
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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 : مقاالت و مصاحبه ها در اين شماره 

  !ها به دانشگاه تهران ممنوع شد»بدحجاب«ورود 
 همسر باقي از نشانه هاي شكنجه خبر داد 
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 مردم ايران
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 كارگران كيان تاير در اعتراض به وضعيت خود 
 كنند  رهبران ايران ركود شديد اقتصادي را پنهان مي

 ارتش آمريكا دو ايراني را آزاد كرد

و ” پشت تپه“گزارشي از خانه هاي زاغه نشين محله 
 محروميتهاي اجتماعي 
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 خبرها و گزارش ها

جناب آقای موسوی اردبيلی؛ طبيعی است که هر کشوری همواره با فراز و 
رو است ولی شرايط حساسی که اکنون کشور ما در آن قرار  هايی روبه نشيب

ها را در طول  ترين وضعيت گرفته است موجب شده است که يکی از استثنايی
های  تاريخ با آن مواجه باشيم که بعنوان نمونه به مواردی از آن در عرصه

 . نمايم مختلف اشاره می
 
کنندگان جامعه که بايد سرلوحه  قانون اساسی بعنوان ميثاق شهروندان و اداره -١

و منشور محکمی برای اداره جامعه تلقی شود و روابط نهادهای حاکميت با 
بر همين اساس  . يکديگر و همچنين حاکميت با شهروندان را تنظيم نمايد

نمايند که پاسدار و  جمهور و نمايندگان در بدو تصدی خود سوگند ياد می رئيس
حافظ آن بوده و برای اجرای آن تالش نمايند که امروزه به بوته فراموشی سپرده 

ويژه فصل مربوط به حقوق ملت در نظر  شده و صحبت از قانون اساسی به
چه بسيار از نخبگان ملت به دليل . گران به ذنب اليغفری تبديل شده است حکومت

اند و يا حقوق آنها به نحوی  بحث از اين اصول، آزادی آنها سلب و به زندان افتاده
های مختلف به بهانه عدم  محدود شده است که از خدمت به کشور در عرصه

کنندگان کشور به جای توجه به قانون  متاسفانه اداره. اند صالحيت محروم گرديده
ريزی براساس نظرات کارشناسی و تخصصی با تصميمات  اساسی و برنامه

الساعه و استفاده از رمالی و جادوگری و به مسخره گرفتن مقدسات دينی که  خلق
ترين  های دينی و معنوی جامعه ارمغانی نداشته، بزرگ جز از آسيب ديدن بنيان

 . اند هزينه را بر کشور، شهروندان و دين روا داشته
 
ساله  ٢۵٠٠ترين رهاورد انقالب اسالمی ما خط بطالن کشيدن بر استبداد  مهم -٢

شاهنشاهی و حاکميت مردم بر سرنوشت اجتماعی خودشان بوده است که در 
. متبلور بود »استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی«ترين شعار انقالب  اصلی

متاسفانه برخالف آنچه که مشی عملی بنيانگذار نظام بود، يعنی حکومت بر قلوب 
های مشروع شهروندان و ايجاد جو امنيتی و  ترين آزادی مردم، با سلب بديهی

پليسی در جامعه، آرامش از جامعه سلب شده است به نحوی که شهروندان 
خصوص قشر آگاه، نخبگان و دانشگاهی و بدون اغراق همه اقشار جامعه در  به

بدترين وضعيت روحی و روانی و بدون اميد به آينده خود و فرزندانشان گذران 
 . نمايند زندگی می

) ره(متاسفانه نمايندگان مجلس شورای اسالمی که به تعبير حضرت امام 
بايست در راس امور بوده و از انحراف کشور از مسيری که قانون اساسی  می

ترسيم نموده جلوگيری نمايند، باتوجه به سازوکارهايی که در جهت فرمايشی 
شدن انتخابات توسط شورای نگهبان اعمال شده است، به جز گروه اندکی از 

طلب و اصولگرای منصف که با درک واقعی از شرايط جامعه  نمايندگان اصالح
الدوله و نماينده نهادهای  عنوان وکيل  نمايند، به دلسوزانه نظرات خود را ابراز می

پوشان در ايجاد اين فضا، خود نقش موثری را  نظام چکمه امنيتی و نظامی و پياده
ای مستقل براساس تصريح قانون  عنوان قوه قضائيه که بايد به قوه. نمايند ايفا می

های مشروع شهروندان باشد و به صورت  اساسی پشتيبان حقوق و آزادی
بيطرفانه براساس اصل بيطرفی دادرس به فصل خصومت پرداخته و در 

هايی که يک طرف آن حاکميت است با حضور هيات منصفه و به صورت  پرونده
علنی به اتهامات سياسی و مطبوعات رسيدگی نمايد، که فلسفه آن اين است که 

هيات منصفه که نمايندگی افکار عمومی را برعهده دارد درخصوص مجرميت يا 
عدم مجرميت و استحقاق تخفيف مجازات يا عدم استحقاق اظهارنظر نمايند، به 

تا جايی که با . عنوان ابزار حاکميت و نهادهای نظامی و امنيتی تبديل شده است
قضائيه به عنوان قاضی القضات، وظيفه خود را دفاع تمام  کمال تاسف رئيس قوه

نمايد، غافل از آنکه قانون اساسی تمامی  داند و به آن افتخار می قد از دولت می
حال . شهروندان حتی شخص رهبر را در مقابل قانون مساوی اعالم کرده است

قضائيه دفاع تمام قد از دولت است، پس شهروندان اين کشور که  اگر رسالت قوه
 . شوند دعوای خود را بايد به کجا ببرند مورد ظلم و اجحاف حکومت واقع می

جای تاسف است که در شرايط فعلی هيچ مرجع قضايی که پناهگاه مردم باشد 
وجود ندارد، گويی که دستگاه قضا تنها شکل نمادينی است که عنوانی از آن باقی 
مانده و قرار نيست که مسووالنه و بدون دخالت گرايش سياسی به بررسی مسائل 

حضرتعالی که از آغاز انقالب تا پايان دوران . پس از انتخابات بپردازد
های حکومتی در دستگاه قضايی حضور داشتيد به خوبی  حضورتان در سمت

دانيد که هيچ زمانی به اندازه اکنون نيروهای نظامی و امنيتی در دستگاه قضا  می
هانطور . اند به طوری که اختيارات اين قوه را محدود يا سلب کنند حضور نداشته

که آگاه هستيد در حوادث پس از انتخابات تعداد بسياری از نيروهای انقالبی و 
شهروندان تنها به خاطر اعتراض به نتيجه انتخابات بازداشت شده و يا کشته و 

ها بسياری از اموال مردم  مجروح شدند و توسط نيروهای بسيج و لباس شخصی
 تخريب شد و البته اين روند هنوز ادامه دارد و هر روز بسياری از نيروها 

 احمدي نژاد موجب تحقير ملت است 
 نامه ی مهدی کروبی به موسوی اردبيلی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :سحام نيوز
مهدی کروبی در نامه ای به آيت اهللا العظمی موسوی اردبيلی با انتقاد شديد از  

متاسفانه برخی نمايندگان : شرايط حاکم بر قوه قضائيه و مجلس و دولت گفت
پياده نظام ”مجلس به عنوان وکيل الدوله و نماينده نهادهای امنيتی و نظامی و 

همچنين قوه قضائيه به عنوان ابزار حاکميت و .ايفای نقش ميکنند“ چکمه پوشان
نهاد های امنيتی و نظامی تبديل شده است و هيچ زمانی به اندازه اکنون نيروهای 
نظامی و امنيتی در دستگاه قضا حضور نداشته اند و از طرف ديگردستگاه قضا 

رئيس دولت ايران با . نهادی برای ايجاد ارعاب و بازداشت تبديل شده است
رفتارهای عجيب وغريب و منحصر به فرد و عطشی که برای سفر خارجی دارد 

 . موجب تحقير ملت ايران در دنيا شده است
نماينده مجلس که خواستار بازداشت وی و آقای موسوی ١٧۵کروبی در پاسخ به 

کسی که وارد اين صحنه ها شد اين تهديدها برايش ارزش “ ”:شده بودند گفت
ايشان همچنين در بخشی ديگر از نامه در خصوص برخورد با دراويش “.ندارد
بسياری از دراويش را با تهمت و افتراء بازداشت و احکام سنگينی ”: گفت

 “ .برايشان صادر می کنند
مهدی کروبی همچنين رفتار سخيف برخی جريانات خاص با آثار و انديشه های 

آراء و انديشه های امام خمينی بر اساس سليقه “ :امام خمينی را محکوم و افزود
چرا درباره فرمان هشت ماده ای امام يا . و مصلحت خودشان مطرح ميشود

 “ تحمل نقد و انتقاد ايشان برای اداره حکومت حرفی نميزنند؟
 

  :متن کامل اين نامه بدين شرح است
 

 بسمه تعالی 
 اهللا العظمی حاج سيد عبدالکريم موسوی اردبيلی  حضرت آيت

 با سالم و احترام 
دانم که حضرتعالی بهتر از من نسبت به  بريم و می در روزگار سختی به سر می

های خودتان  ام که با بيان مطالبی متفاوت نگرانی شرايط آگاه هستيد و بارها شنيده
عنوان مأمن و پناهگاه به منزل  اين روزها حتی بسياری به. ايد را مطرح کرده

شود با شما سخن  اند و از برخوردهايی که با عزيزانشان می شما مراجعه کرده
دانم که حضرتعالی نيز بسيار از اين شرايط ناراحت شده و  اند و البته می گفته

ام در اين راستا ديدارهايی  مطلع شده. ايد اقداماتی را برای پيگيری قضايا داشته
با اطالع از اين شرايط . ايد وگو برای حل قضايا پرداخته ايد و به گفت داشته

تصميم بر آن گرفتم تا از جايگاه يکی از دلسوزان اين نظام و کشور با نگارش 
 . هايم را با شما در ميان گذارم ای نگرانی نامه

هايتان  آنچه که موجب شد حضرتعالی مخاطب نامه اينجانب قرار گيريد، تالش
گيری نظام در کنار بنيانگذار آن و نقش مهمتان در استقرار نظام  برای شکل

عنوان يکی از اعضای شورای انقالب، اولين دادستان کل کشور، رياست قوه  به
قضائيه و ديوان عالی کشور پس از شهيد بهشتی و حضور در جايگاه امامت 

تر از همه وداع با قدرت برای رونق  های متمادی و مهم جمعه تهران برای سال
خصوص قرار گرفتن در  های علميه بوده است که همگی به بخشيدن به حوزه

کند که از يک طرف به عنوان وظيفه شرعی و از  جايگاه مرجعيت ايجاب می
طرف ديگر احساس مسووليت نسبت به نظامی که هم در استقرار و هم تثبيت آن 

ايد، برای عبور از فضای فعلی و نجات کشور از طريق انتقال  نقش موثری داشته
رفت از  منظور برون های جامعه به بزرگان نظام رسالت خويش را به واقعيت

ها در اين  فضای فعلی ايفا نماييد، همچنانکه تاکنون نيز عليرغم همه محدوديت
 . ايد عرصه تالش نموده
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شود مواضع واقعی ايشان با ذکر  بنابراين خوب است که اگر مواضع امام گفته می
زمان و شان نزول گفته شود تا شناخت واقعی نسبت به وی در اذهان جامعه نقش 

 . ببندد
 
يکی ديگر از مواردی که اين روزها موجب تاثر جامعه شده است تخريب  -۴

کامال مشهود است جريانی که انديشه . های نظام است های انقالبی و سرمايه چهره
تازد و حتی  تابد چنين با خشونت به ياران نزديک حضرت امام می امام را برنمی

آيا پس . کنند برند و تخريب می های بزرگ و انقالبی يورش می بيت امام و چهره
جمهوری اسالمی بايد  از گذشت سی و يک سال از پيروزی انقالب اسالمی، 

اند قدردانی  ها کسانی که خدمت کرده ها و ايثارگری اينگونه از زحمات و تالش
 . کنند
 
ای  در بخش مهم ديگر اداره امور متاسفانه وضع اقتصادی کشور به اندازه -۵

ها، رکود مالی، بيکاری،  وضع بانک. نابسامان است که قابل گفتن نيست
حد و حدود از  دستی بی انضباطی مالی، گشاده نابسامانی مديريت اقتصادی، بی

ويژه بخش نفت،  های مختلف به های عمرانی در بخش جيب ملت، توقف پروژه
تورم و گرانی بيش از هر زمان ديگر برای همه مردم مشهود است و اين 

گويد  آاليشی و سادگی سخن می موضوعی است که حتی متاسفانه دولتی که از بی
های اقتصادی مردم  ترين گره کند، هنوز نتوانسته ساده و آن را در بوق و کرنا می

را باز کند و هر روز تنها با طرح مسائلی چون وقوع زلزله، افزايش جمعيت و 
کوچ از تهران و تعطيالتی نسنجيده و عجوالنه که بارها اخبار ضد و نقضی 

شود به سرگرم کردن خود و مايه نگرانی برای مردم  درباره آن منعکس می
رسد که عدم توفيق دولت در ساماندهی وضع اقتصادی مردم  به نظر می. شود می

های گذشته انگشت اتهام  شود که آنها به روال هميشه شان در طول سال باعث می
به سوی مسووالن گذشته دراز کنند تا همه تقصيرات را بر گردن آنها بياندازند و 

شود تاکيد دارد که  های ديوان محاسبات منتشر می در همين شرايط وقتی گزارش
دارد و برخی از  ٨۵هزار تخلف مالی در بودجه سال  ٢دولت فعلی تنها بيش از 

هايی  ارقام مفقود است و در همين حال رئيس بازرسی کل کشور گزارش
 . دهد کننده و مهمی از مفاسد در درون دولت می نگران

 
نکته ديگری که برای مردم شنيدنی تلخ است رفتارهای غيرديپلماتيک رئيس  -۶

دولت فعلی است؛ عرصه ديپلماتيک در دنيا آداب و رسوم خاصی خود را دارد و 
جمهور هر کشوری کانون غرور يک ملت است ولی رئيس دولت فعلی  رئيس

ايران با رفتارهای عجيب و غريب و منحصر به فرد موجب تحقير ملت ايران در 
وی که عطش سفر خارجی دارد با سخنان خود و مکاتباتی که . دنيا شده است

بارتر آنکه برخی ملبسين به لباس  تاسف(شوند  گاه به او پاسخ داده نمی هيچ
های پيامبر در صدر اسالم تشبيه  های سخيفی را با نامه روحانيت چنين نامه

موجبات وهن کشور را در عرصه جهانی فراهم کرده است و برای ) نمايند می
ها با کشف کشورهايی که جغرافيدانان هم برای پيدا کردن آن  جبران اين ناکامی

هايی از جيب ملت  بخشی بين، آنها را در نقشه جهان پيدا کنند با حاتم بايد با ذره
نمايد که چنين در افکار عمومی القا نمايند که از متحدانی در دنيا  تالش می

انعقاد قراردادهايی که برای ساليان متمادی کشور را متعهد به . برخوردارند
های ايران در کشورهايی که منافع  گذاری های ديگری می نمايد و سرمايه دولت

براساس . چندانی برای کشور ندارد، غيرقابل توجيه و غير منطقی است
 . المثل قديمی چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است ضرب

در پايان از خداوند برای حضرتعالی عافيت و سالمت آرزو نموده و اميدوارم که 
دانيد، سربلندی ملت بزرگ ايران  اقدامات حضرتعالی به هر نحو که مصلحت می

 . آسايش، آرامش و امنيت کشور را به معنای واقعی در پی داشته باشد
 

 مهدی کروبی 
٣٠/٠٢/٨٩  

 

شوند بازجوها  به گفته برخی از کسانی که آزاد می. شوند احضار و بازداشت می
گويند که تعيين حکم در اختيار آنها و نهادهای ديگر است و قاضی و دستگاه  می

قضايی در اين باره تصميم گيرنده نيست و اکنون به جای آنکه دستگاه قضايی 
کننده امنيت مردم باشد به نهادی برای ايجاد ارعاب و بازداشت تبديل شده  تامين
های سياسی و  ها، روحانيون و گروه شما شاهد وضعيت مطبوعات، دانشگاه. است

برخوردهايی با تعدادی . صنوف مختلف هستيد که در خفقان و فشار قرار دارند
از دراويش صوفی، شيعه اثنی عشری که جزو شهروندان ايران هستند و از حق 

شود که حتی  شود و به آنها اجازه داده نمی زندگی در کشور برخوردارند، می
شان را برگزار کنند و با تهمت و افترا بسياری از آنها را  های مذهبی مراسم

آخر اين چه دستگاه . کنند بازداشت کرده و احکام سنگينی برايشان صادر می
های دينی،  ها و اقليت قضايی است که به جای دفاع از مردم اعم از همه گروه

 کند؟  مذهبی و قومی به موازات ديگر نهادها، با آنها برخورد امنيتی و پليسی می
 
ترين ياران حضرت امام هستيد و از نزديک با آرا و  شما جزو نزديک -٣

ای هستند که   دانيد حضرت امام سرمايه طور که می همان. های ايشان آشناييد انديشه
شان توانستند اين انقالب را به  با انگشت تدبير و با جايگاه علمی و معنوی

سال برای به ثمر رسيدن اين انقالب تالش و مبارزه  ١۵پيروزی برسانند، ايشان 
سال  ١٠. کرده و در حالی که از وطن دور بودند اين نهضت را رهبری کردند

اما . گذرد سال از رحلت ايشان می ٢١در درون اين نظام حضور داشتند و اکنون 
های ايشان به  ها به جای آنکه از مواضع و انديشه متاسفانه در طول اين سال

های وی آشنا گردند، متاسفانه  صورت جامع سخن گفته شود تا نسل جديد با انديشه
از سوی جريانی خاص به صورت گزينشی و بدون توجه به شان نزول سخنان 

های امام خمينی براساس سليقه و مصلحت خودشان مطرح  مواضع، آرا و انديشه
ای که اخيرا مطرح شده است و برای اولين بار  بارترين مساله مصيبت. شود می

چنين روندی را شاهد بوديم، اينکه در روزهای اخير دادستان محترم تهران برای 
نفر از شهروندان ايرانی و در  ۵توجيه اقدام تشکيالت قضايی در رابطه با اعدام 

ويژه در رد سخنان  پاسخ به مواضع کانديداهای معترض انتخابات و به
کند که چرا آقای  اشاره کرده و اعالم می ۶٧وزير زمان امام به سال  نخست

هايی که با حکم حضرت امام صورت گرفت  موسوی در آن زمان به اعدام
تاکنون کسی . گويد زند که دشمن می ايشان همان حرفی را می. اعتراض نکردند

در اين باره اين گونه حرف نزده است، چرا که تاکنون هيچگاه ريز آن قضايا 
بررسی نشده و چرايی آن مشخص نيست و هنوز ماجرا در ابهام قرار دارد و 

رسد  اند و به نظر می معلوم نيست که تا چه اندازه امام در اين ماجرا دخالت داشته
که ايشان برای توجيه عملکرد فعلی دستگاه قضايی در اين شرايط چنين مسائلی 

ها تهديد متعرضين به  اگرچه هدف اصلی وی از اين صحبت. کند را بيان می
ها شده  روش حکومتداری آقايان است اما غافل از آنکه کسی که وارد اين صحنه

اين تهديدها برايش ارزشی ندارد و هراسی در ادامه مسير و هدف به خود راه 
 . دهد نمی

گاه از سوی اين آقايان درباره بعد رحمانی، بخشش،  شگفتی است که هيچ جای 
گرايی و دقت در حفظ حقوق شهروندی که امام نسبت به آن تاکيد داشتند  قانون

ای حضرت امام که در آن  ماده ٨شود؟ چرا کسی درباره فرمان  سخنی گفته نمی
زند؟ حضرتعالی به خوبی در جريان برخوردی که  شرايط تدوين شد حرفی نمی

آميز و تند نسبت به ايشان که از سوی يک  حضرت امام با نگارنده نامه اهانت
شما در آن زمان رئيس ديوان عالی . پيرمرد روحانی نوشته شده بود، آگاهيد

حتما يادتان هست که در همان زمان وقتی امام در جريان متن نامه . کشور بوديد
کنند که مبادا با نويسنده نامه برخوردی شود و  گيرد به شما توصيه می قرار می
گاه از اين موضوع  چرا هيچ. کنند که حرمت نويسنده نگاه داشته شود تاکيد می

شود که وقتی حضرت امام شنيدند که برای يکی از مسووالن  حرفی زده نمی
اند به شدت ناراحت شدند و گفتند که بايد فردی که اين کار را انجام  شنود گذاشته

فرمود اگر کسی به  گويند که امام می داده است را شالق بزنند؛ چرا از اين نمی
صورت يک زندانی سيلی بزند بايد مجازات شود؛ چرا از تاکيدی که امام برای 

دادند  رعايت حقوق شهروندان داشتند و تذکراتی که در اين باره به مسووالن می
چرا از اينکه حضرت امام دستوری مبنی بر عزل يک . شود حرفی زده نمی

قاضی به علت تخلفی که کرده بود دادند و حتی گفتند که او مجازات شود چيزی 
شود چرا از سعه صدر و تحمل نقد و انتقاد ايشان برای اداره حکومت  گفته نمی

 . گويند سخنی نمی
گويند فردی که توسط ديگری شکنجه شده بود و مضروب بود وقتی که  چرا نمی

کند و ضارب در اختيار اوست امام  فرد شکنجه شده ضارب را دستگير می
ای ولی حق هيچگونه  فرمايند که تو گرچه توسط اين شخص شکنجه شده می

برخوردی با او نداری و او را بايد به دستگاه قضايی بسپاری تا دستگاه قضا 
 . برای او حکم صادر کند
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اش استحکام روزافزون ايمان  شکنجه و اعدام فرزندان دلير اين ملت؛ ولی فايده
های دوران دراز و  دينی و عزم ملی برای رهايی بود، امری که سبب شد تلخی

خرداد روز  ١۴«.بهمن جبران شود ٢٢پرمشغت مبارزه با شيرينی پيروزی در 
وداع مردم با رهبری است که کشتی انقالب را به ساحل جمهوری اسالمی 

 نشانده بود
خرداد، روز تلخ وداع  ١۴«:خرداد اشاره کرد و گفت ١۴وی همچنين به سالروز 

مردم با رهبر بزرگواری بود که او را مظهر ايمان، اراده و عزت خود يافته 
بودند؛ رهبری که کشتی انقالب را همراه اين مردم به ساحل جمهوری اسالمی 

نشانده بود تا در آن حق و حرمت و رای مردم در کنار دينداری و پايبنيد به 
 «.موازين اسالمی و اخالقی پاس داشته شود

خرداد، روز رحلت رهبری بود که  ١۴ «:رئيس دولت اصالحات تاکيد کرد
قريب ربع قرن دم از حرمت و آزادی مردم و عدل علوی و استقالل و پيشرفت 

ها به  ترين دوره سال هدايت جامعه را در بحرانی ١١ميهن زده بود و قريب به 
عهده گرفته بود و شگفت اينکه با وجود تنگناهايی که الزمه يک جامعه انقالبی 

ساله و امواج سهمگين ترور و توطئه بود، بدرقه  ٨است و يکی از آنها جنگ 
تر بود و عاطفه دينی و ملی  تر و باشکوه بهمن گسترده ١٢ملت از استقبال او در 

که اينبار به صورت اشک و آه بروز کرده بود از فرياد شادی بهنگام استقبال 
 «.تر و گيراتر بود گرم

به عقيده رئيس بنياد باران، مردم با اين عمل علم خود را در پاسداری از عزت و 
آبرويی که در پرتو انقالب به دست آورده بودند و حق و حرمتی که در جمهوری 

 .اسالمی به رسميت شناخته شده بود نشان دادند
سوم خرداد نيز يکی از روزهای نمادين و بزرگ  «:وی همچنين اظهار داشت

های  خرداد در برابر ائتالف قدرت ١۵است؛ روزی که بار ديگر عزم فرزندان 
گيری  طلب در حمايت از رژيم متجاوز سابق عراق معجزه کرد و با بازپس فزون

های پياپی گشود تا  و خرمشهر قهرمان سرفصل شکوهمندی را بر پيروزی
سوز نقطه  ای از خاک ميهن از دست برود بر جنگ خانمان آنکه ذره عاقبت بی

پايان نهاد و اقتدار ملت بزرگ و آزاد و عزم او را بر پاسداری از انقالب، 
 «.تماميت ارضی و استقالل و پيشرفت به نمايش گذاشت

کننده ؛ فقط  خواهد انتخاباتی است که در آن تعيين خواست و می آنچه ملت می
 رای ملت باشد

ترين تجليگاه  تقدير چنين رقم زد که انتخابات که برجسته «:خاتمی تصريح کرد
جمهور که بايد مظهر اراده ملی باشد در  ساالری است برای انتخاب رئيس مردم

