
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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 : وزير اطالعات
 از بازداشت سرتيم محافظان موسوي بي اطالعم
 ضرب و شتم شديد محمد نوريزاد در زندان اوين

محمد نوريزاد پس از ضرب و شتم شديد از سوي عوامل 
 امنيتي دست به اعتصاب غذاي كامل زد
 : هشدار همسر محمد نوريزاد به مسئوالن

 جان يك انسان در خطر است
فرانسه خواستار متوقف شدن اجراي احكام اعدام در 

 ايران شد

درخواست دبيركا حزب دموكرات كردستان از 
 سازمانهاي مدافع حقوق بشر

برگزاري مراسم افطار دانشجويان دانشگاه آزاد  براي  
 ازادي همكالسيهاي در بندشان

 ادامه اعتصاب غذا 
 جعفر پناهي به دو خواسته خود رسيد

 :هنرمندان، روزنامه نگاران و فعاالن ايراني
 جان جعفر پناهي در خطر است
 :انجمن اسالمي دانشگاه امير كبير

 ما را از سر بريده نترسانيد
 صدور حكم سي و شش ماه حبس تعزيري

 براي نخبه ي جوان
 سامان تورانيان به سه سال حبس قطعي محكوم شد
 محكوميت مجيد دري به شش سال حبس قطعي
 محكوميت پويا قرباني به شش سال حبس تعزيري

 انتقال كوهيار گودرزي به سلول انفرادي
 گيرم كه نامم را خط مي زنيد،  خليل بهراميان وكيل فرزاد كمانگر بازداشت شد

 با افسون چشمهاي سياهم، 
 : مقاالت و مصاحبه ها در اين شماره  جيغ موهاي افشانم چه مي كنيد؟

 هاي نوين در راه اتحاد ملي  گشايش
بيانيه ي تحليلي سازمان فدائيان خلق ايران 

 )اكثريت(

خواه  بيانيه انجمن دانشجويان دموكراسي
 دانشگاه تهران 
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 خبرها و گزارش ها

درخواست دبيركا حزب دموكرات كردستان از سازمانهاي 
 مدافع حقوق بشر

 

 

 

 

 :اخبار روز
 درخواست دبيرکل حزب دمکرات کردستان از سازمانهای حقوق بشر

 .برای ياری رساندن به زندانيان سياسی کرد
 المللی حافظ امنيت و حقوق بشر¬سازمانهای بين

 سازمانهای مدافع حقوق بشر
 احزاب و سازمانهای دمکرات و آزاديخواه
 شخصيتهای سياسی، فرهنگی و آزاديخواه

صدها سال است که ملت کرد در کردستان ايران تحت ستم است و در زير يوغ 
ترين حقوق خويش محروم است و در ¬استبداد و استعمار از دستيابی به ابتدائی

راستای دستيابی به اين حقوق و آزاديها هزاران قربانی را فدای بارگاه آزادی 
چه در زمان حاکميت حکومتهای قبل از جمهوری اسالمی و چه در . نموده است

زمان حاکميت رژيم جمهوری اسالمی همواره از سوی دولتهای مرکزی به 
به ملت کرد نگريسته شده است، از تمام حقوق ابتدائی و  ٢عنوان شهروند درجه 

بديهی خويش محروم گشته و سادهترين مطالباتش با سرکوب و خشونت پاسخ 
در دورهی حاکميت جمهوری اسالمی ظلم و جور سران حاکميت . داده شده است

 .در حق به ملت کرد به اوج خود رسيده و کردستان مليتاريزه گشته است
فضايی امنيتی بر کردستان حاکم گشته و هرگونه فعاليت فعاالن سياسی، مدنی و 

فرهنگی بر اساس معيارهای نظامی و امنيتی مورد ارزيابی قرار ميگيرد و 
کوچکترين حرکت اعتراضی در برابر رژيم، با سنگين ترين مجازات پاسخ داده 

تاکنون صدها زن و مرد کرد به علت فعاليتهايی که در جهان دمکرات و . ميشود
ترين آزاديهای انسان طبقهبندی ميشوند، شکنجه ¬آزاد در چارچوب ابتدائی

. المدت و يا اعدام مواجه شدهاند¬شدهاند و با احکام سنگين نظير زندان طويل
بارزترين مثال اين امر اعدام چهارتن از مبارزان ملت کرد و يک ايرانی ديگر 

فرزاد کمانگر معلم مدارس . در زندان اوين تهران بود ٩/۵/٢٠١٠در مورخ 
شهر کامياران، علی حيدريان، فرهاد وکيلی، شيرين علم هولی و مهدی اسالميان 
که در اين روز توسط ايادی جنايتکار جمهوری اسالمی حکم اعدامشان اجرا شد، 

زيستند، حتی يک ¬اگر آنها در کشوری آزاد می. مرتکب هيچ جرمی نشده بودند
شدند، اما در دادگاهی ناعادالنه و در غياب وکيل و بدون ¬روز نيز زندانی نمی

آنکه فرصتی برای آنان وجود داشته باشد تا بتوانند از خود دفاع نمايند، در پشت 
 .درهای بسته حکم اعدام اين فعاالن سياسی و مدنی صادر و متأسفانه اجرا شد

رژيم ايران کردستان را به کشتارگاهی انسانی مبدل ساخته است تا مردم مناطق 
 .ديگر را با استفاده از اين شيوه مرعوب سازد

هر زمانی که اين رژيم در تهران و ساير کالن شهرهای ديگر ايران به چالش 
طلبيده ميشود، جمعی از جوانان کرد بيگناه را که در زندانهای جمهوری اسالمی 

تن از فعاالن سياسی، مدنی و  ١٧اکنون نيز ¬هم. بسر ميبرند اعدام ميکند
فرهنگی ديگر کرد به اعدام محکوم شدهاند و اين خطر وجود دارد که جمهوری 

حتی . بيشتر مردم آنها را نيز اعدام نمايد  اسالمی برای مرعوب ساختن هرچه
موسس و دبير اول سازمان حقوق بشر کردستان محمد صديق کبودوند نيز در 

 .زندان است
آور است که رژيمی همچون ¬برای کردهای کردستان ايران بسيار تعجب
اکنون نيز از سوی دول جهانی و حتی ¬جمهوری اسالمی با تمام اين اوصاف هم

ميشود و طرف نشست و   سازمان ملل متحد به عنوان دولت قانونی ايران پذيرفته
 .مذاکرهی آنان است

ها، سازمانها و انسانهای ¬ما از همهی فعاالن حقوق بشر، از همهی دولت
آزاديخواه دنيا ميخواهيم که به ياری جوانان دختر و پسر کرد بشتابند و اجازه 
  ندهند که ديگر اين جوانان، توسط ايادی و سران جنايتکار جمهوری اسالمی که

 .هدفی جز ارعاب ندارند به دار اعدام آويخته شوند
 خالد عزيزی

 دبيرکل حزب دمکرات کردستان
١٧/۵/٢٠١٠ 

 : وزير اطالعات
 از بازداشت سرتيم محافظان موسوي بي اطالعم

 
  :اخبار روز

راد هيچ  آزادی کلوتيد ريس تبعه فرانسوی با وکيلی: اطالعات اعالم کرد  وزير 
 . ربطی به هم ندارد و مساله هر کدام جداگانه است

به گزارش خبرنگار ايلنا حيدر مصلحی در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع 
راد تبعه ايران که در  خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص آزادی وکيلی

فرانسه بازداشت بوده وا ينکه آيا ايران قصد دارد به اين دليل از فرانسه شکايت 
کند تا ببيند نوعی برخوردی با ايشان شده چگونه بوده  ايران بررسی می: کند،گفت

گيرد و اگر به داليل واهی بوده قطعا روی آن اقدام خواهد  و سپس تصميم می
 . کرد

وی در پاسخ به سوالی در خصوص سفر خانواده سه تبعه آمريکايی که در ايران 
ما براساس حس انسان دوستی و اينکه اين مسئله را به دنيا : بازداشت هستند،گفت

ايم که با  ها نيز خواسته پذيرفتيم و از آمريکايی اعالم کنيم خانواده آنها را در ايران
 . گناهی که در دست آنها هستند نيز چنين برخوردی داشته باشند ايرانيان بی

هايی که در ايران بازداشت هستند  آمريکايی: حال گفت وزير اطالعات در عين
جرمشان جاسوسی بوده و اقدامشان غير قانونی بوده، ولی ما براساس احکام 

های آنها اجازه مالقات داديم، ولی آنها که  دينی و حس بشردوستی به خانواده
گناه در آنجا چگونه برخورد  ادعای حقوق بشر دارند ببينند با ايرانيان زندانی بی

 . کنند می
مصلحی در پاسخ به سوالی در خصوص دستور احمدی نژاد برای برخورد با 

از ما خواسته شده که گزارشی را در سطح کشور در اين : پارتی بازی گفت
جمهور تحويل دهيم تا اقدام الزم در اين خصوص  ارتباط تهيه کنيم و به رئيس

 . انجام گيرد
: وی در مورد اين سوال که آيا متقاضی دريافت يارانه نقدی هستيد يا خير گفت

 . تر از ما وجود دارد و من متقاضی نيستم مستحق
وزير اطالعات درپاسخ به اين سوال که آيا اين وزارتخانه در مورد قطع رابطه 

از ما گزارشی : با انگليس گزارشی به کميسيون امنيت ملی ارائه داده است،گفت
هايی را در رابطه با مباحث ارتباط با انگليس  در اين ارتباط نخواستند و بررسی

انجام داديم و پيشنهاداتی داشتيم که به کميسيون امنيت ملی داديم، ولی در نهايت 
 . گيری شود بايد در شورای عالی امنيت ملی تصميم

: گفت وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرين وضعيت پرونده مهدی هاشمی
در اين مورد بايد دستگاه قضايی تصميم بگيرد، ولی حکم جلب او صادر شده و 

 . به محض اينکه به ايران بيايد بايد جلب شود
مصلحی در پاسخ به سوالی در خصوص اهداف آمريکا از اتخاذ رويکرد منفی 

خواهد حالتی که برايش ايجاد شده مرتفع  آمريکا می: نسبت به اجالس تهران گفت
کند و همانطور که کارشناسان سياسی اين کشور نيز اذعان داشتند آمريکا در 

برابر ايران خلع سالح شده و زير پايش خالی است،بنابراين در تالش است از 
اين وضعيت بيرون بيايد و اگر آقايان به دنبال ايجاد آرامش و برطرف کردن 

ها هستند بايد نتايج اجالس تهران را دنبال کنند و به نظرم اين تعبير رهبری  تنش
ها دستی چدنی است در دستکش مخملی  کامًال درست است که سخنان آمريکايی

 . قرار گرفته است
وزير اطالعات در پاسخ به اين سوال که اهداف برخی از زير سوال بردن 

گيرد، ولی عمدتا  ای صورت می زمانی انتقاد سازنده: تصميمات نظام چيست گفت
احساس ما اين است که طرح اين مباحث غرض ورزی است و از سوی دلسوزی 

 . برای نظام و اهداف آن نيست
مصلحی در پاسخ به اين سوال که آيا آزادی کلوتيد ريس تبعه فرانسوی که در 

حوادث بعداز انتخابات بازداشت شده بود در مقابل با آزادی شهروند ايرانی در 
 . اين دو هيچ ربطی به هم ندارد و مساله هر کدام جداگانه است: فرانسه است گفت

از اين : وی در مورد دستگيری سرتيم محافظ ميرحسين موسوی نيز گفت
 . موضوع اطالعی ندارم

وزير اطالعات در پاسخ به اين سوال که در آستانه سالگرد دهمين انتخابات 
هايی  کنندکه اينگونه القا کنند آشوب های بيگانه تالش می جمهوری رسانه رياست

وضعيت فتنه با سرکوبی که پيدا کرده به :ها خواهيم داشت، گفت را در خيابان
 . ای نيست که بتواند حرکتی داشته باشد گونه

: ای است،گفت وی در پاسخ به اين سوال که دستگيری سران فتنه در چه مرحله
 . کنيم در دستگيری سران فتنه تدبير نظام را دنبال می
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 ادامه اعتصاب غذا 
 جعفر پناهي به دو خواسته خود رسيد

 : اخبار روز
خبرنگار پويا خبر از تهران گزارش داد جعفر پناهی سينماگر جسور و نامدار ايرانی 

صبح امروز در پی پنجمين روز اعتصاب غذای خشک موفق شد در حضورعباس 
جعفری دولت آبادی دادستان تهران، فريده غيرت وکيل مدافع خود و نيز خانواده اش را 

 .مالقات نمايد
جعفر پناهی به دادستان تهران اعالم کرد تا متحقق شدن سومين خواسته اش به اعتصاب 

 .غذای خود ادامه خواهد داد
عباس جعفری دولت آبادی ضمن در اختيار گذاردن پرونده جعفر پناهی به وکيل وی اعالم 

پرونده به دادگاه انقالب ارجاع داده شده است تا روال قانونی خود را طی روزهای «: کرد
 . »آينده دنبال کند

اين احتمال وجود دارد روز شنبه هفته آينده جعفر پناهی همراه فريده غيرت در دادگاه 
 . انقالب در برابر اتهامات وارده از خود دفاع نمايد

هم چنين در پی تالش هنرمندان ايرانی و فرانسوی مقيم پاريس قرار است طی روزهای 
آينده هيئتی چهار نفره از سوی فردريک ميتران وزير فرهنگ و برنارد کوشنر وزير 

امور خارجه راهی ايران شوند تا درخواست کتبی خود را جهت آزادی فوری اين سينماگر 
 .برجسته به مقامات دولت احمدی نژاد ارائه دهند

 ٢٠١٠ماه مه  ٢٠ –پاريس  –فرهنگسرای پويا 

 :هنرمندان، روزنامه نگاران و فعاالن ايراني
 جان جعفر پناهي در خطر است

 
به دنبال اعتصاب غذای جعفر پناهی، فيلمساز برجسته ايرانی در زندان و در اعتراض به 

به ويژه آنکه .شرايطی که بر وی تحميل شده، نگرانی در مورد وی افزايش يافته است
سوگند خورده تا دستيابی به خواسته " سينما"پناهی به اعتصاب خشک مبادرت کرده و به 

وضعيتی که باعث شد جمعی از چهره های ادبی، . هايش، دست از اعتصاب نکشد
 .با صدور بيانيه ای، از وی بخواهند اعتصاب غذای خود را بشکند فرهنگی و مطبوعاتی 

 :متن اين بيانيه به شرح زيرست
جعفر پناهی، فيلمساز برجسته ايرانی که هفته هاست در بازداشت به سر می برد، از روز 

دست به اعتصاب غذا زده است؛  ارديبهشت در اعتراض به وضعيت خود  26يکشنبه 
صبح روز يکشنبه مرا به بازجويی بردند و متهم : "وضعيتی که در توصيفش نوشته است

و بعد تهديد کردند که . کردند که از داخل سلول فيلمبرداری کرده ام؛ که کذب محض است
تمامی اعضای خانواده ام را دستگير و به اوين منتقل خواهند کرد و دخترم را به 

بازداشتگاهی ناامن در رجائی شهر خواهند فرستاد و با اين حرف ها قدرت تجزيه و تحليل 
 ."را از من سلب کردند

 :اعتصاب غذای پناهی خشک است و خطرناک و خواسته هايش بسيار ساده و به حق
 .تماس و ديدار با خانواده و اطمينان کامل از سالمت آنها .١
 .روز و مشورت با او٧٧حق داشتن وکيل بعد از . ٢
 .آزادی بدون قيد و شرط تا تشکيل دادگاه و صدور حکم قطعی .٣

ما به عنوان شماری از هنرمندان، روزنامه نگاران و فعاالن ايرانی، ضمن ابراز همدلی 
با جعفر پناهی و ابراز نگرانی شديد در مورد سالمتی وی، بدينوسيله اعالم می کنيم که 

دستگاه های قضايی و امنيتی جمهوری اسالمی مسئول به خطرافتادن جان جعفر پناهی و 
 .هر اتفاق ناگوار ديگری هستند که در زندان برای اين هنرمند سرشناس پيش بيايد

از اين رو از يک سو از مسئوالن جمهوری اسالمی می خواهيم سريعا و بدون هيچ قيد و 
شرطی جعفر پناهی را که از مفاخر هنری کشورمان است، آزاد کنند واز سوی ديگر، 

خطاب مان به جعفر پناهی است که جان عزيز هنرمند را اين چنان به خطر نيفکند؛ 
اعتصاب خويش را بشکند و به ياد داشته باشد که ايران و هنر ايران زمين بيش از اينها به 

 .وی نياز دارد
 :اسامی امضا کنندگان اين بيانيه به شرح زيرست

هوشنگ / نوشابه اميری/ بهمن قبادی/ حميد دباشی/سيمين بهبهانی / داريوش آشوری
نيک / مازيار بهاری/ سامان رسول پور/ فرشته قاضی/ احمد رافت / مهرانگيز کار/ اسدی

شهرام / مسيح علی نژاد/ آسيه امينی/ شادی صدر/ بابک پيامی/ مانا نيستانی/ آهنگ کوثر
  .جواد منتظری/ فاطمه حقيقت جو/ هادی قائمی/ سيد ابراهيم نبوی/ رفيع زاده

 برگزاري مراسم افطار دانشجويان دانشگاه آزاد 
 براي  ازادي همكالسيهاي در بندشان

 
 
 

 :بامدادخبر
در پی اعالم روزه سياسی دانشجويان دانشگاه آزاد به مناسبت صدمين روز باز  

داشت علی مليحی و هشتادمين روز بازداشت مهدی خدايی، دو تن از دانشجويان 
های  گروهی از اين دانشجويان روزه) چهارشنبه(دربند اين دانشگاه، شب گذشته 

های در بند خود را  خود را در مقابل زندان اوين افطار کردند و ياد همکالسی
تر در بيانيه اين دانشجويان، علی مليحی و مهدی خدايی نماد  پيش. گرامی داشتند

 .فعاليت شفاف و قانونی دانشجويی شناخته شده بودند
های  هايی از همکالسی به گزارش بامدادخبر، حضور اين دانشجويان که عکس

بازداشتی خود و نيز برخی از زندانيان سياسی را به همراه داشتند در ابتدا با 
ممانعت نيروهای انتظامی و امنيتی حاضر در محل روبرو شد که با اصرار و 

 .فشاری دانشجويان از متفرق کردن آنان منصرف شدند پای
اصل ديگر دانشجوی دربند دانشگاه  در ادامه مراسم نيز علی مليحی و ميالد فدايی

که روز (وحدت  آزاد و همچنين ميالد اسدی عضو شورای مرکزی دفترتحکيم
زندان  ٣۵٠از داخل بند ) گذشته حکم سنگين هفت سال زندان برای او صادر شد

ای مثال زدنی،  با دانشجويان تماس گرفتند و ضمن تشکر از ايشان با روحيه
 .خواستار ايستادگی و مقاومت دانشجويان شدند

اين درحالی است که مهدی خدايی ديگر دانشجوی دربند دانشگاه آزاد همچنان در 
برد و امکان برقراری  سر می  در شرايط دشوارتری به) الف-دو(بند امنيتی سپاه 

 .باشد تماس برای وی بسيار محدود می
يکی از دانشجويان شرکت کننده در اين مراسم در گفتگو با خبرنگار بامدادخبر با 

: ی دانشجويان گفت های اينچنينی تا زمان آزادی همه تاکيد بر تداوم حرکت
برگزاری مراسم افطار و اقدامات نمادينی مانند آن، کمترين کاری است که در «

برای ما سخت است که . توانيم برای اين عزيزان انجام دهيم شرايط موجود می
خواستيم تا جلوی زندان . هايمان را در کالس درس ببينيم جای خالی همکالسی

اوين افطار کنيم تا هم اعتراض خود را به روند موجود اعالم کنيم و هم در 
 ».های خود اين کار را انجام داده باشيم ترين جای ممکن به همکالسی نزديک

گفتنی است 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 قاسمی از دانش 
آموختگان و دانشجويان دانشگاه آزاد هستند که هم اکنون در زندان به سر 

 .برند می

 ضرب و شتم شديد محمد نوريزاد در زندان اوين
 :کلمه

ماموران زندان اوين محمد نوری زاد نويسنده و کارگردان دربند را مورد  
 . ضرب و شتم شديد قرار دادند

به گزارش خبرنگار کلمه، روز سه شنبه محمد نوری زاد را به بهانه ی 
نفر از عوامل امنيتی اوين بر سر  ۵هواخوری از سلول خارج کرده اند و سپس 

 . وی ريخته و به قصد کشت او را کتک زده اند
به طوريکه ضربه شديدی که به سر او وارد آمده است توسط پزشک زندان 

بر اثر اين ضربه بينايی وی مختل شده .ضربه مغزی تشخيص داده شده است
نوری زاد بعد از اين عمل غير اخالقی و غير قانونی ماموران زندان اوين . است

وی به خانواده خود اعالم کرده اگر . در اعتصاب کامل آب و غذا به سر می برد
 . وضعيت به همين منوال باشد زنده نخواهد ماند

به  ٢۴٠همچنين نوری زاد پس از ضرب و شتم از سلول دو نفره اش دربند 
دخمه ای بی نور و بدون جريان هوا و همچنين سرويس بهداشتی منتقل شده 

محمد نوری زاد سه نامه به رهبر و همچنين رئيس قويه قضائيه نوشته بود . است
که آنها را در وبالگش منتشر کرد و در پی آن به اتهام توهين به رهبری و رئيس 

وی چهارمين نامه . در بازداشت به سر می برد  ١٣٨٨آذر  ٣٠قويه قضائيه از 
دادگاه در حکم بدوی برای اين +. خود به رهبری را از داخل زندان اوين نوشت

 . ضربه شالق تعيين کرده است ۵٠سال و نيم حبس به عالوه  ٣هنرمند 
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 صدور حكم سي و شش ماه حبس تعزيري براي نخبه ي جوان
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا
دادگاه انقالب، آرمان رضاخانی دانشجوی  28با حکم قاضی مقيسه رياست شعبه 

 .ماه حبس تعزيزی محکوم شد 36رشته مهندسی آی تی به 
بنا به اطالع گزارشگران هرانا، رضاخانی در اواخر آذر ماه در حالی که برای 

مصاحبه پيرامون موفقيت های علمی کسبی به يکی از روزنامه های کثير انتشار 
 . دعوت شده بود بازداشت گرديد

روز نخست بازداشت در بازداشتگاه های سپاه از جمله کاخ جوانان و  40وی در 
الف، تحت شرايط سخت بازجويی و فشار شکنجه مجبور به اعترافات  – 2

ماه  5ساختگی شد و با وعده ی آزادی، راهی زندان اوين گرديد تا پس از 
توهين به "دادگاه انقالب به اتهام  28اردی بهشت ماه در شعبه  29بازداشت در 

به يک سال حبس " توهين عليه نظام"سال حبس تعزيری به اتهام  2به " رهبری
هزار تومان جريمه نقدی  100به " توهين به رييس جمهوری"تعزيری و به اتهام 

 .محکوم شد
آرمان رضا خانی دانشجوی رشته مهندسی آی تی، برگزيده ی دوم جشنواره 

خارزمی، نخبه رياضيات ممتاز کشوری در المپياد رياضی، مکتشف قانون در 
رياضی به نام قانون مربعات و مثلثاث رضا خانی و مخترع جوان در زمينه 

 .هايی چون سازه های معماری و کمک آموزشی پيکتال است
آرمان در سال های گذشته کتبی در زمينه رياضيات، ادبيات و جامعه شناسی 

وی به زبان های انگليسی و ايتاليايی تسلط . تعليف کرده که در انتظار چاپ است
دارد و با زبان های روسی و اکراينی آشناست و در مسابقات مختلفی چون سازه 

از ديگر موفقيت های رضاخانی حل . های ماکارونی حضور موفقی داشته است
يکی از مسائل اوپن رياضيات است که مورد تعييد اساتيد دانشگاه های مطرح 

وی هم چنين فعاليت های ديگری در زمينه ی برنامه . کشور قرار گرفته است
 .نويسی و آی تی و رياضيات نيز دارد 

 2است و پدر ايشان در حالی که آرمان کمتر از  69آرمان رضاخانی متولد بهمن 
سال داشته است به وسيله جالل الدين پارسی کانديدای دوره نخست رياست 

محمد . جمهوری و از حاميان سرسخت جمهوری اسالمی به قتل رسيده است
است که در " امپرياليسم ژاپن"رضا رضاخانی پدر آرمان مترجم کتاب معروف 

 .با شليک گلوله ای جالل الدين پارسی به قتل رسيده است 71سال 
گفتی است در حالی که خانواده رضاخانی داغدار و منتظر رسيدگی عادالنه به 

اين جنايت بودند، پارسی در دادگاه نمايشی که بعد ها موضوع کتاب محاکمه 
 .قانون، روند بررسی دادگاه جاللدين پارسی شد؛ آزاد گرديد

 

 سامان تورانيان به سه سال حبس قطعي محكوم شد
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
محکوميت سامان نورانيان به سه سال حبس تعزيری عينا توسط دادگاه تجديد 

 .نطر تائيد شد
به گزارش دانشجونيوز، حکم اوليه حبس سامان نورانيان از فارغ التحصيالن 

دادگاه تجديد نظر به  15دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه اميرکبير توسط شعبه 
 . رياست قاضی صلواتی، تائيد شده است

زندان اوين محبوس است، در  350گفتنی است سامان نورانيان که اکنون در بند 
 .بازداشت شده است) عاشورا(دی ماه 6پی اعتراضات مردمی 

 :انجمن اسالمي دانشگاه امير كبير
 ما را از سر بريده نترسانيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

با صدور بيانيه ) پلی تکنيک تهران(انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه اميرکبير 
 .ای اعدام های اخير را محکوم کرد
انتخاب قربانيان  طراحان سناريو مرگ با :" در بخشی از اين بيانيه آمده است

خود از ميان کردها و سياه نمايی پيرامون عضويت آنان در گروه های 
تروريستی ، قصد داشتند تا عالوه بر ايجاد وحشت در جامعه، ميان رهبران 

ماه هاست . جنبش سبز و فعالين دموکراسی و حقوق بشر گسستگی ايجاد کنند
 . "! آرزوی ايجاد چنين شکافی رادر سر می پرورانند

 :متن کامل بيانيه را در زير بخوانيد
 .طالبان شيعی جنايتی ديگر مرتکب شد. خبر کوتاه بود، اعدام شان کردند

زندانی سياسی، جامعه ايران را در بهت  5اجرای احکام ناعدالنه اعدام برای 
شعله خشمی که زبانه هايش به زودی . فرو برد و شعله های خشم را برافروخت

 .دودمان حاکمان ستم و ناراستی را خواهد گرفت
" يک ملت" فرزاد کمانگر معلم آزادی خواه و فعال مدنی، همان که مجيد توکلی 

خطابش کرد، به همراه چهار تن ديگر بدون هيچ گونه مدرک مستدلی و در طی 
يک پروژه ی امنيتی منزجر کننده به کام مرگ کشانده شدند تا مارهای بر دوش 

ضحاک که اين روزها در کاخ دادگستری به رقاصی مرگ مشغول اند، با 
 .آشاميدن خون جوانان وطن روزی دگر را سپری کنند

در پی اين عمل ددمنشانه فرياد خشم و غريو انزجار آزادی خواهان در سراسر 
دنيا بر آسمان بلند شد و زمين سست تکيه گاه جنايت کاران رو سياه را به لرزه 

 .افکند
شهروند بی گناه می توانند  5عامالن و بانيان اين پروژه می پنداشتند که با کشتار 

در دل مبارزين صلح جوی اين مرز و بوم رعب ايجاد کنند و آنان را از مسير 
اين کشتارهای سياسی هدف ديگری نيز . مبارزات مدنی خويش منصرف سازند

. در پس خود نهفته داشت و آن همانا ايجاد شکاف در ميان ملت متحد ايران است
ملتی که اين روزها جوانانش سينه سپر کرده اند و استوار در مسير آزادی گام 

 .برمی دارند
انتخاب قربانيان خود از ميان کردها و سياه نمايی  طراحان سناريو مرگ 

پيرامون عضويت آنان در گروه های تروريستی ، قصد داشتند تا عالوه بر ايجاد 
وحشت در جامعه، ميان رهبران جنبش سبز و فعالين دموکراسی و حقوق بشر 

. ماه هاست آرزوی ايجاد اين شکاف رادر سر می پرورانند. گسستگی ايجاد کنند
 !اما زهی خيال باطل

شعور و بلوغ سياسی مردمان ايران زمين به درجه ای از تکامل رسيده که نه تنها 
دسسيسه های شوم کودتا گران را بی اثر می کند بلکه برعکس اسباب اتحاد و 
انسجام معترضين و مخالفين را بر حول محور حقوق بشر و مخالفت با اعدام 

 .سياسی فراهم می آورد  های
اينک نيز گستاخانه چرخ اعدام را به راه انداخته اند تا مبارزين پاک نهاد وطن را 

دادستان بيداد گستر تهران می گويد اعدام های . به زعم خويش مرعوب نمايند
متحيريم که . جديد در راه اند و برای رهبران جنبش سبز خط و نشان می کشد

اينان چگونه هنوز صدای مردم را نشنيده اند و روز به روز پرونده تبهکاری 
خويش را سياه تر می نمايند و از عاقبت روز جزا در درگاه ملت شريف ايران 

 .نمی ترسند
در پايان، انجمن اسالمی دانشگاه اميرکبير ضمن محکوم کردن اين جنايت و 

می داند تا ددمنشان   برخود الزم  همدردی با خانواده های متالم اين عزيزان،
شب پرست را هشدار دهد که چنين اقداماتی نه تنها هراسی در دل فرزندان آزاده 

ايران زمين ايجاد نمی کند، بلکه اراده و همت ايشان را برای به زير کشاندن 
 . ستمگران بيش از پيش می سازد

ما زنده ". ما را از سر بريده نترسانيد" اربابان قدرت را خطاب می کنيم که 
 .برآنيم که آرام نگيريم
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 انتقال كوهيار گودرزي به سلول انفرادي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
کوهيار گودرزی فعال حقوق بشر و دانشجوی دانشکده هوافضای دانشگاه 

صنعتی شريف که در وضعيت بالتکليفی به سر می برد، به سلول انفرادی منتقل 
 .شده است

زندان  350به گزارش دانشجو نيوز، گودرزی به خاطر درگيری با رئيس بند 
نيا، که بارها ديگر زندانيان اين بند را آزار داده، به انفرادی منتقل  اوين، بزرگ

 .شده و تاکنون بازنگشته است
اوين اخيرا در اقدامی گستاخانه ريش و موهای سر برخی از  350مسئولين بند 

زندانيان را کوتاه کرده و به صورتی تحقير آميز اقدام به تفتيش بدنی ايشان کرده 
 .را بر انگيخته است 350اين اعمال گستاخانه اعتراضات وسيع زندانيان بند . اند

شايان ذکر است به تازگی و پس از تبديل قرار بازداشت به وثيقه، پرونده ی اين 
آذرماه سال گذشته در زندان محبوس است، مفقود شده  29فعال حقوق بشر که از 

 .است
 

 خليل بهراميان وكيل فرزاد كمانگر بازداشت شد
 

  :جرس
تعدادی از زندانيان سياسی مانند فرزاد کمانگر و شيرين علم  خليل بهراميان وکيل
 .هولی بازداشت شد

طبق اخبار رسيده به جرس، وی توسط مامورين امنيتی بازداشت و به مکان  
 .نامعلومی منتقل شد

بهراميان پس از اعدام ناگهانی پنج زندانی کرد، در مصاحبه با بسياری از 
های بسياری نسبت به نوع  ها به دفاع از موکالنش پرداخت و افشاگری رسانه

 .های اين افراد انجام داد دادرسی در پرونده
گناه  دانستد که فرزاد کمانگر بی وی به وضوح اعالم کرد که تمام مسئوالن می

 .گناه را صادر کردند است اما باز هم حکم اعدام يک بی
 .هنوز در مورد علل و چگونگی بازداشت وی اطالعی در دست نيست

به کار وکالت و دفاع از حقوق زندانيان سياسی  ١٣۴٧خليل بهراميان از سال 
 .مشغول بوده است

 
 

