
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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 : تهيه و تنظيم
 با سپاس از همکاری سايت اخبار روز شهال بهاردوست

http://www.akhbar-rooz.com 

 گزارشگر شكنجه سازمان ملل فورا به ايران برود:  شيرين عبادي

 :سه داستان كوتاه 
 شهال بهاردوست

 منظر حسيني 
 ناصر غياثي

 
 
 

 

مناظره تلويزيونی : وکيل اعدام شدگان
 روشن شود  برگزار کنيد تا واقعيت ها

 مسيح علی نژاد 

6 

در هيچ جای : وکيل پرونده دراويش
 قوانين ايران، درويش بودن جرم نيست

 فرزانه بذرپور 

10 

 ماشين سردار جعفری سبز شد
 11 آرش بهمنی

 گريه بينوش برای جعفر پناهی
 12 شادی عليزاده

يک هم بندی از فرزاد و فرهاد و شيرين 
گفتگوبا صباح نصری از فعالين . می گويد

 برمک بهداد .  دانشجويی کرد 

14 

مادر شيوا نظر آهاری در مصاحبه با 
 مرده های سياسی را زنده نکنيد :روز

 فرشته قاضی 

15 

کودکان کار؛ قربانيان خاموش دستگاه 
 مهرورز و عدالت گستر دولت

 مژگان مدرس علوم 

16 

 هدف ايران از عقب نشينی چيست؟
 17 سعيد قاسمی نژاد

 آمريکا پرونده تحريم را به جريان انداخت 
 18 نازنين کامدار

پاسخی به محمدرضا نيکفر ـ در  
 رعايت ، و حقوق  ،همسايگي

 رامين احمدی

19 

 درک سياسي روشنفکران ايراني 
 20 وگو با مهرزاد بروجردي  در گفت

 جان تعداد ديگري از زندانيان سياسي  در خطر اعدام در ايران است : كودير
 محكوميت محمد يوسف رشيدي به يك سال حبس تعزيري
 تحصن و اعتصاب ده ها روزنامه نگار ايراني در پاريس

 گردهمايي ويژه مادران عزادار ايران در آلمان
 رييس كل دادگستري تهران ساخت زنداني در حوالي كهريزك را تاييد كرد

 بازداشت زهرا شمس از دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد
 بازداشت شش روزنامه نگار و فعال فرهنگي آذربايجاني

 وضعيت وخيم يك زنداني بوكاني در زندان تبريز
 درگذشت يك زنداني سياسي در زندان

 پاسخ زنداني سياسي، علي صارمي به دادستان تهران   !مرا از مرگ مي ترسانيد؟
 16ميالد اسدي و بهاره هدايت، اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت، به 

  سال و نيم حبس تعزيري محكوم شدند

  زنداني كرد محكوم به اعدام اعتصاب غذاي حبيب اهللا گلپري پور،

 «مقايسه جنايتكار با گروگان، گستاخي است: الريجاني

تحريم بيشتر ايران هنوز 
 منتفي نشده است
هاي  بازرسي تمام كشتي

هاي بين   ايراني در آب
المللي در صورت تصويب  

 قطعنامه
پاسخ تند ! غلط زيادي نكنيد

صادق الريجاني به نمايندگان 
 مجلس

بازگشت قاتل شاپور بختيار به 
استقبال و   «ميهن اسالمي«

 مقامات حكومت  از او
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 خبرها و گزارش ها

 گردهمايي ويژه مادران عزادار ايران در آلمان
 

و خواهران   مادران  در اعترا ض به اعدام های اخير در ايران و همبستگی با
 ٢٩قربانيان برای پس گرفتن پيکر فرزندانشان در تهران در روز چهارشنبه 

  ارديبهشت 
 
نه فقط پنج مادر ديگر در ايران به ناحق عزادار شده اند، , هفته های گذشته   در

دالوران به   در سوگ اين  که بسياری وجدانهای بيدار جهان ، همراه ملت ايران
 .خون خفته نشسته اند

مادران عزادار ايران طی بيانيه خود از تمامی نهادهای بين المللی خواهانند  
تاحکومت ايران را به حذف حکم اعدام ؛ برچيدن چوبه های دار و جوخه های 

. زندانيان سياسی را محکوم نمايند   سبعانه  تيرباران ملزم ساخته، شکنجه های
کانادا   نيز دربسيای کشور ها ی مختلف اروپا،" کميته بين المللی عليه اعدام "

را به يک هفته حرکات اعتراضی عليه اعدام   همه انسانهای آزاده  وامريکا
 .کرده است  در ايران دعوت  فعالين سياسی و مدافعين حقوق بشر

بيست زندانی سياسی ديگر به آنان ابالغ شده است ،   در شرايطی که احکام اعدام
و حتی بيم آن می رود که بسياری از ديگر زندانيان همچون فرزاد کمانگر، بدون 

 . سکوت نمی توان کرد  دريافت حکم اعدام نيز روانه چوبه دار شوند،
و بسياری گروهای ديگر نيز به دنبال شرکت   ما حاميان مادران عزادار ايران

تظاهرات اعتراضی هفته گذشته در کلن و شهر های ديگر،   در
 ٣٠تا  ٢٧در گردهمايی اين هفته خود که از روز دوشنبه   تا  برآنيم  اينک

ضمن ابراز , ارديبهشت در شهر بوخوم ، در مرکز دانشگاه بوخوم ادامه دارد 
همدردی با آن مادران سوگوار ، برنامه ويژه ای در اعتراض به اين 

 . داشته باشيم   اعدامها
دلهای   باشد که اين حمايت من و تو هموطن عزيز مرهم بسيار کوچکی باشد بر

دردمند آن مادران که حتی گريستن بر شانه های دوستانشان نيز برايشان جرم 
 .محسوب می شود

 
تاچهار شنبه   ٢٧روز دوشنبه   :در مرکز دانشگاه بوخوم ميز اطالع رسانی 

 بعد از ظهر  ١٩تا  ١٧ارديبهشت ، از ساعت ٢٩
از روز چهار شنبه بعد از اتمام برنامه خبر رسانی ، دست به تحصن و اعتصاب 

 غذا خواهيم زد، که اين برنامه 
 ادامه خواهد داشت ٣٠ارديبهشت ,تا پنجشنبه ظهر

 
 :هماهنگی  گروههای

 
 بوخوم -دورتموند  -کانون دفاع از حقوق بشر،آزادی و دمکراسی - ايران آزاد

com.googlemail@ger.freedom.iran 
 مادران صلح دورتموند - حاميان مادران عزادار ايران

com.googlemail@dortmund.solh.madaran 
 

 : گروههای پشتيبان
 

 لوس آنجلس -  حاميان مادران عزادار ايران
 فرانکفورت  -  حاميان مادران عزادار ايران
 کلن -  حاميان مادران عزادار ايران
 هامبورگ - حاميان مادران عزادار ايران

 اسن  -پشتيبانان دمکراسی و حقوق بشر
 کلن  -جمعيت کردهای مدافع حقوق بشر 

 خانه همبستگی مهر
 جمعيت پشتيبانی از مبارزات دموکراتيک مردم ايران ـ کلن 

  (دوسلدورف(اتحاد برای ايران 
  (بن –کلن ( اتحاد برای ايران 

 کميته جمعی از ايرانيان نورد راين وستفالن 
 جوانان و دانشجويان موج سبز ـ کلن

 و تعداد زيادی از گروه های حاميان مادران عزادار ايران در سراسر دنيا
 
 

 محكوميت محمد يوسف رشيدي به يك سال حبس تعزيري
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
محمد يوسف رشيدی، از دانشجويان طيف چپ دانشگاه اميرکبير، توسط شعبه 

دادگاه انقالب به رياست قاضی پيرعباسی به تحمل يک سال حبس تعزيری  26
 .محکوم شد

 12به گزارش دانشجونيوز، در جلسه ی محاکمه ی محمد يوسف رشيدی که روز 
" فعاليت تبليغی عليه نظام"اردی بهشت ماه برگزار شد، اتهام اين فعال دانشجويی 

 .عنوان شده است
روز حبس، به  108اسفند ماه سال گذشته پس از تحمل  24محمد يوسف رشيدی 

 .ميليون تومانی از زندان اوين آزاد شد 50قيد وثيقه 
گفتنی است وی پيش تر و به دليل فعاليت های دانشجويی اش در دانشگاه 

که در )ترم از تحصيل محروم بود و با احتساب ترم جاری  5اميرکبير به مدت 
سال است که موفق به اخذ واحدهای درسی خود  3) ابتدای آن در زندان گذراند

 .نشده است
 

 تحصن و اعتصاب ده ها روزنامه نگار ايراني در پاريس
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا
جمعی از روزنامه نگاران ايرانی ساکن پاريس با انتشارفراخوانی 

خواستاربرگزاری يک تحصن اعتراضی عليه اعدام ها در جمهوری اسالمی 
 .ايران گرديدند

 
به گزارش راديو فرانسه، روزنامه نگاران دربيانيه ی خود درباره ی آغاز 

با انتشارخبرتلخ و ناباورانه اعدام فرزاد کمانگر، : تحصن از جمله می نويسند
فرهاد وکيلی، علی حيدريان، شيرين علم هولی، مهدی اسالميان در ايران که به 
گفته آگاهان و فعاالن دلسوز، بدور از انصاف و درعدم رعايت استاندارد های 

حقوق بشر، درداخل کشور موج تازه ای از نارضايتی را دربين مردم رقم زد، ما 
مدنی از طيف های مختلف فکری که در ماه های اخير  –جمعی ازفعاالن سياسی 

و پس ازرويدادهای انتخابات مجبور به جالی وطن شده ايم، ضمن حمايت 
ازمبارزات حق طلبانه و آزادی خواهانه مردم ايران و محکوميت رفتارهای 

نسنجيده و ضد بشری حاکميت، بار ديگر درهمدردی با خانواده های زندانيان 
سياسی و جانباختگان اعدام های نوزده اردی بهشت و همراهی با جنبش سبز 

مردم ايران، قصد داريم در حرکتی مدنی، اعتراض خود را نسبت به ادامه روند 
ناعادالنه قضائی در داخل کشور اعالم کرده و همگان را نسبت به شرايط حاکم 

از اين روما جمعی ازايرانيان مقيم فرانسه در راه انجام . بر ميهنمان ، آگاه سازيم 
وظيفه انسانی و مدنی خود در خارج از کشور، در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه 
و جمعه مورخه نوزده، بيست و بيست ويکم ماه می با حضوردرميدان حقوق بشر

اقدام به تحصن به مدت سه روزخواهيم کرد تا صدای همدردی و  (تروکادرو( 
 . همدلی و همراهی خودمان را به هموطنانمان در ايران برسانيم

 
درپايان . اين بيانيه را بيش از سی تن از ايرانيان ساکن پاريس امضاء کرده اند

بيانيه امضاءکنند گان از ايرانيان مقيم پاريس خواسته اند تا در اين اقدام 
اعتراضی عليه خشونت و اعدام عليه شهروندان ايران در داخل کشور شرکت 

 .نمايند
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 بازداشت شش روزنامه نگار و فعال فرهنگي آذربايجاني
 
 
 
 
 
 

مهندس مصطفی جمشيدی و رامين جباری روزنامه نگاران  -خبرگزاری هرانا 
آذربايجانی و مهندس حافظ سردارپور، مهناز کريمی، نادر عزيزی و مهدی 

 .زينالی از فعاالن فرهنگی آذربايجانی بازداشت شدند
نزديکان خانواده های جباری، عزيزی و سردارپور می گويند ماموران امنيتی 

اين فعالين را در يکی از خيابان های اصلی  ٨٩اردی بهشت  ٢٧روز دوشنبه 
 . اين شهر بازداشت کرده اند

به گزارش ساواالن سسی، ماموران امنيتی ساعتی پيش از بازداشت اين فعالين 
ضمن تماس تلفنی با آنها و معرفی خود به عنوان کارمند فرمانداری، آنها را 

به محل فرمانداری اين شهر دعوت ) مغان(برای جلسه ای با فرماندار پارس آباد
 .کرده بودند

ماموران پس از بازداشت اين افراد به منازل آنها رفته و بدون در دست داشتن 
حکم قاضی اقدام به تفتيش منزل و تهديد خانواده بازداشت شدگان کرده اند و 

 .کيسهای کامپيوتر، کتابها و ساير وسايل شخصی آنها را با خود برده اند
مهناز کريمی شاعر  ٨٩اردی بهشت  ٢٨ماموران امنيتی هم چنين رور سه شنبه 

آذربايجانی و مهدی زينالی را بازداشت و با مراجعه به منازل داود مقامی و 
حسن بااليی از فعالين مدنی آذربايجانی اقدام به تفتيش منازل اين افراد کرده اند 

 .اما به دليل عدم حضور اين فعالين در منزل موفق به بازداشت آنها نشدند
از سويی ديگر مصطفی جمشيدی روزنامه نگار آذربايجانی و دبير هنرستان فنی 

در يکی از  ٨٩ارديبهشت  ٢٨حرفه ای اميرکبير گرمی ظهر روز سه شنبه 
ماموران پس . خيابانهای شهر گرمی توسط مامورين امنيتی بازداشت شده است

از بازداشت جمشيدی با مراجعه به خانه پدری اين روزنامه نگار آذربايجانی 
ضمن تفتيش منزل اتومبيل اين فعال آذربايجانی، کيس کامپيوتر، کتابها و ساير 

 .وسايل شخصی وی را با خود برده اند
اخبار رسيده هم چنين حاکی از احضارتلفنی مرتضی فرجيان استاد جامعه شناسی 

و عضو هيات علمی دانشگاه پيام نور گرمی و سر دبير هفته نامه ندای مغان 
فرجيان ضمن رد احضار تلفنی از حضور . توسط ماموران اداره اطالعات است

 .در اداره اطالعات گرمی خودداری کزده است
منابع محلی احتمال می دهند بازداشت اين افراد پس از پخش گسترده اعالميه 

خرداد سالروز اعتراضات گسترده به چاپ کاريکاتور  ١هايی در رابطه با 
توهين آميز روزنامه ايران نسبت به آذربايجانيها در سطح شهر پارس آباد 

 .صورت گرفته باشد
رامين جباری وبالگ نويس و عضو هيات تحريريه نشريات بايرام، ياشيل مغان، 
ندای مغان، پارپاق، سردبير ويژه نامه نشريه دانشجويی الچين دانشگاه تهران و 

منتقد ادبی، مصطفی جمشيدی عضو هيات تحريريه هفته نامه های ياشيل مغان و 
ندای مغان و مدير مسئول سابق نشريه دانشجويی اينام دانشگاه شهيد رجايی 

تهران و دبير هنرستان فنی حرفه ای اميرکبير گرمی و حافظ سردارپور شاعر 
آذربايجانی و مدير مسئول سابق نشريه دانشجويی کيمليک دانشگاه کردستان و 

نادر عزيزی دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه پيام نور گرمی و شاعر 
 . آذربايجانی می باشند

 

 وضعيت وخيم يك زنداني بوكاني در زندان تبريز
 

 خبرگزاری هرانا 
وضعيت جسمانی يک زندانی بوکانی به نام علی بايزيدزاده در زندان تبريز وخيم 

 .گزارش شده است
ماه است در زندان بسر می برد از بيماری دستگاه  20علی بايزيد زاده که حدود 

 . گوارش رنج برده نياز به عمل جراحی در خارج از زندان دارد
به گزارش آژانس خبری موکريان، مقامات مسئول با انتقال وی از زندان تبريز 

 .موافقت ننموده اند) بوکان(به زندان شهر محل اقامت خانواده اش 
شايان ذکر است که اين زندانی به اتهام همکاری با يکی از احزاب مخالف نظام 

سال زندان و تبعيد به زندان تبريز  2از طرف دادگاه انقالب شهر مهاباد به 
 .محکوم شده است

رييس كل دادگستري تهران ساخت زنداني در حوالي 
 كهريزك را تاييد كرد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا
عليرضا آوايی، رييس کل دادگستری استان تهران، با تکذيب بازگشايی 

يک زندان در آن حوالی ساخته شده است که اصال : بازداشتگاه کهريزک گفت
 .شود ها اداره می ارتباطی با کهريزک ندارد و زير نظر سازمان زندان

که زندان جديد يک زندان قانونی با  ايلنا، آوايی مدعی شد   به گزارش
اشتباهی مطرح شده است که اين زندان : استانداردهای متعارف است و گفت

 . کهريزک است
ای خطاب به صادق  تر مهدی خزعلی، فرزند علی خزعلی، در نامه پيش

 .الريجانی، رئيس قوه قضائيه، از بازگشايی بازداشتگاه کهريزک خبر داده بود
در " استاندارد خوب"رئيس کل دادگستری استان تهران گفت يک زندان با 

 نزديکی بازداشتگاه کهريزک ساخته شده که ارتباطی با اين بازداشتگاه ندارد
کار مجدد اين  آقای خزعلی از رئيس قوه قضائيه خواسته بود موضوع شروع به

 .بازداشتگاه را پيگيری کند
های پس از  شد و در ناآرامی بازداشتگاه کهريزک زير نظر پليس اداره می

های  انتخابات، مدتی محل نگهداری معترضان بازداشتی بود که بر اثر خشونت
 .ماموران آن، چهار نفر جان خود را از دست دادند

دانسته و اعالم  »عمد«های مسلح، قتل اين افراد را از نوع  سازمان قضايی نيرو
 .اند متهم اين پرونده به دادگاه معرفی شده ١٢کرده که 

برخی . گفتنی است تاکنون چندين جلسه دادگاه اين متهمان برگزار شده است
اند، اما  کار از صدور حکم سه متهم اين پرونده خبر داده های محافظه رسانه

 .اند مراجع رسمی به اين خبر واکنشی نشان نداده
 

 بازداشت زهرا شمس از دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا
اردی بهشت  16زهرا شمس، دانشجوی رشته ی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد، 

 .ماه در منزل پدری اش در مشهد توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد
بنا به اطالع گزارشگران هرانا، پس از گذشت سيزده روز که از بازداشت اين 

ساله ی دانشگاه فردوسی مشهد می گذرد، با توجه به اينکه وی تا  21دانشجوی 
به حال فعاليت سياسی نداشته، هيچ توضيحی درباره ی علت دستگيری وی از 

 . سوی مسئولين مربوطه داده نشده است
زهرا شمس در طی اين مدت تنها موفق به برقراری دو تماس کوتاه تلفنی از 

 .زندان شده و از هرگونه حق مالقات و داشتن وکيل محروم بوده است
گفتنی است وی خواهر فاطمه شمس، همسر محمدرضا جاليی پور است و به 

عقيده ی نزديکان خانم شمس اين دستگيری نوعی گروکشی سياسی برای تحت 
 .فشار قرار دادن اطرافيان ايشان است
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 کنيم  زمانی که ضرورت پيدا کند تمام قد از دولت حمايت می*
توانند  گران معتقدند می رئيس دستگاه قضا در عين حال، با بيان اينکه اگر فتنه

برند، اظهار  اينگونه ما را عليه دولت و مجلس تحريک کنند، در اشتباه به سر می
هايی هم از قوای مختلف داشته  البته ممکن است در مسير کارمان گاليه: داشت

کنيم چراکه  باشيم ولی زمانی که ضرورت پيدا کند تمام قد از دولت حمايت می
 . اين دولت، دولت قانونی اين کشور بوده و ما بايد از آن حمايت کنيم

خواهند ما را عليه ديگر قوا بشورانند در  ها می اگر با اين حرف: وی ادامه داد
اشتباه هستند چراکه با نظارت رهبری بر قوا هيچگاه شاهد برخورد ميان آنها 

 . نخواهيم بود

  !مرا از مرگ مي ترسانيد؟
 پاسخ زندانی سياسی، علی صارمی به دادستان تهران 

 : اخبار روز
زندانی سياسی علی صارمی که به اعدام محکوم شده است، در نامه ی سرگشاده 

ای اتهامات دادستان تهران عليه خود را رد کرده و گفته است که برای آزادی 
 .کشور خود از رو در رويی با مرگ ابايی ندارد

به گزارش فعالين حقوق بشر و دموکراسی در ايران، متن اين نامه به شرح زير 
 :است

 بنام خدا 
از ميان مردمان صادق گروهی در راستای وفای به عهد و پيمانشان با خدا و 

 ) قرآن(مردمشان بشهادت رسيدند و گروهی ديگر در انتظارند 
 و من از منتظرانم 

هر حقی که پايمال گردد مقاومتی را ايجاد می کند که ظالمان مجبورند به دنائت 
 .روی بياورند و سرکوب را پيشه کنند

ی موسوم به  هموطنان عزيز، دادستان تهران دولت آبادی در مصاحبه ای با مجله
درج شده است، اتهام مرا ارتباط با  ٨٩/ ٢/ ٢۶پنجره که در کيهان مورخ 

اعالم کرده است يعنی  ٨٨سازمان مجاهدين خلق و تاريخ دستگيری مرا شهريور 
 .بعد از قضايای انتخابات

سال  ٢يعنی  ٨۶/ ٠۶/  ١٣در حالی که تاريخ دستگيری اينجانب علی صارمی 
بوده  ٨۴قبل از انتخابات و رفتن من به شهر اشرف جهت ديدار با پسرم در سال 

 .سال حبس محکوم شدم ١و به خاطر آن ديدار چند روزه به 
بخاطر حضورم در گورستان خاوران بر سر مزار  ٨۶دستگيری من در سال 

ولی آيا واقعا حضور بر سر مزار و يا هواداری يک . بود ۶٧اعدام شدگان سال 
 سازمان ويا ديدار پدری با فرزندش از نظر شما محاربه و حکمش اعدام است؟ 

به همين دليل اظهارات دادستان تهران بی اساس تر از آن است که نيازی به 
توضيح داشته باشد و به قدری اين اتهام بی اساس است که حاضر نيستند حتی 

حکم را بدون امضای من و وکيلم به تجديد نظر . حکم را به وکيلم ابالغ کنند
 .صوری و فرمايشی برده و تاييد کرده اند

با اين حال فرياد می زنم که آنها حتی با اعدام و حلق آويز کردنم نمی توانند مرا 
و هموطنان آزاده ام را بترسانند چرا که آن قدر آنها را ترسانده ام که مجبورند 

چون تنها دليل صدور چنين حکم هايی ترس آنها از وضعيت . اعدامم کنند
 .متزلزلشان است، نه انصاف و عدالت

حال به عنوان پدری که فرزندانش امثال فرزاد، علی، فرهاد، شيرين و مهدی را 
تازه به دار آويخته اند و هزاران فرزند ديگر را پيشتر از اين، از من چه 

 .انتظاری می رود جز آنچه به عنوان يک ايرانی موحد و آزاده فرياد بر آورم
 تنم گر بسوزی 
 به تير آن بدوزی

 کجا
 کی توانی 

 ز قلبم ربايی 
 تو عشق ميان من و ميهن من

 
 سال زندان بودنم،  ٢٣اگر در طول حياتم و حتی 

 نتوانستم وظيفه ام را در قبال خدا، مردم و ميهنم 
 . انجام دهم شايد اعدامم در بيداری مردمم موثر باشد

 خطاب به مردم و ميهنم، باز هم فرياد می زنم 
 در راه تو کی ارزشی دارد اين جان ما 

 پاينده باد خاک ايران ما 
 والسالم 

 ١٣٨٩زندانی سياسی علی صارمی   ارديبهشت 

 درگذشت يك زنداني سياسي در زندان
 

 : اخبار روز
سال زندان و  ١٨يک زندانی سياسی به نام ظاهر مصطفوی پس از تحمل 

ناراحتی حاد جسمی که راه رفتن را برای او سخت کرده بود، به داليل نامعلومی 
 . در زندان درگذشت

ساله  ۴۴به گزارش فعاالن حقوق بشر و دموکراسی در ايران، ظاهر مصطفوی 
سال شکنجه و زندان و تبعيد از  ١٨او پس از تحمل . اهل کردستان بوده است

ارديبهشت ماه بطرز مشکوکی جان  ٢٢زندانی به زندان ديگر، روز چهارشنبه 
 . خود را از دست داده است

سال پيش از زندان اروميه به بند  ۴بنا بر اين گزارش زنده ياد ظاهر مصطفوی 
او دچار ناراحتی بسيار حاد جسمی بوده و به . زندان گوهردشت کرج منتقل شد ۶

از . سختی قادر به راه رفتن بود و از انجام کارهای شخصی خود نيز ناتوان بود
 . درمان جدی وی خوداری کردند

. پزشکان بهداری زندان گوهردشت کرج عدم تحمل حبس او را اعالم کرده بودند
کمسيون پزشکی رای به عدم تحمل حبس وی داده بود و حتی مسئولين زندان با 

آزادی او موافقت کرده بودند اما بازجويان وزارت اطالعات از آزادی او 
 . خوداری کردند و بارها به او گفته بودند که تو بايد زجر کش شوی

هفته گذشته وی از زندان به نقطه نامعلومی منتقل شد و به همبنديانش گفته شد که 
روز از  ٣ارديبهشت ماه تنها  ٢٢روز چهارشنبه . برای معالجه انتقال يافته است

زندانی سياسی نگذشته بود که زندانی سياسی ظاهر  ۵اعدام جنايتکارانه 
 . سال زندان و شکنجه و شرايط طاقت فرسا درگذشت ١٨مصطفوی پس از تحمل 

 

 ! غلط زيادي نكنيد
 پاسخ تند صادق الريجانی به نمايندگان مجلس

  :اخبار روز
نماينده ی مجلس که خواهان  ١٧۵رئيس قوه ی قضائيه در پاسخ به نامه ی 

شده اند، با لحنی تند از آن ها خواست در کار قوه  »سران فتنه«تسريع برخورد با 
   .ی قضائيه دخالت نکنند
اهللا صادق الريجانی در گردهمايی سراسری معاونين و  به گزارش ايلنا، آيت

تن از  ١٧۵مديران کل سازمان ثبت اسناد و امالک کل کشور به نامه اخير 
نمايندگان مجلس به رئيس قوه قضائيه برای برخورد و محاکمه به گفته نمايندگان 

اند که چرا دستگاه قضا در برخورد  در آن نامه گفته: سران فتنه اشاره کرد و گفت
کند، بسيار مايه تاسف است که کسانی در مجلس  با سران فتنه امروز و فردا می

 . امضا جمع کنند
تن از نمايندگان مجلس را تعريض به قوه  ١٧۵رئيس قوه قضائيه نامه اين 

قوه قضائيه هم در شناخت فتنه، هم سران فتنه و هم در : قضائيه دانست و گفت
جرم آنها اعالم نظر کرده و هيچ ترديدی هم ندارد منتها دستگاه قضايی در 

 . کند های کالن نظام عمل می راستای سياست
قانون اساسی زير نظر رهبری کار  ١۵٧همه قوا حسب اصل : وی ادامه داد

 . کند و خطوط کلی زير نظر رهبری است البته هر دستگاهی مسوول دارد می
به برخی از اين نمايندگان مجلس که نامه را امضا : رئيس قوه قضاييه تاکيد کرد

کند  اند صراحتا تذکر و توضيح دادم که قوه قضائيه در کار خود کوتاهی نمی کرده
دهند که رئيس دستگاه قضا  چگونه احتمال می. زنند ها می اما مجددا از اين حرف

ها  که منصوب رهبری است و خودم نيز قائل هستم که شرعا و عقال همه دستگاه
توجه باشم و به خود اجازه دهم که  بايد خطوط رهبری را مدنظر قرار بدهند، بی
 . برخالف نظر ايشان چنين کاری انجام دهم

ها را برای بسترسازی مطرح کرده  ام که برخی اين حرف شنيده: الريجانی افزود
ها به ما نکنيد  خواهند به ما کمک کنند خواهشمان اين است که از اين کمک و می

ما راه خودمان را بلديم و هيچ اهل کوتاهی نيستيم و در برخورد با سران فتنه نيز 
 . هيچ خوفی نداريم

اند که چرا به شکايت سران  در همان نامه گفته: رئيس قوه قضائيه اظهار داشت
ها توجه کرده و افراد و مسووالن انقالبی را به دادگاه  ها و رسانه فتنه عليه سايت

ايد به جز يکی دو مورد که من هم متعرض بودم که البته اين دو مورد  فراخوانده
نيز ناشی از خالءهای قانونی در بقيه موارد اينگونه نبوده که با شکايات 

ها ولو برای کمک، به  پراکنی اين نامه: الريجانی تصريح کرد. گران باشد فتنه
توقع نداريم . ضرر دستگاه قضايی است و اين کار را نکنيد و خالف هم نگوييد

ای امضا جمع کنند که اگر دستگاه قضايی برخی از  در مجلس اين کشور عده
 . ها را محاکمه کرده به شکايت سران فتنه بوده است روزنامه
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  «ميهن اسالمي«بازگشت قاتل شاپور بختيار به  
علی وکيلی راد يکی از قاتلين شاپور بختيار سه شنبه شب به  •

ايران باز می گردد و مورد استقبال مقامات جمهوری اسالمی قرار 
 ! ...می گيرد

 : اخبار روز
نزديک به دو دهه پس از ترور شاپور بختيار در پاريس، بعد از ظهر روز سه 

ارديبهشت سرانجام يکی از قاتالن او از زندان آزاد و روانه تهران  ٢٨شنبه، 
داشتن در  در دادگاهی در فرانسه به دليل دست ١٩٩۴راد در سال  علی وکيلی. شد