خرداد صورت گيرد و طبيعی است که انتخابات برای ملتی که با ايمان و اراده 
است را به او “ ميزان رای ملت”کند و انقالبش نشان افتخار  سازی می خود تاريخ

داده است از اهميت بيشتری برخوردار است و حساسيت نسبت به انتخابات آزاد 
تر است و آنچه ملت  و فراگير برای مردمی که تاريخی استبدادزده دارند افزون

کننده ؛ فقط رای ملت  خواهد انتخاباتی است که در آن تعيين خواست و می می
 «.باشد

 دوم خرداد بازتاب اراده و خواست تاريخی مردم است
فروردين و رفراندوم قانون اساسی در  ١٢پرسی  شايد بعد از همه«:وی ادامه داد

ميان انتخابات متعدد، انتخابات دوم خرداد از ويژگی ممتاز برخوردار باشد که 
تر بود و به همين  تر و روشن بازتاب اراده و خواست تاريخی مردم در آن باشکوه

 «.نام گرفت“ حماسه”جهت 
گاه خواست مردمی بود که آزادی  دوم خرداد تجلی«:رئيس دولت اصالحات افزود

خواستند  را در کنار دينداری و به عنوان مطالبه جدی دين در چهره رهايی آن می
المللی را در کنار تامين مصالح و  و عدالت را در کنار پيشرفت و حرمت بين

های اساسی را در کنار رفع تهديدها و توسعه را در کنار  پافشاری بر خواست
کردند، امری که برخالف  حرمت و کرامت و آزادی همه شهروندان طلب می

 «.خرداد تکرار شد ١٨روال در همه کشورها بار ديگر با درصد باالتری در 
های رای آمدند دانسته  خرداد به پای صندوق ٢٢ای کاش قدر مردمی که با 

 شد می
حضور بانشاط مردم در «:وی با اشاره به انتخابات دهم رياست جمهوری گفت

خرداد نيز که با کمال تاسف حوادث تلخی را در پی داشت چشمگير  ٢٢انتخابات 
فشارند و ای  بود و نشانه زندگی و نشاط مردمی بود که بر حقوق خود پای می

 «.شد کاش قدر اين مردم دانسته می
ها و پرهيز از  آميز خواست حضور مدنی مردم و طرح مسالمت  خرداد،اوج ٢۵

 خشونت بود
خرداد  ٢۵باالخره روز  «:جمهور سابق کشورمان همچنين تصريح کرد رئيس

ها و  آميز خواست های حضور مدنی مردم و طرح مسالمت يکی از اوج
ها و پرهيز از خشونت بود و چه خوب بود که نفس اين حضور مترقيانه  اعتراض

 «.شد گرامی داشته می

 :سيدمحمد خاتمی
 نظام از آن ماست، خرداد ماه مردم است

 سه راهكار براي حل بحران 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کلمه
گاه ايمان،  اگر بخواهيم توصيفی کوتاه از خرداد به دست بدهيم بايد آن را تجلی

آنچه /سوزی، استبدادستيزی و عدالتخواهی ملت ايران بناميم اراده، فداکاری، ستم
کننده ؛ فقط رای ملت  خواهد انتخاباتی است که در آن تعيين خواست و می ملت می

آميز  های حضور مدنی مردم و طرح مسالمت خرداد يکی از اوج 25روز /باشد
ها و پرهيز از خشونت بود و چه خوب بود که نفس اين  ها و اعتراض خواست

خس و “ تنها مردم بيدار؛ با کمال تاسف نه/شد حضور مترقيانه گرامی داشته می
جويانه و مدنی آنان با خشونت پاسخ داده  ناميده شدند بلکه رفتار مسالمت“ خاشاک

های جانی، مالی و روانی  ها پر و فشارها روزافزون گشت و خسارت شد، زندان
نظام از آن /فراوان وارد آمد و حرکتی در جهت جبران آن نيز صورت گرفت

کنند هر  انديشند و عمل می ماست و کسانی که برخالف خط امام و راه ملت می
 اند نامی که بر خود بگذارند از معيارهای اصيل نظام و انقالب عدول کرده

، به بيان »خرداد، ماه مردم است«جمهور سابق کشورمان با تاکيد بر اينکه  رئيس
های خلق شده در اين ماه در طول تاريخ پرداخت و به ارائه سه راهکار  حماسه

توان خرداد امسال را با  می «:برای حل مشکالت يکسال اخير پرداخت و گفت
تصميم درست در اين زمينه و اعالم آن از سوی موثران نظام و احترام به مردم 

 «.همچون خردادهای گذشته سرشار از اميد و نشاط کرد
حجت االسالم و المسملين سيدمحمد خاتمی، در آستانه روز دوم خرداد، ميزبان 

 .ها بود جمعی از اساتيد دانشگاه
در ميان موجودات اين آدمی است که صاحب تاريخ است «:وی در اين ديدار گفت

ساز و  سازند که نقش سرنوشت هايی می و تاريخ را دوره ها و حتی لحظه
دهنده در حيات معنوی و مادی و سياسی و اجتماعی يک قوم و ملت  جهت
 «.دارند

خرداد تجلی گاه ايمان، اراده، فداکاری، ستم سوزی، استبداد ستيزی و عدالت 
 خواهی ملت ايران است

در مرحله اخير تاريخ ايران عزيز خردادماه در  «:رئيس بنياد باران ادامه داد
های مختلف چنين نقشی داشته است و اگر بخواهيم توصيفی کوتاه از خرداد  دوره

سوزی،  گاه ايمان، اراده، فداکاری، ستم به دست بدهيم بايد آن را تجلی
 «.استبدادستيزی و عدالتخواهی ملت ايران بناميم

ای  اين روز يادآور حادثه «:خرداد، اظهار داشت ١۵وی با اشاره به سالروز 
طلب را در برابر رژيمی  عظيم است که بزرگی و استواری ملتی خداجو و حق

طلبيد و هر  دهد، رژيمی که مردم را برده می مستکبر و استبدادی نشان می
پنداشت که با  آورد و می ای را دشمن ايران و عامل بيگانه به حساب می آزاده

اهانت به روح ملت و عاقبت با جداکردن آن از کالبد آن، حرکتش را متوقف 
 «.خواهد کرد

ای نو در  آغاز مرحله ۴٢خرداد  ١۵«:جمهور سابق کشورمان تصريح کرد رئيس
خواهی بود؛  اش ايمان، اراده و آزاده زندگی مردم ايران بود، ملتی که سرمايه

های مسلمان و جهان سوم را در اعمال شيوه مدنی در  ملتی که سرمشق ملت
اين ملت مظلومانه ولی استوار به مقابله رژيمی برخاست . برابر ديکتاتوری بود

 «.شناخت که راهی جز سرکوب نمی
خرداد و حوادث پس از آن گرچه هزينه فراوان داشت از  ١۵«:خاتمی يادآور شد

 جمله به بند کشيدن و بعد تبعيد رهبر واالقدر انقالب و نيز به زندان افکندن و 
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کنند از معيارهای  انديشند و عمل می کسانی که برخالف خط امام و راه ملت می

 اند اصيل نظام و انقالب عدول کرده
 نظام از آن ماست و کسانی که برخالف «:رئيس جمهور سابق کشورمان افزود

کنند هر نامی که بر خود بگذارند از  انديشند و عمل می خط امام و راه ملت می
 «.اند معيارهای اصيل نظام و انقالب عدول کرده

گويم که برای تامين اهداف بلندمان بايد در کنار  باز هم می«خاتمی با بيان اينکه 
بايد از «:، اظهار داشت»هم باشيم بايد حرمت هر ايرانی پاس داشته شود

کنند و حاصل آن  اند و می ستيز اتخاذ کرده طلبان مردم هايی که خشونت شيوه
ها از  ها و دوری ها و تداوم آن باعث سرايت کدورت ها و کدورت افزايش فاصله

 «.ها و رفتارها به اصل نظام است پرهيز شود اين شيوه
 سه راهکار برای حل مشکالت يکسال اخير

رئيس دولت اصالحات در بخش پايانی سخنانش به ارائه سه راهکار برای رفع 
 .مشکالت يک سال اخير پرداخت

با تاسف اين روزها  «:وی اولين راهکار را آزادی زندانيان عنوان کرد و افزود
ها و  تر و نيز اعمال روش های تازه شاهد فشارهای بيشتر و دستگيری

پروای غيرمسئول ولی تحت حمايت هستيم تا  های بی برخوردهايی از سوی گروه
 «.آنان که به ظاهر نيز در زندان نيستند احساس تنگنا و ناامنی کنند

دومين راهکار ايجاد فضای امن و آزاد طبق  «:رئيس دولت اصالحات ادامه داد
ها و اجتماعات و مطبوعات  موازين قانون اساسی است که مظهر آن آزادی تشکل

 «.باشد و تبديل فضای امنيتی به فضای قانونی و با نشاط سياسی سالم می
ها در مورد راهکار سوم نيز  ها و تمدن المللی گفتگوی فرهنگ رئيس موسسه بين

حرکت به سوی انتخابات آزاد و سالم و پرشور که روح انقالب ما «:اظهار داشت
 «.خواهد کند و ملت نيز آن را می نيز آن را طلب می

توان خرداد امسال را با احترام به مردم، همچون خردادهای گذشته سرشار  می
 از اميد و نشاط کرد

توان خرداد امسال را با تصميم درست در  می «:سيدمحمد خاتمی خاطر نشان کرد
اين زمينه و اعالم آن از سوی موثران نظام و احترام به مردم همچون خردادهای 

گذشته سرشار از اميد و نشاط کرد تا بار ديگر ظهور اراده ملی برای پاسداری 
های دينی و ملی و پاسداری از مصالح کشور و حقوق ملت و  از ارزش

 «!جانبه کشور شاهد باشيم و چنين باد سازی برای پيشرفت همه زمينه
ها و نظرات  گفتنی است، در ابتدای اين ديدار حاضرين در جلسه به بيان ديدگاه

ها و حقوق  خود پيرامون مسائل روز کشور از جمله ضرورت توجه به خواست
های اصالحات و  اساسی مردم، اهميت احزاب و نهادهای مدنی، اولويت

 .ها و فصول آن پرداختند های قانون اساسی و نيز لزوم اجرای همه بخش ظرفيت
 

ناميده شدند بلکه رفتار مدنی آنان با  «خس و خاشاک«تنها مردم بيدار؛ نه
 خشونت پاسخ داده شد

 به گزارش روابط عمومی دفتر حجت االسالم و المسملين سيدمحمد خاتمی ؛وی 
چه خوب بود اعتراض مردم ولو اينکه از نظر مسئوالن وارد «:ادامه داد

شد و با کمک خود ملت مشکل به  تشخيص داده نشود به ديده احترام نگريسته می
ای معقول مردم قانع  شد يا به شيوه صورتی موجه و با رعايت نظر مردم حل می

ناميده شدند بلکه “ خس و خاشاک“ تنها مردم بيدار؛ شدند که با کمال تاسف نه می
ها پر و فشارها  جويانه و مدنی آنان با خشونت پاسخ داده شد، زندان رفتار مسالمت

های جانی، مالی و روانی فراوان وارد آمد و حرکتی  روزافزون گشت و خسارت
ها  ای بازداشتگاه ای در پاره در جهت جبران آن نيز صورت گرفت و حتی فاجعه

 «.ای از جوانان و مردم عزيز منجر شد رخ داد و به شهادت و آسيب ديدن عده
رغم دستور رهبری و اصرار مجلس و حتی ادعاهای قوه قضايی بر شدت  علی

 ها افزودند برخوردها و بازداشت
رغم دستور رهبری و اصرار مجلس و حتی  علی «:رئيس بنياد باران يادآور شد

ادعاهای قوه قضايی برای برخورد جدی، مورد اعتنا قرار نگرفت و در مقابل بر 
های قانونی  ها و محدود کردن فعاليت ها و محاکمات و محکوميت شدت بازداشت

ها، بازار  ها و التيام اندکی از زخم افزوده شد و به جای جبران اندکی از رنج
زنی و ناسزاگويی و جنگ روانی از سوی کسانی که  پردازی و تهمت دروغ

متاسفانه نه پايبند قانون و اخالقند و نه بيمی از برخورد قانونی دارند داغ شد و 
 محاربه”ترفه اينکه اخيرا عنوان 

های کشور و انقالبند  های ناپسند اتهامی به کسانی که سرمايه نيز بر انواع عنوان
 «.افزوده شد

ها موجب متهم شدن نظام  های مسئول با محافل افراطی که اعمال آن چرا دستگاه
 کنند؟ عدالتی شده برخورد نمی به بی

درست است که نوعا چنين اتهامات و ناسزاهايی از سوی «:وی تصريح کرد
محافل و افراد غيرمسئول و افراطی است ولی چرا نبايد دستگاههای مسئول با 

ها و کسانی برخورد کنند که آن نظام متهم به بداخالقی و بی عدالتی  چنين شيوه
 «نشود؟

 خرداد ماه مردم است
باری، خردادماه ؛ ماه مردم است و آنچه در تمام «:رئيس دولت اصالحات افزود

اين روزها رخ داد ظهور اراده ملتی بود که با همه وجود خواستار حاکميت مردم 
های دينی و مطالبات  ساالر بر پايه آموزه بر سرنوشت و استقرار نظام مردم

 «.تاريخی خود بودند
ها  ای مدنی، يادها و خاطره همه ما موظفيم با رعايت موازين قانونی و با شيوه

 نگه داريم را زنده
بايد از تجارب و خاطرات گذشته آنها به عنوان پشتوانه حرکت به جلو برای 

 های انقالب مدد بگيريم پاسداری از آرمان
ايم ولی آينده پيش روی  اينک همه آن روزها را پشت سر گذاشته«:وی يادآور شد

های مبهم در ذهنمان باقی  ماست و نبايد بگذاريم آن وقايع مهم به صورت خاطره
بماند بلکه بايداز آنها به عنوان پشتوانه حرکت به جلو برای پاسداری از 

های تاريخی ملت مدد بگيريم و همه ما موظفيم  های انقالب و تامين خواست آرمان
ای مدنی و به دور از هرگونه خشونت اين يادها  با رعايت موازين قانونی با شيوه

 «.نگه داريم ها را زنده و خاطره
توان و بايد به آينده نگاه کرد و از گذشته عبرت گرفت؛  می«:خاتمی تاکيد کرد

هايی که به خصوص در يک سال گذشته بوده است منجر به ياس شود  نبايد تلخی
ها نبايد ما را از پيمودن راه بلندی که در پيش داريم غافل  و نيز شيرينی خاطره

 «.کند
جانبه  راه درست راهی است که به استقرار همه «:رئيس بنياد باران تصريح کرد

ساالری و تحقق خواست تاريخی ملت که از جمله در انقالب شکوهمند  مردم
بوده است منتهی “ جمهوری اسالمی”اسالمی تجلی داشته است و حاصل آن 

 «.شود
راه درست، پرهيز از خشونت از سوی هر کس به خصوص از سوی حکومت 

 است
راه درست، پرهيز از خشونت از سوی هر کس به خصوص «:وی همچنين گفت

های انقالب و با  ساالری با وعده از سوی حکومت است که با موازين مردم
خواست و هويت تاريخی ملت ناسازگار است؛ راه درست پافشاری بر اهتمام بر 

قانون اساسی به عنوان يک کل جامع و نيز سند انسجام ملی و ضامن نظم 
استواری که در کنار هر حق و اختيار مسووليت و پاسخگوئی وجود دارد به 

خصوص اهتمام به فصول سوم و پنجم که اگر مورد کم توجهی قرار گيرد انقالب 
 «.از مسير خود خارج خواهد شد

 نظام از آن ماست
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  !سه و نيم قرن زندان، هفت حكم اعدام
 کارنامه ی قوه ی قضائيه ی اسالمی فقط در يک ماه 

 
 خبرگزاری هرانا 

تن از  ١٠٠قوه قضائيه جمهوری اسالمی ايران در طی ماه گذشته برای بيش از 
حکم اعدام  ٧فعالين عرصه های مختلف اجتماعی بيش از سه و نيم قرن زندان و 

 . صادر کرده است
بنا به اطالع گزارشگران هرانا، بر اساس آمار ارائه شده از سوی واحد آمار، 

نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، دستگاه قضايی جمهوری 
تن از فعالين  ١٠٠اسالمی در اقدامی بی سابقه در يک ماه اخير، برای بيش از 

عرصه های سياسی، مدنی، دانشجويی، زنان، اقلييت های قومی و مذهبی بيش 
 ۶٠ضربه شالق و  ١٠٢٨و ) سال  ٣۶۴(از سه و نيم قرن محکوميت زندان 

ميليارد ريال جريمه  ٣.٧سال محروميت از فعاليت سياسی و اجتماعی بيش از 
 . حکم اعدام را صادر و يا تائيد کرده است ٧نقدی و 

اين در حاليست که در همين ماه، پنج زندانی سياسی به نام های فرزاد کمانگر، 
علی حيدريان، فرهاد وکيلی، مهدی اسالميان و شيرين علم هولی در زندان اوين 

 . اعدام شده اند
هم چنين فشارها بر زندانيان سياسی و خانواده های ايشان طی ماه اخير با افزايش 

زندانی به صورت  ١٠قابل توجهی روبه رو شده است، بطوری که دست کم 
مورد اعتصاب غذای دسته جمعی در طی اردی بهشت ماه به ثبت  ٣انفرادی و 
 . رسيده است

بر اساس شواهد موجود و اقدامات مذکور به نظر می رسد با توجه به اينکه در 
آستانه ی خرداد ماه و سالروز اعتراضات مردمی به نتايج دهمين دوره ی 

انتخابات رياست جمهوری قرار گرفته ايم، دستگاه قضايی امنيتی رويه ای جديد 
 . را در پيش گرفته و در صدد سرکوب کامل جامعه مدنی کشور است

 . مشروح برخی احکام صادره به شرح زير است
مهرداد اصالنی، شهروند معترض به نتيجه انتخابات به هجده ماه حبس محکوم 

مهرداد اصالنی، از شهروندان معترض به نتيجه انتخابات است، که به : شد
خاطر شرکت در اعتراض های مسالمت آميز مردم، به هجده ماه حبس تعزيری 

 . محکوم شده است
دادگاه تجديد نظر، : سه سال حبس قطعی برای يک معترض به نتيجه انتخابات

 . عذرا سادات قاضی ميرسعيد را به سه سال حبس تعزيری محکوم کرد
محکوميت کيارش کامرانی، يکی از بازداشت شدگان عاشورا به چهارسال 

کيارش کامرانی از بازداشت شدگان روز عاشورا به چهار سال حبس : زندان
 . تعزيری محکوم شده است

آرش قاسمی، : ده سال حبس برای سه نفر از بازداشت شدگان روز عاشورا
 ۶ابولفضل قاسمی و اميد ياوری، سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات مردمی

، از سوی دادگاه انقالب تهران مجموعا به تحمل ده سال حبس )عاشورا(دی ماه
 . تعزيری محکوم شدند

 ۵۴شعبه : تاييد حکم پنج سال حبس تعزيری منيره ربيعی در دادگاه تجديدنظر
دادگاه تجديدنظر استان تهران، حکم پنج سال حبس تعزيری برای منيره ربيعی را 

 . عينا تاييد کرد
محمد حسين آقاسی، : اميررضا عارفی به پانزده سال حبس قطعی محکوم شد

وکيل دادگستری از احتمال کاهش حکم اعدام اميررضا عارفی، زندانی محکوم 
 . به اعدام، خبر داد

: صدوراحکام حبس برای اعضای شورای مرکزی حزب جامعه مدنی همدان
حسين مجاهد دبير کل حزب جامعه مدنی همدان، به عنوان متهم رديف اول به 
يک سال حبس تعزيری و خانم معصومه چراغی و آقايان جواد وفايی و پيمان 

 . زيرکی هر يک به شش ماه حبس تعزيری محکوم شده اند
ابوالفضل قاسمی از : محکوميت ابوالفضل قاسمی به سه سال حبس تعزيری

 . به سه سال حبس تعزيری محکوم شد) عاشورا(دی ماه  ۶بازداشتی های روز 
حکم اعدام محمدعلی : تاييد حکم اعدام دو تن از متهمان وقايع پس از انتخابات

حاج آقايی و جعفر کاظمی، دو تن از متهمان وقايع پس از انتخابات از سوی 
 . دادگاه تجديدنظر استان تهران تاييد شد ٣۶شعبه 

دو تن : سال حبس محکوم شدند ٨دو تن از معترضان به نتيجه انتخابات به تحمل 
 ٨دادگاه انقالب در مجموع به  ١۵از معترضان به نتيجه انتخابات از سوی شعبه 

 . سال زندان محکوم شدند
صبح : سال حبس توام با تبعيد به حامد روحی نژاد و احمد کريمی ٢۵ابالغ 

اجرای احکام دادگاه انقالب حکم  ۶اردی بهشت ماه، شعبه  ١٢امروز يکشنبه 
 سال حبس توام با تبعيد به آقايان حامد روحی نژاد و احمد کريمی را ابالغ  ٢۵

 : زهرا رهنورد
 پيروزي نهايي با مردم است

 
 
 
 
 
 
 
 

 :جرس
زهرا رهنورد در آستانه سالگرد انتخابات رياست جمهوری در گفت و گويی با  

من ايمان دارم که پيروزی پايانی روزی نصيب مردم : لوموند اظهار داشت
    .شد خواهد

زهرا رهنورد در اين گفت و گو، خبر از برگزاری مراسم يادبود برای سالگرد  
قدرت حاکم وی و همسرش،  : دهد و می گويد انتخابات رياست جمهوری می

ميرحسين موسوی، را دستگير نکرده زيرا قصد نداشته بيش از اين مردم را 
 .تحريک کند

های ديگری  حکومت از روش: گويد خانم رهنورد می به گزارش سايت مردمک، 
است و به بازداشت برادرش، شاپور کاظمی، که  برای اعمال فشار است فاده کرده

فردی غيرسياسی است و شش ماه را در زندان انفرادی به سر برده و فشارهای 
است، و کشته شدن خواهر زاده آقای  فيزيکی و روانی بسياری تحمل کرده

 .کند موسوی در اعتراضات روز عاشورا اشاره می
های حکومتی عليه  که رسانه »ترور شخصيتی«اين هنرمند ايرانی با اشاره به  

همسرم، همين طور آقای کروبی و : گويد اند می های جنبش سبز پيش گرفته چهره
  کنند تا مطالبات مردم ايران برآورده آقای خاتمی در مقابل هر فشاری مقاومت می

 .شود
زهرا رهنورد با اشاره به حمله به وی با گاز فلفل در روز دانشجو و در دانشگاه 

بهمن و مشکالت ريوی و سردرد پس از  22تهران، ضربه باتوم برقی در روز 
کند حاضر است برای محافظت از ديگرانی که در راه  اين حمالت اعالم می

 .شود جنگند کشته آزادی می
ای حاد  اش قربانی مساله  دهد که در صورتی که خانواده خانم رهنورد هشدار می

 .بود با يک توطئه شوند حکومت مسئول آن خواهد
 طلب جنبش سبز، حرکتی صلح  

رئيس سابق دانشگاه الزهرا جنبش سبز را حرکتی برای رسيدن به مطالبات مردم 
. داند می1285ايران بيش از صد سال پيش و از زمان جنبش مشروطه در سال 

ها، آزادی،  انتخابات رياست جمهوری فرصتی بود که اين خواسته: گويد وی می
 .حق حاکميت بر سرنوشت خود و دموکراسی دوباره مطرح شوند

کند که اين جنبش قصد براندازی ندارد و تنها به  خانم رهنورد خاطر نشان می
جنبش سبز از جامعه : دهد اين استاد دانشگاه توضيح می. دنبال اصالحات است
طلب است حتی اگر طرف مقابل دست به اسلحه  گيرد و صلح مدنی سرچشمه می

 .ببرد و از خشونت استفاده کند
کند مهندس موسوی  زهرا رهنورد بر اراده قوی همسرش تاکيد و اعالم می

ها و عقايدش ايستاده تا عملی شوند و به راحتی از آنها  شجاعانه بر سر خواسته
 .دارد نمی دست بر

کند که ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و  اين استاد دانشگاه در پايان تصريح می
محمد خاتمی و بسياری ديگر رهبران اين جنبش هستند که به مبارزه در راه 

 .دهند دموکراسی خود ادامه می
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 . سال حبس تعزيری محکوم شد ۴
محمد پور عبداهللا، از : صدور حکم سه سال حبس قطعی برای محمد پور عبداهللا

دانشجويان طيف چپ، بر اساس صدور رای دادگاه تجديد نظر محکوم به تحمل 
 . سه سال حبس قطعی شده است