 محكوميت مجيد دري به شش سال حبس قطعي
 
 
 
 
 
 
 
 

  خبرگزاری هرانا
 11وکيل مجيد دری، دانشجوی محروم از تحصيل زندانی که در دادگاه بدوی به 

سال حبس محکوم شده بود، از تاييد شش سال حبس او در دادگاه تجديد نظر خبر 
 .داد

سال حبس به اتهام اقدام  5مجيد دری در دادگاه بدوی به : "منيژه محمدی گفت
سال حبس در تبعيد به شهرستان ايذه با اتهام فعاليت مستمر با  5عليه امنيت ملی، 

 ." گروه نفاق و يک سال حبس به اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام محکوم شده بود
 5منتفی شد و  610در دادگاه تجديد نظر، ماده : "به گزارش جرس وی ادامه داد

سال  5سال حبس که به اتهام اقدام عليه امنيت ملی بود، از احکام کاسته شد و 
 ."حبس در تبعيد و يک سال حبس برای او تاييد شد

محمدی با تاکيد بر اين که هيچ مستنداتی برای همکاری مجيد دری با سازمان 
های که با قضات داشتيم،  در صحبت: "مجاهدين خلق وجود نداشته، عنوان کرد

گناه است، اما در نهايت رای صادره  دانستند که مجيد بی قبول کرده بودند و می
 ."اين چنين شد

وکيل مجيد دری دليل يک سال حبس او به اتهام اقدام عليه امنيت ملی را 
 .های وی در شورای دفاع از حق تحصيل عنوان کرد فعاليت

مجيد دری، دانشجوی محروم از تحصيل و عضو شورای دفاع از حق تحصيل 
 .تير ماه سال گذشته بازداشت شد 18بود که روز 

 

 محكوميت پويا قرباني به شش سال حبس تعزيري
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا
دادگاه انقالب به رسايت  15 پويا قربانی، دانشجوی دربند گمنام، توسط شعبه

 .سال حبس تعزيری محکوم شد 6قاضی صلواتی به 
زندان اوين محبوس است،  350پويا قربانی دانشجوی زندانی که هم اکنون در بند 

از بازداشتی های حوادث پس از انتخابات محسوب می شود که در طول 
بازجويی های خويش به شدت به منظور اخذ اعتراف بر عليه نزديکان خود تحت 

 . فشارهای جسمی و روحی قرار داشته است
به گزارش دانشجونيوز، پويا قربانی به همراه همسر و برادر خود بازداشت شده 

ماه حبس تعليقی محکوم شد و  30دادگاه انقالب به  26همسر وی در شعبه . بود
 .برادر وی با قيد وثيقه آزاد شد

 .گفتنی است وضعيت روحی وی در حال حاضر نامناسب گزارش شده است
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با خبر شده ايم که همسر شما در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است و   
در اعتراض به اين اقدام نيز دست اعتصاب غذا به زده است، آيا اين خبر صحت 

 دارد و شما خودتان چگونه مطلع شده ايد؟ 
وقتی در مالقات کابينی آقای نوری زاد را ديدم، الزم نبود که حرفی بزند، سر و 

به قصد کشت او را کتک زده بودند، . وضع آشفته او، خود گويای همه چيز بود
وقتی همسرم می خواست اين واقعه غير انسانی که باورش هنوز برای همه ما 

گفته است دو شبانه . دشوار است را تعريف کند، هم او گريه می کرد و هم ما
. روز است که در اعتراض به اين رفتار خشونت آميز لب به آب و غذا نزده است

اگر کسی امروز به داد او نرسد تا دو سه روز ديگر بايد پيکر بی جان آقای 
 .نوری زاد را از اوين تحويل بگيريم

کمی بيشتر از وضعيت جسمی ايشان به ما می گوييد؟ جراحت تا چه اندازه ای 
 است و آيا مراقبت ها هم متناسب با حال ايشان هست؟ 

فاجعه اينجاست که همسرم در اين ضرب و شتم، دچار ضربه مغزی شديدی شده 
است، می گويد بينايی اش هم در اثر ضربه ای که به مغرش وارد کرده اند، 

آنقدر چهره اش متاثر بود . متاسفانه وضعيت او خيلی حاد است. مختل شده است
می گفت؛ بعد . که من خودم را به سختی کنترل کردم تا شايد کاری برايش بکنم

از اينکه کتکش زده اند او را به يک دخمه ای منتقل کرده اند که از کمترين 
امکانات بهداشتی برای مداوای باليی که خودشان به سرش آورده اند هم محروم 

به چه کسی بگوييم که اين رسم انسانيت نيست ، يک انسان را به جرم . مانده است
را مورد آزار ) خانواده اش(نوشتن چند نامه در زندان بياندازند و بعد هر روز ما 

 .و اذيت قرار دهند
همسر شما يک بار از زندان به رهبری نامه نوشته است و او بارها ايشان را 
پدر هم خطاب قرار داده اند، آيا ممکن است بار ديگر به دليل نوشتن نامه ای 

 جديد مورد ضرب و شتم قرار گرفته باشد؟
من فقط می دانم تمام وسايل اش را هم در زندان به غارت برده . هيچ نمی دانم

 .همه دست نوشته هايش را از او گرفتند، حتی کاغذ و قلم هم ديگر ندارد. اند
وقتی خبر را مطلع شديد آيا با مسوالن قضايی تماس گرفته ايد؟ به عنوان مثال 

با نمايندگان مجلس يا هيچ مسوولی که بتواند در اين زمينه شما را ياری کند 
 ديدار يا گفتگو کرده ايد؟ 

من فقط با آقای تابش نماينده مجلس تماس . هيچ کس علی الظاهر پاسخگو نيست
هيچ کس نمی خواهد بشنود در . گرفته ام و از ايشان خواسته ام به دادمان برسد

اين کشور چه باليی دارد به سر دلسوزان کشور می آيد؟ چشم هايشان را بسته 
با چه زبانی بگويم اگر امروز کسی به داد مان نرسد تا . اند، گوش شنوايی نيست 

 ..سه چند روز ديگر فاجعه بزرگتری اتفاق خواهد افتاد
من حتی از آقای ابوترابی و احمد توکلی نمانيدگان تهران خواهش کرده ام که فقط 

از آنها بارها خواهش کرده ام . اين وظيفه مجلس است. يک بار بروند به زندان
فقط برای هواخوری يک بار بروند در اوين راه بروند تا بفهمند آنجا چه خبر 

اين مجلس اگر قرار بود کاری بکند ديگر به طرحی که مربوط به تحقيق و . است
تفحص از بازداشتگاه های کشور بود نه نمی گفتند همين رای منفی مجلس يعنی 

 .حتی نمی خواهند تحقيق کنند، نمی خواهند بشنوند
با مسوالن قضايی چه؟ آيا با خود دادستان که مسول رسمی اين پرونده ها است 

 صحبت کرده ايد؟ 
تنها يک بار موفق شده ام با خود آقای جعفری دولت آبادی دادستان تهران ديدار 

کنم که همان يکبار هم ايشان به من گفت تا زمانی که انديشه آقای نوری زاد مهار 
نشود، از آزادی خبری نخواهد بود که من به همين هم اعتراض کردم و گفتم اگر 
امروز به جايی رسيده ايم که بايد شمشيرها را عليه انديشه افراد باال ببريم، باکی 

نيست اما چرا کسی را که به خاطر انديشه اش زندانی کرده اند اين چنين با بی 
رحمی و خالف اصول ابتدايی انسانی مورد ضرب و شتم قرار می دهند؟ چرا 

 . .خانواده ها را آزار می دهند، اين انصاف نيست
آقای نوری زاد در اعتصاب به سر می برد، وقتی که با او ديدار کابينی داشتيد 

 آيا اين اعتصاب را فراگير يافتيد يا تنها مختص خود ايشان بوده است؟
اطالعی در اين زمينه ندارم اما يک جو امنيتی عجيبی . نمی دانم آنجا چه خبر بود
برخالف گذشته که تنها دو مامور آن باال نظارت می . امروز بر اوين حاکم بود

کردند بر مالقات، امروز تردد و رفت آمد ماموران بسيار چشمگير بود و چهار 
شايد هم به دليل اينکه در آستانه خرداد قرار داريم . نفر مراقب ايستاده بودند

 .نگران شده اند
وضعيت خانواده شما چگونه است و شرايط جديد آقای نوری زاد چه تاثيری بر 

 فضای روحی حاکم بر خانه و دختران تان گذاشته است؟ 
سخت است که مرد زندگی مرا برده اند و بعد هيچ کاری از دست مان بر نمی آيد 

همه وسايل . دست مان از همه جا کوتاه مانده است. تا برای آزادی او انجام دهيم
 ما را هم که برده اند، من حتی برای پس گرفتن کارت های بنزين و وسايل 

محمد نوريزاد پس از ضرب و شتم شديد از سوي عوامل امنيتي 
 دست به اعتصاب غذاي كامل زد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا
 

پس از آنکه ماموران زندان اوين محمد نوری زاد نويسنده و کارگردان دربند را 
مورد ضرب و شتم شديد قرار دادند، در اعتراض به اين عمل وی دست به 

 .اعتصاب به غذای کامل زده است
اردی بهشت ماه محمد نوری زاد را به بهانه  28به گزارش کلمه، روز سه شنبه 

نفر از عوامل امنيتی اوين بر  5ی هواخوری از سلول خارج کرده اند و سپس 
سر وی ريخته و به قصد کشت او را کتک زده اند؛ به طوريکه ضربه شديدی که 

به سر او وارد آمده است توسط پزشک زندان ضربه مغزی تشخيص داده شده 
 .بر اثر اين ضربه بينايی وی مختل شده است. است

نوری زاد بعد از اين عمل غير اخالقی و غير قانونی ماموران زندان اوين در 
وی به خانواده ی خود اعالم کرده اگر . اعتصاب کامل آب و غذا به سر می برد

 .وضعيت به همين منوال باشد زنده نخواهد ماند
به  240هم چنين نوری زاد پس از ضرب و شتم از سلول دو نفره اش دربند 

دخمه ای بی نور و بدون جريان هوا و همچنين سرويس بهداشتی منتقل شده 
 .است

محمد نوری زاد سه نامه به رهبر و هم چنين رئيس قويه قضائيه نوشته بود که 
آنها را در وبالگش منتشر کرد و در پی آن به اتهام توهين به رهبری و رئيس 

وی چهارمين نامه ی . در بازداشت به سر می برد 1388آذر  30قويه قضائيه از 
 .خود به رهبری نظام جمهوری اسالمی را از داخل زندان اوين نوشت

سال و نيم حبس به عالوه  3گفتنی است دادگاه در حکم بدوی برای اين هنرمند 
 .ضربه شالق تعيين کرده است 50

 

 : هشدار همسر محمد نوريزاد به مسئوالن
 جان يك انسان در خطر است

 
 :جرس

محمد نوری زاد، کارگردان و نويسنده ای که از آذرماه سال گذشته تا کنون به  
اتهام توهين به مسوولين و تبليغ عليه نظام جمهوری اسالمی در زندان است روز 

اين . سه شنبه توسط عوامل امنيتی اوين مورد ضرب و شتم قرار گرفته است
روزنامه نگار در اعتراض به اين اقدام ماموران اوين دست به اعتصاب کامل 

 . زده است
محمد نوری زاد سه نامه به رهبر و همچنين رئيس قويه قضائيه نوشته بود که 
آنها را در وبالگش منتشر کرد و در پی آن به اتهام توهين به رهبری و رئيس 

وی چهارمين نامه خود به رهبری را از داخل زندان . قويه قضائيه بازداشت شد 
سال و نيم حبس به عالوه  ٣دادگاه در حکم بدوی برای اين هنرمند . اوين نوشت

 ضربه شالق تعيين کرده است ۵٠
اين روزها محمد نوری زاد نويسنده و کارگردان تلويزيونی به همراه جعفر پناهی 

کارگردان ديگری که در اوين بازداشت است، دست به اعتصاب در زندان زده 
. اند، اما تاکنون هيچ يک از مسووالن قضايی در اين مورد اظهار نظر نکرده اند

 :همسر محمد نوری زاد گفتگويی انجام شده است که در پی می آيد  با
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 فرانسه خواستار متوقف شدن اجراي احكام اعدام در ايران شد
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا
سخنگوی وزارت امورخارجۀ فرانسه ضمن انتقاد از اين که مجازات اعدام به 

جزئی از سياست سرکوب جمهوری اسالمی ايران در مقابله با مطالبات 
دموکراتيک و آزادی های مردم تبديل شده است گفت فرانسه چون ديگر 

 .کشورهای عضو اتحاديۀ اروپا با مجازات اعدام تحت هر شرايطی مخالف است
در همين راستا دولت فرانسه از جمهوری اسالمی ايران خواست احکام اعدام 

صادره برای گروهی از بازداشت شدگان پس از انتخابات بيست و دوم خرداد ماه 
 . سال گذشته را به موقع اجرا نگذارد

برنار والرو، سخنگوی وزارت امورخارجۀ فرانسه، روز گذشته در يک 
کنفرانس مطبوعاتی گفت فرانسه از محکوم شدن گروهی از بازداشت شدگان 

رويدادهای پس از انتخابات رياست جمهوری در ايران به مجازات اعدام به شدت 
 .نگران است

سخنگوی وزارت امورخارجۀ فرانسه ضمن انتقاد از اين که مجازات اعدام به 
جزئی از سياست سرکوب جمهوری اسالمی ايران در مقابله با مطالبات 
دموکراتيک و آزادی های مردم تبديل شده است گفت فرانسه چون ديگر 

 .کشورهای عضو اتحاديۀ اروپا با مجازات اعدام تحت هر شرايطی مخالف است
خبرگزاری فرانسه در گزارشی که به سخنان سخنگوی وزارت امورخارجۀ 

فرانسه اختصاص داده است يادآوری می کند که قوۀ قضائيۀ جمهوری اسالمی 
ايران در روز شنبه از تأييد حکم اعدام شش تن از اين بازداشت شدگان خبر داده 

 .است و آنان را به عضويت در سازمان مجاهدين خلق ايران متهم کرده است
به گفتۀ جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقالب تهران، سه تن از اين 

اين سه تن احمد . شش نفر در ماه دسامبر سال گذشتۀ ميالدی دستگير شده اند
احمد و محسن . دانشپور مقدم، محسن دانشپور مقدم و علی رضا قنبری نام دارند

 .دانشپور مقدم پدر و پسر هستند و پدر مردی هفتاد ساله و بيمار است

 افزايش كرايه ي اتوبوس ها و نارضايتي مردم  
 
 
 
 
 

 : اخبار روز
 .افزايش شديد کرايه ی اتوبوس های شهری موجب نارضايتی مردم شده است

به گزارش فعاالن حقوق بشر و دموکراسی در ايران، افزايش ناگهانی و سرسام 
آور بليط های شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه باعث اعتراض شديد مسافرين 

 .در طی چند روز گذشته شده است
ارديبهشت ماه بصورت ناگهانی و بدون اعالم قبلی قيمت  ٢۶از روز يکشنبه 

برابر افزايش يافته  ٢.۵بليط برای مسافران شرکت اتوبوس رانی به بيش از 
اين افزايش قيمت در روزهای گذشته باعث اعتراض شديد مردم شده است . است

و در مواردی به درگيری با ماموران که با رفتارهای خشن و غير انسانی با 
 .مسافران دارند، شده است
در يک اقدام غيرمعمول و بی سابقه افراد نيروی انتظامی : اين گزارش می افزايد

و مامورين حراست شرکت اتوبوس رانی بر روی سکوها و ورودی به اتوبوس 
ها مستقر شده اند و با مسافرين برخوردهای خشن و تحکم آميز برای کنترل 

برخورد مامورين با مردم در نقاط مختلف منجر به . قيمت جديد بليط ها دارند
 .درگيری لفظی و گاها تبديل به اعتراض جمعی مسافرين شده است

بنابر اين گزارش، شرکت اتوبوس رانی تهران مسير اتوبوس ها را که از مبدا 
بخش  ۴الی  ٣شروع و تا مقصد ادامه می يافت و تقريبا دارای قيمت ثابتی بود به 
 .تقسيم کرده و بايت هر بخش مبلغی را از مسافرين دريافت می کند

اکثر کسانی که از اتوبوسهای شرکت اتوبوس رانی تهران استفاده می کنند افراد 
کم درآمد و يا متوسط جامعه هستند تا از اين طريق از هزينه های زندگی خود را 

کم کنند، ولی با افزايش چند برابری قيمت شرايط اين قشر از جامعه سخت تر 
 .شده است

افزايش ناگهانی قيمت بليط باعث ايجاد نارضايتی در بين رانندگان شريف شرکت 
 . واحد شده است

در رفت و آمدهايی که با نهادهای قضايی داشتم، . شخصی ام به هر دری زده ام
به آنها گفته ايم حاال که تصميم گرفته ايد . يافته ام که هيچ گوش شنوايی نيست

مرد خانه ما در زندان باشد و می خواهيد اينگونه آدم ها را ادب کنيد، قبول، ما 
هم می پذيريم که او در زندان باشد تا به قول شما هرج و مرج در کشور پيش 

از رنجی که بر خانواده ما می . نيايد، ما هم شکايت مان را تنها به خدا برده ايم
خانواده ما برای احيای اين . رود هيچ پناهی در اين کشور نيافته ايم جز خدا

انقالب همه کار کرده است اما حاال که شما تصميم گرفته ايد با بی رحمی زندانی 
اگر . کنيد و بزنيد هيچ ايرادی ندارد، ما خودمان را برای هر اتفاقی آماده کرده ايم

 .چنان که تا به حال هم نکرده ايد.می خواهيد بکشيد، شرم نکنيد
نهادهای امنيتی با برخی از خانواده های زندانيان سياسی تماس گرفته اند و 
آنها را از مصاحبه منع کرده اند، آيا خانواده شما تاکنون از طرف نهادهای 

 امنيتی تحت فشار قرار گرفته است؟ 
بله، دوبار به خانه ما زنگ زده اند، من اساسا اهل گفتگو نبوده ام، اهل فرياد 

زدن هم نبوده ام، تا به حال دلم نمی خواست صدای فريادمان را کسی بشنود، فقط 
دو بار که کسی پاسخگوی وضعيت همسرم نبود با بی بی سی مصاحبه کرده ام، 

 .بالفاصله به من زنگ زده اند و گفته اند به چه حقی مصاحبه می کنيد
 و شما پس از آن تماس تلفنی، سکوت کرديد؟

دو روز است که همسرم حتی لب به آب نزده است، مگر می شود سکوت کرد؟ 
چشم هايش، بينايی اش، سالمتی اش، مگر می شود هيچ نگفت؟ در اعتراض به 

من تا به حال به . اين رفتار خشونت آميز و غير انسانی در اعتصاب کامل است
هر دری زده ام، با خود آقای دادستان هم که ديدار کرده ام، دوباره برايشان نامه 
نوشتم برای پس گرفتن وسايل شخصی خودم همه جا رفتم اما وقتی کسی جواب 
نمی دهد، دادم را به کجا بگويم؟ همين امروز اگر داد نزنم، همسرم تا چند روز 

درست است که در برابر همه اين . ديگر جان خودش را از دست می دهد
رفتارهای غير انسانی، وقتی هيچ راهکاری پيش روی ما نمی گذارند به اجبار 

خودمان را برای همه چيز آماده کرده ايم اما چگونه توقع دارند که داد هم نزنيم؟ 
حال ما شبيه کسانی است که دارند ما را در آب غرق می کنند، دارند جان مان را 

 .می گيرند بعد می گويند داد هم نزنيد، کمک هم طلب نکنيد
 آخرين پرسشم، چه توقعی از مقامات ارشد کشور داريد؟ 

همه در جريان هستند، همه خوب می دانند که چه اتفاقی دارد در زندان ها می 
افتد، اميدوارم تا دير نشده کاری بکنند، اين وظيفه قانونی شان است که بيايند 

حالی از خانواده های زندانيان بپرسند تا ما به آنها بگوييم چه باليی دارند سر مان 
اگر تا به حال نيامده اند، بايد بدانند که اينبار جان يک انسان در خطر . می آورند

است و اگر به وضعيت او در دخمه ای که رهايش کرده اند نرسند ممکن است 
 ديگر زنده نماند
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های سکوالر  جنبشی که پيروزی آن در گرو تفاهم تاريخی دمکرات. جنبش است
های غير سکوالر کشور بوده و نه فقط همسويی که عمل متحد آنها  و دمکرات

 . حول اشتراکات سياسی فيمابين را نياز دارد
 
جنبش سبز با تکيه به پيروزی اخالقی نيرومند در برابر حکومت زور و ريا، * 

از نظر مطالبات سياسی همچنان استوار برجای خود ايستاده و مبارزه خود را در 
حکومت با ضربات کاری که با حضور جنبش . اشکال مختلف ادامه داده است

ها متحمل شده، بعد از عاشورا کوشيده است که با سرکوب  اعتراضی در خيابان
ها را بر روی حرکت اعتراضی مردم ببندد و کار جنبش  گسترده، خيابان

اما اعتصاب عمومی مردم کردستان روز . اعتراضی را تمام شده اعالم کند
کردستان مبارز با در پيش گرفتن . پنجشنبه گذشته اين ادعا را در هم شکست

در   ترين روش اعتراض عمومی شهروندی به استبداد حاکم، نفسی تازه مدنی
جنبش به پشتوانه راهکارهای متنوعی که طی يک . جنبش اعتراضی کشور دميد

سال گذشته به کار گرفته است، اکنون در آستانه ورود به دومين سال خود، با 
اگر همه جای . های ديگر را تجربه کند اعتماد به نفس بيشتری می تواند تاکتيک

تواند  کشور خيابان دارد، هر جای جغرافيايی و هر محل کار در کشور نيز می
اعتصاب کردستان را در مختصات خود باز آفريند و در نهايت، زمينه را برای 

اندوخته فعاالن جنبش اعتراضی، در . اعتصاب سراسری در کشور فراهم آورد
 . شود ها، هر روز بيشتر می امر سازمانگری مبارزه و تاکتيک

 
اگر تا پيش از اعتصاب عمومی روز پنجشنبه کردستان، ضرورت هم پيوندی * 

ای مطرح بود، اکنون با اعتصاب عمومی  های منطقه جنبش سراسری با حرکت
سخن، . رود ها می خوردگی در کردستان، سخن از ثمربخش بودن چنين گره

های ضد تبعيض ملی ـ قومی در  زند که اگر حرکت دوباره حول اين دور می
مناطق متعدد ايران بدون اتکاء به جنبش دمکراتيک سراسری محکوم به تحمل 

هزينه بسيار گزاف در مبارزه بوده و اصوًال فاقد چشم انداز کاميابی هستند، 
جنبش ضد استبداد سراسری نيز همانا در اتکا به اين منابع نيرومند و پيگير در 

مبارزه برای دمکراسی است که خواهد توانست هم توان هماورديش با استبداد را 
تا . تر کند ای باال ببرد و هم از اين طريق خود را دمکراتيزه به طور قابل مالحظه
های مستبدين حاکم در سرکوب آزادی و دمکراسی، حفظ و  کنون يکی از حربه

تعميق شکاف بين حرکات ملی در مناطق تحت تبعيض ميهن مشترک مان با 
بخشی از مردم و نيروهای آزاديخواه و دمکرات در مرکز و ديگر مناطق کشور 

اين ابزار اما اکنون، رو به پوسيدگی گذاشته و ديگر کارايی قبلی اش . بوده است
کردستان "با پيشاهنگی کردستان در به زير کشيدن تابلو حکومتی تابو . را ندارد

پيوندی مبارزه برای آزادی همگانی و رهايی از تبعيضات ملی،  ، هم"تجزيه طلب
بار ديگر و در مقياس عمومی اثبات شده و درخت پيوند از خون شيرين، فرزاد، 

اگر چه به بهای دردی ژرف اما با . فرهاد، علی و مهدی آب خورده است
 . پيوندی يک نقطه عطف در جنبش سبز جاری است اين هم. حاصلی بس پربار

 
تحکيم هم پيوندی جنبش در کردستان با جنبش سراسری سبز تنها يک وصل * 

جغرافيايی ضرور نيست که بايد به آذربايجان، بلوچستان، ترکمن صحرا و 
مناطق عرب نشين ايران نيز امتداد يابد، و فقط درنمايشی زيبا از ترکيب ضرور 

حرکات تبعيض ملی ـ قومی با جنبش ضد استبداد و دمکراسی خواهی عمومی 
های  شود، اين پيوند نشان از ضرورت يک ارتباط بنيادی بين جنبش خالصه نمی

شرط تداوم و گسترش جنبش . مطالبه محور با جنبش اعتراضی در کشور است
مناديان . اعتراضی را بايد در اين نکته ديد و در همين نقطه هم عمليش کرد

ای، ناگزير از رعايت  جنبش اعتراضی از هر نحله فکری و با هر تعلق برنامه
بايد چنان سمت و سازمان داد که هر  اين اصل هستند که جنبش سراسری را می

حرکت مطالباتی مدنی با خصلت دمکراتيک، بتواند آنرا بستر تحقق آمال خود 
جنبش سبز با دفاع از حقوق کارگران و همه زحمتکشان از . بپندارد و باور کند

جمله در برخورداری از سنديکاهای مستقل، در حمايت از حق زنان برای رفع 
ها و اقوام تحت تبعيض در  تبعيضات جنسيتی، و با به رسميت شناختن حق مليت

مبارزه برای تحقق برابر حقوقی در کشور، در پذيرش شفاف اصل برابر حقوقی 
شهروندی بين پيروان همه اديان و فرق مذهبی و دگرانديشان غيرمذهبی و نيز 

محور جاری در کشور است که قادر خواهد شد که به  های مطالبه ديگر حرکت
زايش جنبش سبز، خود وامدار . حيات خود ادامه دهد و به پيروزی اميدوار باشد

يابی  بايد در پيوند های مدنی مطالبه محور بوده و تداوم زندگی آن نيز می جنبش
 . ديگر باشد تر اين دو با هم هر چه بيشتر و آگاهانه

 
. اعتصاب عمومی در کردستان نه خودجوش بود و نه در خالء صورت گرفت* 

 مخالفت و مبارزه با استبداد در اين ديار، پشتوانه بيش از سه دهه ايستادگی 

 هاي نوين در راه اتحاد ملي  گشايش
 )اكثريت(بيانيه ي تحليلي سازمان فدائيان خلق ايران 

 
 
 
 
 
 
 
 
در اين بيانيه با توجه به اتفاقات روزهای اخير نتيجه گرفته که جنبش سبر پيش  •

 ...می رود و رژيم واليت فقيه آينده ای ندارد 
بيانيه ی ) اکثريت(اجرايی سازمان فدائيان خلق ايران  -هيات سياسی : اخبار روز

اين بيانيه جمع . تحليلی در مورد اعدام های اخير و وضعيت کشور منتشر کرد
 : ارديبهشت اين ارگان اعالم شده است ٢٨بند نشست روز 

 
 ) اکثريت( بيانيه هيئت سياسی ـ اجرايی سازمان فداييان خلق ايران 

 برآمد مشترک نيروهای اپوزيسيون 
 و 

 های نوين در راه اتحاد ملی  گشايش
اقدام جنايتکارانه حکومت در روز يکشنبه نوزدهم ارديبهشت ماه که همه ايرانيان 

آزاديخواه را در اندوهی جانکاه و خشمی جانسوز فرو برد، عاملی شد برای 
 . برآمد مشترک نيروهای اپوزيسيون در مقياس ملی

در پرتو اين برآمد، برنامه سران حکومت برای ايجاد فضای رعب و حشت در 
های  در جريان اين اعتراض ملی، نشانه. خرداد، ناکام ماند ٢٢آستانه سالگرد 

خواهی کشورمان پديدار گرديد و  ای از اراده عمل در جنبش دمکراسی تازه
 . تر شد صفوف نيروهای اپوزيسيون به هم نزديک

های درخور درنگ و نويد دهنده  ای را که پشت سر گذاشتيم، حاوی آموزه هفته
هم از اينرو، جمع بست اين . چشم اندازهای اميد بخش برای جنبش سبز است

 . ای است ضرور و مبرم که در مقابل فعالين سياسی قرار دارد دستاوردها، وظيفه
نيز درهمين راستا، ) اکثريت(هيئت سياسی ـ اجرايی سازمان فداييان خلق ايران 

با اختصاص دستور کار نشست روز بيست و هشتم ارديبهشت ماه خود به اين 
ها و هشدارهای گرانقدر اين برآمد پرداخت که درمتن  موضوع، به استنتاج درس

 . بيانيه حاضر بازتاب يافته است
 
اعدام جانباختگان فرزاد کمانگر، علی حيدريان، فرهاد وکيلی، شيرين علم * 

هولی و مهدی اسالميان، تصميم سياسی باالترين مقامات رژيم واليت فقيه بود که 
با اعتراض فراگير . با واکنش مشترک منتقدان و مخالفان حکومت روبرو شد

بندی مبارزان ضد  ها، صف آرايی سياسی کنونی در ايران و جبهه عليه اين اعدام
بندی ضداستبدادی را  اکنون صف. استبداد در کشور وضوح بيشتری پيدا کرد

در سبزينه . تر يابيم و افق را برای شکل گيری اتحاد ملی، روشن تر می فراخ
ای هر چه بيشتری از آن به نمايش  جنبش جاری، در حاليکه تنوع فکری و برنامه

بندد، در همان حال از  آيد و بر پيکر رنگارنگ آن مدام رنگی تازه نقش می در می
های متشکله اين جنبش که قسمًا ناشی از پيش  بين مولفه  های ناموجه فاصله
اينهمه، بدانمعنی است که جنبش . شود های ديرينه است به تدريج کاسته می داوری

های  گيری رود، هر چند که سرعت بيشتر و هدف در مسير درست پيش می
 . تری را نياز داشته باشد دقيق

 
های اخير، بيانگر انزوای بلوک قدرت حاکم و نمايشی از وحشت زدگی  اعدام* 

های عقل  اگر آخرين روزنه. جويد رژيمی است که چاره را در وحشت پراکنی می
بار نگاه امنيتی و  حکومتی رو به بستن دارد و قدرت حاکم در چنبره هالکت

سرکوبگرايانه محض گرفتار است، در برابر اما، نمادهای محورين جنبش سبز با 
به نمايش گذاردن سطح نوينی از ايستادگی در مقابل منويات و اعمال مستبدين، 

آقايان موسوی و کروبی با اعتراض سريع . در کار تحکيم و توسعه جنبش هستند
به اعدام فرزندان کردستان و ايران که از سوی رژيم، برانداز و محارب معرفی 

تر  تر دردفاع از حقوق دگرانديشان، صريح شده بودند، و انتخاب صراحت فزون
رويکردی که طبعًا شفافيت . اند از قبل به گذر از خط قرمز جريان حاکم رو آورده

برآمدهای اخير اين دو شخصيت، . و استحکام بسی بيشتر از اين را نيازمند است
 گامی به جلو در حيات جنبش اعتراضی و ارتقاء آگاهی دمکراتيک بيشتر در اين 
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افزايد، روز به  رود، بر پايگاه اجتماعيش می به باور ما جنبش سبز به پيش می
گيرد  تری به خود می شود، در انديشه و برنامه تنوع فزون تر می روز دمکراتيزه

رهروان اين جنبش، با اميد به پيش . بخشد اش را مدام غنای بيشتری می و تجربه
هرگامی که اين کاروان جلوتر . خيزند نگرند و با اعتماد فزاينده به اقدام بر می می

ای ندارد و چشم  يابند که رژيم واليت فقيه آينده دارد ايرانيان بيشتری در می بر می
 . خواهی جاری متعلق است انداز، به جنبش دمکراسی

 
 ) اکثريت(هيئت سياسی ـ اجرايی سازمان فداييان خلق ايران 

 ) ٢٠١٠ماه مه  ٢٠( ١٣٨٩ارديبهشت  ٣٠
 

 ظلم رفتني است و حق ماندني 
 اعتراض به احکام سنگين حبس عليه دانشجويان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : اخبار روز
صدور مجموعا شانزده و نيم سال زندان برای دو تن از دانشجويان عضو دفتر 

