاکماتی که . توضيح داده شده است

که اقرار در قوانين کيفری نمی تواند به   انجام شده است بارها تاکيد کرده ام
تنهايی دليل بر ارتکاب جرم باشد، مگر اينکه آن اقرار متاثر از يک واقعيت 

به اين معنا که اگر کسی در هر شرايطی بگويد که مرتکب جرم شده اما . باشد
اقرار وی منطبق با واقعيت نباشد، اين اقرار نمی توند به مستندی برای قاضی يا 

اين موضوع يکی از مسايلی است . دستگاه قضايی جهت صدور حکم قرار بگيرد
به دليل  .هميشه در دستگاه قضائی ايران يکی از مشکالت اساسی بوده است  که

اينکه دادستان و ديگر مقامات قضايی بر اين نکته تاکيد دارند که متهم در شرايط 
حبيب می گويد آنچه که من اقرار کرده ام در مورد . عادی اقرار کرده است

انفجار اتومبيل دادستان يا حادثه کانی کوزله، مبتنی بر واقعيت نبوده، آن هم به 
از . دليل اينکه من شاهدانی دارم که در آن روز اصال در شهر سنندج نبوده ام

طرف ديگر ايشان ادعا می کنند که در همان زمان مشخص با چندين نفر تماس 
تلفنی داشته اند، اين امر را متخصصان مخابراتی می توانند تشخيص بدهند که 

يکی ديگر از داليل حبيب برای اثبات بی گناهيشان . در آن زمان کجا بوده ام
همچنان که پيشتر گفتم، شهادت خانواده ايست که زمان وقوع آن حوادث در خانه 

  .ی آنها پنهان بوده است
. چندی پيش نيز مساله اجرايی شدن حکم موکل شما در رسانه ها مطرح شد 

خانواده حبيب در آن زمان در مصاحبه با ما گفتند که برخی از فعاالن حقوق 
بشر و شخصيت های سياسی منطقه با تالشهای خود از اجرای حکم آقای لطيفی 

و برخی ديگر از اعدام شدگان جلوگيری کرده اند؛ آيا نتيجه اين تالش ها به 
  پرونده الحاق شده است؟

در مورد اينکه سازمان های دفاع از حقوق بشر و شخصيت های ديگری در 
جهت الغای احکام حبيب لطيفی اقدامی کرده باشند، اطالع دقيقی در دست نيست 

تاکنون آنچه که موجب به عقب . و انعکاس آنها عمال در پرونده وجود ندارد
افتادن اجرای حکم حبيب شده، اعاده دادرسی وکيل و درخواست عفو خانواده 

موضوع درخواست عفو شخصيت های منطقه نسبت به اين . وکيل بوده است
موضوع را من هم از منابع موثق شنيده ام، درخواستی که برای دو نفر ازجمله 

منبع اطالع . آقای حبيب لطيفی و همچنين آقای شيرکومعارفی انجام شده است
اينجانب هم شخصی نزديک به رياست جمهوری عراق بوده است که گويا ايشان 

در آن مورد هم جز اينکه اين . اقداماتی جهت الغای اين احکام صورت داده اند
مساله را از مقامات نزديک به حکومت اقليم کردستان شنيده ام هيچ اطالع 

اما در مورد اينکه حکم بنا به درخواست آنها متوقف شده باشد، . ديگری ندارم
  .هيچ مستندی دراين باره در پرونده ايشان وجود ندارد

مادر آقای لطيفی چندی پيش در مصاحبه با روز از تقديم تقاضای عفو خانواده  
لطيفی به آيت اهللا خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی به هنگام سفرشان به 

  اين درخواست آيا مورد رسيدگی قرار گرفته است؟. کردستان گفتند
  .من هيچ اطالعی در اين مورد ندارم

با توجه به تشديد صدور احکام در کردستان و اعدامهای هفته ی گذشته، لطفا  
  از آخرين وضعيت ديگر موکالن محکوم به اعدام کرد بگوييد؟
تاکنون حکم هيچ  .احکام همه موکالن اينجانب به غير آقای لطيفی نقض شده اند

تنها نگرانی من به عنوان وکيل . کدام از موکالن اينجانب قطعی نشده است
زندانيان اعدامی، در مورد آقای لطيفی است که اميدواريم حکم ايشان هم اجرايی 

حتی اگر فرض ما هم بر اين باشد که آقای لطيفی مرتکب جرمی شده باشند . نشود
اما به نظر ما هيچ يک از آن اتهاماتی که ايشان در شرايط نامناسب قبول کرده 

مواردی را هم که به عنوان اتهام . اند در حد صدور اجرای حکم اعدام نيست
عرض کردم حتی اگر بنا بر اقرارات ايشان تصاويری را هم برای برخی از 

گروه های کرد مخالف ايران فرستاده باشد، ايشان در عمليات مسلحانه شرکت 
نداشته و طبق قوانين مربوط به مجازات فعاليت موثری مقابل جمهوری اسالمی 

ايران انجام نداده اند و بر همين اساس هم حکم و مجازات ايشان الزاما اعدام 
حتی در صورت اثبات اتهام محاربه بر طبق همين قوانين، اعدام تنها  . نيست

ما در صورت اثبات اين اتهامات در قوانين مجازات تبعيد و . مجازات نيست
در مورد آقای لطيفی هم با توجه به شرايط پرونده . زندان به مدت زياد را داريم

اين  -البته اگر تجديد نظری صورت بگيريد -اميدوارم در مرحله تجديد نظر
به طور قطعی هيچ يک از موکلين اينجانب که به اين اتهامات . موارد لحاظ شود

  .ها محکوم به اعدام شده اند، شايستگی صدور و اجرای حکم اعدام را ندارند
اين اتهام در مورد برخی ديگر از اعدام شدگان . به فعاليتهای موثر اشاره کرديد 

لطفا به لحاظ حقوقی در مورد . و زندانيان متهم به اعدام نيز مطرح است
 اتهام و اتهام محاربه توضيحاتی ارائه دهيد؟   اين
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قول فرزاد کمانگر، آقايان خودشان برای مقابله با مجاهدين به تقويت اش پرداخته 
به بهانه مقابله با شورش و تجزيه، چرخه ) حکايت القاعده و آمريکا (بودند 

توطئه را تکميل کنند؛ حکومت نظامی اعالم نشده شان را، اعالم و به بهانه های 
مشهور همه زمامداران مستبد، يعنی امنيت و مصالح ملی و به اميد واهی 

  .برقراری سکون و خفقان، فاجعه بيافرينند
همانقدر که بعيد است استبداديان بتواند آرامش و نظم مورد عالقه خود را با 

اعمال خشونت حاکم کنند و جامعه را به تسليم بکشانند، روشن است که در هر 
چرخه خشونت و درگيری که به جريان بيافتد، امکانات مادی و ذهنی فراوانی از 

روند بطئی و سازنده انديشه و . جنبش دموکراسی خواهی به يغما می رود
فرهنگ دموکراسی دچار اعوجاج می شود و حتا اگر يکباره از جاده روشن 

مبارزه مسالمت آميز خارج نشود، گام هايش کند تر و مقصدش دورتر و ديرتر 
  .خواهد شد و عمر استبداد ايضًا درازتر

نه فقط برای حفظ کردستان، که برای حفظ و رشد جنبش سبز و آمال رسيدن به 
آزادی، امروز سخت ترين و اولی ترين وظايفه ما شکست اين طرح رسوای 

وظيفه نيروهای آگاه در کردستان و همه ايران مقابله با چنين . اقتدارگرايان است
  .خطری است

آنچه در اين چهار روز گذشته است، اگر ادامه يابد و پيگيری شود، يعنی 
اعتراض مدنی و سراسری مردم، ضامن شکست چنين توطئه شومی خواهد 

و وارد عرصه درگيری هايی که سالح برنده اش   اگر مردم تسليم خشونت.بود
زور است بشوند، همانقدر خواست و نقشه کودتاچيان متحقق خواهد شد، که 

  .فاجعه را فراموش کنند و پيگير اين قتل ها نشوند اگرمردم 
اعتصاب سراسری کردستان در صورت ادامه و گسترش آن به شهرهای ديگر 
. سنگين ترين سالح مبارزه مدنی است که توپ و تفنگ نيز حريف آن نخواهد شد

بايد نيرو و قدرت حضور خود را . مبارزاتی از اين دست بايد در چشم انداز باشد
اينگونه هست که برگزاری مراسم کودتای انتخاباتی و . هر از گاه اثبات کند

خودشان به استقبالش رفتند . جنبش سبز از همين حاال آغاز می شود و شده است
باعث   فقط اين پيشبازرفتن. حال آنکه مراسم مال ملت است و بايد سامانش بدهد

می شود که جنبش سبز تمام نيروی خود را برای يک روز بخصوص ذخيره 
نکند بلکه حضور بيشتر و مدام تری در صحنه جنبش سبز و هر از گاهی به 

کوچکتری که به دريای   امواج آرام. شيوه تازه ای يا عرصه نوينی داشته باشد
بيست و دوم خرداد اگر نرسيد همه صحنه زندگی جامعه نشانی از آن بگيرند و 

  .بنشانند
 

 سناريو جديد خشونت طلبان عليه جنبش سبز 
 علی قلی زاده 

 
 
 
 
 
 
 

 :جرس
در هفته های پيش رو يکی از مهمترين فصل های تاريخ معاصر ايران رقم  

فصلی از ايستادگی ، عقالنيت سياسی ، حق طلبی و صلح جويی . خواهد خورد
 .عاری از هر نوع خشونت

الزمه موفقيت در راه سبز اميد حفظ تومان صبرو شکيبايی ، عقالنيت سياسی ، 
 «پرهيز از هرگونه خشونت وخصوصا امری که برخی تحت عنوان خودساخته 

در برابر خشونت دولتی ، خواسته يا ناخواسته به خشونت  »حق دفاع از خود 
و البته حفظ هوشياری در برابر توطئه های جريان خشونت طلب . دامن ميزنند 

حاکم از يک سو و جريان های خشونت طلب و سواستفاده گر منفور ملت مانند 
جريان هايی که به عقيده نگارنده مانند دو لبه قيچی ، در جهت . فرقه رجوی

مخالف يکديگر اما در خدمت ديگری و با هدفی يکسان به دنبال نابودی همه 
 .طيف های جنبش سبز و جايگزين کردن خودشان ميباشند

تن که به گفته  ۵در روزهای گذشته شاهد بوديم که جريان تندرو حاکم با اعدام 
وکاليشان از حق دادرسی عادالنه محروم بوده اند ، چگونه به دنبال اختالف 