دادگاه  ٢٨شعبه ی : صدور حکم دو سال حبس تعزيری برای محسن غمين
انقالب تهران به رياست قاضی مقيسه، محسن غمين از فعالين دانشجويی طيف 

 . چپ را محکوم به تحمل حبس نمود
نصير : محکوميت نصير اسدی دانشجوی دانشگاه تهران به هفت ماه حبس قطعی

ادبيات دانشگاه تهران به هفت ماه حبس   ليسانس دانشکده اسدی، دانشجوی فوق
 . قطعی محکوم شد

علی وفقی، مسئول کميته دانشجويان : محکوميت علی وفقی، به شش سال حبس
دادگاه انقالب به شش سال  ٢۶استان تهران ستاد مهندس موسوی از سوی شعبه 

 . حبس محکوم شد
محکوميت مسعود باباپور دانشجوی دانشگاه آزاد گرمسار به دو سال حبس 

مسعود باباپور دانشجوی دانشگاه آزاد گرمسار، روز گذشته از سوی : تعزيری
دادگاه انقالب به رياست قاضی مقيسه، به دو سال حبس تعزيری  ٢٨شعبه 

 . محکوم شد
ارسالن ابدی، : سال و شش ماه حبس تعزيری محکوم شد ٩ارسالن ابدی به 

سال و نيم حبس تعزيری  ٩دانشجوی دانشگاه بين المللی امام خمينی قزوين به 
 . محکوم شد

يک شهروند بهايی : محکوميت يک شهروند بهايی اهل سمنان به زندان و تبعيد
ساکن سمنان به نام شعله طائف، که در آذرماه سال گذشته بازداشت و پس از 

مدتی آزاد شده بود؛ بر اساس رای دادگاه انقالب سمنان به تحمل يک سال حبس 
 . تعزيری در تهران و دوسال زندگی خارج از سمنان محکوم شده است

پيام فناييان از : پيام فناييان، شهروند بهايی به يک سال حبس قطعی محکوم شد
ماه، در دادگاه تجديد به يک سال حبس  دی  ١٣شده در تاريخ  بهاييان بازداشت
 . قطعی محکوم شد

سيما اشراقی، رزيتا : صدور احکام سنگين حبس برای شهروندان بهايی مشهدی
واثقی، داور نبيل زاده ، جالير وحدت و ناهيد قديری دادگاه تجديد نظر هر يک 

سال حبس تعزيری و نسرين قديری، کاويز نوزدهی، هومن بخت آور و  ۵به 
 . سال حبس محکوم شدند ٢سيما رجبيان هر يک به 

علی احسانی، : محکوميت علی احسانی، شهروند بهايی به دو سال حبس تعزيری
شهروند بهايی ساکن در سمنان به دو سال حبس تعزيری و پس از آن دو سال 

 . تبعيد به صورت قطعی محکوم شده است
دادگاه : محکوميت سوسن تبيانيان شهروند بهايی به يک و نيم سال حبس تعزيری

انقالب شهر سمنان، سوسن تبيانيان، شهروند بهايی ساکن اين شهر را به تحمل 
 . يک و نيم سال حبس تعزيری محکوم کرد

 ١۴: محکوميت بيست و چهار نفر از دراويش گنابادی به زندان ، شالق و تبعيد
و ) به مدت سه سال ( تن از دراويش به تحمل سه ماه و يک روز حبس تعليقی 

تن به تحمل پنج ماه حبس  ١٠بيست و پنج ضربه شالق تعزيری محکوم شده و 
تعزيری و پنجاه ضربه شالق و اقامت اجباری به مدت يکسال در مناطق محروم، 

 . محکوم شدند
يک : پور، شهروند کرد در مهاباد اهللا گلپری صدور حکم اعدام برای حبيب

پور از طرف دادگاه انقالب مهاباد  اهللا گلپری شهروند ُکرد اهل سنندج به نام حبيب
 . به اعدام محکوم شد

قادر محمدزاده و محمد امين : محکوميت دو شهروند بوکانی به چهل سال زندان
سال حبس و تبعيد  ٢٣عبدالهی پيشتر در دادگاه انقالب مهاباد به ترتيب به تحمل 

سال حبس و تبعيد به زندان طبس محکوم شده بودند که دادگاه  ١٨به زندان يزد و 
 . تجديد نظر با رد اعتراض ،حکم به تأييد رأی صادره در دادگاه بدوی داد

يک شهروند : محکوميت صادق آهنگری، فعال ُکرد به هجده ماه حبس تعزيری
اهل بوکان به نام صادق آهنگری از طرف دادگاه انقالب شهر مهاباد به زندان 

 . محکوم شد
محکوميت همايون جابری از اعضای سنديکای شرکت واحد به سه سال حبس 

مه روز جهانی کارگر همايون جابری، يکی از اعضای  ١در آستانه ی : تعليقی
دادگاه  ١۴سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، از سوی شعبه 

سال تعليق  ٣سال حبس تعزيری به مدت  ١انقالب به رياست قاضی تقوی به 
 . محکوم شد

حسن صالح زاده، عضو هيات مديره : محکوميت يک معلم به حبس تعزيری
انجمن صنفی معلمان استان کردستان ، از سوی دادگاه انقالب به يک سال حبس 

 . سال تعليق محکوم شده است ٢تعزيری به مدت 
 دادگاه  ٢۶شعبه : زاده به حبس و شالق محکوميت شادی صدر و محبوبه عباسقلی

 . نمود
محکوميت سعيد سودملی، از متهمان وقايع پس از انتخابات، به يک سال حبس 

 ٢٨سعيد سودملی، از متهمان وقايع پس از انتخابات، از سوی شعبه : تعزيری
دادگاه انقالب به رياست قاضی پيرعباسی، به يک سال حبس تعزيری محکوم 

 . شد
حکم سه سال : محکوميت قطعی کوهزاد اسماعيلی به سه سال حبس تعزيری

حبس تعزيری سيد کوهزاد اسماعيلی، مسئول شعبه گيالن سازمان ادوار تحکيم 
 . وحدت تنها ظرف مدت چند ساعت مورد تاييد قرار گرفت

دادگاه تجديدنظر ٣۶  شعبه : محکوميت حمزه کرمی به يازده سال حبس قطعی
سال حبس قطعی و انفصال دائم از خدمات دولتی  ١١تهران، حمزه کرمی را به 

 . محکوم کرد
حکم : محکوميت قطعی عبداهللا مومنی به چهار سال و يازده ماه حبس تعزيری
نهايی و قطعی عبداهللا مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان ايران 

که از سوی دادگاه تجديدنظر انقالب اسالمی صادر گرديده، ) ادوارتحکيم وحدت(
 . در زندان به وی ابالغ شد

تاييد محکوميت عرب سرخی، هاله سحابی و مهدی کالری از سوی دادگاه تجديد 
سال  ٢سال حبس عرب سرخی،  ۶دادگاه تجديدنظر استان حکم  ۵۴شعبه : نظر

حبس و پرداخت مبلغ سيصد هزار تومان جزای نقدی بدل از شالق هاله سحابی و 
 . سال و پرداخت يک ميليون ريال جزای نقدی مهدی کالری را تاييد کرد ٣

دادگاه انقالب : ضربه شالق محکوم شد ٧۴سال زندان و  ١٣مازيار بهاری به 
 ١٣کانادايی را به بيش از  -ايران مازيار بهاری، روزنامه نگار و فيلمساز ايرانی

 . سال زندان محکوم کرده است
وکيل هنگامه شهيدی : سال حبس تعزيری۶محکوميت قطعی هنگامه شهيدی به 

از متهمان حوادث پس از انتخابات از صدور حکم قطعی موکلش در دادگاه 
 . تجديدنظر خبر داد

دادگاه  ١٣شعبه : ابوالفضل عابدينی نصر به يازده سال حبس قطعی محکوم شد
تجديد نظر استان خوزستان، ابوالفضل عابدينی را به تحمل يازده سال حبس 

 . قطعی محکوم کرد
مهدی : سال محروميت سياسی ٣٠ماه حبس و  ٢٧محکوميت مهدی تاجيک به 

تاجيک دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران و از فعاالن عرصه خبری در 
ماه حبس  ٢٧دادگاه انقالب صادر گرديد به  ٢۶طی حکمی که از سوی شعبه 

 . سال محروميت سياسی محکوم شد ٣٠تعزيری و 
محمدرضا : محکوميت محمدرضا نسب عبداللهی به هشت ماه حبس تعزيری

نسب عبداللهی، روزنامه نگار شيرازی که خبر و عکس کشف چهار صندوق 
رای را منتشر کرده بود، به اتهام تبليغ عليه نظام به هشت ماه حبس تعزيزی 

 . محکوم شد
وکيل مسعود : محکوميت قطعی مسعود باستانی به شش سال حبس تعزيری

  :سال حبس تعزيری خبرداد و گفت ۶باستانی از محکوميت قطعی موکل خود به 
دادگاه انقالب را عينا تاييد  ١۵دادگاه تجديدنظر استان تهران،حکم شعبه  ٣۶شعبه 
 . کرد

سال زندان  ١٣حکم : محکوميت ميثاق يزدان نژاد به سيزده سال حبس قطعی
تجديد نظر دادگاه انقالب مورد تاييد قرار  ٣۶ميثاق يزدان نژاد توسط شعبه 

 . گرفت
علی محمودی فعال : علی محمودی به شش سال حبس قطعی محکوم شد

اجتماعی، نويسنده و عضو انجمن ادبی شهر مريوان در کردستان ايران، در 
 . سال حبس قطعی محکوم شد ۶دادگاه تجديد نظر به تحمل 

محکوميت سعيد نورمحمدی به پنج سال حبس و سی سال محروميت از فعاليت 
 ٣٠سال حبس و  ۵وکيل سعيد نورمحمدی از محکوميت موکلش به : های سياسی

 . های سياسی خبر داد سال محروميت از فعاليت
آذر منصوری از سوی دادگاه : محکوميت آذر منصوری به سه سال حبس قطعی

 . نظر به سه سال حبس قطعی محکوم شد تجديد
پنج افغانی : احکام زندان برای افغان های دستگير شده درحوادث انتخاباتی ايران

دستگير شده در حوادث پس از انتخابات ، هم اکنون با حکم هايی بين يک تا سه 
 . سال مواجه اند و از سال گذشته تاکنون در زندان اوين نگه داری می شوند

مهدی : محکوميت محمد داوری و مهدی محموديان به پنج سال حبس تعزيری
محموديان از اعضای جبهه مشارکت و محمد داوری سر دبير سايت سحام نيوز 

سال حبس تعزيری  ۵ارگان رسمی حزب اعتماد ملی، به جرم تبانی عليه نظام به 
 . محکوم شده اند

امير : محکوميت امير خسرو دليرثانی به تحمل چهار سال حبس تعزيری
مذهبی و عضو کميته پيگيری بازداشت های -خسرودلير ثانی از فعالين ملی
 دادگاه انقالب به رياست قاضی مقيسه، به تحمل  ٢٨خودسرانه، از سوی شعبه ی 
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 مقنعه ی اجباری برای دختران 
  !ها به دانشگاه تهران ممنوع شد»بدحجاب«ورود 

  :اخبار روز
مديرکل حراست دانشگاه تهران از منع ورود افراد بدحجاب به دانشگاه تهران، 

اجباری شدن مقنعه در برخی دانشکده های دانشگاه تهران و برخورد با 
 .دانشجويان پسر بدحجاب در دانشگاه خبر داد

مصطفی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب از پيگيری های 
رئيس دانشگاه تهران برای استفاده از ظرفيتهای فرهنگی و قانونی در برخورد با 

بدحجابی در جامعه کامال نمود پيدا کرده و در دانشگاه : بدحجابی خبر داد و گفت
نيز نمود داشته تا جايی که جو نارضايتی درباره پديده بدحجابی بوجود آمد لذا در 
جلساتی با روسای پرديسها و دانشکده های دانشگاه تهران خواستار کار فرهنگی 

 .در زمينه حجاب و عفاف شديم
محيط دانشگاه مقدس است لذا از روسای : مديرکل حراست دانشگاه تهران افزود

پرديسها و دانشگاهها خواستار شديم تعداد انگشت شماری که بدحجاب هستند را 
. نصيحت کنند و برخورد فرهنگی با پديده بدحجابی را در دستور کار داشته باشند

همچنين جلوگيری از ورود افراد بدحجاب به محيط دانشگاه مسير ديگری در 
 . برخورد با بدحجابی با استفاده از ظرفيتهای قانونی است

 
 برخی بدحجابی را ابزار مبارزه و غرض کرده اند

اکثر دانشجويان نسبت به رعايت حجاب و استفاده از پوشش : وی خاطرنشان کرد
های مناسب متعهد هستند اما تعدادی نيز که آدمهای مغرضی هستند و به عنوان 

بدحجابی و استفاده از پوشش های نامناسب را در پيش گرفته اند، به " مبارزه"
 .کميته انضباطی احضار می شوند

 
 اجبار پوشش مقنعه در چند دانشکده دانشگاه تهران 

مديرکل حراست دانشگاه تهران از اجباری شدن استفاده از پوشش مقنعه در 
دانشکده های زبان های خارجی و علوم تربيتی دانشگاه تهران خبر داد و در 

پاسخ به اينکه آيا تاکنون پوشش مقنعه در محيط دانشگاه اجباری نبوده است به 
پوشش مقنعه اجباری بوده اما ضابطه اجرايی که مديريت دانشکده ها : مهر گفت

 .بايد بر اساس آن اعمال قانون می کردند وجود نداشته است
 

 ابتدا تذکر لسانی و سپس استفاده از ظرفيت قانونی 
فضای بيرون دانشگاه فضای بازی است و اين فضا خود را در : خسروی افزود

رئيس دانشگاه تهران در شورای فرهنگی . محيط دانشگاهی نيز نشان داده است
دانشگاه تاکيد کرده که هم از ابزارهای قانونی و هم از راههای فرهنگی نسبت به 

اعتقاد داريم فضای برخورد با . پوشش های نامناسب واکنش نشان داده شود
بدحجابی بايد دنبال شود اما برخورد سلبی بايد آخرين برخورد باشد و برخورد 

يعنی ابتدا افرادی که پوشش مناسب . فرهنگی و ارشادی بايد در صدر قرار گيرد
ندارند را بخواهيم و با آنها صحبت کنيم، در صورتی که صحبتها موثر واقع نشد 

 .از ظرفيتهای قانونی برای برخورد استفاده کنيم
مديرکل حراست دانشگاه تهران از آغاز منع ورود افراد بدحجاب به دانشگاه 

تا سه بار به دانشجويانی که پوشش نامناسب دارند در : تهران خبر داد و گفت
مبادی ورودی دانشگاه تذکر داده می شود و در صورتی که رعايت نکنند از 

 .ورودشان به دانشگاه جلوگيری به عمل می آيد
: وی درباره ساز و کار منع ورود افراد بدحجاب به دانشگاه تهران به مهر گفت

ماموران انتظامات به افرادی که دارای پوشش نامناسب هستند تذکر می دهند و 
. بعضا افرادی که وضعيت پوشش خيلی نامناسبی دارند را برمی گردانند

جلوگيری از ورود افراد بدحجاب به دانشگاه تهران آغاز شده و بستر فرهنگی 
 .اين کار نيز در حال فراهم شدن است
 بدحجابی تنها مربوط به دخترها نيست

خسروی با بيان اينکه تعداد معدودی از دانشجويان دارای پوشش نامناسب هستند، 
برخی پسرها نيز با پوششهای نامناسب در دانشگاه حاضر می شوند و : افزود

موضوع برخورد با بدحجابی در دانشگاه مختص دانشجويان دختر نيست بلکه از 
 ورود دانشجويان پسری که پوشش مناسب ندارند نيز به دانشگاه جلوگيری بعمل 

ضربه شالق و  ٧۴سال حبس تعزيری و تحمل  ۶انقالب شادی صدر را به 
ضربه  ٣٠سال و شش ماه حبس تعزيری و تحمل  ٢محبوبه عباسقلس زاده را به 

 . شالق محکوم کرده است
عباس جعفری دولت آبادی، : دادستان تهران از قطعيت سه حکم اعدام خبر داد

دادستان تهران، از تاييد و قطعيت حکم اعدام محمدعلی صارمی، جعفر کاظمی و 
 . محمدعلی حاج آقايی خبر داده است

پويا قربانی، دانشجوی دربند : محکوميت پويا قربانی به شش سال حبس تعزيری
سال حبس  ۶دادگاه انقالب به رسايت قاضی صلواتی به  ١۵گمنام، توسط شعبه 
 . تعزيری محکوم شد

وکيل مجيد دری، دانشجوی : محکوميت مجيد دری به شش سال حبس قطعی
سال حبس محکوم شده بود،  ١١محروم از تحصيل زندانی که در دادگاه بدوی به 

 . از تاييد شش سال حبس او در دادگاه تجديد نظر خبر داد
محکوميت سامان نورانيان : سامان نورانيان به سه سال حبس قطعی محکوم شد

 . به سه سال حبس تعزيری عينا توسط دادگاه تجديد نطر تائيد شد
با حکم قاضی : صدور حکم سی و شش ماه حبس تعزيری برای نخبه ی جوان

دادگاه انقالب، آرمان رضاخانی دانشجوی رشته مهندسی  ٢٨مقيسه رياست شعبه 
 . ماه حبس تعزيزی محکوم شد ٣۶آی تی به 

دادگاه تجديد نظر حکم : چهارسال حبس برای مهدی اقبال، از فعالين اصالح طلب
سال حبس مهدی اقبال عضو جبهه مشارکت و قاری دعای کميل در مراسم  ۴

 . های دعا خوانی اصالح طلبان را تاييد کرد
دادگاه تجديد نظر، ميثم : محکوميت ميثم بيگ محمدی به يک سال حبس قطعی

 . بيگ محمدی را به تحمل يک سال حبس قطعی محکوم کرده است
محمد يوسف : محکوميت محمد يوسف رشيدی به يک سال حبس تعزيری

دادگاه  ٢۶رشيدی، از دانشجويان طيف چپ دانشگاه اميرکبير، توسط شعبه 
 . انقالب به رياست قاضی پيرعباسی به تحمل يک سال حبس تعزيری محکوم شد
: محکوميت عليرضا عزآباد دانشجوی کارشناسی آمار به يک سال حبس تعزيری

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

 ١۶ميالد اسدی و بهاره هدايت، اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، به 
بهاره هدايت و ميالد اسدی، دو عضو : سال و نيم حبس تعزيری محکوم شدند

شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، به ترتيب به نه سال و نيم، و هفت سال حبس 
 . تعزيری محکوم شدند

دادگاه  ٢٨شعبه : يازده سال زندان و تبعيد برای معصومه ياوری و زهرا جباری
انقالب احکام معصومه ياوری و زهرا جباری را به اين دو زندانی سياسی ابالغ 

 . کرد
دادگاه : لغو حکم اعدام محمد امين وليان و محکويت کلوتيدريس به جزای نقدی

ميليون ٣تجديد نظر حکم اعدام محمد امين وليان را به سه و نيم سال حبس و 
ميليارد ريال جزای  ٣ريال جزای نقدی و حکم حبس کلوتيدريس را به پرداخت 

 . نقدی بدل از حبس تبديل کرد
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کاوه فوالدی، ِاوا کاتس الرشون، توربيون لوندگرن، ِتری کارلبوم، امينه 
کاکاباوه، مريم کّرابی، کاظم کردوانی، َاگنتا کلينسپور، مورات کوثری، آرنه 

کونيگ، رضا قاسمی، احمدرضا قايخلو، توربيون الگر، ميترا الگر، کارين لکه، 
ميکائيل لوفگرن، مسعود مافان، بوديل مالمستن، عليرضا مجلل، آذر محلوجيان، 

ليال محمدی، تقی مختار، فاتح َمردوخ، شکراهللا منظور، اسفنديار منفردزاده، 
احمدرضا مويد محسنی، نامدار ناصر، سوزانه ِنسيم، مرتضی نگاهی، شهين 

نوايی، سيروس نوروزبيگی، بهمن نيرومند، بيرگيتا والين، اويويند ُوگن، عيسی 
وندی، سيو ويِدرَبری، بيورن ويَمن، محمد هاشمی نژاد، بيته هامارگرن، 

 . محمدحسين يحيايی، ناصر يوسفی، اوال يوهانسون
 
JAFAR PANAHI, THE IRNAIAN FILMMAKER, WHO WAS AR-
RESTED IN IRAN ON MARCH  2 ,2010 , HAS BEGUN A HUNGER 
STRIKE AS OF MAY 16, 2010, IN OBJECTION TO THE INHU-
MAN BEHAVIOR OF THE IRANIAN AUTHORITIES TOWARDS 
HIM AND HIS FAMILY . 
THIS ARTIST’S LIFE IS IN GRAVE DANGER IN THE EVIN 
PRISON CELL . 
WE DECLARE OUR OBJECTION AGAINST THE DISGRACE-
FUL ACTIONS OF THE IRANIAN GOVERNMENT OFFICIALS, 
AND ASK FOR IMMEDIATE AND UNCONDITIONAL RELEASE 
OF JAFAR PANAHI, AND HEREBY ASK ALL ADVOCATES OF 
FREE SPEECH AND ALL FREEDOM-LOVERS OF THE WORLD 
TO CONDEMN SUCH ACTIONS AND BRING ALL THEIR EF-
FORTS TO FREE THIS DISTINGUISHED FILMMAKER . 
 *** 
Den iranska filmaren Jafar panahi som arresterades den 2 mars 2010 i 
sitt hem i Teheran sitter fortfarande i det beryktade Evinfängelset utan 
rättegång. I protest mot den iranska regimens omänskliga beteende 
och hotelser mot honom och hans familj har Panahi börjat en hun-
gerstrejk sedan 16 maj . 
Hans liv är i allvarlig fara i fängelsecellen . 
Vi protesterar starkt mot de iranska myndigheternas vidriga behand-
ling av Jafar Panahi och kräver att han friges omedelbart och ovillkor-
ligt . 
Vi vädjar till alla fritt tänkande människor i hela världen att fördöma 
den iranska regimen och kämpa för hans frigivning . 
 
Said Afshar - Mohammad Aghili - Ghayath Almadhoun - Parvin Ar-
dalan  - Azar Arfazadeh - Mårten Arndtzén - Mina Azarian – Abbas 
Azimian - Khosri Bagherpour – kurdo Baksi – Monireh Baradaran - 
Sousan Bayat - Faraj Bayrakdar – Majid Beheshti – Mary Berari - 
Niloufar Beyzaei – Shahin Boustani – Kamran Bozorgnia – Terry 
Carlbom - Haideh Daragahi - Rashid Davari – Vazrik Dersahakian – 
Liv Due - Trbjörn Elensky - Shahram Etminan – Amir Ezati – Farsid 
Faryabi – Shahran Farzanehfar - Kaveh Fouladi – Ahmad Reza Ghay-
ekhlou -- Bardia Haddadi - Elahe Hamidi – Bitte Hammargren - Mo-
hammad Hasheminejhad - Mertash Hosseini - Sholeh Irani  – Ulla 
Johansson – Amineh Kakabaveh - Lena Kallenberg - Kazem Kardava-
ni  – Maryam Karrabi - Nasim Khaksar – Iraj Khosravi – Rashid 
Khoshaghideh - Agneta Klingspor - Arne Konig  - Murat Kuseyri -- 
Mitra Lager – Trbjörn Lager  - Eva Katz Larsson - Carin Leche - 
Torbjörn Lundgren - Mikael Löfgren - Massood Mafan - Azar Mah-
loujian – Bodil Malmsten  - Shokrolah Manzour – Fateh Mardukh  - 
Ahmad Reza Moayed Mohseni - Leyla Mohammadi  - Alireza Mojallal 
– Taghi Mokhtar – Esfandiar Monfaredzadeh – Namdar Naser – Sha-
hin Navai - Morteza Negahi  – Suzanne Nessim – Bahman Niroumand 
- Sirous Norouzbeygi - Meta Ottosson – Naser Pakdaman - Iraj 
Parsifar – Maria Persson Löfgren - Faramarz pooya  - Hamid Rad – 
Khosro Rahimi – Arne Ruth  - Akbae Saedouzami – Sheyda Shafaei – 
Saeid Sharifian - Behrouz Sheyda - keyvan Shoaei - Minoo Shokri - 
Christina Sohlberg - Marina Stagh - Maria Söderberg - Bengt Sö-
derhäll  - Sussan Taslimi – Reza Talebi – Farhang Tavoli – Mansour 
Tehrani - Farshad Toomaj - Jahanbakhsh Toufanian - Monica 
Tranströmer - Tomas Tranströmer  - Marita Ulvskog - Isa Vandi – 
Öyvind Vågen - Birgitta Wallin - Siv Widerberg - Bjorn Wiman  - 
Mohammad Hosein Yahyaei - Naser Yousefi  - Monica Zak - Naser 
Zeraati - Jannike Åhlund   .  