شورای . تحکيم وحدت، با واکنش های اعتراضی دانشجويان همراه شده است
خواه دانشگاه تهران با  مرکزی دفتر تحکيم وحدت و انجمن دانشجويان دموکراسی

انتشار بيانيه های جداگانه ای محکوميت ظالمانه ی دانشجويان به حبس را 
 .محکوم کرده اند

 
 بيانيه ی دفتر تحکيم وحدت

دفتر تحکيم وحدت با انتشار بيانيه ای احکام زندان صادر شده : دانشجو نيوز
برای بهاره هدايت و ميالد اسدی، دو عضو شورای مرکزی اين اتحاديه، را 

خرداد بذرهای کينه و  ٢٢محکوم کرده و به حاکميت هشدار داد که در آستانه 
نفرت را عميق تر از پيش می کارد و آنچه درو خواهد کرد حاصل همين ظلم 

 .است
دفتر تحکيم وحدت در بيانيه خود احکام زندان صادر شده برای دانشجويان را 

دانسته و " دادگاهی فرمايشی"نشات گرفته از " ظلمی و جوری مضاعف"
 .اينگونه اعمال حاکميت را موجب افزايش خشم مردم دانسته است

روزهايی که می «: دفتر تحکيم وحدت همچنين خطاب به دانشجويان آورده است
آيد گرچه بسيار سخت است و صبر می طلبد و استقامت می خواهد اما سرنوشت 

ايران زمين را خواهد ساخت، پس بايد محکم تر از پيش بود و بر مطالبات و 
 ».آرمان ها سخت تر پای فشرد

 
 :متن کامل اين بيانيه به شرح زير است

روز گذشته احکام بسيار سنگين حبس برای دو عضو برجسته شورای مرکزی 
طی اين احکام بهاره هدايت . دفتر تحکيم وحدت از سوی دادگاه انقالب صادر شد

احکام صادره برای . سال حبس محکوم شدند ٧سال و نيم و ميالد اسدی به  ٩به 
اين دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت جامعه دانشگاهی را در بهتی 

طی سال های گذشته صدور چنين حکم هايی برای دو . عميق فرو برده است
عضو يک مجموعه دانشجويی بی سابقه بوده و جامعه دانشگاهی و مدنی در عين 

تحير و خشم از سنگ هايی که اين روزها به سوی دانشگاه فرو می ريزند، به 
زندان افکندن انسان هايی دلسوز و دانشجويانی رنج کشيده را ظلمی غير قابل 

 .جبران و بی بازگشت می داند

خونبار مردمی و مبارزات بی وقفه احزاب سياسی و نهادهای مدنی متنوع کرد 
فراخوان اعتصاب عمومی روز پنج شنبه، اما از آنرو پاسخی . را با خود دارد

های سياسی و نهادهای  شايسته از سوی همگان در کردستان يافت که تمامی تشکل
مدنی کردی در همسويی با يکديگر و در اشتراک عملی با هم به چنين فراخوان و 

اکنون زمان آنست که اين اتحاد عمل گسترده احزاب و . اقدامی رو آوردند
نهادهای سياسی کردی در درون و بيرون کردستان و بر بستر پاسخ پرشور مردم 

های متعدد، از سوی احزاب و نهادهای کردستانی يک نقطه  اين ديار به فراخوان
عطف دانسته شود و زمينه ساز مناسبی گردد برای رو آوردن آنان به اتحادی 

تداوم تفرقه سياسی در اين سامان، از اين ببعد فاقد توجيه . سازمانيافته و پايدار
 . خردپذير است

 
حمايت چشمگير مردم در ديگر مناطق کشور از اين اعتصاب و تقدير سبز * 

سراسری از اهالی کردستان بخاطر حرکت تحسين برانگيز در اين منطقه و نيز 
سابقه و وسيع احزاب سياسی اپوزيسيون نسبت به اعدام جوانان کرد و  واکنش بی

پشتيبانی آنان از اعتصاب عمومی در کردستان، زمينه تفاهم سياسی بيشتری را 
اين، . بين مبارزان ملی کرد و جنبش دمکراسی خواهی در کشور فراهم آمده است

بايد از آن خردمندانه  فرصتی است گرانقدر که همه ما اپوزيسيون آزاديخواه می
آيند، حال  چنينی هميشه و به آسانی به دست نمی های اين فرصت. بهره برگيريم

افکن و نقار پراکن ملی همواره در کار تخريب  آنکه افکار و اعمال نفاق
. ترين تبعيضات مذهبی اند و در بساط واليت فقيه همراه با خشن همبستگی ملی

پس، بر همه اپوزيسيون ضد استبدادی و خواهان آزادی و دمکراسی در کشور 
 . است که شرايط پديد آمده را سکويی سازند جهت تامين اتحاد دمکراتيک

 
های تکان دهنده، تکان ديگری شد در راستای همقدمی بيشتر  اعتراض به اعدام* 

و برآمد اقدامی مشترک برای اپوزيسيون دمکراتيک کشور، چه در قالب احزاب 
اين رويکرد، نشان . های دمکراتيک های سياسی و چه در وجود تشکل و جريان

داد که درک از ضرورت اقدام سراسری، رو به گسترش و ژرفش دارد و ميدان 
تر  های تشکيالتی هر چه بيشتر تنگ بازی های سياسی و فرقه برای تنگ نظری

ها تالش، برای نخستين بار بود که امضای نه تشکل سياسی  پس از سال. می شود
شناخته شده اپوزيسيون بر پای يک اعالميه نشست که اينک در پی آن، می بايد 
وظيفه تثبيت اين اتحاد عمل سياسی و توسعه و تقويت آن منطقًا در دستور کار 

مرزی نيز شاهد  اين بار، در مبارزه برون. اپوزيسيون مسئول قرار گيرد
های نوينی شديم و آن اينکه، دربرخی ازشهرهای بزرگ خارج از کشور  گشايش

احزاب و سازمان های سياسی، تشکل های دمکراتيک و انجمن های حقوق 
از قبل عمل کردند و حول يک فراخوان مشترک   بشری ايرانی با اتحادی بيشتر

رويکردی که، می تواند الگويی برای همه فعاالن خارج ازکشور . گرد هم آمدند
 . باشد

 
ها و  توان چنين نتيجه گيری کرد که در جريان همراهی و بالخره می* 

ها، سر انجام آن پروژه مشترک ضرور و مناسب برای فعاليت برون  همکاری
! مبارزه برای لغو اعدام: مرزی، جنبه اجرايی فراگير به خود گرفت و تثبيت شد

ها قبل مطرح بوده و با آنکه خواست لغو مجازات  ايده اين پروژه اگر چه از مدت
اعدام وارد برنامه و پالتفورم سياسی تقريبًا همه جريانات سياسی آزاديخواه شده 

و دير وقتی است که به يک معيار تشخيص دمکراتيسم در انديشه و عمل هر 
تشکل، جريان و فرد سياسی بدل گرديده است، اما قرار گرفتن آن در محور و 
مرکز مبارزه عام حقوق بشری عليه جمهوری اسالمی، ويژگی بارز روز را 

خواست لغو اعدام، تعرض به اساس نظامی است که بر پايه حذف . دهد تشکيل می
فکری و فيزيکی غير خود تعريف می شود، به چالش طلبيدن بلوک قدرتی است 

شکل گرفته است و افشای قوانين و آن " النصر بالرعب" که حول محور سياست 
باشد که اصل راهنمای خود را قصاص و قتال قرار داده  نوع دستگاه از قضا می

خواست لغو اعدام، با هيچ مشی سياسی و راهبردی تناقض ندارد و نافی .است
. هيچ سياستی که وضع و روش حکومت داری موجود را بر نمی تابد، نيست
خواست لغو اعدام، خواستی است که آنرا می توان روی ميز هرمرجع بين 

المللی، هر دولت و هر نهاد غيرايرانی گذاشت و از اين طريق رژيم حاکم را 
مبارزه برون مرزی ايرانيان با در پيش گرفتن پروژه ! آری. زير فشار قرار داد

مشترک لغو مجازات اعدام، می توانند استمرار اين مبارزه را تا به زانو در 
آزاديخواهان ايران می . آوردن سياست اعدام در ايران، تامين و تضمين کنند

توانند ازهمين طريق، مبارزه سلبی ضداستبدادی را به خواست اثباتی فراگير 
دفاع و پاسداری از حق حيات انسان فرا رويانده و مخالفت با استبداد را جنبه 

 . روشن دمکراتيک دهند
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 خواه دانشگاه تهران  بيانيه انجمن دانشجويان دموكراسي
 

 : بامدادخبر
انجمن اسالمی دانشجويان دموکراسی خواه دانشگاه تهران و علوم پزشکی 

ای از آن دقايقی قبل در اختيار بامدادخبر قرار گرفته  ای که نسخه تهران، در بيانيه
ترس و "ی  است، احکام صادر شده برای بهاره هدايت و ميالد اسدی را نشانه

خوانده و تاکيد " ی اين مرز و بوم وحشت تماميت خواهان از فرزندان آگاه و آزاده
تواند  تاريخ نشان داده که اين شيوه برخورد با فعالين دانشجويی نمی"کرده که 

 ".موجب خاموشی ندای آزادی خواهی از سنگر آزادی شود
 :متن کامل اين بيانيه به شرح زير است

 
 من اگر نسوزم
 تو اگر نسوزی
 ما اگر نسوزيم

 چگونه
 تيره گی ها

 به نور
 خواهد پيوست؟

 
ای کاری بر جنبش  يک بار ديگر حاکميت سرکوبگر به ظن خود ضربه

حکم بسيار سنگين نه و نيم سال . خواه دانشجويی ايران وارد ساخته است آزادی
حبس تعزيری برای بهاره هدايت عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت و 

هفت سال حبس برای دبير صنفی دفتر تحکيم وحدت ميالد اسدی، در کنار ديگر 
ای  احکام سنگين صادره برای ديگر فعاالن دانشجويی، تنها يکی از ادله صادقه

است بر ترس و وحشت تماميت خواهان از فرزندان آگاه و آزاده ی اين مرز و 
 .بوم

ترس متحجران از نور و آگاهی انسان و وحشت آنان از خيزش آگاهانه و 
ی سالگرد کودتای انتخاباتی و خرداد اين ماه  طلبانه مردم ايران در آستانه حق

ترين  هايی صادر کنند که روی تيره خون، وادارشان ساخته که سراسيمه حکم
ترين  گو اينکه اين درخت ريشه در عميق. های عالم را سفيد کرده است بيدادگاه

اعماق خاک صدساله مبارزات آزادی خواهانه و دموکراسی خواهانه ايرانيان 
 .دارد

تماميت خواهان با صدور اين احکام سنگين قصد ايجاد فضای رعب و وحشت و 
خردانه  سرکوب صداهای مخالفان را دارند، بی آنکه به عاقبت اعمال نابه

بيانديشند و حتی لحظه ای درنگ کنند که اين روش هر روز بيش از پيش رو به 
قهقرا ميکشاندشان و آگاهی دانشجويان و مردم آزاده را در پيش رو خواهد 

 .داشت
سرکوب جنبش دانشجويی ايران تازگی ندارد و همانگونه که تاريخ نشان داده اين 

شيوه برخورد با فعالين دانشجويی نتوانسته است موجب خاموشی ندای آزادی 
 .خواهی از سنگر آزادی شود

انجمن اسالمی دانشجويان دموکراسی خواه دانشگاه تهران و علوم پزشکی 
تهران، بدين وسيله اعتراض خود را به احکام صادره از بيدادگاه حاضر را نشان 

 .می دهد و خواهان آزادی هر چه سريعتر تمام ياران دبستانی دربندمان هستيم
 

 کوچه ی ما تنگ نيست
 !شادمانه باش
 و شاه راه ما

 !از منظر تمام آزادی ها می گذرد
 

دانشگاهی که لبالب از خشم لبريز است، طی دوران تکيه غصبی احمدی نژاد بر 
حبس ها و محروميت : مسند رياست جمهوری آماج حمالت بسياری بوده است

... . ها، زندان ها و بازداشت ها، تحقير ها و سرکوب ها، آزار ها و شکنجه ها
اما باز با تکيه بر دانشجويان و فعالين با سری برافراشته از اين گذرگاه ها عبور 

دانشگاه دهه های متعددی نقطه آغاز حمله غاصبانِ  جايگاه حقيقی . کرده است
اما طی روز های گذشته، در آستانه سالگرد انتخابات، صدور . مردم بوده است

احکامی چنين سنگين و حبس های طويل المدت به اذهان همگان فرا رسيدن 
روزهايی دشوارتر را گواه می دهد گرچه سختی ها در نهايت به سود ملت است 

مردم طی مبارزات خويش . و آنکه نخواهد ماند، کسی است که از آن مردم نيست
 ».ظلم حتی اگر دير پايد، عمر ابدی نبايد«در تاريخ ثابت کرده اند که 

راهی را در پيش  ٧٨تير  ١٨که از آغاز  ٨٨دفتر تحکيم وحدت نه فقط طی سال 
گرفت که سنگالخ ها و دشواری های بسيار داشت و دارد اما ذره ای از اين راه 

ظلم رفتنی «باز نگشت و نخواهد گشت و حق کالم در اين سخت نهفته است که 
و آينده متعلق به فرزندان پاک و دلسوز اين مرز و بوم  »است و حق ماندنی

ايستادگی ستودنی و گرانبهای دو يار سرافراز جنبش دانشجويی بر قانونی . است
بودن تمامی فعاليت های اين اتحاديه دانشجويی و اصرار بر بيگناهی، ياد آور 

مقاومت های دانشجويان دانشگاه های سراسر ايران در ماه ها و سال های گذشته 
آنان که مهر سکوت را بر لبان خويش نزده و جور و بيداد را تاب نياوردند . است

در اين ميان در بندی گرفتار آمده اند که غاصبان، راه رهايی را برای آنان 
اعتراف به کارهای نکرده و پذيرش اشتباهات و جبران گذشته خوانده اند اما بايد 

هم وجود دارد، راهی که مردم آن را می  »راه رهايی ديگری«ياد آور شد که 
 .سازند و می آفرينند

بهاره هدايت، فعال سرشناس و حق طلب دانشجويی، مسئول روابط عمومی دفتر 
تحکيم وحدت، دبير سابق کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت و عضو دو دوره 

شورای مرکزی اين اتحاديه در زندان فشارهای بسياری را جهت بازگشت از راه 
ماه از دستگيری او می گذرد  ۵نزديک به . خويش و انجام مصاحبه ها تحمل کرد

. و پس از تحمل روزهای انفرادی به سلول های چند نفره و بند نسوان منتقل شد
فعاليت های بهاره هدايت در دفتر تحکيم وحدت و جنبش زنان همواره شفاف و 
مسالمت آميز بوده و حقانيت و قاطعيت مواضع اش خواب زور گويان را آشفته 

عضو برجسته شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت در چهار سال گذشته . است
دادگاه  ٢٨پنج بار بازداشت شده است و در نهايت در حکم صادره از سوی شعبه 

 .انقالب احکام حبس پيشين او نيز تأييد شد
ساله دانشگاه خواجه نصير الدين طوسی و عضو  ٢۴ميالد اسدی، دانشجوی 

آذر ماه بازداشت شده و پس از  ٩شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، از 
بازجويی های متعدد در باب فعاليت خويش در دفتر تحکيم وحدت و حوزه 

ماه در سلول های انفرادی فشارهای فراوانی  ٢دانشجويی و سپری کردن بيش از 
او در . جهت پذيرفتن غير قانونی بودن فعاليت های دفتر تحکيم وحدت متحمل شد

ماه از زمان  ۶سال حبس تعزيری را دريافت کرد که بيش از  ٧حالی حکم 
اجتماعی دفتر تحکيم وحدت فعاليت -دبير واحد فرهنگی. بازداشتش می گذرد

هايی مسالمت آميز و در چارچوب مسائل دانشجويی داشته و فرياد حق خواهی 
 .دانشجويان را سر داده است

دفتر تحکيم وحدت احکام صادر شده را ظلمی مضاعف و جوری مضاعف می 
داند و اعتقاد دارد اين احکام از دادگاهی فرمايشی بيرون آمده و حکمی از پيش 

گرچه مشت . صادر شده برای حاکم کردن فضای اختناق و سرکوب بيشتر است
آهنين از سوی حاکميت اقتدارگرا سخت تر بر مردم رنجديده، دروغ شنيده و ريا 

ديده فرو می آيد اما پايان اين راه آغاز سربلندی و پيروزی همه دانشجويان و 
حاکميت اقتدارگرا چاره را در برخوردهايی سخت تر و ورود آوردن . مردم است

ضربه هايی شوک آور ديده اما بايد متذکر شد که اين ضربه ها در طول تاريخ 
 .همواره بوده و سهمگينی آنها تنها خشم مردم را افزون خواهد کرد

دفتر تحکيم وحدت ضمن محکوم کردن احکام صادر شده برای دو عضو 
سرشناس و با سابقه جنبش دانشجويی، به حاکميت يادآور می شود راه در پيش 

خرداد بذرهای کينه و نفرت را عميق تر از پيش می  ٢٢گرفته شده در آستانه 
کارد و آنچه درو خواهد کرد حاصل همين ظلمی است که بر مردم اين آب و 

در عين حال دانشجويان و مردم بايد بدانند روزهايی که می آيد . خاک می کند
گرچه بسيار سخت است و صبر می طلبد و استقامت می خواهد اما سرنوشت 
ايران زمين را خواهد ساخت، پس بايد محکم تر از پيش بود و بر مطالبات و 

 .آرمان ها سخت تر پای فشرد
 

 دفتر تحکيم وحدت
 ١٣٨٩ا رديبهشت  ٢٩
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 گفتگو ها و مقاالت

آند آه پرهيز  اين قسمت سوال چنين القا مي. راهبرد پرهيز از خشونت نشده است
ها بسته  آميز تا وقتي است آه از سوي حكومت راه از خشونت و رفتار مسالمت

نشود يا سرآوب صورت نگيرد، و اگر چنين سياستي از سوي حكومت اعمال 
اين . ماند شود، راهي ديگر جز مواجهه و بروز خشونت براي منتقدين باقي نمي

زيرا . شود همان درك خطايي است آه منجر به بروز خشونت در جنبش مي
شود آه تداوم آن  راهبرد پرهيز از خشونت، برمبناي رفتار حكومت اتخاذ نمي

هاي اعتراض  اگر حكومتي راه. منوط به رفتار خاصي از جانب حكومت باشد
آميز را باز بگذارد و سرآوبي هم صورت ندهد، چنين رژيمي قاعدتًا تا  مسالمت

توانند در ذيل چنين رژيمي  حد قابل قبولی دموآراتيك خواهد بود و معترضين نمي
بنابراين وقتي آه شعار معترضين هر رژيمي . خواهي بدهند شعار دموآراسي

تحقق دموآراسي است، معناي مالزم آن اين است آه آن رژيم، دموآراتيك نيست، 
بندد و سرآوب هم شيوه جاري خواهد  هاي عادي انتقاد را مي و چنين رژيمي راه

هاي  هاي انتقاد برحسب رژيم بود، البته حد و حدود اعمال سرآوب يا بستن راه
غير دموآراتيك متفاوت است، اما اين سياست، به عنوان سياست محوري چنين 

اي شعار  بنابراين وقتي عده. حکومتی در برخورد با منتقدين است
دهند، از ابتدا  اي مي خواهي را از طريق جنبش ضد خشونت در جامعه دموآراسي

اند آه حكومت در مواجهه با آنان دست به سرآوب و انسداد  اين فرض را پذيرفته
توانند با مشاهده سرآوب و با استناد به آن راهبرد ضد و پرهيز  زند، و لذا نمي مي

 .از خشونت خود را تغيير دهند
به عالوه به محض آن آه اين راهبرد تغيير آند، به معناي آن است آه شعار  

خواهي قلب خواهد شد، زيرا برحسب تجربه و تحليل ثابت شده آه با  دموآراسي
توان به تحقق دموآراسي اميدي داشت، حتي  طلبانه نمي هاي خشونت شيوه

گروههايي آه صادقانه ادعاي دموآراسي دارند، هنگامي آه وارد فاز خشونت 
آنند، چه رسد در  شوند، دموآراسي را در روابط دروني خود هم تحمل نمي مي

نكته ديگر اينكه به خشونت آشاندن هر جنبش . روابط با ديگران
هاي  طلب حكومت هاي خشونت خواهي، خواست اوليه و مهم جناح دموآراسي

خواهي  مخالف آنان است، زيرا آه با چنين اقدامي از يكسو شعار دموآراسي
آند و از سوي ديگر بسياري از حاميان آنان را  دار مي مخالفان را در عمل خدشه

آند، و باالخره جناح های  منفعل و در مراحلی حتي آنان را با جنبش مخالف مي
آنند آه خودشان  اي مي خشن حکومتها منتقدين آرام خود را وارد ميدان مبارزه

ضمن آن آه خشن شدن مبارزه در جناح . دست برتر را در اين ميدان دارند
 .آند طلب را تقويت مي حكومت نيز عناصر اقتدارگرا و خشونت

آميز چيست؟ آيا ترور و اقدام مسلحانه  اصوال از نظر شما معنای عمل خشونت 
آميز است؟ آيا آتش زدن  هاي عمل خشونت از سوي مخالفان، تنها مصداق

آميز است؟ و  ها و حمله به پليس و درگيري نيز مصداق عمل خشونت ساختمان
 شود؟  آميز فقط به اين موارد محدود مي آيا َاعمال خشونت

چنين  هم. شود آميز شامل گفتار و رفتار مي بايد تاکيد کرد که عمل خشونت 
بخشي از اين اعمال دقيقًا . آميزي باشد تواند آنش باشد، يا واآنش خشونت مي

عيني است، مثل ترور، آتش زدن و ضرب و جرح، و نيز آلمات و شعارهايي آه 
واجد الفاظ تند و تيز يا تحقير و تمسخر باشد، اما برخي ديگر از اعمال 

از . شود آميز، عرفي و نسبي است و برحسب موقعيت، تعيين مصداق مي خشونت
اما اعمال گروه دوم را بايد به . اعمال گروه اول به طور مطلق بايد پرهيز آرد

در اتفاقات رخ داده پس از انتخابات هر دو گروه . عرف اهل سياست واگذار آرد
خرداد به معناي دقيق  30خرداد و سپس  25شود گرچه در  از اعمال ديده مي

شود، اما با گذشت زمان و عدم آنترل و  مواردي قابل ذآر از اين رفتار ديده نمي
هاي ارتباطي مستقل از مديريت  نظارت بر حضور خياباني و نيز حضور شبكه

وارد فازي  1388آبان سال  13جنبش، اين رفتارها به مرور افزايش يافت و در 
 .ديگر شد که نهايت آن اتفاقات عاشورا بود

گريزي، در شعارهاي مرگ بر فالن  ترين مصداق تخطي از راهبرد خشونت مهم 
و بهمان و نيز اشاعه دروغ هايي به نام جنبش سبز بود، سپس شعارهاي ديگر از 

روشن است آه پاسخ متناظر . به اين موارد اضافه شد... جمله تمسخر و توهين و
و قابل انتظار اين شعارها از سوی حکومت چيست؟ ممكن است آه گفته شود که 

آميز طرف مقابل در هر حال ادامه  بدون اين موارد هم رفتارهاي خشونت
زيرا  .پايه است اين استدالل بي. يافت، همچنان آه قبل از اين شعارها هم بود مي

هاي خود قبل از اين شعار  هاي سنگيني را براي خشونت طرف مقابل هزينه
پردازد و هنوز هم در حال پرداختن هزينه آن رفتارها است، اما براي اقدامات  مي

پردازد، بلكه اين اقدامات  آميزش در برابر اين شعارها هزينه چنداني نمي خشونت
اين استدالل مثل اين است آه يك نفر در . آند های خود تلقي مي را مجوز خشونت

خيابان به ناحق توي گوش آسي بزند، بعد هم فرد مضروب انواع و اقسام 
ها را نثارش آند، و بيشتر آتك بخورد، بعد بگوييم چرا فحش دادي تا آتك  فحش

 دليل و محكوم بود و  اگر آتك اوليه بي! زد بخوري؛ بگويد، او آه در هر حال مي

 : عباس عبدی
 قدرت جنبش سبز در كتك خوردن است نه كتك زدن

 نيلوفر زارع 
 
 
 
 
 
 
 

 :جرس
هزاران هزار هوادار جنبش سبز که با مهر سکوت بر لب و دستانی به عالمت 

پيروزی باال رفته، نخستين تجمع های اعتراضی پس از انتخابات رياست 
. جمهوری را سامان دادند مناديان مبارزه بدون خشونت عليه وضع موجود بودند

آنها با اعتراض مسالمت آميز خود نگاه خيره مردمانی از سراسر جهان را 
متوجه خود کردند و وقتی که حکومت با گلوله های سربی سنگفرش خيابان ها را 

رای من " از خون معترضان رنگين کرد باز سنگر آنان سکوت بود و شعارشان 
 " کجاست؟

حکومت اما به شکل روزافزون سرکوبهايش را شدت داد و به موازات آن  
خيابان ها از روزها پيش از برگزاری .شعارهای معترضان نيز راديکال تر شد

عکس های معترضان . تجمع های اعتراضی به قرق نيروهای امنيتی درآمد
ماشين . خيابانی برای شناسايی روی سايت های حامی حکومت قرار گرفت

بازداشت فله ای مخالفان روی دور تند رفت و اين سوال کليدی را در ذهن 
مخالفان وضع موجود پديد آورد که در چنين شرايطی چگونه می توان اعتراض 

عليه حکومت را علنی کرد و به مبارزه مسالمت آميز نيز وفادار ماند؟ اين 
پرسش و پرسش هايی ديگر درباره مبارزه مسالمت آميز در جنبش سبز را با 

عبدی عليرغم . عباس عبدی تحليل گر نام آشنای اصالح طلب درميان گذاشتيم"
آن که رهبران جنبش سبز را به دليل تاکيد بر استراتژی مبارزه مسالمت آميز 
تحسين می کند اما معتقد است که اين جنبش تاکتيک های متناظر با استراتژی 

آبان و روز  13خود را نداشته است و از همين رو در بزنگاه هايی مانند تجمع 
نگاه آسيب شناسانه او به مبارزه . عاشورا از استراتژی خود تخطی کرده است

مسالمت آميز در جنبش سبز حاوی ريزبينی هايی است که می تواند در مبارزات 
عبدی بر اين باورست که مبارزه .پيش روی هواداران جنبش سبز موثر واقع شود

عبدی .آردن گرچه يك فضيلت است، اما نيازمند عقالنيت خاص خود هم هست
گرترين افراد را  تواند سرآوب قدرت منتقدين را در مظلوميت آنان می داند آه مي

دانند  آليه آساني آه خود را طرفدار اين جنبش مي" او می گويد.هم شكست دهد
آنان اگر آقاي موسوي يا آروبي را قبول دارند، حتمًا . بايد صادقانه رفتار آنند
هاي اعالني آنان اقدام آنند، نه اينكه آارهاي خودشان را  سعي آنند در چارچوب

به نام جنبش سبز انجام دهند، البته هر کسی حق دارد آه مخالف اين دو نفر و 
هاي خود  تواند جرياني را براساس ايده هاي آنان باشد، و مي مشي  ها و خط سياست

تواند ماهيت اين دو نفر و همراهان آنان را قلب  تشكيل دهد و اقدام آند، اما نمي
آند، اين آار عوارض زيادي براي فضاي سياسي ايران دارد، ضمن اينكه هيچ 

 :متن کامل اين مصاحبه به شرح زير است."نتيجه مثبتي از آن حاصل نخواهد شد
هاي  اقای عبدی،رهبران جنبش سبز بارها بر استراتژي پيگيري مبارزات از راه 

اند آه تحت هيچ  اند و از هواداران جنبش خواسته آميز تأآيد آرده مسالمت
با اين حال حكومت تقريبًا تمام . هاي خشن متوسل نشوند شرايطي به شيوه

هاي  آميز نظير احزاب، نهادهاي غيردولتي، رسانه ابزارهاي مبارزه مسالمت
هاي خياباني را از مخالفان خود گرفته است و اجازه علني شدن  مستقل و تجمع

آميز چه معنايي  در چنين شرايطي مبارزه مسالمت. دهد ها را نمي اعتراض
 تواند داشته باشد؟ مي

در درجه اول، بايد گفت؛ درست است آه رهبران . پرسش بسيار خوبي است 
اند، اما فراموش نكنيم آه هر جنبش  جنبش سبز بارها بر اين استراتژي تأآيد آرده

چنين بايد از  هم. هاي مناسب و متناظر نيز هست به جز استراتژي نيازمند تاآتيك
رفت آه با  بنابراين انتظار مي. هاي مخالف استراتژي جلوگيري کرد تاآتيك

هاي جاري در سطح جنبش تا چه  شد آه تاآتيك صراحت بيشتري توضيح داده مي
حد مطابق و همسو با اين راهبرد هست؟ و به طور مشخص و حتي مكرر اعالم 

هاي جاري برخالف اين راهبرد است و از فعاالن  شد آه آدام يك از شيوه مي
 .ها پرهيز آنند شد آه به طور صريح و روشن از اين روش جنبش خواسته مي

 دهنده آن است آه توجه آافي به اساس و بنيان  اما قسمت دوم پرسش شما، نشان 
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 العمل حكومت دچار خطا شده بودند؟ بيني عكس هاي جنبش در پيش استراتژيست
آميز فقط براي آن  تأآيد بر مبارزه مسالمت. آنم آه سوال بايد تكميل شود گمان مي 

بندد، اين يک نتيجه صرفا  نيست آه دست حكومت را در رفتارهاي خشن مي
اين سياست هدف مهمتری دارد . از اين سياست است)گرچه مهم(تاآتيكي و جنبی 

هاست و اتفاقًا در ايران چنين  و آن پر هزينه آردن اعمال خشونت براي حكومت
وضعي رخ داد، و اگر جريان اجتماعي موجود آن طور آه در پاسخ اول توضيح 

بيني  اما اين آه آيا در پيش. گرفت آرد، قطعًا نتيجه بهتري مي دادم طي مسير مي
زيرا اگر . العمل حكومت دچار خطا شده بودند، پاسخ از جهتي مثبت است عكس

شود در خيابان آورد و آب از آب تكان  آردند آه مردم را مي آنان تصور مي
شود آه نگاه درستي به ساختار حكومت  نخورد و واآنشي نبينند، معلوم مي

اند، و اين خطا در اصل نحوه ورود اين مجموعه هم در انتخابات مشهود  نداشته
با (ام  آنالين اين مورد را اشاره آرده است و من اخيرًا در مصاحبه با روز

، آه براي پرهيز از )درجه حرارت سياسي جامعه باالتر رفته است: عنوان 
 .آنم اطاله آالم از تكرار آن موارد در اينجا خودداري مي

هاي اوليه هواداران جنبش سبز پس از انتخابات رياست  آقای عبدی، تجمع 
گرفت و هدف اين بود آه  انجام مي »راهپيمايي سكوت«جمهوري تحت نام 

ترين شيوه ممكن ابراز شود اما با برخوردهاي خشن  ها به مدني اعتراض
امنيتي، سكوت هواداران جنبش شكست و شعارها طي يك روند چند ماه به شدت 

هاي پس از انتخابات از راهپيمايي  توان تغيير جهت تجمع آيا مي. راديكال شد
هايي با شعارهاي راديكال را تغييري در استراتژي مبارزه  سكوت به راهپيمايي

توان بخشي از  آميز قلمداد آرد يا اين آه راديكال شدن شعارها را هم مي مسالمت
 آميز دانست؟ مبارزه مسالمت

زيرا تغيير استراتژي . توان به معناي تغيير استراتژي دانست قطعًا اين را نمي 
مدت است آه بايد به الگوي  بر و طوالني برخالف تغيير تاآتيك، يك امر زمان

فكري و رفتاري يك مجموعه تبديل شود و امكان ندارد آه در مدت آوتاهي اين 
اين اتفاق عمدتًا ناشي از عدم آنترل و نظارت و تسلط بر حضور . تغيير رخ دهد

بنابراين راديكال شدن فضاي خياباني نه محصول . بود  خيابانی جوانان و مردم
تغيير راهبرد بود و نه ناشي از تغيير تاآتيك، آه هر دو تغيير مستلزم 