 .وزير دوران شاه به حبس ابد محکوم شده بود ترور آخرين نخست
به گزارش دويچه وله، وکيلی راد به همراه دو همدست ديگرش، فريدون بوير 

احمدی و محمد آزادی، که بنا به تصريح دادگاه از فرستادگان جمهوری اسالمی 
، شاپور بختيار و سروش کتيبه دستيار جوان او ١٩٩١بودند، در تاريخ ششم اوت 

چند روز پس از اين . را در خانه بختيار در نزديکی پاريس به قتل رساندند
در کنار درياچه " موسی کوچر"راد با يک گذرنامه ترک بنام  جنايت، علی وکيلی

 .شهر ژنو در سويس دستگير شد، ولی همدستانش توانستند به ايران بازگردند
ی اخير دستگاه قضايی فرانسه عالوه بر علی وکيلی راد، يک شهروند  در دو هفته

ديگر ايرانی به نام مجيد کاکاوند را نيز از زندان آزاد کرده و به او اجازه داد که 
به اتهام خريد تجهيزات نظامی  ٢٠٠٩کاکاوند در مارس سال . به ايران بازگردد

ها به ايران از طريق مالزی،  از شرکتهای امريکائی و صدور غيرقانونی آن
 .آمريکا خواهان استرداد او به اين کشور بود. دستگير شد
های فرانسه مابازای  ی ايران از زندان انگيز دو تبعه شود که آزادی بحث گفته می

 اجازه خروج کلوتيد ريس از ايران بوده است
راد به عنوان شهروندانی وفادار و خدمتگزار  در تهران هم از کاکاوند و هم وکيلی

سايت خبرآنالين با درج خبر آزادی وکيلی راد، . شود به جمهوری اسالمی ياد می
امضا شدن حکم ازادی وکيلی راد پس از آزادی کلوتيد ريس تبعه «: نوشته است

کند که  فرانسه که در انتخابات سال قبل بازداشت شده بود اين گمان را تقويت می
قبَال نيز  ».راد را بگيرد ايران در قبال آزادی ريس توانسته حکم آزادی وکيلی

از سوی فرانسه " اقداماتی"نژاد آزادی کلوتيد ريس را مشروط به  محمود احمدی
 .کرده بود

شنبه، همزمان با  در همين حال، نيکال سارکوزی، رئيس جمهور فرانسه روز سه
ای در تهران ميان ايران و برزيل و ترکيه را  آزادی وکيلی راد، بيانيه توافق هسته

گامی مثبت ارزيابی کرد و گفت که بايد منتظر دريافت جزئيات اين توافق به 
فرانسه «: سارکوزی که مشغول ديدار از اسپانياست، افزود. صورت کتبی ماند

توافق يادشده را بررسی خواهد کرد و حاضر  ١+۵همراه با ساير اعضای گروه 
ای ايران  ی هسته ی پرونده  شرطی به بحث در باره است بدون هر گونه پيش

 ».بپردازد
در همين حال خبرگزاری جمهوری اسالمی ايران، ضمن انتشار خبر آزادی و 
بازگشت يکی از قاتلين شاپور بختيار به ايران نوشته است علی وکيلی راد تبعه 

سال زندان امشب وارد تهران ١٨ايرانی دربند زندان های فرانسه پس از تحمل 
 .خواهد شد

وکيلی راد قرار است در فرودگاه امام خمينی مورد استقبال حسن قشقاوی معاون 
کنسولی، مجلس و ايرانيان وزارت امور خارجه، کاظم جاللی نماينده مجلس 

شورای اسالمی و رييس فراکسيون ايرانيان خارج از کشور و خانواده اش قرار 
 . گيرد

 استقبال مقامات حكومت ايران از قاتل دكتر شاپور بختيار
مقامات حکومت ايران با تاج گل از قاتل بختيار که ديشب وارد تهران شد  •

 ...استقبال کردند 
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آقای بهراميان، دادستان تهران در مصاحبه اخير خود تاکيد می کند که اقدامات 
متهمان شما از جمله فرزاد کمانگر شامل تهيه خانه تيمی در تهران به منظور 

انجام عمليات انفجاری و تروريستي بوده و پليس به يک دستگاه خودرو 
مشکوک شد و در بازرسی از آن پنج کيلوگرم مواد منفجره کشف کرد و يا اتهام 

ره پويان   را اطالع داشتن از انفجار حسينيه  مهدی اسالميان موکل ديگر شما
 پاسخ شما به اين موارد چيست؟. وصال شيراز اعالم کرده است

بنده به عنوان وکيل پرونده و آقای دولت آبادی به عنوان دادستان مجاز نيسيتم 
مطالبی را بيان کنيم که فاقد دليل باشد، همين جا اعالم می کنم در صورتی که در 

يک بررسی کارشناسانه و عادالنه به اين پرونده ها نگاه شود، اگر سر سوزنی 
دليل پيدا شود که اين اتهامات درست بوده است، من حاضرم هر گونه مجازاتی 

 .که دستگاه قضايی برايم در نظر بگيرد را بپذيرم
يعنی شما ادعای دوباره دادستان تهران در مورد مشارکت فرزاد کمانگر در 

گروه تروريستی را رد می کنيد و حاضريد برای اثبات اين دفاعيه، خودتان هم 
 مجازات شويد؟

من صادقانه استدعا دارم از آقای دادستان که دقت کنند بنده به عنوان وکيل، همه 
در . اين مواردی که مطرح می کنم دارای داليل و مستندات کافی است

کيفرخواست فرزاد کمانگر فقط مساله عضويت در پژاک عنوان شده و هيچ دليلی 
 .موکل من بی گناه اعدام شده است. هم ارائه نشده است

در مورد مهدی اسالميان چه؟ دادستان می گويد ايشان نه تنها از بمب گذاری در 
  .شيراز اطالع داشت بلکه نقش مهمي در آمك مالي به برادر خود ايفا آرده است

مهدی اسالميان هيچ نقشی در بمب گذاری نداشت و اين در پرونده کامال   
در مورد نقش مهم مالی که آقای دوات آبادی می گويند، ايشان فقط . مشخص است

هزار تومان به برادر خودش کمک کرده است که شما از هر وکيل و  ٢٢٠مبلغ 
کارشناسی بپرسيد، خواهند گفت که مجازات در نظر گرفته شده با توجه به ميزان 

مبلغ به هيچ وجه سازگاری ندارد، درخواستم اين است که همه اين موارد را در 
يک روند آرام و شفاف يک بار ديگر مورد مطالعه قرار دهند تا ببينند تمامی 

مواردی که مطرح می کنم به عنوان دم خروس در پرونده موکالن وجود دارد و 
 .نمی شود قسم بيهوده خورد

دادستان تهران هم چنين مصاحبه های خانواده های اعدام شدگان و انتشار 
هاي استكباري با  اخبار مربوط به اعدام در رسانه های خارجی را دشمني رسانه

سوال من از شما اين است که علی رغم . جمهوري اسالمي عنوان کرده است
پوشش خبری اين اعدام در صدا و سيمای جمهوری اسالمی و رسانه های 
هوادار دولت، آيا تا کنون از شما به عنوان وکيل در مورد جزييات پرونده 

دعوت به مصاحبه کرده اند و آيا اساسا زمينه بيان حرف های خانواده های 
 ايرانی اين اعدام شدگان در داخل خود ايران وجود دارد؟

در پاسخ به اين پرسش شما، همينجا و با حسن نيت تمام اعالم می کنم اگر 
تلويزيون رسمی کشور برنامه ای با حضور خود آقای دادستان، چند تن از 

قضات قديمی و وکيل پرونده، ترتيب دهند، مردم از اين همه شبهه های ايجاد شده 
همه مشکل از همينجاست که ما خبرهای . در مورد اعدام ها نجات پيدا می کنند

مربوط به اعدام را از تلويزيون و رسانه های خودمان می شنويم اما هيچ فرصتی 
ما هم . برای بررسی کارشناسی اين پرونده در رسانه های داخلی وجود ندارد

ايرانی هستيم، وکيل اين کشور هستيم، اگر نگران فضا سازی های رسانه های 
غربی هستند، بهترين کار اين است که فرصتی را در صدا و سيمای جمهوری 

اسالمی با حضور خود آقای دادستان در اختيار قرار دهند تا فارغ از شعارهای 
سياسی، يک ميزگرد يا مناظره ای برگزار شود و به صورت حقوقی و 

کارشناسی همين پرونده های اعدام های اخير را بررسی کينم تا واقعيت ها 
 .روشن شود و نيت ما هم خير است و می خواهيم مشکل مردم حل شود

 ۵دادستان تهران بيانيه و اظهارات سران جنبش سبز در اعتراض به اعدام 
به . زندانی در ايران را نشر اکاذيب خواند و گفت اين اظهارنظرها جرم است

عنوان يک وکيل از شما سوال می کنم آيا صدور بيانيه می تواند از مصاديق 
 جرم محسوب شود؟

آقای دولت آبادی چون از جايگاه بسيار مهمی در دستگاه قضايی کشور 
. برخوردار است بايد مبانی حقوقی حرف هايی که می زنند را در نظر بگيرند

ببينيد من نه طرفدار موسوی و کروبی هستم و نه با آقای دادستان مشکل سياسی 
قاضی . اما بايد بگويم، ايشان نبايد اين مقوله را به صورت جرم مطرح کند. دارم

در مقام قضاوت هرگز قبل از تشکيل پرونده و صدور حکم نمی تواند بحث جرم 
بودن را مطرح کند، من کاری به تبليغات سياسی ندارم اما دادستان بايد آنقدر زيبا 

آقای دولت . و حقوقی حرف بزند که شائبه هر گونه سياسی کاری را رفع کند
آبادی هم که دست شان باز است و از اختيار الزم برخوردار هستند و لذا اگر 

فکر می کنند، جرمی صورت گرفته می توانند دستور تعقيب صادر کنند و 
 مراجع قضايی هم پيگيری کنند در غير اينصورت طرح چنين مسائلی در حوزه 

 : وکيل اعدام شدگان
 روشن شود  مناظره تلويزيوني برگزار كنيد تا واقعيت ها

 مسيح علی نژاد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : جرس

جعفری دولت آبادی پس از آنکه جانشين سيعد مرتضوی، خبرساز ترين مقام 
قضايی ايران شد و بر کرسی دادستانی تهران نشست، شايد کسی گمان نمی کرد 

تنها پس از گذشت چندماه، او خود خبرساز تر از سعيد مرتضوی در عرصه 
پس از خبر اجرای حکم اعدام برای دو زندانی  .های سياسی و خبری ظهور کند

سياسی در آستانه بيست و دوم بهمن ماه سال گذشته و سپس پنج زندانی ديگر در 
خرداد، اينک جرم خواندن بياينه ها و اظهارات  ٢٢آستانه سالگرد انتخابات 

رهبران جنبش سبز در محکوميت اعدام ها و همچنين خبر قطی شدن بيست حکم 
  .اعدام ديگر، بار ديگر جعفری دولت آبادی را صدر نشين خبرها کرده است

سخنان دادستانی تهران در مورد پرونده اعدام زندانی و همچنين ارزيابی حقوقی 
سخنان جعفری دولت آبادی در مورد مصاحبه خانواده ها و وکال با رسانه های 
خارجی و جرم خواندن بياينه ها و اظهار نظرهای موسوی و کروبی در مورد 
اعدام ها، موضوع گفتگوی جرس با خليل بهراميان وکيل پرونده اعدام شدگان 

 .است
دادستان به تازگی با بيان اينکه فرايند رسيدگی به اتهامات ! آقای بهراميان

موکالن شما، فرزاد کمانگر، شيرين علم هولی و مهدی اسالميان، چهار سال 
طول کشيده است، در مصاحبه ای با رسانه های داخل ايران می گويد؛ کسانی 

آنند دستگاه قضايی ظرف چند دقيقه حکم اعدام صادر آرد، بهتر  که ادعا مي
مشخص است که منظور آقای دادستان می تواند . است چشمان خود را باز کنند

وکيل اين پرونده ها باشد، پاسخ شما به عنوان وکيل اعدام شدگان به اين ادعا 
 چيست؟

ابتدا بايد بگويم که صورت جلسات اين پرونده ها موجود است و مشخص است 
که چه ميزان برای بررسی اين پرونده ها در دادگاه وقت گذاشته شده، من در 

مقام محاکمه ايشان نيستم اما به عنوان وکيل يک پرونده می گويم که آقای 
دادستان به دليل جايگاه و امکاناتی که در اختيار دارند می توانند هر حرفی را در 

در حالی که واقعيت غير از اين است و ظاهرا آقای دولت . رسانه ها مطرح کنند
آبادی به دليل مشغله های زيادی که اين روزها دارند، فرصت مطالعه پرونده را 

 .پيدا نکردند
 واقيعت چيست؟

به عنوان مثال اگر آقای دولت آبادی کم لطفی نکنند، حداقل بايد بگويند که پرونده 
در حالی که می بايد خيلی . موکالن من قبل از عيد در اتاق دادستان تهران بود

 .پيشتر از اين ها برای رسيدگی در مراجع رسمی اقدام می شد
و رسيدگی را  ١٨ولی دادستان تهران اظهارات شما مبنی بر در خواست ماده 

کرده بود، بايد موضوع   ١٨رد کرده و گفته است اگر وآيل آنها درخواست ماده 
  .آرد مي  را در مراجع رسمي پيگيري

اين درخواست را مطرح کردم و آن زمان اصال ايشان نبودند  ١٣٨٧من در سال 
برای همين می گويم اگر ايشان کم لطفی . و دادستان وقت هم آقای مرتضوی بود

نکنند بايد بگويند که تازه قبل از عيد متوجه شدند که پرونده در اتاق دادستانی 
بوده است و از همه مهمتر حداقل به اين پرسش بايد پاسخ می دادند که اگر بنا بر 

، پس چرا مراتب اجرای ١٨اجرای حکم بود و نه رسيدگی به درخواست ماده 
حکم را بر اساس قوانين حقوقی و شرعی به وکيل پرونده اطالع ندادند، من به 
عنوان وکيل و در مقام دفاع عرض می کنم چرا وقتی دادستان دستور اجرای 
حکم اعدام را صادر کرد بر اساس همان قوانين اسالمی، برای آخرين وداع 

موکالن من و خانواده هايشان، وکيل را در جريان حکمی که صادر کرده بودند 
قرار ندادند، اگر به همين يک پرسش جواب دهند همه ملت را از شبهه های به 

 .وجود آمده نجات خواهند داد
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 جان تعداد ديگري از زندانيان سياسي : كودير
 در خطر اعدام در ايران است 

 
 اخبار روز 

خشم و نگرانی شديد خود را نسبت به ) کودير(کميتٔه دفاع از حقوق مردم ايران 
شود ابراز  های ايران تدارک ديده می های بيشتری که توسط مقام انتشار خبر اعدام

اين تدارک در ادامٔه اعدام پنج زندانی سياسی در هفتٔه پيش صورت . کند می
متهم  »های ضد انقالب اقدام عليه امنيت کشور و ارتباط با گروه«گيرد که به  می

 . شده بودند
های ايران به نقل از دادستان کل تهران  اطالع از اخبار منتشر شده در رسانه

مبنی بر اينکه اعدام شمار بيشتری از زندانيان سياسی در دستور کار است که در 
اند، و  دستگير شده ٨٨های سال پيش در پی انتخابات خرداد ماه  جريان اعتراض

ساله و پسرش جزو آنها هستند، نگرانی شديد کودير را برانگيخته  ٧٠يک مرد 
 . است

در چند روز گذشته شماری از رهبران و فعاالن برجستٔه طرفدار اصالحات نيز 
روئه سنگينی، از جمله  اند و در مورد برخی از زندانيان احکام بی بازداشت شده

 . های طوالنی مدت صادر شده است زندان
رهبران رژيم اکنون آشکارا دربارٔه بازداشت نامزد مغلوب انتخابات رياست 

جمهوری، ميرحسين موسوی، و همسر او زهرا رهنورد که استاد دانشگاه است 
محاربه «شود، خيانت و  اتهامی که در مورد اين دو تن ذکر می. کنند صحبت می

است، چرا که آنها از اعدام پنج زندانی سياسی درهفتٔه گذشته انتقاد  »با خدا
 . اند کرده

صبح امروز جمشيد احمدی، معاون دبيرکل کودير، اين اقدام رژيم ايران را به 
 : شدت محکوم کرد و گفت

بيند و انتقام گيری  رژيم اينک خود را ناتوان از حل بحران سياسی در کشور می«
تدارک گستردٔه مردم برای . از زندانيان سياسی را هدف خود قرار داده است

خرداد،  ٢٢آميز  تظاهرات اعتراضی در سراسر ايران در سالگرد انتخابات تقلب
دولت ايران به اين اميد بسته است که با اعدام . رژيم ايران را هراسان کرده است

های مردمی را که در شهرهای ايران  کردن زندانيان سياسی بتواند اعتراض
پاسخی که رژيم ايران در مقابل تظاهرات . يابد مرعوب کند گسترش می

آميز و برحق مردم برای تحقق خواست حقوق بشر و حقوق  اعتراضی مسالمت
  ».دموکراتيک برگزيده، سرکوب خشن است

گرانه در ايران اعتراض کرده و از رژيم  های سرکوب کودير عليه تشديد اقدام
کودير افکار . اش بردارد ايران خواسته است که دست از اعمال جنايتکارانه

عمومی جهان را فراخوانده است که اعدام زندانيان سياسی در ايران را محکوم 
 . ها را متوقف کند کنند و از رژيم ايران بخواهند که اعدام

المللی  فقط از راه يک کارزار متحد و موثر بين«: آقای احمدی در ادامه افزود
های کنونی را  توان جنايت عليه اعدام زندانيان سياسی در ايران است که می

  ».متوقف کرد
ويژه جنبش کارگری و  های دموکراتيک، و به کودير همٔه افراد و سازمان

های نمايندگی  های اعتراضی به هيأت خواند که نامه سنديکايی را فرا می
های ايران بفرستند و از رژيم ايران بخواهند که تمام  ديپلوماتيک و سفارتخانه

 ها را متوقف کند، و  اعدام
 به شکنجه و اعدام زندانيان سياسی در ايران پايان دهد، • 
 همٔه زندانيان سياسی را بالفاصله و بدون قيد و شرط آزاد کند، و • 
المللی تضمين کنندٔه حقوق بشر را محترم بشمارد و رعايت  های بين کنوانسيون• 
 . کند

هايی است که  موضع اعالم شدٔه کودير هميشه برضد هر گونه اعدام و قساوت
کودير مخالف مجازات اعدام تحت هر . شود رژيم تئوکراتيک ايران مرتکب می

 شرايطی است

 .رسانه ای استقالل قضايی دادستانی را سوال برانگيز می کند
 .دادستان تهران اعالم کرده است پرونده های اعدام ديگری نيز قطعی شده است
 آيا شما وکالت هيچ يک از متهمان محکوم شده به اعدام را عهده دار شده ايد؟
بله من وکالت شيرکوه عارفی را پذيرفته ام که در زندان سقز محکوم به اعدام 
شده است و همچنين وکالت حبيب اهللا گل پری پور که در زندان مهاباد برايش 

حکم اعدام صادر شده است که اتهام هر دو اين دو زندانی کرد، اقدام عليه امنيت 
 .ملی عنوان شده و برايشان حکم محاربه صادر کرده اند

آيا اجرای اين حکم قطعی شده است و به شما در مورد زمان اجرای اين احکام 
 هم خبری داده اند؟

نه هنوز نمی دانم، مثل همان موارد قبلی که هيچ پاسخی ندادند و بی خبر اعدام 
 شدند، نگران هستم که باز اين مساله تکرار شود

 برای عدم تکرار اين اعدام های ناگهانی آيا هيچ تدبيری می شود انديشيد؟
اميدوارم رهبری جمهوری اسالمی خودشان کاری بکنند که . نمی دانم چه بگويم

جلوی اين تندروی ها گرفته شود و دستگاه قضايی کشور قانونمند شود تا همه ما 
 .راحت شويم، مردم راحت شوند و بحران بيش از اين کشور را نسوزاند

 

المللي در  هاي بين   هاي ايراني در آب بازرسي تمام كشتي
 صورت تصويب قطعنامه

 
 :راديو فردا

نويس  شنبه اعالم کرد که در صورت تصويب پيش يک مقام ارشد آمريکا روز سه
قطعنامه جديد ارائه شده از سوی دولت آمريکا به اعضای شورای امنيت سازمان 

المللی بازرسی  ها و بنادر بين آب های ايرانی در  ملل عليه ايران، تمام کشتی
 . خواهند شد

  رتبه آمريکايی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه اين مقام عالی
هايی  گفت که اين قطعنامه همچنين شامل بندی برای بازرسی دقيق از محموله

 . های آزاد به مقصد ايران در حرکتند های مختلف و آب است که از بنادر کشور
نويس در صورت مشاهده هرگونه  اين مقام رسمی افزود که بر اساس اين پيش

محموله مشکوک نظامی مربوط به تسليحات متعارف و موشکی، کشورها 
 . موظفند آنها را ضبط کنند

پيشتر هيالری کلينتون، وزير خارجه آمريکا، در گزارشی به کنگره اين کشور 
زودی در اختيار تمامی  نويس قطعنامه جديد عليه ايران به ضمن اعالم اين که پيش

اعضای شورای امنيت قرار خواهد گرفت از موافقت روسيه و چين با اين 
 . نويس خبر داده بود پيش

نويس قطعنامه  خانم کلينتون همچنين افزود که توافق به دست آمده بر سر پيش
 . های تهران در روزهای اخير است ها بهترين پاسخ به تالش تحريم

شود که اين قطنامعه جديد مشابه قطعنامه سال گذشته سازمان ملل عليه  گفته می
های اتمی و موشکی اين کشور هردو هدف  کره شمالی است که در آن برنامه

 . قرار گرفته بود
نويس قطعنامه جديد، کشورها ضمن رعايت ممنوعيت فروش  بر اساس پيش

های موشکی،  هشت نوع سالح سنگين از قبيل تانک، خودروهای زرهی، سيستم
های نظامی به ايران، موظفند  کوپترهای جنگی و نيز کشتی هواپيماها و هلی

های خارجی  های ايرانی و کشتی های مشکوک بارگيری شده را در کشتی محموله
 . به مقصد ايران متوقف کنند
های عضو سازمان ملل موظفند که  نويس کشور همچنين بر اساس اين پيش
های باربری هوايی و خطوط حمل و نقل دريايی  اطالعات خود را از شرکت

ها را  ايران که احتمال دارد با عوض کردن نام شرکت قصد دور زدن تحريم
 . داشته باشند در اختيار سازمان ملل قرار دهند

مون، دبيرکل سازمان ملل، خواسته شده  -نويس از بان گی  همچنين در اين پيش
است با تشکيل يک گروه کارشناسی برای نظارت بر اجرای اين قطعنامه اولين 

 . گزارش خود را پس از سه ماه به شورای امنيت ارائه دهد
ای ارائه شده دولت اياالت متحده  صفحه نويس ده های ديگر از پيش در بخش
 . اند های ايرانی نيز هدف قرار گرفته های بانکی، بيمه و شرکت سيستم

های  نويس قطعنامه تازه عليه جمهوری اسالمی يک روز پس از تالش خبر پيش
های احتمالی شورای امنيت منتشر شد که در آن سران  تهران برای مقابله با تحريم

کيلوگرم از اورانيوم  ١٢٠٠کشورهای ايران، برزيل و ترکيه موافقت کردند تا 
شده ايران در خاک ترکيه به امانت گذاشته شده و در برابر آن  درصد غنی ۵.٣
شده برای رآکتور اميرآباد تهران به ايران  درصد غنی ٢٠کيلوگرم اورانيوم  ١٢٠

 . تحويل داده شود
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تعطيل ادارات دولتی به مدت . دولتی و مدارس و دانشگاه های تهران تعطيل است
نفر از  ١۵سخنگوی دولت اعالم کرده چون . پنج روز يک امر غير عادی است

سران کشورها از جمله رييس جمهور زيمباوه قراراست به ايران بيايد بنابراين 
سوال اين است که آيا دولت ايران به مرحله ای رسيده که  .تعطيل اعالم کرده اند

برای تامين امنيت ميهمانان خودش مجبور است که حتی ادارات دولتی را تعطيل 
نفر از سران کشورهای  ٣٠کند؟ فراموش نکنيم که در زمان آقای خاتمی بيش از 

اسالمی برای شرکت در کنفرانس اسالمی به تهران آمدند وحتی يک ساعت هم 
حال وضعيت کشور به کجا انجاميده که مجبورند  .ادارات دولتی تعطيل نشد

دانشگاه ها را تعطيل کنند و از مردم بخواهند که از شهر شهر بروند بيرون برای 
اينکه تامين امنيت برای روسای جمهوری ميهمان از جمله رييس جمهور زيمباوه 

 «.بشود
اگر مساله ديگری در تعطيل پنج روزه مطرح بود غير از مساله  «: عبادی افزود

عنوان شده چرا آن را از مردم پنهان می کنند؟ عدم شفافيت درمورد عملکرد 
سياسی دولت واينکه مردم را محرم ندانند چيزی نيست جز اينکه از مردم می 

 «.حکومتی که از مردم می ترسد به اين معنی است که ضعيف است. ترسند
با حضورالريجانی شاهد زوال بيشتر قوه قضاييه هستيم، : شيرين عبادی

 .گزارشگر شکنجه سازمان ملل فورا به ايران برود

 «مقايسه جنايتكار با گروگان، گستاخي است»
  

 

 

 

 
 :دويچه وله

عامل قتل دکتر بختيار، پس از ورود به ايران با استقبال رسمی روبرو شد و 
های  راد، بحثی جدی را نيز دررسانه آزادی وکيلی. نام گرفت"اسوه مقاومت"

آيا جنبه سياسی اين تصميم، بر وجه حقوقی و قانونی آن . فرانسه دامن زده است
 چربد؟ می

وله از  دکتر عبدالکريم الهيجی، وکيل دکتر شاپور بختيار، در مصاحبه با دويچه 
قانونی بودن اين آزادی و از کوتاهی دولت فرانسه در توضيح واقعی اين تصميم 

 .گويد در برابر افکار عمومی می
سال از محکوميت  ١٨وزارت کشور فرانسه با اتکاء به سپری شدن : وله دويچه

اين تصميم، از نظر حقوقی . آقای وکيلی راد، باقی حبس ايشان را بخشوده است
 کامال موجه بود؟

بينی قانون آيين دادرسی کيفری فرانسه، محکوم به  طبق پيش :عبدالکريم الهيجی 
حبس ابد، با توجه به شرايط و احوال وقوع جنايت، بايد حداقلی را در زندان 

بر اساس اين قانون، دادگاه جنايی پاريس که من هم در آن شرکت داشتم، . بگذراند
سال از دوران محکوميت خود را در  ١٨کم  راد بايد دست اعالم کرد که وکيلی

توانست از تابستان گذشته تقاضای آزادی  به اين ترتيب، او می. فرانسه بگذراند
از . سال بيشتر از زمان معمول در زندان ماند مشروط کند و عمال هم حدود يک

 . نظر قوانين تخلفی صورت نگرفته است
 
 
 
 
 
 
 

راد بالفاصله پس از آزادی به تهران رفت، چه معنايی  که آقای وکيلی و اين
 داشت؟ اين هم از نظر قانونی فاقد ايراد بود؟

وزير . اين عمل از نظر قضايی مشکلی ندارد اما از نظر سياسی قابل انتقاد است
خارجه فرانسه پس از بازگشت خانم رايس در چند مصاحبه گفت که اين آزادی 

اما ما که . هيچگونه ارتباطی با پرونده دو ايرانی در دادگستری فرانسه ندارد
نژاد در چند  کنيم، بياد داريم که آقای احمدی عنوان ناظر به اوضاع نگاه می به

گفتگو از جمله با تلويزيون فرانسه تاکيد کرده بود که آزادی رايس مشروط به 
 .آزادی دو ايرانی است

 

 : شيرين عبادی
با حضورالريجانی شاهد زوال بيشتر قوه قضاييه هستيم، 

 گزارشگر شکنجه سازمان ملل فورا به ايران برود
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 گويا نيوز
شيرين عبادی رييس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل سال 

در گفت وگويی با کمپين بين المللی حقوق بشر از دبيرکل سازمان ملل  ٢٠٠٣
خواست که پيش از آنکه اعدام های ديگری در ايران صورت بگيرد گزارشگر 
مخصوص بازداشتهای خودسرانه و گزارشگر مخصوص شکنجه را به ايران 

 .ارسال کند
اين درحالی است که جعفرپناهی با انتشار نامه ای از آزارواذيت روحی خود و 

طی هفته جاری نيز دادستان تهران با دفاع از . اعتصاب غذای خود خبرداده است
 .های انجام شده منتقدان احکام اعدام را تهديدکرد اعدام

عبادی گفت که اعدام اخير پنج زندانی سياسی اين خطر را در بر دارد که حکم 
اعدام برای ساير متهمان سياسی که درکيفرخواست تقاضای اعدام برای انها شده 

دولت ايران چندی قبل اعالم کردکه اجازه ورود به  «  :صادر واجرا شود
اگر اين حرف درست باشد و . گزاشگران مخصوص حقوق بشر را خواهد داد

آنها بخواهند به وعده خود عمل کنند بنابراين هر چه زودتر بايد به گزارشگران 
بهتر . اگر چه هنوز اجازه ويزا صادر نشده است. اجازه ورود به ايران بدهند