می آيد به اين ترتيب که تا سه بار به دانشجوی بدحجاب تذکر داده می شود و در 
صورتی که پس از سه با رعايت نکنند از ورودشان به دانشگاه جلوگيری بعمل 

 .می آيد
وی مظاهر بدحجابی در محيط دانشگاه را صرفا مربوط به برخی دانشجويان 

دانشجويان ساير دانشگاهها نيز برای استفاده از : دانشگاه تهران ندانست و افزود
کتابخانه مرکزی و انجام کارهای مطالعاتی در دانشگاه تهران تردد دارند که 

تردد اين دانشجويان نيز يک مشکل . متاسفانه برخی از آنها پوشش مناسب ندارند
وقتی از ورود اين افراد بدحجاب که دانشجوی دانشگاه . برای دانشگاه است

تهران نيز نيستند جلوگيری می شود اتهام جلوگيری از فعاليت علمی به حراست 
 .و دانشگاه نسبت داده می شود

 درباره پوشش در پرديس هنرهای زيبا دانشگاه تهران
مديرکل حراست دانشگاه تهران درباره فيلمی که از پرديس هنرهای زيبا دانشگاه 

تهران در برخی سايتها منتشر شده و در آن حرکاتی متفاوت با عرف فضاهای 
اين فيلم : دانشگاهی به نمايش گذاشته شده است نيز توضيح داد و به مهر گفت

مربوط به مراسمی با عنوان عيدانه است که با مجوز توسط انجمن اسالمی 
دانشجويان پرديس هنرهای زيبا دانشگاه تهران برگزار شده و هر ساله نيز اين 

بحث هايی در اين مراسم انجام شده بود که از ابتدا تا . مراسم برگزار می شود
 .انتهای آن را فيلمبرداری کرديم

مصطفی خسروی در ادامه با اشاره به جشنواره ای که اخيرا با حضور معاون 
: وزير ارشاد در برج ميالد برای تقدير از هنرمندان برگزار شده بود، گفت

افرادی را در اين جشنواره ديديم که وضعيت آنها قابل قياس با آنچه در پرديس 
آنها با آن وضع پوشش در جشنواره . هنرهای زيبا دانشگاه تهران می بينيم نبود

وضعيت حجاب در . ای رسمی حاضر شده بودند که معاون وزير حضور داشت
جشنواره رسمی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار کرده بود آن طور 

بود آن وقت توقع داريم در پرديس هنرهای زيبا که همه شاگردان همان افراد 
 .هستند وضع چگونه باشد

 

 اعتراضِ صد و شش روشنفكرِ ايراني و سوئدي 
 به وضعيت جعفر پناهي 

 
 
 
 
 
 
 

 : اخبار روز
] 2010دوِم مارِس [ 1388اسفندماه  11جعفر پناهی فيلمساِز ايرانی که در روِز  

، در ]2010ماِه مِه  16[ 1389ُارديبهشِت  26دستگير شده، از روِز يکشنبه 
اعتراض به رفتارهای غيِرانسانی حکومِت ايران نسبت به او و خانوادهاش، 

 . اعتصاِب غذا کرده است
 ! جاِن اين هنرمند، در سلوِل زنداِن اوين، بهشّدت در خطر است

ما ضمِن اعتراِض شديد به اعماِل شرمآوِر حاکماِن ايران، خواهاِن آزادی فوری 
و بيقيد و شرِط جعفر پناهی هستيم و از تماِم آزادگان و آزاديخواهاِن جهان 

 . ميخواهيم تا چنين رفتارهايی را محکوم کنند و برای رهايی اين فيلمساز بکوشند
 : امضاءکنندگان

مينا آذريان، پروين اردالن، آذر ارفعزاده، ُمرتن ارنتژن، مارينا استاگ، شهرام 
اطمينان، سعيد افشار، توربيون اِلنسکی، قياط المتهون، ِمتا اوتوسون، ماريتا 

اولوسکوگ، يانيکه اولوند، شعله ايرانی، خسرو باقرپور، کوردو بخشی، فرج 
بيرقدار، منيره برادران، ماری براری، کامران بزرگ نيا، شاهين بوستانی، مجيد 

بهشتی، سوسن بيات، نيلوفر بيضائی، ايرج پارسيفر، ناصر پاکدامن، ماريا 
پرشون لوفگرن، فرامرز پويا، مونيکا ترانسترومر، توماس ترانسترومر، سوسن 

تسليمی، فرشاد توماج، منصور تهرانی، برديا حّدادی، مهرتاش حسينی، الهه 
حميدی، نسيم خاکسار، ايرج خسروی، رشيد خوشعقيده، رشيد داوری، هايده 

درآگاهی، وازريک درساهاکيان، ليو دوِا، حميد راد، خسرو رحيمی، آرنه روت، 
مونيکا زاک، ناصر زراعتی، اکبرسردوزامی، ماريا سودرَبری، بينکت 

سودرِهل، کريستينا سولَبری، سعيد شريفيان، کيوان شعاعی، شيدا شفيعی، مينو 
شکری، بهروز شيدا، رضا طالبی، فرهنگ طاولی، جهانبخش طوفانيان، امير 

 فر، $عزتی، عباس عظيميان، محمد عقيلی، فرشيد فاريابی، شهرام فرزانه
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سه شنبه گذشته، پناهی در تماس کوتاهی که با همسرش طاهره سعيدی داشته، به  
متهم کردند " وی گفته است که يکشنبه او را در داخل زندان به بازجوئی برده و 

سوالی که بی "! که از داخل سلول فيلمبرداری کرده ام، که کذب محض است
جواب می ماند اين است که مگر جعفر پناهی در زندان اوين دوربين فيلمبرداری 
دارد که با آن از داخل سلول فيلمبرداری می کرده؟ همانگونه که معلوم نيست از 

تاکنون چگونه می توانسته فيلمی را ) يازده اسفند(زمانی که او بازداشت شده 
برای نمايش به جشنواره کن برساند درحاليکه هيچ اثری از ساخت اين فيلم به 

 دست نيامده است؟
فيلمساز در بيانيه ای که برای همسرش قرائت کرده و وی در گفت و گوئی با   
است که از همان روز يکشنبه دست به   آنرا منتشر ساخته، اعالم کرده" جرس"

به : " اعتصاب غذای خشک زده و اگرخواسته های سه گانه اش برآورده نشود
چرا که نمی خواهم تبديل به موش نخوردن و نياشاميدن ادامه خواهم داد، 

آزمايشگاهی شوم که هر لحظه مرا به اتهامات واهی تحت شکنجه و آزارهای 
 ."روحی و روانی قرار دهند

خواسته های سه گانه او به قرار زير بود که آخرين خبرها حاکی از آن است که  
فيلمساز روز پنجشنبه توانسته در حضور دادستان انقالب تهران با خانواده و 

وکيل خود ديدار کند، اما اعالم کرده است تا تحقق سومين خواسته اش همچنان به 
 :اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد

 تماس و ديدار باخانواده و اطمينان کامل از سالمت آن ها.١
 حق داشتن وکيل و مشورت با او.٢
 آزادی بدون قيد و شرط تا تشکيل دادگاه و صدور حکم قطعی .٣

اگر دولت ايران از آزاد کردن جعفر : "عباس کيارستمی در اين زمينه گفته است
کنم که  من درک نمی. پناهی سر باز بزند، بايد توضيحی برای اين کار داشته باشد

تواند جرم تلقی شود؟ بويژه در حالی که فيلم مزبور هنوز  چگونه يک فيلم می
شود، اين  زمانی که يک فيلمساز، يک هنرمند، زندانی می... ساخته نشده است

 ."تماميت هنر است که مورد حمله قرار گرفته است
  

 مشکل حکومت با هنرمندان مستقل
، کيارستمی در پاسخ به اين "رونوشت برابر اصل"در نشست پس از نمايش فيلم  

دولت ايران با همه : "سوال که آيا او هم مشکلی با دولت داشته است؟ گفت
سينمای مستقل که من و جعفر پناهی و ديگرانی چون ما در آن کار می کنند 

من چهل سال است که دارم . آنها با استقالل سينماگر مشکل دارند. مشکل دارد
کار می کنم، اما آنها چون فيلم مرا دوست ندارند، فکر می کنند چون در غرب 

مورد توجه واقع شده، حتمًا روابطی با غرب دارم حتی به من گفته اند که ما می 
من تا : "وی در مورد ترس از دستگيريش گفت". دانيم تو روابطی با آنها داری

اين لحظه نترسيده ام، اما با دستگيری پناهی حريمی که بين هنرمندان و دولت 
 ."بود برداشته شد و برای همين هرچيزی ممکن است

همان روزی که کيارستمی اين حرفها را به رسانه های جهان می گويد،  
در زندان اوين " محمد نوری زاد"نويسنده، پژوهشگر و فيلمساز ديگر ايرانی 

چنان از سوی بازجويانش مورد ضرب و شتم قرار می گيرد که براثر ضربه 
حاال او هم که با نوشتن سه نامه . مغزی ديد خود را تا حد زيادی از دست می دهد

توهين به رهبری "انتقادآميز اما محترمانه به رهبر و رئيس قوه قضائيه، به جرم 
بازداشت شده است، مانند همکارش جعفر پناهی در اعتصاب " و تبليغ عليه نظام
ايجاد "خرداد، انگار حکومت می خواهد فيلم  22در آستانه . غذا به سر می برد

را با ضرب و شتم فيلمسازان زندانی " رعب و وحشت در هواداران جنبش سبز
 کليد بزند؟

ساخت  :اتهام جديدي براي جعفر پناهي جعل كرد“ رسالت“
 !فيلمي با صحنه هاي خالف عفت عمومي

 سعيد زندگانی 
 
 
 
 
 
 

 
 : جرس

در معتبرترين جشنواره " رونوشت برابر اصل"ممکن است عباس کيارستمی با 
اما اينجا همه چيز . کن را از آن خود کند "نخل طالئی"سينمائی جهان دوباره 

تحت الشعاع خبرهای رسيده در مورد جعفر پناهی قرار دارد که چند روزی است 
در زندان اوين دست به اعتصاب غذا زده ودر پنجمين روز زندانبان خود را 

در حالی که پناهی می . مجبور ساخته به دو خواسته از سه خواسته اش گردن نهد
به روزه خود ادامه ) آزادی تا زمان محاکمه(گويد تا تحقق سومين خواسته خود 

اتهام تازه ای هم برايش طراحی شده " رسالت"خواهد داد، از سوی روزنامه 
  !ساخت فيلم خالف عفت عمومی: است

رئيس هيئت داوران اين دوره از جشنواره سينمائی " ژيل ژاکوب"پناهی از سوی 
فرانسه، بعنوان عضو افتخاری اين هيئت برگزيده شده ولی صندلی وی در " کن"

نه تنها . جمع داوران خالی است و تنها نام او را نوشته و روی آن قرار داده اند
کيارستمی، بلکه بسياری از دست اندرکاران و فيلمسازان در اين جشنواره وقتی 

به جمع خبرنگاران می آيند، بايد در مورد وضعيت پناهی پاسخگو باشند؛ 
" رونوشت برابر اصل"بازيگر سرشناس فرانسوی که نقش اول " ژوليت پينوش"

را برعهده دارد، در کنفرانس مطبوعاتی به حال پناهی اشک ريخت و تصوير 
چشمان گريانش به سراسر جهان مخابره شد؛ آنگاه رفت و در کنار محسن 

مخملباف و بهمن قبادی و در يک نشست خبری ديگر بيانيه کيارستمی را خواند 
سازمان فرهنگ "حتی سخنگوی . و همه باهم خواستار آزادی پناهی شدند

ما "در اين نشست هشدار داد که اگر حکومت ايران پناهی را آزاد نکند، " فرانسه
 "!خودمان آزادش می کنيم

اما ظاهرا هيچ يک از اين هشدار ها و انتقادها و درخواستها تاثيری بر  
نمی گذارد که دوماه ديگر قرار بازداشت فيلمساز را تمديد کرده و از " زندانبان"

پناهی . اتهام جديد و سنگينی هم به او نسبت داده اند" خودی"طريق يک روزنامه 
در آخرين گفت و گوئی که قبل از زندانی شدنش داشت و در همايش مطبوعاتی 
ويژه جشنواره کن هم پخش شد، از جرمهای گوناگونی که به او نسبت می دهند، 

اما آنچه روزنامه رسالت در تهران نوشته و اتهامی ديگری که به . سخن گفته بود
 !ساخت فيلمی با صحنه های خالف عفت عمومی: او بسته، کامال تازگی دارد

  
 پناهی را به کروبی پيوند می دهد" رسالت"
وزير فرهنگ و " فردريک ميتران"وزير امور خارجه و " برناردکوشنر"وقتی  

ارتباطات فرانسه در بيانيه ای مشترک، به خاطر احترام به آزادی بيان و انديشه 
روزنامه نزديک به موتلفه که سيد " رسالت. "خواستار آزادی پناهی شدند

شنيده ها ونکته "مرتضی نبوی مدير مسئول آن است، با انتشار مطلبی در بخش 
فيلمساز سياه نما و يکی از بازداشت "ارديبهشت ماه او را  25در تاريخ " ها

ناميد و بيانيه وزيران فرانسوی را دخالت آشکار در " شدگان اغتشاشات اخير
 .امور کشورمان دانست

در حالی که پس از هشتاد روز بازداشت تاکنون هيچ بيانيه رسمی از سوی  
مقامات قضائی در مورد علت بازداشت پناهی عنوان نشده و مدت بازداشت 

تهمت " رسالت"موقت وی بدون ارائه دليل روشنی تمديد می شود ، روزنامه 
های قبلی برخی از مقامات حکومتی را تکرار می کند و اتهامات جديدی بر آن 

گفته می شود پناهی در حين ساختن فيلمی مبتنی بر ادعاهای موهوم : " می افزايد
و خيالی مهدی کروبی از صحنه های تجاوز و شکنجه غيراخالقی بود و قرار 

بوده در اين فيلم صحنه های خالف عفت عمومی به نمايش درآيد و در قالب يک 
اثر هنری غرب پسند در جشنواره های سينمائی از جمله جشنواره سينمائی کن 

که در فرانسه برگزار می شود به اکران درآيد که البته با هوشياری نيروهای 
امنيتی اين نيرنگ مشترک فتنه گران داخلی و دولتمردان فرانسوی به سنگ 

 ."خورد
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گرچه به اصل بازداشت باقی معترضيم اما تاکنون هيچ  «:اظهار داشت کمالی 
چيزی جز رعايت قانون را نخواسته ايم در حالي آه هيچ مقامی پاسخگوی ما 

اين بالتکليفی محض در پرونده او هيچ توجيهی ندارد و قانونا باقی با . نبوده است
)ماه است بازجويی هم ندارد و بدون قرار بازداشت در زندان است  4توجه اينكه 

و تا حال، دو وثيقه برای او )که اين خود کامال برخالف قانون و جرم است 
صادر شده است، می تواند تا زمان برگزاری دادگاه،آزاد باشد تا به درمان خود 

همسر باقی از نگارش نامه ای به مسوولين قضايی خبر داد که ».رسيدگی نمايد
در آن با توجه به وضعيت جسمانی باقی و اينکه به دليل ديسک کمر حاد او قادر 

به نشستن بيش از دقايقی نيست، بتواند تا زمان تشکيل دادگاه برای درمان آزاد 
مسئوالن قضايی به اين خواست قانونی «:او همچنين ابراز اميدواری کرد . باشد

و انسانی توجه نمايند چراکه پاسداری از قانون و توجه به حقوق انسان ها بايد از 
 «.دغدغه های دستگاه قضايی باشد

 

 مهاجرت پزشكان و عملكرد ضعيف وزارت بهداشت
 مژگان مدرس علوم 

 
اعتمادی به آزمون دستياری و عدم پاسخگويی مسئولين بسياری  پس از بی: جرس

. از پزشکان عمومی به سفارتخانه ها مراجعه کردند تا از کشور خارج شوند
مهاجرت پزشکان و متخصصين در حالی منتشر و مورد انتقاد صاحبنظران 

مهاجرت  "شوک"کشور قرار می گيرد که هنوز فضای عمومی کشور از 
اين در  .نخبگان و روزنامه نگاران طی سالها و ماههای اخير بيرون نيامده است

حالی است که سياست جذب نخبگان ساير کشورها، جزو سياستهای اساسی و 
پايدار کشورهای توسعه يافته است تا جايی که خبرگزاری فرانسه طی گزارشی 

گفته است ايران که دارای يکی از کارآمدترين قشر جوانان در بين کشورهای 
مغزهای خود را با سرعتی هشداردهنده به خارج صادر می , خاورميانه است 

  .کند
هزار نفر از ايرانيان  180تا  150المللی پول، ساالنه بين  به گزارش صندوق بين 

کنند و ايران از نظر فرارمغزها در  تحصيل کرده برای خروج از کشور اقدام می
 .را دارد" اول"کشور در حال توسعه و توسعه نيافته جهان، مقام  91بين 

نگاران از کشور در حالی  خروج نخبگان، دانشگاهيان، روشنفکران و روزنامه 
فرار مغزها را رد   نژاد مورد استقبال کشورهای اروپايی قرار گرفته که احمدی

 ".ما فرار مغز نداريم:"کرده و می گويد
  

 وضعيت نابسامان و بی اعتمادی پزشکان عمومی
آزمون دستياری پزشکی زمانی به تيترخبرساز رسانه ها تبديل شد که دو روز  

بهمن  29پس از برگزاری آزمون دستياری پزشکی سی و هفتمين دوره آن در 
ای اعالم کرد که در بررسی  سال گذشته، وزارت بهداشت در اطالعيه

های برخی از داوطلبان، اين آزمون با دستور وزير بهداشت  ها و شکايت اعتراض
اين در . تقلب و لو رفتن سواالت از داليل ابطال نتايج اعالم شده است. باطل شد

، 77حالی است که برگزاری آزمون پذيرش دستيار تخصصی پزشکی از سال 
بموجب باطل شدن اين آزمون دستياری آزمون . انگيز بوده است همواره بحث

 .اسفند ماه برگزار شد 13جايگزين آن به فاصله دو هفته بعد در 
فرد، نائب رئيس انجمن پزشکان عمومی کشور  در همين رابطه مسعود مسلمی 

تر شدن آن را علت مراجعه پزشکان به  اعتمادی به آزمون سال آينده و سخت  بی
 .ها برای خروج از کشور دانست سفارتخانه

 :فرد با اشاره به وضعيت نابسامان پزشکان عمومی در کشور می گويد مسلمی 
در همه جای دنيا پزشک عمومی نگهبان سالمت در قالب پزشک خانواده است "

اما در ايران متاسفانه پزشکان عمومی بدون اينکه جايگاه خوبی برای آنها 
های  های اخير ديگر کرسی طوری که در سال تعريف شده باشد، فعاليت کرده به
 ".استادی در دانشگاه را نيز ندارند

شرکت کنندگان در آزمون جايگزين دستياری بارها به صحت نتايج و فروش  
ها و تخلفات صورت گرفته اعتراض کرده و خواستار توضيح از سوی  رتبه

اما محمدعلی محققی، معاون . وزير بهداشت و مسئوالن اين وزارتخانه شدند
آموزشی وزارت بهداشت گفته بود که هيچ ابهامی در صحت نتايج آزمون 

 .دستياری تخصصی وجود ندارد
وتحقيقات  اين در حالی است که علي عباسپور تهراني رئيس آميسيون آموزش 

مجلس اين اقدامات را ناشی از عملکرد و ناکارآمدی وزارت بهداشت دانسته 
وی با تاآيد بر اينكه نتايج اوليه بررسي مجلس از جزئيات برگزاري  .است

هاي داوطلبان نشانگر عملكرد ضعيف وزارت بهداشت  آزمون دستياري و شكايت
 ما بارها در زمينه اجراي صحيح آزمون دستياري پيشنهادهايي به " :است، گفت

 پيام عيسی سحرخيز از زندان به جعفر پناهی 
 بايد زنده بماني تا ظلمي را كه در زندانها مي رود 

 !را به تصوير بكشي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ميزان
عيسی سحرخيز در تماسی از زندان از اعتصاب غذای جعفر پناهی اظهار 

مهدی سحرخيز در اين رابطه ميگويد پدرم در تماس از . نگرانی شديد کرده است
مضمون اين پيام . زندان رجايی شهر پيامی را برای جعفر پناهی فرستاده است

  : بدين شرح است
 
اعتصاب غذا را بشکن، تا بتوانی روزی آنچه در داخل زندان گذشت را به "

اعتصاب غذا را بشکن تا شاهدی باشی گويا از آنچه بر اين ملت . تصوير بکشی
نسل آينده تو را الزم دارند تا بدانند بعد از انتخابات چه بر سر مردم . راندند

آورند، در زندان ها چه گذشت و مردان و زنان آزاده برای چه در زندان های 
جهل و زور و ستم مقاومت کردند، تا نسل آينده قدر آزادی را بداند و خون هايی 

  .که برای آن ريخته شد را فراموش نکند
به گزارش ميزان خبر در پيام مهدی سحرخيز از زندان رجايی شهر خطاب به 

آزادی به راويان هنرمندی همچون تو :اوين آمده است  209جعفر پناهی در بند 
  ".نياز دارد، برای آزادی بمان و و اعتصابت را بشکن

مهدی سحر خيز در ادامه خير از وضعيت روحی خوب عيسی سحرخيز خبر داد 
و گفت که پدرش از جعفر پناهی خواسته است که اعتصاب غذای خود را بشکند 

 تا همه بصورت دستجمعی به اعتصاب غذا بپردازند 
 

 بيست کيلو کاهش وزن، مشکل تنفسی و ديسک کمر؛ به شدت نگرانيم
 همسر باقي از نشانه هاي شكنجه خبر داد 

 :جرس
همسر باقي، نويسنده و پژوهشگر و فعال حقوق بشر با نگرانی از وضعيت وی 

کيلو وزن کم کرده است و  20دچار الغری شديد شده و حدود : اظهار داشت
. گرچه از روحيه قوی برخوردار است اما ما بشدت نگران وضعيت او هستيم

استمرار نگهداری او در اين شرايط و عدم توجه به حقوق قانونی او هيچ چيزی 
  .را جز شکنجه به ذهن متبادر نمی کند

در زندان به  86خبرنگار جرس،باقی در سال  فاطمه کمالی در گفت و گو با 
دليل شرايط بد نگهداری و کمبود اکسيژن در سلولی بر روی شوفاژخانه بند 

همسر باقی همچنين در مورد ديسک کمر .، دچار حمله های تنفسی شده بود209
 .باقی گفت هنوز به نسخه پزشکان مبنی بر فيزيوتراپی حرارتی عمل نشده است

 240ماه بازداشت همچنان در سلول بسته  5عمادالدين باقی، پس از :وی گفت 
 .است و شرايط نگهداری اونگران کننده است

گرم شدن هوا و فقدان دستگاه خنک کننده و  «:به گفته فاطمه کمالی همسر باقی 
تهويه که باعث گردش جريان هوا بشود،مشکل تنفسی باقی را جدی تر کرده 

است و به محض باز شدن تنها دريچه کوچک باالي سلول او، انواع حشرات به 
 .داخل راه می يابند و حتی از آن دريچه برای جريان هوا نمی تواند استفاده کند

ضمن اعتراض به تداوم بازداشت باقی در حالی که او چند ماه است بدون   وی 
برای ما جای سوال است «:قرار بازداشت و با دو قرار وثيقه در زندان است گفت

که نه تنها باقی را آزاد نمی کنند بلکه او را به بند عمومي هم انتقال نمي دهند و با 
وجود اطالع از شرايط جسمی او، او را در سلول بسته و در شرايط نامساعد نگه 

ماه است که بازجويی ندارد و طبق قانون ادامه بازداشت  4باقی حداقل . می دارند
موقت با دو قرار وثيقه نيزهيچ وجه قانونی ندارد اما نه تنها مکان نگهداری او را 
تغيير نمی دهند بلکه او همچنان از مالقات حضوری محروم است و معلوم نيست 

 «از چه چيزی نگرانند که به او اجازه مالقات حضوری نمی دهند؟
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 25زن در کشور توسط مجلس تصويب شد و وزارت هم موظف شد دست کم 
 .های مختلف آزمون دستياری را برای زنان نگه دارد درصد سهميه رشته

 :در تداوم انتقادات، محمدحسين صنعتي دبير علمي آنگره ملي ژنتيك گفته است 
اداره ارزيابي مدارك ژنتيك وزارت بهداشت باعث شده تا افرادي آه مدرآي در "