هايي است، ضمن اينكه نه در سخنان آقاي موسوي و نه آقاي آروبي  زمينه پيش
اين تفاوت، محصول جريان خودبخودي و . بينيد هيچ آدام چنين تغييري را نمي

بدون نظارت در حضور خياباني است آه از ابتدا هم معلوم بود آه چنين 
 .سرنوشتي خواهد داشت

هايي ميان هواداران جنبش سبز با  در جريان تجمع روز عاشورا درگيري 
مأموران امنيتي روي داد و برخي از هواداران جنبش در مقابل خشونت 

هاي  با اين حال تفسير تحليلگران جنبش از اتفاق. مأموران دست به مقابله زدند
گروهي اعتقاد بر اين داشتند آه اعضاي جنبش سبز بايد از . آن روز يكسان نبود

آميز  آردند و تحت هر شرايطي به خصلت مسالمت مقابله به مثل اجتناب مي
گروهي هم با استناد به اين آه معترضان در اين . ماندند بودن مبارزه پايبند مي

روز از خود دفاع آردند درگيري آنها با مأموران را به معناي نقض مبارزه 
توان اين گونه  هاي متفاوت آيا مي با توجه به اين تحليل. آميز ندانستند مسالمت

 آميز وجود ندارد؟ برداشت آرد آه تفسير واحدي از محدوده مبارزه مسالمت
آساني آه به دفاع مشروع استناد جستند، هيچ شناختي از مقوله دفاع مشروع  

دخت و  نامه ايران دهم به مقاله خشونت و دفاع مشروع در هفته ارجاع مي(ندارند 
هاي سال در مذمت  برخي از اين افراد سال"). آينده"در تارنمای خودم يعنی 

مثال آنان شبيه آن . گر خشونت شدند اند، اما به يك باره توجيه خشونت نوشته
ها فعاليت تبليغي مسيحي شد و به آليسا رفت، در  مسلماني است آه پس از سال

 .وسط مراسم آليسا برق قطع شد و سپس برق آمد، و او يك باره، صلوات فرستاد
اي افتادند  ظاهرًا برق سياست در ايران قطع و وصل شد و اين افراد در همان تله

هاي خشونت طلب حكومت براي آنان تدارك ديده بودند، موارد زيادي از  آه جناح
آنند آه مويد اين ايده است  اتفاقات روز عاشورا و حتي روزهاي قبل را نقل مي

آه شروع راديكال شدن جريان در طرف تظاهرآنندگان عمدتًا محصول 
 .ريزي عوامل نفوذي عناصر تندروي طرف مقابل بوده است برنامه

هايي آه از سوي مأموران حكومت عليه هواداران جنبش سبز به آار  خشونت 
آميز نگران آرده  گرفته شده، برخي ناظران را نسبت به آينده مبارزات مسالمت

با توجه به ديدي آه شما نسبت به جامعه ايراني داريد آيا امكان آشيده  .است
آميز در مبارزات  شدن هواداران جنبش سبز به استفاده از ابرازهاي خشونت

 آينده وجود دارد؟
همان طور آه گفتم ناظران معتبر در ايران به واسطه اعمال خشونت از طرف  

مفيد   آنم زمينه اند و فكر هم نمي آميز را زير سوال نبرده حكومت، مبارزه مسالمت
مند در  و موثر ديگري جز مبارزه بری از خشونت، براي انجام يك مبارزه نظام

 ايران وجود داشته باشد، بروز اين رفتارهای بی قاعده و محرک خشونت، بيشتر 

از نظر ناظر بيروني و حتي دوستان فرد ضارب، قابل دفاع نبود، در حالت فحش 
 .هاي بعدي چنين وضعي را ندارند و چه بسا قابل انتظار هم تلقي شوند دادن، آتك

مشكلي آه در اين نحوه رفتار وجود داشت، اين بود آه برخي از منتقديِن حاضر  
ها به منطق طرف مقابل پناه بردند و فكر آردند آه قدرت واقعی از  در خيابان

آيد در حالي آه قدرت منتقدين، در آتك زدن  باتوم يا از لوله تفنگ بيرون مي
اي آه رخدادهاي به غايت ظالمانه و  ضربه. نبود، بلكه در آتك خوردن آنان بود

بار آهريزك و آوي دانشگاه و مجتمع سبحان به طرف مقابل وارد آرد، و  فاجعه
صفوف آنان را به هم ريخت و موازنه قوا را به نفع منتقدين و حس همبستگي و 
اتحاد را ميان آنان بهبود بخشيد مقايسه آنيد با شعاري مثل جمهوري ايراني آه 

قدرت . جز تبعات منفي، نتيجه ديگري نداشت و به سرعت هم فراموش شد
گرترين افراد را هم شكست  تواند سرآوب منتقدين در مظلوميت آنان است آه مي

در همان زمان عكسي منتشر شد آه تعدادي از زنان جلوي مهاجمان را . دهد
اند تا پليس را آتك نزنند و برخي دوستان هم آن را نشانه فرهيختگي و  گرفته

دانستند، در حالي آه اين تصوير عكس آن را نشان  آميز بودن جنبش مي مسالمت
اي در حال حمله و زدن پليس هستند و اين  داد، زيرا به معناي آن بود آه عده مي

همان بازتوليد خشونت در نزد منتقدين بود، و جلوگيري آردن بانوان، فرع بر 
، 1357شهريور سال  17فراموش نكنيم آه در . اين واقعيت در آن تصوير است

نيروي مسلح تير مستقيم به روي تظاهرآنندگان گشود، اما به علت تسلط رهبري 
جنبش بر رفتار، اجازه مقابله به مثل داده نشد، و اتفاقًا معلوم شد آه قدرت آن 

 .جنبش در آشتن نبود، بلكه در حضور عادي و با دستان خالي بود
شوند، اما عرفًا  بار تلقي نمي همچنين شعارها و رفتارهايي هست آه ذاتًا خشونت 

آميز از طرف مقابل و درگير آردن  هاي خشونت تواند زمينه ساز واآنش مي
جنبش در دايره بسته خشونت شود، از اين رفتارها هم بايد پرهيز آرد، اما تعيين 

تر است و نيازمند وجود آزادي بيان در ميان هواداران  مصداق آنها قدري مشكل
شايد گفته شود آه اين آزادي وجود دارد، اما واقعيت اين است آه . جنبش است

ها نيست آه محدود  آزادي فقط از طريق بستن مطبوعات و فيلتر آردن سايت
شود، بايد آوشيد آه از زدن انگ به ديگران پرهيز آرد، اخيرًا در يكي از  مي

هاي منتشره ديدم آه به جاي نقد نظر يكي دو نفر از منتقدان فضای سياسی  نوشته
اين . فعلی، چنان انگي به آنها زده بودند آه از صدتا سانسور مستقيم هم بدتر است

شود آه عقالي سياسي از سخن گفتن پرهيز آنند، و در غياب  فضا موجب مي
تعامل آنان عرف مذآور هم شكل نگيرد و افراد باقيمانده در ميدان سياست در 
 .مسيري حرآت آنند آه در نهايت جز خشونت چيز ديگري را بازتوليد نمی آنند

قسمت آخر سوال براي من خيلي عجيب است، زيرا معنادار بودن مبارزه 
گريزي، ربطي به مقدمات مربوط در سوال ندارد، بلكه  آميز و خشونت مسالمت

هم ) خشونت گريزی(اين سياست. هاست راهبردي مستقل از رفتار حكومت
استراتژي است، به دليل آنكه فقط از اين طريق . استراتژي است و هم تاآتيك

زا رسيد، و تاآتيك است، زيرا موثرترين شيوه براي  توان به دموآراسي درون مي
گويم  من با اطمينان و جرأت مي. هاي خشن طرف مقابل است خنثي آردن سياست

آميز از سوي  اندرآاران جنبش قادر بودند آه جلوي رفتارهاي تحريك اگر دست
طرفداران خود را بگيرند و در برابر دروغ هايي آه به اسم جنبش منتشر شد، 

آردند، و مانع طرح شعارهايي آه فراتر از اهداف اوليه بود  گيري مي موضع
شدند، قطعًا دستاوردهاي امروز جنبش مذآور چنان ملموس و چشمگير بود  مي

قدرت اصلي منتقدين در آاربرد اين . آرديم آه فضاي متفاوتي را تجربه مي
استراتژي و تاآتيك بود، اما به داليل متعددي آه فعًال مجال بحث آنها نيست، 

با واآنش رهبران جنبش تا  1388روند ديگري را شاهد بوديم آه از دي ماه سال 
 .حد زيادي اين مسأله تعديل شد

بنابراين تداوم موثر و مفيد جنبش سبز، منوط به رعايت آامل اصول حاآم بر  
زا،  پرهيز است اين ضوابط در شعارهاي خشونت آميز و خشونت مبارزه مسالمت

در صداقت بيان و پرهيز از دروغ، و نيز رفتار خشن بايد رعايت شود در غير 
اين صورت در هر سه زمينه تفاوت چنداني با طرف مقابل خود نخواهند داشت و 

ها و نوع رفتارهاي خشن و فاعالن و مفعوالن  فقط نوع شعارها و مورد دروغ
 .شود خشونت متفاوت خواهد بود و در اصل ماجرا تغيير حاصل نمي

من يك بار هم در اين زمينه يادداشتي نوشتم و توضيح دادم آه استناد به مقوله  
پايه و عجيب است و جز بازتوليد  در امر سياست به آلي بي" دفاع مشروع"

هاي  خشونت نتيجه ديگري ندارد، اما متأسفانه برخي از دوستان مجموعه آموزه
آيند آه  آنند و درصدد توجيه رفتارهايي برمي دو دهه خود را يك باره فراموش مي

 .شود به بازتوليد خشونت در طرف حكومت ختم مي
آميز  هاي جنبش سبز اعتقاد داشتند آه تأآيد بر مبارزه مسالمت استراتژيست 

بندد و  عليه وضع موجود دست حكومت را براي انجام رفتارهاي خشن مي
هاي پس از  تواند حاشيه امنيتي براي معترضان ايجاد آند اما طي ماه مي

 آيا . انتخابات شاهد برخوردهاي امنيتي شديد عليه هواداران جنبش سبز بوديم



13 

 1389ارديبهشت ماه   31

قطعًا ) آميز مبنا و خشونت زا، پرهيز از هر اقدام عملي خشونت راديكال و بي
آينده اميدبخشي را بايد براي آشور انتظار آشيد، چون ترديدي ندارم آه اين شيوه 

شود، و از سوي ديگر  طلب حاآم مي از يك سو موجب انفعال جريان خشونت
زمينه را براي پذيرش مطالبات به حق جنبش از جمله رعايت قانون، بسط و 

براي اين آار آليه . ها و انتخابات نسبتًا آزاد فراهم خواهد آرد رعايت آزادي
آنان اگر . دانند بايد صادقانه رفتار آنند آساني آه خود را طرفدار اين جنبش مي

هاي اعالني  آقاي موسوي يا آروبي را قبول دارند، حتمًا سعي آنند در چارچوب
آنان اقدام آنند، نه اينكه آارهاي خودشان را به نام جنبش سبز انجام دهند، البته 

هاي آنان باشد، و  مشي ها و خط هر کسی حق دارد آه مخالف اين دو نفر و سياست
تواند  هاي خود تشكيل دهد و اقدام آند، اما نمي تواند جرياني را براساس ايده مي

ماهيت اين دو نفر و همراهان آنان را قلب آند، اين آار عوارض زيادي براي 
 .فضاي سياسي ايران دارد، ضمن اينكه هيچ نتيجه مثبتي از آن حاصل نخواهد شد

 

 ارديبهشت  19ارزيابي اعتراض غيركردها به اعدام هاي 
 سوسن محمدخانی غياثوند 

 
 اخبار روز

ارديبهشت ماه سالجاری احکام  ١٩حکومت ايران در صبحگاه روز يکشنبه • 
کورد را بدون اعالم قبلی به خانواده و وکالی آنها به  ۴نفر از جمله  ۵اعدام 

اين گزارش به واکنش جامعه . صورت مخفيانه در زندان اوين به اجرا در آورد
ی کردستان ايران و بقيه ی کشور در اين مورد می پردازد و با عارف نادری 

 ...در مورد اين واکنش ها گفتگو می کند ) فارس(و آرش دکالن ) کرد(
 

ارديبهشت ماه سالجاری احکام اعدام  19حکومت ايران در صبحگاه روز يکشنبه 
کورد را بدون اعالم قبلی به خانواده و وکالی آنها به صورت  4نفر از جمله  5

 . مخفيانه در زندان اوين به اجرا در آورد
فرزاد کمانگر، معلم کوردی که تا آخرين لحظات حياتش بر بی گناهی خود و رد 

 . اتهاماتش اصرار ورزيد نيز جزو اعدام شدگان بود
اين اعدامها صرفنظر از ابهامهايی که در پرونده ی برخی از اعدام شدگان وجود 

داشت و احکام صادر شده در نزد افکار عمومی و خصوصًا وکالی آنها را با 
عالمت سوالهای بسياری مواجه کرده بود، اعتراضهايی را در سطح داخلی و 

 . خارجی به دنبال داشت
مردم کورد هميشه گاليه داشته اند از تنهايی شان در مبارزات مدنی و عدم 

همراهی غيرکوردها با آنها در اين مبارزات تا جائيکه محمد صديق کبودوند، 
خردا ماه سال گذشته  17موسس و رئيس زندانی سازمان حقوق بشر کردستان در 

با ارسال پيامی از زندان اوين، به کارگيری و وجود سامانه ای براساس آپارتايد 
عليه کوردهای هويت خواه را غيرقابل انکار دانست و از تمامی وجدان های آگاه 
و فعاالن حقوق بشر خواست تا ضمن پايان بخشی به سوء استفاده از حقوق بشر، 
برای افشای آپارتايد واقعًا موجود عليه کوردها و مليت های حاشيه ای در ايران 

 . کوشش کنند
ارديبهشت ماه، توده های مختلف مردم  19در پی اعالم خبر اعدامهای مخفيانه 

سعی کردند به صورت گروهی و انفرادی با صدور بيانيه و نوشتن مقاله و 
يادداشت، خشم و انزجار خود را به گونه های مختلف از اين حرکت ضد بشری 

رهبران جنبش سبز با صدور بيانيه نه به خود . نشان بدهند و آن را محکوم نمايند
گروههايی . اعدامها که به روند دادرسی و نحوه ی اجرای احکام اعتراض کردند

از ايرانيان مقيم فرانسه با گرايشهای مختلف ضمن تجمع در جلوی ساختمان 
. ارديبهشت اعتراض نمودند 19سفارت ايران در اين کشور نسبت به اعدامهای 

برخی از معترضين عصبانی با باال کشيدن از ديوارهای سفارت اقدام به شکستن 
اعتراضها با اين حرکت به خشونت کشيده شد و منجر به . شيشه های آن نمودند

آلمان هم شاهد برگزاری تجمع اعتراض آميز ايرانيان . دخالت پليس فرانسه گرديد
پليس اين کشور نيز با استفاده از سگ و دوربين و محصور نمودن مقابل . بود

ساختمان سفارت ايران در اين کشور به وسيله ی نرده های آهنی سعی کرد 
همچنين پس از . جلوی هر گونه حرکت احتمالی معترضان به اعدامها را بگيرد

اعالم خبر اعدامها در تعدادی ديگر از کشورهای اروپايی تجمعات اعتراض 
آميزی از طيفها و با گرايشهای مختلف توسط ايرانيان مقيم اين کشورها برگزار 

فعاالن و نهادهای . در برخی از اين تجمعات غير ايرانيها نيز همراهی کردند. شد
آنها در داخل و خارج از ايران به شکلهای . مختلف حقوق بشر نيز ساکت ننشستند

. گوناگون نسبت به اعدامها واکنش نشان دادند و به محکوميت آن اقدام نمودند
همچنين برخی از فعاالن حقوق بشر خصوصا تعدادی از اعضای کمپين يک 

 ميليون امضاء که سهم بسزايی در معرفی اعدام شدگان باالخذ شيرين علم هولی و 

نظارتي بر نيروهايي است آه به صورت خودجوش و فاقد  ناشي از انفعال و بي
 .شوند تشكيالت در خيابان وارد مي

نويسي، استفاده  هايي چون ديوارنويسي، اسكناس هواداران جنبش سبز شيوه 
آميز طي  هاي ديگر مبارزه مسالمت هاي سبز را به عنوان راه از دستبندها و شال

ها تأثير قابل  به نظر شما اين شيوه. اند هاي پس از انتخابات تجربه آرده ماه
 توجهي در روند مبارزه عليه وضع موجود دارد؟

هاي اتخاذ شده به صورت ايجابي اظهار  من در موقعيتي نيستم آه درباره تاآتيك 
نظر آنم، اما به نظرم بايد سطح جنبش سياسي را بسيار فراتر از اين امور 

ديوارنويسي و اسكناس خراب آردن، چيزي نيست آه افتخاري براي . دانست
ترين آاري آه  هر چند اين رفتارها قابل فهم است اما مهم. هاي سياسي باشد تاآتيك
گرفت، رفتن راهي براي باز آردن درهاي گفتگو و تفاهم  بايست صورت مي مي

تواند يك جوان  زبان فقط مي و سازش بود و اال نوشتن يك جمله روي اسكناس بي
و البته انعکاس فرهنگ ونداليستی در عرصه سياسی . را اقناع آند و ديگر هيچ

هم محسوب می شود و اين که ما هم مثل قدرتمداران به خود اجازه می دهيم که 
در هر چيزی دست ببريم فقط به اين دليل که فکر می کنيم خوب است و اهداف 

فارغ از اين نكته مبارزه آردن گرچه يك فضيلت است، اما !! ما را پيش می برد
مبارزه آردن مثل آشاورزي است آه . نيازمند عقالنيت خاص خود هم هست

بسته ای متشکل از توجه به آيفيت آب و زمين و بذر و نوبت آب دادن و آود و 
به دليل آن آه . توان به يك عنصر از اين بسته قناعت کرد است ، و نمي... سم و

تحليل من به طور مبنايي با روند وضع جاري متفاوت است، فعًال از پرداختن به 
 .آنم جزييات نظرم در اين مورد پرهيز مي

در اوج مبارزات سال گذشته برخي از تحليلگران منتظر اين بودند آه هواداران  
هاي عمومي و عدم همكاري با دولت را به عنوان شكل غايي  جنبش اعتصاب
به عقيده شما چه عواملي باعث شد آه هواداران . آميز آغاز آنند مبارزه مسالمت
هايي  رغم نارضايتي فزاينده نسبت به وضع موجود چنين شيوه جنبش سبز علي

 اند؟ را در دستور آار قرار نداده
پاسخ آوتاه آن است آه حضور تا همين حد هم براي بسياري غير مترقبه بود،  

اين خطاي تحليلي از آنجا . چه رسد به اين آه بيش از اين را انتظار داشته باشند
شود آه از يك سو ارزيابي درستي از آرايش نيروها ندارند و از سوي  ناشي مي

دهي   وقتي آه خط. ديگر درك دقيقي از افراد حاضر در دو سوي جنبش ندارند
تر است آه هم به لحاظ جغرافيايي و هم به  اي از هزاران آيلومتر آن طرف رسانه

اي  لحاظ ذهني و هم به لحاظ ارتباطي و سياسي از فضاي ايران دور است، نتيجه
 .ها حاصل نخواهد شد بهتر از اين برداشت

آميز در  اند آه تأآيد بر مبارزه مسالمت بسياري از تحليلگران بر اين عقيده 
اي است آه در جريان انقالب اسالمي به دست  جنبش سبز برگرفته از تجربه

به عقيده اين تحليلگران خشونتي آه از سوي انقالبيون آن زمان . آمده است
هاي خشن در جمهوري اسالمي  عليه حكومت به آار گرفته شد به رواج شيوه
شناسي مبارزات خشن انقالبي بر  انجاميد و هواداران جنبش سبز نيز با آسيب

به نظر شما تجربه مبارزات دوره انقالب . آميز تأآيد دارند مبارزه مسالمت
آميز  هاي مسالمت اسالمي تا چه حد در تأآيد جنبش سبز به استفاده از شيوه

 تاثير داشته است؟
اي ناشي از آليت مبارزات مبتني بر  آميز، آموزه تأآيد بر مبارزه مسالمت 

چنين تجربيات مثبتي آه در  هم. هاي شصت و هفتاد ميالدي است خشونت در دهه
بازخواني تجربه . آميز حاصل شد دهه هشتاد و نود ميالدي در مبارزه مسالمت

گاندي و نيز رفتار ماندال و مبارزات لهستان و رخدادهاي قبل از آن در اسپانيا و 
توان شيوه موثرتري را به جای شيوه های خشونت  نشان داد آه مي... پرتقال و

البته در دوران اصالحات هم اين شيوه . ورزانه براي رسيدن به اهداف برگزيد
موثر بود، فقط عملكرد و فهم ناقص آقاي خاتمي در آاربرد آن اصول و نيز 

توجهي دولت ايشان به مسأله درآمدهاي نفتي و تزريق آن به بودجه دولت،  بي
موجب شد آه از يك سو اين شيوه به درستي اجرا نشود، و از سوي ديگر ساختار 
اقتصادي با افزايش درآمدهاي نفتي تغييرات جدي پيدا آند و راه را براي انحراف 

 .از مسير دموآراتيك فراهم نمايد
 آنيد؟ رغم تمام اينها آينده جنبش سبز را چگونه ارزيابي مي در مجموع و علي 
آند اين جريان  به نظر من حكومت اشتباه فاحشي مرتكب می شود اگر فكر مي 

 .تمام شده است، و يا اگر هم تمام نشده با فشار و سرکوب بيشتر حل خواهد شد
البته اين اشتباه تصور فقط در بخشي از جناح حاآم است و گروهي ديگر از آنان 
شديدًا نگران هستند و اين نگراني را بايد محترم شمرد و به نحوي رفتار آرد آه 

نوعي بازسازي رفتاري در سياست حاآم صورت گيرد و کشور از مسير 
از اين نظر عميقًا معتقدم آه اگر جنبش سبز . خطرناکی که در پيش دارد برگردد

بيش از هميشه از رفتارهايي آه در اين جنبش، موجب تقويت خشونت در طرف 
 پرهيز از دروغ به اسم جنبش، پرهيز از هر شعار (شود پرهيز آند  مقابل مي
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ليکن امروز نسل جديد در ايران و بسياری از فعاالن قديمی در سايه : بود افزود
باالرفتن قدرت بردباری و رشد فرهنگ تکثرگرايی در جامعه ايران که برآيند 

ی حکومتی و نگاه انسانی نسبت  ترويج فرهنگ دموکراتيک در خارج از حوزه
اشان در جامعه است تغييرات گسترده و وسيعی در انديشه و  به مسائل پيرامونی

تری  توان انتظار عملکردهای شايسته رويکردی که می. عمل آنان روی داده است
های  نمود عينی و قابل تقدير اين تحول در قلمرو عمومی واکنش. را از آن داشت

تن از فعاالن  4ی هموطنان فارس زبان نسبت به جنايت رژيم در قبال  شايسته
های پيشتر  العمل البته در مقام مقايسه با گذشته و عکس. سياسی و مدنی کرد بود

. دانم ها موضگيريهای اخيرشان را چشمگير و در نوع خويش مستثنی می فارس
وگرنه سکوت در قبال نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی و جنايت عليه بشريت 

زيرا انسانها با مسئوليتهای انسانی و . ای نيست در شأن هيچ انسان و هيچ جامعه
ها در داخل و خارج  بدين علت واکنش اينبار فارس. شوند اشان سنجيده می وجدانی

اقدامی . دانم ی سکوت آنان در قبال کردها در ايران می کشور را شکستن روزه
نگار و فعال  بايستی خيلی پيشتر از اين يا حتی از زمان اعدام روزنامه که می

اگرچه دير هنگام اما . گرفت صورت می" يعقوب مهرنهاد"مدنی بلوچ، شهيد 
ای که اميدوارم همه مليتهای ساکن  همبستگی. توان گفت خوب به ميدان آمدند می

اش به ضرورت تاريخی آن  در ايران، بخصوص ملت فارس جدای از بعد انسانی
 . نيز وقوف کامل يابند و به گسترش و تسريع آن ياری رسانند

ها در بسياری از نقاط جهان حتی سريعتر از کردها به  فارس«: وی با بيان اينکه
در پاريس و ساير کشورهای : ، ادامه داد».محکوميت جنايت اخير اقدام نمودند

رژيم حمله " النه های جاسوسی"های خشمگين بودند که به  اروپايی اين ايرانی
های مختلف اعم از حقوق بشری، معلمان، کارگران،  دهها فعال عرصه. بردند

، سياستمدار، نويسنده، شاعر و مردم ...نگاران و دانشجويان، زنان، روزنامه
عادی فارس مظلوميت کردها و جنايت اعمال شده عليه آنان را فرياد کردند، 

 . سرودند و نوشتند
نادری که در دور دوم انتخابات شوراها به عنوان نماينده ی نخست مردم شهر 

متأسفانه در ايران از يکسو حکومتها قائل : قروه وارد شورای اين شهر شد افزود
اند و از سويی ديگر مردمان ايران که مرزهای  بوده" غيرخودی"و " خودی"به 

اند که آنها را از ديدن واقعيت و  گی بسياری را بر ديده و فکر خويش کشيده ساخته
ها از همراهی،  طی رويداد دلخراش اخير فارس. نمايد درک حقايق عاجز می

اشان، دريغ نورزيده و سنگ  ی بد تاريخی همدردی و همگامی با توجه به سابقه
تمام گذاشتند و بستر مناسبی را برای تعامل و همبستگی مبارزاتی و سياسی 

بستری که کردها سالهاست خواستار آن شده و ضرورتش را جهت . فراهم ساختند
در اين ميان ما کردها نيز با . کردند رويارويی با توتاليتاريسم اسالمی گوشزد می

ها بايستی به تقويت حرکت اخيرشان  امان از فارس های تاريخی وجود تمام گاليه
های تاريخی را بزداييم و در برابر  بپردازيم و شکاف موجود ميانمان و سوءظن

دشمنان مشترکمان، ضمن حفظ باورها و ديدگاههای خاص سياسی و ملی و 
انديشی و ناشکيبايی بر منش و بينش  شويم و اجازه ندهيم که جزم" ما"ميهنيمان، 

امان که آزادی،  انسانيمان حاکم گشته و مانع از تحقق آرزوهای صدها ساله
و البته فاکتور مهم ديگر در اين ميان . دموکراسی و حکومت قانون است، باشد

اتحاد و همبستگی مبارزاتی و ملی جامعه کرد و سازمانهای سياسی کردستان 
ما تا زمانی که نتوانيم کارت کرد را بصورت يک فاکتور مستقل در . است

عرصه معادالت سياسی بکار گيريم و خودمان در صفوفمان دچار تشتت و 
پراکندگی باشيم نبايد انتظار حمايتهای بی جا از مردمانی داشته باشيم که درست 

 . نگرند هايشان به ما می يا نادرست به ديد ديگری
به عنوان يک کرد ضمن تمام : اين روزنامه نگار و فعال سياسی همچنين گفت

شان با ملت کرد در اين  آوائی هايم نسبت به ملت فارس در ايران، هم انتقادات
نهم و  ساز از تاريخ ايران و کردستان را ارج می ی حساس و سرنوشت مرحله

 . دارم اشان را پاس می وجدان انسانی
نادری که سه سال پيش تحت فشار نهادهای امنيتی مجبور به ترک ايران شد در 

اعتراضها به هيچوجه نتوانست «: ادامه سخنانش با تاکيد بر اين نکته که
از ياد نبريم اين يک : ، اظهار داشت».انتظارات ملت کورد را برآورده سازد

های اعتراضی و  ضمنًا در اينجا بحث از امکان و مکانيسم. پروسه زمانبرست
. های ساير ايرانيان باشد رسانی است که قادر به انعکاس حمايتها و همگامی اطالع
ای سراسری آغازی خوب  ای نسبی ميشه گفت برای شروع و همبستگی به شيوه

های متعدد و مختلفی به محکوميت يا نکوهش اين  بينيم گروهها و طيف ما می. بود
حتی برای اولين مرتبه در تاريخ ايران افرادی در ساختار . جنايت پرداختند

حکومتی رژيم حاکم همچون آقايان موسوی و کروبی و خانم رهنورد در لفافه به 
ها، افراد و گروههايی  ها، کمونيست ايرانيست ها، پان طلب سلطنت. انتقاد پرداختند

از چپ چپ تا راست راست در رديف معترضان به اين عمل شنيع رژيم قرار 
 . نظير بوده است ی اخير بی هماهنگی که حداقل طی سه دهه. دارند

فرزاد کمانگر به مردم دنيا و جهانی نمودن خبر زندانی شدن و خبر صدور حکم 
اعدام برای آنها را داشتند سعی کردند ضمن حضور در منزل اعدام شدگان با 

بخش بين الملل اتحاديه معلمين آلمان نيز با . خانواده ی آنها ابراز همدردی نمايند
. صدور بيانيه ای، اعدام فرزاد کمانگر معلم کورد ايرانی را شديدًا محکوم نمود

هم طی نامه ای به دولت ايران خواستار ) ITUC(کنفدراسيون جهانی سنديکايی 
پايان دادن به سرکوب های فزاينده عليه سنديکاها و نقض حقوق بشر عليه 

حزب و سازمان سياسی  9برای اولين بار پس از سالها . اعضای سنديکاها شد
کورد و غيرکورد از جمله دو حزب کوردی کومله و دمکرات که هيچگونه 

قرابتی با يکديگر نداشتند در کنار هم قرار گرفتند و طبق گزارش دويچه وله با 
انتشار فراخوانی مشترک از تمام نيروهای آزاديخواه در سراسر جهان خواستند 

ارديبهشت به  25تا با شرکت در گردهمايی های گوناگون در روز شنبه 
تعدادی از دانشجويان دانشگاههای . اعدامهای سياسی در ايران اعتراض کنند

تهران، اميرکبير، کردستان، نبريز و دانشگاه رازی کرمانشاه طی فراخوانی از 
همه دانشجويان و دانش آموزان، معلمان و استادان سراسر کشور خواستند تا در 

. ارديبهشت از حضور در کالسهای درس خودداری کنند ٢٨روز سه شنبه 
و . برخی فراخوانها هم برای گردهمايی يا اعتصاب با استقبال مواجه نشدند

 . اعتراضها همچنان ادامه دارد
 19حال بايد ديد اعتراضهای صورت گرفته توسط غيرکوردها به اعدامهای 

ارديبهشت چقدر توانست انتظارات ملت کورد را برآورده نمايد؟ يا نه شايد باشند 
کسانی که هنوز فکر می کنند اعتراضها ناکافی بود؟ همچنين ممکن است از خود 

ارديبهشت در  19بپرسيم چرا اعتصابهای انجام شده در اعتراض به اعدامهای 
کردستان ماند و به ساير نقاط ايران کشيده نشد؟ آيا دعوت سران جنبش سبز به 

اعتصاب با استقبال مواجه می شد؟ به راستی چرا اعتصاب در کوردستان جواب 
می دهد اما در ساير نقاط ايران هنوز جا نيفتاده است؟و ديگر اينکه آيا واکنش 

 سران جنبش سبز به اعدامها کافی ارزيابی می شود؟ 
نظر يک فعال کورد و يک فعال غيرکورد را در اين زمينه جويا شده ام که در 

 . ذيل می خوانيد
. اين مصاحبه در دوبخش تهيه و به دوشيوه ی متفاوت تنظيم شده است: توضيح

در بخش دوم . در بخش اول يکی از فعاالن کورد نظراتش را مطرح کرده اند
 . يکی از فعاالن غيرکورد به پرسشهايم پاسخ داده اند

 
 . ی سکوت خويش را شکستند ها روزه فارس: عارف نادری

 . واکنش سران جنبش سبز نسبت به اعدامها بسيار ضعيف بود
 

عارف نادری، عضو سابق شورای شهر قروه در استان کوردستان، روزنامه 
ای بدفهمی يا به تعبيری ديگر   نگار و فعال سياسی با ابراز تاسف از وجود گونه

سوءتفاهم و توهمی پر رنگ در طول تاريخ ايران نسبت به مطالبات ملی مليتها 
های  اين امری است که بيش از هر چيز آب به آسياب جباريت: در ايران گفت