است هرچه زودتر دولت ايران به وعده خود عمل کند و برای گزارشگران ويژه 
ويزا صادر کند تا آنها به ايران بروند و دولت ايران کليه پرونده ها را در اختيار 

آنها بگذارد و امکان دسترسی به زندان و خانواده افرادی که اعدام شده اند و 
تا با بررسی يک مقام بين . همچنين ساير خانواده زندانيان سياسی را فراهم کند

 «.المللی بی طرف حقايق ثابت شود
عبادی با نگاهی به عملکرد قوه قضاييه ايران از زمانی که صادق الريجانی 

متاسفانه در ماه های اخير  «: رياست قوه قضاييه را به عهده گرفته گفت
خصوصا بعد از آنکه آقای الريجانی قوه قضاييه را تحويل گرفتند هر چه بيشتر 

شاهد زوال استقالل قوه قضاييه هستيم و دردادگاه ها می بينيم که سياست نقش 
عمده را بازی می کند وبسياری از متهمان سياسی عنوان می کنند که احکام آنها 

قبال به وسيله مامورين امنيتی تعيين می شود به قاضی می گويند وقاضی همان را 
 «.تاييد می کند

درحالی که طی ماه های اخير بر اساس بخشنامه شورای عمومی ديوان عالی 
کشور پرونده های اعدام با تاييد در دادگاه تجديد نظر برای اجرای احکام ارسال 

اين رويه «: می شود، شيرين عبادی چنين روندی را برخالف قانون خواند وگفت
کامال خالف قانون است و يکی از مشکالت ما اين است که عده ای از مامورين 
دولتی حتی خود را باالاز قوانين جمهوری اسالمی می دانند و حاضر به تمکين 

از قانون نيستند اين روش خالف قانون است و بايد بگويم اين تخلفات بيشتر 
 «.درموردمتهمان سياسی انجام شود

عبادی همچنين در خصوص تبريه حسين شريعتمداری مدير مسوول کيهان 
اين نيزنمونه ديگری است از عدم  « :ازشکايات وی عليه اين روزنامه گفت 

مفيدی فقط ) بدالسادات(درحالتی که فردی مانند خانم . استقالل محاکم دادگستری
به جرم نوشتن حقايق در زندان هستند می بينيم که افرادی ديگر با داشتن اتهامات 

جز اينکه بگويم متاسفم به حال . بسيار قوی تر و داليل کافی تبريه می شوند
 «.دادگستری که به اين روز افتاده مساله ديگری ندارم

خشونت همواره نشانه «رييس کانون مدافعان حقوق بشر با گفتن اينکه اعمل 
به تعطيل کردن روزهای يک شنبه و دوشنبه گذشته  »ضعف يک حکومت است

توسط دولت اشاره کرد و آن را نشانه احساس ناامنی دولت از خودش از سوی 
ديگر ما شاهد هستيم که در حال حاضر به مدت پنج روز پايتخت را تعطيل 

اندو تمام ادارات دولتی تعطيل شده اند يعنی درحالتی که جمعه روز تعطيل  کرده
رسمی است در ايران و دوشنبه هم تعطيل رسمی بوده براساس تقويم، دولت آمده 

 شنبه ويک شنبه را هم در پايتخت تعطيل اعالم کرده و گفته که تمام ادارات 
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 تحريم بيشتر ايران هنوز منتفي نشده است
 
 
 
 
 
 

 دويچه وله
به گفته . نويس قطعنامه چهارم شورای امنيت اعالم کرد روسيه موافقت خود را با پيش 

نويس را به اطالع آمريکا  هيالری کلينتون، چين نيز پيش از اين موافقت خو د با اين پيش
 .رسانده است

برپايه گزارش خبرگزاری فرانسه، سرگئی الوروف وزيرخارجه روسيه، روز چهارشنبه  
در يک تماس تلفنی با همتای آمريکائی خود هيالری کلينتون ) بهشت اردی ٢٩آپريل،  ١٩(

ها عليه جمهوری  ای که برای گسترش تحريم  نويس قطعنامه بر موافقت کشورش با پيش
 .اسالمی تسليم شورای امنيت شده، تاکيد ورزيد

 
 اهميت؟ قطعنامه چهارم، مهم يا بی 
نژاد اميدوار است که با امضای موافقتنامه انتقال اورانيوم به ترکيه، مانع از  دولت احمدی 

به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزرای . تصويب قطعنامه چهارم در شورای امنيت شود
خارجه روسيه و آمريکا، در تماس تلفنی روز چهارشنبه خود، درباره نتايج امضای اين 

وضعيت پس از توافقنامه تهران، بايد «:الوروف بعدا گفت. وگو کردند موافقتنامه نيز گفت
اکبر  در اين ميان، خبرگزاری فارس به نقل از علی ».با دقت بسيار مورد تامل قرار گيرد

کشورهای صاحب حق وتو، در «:صالحی سرپرست سازمان انرژی اتمی ايران نوشت
 ».های بيشتر عليه ايران، اعتبار خود را از دست خواهند داد صورت فشار برای تحريم

ما، مثل موارد گذشته منتظر «: صالحی، همزمان به شبکه تلويزيونی دولتی خبر گفت
برپايه  ».ها با تصويب يک قطعنامه جديد چيزی به دست نخواهند آورد مانيم، زيرا آن می

نويس تهيه شده از  حال اعتراف کرد که پيش گزارش خبرگزاری آلمان، صالحی در عين
در «: وی، تاکيد ورزيد. رساند المللی ايران آسيب می به وجهه بين ١+۵سوی گروه 

صالحی به اين ترتيب . »شوند شورای امنيت افراد آگاهی هستند که مانع از اين کار می
اهميت بودن قطعنامه شورای امنيت، به مخالفت  نشان داد که ايران، به رغم تاکيد بر بی

 .برخی از اعضای غيردائم شورا با آن اميد بسته است
 
 اعتماد غرب، همچنان بی 
اکبر صالحی واکنشی است به سخنان هيالری کلينتون وزيرخارجه اياالت  اظهارات علی 

نويس قطعنامه جديد را سندی قوی  وی، پيش). آپريل ١٧(شنبه  متحده آمريکا در روز سه
. اند ها بحث و بررسی با آن موافقت کرده دانست و گفت که چين و روسيه نيز پس از هفته
نژاد، با هدف ايجاد شکاف در شورای  بسياری از ناظران اعتقاد دارند که دولت احمدی

 .امنيت، توافقنامه انتقال اورانيوم کم غلظت به خاک ترکيه را امضا کرد
سازی اورانيوم را دليل  گزارش خبرگزاری آلمان، اعالم تصميم ايران برای ادامه غنی 

دوست،  ميهمان. کند نژاد ارزيابی می نيت دولت احمدی اعتمادی غرب به حسن اصلی بی
خارجه جمهوری اسالمی، بالفاصله پس از امضای توافقنامه تهران گفت  سخنگوی وزارت

درصد، در  ٢٠که به رغم انتقال اورانيوم کم غلظت، ايران به غنی سازی اورانيوم تا 
 .داخل خاک خود همچنان ادامه خواهد داد

 
 ها پيشينه تحريم 
قطعنامه جديد، در صورت تصويب، چهارمين قطعنامه تنبيهی شورای امنيت عليه  

 ٣ميالدی تاکنون  ٢٠٠۶اين شورا، از ماه دسامبر سال . جمهوری اسالمی خواهد بود
ها بلندتر  ، فهرست تحريم٢٠٠٨در ماه مارس . قطعنامه عليه ايران تصويب کرده است

اتمی، نظارت بر اعتبارات  در قطعنامه سوم، ممنوعيت سفر خارجی همکاران برنامه. شد
 . بينی شد های بانکی ايران، پيش صادراتی و بستن برخی از حساب

های سپاه پاسداران در خارج، کنترل شديدتر  نويس قطعنامه چهارم، بستن حساب در پيش 
افزارهای غيراتمی  های حامل کاال برای ايران و همچنين جلوگيری از ارسال جنگ کشتی

 .بينی شده است به ايران پيش
 
 های اروپا و آمريکا تحريم 
گسترش داد  ٢٠٠٨ها را برای آخرين بار از دهم نوامبر سال  اتحاديه اروپا، دامنه تحريم 

تن از  ١۴همچنين صدور ويزا برای . ايرانی را مسدود کرد ٢٨های بانکی  و حساب
گذشته،  اين ليست سياه، در نوامبر سال. همکاران برنامه اتمی و تسليحاتی ايران ممنوع شد

 .يکبار ديگر تکميل شد
سال پيش، به دنبال اشغال سفارتخانه و گروگان  ٣٠اياالت متحده آمريکا، برای اولين بار  

های خود در تهران، جمهوری اسالمی را به پشتيبانی از ترور متهم و   گيری ديپلمات
هائی که متهم به  با بلوکه شدن نقدينه شرکت ٢٠٠٨ها، در سال  اين تحريم. تحريم کرد

عالوه بر اين، شهروندان آمريکائی از . اند، تکميل شد همکاری با برنامه اتمی ايران شده
های  ها منع شدند و لشگر القدس سپاه پاسداران، در فهرست سازمان معامله با اين شرکت

دهد  ها امکان می اين امر، به آمريکا، اتحاديه اروپا و متحدان آن. تروريستی جای گرفت
 .ها را بلوکه کنند های سپاه پاسداران را ببندند و موجودی آن که حساب

پرونده کلوتيلد رايس درست ده روز پس از بازگشت مجيد کاکاوند به ايران به 
دادگاه انقالب رفت و دادگاه عليرغم اتهام جاسوسی به اين خانم، او را به پنج سال 

فورا هم پاسپورت او را دادند . حبس و پس از آن به پرداخت جريمه محکوم کرد
راد را فردای روز  وزير کشور فرانسه، حکم اخراج وکيلی. تا به فرانسه بيايد

دهد بگويم که  تمام اين داليل به من اجازه می. ورود رايس به کشور صادر کرد
وزير خارجه فرانسه و ديگر مسئوالن فرانسوی مردم را احمق فرض کردند و 

ای جز تن دادن به  جرات نکردند بگويند که ما برای آزادی شهروند خود چاره
 . های جمهوری اسالمی نداشتيم خواست

. توانستند بگويند زيرا روند کار، مخالفتی هم با قوانين فرانسه نداشت اين را می
سال از حکم خود را سپری کرده بود و استرداد مجيد کاکاوند  ١٨آن جنايتکار، 

خواهند  مشکل اينجاست که نمی. شد به آمريکا هم مشمول قوانين فرانسه نمی
برند که در  کار می در نتيجه زبانی را به. جمهوری اسالمی را تروريست بخوانند

يعنی زبانی که هيچ معنايی از آن در ". زبان چوبی"گويند  فرانسه به آن می
 .آيد نمی
راد، قاتل به معنای متعارف آن نبود و قتلی  گونه که شما گفتيد، آقای وکيلی همان

های  حساسيت. تروريستی به سفارش جمهوری اسالمی صورت گرفته بود
های اخير نسبت به تروريسم در جهان غرب ايجاد شده و  ای در سال ويژه

دولت فرانسه . فرانسه هم در کارزار جهانی مقابله با تروريسم شرکت فعال دارد
 دهد؟ به اين تناقض چه پاسخی می

اش،  کنم که جمهوری اسالمی تنها در ارتباط با کشتن بختيار و منشی من تاکيد می 
کند و آدم  گيری می جمهوری اسالمی سی سال است گروگان. تروريست نيست

دولت فرانسه بايد دولت . کلوتيلد رايس هم گروگان جمهوری اسالمی بود. کشد می
دادگاه . کرد گيری دارد طرح می دهه سابقه گروگان عنوان دولتی که سه ايران را به

من . المللی بود، هيات منصفه نداشت راد چون در ارتباط با تروريسم بين وکيلی
آنجا بودم و وقتی رييس دادگاه از ساير قضات پرسيد که آيا سرنخ اين جنايت در 

در . تهران و در دست مقامات عاليرتبه جمهوری اسالمی بوده، پاسخ آری بود
همان دادگاه برای دو عامل ديگر جنايت که فراری بودند و چند نفر از بلندپايگان 

اين پرونده . ، کارت زرد صادر شد و پرونده هنوز مفتوح است جمهوری اسالمی
 . المللی است که مقدم بر پرونده جنايت ميکونوس بود، از مصاديق تروريسم بين

منظور از سوال اين بود که صرفنظر از اين تصميم و تبادل ميان ايران و 
المللی  فرانسه، اين شکستی برای فرانسه نيست که حضور فعال در کارزار بين

 مبارزه با تروريسم دارد؟ 
گردد و تصميم  های کشورها برمی مسئله به آزاد کردن گروگان! مسلم است

ها تشويق نشوند وجان شهروندان هيچ کشوری هم  درست آن است که تروريست
گوييم اگر کشورهای دمکراتيک ناچارند در  عنوان ناظر می ما به. به خطر نيفتد

مواردی برای حفظ جان شهروندان خود کاری کنند که مرجح بر اصول 
ها  اين. کم حقيقت را بگويند که ما مجبور بوديم بشر و دمکراسی باشد، دست حقوق

گوييم  ما می. گويند پردازند و نمی ها می حتی در برخی موارد باج هم به تروريست
 . گفتند در اين مبادله اخير که باجی هم همراه نداشت، بايد حقيقت را به مردم می

 گويند؟ شما وکيل خانواده بختيار هستيد، آنها چه می
راد هم  در محاکمه وکيلی. من وکيل شاپور بختيار بودم نه وکيل خانواده آنها

المللی حقوق بشر حضور داشتم زيرا پشت اين  بعنوان ناظر فدراسيون بين
خواستيم بدانيم دادگستری فرانسه  محاکمه، جمهوری اسالمی قرار داشت و ما می

اند و  دختر و پسر ارشد دکتر بختيار متاسفانه فوت کرده. چه رفتاری خواهد کرد
مسلم است که آنها از اين وضعيت راضی . فرزندان ديگرش هم در آمريکا هستند

راديو تلويزيون فرانسه نيز طی روزهای اخير، رفتار انجام شده را در . نيستند
گويند اين اقدام، مغاير  منتقدان می. خور يک کشور دمکراتيک ندانسته است

 . قوانين کشور نبوده اما منزلتی هم برای دولت فرانسه در برنداشته است
از قرار دولت ايران به تالفی احترامی که دولت فرانسه در استقبال رسمی از 

راد  خانم رايس به او گذاشت، معاون وزير خارجه را به پيشواز آقای وکيلی
 . را به او داد" قهرمان ملی"فرستاد و لقب 

 راد بعنوان جنايتکار محکوم به حبس ابد شد و  اما تفاوت اين است که وکيلی. بله
که افتضاح گروگانگيری رايس بر  اش يک ماه طول کشيد، در صورتی محاکمه

دختری را يکماه و نيم در حبس . همه دنيا از جمله بر مردم ايران روشن بود
داشتند، دادگاه نمايشی او را به صورتی مسخره در تلويزيون نشان دادند و  نگاه

مقايسه کردن مورد يک . بعد به جريمه محکوم کردند که نوعی باج و اخاذی بود
ش را جمهوری اسالمی ضمنی ثابت کرد و جنايتکاری که  ا گروگان که بيگناهی

 .اش محرز شده، نهايت گستاخی از سوی جمهوری اسالمی است جرم
 مهيندخت مصباح: گر مصاحبه
 بهمن مهرداد: تحريريه
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چه دادگاهی اين احکام را صادر کرده است و آيا صالحيت رسيدگی به موضوع 
 را داشته و براساس چه مواد قانونی اين احکام صادر شده ؟ 

البته بايد به اين مساله اشاره کنم که اصال موضوع تجمع و   -دادگستری گناباد  - 
اخالل در نظم نبوده ،بلکه آنها در مخالفت و دشمنی با دراويش گنابادی چنين 

اقدامی کردند که در اثبات اين حرف به کيفر خواست تنظيم شده از طرف 
دادستان در کيفرخواست در مقدمه چهار صفحه ای دست . دادستان اشاره می کنم

به توهين ، بی ادبی ، افترا ، تهمت و سخنان کذب عليه بزرگان اين سلسله و 
دراويش زده که ربطی به پرونده نداشت وليکن اين سوءنيتآنها را اشکار کرد که 

هدف از چنين اعمالی چه بوده است که اين اتهامات يک جرمی جديد بود که 
دادستان مرتکب شد و قاضی دادگاه نيز می بايست اگر عدالت در جلسه رسيدگی 
وجود داشت عواقب اين نوع اتهام زدن را هم به دادستان تذکر می داد يا داليل او 
را می خواست که همه می دانيم چنين نمی شود و بايد اين دادگاه را دادگاه تفتيش 

عقايد بناميم که بر اين اساس ، خير صالحيت ندارد چون تفتيش عقايد مطابق 
قانون مجازات اسالمی  618قانون اساسی جرم است، ولی ظاهرًا بر اساس ماده 

 . محکوم به اخالل در نظم عمومی شدند  ، دراويش
 
چون موضوع اخالل در نظم عمومی سرفصل بسياری از احکام صادره از  

در مورد پرونده دراويش هم همين موضوع مطرح . سوی قوه قضائيه است 
باتوجه به اينکه بيدخت مزار و مقابر دراويش هست آيا تجمع در آن . بوده است

مصداق تجمع برای اخالل در نظم منظور می شود؟ دفاع شما در اين باره چه 
 بود؟

نه تنها تجمع در آنجا مخل نظم نيست بلکه همه به اين مساله آگاهی دارند که .خير 
در بيدخت يک آرامش خاصی بر قرار است که خود دادستان گناباد نيز بدين نکته 
اشاره کرد وليکن موضوع چيز ديگری بود که بنده نيز در دفاعياتم به اين مساله 

اگر به عنصر   نه جرم است و نه غير قانونی است و  اشاره کردم که اوال تجمع
قانون مجازات اسالمی نيز توجه کنيم در آنجا به هياهو جنجال  618قانونی ماده 

و حرکات غير متعارف و اخالل در کسب و کار مردم و مسايل ديگر اشاره کرده 
که عمل موکلين بنده مصداق هيچ کدام از اينها نيست ودر قانون اساسی نيز 

برای تجمع صدور اجازه از مرجعی   27همانطور که اشاره شد ، در اصل 
خاص را شرط ندانسته ودر آنجا ممنوعيت را مشروط به حمل سالح 

وليکن در اين گونه پرونده ها جرم و مجرم و مجازات از قبل تعيين شده .دانسته
 .است و به دفاعيات وکيل توجه نمی شود

  
جمهوری اسالمی همواره تاکيد داشته که گرايشات صوفيانه، انحراف در آداب 

آداب  آيا در ميان اتهامات مطروحه به . مذهبی آنها را نيز به همراه داشته است
 و سنن مسلک درويشان هم ايراد وارد شده بود؟

مسئله بدعت گذاری و انحراف در عقايد مذهبی به دراويش در اين پرونده . بله  - 
هم وارد شد و دادستان گناباد ، مسير صدور کيفرخواست خود را هم در همين 

 . جهت سوق داده است 
  

اتهام موکالن شما امنيتی و سياسی تعريف می شد يا مذهبی و اعتقادی؟ آيا شما 
  صالحيت دادگاه را در بررسی موضوع اتهامات تاييد می کنيد؟

در قوانين ايران با همه کاستيهايش در هيچ کجا درويشی و درويش بودن را به  
عنوان جرم مطرح ننموده است واز طرفی مکتب درويشی و تصوف مردود همه 

اما . علما و متشرعين نيست و در خصوص آن اجماع واحدی وجود ندارد 
که تابع يک طيف فکری خاص می   مراکز امنيتی و قضايی  متاسفانه بعضی

به نام دفاع از مذهبی که خود را منتسب به آن می کنند با دراويش دشمنی   باشند
نموده و از قانون نيز در همين راستا استفاده ابزاری می نمايند لذا چون اتهامات 
موکلين اساسا منطبق بر موازين قانونی نمی باشد ،حقيقتا اتهامات هم اعتقادی و 

در نتيجه برای سرکوب و منکوب نمودن دراويش از قانون و .سياسی است   هم
   .محاکم قضايی صرفا استفاده ابزاری می شود

  
پروانه وکالت برخی وکالی دراويش گنابادی باطل شده است  گفته می شود که 

 آيا شما اين اخبار را تاييد می کنيد؟. و آنها با محدوديت هايی مواجه شده اند 
بله پروانه دو تن از همکاران من آقايان اميد بهروزی و مصطفی دانشجو ، به  

دليل دفاع از حقوق شهروندی دراويش باطل شده و با محدوديت نيز مواجه شده 
در ساير پرونده های دراويش نيز وکالی ديگر هم . اند واين مورد تأييد است 

 .تحت تعقيب قضايی قرار گرفته اند 

 : وکيل پرونده دراويش
 در هيچ جاي قوانين ايران، درويش بودن جرم نيست

 فرزانه بذرپور 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : جرس
، عده ای از افراد  23حدود ساعت  شامگاه سه شنبه بيست و يکم ارديبهشت ماه

لباس شخصی که خود را منتسب به پايگاههای نيروی مقاومت بسيج می ناميدند ، 
با اجتماع مقابل حسينيه دراويش نعمت اللهی گنابادی در شهر کرج ، شعارهايی 
عليه تصوف سرداده و قصد حمله به حسينيه و درگيری با دراويش را داشتند که 

 .بالفاصله مراتب از سوی اهالی محل به نيروی انتظامی اطالع داده شد 
مأمورين انتظامی و يگان ويژه در محل حاضر شدند و راههای ورودی به 

برخی از مسئولين اطالعاتی و فرماندهان انتظامی . حسينيه را محاصره کردند 
نيز در ساعات اوليه تجمع در منطقه حاضر ، تا مانع از درگيری و يا هر گونه 

حمله ای شوند که البته اين امر منجر به بی حرمتی اجتماع کنندگان نسبت به 
اجتماع اين گروه از لباس شخصی ها علی رغم . مأمورين انتظامی نيز گرديد 

بامداد به طول انجاميد و نهايتًا با اعالم اين  2حضور مسئولين شهر تا ساعت 
موضوع که در شبهای آينده نيز حتمًا در محل حاضر خواهند شد ، منطقه را 

اين درگيری ها در حالی صورت می گرد که در هفته های پيش . ترک کردند
احکامی از حبس، شالق و نفی بلد برای بيست و چهارتن از دراويش صادر شده 

برای اطالع از جزئيات پرونده دراويش با يکی از وکالی دراويش، آقای . بود
در اين  "او با اشاره به پرونده هی دراويش می گويد. داوود منتظری گفتگو کرديم

گونه پرونده ها جرم و مجرم و مجازات از قبل تعيين شده است و به دفاعيات 
متن مصاحبه جرس با داوود منتظری وکيل دعاوی ."وکيل توجه نمی شود
    .در ادامه می خوانيد  دراويش گنابادی را

  
    بازداشت شدند؟  موکالن شما دقيقا چه زمانی و در پی چه حادثه ای

در پی برگزاری مراسم تدفين يکی از دراويش در  88دراوايل مرداد ماه سال  - 
عده ای از بستگان آن بيدخت از توابع شهرستان گناباد مزار متبرک سلطانی 

ماموران امنيتی و   مرحوم ، به بهانه ممنوعيت دفن اموات در اين محل توسط
به   متوفی  جمعی از دراويش و آشنايان.انتظامی بازداشت می شوند 

به زندان شهرستان گناباد مراجعه می   اين موضوع  پيگيری قضايی  منظور
در   آزاد نمی شوند مراسم سوگواری و قرائت قران  کنند وچون بازداشت شدگان

گناباد نه تنها موجبات آزادی   آنجا صورت می گيرد ، متاسفانه مسئو لين
چند نفر از   بازداشت شدگان را فراهم نمی کنند، بلکه با برخوردهای تند و خشن

روز بعد که اتفاقا روز مالقات عمومی با دادستان .دراويش را بازداشت می کنند 
از   دادگستری مراجعه کرده که  به  جمعی ديگر از دراويش  مجددا  نيز بود

قرار گرفته و اجتماع مسالمت آميز دراويش   طرف مامورين مورد ضرب و شتم
خاتمه می   و بازداشت و دستگيری  و پرتاب گاز اشک آور  باتوم  ضربات  با

در حال حاضر رای به محکوميت آنها به اتهام اخالل در نظم عمومی   يابد و
  .صادر شده است

  
هزارنفری از دراويش  4جمعيت  87بنا بر اخبار رسانه ها، در اسفند ماه سال  

مجلس شورای   در اعتراض به تخريب حسينيه دراويش گنابادی در مقابل
آيا موکالن . تن از ايشان دستگير شدند 800که حدود . تحصن کردند  اسالمی

 شما در آن تجمع حضور داشتند؟
بله عده ای از آنها حضور داشتند ولی اين موضوع ارتباطی به پرونده تشکيل  - 

شده عليه آنها در دادگستری گناباد ندارد و نمی تواند بهانه ای برای محکوميت 
مجدد قرار گيرد چراکه اعتراض به اقدامات غيرقانونی مأمورين ودستگاههای 

قانون اساسی ، از حقوق مسلم قانونی شهروندان کشور  27حکومتی برابر اصل 
است و دراويش هم مانند ساير هموطنان اين حق را برای خود قايل هستند که در 

هر زمان که ظلمی بر آنها وارد می شود ، در حرکتی جمعی و مسالمت آميز ، 
   .اعتراض خود را بيان نمايند 
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دير زمانی است آه آزادی را دربند آرده اند و آزادمردان و : "شده است، آمده
آزاد زنان را به آنج سلول ها روانه نموده اند و به اسم عدالت نام عدالت را خدشه 

دار و با نام مهروزی چهره مهر را تيره نموده اند و مهرورزترين ها بر اين 
مرزو بوم را به غل و زنجير آشيده اند تا بار ديگر ايمان بياوريم آه داستان پر 
  ".آين استبداد بر قامت دانشجو و اهل قلم اين مرزو بوم حكايت ادامه داری است

 جريانی که از هراس اطالع رسانی شفاف به : "اين بيانيه در ادامه می افزايد
و بی   است  دشمنی با جوانان قلم به دست و دانشجويان اين سرزمين برخاسته

محابا بر طبل لجاجت با نهادهای دانشگاهی و مدنی ايران می آوبد ؛ همچنان 
پروژه پرونده سازی برای فعالين دانشجويی و سياسی را در دستور آار خود 

قرار داده و با چسباندن اتهمات بی پايه و اساس منتقدان دلسوز را از ابتدايی ترين 
ما دستگيری علی مليحی و مهدی خدايی از فعالين . حقوق خود محروم می آند

  ".دانشجويی دانشگاه آزاد را در همين مسير قلمداد می آنيم
دانشجويان " :بيانيه فعاالن دانشجويی دانشگاه آزاد همچنين می افزايد

آزاد ضمن محكوميت تداوم بازداشت غيرقانونی دانشجويان و دانش   دانشگاه
آموختگان اين دانشگاه علی مليحی، مهدی خدايی، ميالد فدايی اصل، شيوا 

نظرآهاری، سينا گلچين، محمدعلی الهی، شهاب اکبرزاده، حميد پيروزفام، سعيد 
ملکی، امين کشاورز، پويا قربانی، فرامرز عبداهللا نژاد، مهران صفری، آرش 

دارد آه تمام قد در آنار ياران دربند خويش ايستاده اند و يقين  قاسمی اعالم می
دارند آه اين عزم مشترآی آه آنها را به حبس آشانده با صبر و اميدواری و 

  " .تالش مداوم ديگر دانشجويان به نصری قريب تبديل خواهد شد
  

  دانشگاه خواجه نصير؛ اعتراض به سردار جعفری
 

دانشجويان دانشکده مکانيک دانشگاه خواجه نصير روز گذشته، هم زمان با 
حضور سردار عزيز جعفری، فرمانده سپاه در اين دانشگاه با پخش تراکت هايی 

و همچنين پاشيدن رنگ بر روی ماشين سردار جعفری فرمانده سپاه، نسبت به 
  .حضور وی اعتراض کردند

اعتراض دانشجويان دانشگاه خواجه نصير در حالی صورت گرفت که وجود 
فيلمبردار از سوی  4نيروهای نظامی و امنيتی بعضا مسلح به همراه حداقل 

حراست دانشگاه، امکان هرگونه برپايی تجمع اعتراضی را از دانشجويان گرفته 
با اين وجود دانشجويان بر روی ماشين تويوتای لندکروز حامل فرمانده . بود

دانشجويان خواجه نصير همچنين همزمان با حضور . سپاه، رنگ سبز پاشيدند
فرمانده سپاه در دانشگاه، تراکت هايی حاوی شعارهايی بر عليه وجود فضای 

  .ديکتاتوری و اختناق در ايران پخش کردند
اين چندمين بار است که در دانشگاه خواجه نصير تجمعات و حرکات اعتراضی 

در روزهای گذشته اخباری  . نسبت به حضور مقامات عالی رتبه اتفاق می افتد
تن از دانشجويان دانشگاه به اتهام حضور در چنين  4اخراج حداقل   مبنی بر

  .تجمعاتی منتشر شده بود
  

  دانشگاه عالمه؛ تفکيک جنسيتی در دانشگاه
 

ها و خبرهايی که از تصويب آئين  در راستای کنترل وضع پوشش در دانشگاه
رسد، شنيده ها حاکی است  نامه مبارزه با بد حجابی در وزارت علوم به گوش می

گزارش ها حاکی . که دانشگاه عالمه طباطبايی طرح جديدی در دستور کار دارد
های دانشگاه عالمه به منظور کنترل بهتر  از آن است که در يکی از دانشکده