امری که بزرگترين تهديد و آفت جنبش فراگير و . افکنی در بين جنبش سبز بود
 .متنوع دموکراسی خواهی ملت ايران محسوب ميگردد

 !خشونت پرستان را نااميد كنيم
 مليحه محمدی

 
 
 
 
 
 

 روزآنالين
آن  برگزار کنندگان   سالگرد کودتای انتخاباتی، کار جنون کابوس فرا رسيدن 

  .فاجعه را به تماشا کشانده است
، يعنی همان باالترين نهاد حافظ نظم به "حکومت"دليل اين همه تالشی که 

افروختن آتش در مسير مبارزه مسالمت آميز مردم دارد، چيست جز همان ترس 
باشکوه ملتی بزرگ  تاريخی از پيروزی ناگزير حقيقت بر دروغ و جهل؟ حقيقت 

حتا سوگ فرزندان در خون خفته و جان های مجروح عزيزان در بند کشيده  که 
اش نتوانسته است او را از راه انديشه سبزش به معرکه خشم و جنون، که 

خاستگاه و جوالنگاه دشمنان حقيقت و آزادی است بکشاند آنهم در حالی که هيچ 
نشانه ای از شکستن عزم اين مردم برای رسيدن به آزادی يا بازگشت از راه 

  .دشوار نمودار نيست
با همه اصراری که . اين موج بلند آگاهی آرام و سنگين، اما خوش پيش می رود

بر مسالمت دارد، از ناسزا، از اتهام، از زندان و شکنجه و از مرگ حتی عبور 
می کند بی آنکه به اين سالح ها دست بيازد و اين دريغا که برای اقتدارگرايان 
پيام تلخی است و همين است که برای در هم شکستن اين موج، برای تبديل اين 

مبارزه آگاهانه به ميدان جنگ و گريزهائی که در آنها زور حرف آخر را بزند، 
حاميان کودتا دست به جنايتی زدند که هيچ حاکم ظالمی که فقط به بقای حکومتش 

  !می انديشد، اگر بويی از خرد برده بود، به آن دست نمی زد
در سحرگاه يکی از شبهای سنگين و پر دردی که پس از صعود شوم احمدی نژاد 

تيره تر از هميشه، بر اين کشور خيمه می زند، ناگهان پنج تن از اسيران 
بيشمارشان را کشتند؛ و از آن خيره تر، چهار قربانی از خطه ای گرفتند که در 

طول تاريخ صد ساله ايران همواره يکی از کانون های مبارزه عليه ستم حکومتی 
بوده و در مقابل حيرت و حتی گله های بسيار، وشايد به داليلی، اينبارکمترين 

فرزاد کمانگر که همه . حرکت را در مبارزه با کودتاچيان انتخاباتی داشته است
زندگی و کردار و گفتارش، همه عبارات و کلماتی که طی دوران اسارتش بيان 
کرد، نشان از عشق بزرگش به معلمی و شوق بيصبرانه بازگشتش به اين حرفه 

می داد، به همان پافشاری که از تقاضای عفو امتناع کرد، عضويت در پژاک را 
انکارکرد که اگر واقعيت داشت با منشی که او نشان داده بود، پذيرش آن برايش 

اين را کيست که از اصرار نجيبانه او به پذيرش اختالف . بی گمان وظيفه می شد
با جمهوری اسالمی و انکار عضويت در پژاک در نيافته باشد؟ شيرين علم 

دختری را که يک تنه کامل ترين نماد قربانيان فقر و تبعيض و . الهولی را کشتند
ستم طبقاتی و جنسيتی بود و سه ديگر که همه شان در صورت وجود ذره ای 

رأفت انسانی، يا حتی اسالمی که به داشتن اش حضرات فخر می فروشند، 
مجازات های ديگری جز مرگ در همين قانون پر نقص موجود هم برای شان 

  ...وجود داشت، حتا اگر همه اتهامات شان راست بود
اما آيا کشتن اين پنج نفر به خودی خود چرخه کامل يک توطئه است؟ درست 

قابل پيش بينی بود که اصحاب  است که اين به سهم خود توطئه کوچکی نيست و 
کودتا از فردای جنايت روباه وار کمين کنند تا صاحب هر صدايی را که از اين 

توحش در لباس قانون، بيزاری بجويد، به تمام اتهاماتی که به قربانيان نسبت داده 
بودند، متهم کنند و همه صفات خودشان از تجزيه طلبی تا خيانت به ميهن را به 

همچنانکه در همان روز انتشار اعالميه سازمان های سياسی . آنان منتسب کنند
خارج از کشور جسم رنجور شريعتمداری، به شوق بوی خون و توطئه جانی 

 !مبارزه بدون خشونت به هم ريخت" ژست"گرفت و با شادمانی تيتر زد که گويا 
  اينجا
هنوز فجيع تر در  آنچه می تواند افزون براين شيوه های رسوا و با فرجامی ! اما

چشم انداز اين طايفه باشد، امکان توطئه بيشرمانه تری است که در بيانيه اخير 
  اينجا.سازمان ادوار تحکيم وحدت هم هوشمندانه به آن پرداخته شده است

يعنی از اين قوم هيچ بعيد نيست که برای مقابله با پيشرفت جنبش سبز، برای به 
سکون و سکوت کشاندن ايران در آستانه سالگرد دومين کودتای حکومتی تاريخ 

اين بيم وجود دارد که با . اين کشور، از جان و امنيت مردم کردستان هزينه کنند
 ی که به "پژاک"توجه به آسيب پذيری و حساسيت منطقه و با بهره برداری از 

http://www.kayhannews.ir/890223/2.htm#other207�
http://advarnews.biz/organization/10959.aspx�
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                                     :زير اجرا خواهد شد 
گام بردارند و جامعه  »النصر بالرعب «در راستای استراتژی شکست خورده  .١

سياستی که به . را در آستانه روزهای حساس خرداد مرعوب و وحشت زده کنند 
نظر ميرسد هرچه به سالگرد انتخابات نزديک تر شويم ، بيشتر از طرف جريان 

 .حاکم پيگيری ميشود
باز هم مانند روزهای پس از انتخابات و اين بار بيشتر، اعتراضات و پرسش  .٢

 .های مردمی صلحجو و حقجو را به يک گروه مرده و منفور ملت نسبت دهد
باخت  -با قرار دادن رهبران جنبش در وضعيت به زعم حاکمان باخت . ٣

شرايطی را به وجود آورد که در صورتی که اعدام های احتمالی آينده را محکوم 
کنند ، با تبليغات شديد رسانه های دولتی و حکومتی روبرو خواهند شد که از چند 
منافق تروريست دفاع کرده اند ، و اگر آن را به صورت رسمی محکوم نکنند با 

اختالف افکنی درون جنبش به آرزوی يکساله شان که ايجاد فاصله بين رهبران و 
بخش هايی از بدنه جنبش است ، دست خواهند يافت و سعی خواهند کرد با دلسرد 

 .کردن مردم برنامه های پيش رو جنبش را تحت تاثير قرار دهند
 

 چه بايد کرد؟ 
اما در برابر اين سناريو کثيف خشونت طلبان چه بايد بکنيم که هم از قربانی شدن 

چند نفر ديگر جلوگيری بکنيم و همانطور که مهندس موسوی نيز اخيرا اشاره 
کردند ، بدون توجه به عاليق سياسی و بدون دفاع از کنش سياسی آنها از حقوق 

انسانی شان دفاع کنيم و هم از دستيابی جريان حاکم به اهداف فوق جلوگيری 
 .کنيم

ضمن دعوت از همه اعضای جنبش سبز به فکر و انديشه در اين مورد چند راه 
 :حل ابتدايی که به ذهن بنده ميرسد اشاره ميکنم

نخست آنکه با راه انداختن کمپينی در دفاع از حقوق شهروندی محکومان به  .١
اعدام مورد اشاره داستان تهران، بدون توجه به عاليق سياسی آنها از قربانی 
شدنشان جلوگيری کنيم و با تاکيد بر حق دادرسی عادالنه ، خواهان رسيدگی 

مجدد پرونده اين افراد در شرايط عادی و بدور از مصلحت انديشی های سياسی 
خصوصا آنکه بسياری از اين افراد . و فضاسازی های رسانه ای حاکمان شويم

دست کم در مراحل بازجويی ، بازپرسی و دادگاه بدوی از حق داشتن وکيل و 
به عنوان مثال روند رسيدگی به . ديگر حقوق قانونی يک متهم محروم بوده اند

 .پرونده اقای عبدالرضا قنبری شاهد خوبی برای اين مدعاست
بايد مراقب باشيم که در صورت اجرای سناريو جريان حاکم، بر رهبران  .٢

 .جنبش برای موضعگيری سريع فشار نياوريم
و حتی خشونتی  »پرهيز از هرگونه خشونت  «با توجه و تاکيد بر اصل مهم . ٣

که برای دفاع از خود باشد ، تالش های جريانهايی که تداوم حياتشان در شرايط 
جريانهای . خشونت آميز و غيرمسالمت آميز ميباشد ، را به شکست منجر کنيم

خشونت طلب در هر دو سوی اين سناريو مشتاقانه و هوشمندانه بر طبل خشونت 
 . ميزنند و آشکارا و پنهان تبليغ و ترويج خشونت ميکنند

جهت افزايش همبستگی و همراستا و هم جهت شدن بردار فعاليت های همه  .۴
طيف های جنبش سبز در داخل و خارج از کشور، با هوشياری و درايت بر 

مطالبات مشترک و حداقلی جنبش تاکيد کنيم و شعارهايی منطبق با همين فصل 
فراموش نکنيم که جنبش . مشترک خواسته های جريانات جنبش سبز طرح کنيم

سبز رنگين کمانی است که يک طرف آن بخش هايی از راست های داخل 
مجموعه جمهوری اسالمی است و طرف ديگر آن احزاب اپوزسيون داخل و 
خارج از کشور، طيف گسترده ای از عماد افروغ تا عبداهللا مهتدی ، از مسيح 

و مهمتر از . از حسن روحانی تا عزت اهللا سحابی. مهاجری تا محسن سازگارا
اينها همه مردمی که با گرايشات مختلف و در اعتراض به سياست های دولت 

احمدی نژاد از پيش از انتخابات رياست جمهوری تا کنون در کنار هم قرار 
پس برای آنکه متفرق نشويم و به پيروزی برسيم به جای آنکه بر . گرفته اند