حاکم ريخته و به شکلی از اشکال ماندگاری آنان را برای چند صباحی بيشتر 
اشان  های پسنديده و فرهنگ غنی ی خصلت ها با وجود همه ايرانی. سبب شده است

ی تعامل و اعتراف به حقوق ساير مليتهای ساکن در ايران سياست ستيز  در زمينه
، ناسازگاری، انکار و نوعی خاص از به فراموشی سپاری و منزوی ساختن را 

طلبی  ای که بسياری از اوقات ادعای انساندوستی و صلح مسئله. اند پيروی کرده
مردمی که در مقابل سرنوشت تراژيک بخش . ها را زير سوال برده است ايرانی

ديگری از هموطنان و همنوعان خويش ديدگانشان را بسته و با سکوتشان مهر 
های اقتدارطلب زده باشند، قبل از هر چيز  رضايت بر عملکرد غيرانسانی رژيم

حتی اين . اشان مورد ترديد قرار خواهد گرفت انسانيت و ادعای آزاديخواهی
موضوع در ميان مدعيان فعاليت حقوق بشری در ايران نيز تا قبل از آغاز به 

ای که می توان  پديده. ، امری مبرهن بوده است"مجموعه فعاالن حقوق بشر"کار 
به طور خاص در ايران نام " کردهراسی"به طور عام و " دگرهراسی"آن را 

ی حکومتی و به  در عرصه" کردستيزی"نهاد که ماحصل آن طبيعی بودن 
مردم فارس نيز طی اين سالها . ی عمومی بوده است ای کمرنگتر در عرصه گونه

دچار توهمی شده بودند که تأمين حق کرد به مفهوم تضعيف حق ملی آنانست 
براين اساس هرگونه سخنی از حق تعيين سرنوشت به عنوان حق طبيعی و حقوق 
بشری هر ملتی را تابو و خطوط قرمز ساخته و زير عنوان حفظ تماميت ارضی 

ی  بصورت مستقيم و غيرمستقيم و با سکوت خويش به توجيه اعمال سبعانه
نگرش و نگاهی که . اند پرداخته... حکومتها در قبال هموطنان کرد و بلوچ و 

آوايی ايرانيان در  يکی از موانع بسيار اساسی و کليدی در مسير عدم انسجام و هم
 . برابر استبدادهای حاکم بوده است

عارف نادری که در حال حاضر ساکن اقليم کردستان می باشد و هنگام 
 حضورش در داخل کشور از جمله منتقدان صريح سياست های حکومت ايران 
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بمناسبت سالروز ترور رهبر ملی  85،86،87،88تيرماه سالهای  22اعتصابات 
ی  کرد، دکتر عبدالرحمان قاسملو، اعتصاب چند روزه مردم مريوان در آستانه

، اعتصاب مردم مريوان بمناسبت صدور حکم اعدام برای عدنان 88نوروز 
ی مدنی و  ی مبارزه تجارب گرانبهايی را در زمينه... پور و هيوا بوتيمار و حسن

آميز به مردم کردستان بخشيده است که ضمن احترام به ساير همنوطنان  مسالمت
 . ايرانی، آنها فاقد تجربه و سازمانهای هماهنگ کننده در اين زمينه هستند

عارف نادری، روزنامه نگار، فعال سياسی و عضو سابق شورای شهر قروه در 
پايان سخنانش، واکنش سران جنبش سبز را نسبت به اعدامها بسيار ضعيف 

آقايان موسوی و کروبی با اعدام سياسی که علت آن : ارزيابی کرد و گفت
دگرانديشی و اعتراض به سيستم موجود است، مخالفت نکرده اند بلکه از روند 

چنين موضعگيريی از طرف . اند محاکمات و چگونگی اجرای حکم انتقاد نموده
توان آنرا به فال نيک و اقدامی مثبت  آنان، اگرچه ضعيف و گنگ است ليکن می

 . گرفت
 

 کوردها معتقدند واکنش جنبش: آرش دکالن
 . سبز به اعدامها بسيار ضعيف بود 

 
 

. آرش دکالن به عنوان يک فعال غير کورد در اين مصاحبه شرکت کرده است
آقای . در اين شهر متولد شد 58وی اصالتًا اهل شهر قزوين است و در سال 

موفق به اخذ مدرک کارشناسی فيزيک از دانشگاه علم و  82دکالن در سال 
در رشته فلسفه علم در دانشگاه صنعتی  85همچنين در سال . صنعت گرديد

وی به مدت دو سال و نيم در کوردستان عراق در . شريف فارغ التحصيل شد
تولرانسی «در اين شهر در يک سازمان غيردولتی به نام . شهر اربيل زندگی کرد

 . به عنوان مدير بخش تحقيق و توسعه کار می کرد »اينترنشنال
که فعال حقوق  »نارين محمدی«او در حال حاضر به همراه همسر کوردش خانم 

بشر، روزنامه نگار و شاعر هستند در پاريس اقامت دارند و مشغول تحقيق و 
 . نوشتن درباره تاريخ فرهنگ و فرهنگ سياسی ايران هستند

به دليل طوالنی و مبسوط بودن پاسخهای آقای دکالن و جهت خوانش بهتر ترجيح 
همچنين مصاحبه به . دادم مصاحبه ايشان به شيوه ی مصاحبه ی قبلی تنظيم نشود

 . اين مصاحبه را در ادامه بخوانيد. صورت اينترنتی انجام شده است
 19آقای دکالن آيا فکر می کنيد انتظارات ملت کورد در اعتراض به اعدامهای 

 ارديبهشت برآورده شده است؟ منظورم همراهی غير کردها است در اعتراضها 
در ابتدای پاسخ به اين سواالت بايد يکی از تزهای زير بنايی خودم را برای 

من نسبی گرايی را که به من می آموزد فقط ديدگاهها وجود . خواننده توضيح دهم
اين . دارند و بايد آنها را بيطرفانه و بدون اتخاذ نتيجه مطرح کرد قبول ندارم

. حرف مانند اين است که حق ندارم جلوی عبارت دو بعالوه دو بنويسم چهار
نسبی گرايی که امروزه حتی در غرب و عمومًا در ميان متخصصان علوم 
. اجتماعی به يک تز و مد انديشه تبديل شده است به ضد خود بدل گشته است

نسبی گرايی ای به اين فرم در نهايت به اين ايده تبديل خواهد شد که ايده طالبان 
اما همانطوريکه سام هريس در يک سخنرانی در مرکز . است" يک ايده"هم تنها 
TED  عنوان کرد، همانگونه که نظريات طالبان راجع به فيزيک قابل پذيرش

کًال . نيست، تزهای اخالقی و انسان شناسانه آنها هم دربست قابل رد کردن است
صراحت و قاطعيت در بيان ايده ها به تهديدی برای کسانی تبديل شده است که 

نسبی گرايی به اين فرم را . خواهند همه چيز در پس مقداری ابهام باقی بماند-می
نسبی گرايی ولنگار می دانم که به ضد خودش بدل شده و تنها ابزاری می شود 

تنها يکی از ايده های "در دست بنيادگرايان تا ايده های مخوف خود را به عنوان 
اما تاريخ نشان داده است که ايده های آنان مانند ويروسهای . مطرح کنند" موجود

خطرناکی است که تنها در زمان ضعف دارای ظاهری نسبی گرايانه هستند و به 
در همين . محض اينکه قدرت گرفتند تمام پيکره فرهنگ اجتماع را آلوده می کنند

ابتدا به صراحت بگويم که گفتمان غالب در دنيای فارس زبان را که به فراخور 
اوضاع و احساس ضعف به نسبی گرايی توسل می جويد تا اين حد خطرناک می 

گفتمان غالب در دنيای فارس زبان ايران مانند ويروس خطرناکی است که . دانم
تنها در زمان ضعف به استدالالت نسبی گرايانه توسل می جويد و به ياری آنها 
حريفش را آچمز می کند تا در فرصت مناسب بتواند تمام پيکره او را از دورن 

اين گفتمان صراحت و قاطعيت در بيان واقعيات اجتماعی را خطری . بپوساند
. جدی برای خود می بيند که برای حنثی کردن آن از هر ابزاری استفاده می کند
من به ياد گفتگوی حاخام يهودی با داوکينز می افتم که وقتی داوکينز از تئوری 
تکامل با عنوان واقعيت تکامل ياد کرد، فورًا توسط اين حاخام برچسب بنيادگرا 

حتی . اما من ترجيح می دهم رک و واضح و صريح و قاطع حرف بزنم. خورد
 اگر نظر و گفته من اشتباه باشد، از اشتباه کردن هراسی ندارم و خوشحال 

حزب و سازمان ايرانی و کردستانی  9وی همچنين با اشاره به فراخوان مشترک 
اين فراخوان روی : ارديبهشت، گفت 25برای برگزاری گردهمايی در روز شنبه 

خطابش با ايرانيان خارج از کشور بود نه داخل ايران و فکر ميکنم با توجه به 
های منتشر شده اعتراضات آزاديخواهان مقيم کشورهای ديگر نيز  اخبار و فليم

 . شود و جای اميدست تر می هر روز گسترده
از طريق همکاری با  75عارف نادری که فعاليت مطبوعاتی خود را در سال 

آيا دعوت سران جنبش «مطبوعات مناطق کردنشين آغاز کرد در پاسخ به سوال 
به : اظهار داشت »سبز به اعتصاب با استقبال عمومی مواجه می شد يا خير؟

اگر منظور از سران جنبش سبز آقايان . هيچوجه، چنين چيزی بسيار محال است
ای از  بايد گفت ضمن احترام به مجموعه. موسوی و کروبی و خاتمی هستند

هايشان در برخی موارد، آنها در ميان مردم  مواضع شجاعانه و ايستادگی
کردستان هيچگونه پايگاه و مشروعيتی ندارند تا بتوان انتظاری اينگونه را از 

از سويی ديگر تا به امروز نيز مواضع آنها در قبال مطالبات مليتها . آنان داشت
جمهوری اسالمی نه يه کلمه کمتر و نه يه کلمه . "در ايران شفاف و روشن نيست

اينچنين مبانی فکريی با خواست کردها همخوان و ... و" واليت فقيه"، "بيشتر
اعتمادی کامل و عميقی در ايران نسبت به گروههای  منطبق نيست و بدبينی و بی
البته شايان ذکر است که جنبش سبز جدای از . درون حاکميت وجود دارد

ی حاکميت، برای مردم کردستان نيز دارای  اش در دايره های کنونی پدرخوانده
دانند که  اهميت بوده و آن را جنبشی ضداستبدای، دموکراسی خواه و متکثر می

. رسان موفقيتش باشيم ی ما به تقويت جوانب مثبت آن پرداخته و ياری بايستی همه
مورد اشاره در پرسش شما اصًال در چنين جايگاهی قرار ! اما سران جنبش سبز؟

توانند با  ی که تنها خود آنان می مسئله. ندارند که پاسخی از مردم کردستان بشوند
عملکرد شفاف و درست و مترقيانه خويش آنرا بر طرف ساخته و اعتماد و 

در سطح سراسری ايران نيز در صورت فراخوان . اطمينان کردها را جلب نمايند
زيرا پيشتر نيز . رهبران نمادين جنبش سبز مطمئنًا استقبالی صورت نمی گرفت

اين آقايان فراخوان برای اعتصاب عمومی داده بودند اما هيچگونه استقبالی از آن 
. می توان گفت اقبال عمومی چندانی نسبت بدانان وجود ندارد. صورت نگرفت

زيرا رفتار و مواضع متناقض و ضد و نقيض اين آقايان و روشن نبودن 
. استراتژی و تاکتيکهايشان جامعه را در حالت سردرگمی عجيبی قرار داده است

اينها می خواهند واليت و مردم را باهم داشته باشند امری که در حال حاضر 
زيرا حاميان واليت جز توبه و اظهار . جمع اضداد بوده و محال به نظر می رسد

از . پشيمانی و درخواست عفو هيچ چيز ديگری را از اين آقايان قبول نمی کنند
سويی ديگر در جامعه ايران با وجود اعتراضات ستايش برانگيز يکسال گذشته 

گونه ای سرخوردگی سياسی عميق وجود دارد که مردم حاضر به پرداخت هزينه 
در موارد اينگونه آنهم برای افرادی که سالهاست آنها را غيرخودی و ديگريهای 

زمانی بسياری الزم است که ايرانيان درد . خويش پنداشته اند تقبل نخواهند کرد
البته شدنيست اگر همت و اراده ای واقعی . مشترک خويش را باهم فرياد بزنند

جهت مقابله با ديکتاتوری و تأمين آزادی و دموکراسی مبتنی بر اعالميه ی 
 . جهانی حقوق بشر در ميان باشد

چرا اعتصاب در کوردستان جواب می «وی همچنين در پاسخ به اين پرسش که 
در کردستان : تصريح کرد »دهد اما در ساير نقاط ايران هنوز جا نيفتاده است؟

شکاف عميقی ميان مردم کرد و حاکميت مرکزی وجود دارد و پای مطالبات ملی 
ملتی که برخوردار از اپوزيسيونی مقتدر و مشروع و . يک ملت در ميان است
ضمنًا کردها چيزی برای از دست . باشد اجتماعی قوی می -دارای پايگاه سياسی

احزاب کردستانی برآمده از . نصيب نمايد دادن ندارند که حاکميت آنها را از آن بی
ی کردی از آنان،  ها و انتقادهای جامعه دل جامعه کردستان بوده و با وجود ضعف

ی مبارزات کردها بوده و هنوزم نيز در  اين احزاب ميراث سياسی صدها ساله
توانند قدرت نفوذ عميق و گسترده  کنار اعتبار همگانيشان در صورت اتحاد می
ی ملی مردم کردستان به نمايش  خويش را از طريق عينيت بخشيدن به اراده

اپوزيسيون . خورد اما اين امر در سطح سراسری ايران به چشم نمی. بگذارند
سراسری ايران بسيار ضعيف و فاقد پايگاه مردمی گسترده بوده و حتی شناخت 

ی که يکی از فاکتورهای ماندگاری  مسئله. ای نسبت بدانان وجود ندارد نسبی
ای در  عالوه بر اينها اينچنين مبارزاتی سابقه گسترده. جمهوری اسالمی شده است

ها و ماشين  از تحصن مردم کامياران در برابر حرکت تانک. کردستان دارد
جنگی ارتش به کردستان در اوايل انقالب گرفته تا تحصن مردم پاوه در غار 

، کوچ تاريخی مردم مريوان، اعتصاب سه روزه منطقه مکريان در "قوری قلعه"
به دليل ترور شهيد شرفکندی، تظاهرات و اعتصابات گسترده مردم  71سال 

بمناسبت ترور استاد محمد ربيعی،  75شهرهای استان کرماشان در سال 
تظاهرات يکپارچه مردم کردستان در اعتراض به دستگيری آقای اوجاالن، رهبر 

ی مردم  کردهای کردستان تحت سلطه ترکيه، خيزش نزديک به يک ماهه
 ، "شوانه سيدقادری"در اعتراض به شهيد نمودن  84کردستان در تابستان 
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مناطق ايران و بخصوص مناطق فارس نشين ايران همواره به داليل تاريخی 
. نتيجه نهايی اين خواهد بود که اين دو جامعه از هم جدا هستند. ناهمزمان هستند

اين جدايی به هر دليلی که ايجاد شده باشد يک امر واقع در فضای اجتماعی و 
هر دليلی برای اين جدايی ارائه شود نمی تواند . سياسی ايران امروزه است

تنها راه حل ديگری که وجود دارد اين است که . واقعيت اين جدايی را نقض کند
به نظر من هر تالشی در اين راه بدون . نشان داده شود اين جدائی وجود ندارد
اما تحريف تاريخ پروژه شکست خورده . تحريف واقعيتهای تاريخی امکان ندارد

هر تالشی برای تحريف تاريخ يا پاک کردن اسناد تنها سندی باقی . ای است
 . خواهد گذارد گواه از اين تالش برای تحريف تاريخ يا پاک کردن اسناد

شايد . نکته بسيار مهم ديگر اين است که پاسخ اين سوال را بايد از کوردها پرسيد
اما مسئله اين است که . فارسها ادعا کنند که واکنش آنها کافی و مناسب بوده است

فارسها فقط دو راه . آنها به هر دليلی راضی نبودند. آيا کودرها راضی بودند
يا بايد با کوردها از در ديپلماسی وارد شوند که در اينصورت چاره ای . دارند

يا اينکه به اين خواسته . ندارند جز اينکه اين خواسته کوردها را جدی بگيرند
کوردها احترام نمی گذارند که در اين صورت من اصًال نمی فهمم که اين جنبش 

هدف آن چيست؟ جنبشی . سياسی و اجتماعی به نام جنبش سبز چرا رخ می دهد
که ادعای دموکراسی خواهی دارد، اما در عمل دموکراتيک نباشد به نظر نمی 

تنها فايده اين جنبش جابه جايی چهره . رسد که در نهايت به دموکراسی ختم شود
 . ها خواهد بود بدون اينکه منطق گفتمان سياسی در ايران تغيير کند

البته عدم واکنش ساير گروههای سياسی وابسته به تورکها و بلوچها و عربها خود 
نشان از وجود شکاف بين همه مليتهای ايرانی دارد که اصًال نشانه ميمونی 

 . نيست
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را دعوت به گردهمايی کردند که گويا در خارج از کشور استقبال خوبی از آن 
شده است اما در ايران به هيچ وجه مورد استقبال قرار نگرفت فکر می کنيد 

چرا؟ ناگفته نماند برخی معتقد بودند خطاب اين فراخوان فقط ايرانيان خارج از 
 . کشور بوده است

آن چيزی . اوًال من فکر می کنم اشتباهی در مفهوم استقبال صورت پذيرفته است
بر طبق گفته اين . که بازتاب زيادی داشته است خود اين فراخوان بوده است

شايد . فراخوان قرار بود که در همه شهرها همزمان يک گردهمائی صورت گيرد
در برخی شهرها استقبال خوبی شده باشد اما ابعاد اين اعتراض در حدی که 

البته همين اعترض برای کسانی که در جمع های . انتظار می رفته است نبود
تشکيل شده در برخی از شهرها ماند کلن آلمان؛ اگر اشتباه نکنم، حضور داشتند 

اما هماهنگی ها در بسياری . نمونه ای از يک استقبال موفق برداشت خواهد شد
 . از شهرها نظير پاريس چندان موفق نبوده است

نکته ديگر اينکه عمومًا دعوت به گردهمايی يا اعتصاب در ايران و کًال در ميان 
اصوًال دعوت به يک مبارزه دسته جمعی و . ايرانيان کار بسيار مشکلی است

هماهنگ و به طور کلی تر و عامتر انجام و سازماندهی هر فعاليت اجتماعی و 
اينکه . هماهنگ در ايران و بخشهای زيادی از خاورميانه کار بسيار مشکلی است

من با هر کسی که . از اين اعتصاب استقبال چندانی نشد چندان جای تعجب نيست
در روزهای آغازين جنبش سبز در ايران بوده است حرف زده ام همگان اذعان 

آنهايی که در ايران بودند . کرده اند که باور نمی کردند مردم به خيابانها بيايند
حتی گفته اند که خود آقايان موسوی و کروبی هم وقتی سيل جمعيت در خيابانها 

از جو خفقان سياسی . داليل اين امر بسيار زياد است. را ديدند متعجب شده بودند
اما به نظر من ريشه همه اينها در . گرفته تا ساختار فرهنگی و اجتماعی ايرانيان
برای اينکه به نظر من همين . نهايت به ساختار فرهنگی ايرانيان برمی گردد

چند دستگی، . ساختار فرهنگی است که موجد همين خفقان در فضای سياسی است
خودخواهی، عدم اعتماد به همديگر، منفعت طلبی بيمارگونه ايرانيان تا حد 

-ماکياوليسم و مصلحت گرايی همه و همه پارامترهايی هستند که مانع از شکل
آنچه می تواند مردم را به خيابانها و . گيری يک جمعيت بر اساس منطق می شود

در . يا يک کار گروهی و دسته جمعی بکشاند تنها شور و احساس و عاطفه است
اين حالت ايرانيان برای مدتی که درگير شور هستند، منطقشان کور می شود و 

به عنوان . برای مدت زمان کمی مصالح فردی و گروهی را فراموش می کنند
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خشمگين بودند توانستند چند ساعتی با هم جمع شوند، اما به محض اينکه از 
فضای احساسی و شور و هيجان خارج شدند؛ که البته اين فضا بسيار زودگذر 

شکست اين . است، و به حالت عادی برگشتند ديگر نمی توانند با هم متحد باشند
 . فراخوان را هم بايد يک نمونه عادی در فضای سياسی و اجتماعی ايران ديد

اصوًال در فضای سياسی ايران فراخوانهای زيادی برای تحصن و اعتراضات 
گروهی داده می شود، که در اين ميان يکی از آنها هم به دليل همخوانی با آن جو 

 در همين پاريس که من . احساسی موجود در جامعه موفق از کار در می آيد

اگر من . می شوم کسی اشتباه من را به من گوشزد کند تا از آن چيزی بياموزم
توانم به ديگران بگويم که چه فکر می کنم -واضح و صريح و شفاف نباشم نه می

گرايی به اين معناست که -نسبی. و نه هيچگاه قادر خواهم بود چيز نويی بياموزم
آرای درست بيش از يکی هستند، اما به هيچ وجهی به اين معنا نيست که همه آرا 

نسبی گرايی به اين معناست که حقيقت در دستان يک نفر نيست، . درست هستند
 . اما به اين معنا نيست که همه حقيقت را می گويند

 . با اين مقدمه به سواالت شما می پردازم
اما الزم می دانم که در اين مورد . پاسخ اين سوال در ذهن مردم کورد منفی است

اول بايد به انتقادات احتمالی که از جانب طرفداران جنبش . اندکی توضيح دهم
من با دوستان کورد و غير کورد . سبز به اين ادعای من وارد می شود بپردازم

دوستان کوردم معتقدند که جنبش سبز کًال واکنش بسيار . زيادی حرف زده ام
البته به صراحت معنای اين حرف اين است که واکنش . ضعيفی نشان داده است

البته بايد به صراحت . سران جنبش سبز به نظر کوردها بسيار ضعيف بوده است
نشانه بسيار واضح آن . بگويم که اين حرف به نظر من به هيچ وجهی بيراه نيست

هم اين است که در حاليکه تمام کوردستان يکپارچه در ماتم فرو رفت و اعتصابی 
عمومی در آن برگزار شد و حتی افرادی هم به عنوان مثال عده ای از 

دانشجويان دانشگاه پيام نور مريوان در اين جريانات به وسيله دستگاه اطالعاتی 
و نيروهای امنيتی نظام جمهوری اسالمی بازداشت شدند، هيچ اتفاقی در ساير 

در مقابل دوستان . نه تعطيلی بود و نه اعتصاب و نه راهپيمائی. نقاط ايران نيفتاد
غير کوردم، بخصوص دوستان فارسم معتقدند که فضای کشور برای يک 

. راهپيمائی اعتراضی فراهم نبوده است و برای آن داليل بسياری ارائه می کنند
به عنوان مثال تهديد مقامات برعليه سران جنبش سبز در داخل ايران يکی از 

تنها به عنوان يک مثال می توانيد به خبری . داليل سکوت آنان برشمرده می شود
منتشر شده است " کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران"که توسط وبسيات 

فرض کنيم که . اما در برابر همه اينها چند سوال اساسی وجود دارد. مراجعه کنيد
. فضای اجتماعی کشور برای هماهنگی کوردها با بقيه ايرانيان فراهم نبوده است

بايد ديد که کوردها . فرض می کنم که دوستان فارسم در اين مورد برحق باشند
. اين واقعيت سياسی اجتماعی را به چه صورت و در چه زمينه تاريخی می فهمند
قاضی محمد که در واقع از بنيانگذاران جمهوری کوردستان بوده است و اصًال 

هم قصد جدايی طلبی در کشور نداشته است توسط حکومت مرکزی وقت به بهانه 
آقای  60در سال . اينکه وی و تز و گروه او جدايی طلب بوده اند اعدام می شود

بنی صدر اعالن جهاد آيت اهللا خمينی را برعليه کوردها با آغوش باز استقبال 
. کرده و اعالن می کند تا برکندن کوردها چکمه هايش را از پا در نخواهد آورد

در يک سخنرانی که هنوز بر " فروغ جاويدان"آيت اهللا خمينی سالها بعد از واقعه 
روی وبسيات يوتيوب موجود و در دسترس است، اعترافاتی را مطرح می کند 

او در اين سخنرانی می گويد زمانی که هيأت مذاکره . که بسيار قابل توجه است
کننده به کوردستان می رفته است وی پيشنهاد کرده بوده است که مذاکره بايد از 

يعنی وی پيشنهاد کرده بوده است که بايد در ابتدا . موضع قدرت صورت گيرد
سپاه کوردستان را محاصره می کرده است و آنگاه هيأت مذاکره کننده وارد 

اما ايشان بسيار متأسف هستند که اين اتفاق نيفتاد و او ياران . کوردستان می شدند
تنها توجه داشته باشيد که برداشت آيت اهللا خمينی . بسياری را بعدها از دست داد

پيشنهاد آيت اهللا خمينی در . چه بوده است" مذاکره از موضع قدرت"از عبارت 
در واقع در متن آرای . است و نه مذاکره از موضع قدرت" تحميل خواسته"واقع 

بعد از تمام اين . وی مذاکره همان تحميل خواسته با استفاده از قوه قهريه است
از فارس بودنم "جريانات، همانطوريکه در متن يکی از نوشته هايم با عنوان 

، گفته ام؛ ماجراهايی نظير مرگ شوان قادری و يا تظاهرات "شرمنده ام
اعتراضی مردم کوردستان به دستگيری عبداهللا اوجاالن را داريم که اصًال متوجه 

با اينحال در همه اين حوادث ساير مردمان . نظام جمهوری اسالمی نبوده است
ايرانی از جمله فارسها هيچ واکنشی به آنچه در کوردستان در حال رخ دادن بود 

کوردها واکنش رهبران جنبش سبز در ايران؛ يعنی واکنش آقايان . نشان نداده اند
البته در . موسوی و کروبی را در اين زمينه تاريخی می بينند و تفسير می کنند

اين شکی نيست که فارسها برای سکوت در هر يک از اين موارد تفسير و 
می تواند اتفاقًا دليل . اين تفسير و توجيه می تواند منطقی هم باشد. توجيهی دارند

اما يک سوال مهم در همين جا پيش می . خوبی هم برای سکوت آنها ارائه کند
چرا بايد هميشه اينگونه باشد؟ چرا بايد شرايط اجتماعی ايران بگونه ای باشد . آيد

که دقيقًا در موقعی که واقعه ای درکوردستان به وقوع می پيوندد فارسها نتوانند 
مسئله اين است که اين اتفاق حداقل در تاريخ صد ساله اخير ايران . اعتراض کنند

حتی اين مورد اخير هم . دائمًا تکرار شده است، بدون حتی يک مورد استثناء
هر توجيهی که برای اين پديده بسيار جالب توجه ارائه شود، مستقل . استثناء نبود

با فرض اينکه اين توجيه کامًال منطقی و عقالنی  –از اينکه اين توجيه چيست 
 تنها اثباتی خواهد بود بر اينکه اعتراضات مدنی در کوردستان و باقی  –باشد 
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و در معرض خطر کشتار وحشيانه قرار گرفتن، در خانه بمانند و اعتراض خود 
در کنار اين به وجود شبکه های اجتماعی خاصی . را با سکوت شهر اعالن کنند

همه اينها دست به . هم نياز است کوردها برخالف فارسها آنها را دارا می باشند
دست هم داده است تا اعتصاب در کوردستان به يک شيوه مبارزه تبديل شود حال 

البته همه اين حرف ها به اين . آنکه در ميان فارس ها اين امر چندان ساده نيست
معنی نيست که کوردها اصًال به خيابان نمی آيند و يا فارس ها به هيچ وجهی 

بلکه تنها به اين معنی است که کوردها تحت شرايط . اعتصاب نخواهند کرد
خاصی به خيابان ها خواهند آمد و فارس ها تحت شرايط خاصی اعتصاب 

شايد آن روزی که فارس ها اعتصاب کنند و کوردها به خيابان ها . خواهند کرد
اما شايد همين ناهمگونی هم سبب . بيايند کارنامه رژيم کنونی در هم پيچيده شود

اميداوارم تا آن روز . شود که باز هم معضل تاريخی کورد و فارس حل نشود
آنقدر به بلوغ سياسی رسيده باشيم که بتوانيم با هم به زندگی ادامه دهيم، 

 ... . وگرنه 
 

 ارديبهشت کافی بود؟  19آيا به نظر شما واکنش سران جنبش سبز به اعدامهای 
 

البته اين . برای من مهم نيست که چه توجيهی برای آن ارائه شود. به هيچ وجهی
آنچه اکنون قصد دارم انجام . حرف به آن معنی نيست که من گوش شنوائی ندارم

که کامًال ) الف(فرض کنيم گزاره يا استدالل . دهم يک بررسی کامًال محض است
بايد اين . منطقی و موجه هم هست برای دليل واکنش موسوی و کروبی ارائه شود

کوردها با عقبه تاريخی ای به اين واکنش . دليل را از راويه نگاه کوردها هم ديد
به عنوان يک مثال . نگاه می کنند که تنها شرايط خاصی می تواند آنها را قانع کند

ساده، بعد از مرگ دهشتناک ندا آقا سلطان يا مرگ سهراب اعرابی آقايان 
به خانه سهراب اعرابی . موسوی و کروبی واکنشی بسيار صريح نشان دادند

اما آقای موسوی واکنشی بسيار . رفتند و به صراحت اين مرگ را محکوم کردند
من درک می کنم که ايشان بسيار مواظب . مختصر به اين اعدامها نشان دادند

بودند که انگ جدائی طلبی يا طرفداری از گروهک های تروريستی يا از اين 
دست را هم نخورند، چنانکه در متن خبری که قبًال به آن ارجاع دادم وی با همين 

اما فرستادن پيام تسليت برای خانواده های آنها، آن هم . اتهام ها مواجه شده است
بسيار سريع، نه بعد از ديدن واکنش های بين المللی، و يا فرستادن يک دسته گل 

برای خانواده های اين افراد که حرکتی نمادين محسوب می شد نيار به تفکر 
از رهبران جنبش سبز انتطار می رود که هيچگاه اين . چندان زيادی نداشت

حتی اگر رهبران جنبش . حرکت های نمادين را که نشانه اتحاد است از ياد نبرند
سبز اشتباهی تاکتيکی هم مرتکب شده باشند، انگ اين اشتباه هميشه بر پيشانی 

در ثانی واکنش فعاالن سياسی خارج از کشور برای همه . آنان باقی خواهد ماند
همه چشمشان به فعاالن سياسی داخل ايران . دنيا در درجه دوم اهميت قرار دارد

من . آنها هستند که هدايت کنندگان و گردانندگان اصلی اين صحنه هستند. است
 . واکنش رهبران جنبش سبز را به هيچ وجهی کافی نمی دانم

ی را فرض )الف(در نهايت اين نکته را هم بيفزايم که می توان گزاره يا استدالل 
کرد که بسيار قدرتمند باشد و بتواند اثبات کند که انجام هر نوع واکنشی بيش از 

در اين صورت باز هم انتظارات . آنچه که عمًال رخ داد غير ممکن بوده است
تنها چيزی که در اين حالت می توان گفت اين است . کوردها برآورده نشده است

که جدائی و انشقاقی که حاصل شده است هرچند جبری بوده است و هيچ فرد و يا 
گروه خاصی مقصر ايجاد آن نيست، اما اين امر واقعيت اين انشقاق را نقض نمی 

يعنی به هرحال اينکه خواسته کوردها برآورده نشده است امری حقيقی و . کند
 . واقعی است چون کوردها اينگونه فکر می کنند

 
 پنداشته می شوند؟ " جدائی طلب"چرا کوردها : توضيح پايانی

سران نظام اسالمی بارها و بارها در سخنرانی های خود از کوردها، تورک ها، 
از طرفی همه همين . ياد کرده اند" مرزبان"عربها و بلوچ های ايران به عنوان 