حجاب دانشجويان دختر، اين دانشگاه قصد دارد ورودی دختران و پسران را از 
  .هم جدا کند

در همين راستا صدر الدين شريعتی، رئيس دانشگاه عالمه در مصاحبه با 
خبرگزاری مهر با اشاره به برنامه های دانشگاه عالمه طباطبايی برای اجرای 

از دو سه سال پيش طرحی را آغاز کرديم که : "طرح عفاف و حجاب گفته است
طی آن در هر دانشکده فردی با درجه تحصيل ليسانس انتخاب شد و با 

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

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

همچنين پيش از اين اخباری منتشر شده بود که حکايت از بازرسی لپ تاب های 
  .دانشجويان پيش از ورود به دانشگاه داشت

 
 
 

  !خرداد، حق حضور در دانشگاه را نداريد 22
 ماشين سردار جعفري سبز شد

 آرش بهمنی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روزآنالين
خبر دادند که با نزديک شدن به سالگرد " روز"برخی از منابع دانشجويی به 

خرداد، روند احضار و تهديد فعاالن دانشجويی در دانشگاه های  22انتخابات 
مختلف کشور، سرعت بيشتری به خود گرفته است و از دانشجويان خواسته شده 

با اين حال دانشجويان در دانشگاه های مختلف . خرداد به دانشگاه نروند 22روز 
به حرکات اعتراضی خود ادامه می دهند و از جمله دانشجويان دانشکده مکانيک 

دانشگاه خواجه نصير روز گذشته، هم زمان با حضور سردار عزيز جعفری، 
  .فرمانده سپاه در اين دانشگاه، روی ماشين اورنگ سبز پاشيدند

ماموران حراست   در روزهای اخير: "گفت" روز"يکی از اين فعاالن به 
دانشگاه ها، برخی از افرادی را که پيش ازاين کمتر در فعاليت های دانشجويی 

حاضر بوده اما در حوادث پس از انتخابات، بازداشت شده اند، به کميته 
انضباطی احضار و آن ها را تهديد کرده اند که در صورت انجام هرگونه حرکت 

خرداد، عالوه بر آنکه  25خرداد و  22اعتراضی در روزهايی چون دوم خرداد، 
پرونده قضايی شان به سرعت مورد بررسی قرار خواهد گرفت، به جرم اقدام 
عليه امنيت ملی، از دانشگاه اخراج و به طور مادام العمر از تحصيل محروم 

اين افراد تهديد شده اند که در صورت رسانه ای کردن اين قضيه، . خواهند شد
  ".نيز برخورد مشابهی با آن ها خواهد شد

مأموران حراست به : "گفت" روز"يک فعال دانشجويی ديگر درهمين زمينه به 
خرداد، حق  22خرداد و  2برخ دانشجويان اعالم کرده اند در روزهايی چون 

وقتی اين افراد اعالم کرده اند که در اين . حضور در دانشگاه را نيز ندارند
روزها ممکن است کالسی تشکيل شود يا امتحانی برگزار شود، به آن ها اطمينان 

داده شده که در اين زمينه با اساتيد مربوطه هماهنگی های الزم انجام خواهد 
  ".شد

فعاالن دانشجويی در شهرهايی چون همدان، اراک، اصفهان، شيراز، کرمانشاه، 
  .رشت، زاهدان، سنندج و تبريز چنين احضارهايی را تاييد کرده اند

  
  پرونده جديد برای پيمان عارف

 
پيمان عارف، دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه تهران، برای بررسی پرونده 

او . تحديدنظر دادگاه انقالب تهران احضار شده است 54اتهامی خود، به شعبه 
خرداد ماه سال گذشته و در حالی که مشغول گذراندن دوره سربازی خود در 

  .وی حدود يک ماه پيش از زندان آزاد شده است. رشت بود، بازداشت شد
ضربه  74دادگاه بدوی، پيمان عارف را به تحمل يک سال حبس تعزيری و 

دادگاه  26همچنين قاضی پيرعباسی، رييس شعبه . شالق محکوم کرده بود
انقالب، اين فعال سابق دانشجويی را به محروميت مادام العمر از هرگونه 
  .حضور در تشکل های سياسی و فعاليت های مطبوعاتی محکوم کرده بود

اتهام پيمان عارف، در آن زمان تبليغ عليه نظام و توهين به رييس جمهور ذکر 
  .شده بود

    
 دانشگاه آزاد؛ روزه سياسی 

 
دانشجويان دانشگاه آزاد قصد دارند در صدمين روز بازداشت علی مليحی، برای 

  .آزادی تمامی دانشجويان دربند روزه اعتراضی بگيرند
دانشجويان دانشگاه آزاد با صدور بيانيه ای ضمن محکوميت تداوم بازداشت 

غيرقانونی دانشجويان و دانش آموختگان اين دانشگاه اعالم آردند که در روز 
  .ارديبهشت ماه ضمن تحصن، روزه خواهند گرفت 29چهارشنبه 

 در بيانيه ای که از سوی فعاالن دانشجويی دانشگاه آزاد در همين زمينه صادر 
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 اعتصاب غذای حبيب اهللا گلپری پور،
  زنداني كرد محكوم به اعدام 

 خبرگزاری هرانا 
حبيب اهللا گلپری پور، زندانی کرد محکوم به اعدام در زندان مهاباد از روز  

 .ارديبهشت ماه جاری، دست به اعتصاب غذا زده است 22چهارشنبه 
به گزارش آژانس خبری موکريان و بر اساس گفته ی خانواده ی اين زندانی، 

اعتصاب گل پری پور در اعتراض به صدور حکم اعدام و نيز محدوديت های 
 .اعمال شده در قبال وی در زندان می باشد

وکيل اين زندانی پيشتر در گقتگويی عالم کرده بود که موکلش حبيب اهللا گلپری 
پور، به اتهام محاربه از طريق فعاليت تبليغی و عضويت در يک حزب مخالف 

قانون مجازات اسالمی از سوی دادگاه انقالب به  190و  186نظام به استناد ماده 
 .اعدام محکوم شده است

 

 گريه بينوش براي جعفر پناهي
 شادی عليزاده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روزآنالين
در حاليکه جعفر پناهی در اعتراض به شرايط بازداشت خود دست به اعتصاب 

، ساخته عباس کيارستمی هم "کپی برابر اصل" غذا زده، جلسه مطبوعاتی فيلم 
  .ديروز در جشنواره کن با ياد جعفر پناهی، فيلمساز زندانی در ايران آغاز شد

در اين جلسه که با حضور کارگردان و ژوليت بينوش، بازيگر برجسته فرانسوی 
و ديگر عوامل فيلم برگزار شد، کيارستمی پيش از آغاز بحث درباره فيلمش با 

را يادآوری کند، ضمن اظهار تعجب از " نکته بسيار مهمی"اشاره به اينکه بايد 
بسيار عجيب است که فيلمسازی بخاطر ساخت فيلمی : "زندانی شدن پناهی، گفت

  ".که هنوز آماده نشده و کيفيت و چگونگی آن معلوم نيست، به زندان برود
خواند و گفت در نامه قبلی اش " هنر در زندان"کيارستمی زندانی شدن پناهی را 

هم اشاره کرده که مسئوالن فرهنگی مقصرند که فيلمساز را به راهی هدايت می 
  .کنند که فيلم بدون مجوز بسازد

کيارستمی گفت که امروزاز طرف خانواده پناهی تالش کرده اند با او تماس 
بگيرند و او گمان می کرد که می تواند با تماس با آنها در طول جلسه، خبر خوش 

آزادی پناهی را بدهد و اين روز را در خاطره سينما ثبت کند، اما روزنامه 
نگاران حاضر در جلسه به او يادآوری کردند که اين تماس برای اشاره به وخيم 

کيارستمی پس از شنيدن اين خبر . تر شدن اوضاع و اعتصاب غذای پناهی است
  "!چی فکر می کرديم، چی شد: "گفت

کيارستمی اضافه کرد که مسئوالن دولتی بايد پاسخ قانع کننده ای در اين مورد 
بدهند و از تماشاگران خواست دو سئوال در اين مورد بکنند، تا بعد به بحث 

  .درباره فيلم کپی برابر اصل بپردازند
دولت ايران با " :کسی پرسيد که آيا او هم مشکلی داشته و کيارستمی جواب داد

آنها با . سينمای مستقل که من و جعفر پناهی و ديگران کار می کنند مشکل دارد
سال است که دارم کار می کنم، اما آنها  40بنده . استقالل سينماگر مشکل دارند

چون فيلم من را دوست ندارند، فکر می کنند چون در غرب مورد توجه واقع 
حتی به من گفته اند که ما می دانيم تو روابطی . شده، حتمًا روابطی با غرب داريم

خيلی حرف در اين مورد دارم، اما بايد . اين ها با سوء تفاهم نگاه می کنند. داری
  ".برگرديم به فيلم

کيارستمی خواست که ايرانی های حاضر در سالن، سئوال دوم را درباره پناهی 
بکنند و خانم خبرنگاری با اشاره به دستگيری پناهی و ديگر جوانان شروع به 

در اين حال بود که ژوليت بينوش هم شروع به گريه کردن . اشک ريختن کرد
کرد و تصوير گريه او بارها و بارها در تلويزيون ها پخش و به مهمترين تصوير 

  .ديروز جشنواره تبديل شد

ميالد اسدي و بهاره هدايت، اعضاي شوراي مركزي دفتر 
  سال و نيم حبس تعزيري محكوم شدند 16تحكيم وحدت، به 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
بهاره هدايت و ميالد اسدی، دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، به 

 .ترتيب به نه سال و نيم، و هفت سال حبس تعزيری محکوم شدند
دادگاه انقالب به رياست قاضی مقيسه امروز  28به گزارش دانشجونيوز، شعبه 

اتحاديه سراسری انجمن های )دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت 
سال و شش ماه حبس تعزيری  16را در مجموع به ) اسالمی دانشجويان ايران

  .محکوم کرد
 :جزئيات احکام صادره به شرح زير است

سال و شش  9موارد مطروحه در پرونده بهاره هدايت که منجر به صدور حکم 
 :ماه حبس تعزيری گرديده است

اتهام تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی از طريق بيانيه ومصاحبه، شکستن 
 سال 5: در دانشگاه

 سال 2 : توهين به رهبری
 ماه 6: توهين به رئيس جمهور

خرداد  22هم چنين پرونده پيشين بهاره هدايت در رابطه با بازداشت وی در روز 
سال  2در ميدان هفت تير نيز با اين پرونده تجميع گشته است و و مدت  85سال 

 .حبس را افزوده است
سال حبس  7موارد مطروحه در پرونده ميالد اسدی که منجر به صدور حکم 

 :تعزيری گرديده است
 سال 5: اتهام اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام

 .سال 2: توهين به رهبری
دادگاه انقالب به رياست مقيسه صادر  28گفتنی است اين احکام توسط شعبه 

دی ماه سال گذشته در بند نسوان زندان اوين در  9بهاره هدايت از . گرديده است
آذر ماه سال گذشته و در بند  9هم چنين ميالد اسدی از . بازداشت به سر می برد

 .زندان اوين در بازداشت به سر می برد 350
 

 محكوميت عليرضا عزآباد دانشجوي كارشناسي آمار 
  به يك سال حبس تعزيري

 
 خبرگزاری هرانا

عليرضا عزآباد، از بازداشت شدگان وقايع بعد از انتخابات به يک سال حبس 
 .ضربه شالق محکوم شد ٧۴تعزيری و 

عليرضا عزآباد، دانشجوی کارشناسی آمار، دانشکده اقتصاد عالمه طباطبايی 
بهمن بازداشت شد و به اتهام اخالل در نظم و امنيت  ٢٠در روز   است که

خواند، در  می" اغتشاشات"ی قضاييه  چه که قوه عمومی از طريق شرکت در آن
  .دادگاه انقالب تحت محاکمه قرار گرفت ٢۶شعبه 

به نقل از دانشجو نيوز، عز آباد که با قرار کفالت از زندان آزاد شده، نسبت به 
 .حکم صادره اعتراض کرده است

هم چنين يکی از نزديکان اين دانشجو گفته است دانشگاه نيز او را دو ترم از 
 .تحصيل محکوم کرده است

های مربوط به اعتراضات مردمی  به گفته ی وی آقای عزآباد را از طريق عکس
 .در روز عاشورا شناسايی و بازداشت کرده بودند
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 1389ارديبهشت ماه   30

  ...به سينما قسم
جعفر پناهی نيز شايد بر همين اساس در آخرين سطور نامه اش از پشت ديوار 

تنها خواسته ام اين : "های اوين، تنها خواسته خود را چنين مطرح ساخته است
  ".است که جنازه مرا به خانواده ام تحويل دهند تا هر کجا که مايل اند دفن کنند

در پايان اين " طالی سرخ"و " آفسايد"کارگردان فيلم های مطرحی چون 
سخن به ميان آورده و سوگند خود را بر آن استوار ساخته " سينما"مکتوب، از 

به سينمايی که به آن معتقدم قسم می خورم تا تحقق خواسته هايم دست از : "است
  ".اعتصاب غذا برنمی دارم

  حمايت ها از پناهی 
پس از آن اعمال می شود " کارگردان سبز"گفتنی است فشارهای بی سابقه عليه 

که اوايل اين ماه، تعداد قابل توجهی از برجسته ترين سينماگران آمريکايی، 
برادران "، "جيم جارموش"، "رابرت دنيرو"، "مارتين اسکورسيزی"همچون 
فرانسيس "و " رابرت ردفورد"، "مايکل مور"، "استيون اسپيلبرگ"، "کوئن

امضا  - ما:" در حمايت از وی نامه ای نوشتند و تاکيد کردند " فورد کاپوال
درکنار رفيق فيلمسازمان در انفرادی می ايستيم و ضمن  -کنندگان اين نامه

نکوهش اين بازداشت، از دولت ايران می خواهيم که سريعًا جعفر پناهی را آزاد 
  ".کند

در داخل ايران نيز هنرمندان سرشناسی چون عباس کيارستمی، کيومرث پور 
اعتماد، اصغر فرهادی، فاطمه معتمدآريا،  احمد، مهدی هاشمی، رخشان بنی

به ... سامان مقدم و تهمينه ميالنی،  کامبوزيا پرتوی، شادمهر راستين پرتوی، 
  .ادامه بازداشت جعفر پناهی اعتراض کرده اند

همزمان جشنواره کن نيزبا اختصاص يک صندلی خالی به حعفر پناهی، 
ديروز هم .اعتراض به زندانی بودن او رابه صورت های مختلف نشان داده است

ساخته عباس کيارستمی، به جلسه " رونوشت مطابق اصل"جلسه مطبوعاتی فيلم 
يادبودی برای پناهی تبديل شد و پس از آن اشگ های ژوليت بينوش، هنرمند 
  .سرشناس فرانسوی بارها و بارها از شبکه های مختلف تلويزيونی پخش شد

در ميانه بحث ها کسی از کيارستمی پرسيد که آيا او هم می ترسد که دستگير 
من تا اين لحظه نترسيده ام، اما با دستگيری پناهی يک : "شود و کيارستمی گفت

  ".حريمی بين هنرمندان و دولت برداشته شد و برای همين هر چيزی ممکن است
بحث پناهی به موضوع اصلی جشنواره کن تبديل شده در حالی که پناهی از 

  .زندان اعالم اعتصاب غذا کرده و نامه تلخی توشته است
قرار است جلسه مفصلی هم با ياد پناهی در حاشيه جشنواره کن با حضور وزير 
  .خارجه فرانسه و فيلمسازانی چون بهمن قبادی و محسن مخملباف برگزار شود

 
  برهنه ام کردند: پناهی

جعفر پناهی کارگردان سرشناس حامی جنبش سبز روز سه شنبه با انتشار نامه 
ای ضمن اشاره به انواع فشارهايی که در زندان بر وی وارد می شود، اعالم 
  .کرد در اعتراض به اين روند دست به اعتصاب غذای تر و خشک زده است

جعفر پناهی پيش از ظهر ديروز با انتشار نامه ای خبر از آن داد که مسئوالن 
 کارگردان شهير  .زندان اوين وی را برهنه کرده و در هوای سرد نگاه داشته اند

تاکيد کرده است که اين اتفاق در روز شنبه هفته جاری رخ   حامی جنبش سبز
اوين  ۵۶در هجوم مامورين به داخل سلول )٨٩/٢/٢۵(شنبه شب : "داده است

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

 
  می فرستيم" بازداشتگاه ناامن"دخترت را به  

اين فيلمساز برجسته بين المللی در تشريح ديگر مصائب و فشارهايی که از سوی 
ماموران امنيتی به وی وارد می شود به بازجويی های صورت گرفته از وی در 

صبح روز يکشنبه اشاره می کند که در جريان آن بازجويان جعفر پناهی را تهديد 
بازجوی جعفر  .کرده اند که تمامی اعضای خانواده وی را دستگير خواهند کرد

پناهی به وی گفته است، سولماز پناهی، دختر او را بازداشت و روانه بازداشتگاه 
زندان رجايی شهر دارای بندهايی . در رجايی شهر کرج خواهند کرد" نا امنی"

  .است که بزهکاران بسيار خطرناک و سابقه دار در آنجا نگه داری می شوند
، همچنين در 1388رئيس هيات داوران جشنواره سينمايی مونترال در تابستان 

مواجه با ماموران امنيتی با اتهام فيلمبرداری از داخل سلول مواجه شده است؛ آن 
هم در شرايطی که زندانيان در بسياری از مواقع حتی برای دريافت کتاب از 

خارج از زندان نيز با مشکالت جدی دست و پنجه نرم می کنند و دسترسی پناهی 
  .به دوربين فيلمبرداری در زندان اوين غير قابل باورست

تا آنجا پيش رفته  "دايره"بازجويان عليه کارگردان فيلم پر آوازه " شکنجه سفيد"
با اين حرف ها قدرت تجزيه و تحليل را از من سلب "است که به گفته وی آنها 

  ".کردند
  نمی خواهم موش آزمايشگاهی شوم 

آقای پناهی در اعتراض به چنين فشارهای شديد روحی است که از سه روز پيش 
نخورده و نياشاميده چرا که معتقدست مقامات امنيتی قصد " هيچ چيز"تاکنون 

تا ) ٨٩/٢/٢۶(ازيکشنبه صبح: "بدل کنند" موش آزمايشگاهی"دارند او را به 
کنون هيچ چيز نخورده ام و نياشاميده ام و حال 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

مامور امنيتی  25گفتنی است در نخستين ساعات دهم اسفند سال گذشته نزديک به 
او را به همراه  کارگردان برجسته ايرانی،  با يورش به منزل جعفر پناهی، 

ميهمان ديگر که در خانه او حضور  15همسر و دختر وی و همچنين 
به تدريج تمامی بازداشت شدگان .بازداشت و به زندان اوين منتقل کردند داشتند، 

روز همچنان در زندان به سر می  80آزاد شدند اما جعفر پناهی پس از قريب به 
  .برد

  شروط پناهی برای شکستن اعتصاب 
جعفر پناهی که تاکنون از بديهی ترين حق قضائی خود يعنی مالقات با وکيل 

تماس و ديدار باخانواده و "به همراه " حق داشتن وکيل"محروم بوده است، 
آزادی بدون قيد و شرط تا تشکيل دادگاه و  «و  »اطمينان کامل از سالمت آنها

را سه شرطی عنوان کرده است که تنها با بر آورده شدن آن " صدور حکم قطعی
فعالين مدنی با اشاره به اوضاع . ها به اعتصاب آب و غذای خود پايان خواهد داد

سخت زندان ها، اعتصاب غذا را آخرين چاره برای اعتراض به سلب حقوق 
اين در حالی است که در سال های اخير برخی . قضائی و انسانی عنوان می کنند

اهللا فيض مهدوی پس از اعتصاب  از زندانيان سياسی همچون اکبر محمدی و ولی 
 غذا در زندان جان خود را از دست دادند
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 گفتگو ها و مقاالت

همزمان، اين اعدامها در بی خبری کامل وکال و خانوادگان و نيز عامه ی مردم 
ايا علنی نبودن اين اعدامها خود گويای نقض قانون . صورت پذيرفته است

نميباشد؟ ايا چنين جنايتهايی انهم از سوی دستگاه واليت فقيهی چه معنايی 
ميتواند داشته باشد؟ فکر نمی کنيد رژيم حاکم با اين خودسری ها و خون اشامی 

 ها در سراشيب زوال و سقوط افتاده است؟ 
فرزاد کمانگر، مهدی اسالميان و (همچنانکه وکيل سه نفر از زندانيان اعدامی 

های خود اکيدًا تصريح  آقای خليل بهراميان در تمامی مصاحبه) هويی شيرين علم
اند که روند رسيدگی به پرونده متهمان نامبرده از بدو تشکيل پرونده در  کرده

نهادهای امنيتی تا دادگاه و صدور حکم، حاوی نکاتی بسيار متناقض و مخالف 
نص صريح قانون اساسی بوده است، صرفا اصرار نهادهای امنيتی بر ارتباط 

يی شد برای  ترين سند مستدل، زمينه گذاری بدون ارايه کوچک متهمين با بمب
دليل نبود استقالل در قوه قضاييه و سيطره نهادهای  به. اجرای احکام اعدام

، شاهد اجرای عجوالنه و کامال سياسی  توتاليتر و امنيتی و نظامی بر اين قوه
 . احکام فوق بوديم

بيانيه موسوی و کروبی تا چه اندازه دستگاه قضايی رژيم را مورد چالش جدی 
قرار داده است؟ بنظر برخی از رسانه ها و سايت های کردی اين بيانيه ها در 

 شما چگونه فکر ميکنيد؟ . حد محکوم کردن اين فاجعه نبوده است
های  های آنها و توجه جريان با درنظرگرفتن جايگاه رهبران جنبش سبز و خطاب

توان اين انتقاد را وارد دانست که  ها می گيری مختلف به محتوای اين موضع
صرف ابراز مخالفت و واکنشی اوليه در اين سطح از جانب اين رهبرها 

البته نفس . تواند پرکننده ظرفيت خالی مابين جنبش سبز و کردستان باشد نمی
باشد اما مساله فقط  های اخير آقايان، حاوی حداقل بار مثبت نيز می گيری موضع

من هم با طرح چنين انتقاداتی تا حدودی موافقم که کليت . شود به اين ختم نمی
کردن  سمت ابزاری ها را به هايی با اين ادبيات بيشتر گمان گيری چنين موضع

ها برای تهييج بيشتر مردم در آستانه سالگرد انتخابات  توحش نهفته در اين اعدام
ها محکوم  تر اين اعدام اگر با ادبياتی صريح. دهد رياست جمهوری سوق می

 . شد گشتند قطعًا بسياری از انتقادات کمتر می می
شيرين علم هولی بعنوان يک زن جوان کرد با ان مظلوميت سمبوليک و زيربار 

نرفتن و تن ندادن به اعترافات و مصاحبه فرماليته ی رژيم کودتا، تا چه حد 
توانسته است با اين مقاومت نمادين سران حکومت کودتا را دچار شوک و 

 کابوس بنمايد؟ 
افتاده اجتماعی موجود در روستاهای دورافتاده  هويی جدا از بستر عقب شيرين علم

های  لحظه اروميه در دامان فرهنگی بزرگ شد که روح مقاومت در تمامی لحظه
عنوان يک زن و روحيه مشارکت  تمرکز بر نگاه جنسيتی به. آن نمايان است

آميز، شيرين را نه فقط به  گر و تبعيض جانبه عليه تمام فاکتورهای سرکوب همه
کند  گر تبديل می شکنجه/گونه بازجو انسانی مقاوم در برابر نگاه ملتمسانه و مايوس

بلکه مصرانه خواستار ابراز هويت خويش با زبانی ساده اما عميقا سياسی تحت 
اين روح مبارزه است که زندان را به پالتفرمی برای مقاومت . هر شرايطی است

تفاوت شيرين در اين نقطه حساس است و بر همين . کند و مبارزه توامان تبديل می
ترين  اساس، مرگ شيرين، پايان مبارزه او نيست بلکه تداوم آن در ملموس

 . باشد ها می سمبل
انعکاس و واکنشها به اين جنايات قرون وسطايی ادامه دارد و ادامه خواهد 
داشت ، تظاهرات و اعتراضات ايرانيان در خارج از کشور منجر به حمله به 

سفارت ايران در فرانسه و کشورهای ديگر و نيز راه پيمايی و تجمعات گسترده 
ای در شهرهای المان و ايتاليا، نروژ، اتريش، امريکا، کانادا، انگلستان و 

شهرهای سليمانيه و اربيل کردستان و نيز ناارامی ها در مهاباد و پيرانشهر و 
اين بازتاب های گسترده حاوی چه . کامياران و سنندج و تمامی جهان شده است

پيامهايی برای حاکمان ايران و نيز افکار عمومی کشورها و مردم جهان 
 ميباشد؟ 

های سياسی خود با  جدای اينکه فرزاد، علی، فرهاد و شيرين ُکردند و در خطاب
ها گمان  کنند اما مشخصًا در هيچ کدام از اين خطاب هويتی کردی ابراز وجود می

توان ديد و  گرايی ابتدايی را نمی نظرانه يک نوع ملی برخوردی سطحی و تنگ
بر . دهد ها بر مخاطبين عام را نشان می اين خود، سطح تاثيرگذاری اين خطاب

توانند حداقل بازتاب بخشی از  اين اساس، معترضان از کامياران تا نيويورک می
گسترش دامنه اعتراضات در ابعاد . های مقاوم ببينند خود را در اين انسان

از طرفی ديگر، چنين سطحی از . مختلف، خود گويای کامل اين وضعيت است
دست و مشخصی از حس انزجار عمومی  گستردگی اعتراضات حاوی پيغام يک

های مشترک دموکراتيک در اين بستر  شدن خواسته از توحش رژيم و برجسته
ديگر خواست دموکراتيک سوای نوع بينش و تفکر هر انسان مبارزی . باشد می
تواند بسترهای مشترکی را برای اعتراض عمومی به رژيم ايران بوجود  می
 . آورد

 يك هم بندي از فرزاد و فرهاد و شيرين مي گويد 
 گفتگو با صباح نصری از فعالين دانشجويی کرد 

 برمک بهداد 
 اخبار روز

 
بود که در دانشگاه تهران با صباح نصری از فعاالن دانشجويی و  ١٣٨۵سال 

بمعنی روزگار ما از " روژامه"سردبير خبرنامه تحليلی دانشگاه تهران باسم 
ايشان بعدها بخاطر همين فعاليتها زندانی شدند و مدتی نيز با . نزديک اشنا شدم

نوشته ی زير مصاحبه ای با او پيرامون . فرزاد کمانگر در يک سلول بودند
 برمک بهداد . فاجعه اوين و کشتار دالوران ايران زمين ميباشد

، نشريه خبری و تحليلی دانشگاه تهران " روژامه"شما بعنوان سردبير نشريه 
چطور شد بزندان افتاديد ، يعنی پيرامون چه فعاليتهايی شما را بازدا شت کردند 

 و چند مدت زندان بوديد ؟ 
ماه به اتهام تبليغ عليه نظام و تجمع  ١٨دستگير و به مدت  ٢٢/١٣٨۶من در 

خاطر فعاليتم در نشريه  به. ام سر برده غيرقانونی در زندان سنندج و تهران به
با محوريت   که -متعلق به دانشجويان کرد دانشگاه تهران-" روژامه"دانشجويی 

شد همچنين برپايی تجمعات مختلف و از جمله شرکت در  مساله کرد منتشر می
تجمع روز جهانی زبان مادری در دانشگاه تهران اين اتهامات را به من نسبت 

زندان اوين که  ٢٠٩من در کل دوران بازداشتم، حدود سه ماه در بند . دادند
متعلق به وزارت اطالعات است با فرزاد کمانگر و حدود هفت ماه نيز در بند 

 . اتاقی بودم عمومی شماره هفت با فرهاد وکيلی هم
شما بعنوان کسی که چند ماه با رفيق فرزاد کمانگر در يک سلول بو ده ايد، و 

تقريبا ميشود گفت شناخت بيشتر و بهتری به نسبت او داريد، ابتدا شرح 
کوتاهی از ايام زندان و نيز روح مقاوم و اشتی ناپذير کاک فرزاد را برايمان 

 . بيان کنيد
های سياسی و مدنی، قبل از زندان  فرزاد با اتکا به باور مبارزاتی خود و فعاليت

های سياسی خود را  ای در پروسه مبارزاتی بود و فعاليت صاحب منشور اخالقی
مايه آن دفاع از هويت انکارشده  در چارچوبی تعريف کرده بود که اساس و بن

فرزاد کمانگر عالوه بر اينکه باورمند به برآوردشدن . خود و ملتش بود
های مختلف در ايران بود همچنين معتقد  ها و جنبش های دموکراتيک ملت خواسته

بود که تعلق او به ملت کرد موجب تحميل تبعيضهای متعددی بر او و ملتش شده 
های آزاديخواه در سطح ايران، کردبودن به معنای هويتی  و او هماهنگ با جريان

ها و تاريخ مبارزاتی آن ملت در تغيير ساختارهای  کردن خواسته آن و لحاظ
هايش قرار داده  اجتماعی، فرهنگی و سياسی و حاکميت اجرايی را اساس فعاليت

همين  بر اين اساس فرزاد، عمق و فلسفه مبارزه را درک کرده بود و به. بود
دانست به چه سبب به زندان آمده  او می. دانست دليل، زندان را پايان مبارزه نمی