خواسته های خودمان اصرار کنيم ، بايد بر فصل مشترک مطالبات همه ی سبزها 
مطلباتی که تا کنون در بيانيه ها و اظهارات آقايان موسوی و کروبی . تاکيد کنيم

 .نمود پيدا کرده است
بايد هوشيار باشيم و در مصاحبه ها ، نوشته ها ، اظهارات و خصوصا در  .۵

فضای مجازی اتحادمان را حفظ کنيم و به جای تاکيد بر موارد اختالفمان بر 
 . هستيم  »همه با هم «مشترکاتمان تاکيد کنيم و فراموش نکنيم که 

در پايان بايد اشاره کنم که همه آنچه در مقاله به آن اشاره کردم ، سناريو احتمالی 
در عين حال . است که از رفتارها و اظهارات مسئوالن دولتی استنباط ميشود

اعدام  ۵اميدوارم همان جريان عاقل ولی در اقليت درون حکومت که پس از 
اخير هرگونه اعدام بدون تاييد ديوان عالی کشور را ممنوع کرد ، از اعدام های 

 .سياسی بيشتر و گسترش خشونت جلوگيری نمايد

جريان تندرو حاکم که به هر قيمتی به دنبال حفظ احمدی نژاد و اطرافيانش در 
تن به اتهام همکاری با گروه  ۵قدرت ميباشد ، به دنبال اين بود که با اعدام اين 

تروريستی پژاک، از طرفی با تاکتيک پمپاژ وحشت ، خشم و خشونت در جامعه 
تاکتيکی که احمدی نژاد در مناظره های پيش از انتخابات به وضوح از آن ( 

به گسترده شدن خشونت در جامعه دامن بزند و از طرف ديگر ) استفاده ميکرد 
با اختالف افکنی بين برخی طيف های جنبش سبز ، آقايان موسوی و کروبی را 

در حالت آچمز قرار داده و به تضعيف جايگاه رهبران جنبش در بدنه آن و 
 .جامعه بپردازد

قربانی که از  ۵دو هدفی که البته با افشاگری های شجاعانه وکالی مدافع اين 
بيگناهی يا دست کم سختگيری غيرقانونی درقبال آنان خبر دادند و همچنين 

مواضع هوشمندانه آقايان موسوی و کروبی و خانم رهنورد در دفاع از حقوق 
 .انسانی و شهروندی همه افراد با هر نوع گرايش فکری و سياسی ، خنثی شد

 
 توطئه پيش رو جنبش

اما آنچه بنده را به نگارش اين سطور ترغيب کرد ، توطئه ای است که با 
البته تفاوت چندانی نميکند که چگونه اين ( هماهنگی خواسته يا ناخواسته 

دو جريان خشونت طلب رجوی و احمدی نژاد احتماال ) هماهنگی اتفاق افتاده باشد
طرح ريزی شده و نگران آن هستم که کيفيت برنامه های پيش رو جنبش سبز را 

 .تهديد کند
در ماه ها و هفته های گذشته و خصوصا پس از اعتراضات روز عاشورا مکررا 

خبرهايی منتشر ميشد که برخی از شهروندان داخل کشور به جرم ديدار با 
بستگانشان در پادگان اشرف بازداشت و به اتهام محاربه با احکام سنگين اعدام 

دست کم و تا آنجا که در اخبار دنبال کرده ام ، برای آقايان . روبه رو شده اند
عبدالرضا قنبری ، محمد حاج آقايی ، کاظمی ، صارمی ، خانم معصومه ياوری 

حال . به اين اتهام حکم اعدام صادر شده است... عضو خانواده دانشپور و  ۵، 
آنکه گر نه همه که الاقل اکثر اين افراد و وکاليشان بارها هرگونه ارتباط اين 
افراد با گروه تروريستی رجوی را تکذيب کرده اند و نهايتا جرمی که از نظر 

مقامات قضايی ايران مرتکب شده اند ، رفتن به عراق و اشرف برای ديدن 
بستگانشان بوده است ، عملی که حتی اگر در قانون جرم محسوب شود مجازاتش 

 . اعدام نيست
همچنين در اظهارات تامل برنگيز دادستان تهران نيز ديدم که به اين احکام و 

حتی گفته . اعدام ديگر اشاره شده است ٣احتمال اجرای قريب الوقوع دست کم 
شده که اين افراد در حوادث پس از انتخابات بازداشت شده اند ، حال آنکه به 

نفر مورد اشاره دادستان  ٣گزارش خبرگزاری های داخلی الاقل يکی از اين 
 .تهران از چندين سال پيش در زندان به سر ميبرد

از شواهد و قراين پيداست که خشونت طلبان دولتی به دنبال تکميل پروژه ناکام 
. خرداد ميباشند ٢٢مانده شان با اعدام های احتمالی بيشتر در روزهای پيش از 

راهيافته مجلس هشتم که رهبران جنبش را منافقان جديد خوانده  ١٧۵بيانيه اخير 
 .، نيز در همين راستا ارزيابی ميشود

از طرفی شاهديم گروه منفور رجوی که با رفتارهای ضد ميهنی و تروريستی 
و قرار  ۶٠خرداد  ٣٠اش ، خصوصا ترور مردم بيگناه در روزهای پس از 

گرفتن در کنار صدام ، بزرگترين دشمن مردم ايران ، در جنگ هشت ساله ، 
ديگر هيچ جايگاهی در جامعه ايران ندارد و به يک گروه مرده و تنها يک برگ 
سوخته بازی های سياسی بين دولت ها بدل شده است ، در يکسال گذشته به دنبال 

 .سو استفاده از شرايط داخل کشور و مطرح کردن خود ميباشد
در روزهای اخير شاهديم که رسانه های اقماری وابسته به اين گروه تروريستی 
و خشونت طلب با ترويج خشونت و گل آلود کردن آب دنبال گرفتن ماهی به کام 

همچنين شاهديم که گروه مذکور با هماهنگی عجيب با خشونت . خودش است
طلبان حاکم به دنبال آن است که محکومان به اعدام فوق الذکر را به صورت 

غيرمستقيم به اين گروه بچسباند تا هم زمينه اعدام اين چند نفر را برای خشونت 
طلبان حکومتی مهيا سازد و هم به زعم خودش بتواند اندک جايگاه اجتماعی 

همه اين اقدامات غيراخالقی . برای خودش پس از اعدام اين افراد به دست بياورد
گروه رجوی در حالی است که محکومان به اعدام و وکاليشان مانند آقای دکتر 
سيف زاده بارها هرگونه وابستگی اين افراد با گروه رجوی و يا انجام هرگونه 

و حتی مقامات دادستانی و قضايی هيچ . ترور يا خرابکاری را تکذيب کرده اند
گونه اتهام خرابکاری ، خشونت آميز و يا تروريستی را به اين متهمان محکوم به 

 .اعدام نسبت نداده اند
 

 اهداف جريان حاکم از اعدام های مورد اشاره دادستان تهران
به عقيده نگارنده سناريو احتمالی خشونت طالبان حاکم با اعدام احتمالی چند 

 قربانی ديگر ، به زعم خودشان دامی خواهد بود برای جنبش سبز که با اهداف 
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 .ها صحبت و مصاحبه شود آن ها و زندانيان بازديد به عمل آيد، با  زندان
هايی که  هايی که تاکنون عليه اين متهمين، چه آن ثانيًا امکان دسترسی به پرونده

شان  هايی که هنوز حکم هايی که دارای حکم هستند و چه آن اند، چه آن اعدام شده
ها و با کسانی  سومًا اين که بتوانند با خانواده. صادر نشده است، وجود داشته باشد

 .ی صدور حکم، مصاحبه داشته باشند توانند شهادت بدهند در مورد نحوه که می
المللی، افکار عمومی بسيج شود، ما اميدواريم  چنان که فشار اجتماعی، فشار بين

که بتوانيم قوه قضاييه و مقامات مسئول ايران را به اين کار واداريم تا اين 
ی خودشان را  امکانات را در دسترس اين گزارشگران بگذارند تا وظيفه

توانيم  ما نمی. اش مبارزه است ولی خب تالش است و همه. درستی انجام دهند به
 .افتد جا ساکت بنشينيم و فکر کنيم که اين اتفاقات هم می اين

 
ی سازمان ملل متحد به ايران ممکن شود، اين  اگر اعزام بازرسان ويژه

های خودسرانه،  ی بازداشت ی گزارش خود درباره بازرسان برای تهيه
 هايی مواجه هستند؟ های فراقانونی و شکنجه با چه محدوديت اعدام

 
الملل  دوروری دايک، رئيس بخش ايران در سازمان حقوق بشری عفو بين

  :گويد می
ی مربوط به سازمان ملل به   البته وقتی که گزارشگر ويژه. هيچ معلوم نيست

های حقوق بشری در  رود، ما و نمايندگان سازمان ملل، يا حتی گروه ايران می
خواهيم که دولت ايران با اين نهادها همکاری کنند، ولی معلوم نيست که  ايران می

ها موافقت کامل داشته باشند با اين سفرهای مختلف به ايران و همکاری با اين  آن 
 .نهادها

ما گاهی اوقات در گذشته هم ديديم که مسئولين مثال زندان اوين سعی کردند که 
 .بروند ٢٠٩های خودسرانه که به بخش  اجازه ندهند به گروه بازرسی بازداشت

در يک سفر ديگر مثًال وقتی گزارشگر . جا بروند ولی باالخره توانستند به آن
جا رفت، اگر يادم باشد، آخرين  به آن ٢٠٠۵ويژه مربوط به آزادی بيان در سال 

ها متوجه شدند که آخرين  آن البته وقتی . ها ندادند کتاب قانون مجازات را به آن
 .کتاب قانون مجازات را ندارند، از مقامات ايران آن را خواستند

هايی است از اين که متأسفانه دولت ايران يا مقامات رسمی  ها نمونه البته اين
البته ما اميدوار هستيم اگر اين بار در صورتی . ايران در گذشته همکاری نکردند

که اجازه دهند که يکی از گزارشگران حقوق بشری توسط سازمان ملل به ايران 
اگر گزارشگری برود و اين همکاری . ها شرط اصلی باشد با آن  برود، همکاری 

 .معنا خواهد بود انجام نشود، خب اين يک سفر سفری بی
کاش سال گذشته . اين سفر برای پيشرفت وضعيت حقوق بشری خيلی مهم است