به راستی ريشه اين برخورد دوگانه . هم پنداشته می شوند" جدائی طلب"مردمان 
در کجاست؟ چگونه است که اين ملت ها هم مرزبان هستند و هم جدائی طلب؟ 

برای بررسی ريشه اين تناقض ظاهری در ابتدا به بررسی مختصر دليل و ريشه 
مرزبان بودن مردمان حاشيه . تاريخی مرزبان بودن اين مردمان می پردازم

ايران يک پديده تاريخی است که رد آن را حتی تا زمان امپراتوری هخامنشيان 
در زمان ساسانيان از مردمان مرزنشين با عنوان مرزبان . هم می توان پی گرفت

هخامنشيان در نظام اداری خود آموخته بودند که بهترين مردمان . ياد می شد
برای حفاظت از مرزهای امپراتوری همان مردمان مرزی هستند، چنانچه 

ساسانيان آموخته بودند که بهترين مردمان برای حفاظت از مرزهای اين 
اين پديده حتی بسياری از . امپرتوری با اعراب باديه نشين خود عرب ها هستند

 متفکران بزرگی مانند آدميت را هم به خطا افکنده و او را واداشته تا به اشتباه 

. زندگی می کنم، در همين مدت زمان فراخوانهای ناموفق زيادی پخش شده است
ارديبهشت بود که  19تنها فراخوان موفق در اين دو ماه اخير همان روز يکشنبه 

 . فضايی کامًال احساسی بر اذهان مسلط شده بود
 

اگر سران جنبش سبز مردم را به اين اعتصاب دعوت می کردند فکر می کنيد 
 باز هم با اقبال عمومی مواجه نمی شد؟ 

 
کًال فکر می کنم که سران جنبش سبز چندان جرأت فراخواندن به اعتصاب را 

کًال اگر منظور از اعتصاب دقيقًا همانی باشد که در کوردستان رخ داد؛ . ندارند
يعنی اينکه مردم در خانه های خود بنشينند و سر کار نروند، فکر می کنم شيوه 

تنها جايی که اين شيوه جواب می . چندان خوبی برای مبارزه در تمام ايران نيست
اين هم داليل تاريخی دارد اما در مجموع فکر می کنم . دهد در کوردستان است

اين کار . سران جنبش سبز چندان جرأت ندارند مردم را به اعتصاب دعوت کنند
الاقل در فضای کنونی . نياز به هماهنگيهايی دارد که در ايران امکان ندارد

عالوه بر اين مسئله روانشناسی اجتماعی مردم هم . ممکن به نظر نمی رسد
 . هست

 
 

چرا اعتصاب در کوردستان جواب می دهد اما در ساير نقاط ايران هنوز جا 
 نيفتاده؟ 

 
کًال اعتصاب کردن و در خانه ماندن نياز به شرايط . اين سوال بسيار جالب است

در يک . اعتصاب با تظاهرات تفاوتهای بسياری دارد. بسيار پيچيده ای دارد
. تظاهرات همه مردم يکديگر را می بينند و از حضور همديگر مطمئن می شوند
اما در يک اعتصاب همه مردم مردد خواهند بود که آيا بقيه همکاران وی نيز 
کار را تعطيل خواهند کرد؟ انسان با خود خواهد انديشيد که اگر همه همکاران 
. سر کار حاضر باشند و تنها او غايب باشد چه عواقبی در انتطارش خواهد بود

در يک اعتصاب مردم تنها هستند و تنهايی در ضمن مبارزه با يک قدرت قاهره 
برای اينکه يک اعتصاب ممکن باشد بايد يک شبکه . بسيار ترسناک است

در جامعه . اجتماعی بسيار قوی اين مردمان تنها در خانه ها را به هم وصل کند
اما کوردها در ايران اين . فارس های ايران چنين شبکه اجتماعی وجود ندارد

شبکه اجتماعی را دارا هستند؛ شبکه های تلويزيونی متعلق به احزاب مختلف 
در حاليکه دولت با کار گذاردن دستگاههای صدور پارازيت می تواند . کوردی

در تهران امواج شبکه های تلويزيونی را مخدوش کند، در کوردستان به دليل 
عدم تمرکز جمعيت در يک فضای محدود اين امر اگر غير ممکن هم نباشد به 

لذا مردم کورد با راحتی بيشتری به اين شبکه ها . شدت هزينه بردار است
اين شبکه های تلويزيونی از همان ساعات آغازين روز اخبار . دسترسی دارند

اعتصاب را در شهرهای مختلف به گوش مردم می رسانند و مردم به اين طريق 
در بطن يک شبکه پيچيده اجتماعی با اينکه همديگر را به صورت فيزيکی نمی 

توجه داريم که احساس همبستگی و اتحاد در . بينند احساس همبستگی می کنند
جامعه کوردستان در . بطن هر فعاليت جمعی يک پارامتر بسيار ضروری است

. ايران توانسته است اين شبکه اجتماعی را ايجاد کند، اما فارسها نتوانسته اند
 چرا؟ 

سالگی درگير فعاليتهای آموزشی بوده ام و قبل و بعد از  25من که حداقل از سن 
آن تاکنون در حال يادگيری هستم اين را دريافته ام که آموزش نه تنها يک فرآيند 

البته اين تزی است که . استرس زاست، بلکه ناشی از يک استرس هم هست
يعنی هيچ انسان و نيز هيچ . متخصصان علوم آموزشی هم آن را قبول دارند

اجتماعی به صورت خودبخودی چيزی را نمی آموزد، بلکه برای آموختن يک 
اين ضرورت عمومًا در قالب . چيز بايد حتمًا ضرورتی وجود داشته باشد

جبرهای محيطی بر فرد يا جامعه تحميل می شود که می تواند جبرهای 
جامعه کوردستان در ايران . جغرافيايی و نيز جبرهای اجتماعی و سياسی باشد

اين جبرها را تحمل کرده و شيوه اعتصاب را آموخته است، حال آنکه فارس های 
کوردها و ساير ملتهای غير فارس . ايران تحت تحميل چنين جبری قرار نداشتند

به دنيا " جدائی طلب"ايرانی که تمامًا حاشيه نشين و مرز نشين هم هستند با داغ 
در اين مورد در قسمت توضيحات اضافی با تفصيل بيشتری حرف . می آيند

هر تحرک اجتماعی و دسته جمعی در کوردستان به عنوان فعاليتی . خواهم زد
. تفسير و با قوه قهريه و به طرزی وحشيانه سرکوب می شود" جدائی طلبانه"

کدام . معلوم است که کوردها نمی توانند به سادگی درخيابان ها حاضر شوند
شخص با داشتن خاطره سالهای شصت در کوردستان به خودش اجازه خواهد داد 

از طرفی مردم نمی توانند مبارزه سياسی و اجتماعی . که دوباره به خيابان بيايد
 لذا بهترين شيوه اين خواهد بود که به جای رفتن به خيابان ها . را کًال از ياد ببرند
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  «پژاك«درباره عملكرد حزب حيات آزاد كردستان 
 بخش دو  - »پژاک«گفتگو با آراس کاردوخ، عضو کورديناسيون 

 سهيال وحدتی 
 

 اخبار روز
 
شهروندان کردی که به همکاری با حزب حيات آزاد کردستان يا پارتی ژيانی • 

متهم می شوند، بيشترين تعداد زندانيان سياسی و ) پژاک(ئازادی کوردستان 
پژاک چه می گويد . قربانيان اعدام در ايران را در ماه های اخير تشکيل می دهند

و دليل حساسيت بيش از اندازه حکومت جمهوری اسالمی نسبت به آن چيست؟ 
قسمت دوم گفتگو با يکی از اعضای کورديناسيون پژاک در باره ی عملگرد آن 

 ...را در زير می خوانيد 
 

لطفا توضيح دهيد که شيوه ی زندگی اعضا و هواداران پژاک چگونه : وحدتی
 است؟ آيا در سليمانيه عراق زندگی می کنند؟ يا در داخل خاک ايران؟ 

 
های مرزی ايران و عراق مستقريم و اعضای ما  اکنون در کوهستان: کاردوخ

های گوناگون به سازماندهی  جهت سازماندهی خلق به داخل ميهن رفته و به شيوه
های مختلف و فشار نيروهای نظامی و انتظامی  به دنبال دستگيری. پردازند می

ی  ايران، رفقای ما نيز در مناطق غيرشهری و روستايی و کوهستانی به شيوه
مسلحانه از خويش محافظت نموده و در مقابل فشارها، در چارچوب منشورهای 

 . پردازند می »دفاع مشروع«المللی به  بين
ممر در آمد اين افراد چيست و پژاک مخارج اسلحه و زندگی اعضای : وحدتی

 خود را چگونه تامين می کند؟ 
نيروهای ما . شوند مخارج ما از طريق پشتيبانی و ياری خلق تأمين می: کاردوخ

جا ياری و کمک دريافت کرده و اين  در هر جايی فعاليت می کنند، از خلق همان
 . دهد ی استقالل عمل به ما می يکی از مسائلی است که اجازه

 
آيا پژاک از کشورهای خارجی يا احزاب برادر کمک مالی دريافت می : وحدتی
 کند؟

منبع مالی ما تماما خلق . کنيم ما از هيچ کشوری کمک مالی دريافت نمی: کاردوخ
 . ماست
در مقابل دولت در هر شرايطی که باشيم خطابی "منظور شما از اينکه : وحدتی

 چيست؟" شفاف و روشن داريم
 

ما از ابتدای تأسيس حزب و حتی قبل از تأسيس آن و دوران تدارک : کاردوخ
مبارزه، با فکری روشن و عزمی راسخ بر آن شديم تا هم در مقابل خلق و هم 

 . موضع قدرت مخاطب خويش، بصورتی روشن عمل نماييم
اند تا خلق کرد را از ميان برداشته،  ای بر آن شده ها و مواضع قدرت منطقه دولت

نفی و «اين برخورد را برخورد . آسيميله نموده و از خويش بيگانه نمايند
در مقابل آن نيروهای کردی نيز به . توان ناميد می »امحا و انکار«و يا  »نابودی
اند که فاقد نقد درونی و متن اجتماعی و سازمانی خويش بوده،  ای دست زده شيوه

مساعد  »ابزارگشتگی«فاقد پيشاهنگی مبارز بوده، با عواطف عمل نموده، برای 
اندازی روشن برای آن  بوده و در کل مملو از خطاهای استراتژيکی است که چشم

 . ناميد »برخورد حماسی«توان  اين را می. توان تصور نمود را نمی
مشی و يا برخورد و يا عملکرد، ما بر آن هستيم تا بصورت  در مقابل اين دو خط 

مورد بحث در  »روش علمی«منظور استفاده از . برخورد نماييم »علمی«
بلکه منظور اين . ی فلسفه و سياست نيست که ما خود نيز از آن انتقاد داريم ه حوز

ی خويش و در تناسب با واقعيت  است تا با منطقی سالم و مختص به جامعه
اجتماعی خويش، مسئله را تعريف نموده، راه حل آن را ارائه داده و بر آن 

 . اين برخورد ماست. اصرار ورزيده و در راه تحقق آن مبارزه نماييم
 »نفی و نابودی«مواضع قدرت با برخورد . خطاب ما به همين جهت روشن است

صاحبان . نمايانند ای ديگر می در پی نابودی و يا آسيميله برآمده و آن را به شيوه
زنند، اما در صورت وجود  می »تماميت«دم از طرفداری از  »حماسی«برخورد 

اما ما دولت چه در . گردند فرصت و امکانات به راحتی به بازيچه تبديل می
ترين و يا وضعيتی طبيعی و نرمال باشد،  ترين شرايط باشد، چه در ضعيف قوی

ها بين  های خويش را به صورت روشن مطرح نموده و خواهان حل آن خواسته
طرفدار حضور نيروهايی خارجی و يا نيروی سوم در حل اين . خويش هستيم
 . از اين نظر خطاب ما روشن و شفاف است. مسئله نيستيم

بپندارد که هخامنشيان به دليل تعهد به دموکراسی حاکمان محلی را از مردمان 
در زمان ساسانيان ارمنستان همان وضعيتی . خود آن نواحی انتخاب می کرده اند

آنها هم از اقليت های قومی زمان . را داشته است که کوردستان امروزه دارد
بودند و هم اقليتی مذهبی، چون برخالف ساسانيان زرتشتی مسيحی بودند و نظام 

اينکه از . دينی در زمان ساسانيان چيزی بود نظير نظام اسالمی در ايران امروز
ارمنيان در زمان ساسانيان به عنوان اقليتی قومی و نه ملی نام می برم تنها به اين 

دليل است که مفهوم ملت در آن زمان هنوز به منصه ظهور نرسيده بود و حتی 
ارمنيان هم مرزبان ناميده می شدند و . فارس ها هم در آن زمان يک ملت نبودند

هم هميشه مظنون به همدستی با روم بودند و بارها و بارها به اين دليل به شدت 
برای اينکه . سرکوب شدند و شهرهاشان در آتش امپراتوری ساسانی سوخت

نشان دهم اين ذهنيت فارس است و نه فقط ساختار نظام اسالمی حاکم بر ايران که 
کوردها و تورکها را مرزبان می خواند به يک ترانه ايرانی ارجاع می دهم که 

از خواننده عذر می خواهم که به اين . در وبسايت يوتيوب قابل دسترسی است
آن را بر حسب اتفاق و زمانی به دنبال مصاحبه . نسخه از ترانه ارجاع می دهم

های محمدرضا شاه پهلوی می گشتم در يوتيوب يافتم و نتوانستم نسخه بهتری را 
در اين ترانه بندری ها در حال عشق بازی و رقص و شهر شيراز شهری . بيابم

پرست هستند -آذری ها مردمانی صادق و وطن. زيبا و با صفا تصوير شده است
که به هرجای جهان بروند وطن پرست مانده و ايران را در برابر دشمنان حفظ 

کوردها هم شيرهای کوهستان هستند که مسئول حفظ امنيت ايران . می کنند
هستند؛ امنيتی که در سايه وجود کوردها و آذری ها حاصل می شود تا شهرهايی 

خواننده . مانند شيراز زيبا باشند و اهالی بندر به خوشگذرانی و رقص بپردازند
طبق اين ". هوای خاک ايران با صفا را دارد"اين ترانه خدا را شکر می کند که 

تصور بايد گفت که بر طبق جهان بينی فارس کوردها و تورک ها آفريده شده اند 
تا عاشق ايران باشند و از مرزهای آن پاسداری کنند تا شهرهايی مانند شيراز 
زيبا شوند و مردمان بندر مشغول شادی و عشق بازی باشند و هميشه رقص و 

 . پايکوبی در ميان آنها جاری باشد
هدف من اين است که نشان دهم اين تصور در فرهنگ فارس ريشه های عميقی 

نظام . داشته و مسئله اصًال قابل کاهش به تفرقه افکنی بوسيله نظام حاکم نيست
حاکم خود برخاسته از فرهنگ همين مردمان است و اساسًا از همان گفتمان 

 . فرهنگی تغذيه می کند
اما چرا کوردها هم مرزبان هستند و هم جدائی طلب؟ در واقع مرزبان بودن و 

چرا . جدائی طلب بودن کوردها برخالف ظاهر متناقضش دو روی يک سکه اند
 و چگونه؟ 

با انسان ها چنان رفتار کن که بايد باشند، "يک آموزه اخالقی هست که می گويد 
. اين آموزه اخالقی حتی در ابعاد خانوادگی هم کاربرد دارد." نه آنگونه که هستند

به عنوان مثال يک پدر برای تربيت فرزند مسئوليت ناپذير و غير قابل اعتمادش 
مانند يک انسان مسئوليت پذير و قابل اعتماد رفتار می کند و در اين فرآيند کنش 

به اين طريق شما به جای اينکه مستقيمًا . های رفتاری فرزندش را تغيير می دهد
با فرد وارد بحث شويد و علت های رفتاری او را بررسی کنيد و اعمالش را در 

سطح آگاهی خود وی تحليل کنيد، سعی می کنيد او را در يک فرآيند از قبل 
البته اين امر به . طراحی شده و بدون آگاهی خود وی به يک دگرديسی واداريد

زير بنای اين کنش رفتاری يک توطئه است، . نوعی تهديد هم محسوب می شود
انگيزه هايی . البته اين تنها يک وجه قضيه است. که البته نتايج مثبتی هم دارد

به اين طريق که پدر . مانند خودفريبی هم می توانند زير بنای اين استراتژی باشند
هر دوی . سعی می کند فرزند بدش را خوب ببيند تا از رفتارهای او شرمنده نشود

 . اين عامل ها انگيزه ای برای اتخاذ استراتژی فوق هستند
به اين طريق مرزبان خواندن کوردها و تورک ها و بلوچ ها و عرب های ايران 
. در واقع يک واکنش روانی است به اين ايده زيربنايی که آنها جدائی طلب هستند

به اين طريق وقتی احمدی نژاد کوردها را مرزبان می خواند در واقع آنها را 
در واقع او سعی ." دست از پا بجنديد قلع و قمع خواهيد شد"تهديد می کند که 

او با . دارد که آنها را به دگرديسی وادارد و در عين حال جمله او تهديد هم هست
کوردها در چشم او بچه هايی ياغی هستند که او با . کوردها رفتاری پدرانه دارد

يادآوری مسئوليتی که از آنها انتظار دارد، در واقع آنها را به تنبيه در صورت 
به اين طريق بايد گفت که در بطن نگرش . تخطی از آن وظايف تهديد می کند

فارس به کوردها و تورک ها و ترکمن ها و بلوچ ها و عرب ها به عنوان 
فرزندان ياغی جامعه نگاه می شود که بايد با خواندن ترانه ای که برخالف ظاهر 
عاشقانه اش ضربات تازيانه ای است که بر تارک اين ملت ها فرود می آيد، آنها 

تا زمانی که اين گفتمان در فضای سياسی جامعه حاکم باشد هر . را تهديد کرد
شود داغ جدائی  -کورد، تورک، بلوچ، عرب و ترکمنی که در ايران متولد می

 . طلبی ای را که فارس بر پيشانی او می زند تا آخر عمر با خود حمل خواهد کرد
Unews4@gmail.com  
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ی رسمی عضوگيری حزب ما آمده است اما شرايط  ی حزب شيوه در برنامه
جوانانی . گردد مبارزه و فشارهای دولت مانع از پيروی کامل از اين اصول می

که خواهان مبارزه هستند، با نيروهای ما در مناطق تماس گرفته و پس از 
شان مورد قبول واقع گرديده،  مان در مناطق عضويت پذيرفتن مديريت نيروهای

در جاهايی که امکان . گيرند به مرکز اطالع داده شده و تحت آموزش قرار می
ی حزب  ی حزب وجود دارد، مطابق اصول برنامه عضويت مطابق اساسنامه

 .گردد عمل می
 گستردگی و ميانگين سنی اعضای پژاک چگونه است؟: وحدتی
اعضای حزب عموما از ميانگين سنی جوان بين بيست تا چهل سال : کاردوخ

اگر منظور از . باشند برخوردار بوده و اکثر آنان نيز بين بيست و سی سال می
گستردگی اعضا شمار آن است، موردی نيست که در شرايط امنيتی کنونی 

 .بصورت مشخص بتوان بدان جواب داد
 لطفا در مورد تعداد و يا درصد حضور زنان در پژاک بگوييد؟: وحدتی
حضور زنان در حزب ما دارای بيشترين سطح در کردستان و حتی کل : کاردوخ

همچون اصل و پرنسيب در مديريت حزب و مطابق . باشد خاورميانه می
درصد  20درصد را تشکيل داده و  40درصد و مردان نيز  40اساسنامه زنان 

اين امر در عمل نيز پياده . دهندگان است نيز بصورت آزاد و مطابق ميل رأی
يک (YJRK(ی زنان شرق کردستان  ی زنان حزب اتحاديه شاخه. گرديده است

 . دهد مان را تشکيل می ی اساسی حزب پايه
نيز از  «اخالق»و  «عمل»مطابق پارادايم فکری که بدان معتقد بوده و بصورت 

معيارهای اساسی مورد قبول در ميان اعضای ماست، زنان بايد در سطح مردان 
بوده و هيچگونه تبعيض جنسيتی مورد پذيرش ما نبوده و حتی يک بخش اساسی 

چون معتقد هستيم که بدون آزادی . است «آزادی جنسيتی»پارادايم فکری ما نيز 
دهيم عدم انسجامی بين گفتار و کردارمان  شود اجازه نمی زنان، جامعه آزاد نمی

شماری گرفتار  های بی در اين مورد پيش آمده و به سرنوشت احزاب و سازمان
. های عظيم گشتند ی برابری را داشته و در عمل دچار چالش گرديم که داعيه

ترين  ی حزب اساسی ها و حضورشان در مديريت و بدنه مشارکت زنان در فعاليت
موردی است که هم به سبب وضعيت عمومی زنان و هم وضعيت اجتماعی خلق 

 .کرد توجهی ويژه بدان داريم
آيا مردان و زنانی که در پژاک به فعاليت مشغول هستند، به زندگی : وحدتی

خانوادگی نيز مشغول هستند و يا اينکه ازدواج و بچه دارشدن را کنار گذاشته 
 وفقط و فقط به مبارزه مسلحانه می پردازند؟

ازدواج نيز در نگرش . دهند نخير، اعضای پژاک تشکيل خانواده نمی: کاردوخ
نگرش خاصی در مورد خانواده و روابط زن و . فلسفی و سازمانی ما جايی ندارد

است و اين آنچنان که  «آزادی زنان»ی ايدئولوژی ما  ترين پايه اساسی. مرد داريم
منظور آزادی اراده، ذهن و شخصيتی . باب است ارتباطی به آزادی جنسی ندارد

در . گنجد در اين مورد نيز سخن بسيار است و در اين مجال نمی. زنان است
. توانيم بحث نماييم ی اسناد ما را داشته باشيد، بهتر می صورتی که اندکی مطالعه

کنيم و  ی مسلحانه نمی در ضمن ما فقط و فقط مبارزه. زمينه الزم است پيش
تفنگ و . ی مسلحانه مورد قبول ما نيست همانطور که گفته بودم اصال مبارزه

 . نيروی نظامی تنها و تنها، فقط و فقط برای دفاع از خويش است
پرچم حزب پ " شهدا"در زمينه ی برخی عکس های جديد در صفحه : وحدتی

آيا هر عضو حرفه ای و نيمه حرفه ای پژاک . ک ک و يا پژاک نقش شده است
با آگاهی به احتمال کشته شدن خويش در مقابل اين پرچم عکس می گيرد تا پس 

 درج شود؟" شهدا"از کشته شدن وی در صفحه 
آيد، مشخصات وی از  هر عضوی که به عضويت سازمان ما درمی: کاردوخ

واحد بايگانی و . گردد ی وی درج می طرف واحد بايگانی تهيه گشته و در پرونده
اين پرونده با . دهد آرشيو بصورتی وسيع در مورد هر عضو تشکيل پرونده می

اين ارتباطی به شهيد شدن و يا . گردد همکاری هر عضو در مورد وی تشکيل می
 . شود ای در مقابل هر فرد عضو انجام داده می نشدن ندارد، بلکه بصورت وظيفه

البته که ما سازمانی هستيم که هر عضو آن در ابتدای مشارکت در آن و يا 
درآمدن به عضويت آن، مسائلی چون زندان، جنگ، سختی، شهيد شدن و تمامی 

گيری  داند و يا برايش کامال توضيح داده شده و فرصتی برای تصميم تبعات را می
 . شود به وی داده می

ی سازمانی وسيعی دارند  رفقای ما عکس، تصوير، گزارش مکتوب و پرونده
گاه . شود شود، عموما عکس پرسنلی وی منتشر می ولی وقتی رفيقی شهيد می

ها را دارم و  خود بنده انواع عکس. شوند های ديگری نيز منتشر می عکس
شدند، شهيد شدن اصال به ذهنم نيامد،  ها از من گرفته می هنگامی که اين عکس

ای  بلکه معنی همکاری با رفقای واحد آرشيو را برايم داشت و انجام وظيفه
 !تاريخی

 .لطفا بطور مشخص برخی عمليات انجام شده توسط پژاک را بيان کنيد: وحدتی
های  مان درگيری های نظامی است، نيروهای اگر منظور عمليات: کاردوخ

متعددی با نيروهای جمهوری اسالمی و عموما با نيروهای سپاه پاسداران 
. ی تحرکات مخالف ما از طرف آن نيروها بوده است اند که عموما در نتيجه داشته

درگيری در مناطق اطراف اورميه، سلماس، مهاباد، سنندج، مريوان و روانسر و 
مان انجام  ها و عملياتی است که نيروهای بسياری از مناطق ديگر از درگيری

 . اند داده
ها و تلفات نيروهای رژيم و تعداد  هر ساله و مطابق بيالن کاری ما تعداد درگيری

. نماييم و خسارات مالی و فنی و نظامی را رسما اعالم می  رفقايی که شهيد گشته
گيرند که  دار و مشخصی نيز انجام می های هدف گاه و بيگاه نيز عمليات

دارند، مثال از ميان برداشتن دادستان شهر  مان آن را رسما اعالم می نيروهای
که جهت مقابله به مثل در چهارچوب دفاع مشروع و  »زاده ولی حاج قلی«خوی 

 .انجام گرديد »فصيح ياسمنی«جواب به اعدام جوان کرد 
دولت جمهوری اسالمی ايران برای مقابله با پژاک از چه شيوه هايی : وحدتی

 استفاده می کند؟ 
جمهوری اسالمی عالوه بر تقابالت نظامی و امنيتی که همگان از آن : کاردوخ

دهند،  آگاه هستيم و بخش مهمی از فشارهای وارده بر خلق را تشکيل می
ای جهت پايين آوردن سطح  های جنگ ويژه جمهوری اسالمی اساسا از شيوه
های  بعنوان مثال سياست. برد های ايران بهره می مبارزات خلق کرد و تمامی خلق
ای را طرح و  های استخباراتی ويژه ها، سياست اقتصادی، دينی و به موازات آن

نمايد که همگی بيگانه نمودن جامعه و اقشار پويای آن نظير جوانان را  اجرا می
 . دهند مورد هدف قرار می

ها، کشاندن  ی آن حتی در داخل زندان ی مصرف مواد مخدر و توسعه اشاعه
هايی چون بسيج و تزريق مذهب تقلبی به ذهن جوانان به  جوانان به درون سازمان

های  ای که حتی در تعارض با دين و مذهب حقيقی است، و بسياری از روش شيوه
 .باشند های پيشگيری جمهوری اسالمی از پويا گشتن جامعه می ديگر از روش

 و به نظر شما تا چه حد در اين شيوه ها موفق بوده است؟: وحدتی
هايی که  جمهوری اسالمی به سبب بحرانی که با آن مواجه بوده و چالش: کاردوخ

اند و به اقتضای سرشت اتوريتر و توتاليتر  تر نموده مبارزات آن را برجسته
رغم اينکه گاه موانعی  نمايد اما خوشبختانه علی ها استفاده می خويش از اين روش

نمايد، اما در کل قادر نبوده است  را از اين طريق بر سر راه مبارزات ايجاد می
زيرا مبارزات ما با اين موارد و . ی دلخواه خويش را از آن کسب نمايد که نتيجه

مقاومت مصرانه در برابر فشارها اجازه نداده است که نيروهای جمهوری 
 . اسالمی به اهداف خويش دست يابند

مان نشان خواهد داد که  تحقيقی مختصر در مورد سطح پشتيبانی خلق از مبارزات
 دولت تا چه ميزانی موفق عمل نموده است

 
 
 
 
 
 
 

آيا پژاک منشعب از گروه ديگری است، يا اينکه بطور مستقل و : وحدتی
 2004خودجوش آغاز به کار کرده است؟ درتارنمای پژاک تاريخ تاسيس آن 

در همين تارنما، برخی تاريخها مربوط " شهدا"ذکر شده است، اما در قسمت 
 .لطفا دراينباره توضيح دهيد. است 1990به سالهای پيشتر و حتی دهه 

جوانانی که در . حزب ما منشعب از گروه و حزب ديگری نيست: کاردوخ
های سازماندهی در شمال کردستان  چارچوب افکار رهبر آپو و اعتقاد به شيوه

به سطحی رسيدند که سازماندهی در شرق کردستان  99آمدند در سال  گرد هم می
به سطحی رسيدند که توانستند تأسيس  2004و ايران را سامان داده و تا سال 

 . حزب را اعالم نمايند
حزب ما عالوه تمامی مبارزان راه آزادی و انسانيت، بصورت مشخص تمامی 

های معتقد به افکار رهبر آپو  جوانان شرق کردستان را که در چارچوب سازمان
اند، بعنوان شهدای رسمی خود و ميراث مبارزات خويش  به شهادت رسيده

موسسان حزب ما معتقد به همان چارچوبی بودند که آن جوانان شهيد . پذيرد می
بودند در چارچوب  بدون شک اگر اين جوانان زنده می. بدان اعتقاد داشتند

به همين جهت است که تاريخ شهادت برخی از . پرداختند سازمان ما به فعاليت می
و گرنه حزب ما منشعب از حزبی ديگر و يا . اين رفقا پيش از تأسيس حزب است

 . باشد برآمده از آن نمی
 آيا امکان دارد در مورد شيوه های عضو گيری پژاک توضيح دهيد؟: وحدتی
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 . شان در دادگاه را تشکيل داده است است که توجيه حکم »اقدام عليه امنيت ملی«
ها هيچ دليل حقوقی قابل قبول نيز وجود نداشته و گاه حتی  در بيشتر پرونده

 اما با توجه به . بصورت غير رسمی قضات نيز معترف به اين امر هستند
های ايرانی، صدور احکامی از اين دست  اشکاالت اساسی حقوقی وارده بر دادگاه

ی سياست و  حقوق در ايران شديدا زير سايه. برای اين افراد قابل درک است
تئوکراتيسم بوده و اين اساس برخورد با اعضا و طرفداران حزب ما را تشکيل 

 .دهد می
اکنون  مان هم صدها تن از اعضا و طرفداران حزب" شما می گوئيد که : وحدتی

شمار و تعداد اين افراد بصورت روزانه تغيير يافته و . برند ها بسر می در زندان
در حاليکه من در همه ی منابع موجود نام کمتر از ." گردند هر روز بيشتر می

و به نظر . بيست نفر را ديده ام که در رابطه با پژاک به اعدام محکوم شده اند
می رسد که در حکومت جمهوری اسالمی تقريبا هرکسی که در رابطه با پژاک 

لطفا توضيح دهيد که اين صدها تن . دستگير می شود به اعدام محکوم می شود
اگر دررابطه با پژاک دستگير شده و به اعدام محکوم نشده اند، به چه جرمی 

و ممنون می شوم اگر از کلی گويی . زندانی و با چه محکوميتی مواجه شده اند
 .پرهيز کرده و پاسخ مشخص و دقيق ارائه نماييد

سال به جرم  15نخير، اعضای بسياری هستند که از دو سال گرفته تا : کاردوخ
همکاری در سطوح مختلف با ما متهم شناخته شده و برايشان حکم صادر گرديده 

تنها در زندان شهر اورميه بيش از شصت زندانی سياسی وجود دارند که . است
ها حکم  برخی از اين. ها به جرم همکاری با ماست نزديک به پنجاه تن از اين

 . اند اعدام دريافت کرده
تعبير   »گويی ما کلی«خويش را به  »کمبود شناخت و معلومات«در ضمن اگر 

بغير از ما اگر کسانی را در کردستان، ايران و حتی . شوم ننماييد، ممنون می
هر سوالی . خاورميانه بيابيد که اين همه روشن و دقيق جواب بدهند، حق داريد

توانيد بارها و بارها پرسيده،  خويش را نيابيد، می »پاسخ«هم داريد تا زمانی که 
در اسناد به دنبال آن گشته، در صورت تمايل نزد ما آمده و از نزديک جويا شده 

ما برای . بينيد را در پيش بگيريد و هر راهکاری را که مناسب و کافی می
 .همکاری در اين مورد آماده هستيم

 
 
 
 
 
 
 

 
در طول سال جاری، پژاک چند تن از افراد نيروهای نظامی جمهوری : وحدتی

اسالمی ايران را به قتل رسانده است؟ و در طول همين مدت، چند تن از افراد 
 عضو پژاک اعدام شده اند؟