است و زندان را در حکومت توتاليتر و ديکتاتورمنش، بخشی از ماهيت آن 
توان سنگری برای برچيدن  لذا معتقد بود که حتی از فرصت زندان می. دانست می

فرزاد اوج و عمق رسوايی سياسی حاکميت را در . محور استفاده نمود نظام زندان
 . زندان تجربه نمود

دليل اعدامهای اخير را مشخصا در چه مواردی ميتوان دانست، البته بجز 
اتهاماتی که سران رژيم بعنوان عضويت در حزب حيات ازاد کردستان و اقدامات 

 تروريستی بانها نسبت داده است؟ 
شان که در  های دوران اسارت فرزاد و همراهانش قدر يقين با توجه به فعاليت

شان در زندان نسبت به اوضاع  های صريح گيری ها و موضع ها، مصاحبه نامه
. های ايران شده بودند های زنده مقاومت در زندان روز داشتند، تبديل به سمبل

  جانبه اين فعالين بر ديدگاه دموکراتيک نسبت به تمامی مسايل و تنگ اصرار همه
ننمودن خود به بخش کوچکی از مبارزه الجرم سيستم را به حالتی از ياس و 

در تمامی موارد بازداشتی بعد از انتخابات رياست . کند نگرانی شديد پرتاب می
يی که کامال نمايان بود حمله به قلب هرگونه  ترين مساله مهم ٨٨جمهوری 

نماشده  های نمايشی و اعترافات نخ نفس دادگاهی. مقاومت در زندان بود
تلويزيونی حاوی اين پيغام بود که مقاومت فاقد هرگونه معنايی در سيستم موجود 

گونه سمبل زنده مقاومت در مرکز خود  سيستم بر اين اساس تحمل هيچ. باشد می
توان موارد متعددی را  از طرف ديگر و در ارتباط با سياست روز می. را نداشت

نياز شديد ايران به ترکيه در : در نسبت با اين پريشانی رژيم برشمرد، از جمله
يی خود و فرستادن پالس سياسی مثبت جهت سرکوب مشترک جنبش  پرونده هسته

شدن رويدادهای بعد از   آزاديخواهی کرد، همچنين جلوگيری از سرگرفته
انتخابات رياست جمهوری با اعتراضات مدنی و سياسی در ايران در اولين 

  روی وحشيگری ارعاب رژيم پيغام صريحی است به  در اين پروسه. سالگرد آن
 . اين توحش  به  افزايش سطح آگاهی مردم و واکنشهای روزانه
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اين دروغ ها را در می آورند؟ از طرفی غير از دادگاههای اوليه که در تابستان 
سال گذشته برگزار شد، بقيه دادگاهها غير علنی بوده و خبرنگاران حضور 

دادگاه شيوا هم که . ندارند که بدانند در دادگاه چه گذشت و اتهام چه بود و چی شد
اما اين آقايان که نوشتند و ادعا کردند که ثابت هم شده . هنوز برگزار نشده است

  "است بگويند کجا ثابت شده؛ در کدام دادگاه و چگونه ثابت شده است؟
ما در اين زمينه به هيچ عنوان ساکت نخواهيم : "مادر شيوا نظرآهاری می افزايد

نشست و حق شکايت را برای خود محفوظ می دانيم و به موقع از رجانيوز، 
وطن امروز و ساير رسانه هايی که دروغ پراکنی کرده اند شکايت خواهيم 

  ".کرد
: خانم کريمان سپس به ديدارش با دادستان تهران اشاره می کند و می گويد

دادستان به من می گفت که اعضای کميته گزارشگران حقوق بشر خودشان نمی "
من هم گفتم که دختر من . دانند اما اخبارشان به سمت گروهک منافقين است

. حاضر است مدت طوالنی در زندان بماند اما انگ اين سازمان روی او نباشد
چون شيوا هميشه نسبت به اين سازمان موضع داشت و می گفت رفتار اينها 

. کامال خالف حقوق بشر است و هميشه به ترورهای اوايل انقالب اشاره می کرد
اما کار کميته گزارشگران حقوق بشر، کار حقوق بشری است و برای اين کميته 
فرقی نمی کند زندانی وابسته به چه گروهی باشد؛ اين کميته از حقوق انسانی و 

من به دادستان گفتم   .قانونی افراد دفاع و برای احقاق حقوق افراد تالش می کند
که شيوا می دانست تلفن هايش کنترل می شود اما هيچ چيز مخفی نداشت هر 

کاری می کرد خيلی شفاف بيان می کرد و صراحتا گفتم که اين گروه مرده 
  ".سياسی را شما زنده اش نکنيد

  
  استقامت شيوا

ماه بالتکليفی روز دوم خرداد به دادگاه می رود و  5شيوا نظرآهاری پس از 
تنها چيزی که می خواهم اين است که دادگاه منصفانه و : "مادرش می گويد

عادالنه برگزار شود و همانطور که دادستان به ما قول داده هر دو پرونده ادغام 
به خدا خسته شده ام . شود تا شيوا يکبار به دادگاه برود و تکليف اش روشن شود

  ".از اين بالتکليفی و اميدوارم در چارچوب قانون اساسی دادگاه را برگزار کنند
خانم کريمان سپس در حالی از دلتنگی هايش برای دختر جوانش می گويد که طی 

يازده ماهه گذشته روحيه باالی او همه را به ستايش واداشته بود؛ اما او برای 
من : "اولين بار گريه می کند و در ميان هق هق گريه از استقامت شيوا می گويد

يک مادرم اما يازده ماه است غير از مدت کوتاهی که آزاد و دوباره بازداشت شد 
دلم خيلی تنگ است ولی به وجودش افتخار می . دخترم را از ما دريغ کرده اند

به خاطر اينکه من ناراحت نشوم هيچ . کنم؛ به اين همه استقامتش افتخار می کنم
يازده ماه است نشنيده ام که حتی يکبار از اين . وقت کوچکترين شکايتی نمی کند

اما من ... من حالم خوب است نگران نباشيد و: هميشه می گويد. اوضاع گله کند
دلم . دلم برای بغل کردنش، ديدن راه رفتنش در خانه و حرف زدنش تنگ شده

  ".برای آرامش وجودش تنگ شده ولی چاره ای ندارم بايد تحمل کنم
از : "مادر شيوا نظرآهاری در پايان می گويد که قضاوت را به خدا سپرده است

فقط خدا می داند در . خدا فقط می خواهم قاضی پرونده شيوا عادالنه قضاوت کند
  ".اين يازده ماه، چه بر سر ما آمده است

  
  

 

 :مادر شيوا نظر آهاری در مصاحبه با روز
 مرده هاي سياسي را زنده نكنيد

 فرشته قاضی 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روز آنالين
دوم خرداد در حالی دادگاه شيوا نظرآهاری برگزار می شود که اين فعال حقوق 

شهرزاد .زندان اوين و در سلولی دو نفره زندانی است 209بشر همچنان در بند 
از آخرين وضعيت او، " روز"کريمان، مادر شيوا نظرآهاری در مصاحبه با 

سخن می گويد و از اينکه با همه سختی ها و دلتنگی  بالتکليفی و روحيه بااليش 
  ."به دخترش افتخار می کند"ها 

شيوا نظرآهاری در اولين موج بازداشت فله ای فعاالن سياسی، مطبوعاتی و 
خرداد بازداشت و اول مهرماه  22مدنی ايران، دو روز پس از کودتای انتخاباتی 

او که عضو موسس و سخنگوی کميته . ميليون تومانی آزاد شد 200با قرار وثيقه 
آذر ماه  29گزارشگران حقوق بشر و دانشجوی محروم از تحصيل است، روز 
اهللا منتظری  سال گذشته بار ديگر هنگامی که برای شرکت در مراسم ختم آيت

دورانی که با افت و خيزهای فراوان همراه . راهی شهر قم بود، بازداشت شد
  .بوده و نگرانی های فراوانی را در مورد وی موجب شده است

و در  209شيوا هنوز در بند : "خانم کريمان در مورد وضعيت دخترش می گويد
 63سلولی دو نفره است؛ هم سلولی او را نمی شناسم فقط می دانم که يک خانم 

شرايط او هيچ تغييری نکرده و بعد از ماهها هنوز . ساله است که اتهام مالی دارد
دادگاه انقالب  26او را به بند عمومی منتقل نکرده اند اما پرونده اش به شعبه 

  ".خرداد محاکمه او است 2ارسال شده و روز 
خرداد سال  24گفته اند که به پرونده بازداشت اول شيوا يعنی : "وی می افزايد

گذشته در اين جلسه رسيدگی خواهد شد اما در دو مالقاتی که با دادستان تهران 
با شيوا ديدار کرده، گفته است  209داشتم و همچنين دوباری که دادستان در بند 

که هر دو پرونده يعنی پرونده بازداشت اول و بازداشت دوم شيوا را تجميع 
خواهند کرد تا شيوا فقط يکبار به دادگاه برود اما هنوز خبری از اين ادغام 

  ".پرونده نيست
ماه  5روز از بازداشت دوم شيوا نظرآهاری می گذرد و او  150امروز دقيقا 

خانم کريمان گذر اين مدت . زندان اوين به سر می برد 209تمام است در بند 
وضعيت روحی شيوا خيلی : "طوالنی را بر روحيه دخترش بی تاثير می داند

هيچ شکايتی از زندان و انفرادی و سلول دو نفره ندارد اما از نظر . خوب است
در مالقات های . جسمی خيلی الغر شده، هرچند به من می گويد الغر نشده است

کابينی، اينقدر شيشه ها کثيف است که به زور صورت شيوا را می بينيم اما در 
آخرين مالقات حضوری که با داشتيم خيلی الغر به نظر می رسيد اما حرفی نمی 

  ".زند و شکايتی نمی کند
  

  اتهام همکاری با منافقين
طی روزها و هفته های گذشته برخی رسانه های حکومتی از ارتباط و همکاری 

شيوا با سازمان مجاهدين خلق به عنوان اتهام ياد کرده و تا بدانجا پيش رفته اند 
که با انتشار عکس های ديدار ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد با خانواده اين 

سوابق گروهكي و ارتباطات گسترده وي با : "فعال حقوق بشر، مدعی شده اند
  ."منافقين به اطالع سران فتنه رسيده بود

خانم کريمان پيش از اين، اين اتهام را رد کرده و شيوا نظرآهاری هم به اتفاق 
سعيد کالنکی، سعيد جاللی فر، مهرداد رحيمی، و سعيد حائری در نامه ای 

سايت های حامی دولت اصرار دارند اين فرزندان "اظهار شگفتی کرده بودند که 
  ."ملت را به سازمانی وصل کنند که از آن منزجرند

در : "می گويد. از خانم کريمان درباره اين اتهام و موضع شيوا می پرسم
اتهاماتی که به شيوا تفهيم شده چه بار اول بازداشت و اين بار که بازداشت شده، 
چنين اتهامی وجود ندارد و چنين اتهامی به او تفهيم نشده و اقدام عليه امنيت ملی 

من نميدانم اين . و تبليغ عليه نظام دو اتهامی است که به شيوا تفهيم شده است
آذر  29خرداد و  25شيوا دو پرونده بازداشت . اخبار کذب را از کجا می گيرند

 دارد که هنوز وکالی شيوا هم اين دو پرونده را نديده اند؛ پس اين آقايان از کجا 



16 

 1389ارديبهشت ماه   30

هاي تهران را از وجود چنين  مسئولين امر قصد دارند تنها ظاهر خيابان: "گفت
شان ظاهر و زيباسازي شهر  آوري پاك آنند و تنها دغدغه آودآان نيازمند و نان

 ".ها است نه رسيدگي به زيرساخت
آاري پيرامون  هاي سياسي آار در عين آنكه زير چكمه وی با بيان اينکه آودآان 

اي در  آوري فله شوند، اما در عوض با يك اقدام نادرست مانند جمع خط فقر له مي
باالي دولتي خواست  گيرند از مسئوالن رده هاي فراواني قرار مي معرض آسيب

حاصل و آارشناسي نشده ديگر و ضربه زدن به  آه قبل از آغاز يك آار بي
ها مشورت آرده و براي از بين بردن فقر اقدام  آودآان، با آارشناسان و انجمن

 .عاجل آرده و آمتر نسبت به آمارهاي خط فقر حساسيت به خرج دهند
طرحي را تحت عنوان شناسه  87گفتنی است شهرداري تهران در تيرماه سال  

آودآان آار و خيابان آغاز و شروع به تهيه اطالعات خام مربوط به اين شناسه 
اما بر اساس اطالعات به دست آمده از مراحل آمارگيري مربوط به طرح . آرد

هاي اين اقدام عقيم  فوق، آارهاي تحقيقاتي اين طرح به دليل نامنظم بودن پرداختي
مانده و هنوز نتايج اين طرح مشخص نشده است، اين در حالي است آه نزديك به 

 .بيني شده است ميليون تومان براي آن بودجه پيش 400
   

 سياستهای تشويقی جمعيت علی رغم آمارهای تکان دهنده
 13توسط مرکز آمار ايران، از مجموع  85مطابق با آمارهای انتشار يافتۀ سال  

 3، 85سال کشور در سال  18تا  10هزار کودک ردۀ سنی  253ميليون و 
هزار  670هزار کودک، خارج از چرخۀ تحصيل و يک ميليون و  600ميليون و 

به نحو چشمگيری  75اند که نسبت به سال  کودک بطور مستقيم درگير کار بوده
 . افزايش يافته است

قانون کار جمهوری اسالمی، به کار گماردن  79اين درحاليست که طبق مادۀ  
 . سال تمام، ممنوع است 15افراد کمتر از 

بسياری از مدافعان حقوق کودک بر اين باورند که اين آمار و ارقام نشان از  
بحران و فاجعه ای عظيم دارد که بايد سريعا اقدامات جبرانی و ترميمی انجام 

هاي آارشناسي نشده از جمله هدفمند آردن  ها و ايده گردد اما دولت با طرح
 .ها باعث افزايش فشار بر خانواده و آودآان فقيرمی گردد يارانه

ثريا عزيزپناه، عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق آودآان با انتقاد از  
آودآان از سنين آودآي با تضاد : "هاي افزايش جمعيت توسط دولت گفت سياست

طبقاتي مواجه هستند به طوري آه قشري با داشتن توان مالي براي آموزش در 
اي ديگر نيز از تحصيل محروم  مدارس دولتي يا غيرانتفاعي تحصيل آرده و عده

پس روا نيست آه به طرح مسائل افزايش . شود بوده و يا از اين چرخه خارج مي
 ."جمعيت بپردازيم

همچنين داريوش قنبري عضو آميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به افزايش نرخ  
خط فقر فعلي : "دهنده فقر در آشور است، تاآيد آرد ن سطح ضريب جيني آه نشا

در آشور و فاصله طبقاتي موجود به طور قطع در وضعيت آودآاني آه در 
هاي عادالنه  توانند از فرصت دست جامعه زندگي آرده و نمي هاي پايين خانواده

 ".آورند براي زندگي برخوردار باشند، فشار مضاعفي را وارد مي
ها و فشار بر  عضو آميسيون اجتماعي مجلس در خصوص حذف يارانه 

هدف،  به طور حتم با اجراي اين طرح بي: "درآمد تصريح آرد هاي آم خانواده
هاي  آيد و نگران هستيم آه اين ايده فشار مضاعفي به اقشار پايين جامعه وارد مي

هاي آينده تحت عناوين ديگر مطرح و مردم را  ريزي دولت طي ماه بدون برنامه
 ".تحت فشار قرار دهد

جاي پذيرش خط فقر و  زاده با اعالم اينكه متاسفانه به در همين رابطه فاطمه قاسم 
وجود بيش از سه و نيم ميليون آودك آار و آودك خارج از چرخه تحصيل، اين 

هاي متعدد حمايتي در  در حال حاضر سازمان: "شود، تاآيد آرد مسئله انكار مي
هاي ديگر، در حق قشر  ها به سازمان آاري و واگذاري مسئوليت آشور با موازي

وزارت رفاه نبايد از زير بار مسئوليت خط فقر شانه . آنند فقير جامعه آوتاهي مي
 ."اي سياسي نيست، بلكه اقتصادي است خالي آند؛ چرا آه خط فقر مقوله

  
 ممانعت از فعاليت جمعيت دفاع از کودکان کار

در حالی که انجمن حمايت از حقوق آودآان به مناسبت روز جهاني آار از  
وزارت آار و امور اجتماعي خواسته بود تا نسبت به ارائه يك گزارش شفاف از 

فعاليت های خود براي جلوگيري از بهره آشي آودآان ، نسبت به بر هم زدن 
امنيت سودجويان اين عرصه اقدام آرده و اذهان عمومي را هم روشن آنند اما 
 .برخورد با نهادهای فعال و مستقل از سوی دولت در دستور کار قرار گرفت

  
 " ناکارآمد"قربانيان خاموش نظام 

بسياری از کارشناسان معتقدند که گسترش کار کودکان با شاخص های اقتصادی 
اجتماعی کالن کشور هم چون فقر، بيکاری، شکاف طبقاتی، تورم و گسترش -  

كودكان كار؛ قربانيان خاموش دستگاه مهرورز و عدالت گستر 
 دولت

 مژگان مدرس علوم 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : جرس

در حالی که سازمان ها و نهادهای متعدد مانند وزارت کار و امور اجتماعی، 
که هر يک به نوعی مدعی مبارزه برای مسئله ... سازمان بهزيستی، شهرداری و

کار کودک و کودکان کار هستند اما خبرها حکايت از قرارداد آودآان کار و 
. هاى خصوصى و پيمانكاران شهردارى دارند گرد با برخى از شرآت زباله

کودکانی که دغدغه ای جز رفع احتياجات حياتی اوليه مانند خوراک ندارند اما از 
در راستای ! سوی مسئولين زباله دزد خوانده شده و طرح ها و برنامه های ملی

بهبود وضعيت اين سرمايه های مملکت در هاله ای از ابهام و بالتکليفی قرار 
قربانيان مظلومی که در زير سايه سيستم مافيای قدرت دولتی در . گرفته است

کودکانی که . سکوتی حزن آور با بازوانی نحيف به کارهای طاقت فرسا مشغولند
به جای حضور در پشت ميزها و کالس درس بايد درخيابانها، چهارراهها، 

تونلهای مترو به دستفروشی و زباله گردی رو بياورند تا شب گرسنه سربه بالين 
      .نگذارند

المللی کار هشدار داده است که بحران فعلی اقتصاد  گفتنی است، سازمان بين 
کن کردن کار  های اين نهاد وابسته به سازمان ملل برای ريشه جهانی، تالش

های سراسر جهان خواسته تا  کودکان را به مخاطره افکنده است و از دولت
 .هاي بيشتری برای جلوگيری از کار کودکان انجام دهند اقدام

  
 مسئوالنه سازمان تامين اجتماعی "غير"عملکرد 

اي به مناسبت  اجتماعي، با انتشار ويژه نامه اين در حاليست که سازمان تامين 
پزخانه در ابعاد بزرگ و با اين  هفته آارگر کهعكسي از دو آودك آارگر آوره

، تمام " است آار  ايد آه سرمايه جاوداني ها، خوب فهميده آهاي بچه:" توضيح
قوانين و آنوانسيون هايي را آه ايران براي حمايت از حقوق آودآان،به رسميت 

  .بود را زير پا گذاشت شناخته
پور عضو انجمن حمايت از حقوق  در واآنش به اين اقدام، علی اکبر اسماعيل  

: آودآان با انتقاد از تشويق به اشتغال کودکان از سوی تامين اجتماعی می گويد
اين اقدام غير مسئوالنه و با تمام اهداف اين سازمان که يک سازمان حمايتی "

است مغاير بوده و بر خالف تمام معاهدات بين المللی حمايت از کودکان مي 
شايد اين اقدام بيانگر آن است که مسئولين سازمان تامين اجتماعی اندک  . باشد

اطالعی از قوانين کار و مقاوله نامه ها و پيمان نامه جهانی حقوق کودک ندارند 
که در اينصورت بايد به حال متوليان تامين اجتماعی اين کشور متاسف و متاثر 

 ". بود
درصد آودآان خياباني،  80گفتنی است طبق آمارهای منتشرشده، در مجموع  

ها، مجبور به آار در خيابان  آودآان آار هستند آه به علت فقر اقتصادي خانواده
هاي خراسان، تهران، لرستان و آردستان به سر  در استان  هستند و بيشتر آنها

درصدشان مهاجرند آه  80نود درصد اين آودآان داراي والدين هستند، . برند مي
درصد از آشورهاي  38از روستاها و شهرهاي ديگر آشور و   درصد آنها 42

 .اند ديگر آمده
  

 !دغدغه زيباسازی شهر
در حالی که برخورد با معضل و پديده کودکان کار نياز به برنامه های  

زيرساختی و کارشناسانه دارد مسئولين با اقداماتی مقطعی و صرف هزينه های 
هنگفت، سبب بروز بسياری از آسيبها و مشکالت اجتماعی شده اند که اثرات 

 . جبران ناپذيری بر پيکره جامعه گذاشته است
آار  زاده، عضو آميته هماهنگي شبكه ياري آودآان در همين رابطه فاطمه قاسم 

 هاي هنگفت در اين زمينه  هزينه  آوري آودآان آار و صرف با اشاره به جمع
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 1200در زمان توافق وين ادعا می شد که . معامله به شدت ضرر خواهد کرد
ی ايران است، اينک اما ميزان  شده اورانيوم غنی% 75کيلوگرم اورانيوم 

کيلوگرم رسيده  2300اورانيوم غنی شده ايران افزايش يافته است و ظاهرا به 
 %20کيلوگرم اورانيوم  120کيلوگرم اورانيوم  1200ايران در برابر اين . است
ی سوخت دريافت خواهد کرد که جز استفاده در راکتور  شده به صورت ميله غنی

کيلوگرم اورانيوم  1200دست يافتن به اين . تحقيقاتی تهران استفاده ديگری ندارد
شده تا بدينجای کار هزينه های عظيمی بر ايران تحميل کرده است،  غنی% 3.5

زيانباری که از سويی به معنای عقب نشستنی آشکار   ی چرا ايران چنين معامله
و بر حسب ادبيات سران جمهوری اسالمی ذلت بار در برابر استکبار است و از 

ای ايران است، پذيرفته  سوی ديگر، به معنای خداحافظی با بلندپروازيهای هسته
 است؟ 

ای  نگارنده باور ندارد، ترس از تحريم ها موجب شده باشد که ايران چنين معامله
تحريم های دور جديد اگر چه . که آشکارا به زيان جمهوری اسالمی است، بپذيرد

سخت تر از تحريم های پيشين می بود ولی در نهايت همچنان از تحريم های فلج 
ی امنيتی  حالی است که منطق برنامه اين همه در. داشت ی بسياری می کننده فاصله

جمهوری اسالمی منطق امنيتی است، هدف دستيابی به سالح اتمی يا توانايی 
تهاجم خارجی؛   بالقوه ی ساخت آن است برای بيمه کردن نظام در برابر

درحاليکه ايران با تهديدی که موجوديتش را به خطر بيندازد مواجه نشده است، 
  .نمايد نشينی از اين دست از سوی جمهوری اسالمی چندان منطقی نمی عقب

نشينی آشکار  نگارنده بر اين باور است که جمهوری اسالمی از اعالم اين عقب
. مهمتری هدف خريدن وقت است. کند در حال حاضر چند هدف را پيگيری می

. کوشد چند ماه وقت برای خود بخرد اعالم اين توافق می  با  جمهوری اسالمی
در حاليکه مذاکرات تحريم به مراحل نهايی خود رسيده بود، جمهوری اسالمی 

کوشيد کل آن مذاکرات را به هم بريزد، هر چند هنوز مشخص نيست موفق شده 
جمهوری اسالمی .ای امضا کرده که هيچ ارزش اجرايی ندارد باشد، و توافقنامه

المللی انرژی اتمی بنويسد، بعد  ای به سازمان بين قرار است ظرف يک هفته نامه
ی وين آغاز  از اين نامه بار ديگر دور تازه ای از مذاکرات ميان ايران و حلقه

ای قطعی نوشته و امضا شود، جمهوری اسالمی تعهد کرده  خواهد شد تا توافقنامه
ی وين، ايران آغاز به  با کشورهای حلقه  است که يک ماه بعد از امضای توافقنامه

شده ی  کيلوگرم اورانيوم غنی 1200انجام روندی خواهد کرد که طی يک سال 
هنوز . درصد غنی شده مبادله خواهد کرد 20کيلوگرم اورانيوم  120خود را با 

نگارنده باور دارد ايران يا در . بر سر جزئيات اين توافق، توافقی نشده است
مرحله مذاکرات بر سر جزئيات توفقنامه با حلقه ی وين، شرط هايی پيش خواهد 

کشيد که توافق را غير ممکن خواهد ساخت، يا احتماال در صورت امضای 
شده را تحويل نخواهد داد و  کيلوگرم اورانيوم غنی 1200توافقنامه در نهايت 

. عالوه بر اين در طی اين مدت غنی سازی را با سرعتی بيشتر ادامه خواهد داد
ی تعليق غنی سازی که  از سوی ديگر جمهوری اسالمی همچنان تعهدی درباره

سازی اورانيوم را ادامه  ی جهانی است نداده است و غنی خواست اصلی جامعه
ی وين عدم غنی سازی تا سطح بيست درصد  يکی از شروط توافقنامه.دهد می

بود، اينک اما جمهوری اسالمی اعالم کرده است که غنی سازی بيست درصد را 
ی اورانيوم  اين احتمال نيز به هيچ وجه بعيد نيست که ذخيره. ادامه خواهد داد

کيلوگرم باشد،  2300ی ايران حتی بيش از مقدار اعالم شده، يعنی حدود  شده غنی
شده اش همچنان مواد  و ايران در صورت تحويل دادن بخشی از اورانيوم غنی

     .ای را خواهد داشت الزم برای ساخت بمب هسته
ای ايران را به قصد حکومت برای درهم کوبيدن  نشينی هسته می توان عقب  

بسيار محتمل است که جمهوری . جنبش دموکراسی خواه داخل نيز مربوط دانست
کرده و هجومی سنگين تر از گذشته به جنبش   اسالمی از اين فرصت استفاده

دموکراسی خواهی داخل را تدارک ببيند، و به دستگيری سران جنبش و 
  .اعدامهای گسترده دست بزند

کوشد تصوير سياه خود را در  اش می جويانه جمهوری اسالمی با ژست آشتی
افکار عمومی جهان تغيير دهد، ائتالف بين المللی عليه خود را متفرق کند، زمان 

ی جهانی  البته، جامعه. ايش را ادامه دهد بخرد و در خفا برنامه هسته
داند که ايران بار ديگر در صدد زمان خريدن و گفتگو به قصد  می  اينک

آيد خام اين بازی نخواهد شد، اما به هر حال  گفتگوست و چنانکه از شواهد بر می
بايد گفت جمهوری اسالمی بر اساس منطق از اين ستون به آن ستون 

حرکت مناسبی انجام داده است؛ حرکتی که البته در  مخصوص خودش،   فرج
عرصه داخلی زيانهای خود را برای حکومت اسالمی خواهد داشت، زيانهايی که 

حسين شريعتمداری با بر پرده افکندن قصد ونيت واقعی جمهوری اسالمی 
  .کوشيده است اثرات آن را خنثی کند

رهبران جنبش سبز بهتر است به جای آنکه اين توافق را محکوم کنند، که در 
 نژاد در  سازد، تاخير احمدی ای ستيزه جو از آنان می ی جهانی چهره جامعه

آسيب ها و مسائل اجتماعی هم چون مهاجرت، حاشيه نشينی و فروپاشی خانواده 
 . ها در اثر طالق در ارتباط است

يکی از فعاالن حقوق کودکان با انتقاد از برخورد با نهادهای مرتبط با حقوق  
متاسفانه علی رغم تالش : "می گويد" جرس"کودکان کار و خيابان به 

سازمانهای جهانی کار در ترغيب دولتها و جامعه جهانی نسبت به کاهش معضل 
کودکان کار و خيابان، در کشور ما هنوز هيچ متولی مشخص و پاسخگويی در 

اين زمينه وجود ندارد و از سوی ديگر دولت و مسئولين با عدم شفافيت در ارائه 
آمارهای واقعی سعی در مخدوش کردن واقعيات و بحرانهای اجتماعی و 

اقتصادی داشته و بر اساس شاخص های موجود هيچگونه تالشی در جلوگيری 
از کار کودکان زير سن کار صورت نمی گيرد و اين مسئله در هاله ای از ابهام 

می شود پديده کار کودکان روزبروز در حال گسترش   قرار دارد که موجب
اين در حاليست که سازمانهای غيردولتی و مستقل هم که در رابطه . باشد
کاهش اين معضل فعاليت دارند با بی مهری و برخوردهای سوال برانگيز   با

مواجه می شوند که نمونه آن برخورد با جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان 
تمامی اين اقدامات بحث برانگيز در کنار زمزمه های توقف برنامه های . است

تنظيم خانواده و اجرای سياستهای تشويق زاد و ولد يکی ديگر از داليل 
ناکارآمدی دولت و اقدامات نابخردانه آن می باشد که موجبات افزايش جمعيت 

 ."زير خط فقر و به تبع آن گسترش جمعيت کودکان کار را فراهم می آورد
: در خصوص نقض آشکار حقوق کودکان تصريح می کند وی در ادامه  
کودکان کار سرمايه هايی هستند که توسط صاحبان قدرت استثمار می شوند "