ی سازمان  اگر تصميم بگيرند که با نماينده. توانستند بروند، ولی اجازه ندادند می
ملل همکاری کنند، ما اميدوار هستيم که بعد از آن هم اجازه دهند که نمايندگان 

سال بتوانند به ايران سفر کنند، برای اين  الملل بعد از سی و يک سازمان عفو بين
که بتوانند وضعيت را بررسی کنند و پيشنهادات خودشان را با دولت ايران 

 .مطرح کنند
 

ی برگزاری تظاهرات سال گذشته  الملل در ادامه در همين حال سازمان عفو بين
ژوئن،  ١٢عليه خشونت با معترضان انتخابات ايران، تظاهراتی را در روز 

روز انتخابات رياست جمهوری اسالمی ايران، در سراسر جهان ترتيب داده  سال
 :گويد دوروری دايک در مورد اين تظاهرات می. است

 
ها که عالقه دارند به وضعيت حقوق بشری ايران،  ما اميدوار هستيم که آن

کنيم در زمان  همکاری کنند با تظاهراتی که ما و همفکران خودمان برگزار می
کنيم که باهم  ما فکر می. روز انتخابات دهمين انتخابات رياست جمهوری سال
ی ايران در جهان منعکس  توانيم و وظيفه داريم که صدای خودمان را درباره می
کنيم جلوی سفارت جمهوری  ژوئن که اين تظاهرات را برگزار می ١٢روز . کنيم

اسالمی و نه فقط در لندن، بلکه در جاهای ديگر دنيا، برای اين که زندانيان گمنام 
 .مان باشد را فراموش نکنيم و يادشان هميشه در ذهن

 
 در چند کشور قرار است اين تظاهرات برگزار شود؟

اما . شود گفت، برای اين که جاهای مختلفی خواهد بود طور دقيق نمی االن به
 .کشور برگزار شود ١٠زنم که حداقل در  حدس می

 
 اند؟ هايی در اين زمينه با شما همکاری کرده چه گروه

های دانشجويی، فعاالن مدنی، فعاالن حقوق بشری و يا گزارشگران بدون  گروه
 .نهادهای مختلف... ی نوزدهم و  مرز، ماده

 “هاست ي ما توقف اعدام ترين خواسته مهم“ 
  فرنگيس محبی

 :راديو زمانه
ای سرگشاده خطاب به  شماری از فعاالن سياسی و حقوق بشر، در نامه

کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، در اعتراض به اعدام پنج نفر زندانی 
های ضد انقالب در تهران، خواستار آن شدند که با  متهم به عضويت در گروه

ی سازمان ملل متحد،  توجه به آمادگی ايران برای پذيرفتن گزارشگران ويژه
 .هرچه زودتر در اين زمينه اقدام کنند

 
 
 
 
 
 
 

وگويی با فرخ نگهدار، فعال سياسی و يکی  برای بررسی اين موضوع در گفت
ی  از امضاکنندگان نامه پرسيدم که در صورت اعزام هيئت گزارشگران ويژه

 رود؟ ها می سازمان ملل متحد به ايران چه انتظاری از آن
ی وضعيت  ترين انتظار ما اين است که الاقل بخشی از حقايق درباره اولين و مهم

هايی که قوه  چون هيچ اعتمادی به حرف. حقوق بشر در ايران آشکار شود
زند وجود نداشته و اخيرًا هم اين عدم اعتماد به قوه قضاييه تشديد شده  قضاييه می

ای را که در  کنيم که بتوانيم احکام ظالمانه اگر حقايق روشن شود، فکر می. است
 .شود مهار کنيم؛ بخصوص احکام مرگ را ايران مرتب صادر می

 
ای که در حال حاضر در ايران حکمفرماست، فکر  با وجود وضعيت سياسی

کنيد چه عواملی باعث شده که حکومت ايران به چنين بازديدی رضايت  می
 بدهد؟

. چنين بازديدی تن خواهد داد يا نه دانيم که آيا دولت ايران به ما هنوز قطعًا نمی
ها کنسل شود و از بين برود، بسيار شديد  چون فشارها برای اين که اين موافقت

ايم، برای اين که نگران هستيم ايران، براثر  ما صدای خودمان را بلند کرده. است
هنوز بايد . کنند، از اين بازديد منصرف شود فشارهايی که عوامل تندرو وارد می

کنيم که اين بازديدها حتمًا  نه اين که فقط منتظر بمانيم، تالش می. منتظر بمانيم
ای گفت  آقای جواد الريجانی، هفت يا هشت روز پيش، طی مصاحبه. انجام شود
اين خبر در . توانند از گزارشگران ويژه پذيرايی کنند ای نزديک می که در آينده

ی اميدی ايجاد کرده است که شايد  ايرنا منتشر شده، در رويتر منتشر شده و نقطه
گزارشگران سازمان ملل متحد از ايران  ها، بازديد هيئت با اين فشارها يا تالش

 .اتفاق بيفتد
تواند روی وضعيت فعلی  ترين تأثيری که می بر فرض که اين اتفاق بيفتد، مهم

نظر شما چه خواهد  متهمين و زندانيان سياسی و فعاالن حقوق بشر بگذارد، به
 بود؟

ها در  چون اين اعدام. هاست ترين انتظاری که ما داريم، توقف اعدام اولين و عاجل
خواهد به تقابل قومی و خشونت  می. کند واقع دارد با سرنوشت کشور بازی می

ای که ما داريم،  ترين خواسته مهم. خواهد ترويج خشونت کند می. قومی دامن بزند
ی دوم ما اين است که در  خواسته. هاست که فشار هم می آوريم، توقف اين اعدام

اند و االن در زندان در حال گذراندن  های کسانی که حکم حبس سنگين گرفته حکم
ای باز شود برای  ها اظهارنظر شود و دريچه آن آن هستند، بازبينی شود، روی 

 .اين که اين احکام بشکند
انتظار داريم : ايم اين است سومين انتظاری که ما داريم و در نامه هم نوشته
اند، به اتهامات سنگين متهم  شرايط افرادی که بدون محاکمه در زندان مانده

شان طی و تمام نشده، بازبينی شود و موارد حقوقی      اند و هنوز روند محاکمه شده
 .ها رعايت شود المللی در مورد آن و قانونی مطابق ضوابط بين

آقای نگهدار در بازديدهای قبلی گزارشگران حقوق بشراز ايران، در سالهای 
، اين گزارشگران آزادی عمل ٢٠٠۶و اخرين بار هم در سال  ٢٠٠۵، ٢٠٠٢
بار اگر اين گزارشگران بتوانند به ايران بروند، آيا بايد  کنيد اين فکر می. نداشتند

شرط و شروطی بگذارند؟ چه ضمانتی وجود دارد که آزادی عمل داشته باشند و 
 ای دارد اگر اين آزادی عمل را نداشته باشند؟ بازيد آنان چه فايده

ها هستيم که اگر موفق شويم و اين گام اول  شدت نگران اين محدوديت ما به
برداشته شود و گزارشگران ويژه به ايران بروند، آن وقت باز ممکن است ما با 

ی خودمان متذکر  ما در نامه. های بسياری ممکن است که مواجه شويم محدوديت
 ايم که شرط ثمربخشی بازديد از ايران عبارت است از اين که اوًال از  شده
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کنم که در يکی دو ماه اخير خبرهای زيادی در موردشان در اينترنت  اشاره می
خاطر پرتاب  ای بود که به ساله ٢٠اول محمدامين وليان، دانشجوی . منتشر شد

ديروز ديديم اين حکم لغو شده . چند سنگ در تظاهرات به اعدام محکوم شده بود
 .است

مورد دوم يک . ی تالش و خبررسانی فعاالن درون کشور بود اين امر قطعًا نتيجه
های غير موثق اخبار زيادی در مورد او پخش و  دانشجوی ديگر بود که در سايت

شد که اين شخص محکوم به اعدام شده و همه بايد برای رهايی  شدت تبليغ می به
 .او از اعدام تالش کنند، در حالی که اصًال چنين حکم اعدامی وجود نداشت

مسئوليت فعاالن ايران به . برم چون اخيرًا با وثيقه آزاد شده است من از او نام نمی
توانند اطالعات دقيق کسب کنند بسيار مهم  اين خاطر که داخل کشور هستند و می

رسانی  تر به دنيای خارج اطالع ها را بسط دهند و بيش هر اندازه اين فعاليت. است
لغو حکم اعدام محمدامين وليان دقيقًا . تر نتيجه خواهد داد ها بيش کنند، اين تالش

 «.ی اين خبررسانی است نمونه
 ٢٣شنبه  واکنش اعتراضی در داخل ايران در مناطق کردنشين، روز پنج

ارديبهشت به اعتصاب عمومی در بازار شهرهای سنندج، مريوان، کامياران، 
 .بوکان، مهاباد چند شهر ديگر منتهی شد

که اين  نگار و فعال حقوق بشر در سوئد، با اشاره به اين آسو صالح، روزنامه
بينی بود، به  های اين منطقه قابل پيش واکنش مردم کردستان با توجه به ويژگی

ی  های دارند که ريشه های انباشت مردم کردستان خواسته«: گويد راديو زمانه می
هايی که قبل از انقالب  يعنی در جنبش. گردد آن حتی به قبل از انقالب بازمی

 .وجود داشته و بعد از انقالب تشديد شده است
 خصوص اوايل انقالب وجود داشت،  هايی که به سرکوب
 های مردم کرد را انباشته کرده و باعث شده  خواست
 های مردم ساير های مردم کردستان با دغدغه دغدغه

 نظر من اعتصاب سراسری  به. نقاط ايران متفاوت باشد
 .بينی و قبًال هم تجربه شده بود مردم کردستان قابل پيش

 نيز مردم چند حادثه در  ٨٨و  ٨٧عنوان مثال در سال  به 
 .اين زمينه را تجربه کردند

مدت  روز ترور دکتر قاسملو، مردم در يک حرکت جمعی به اول اين که در سال
ی مدنی  به اين ترتيب مبارزه. ی خود را خاموش کردند های خانه دقيقه چراغ ده

روز اين  نيز احزاب از مردم خواستند در سال ٨٨سال . برای مردم تجربه شد
هستند افرادی در بوکان، مهاباد و سنندج . های خود را تعطيل کنند ترور، مغازه

های خود را تعطيل کردند  روز ترور دکتر قاسملو، مغازه که سال گذشته در سال
 «.و هنوز در اين زمينه در دادگاه پرونده دارند

ی آسو صالح، اعتصاب عمومی در کردستان، در حقيقت استقبال مردم  به گفته
 .کرد از فراخوان احزاب سياسی کرد بود