های جداگانه  در سال شمسی گذشته در مناطق جداگانه و در درگيری: کاردوخ
 . بيش از دهها تن از نيروهای امنيتی رژيم کشته شده اند

ها دارای  اند که برخی از اين در سال گذشته افراد بسياری در ايران اعدام گشته
با ادعای  »فصيح ياسمنی«ی سياسی بوده و مشخصا اعدام جوان کرد  پرونده

بايد گفت که . مان و داشتن ارتباط با برخی مسائل بوده است طرفداری از حزب
ی اين جوان نيز فاقد استدالالت حقوقی الزمه حتی مطابق قوانين جزائی  پرونده

 .اند ايران بوده و بسياری از ادعاها در مورد ايشان ساختگی بوده و اثبات نگشته
در مورد افرادی که توسط پژاک ترور می شوند، مانند ولی حاج قلی : وحدتی

زاده، چه کسی تصميم گيرنده است؟ آيا يک دادگاه مخفی تشکيل می شود و يک 
جمع که نقش قاضی و دادستان و هيات منصفه را دارند، تصميم می گيرند که 
فردی بصورت غيابی محکوم به قتل شود؟ آيا در اين دادگاه مخفی، برای فرد 
مورد محاکمه که از اين دادگاه اطالع نداشته و در آن حضور ندارد، وکيلی هم 

 در نظر گرفته می شود؟
ما امکان . گيرند، معلوم هستند هويت کسانی که مورد هدف قرار می: کاردوخ

بايد به شرايط ما . تشکيل دادگاه، تعيين وکيل و مسائلی از اين دست را نداريم
اعضای ما و  . نماييم حزبی هستيم که کامال مخفيانه عمل می. توجه داشته باشيد

در چنين شرايطی امکان . شوند مان به اعدام محکوم می حتی طرفداران حزب
تواند خيالی عادالنه و  اندازی يک بروکراسی قضايی تنها می تشکيل دادگاه و راه
 . جالب باشد و بس

ها را  ها خوب هستند اما اين شرايط هستند که امکان عملی شدن ايده البته که ايده
حسن «ايد، حکم اعدام يک رفيق ما  مثال فردی که شما نام برده. آورند فراهم می

 را صادر کرده و حتی افراد  »فصيح ياسمنی«و جوانی بنام  »حکمت دمير

نام واقعی برخی از افراد درج نشده و فقط نام يا " شهدا"در صفحه ی : وحدتی
آيا اين بدان معناست ". سرحد اروميه"مانند . کد سازمانی آنها درج شده است

که پژاک هويت واقعی آنها را نمی داند؟ خانواده های اين افراد چگونه از مرگ 
 فرزندانشان آگاه می شوند؟ 

مثال در . بينند در اثر حوادث گوناگونی برخی از آرشيوهای ما آسيب می: کاردوخ
که منجر به شهادت دو رفيق ما بنام  2006ی سيل در پاييز سال  يک حادثه
و عاکف ) فهمی رستمی، اهل مريوان و مسئول بخش مطبوعاتی ما(سيروان 

شد، بخشی از ) خضر خرينگه، اهل بوکان و عضو رهبريت حزب ما(
های آرشيو ما نيز حاوی  برخی از معلومات و داده. آرشيوهای ما از بين رفت

به همين سبب چنين . نمايد ها کار می نواقصی است که واحد مربوطه بر روی آن
 . دهند مورادی روی می

در سايت و بايگانی ما  »طوفان«مثال معلومات مربوط به رفيقی با کد سازمانی 
دانستم طی  شناختم، مواردی را که می ناقص بود که چون شخصا ايشان را می

همچنين رفقای بخش بايگانی از . يک يادداشت به اطالع واحد بايگانی رساندم
. نمايند تمامی رفقا پرس و جو کرده و سعی در کامل کردن آرشيوهای ناقص می

به محض روشن شدن مشخصات عضوی که مورد تحقيق است و يافتن آدرس و 
ولی چنين مواردی نادر بوده و . شود شان رسانده می اش به اطالع يا مکان خانواده

شود، قبل از اعالم در مطبوعات و افکار عمومی به  عموما اگر رفيقی شهيد می
 . شود ی وی رسانده شده و سپس اعالم می اطالع خانواده

 
 
 
 
 
 
 
 

 
تاريخ تولد برخی از افرادی که در عمليات کشته شده اند، روشن نيست : وحدتی

ولی در اين ميان نام کودکی است که گفته شده . و يا در سايت نوشته نشده است
و در سال " در هشت سالگی به حزب ملحق شده است" 1992که در سال 

 .سالگی، کشته شده است 9، يعنی در 1993
آيا به نظر شما يک کودک هشت ساله توانايی تصميم گيری در مورد پيوستن به 

 يک حزب سياسی را دارد؟ و می تواند به عمليات نظامی بپردازد؟
اگر از شرايط کردستان اطالع داشته باشيد، بايد حق بدهيد که افراد : کاردوخ

من از هويت رفيقی که . آورند می »پناه«متفاوتی به حزب پيوسته و حتی برخی 
 . کنيد اطالع ندارم اما شاهد مواردی آنچنانی هستم شما از او بحث می
سياسی نيستيم، عمال نظام و سيستمی هستيم که  »مرسوم«ما تنها يک حزب 

به نوعی . کسان بسياری خواهان تداوم حيات خويش در آن چارچوب هستند
ايم  حياتی آلترناتيو جهت حيات تحميلی نظام تحميلی بر کردستان را سازمان داده

 . شود جهت کسانی که خواهان حياتی آزاد هستند و اين مأمنی می
ها نداده و دور شدن از  سال را به کوهستان ی آمدن افراد کم حداالمکان اجازه

بصورت رسمی نيز سن . دانيم ی سالم را صحيح نمی»پرورش«و  »تحصيل«
ولی اين نيز بدان معنی نيست که . ايم سال تعيين نموده 18عضويت در حزب را 

 . شوند شان گماشته می اعضای نوجوان به اموری نامتناسب با سن
ها را ديده  های جداگانه انواع آموزش هايی چند در بخش نوجوانانی داريم که سال

شود که نوجوان و  هيچگاه اجازه داده نمی. شوند و به کارهای متفاوتی مشغول می
ولی . حتی جوانی کم سن و سال به اموری نظير امور نظامی مشغول شود

اگر منجر به شهيد شدن  »بيماری«و  »حوادث«و  »بمباران«مسائلی نظير 
رفيقی شود، اين بدان معنی نيست که در امری نظامی جانش را از دست داده 

 . است
اکنون چند تن از فعالين پژاک در زندان های ايران به سر می برند، و : وحدتی

چند تن از آنان محکوم به اعدام شده اند؟ و آيا همه ی اين افرادی که به اعدام 
 محکوم شده اند در عمليات مسلحانه شرکت داشته اند؟

ها بسر  اکنون در زندان مان هم صدها تن از اعضا و طرفداران حزب: کاردوخ
شمار و تعداد اين افراد بصورت روزانه تغيير يافته و هر روز بيشتر . برند می
ها  ی اين افراد بيالن آن با توجه به موارد حقوقی و ماهيت پرونده. گردند می

ها، ماهيت پرونده و نوع برخورد حقوقی  در کنار شمار آن. يابد روزانه تغيير می
ی مرتبط با حزب ما و چه غير  آنانی که چه با پرونده. با آنان دارای اهميت است

 اند، ارتباطی با اقدامات مسلحانه نداشته و تنها ادعای  از آن محکوم به اعدام گشته
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 بحران هسته اي، عقب نشيني جمهوري اسالمي و جنبش سبز 
 چشمه . م

 
 :اخبار روز

در درون جنبش سبز هستند کسان ديگری که عقب نشينی و چرخش تاکتيکی • 
رژيم در زمينه هسته ای را نه ناشی از سياست وقت کشی و يا درماندگی رژيم 

اينان معتقدند اين . بلکه آنرا ناشی از بسر عقل آمدن زمامداران ايران ميدانند
مسأله را ميبايست به فال نيک گرفت چرا که ميتواند سر آغاز عصر جديدی در 

البته هيچ ناظر تيز بينی بر امور ايران نميتواند با اين . اصالحات در ايران باشد
 ...تحليل موافق باشد 

 
 عقب نشينی رژيم، در غلتان و آب نبات . ١

در طی چند روز گذشته جامعه جهانی شاهد اعالم دو خبر مهم در زمينه بحران 
با اعالم سفر غير منتظره رجب طيب اردوغان نخست وزير . هسته ای ايران بود

ترکيه به ايران در پايان هفته گذشته همزمان با سفر رئيس جمهور برزيل به 
تهران شواهد حاکی از عقب نشينی نسبتًا مهم حاکميت اسالمی در زمينه هسته ای 

کيلوگرم  ١٢٠٠ظاهرًا رِژيم ايران توافق کرده است . از مواضع قبلی خود بود
درصد  ٢٠کيلوگرم اورانيوم  ١٢٠اورانيوم کم غنی شده را در ازای دريافت 

غنی شده برای رآکتور اتمی دانشگاه تهران جهت مصارف طبی به ترکيه تحويل 
دهد؛ کاری را که در طی هفت ماه گذشته پس از نشست وين موکدًا از آن سر باز 

رژيم ايران در اين دوره همواره بر لزوم نگهداری اورانيوم غنی شده . زده بود
هنوز مرکب توافق سه جانبه ايران، ترکيه و برزيل . در خاک ايران تأکيد ميکرد

خشک نشده بود که دولت آمريکا از زبان وزير امور خارجه خود خانم کلينتون 
اعالم کرد که در زمينه اعمال تحريمهای جديد توافق چين و روسيه را بدست 

از قرار بنا به . آورده و آنرا به شورای امنيت سازمان ملل ارائه خواهد کرد
اين عکس العمل آمريکا خشم ) ٢٠١٠مه  ١٩گلن کسلر، (گزارش واشنگتن پست 

دولت های ترکيه و برزيل را که اکنون مدتيست زمينه را برای باج گيری بيشتر 
در همين . نظامی حاکم بر ايران فراهم ديده اند، دامن زده است-از مافيای آخوندی

تن از راه يافتگان به مجلس شورای اسالمی و از جمله  ٢٣۴زمان اعالم شد که 
علی الريجانی رئيس مجلس شورای اسالمی که مدتی پيش توافقهای مشابه را به 

تشبيه کرده بود، از اين توافق حمايت کرده و " در غلتان و گرفتن آب نبات"دادن 
خواستار پايان دادن به مشاجرات درونی جبهه ارتجاع و به نمايش گذاشتن صف 

 . واحد در مقابل مخالفين و جامعه بين المللی شده اند
الزم به تذکر است که قرارداد سه جانبه فعلی در اصل شبيه توافق اکتبر گذشته 

در وين است که دولت ايران پس از موافقت اوليه در نتيجه اختالفات درونی بدان 
تفاوت دو توافق در اينست که در اکتبر سال گذشته ميزان اورانيوم . پشت نمود

در صد  ٨٠معادل ) کيلوگرم ١٢٠٠(غنی شده که قرار بود تحويل روسيه شود 
عالوه بر اين در توافق . در صد آنست ۵٠کل موجودی ايران و اکنون حدود 

فعلی دولت ايران اعالم نموده که کماکان حاضر نيست از غنی سازی اورانيوم تا 
محتمًال از نقطه نظر دولت آمريکا و غرب . در صد صرفنظر کند ٢٠ميزان 

توافق سه جانبه فعلی بيشتر تاکتيکی از جانب رژيم برای وقت کشی و ايجاد 
درعين حال بنظر می آيد که . تفرقه ميان دول غربی، چين و روسيه تلقی می شود

اما از آنجا که . دولت آمريکا چرخش جديد رژيم را کامًال منفی ارزيابی نميکند
حکومت اسالمی ايران اصوًال اعتماد بين المللی را از دست داده و اساسًا تنها 

زبان زور و فشار را درک ميکند، لذا حرکت غير مترقبه ديروز دولت آمريکا 
) روند چهارم در شورای امنيت سازمان ملل(يعنی پيگيری تحريمهای جديد 

نميتواند زياد تعجب بر انگيز باشد، و احتماًال بقصد گرفتن امتيازهای بيشتری از 
تحريمهای احتمالی سازمان ملل باحتمال زياد تأثير . رژيم ايران تنظيم شده است

اقتصادی زيادی نخواهد داشت، ولی در عرصه سياسی رژيم را هر چه بيشتر 
تحريمهای خارج از چارچوب سازمان ملل توسط دول . بانزوا خواهد کشانيد

 . غربی احتماًال دارای تأثير اقتصادی بيشتری بر جامعه ايران خواهند بود
پيچ و تابها و چرخشهای رژيم اسالمی در زمينه بحران اتمی يادآور سياستهای 

رژيم در دوران جنگ ايران و عراق است که پس از فتح خرمشهر، عليرغم 
پيشنهاد امتيازهای هنگفت از جانب دول همسايه عربی حاضر به پايان جنگ 

نگرديد؛ تا باالخره نيز با قبول هزينه های مرگبار برای ايران مجبور به 
اکنون نيز رِژيم که کسب دانش ساخت . سرکشدن جام زهر توسط خمينی گرديد

بمب اتمی و يا توليد آنرا بمثابه تضمين و بيمه نامه برای تثبيت قدرت سياسی 
خود ارزيابی ميکند، با مواجهه با جبهه مشترک جهانی از جمله چين و روسيه و 
بحران اقتصادی و اجتماعی در داخل و تهديد جنبش سبز دچار سرگيجه و تشتت 

 نتيجه . درونی گرديده جامعه ايران و جامعه بين المللی را به بازی گرفته است

او اساسا يک عضو . اند بسياری شاهد ضرب و شتم از طرف او در دادگاه بوده
. بوده و بعدا بعنوان قاضی انتصاب شده است »حفاظت اطالعات سپاه پاسداران«

دانيم  دانم که صالحيت و يا مدرک الزم را برای اين کار داشته و يا نه اما می نمی
شناسيم و هشدار داده  ما چنين افرادی را می. که عضو سازمان نامبرده بوده است

 . بوديم که در برابر اعمالی چون اعدام ساکت نخواهيم نشست
های دفاع مشروع ما تشکيالتی مخفی داشته و اهداف  نيروهای نظامی ما و کميته

در صورتی که فشاری بر خلق وارد شده که بايد جوابی . شناسند خويش را می
ها  کنيم روی دهند، آن شان می عنوان »خط قرمز«برای آن داد و يا اعمالی که ما 

 »فصيح ياسمنی«اين فرد در جواب به اعدام . کنند وارد عمل شده و اقدام می
 . مجازات گرديد

ای نظير چيزی که شما در نظر داريد، « محاکمه«ماهيت مجازات اين فرد و 
 . بسيار متفاوت است

اگر در حين عمليات، پاسداری کشته نشود ولی بشدت مجروح شود و : وحدتی
: نياز به کمک فوری داشته و خود را تسليم نمايد، افراد پژاک با او چه می کنند

 آيا او را رها می کنند، يا سعی می کنند نجاتش دهند؟
مان را  ما پايبند به اصول انسانی بوده و عواطف آنی و يا مقطعی اعمال: کاردوخ
پاسدار و يا هر فرد ديگری اگر مجروح شود، مورد معالجه قرار . زند رقم نمی

در صورتی که فردی از اعضای ما . گرفته و کامال انسانی با او رفتار خواهد شد
حزب به  »ی انضباطی کميته«رفتاری مغاير با اين اصول نشان دهد نيز از جانب 

حتی در اين مورد اگر عملی خالف اصول انسانی و . شود جرم وی رسيدگی می
يا چارچوب رفتار با مجروحين و اسرا روی داده و ثابت شود، آماده هستيم تا در 

 . برابر افکار عمومی جوابگوی آن باشيم
اگر ناچار . سازمانی هستيم که معتقديم بايد در چارچوب اصول انسانی عمل نمود

. های آن رعايت گردد از انجام اموراتی نظامی هم باشيم، بايد اصول و پرنسيب
خواه  سازمانی آزادی. ای بر عملکردمان وارد آيد در اين مورد حاضر نيستيم لکه

 . تواند غير از اين عمل نمايد نمی
هست که در " عملياتی انتقام جويانه"در سايت پژاک مطلبی با عنوان : وحدتی

يک نگاه حدس زدم که در نکوهش عمليات نظامی جمهوری اسالمی ايران در 
منطقه و گزارشی از قتل مردم بيگناه توسط حکومت در انتقامجويی از پژاک 

اما با خواندن گزارش متوجه شدم که برعکس، اين پژاک است که در . است
گريالهای حزب حيات آزاد کردستان، پژاک، " کارنامه خود درج می کند که 

در اين دو "و با افتخار ادامه می دهد که " عملياتی انتقام گيرانه انجام دادند
 ."پاسدار کشته و شمار زيادی نيز مجروح شدند 17عمليات به طور کلی 

شما عمليات انتقامجويانه و کشتن انسانهای بيگناه را در به اصطالح 
 از رژيم جمهوری اسالمی چگونه توجيه می کنيد؟ " انتقامجويی"

بينيم  نمی »افراد بيگناه«اوال ما نيروهای فشار و نيروهای نظامی را : کاردوخ
. دانيم نيز می »خورده فريب«دولت و يا حتی بخشی از آنان را  »آلت دست«بلکه 

مثال نيروهای مزدور کرد که در مقابل امتيازات مالی، فريب نظام را خورده و 
دوما به نظر شما هنگام انجام عملياتی در چارچوب . شوند از خود بيگانه می

توانيد اين  بايد چه نوع هدفی را برگزيد و يا شما چگونه می »دفاع مشروع«
 را برای نيروهای نظامی ما توجيه نماييد؟  »گزينش«
 »شکنجه«شده،  »دستگير«کسانی هستند که بصورت غيرقانونی  »افراد بيگناه«

فشار و «شوند، نه کسانی که بخشی از دستگاه  می »آواره«گشته و  »اعدام«شده، 
اگر از اين پنجره به مسئله نگريسته شود، . هستند »ظلم و ستم«و  »سرکوب

 . گردد معنی انتقام نيز درک می
ها  ی فارسی اين عمليات ی تکنيکی نيز وجود دارد، به نظر من ترجمه يک مسئله

ی نظامی است،  در حوزه  »دفاع مشروع«است که شکل عملی   »مقابله به مثل«
 . ای صحيح نيست اين ترجمه. »جويی انتقام«نه 

از اينکه به پرسش های من درباره حزب پژاک پاسخ داديد، تشکر می : وحدتی
 .کنم

 . تان درود بر شما و آرزوی موفقيت در کارهای: کاردوخ
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 به ايران؟ ” اردوغان“يا قرباني در راه سفر ” محارب“اعدام 
سياست خارجی جمهوری اسالمی همان اندازه اهريمنی است که 

 سياست داخلی آن 
 انور سلطانی 

 اخبار روز
در رابطه با اعدام ناگهانی، غيرقانونی، و غيرانسانی پنج زندانی بيگناه در روز 

در ايران، مطالب بسياری نوشته و گفته شد، اما آنچه در  ١٣٨٩ارديبشت ماه  ١٩
هيچ منبعی گفته نيامد تقارن اعدامها با سفر رجب طيب اردوغان نخست وزير 

ترکيه و وزير خارجه آن کشور به ايران و توافقهای پنهانی بين دوکشوری است 
 . که هردو در سياستهای ضدکردی خود بر ديگری پيشی ميجويند

اين واقعيت پرسش بر انگيز است که چهار تن از پنج اعدامی اخير ايران متهم به 
بودند و اعدام عجوالنه آنها ) پژاک(همکاری با حزب زندگی آزاد کردستان 

درست در روزهائی انجام شد که خبرگزاريها خبر از تعويق يا عدم انجام سفر 
سفری که برای خامنهای، احمدی  –برنامهريزی شده اردوغان به ايران ميدادند 

 . نژاد و همه سيستم سياسی جمهوری اسالمی ضرورت حياتی داشت
آنها از پيش خودرا برای قبول شرايط مبادله اورانيوم در خاک ترکيه آماده 
کردهبودند و بی صبرانه منتظر انجام سفر اردوغان و لوال داسيلوا رئيس 

جمهوری برزيل بودند که به موافقت خود رنگ يک توافقنامه بين المللی داده، 
آنرا در افکار عمومی، توفيقی سياسی برای خود و نه يک تسليم در برابر فشار 

جمهوری اسالمی از آمادهشدن پيش نويس . کشورهای جهان آزاد قلمداد کنند
طرح تحريم ايران درنشست اعضا شورای امنيت سازمان ملل متحد آگاه بود و 
نياز فوری به حضور سران دو کشور عضو غيردائم شورای مزبور در تهران 
برای اعالم موافقت خويش و بی اثر کردن اقدامات آمريکا و اروپای غربی در 

 . تصويب طرح مزبور داشت
از سوی ديگر، دولت ترکيه از استيصال سران جمهوری اسالمی و ميزان 
ضرورت اجالس تهران برای آنان آگاه بود و در برابر انجام خواست آنان، 

اعدام کسان : گذشته از امتيازات سياسی و اقتصادی، خواست ديگری داشت
حزبی که در پيوند آشکار با حزب  –منسوب يا متهم به همکاری با پژاک 

ترکيه . ، حزب مخالف حکومت ترکيه قراردارد)ک. ک. پ(کارگران کردستان 
ک تشديد . ک. در ماههای اخير نهتنها عمليات خودرا عليه اعضا و رهبران پ

آنان را دستگير و از فعاليت احزاب " هياتهای صلح"کرده است، بلکه اعضای 
همچنين، . قانونی کردها به اتهام همفکری با حزب مزبور جلوگيری کرده است

طی هفته گذشته کاروان نظامی ارتش ترکيه به سوی کردستان و مرزهای آن 
جائی که پايگاه اصلی گريالهای کرد ترکيه در  –کشور با کردستان عراق 

به يک سخن، دولت ترکيه جنگی تمام . است به راه افتادهاند" قنديل"کوههای 
اين . عيار عليه کردهای خود و همه آنان کهدر پيوند با آنانند بهراه انداخته است

جنگ مرز نميشناسد و در عراق و سوريه و ايران، حتی اروپا دنبال می شود، و 
اين جوهر معادله دو مجهولهای است که ظاهرا همگان، از جمله وکيل مدافع 

شجاع اعداميان را از چرائی اعدام ها، سرعت اجرای احکام، و مراعات نشدن 
     .مقدمات آن حتی بر طبق قوانين خودساخته آيت اهللا ها، دچار تعجب کرده است

تنها سه روز پس از اجرای احکام اعدام جوانان بيگناه بود، که رجب طيب 
اردوغان با انجام سفر خود و وزير خارجهاش به ايران موافقت کرد و دو روز 

ارديبشت  ٢٧پس از آن، سر از تهران در آورد، آنگاه در سحرگاه روز دوشنبه 
، درست يکهفته پس از اجرای احکام اعدام، )ميالدی ١٧/٥/٢٠١٠( ١٣٨٩ماه 

دستهای احمدی نژاد، لوال دا سيلوا، و اردوغان به نشانه پيروزی مذاکرات باال 
ترکيه در کنار رئيس جمهوری کشور " اسالمی"رفت و نخست وزير حزب 

ايران توافقنامه امضا شده را جشن گرفتند و بسالمتی يکديگر پيالههای " اسالمی"
        .سر کشيدند" اسالمی"

توافق های پشت پرده و مفاد شرايطی که ترکيه برای سفر نخست وزيرش به 
ايران بر اين کشور تحميل کرد، تنها با گذشت زمان و احتماال در آينده روشن 

شيرين علم : خواهد شد، ولی اين بخش از توافق ها از هم اکنون روشن است
هولی، فرهاد کمانگر، علی حيدريان و فرهاد وکيلی قوچ قربان سفر ميمنت اثر 

رجب طيب اردوغان به ايران و تالش برای حفظ آبروی سياسی مقامات دور از 
نفر پنجم يعنی مهدی اسالميان که از آنها ! اخالق سياسی جمهوری اسالمی شدند

هم بيگناه تر بود، تنها برای رد گم کردن و کاستن از زهر اعدام جوانان کرد در 
     .افکار عمومی، به جمع آنان افزوده شد

!" الئيک"اين اقدام ناجوامردانه دولتمردان جمهوری اسالمی ايران و دولت 
 ! ترکيه بی جواب مماناد

 ! ياد پنج شهيد بيگناه راه اين توافق اهريمنی هميشه زنده باد
 

چنين سياستی وارد آوردن خسارات عظيم به اقتصاد ايران، انزوای شديد بين 
اگر . المللی و قرار دادن ايران در معرض خطر يک جنگ ويرانگر بوده است
بخوهيم به عمق سردرگمی و تشتت رژيم پی ببريم کافيست به فرايند سفر 

وی که بنا به گزارش خبرگزاريها قرار بود در . اردوغان به تهران نظر افکنيم
ابتدا همزمان با لوال دا سيلوا رئيس جمهوری برزيل به ايران سفر کرده تا توافق 

قبًال تدارک ديده شده را امضاء کند در روز جمعه گذشته ناگهان اعالم کرد که 
سپس در نتيجه عقب نشينی ايران، در طی دو روز اين . بايران سفر نخواهد کرد

 . تصميم را تغيير داده به ايران سفر کرد
 
 جنبش سبز و بحران هسته ای . ٢

بر آزاديخواهان ايران پوشيده نيست که سالمت مردم و منافع ملی ايران ايجاب 
. ميکند که حاکمان فاسد، تبهکار و مرتجع ايران به سالح هسته ای مجهز نگردند

در نتيجه تحويل اورانيوم کم غنی شده بخارج کشور برای دريافت اورانيوم مورد 
بمنظور جلوگيری از (نياز مصارف طبی اگر همراه با توقف غنی سازی بيشتر 

باشد، ميبايست ) ايجاد اورانيوم بيشتر غنی شده که دارای مصرف نظامی است
رژيم ايران بنا شواهد زياد از . مورد پشتيبانی اپوزيسيون و جنبش سبز قرار گيرد

جمله لو رفتن تأسيسات اتمی طبس و پايگاه مخفی نزديک قم و عدم همکاری با 
آژانس بين المللی اتمی در مورد فعاليتهای اتمی خود دست به پنهانکاری زده و 

لذا جنبش سبز ميبايست با اتخاذ . اعتماد جامعه جهانی را کامًال از دست داده است
مواضع صحيح صلح آميز در مورد بحران هسته ای سعی کند تا اعتماد جامعه 

متأسفانه رهبران نمادين جنبش سبز از جمله آقای . جهانی را بخود جلب نمايد
موسوی در مورد توافق وين در اکتبر گذشته مواضح صحيح اتخاذ نکرده و به 

هم اکنون نيز . موضع ناسيونالبسم کاذب، پوپوليستی و غرب ستيزانه در غلطيدند
گردانندگان سايت جرس با درج مقاالتی در مورد بحران هسته ای که تفاوت 

حاکم بر ايران ندارد، حقيقتًا آب را گل " اصولگران"چندانی با مواضع بزعم آنان 
بطور مثال ماه . آلود کرده و حمايت بين المللی را به جنبش سبز تضعيف ميکنند

نشست واشنگتن؛ خلع سالح "گذشته در مقاله ای بقلم هدی يگانه تحت عنوان 
به باراک اوباما در پی نشست دو روزه ) ١"(جهانی يا دشمن جديد هسته ای

کنترل سالحهای هسته ای با شرکت سران بسياری از کشورهای جهان خرده 
گرفته ميشود که وی در عوض توجه به فعاليتهای هسته ای اسرائيل بيجهت در 

در اين زمينه . مورد فعاليتهای هسته ای جمهوری اسالمی شبهه ايجاد ميکند
آمريکا تالش دارد که کشورهای جهان را متقاعد کند که ايران يکی : "ميخوانيم

از کشورهائی است که بايد فعاليتهای هسته ای اش کنترل شود و در حالی که 
هنوز هيچ مدرکی دال بر فعاليتهای نظامی ايران از سوی سازمانهای بين المللی 

منتشر نشده است و حاکمان ايران بر اين باورند که فعاليتهای هسته ای ايران زير 
آقای ) همانجا."(ساعته دوربين های آژانس صورت ميگيرد ٢۴نظر مانيتورينگ 

يگانه در مقاله خود هدف اصلی دولت اوباما را در مبارزه با گسترش سالحهای 
هسته ای و جلوگيری از افتادن آنها بدست سازمانهای تروريستی را در واقع 

در هر : "وی مينويسد. بهانه ای برای گسترش حضور آمريکا در منطقه ميداند
حال آمريکا بار ديگر برای توجيه سياستهای برون مرزی و حفظ هژمونی خود، 

اينک سران کاخ سفيد با طرح نگرانی تازه برای . در صدد يافتن هم پيمان است
ميخواهند مقدمات حضور پر  —"سازمانهای تروريستی اتمی"–امنيت آمريکا 

 ." رنگتر خود در افغانستان و خاورميانه را فراهم کنند
در درون جنبش سبز هستند کسان ديگری که عقب نشينی و چرخش تاکتيکی 

رژيم در زمينه هسته ای را نه ناشی از سياست وقت کشی و يا درماندگی رژيم 
اينان معتقدند اين . بلکه آنرا ناشی از بسر عقل آمدن زمامداران ايران ميدانند

مسأله را ميبايست به فال نيک گرفت چرا که ميتواند سر آغاز عصر جديدی در 
البته هيچ ناظر تيز بينی بر امور ايران نميتواند با اين . اصالحات در ايران باشد

 . تحليل موافق باشد
منافع ملی ايران و عقل سليم ايجاب ميکند که فعالين، رهبران نمادين و ساير 

مبارزين جنبش سبز در مناقشه جمهوری اسالمی با جامعه جهانی و در تحليل 
نهائی با مردم ايران دسايس رژيم و ماهيت خدعه گر آنرا افشاء کرده و بديل 

 . ديگری را به جامعه جهانی عرضه کنند
 
  ٨٩ارديبهشت  ٢٩چشمه، . م

 
 : زيرنويس

 ٢۵، جرس، "نشست واشنگتن؛ خلع سالح جهانی يا دشمن جديد هسته ای"  .١
     .٨٩فروردين 
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خبر می رسد . کلمه طيبه ديگری است که نظام سخت به آن عالقه دارد" اعدام"
. نام دو اعدامی هم به رسانه ها می رسد. که اعدام های ديگری در راه است

او به شدت از درد پا رنج مي برد، به . سال دارد ٧٠محسن دانش پور مقدم که 
اوداروهايی می خورد . طوريکه حتی نمی تواند مثل بقيه زندانيان دستشويی برود

می خواهند اوو فرزندش احمد دانش . که بر اثر آنها همه چيز را فراموش می کند
زنده " قاتل"ودر عوض برای . پور مقدم را ذيل کلمه طيبه اعدام قرار بدهند

يادشاپور بختيار که گفته می شود با کلوتيلد رايس تاختش زده اند، فرش سرخ 
کاظم جاللی، سخنگوی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی . پهن می کنند

و " اسوه مقاومت"را " تروريست"مجلس، در اين مراسم استقبال رسمی، 
 . می خواند" قهرمان"

همکاران کاظم جاللی هم که در ميانشان حتی يک امنيتی و نظامی نيست، 
می " پنجره"دادستان تهران به نشريه . خواستار دستگيری سران فتنه می شوند

خورده ديگر  و آانديداى شكست) موسوی(بسيارى از مواضعى آه وى : "گويد
اند، جرم است؛ اما چون نظام اسالمى براى تعقيب آنها بر   انتخابات اخير گرفته

 ."ايم  آند، آن را موآول به زمان مناسب آرده  اساس مصالحى عمل مى
صادق . را حيدر مصلحی وزير اطالعات هم تکرار می کند  همين حرف

در برخورد با سران جنبش : "را توضيح می دهد " مصلحت نظام"الريجانی 
 ."کنم سبز برخالف نظر رهبر عمل نمی

ی که در مورد همه چيز "رهبر. "می رسد" رهبر"و همه حوادث به کلمه طيبه 
از مساله اتمی تا نامگذاری يک اتوموبيل، نصب مجسمه درنمايشگاه تهران و 

 . تشکيل دفتر نامگذاری تصميم گيرنده است
مسئولين همه نهادهای فرهنگی را تغيير  بنا براين عادی است که اين هفته 