 ".ارتباط با ژنتيك دارند يا مدارآشان دير بررسي شود و يا اصال بررسي نشود
به گفته دبير علمي آنگره ملي ژنتيك برخي از اين افراد متخصص آشور را  

هاي  مانند اما افراد معدودي در آميته آنند و برخي نيز در آشور مي ترك مي
 .شوند تخصصي وزارت بهداشت مانع از فعاليت متخصصان علم ژنتيك مي

  

 نخستين سالگرد جنبش سبز آزاديخواهي و عدالتخواهي  
 مردم ايران

 
 
 
 
 
 
 
 

 
يکسال . در آستانه سالگرد کودتا شاهد گسترش جنون آميز ترور حکومتی هستيم

 ١٣٨٨خرداد  ٢٢ملتی که در .از تولد جنبش اعتراضی مردم ايران می گذرد 
به > رای من کجاست ؟< برای بدست آوردن حقوق دزديده شده خود و با شعار 

خيابانها آمد، چنان نمايشی از شجاعت و درايت و ايستادگی از خود نشان داد ، 
 .که به راستی نقطه عطفی را در جنبش های مدنی معاصربشری رقم زد

مهمترين عامل زايش جنبش نو پای ايران که ريشه در عمق آن آب و خاک دارد 
کارنامه خيانت حاکمان بر . در حقيقت وجود خود حکومت استبداد دينی بود 

که با گسترش و استقرار حکومت  ١٣۵٧ايران، به ارزش ها و اهداف انقالب 
مطلقه، تبعيض و خشونت و نفی حقوق انسانی مردم ايران بنام دين و مذهب، 

گسترش يافته بود، با به روی کار آمدن احمدی نژاد و نشستن او بر اريکه قدرت 
 . به اوج خود رسيد 

در دوره نخست زمامداری اش با جبر و ارعاب و حذف نيروهای غير خودی و 
فداييان اسالم (متمرکز نمودن قدرت در دست پاسداران و گروههای معلوم الحال 

مردم ايران بخاطر حقوق از دست رفته و بی .شدت يافت) ،حجتيه و موتلفه
خرداد  ٢٢عدالتی ،در اعتراض به رژيم، با شوق و حضور گسترده در انتخابات 

شرکت نمودند، به اين اميد که به کارنامه تباهی و دروغ و خرافات احمدی نژاد 
 .بگويند> نه < 

احمدی نژاد ،با تقلب گسترده بار ديگر به حقوق مردم تعرض  -دولت خامنه ای 
کرد و ملت مصمم در مقابله با حکومت کودتا و خواست آزادی و نفی ديکتاتوری 

. با شرکت وسيع و يکپارچه با نمادهای سبز و سکوت به مصاف ارتجاع رفت 
در . پاسخ رژيم غير قانونی، خشونت و گلوله، گزمه های مزدور حکومتی بود 

اين روز جواب ملتی را که خواهان عدالت و اجرای قانون بودند با رگبار گلوله 
اين روز آغاز .پاسخ داد و نشان داد که ديگر هيچ حقانيتی در بين مردم ندارد

پيروزی خرد بر جهل ، آزادی بر بندگی ،پويايی بر ارتجاع و سکوت بر گلوله 
 .بود

ماشين سرکوب حکومت بار ديگر با تجاوز، زندان ، شکنجه و ترور به اميد 
پراکندن رعب و وحشت باز براه افتاد که اوج آن اعتراف گيری های احمقانه 

رژيم و دادگاه های استالينيستی برای خاموش کردن موج سبزی بود که می رفت 
هاله تقدس حکو متی که با حيله بر پا بود با . در گوشه گوشه کشور پراکنده شود 

برمال شدن افتضاح شکنجه و تجاوز در شکنجه گاه کهريزک و ساير 
نهال سبز آزادی با خون زنان و مردان ايران . کشتارگاهای رژيم اسالمی، ترکيد 

 .زمين چون نداها و سهراب ها رشد کرد
در واقع رويارويی ملتی است با خشن ترين و بی رحم ترين نظام  جنبش سبز

کارنامه . های استبدادی دينی قرن حاضر ،که مخالف هر نوع دگر انديشی است
يکسال گذشته جنبش ملت ايران، نشان می دهد ،که شرايط و عواملی که با عث 

تولد آن بود، بگونه ايست که با گسترش و نفوذ جنبش در جامعه، تضادهای درون 
شکاف موجود ميان حکومتگران و . حکومت را به مراتب بيشتر کرده و می کند 

 .مردم ،به دليل بحران اقتصادی، فساد و ارعاب بيشتر شده است
 در صحنه جهانی ،بخاطر سياست های ماجراجويانه و ضد ملی و عدم کفايت 

ايم آه متاسفانه از سوي مسئوالن اين وزارتخانه عملي نشده  وزارت بهداشت داده
 ".است

  
 !ارتباط متخلفين با مسئولين

هايی به احمدی نژاد و   پيش از اين معترضين آزمون دستياری با ارسال نامه
و   ماه اعتراض کرده رئيس مجلس نسبت به معرفی نشدن متخلفان درآزمون بهمن

خواستار روشن شدن وضعيت آزمون دستياری و توقف فرايند انتخاب رشته تا 
ها شدند اما تاکنون هيچ پاسخی به اين اعتراضات داده  زمان رسيدگی به اعتراض

 .نشده است
علی رغم اين اعتراضات گسترده، محمدعليزاده، مديرآل حراست وزارت 

ای نيست و حتی يك   بهداشت، تاکيد کرد که در زمينه آزمون هيچ شک و شبهه
 .مورد اعتراض در اين زمينه هم نداشتيم

اما چندی بعد مرضيه وحيد دستجردی، وزير بهداشت از پيگيری تخلفات آزمون  
با اين حال خبرها حکايت از آن دارد که هنوز . دستياری در قوه قضائيه خبرداد

 .سازی در برگزاری آزمون دستياری مرحله دوم انجام نشده است شفافيت
جعفری دولت آبادی دادستان تهران از بازداشت چند نفر در ارتباط تخلفات  

آزمون دستياری خبر داده و اعالم کرده بود که اين افراد يا داوطلب بودند يا با 
 .مسئولين مرتبط بودند اما تاکنون هيچ نامی از متخلفين فاش نشده است

به گفته رييس آميسيون آموزش و تحقيقات مجلس سواالت آزمون دستياري با  
 .قيمتهاي باالي صد ميليون تومان هم فروخته شده است

  
 !است" فرصت"مهاجرت پزشکان و نخبگان 

های  دهد که روند مهاجرت پزشکان عمومی به بهانه آمارهای موجود نشان می 
مختلف از جمله شرايط بهتر زندگی و ارج نهادن به خالقيت ها و جايگاه تعريف 

 .های اخير در دولت احمدی نژاد شدت گرفته است شده مشخص، در سال
اين گزارش ها و اخبار نگران کننده در حالی انتشار می يابد که مطابق با  

در صدر کشورهای جهان " فرار مغزها"استانداردهای جهانی، ايران از نظر 
در حالی که دانشگاهها و مراکز آموزشی کشورهای اروپايی و . قرار دارد

آمريکا اعالم کرده اند که پذيرای مهاجران ايرانی دارای تحصيالت آکادميک می 
باشند مقامات دولتی اعتقادی به پديده فرار مغزها از کشور نداشته و حتی آن را 

 .کنند تلقی می" فرصت"
محمدمهدی زاهدی، وزيرعلوم دولت نهم با بيان اين موضوع که فرار مغزها از  

دنياى امروز دنيايى نيست که تصور کنيم : "کشور را قبول ندارد گفته بود
 ".نخبگان حتما بايد در مکانى خاص يا موطن خود مستقر شوند

فرد افزايش تمايل مهاجرت پزشکان عمومی را  اين در حالی است که مسلمی 
اين : "واگذاری پستهای مديريتی در اختيار متخصصين دانسته و می گويد

های کالن وارد  گيری موضوع باعث شده است که پزشکان عمومی در تصميم
 ".ای برای فعاليت نداشته باشند نشده و انگيزه

کارشناسان بر اين باورند که پزشکان عمومی بر اثر تصميم گيريها در رده های  
باالی نظام دانشگاهی از تدريس در دانشگاهها و کارهای تحقيقاتی محروم مانده 

و با نوعی دلسردی و عدم اعتماد به سازمان نظام پزشکی مواجه شده اند و 
 .ازهمين رو در سطح وسيعی به آزمون دستياری رو می آورند

پرست، سخنگوی وزارت امورخارجه، در اين زمينه معتقد است  رامين مهمان 
که دوعامل نبود امکانات کافی برای نخبگان در زمينه تحصيل و اشتغال و 

ديگری تمايل خود دولت به خروج اين سرمايه های ملی و فکری از کشور، 
 .باعث شدت گرفتن سيل مهاجرت نخبگان به خارج از کشور می گردد

  
 حذف سهميه زنان در آزمون دستياری

بسياری از ناظران معتقدند که مسئولين به جای بازنگری به عملکرد ضعيف و  
نامناسب خود با رويکردی سياسی و تنگ نظرانه به مسائل بنيادين جامعه می 

نگرند و همين موضوع باعث افزايش گسترده اعتراضات و شکايات در عرصه 
 .های مختلف شده است

منتظری رئيس ديوان عدالت اداری آشور با بيان اينکه بررسي شكايت از  
شکايت از دستگاههای دولتی در : " پرونده آزمون دستياري آغاز شده اعالم آرد

افزايش زيادی داشته اما در وزارت بهداشت  87سال گذشته نسبت به سال 
تخلفات در رده های باال نيست، با اين وجود مجموعه شکايات از دستگاههاي 

 ".مختلف روی هم رفته خيلی خوشحال کننده نيست و رو به افزايش است
پيشتر وزارت بهداشت اعالم کرده بود که سهميه زنان در آزمون دستياری  

های ديگری که در  پزشکی حذف شده است اين در حالی است که از ميان سهميه
 .آزمون دستياری پزشکی وجود دارد، تنها سهميه زنان حذف شده است

 برای جبران کمبود پزشکان متخصص  1372گفتنی است سهميه زنان در سال  
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 حمله ي عوامل حكومت به دانشجويان دانشگاه آزاد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تجمع اعتراضی دانشجويان دانشگاه آزاد با حمله ی لباس شخصی ها و  •

 ...چند نفر مجروح و بازداشت شدند . عوامل اطالعاتی به خشونت کشيده شد
 اخبار روز 

در اولين روز از خرداد ماه سال جاری دانشجويان دانشگاه : گزارش دريافتی 
آزاد واحد تهران مرکز دست به تجمعی اعتراضی زدندکه از سوی عوامل امنيتی 

 .و نيروهای بسيجی به خشونت کشيده شد
در پی فراخوان دانشجويان مبنی بر برگزاری تجمع در اعتراض به کودتای 

انتخاباتی صورت گرفته چند صد نفر از دانشجويان دانشکده فنی دانشگاه آزاد 
 .واحد تهران مرکز دست به تجمع زدند

از ابتدای صبح امروز فضای دانشگاه به شدت امنيتی بود به حدی که نيرو های 
امنيتی و بازجويان وزارت اطالعات و نيروهای انصار حزب اهللا در داخل 

دانشگاه حضور داشتند و گارد ضد شورش خيابانهای اطراف دانشکده را به 
محاصره در اورده بودند و نيروهای امنيتی مانع ورود بسياری از دانشجويان می 

دانشگاه نيز از صبح امروز بيش از پنجاه نفر از دانشجويان را ممنوع .  شدند
 .الورود کرده بود

با پايان يافتن کالس های نوبت صبح و نزديک شدن به زمان تجمع رفته رفته بر 
يا حسين، مير «تعداد دانشجويان اضافه می شود و تجمع با سر دادن شعار 

دانشجوی با غيرت «، »مرگ بر ديکتاتور«آغاز می شود و شعارهای  »حسين
از ديگر شعارهای دانشجويان ... و  »دانشجوی زندانی آزاد بايد گردد«، »حمايت
دانشجويان با خواندن سرود يار دبستانی و سخنرانی يکی از دانشجويان به .  بود

نيروهای امنيتی و بسيجی به همراه بازجويان وزارت . تجمع خود پايان دادند
اطالعات که شخصا در داخل دانشکده فنی حضور داشتند قصد باز داشت تعدادی 

از دانشجويان را داشتند که دانشجويان موفق به فرار از دست ايشان شدند و 
کالس های بعد از ظهر دانشکده فنی تهران مرکز . تعدادی نيز بازداشت شده اند

در اثر شدت درگيری ها و ممانعت از ورود دانشجويان به دانشگاه تعطيل شده 
 .است

تا لحظه تنظيم خبر چهار تن از دانشجويان در حاليکه به شدت خونريزی داشتند 
و توسط نيروهای بسيجی مصدوم و مضروب شده بودند در داخل دفتر انتظامات 

از حدود يک . باز داشت هستند و از انتقال آنها به بيمارستان جلوگيری می شود
ساعت پيش از آغار تجمع تا لحظه تنظيم خبر موبايل ها قطع می باشد و به همين 

 .دليل از تعداد بازداشتی ها و زخمی های بيشتر آمار دقيقی در دسترس نيست
اين چندمين باری است که تجمعات اعتراضی دانشجويان اين دانشکده به خشونت 

کشيده می شود و اين در حالی است که دکتر گذشتی رئيس دانشگاه آزاد واحد 
. تهران مرکز پيش از اين قول جلوگيری از تکرار چنين حوادثی را داده بود

دانشجويان معتقدند ورود آزادانه لباس شخصی ها و بازجويان وزارت اطالعات 
و ضرب و شتم دانشجويان بدون هماهنگی با ايشان صورت نمی گيرد و صدور 

احکام سنگين و بی سابقه ممنوعيت از تحصيل و تبعيد مکرر دانشجويان و 
گماردن دکتر افتخاری بر مسند رياست دانشکده فنی جهت امنيتی تر کردن فضا 

    .را در اين راستا می دانند
گفتنی است دانشجويان دانشگاه آزاد پيش از اين و در ابتدای سال تحصيلی هفت 
تجمع در اعتراض به دولت کودتا برگزار کرده بودند که تجمع سوم دانشجويان 

با ضرب و شتم دانشجويان و شليک گاز  ٨٨مهر ماه سال  ٢١تهران مرکز در 
اشک آور از سوی نيروهای امنيتی و بسيجی مواجه شد که منجر به بستری شدن 

 .تعدادی از دانشجويان در بيمارستان شد
در سال تحصيلی جاری نيز بيش از پنجاه ترم حکم تعليق و تبعيد از تحصيل 

اعتراض به کودتای . برای دانشجويان واحد تهران مرکز صادر شده است
انتخاباتی صورت گرفته و بازداشت دانشجويان و احکام گسترده ممنوعيت از 

. تحصيل برای دانشجويان اين واحد از محورهای اين تجمع ذکر شده بود
نيروهای يگان ويژه موتور سوار هم دور دانشکده فنی تهران مرکز در حال تردد 

 .بوده و در بعضی از موارد دانشجويان را مورد ضرب و شتم قرار می دادند

،لياقت و مديريت حا کمان مستبد، کشور را در يک تحريم و انزوای خاص قرار 
در مقابل جنبش سبز با خواست آزادی وعدالتخواهی و احترام به حقوق . داده اند 

انسانها و عقايد از هر قوم و قبيله و باور ، می رود که در گوشه گوشه ايران 
 .ريشه بگستراند

اين جنبش خواست تغيير در درون جامعه بود که رژيم  مهمترين دست آورد
  .اسالمی، نظامی، امنيتی را در سراشيبی واژگونی قرار داده است

جنبش سبز بايد همبستگی را در ميان همه اقشار و اقوام ملت ايران تقويت نمايد 
به خواست به حق خود برای آزادی و استقالل و پيشرفت و تفاهم همه ملت 

چالش قدرت ميان مردم و کودتا گران در يکسال گذشته نشان داده . پافشاری کند 
است که کودتا گران تنها با اهرمهای زور و تزوير ،شکنجه ، سانسور و ترور به 

جنبش مدنی و عدالت طلبی ايران . حکومت استبدادی ننگين خود ادامه می دهند 
نيز همراه با گسترش آگاهی و نفوذ در اليه های گوناگون اجتماعی با با ز نگری 

روند مبارزه يکسال گذشته خود به دنبال رهکارهای نوين برای ادامه مبارزه 
 .است

پشتيبانی از مبارزات و منافع ملت ايران ، پاسخ  وظيفه ايرانيان برون مرز،
به پاس از خود گذشتگی زنان و مردان . فعاالنه به نداهای حق طلبی آنان است 

آزاده ای که هم اکنون در زندانهای رژيم اسالمی و يا در بازداشت های خانگی 
بسر می برند و پاسداشت خون کشته شدگان راه آزادی و مردمساالری و 

عدالتخواهی همه کسانی که در مقابله و رويارويی با عوامل ارتجاع سياه و 
دژخيمانش برای پاسداری و آبياری اين جنبش در ايران به نبرد ادامه می دهند 
،کوس رسوايی رژيم خودکامه و خونريز حاکم بر ايران را در جای جای جهان 

 .بامداد آزادی در راه است. به صدا در آوريم 
 جاودان باد ياد و خاطره بخون خفتگان راه آزادی

 بر ديکتاتوریمرگ 
 

 فدراسيون معلمان كانادا اعدام فرزاد كمانگر را محكوم كرد 
 
 
 
 
 

 :اخبار روز
رئيس فدراسيون معلمان کانادا در نامه ای به احمدی نژاد به نمايندگی از دويست  

 :هزار معلم کانادايی اعدام فرزاد کمانگر را محکوم کرد
 

 :با احترام
من از طريق اين نامه از جانب فدراسيون معلمان کانادا به نمايندگی از 

معلم مدارس ابتدائی و متوسطه در سراسر کانادا به شدت اعدام معلم  ٢٠٠,٠٠٠
 کرد فرزاد کمانگر را محکوم ميکنم

عليرغم اثبات بی گناهی آقای فرزاد کمانگر در بازجوئيها و ناپديد شدن پرونده 
ايشان در روند دادرسی به واقع درخواست بررسی مجدد پرونده آقای کمانگر 

عليرغم ادعای وکيل آقای کمانگر مبنی . توسط دادگاه مرکزی انجام نگرفته است
من اين رفتار غيرانسانی عليه فرزاد . بر فقدان پرونده، فرزاد کمانگر اعدام شد

کمانگر بدون اطالع خانواده و وکيلش در ارتباط با اعدام را تقبيح و محکوم 
اين رفتار وحشيانه نگرانی ها را در ارتباط با وضعيت ساير معلمان در . ميکنم

بند همچون رسول بداقی، حسام خواستار، بهمن گودرززاده و عبدالرضا قنبری 
اين اعدامها تنها فضای ترس و شکنجه عليه فعالين اتحاديه ای . را افزايش ميدهد

 در ايران را تشديد ميکند
 :فدراسيون معلمان کانادائی از حکومت ايران ميخواهد

با تحقيقات قانونی در مورد پرونده اعدام فرزاد کمانگر؛ روشن کند به چه * 
 .دليلی ،عليرغم قوانين ملی، پرونده ايشان مورد بررسی قرار نگرفته است

تضمين دهد بر اساس ضمانتهای اجرائی و قانونی مصوب کنوانسيون حقوق * 
سياسی و شهروندی،شامل فرض بر بی گناهی متهم و عدم اعمال شکنجه رفتار 

 .کند
به تمامی موارد حقوق آزادی بيان، تشکل و سازماندهی؛ همانطور که در کميته * 

 .آزادی تشکل سازمان جهانی کار آمده است احترام بگذارد
 زمان قانونی اعدامها را اعالم کند* 
 ٢٠١٠مه / رئيس جمهوری ايران : به

 منتظر اعمال رفتار مثبت شما در ارتباط با اين موضوع مهم هستم
 با احترام، رئيس فدراسيون معلمان کانادائی
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به تلويزيون نگاه می کنی و به لباس های زندانی هايی آمريکايی و زيرلب !مادر 
 . لباس هايشان مرتب است!خدا را شکر :می گويی 

و خيلی زود لباس های من و شيوا و بقيه زنان زندانی را در روز مالقات به ياد 
می آوری که نامرتب بودند و دلت برای ما سوخته بود و به مادر شيوا گفته 

 ديدی بچه ها را با چه سر و وضعی آورده بودند؟:بودی 
به دمپايی بزرگ مردانه که پايم بود نگاه کرده و گفته بودی که چرا نمی ! مادر

گذارند الاقل برای مالقات کفش های خودتان را بپوشيد ؟ اگرمجبوريد دمپايی 
 بپوشيد ،چرا اينقدر بايد برايتان بزرگ باشد که نتوانيد راحت با آن راه برويد؟

تو به لباس هايی که به تنم زار می زد و چادری که سرم کرده بودند و !مادر 
چندان تميز نبود ،نگاه می کردی و غصه می خوردی و من دلداری ات می دادم 

زندانی  ٢٠٩اين چيزها که غصه ندارد ،خوشحال باش که در بند !که مادر من 
 .هستم ،بندی که نسبت به ساير بندهای اوين بهتر و تميزنر است

بارها و بارها روزهای خودت و ديگر مادران زندانی ها را در اوين برايم ! مادر
 مرور می کنی و می پرسی

 ”گناه ما اين بود که مادرانی ايرانی بوديم و نه مادرانی آمريکايی؟“
نمی دانم گناهت همين بود يا نه؟ا فقط می توانم بگويم به خاطر همه بی ! مادر

 . حرمتی هايی که به خاطر زندانی بودن فرزندت ديده ای ،شرمنده ات هستم
 

 مالقات دادستان نهران با نوری زاد، بازگشت او به بند عمومی

 اعتصاب غذا ادامه دارد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کلمه
در  .پس از مالقات دادستان تهران، محمد نوری زاد به بند عمومی برگردانده شد

همين حال اين نويسنده آزاده به خانواده اش گفته است حال جسمی اش بعد از 
ضرب و شتم رو به بهبود است و از وضعيت مساعدتری برخوردار است اما 

به اعتصاب غذای  -تا زمان صدور حکم دادگاه تجديدنظر -وی تا زمان آزادی
 .خود ادامه خواهد داد

پس از مالقات حضوری خانواده نوری زاد با وی و اظهار نگرانی از وضعيت 
جسمانی ناشی از ضرب و شتم سه شنبه گذشته، دادستان تهران با محمد نوری 

 .زاد در زندان اوين مالقات کرد
خانواده  .اين خبر را محمد نوری زاد طی يک تماس تلفنی به خانواده اش داد

گفتند پس از مالقات دادستان تهران، محمد نوری “ کلمه“نوری زاد به خبر نگار
در همين حال اين نويسنده آزاده به خانواده اش . زاد به بند عمومی برگردانده شد

گفته است حال جسمی اش بعد از ضرب و شتم رو به بهبود است و از وضعيت 
تا زمان صدور حکم دادگاه  -مساعدتری برخوردار است اما وی تا زمان آزادی

 .به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد -تجديدنظر
وقتی در مالقات کابينی : همسر آقای نوری زاد پس از مالقات با وی گفته بود

آقای نوری زاد را ديدم، الزم نبود که حرفی بزند، سر و وضع آشفته او، خود 
به قصد کشت او را کتک زده بودند، وقتی همسرم می . گويای همه چيز بود

خواست اين واقعه غير انسانی که باورش هنوز برای همه ما دشوار است را 
گفته است دو شبانه روز است که در . تعريف کند، هم او گريه می کرد و هم ما

اگر کسی امروز . اعتراض به اين رفتار خشونت آميز لب به آب و غذا نزده است
به داد او نرسد تا دو سه روز ديگر بايد پيکر بی جان آقای نوری زاد را از اوين 

 .تحويل بگيريم
اقدام دادستان تهران در رسيدگی به وضعيت نوری زاد برای جلوگيری از 

 .خودسری برخی نيروهای امنيتی حرکتی مثبت ارزيابی می شود

 براي مادرم كه آمريكايي نيست:يادداشتي از ژيال بني يعقوب
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ژيال بنی يعقوب روزنامه نگار و فعال اجتماعی در آخرين مطلب وبالگ خود 
نامه ای خطاب به مادرش نوشته وضعيت مادران ايرانی که عزيزانشان در 

زندان بسر می برند را با مادران آمريکايی که برای ديدن فرزندانش به ايران 
 :متن اين يادداشت به شرح زير است. آمده بودند را مقايسه کرده است

 
ديدم که با دقت زياد به تصاوير مادران آمريکايی نگاه می کنی که با شور !مادرم 

وشوق زياد فرزندان زندانی خود را در آغوش می کشند ،به آنها گل و ديگر 
هدايايی را که با خود اورده اند هديه می دهند ،با آنها ميوه و غذا می خورند و 

 .حرف می زنند و می خندند
خيلی بيشتز از معمول به اين تصويرها روی صفحه مونيتور خيره شده ای ؟به 