عواملی که باعث شد «: گويد ی داليل اين امر می نگار درباره اين روزنامه
يعنی . اعتراضات به صورت گسترده خود را نمايش دهند، اول اتحاد احزاب بود

شنبه اعتصاب  تمام احزاب کردستان بيانيه دادند و از مردم خواستند که روز پنج
در چند سال . عامل دوم مظلوميت اين چهار نفر جوان اعدامی کرد بود. کنند

فرزاد . ها بحث شده بود های کردزبان، بسيار در مورد آن اخير، در رسانه
ی کرد او را  شده ی فعاالن شناخته کمانگر، معلمی بود که مردم به اندازه

 «.های او آشنا بودند های مدرسه با نامه شناختند و بچه می
های اخير به  اعتصاب عمومی در مناطق کردنشين ايران در واکنش به اعدام

ی آسو صالح، فعال حقوق بشر در سوئد، از زاويه ديگری نيز اهميت دارد و  گفته
 .آن رابطه و تأثير آن بر جنبش سبز مردم ايران است

ای را در  آسو صالح با تاکيد بر اين که اعتصاب سراسری در کردستان زلزله
وجود  نام جنبش سبز به ما در جنبشی که به«: گويد وجود آورد، می جنبش سبز به

آمده و آقايان کروبی و موسوی در رأس آن قرار دارند، تنها شاهد يک بيانيه از 
های موجود در  ها قوميت ها يا به تعبير آن ی مليت سوی آقای کروبی در زمينه

های مردم کرد برای  ايران بوديم، ولی اين اعتصاب کاری کرد که تفاوت دغدغه
 .سران جنبش سبز ملموس شود

ی  لرزه، بيانيه اولين پس. هايی نيز به دنبال داشته باشد لرزه تواند پس اين زلزله می
بايد منتظر . آقای موسوی و يادداشتی بود که خانم زهرا رهنورد انتشار دادند

های مختلف  نگاهی به مطالبات مليت های ديگر نيز بود که جنبش سبز نيم لرزه پس
 .ايران داشته باشد

درس مهمی که از اين اعتصاب گرفتيم اتحاد بود و اين حرکت درسی به جنبش 
های سنتی اعتراض مانند به خيابان ريختن گذشت  توان از راه اين که می. سبز داد

های بدون خطر و مدرن مانند اعتصاب  و به سوی مبارزات مدنی و شيوه
 «.سراسری در کردستان روی آورد

الملل  ی بين های جامعه ی واکنش وگو با قائمی و صالح، درباره گفت
 به اعدام پنج زندانی سياسی در اوين 

 «كردستان به جنبش سبز درس داد»
 شيرين فاميلی

 
واکنش به اعدام پنج زندانی سياسی در زندان اوين، در داخل و خارج از ايران 

 .چنان ادامه دارد هم
در خارج از کشور عالوه بر اعتراض و تظاهرات ايرانيان در شهرهای مختلف 

المللی مدافع حقوق بشر،  اروپا، آمريکا و ديگر نقاط جهان، نهادها و مجامع بين
 .اند ها را محکوم کرده های اعتراضی متعدد اين اعدام طی بيانيه

ارديبهشت چهار شهروند کرد يعنی فرزاد کمانگر، فرهاد وکيلی،  ١٩روز 
شيرين علم هولی، علی حيدريان و يک شهروند غير کرد به نام مهدی اسالميان 

 .در زندان اوين به دار آويخته شدند
المللی حقوق بشر در ايران، به راديو زمانه  هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين

المللی، در مقايسه با  های اخير در سطح مجامع بين واکنش به اعدام«: گويد می
مراتب شديدتر  های پيش در ايران انجام گرفته بودند، به هايی که در ماه ديگر اعدام

 «.بود
شناخت  .ها را محکوم کرد سرعت اين اعدام ی اروپا هم به اتحاديه«: افزايد وی می

شدگان، يعنی فرزاد  ی يکی از اعدام المللی نسبت به پرونده زيادی در سطح بين
المللی معلمان، فدراسيون  عنوان مثال فدراسيون بين به. کمانگر به وجود آمده بود

در نتيجه اين اعدام را . الملل، برای آزادی او بسيار تالش کرده بود آموزش بين
تر از دو  تر و بيش های اخير سريع واکنش نسبت به اعدام. شدت محکوم کرد به

های زيادی در سطح  چون حساسيت. ماه اتفاق افتاد اعدامی بود که در دی
گرد  ی سال ها و اقدامات جديد دولت در آستانه ی سرکوب المللی درباره بين

 «.ها نيز سياسی تعبير شده است انتخابات وجود دارد و زمان اين اعدام
 
 
 
 
 
 
 

اند که  های غرب انتقاد کرده فعاالن و مدافعان حقوق بشر در ايران بارها از دولت
ای جمهوری اسالمی است و  تر در پيوند با پرونده هسته ها بر ايران، بيش فشار آن
 .کنند توجهی می ی حقوق بشر در ايران کم ی نقض گسترده به مسئله

المللی حقوق بشر در نيويورک، ضمن تاييد اين  هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين
خصوص در  ها به متاسفانه دولت. اين انتقاد بسيار درست است«: گويد نکته می

ای ايران توجه دارند که بايد اين طرز  ی هسته سطح سازمان ملل فقط به مسئله
ها و تحت فشار  کردن اين دولت خبررسانی و مطلع. ها را عوض کرد فکر آن

هايی که در  ها و شکنجه ها، احکام، دستگيری ی اعدام ها درباره گذاشتن آن
ی مدنی آن کشورها  خصوص از سوی جامعه های ايران ادامه دارد به زندان
 .تواند بسيار مؤثر باشد می

اکنون رئيس جمهور برزيل در ايران است و تمامی خبرها حاکی از اين است که 
از آن . ای دولت ايران است هايی در مذاکرات هسته حل دنبال پيدا کردن راه او به

سازمان حقوق بشری برزيل با معاون امور  ٢٠٠طرف، قبل از اين سفر، 
خارجی رئيس جمهور برزيل ديدار کردند و از رئيس جمهورشان خواستند که در 

 .اين ديدار مسايل حقوق بشری هم مطرح شود
ها توسط نهادهای مدنی  هر اندازه دولت. ما اميدواريم اين اتفاق رخ دهد

رود که وقتی  تری می کشورهای خودشان در اين زمينه ترغيب شوند، اميد بيش
در ماه ژوئن شورای حقوق بشر سازمان ملل دوباره در ژنو تشکيل شود، به 

ی وخامت اوضاع حقوق بشر در ايران نيز بپردازند و بر فرستادن  مسئله
 «.گران ويژه به ايران پافشاری کنند گزارش
های حقوق بشری که در داخل ايران فعاليت دارند، در انتقال  ها و انجمن گروه

المللی مدافع حقوق بشر در خارج از ايران نقش  خبرهای موثق به نهادهای بين
تواند بر سرعت  ی هادی قائمی می نقشی که به گفته. مهمی برعهده دارند

وی در  .المللی نسبت به موارد نقض حقوق بشر در ايران بيافزايد های بين واکنش
های داخل ايران  های گروه شک و ترديدی نيست که فعاليت«: گويد باره می اين

ها حضور عينی دارند و بسيار مهم است که اطالعات  چون آن. بسيار مهم است
 من به دو نمونه . دقيق و بدون اغراق را به دنيای خارج انتقال دهند
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 هنر

 هنگامۀ ما
 شهال بهاردوست

 
 هنوز در باغچه پرسه 
 هنوز فاصله در ابهام

 .هنوز فضا در ظهورِ  طلوعی تازه
 

 خيالم به اصل شناخت گاه در شک
 تو با عصبهايت در کشاکش

 .من با ميلی از وصل در انديشه
 

 در خمارِ  رويایِ  يک مهمان، يک شب
 دعوتی بی چرا

 بی حضورِ  حسی مبهم
 بدنبال عبور از خط، نقطه، ويرگول 

 !تا زبانِ  تو، زبانِ  من
 

 گاه انديشه ها چاالک تر از ما 
 در دستهايی که به هم هی می رسند، نمی رسند

 در خيال غرقِ  بهانه می شوند
 نمی شوند تا رسيدن، تا شکفتن 

 هی بر مدارِ  ما چرخيدن
 .از من به تو، از تو به من 

 
 گاه گريزی به التماس 
 گاه استعاره در هوا

 !انکارِ  ما چه حيرت آور برای پرندگان
 چنين گفت روزی آدمی خام در خفا

 که شاعران اينگونه فتحِ  واژه 
 !زمين را با نگاهشان شاعرانه می کنند
 گمانم سرگيجه داشت او هم مثل باد

 .در مسيری که صراحت داشت کالمِ  ما
 

 حاال در عرضه ی آفرينشِ  واژه ای گير کرده ام
 تالشم بيهوده در هوا می چرخد
 می مانم، نه پس رفته نه پيش

 جای پايت اّما، کنار همين باغچه باقيست
 آری اينجا سّجاده آبيست، بوسه های من ارغوانی

 هوا سرشار از بوی ياس ُو رقصِ  آفتابگردان 
 سينه صاف کن، با من بخوان

 تا زير شاخه های بلوط 
 تا هنگامه ی اوج دو تن 

 تا گسترده بر برکه های پيشانيت
 در غزلهای ميان دو لبت

 دوباره از نو
 دوباره از نو 

 تو مرا، من ترا، تکرار کنان 
 تکرار کنان تا آفرينشِ  واژه ای تازه 

 

 انقدر نگاه کرده ام که چيزی برای ديدن
 نمانده است  

 مهتاب کرانشه
 

 زن بودم / سالها زن بودی 
 با ترس های قورت داده ات 

 فمينيستی آشپزخانه ای 
 با پاهايی سنگين 

 پاهايی که به زمين نمی رسيد 
 تو سالها بودی 

 قيصرها /با تجسم چرک فرمان ها 
 بين دستهات / وجودت معلق

 با چشم های منتظران حضور 
 دعواها بر سرت می ريخت 

 ! همه چيز برای تو 
 برای ناموسی ترين واقعه ی روزشمار 

 می ترسيدی 
 از آبروی پدر چهار زنه ات 

 از همه ی لچک های افتاده ی تاريخی ات 
 و اينکه 
 حساب 

 ! بی حساب
 نگاه کن 

 دنيا در گيج گيجی تو 
 از راه راست برگشته است 
 دنيا يک امشب را نخوابيده 

 نگاه کن 
 پاهای کودکی ات به بازارها فروخته شد 

 و تو همچنان 
 ... 
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 ترديد 
 سيما ياری

 
 گفتی که ساده ای
 گفتی که ساده ای
 موج صدای تو
 همرنگ نور شد

 تابيد بر سياهی چشمم
 دنيا سپيد شد
 دنيا سپيد شد
 .پيچيد بر تنم 

 من آمدم به سوی تو سر تا به پا عروس 
 .با تاجی از شکوفه ی بادام های باغ 

 آميخت پيکرم 
 با دانه های خاک
 آميخت چشم من

 با ذره های ساده ی مهتاب
 با ذره های ساده ی آبی ،

 بنفش ،                             
 سرخ ،                                      

 .اما صدا ، صدای تو گم بود 
 .بادام تلخ شد  
 آه ای همه بسيط مرکب ، 

 ...وای ... پيراهن سپيد تنم 
 

 هنوز

   
 اصال دروغ بود -... 