خود را بجايشان بگذارد؛ و به رسم هر ساله " خارج"بدهدوشاگردان کالس درس 
 . لقب گرفته است" نمايشگاه مرگ کتاب"به ديدار نمايشگاه کتاب برود که امسال 

نمايشگاه کتاب و اهدای چفيه و گريهء "گزارش تفصيلی بازديدرهبر از 
البته اشاره ای هم به حذف صدها اثر نويسندگان برتر ايران وجهان از   "مشتاقان

آيت اهللا خامنه ای در جريان بازديد : "به گزارش سايت آتی نيوز. نمايشگاه ندارد
از نمايشگاه به مجسمه های دو متری سربازان هخامنشی برخورد می کند و بعد 
از لحظاتی با لحنی جدی خطاب به وزير ارشاد خواستار جمع آوری مجسمه ها 

غرفه انتشارات مشاهير و . به انجام می رسد" فورا"دستوری که ." می شود
: بی دليل نيست که وبالگ سهرابستان می نويسد. پلمپ می شود  مفاخر ايران هم

 ."تهران پيدا شد  دزد مجسمه های"
قرار دارند که بايد همراه سربازان هخامنشی " خبيثه"مشاهير ايران ذيل کلمه 

شايد هم آنها را به بستر خشک بختگان، دومين درياچه بزرگ ايران . محو شوند
 . اين هفته خشک شد  بسپارند که

هر دو هم . ترفند. نمايش: ديگرند" طيبه"در سياست خارجی نظام واژگان  
 . درهفته پايانی ارديبهشت به بکار گرفته می شوند

ترکيه و برزيل وجمهوری اسالمی، به . به سه می رسد 15اجالس تهران از 
 . توافقی در مورد مساله اتمی دست می يابند و در بوق می کنند

تالش ديپلماتيک ايران برای متوقف "هالری کلينتون پيش ازاغاز اجالس آن را 
 . ارزيابی می کند" کردن اقدامات در شورای امنيت

نيست چقدر بابت اين مشارکت نصيب   که معلوم  وزير امور خارجه ترکيه
: خزانه کشورش کرده است، هنوز امضای توافق نامه خشک نشده، می گويد

تحريم بيشتر جمهوری اسالمی با وجود موافقت تهران با مبادله سوخت اتمی "
 ." ديگر توجيهی ندارد

های بزرگ جهان را به مذاکرات تازه درباره برنامه  رئيس دولت کودتا قدرت
 . ای ايران فرا می خواند و اصرار دارد توافقنامه رابپذيرند هسته

حتی رجب طيب  . برخورد با توافقنامه توام با احتياط، شک و مخالفت است
اردوغان، نخست وزير ترکيه، يک روز پس از توافق تهران برای امانت گذاشتن 

شده در خاک اين کشور، می گويد که اگر ايران در عرض يک ماه  اورانيوم غنی
 . به اين توافق عمل نکند، تنها خواهد ماند

بررسی تحريم ايران را آغاز می   بی توجه به توافقنامه تهران  شورای امنيت
پيش نويس چهارمين قطعنامه تحريمی شورای امنيت عليه ايران که توسط . کند

پنج عضو دائم اين شورا و آلمان تدوين شده، به ده عضو غيردائم اين نهاد ارائه 
 . می شود

طبق . روزنامه نيويورک تايمز بخش هائی از قطعنامه جديد را منتشر می سازد
تر خواهد شد و در صورت امتناع ايران از  ها گسترده اين گزارش دامنه تحريم

های بانکی و صنعتی بيشتری هدف تحريم قرار  سازی اورانيوم، سيستم توقف غنی
 . خواهند گرفت

 .شنبه اعالم می کند که در صورت تصويب  يک مقام ارشد آمريکا روز سه

 ترفند و تهديد
 هوشنگ اسدی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ژوليت بينوش در کن برای جعفر پناهی که در سلول انفرادی دست به اعتصاب 
شجريان می گويد بر رنج های مردم ايران . غذای خشک زده اشک می ريزد

می روند، به جوانان " قاتل"کودتا چيان با دسته های گل به استقبال . گريسته است
 . زانو می زنند" دشمن"ايران طناب های دار تازه بافته را نشان می دهند وپيش

گل سرخ پرپر ديگر را بر سردر باغهای گلش می  5ارديبهشت ايران که نام 
 . آويزد، با خاطره ابدی فرزاد کمانگرو يارانش به پايان می رسد

گل های سرخ ايران بايد زير پای طالبان شيعه له شوند، تا معلمی چون فرزاد 
آبادی رييس ستاد کل نيروهای مسلح به مردم درس ادبی  نباشد و سرلشگر فيروز

به دستور "دفتری که . آموخته است" گزينی نظامی دفتر واژه"راپس بدهد که در 
 . تشکيل شده است" به طور رسمی ٧۵مستقيم مقام معظم رهبری از سال 

هجمه به زبان هم جزو جنگ نرم : "گزيده فرمايشات سرلشگر بسيجی اين است
. فارسی هستند کننده زبان  زبان تهديد های خارجی فارسی رسانه. دشمن است

ما در . فارسی در برابر جنگ نرم مهاجم نوعی جهاد است  نگهبانی از زبان
طوری که اين کلمه ريشه بگيرد  بودن آن توجه کنيم، به  انتخاب واژه بايد به طيب

ای است که نه ريشه دارد و نه  کلمه خبيثه کلمه. و مردم از اين واژه بهره بگيرند
حکيم ابوالقاسم . رساند ميوه و برکت و ما را نيز به عزت و سربلندی نمی

تغييرات تحميلی از . فارسی و واليت و دين است  فردوسی جهادگر در راه زبان
ضرر هستند؛ ولی  ناپذير بی سری تغييرات اجتناب بيرون نيز دو نوع است که يک

 ."های مهاجم مضرند سری ديگر واژه يک
در گور بر " عجم زنده کرد بدين فارسی"بی شک حکيم ابوالقاسم فردوسی که 

" دوبله"خود می لرزد و کسی را می جويد که اين جمالت را برايش به فارسی 
نماينده مجلس خواستار محاآمه رهبران مخالفان  175کند، آنهم در هفته ای که 

 . می شوند  "سالگرد آودتاى انقالب تقلب"در ايران تا پيش از فرا رسيدن 
ای رابکار می برند که ريشه "طيبه"خرداد هم کلمات  22ديگر همراهان کودتای 

وزير اطالعات از . وميوه و برکت دارد وملت رابه عزت و سر بلندی می رساند
علی الريجانی در ديدار با فرماندهان اقتصادی سپاه که . می گويد" سرکوب"

افتخار می کند وتائيدش را هم " کودتای سپاه"همگی کت و شلواربه تن دارند، به 
 ". فرمودند؛ آودتای سپاه چيز خوبی است: "می گيرد که" امام"از 

عباس جعفرى دولت آبادى، دادستان عمومى و انقالب تهران که در زمان کوتاهی 
سعيد مرتضوی را پشت سر گذاشته و با گام های بلند به سوی شکستن رکورد 

را برای اولين بار از  67آدمکشی اسد اله الجوری روانه است؛ کشتار سال  
طرف نظام مهرتائيد می زند و بيشتر برای اينکه مهندس موسوی را شريک اين 

 . جنايت هولناک کند
: " يک سايت ايرانی تفسيری تفکر بر انگيز از سخنان دادستان به دست می دهد
کسانی که رسانه های افراطيون را می بينند و يا بحث های هدايت شده روی 

شبکه اينترنت را دنبال می کنند، می دانند که اين سخنان دادستان تهران کامال 
. شبيه سناريوی تند روهای خارح کشور برای مقابله با ميرحسين موسوی است

 ."اين مقابله پيش از انتخابات با موسوی شروع شده بود و هنوز ادامه دارد
باشدت " سرکوب. "نظام در تمام طول هفته جنبه عملياتی می گيرد" طيبه"کلمات 

بهاره هدايت . محسن آرمين ومسعود حيدری را دستگير می کنند. تمام ادامه دارد
و ميالد اسدی، دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، به ترتيب به نه سال 

دادگاه انقالب شادی صدر و . و نيم، و هفت سال حبس تعزيری محکوم می شوند
. زاده را به ترتيب به پنج و دو سال و نيم زندان محکوم می کند محبوبه عباسقلی

قرار بازداشت جعفر پناهی، کارگردان سرشناس تمديد می شود ومامورين شبانه 
 . به خانه اش يورش می برند تافيلم مجعولی را کشف کنند

برای همين هم . کلمه طيبه ديگری است که نظام به آن عشق می ورزد" زندان"
هزار  10را با ظرفيت" فشافويه"خرداد زندان  22قصد دارد به مناسبت سالگرد 

 . زندانی افتتاح کند
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 لوله كشي واليت فقيه
 نوشابه اميری

 
 
 
 
 
 
 
 

آقای خامنه ای، . دوستی می گفت واليت فقيه را در کشور لوله کشی کرده اند
حقی که اول . صاحب حقی مطلق. ولی مطلق فقيه، منبع اول است

مردم خس و "حاصل شد و اينک رسيده است به " ميزان مردم اند"براساس
قدرتی که . پاسخگو نيست و هر چه بخواهد می کند" طبعا"اين منبع . اند"خاشاک

، چاکری "آقا"منبع اش، زمين نباشد، زمينيان را چه به پرسش؟ اما از آنجا که هر
دارد و هر چاکرهم، نوکری، اين نوع نگاه به حکومت، تا پايين ترين سطوح 

 . نيزرفته و هرکس بساطی راه انداخته است بيا و ببين
به . و طائب، به احمدی نژادورحيمی  اينطوری است که می رسيم به مجتبی

به سعيد . اوين" آقا سيد"صفوی و احمدی مقدم؛ به حسين شريعتمداری و 
اينان نيز همگی، ... با حکم سفيد دستگيری" مامورگمنام امام زمان"مرتضوی و 

. به تقليد ازمنبع اول، قدرت شان بی حساب است و پاسخگويی شان در حد هيچ
می تازد، يکی در اوين؛ يکی در کهريزک، آن ديگری در " آقا"يکی دردفتر 
و بدين ترتيب، در پرتو .... در مجلس، آن ديگری در قوه قضاييه  کيهان، يکی

هر جا که رسيده اند، بند و بساط " سياه جامگان"، و لوله کشی واليت، "آقا"
 . قدرت غير پاسخگو پهن کرده اند به گشادی

آنکه رئيس . کافيست صحنه های حکومتی را بنگريم" بند و بساط"در ترسيم اين 
آنکه در . جمهور منصوب است، هيچ باکيش نيست از نقض قانون و دروغگويی

. اين وزارت و آن وزارت، لميده، صبح وزارت نفت می خرد، شب می فروشد
رقيب، به . آمده ست در عرصه اقتصاد. آن سوت، سرداريست در حال يکه تازی

آن يکی سردار بازجو، . تهديد از دور بيرون می کندو مخالف را، حذف فيزيکی
تيتر مرگ  روی کاغذ روزنامه، کيفرخواست می نويسد به جای مقاله و هر شب، 

 . می زند
آن سوتر دادستان، با کفش هايی که خون زهرا کاظمی برآن خشکيده ست، جان 

و درست همان گاه که رئيس باالتريش، . می خرد، سئوال کنکور می فروشد
 ". رهبر"شده ست، زير نظر " طالبان شيعی"سخنگوی 

در کهريزک را می بندد؛جاعل مدرک، " ريفيقش"رهيافته مجلس، پرونده جنايت 
. با حکم رسيدگی به مدارک مجعول، حقه بازی اعضای حلقه را، ماله می کشد

رئيس منصوب دانشگاه، ديوارهای دور دانشگاه باالتر می برد تا چکمه پوشان، 
سلول ها؛ " خدای"می شود " آقاسيد. "جان پاک جوانان ميهن مارا لگدکوب کنند

سفير جمهوری اسالمی، در . همان سلول ها که قانونش تجاوزست و شکنجه
 ..... سفارت خانه اش، بساط تمشيت به پا می دارد، 

دارندگان انشعاب نيز . در اين شرايط است که واليت فقيه، لوله کشی می شود
اند؛ بيرون از آن، چوب بی قانونی است که همه "حلقه"همانان اند که در 

 . جاباالست و عجبا که به نام قانون
دارندگان انشعاب، می توانند بکشند بدون نياز به پاسخگويی؛ قاتل باشند و حلقه 

اختالس ميليونی کنند بی هراس از تاوان؛منافع ايران بر باد دهند و . گل برگردن
آن بااليی . در ولی فقيه" ذوب شدگان"و همه هم به نام .... باالتر رود رتبت شان

آقايان است؛ آقايانی که " نظم نوين"هم البد دلش خوش، که جهان در انتظار 
" ماه"فروپاشيدبا همه دبدبه و کبکبه و پايی که به" نظم آهنين"فراموش کرده اند 

رسيد، چه برسد به اين لوله کشی من درآوردی که بوی نامطبوعش، جهان را 
 . برداشته است

 . گفته باشيم. را هم خواهد بست" آقا"اين بوی دل آزار، راه نفس  
 
 
 

المللی  ها و بنادر بين آب های ايرانی در  نويس قطعنامه جديد، تمام کشتی پيش
اين قطعنامه همچنين شامل بندی برای بازرسی دقيق از . بازرسی خواهند شد

های آزاد به مقصد ايران  های مختلف و آب هايی است که از بنادر کشور محموله
در صورت مشاهده هرگونه محموله مشکوک نظامی مربوط به . در حرکتند

 . تسليحات متعارف و موشکی، کشورها موظفند آنها را ضبط کنند
استنی هوير، رهبر اکثريت دمکرات مجلس نمايندگان آمريکا، اعالم می کند که 

های بيشتر اين کشور عليه جمهوری اسالمی  کنگره آمريکا اليحه اعمال تحريم
 . ايران را تا کمتر از دو هفته ديگر برای تصويب آماده خواهد کرد

غروب چهارشنبه، منوچهر متکی، وزير امور خارجه دولت کودتا، با اشاره به 
تالش اياالت متحده، بريتانيا و فرانسه برای تصويب يک قطعنامه تازه عليه 

 . ای وجود ندارد ايران، می گويد ديگر شانسی برای تصويب چنين قطعنامه
بعد قطعا روشن خواهد شد که آيا توافقنامه تهران براساس " نگاه هفته"تا 

ديدگاههای برخی مفسران به سود منافع ملی ايران است؟ آيا به گفته کسانی از 
کشی؟ و واکنش   اصولگرايان عقب نشينی است؛ و يا ترفند جديدی برای وقت

 نمايش جمهوری اسالمی چه خواهد بود؟ -جهان به اين ترفند
جمهوری " پاسخ پرسش های باال هر چه باشد، بار ديگر ثابت می کند که 

برای . تحريم جهانی بخشی از اين زور است. جز زبان زور نمی فهمد" اوباش
اندو زندان و شکنجه و " خبيثه"کلمات آزادی و رای ومردم و حقوق بشر " نظام"

 ". طيبه"اعدام و نيرنگ 
  

 !خانم ها، آقايان
درآستانه ماهی که جنبش سبز متولدشد، وضع ميهن زخمی از اين قرار است که 

ديگر دختران جرات نمی کنند اگر در جامعه به :"دختر شهيد باکری می گويد
مشکلی برخوردند به يک نيروی امنيتی مراجعه کنند چون همان نيروی امنيتی 

از گرانی، تورم، فساد و اعتياد در جامعه که بگذريم ... اولين مشکل آنهاست
راستی اين روزها باج ... شوند اخالق و مفاهيم اخالقی ديگر در جامعه يافت نمی

ايم و نام خليج  دريای خزر را تقريبًا از دست داده... دادن به بيگانگان مد شده
موالنا را از ما . کنند و هيچ کس عين خيالش هم نيست فارس را دارند عوض می

فکر کنم چند صباحی که بگذرد نام ايران را . گرفتند و هيچ کس صدايش در نيامد
کجاييد مردانی که برای يک وجب از اين خاک جان خود را فدا . هم از ما بگيرند

ايم، تعجب کردی نه؟ من  ها شده خودی ما جز دسته غير.... خبر خوب…کرديد
خودم هم تا يک سال پيش فکر می کردم خيلی خودی باشم، فکر می کردم خون 
. دادن برای اين آب و خاک تضمينی است تا تو را در دسته خودی ها قرار دهند

اما بگويم که خوشحالم زيرا در دسته ما انسانهايی پاک قرار دارند، تو هم دسته 
ما را بايد بشناسی، مهندس موسوی را که به ياد داری؟ آقای خاتمی که در آلمان 

همينطور که . به مسجدش می رفتی را چطور؟ اينان سرشناسان دسته ما هستند
بيای پايين نامهايی آشنا را خواهی ديد چند تن از همرزمانت هم با ما هستند تا به 

 ... "پايين که برسی ما هستيم راستی خانواده شهيد همت هم جز دسته ما هستند
کنندکه اينگونه القا کنند  تالش می: "وزير اطالعات دولت کودتا می گويد

وضعيت فتنه با سرکوبی که پيدا کرده . ها خواهيم داشت هايی را در خيابان آشوب
 ."ای نيست که بتواند حرکتی داشته باشد به گونه

اجازه دهند جامعه ی مدنی در تظاهراتی : "پاسخ را بايد از مهندس موسوی شنيد
مدنی و مسالمت آميز مبتنی بر اساس اصل بيست و هفت قانون اساسی نظر خود 

 ."را اعالم کنند
اين تظاهرات مدنی نشان خواهد داد که جنبش آزاديخواهی ايران چه دامنه ای 

که شجريان با افتخار تمام خود را " خس وخاشاکی"دارد و با همه سرکوب ها 
جزوآن می داند، کدامين رودسبز آزادی را در خيابانهای ميهن جاری خواهد 

 . کرد
 . به خرداد ماه می رسيم

را در آلمان به " ندا"نادر مشايخی، رهبرسابق ارکستر سمفونيک تهران، اپرای 
 :وايران يک صدا فرياد خواهد زد. برد روی صحنه می

 .ما همگی ندائيم، ما همه يک صدائيم -
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 هنر

 اگر دوباره بازگردم
  عزمم را جزم می کنم

 تا بدانم 
 پرندگان نو آموز،

 چگونه پرواز می کنند؟
 

 چلچله های مسافر، 
 چرا مبهوت و غريبانه،

 بر سيم های طوالنی ديرک های کنار راه
 در صفی دراز

 کنار هم می نشينند؟
 

 جويباران از کجا می آيند؟
 و مقصدشان کجاست؟

 
 !اگر دوباره بازگردم! آه

... 
 
 است " اگر دوباره بازگردم"نام اصلی اين شعر *
رنگين کمان در "سروده باال پيش از اين در مجموعه اشعار *

 ١٣٨٢نوشته خسرو باقرپور، نشر بيستون، آلمان، بهار " زمهرير
 .درج شده است

 
 
 
 
 

 بازگشت 
 عبداهللا په شيو 

 خسرو باقرپور : مترجم
 
 
 
 
 

اگر نگوئيم محبوب ترين اما بی شک يکی از " شيو عبداهللا په
او در . ترين شاعران کرد در هر چهارپاره کردستان است محبوب

واقع در چند کيلومتری " بيرکت"شمسی در روستای  ١٣٢۴سال 
فارغ " شيو په. "در شمال کردستان عراق متولد شده است" اربيل"

پاتريس "ی زبان و ادبيات کردی از دانشگاه  التحصيل رشته
وی همچنين صاحب کرسی استادی ادبيات . مسکو است" لومومبا

" شيو په"شيوايی کالم و تسلط . ليبی بوده است" الفاتح"در دانشگاه 
بر زبان کردی، با وجود استفاده وی از قوالب نوين شعری، 

های او را چنان در ميان مردم کرد محبوب کرده است که  سروده
ی خويش  بسياری از اکراد، حداقل شعری از وی را درحافظه

از معدود شاعران کرد است که اشعارش به زبان " په شيو. "دارند
يکی از "* بازگشت"شعر . های ديگر ترجمه و مقبوليت يافته اند

است و هرچند در اينجا بخشی از آن به " شيو عبداهللا په"های  سروده
 . فارسی برگردانده شده است، زيباست

 
 !اگر دوباره بازگردم! آه

 سپيده دمان، 
 همچون بره ای نوپا،

 در چمنزاری با طراوت و شاداب،
 !غلت می زنم

 و گياه گسی را سير می جوم
 پا هايم 

 و
 ساق هايم را

 تا انتهای خستگی 
 به ژاله های سرد می مالم

 
 اگر دوباره بازگردم

 از گردکان داری باال بلند 
 !سنجاب آسا باال می روم

 
 ابری می شوم 

 پرسه زن بر سرير چمنزار
 يا چون بيدی مجنون

 گيسوافشان بر فراز جويبار
 اگر دوباره بازگردم! آه

 
 اگر دوباره بازگردم

 به هشيواری می نگرم
 به زردی نشستن گل گندم را،

 
 انار و سيب شدن شکوفه را،

 !و آشيانه ساختن پرنده را
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 ديوان زير برف 
 زيبا کرباسی 

 
 

 
 امشب ُکردترين فرزادم

 از دست های من بر نمی آيد دست    از دادم    از زادم
 در خبردار انگشت کهين و سّبابه از مشت

  ...مليون   هزار   پنجه   بين اين همه اضالع از پنج پنجاهه
 گردترين ماه يمانی اين بوم

 اين بام و خاک و در
 می لرزد دل

 می لرزد لبان خشک
 می لرزد سرب سينه ی فشنگ
 می لرزد رنگ به چهره نداری

 مادر و خواهر نداری
 خانه برای وثيقه

 آستر   آستين   جيب   ماشه   دوست برای خالی کردن زير پايت
 در وطن که هيچ   حتی کفن برای کفن و دفن

 حتی حتی نداری
 تا نداری

 نداری نداری نداری
 دو چشم پنجره ی دلواپس

 چلچراغ و اجاق گرم پشت همه ی پنجره ها می دانند
 دلواپس ايوانی

 ديوانی که زير برف خوابيد و ديوانه شد
 سفره ای که زير برف نشست تا خالی نماند

 زنی که زير برف موهايش را شانه زد
 برف رو سپيد شد    شعری که بی امان باريد

 تنهايی ی تاريک ناخن خشک
 زخم باز زير پيرهن جر خورده

 تنها شاهد و والی ی عصر اين ميدان لنگی
 که دنبال اسب دويد و 

 زير گاری سبزی فروش ها گا رفت
 ...بنگ

 از شرم اين مرگ    مرگ در شر شر عرقش غرق می شود
 اگر پا داشت در می رفت

 به دار و درخت می کوبيد   سر داشت   اگر آدم بود
 يا مثل شاعری غريب از باهو هايش باالاليکا می ساخت

 و برهنه زير برف می زد
 الی الی    کاکا   الی الی    الی الی   باالاليکا   باالاليکا

 باال الی الی
 باال الی الی کاکا

  زنی که در هيچ نمايی حقيقت ندارد
 هنگامه هويدا

 
 

 يک نما 
 از 

 زنی که حقيقت ندارد؛ 
 پشت کرده است به دوربين و 

 . لباس هايش را می پوشد
 

 در حاشيه کات می شود؛ 
 . جوراب هايی که در رفته است

 
 و بعد چندين نما پی در پی؛ 

 زنی که ايستاده 
 زنی که می گريد 

 زنی که سرش را به ديوار تکيه داده 
 زنی که سيگار می کشد 

 زنی که طول اتاق را 
 می رود 
 می آيد 

 می رود می آيد 
 زنی که می رود 

 دری که بسته شده 
 

 و بعد کات می شود تمام نماها از يک زن؛ 
  .زنی که در هيچ نمايی حقيقت ندارد

 
 

 رازها
 

 مهمان گرامی
 مرارت مانا/ شب زده ی بردبار

 کاش مرا در اين مهتاب بدرقه کنی
 کاش آزادی

 خواب
 تشنگی

 عکس ها
 ديواری که فرو می ريزد
 رازی که محو می شود

 رازی که نمی دانم
 آرامش بارانی

 منتظر/سخی/سرگردان در قاب/ابرها
 بيگانه

 کاش آزادی
 سودای هستی

 باده در کف ياران مرده
 عکس ها

 ديواری که می ريزد
 رازها
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جلوی در که رسيد ديد همه دور تا دور نشسته اند و سياه . هايش را صدا کرد
پوشيده اند در بالی اتاق هم شوهرش دخترشان را در بغل گرفته و سعی می کند 

. پسرش سينی خرما بدست دارد و جلوی همه می گرداند. هق هق او را آرام کند
به . هاج و واج جيغ کشيد که چه خبر است ولی انگار کسی صدايش را نمی شنيد

سيامک اينجا چه خبره؟ به : طرف شوهرش رفت و او را تکان داد و گفت
سيميمن جان بگو چی شده و چرا گريه می کنی؟ باز هم کسی : دخترش گفت

ديوانه شده بود يکدفعه . هيچکس به او حتی نگاه نمی کرد. جوابش را نمی داد
دستی به . عکس خودش را ديد که در قابی است و دورش را روبان سياه بسته اند

صورت و دستهايش زد و مقابل آينه ايستاد و گفت يعنی من واقعا مرده ام و 
شروع کرد برای خودش اشک ريختن و دلش برای خودش سوخت که چه زود 

های های گريه . مرده و دلش برای تنهايی شوهرش و دختر و پسرش هم سوخت
می کرد و می گفت من نمی خواستم بميرم هنوز زود بود و جيغ می کشيد و گريه 

آنقدر جيغ کشيد تا شوهرش متوجه حضورش در اتاق شد و به دخترشان . می کرد
او هنوز گريه می کرد و التماس شوهرش . گفت زود باش يک ليوان آب بياور

نمی خواهم بميرم حاال خيلی زود  می کرد که ترا به جون من کاری بکن من 
دخترشان هل شده بود و تالش می کرد دستهای مادرش را که در هوا باال . است

و پايين می رفت را بگيرد و شوهرش سعی می کرد کمی آب به دهان او بريزد و 
او با جيغ از جايش پريد . وقتی ديد حريفش نمی شود آب را روی صورتش پاشيد

چشمهايش را به اين طرف و آنطرف چرخاند بعد دستی روی صورتش کشيد و 
به شوهرش گفت هی می گويم از من شبها غذای گرم نخواهيد اگر شبها 

شوهرش گفت تو حاال بلند شو و سر و . ميوه بخوريم خيلی سالمتريم  فقط
صورتت را آبی بزن تا خواب از چشمهايت بپرد و بعد تعريف کن چی خواب 

 ديدی که اين همه داد و بيداد راه انداختی؟

 مرگ نابهنگام
 شهال بهاردوست

 
 

  
امروز نه حوصله دارم کسی بيايد : نشسته بود و با خودش حرف می زد می گفت

از صبح که بيدار شده انگار چيزی گم کرده چشمش مدام . و نه خودم جايی بروم
در حال جستجوست خيلی ناآرام است، خودش هم نمی داند که چيست، نه می 

باز به خودش . از همه چی خسته بود.تواند بيرون برود و نه در خانه آرام دارد
همين حاال بلند شو و برو آرايشگاه بده موهايت را کوتاه کنند حتما سر حال : گفت

دوباره به سرم زده چرا تا کالفه می شوم به جون : بعد بالفاصله گفت. می شوی
موهايم می افتم؟ حاال خوب است خرمن نيست يکی نيست به من بگويد با اين دو 
تا شويد که مثل دم موش است چيکار داری؟ حاال ايستاده جلوی آينه و به هيکل 
خودش نگاه می کند و به خودش ناسزا می دهد که چرا نمی تواند خوردنش را 
کنترل کند هر شب در رختخواب تصميم می گيرد که از فردا رژيم دوستش را 
پياده کند و ورزش کند می گويد او هم با پياده روی و شنا الغر شد من هم می 

چربيهای . شوم از فردا با رژيمی سخت و شديد وزن خودم را پايين می آورم
امروز هم نشد همش تقصير اين : شکمش را در دستش فشار می دهد و می گويد

هواست يا باران می بارد يا باد می وزد حوصله آدم را سر می برد آخر چه کسی 
در اين هوا دنبال ورزش می رود؟ بايد کمی طاقت بياورم و سعی کنم کار 

از ساعتی که ... ديگری انجام بدهم بهتره بنشينم و برايت خانواده نامه ای بنويسم 
در اين فاصله کمی در . می خواست نامه بنويسد تا حاال چهار ساعتی می گذرد

بالکن نشست و کمی توت فرنگی با بستنی خورد بعد لباسها را در ماشين ريخت 
و کمی هم آشپزخانه را جمع و جور کرد و بعد کمی دراز کشيد و چرت کوچکی 

مدتی بود که می خواست کمی دوچرخه سواری برود اين بود که بر تنبلی . زد
از جلوی کّفاشی که رد می شد سبدش برگشت و . خودش چيره شد و راه افتاد

از پشت شيشه . پياده شد و آن را برداشت و دوباره محکم بست. روی زمين افتاد
قسمت بود سبد بيفتد تا من پياده : ديد که کفشها حراج شده اند پيش خودش گفت

. بشوم و ببينم که اينجا حراج است بعد چرخش را بست و به فروشگاه داخل شد
دوباره راه . يک ساعتی در آنجا چرخيد و دو تا کفش خريد و خوشحال بيرون آمد

افتاد نمی دانست که کدام سمت برود هدفی نداشت ولی فکر کرد بد نباشد مسيری 
خلوت را انتخاب کند که برايش راحتتر باشد چون بعد از اينکه شوهرش يک 

دوچرخه سوار را زير گرفته بود و بعد هم فرار کرده بود ترس داشت که مبادا 
مسير زيادی را طی کرد خيس . يکی هم پيدا شود و او را زير بگيرد و فرار کند

عرق بود و شديدا تشنه شده بود روی پله های خانه ای نشست تا نفسی تازه کند 
آورد و کمی نوشيد  کيفش را باز کرد شيشهء آب کوچکی را که در آن بود بيرون 

يکدفعه چشمم به روزنامه ای افتاد که پشت در خانه افتاده بود همانجا به ذهنش 
دستش را دراز . آمد که امروز سه روز است که روزنامهء صبح برايش نمی آيد

کرد و روزنامه را برداشت تا نگاهی به آن بکند تا بازش کرد خشکش زد، اصال 
دوباره با دقت نگاه . باورش نمی شد، يک لحظه فکر کرد دارد خواب می بيند

کرد و ادامۀ خبر را در صفحۀ بعدی جستجو کرد آنچه را می ديد و می خواند 
در صفحه اول روزنامه عکس خودش را می ديد که با حروفی  . باورنمی کرد

درشت در بااليش نوشته بود باز کاميونی در خيابان کندی دوچرخه سواری را 
شبيه فيلم ها شده بود ولی به خودش گفت بايد آرام باشم و .زير چرخهايش له کرد

خوب فکر کنم خياالتی که نشدم اين را مطمئن هستم بايد روزنامه را با خودم 
روزنامه را . ببرم اين اتفاق اشتباه چاپی است يعنی عکس اشتباه چاپ شده است

نمی دانست چه طور خودش را به خانه برساند و به . در کيفش چپاند و راه افتاد
دفتر روزنامه زنگ بزند باورش نمی شد که چطور می شود يک چنين اشتباهی 

کم کم خسته شده بود و به زور پا .اصال عکس او را از کجا آورده اند. رخ دهد
. می زد تا جلوی در خانه رسيد و دوچرخه اش را پارک کرد و قفلی هم به آن زد
وقتی وارد ساختمان شد ديد که کمی شلوغ است و افراد زيادی که او اصلن آنها 

سرش را پايين انداخت و دگمه آسانسور را فشار . را نمی شناسد در رفت و آمدند
بعد از لحظاتی در آسانسور باز شد و ده پانزده . داد و منتظر ماند تا آسانسور بيايد

تعجب کرد نمی دانست چه خبر . نفر که همه سياهپوش بودند از آن بيرون آمدند
سوار آسانسور شد و دگمه طبقه هفتم را فشار داد هر چه به باال نزديکتر . است

پيش خودش فکر کرد . می شد سر و صدا بيشتر بود صدای نوحه خوانی می آمد
حتما همسايه ترکشان مراسمی دارند، در همين حال در باز شد و از آسانسور 

خارج شد يکدفعه ديد که درب خانه اش باز است و همه سر و صداها از آنجا می 
 با عجله رفت به طرف در ببيند چه خبر شده و با صدای بلند شوهر و بچه . آيد