 چه می انديشی؟
 به چه می انديشی مادر؟

 :پاسخ ات ساده است
به اين فکر می کنم که اگر من هم يک مادر آمريکايی بودم ،موقعی که به “

مالقات تو در اوين می آمدم احترام می ديدم ،شايد ماموران تحقيرم نمی کردند 
،شايد مجبور نمی شدم ساعتها در برابر ماموران و نگهبانان اشک بريزم تا 

 ”.بتوانم دخترم را برای چند دقيقه ببينم
به ياد می آوری که عکس اميرکوچولو را برايم آورده بودی که می ! مادرم

دانستی دلتنگش هستم ،می خواستی عکس را از دور نشانم بدهی و خوشحالم کنی 
اين عکس اصال به چه درد می خورد :،و مامور زندان با بی ادبی به تو گفته بود

 که با خودت آورده ای؟
به ياد می آوری که دلت می خواسته يک سيب کوچک برای من بياوری تا !مادرم

بتوانی آن را پوست بگيری و با هم بخوريم ،به ياد می آوری که همسر يکی از 
زندانی ها با خودش کمی ميوه و لواشک آورده بود و می گفت که عزيزش که 

ماههاست در انفرادی است،خيلی ميوه و لواشک دوست دارد و شايد با خوردنش 
اما مامورها با عصبانيت همه چيز را به ! لحظه ای رنج انفرادی را فراموش کند 
اينجا زندان است و فرزندان شما “:طرفتان پرتاب کرده بودند و گفته بودند 

 ”! انگار يادتان رفته!زندانی
به مادر شيوا نظرآهاری فکر می کنی که در روزهای عيد می خواست برای 

عزيز دربندش شيرين نخودی ببرد چون که اين نوع شيرينی را دوست دارد و 
دلش نمی آمد روی سفره هفت سين اش شيرينی بگذارد بی اينکه قبلش شيوا 

 .شيرينی مورد عالقه اش را خورده باشد
 : مکث کردی و با بغضی فروخورده گفتی!مادر 

دلش به همين خوش است که دخترش بعد از اين همه وقت چند !مادر است ديگر“
 ”.تا شيرينی نخودی بخورد

به ياد می آوری که اجازه ندادند برای شيوا شيرينی ببرند و پدرش توی !مادر 
جيب هايش شيرينی را پنهان کرده بود و وقتی می خواست مخفيانه شيرينی را از 

جيبش در بياورد و به دخترش بدهد چيزی جزخمير و پودر از شيرينی باقی 
 .نمانده بود

به صحنه ميوه خوردن و غدا خوردن مادران آمريکايی با عزيران !مادر 
خدا را شکر که باالخره بچه هايشان را ”دربندشان نگاه می کنی و می گويی 

 ”.ديدند
به مبل هايی که مادران آمريکايی در هتل استقالل روی آن نشسته اند ،نگاه !مادر 

به ياد می .می کنی و صندلی های کثيف سالن مالقات اوين را به ياد می آوری 
آوری که به صندلی ها نگاه کرده و به من گفته بودی که ای کاش سالی يکبار اين 

ميز و صندلی ها و کف پوش های سالن را تميز می کردند که اين زندانی ها و 
گفته بودی اگر .خانواده هايشان در فضايی کمی دلچسب با هم مالقات کنند

خودشان تميز نمی کنند کاش به تو و ديگر مادران اجازه بدهند که مواد شوينده 
 .بياوريد و سالن مالقات را خوب بشوييد و برق بيندازيد
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شايان ذکر است است که من سه سال گذشته يعنی زمانی که در کالس پنجم 
و در مرحله دوم  دبستان هم بودم عليرغم اينکه در مرحله اول اين آزمون قبول 

نيز با وجود اينکه مطمئن بودم قبول شدم ولی در مصاحبه با توجه به سواالتی که 
سالگی شد مرا از پذيرش ممنوع و گفتند تو قبول نشدی  11از اعتقاد من در سن 

و با ارائه يک کليد سوال متفاوت از بقيه می خواستند به ظاهر مرا متقاعد کنند 
 .و از ورود من به اين مرکز ممانعت به عمل آمد که قبول نشدم 

.. متاسفم از اينکه چنين تبعيضاتی با نام قانون در کشور ما بسيار ديده می شود
برای ثبت نام در مدارس غير انتفاعی بسياری هم امسال و هم سه سال پيش در 
مقطع راهنمايی مراجعه نمودم که هيچکدام از مدارس غير انتفاعی درجه يک 

مرا نپذيرفتند و اعالم نمودند ما با توجه به ضوابطی و يا بر طبق آيين نامه هيئت 
در اين صورت برای يک .موسسان از پذيرش غير مسلمان و يا بهايی معذوريم 

دانش آموز بهايی در اين کشور يا رفتن به نزديک ترين مدرسه دولتی به خانه 
اش امکان پذير است آن هم اگر مدير و مربی مسئله خاص و يا کينه ای نسبت به 

 .بهاييان نداشته باشند و اال آنجا هم برای ما سخت و مشکل خواهد بود
 .روزی که قلب همه انسان ها به صلح و وحدت و عدالت روشن شود با آرزوی 

 

  !روسيه ما را فروخت: رجانيوز
 

 : اخبار روز
سايت رجانيوز که از سياست های دولت احمدی نژاد دفاع می کند، سياست های 

در . روسيه در مورد موضوع هسته ای ايران را به شدت مورد انتقاد قرار داد
روسيه در آستانه يک معامله جديد عليه ايران «مقاله ی اين سايت تحت عنوان 

 : ، چنين نوشته است»دهی امريکا پس از باج
 

پس از آنکه اوباما رئيس جمهور امريکا سال گذشته با معلق کردن طرح سپر 
ها را برای فاصله گرفتن از  موشکی اين کشور در شرق اروپا نظر مساعد روس

ايران تا حدود زيادی جلب کرده بود، روز گذشته نيز گام ديگری برای 
های قبلی خود عليه چند شرکت روسی  امتيازدهی به اين کشور برداشت و تحريم

نويس قطعنامه ضدايرانی که به  را لغو کرد تا همراهی مسکو را نيز با پيش
 . شورای امنيت ارائه داده است، داشته باشد

اين چهار شرکت روسی پيش از اين به دليل آنچه که همکاری تسليحاتی و 
با . ای با ايران عنوان شده بود، مورد تحريم دولت اياالت متحده قرار گرفتند هسته

اين حال، فيليپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمريکا ضمن تأکيد بر لغو اين 
روسيه رويکرد خود را در قبال ايران تغيير داده و در زمينه : ها افزود تحريم

 . دهد هايی نشان می تسليحات نيز محدوديت
پيش نويس قطعنامه ای که آمريکا عليه تهران به شورای امنيت داده است، حتی 

در . فروش ادوات ابتدايی مانند تانک و توپ به ايران را هم ممنوع کرده است
عين حال، ويتالی چورکين سفير روسيه در سازمان ملل هنگام ارائه پيش نويس 
قطعنامه ضد ايرانی حمايت کشورش را از آن پيش نويس اعالم و آن را متعادل 

وی البته گفت که اين قطعنامه به صدور تسليحات روسی به ايران . توصيف کرد
 . لطمه ای نمی زند

رييس کميسيون بين الملل مجلس دومای روسيه " همچنين کنستاتين کاساچی
تحريم ها : درخصوص پيش نويس قطعنامه ضدايرانی در شورای امنيت گفت

عليه ايران به زيان مردم و اقتصاد اين کشور نيست و در مفاد آن خطر کاربرد 
 . نيروی نظامی عليه ايران وجود ندارد

افتد که ناظران  ها با امريکا عليه ايران در شرايطی اتفاق می توافق جديد روس
عنوان  را به" معامله بر سر ايران در آخرين لحظه"معتقدند دولت مسکو همواره 

ويژه در  يک استراتژی ثابت در سياست خارجی خود حفظ کرده و اين رويکرد به
دوره رياست جمهوری ديميتری مدوديوف تشديد شده است، به طوری که بر 

کنند و  زنی می ها، تا آخرين لحظه بر سر ايران چانه مبنای اين استراتژی، روس
ها افزايش  هنگامی که مطمئن شدند قيمت معامله ايران بيش از اين برای آن

 . کنند نخواهد يافت، توافق را نهايی می
اندازی نيروگاه بوشهر  ها در خصوص زمان راه بنا بر اين گزارش، بازی روس

اين در حالی است که از دولت . ها است های دوگانه روس نيز جزء همين بازی
ويژه در طی سه سال اخير، اتکای سياست خارجی ايران به روسيه به  نهم به

ای کاهش يافته و برخالف نگاه سنتی قبلی مبنی بر اينکه غرب  نحوقابل مالحظه
های متعدد ديپلماتيک  شود، ظرفيت در امريکا و شرق در روسيه خالصه می

خصوص در آسيا، امريکای التين و افريقا فعال شده  توسط جمهوری اسالمی به
ای از  جانبه و بيانيه مشترک ايران، ترکيه و برزيل نيز نمونه است که نشست سه

 . ها است سازی همين ظرفيت

 فراخوان به راهپيمايي اعتراضي از بروكسل بسوي تهران
 

 هموطنان، آزاديخواهان 
رژيم حاکم بر ايران حق شهروندی همه ساکنين ايران را به رسميت نميشناسد و 

با تشکيل يک مجلس فرمايشی هر روز فاجعه ای جديد آفريده، کشور ايران و 
  .جهان آزاد را با مشکالت جديدی روبرو ساخته است 

اتحاد ما ايرانيان با نظرات مختلف و گرايشات متفاوت از اقشار گوناگون امکان 
ما با يک راهپيمايی نمادين به سوی .تغيير شرايط کنونی را ميتواند بوجود آورد

ايران ميتوانيم نظر جهانيان به اين امر که همه ما خواهان انتخاب شخصی هستيم 
  .را جلب کنيم

اين راهپيمايی در تاريخ اول ژوئن از بروکسل آغاز خواهد شد و با گذشتن از 
مسيرهای تعيين شده به مرز ايران خواهد رسيد و در صورت امکان تا تهران نيز 

 .ادامه خواهد داشت
باشد تا ما با حمايت و پيشتيبانی و حضور فعال خود در اين حرکت نمونه ای 
 .ديگر برای اتحاد بيشتر ايرانيان و سازمانها و احزاب سياسی دموکرات باشيم
الزم به تذکر است که کانديداهای راهپيمايی خود موظف به تامين مخارج راه 

 .خواهند بود
متقاضيان شرکت در اين راهپيمايی يا حاميان اين همايش ميتوانند از طريق 

  .مراجعه به آدرس فيس بوک و يا ايميل زير برای هماهنگی تماس حاصل نمايند
 

 com.gmail@iran.to.rally 
& facebook groep: Rally for freedom in IRAN 

  125102884174002=gid?php.group/com.facebook.www://http 
 :تاريخ آغاز حرکت

 ٢٠١٠اول ژوئن  
  :مسير راهپيمايی

 -٨استانبول  -٧صوفيه  -۶بلگراد -۵زاگرب -۴ژنو  -٣پاريس  -٢بروکسل  -١
  تهران-١٠وان  -٩آنکارا 

 

 نامه اي از يك دانش آموز محروم از تحصيل 
  -خبرگزاری هرانا 

نورا ثابت دانش آموز مرحوم از تحصيل بهايی با ارسال نامه ای به خبرگزاری 
هرانا برخورد های تبعيض آميز سيستم آموزشی در خصوص پرونده اش به دليل 

 .اعتقاد به آئين بهايی را بازگو نموده است
 :متن اين نامه که به خبرگزاری هرانا ارسال شده است به قرار زير است

من نورا ثابت يک دانش آموز بهايی هستم که در پايه ی سوم راهنمايی درس می 
در آزمون ورودی  خوانم به دنبال گزارش بخشنامه ی شرکت دانش آموزان 

مدرسه تيزهوشان ،بنده برای شرکت در اين آزمون داوطلب شدم و متوجه شدم 
که برای ثبت نام در اين آزمون نيازمند داشتن گواهی اشتغال به تحصيل که به 

 مهر مدرسه ممهور باشد،هستم
بنابراين از مدرسه تقاضای دريافت اين گواهی را کردم و مدرسه در ابتدا اين 

گواهی را به من داد اما پس از چند دقيقه مرا در دفتر مدرسه خواستند و گواهی 
از حراست منطقه کسب اجازه کنندو  مرا از من گرفتند و گفتند که آنها بايد ابتدا 

والدين من در روز بعد به مدرسه آمدند و با . سپس اين گواهی را به من دهند 
ما پس از دريافت . مشکالت فراوان هر طور بود اين گواهی را از مدرسه گرفتند

در اين آزمون رفتيم و اين گواهی را به  اين گواهی به محل مربوط به ثبت نام 
از آن کاغذی که  ريال به آنجا داديم و پس  70000همراه اصل فيش واريزی 

سپس می بايست اين . حاوی شماره کارت و رمز عبور بود را دريافت کرديم
رمز عبور و شماره کارت را در سايت رسمی مرکز سنجش آموزش و پرورش 

سايت می کرديم و پس از طی کردن  به همراه ديگر اطالعات شخصی وارد 
را از اين سايت دريافت می  آزمون کد رهگيری  مراحل پايانی ثبت نام در اين 

ولی به دليل اينکه يکی از . کرديم که وجود اين کد نيز بسيار ضروری است
مواردی که بايد توسط ما در اين سايت پر می شد،ستون دين بود و چون در بين 

اسالم،مسيحی،کليمی و (اديان انتخابی تنها چهار دين رسمی کشور ايران
البته والدينم . وجود داشت لذا من نتوانستم در اين آزمون ثبت نام کنم ) زرتشتی

به هيچ نتيجه  در اين خصوص پی گيری های زيادی را انجام دادند که در نهايت 
نرسيدند و به ما گفته شد که ما فقط می توانيم يکی از از اديان رسمی را در 

 .سايت انتخاب کنيم
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کنم که انتظار زود پيروز شدن و زود به  درگيری ها هم نهراسيد البته تاکيد می
مهم ايمان،صبر واستقامت در راه خدا است . نتايج مطلوب رسيدن را نداشته باشيد

  ». و بايد به حفظ دستاورد ها اهميت فوق العاده داد
دبيرکل حزب اعتمادملی ضمن ابراز تاسف از بی اخالقی هايی که توسط مدعيان 

به راحتی به حوزه خصوصی بنده وامثال ما وارد «:ارزش ها رخ می دهد گفت
فرزندان و اعضای خانواده را مورد توهين و .می شوند وبی حرمتی می کنند

ها به  اذيت قرار می دهند،چه رسد به کسانی که بی نام و نشانند و حقوق آن
شود، البته همه اين برخورد های سخيف نشانه عجز و ضعف  راحتی تضييع می

  ».آن هاست
 

 گيرد  همه ما نگران شکستی هستيم که دامن همه را می
مهدی کروبی سپس توصيه های خود به اين جوانان اصالح طلب را اينگونه جمه 

توانيد عاقالنه، مدبرانه و متکی بر انديشه های امام جلو  هر چه می«:بندی کرد
ها معقول و آرام پيش رويد و دست از  برويد، عليرغم همه تهديد ها و تحريک

اعتدال وتاسی به منش و روش امام بر نداريد، اگرموفقيت نصيبتان شد،سرخوش 
تان را افزايش  و مست نشويد ،از مغرور شدن بپرهيزيد و تواضع و فروتنی

بيشتر مراقب اخالق و شخصيت خود باشيد،، هنر امام اين بود که ضمن .دهيد
قاطعيت در برخوردهاو چه در دوران مبارزه و چه در روزهای پيروزی اخالق 
وسيره متعالی خويش را حفظ می فرمود، پس وقتی پيروز شديد مغرور نشويد و 

ها نبريد؛ در سختی ها بايستيد و عاقالنه  اين نکته را در نظر بگيريد ، درسختی
عمل کنيد، سعه صدر، تحمل پيشه کنيد که اين راه اسالم است و بهترين راه است 

، اين دوره هم می گذرد و همه ما نگران شکستی هستيم که دامن همه را 
  ».گيرد می

در ابتدای اين ديدار سعيد اهللا بداشتی رئيس سازمان جوانان ودانشجويان مجمع 
نيروهای خط امام ضمن تشکر از حجت االسالم والمسلمين مهدی کروبی 

وگراميداشت روز های خردادماه به ارائه گزارشی از فعاليت های سازمان 
پرداخت وايمان،اعتدال واعتقاد وتاسی به انديشه و منش همهم خمينی را محور 

روحيه باال و  «:مشترک فکری و عملی اعضای اين تشکل عنوان کرد و افزود
صبر و ايمان ياران و همراهان امام الگوی برتر برای فعاليت های 

مذهبی؛سياسی واجتماعی جوانان امروز است وشناخت حقيقی امام از زبان ياران 
  ».ونزديکان ايشان بهترين راه مقابله با تحريف انديشه امام خواهد بود

 
 

 ...آخرين اخبار  از بازداشتها و زندانيان و 
 

 يک نفردر اصفهان اعدام شد
 -خبرگزاری هرانا 

اردی بهشت ماه، دستگاه قضايی حکم اعدام يک  30صبح روز پنج شنبه مورخ  
 .تن را در زندان اصفهان به اجرا در آورد

که  "محمد"خبرگزاری دولتی فارس با تائيد اين خبر گزارش داد که فردی به نام 
به اعدام محکوم شده بود بامداد پنج شنبه  ١٩٨٢به اتهام قتل يک زن در سال 
 .اردی بهشت اعدام شده است

 .تن در اصفهان اعدام شده اند 3گفتنی است طی هفته ی گذشته 
 

تجمع دانشجويان دانشگاه نبی اکرم تبريز در اعتراض به مشکالت 
 صنفي

 -خبرگزاری هرانا 
اردی بهشت ماه تجمعی  30دانشجويان دانشگاه نبی اکرم تبريز روز پنج شنبه  

 .اعتراضی برپا کردند
به گزارش دانشجونيوز، دانشجويان دانشگاه نبی اکرم تبريز در اعتراض به 

شرايط سلف دانشگاه و هم چنين افزايش شهريه ثابت دست به تجمع صنفی زده 
 .اند

وام مارو دزديدن باهاش دارن پز می : "دانشجويان در اين تجمع شعارهايي مانند
 .؛ سر می دادند"ارعاب، ديگر اثر ندارد"، "تعليق، اخراج ديگر اثر ندارد"، "دن

در پايان الزم به ذکر است که دانشجويان اعالم داشتند آه روز شنبه نيز به 
 .اعتراضات خود ادامه خواهند داد

 بايد راست قامت و محكم ايستاد : كروبي
 
 
 
 
 
 
 

 :پارلمان نيوز
اعضای شورای مرکزی و عمومی سازمان جوانان ودانشجويان مجمع نيروهای  

خط امام صبح امروز با حجت االسالم والمسلمين مهدی کروبی ديدار و گفت و 
 . گو کردند

در اين ديدار حجت االسالم والمسلمين مهدی کروبی ضمن تشکر از حضور آنها 
ای، دبير کل مجمع  وتمجيد از شخصيت حجت االسالم والمسلمين سيد هادی خامنه

مجمع نيروهای خط امام از نيروهای خوب، «:تاکيد کرد) ره(نيروهای خط امام
اصالح طلب و حزب اللهی واقعی تشکيل شده و در صدر اين تشکيالت يک 
روحانی ارزشمند، مبارز و انقالبی حضور دارد که از کودکی ونوجوانی در 

سال پيش ايشان در مشهد  ۵٠يا  ۴٠يعنی از حدود . جستجوی امام و راه او بودند 
  ».های سياسی ومذهبی خود را در جو خفقان ساواک آغاز کرد فعاليت

 
 خرداد ، ماه سرشار از حادثه های تلخ و شيرين است 

سپس حجت االسالم والمسلمين کروبی با اشاره به خرداد ماه وانجام اين ديدار در 
انجام اين مالقات در روز اول خرداد ماه را به فال «:اولين روز اين ماه افزود

نيک می گيرم البته همه روزها ی خدا مهم هستند ولی بعضی روزها مهم تر 
خرداد ماه سرشار از حادثه های تلخ و شيرين ودر عين . خرداد ١۵مانند . هستند 

حال غرور آفرين برای ملت ايران است، تاريخ هاو روزهايی که مبدا تحوالت 
که مبدا حرکت انقالب اسالمی شد اتفاق های بزرگ  ۴٢٫خرداد  ١۵مانند . شدند 

 ١٣خرداد در تهران تا ساعت  ١۵در روز . و پر برکتی در اين ماه رقم خورد
شهر در دست پليس بود واز آنجا که پليس قادر به کنترل خروش ملت نبود لذا بعد 

سپس بعد از اين . از ظهر ارتش رسما وارد عمل شد تا بتواند کنترل کنند 
ساعت فضا را آزاد گذاشتند و ديدند که مردم با وجود کشتار  ٢۴زدوخوردها ،

وخشونت وسيع پليس،ارتش و عمال رژيم، به مالقات امام می آمدند و دوباره پس 
  ». از آن آن امام را در منطقه قيطريه محدود کردند

فتح «:سپس مهدی کروبی به ديگر مناسبت های خرداد ماه اشاره کرد وگفت
رحلت امام عزيز و تشييع جنازه . خرمشهر از جمله روز های شيرين خرداد بود

ی با شکوهی که در تاريخ ثبت شد از ديگر روزهای بزرگی بود که پيوند امام و 
. درصد مردم سياه پوش بودند  ٩٠در تمام خيابان ها . ملت را مستحکم تر کرد

  ».مردمی با عقايد، مذاهب و گرايش های مختلف حاضر شدند
وی سپس با اشاره به سخنان بيان شده توسط جوانان مجمع نيروهای خط امام 

همانطور که گفتيد نبايد دست از امام وراه او بر داريد و نااميد شويد «:تاکيد کرد
ترين روزها و پر خفقان ترين شرايط از پای ننشست وهرروز  که امام در سخت

کنم که اين  به شما عرض می.در پيمودن راه الهی وخدمت به ملت مصمم تر شد
امام . های مسئول چنين انتظاری نبود البته از دستگاه. اتفاقات و تلخی ها می گذرد

هم به دنبال احيای حقوق وکرامات انسان ها بود نه اينکه به نام نظام جمهوری 
  ».اسالمی حقوق اساسی ملت مخدوش شود

 
 مردم همچنان بر مطالبات برحق خود ايستاده اند 

مهدی کروبی در اين ديدار ضمن هشدار به تالش برخی برای حذف نام وانديشه 
امام،ابراز اميدواری کرد که با حضور دلسوزان راه امام وانقالب،هدف اين 

بدخواهان ملت به نتيجه نخواهد رسيد و مردم همچنان بر مطالبات بر حق خويش 
 . ايستاده اند

وی در ادامه به ذکر وضعيت سياسی و اجتماعی جوانان و دانشجويان مسلمان و 
هجمه و فشارهای بلوک شرق «:مذهبی در دوران قبل از انقالب پرداخت و افزود

و غرب از يک سو وحضور و استيالی انديشهای ليبرالی و کمونيستی فعاليت از 
ولی طرفداران انديشه . ديگر سو را برای بچه های مسلمان بسيار سخت کرده بود
  ».و منش امام هيچگاه سر خورده و نااميد نشده ونمی شوند

 
 بايد راست قامت و محکم ايستاد و از مالمت کننده ها نترسيد 
بايد راست  «:رئيس مجلس اصالحات سپس خطاب به جوانان خط امامی گفت

 از فحش ها وتخريب ها و . قامت و محکم ايستاد و از مالمت کننده ها هم نترسيد
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اعالم نتايج آزمون کارشناسی ارشد و عدم ارائه کارنامه برخی از 
 داوطلبان

  -خبرگزاری هرانا 
اند  با اعالم نتايج آزمون کارشناسی ارشد سراسری، برخی از داوطلبان گفته

با اعالم اينکه پرونده آنها ناقص   جای اعالم کارنامه آنها و دريافت رتبه خود، به
  .است، بايد برای اطالع از نتيجه آزمون خود به تهران مراجعه کنند

اين دانشجويان که اکثرا جزو فعاالن دانشجويی هستند و برخی از آنها نيز در 
های دانشجويی خود به کميته انضباطی احضار  دوران کارشناسی به دليل فعاليت

اند هنگام مراجعه به سايت سازمان سنجش برای دريافت نتيجه و کسب  شدند، گفته
اند که به آنها گفته شده پرونده شما  ه اطالع از رتبه خود، پيامی را مشاهده کرد
توانيد برای پيگيری و اطالع از نتيجه  ناقص است و شما در صورت تمايل می

  .مراجعه کنيد...) خان زند کريم -هفت تير(خود به تهران
شود برخی از داوطلبان اين آزمون نسبت به  به گزارش آفتاب، هم چنين گفته می