 يا فکر کن
 يک جور کار شيطنت آميز بود و بس ،

 بی هيچ قصد و نيت خاصی ، چه می شود ؟
 .بايد گذشت کرد 

 وقتی که کشتزار رها شد ،
 .از گله های خوک شکايت نمی کنند 

  
 می گفت آدم است ؟

 .فرضا که گفته است 
 آخر عزيز من

 شبنم که می چکد بر روی ظرفهای زباله
 در کنج های کوچه ی تاريک
 ديگر کجاش شبنم پاک است ؟

 !به ، گريه می کنی 
 .تو بچه ای هنوز

 يک خرده صبر کن
 ...وقتی بزرگ تر بشوی مثل ديگران 

 می گفت آدم است -
 ...می گفت آدم است           

 شيرين رضويان
 

 ازبس ستاره کشتيد روی زمان سياه است          
 هم اين زمين سياه است هم آسمان سياه است

                 
 روبسته  زان  نشستيد در پيشگاه   تاريخ           

 کزاينهمه جنايت، رخسارتان سياه است 
 

 دست  قلم  شکستيد ، پای  سخن  ببستيد           
 ای روشنی ستيزان افکارتان سياه است

 
 هرتارموی يک زن ،بندد مسير تقوا ؟                

 اين خود گواه آن بس ، پندارتان سياه است
 

 هر حيله ای که داريد، در آستين تزوير              
 هرجادوئی که بستيد در کارتان سياه است

 
 هرخطبه ای که خوانديد،هرجمعه برسر کوی       

 خلقی گريست زيرا، کفتارتان سياه است
 

 ميخانه ها ببستيد ،بتخانه ها گشوديد                 
 باخون وضو نموديد، کردارتان سياه است

 
 شد پرده ی سياهی ،معيار پاکی زن                  

 ای صبحدم گريزان ،معيارتان سياه است
 

 زين شرم،روی ما نيز درهرمکان سياه است      
  از بس ستاره کشتيد روی زمان سياه است
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داند که اين تعداد قرص و  اما کسی از افراد آن الين در انجمن نمی. ضدترس است
اش،  ساعت پنج و هيجده دقيقه آخرين يادداشت. آور است با اين ترکيب مرگ

توانم برای  نمی«: ی کامل مانيتور نويسد، يک صفحه ی وداع را در انجمن می نامه
تنفری که در من . کسی توضيح بدهم چرا از هر روزی که در راه است، متنفرم

اين تنفر تمام و کمال از . شان دارم زد از کسانی نيست که سخت دوست موج می
  «.مرا ببخشيد. خودم است
دوربين روشن . کشد تا بخوابد شود، روی تخت دراز می اش تمام می وقتی نوشتن

حاال چند نفر از کسانی که در انجمن آن الين . اش داد شود نجات است و هنوز می
اند، بين  ها هم مثل آبراهام جوان آن. کنند هستند، در مورد آبراهام با هم بحث می

شناسند و  هاشان آبراهام را از نزديک می بعضی. شانزده تا بيست و شش سال
نديده . دانند چه بايد بکنند اما نمی. دهد ها را بازی می کنند که آبراهام آن فکر نمی

  .ها را خورده باشد بودند که آبراهام قرص
 «.توانستم کاری بکنم کاش می«:نويسد ساعت پنج و سی و دو دقيقه يکی می

تنها چيزی که «:نويسد يکی ديگر می ».اين کار هر ماه اوست«: نويسد ديگری می
  .و پس از آن سکوت است ».ُکشد، کبدش است او می

. ».هنوز دراز کشيده روی تخت«: نويسد ها می شش ساعت بعد يکی از همان
ساعت يک بعدازظهر يکی از اعضای انجمن، دو مدير انجمن را در جريان 

شناسد و فقط فحشی نثار  يکی از اين دو مدير آبراهام را از نزديک می. گذارد می
مدير ديگر ايميلی برای مدير  ».اين روسپی فقط عاشق جنجال است«:کند او می

 .شود اما بازهم خبری نمی. فرستد اجرايی تارنما می
 تنها تالش برای نجات

در آن سوی دنيا، در احمدآباد هند ساعت يازده شب است و يک جوان شانزده 
آموز است اما  گرچه هنوز دانش. خورد ی هندی به نام دوشيانت دارد شام می ساله

الين است، به  از شش سالگی اغلب اوقات آن. الين بازکرده است يک شرکت آن
  .زبان انگليسی تسلط دارد و با کلی آدم در سراسر دنيا چت کرده

 Bodybuilding.com ساعت دوازده شب، بعد از خوردن غذا وارد سايت
دوشيانت وقتی پيام آبراهام . شود، حاال در فلوريدا ساعت دو بعد از ظهر است می

اين دو هر روز با هم چت . کند کند دارد شوخی می خواند، اول خيال می را می
اما وقتی تصوير آبراهام را . کنند و از بسياری از اسرار مگوی هم خبر دارند می
 .کشد شود که آبراهام ديگر نفس نمی بيند که روی تخت افتاده، متوجه می می

دوشيانت وقتی دوازده سال داشت، ديده بود که يک آمريکايی در اينترنت و 
ها معتقد  تر ببينده بيش. هوش شد جلوی دوربين قرص پشت قرص خورد و بی

  .شنوند اما فردا خبر مرگ او می. بودند که به هوش خواهد آمد
کند، آن را در انجمن  ی موبايل و آدرس آبراهام را پيدا می دوشيانت شماره

کنم و اعتبار  من در هند زندگی می. به پليس خبر بدهيد«: نويسد گذارد و می می
  «.کارتم برای تماس با خارج کافی نيست

تا زمانی که آبراهام توی استفراغ خودش غرق نشده، «: دهد يکی به او جواب می
رود، موبايل او را  جوان هندی به اتاق خواب پدرش می ».بدان زنده است

زند و جريان را شرح  دارد و ساعت دو و نيم به پليس ميامی زنگ می برمی
  .دهد می

ی  گويد منطقه کنند تا سرانجام يکی به او می های مختلف وصل می او را به تلفن
ی  ی مسئوليت پليس ميامی نيست و بايد به پليس منطقه مورد نظر او در حوزه

  .حاال اعتبار کارت تلفن تمام شده است. مربوطه زنگ بزند
هايی  ها ديگر چه احمق اين«:نويسد ناچار در انجمن می. افتد دوشيانت به گريه می

پس چرا شماها تلفن «: کند نويسد و اضافه می و شماره تلفن پليس را می »!هستند
پيام  Bodybuilding.com تا سرانجام مدير سيستم در انجمن »!زنيد؟ نمی

  .گذارد کند و خبرش را در انجمن می بيند و به پليس تلفن می دوشيانت را می
نيم ساعت بعد وقتی پليس در خانه . ی بعدازظهر است حاال ساعت پنج دقيقه به سه

 .شود جان او مواجه می شکند، با جسد بی و اتاق آبراهام را می

 خودكشي در اينترنت
 ناصر غياثی

 
آيا گشت و گذار زياد در تارنماهای مختلف شبکه به کرختی حس آدمی منجر 

ی صدها جسد در تلويزيون و اينترنت است که حس  شود يا تماشای روزانه می
چه را که در  شود هر آن ميراند يا نه، نبايد و نمی بستگی را در انسان می هم

بينم باور کنيم و جدی بگيريم؟ آيا اينترنت مکان مناسبی برای  اينترنت می
 جستجوی کمک است؟

ی آمريکايی در برابر  گزارشی بخوانيم از خودکشی يک جوان نوزده ساله
 .العمل شاهدان اين خودکشی دوربين و در اينترنت و عکس

 
 
 
 
 
 
 

ساله در شهر کوچکی در سواحل شرقی فلوريدا   جويی نوزده آبراهام بيگز دانش
خواهد  کند که می در اينترنت اعالم می ٢٠٠٨در نوزدهم نوامبر . کرد زندگی می

صدها نفر از . های مختلف دست به خودکشی بزند با خوردن تعداد زيادی قرص
سراسر دنيا، از استراليا بگير تا مکزيک و انگلستان و هندوستان از طريق 

دوربينی که آبراهام در اتاق خوابش نصب کرده، به تماشای خودکشی او 
شان  خندند اما هيچ کدام اندازند و برخی نيز به او می اش می برخی دست. نشينند می

 .کنند که او واقعا قصد خودکشی دارد باور نمی
 آبراهام بيگز

پدرش که سی سال پيش . مادر آبراهام زنی جامائيکايی و پرستار بيمارستان است
پدر و مادر آبراهام . گاه است از غنا به آمريکا رفته پرفسور رياضيات در دانش

آبراهام يک  .از هم جدا شده بودند و مادرش دوباره ازدواج کرده بود ٢٠٠۴سال 
  .کرد خواهر تنی هم داشت که با مادرشان زندگی می

آبراهام يک اتاق پيش مادر و يک اتاق پيش پدر داشت اما اغلب با پدرش زندگی 
او گرچه دچار افسردگی شديد بوده و دو ماه و نيم پيش سعی کرده بود با . کرد می

اش جوان  خوردن قرص خودکشی کند، اما از نظر برخی از دوستان و آشنايان
کرد،  از بس دوست دختر عوض می«: گويد مادرش می. سرزنده و شادابی هم بود

 «.ها دست کشيده بودم ديگر از ياد گرفتن اسامی آن
 سراسر ماجرا

پدرش به . کند ساعت چهار صبح آبراهام در اتاق خودش با کامپيوتر بازی می
ساعت چهار و هفده . کند آيد و قرار نهارشان را به او يادآوری می اتاق او می