کودکانی که در کارخانه ها، کارگاههای زيرزمينی، کوچه و خيابانها و در 
آمار و ارقام . ناکجاآبادها مجبور به انجام فعاليتهای خارج از توان خود هستند

نشان از پايين آمدن سن ترک مدرسه و ورود هزاران کودک بی گناه به 
اين در حاليست که وزارت کار و سازمان تامين . دارند  بازارهای کار نامتعارف

اجتماعی به جای حمايت و توانمندسازی از کودکان کار و خيابان با ارائه 
هيچ . گزارشهای نادرست و متناقض سعی در پاک کردن صورت مسئله دارند

مرجع رسمی حاضر به پاسخگويی به مقاوله های منع اشتغال کودکان زير سن 
در زير سايه همين دولت که . کار در دولت مهرورزی و عدالت گستر نمی باشد

تبلغات ريشه کنی فقر و نابرابری اش گوش عالم را کر کرده، هزاران کودک در 
بازار های کار مافيای قدرت مشغول به کارهای طاقت فرسا و ممنوع هستند که 

از شمول قانون کار خارج بوده و حتی در سکوتی دردناک و تلخ به آينده ای 
اين تراژدی تلخ بهمراه ديگر معضالت جامعه مانند . نامعلوم چشم دوخته اند

تبعيض جنسيتی، فقر و نقض حقوق انسانی در جامعه ای رخ می دهد که مسئولين 
 ."آن به ايجاد زندگی عادالنه و شان و کرامت انسانها فخر می فروشند

 

 هدف ايران از عقب نشيني چيست؟
 سعيد قاسمی نژاد

 
 
 
 
 

 روزآنالين
کرد،  ی جهانی خود را برای دور جديدی از تحريم ها آماده می در حاليکه جامعه

 1200جمهوری اسالمی به ناگاه با اعالم موافقتش درباب به امانت گذاشتن 
 120درصد در ترکيه و برخوردار شدن از  3.5کيلوگرم اورانيوم با غنای 

ی سوخت، جهان را  درصد غنی شده به صورت ميله 20کيلوگرم اورانيوم 
ی جهانی اينک حيران است که جمهوری اسالمی به  جامعه. مبهوت کرده است

اياالت . پذيرد که هفت ماه پيش آنرا رد کرده بود چه دليل امروز طرحی را می
ی اروپا و فرانسه  ای کرده است، اتحاديه متحده از اين طرح استقبال محتاطانه
ای  اند که اين توافق، مسائل اصلی پرونده هسته فراتر از اياالت متحده اعالم کرده

و ارتباط اين پرونده با  سازی اورانيوم، پنهانکاری ايران  ايران راکه توقف غنی
گسترش تواناييهای موشکی ايران است، در بر نمی گيرد و پيگيری اعمال تحريم 

  .های جديد همچنان ادامه خواهد يافت
جمهوری اسالمی به نظر می رسيد، سفر لوال به  نشينی ناگهانی  تا پيش از عقب

سالح چين در برابر اصرار غرب  بينی آن به معنای خلع ايران و شکست قابل پيش
و روسيه برای تحريم ايران خواهد بود، ايران با طرح ناگهانی اعالم موافقتش 

  .کوشيد اين بازی را به هم بزند
 ی آن است که ايران در اين  دهنده گرفته نشان ای صورت ی هسته بررسی معامله
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درصدد خيانت به ايران باشند و نخواهند به تعهدات خود در  5+1اعضای گروه 
بنابر اين، تأآيد بر . توانند در خاك ترآيه نيز چنين آنند توافقنامه عمل آنند، می

اين . مبادله در خاك ايران، سياست درستی است آه بايد بر آن پای فشرد
آنند آه برخالف آنچه در تبليغات رسمی  های آشكار، بر اين نكته تأآيد می واقعيت

شود، توافق ديروز تهران نبايد يك پيروزی قلمداد شود، زيرا يك  اعالم می
های غرب است و جمهوری اسالمی ايران نبايد  خواهی نشينی در برابر زياده عقب

پيش بينی سرمقاله نويس جمهوری اسالمی، عصر ديروز با   ."به آن تن دهد
به شورای امنيت سازمان " تحريم های بسيار قوی"اعالم خبر ارائه پيش نويس 

هيالری کلينتون، وزير خارجه آمريکا عصر ديروز . ملل به واقعيت پيوست
پيش نويسی از تحريم های بسيار قوی که مورد حمايت چين و " :اعالم کرد که

  ."روسيه هم هستند تدوين شده و به شورای امنيت ارائه شده است
اقدام : "جان کری، رئيس شورای روابط خارجی سنای امريکا نيز اعالم کرد که

کيلو اورانيوم، بر خالف پيشنهاد سابق گروه وين مبنی بر  1200ايران در ارسال 
چرا که آن پيشنهاد .خروج هفتاد درصد از اين ماده به خارج از ايران است

مربوط به گذشته است و از آن زمان تا کنون ذخيره اورانيوم ايران بيشتر شده 
  ."است

سرمقاله تند روزنامه جمهوری اسالمی در حالی صبح ديروز منتشر شد که 
رسانه های وابسته به دولت هنوز سرگرم انتشار اخبار حاشيه اجالس از جمله 

  .بودند" پذيرايی از اردوغان و داسيلوا با نان و پنير و گردو"
با اين حال در همان اوايل صبح ديروز، علی الريجانی نيز که پس از پايان ديدار 
نمايندگان با سعيد جليلی، زنگ آغاز جلسه علنی مجلس را به صدا در آورد، در 

احتياج بود در يک بحث و گفتگوی جدی نظرات را به : "اظهارات کوتاهی گفت
در اين موضوع ملی همه کشور يک صدا در يک حرکت   هم نزديک کنيم و

  ."درست قرار بگيرند
: به گزارش ايسنا، الريجانی با اشاره به حضور جليلی در مجلس افزوده است

در اين جلسه غيرعلنی، آقای جليلی گزارشی در خصوص توافق صورت گرفته "
ای با گروه وين ارائه آرد و  بين ايران، ترآيه و برزيل برای تبادل سوخت هسته
  ."نمايندگان مجلس نيز نظرات خود را مطرح کردند

گفتنی است علی الريجانی، خود پيش از سعيد جليلی دبيرشورای عالی امنيت ملی 
اختالف نظرهايش با محمود احمدی نژاد مجبور به استعفاء از اين  بود اما به دليل

مبنی بر تعليق دربرابر دريافت  5+1 او توافق دولت خاتمی با گروه. سمت شد
  .تشبيه کرده بود" ُدر غلتان با آب نبات"به مبادله  مشوق های اقتصادی و فنی را

اما انتقادها به توافقنامه يکجانبه تهران به سرمقاله جمهوری اسالمی و سخنان 
کوتاه علی الريجانی و حضور جليلی به مجلس ختم نشد؛ احمد توکلی، رئيس 

مرکز پژوهش های مجلس و از محافظه کاران منتقد دولت هم آنچه راکه رسانه 
" بيانيه تعهد انتقال سوخت"می نامند " بيانيه تبادل سوخت"های حامی دولت 

  .دانست
بايد در مفاد بيانيه : "يک گفت و گو تاکيد کرده است به نوشته فارس، توکلی در

اين بيانيه تا اينجا، ايران را يكطرفه متعهد . دقت شود تا جان آالم به دست آيد
درصدی خود را از تسلط خويش خارج  3.5آيلو اورانيوم 1200سازد آه آل  می

آند و به خاك ترآيه منتقل آرده و تحت سلطه آن آشور قرار دهد بدون آنكه 
  ."طرف پرمدعای غربی هيچ تعهدی بسپارد

در نتيجه تا اينجا . يشتر به تعارفات ديپلماتيك شبيه است بقيه بيانيه : "وی افزوده
ترين اهرم خويش را  ايران خودش را متعهد آرده است و با آمال تعجب قوی

اين بيانيه آه آن را بيانيه تبادل سوخت . دهد برای ادامه مذاآرات از دست می
ای  آند و ان را بايد بيانيه انتقال سوخت هسته اند مصالح ملی ما را تأمين نمی ناميده

  ".ايران ناميد نه تبادل سوخت
اين انتقادها که به گفته خبرنگاران پارلمانی در راهروهای مجلس نيز از زبان 

بسياری از نمايندگان ديگر از جمله الياس نادران شنيده شد، ناگهان در ظهر 
امضاء از سوی نمايندگان و سخنان تاييد آميز  234ديروز به انتشار نامه ای با 

احمدی نژاد منتهی شد و ناظران سياسی را شگفت زده   روح اهللا حسينيان از
دفاع دستوری "با اين حال سايت کلمه، در تحليلی که ديروز منتشر کرد، از . کرد

سخن " از تعهدنامه هسته ای حسينيان و شريعتمداری و زاکانی و ديگر نمايندگان
  .گفت

روح اهللا حسينيان، حسين شريعتمداری و زاکانی و ديگر : "کلمه نوشت
تعهدنامه هسته ای امضا شده  با توجيهاتی کامًال يکسان و دستوری نمايندگان

توسط دولت احمدی نژاد برای انتقال منابع اورانيوم غنی شده ايران به ترکيه 
برای تبادل با سوخت مورد نياز رآکتور تهران در آينده، دستاوردی عظيم و 

  "!هوشمندانه خواندند
 بود که  کلمه به سخنان ديروز حسينيان در جمع خبرنگاران پارلمانی اشاره سايت

سياسی برای ايران  -پذيرش اين معامله راکه منجر به زيانهای عظيم اقتصادی
شده است محکوم کنند، خواستار آن شوند که دولت جلوی زيان را از همين جا 

بگيرد و با پذيرش تعليق غنی سازی، پرونده ی ايران را از شورای امنيت خارج 
پردازند و هم به  نژاد می بدين طريق هم در عرصه ی داخلی به نقد احمدی. کند

نژاد توانايی حل  دهند که به عنوان آلترناتيو احمدی ی جهانی نشان می جامعه
مغزتر و  ی جهانی را دارند، نه اينکه مردمانی خشک مشکالت ايران و جامعه

  .نژاد هستند تر از احمدی غيرقابل مذاکره
در ابتدای اين هفته جمهوری اسالمی در شطرنج ديپلماسی، حداقل دوبار  

يک بار وقتی در قبال آزادی کلوتيلد ريس، . کيش کرده است  دولتهای غربی را
يک قاچاقچی کاالهای نظامی و يک قاتل را بازپس گرفت، آن هم در حاليکه 

ای را نفی کرده بود، و اينک با اتخاذ اين ژست  سارکوزی قويا هر گونه معامله
. مدت است دهد کوتاه اين پيروزی اما چنانکه شواهد نشان می. جويانه آشتی

ی بين المللی از اين  درنهايت، شايد بهتر باشد رهبران جنبش سبز نيز در عرصه
    حالت سکوت و سکون خارج شوند و تحرکی متناسب از خود نشان دهند

 

 بي اعتنا به كارهاي عجيب احمدي نژاد در تهران
 آمريكا پرونده تحريم را به جريان انداخت 

 نازنين کامدار
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشار خبر تعهد جمهوری اسالمی به انتقال اورانيوم غنی شده به خاک ترکيه،  

واکنش های گسترده ای در سطح رسانه ها و چهره های حکومتی در پی داشته و 
در اين ميان سخنان گاليه آميز علی .به اردوگاه اصولگرايان کشيده شده است

عدم هماهنگی دولت با مجلس و همزمان، حضور سعيد  مبنی بر  الريجانی
جليلی، دبير شورای عالی امنيت ملی در جلسه غير علنی مجلس، آگاهان سياسی 

را بااين سئوال رو به رو کرده که دولت درمورد توافق بر سر انتقال سوخت 
اين در حالی است که با . هسته ای، توافق مقامات باالی نظام راداشته است يا خير

وجود تبليغات وسيع و حرکات عجيب احمدی نژاد در تهران، امريکا اعالم کرده 
  .است که به پيشبرد طرح تحريم ادامه می دهد

مطالب رسانه های حامی   به همراه انبوه نماينده مجلس ٢٣٤ استقبال با اين حال
برگ برنده احمدی نژاد و کيش و "احمدی نژاد که از اين توافق نامه به عنوان 

با "ياد کردند، آنطور که سايت کلمه نوشته است " شدن غرب مات و غافلگير
و با هدف جلوگيری از افزايش انتقادها به احمدی نژاد صورت " فشار از باال
  .گرفته است

در فردای روزی که محمود احمدی نژاد با رفتارهايی غير عادی از جمله عکس 
گرفتن از رئيس جمهور برزيل و رجب طيب اردوغان کوشيد برخالف ادعاهای 
هميشگی اش در سخنرانی ها و مصاحبه ها، عقب نشينی هسته ای دولت اش را 

يک پيروزی معرفی کند، نمايندگان محافظه کار شناخته شده مجلس از جمله احمد 
توکلی و الياس نادران با انتقادهای تندی به کمک علی الريجانی و سرمقاله نويس 

روزنامه جمهوری اسالمی آمدند تا مشخص شود آنچه که رجانيوز، جوان 
ناميده اند، جز عقب " ديپلماسی ايران شاهکار" و کيهان و وطن امروز آنالين

  .نشينی، معنای ديگری ندارد
روزنامه جمهوری اسالمی، در سرمقاله روزگذشته خود درباره نشست اخير 

يك از اين سه  متأسفانه در بيانيه ديروز تهران، هيچ: "هسته ای در تهران نوشت
تبادل همزمان سوخت، انجام مبادله فقط در خاك ايران، تعيين ميزان   شرط

شود براساس نياز ايران رعايت نشده و ايران پذيرفته  اورانيومی آه مبادله می
درصدی اورانيوم خود را قبل از آنكه چيزی  5/3آيلوگرم سوخت  1200 است

آيلوگرم  120تحويل بگيرد از آشور خارج نمايد وظرف يكسال بعد مقدار 
های مذآور  اين، نه تنها رعايت شرط. درصد غنی شده تحويل بگيرد 20سوخت 

  ."باشد های اعالم شده قبلی می نشينی آشكار در همه زمينه نيست، بلكه يك عقب
اين سئوال مطرح است آه توافقنامه تهران چرا؟ ما چه : "اين سرمقاله می افزايد
ای داريم؟ ميان ترآيه و ساير آشورها چه تفاوتی وجود  نيازی به چنين توافقنامه

 اشكال ميدانند؟ اگر آمريكا و ساير  دارد آه آقايان مبادله در خاك ترآيه را بی
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. کنيد نيز احساس ترحم مي مبنی بر اطالعات جديد است و نسبت به حوان ضارب
اين مثال را در آغاز از اين رو نوشتم که احساس کردم شايدقضاوت اخالقی 

خاص نيکفر در بستری ار قضاوتهای حاد اخالقی روشنفکران عليه 
از بورتو استراس که در اشپيگل . کاريکاتوريست در اروپا شکل گرفته است

توهين به مقدسات مانند توهين به شرافت افراد بايد قابل «: فرياد کرده است که
شوخی و طنز در مقابله با اسالم به ما کمک چندانی . مجازات باشد

تا گونتر گراس چپی که در ماجرای رشدی از رشدی حمايت کرده  ».کرد نخواهد
بود و حال کارتون ها را به روزنامه های زمان نازی تشبيه می کند و ادعا دارد 

 ».ايم ما حق برخورداری از امنيت زير نام آزادی بيان را از دست داده«  :که
های سکوالر با اقليتی مسلمان  واقعيت اين است که در اروپا و آمريکا دموکراسي

و بيگانه شده از حکومت و فرهنگ اکثريت سر و کار دارند و در پی آن هستند 
با اين  »همزيستی مسالمت آميز«که با رعايت احساسات آنها و رعايت به نوعی 

 . اقليت برسند
بگذاريد به مثال نيکفر درباره همسايه و بلند کردن صدای راديو برگرديم و در 

 . روابط اخالقی مطرح آن بيشتر تأمل کنيم
کند که شما رعايت همسايه را بکنيد؟ زمانی  اخالق جه زمانی حکم مي. ١
دانيد  شما مي. بين شما و همسايه حاکم است »همسايگی خوب«مفهومی به نام  که

عالقه به خواب  خوابد و همسايه می داندکه شما شب به بعد مي ١٠که همسايه از 
کنيد او هم ساعت  اگر شما صدای راديو را از ده شب به بعد کم مي. ظهر داريد

مراعات می  ،اخالق رعايت . خواند ظهر با صدای نخراشيده اذان نمي دوازده
کندنبايد از شما  اگر همسايه شما دائم مزاحم شماست و رعايت شما را نمي. طلبد

 . انتظار رعايت داشته باشد
که بين شما و همسايه زبانی مشترک  کند مي اخالق زمانی به رعايت حکم. ٢

 فهميد و هر دو به يک سری قواعد اوليه  شما حرف يکديگر را مي. وجود دارد
چون اينکه شما در چهار ديواری خويش و  اند قواعدی از اين جمله. اعتقاد داريد

هر يک از شما تنها مالک زندگی . او در چهار ديواری خود استقالل دارد
روشهای زندگی خود را در خانه  هستيد و حق تحميل عاليق خود و خويش

. گذاريد هنگام اختالف نيز پا را از جر و بحث فراتر نمي همسايه نداريد و در
ای داشته باشيد که احساس کند در خانه خودتان بايد به ميل او  حاال اگر همسايه

بنده ديگری هستيد و از خود استقاللی نداريد و اگر  زندگی کنيد و هم شما و هم او
. شما ناراضی باشد حق دارد به خانه شما بيايد و سرتان را گوش تا گوش ببرد از

در نظر (راديو جزو نگرانی های اوليه شما نيست  آنوقت مسئله کم کردن صدای
سلمان رشدی را به مرگ محکوم کردند و تئو  داشته باشيد که آقايان پيش از اين

 .) اند وان گو را کشته
در . صدای راديو شما را بشنود و يا ناچار از شنيدن آن باشد همسايه بايد واقعا. ٣

از   اين مورد خاص ما دليلی در د س ت نداريم که مسلمانان سراسر جهان ناچار
کردند  ها که در دانمارک زندگی مي حتی آن. اند ديدن اين کاريکاتورها بوده

توانستند اين روزنامه را نخرند و به کاريکاتورها نگاه نکنند بدون اينکه اين  مي
   .امر در جريان زندگی روزانه آنها خللی وارد کند

 »رعايت«دارد و از  مي فهمد و حد همسايگی را نگه مي همسايه همسايگی را. ۴
و گر نه روز ديگر پس از کم  چرا که. کند شما را استنباط نمي »ضعف«شما 

پس از اين . او تنظيم کنيد ساعات خواب را نيز به ميل بايد کردن صدای راديو
حاال کالوس اشتوتمان هم تهديد به . رسد کاريکاتور نوبت به نقاشی های ديگر مي

خوردن و نوشيدن در ماه  ،موسيقي  ،به تدريج نوبت به رمان . شود مرگ مي
رسد که الحمدهللا سابقه  های ديگر مي»اهانت«حجاب زنان و همه آن  ،رمضان 

 . آن را در ايران خودمان داريم
و يا  دهد که مسير زندگی شما را تغيير نمي کم کردن صدای راديو حقی است  .۵

يعنی بايد ديد که . توانيد صرفنظر کنيد حقی است که از آن مي. اندازد به خطر نمي
اين بحث . عمل مورد نظر از جهت اخالقی برای شما و همسايه چه وزنی دارد

دراينجا برای . کشد بستر مجادله نسبيت فرهنگی مي قضاوت اخالقی شما را به
يک عمل خاص قضاوتی خارج از آن فرهنگ و قضاوتی درون فرهنگی می 

. يا کوچک آن را به مقايسه گذاشت توان در نظر گرفت و اهميت اخالقی بزرگ
 : زير را در نظر بگيريم اگر برای اين بحث جدول

ها و  هايی و انعطاف گاهی اوقات الزم است تاکتيک: "ادعا کرده است طی آن وی
احيانا ابتکاراتی را نشان دهيم که به نظر من بيانيه تهران به دليل آنکه دو کشور 

صدا کرده و برزيل و ترکيه را شريک ادعای خود کرده،  ديگر را با ايران هم
  ."آميزی انجام داده است يک عمل بسيار موفقيت

با اين حال وجود ديدگاه های انتقادی در جلسه صبح مجلس با سعيد جليلی را   او
 مجلس صحبت کردند   همه کسانی که در جلسه غيرعلنی: "نيز تاييد کرد و گفت

از ابتکار عمل ايران حمايت کردند و موضع مقتدرانه دولت را مورد تائيد قرار 
  ."هايی را نيز در اين خصوص مطرح کردند دادند اما نگرانی

روزنامه کيهان نيز در سرمقاله ای که حسين شريعتمداری آنرا نوشته بود، مدعی 
جمهوری اسالمی ايران از : "پيروزی ايران در نشست تهران شد و نوشت

پيشنهاد قبلی خود مبنی بر تبادل در خاک ايران عقب نشينی نکرده است بلکه با 
به کشور ترکيه، تضمين عينی مورد  ۵+١انتقال محل تبادل مواد از کشورهای 

 ۵+١يعنی دقيقًا همان خواسته ای که . درخواست خود را به دست آورده است
تضمين «حاضر به پذيرش آن نبود و جمهوری اسالمی ايران نيز به عنوان 

کيلوگرمی خود، اين  ١٢٠٠برای پيشگيری از مصادره احتمالی محموله  «عينی
تبادل را تنها در خاک ايران می پذيرفت و اکنون اين تضمين عينی به دست آمده 

  ".است
حسين شريعتمدارای مشروط کردن اجرای اين بيانيه را به پذيرش کشورهای 

درج : "غربی و آمريکا، يکی از هوشمندی های طرف ايرانی خواند و نوشت
روز پس از صدور اين بيانيه موافقت خود با موارد آن را  ٧عبارت ايران ظرف 

به آژانس اعالم می کند و تبديل بيانيه به توافقنامه و عملياتی شدن آن مشروط به 
پذيرش مفاد بيانيه از سوی گروه وين است نشان از هوشمندی باالی اين دستاورد 

  ".دارد
 

 رعايت ، و حقوق  ،پاسخی به محمدرضا نيکفر ـ در همسايگي

 در همسايگي  رعايت و حقوق 
 . نگاه دار سر رشته تا نگه دارد

 رامين احمدی 
 :نيلگون  

بحث کاريکاتور محمد به دو  آقای نيکفر با صدای آلمان مصاحبه عالمانهدر 
بحث را آسان  پرداختن به حقوقی و اخالقی تقسيم شده که اين امر  بخش
روشنفکران  در پاسخ به اعالميه برخی بحث حقوقی از آنجا که به  .کند مي تر

بحث را خود آقايان نيکفر و الهيجی هم به  مشابه آن داخل کشور پرداخته بودم و
شايد . به سکوت بگذرم »اخالقي« حيفم آمد از اين بخش ،اند  تفصيل مطرح کرده

مورد تبادل  و اين بخش آقای نيکفر هم به صرافت نوشتن بيشتر در اين باره بيفتد
 : نويسد نيکفر می. نظر قرار بگيرد

من حق . را در نظر بگيريد همسايگی. در اخالق هم حق داريم و هم رعايت«
. ام می شوم با اين کار مزاحم همسايه. شب صدای راديويم را بلند کنم ١٠دارم تا 

من حق دارم صدای راديو را بلند کنم و او حق دارد به مجرد اين که ديد در 
در . شکايت کند از من ،آيد  دقيقه صدای بلندی از خانه مجاور مي ١و  ٢٢ساعت 

که  اخالقی اين است. اين حال رابطه ما صرفْا حقوقی است اما اخالقی نيست
با اين کار تا حد معينی . های او را در نظر بگيرم اين حساسيت. کنم رعايت من

دهم و در  انجام مي اين کار را اما داوطلبانه و آزادانه. از آزادی خود می کاهم
ها  فراموش نکنيم در همه فرهنگ. بينم نتيجه در مخدوش شدن آزادی را نمي

  ».دعايت کردن نشانه بلوغ است
اما کارآمدی  گويد آقای نيکفر درباره اخالق و تمايز خق و رعايت درست مي

کاريکاتور محمد و اهانت به اسالم کامْال نسبی به  در مورد بخصوص بحث اين
جهت  به شايد از اين رو که ارزيابی اخالقی ما هميشه نسبی است و. رسد نظر مي
توان مثال زد که اگر  مي. و فاصله ما از حادثه مورد نظر بستگی دارد  نگرش
بينيد در فاصله دوری از شما جوان بيست و چند ساله گردن کلفتی  ايد و مي ايستاده

قضاوت اخالقی شما بر بی عدالتی و  ،پيرمردی را به باد کتک گرفته است 
اگر نزديک تر شديد و . او تکيه خواهيم کرد »عدم رعايت«بيرحمی جوان و 

. آنگاه برآشفته خواهيد شد ،آن جوان است  کسی به شما گفت که اين پيرمرد پدر
های  از ارزش که برخی ديگر رحم و مروت است حاال نه تنها اين جوان بي

اما آنگاه که . پدر را زير پا گذاشته است اخالقی شما مربوط به حرمت داشتن
کسی ممکن است به شما بگويد که اين پدر دچار  ،بسيار نزديک می شويد 

در چنين حالی شما قطعْا . است بيماری جنسی بوده و به پسر خويش تجاوز کرده
های اخالقی قبلی را فراموش می کنيد و حاال احساس شما نسبت به حادثه  قضاوت

 و ارزيابی اخالقی شما ولو اينکه اعمال خشونت از سوی جوان را محکوم کند 
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 ارزيابي شما از رابطه روشنفكران ايران با سياست چيست؟ 
ناپذير  من اين سخن را آه روشنفكران بايد از سياست آناره بگيرند سست و دفاع

گرين، سياست مانند هوايي آه در آن نفس  به قول نويسنده انگليسي گراهام. دانم مي
اي مانند  شك در جامعه بي. آشيم درون و پيرامون ما را سرشار آرده است مي

سو و تمناي فراگير پيشرفت و  آموخته و فرهيخته از يك ايران آمبود مردمان دانش
ورزي  خواند تا پا به پهنه سياست توسعه اجتماعي از ديگر سو روشنفكران را مي

نهند وآنگاه در همراهي با تاريخي آه پيوسته زخم تيغ و تبر بر دل و جگرها 
 . دل براي خويش رقم زنند نهاده است سرنوشتي پرآب چشم و آتش

 »قطار خالي سياست«آنندگان اين سرنوشت نافرجام گاه از  چنين است آه نظاره 
. اند نيست شكوه آرده »زندان خردمندان«اند و گه از جهاني آه جز  سخن گفته

سبب نيست آه گروه فراواني از ايرانيان سالمت را در گريز از سياست  بي
عطاي هر تكاپوي سياسي را به لقايش  »نظريه توطئه«دانند و با شاه آليد  مي
 . رانند بخشند و همه دست اندرآاران سياست را به يك چوب مي مي
به سياست، نقش روشنفكران در قلمرو  رغم اين نگاه بدبينانه، من اما به  

به گروه  »قانونمندي«به  »زورگويي«تبديل آردن   ورزي را آموزش فن سياست
 . دانم پيشگان مي حكومت

هاي  خدمت روشنفكران را همچنين بايد در به چالش آشيدن پندارها و تعصب  
اندرآاري   چنين است آه به باور من درگيري و دست. وجو آرد جمعي جست

روشنفكران در سياست نه تنها مفيد و خواستني آه ناچار و ضروري است و 
 . ورزي تنها يكي از قلمروهاي تكاپوي روشنفكري است صدالبته آه سياست

   
 آنيد؟  آارنامه روشنفكران ايراني در عرصه سياسي را چگونه ارزيابي مي

براساس آنچه آه در پاسخ به پرسش پيشين آوردم آارنامه روشنفكران ايراني  
آباد  در خراب«گرچه . يابم رو خوشايند و پذيرفتني نمي درگير سياست را به هيچ 

جهان سر «، اما به قول فردوسي بزرگ در عجبم آه »ننگ نيست اي بي دنيا نامه
 . »چرا زان همه بهر من غفلت است/ به سر عبرت و حكمت است

تنها آشوري باشد آه در يك سده ) در آنار روسيه(به راستي چرا بايد ايران   
ترين  دانيم آه انقالب از آمياب بحران دو انقالب را تجربه آند؟ همه مي

رويدادهاي اجتماعي هر آشور است و بيش از هرچيز به انفجار توده انبوده 
 . ماند پاسخ مانده يك ملت مي هاي بي خواست

روي، روي دادن هر انقالب خود نشان آن است آه حاآمان سياسي و  بدين 
و در بنانهادن  »مندي قانون«به  »روزمداري«مشاوران آنان در تبديل آردن 

 . اند  اي آه حقوق شهروندان را به رسميت بشناسند ناآام مانده دستگاه سياسي
آاري و  گناه بخشي از اين ناآامي را بايد به گردن روشنفكران ايراني و آم  

ساالران و چه در آالبد  روشنفكران ما چه در قامت ديوان. ورزي ايشان نهاد غفلت
اي و صنفي  هاي زيرزميني و سنديكاهاي حرفه رهبران احزاب سياسي، گروه

چه بسيار بارها آه در دفاع از : اند الگوي آارآمدي از رفتار سياسي به جا ننهاده
هاي فرهنگي، حقوق بشر، قلمرو خصوصي و  گرايي هاي سياسي، آثرت آزادي

ها آه به جاي نقد آيش  شمار گاه اند و چه بي حقوق شهروندي زبان در آام آشيده
هاي فرهنگي،  بيني ستيز، خود بزرگ شخصيت پرستي، ناسيوناليسم بيگانه