گويند احتماال در اعالم نتايج آنها  نتايج اعالم شده به شدت اعتراض دارند و می
  .اشتباهاتی صورت گرفته است

تر مطالعه کردند، رتبه بهتری کسب  اند سال قبل با اينکه کم برخی از آن ها گفته
تر از سال  ضعيف های آنها چندين برابر اند ولی امسال با مطالعه بيشتر رتبه کرده

 .قبل است
 

 محکوميت ميثم رودکی به تحمل سه سال حبس تعزيری
 -خبرگزاری هرانا 

دادگاه انقالب به  15ميثم رودکی صبح شنبه اول خرداد ماه توسط شعبه ی  
 .رياست قاضی صلواتی، به سه سال حبس تعزيری محکوم شد

، "اقدام عليه امنيت ملی"بنا به اطالع گزارشگران هرانا، اتهام اين فعال سياسی، 
 .عنوان شده است" همکاری با اپوزيسيون"و " عضويت در احزاب سياسی"

صادر شده  86شهريور ماه سال  18اين حکم به موجب بازداشت رودکی در 
و نيم ماه حبس در سلول  2وی در آذرماه همان سال و پس از تحمل  .است

 .ميليون تومانی آزاد شده بود 50زندان اوين با قيد وثيقه ی  209انفرادی بند 
نيز مجددا توسط ماموران امنيتی  88مرداد ماه سال  14هم چنين ميثم رودکی، 

وی در زمان دستگيری تالش داشت تا . دستگير و به زندان اوين منتقل شد
هايی از موارد نقض حقوق بشر در ايران را به دفتر سازمان ملل در  گزارش

ميليون تومانی از  30با قيد وثيقه ی  88بهمن ماه  28وی . تهران تحويل دهد
 .زندان آزاد شد که پرونده ی وی همچنان مفتوح است

گفتنی است وضعيت جسمی ميثم رودکی، در زمان بازداشت به دليل ابتال به 
بيماری شديد گوارشی و زخم معده و عدم رسيدگی مسئوالن زندان در اين زمينه 

 .بسيار وخيم گزارش شده بود
 

 ليست بازداشت شدگان ثبت شده در اردی بهشت
  -خبرگزاری هرانا 

شهروندی است که در رابطه با  55آنچه که در پی می آيد مشخصات و هويت 
فعاليت های مذهبی، سياسی يا اجتماعی توسط نيروهای انتظامی يا امنيتی 

بازداشت شده اند، اين ليست افرادی را در برمی گرد که در محدوده ی اردی 
بازداشت يا نزديک به اين تاريخ از سوی واحد آمار، نشر و  1389  بهشت ماه

 .آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران اعالم هويت شده اند
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 هاي  يكا سه موسسه روسي را از شمول تحريمآمر
 مربوط به ايران خارج كرد 

 
 :راديو فردا 
های اين کشور عليه سه نهاد  اياالت متحده روز جمعه اعالم کرد که تحريم 

اند، لغو  ای و موشکی ايران کمک کرده های هسته روسی را که احتماًال به برنامه
 . کند می

اين تصميم يک روز پس از آن اعالم شد که دولت باراک اوباما گفته بود حمايت 
ها عليه ايران در شورای امنيت  روسيه را برای اعمال دور جديدی از تحريم

 . سازمان ملل به دست آورده است
و  »موسسه هوانوردی مسکو«، »روسوبورون اکسپرت«شرکت دولتی 

ای هستند که به دليل ارتباط با ايران مشمول  سه موسسه »دانشگاه مندليف«
 . های آنها لغو شده است های اياالت متحده بودند و اکنون تحريم تحريم

اياالت متحده همچنين يک شرکت روسی را که تأمين کننده تجهيزات ضد تانک 
 . های خود خارج کرده است برای سوريه بوده است، از شمول تحريم

و در  ١٩٩٩ها عليه دانشگاه مندليف و موسسه هوانوردی روسيه از سال  تنبيه
، به هنگام ١٩٩۴هايی اعمال شد، که دولت اياالت متحده از سال  چارچوب تحريم

 . رياست جمهوری بيل کلينتون، عليه ايران وضع کرده بود
بيل ريچاردسون، وزير انرژی وقت اياالت متحده، گفته بود که اين دو نهاد 

. کنند افزار اتمی حمايت می های ايران برای توسعه جنگ روسی، مستقيمًا از تالش
 . های روسی در آن زمان اين اتهام را رد کردند با اين حال مقام
نيز که در زمينه صدور تسليحات فعاليت  »روسوبورون اکسپرت«شرکت دولتی 

و به رغم آنکه مدعی بود که تنها تجهيزات دفاعی در  ٢٠٠٨کند، در سال  می
 . های آمريکا شد اختيار ايران گذاشته است، مشمول تحريم

کرولی، سخنگوی . ها عليه اين سه نهاد روسی، فيليپ جی در زمينه لغو تحريم
روسيه موضوع خود در «وزارت خارجه آمريکا به خبرگزاری فرانسه گفت که 

] به ايران[قبال ايران را تعديل کرده است و نشان داده است که از انتقال سالح 
 . »کند ممانعت می

، مسکو از اجرای قرارداد »يک مثال خوب«آقای کرولی افزود که به عنوان 
 . به ايران خودداری کرده است ٣٠٠ -مربوط به انتقال سامانه دفاع موشکی اس

وی افزود که اين موضوع اين اعتماد را ايجاد کرد که جرايم در نظر گرفته شده 
های اتمی هستيم،  را در حالی که به دنبال مصالح خود در زمينه عدم اشاعه سالح

 . لغو کنيم
به ايران در حالی از سوی آقای  ٣٠٠ –موضوع خودداری روسيه از تحويل اس 

شود که به تازگی يک مقام روسی اعالم کرده بود که  کرولی مطرح می
به ايران را منتفی  ٣٠٠ –های تازه تحويل سامانه دفاع موشکی اس  تحريم
 . کند نمی

ميخاييل مارگلوف، رئيس کميته روابط خارجی شورای فدراسيون روسيه، روز 
های بزرگ درباره آن  های جديد عليه ايران که قدرت جمعه اعالم کرد تحريم

 . اند، هيچ تاثيری بر قراردادهای جاری ميان تهران و مسکو ندارد مذاکره کرده
سرگئی الورف، وزير خارجه روسيه، نيز اخيرًا گفته بود که روسيه در مورد 

ای از آن  گونه توصيه به هيچ«به ايران نيازی  ٣٠٠ -های اس فروش موشک
 . ندارد »سوی اقيانوس

که قرارداد تحويل سامانه پيشرفته دفاع موشکی اس  ٢٠٠۵ايران از دسامبر سال 
های تهران و مسکو به امضا رسيد، در انتظار دريافت اين سامانه  ميان مقام ٣٠٠

برد اما در طول نزديک به پنج سال که از زمان عقد اين قرارداد  به سر می
 . اند ای در اجرای اين قرارداد تعلل کرده های روسی هر بار به بهانه گذرد، مقام می
های ايرانی تا کنون چندين بار نارضايتی خود را از تعلل و تأخير طرف  مقام

ها به  اند که چنانچه روس اعالم و تأکيد کرده ٣٠٠روسی در تحويل سامانه اس 
تعهد خود در تحويل اين سامانه موشکی عمل نکنند، ايران خود اقدام به توليد 

 . ای خواهد کرد چنين سامانه
های دولتی روسيه اعالم کردند که به تحويل  ، مقام٨٨آخرين بار در اسفند سال 

اين سامانه ضد موشکی به ايران متعهد خواهند ماند و تأخيری که در اجرای اين 
 . قرارداد به وجود آمده تنها داليل فنی دارد
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 بازداشت بهبود قليزاده، از فعالين مدنی آذربايجان

 -خبرگزاری هرانا 
اردی بهشت ماه توسط  31بهبود قليزاده از فعالين مدنی آذربايجان، روز جمعه  

 .ماموران امنيتی در مياندوآب بازداشت شد
 

ماموران امنيتی ظهر روز جمعه با مراجعه به مغازه ی عکاسی قليزاده درخيابان 
امام مياندوآب، اين فعال آذربايجانی را بازداشت و اقدام به تفتيش مغازه وی 

نمودند و کيس های کامپيوتر، سی دی ها و ساير وسايل شخصی وی را با خود 
  .بردند

به گزارش ساواالن سسی، مسئولين امنيتی و قضايی مياندوآب از دادن پاسخ به 
سواالت خانواده ی اين فعال مدنی در خصوص علت بازداشت و محل نگهداری 

 .و اتهامات امتناع می کنند
بهبود قليزاده دبير سازمان غير دولتی ياشيل آذربايجان است که در ماه های اخير 

 .توسط شورای تامين شهر مياندوآب با اتهام قوميت گرايی لغو مجوز شد
دادگاه انقالب مهاباد چندی پيش اين فعال آذربايجانی را در رابطه با استفاده از نام 
ترکی و سمبل های آذربايجانی در تابلو مغازه عکاسی و فعاليت های قوم گرايانه 

از طريق آموزش رقص آذربايجانی در سازمان غير دولتی ياشيل آذربايجان به 
 .دادگاه احضار نموده بود

گفتنی است قليزاده پيش از اين نيز در جريان تظاهرات آذربايجانی ها بر عليه 
بازداشت و  85چاپ کاريکاتور نژادپرستانه در روزنامه دولتی ايران در سال 

 .پس از چند ماه بازداشت موقت آزاد شده بود
 

ضرب و شتم و / تدوام يورش گارد زندان رجايی شهر به زندانيان بی دفاع 
 تخريب اموال زندانيان

 
  –خبرگزاری هرانا 

در پی يورش گارد زندان رجايی شهر به زندانيان بی دفاع اين زندان عده ای به 
 .شدت مصدوم و بسياری از وسايل زندانيان تخريب شد

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، در تداوم يورش های سيستماتيک گارد ضد 
شورش زندان رجايی شهر کرج صبح امروز عده ای از زندانيان بر اثر ضرب 
و شتم دچار مصدوميت هايی از ناحيه سر، صورت، دست و پا شده اند و درمان 

اين زندانيان با مخالفت مسئولين نيز تا کنون از سوی بهداری مستقر در زندان 
 .انجام نگرفته است

در اين يورش سازمان يافته که در ماه های اخير روند سيستماتيکی به خود گرفته 
دستگاه يخچال که با هزينه زندانيان خريداری شده بود توسط  80است دست کم 

 .گارد زندان تخريب شد
زندان رجايی شهر در سالهای اخير به تبعيد گاه برخی از زندانيان سياسی تبديل 
شده است که بدون تفکيک جرايم در ميان زندانيان عادی و مبتال به بيماری های 

 .پوستی و خونی نگهداری می شوند
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و ” پشت تپه“گزارشي از خانه هاي زاغه نشين محله 
 محروميتهاي اجتماعي 

 
روز يکشنبه طی نمابری :آمده است  89فروردين  31به گزارش مهر در تاريخ 

از روابط عمومی مجلس شورای اسالمی مبنی بر بازديد حضوری اعضای 
کميسيون اجتماعی مجلس در ساعت هشت صبح روز دوشنبه از مسائل، 

معضالت و محروميتهای اجتماعي، کارتن خوابها، کودکان کار، متکديان، 
کودکان خيابانی و زنان بازپروری شهر تهران به رسانه های ديداری و شنيداری 

 . ارسال شد
ساعت هشت صبح تعدادی از خبرنگاران و عکاسان خبرگزاريها جلوی درب 

. دقيقه ادامه داشت 9:30شمالی مجلس آماده حرکت بودند که اين انتظار تا ساعت 
باالخره با حضور سليمان جعفرزاده رئيس کميسيون و آقايان برات، دهقانی و 

صبور از اعضای کميسيون اجتماعی مجلس همراه با محمد جواد روزبهانی 
مديرعامل سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهر تهران، موسوی مديرکل 

نفر ديگر که نمی  35آسيبهای اجتماعی سازمان بهزيستي، خبرنگاران و حدود 
 . شناختيم و به نظر می آمد مسئوليتی هم نداشتند حرکت کرديم

دستگاه خودرو سواری و ون رهسپار  10نفره که با  50اولين مقصد کاروان 
هدف از اين بازديد باالرفتن . شدند محله پرترافيک و فرسوده اتابک تهران بود

نفر  50که . طبقه يک مجتمع تجاری اداری و رسيدن به پشت بام بود 10از 
همراه توانستند خود را به مقصد رسانده و از باالی بام بافت فرسوده منطقه 

 . اتابک را از فراز يک ساختمان نوساز نظاره کنند
نفر از گروه توانستند  50بعد از چهار مرحله پر و خالی شدن آسانسورها باالخره 

طبقه را به مقصد منازل مسکونی خارج از محدوده شهرک  10ساختمان 
 . معروف است ترک کنند" پشت تپه" رضوانيه خاوران که به محله

جعفرزاده که رياست گروه را بر عهده داشت شخصا به خانه های نيمه ويران، 
فرسوده و ترک خورده ساکنان پشت تپه وارد می شد و ديگر نمايندگان از دور 

 . نظاره گر بودند
نفره و دهها خودرو از خانه ها بيرون آمده  50زنان و سالمندان محله با ديدن تيم 

هر کدام از وی می خواستند که به خانه آنها بيايد . و به دور جعفرزاده حلقه زدند
 . که وی به بيش از هشت خانه در اين محله سر زد

همگی از برق و آب غير قانونی " پشت تپه"خانه های خارج از محدوده شهری 
 . استفاده می کنند، خيابان خاکی دارند و همگی از بی توجهی گله مند بودند

دولت و شهرداری مقصر : اما جعفرزاده پاسخ اين گاليه ها را اين طور داد
نيستند زيرا شما به صورت غيرقانونی خانه ساختيد و غيرقانونی خريد و فروش 

می کنيد واگر آنها بخواهند برای محدوده خارج از شهر تسهيالت شهری لحاظ 
 . کند مديريت شهر از دستشان خارج می شود

 ! شما پول بدهيد ما با کله می رويم
از " پشت تپه"جعفرزاده پس از ورود به يکی از خانه های زاغه نشين محله 

آجرهای : وضعيت ساخت و زندگی اهالی خانه متاثر شد که زن خانه دار گفت
خانه ما بدون مصالح و سيمان و ماسه روی هم چيده شده و همسرم هم بيکار 

 شما بگوييد چه کار کنيم؟ . است
اگر به شما يارانه تعلق بگيرد و وام مسکن هم بدهيم به : جعفرزاده در پاسخ گفت

شهرستان و روستای محل تولد خود بازمی گرديد؟ زن خانه دار گفت بله شما 
 ! بدهيد ما با کله می رويم

 ! جانباز زاغه نشين
خبرنگار مهر را به منزل " پشت تپه"در حاشيه اين بازديد يکی از ساکنان محله 

خود برای بازديد از وضعيت زندگی اش دعوت کرد که بعدا متوجه شدم وی 
 . درصد است 50جانباز 

جعفرزاده پس از اطالع از وضعيت جانباز توسط خبرنگار مهر به خانه وی 
جالب اينجا بود که رئيس کميسيون اجتماعی مجلس . رفت و از مشکالتش آگاه شد

وقتی گفت نام اين جانباز را يادداشت کنيد تا مشکالتش را بررسی کنيم هيچ کس 
 . يادداشت نکرد و همه رفتند

 ! عکاسی ممنوع
مسير بعدی حرکت کاروان مجلسيان و همراهان، بازديد از اورژانس اجتماعی 

تهران بود که از ورود خبرنگاران و عکاسان به  14شهيد نواب منطقه 
خوابگاههای زنان خيابانی ممانعت شد در حالی که خوابگاهها به دليل ورود 

 . نمايندگان مجلس خالی و تختها آنکادر شده بود
خبرنگاران و عکاسان که ساعتها در جاده های خاکی و پر پيچ و خم حاشيه های 

 تهران خسته شده بودند به دنبال جعفرزاده می دويدند در حالی که حق عکس 

 سينماگر معروف جهان  42فراخوان جهاني 
 پناهي براي آزادي جعفر 

 

 

 

 

 

 

 

 :عصرنو

هانری لوی اولين پيام -، مجله اينترنتی برنار»قانون بازی«ماه ِمه  ١۵روز شنبه 
اين پيام . جعفر پناهی را که توانسته بود از زندان اوين بيرون بفرستد، منتشر کرد

سپس به وزير فرهنگ، فردريک ميتران فرستاده شد و وی نامه را از فراز 
 .های فستيوال کن خواند پله

فرياد  »قانون بازی«، ١٩ساعت  ٢٠١٠ماه ِمه سال  ١٨روز سه شبنه 
خواهی دردناک پناهی را خطاب به فستيوال کن و فراتر از آن، خطاب به  کمک

 . جهان منتشر کرد
اکنون اولين  المللی را شروع کنيم و هم امروز ما تصميم گرفتيم فراخوانی بين
 . امضاکنندگانش را معرفی خواهيم کرد

باشد که در فرانسه و در تمام جهان همه آنانی که دستگيری خودسرانه هنرمندان 
آورد و حتی فراتر از مورد خاص جعفرپناهی، هر زن و مردی  به خشم شان می

 .که آرزوی دموکراسی در ايران را در دل دارد، به ما بپيوندد
 فراخوان

يکی از مهمترين سينماگران ايرانی، جعفر پناهی امروز در زندان بدنام و مخوف 
 .اوين حبس است

برد، توانست چند کلمه  روز است در زندان به سر می ٨٠جعفر پناهی که اکنون 
اش را از زندان به بيرون بفرستد؛ پيامی که کمی بعد روی پايگاه اينترنتی  نامه

قرار گرفت و روز شنبه آنانی را که در زمان خوانش نامه از  »قانون بازی«
 .های کن حاضر بودند، آشفته کرد فراز پله

مقامات جمهوری اسالمی ايران با هدف قرار دادن جعفر پناهی، هنرمند با 
کنند که از اين به بعد برای تا تکميل سياست سرکوبشان  شهرت جهانی، ثابت می

 .نشينی نخواهند کرد چيز عقب  در مقابل هيچ
پرداخت، با  هايش به جامعه ايران می جعفر پناهی، کارگردانی متعهد که با فيلم

تنها خطای وی حمايت از . وجود تهديدات حکومتی همواره در ايران ماند
ميرحسين موسوی بود؛ کانديدايی که در آخرين انتخابات رياست جمهوری، خود 

پناهی امروز از سوی حکومت . حکومت ايران صالحيتش را تاييد کرده بود
اش منکر  ايران متهم به تهيه فيلمی عليه رژيم شده است؛ اتهامی که خود در نامه

 .شود می
ساز ايرانی  شرط اين فيلم به همين سبب است که ما خواستار آزادی فوری و بی

 .هستيم
 
 رابرت ردفورد، مايکل مور، مارتين اسکورسيزی، شيرين نشاط: مضاکنندگانا

 عباس بختياری، شجاع آذری، برتران توونيه، ايزابل هوپر، آنيس َوردا
 آموس گيتای، جوزين َبَلسکو، ،کلود النزمن، دنيل تامپسون، امانوئل َکِرر

 هانری لوی، عتيق رحيمی، مرجان ساتراپی، آرمين عارفی-برنار
 انوک َاِمه، َين موا، بهمن قبادی، پير ريچار، زاويه گيانولی، محسن مخملباف

 عبدالرحمان سيسوکو، پاتريسو گوزمن، پال توماس آندرسون، جوئل و اتان کوئن
فرانسيس فورد کاپوال، جاناتان دمه، رابرت دونيرو، کورتيس هانسون،          

 جيم جارموش، َانگ لی، ريچارد لينکالتر ، ِتِرنس مالک ، جيمز شاموس 
 پال شريدر ، استيون سودربرگ ، استيون اسپيلبرگ ، اوليور استون 

 فردريک وايزمن
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 . آن وارد اجتماع شوند
مشکل اصلی ما بی توجهی وزارت بهداشت است چرا که در کمپهای : وی گفت

ترک اعتياد و مراکزی مانند شفق يک دفتر بهداشت وجود ندارد در حالی که 
 . بسياری از معتادان بيماری ايدز و هپاتيت دارند
 مقصر ما هستيم که برای شما کار ايجاد نکرديم 

ما شما را فراموش نکرده ايم، دولت و : جعفرزاده در ادامه اين برنامه گفت
برادران شما . شما برادران ما هستيد. شهرداری شما را فراموش نکرده اند
 . روزی از اين کشور دفاع کرده اند

اگر شما معتاد شده ايد بدانيد که تقصير بر گردن خانواده و مسئوالن : وی گفت
است که نتوانسته اند برای شما کار ايجاد کنند تا از بيکاری به سراغ کارهای 

 . کاذب و ناثواب و مخرب نرويد
می دانم که در بين شما افرادی هستند که : رئيس کميسيون اجتماعی مجلس افزود

می توانند پس از پاک شدن و توانمند شدن در سطح جامعه ارتقاء يافته و پله های 
ما هم سعی می کنيم تا با تعامل با دولت و . موفقيت را يکی يکی طی کنند

 . شهرداری مشکل شما را حل کنيم
 بازديد نمايندگان مجلس برای رسانه ای کردن حقايق جامعه بود 

جعفرزاده در پايان اين بازديد در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اينکه 
مهمترين منفعتش اين : اين بازديد ضربتی و با عجله چه منفعتی در بر دارد گفت

 . است که شما خبرنگاران اين تصاوير و ديده ها و شنيده ها را منعکس کنيد
ما هم اين فيلم ها را در کميسيون بررسی کرده و طی جلسه با دولت و : وی گفت

شهرداری برای حل مشکالت شهر تهران و حاشيه های آن، خروج شهروندان از 
 . تهران و توزيع عادالنه يارانه ها تالش می کنيم

هر چند که اين بازديد ضربتی و فوری خبرنگاران و عکاسان را خسته کرد ولی 
اگر رسانه به درستی نگاه و حقايق خود را دراين بازديد منعکس کند تلنگری 

خواهد بود برای مسئوالن تا نيم نگاهی به شعارهای محقق نشده خود بياندازند و 
بدانند که آسيب های اجتماعی تنها موضوعی روی کاغذ و يا سايتهای اينترنتی 

 . نيست
 

كارگران كيان تاير در اعتراض به وضعيت خود اقدام به تجمع 
 اعتراضي و آنش زدن الستيك در محل كارخانه كردند

 
فروردين  31بنا بر گزارشهای دريافتی توسط فعاالن کارگری از ايران در تاريخ 

کارگران کيان تاير در ادامه اعتراض به بالتکليفی خود امروز :  آمده است  89
دست به تجمع اعتراضی در پشت نرده های کارخانه  ٨٩فروردين ماه  ٣١

 .مشرف به جاده اسالمشهر زدند
نفر از کارگران کيان تايردر مقابل  ٣٠٠صبح حدود  ٨بنا بر اين گزارش ساعت 

ساختمان اداری در محل کارخانه تجمع کرده و خواهان پاسخگوئی مسئولين 
کارخانه به خواستهای خود شدند اما مسئولين اداری پاسخ قانع کننده ای به 

 .کارگران ندادند
صبح تجمع  ٩نفر از اين کارگران حدود ساعت  ۵٠٠بدنبال اين وضعيت حدود 

اعتراضی خود را به پشت نرده های کارخانه مشرف به جاده اسالمشهر کشاندند 
و با آتش زدن الستيک و سر دادن شعارهايی خواهان رسيدگی به خواستهای خود 

 .شدند
در ادامه اين تجمع بخشدار اسالمشهر طی تماسی تلفنی با نماينده های کارگران 

به آنان وعده داد فردا اول ارديبهشت ماه با حضور در محل کارخانه به 
 .خواستهای آنان رسيدگی خواهد کرد

ظهر و پس از وعده بخشدار چهاردانگه  ١اين تجمع اعتراضی حدود ساعت 
 .مبنی بر رسيدگی به خواستهای کارگران پايان گرفت

 

 كنند  رهبران ايران ركود شديد اقتصادي را پنهان مي
 

مجله تايم در :آمده است   89فروردين  31به نوشته سايت مردمک در تاريخ 
گزارشی به اعتراضات کارگری و تشويش حاکم بر فضای اقتصاد ايران پرداخته 

 . شکل گرفت ٨٨است؛ اعتراضاتی که پس از انتخابات رياست جمهوری خرداد 
ها  اگرچه رژيم ايران اخبار مربوط به اين ناآرامي«: تايم در اين گزارش نوشت

کند و در تالش است تا فضا را آرام جلوه دهد، اما هر هفته منابع  را منعکس نمي
  ».دهند  های کارگری جديدی خبر مي خبری غيررسمی در ايران از بروز بحران

های گذشته موارد متعددی از اعتراضات کارگری  براساس گزارش تايم، طی ماه
 درشيراز کارگران . در شهرهای بزرگی چون شيراز و اصفهان شکل گرفته است