 ».من از خودم متنفرم«: فرستد دقيقه آبراهام يک اس ام اس برای مادرش می
از . زند شود و به او تلفن می پاچه می خواند، دست مادر وقتی اس ام اس او را می

خواهی خودت را بکشی؟ تو که  معنی اين اس ام اس چيست؟ می«:پرسد او می
  «.دانی چقدر دوستت دارم می

دانم که خيلی چيزها  اين را هم می. دانم می«:کند جواب آبراهام مادر را آرام می
  «.ارزد به خاطرش زنده بماينم در زندگی هست که می

چند دقيقه مانده به پنج . شود مادرش با شنيدن صدای آرام پسر حواسش جمع می
مندان  شود که برای عالقه می Bodybuilding.com آبراهام وارد تارنمای

شود که تصاوير زنده  جا به سايت ديگری وصل می پرورش اندام است و از آن
  .فرستد روی شبکه می

 
 
 
 
 
 

: نويسد آبراهام ساعت چهار و پنجاه وشش دقيقه در اتاق گفتگوی انجمن تارنما می
های زياد  با خوردن قرص) دوباره(خواهد  هرچه دوست داريد از کسی که می«

 «چرا؟«: پرسد هفت دقيقه بعد يکی از نيويورک می ».خودکشی کند، بپرسيد
پرسد، چند تا قرص خورده  يکی ديگر از او می ».خواهم بميرم می«: جواب

  .نويسد ها و تعداد هر کدام را می است؟ آبراهم يکی يکی نام قرص
 ها  يکی از قرص. خواهد سه نوع و در مجموع پانزده قرص قورت بدهد می
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. هميشه همان ميماند که بوده است ، نه آن چيزی که درجستجو وکشش، ميشود 
چيزی که تحول می پذيرد . درحاليکه برای خرد ، اصل هستی ، تحول پذيريست 

 «ازاين رو . ، چون اصل تحول پذيری است  »هست  «خدا نيز.  »هست«، 
هميشه ازنو سبزوتازه  »مرغه  «ميخواندند ، چون معنای  »سيمرغ = مرغ 

 «که  »فرورد  «ازاين رو سيمرغ ، ارتا فرورد ناميده ميشد ، چون . شوی هست 
گرديدن وگشتن = ورتن  «متامورفوز ، اصل = باشد ، اصل دگرديسی  »فروهر

چيزی موجود . ميکند  »وشت = وجد «چيزی موجود است که . است  »و وشتن 
 ) . گشتن= وشتن ( است که ميرقصد 

حس ناتوانی و  «ولی هرواقعيتی ، ميکوشد که درروان وخرد مردم ، ايجاد 
، احساس نوميد  »ُمحال بودن  «احساس . را بکند  »نوميدی ازتغييردادن خود 

هرواقعيتی ، ميکوشد ، . است  »واقعيت  «وناتوان بودن خود، در تغيير دادن 
ولی خرد ، بايد آن را تغييرندهد ، تا آن واقعيت ، . امکانات تحول خود را ببندد 

واقعيت درسکون وثبات ، ميميرد و اين .  »هست بشود ، هستی بيابد  «ازسر، 
اين احساس ناتوان ونوميد بودن ، بيان    .مرده است که ثابت و تغيير ناپذير است 

 . هست  »عدم اعتماد به خود و غنای خود  «
، ) عبد ومخلوق ( =مثال درجهان اسالم ، يکی شدن وجفت شدن اهللا وانسان 

در شريعت اسالم ، تحول يافتن اهللا ، به انسان وبه گيتی  »خلقت  «.محال شد 
. همچنين ، انسان ، هيچگاه نميتواند، به اهللا ، تحول يابد . اين ، ُمحالست . نيست 

ولی درست اين تحول خدا به انسان وگيتی ، بنياد فرهنگ . اينهم ، محال شد 
خدای ايران ، درتحول يافتن ، گيتی وانسان . ايران وانديشه ای بديهی بود 

خدا، درفرهنگ ايران ، ميآفريند ومانند اهللا ، خلق نميکند ، . وطبيعت ميشد 
تحول يافتن خدا به آفريده ، اصل . هست »حال  «وآفريدن ، همين 

. است  »مهر «خدائی که تحول به انسان وبه گيتی نمی يابد ، بی . مهرورزيست 
 . خدا ، تحول به گيتی وانسان می يابد ، تا مهر بشود 

واين انديشه بنيادی فرهنگی ، درروان وضمير ايرانيان، ريشه بسيارژرف داشت 
بودند ، ولی اسالم اين را محال کرده ) تحول يابی خود به خدا ( ، وتشنه وصال 

درفرهنگ اصيل ايران ، انسان شدنِ خدا ، وخداشدن انسان ، بيان . بود 
= انبازی = جفتی  «خدا وانسان ، باهم رابطه . همبستگی ومهرميان آن دو بود 

اگرچنين تحولی . داشتند ، نه رابطه عهدی وميثاقی  »مهری = اياری = ياری 
درست اين احساس محال شمردن ، مولویِ  . نبود ، اصل مهر ، نابود ساخته ميشد

عارف را بدان ميانگيزد که همين محال را بجويد ، و بخواهد آنچه را نزد همه 
 . شريعتمداران ، تحول ناپذيرشمرده ميشود ، شدنی بداند 

 مرادم آنکه شود ، سايه وآفتاب، يکی 
 که ا زعشق ، نمايم ، تمام خوشکامی 

 مرا ...محال جوی ومحالم ، بدين گناه ، 
 قبول می نکند ، هيچ عـالـم وعامی 

 تو هم ، محال ننوشی و معتقد نشوی 
 که مريد عقول واوهامی ...... برو برو ، 

است و  »اوهام  «است که  »عقل ايمانی  «، اين  »عقل واقعيت انديش  «اين 
 «، برعکس  »عقل  «درست مفهوم . را محال ميداند  »شدنی وتحولی  «چنين 
ميدانست که تغييرنمی  »هست  «، چيزی را  »، درفرهنگ اصيل ايران  »خرد 

قل  «که دراصل  »بوقلمون  «واژه . پذيرد ، و هميشه همان ميماند که بوده است 
اينست که . است  »اصل تحول وتغييروتلون  «بوده است ، به معنای  »مون + 

 : مولوی درغزلی ميگويد 
  »عقل «، چه شود گرچو)هميشه درتلّون وتغييری(بوقلمونی 

 يک صفت و يکدل ويکسان شوی 
است که انسان را نوميد وناتوان از تغييردادن  »عقل واقعيت انديش  «همين 

اين عقل واقعيت انديش . اجتماع و دين و عقيده وسياست و اقتصاد وحقوق ميکند 
 : درصائب است که ميگويد

 نسخه مخلوط عالم ، قابل اصالح نيست 
 وقت خود ، ضايع مکن ، بر طاق نسيانش گذار 

اگرعاقلی ، دست از اصالح کردن اجتماع وسياست ودين وتفکر واخالق 
جهان . واقتصاد وعقايد مردم بکش ، و اصال چنين کاری را به کلی فراموش کن 

وروزگار، انباشته از غلط است که هرگوشه اش را تصحيح کنی ، باز دراثرغلط 
عقل ، واقعيت اجتماع و دنيا را . های ديگر، گوشه های ديگرش ، غلط ميشود 

چنانچه هست ، تثبيت ميکند وپايدارميسازد ، وفقط درفکرآنست که با آن به گونه 
 . ای ، کناربيايد وتحمل کند 

چرا صائب يا ديگران ، اين را به روزگار و زمان وسرنوشت وقضا وقدر نسبت 
 «ميدهند؟ چون ازعقل خود وعقل ديگران نوميدند، و اعتماد به خود واين عقل 

خود و ديگران ندارند، وازآن نيز ميترسند که آن را به اهللا نسبت »يکسان ساز
 . دهند 

 موارد ديگر
. کند الين خودکشی می اين نخستين بار نيست که کسی در برابر دوربين زنده و آن

ای به  الين گلوله چند سال پيش مردی در فلوريدا در برابر دوربين و تماشاچيان آن
مغزش شليک کرد و سه سال پيش مردی در انگلستان در مقابل دوربين يکی از 

 .های گفتگوی اينترنتی خود را حلق آويز کرد اتاق
 تفاوتی علت بی

ها  تفاوتی آدم برخی از کارشناسان اينترنت اعتقاد دارند، شبکه به تنهايی باعث بی
که  اين تقصير اينترنت نيست که احساسات مردم کرخت شده است، بل. شود نمی

  .هاست ای آن تقصير مقدار باالی مصرف رسانه
بيند، طبيعی است که  وقتی آدم مرتب تصوير صدها جنازه را در تلويزيون می

قدر  از نظر برخی ديگر، مردم همان. تماشای اين تصاوير پيامدهايی داشته باشد
بستگی دارند که در جاهای ديگر، منتها فقط بايد ياد بگيرند،  در اينترنت با هم هم

  .شان را باز نگه دارند های ی تازه، چشم موقع چرخيدن در اين رسانه
چه که اينترت فاقد آن است، وجود يک سيستم  ديگر کارشناسان اعتقاد دارند، آن

  .اعالم خطر است تا در چنين مواردی تعلل باعث مرگ کسی نشود
)بينند يکی از برمرهافن  کسانی که اسپانيا در ايتنرنت بودند، می ٢٠٠٧مارس 

خواهد خودش را با شليک گلوله  در چت روم اعالم کرده می) شهری در آلمان
دهند و به اين ترتيب مانع خودکشی فرد  ها بالفاصله به پليس خبر می آن. بکشد

  .شوند موردنظر می
کسی وقعی به فريادهای کمک زنی در نيويورک که مورد تجاوز  ١٩۶۴اما سال 
چرا کسی در . گذارد آيد، نمی های چاقو به تن او فرود می گيرد و ضربه قرار می

 اين مورد دست به کار نشد و اقدامی نکرد؟ 
شنيدند و  ی خيلی زيادی صدای فرياد او را می اين زن آن بوده که عده  شوربختی

شناسان  روان .کند کردند، البد کلکی در کار است که کسی اقدامی نمی همه فکرمی
دهد،  العملی نشان نمی وقتی کسی عکس «:دهند عملی را چنين توضيح می اين بی

 «.کنند، البد پای موضوعی حياتی در ميان نيست همه فکر می
 

 است  »تحول پذير«ميخوانند  »محال«آنچه را 
 منوچهر جمالی 

 
 
 
 
 
 