 . اند گرايي خاموشي پيشه آرده و بومي) پوپوليسم(فريبي  توده
   

اي آه در آن به  چرا روشنفكران ايراني نتوانستند درك درستي از فضاي سياسي
 اند به دست آورند؟  برده سر مي

هاي  بايد در ساختار تاروتيره رابطه بخش بزرگي از پاسخ به اين پرسش را مي  
در دستگاه سياسي ايران . اجتماعي و در گرفتگي فضاي سياسي جامعه بازجست

قانون و «بيش از نقش  »افراد«از ديرترين هنگام تا به امروز همواره نقش 
 . بوده است »ها قاعده

در چنين سازوآاري حكومت به راحتي نهادهاي نوپاي جامعه مدني را فرو   
آنكه براي اين آار بهاي گزافي  نهد بي بلعد و گردي از وجودشان باقي نمي مي

چه بسا آه نزد ما ايرانيان پيوندهاي خويشاوندي بر . بپردازد
افكند و چه بسيار نخبگان آه سرشت و  هاي اجتماعي پرده مي ناشناسي مسووليت

 . زنند سرنوشت منفعت ملي را با سود يا نياز شخصي خويش گره مي
بستن دستگاه  سازوآار حكومتي از اين دست روشنفكران را تنها براي آذين  

گشايد تا  ميداني براي جوالن اين طائفه مي پسندد و تنگ چيرگي خود مي
 هاي تجريدي زيبا اما  روشنفكران در آن همچون سودائيان خيال به دادوستد ايده

. با مثالهای کوچک گذشت A,B,C  توان به سادگی و سرعت از سر مي
چه از نظر راه  چه از نظر فرهنگ اسالمی و عملی است که A  مورد

فرض کنيد در اين مورد انتخاب اسامی . دموکراسی و حقوق بشر کم اهميت است
چه فرهنگ غرب و چه فرهنگ اسالمی در اين    .اسالمی برای کودکان باشد

دهد و بر سر آن به جنگ و مقابله خيابانی  مورد حساسيت خاصی نشان نمي
عملی است که درفرهنگ اسالمی مهم است اما برای  B  مورد. پردازند نمي

مثْال روزه نگاه داشتن و يا نماز خواندن مسلمانان  ،فرهنگ غرب اهميت ندارد 
توان ممنوعيت ازدواج  را نيز مي C  مورد. توان از اين جمله دانست را مي

که برای فرهنگ غرب مهم است و مسلمانان ساکن ممالک  کودکان فرض کرد
باعث مقابله   هيچ يک از اين موارد .ندارند ای غرب در رعايت آن مشکل عمده

اعمالی که برای هر دو  D ،  اما مورد. شوند و رويارويی دو فرهنگ نمي
نيکفر در انتخاب . شود فرهنگ از نظر اخالقی با اهميت است محل نزاع تلقی مي

طبيعی است که در اين . گزيند مورد آسانی را بر مي «کم کردن صدای راديو»
بخشی از هويت خويش و يا  شود که شما مجبور باشيد باعث نمي «رعايت»مورد 

مشکل مورد کاريکاتورها اين است که . ارزشهای اعتقادی خويش را انکار کنيد
مسئله از يک سو با آزادی بيان و آزادی در تمسخر مقدسات در غرب و از سوی 
ديگر با تهديدهای خشونت آميز جوامع اسالمی چون فتوای رشدی و قتل ناشر او 

کم کردن صدای »توان اين مسئله را به  دشوار مي. آميخته است «وان گو»و 
 . مانند کرد «راديو

می خواهم به ميان بکشم با خود  »اخالق رعايت«آخرين بحثی که درباره . ۶
مسلمانان به عنوان «: دهد که نيکفر به درستی تذکر مي. اسالم ارتباط دارد

کسی يا کسانی نيستند که شماتت اخالقی . مسلمانان فاقد اتوريته اخالقی شده اند
اند  آنانی که جلوی صحنه را پر کرده. کنند و حرفشان را جهانيان جدی بگيرند

از حرف نيکفر چنين به نظر  ».اند اند و فاقد هر گونه شان اخالقي همگی آلوده
ای  رسد که مشکل با مسلمانان است و يک انفاق سياسی چنين پيش آمده که عده مي

اما جور ديگر هم . اند اند که بويی از اخالق نبرده جلوی صحنه را پر کرده
شود به اين مشکل نگاه کرد و آن اين است که اخالق در اسالم چندان قوی  مي

. در حوزه سکوالرپايه اخالقی نيرومندی نداشته است  اين مذهب با ورود. نيست
آنها که به  .داری را توجيه می کند  کتاب مقدس دروغ و جنايت و دزدی و برده

گويند آن بخش از آيات عرضی است و  اخالق و اسالم هر دو پايبند هستند مي
کنند از اهميت بخشی از کتاب  به اسم تشابهات سعی مي ذاتی دين نيست و يا

در مورد ما ايرانيان که مسئله از . جاست اما مشکل اصلی پا بر. مقدس بکاهند
وقتی مذهبی ايدئولوژی حکومت شد و به تعبيه قوانين . رود اين هم فراتر مي

گر شکنجه و اعدام مخالفان شد و همه  سياسی و اقتصادی پرداخت و توجيه
رويه سکوت اختيار کردند و اکثر آيات عظامش به  رهبرانش در برابر اين

تواند ادعای روحانی بودن  نمي پرداختند ديگر آن مذهب برداری مالی از آن بهره
اينجاست که بايد . توهين به چنين مذهبی حق ملی ماست . و تقدس هم داشته باشد

اند از روی  در اين باره سکوت اختيار کرده يا روشنفکران ما پرسيد اگر ملت و
روی ترس و اجبار؟  است يا از »همزيستی مسالمت آميز«و بخاطر  »رعايت«

به سرعت مفهوم  »رعايت«اگر تقدسی را به تهديد شکنجه و مرگ حفظ کردند 
خود را از دست می دهد و شايد اگر به خاطر آنچه امروز بر سر الهام افروتن 

گذشتم که سکوت در اين  سر اين نکته آخر به سکوت مي من از ،اند نبود  آورده
 . مخاطره ترين انتخاب است مورد کم

 

 درك سياسي روشنفكران ايراني 
 وگو با مهرزاد بروجردي  در گفت

   
 تراشيدم، پرستيدم، شکستم 

 فرشاد قربانپور 
  ١٣٨۶خرداد  ٢۶، شنبه،  ٢٨هم ميهن ــ شماره 

   
روشنفكران ايران «آتاب تاثيرگذار   مهرزاد بروجردي، نويسنده: فرشاد قربانپور

وگوي ما با  گفت. استاد ايراني دانشگاه سيراآوز نيويورك است »و غرب
 . نامه است بروجردي در مورد روشنفكران و سياست، موضوع همين ويژه

هايي  به ويژه اينكه مصداق. دهد هاي ما مي هاي دقيقي به پرسش بروجردي پاسخ
 : از اين دست همان شعر اقبال الهوري است. زدني است آورد بسيار مثال آه مي

 به او پيوستم و از خود گسستم / هزاران سال با فطرت نشستم   
 تراشيدم، پرستيدم، شكستم / خالصه سرگذشتم اين سه حرف است 

وگو  گفت. بيت آخر شعر است به راستي آه سرنوشت روشنفكري ايران همان نيم  
 . آيد با دآتر مهرزاد بروجردي در ادامه مي
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ديني دامن زده است و دست آخر آيا اين بافت اجتماعي جامعه ايراني است آه  
 پرورد؟  روشنفكران ديني در خود مي

اندرآاري اين هر سه علت در  دست  »شناسي آگاهي جامعه«به راستي نگاه از دريچه   
گير  توان تكاپوهاي پي شك نمي بي. آند پيدايش و پرورش روشنفكري ديني را آشكار مي

 . فكري آساني چون دآتر شريعتي و دآتر سروش در پيش و پس از انقالب را ناديده گرفت
بافت اجتماعي جامعه ما نيز در روي آوردن ايرانيان به آراي روشنفكران ديني نقش   

بودن فرهنگ و جامعه ما به اين معنا هم هست آه روشنفكران ديني  »ديني«. دارد
گراي  اي برتري سياسي نسبت به همگنان عرفي يابند و نيز از گونه مخاطبان بيشتري مي

 . برند خويش بهره مي
گرا، روشنفكر ديني به  به هر روي در جامعه ديني ايران و در قياس با روشنفكران عرفي  

وگو و تكاپوي انديشگي و  صرف ديني بودن و ديني انديشيدن ميدان فراختري براي گفت
 . يابد حتي اگر حرف و سخن اثر دلپسند حكومت ديني نباشد سياسي مي

 آنيد؟  تاثير روشنفكران ديني بر پهنه سياسي را چگونه ارزيابي مي  
اند و در  هاي ديني زده گمان روشنفكران ديني تلنگري به شيشه باورهاي ديگر گرايش بي  

هاي  ورزي دانيم انديشه همانگونه آه مي. اند باوران سنتي آامياب بوده لرزانيدن بناي دين
 . تر و فراگيرتر از ديگر آشورهاي منطقه است شناسانه در ايران امروز بسيار پيش دين

-غيرخودي«روشنفكران ديني در پشتيباني و همكاري با آنها آه   با اين همه ترازنامه  
همچنين . رو درخشان نيست اند به هيچ گرا، قلمداد شده يعني روشنفكران عرفي »بيگانه
سياسي و سالمت طلبي روشنفكران ديني را از همراهي و پشتيباني   انديشي عافيت

آردند باز داشته و سبب شده آه امروز  تر از ايشان حرآت مي نيروهايي آه جلوتر و قاطع
 . رو شوند روشنفكران ديني با پديده ريزش نيروها روبه

آشند و  هاي ديروز خود را به نقد مي به گواهي تجربه، روشنفكران ديني امروز ديدگاه  
 . دارند گرايي گام برمي گويي به آهستگي و تامل به سوي عرفي

هاي ديروز  گرا اما آمتر آسي را سراغ داريم آه انديشه در ميان روشنفكران عرفي  
به هر حال بايد به ياد داشت آه . خويش را به سود سنت و انديشه ديني دگرگون سازد

 . آند اي است آه جامعه را در برابر رآود فكري بيمه مي گرايي معرفتي تنها شيوه آثرت
زيد  اي آه در آن مي گاه نتوانست تكليف خود را با جامعه چرا روشنفكر ايراني هيچ  

 روشن آند؟ 
آنجا آه از يك سو به . ام آنم به بخشي از اين پرسش پيش از اين پاسخ گفته فكر مي  

هاي گوناگون اجتماعي  ها و طبقه دوگانگي و جدايي روشنفكران از فرهنگ و انديشه گروه
 . اشاره آردم و از ديگر سو سنت را پاره مقومي از هستي و انديشه روشنفكران دانستم

گشايند اما در نهانخانه  گرچه روشنفكران ما هرازچندگاهي به شورش سياسي دست مي  
فكر و در جمع خانواده و در شيوه رفتار با همسر و فرزندان خود سرتسليم به عرف 

دهند اما تا از آستانه در  در برابري حقوق زن و مردم دادسخن مي. آورند اجتماعي فرو مي
آنند و دست از آستين تحكم به زن و  نهند باالپوش سنت به بر مي به درون خانه، پا مي

 . آورند فرزند به در مي
جامعه . اند »ديروزي«و  »سنتي«و در درون  »امروزي«و  »مدرن«در بيرون خانه،   

، »استاد دانشگاه«سو از نام نامي  بازد؛ از يك نيز همين نرد را با روشنفكران مي
آند و از ديگر سو  به احترام ويژه ياد مي »زنداني سياسي«و  »نگار شجاع روزنامه«

ميليوني از  ٧٠نگاران و زندانيان در آشور  هاي همين استادان و روزنامه شمارگان آتاب
 . جهد بيرون نمي ٧٠٠٠تا  ٢٠٠٠چنبر 

   
 نگريد؟  به رابطه روشنفكري ايراني و دولت چگونه مي

آنند  طلب مي »آستان بوسي«افسوس آه دولتمردان ما از روشنفكران نه پند و حكمت آه   
روشنفكران نيز به ناچار از . نشانند و بدين شيوه خود را برتر از آستانه نقد روشنگرانه مي

سرهابريده بينند، بي جرم «زنند چه به قول حافظ  پيچيدن در زلف چون آمند دولت تن مي
  »جنايت و بي

   
 آيا از اساس چيزي به نام روشنفكري در ايران وجود دارد؟ 

اگر ترديد و حيرت . دهيم پاسخ به اين پرسش در گرو تعريفي است آه از روشنفكري مي  
، »آيا«، »چگونه«، »چرا«را خاستگاه آاروبار روشنگري بدانيم، روشنفكر به پرسيدن 

 . زنده است »ولي«و  »اما«و در ميان آوردن  »مگر«
مخالفان، آزادي علمي و عملي، رواج  اي اما، پذيرايي انديشه نياز چنين زندگاني پيش  

ها، پرورش دانشجويان پرسشگر و پايان دادن  ها و مقاله نقد آتاب ها، ها و همايش روزنامه
بايد به برداشتن از حساب فكري رفتگان نيز پايان داد و . مرادي است -به پيوندهاي مريدي

سازد نه تجديدخاطره با گذشته آه  آنچه ما را دانا مي«به قول برنارد شاو دريافت آه 
  ».پذيري در برابر آينده است مسووليت

   
پذير  اي دفاع اگر چيزي به نام روشنفكري ايراني موجود است آيا اين روشنفكري آارنامه

 دارد؟ 
بگذاريد پرسش شما را با پرسش ديگري پاسخ بگويم آيا به راستي چند آار جدي   

 سال پس از انقالب به هم رسيده است؟  ٢٨روشنفكري در اين 
گويند آه  اگر شمرديم و به شمار انگشتان دست هم نرسيديم آنگاه چه بايد گفت؟ گرچه مي  

آرزو سرمايه مفلسان است، من بيم آن دارم آه پس از چندي نواي نوميدي هم گوشمان را 
 : به قول ابتهاج. نيازارد

 دل ما خوش به فريبي است غبارا تو بمان / زين بيابان گذري نيست سواران را ليك 
 مهرزاد بروجردی 

 

روي  بودن آار و بار خويش دلخوش آنند و بدين »غيرسياسي«به  خطر سرگرم شوند، بي
 . دست حاآمان را براي هرگونه دستبرد در پهنه سياست باز بگذارند

ها و  خبري ايشان از تردستي شك ناآشنايي روشنفكران با زيروبم سياست ايران و بي بي  
هاي  شان از شيوه تفكر طبقه هاي سياست مداران ايراني، دوري و ناآگاهي ريزآاري
هاي علوم  آلود، تهران محوري در آاربست محك هاي ايدئولوژي شان در دام تحليل واماندگي

هاي فكري در زندگي شهرنشينان و روستاييان  پوشي از دگرگوني سويه اجتماعي و چشم
هاي اجتماعي  وهمه دست به دست هم داده تا روشنفكران ما سررشته شناسايي جنبش همه

هاي راي  را از آف بدهند و از فهميدن چندوچون حرآت مردمي آه به سوي صندوق
 . روند وابمانند مي
توان در انتخابات گذشته  هاي اجتماعي را مي نمونه اين گسست ميان روشنفكران و توده  

تمامي روشنفكراني آه خود را نه تنها ناقد خاتمي آه به آلي مخالف . جمهوري ديد رياست
دانستند يك باره پشت هر دو ايستادند و از او دفاع آردند، اما مردم دفاع و  هاشمي مي

 . فراخوان روشنفكران را به چيزي نگرفتند
سر آقاي هاشمي ايستادند  روشنفكران پشت »تمامي«ابتدا بگويم آه من با اين سخن آه   

موافق نيستم، اما به فرض آه چنين باشد باز بايد پرسيد آه به راستي چرا روشنفكران 
 . دست به چنين آاري زدند

ساله آقاي خاتمي ايرانيان را از  هاي دولت هشت ها و ناتواني به نظر من از يك سو آاستي  
خيز آقاي  آرد و از ديگر سو آارنامه طوالني و بسا مجادله طلبان دلسرد مي نامزد اصالح

هاي گوناگون حكومتي  رفسنجاني آه بيش از هر آس ديگري در جمهوري اسالمي سمت
را نامممكن  »چه بايد آرد؟«گويي سرراست به پرسش  داشته است نيز هرگونه پاسخ

 . ساخت مي
به هر روي اين واقعيت آه گروهي از روشنفكران ايراني در مرحله دوم انتخابات پشت  

سر آقاي هاشمي ايستادند با آن نكته آه شماري از همين روشنفكران، ناقدان جدي آارنامه 
دموآراسي حق نقد حاآمان را در آف شهروندان . آقاي هاشمي بوده و هستند سازگار است

 . اي بدون نقادي و ارزيابي نامزدها ممكن نيست نهد و هيچ گزينش آگاهانه مي
چرا روشنفكران ايراني تاثير چنداني به قلمرو همگاني جامعه ايراني ندارند؟ و چرا اين   

 تاثير اندك نيز چندان دلپسند و پذيرفتني نيست؟ 
اما . توان روشنفكران را به دادگاه تاريخ آشيد آيد آه گويي مي از اين پرسش چنين برمي  

 . اي آه روشنفكران را چون نقطه در ميان گرفته است هيچ نپرسيد از جو و زمانه
 »روشنفكران ايراني و غرب«همانطور آه در بررسي رفتار روشنفكران در آتابم   

آنكه  تواند از روشنفكرانش شكايت آند بي اي نمي هيچ جامعه «ام و به قول سارتر،  آورده
روشنفكران خويش را به بار   خود را نيز متهم سازد، چراآه هر جامعه خود پديده

دالنه، از  روشنفكران ايراني به خاموشي و سالمت و بسا از سر مهرورزي ساده »آورد مي
آور سنت را با سرماي  گاه گرمي دلپذير اما رخوت اند و هيچ آنار سنت ايراني گذشته

 . اند سوزان خرد نقاد سودا نكرده
اند،  نواخته »آنم من متهم مي«هايي چون  گاه رفيقان سياسي پيشين را با نوشته گرچه گه  

دار و سنتي ايشان را  افكندن با توده مردم و نقادي باورهاي ريشه اما هرگز دليري پنجه
 . اند نداشته

اند، اما به زودي تيغ زبان را در  آرده »نقدآي«، »جعفرخان از فرنگ برگشته«گاه از   
اند و از سنتي آه در تاروپود وجود و انديشه خود ايشان ريشه دوانيده و دست و  آام آشيده

 . اند سنت سخت بسته است، سراغي نگرفته –زبانشان را براي نقد خود 
بستن روشنفكران ايراني از جامعه و سنتي آه پاره درشتي از تفكر و انديشه خود  چشم  

شكني را  تراشي و بت رفت از دايره به قول اقبال، بت ايشان را سامان داده است راه برون
مدرنيته را برايشان ناممكن  -بر روشنفكران ما بسته و بيرون جهيدن از دام دوگانه سنت

 . ساخته است
 به او پيوستم و از خود گسستم / هزاران سال با فطرت نشستم   

 تراشيدم، پرستيدم، شكستم / خالصه سرگذشتم اين سه حرف است 
هاي فكري ايراني در  افكندن دليرانه روشنفكران ايراني با سنت و عادت گمان پنجه بي  

 . ايم اي است آه هزاران سال با او نشسته و برخاسته گونه گرو نقد خود فطرت
به نظر شما از چه رو در ايران آنوني تمامي افراد باسواد خود را روشنفكر نيز   
 انجامد؟  اي به فروآاستن مفهوم روشنفكري نمي شمارند؟ آيا اين به گونه مي
داني فيلسوف، هر آس  شود و هر عربي بله، در جايي آه هر استاد معماري مهندس مي  

هم آه آار آزاد دارد تاجر و بازرگان است، هر باسوادي روشنفكر است و هر متفنن 
 : به قول مرحوم دهخدا. سياست نيز آارشناس سياسي

 بازار شده   تو بميري پاتوق ما بچه/ مشتي اسمال به علي آاروبارا زار شده   
 ... تقي زهتاب درين ملك پاتوقدار شده/ هر آسي واسه خود يكه مياندار شده 

اندرآاري روشنفكران در  توان مثال زد آه در آن درگيري و دست آيا دوراني را مي  
هاي روشنگري  ها وحرآت آمدهاي مستقيم و پيشروانه در راستاي هدف آاروبار سياست پي

 داشته باشد؟ 
اندرآاري  توان از دست اي است آه در آن مي ترين زمانه به نظر من دوره رضاشاه مهم  

ايشان بر روندهاي اجتماعي و   روشنفكران در آار سياست نشان جست و تاثير ژرف
 . سياسي را ديد

بيستم سرزمين ما روشنفكران سياستمداري با دانش و   اي از تاريخ سده در هيچ دوره  
اآبر داور، محمدتقي بهار، عيسي صديق، احمد  هاي ذآاءالملك فروغي، علي توانايي

من اين نكته . اند آسروي، فخرالدين شادمان و بسياري ديگر بر سياست ايران اثر گذاشته
 . ام ام شرح داده اي آه تاآنون در اين باره نگاشته را در دو مقاله

به نظر شما پديده روشنفكري ديني پيامد چه سازوآارهايي در جامعه ايران است؟ آيا   
 آار روشنفكري به روشنفكري ديني انجاميده است يا اينكه آار سياسي به روشنفكري 
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کوچک پشت پنجره آفتاد که التماس آب می کردند يواشی به آشپزخانه رفت و 
 . کمی آب آورد و پايشان ريخت او هنوز خواب بود

در اتاق کمدی بود که بااليش کلی چيز قرار گرفته بود ولی جعبه ای سفيد درست 
پيش خودش گفت جای اين . مثل جعبه های خودش در خانه توجهش را جلب کرد

 جعبه اينجا نيست يکدفعه به ذهنش خطور کرد تا کمی آنجا را مرتب کند اما به 
خودش گفت نه اگر بيدار شود متوجه می شود که من اينجا بوده ام اين بود که 

 .دست به هيچ چيزی نزد حتی به غباری که روی کتابخانه بود
شديدن سردش شده بود و آب از موهايش می چکيد به داخل حمام رفت حوله 

دستشويی را برداشت و دور مو هايش پيچيدو به اتاق برگشت کمی روی کاناپه 
نشست و به اطرافش خيره شد زندگی بسيار ساده ای داشت پيش خودش گفت 

برايش اصلن ! شايد به خاطر زندگی ساده اش است که نمی خواهد من اينجا بيايم
مهم نبود و به خودش گفت مگر مرا نمی شناسد؟ دلش سيگاری می خواست اما 
 .نمی شد سيگار روشن کند چون مطمئن بود با بوی سيگار او را بيدار می کند

احساس خستگی داشت و هنوز سردش بود پاورچين پاورچين به اناق خواب رفت 
مثل . و لب تخت نشست و او را در تاريکی نگاه و در دلش ستايش می کرد

کودکی در خوابی عميق بود آرام صورت خود را به صورت او نزديک کرد 
گرمی نفسهايش را روی پوست صورتش حس می کرد و لذت می برد دلش می 

خواست او را ببوسد اما می ترسيد بيدار شود اين بود که سعی می کرد طاقت 
سردش بود و می لرزيد ارام لحاف او را کنار زد و پيشش دراز کشيد . بياورد

دستش را آرام باز کرد و سرش را روی سينه ی او گذاشت هنوز خواب بود 
صدای قلبش را می شنيد که آرام می زد بی اختيار لبش را روی سينه ی او 

چسباند و شروع به بوسيدن کرد او هنوز در خواب بود ولی حلقه ی دستانش 
دلهره امانش نمی داد حاال ديگر نمی توانست تکان بخورد مبادا که او . تنگتر شد
اما از طرف ديگر بسيار برايش لذتبخش بود که در آغوش او لميده ! بيدار شود

پيش خودش فکر می کرد چه خواب سنگينی دارد شايد دزد بيايد همه چی . است
با خودش دوباره گفت شايد قرص خواب ! را ببرد اين که اصلن بيدار نمی شود

خورده شايد هم مشروب نوشيده شايد هم چيزی کشيده است؟ حاال زياد فرقی نمی 
دستش را دور کمر او گذاشت و صورتش ! کند مهم اين است که بيدار نمی شود

را به صورت او چسباند بعد آرام لبهايش را روی لبهای او گذاشت و يکباره او 
تکانی به خود داد و شروع به بوسيدن لبهايش کرددلش هری ريخت پايين اّما نه 
او خواب بود و در خواب او را می بوسيد، بدش نيامد با جان و دل جواب بوسه 

اش را داد سعی کرد حين بوسيدن لباسش را در بياورد و دگمه های پيراهن او را 
هم باز کند زياد طول نکشيد که خود را برهنه در آغوش او يافت او هنوز خواب 
بود ديگر برايش مهم نبود که بيدار شود يا نشود شروع به عشق بازی با او کرد 

او هم گويی بيدار است فقط چشمهايش بسته است و حرف نمی زند صدای 
نمی داند چه مدت طول کشيد و او خواب بود يا بيدار . نفسهايش تندتر می شدند

وقتی چشمهايش را . ولی می داند که بعد از سه روز، به خوابی عميق فرو رفت
باز کرد هوا روشن شده بود و هر دو برهنه زير لحاف بودند دلهره دوباره امانش 
نداد يواشی بلند شد و لباسهايش را از روی زمين جمع کرد و به اناق نشيمن رفت 

 يادش آمد که به او زنگ زده .  و تندی آنها را پوشيد و خودش را آماده رفتن کرد
بود و او جوابش را نداده بود پشت ميز تحرير او نشست و از همانجا برايش 

عزيزم من کلی در اتوبان چرخيدم و راه را گم کردم ."ايميلی نوشت و فرستاد
االن در هتلی هستم و خيلی هم خسته ام و بايد بخوابم لطفن از خواب بيدار شدی 

 . "به ديدنم بيا، دوستت دارم و می بوسمت
کيفش را برداشت و خواست از درب خانه بيرون بيايد که  دوباره به سمت اتاق 
او . خواب برگشت يک تار مو از ميان موهايش بيرون کشيد و روی بالش گذاشت

با عجله  سوار . را بوسيد و دوباره به سمت در رفت و از آپارتمان خارج شد
 . ماشينش شد و حرکت کرد

در آپارتمان او غلتی ديگر در رختخوابش زد و لحاف را به خود چسباند گوشه ی 
چشمش را باز کرد و نگاهی به ساعت انداخت چشمهايش را ماليد و با گيجی در 

 رختخوابش بلند شد، دستی به تن برهنه ی خود کشيد و به طرف حمام رفت تا 
بيست دقيقه بعد به اتاقش برگشت و به اينطرف و آنطرف چرخيد . دوشی بگيرد

به سمت پنجره ها رفت و . دنبال چيزی بود شايد نشانی اما هيچ چيزی پيدا نکرد
 آنها را باز کرد تا کمی هوای تازه به خانه بيايد نگاهی به گلدانها انداخت و به 

طرف اتاق خوابش رفت لحافش را تکان داد بالشها را مرتب کرد و روتختی را 
پهن کرد در آشپزخانه قهوه ای برای خودش درست کرد و سپس با يک ليوان 
 قهوه ی تلخ و سياه به اتاق برگشت پشت ميزش نشست و ايميلهايش را باز کرد

 ...اول ايميل او را خواند و بعد ايميلهای ديگر را  
او در جاده با سرعت به سمت شهرش می رفت و می دانست که او هنوز هم 

 خواب است برايش نوشته بود که بيدار شدی 
 .به ديدنم بيا

 ديدار در شب
 شهال بهاردوست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. سه روز بود که چشمهايش را روی هم نگذاشته بود. باران قصد بند آمدن نداشت
پيش خودش به حرفهايی که می خواست با او در ميان بگذارد می انديشيد هی 

پيش خودش حرفها را تکرار می کرد و هی از او جواب می گرفتدر خيالش با او 
 . می خنديد، گريه می کرد و در آغوشش آرام می گرفت

مثل ديوانه ها در اين نيمه شب ميان اتوبان گاز می داد می خواست هر طور شده 
خودش را به او برساند بايد با او صحبت می کرد آرامشش به هم ريخته بود 

ماهها بود که حس خوبی نداشت و سنگينی فضای بين خودش و او را نمی 
توانست تحمل کند با کسی هم حرف نمی زد و اين بيشتر اذيتش می کرد چون 
سالها بود که در اثر نمرينهای زياد ياد گرفته بود از پنهان کردن احساساتش و 

 انديشه اش خودداری کند کار آسانی نبود ولی اعتقاد داشت آنچه که انجام می دهد 
 . از نگاه خودش درست است و بايد پايش بايستد

باران اجازه نمی داد که تابلو ها را درست ببيند و فکر و خيال هم مزيد بر علت 
شد تا راه را گم کند شايد چيزی حدوديکساعت چرخيد تا دوباره در مسير خانه ی 

 او قرار گرفت ديگر راه زيادی  نمانده بود و دلش شديد به تاپ تاپ افتاده 
در خيابان که پيچيد سرعتش را کم کرد و چشم به . بود دلهره امانش را بريده بود

جلوی خانه که رسيد اول شک کرد که . پالکها دوخت تا خانه را پيدا کند
همينجاست يا نه؟ ماشيتش را پارک کرد و در  تاريکی پياده شد و به طرف 

 ساختمان رفت نگاه روی زنگها انداخت و اسم او را روی يکی 
از زنگها ديد حاال مطمئن بود که درست آمده است سريع به طرف ماشينش 

برگشت خيس شده بود و سردش بود اما يکدفعه ماشين را روشن کرد تا برگردد 
 پشيمان شد با دودلی تلفن دستی اش را برداشت تا به او زنگ بزند و بگويد در 
راه است و می آيد اما او مثل هميشه جواب تلفنش را نداد می دانست که او در 