 
. فهميد  »واقعيتشان «را درهرجامعه ای ، بايد از مفهوم  »ُمحال  «مفهوم 

ماندنی وتزلزل «واقعيتی که درآن جامعه ، ميکوشد که باقدرت ، خود را 
سازد ، تحول يافتن خود را ، درخردها وروانها واذهان، مـُحال »ناپذيروپايدار

ازآن پس خرد درهرانسانی واژگونه ساخته ميشود ، تا واژگونه . ميسازد 
 . ساخته ميشود  »عقل  «،  »خرد ش «واز. گوهرش بينديشد 

= نميشود  «چون . است  »ناشدنی و ناشونده  «ُمحال ، دراصل ، به معنای 
وبايد دست  »غيرممکن است که کسی آن را تغيير بدهد  «، پس  »تحول نمی يابد

ازتغيير دادن آن بکشد وبه فکر تغيير دادن آن نيفتد و هميشه ازاين آرزو ، دور 
هيچگاه تغييرنمی = نميشود «با جاافتادن اين انديشه درخرد ، که اين چيز، . بماند 
، انسان ، خود را ناتوان در تغيير دادن آن ميکند ، وتحول دادن آن را ،  »پذيرد

 . امکان ناپذير ميشمارد 
 »هستی  «نيزدرخرد عوض ميشود ، و »هست وهستی  «ازاين پس معنای 

 . چيزی شمرده ميشود که تغييز وتحول نمی پذيرد
است ،  »ناشدنی وناشونده = تحول ناپذير= محال است  «که  »چيزی هست  «

 . است ، حال ندارد  »حال  «بی 
 جزو جزو خـُم ، به رقص است وبه حال 

 عقل جزوی را ، نموده اين محال 
، که  »هست  «برای عقل ، برعکسِ خرد ، چيزی . خرد ازاين پس، عقل ميشود 

برای آنکه عقل ، چيزی را بپذيرد ، بايد برای او اثبات . تغييروتحول ناپذيراست 
عقل ، اثبات ميکند ، ثابت . کرد  »تعريف  «کرد ، بايد آن را سفت وصلب و

هميشه اين ، همان ميماند که بود . ميسازد ، بيحرکت و هميشه يکسان ميسازد 
 هويت هستی ، چيزيست که ) . اينهمانی ، ايجاد ميکند تا هويت داشته باشد( 

 



 
 

 حسين شرنگ
  
 
 

 من اين طرف بی سواد
 تو آن طرف نوشته

  
 متن تو از کيش کوه
 رودهای مرا رم داد

  
 دريا سفيد شد

 تو فان نمک پاروييد
  

 رمه های زند
 همهمه های گی

  
 که مرا بسی نوشت
 و ترا کسی نخواند
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، فرزند ارتا ) که ُبن هرانسانی هست ( جمشيد . هردونماد وهمگوهر اين خدايند 
 . هرانسانی، جان را که گوهرخود ارتا هست ، درخود دارد . هست )خدا( 

 ارتا ، تخم آتش ، يا آتش جان وسرچشمه خرد هرانسانی است ، 
از حواس ، ) خرد ( و گرما وتاب وتف اين آتش است که در زبانه های انديشه 

همه چيز را ميگدازد ) گرمای مهرش ( دنيا را تحول ميدهد ، وبا تابش وتفش 
که همان  »مر غه  «سيمرغ ، مرغ است و . وتخميرميکند وبه حرکت درميآورد 

هميشه نو وتازه ( هست ، به معنای اصل تحول و فرشگرد  »گوری + تن  «
خيزش برضد سيمرغ ، خيزش برضد . هميشگيست ) اصل نوزائی = شوی 

 . اصل تحول درخرد و دراجتماع و درقدرت بود 
 

، خلق کرده  »کمال «ولی درحقيقت ، اين اهللا است که جهان وشريعتش را به 
فساد  «قرآن به اين کار، . وکسی حق ندارد آنچه را کاملست ، تغيير بدهد . است 

را تحّول  »کمال ، شريعت ودين کامل  «آنکه ميخواهد اين . ميگويد  »درارض 
دارد ،  »تغيير وتحول  «فساد که دراصل ، معنای . بدهد ، مفسد فی االرض است

اين عقل . ناگهان اکراه آورو نفرت انگيز و وحشتناک ميشود ، بوقلمون ميشود 
ايمانی وايدئولوژيکی ، از تحول يافتن خود وجهان وآموزه وانديشه اش ، 

 «فقط يک تحول ، پذيرفته ميشود و آن . از تحول وتغيير، بايد ترسيد . ميترسد 
ازان رو برای پوشانيدن اعتراض خود به اهللا ، . است  »بازگشت به خود يا توبه 

يا پنهان ساختن تمايل خود به نفی وطرد اهللا ، شکايت وگله از روزگارودهرو 
 . قضا وقدروچرخ وفلک ميکنند 

آنچه تغييرنمی پذير، = هستی  «، و چنين مفهوم  »کمالی  «عقل ، با چنين مفهوم 
= آنچه کامل است  «، خودرا ناتوان ميسازد و ازتغيير دادن  »اصل هستی است 

 . ، نوميد است  »ايدئولوژی خود = شريعت 
ولی درفرهنگ ايران ، نخستين انسان که جمشيد باشد و ُبن وفطرت وطبيعت 
هرانسانيست ، خردی ديگردارد که با خردش ، جهان را آنگونه که با خردش 

 ) . جهان آرادی = سياست ( خرد انسان ، جهان آراست . ميخواهد ، ميآرايد 
زندگی دردرد وستم ( : اين جمشيد درهرانسانی ، ميتواند با خردش ، درب دوزخ 

= خرداد( را درجهان ببندد، و همه را باخردش در خوشزيستی ) وتهديد وبيم 
انبازکند ، و به خود وجهان واجتماع ) ماروت = امرداد( وديرزيستی ) هاروت 

خود ، اعتماد دارد که ميتواند با جهان واجتماع خود ، انبازباهمديگر، جهانی نو 
را به بندد ؟ ) اخو + دژ( چگونه خرد جمشيد ، ميتوانست ، راهِ  دوزخ . بيافرينند 

يا به عبارت ديگر، ُبن زندگی را که گرفتارخشم وتهديد وآزارشده است ، 
باخردش ، ازقهروستم وتعدی وناکامی برهاند وتحول بدهد ؟ چون با اعتماد به 

يا به عبارت بهتر، خرد او . داشت  »اميد به تحول دادن محاالت  «توانائی خود ، 
را ، در ) قهرو تعدی وستم وتهديد زندگی ( خشم . نميشناسد ) ناشدنی (= ، محال 

نميدانست ، و دست به دامان منجی يا رهبری ) مـُحال ( اجتماع ، تحول ناپذير
نميشد ، و آن را به روزگار و سرنوشت ودهرو قضا وقدر که بيخردند ، نسبت 

 . نميداد ، وازاهللا يا خليفه وامامش نيز ياری وپشتيبانی نميخواست 
همپرسی خرد های خود باهمديگر  «انسانهای جمشيدی ، به خرد خود و توانائی 

آرمانهای واحد، مانند دموکراسی  «، در داشتن  »همبستگی  «. اعتماد داشتند  »
هيچگاه به مقصد نميرسد ، بلکه  ».... و حقوق بشر و سکوالريته وجامعه مدنی و

هرآرمانی دراجتماع ، هنگامی آفريننده ونيرومند ميشود که انسانها به همديگر، 
اين اعتماد انسانها به همديگراست که يک انديشه . داشته باشند  »اعتماد «

 «اين، همان انديشه . مشترک را ، تحول به يک نيروی آفريننده مشترک ميدهد 
جفت به هم = ييما ( است که گوهر وجود جمشيد  »همآفرينی = انبازی = جفتی

 «. ، ُبن وفطرت همه انسانها درفرهنگ ايرانست ) اصل انبازی= چسبيده 
دروقت وزمان ، دراثر اين اعتماد ، تحول = ، درحال »خواست خرد درانسانها 

 . می يابد  »شناخت آفريننده «به نيروی جنباننده وشادسازنده و
هنگامی چنين اعتمادی ميان انسانها وگروهها واقوام نباشد، هرفردی وگروهی ، 

چنين . درباطن ميکوشد که آن آرمان را فقط وسيله رسيدن خود، به قدرت سازد 
همبستگی، درهمان نطفِه پيدايشش، برضد تحقق دادن خود آن آرمانست که بايد 

چرا ، جمشيد ، که تصوير انسان درفرهنگ زنخدائی ايرانست . همه را فراگيرد 
، چنين اطمينانی واعتمادی به خرد خودش وانسانهای ديگر دراجتماع داشت ؟ 

= انبازی = يوغی = جفتی = قرين بودن  «باشد ، اصل  »ييما  «چون جم که 
دررابطه  «وفقط . درهرانسانی است  »نرسی = عياری= ياری = همآفرينی 

جان همه انسانها ، تخم . هست که انسان به خود و ديگران اعتماد دارد  »جفتی 
. هم هستند ) ارتا + هم(= هست ، وهمه همال ) فرن = اخو = ارتا ( = سيمرغ 

، جفت همه انسانهاست ، پس همه ، در نهاد جان خود ، سيمرغ ) سيمرغ ( خدا 
 . را می يابند 

اينست که . ، سرچشمه تحول دادن است ) اصل جفتی = ييما = جمشيد ( =انسان 
جمشيد درشاهنامه ، پی درپی با خرد ش ، چيزهای ديگر، کشف ميکند و می يابد 

جمشيد درونديداد، درانبازی با خدا ، . ، وزندگی واجتماع انسانی را تحول ميدهد 
را با کار کردن خود ، ميسازد که ُبن آبادانی وشهرسازی و مدنيت  »خشت  «

جمشيد با انبازی با خدای زمين ، آرمئتی ، مدنيت . است و جهان را تحول ميدهد 
جمشيد، که جمشيد سريره خوانده .را پديد ميآورد و هميشه ازنو، وسعت ميدهد 

 «.ترجمه ميگردد ، دراصل ، معنائی ديگر دارد  »جمشيد زيبا  «ميشود ، و به 
ارتا (= که همه يک واژه اند ، نام سيمرغ  »صريره «و  »سريره «و »زريره
همه بشر باهم ، ( است ) ارتای خوشه = ارتا خوشت( ؛ و ارديبهشت ) فرورد

صريره يا سريره ، به ) . سی مرغ ، باهم ، سيمرغ ميشوند = خوشه ارتا هستند 
 وهم به نی نهاوندی گفته ميشود ، و ) فّرخ ( = گل بستان افروز