خانه است چراغ روشن بود برايش پيامی گذاشت و گوشی را قطع کرد و به 
پنجره خيره شد لحظه ای کوتاه او پشت پنجره آمد و پنجره را باز کرد پيش 

خب حتمن می خواهد سيگاری بکشد چراغ .. خودش گفت در اين هوای سرد 
خاموش شد سريع به خودش گفت بی فايده است خوابش می آيد و االن نمی شود 

با او حرف زد چراغ دوباره روشن شد داشت ديوانه می شد دلهره لحظه ای او را 
رها نمی کرد تصميم گرفت همانجا در ماشينش بماند تا صبح شود چون خيلی 

ديروقت بود و می ترسيد در جاده برگردد و هتلی هم نمی توانست در آن ساعت 
شب پيدا کند باران خيلی تندتر از قبل شد يکدفعه درب ماشين را باز کرد و پياده 
شد تا جلوی خانه دويد دستش را روی زنگ برد ولی نمی توانست تصميم بگيرد 

در فکر بود که يکدفعه زن و مردی از ساختمان خارج ! زنگ را فشار دهد يا نه
 .شدند به آنها سالمی کرد و بالفاصله به داخل ساختمان رفت

در راه پله ها ايستاد بعد يواش يواش پله ها را به آرامی باال رفت و پشت درب 
آپارتمان او گوشش را به در چسباند هيچ صدايی نمی شنيد کمی دقت کرد انگار 

 با کسی حرف می زند نکند مهمان دارد؟ شايد هم با خودش حرف می زند صدای 
. نفسهايش نمی گذاشت خوب بشنود که پشت در چه کسی با اوحرف می زند

دستش را روی دهان و بينی خودش گذاشت و گوشش را سفت به در چسباند 
ناگهان در باز شد خودش را سريع کنار کشيد و خيلی هم ترسيد اّما کسی بيرون 

يواشکی وارد آپارتمان شد .... نيامد از الی در ديد که چراغی روشن است اما 
به اينور و آنور نگاه کرد در تاريکی اتاق خواب ! فکر کرد کسی در خانه نيست

. او را ديد که روی تخت خوابيده است با همان پيژامه ای که از او می شناخت
سعی کرد خيلی آرام باشد تا او بيدار نشود به اتاقش سر کشيد با دقت به کتابهايش 

در کتابخانه نگاه کرد تنها چيزی بود که توجهش را جلب کرد بعد ديد از پنجره 
 نيمه باز باران به پرده ها می زند جلو رفت و آن را بست چشمش به دو گلدان 
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اش سر رفته  گذشت حوصله همه ُکند می از اينکه زمان اين. به ساعتش نگاه کرد 
جلو کشيد و روی شش متوقف  عقربه را به. ساعتش را از مچش باز کرد. بود
سيگاری روشن کرد و باز خودش را . بعد از کار خودش قهقهه سر داد. کرد

. برايش در پی. ياد اولين باری افتاد که با او چت کرده بود. روی مبل رها کرد
 : نوشته بود . ام

واو برايش . کنند  ها در نام خود زندگی می آدم. شما زيباست   IDچقدر . سالم
 :نوشته بود

 .ايد من آن تصويری هستم که شما در ذهن خود از من ساخته
آمد  بعد هر شب به پالتاک می از آن به . شان شده بود واين چند جمله، آغاز آشنايی

. آميز بود اين اسم بنظرش خيلی اسرار. گشت می" آينه سياه " و فقط به دنبال 
خواست روزهای آخر هفته او را ببيند و تمام شب را با او صحبت  بيشتر دلش می

 :يک شب وقتی او را ديده بود اين را به آيينه سياه گفته بود. کند
اما دلم برای شما . دانم چرا نمی. خواهد تمام شب را با شما صحبت کنم من دلم می 

 .شود تنگ می
 مگر تنها هستی؟ -
 .از من خواست که ترکش کنم. ماری دوست نداشت ديگر با من زندگی کند. بله -
 ماری؟ -
 : يک روز به من گفت. ما شانزده سال با هم بوديم. ماری همسر من بود -

فقط بلدی منو به شام دعوت کنی و . تو فقط از عشق، گل دادنش را ياد گرفتی
. پرسی که روزم چطور گذشته وقتی ميای خونه هم همش می. برام هديه بخری

خواهی از  کنم که تو خبر نداری و هی می انگار که من کارهای اسرارآميزی می
 . کارم سر در بياری

 :بهم گفت
 .ميدونی چيه، بهتره جدا بشيم و هر کسی برای خودش زندگی کنه

  
فکر کرده بود آينه  قدر سکوت طوالنی شده بود که  پس از نوشتن اين جمله، آن

 . سياه رفته است
 :برايش نوشت

 !هستيد؟ چرا سکوت کرديد؟ با من حرف بزنيد 
 :و آينه سياه نوشته بود

 !هستم
 :واو نوشته بود

. شناسم هاست که شما را می گويی سال. کنم من خيلی به شما احساس نزديکی می
 !کاش اينجا بوديد ای

 آيا شما اين نزديکِی دور را دوست داريد؟ -
 .آينه سياه باز هم سکوت کرده بود

کنم طبيعت مثل شعری  طبيعت را دوست داريد؟ من فکر می. طبيعت را چی -
چون فقط . را ندارند است که حتی بزرگترين هنرمندان نيز توان ترسيم و بيان آن

 .ای از آن را به کمک هنر بيان کنند شايد بتوانند ذره
 :وآينه سياه نوشته بود

. رود وقتی ُمرديم همه چيز درآرامش فرو می. اما طبيعت مثل مرگ، آرام است
 !ايم حاال که زنده

 .من دوست دارم وقتی با شما هستم، زمان متوقف شود -
گذرد و بايد در اين فاصله نگاه  زمان می. توان متوقف کرد آقا اما زمان را نمی -

 . کرد، کشف کرد و گم کرد و يافت و باز کشف کرد
مثل بقيه مردها که اول با شور عشق . کنم شما هم يابنده خوبی هستيد فکر می -

درمان تبديل  کنند و بعد هم به درد بی کنند، بعد فقط به شهوت فکر می آغاز می
 !شوند می

دانست  کردند اما هنوز چيزی در مورد او نمی ماه بود با هم چت می با آنکه شش 
از همان . انگيخت اش را هرچه بيشتر برمی و همين موضوع نيز حس کنجکاوی

گفته بود که . اش با آينه سياه همه چيز را برای او تعريف کرده بود ابتدای آشنای
اش و از تمام  مدتی پيش از همسرش جدا شده، از شغل، از خانواده، از تنها يی

اما خودش از آيينه سياه . چيزهايی که آيينه سياه از او پرسيده بود برايش گفته بود
 .زد که در اين آيينه نگاه کند دانست که دلش پر می فقط می. دانست هيچ نمی

يادش آمد که آنرا روی شش . اش گرفت دوباره به ساعتش نگاه کرد و خنده
-E. داد پنج و نيم را نشان می. به ساعت کامپيوتر نگاه کرد. متوقف کرده بود

mail باالخره آينه سياه قبول . از شادی فرياد کشيد. دو نامه داشت. را باز کرد
 .کرده بود که يکديگر را ببينند
کاپشنش را پوشيد و در . طرف در ورودی رفت به. با شتاب از جايش برخاست

هنوز چند قدم نرفته بود که يادش آمد سويچ ماشين را . را پشت سرش بست
 در را باز کرد و سويچ را از روی . به طرف خانه برگشت. فراموش کرده است

 آينه سياه
 منظر حسينی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ای از مه فرو رفته  شهر دراليه. آلود هوا خيس بود و مه. امروز چهارم آپريل بود
هايی  به مکان. رفتند هايشان می ای به خانه عده. گشتند مردم از سر کار بر می. بود

نزد کسانی که به آنان عشق . کردند که به آن احساس تعلق و بستگی می
 .دانست اما به کجا؟ هيچ نمی. رفت او نيز می. ورزيدند می

آن . گذ شت همه چيز مثل فيلمی از جلو چشمانش می. انگار همين ديروز بود 
. کرد هيچکس مثل او نيست فکر می. کرد تنهاترين مرد دنيا است روز فکر می

ديوارهای اطمينانی را که شانزده سال . همه چيز فقط با چند جمله تمام شده بود
 .ساخته بودند فقط در چند لحظه فرو ريخته بود

. گرفت آمد تمام تنش درد می هر بار که يادش می. خواست فکر کند دلش نمی 
با . کرد به تند زدن شد و قلبش شروع می پوستش کشيده می. رفت  سرش گيج می
 : خودش گفت
اولش خيلی . ام عادت کرده ام حاال که تمام شده است و من هم به زندگی. ولش کن

. کردم هرگز به تنها زندگی کردن عادت نخواهم کرد فکر می. برايم سخت بود
عشق تنها . توانم بدون عشق؛ حتی يک روز هم سر کنم کردم هرگز نمی فکر می

تنها دليلی بود که به سر کار . کرد دليلی بود که مرا صبح از خواب بيدار می
 .تنها دليل برای نفس کشيدنم بود. برد می
 .دانم نمی

اصال شايد تمام زندگی فقط . کند  گويند که آدم به همه چيز عادت می درست می
دهی و باز يک عادت  کنی، بعد از دست می به همه چيز خو می. يک عادت باشد

 .شود ديگر جايگزين آن می
آن . کنم که اين همه سال را بدون اين ماشين لعنتی سر کرده باشم باور نمی 

 .ام روزها معتاد عشق بودم و امروز به کامپيوتر اعتياد پيدا کرده
کامپيوترش را . طرف اتاق خوابش رفت کرد به طور که با خودش فکر می همين

سيم آنرا از برق درآورد و به اتاق نشيمن آمد و خودش را روی مبل . برداشت
. ای که قسمتی از پنجره را پوشانده بود کنار زد پرده. راحتِی پريده رنگ انداخت

نور آبی . سيم کامپيوتر را در پريز برق فرو کرد و کامپيوتر را روشن کرد
تاريک اتاق را روشن کرد و روی دود خاکستری رنگی که  صفحه، فضای نيمه

 .در اتاق پخش بود پاشيده شد
هنوز بايد . اما کند و آرام. گذشت زمان می. به ساعتش نگاه کرد. قراربود  بی

 .دانست که تا وقتی از سر کار نيايد از نامه خبری نخواهد بود می. ماند منتظر می
اول با چت کردن در پالتاک . که با هم آشنا شده بودند  شد االن شش ماهی می 

دانست چطور از کامپيوتر  يادش آمد که در آغاز اصال نمی. شروع شده بود
به پيشنهاد يکی از دوستانش که گفته بود برو و ببين در پالتاک چه . استفاده کند

همه . از او خواست کمکش کند و کار با کامپيوتر را به او ياد بدهد. . . خبره 
 .روز آغاز شده بود چيز از آن

. از تنهايی خسته شده بود. سال پس از جدايی از ماری کامپيوتر خريده بود يک
کرد انسان برای تنها بودن ساخته  هميشه فکر می. اصال تنهايی را دوست نداشت

شد، برای اينکه به خانه بيايد و  اوايل برای ماری خيلی دلتنگ می. نشده است
برای . ماری را از پشت بغل کند و موهای سياهش را از پشت ببوسد 

ای که با هم ساخته  برای خانه. شد های او که هر روز بيشتر و بيشتر می کردن اخم
 . . . روزها بودند، برای آن

در اتاق خوابش فقط يک . شد تقريبا هيچ چيز اضافی در آپارتمانش پيدا نمی  
کرد چون روی کاناپه  تخت داشت که بيشتر اوقات اصال از آن استفاده نمی

هايی بود که تازه به آنجا نقل  اش شبيه به خانه آشپزخانه. برد نشيمن خوابش می اتاق
هميشه وقتی . شد بجز يخچال و اجاق چيز ديگری در آن ديده نمی. مکان شده بود
 . آمد خورد بعد به خانه می آمد سر راه يک چيزی می از بيرون می

نشيمن يک کاناپه بود و يک قفسه با چند کتاب و ميزی که جلو کاناپه  در اتاق
 .دادند اينها تمام وسايل خانه را تشکيل می. قرار گرفته بود
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درونش گويی . کرد لحظه های لذت در تنش بيداد می. تمام حس هايش بيدار شده بودند. بود
دلش . هرگز اين همه احساس تنهايی نکرده بود. شد کشيد و شعله ور می از آتش زبانه می

 .شد خواست لحظه ديدار آينه سياه ، جاودانه می می
های  سوخت ولب هيچ بجز آينه سياه و تنی که از عشق می. ديگر هيچ چيز در ذهنش نبود

 .زده کوير خشک شده بود تابی که از دلتنگی بوسيدن آينه سياه، چون تن تب بی
کرد جريان خون در تنش شديدتر شده و  احساس می. هايش از او پر شده بود تمام سلول

شود، به شکم  کند، از سينه به گردن و سرش جاری می هايش رسوخ می سرعت در بافت به
 .کتد ريزد، و چون آتشفشان، موجی از لذت در تنش فوران می اش فرو می و آلت تناسلی

 . آمد تنش کش می 
 .چشمانش را بست

ای به جهان خالی او ظهور کرده بود  را روی پوست آينه سياه که اکنون چون الهه اش بينی
 . هايش فرو داد گذاشت و عطر تنش را تا انتهای ريه

گون  نورهای پراکنده شمع، پوست گندم. نوردی درَنورديد های اندامش را چون کوه منحنی
به چشمان غمگين و رنگ هوس که صورت او . او را به خرمنی از پاييز بدل ساخته بود

همه سکوت که در دهان او بود عشق می  چقدر به اين. را به گل نشانده بود خيره شد
 ! شناخت چقدر او را نمی. ورزيد

داغ شده بود و از شور عشق . تن آينه سياه از لمس خيس دستانش به رطوبت نشسته بود
شنيد که  های موسيقی لذت را از دهان او می خواست صدای نت دلش می. سوخت می
 . کرد تابانه او را به عريانی خيس ميان پاهايش دعوت می بی

های او را  نوازش گرم دستانش، پستان. تن آيينه سياه به حمامی از خون بدل شده بود
تر  دستش را پايين. رنگ غروب و شب درآيد رفت تا به های آن می تر کرده بود و قله سفت
 . هايش را لمس کرد و آنها را از هم باز کرد عضالت ران. برد

 . اکنون آينه سياه با تنی به گشودگی مادر زمين ، چون مصلوبی، دربند عشق او بود
 . تنش از شهوت فروشدن در او خيس شده بود

 . کرد هايش چون توفانی ناآرام از دهانش به بيرون فوران می نفس
 . . . در آينه سياه فرو ريخت، فرو ريخت، فرو ريخت

 .جهان از حرکت باز ايستاد
  ! نبود" من" ديگر هيچ کس، . آينه نيز خرد شده بود. در اين لحظه، او ديگر، او نبود

خواست ماه را به ديدار عريانی آينه سياه  می. به طرف پنجره رفت. از جايش برخاست 
 . دعوت کند

به ساعتش نگاه کرد و فرياد . ای گذشته بودند ها چون لحظه گويی سال. ناگهان به خود آمد
  . کوتاهی سر داد

  
اش  آمد و شب را با افسون زنانگی تا پنج دقيقه ديگرآينه سياه می. رسيد زمان سر می
 .ساخت جاودانه می

 .شد چهار دقيقه ديگر صفحه کامپيوتر آبی می
 . لرزيد هايش از سردی و هيجان می شانه. سه دقيقه ديگر او آنجا نشسته بود

 . درخشيد ها در تاريکی می دو دقيقه ديگرمردمک چشمانش، مانند چشم گربه
 . ..يک دقيقه ديگر

 .معنی خوشبختی فقط همين بود. آمد فقط يک دقيقه ديگر آينه سياه به ديدار تنهايی او می
 .آينه سياه آمد 

 . ای سياه شد صفحه کامپيوتر برای لحظه
 .تمام ديوارها از آينه پوشيده شده بود. ها بود اينجا شهر آينه

 . ای بسيار بزرگ ايستاده بود هايی سرخ، بر روی آينه زنی به پشت، در ميان بالش
 .کرد تر و زيباتر نمايان می های توری سياهش پاهايش را کشيده جوراب

 .تر کرده بود فرم او را برجسته شورت توری و ظريفش، باسن برجسته وخوش
گيسوان سياه بلندش که تا روی کمر باريکش ريخته بود آنقدر زيبا بود که شبيه موهای 

 .رسيد مصنوعی بنظر می
  

 . نفس مرد حبس شده بود
 . اش دويده بود دستانش از عرق، مرطوب وخون بر چهره

 .ديگرترديدی نداشت که مفتون او شده است. زيبايی آينه سياه، او را افسون کرده بود
 . خواست که بيايد، با او بماند و با او بميرد می 
  

ماسکی از پر، نيمی از چهره او . ای که در مقابل آينه سياه قرار داشت افتاد نگاهش به آينه
تن داشت بيرون افتاده  بند کوچکی که به هايش از سينه تقريبا تمام پستان. را پوشانده بود

 . بود
ای از موهايش روی  تکه. ای که بر آن ايستاده بود چرخيد آينه سياه، آرام روی آينه

 . صورتش ريخت
يکی از پرهای آن را کند وچون . های سرخ و بلندش ماسک را از چهره برداشت با ناخن

 . قاصدکی به سوی مرد فرستاد
رفت، هزاران  ها بيرون می طور که آرام از شهر آينه آنگاه با لبخندی زيبا و تنی ناز همان

 .ماری برآينه برجای ماند
  

با سرعت هرچه تمام رانندگی کرد و جلوی . ميز برداشته و با عجله دوباره بيرون رفت
مقداری ميوه، چند شيشه شراب، يک . اولين فروشگاه توقف کرده و وارد فروشگاه شد

   .طرف خانه حرکت کرد بسته شمع و يک مرغ خريد و با عجله بيرون رفت و به
مردم با عجله در رفت و . در همين فاصله کوتاه، باران شديدی شروع به باريدن کرده بود

های خيس به پناِه  اندامشان را از زير اين ثانيه. ديد آمد بودند و چشمانشان هيچ چيز را نمی
 . خود بنگرند بردند تا روزی بعد در آينه تکرار، دوباره بيدار شوند و به ها می خانه

دلش برای ديدن . تر بود از هميشه ناآرام. خواست هرچه زودتر به خانه برسد او نيز می
 .تاب بود زد و بی آينه سياه پرمی

گرمای مطبوع خانه صورت سردش را نوازش . وارد آپارتمان شد. باالخره به خانه رسيد
طرف  پالستيک خريد را روی ميز آشپزخانه گذاشت و به. کليد را روی ميز انداخت. کرد

با هيجان شروع به خواندن . را باز کرد  E-mail. کامپيوتر که همچنان روشن بود رفت
 .نامه کرد

 .سالم
 خوبی ؟

 .تونی به ديدن من بيای امشب می
 !کنم ساعت يازده دوربينم را روشن می

 .منتظر باش
 .به اميد ديدار

 .آيينه سياه                    
تازه . به ساعتش نگاه کرد. حوصله اين همه انتظار را نداشت. سرش را در دست گرفت 

 ! با خودش گفت چهار ساعت. ساعت هفت بود
خواست  دلش می. سيگاری روشن کرد . حوصلگی خاموش کرد کامپيوتر را با بی

تصميم گرفت برای خودش و آينه سياه ضيافت . چشمانش را بيندد و ساعت يازده شده باشد
 .کوچکی ترتيب دهد

آورد دوش را باز  هايش را در می در ضمن اينکه لباس. طرف حمام رفت برخاست و به
زير دوش رفت و شروع به شستن خود  . بخاری سفيد فضای کوچک حمام را پر کرد. کرد
 گرمای آب او را سرحا ل. کرد
خميرريش را از کمد در آورده و به زدن ريشش مشغول . حوله را دور خود پيچيد . آورد
 .شد

 :سيگاری روشن کرده وبا خودش فکر کرد. زد حاال ديگر با صدای بلند سوت می 
 . گويد که عشق دوباره به سراغم آمده است اما يک چيزی به من می. دانم نمی

   .آينه سياه هرشکلی که داشته باشد برايم اصال مهم نيست
داد همديگر  ام کاش اجازه می شش ماه است که هر روز دلم برايش تنگ شده و آرزو کرده

 .را ببينيم
 .يقين دارم آينه سياه عشق من خواهد شد. باالخره آن شب رسيد

از روی ميز . آوردند از جايش برخاست طور که فکرهای مختلف به او هجوم می همان 
آنرا باز کرد و مشغول نوشيدن . هايی را که خريده بود برداشت آشپزخانه يکی از شراب

ها را  چند شمع روشن کرد و با آنکه هنوز تا آمدن آينه سياه خيلی مانده بود اما پرده. شد
شلوار . بهترين پيراهن خود را که آبی تيره بود به تن کرد. طرف کمد لباس رفت به. کشيد

 .سياه و شيکی را که مدتها بود از آن استفاده نکرده بود پوشيد و دوباره روی کاناپه نشست
 . کرد اما ديگر اين کندی زمان اذيتش نمی. گذشت بنظرش زمان همچنان ُکند می

 :با خودش فکر کرد. تاب ديدن آينه سياه بود بی
بايد به او بگويم که . بايد با من حرف بزند. نه. نه. خدا کند مثل هميشه فقط سکوت نکند

 .عاشقش هستم
 . . .بايد. بايد

به آشپزخانه رفت و مشغول . تابی خود را آرام کند دادن کاری، بی خواست با انجام می 
طرف  بعد به. مرغ را پس از شستن در فر گذاشت و آنرا روشن کرد. آماده کردن غذا شد

 .آينه: درآينه به چهره خويش خيره شد و آرام زمزمه کرد. خودش زد ادکلنی به. حمام رفت
جلوی کامپيوتر نشست و سعی کرد با خواندن مطلبی خود را سرگرم کند . به اتاق برگشت

 .گذشتند ديگر حس نکند ها می هايی را که به آرامی حلزون ثانيه  تا
پرده را آرام با دست . طرف پنجره رفت بلند شد و به. سرش از گرمی شراب، گرم شده بود

تاريک اتاق ريخت و اتاق را به  های خيابان به فضای نيمه نور رنگی نئون. کنار زد
 .کمانی از نور بدل ساخت رنگين

ای ابر به سرعت از روی ماه عبور کرد و نور سحرآميز  تکه. شد آسمان از ابر، خالی می
 .! هوا بوی ترس و باران می داد. را در آن همه رطوبت، عريان کرد آن

 . هزاران شعر در سر داشت
هم پيوند  ها را به توانست آن کرد نمی هرچه می. کشيد هزاران واژه در درونش فرياد می

فکرهای   رفت طور که در اتاق راه می همان. ای از آن بسازد هم وصل کند تا قصه دهد، به
 :خود را با صدای بلند بيان می کرد

. . . دنيايی فاصله. . . فضای سحرآميز. . . سبکی مطبوع هستی. . . در بند خويش. . .  
 . . .ای نور بر ديوار تکه

. کشف. . . دلتنگی. . . فاتح. . . فاتح. . . منگ. . . حديث يگانه عشق. . . اتفاق.. . . رويداد
 . . .نيمی هراس. . . نيمی هراس. . . نيمی هراس. . . هوس. . 

 . . . طرف کاناپه برگشت و نشست دوباره به 
 . داد تمام تنش بوی فاصله می

 اندوه دردناک دلتنگی تمام وجودش را در خود گرفته . کردند فکرهای پراکنده رهايش نمی
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چرا ندارم؟ چی دوست داری؟ کالسيک، جاز، پاپ، راک، رپ، ايرانی،  -
 .اش هست و يا کاستش عربی، هر نوع موزيکی بخواهی يا راديو

  .گذاشتم که همين امشب خودکشی کنی نوا را می اگر ايرانی بودی نی
  .هر چه گذاشتی -

شود که فقط  هايی دارد پخش می از آن آهنگ. زنم ی راديو جاز برلين را می دکمه
از صدای . کنند ترومپت و گيتار برقی غوغا می. شود شنيد در هارلم می

گويم  طوری می. ساکت شده. ساکت است. پوست است اش پيداست که سياه خواننده
  .حاال که پيدايش نکردی زياد مهم نيست، که انگار دسته کليدش را گم کرده باشد

  .مردی را که خيانت بکند ديگر نبايد دوستش داشت: گويد می
 .تو گويی دوست داشتن به خواستن يا نخواستن است

  !شان خوکند اند، همه شان عوضی مردها همه -
اينجا مهد آزادی . به من چه. شوم عصبانی نمی. حالش بايد خيلی خراب بوده باشد

زند  می .نه تنها داشتن عقيده آزاد است، بلکه ابراز عقيده هم جرمی ندارد. است
جگرسوز، خانمان . توانند بکنند ها می هايی که فقط زن از آن گريه. زير گريه
  .برانداز

گيرم  ی دستمال کاغذی را می بسته. خواهد کوفتم بشود اين کرايه مثل اينکه می
بهترين کار اين است که يک گيالس شراب قرمز بخوری و : گويم جلويش و می
 .بروی بخوابی

رسيم دم در  خرد، وقتی می ريزان از پمپ بنزين يک شيشه شراب قرمز می اشک
 دهی؟  شماره تلفنت را می. تو چه راننده تاکسی مهربانی بودی: گويد اش می خانه

  .يادم باشد از فردا آينه و آدامس بگذارم توی ماشين. زنم ها زنگ می به بچه
 

 آينه و آدامس، ناصر غياثي
 ناصر غياثی

 
 
 
 
 
 
 
 

آن طرف خيابان زنی ايستاده . در خيابان برج هستم. های يِک شب بايد باشد طرف
از . اش را سپرده به باد سرد پاييزی آخر شب برلين شکيل، و گيسوان طاليی

دست . بله .زنم به آنی دور می. طرز ايستادنش معلوم است که منتظر تاکسی است
 .بينم عينک مکش مرگ مايی هم بر چشم دارد شود می سوار که می. دهد تکان می

 !خيابان گل زنبق -
 .افتم ياد دره زنبق می

  .شناسم متاسفم، نمی -
طرف  آن. های نور شود چرخ اش کنم به فارسی می ترجمه. برد اسم محله را می

درآمد امشب آنقدر هست که بدون عذاب وجدان بنشينی ! چه مسيری. شهر است
  .به شب نشينی

  .کنم در طول راه پيدايش می. ی جورواجور دارم سه تا نقشه. شما نگران نباشيد -
 آدامس داری؟: شنوم می. دارم نقشه را برمی

از اين لهجه غليظ لهستانی و آن ظاهر و اين تو گفتن و آن آدامس خواستنش، 
 .روند ها می هايی که به خانه از آن. ترين شغل جهان باشد آيد صاحب کهن برمی

  .رود سر کار پس دارد می
  .آيد من از آدامس خوشم نمی. متاسفم -
  !چه حيف. هوم -

  .اين را که برسانم، درآمد امشب برای تعطيل کردن به دست آمده
 خواهی؟  می. نبات دارم آب -
 .بله -

کشم پايين و  گرداند، شيشه را می نبات را برمی پالستيک آب. دهم يکی به او می
  .اندازمش بيرون می
  !چه غير متمدنانه. اوه -
  .برد باد می. غير متمدنانه است، ولی عيبی ندارد. آره -

 .اش افتضاح است آلمانی. الزم نکرده تو يکی به من درس تمدن بدهی
 آينه داری؟  -
 آينه؟-

گير جلو  گويم بيايد جلو و از آينه آفتاب می. دارم نگه می. خواهد آرايش کند می
صبر . افتد به جان سر و صورتش با مداد و روژ لب می. آيد می. استفاده کند

اين درست که مسيرت خيلی طوالنی است . کنم تا آرايش کردنش تمام بشود نمی
 .توانم برقصم اما ديگر برايت عربی نمی

  .شود های مسلح زياد می ايستم سرعت دست پشت هر چراغ قرمزی که می
حاال اين مرد خوشبخت کی هست؟ بايد مرد خيلی خوشبختی باشد که اين وقت  -

  .کند شب، زنی خودش را برايش آرايش می
  .مانم عاشقش هستم، ولی پنج دقيقه بيشتر نمی. آره -

رود  ام برای چه به جايی می هنوز سر در نياورده. نيم ساعتی هست که در راهيم
خواهد بيشتر از پنج  کند که نمی شناسد و خودش را برای مردی آرايش می که نمی

از من قول گرفته که دم در خانه منتظرش بمانم تا برش . دقيقه پيشش بماند
با اين وصف ديگر کوچکترين شکی نمانده که شب نشينی بدون عذاب . گردانم

  .وجدان برگزار خواهد شد
های خانه  چراغ. های يک طبقه و شيک خانه. ی پولدارهاست محله. رسيم می

های مکررش هم کسی  به تلفن. کند کسی در را باز نمی. زند زنگ می. خاموشند
تمام کوچه . نرم و مراقب. چرخد ای دور خانه می مثل گربه. دهد جواب نمی

دانم  های اطراف را بدنبال يک تويوتای قرمز و يک فولکس واگن نمی کوچه پس
ام  حاال توانسته آنقدر حالی. کنيم پيدا نمی. است  بی فايده. گذارم چی زير چرخ می

کند که شنيده مرد، معشوقه، دوست پسر، شوهر سابق، با زن ديگری رابطه 
ناچاريم . اما تيرش به سنگ خورده. آمده است تا سر بزنگاه بگيردشان. دارد

  .ی محل ها را جمع کنم به کافه به فکرم بچه. برگرديم
 موزيک نداری؟ -