 . گرفتن هم نداشتند
 ! معتادان بهت زده از ديدن پتو و ملحفه های تميز

بعد از بازديد چهار دقيقه ای اعضای کميسيون اجتماعی مجلس از مرکز 
تمام خودروها به سمت خاوران به راه  14اورژانس اجتماعی شهيد نواب منطقه 

 . افتادند
مقصد بعدی گرماخانه يا همان مرکز نگهداری آسيب ديدگان اجتماعی خاوران 
بود که فعاليت مرکز بيشتر حول محور جمع آوری معتادان و متکديان خيابانی 

 . بود
سالن و خوابگاه معتادان با صدها تخت خالی و ملحفه های سفيدرنگ آنکادر شده 
نشان از تالش مسئوالن مرکز برای ظاهرسازی مناسب خوابگاه بود در حالی که 

معتادان حاضر در محوطه مات و مبهوت مانده بودند که اين پتو و ملحفه های 
 . تميز از کجا آمده است

جعفرزاده همانند بازديدهای قبلی در کوتاهترين زمان و با سرعت برق و باد از 
خوابگاه ديدن کرد و از روزبهانی خواست تا با مددجويان زن گفتگو کند که 

جالب اينجا بود که پس از . متاسفانه از ورود خبرنگاران و عکاسان جلوگيری شد
نفر از آقايان همراه جعفرزاده به داخل خوابگاه زنان مسئوالن حراست  15ورود 

 . مجلس گفتند فقط خانمهای خبرنگار حق ورود دارند
 غذای اينجا خشک است به ما آمپول می زنند 

با فشار و تقالی زياد باالخره خبرنگاران توانستند وارد راه پله خوابگاه زنان 
يکی از مددجويان می . معتاد خيابانی شده و شاهد گفتگوی جعفرزاده با آنها باشند

ما را محبوس کرده اند و حق اعتراض نداريم و به ما قرص و دارو و : گفت
 ! غذای اينجا هم خوب نيست خشک است. آمپول می زنند

اينقدر که شکايت می کنی اين را هم بگو که فرزند : روزبهانی در پاسخ گفت
 . کوچکت را پس از چند سال پيدا کرديم و حاال با تو زندگی می کند

يکی از کارشناسان مرکز در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اظهارات 
البته راست می گويند؛ چون آنها بيرون از مرکز گدايی می کنند : مددجويان گفت

غذای اينجا هم نبايد مثل هتل باشد تا . و مواد می فروشند و درآمد خوبی دارند
قرص و . آنها اينجا آمده اند تا اجتماعی شوند. احساس خوشی و راحتی کنند

آمپول و نوع غذا هم به تجويز دکتر است و هر مددجو يک پرونده درمانی و 
 . غذايی دارد

اگر دولت وام بالعوض : جعفرزاده در پاسخ به اعتراضات زنان مددجو گفت
 ...! بدهد به خانه خود در روستا يا شهرستان می رويد؟ همگی گفتند بله

 روزگار بعد از ترک اعتياد ما نامعلوم است 
پس از اين بازديد، کاروان کميسيون اجتماعی مجلس با همراهان به سمت 

مرکز بهبودی و اقامتی کنونی شفق واقع در کهريزک که . کهريزک به راه افتادند
روزی روزگاری به عنوان مرکز معتادان شورآباد و بعد از آن به زندان زنان 

تغيير کاربری داده بود، چند ماه پيش توسط شهرداری تهران به مرکز ترک 
 . اعتياد معتادان تهران تبديل شده است

پس از ورود اعضای کميسيون اجتماعی مجلس به داخل مرکز شفق متوجه شديم 
عليرضا محجوب و محمد علی موسوی مبارکه دو تن از اعضای کميسيون 

 . اجتماعی خود را به کاروان رسانده اند
ورود نمايندگان و خبرنگاران به داخل سالن اجتماعات شفق با کف و سوت 

روز دوره ترک را گذرانده و جشن گرفته  28معتادانی که . معتادان همراه بود
آنها همگی تی شرتهای راه راه به تن داشتند و با سری تراشيده و چهره . بودند

هايی شکسته در حالی که سيگارهای رنگی را در جيب گرم کنهای ورزشی 
داشتند روی صندلی های پالستيکی سالن نشسته و با چشمانی قرمز رنگ ما را 

 . نگاه می کردند
پس از استقرار نماينگان و خبرنگاران يکی از معتادان پاک شده قرآن تالوت 

سال اعتياد را  35کرد و پس از آن يکی از همان راه راه پوشان سالن که پس از 
کنار گذاشته بود ميکروفن را گرفت و پس از کلی قدردانی و تشکر از تک تک 

از جعفرزاده خواست تا ... مسئوالن و دولت و شهرداری و مجلس و مردم و
فکری به حال روزگار بعد از ترک اعتياد بکند تا دوباره به سمت و سوی اعتياد 

 . کشيده نشوند
 وزارت بهداشت با ما همکاری نمی کند 

سرهنگ خليل حريری رياست مرکز بهبودی و اقامتی شفق در اين مراسم با بيان 
روزه معتادان بدون پرداخت هيچگونه هزينه  28اينکه تمامی مراحل ترک اعتياد 

معتادان اين مرکز تنها با اراده خود و رفتار درمانی و : ای انجام می شود گفت
مشاوره های پزشکی و روانشانسی سم زدايی می شوند و از متادون و داروهای 

 . ترک اعتياد هيچ استفاده ای نمی شود
روزه ترک اعتياد را  28نفر از معتادان دوره های  267هم اکنون : حريری گفت

 به پايان رسانده و برای آموزشهای بازتوانی و فنی و حرفه ای آماده اند تا پس از 
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 1389خرداد ماه   1

 همزمان با ورود مادران سه آمريکايی
 ارتش آمريكا دو ايراني را آزاد كرد

 
 
 
 
 
 
 
 

 مردمک
های سفارت ايران در بغداد، در مصاحبه با  ارديبهشت يکی از ديپلمات 31روز 

خبرگزاری فرانسه گفت که ارتش آمريکا دو ايرانی را با همکاری نوری 
 .المالکی، نخست وزير عراق و سفارت ايران آزاد کرده است
ارتش . ها ارائه کند اين ديپلمات حاضر نشده جزئيات بيشتری درباره اين آزادی

 .آمريکا نيز تاکنون درباره اين مساله اظهار نظری نکرده است
پايگاه اينترنتی تلويزيون دولتی ايران سخنان حسن کاظمی قمی، سفير ايران در 

کند اين دو تن، احمد برازنده و علی عبدالملکی،  عراق را نقل کرده که تاييد می
که به دليل نداشتن گذرنامه در عراق دستگير شده بودند، هرکدام به ترتيب هفت و 

 .اند ه سه سال را در زندان گذراند
به عراق  گويد که برازنده و عبدالملکی برای زيارت سفير ايران در عراق می

شان در نجف و سامرا، گذرنامه به همراه  آمده بودند، اما در زمان دستگيری
به ايران  «در اسرع وقت»کند که اين دو نفر  وی خاطرنشان می. نداشتند

 .بازخواهند گشت
ها خبر ندارد اما اعالم اين خبر دقيقا زمانی  کسی از زمان دقيق اين آزادی

گيرد که اياالت متحده برای آزادی سه شهروندش، که ده ماهی است  صورت می
 .کند به اتهام جاسوسی در زندان هستند، تالش می

ارديبهشت در پی موافقت مقامات ايرانی  29مادران سه شهروند آمريکايی، روز 
گويد  مسعود شفيعی، وکيل سه زندانی می. برای اعطای ويزا به تهران وارد شدند

ارديبهشت، برای بار  31که مادران آنها توانستند پيش از ترک ايران در روز 
 .شان ديدار کنند دوم با فرزندان

زمانی که در حال  88شين باور، جاشوا فتال و سارا شورد در مرداد سال  
از مرز  «سهوا»روی در کردستان عراق بودند، به ادعای مقامات آمريکايی  پياده

 .عبور کردند و در خاک ايران و نزديک مرز عراق دستگير شدند
اين سه تن تاکنون بارها از سوی مقامات ايرانی به ورود غيرقانونی به خاک 

اند اما مقامات آمريکايی همواره اتهام جاسوسی را رد  ايران و جاسوسی متهم شده
 .اند کرده

ماه گذشته خود، سه  ١٣برخی از واحدهای توليدی به دليل دريافت نکردن حقوق 
 . روز متوالی دست به اعتراض زدند

 ٢٠اين درحالی است که به نوشته تايم، سه واحد صنعتی بزرگ در شيراز تنها با 
درصد ظرفيت خود فعال هستند و در چند ماه گذشته افزون بر دو  ٣٠تا 

 . اند هزارکارگر خود را اخراج کرده
کارگر يک واحد توليدی خصوصی حتی در استانه عيد  ٢٠٠در اصفهان نيز 

 . نوروز نيز موفق به وصول هفت ماه حقوق معوق خود نشدند
در استان گلستان و شهرستان گرگان نيز کارگران بخش معدن شش ماه است که 

 . اند حقوق نگرفته
تايم براساس گزارش يک منبع غيردولتی نوشت که اين کارگران با توجه به 
شرايط سخت کار حتی از حداقل بيمه سالمتی برای کار در معدن برخوردار 

 . نيستند
يک موسسه غيردولتی در تشريح وضعيت صنعت ايران گفته است که توان بخش 

صنعت ايران درآستانه افول است و با پنج ميليارد دالر بدهی دست و پنجه نرم 
 . کند مي

مجله تايم همچنين به نقل از سخنگوی سنديکای صنعت برق نوشته که بيش از 
اند و بسياری از واحدهای  هزار کارگر بخش انرژی و نفت بيکار شده ٩٠٠

 . توليدی در آستانه ورشکستگی قراردارند
های محدود فعال درحوزه کارگری و حقوق بشر از ايران  اگرچه رسانه

های کارگری منتشر می کنند، اما  های مشابهی را درباره بحران گزارش
نژاد، فضای اقتصاد  کنند همچون محمود احمدي های رسمی تالش مي خبرگزاري

 . ايران را آرام نشان دهند
تايم در گزارش خود درباره نرخ رشد اقتصادی به نقل از روزنامه دنيای اقتصاد 

نژاد در پاسخ به خبرنگاری که درباره حذف ارزش  نويسد که محمود احمدي مي
توليد ناخالص ملی از گزارش بانک مرکزی در سه ماهه چهارم سال پرسيده 

بود، بی توجه به اهميت موضوع تنها به تخمين نرخ رشد اقتصادی بسنده کرد و 
 . درصد اعالم کرد ۶.٩آن را 

 ٢.۵معادل  ٢٠٠٩دهد که رشد اقتصادی در نيمه نخست سال  آمار نشان مي
اين درحالی است که نرخ رشد اقتصادی ايران . درصد گزارش شده است

 . براساس برنامه چهارم توسعه هشت درصد در سال برآورد شده است
رسد منبع آمار منتشر شده درباره رشد اقتصادی در سه ماهه  هرچند به نظر مي

های رشد  چهارم سال شناخته شده نيست، اما ارقامی که ارتباط نزديکی با شاخص
های  دارد از جمله ميزان سرمايه گذاری خارجی و صدور مجوز برای پروژه

 . دهد جديد عمراني، کاهش دو رقمی را نشان مي
درصد  ١١.٣کند که نرخ بيکاری در ايران به رقم  گزارش مجله تايم تاکيد مي

درصد رشد  ٢۴سال هم  ٢۴تا  ١۵رسيده است و شمار بيکاران در رده سنی 
 . کرده است

نرخ واقعی بيکاری روشن نيست و به نظر می رسد تفاوت زيادی ميان نرخ 
 . بيکاری واقعی و ارقام اعالم شده از سوی منابع رسمی وجود دارد

مجله تايم دليل تفاوت اين ارقام را ثبت نام نشدن کل افراد بيکار کشور در 
 .داند وزارت کار مي

 های واحد شهرستان لنجان  تهديد و اعمال فشار بر رانندگان اتوبوس
به گزارش شورای موقت :فروردين می نويسد 31آژانس ايران خبر در تاريخ 

ماه تاخير  ۴فروردين، در پی  ٣٠کارگران ذوب آهن اصفهان در روز دوشنبه 
در پرداخت حقوق رانندگان اتوبوس حمل و نقل همگانی شهرستان لنجان استان 

تن از رانندگان به فرمانداری  ١۵اصفهان در اواخر سال گذشته و نامه نگاری 
شهرستان نماينده شهرستان در مجلس و نيز استانداری در حالی که حقوق ساير 

در . راننده معترض حقوقی داده نشد ١۵رانندگان به طور کامل پرداخت گرديد به 
اوايل امسال نيز وقتی اين رانندگان به کريم زاده فرماندار شهرستان مراجعه 
کردند وی به آنان اعالم کرد که اين مسايل ربطی به او ندارد و از رانندگان 
در . معترض خواست که بر سر کار خود برگردند و به دنبال ماجراجويی نباشند

تن به سازمان حمل و نقل همگانی شهرستان احضار شدند و  ١۵اقدامی ديگر اين 
از آنان تعهد گرفته شد که در صورت بروز هر گونه مشکل و تاخير در پرداخت 

. نگاری يا مراجعه به مديران شهرستان يا استان را ندارند حقوق، حق نامه
های واحد طرف قرارداد با شرکت بازيافت لنجان از  رانندگان اتوبوس

شرکت بازيافت لنجان در . های شهرستان لنجان هستند های شهرداري زيرمجموعه
هزار تومان قرارداد بسته که به ازای ٢۶٠حالی با اين رانندگان با حقوق ماهانه 

 .ها دريافت می کند هزار تومان از شهرداري ۵۶٠هر راننده 

کند که اين  ها و کروبی و خاتمی چه تعريف می موسوی برای خوئينی
ی  های تازه در باره آيا از خبرها و گزارش. گونه جلب توجه کرده است

ديگر   های مخفی ديگر يا قربانيان گمنام فشار بر زندانيان يا وجود زندان
گويد؟ آيا از فشارهای بيشتر بر خود و  های پس از انتخابات می سرکوب
گويد؟ آيا آمار و ارقامی درونی به دستش افتاده که  اش می خانواده

های مديريت  رو آب بودن بنيان«وضعيت اقتصادی و اجتماعی کشور و 
عکس ...دهد؟ آيا  نمايد بازتاب می بارتر از آنی که می را فاجعه »مملکت 

. ديشب در مراسم عروسی پسر ميردامادی، رهبر مشارکت گرفته شده
جوان آنالين، از نشريات وابسته به سپاه هم آن را منتشر کرده، يعنی که 

 !جا حاضريم  ما همه
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 گفتگو ها و مقاالت

قبل از اين که تاريخ و آيندگان به نقد کردار آنان بپردازند، خود گذشته خود را نقد 
  ».حتمًا می دانيد که نقد صادقانه به نفع جنبش سبز هم خواهد بود. نمايند

اين سخنِ  همه ی کسانی که در جريان اين قتل عام عزيزان خود را از دست 
دادند و همه ی کسانی که پرچم دادخواهی نسبت به اين فاجعه ی سنگين را فرو 

در فضايی کامال بی طرفانه  »تامل«برای اين که اين . نگذاشته اند، نيز هست
ماجرا در «صورت بگيرد، حتی می توان با ادعای آقای کروبی همراه شد که 

ابهام قرار دارد و معلوم نيست که تا چه اندازه امام در اين ماجرا دخالت داشته 
 . »اند

از . بفرمائيد پيشقدم شويد و ماجرا را از ابهام بيرون بياوريد! قبول اقای کروبی
آن ها همين امروز هم در حال . آقای خامنه ای و دستگاهش انتظاری نيست

چه کسی بهتر از شما و آقای . بازتوليد ان جنايت بزرگ در ابعاد کوچکتر هستند
موسوی و اطرافيانتان می تواند پرده از راز اين جنايت هولناک بردارد و ريز 

 قضايا و نقش فرمان دهندگان آن را آشکار کند؟ 

  !آقاي كروبي، بفرمائيد روشن كنيد. 67قتل عام سال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :اخبار روز
از آقای . بفرمائيد پيشقدم شويد و ماجرا را از ابهام بيرون بياوريد! اقای کروبی •

آن ها همين امروز هم در حال بازتوليد ان . خامنه ای و دستگاهش انتظاری نيست
چه کسی بهتر از شما و آقای موسوی و . جنايت بزرگ در ابعاد کوچکتر هستند

اطرافيانتان می تواند پرده از راز اين جنايت هولناک بردارد و ريز قضايا و نقش 
 ...فرمان دهندگان آن را آشکار کند؟ 

 
تا به امروز، نهايت کوشش به کار برده شده تا فاجعه ی قتل عام چند : اخبار روز

توسط حکومت اسالمی، در پرده بماند و جامعه ی  ۶٧هزار زندانی در سال 
اما اينک ديری است به همت بازماندگان . ايران از اين راز هولناک آگاهی نيابد

قربانيان اين بزرگترين قتل عام سياسی در کشور ما از يک سو و جوانانی که 
اينک باليده اند و پرچم های فرو افتاده در زندان ها را دوباره بر دوش گرفته اند 

، به تدريج از پشت ۶٧از سوی ديگر، فاجعه ی قتل عام زندانيان سياسی در سال 
به خواب رفته  ۶٧پرده ی ضخيم سکوت بدر آمده و جامعه و مردمی که در سال 

بودند، حاال در زمان بيداری، پرسشگری پيرامون اين جنايت هولناک و بی سابقه 
 . را آغاز کرده اند

تازه ترين محرک ماجرا، اين بار دادستان تهران شده است وقتی کوشيد ميرحسين 
ارديبهشت معترض شده بود، با  ١٩موسوی را که به اعدام های بی رحمانه ی 

تهديدی که باز نيشتری شد بر اين دمل . يادآوری آن جنايت هولناک ساکت کند
 . چرکينی که بر شانه های جامعه ی ما سنگينی می کند

ميرحسين موسوی تا به حال به اين تهديد پاسخی نداده است، اما آقای کروبی در 
او در نامه ای که روز گذشته خطاب به آيت اهللا موسوی . صدد دفاع بر آمده است

 : اردبيلی منتشر کرد، از جمله به اين موضوع اشاره کرده و چنين گفته است
ای که اخيرا مطرح شده است و برای اولين بار چنين  بارترين مساله مصيبت«

روندی را شاهد بوديم، اينکه در روزهای اخير دادستان محترم تهران برای 
نفر از شهروندان ايرانی و در  ۵توجيه اقدام تشکيالت قضايی در رابطه با اعدام 

وزير  پاسخ به مواضع کانديداهای معترض انتخابات و بويژه در رد سخنان نخست
کند که چرا آقای موسوی در آن  اشاره کرده و اعالم می ۶٧زمان امام به سال 

. هايی که با حکم حضرت امام صورت گرفت اعتراض نکردند زمان به اعدام
تاکنون کسی در اين باره اين . گويد زند که دشمن می ايشان همان حرفی را می

گونه حرف نزده است، چرا که تاکنون هيچگاه ريز آن قضايا بررسی نشده و 
چرايی آن مشخص نيست و هنوز ماجرا در ابهام قرار دارد و معلوم نيست که تا 

  »اند چه اندازه امام در اين ماجرا دخالت داشته
منتسب می کند، سخن آيت اهللا منتظری است و  »دشمن«آن چه آقای کروبی به 

وی در جريان . توسط ايشان و با اسنادی معتبر و غيرقابل انکار آشکار شده است
خاطرات خود، دو نامه از آقای خمينی خطاب به زيردستان خود منتشر کرد که 
در آن ها با قاطعيت و صراحت فرمان قلع و قمع مخالفين خود را داده است و 

نتيجه ان فرمان های آقای خمينی، به گفته ی آيت اهللا منتظری قنل عام نزديک به 
چهار هزار و پانصد نفر از زندانيان سياسی توسط يک هيات سه نفره ی منتخب 

باورکردنی نيست آقای کروبی خاطرات آقای منتظری را . ايشان بوده است
 . نخوانده باشد و از وجود ان نامه های مرگ آور مطلع نباشد

در همين روزها، از جانب خانم سعيده ی منتظری، دختر آيت اهللا منتظری نامه 
ای به آقای موسوی نوشته شده است که حاال می توان آن را خطاب به آقای 

خانم منتظری با اشاره به سخنان دادستان تهران، در نامه ی . کروبی هم دانست
 : فراخوانده و نوشته است »اندکی تامل«خود خطاب به اقای موسوی او را به 

! چرا عمًال همگی کردارمان را به تاريخ می سپاريم تا آيندگان ناقد ما باشند؟«
اين وظيفه همگانی است که گذشته خود را نقد نماييم و اگر اشتباهی داشته ايم در 

 آنها بايستی . اين مهم برای دولتمردان ضروری تر است. صدد جبران آن برآييم

 
ی  ی اشاره مهدی کروبی در نامه ديروز خود به موسوی اردبيلی، در باره

و  آگاهی و عدم  ١٣۶٧های  اهللا خمينی با اعدام دادستان به موافقت آيت
 :وزير در آن زمان، نوشته است اعتراض موسوی به عنوان نخست

اي آه اخيرا مطرح شده است و براي اولين بار  بارترين مساله مصيبت«
چنين روندي را شاهد بوديم، اينكه در روزهاي اخير دادستان محترم تهران 

نفر از شهروندان  5براي توجيه اقدام تشكيالت قضايي در رابطه با اعدام 
ويژه در رد  ايراني و در پاسخ به مواضع آانديداهاي معترض انتخابات و به

آند آه  اشاره آرده و اعالم مي 67وزير زمان امام به سال  سخنان نخست
هايي آه با حكم حضرت امام  چرا آقاي موسوي در آن زمان به اعدام

زند آه دشمن  ايشان همان حرفي را مي. صورت گرفت اعتراض نكردند
تاآنون آسي در اين باره اين گونه حرف نزده است، چرا آه . گويد مي

تاآنون هيچگاه ريز آن قضايا بررسي نشده و چرايي آن مشخص نيست و 
هنوز ماجرا در ابهام قرار دارد و معلوم نيست آه تا چه اندازه امام در اين 

 »اند ماجرا دخالت داشته
http://www.rahesabz.net/story/15839/ 

 :توان مطرح کرد ی اين نظر کروبی دو سه احتمال را می در باره
اهللا خمينی در جريان قضايا نبوده است، که شواهد و به  واقعًا ايت/ .1

خصوص خاطرات منتظری جايی برای درستی اين احتمال 
 گذارند نمی

اهللا خمينی در آن جنايت پای  خواهد باور کند که آيت کروبی نمی  .2
 اصلی قضيه و حکم گذار بوده است

ای که با جناح  داند، ولی در مبارزه ی قضايا را می کروبی همه/   .3
اهللا خمينی از  دادن آيت کوشد با مبراجلوه حاکم درگير است، می

هايش  ورزی آن جناح را در توجيه خشونت ١٣۶٧جنايت سال 
به عبارتی . سالح کند، تالشی که به سختی قرين توفيق است خلع

تر و واقعی تر از جناح حاکم  دعوی اين که سران جنبش سبز بيش
اهللا خمينی هستند، کروبی را هم در قبال  دار خط ايت ميراث
آميز قرار داده  در وضعيتی متناقض و مخصمه ١٣۶٧های  اعدام
 .است
 ی سخن کروبی چه حدس و تحليلی داريد؟ شما در باره

http://www.rahesabz.net/story/15839/�
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راهشان هست؟ درشگفتم که چگونه زنان وفرزندان اين حکومتيان نشسته 
برخوان نعمت گسترده ای که از خون جوانان اين وطن رنگين گشته است، با 

آيا عامران .تحمل اعمال پدران خويش، هنوز هم ميتوانند انسان ناميده شوند
وعامالن خشونت وسرکوب، که به دختران بيگناه تجاوز کرده ، شکنجه داده 

وبعدهم اعدام ميکنند چگونه ميتوانند چشم در چشم زنان ودختران خود 
بدوزندوحتی به فردايشان نينديشند وباور نکنند که روزگار هميشه چنين نخواهد 

 ماند؟       
به مردانی فکر ميکنم که در همسايگی شان، کسانی با اهانت تمام دستگير وبعد 

از شکنجه يا به زندانهای طويل المدت،  محکوم شده ويا به دار آويخته 
سرخود را باشرم به زيرانداخته وسکوت را براعتراض ترجيح ميدهند  ميشوند، 

به . به سرنوشت دستگير شدگان دچار شوند  که مبادا زنان ودختران آن ها هم
مردانی فکر می کنم که از نگاه به زنان ودختران قربانی شان می گريزند چرا از 

درماندگی يک دستی و تنهايی نتوانسته اند مانع رقم خوردن سرنوشت تلخ آنان 
 .گردند

حجاب زن بيش از  به موازات ادامه بحران درارکان حکومت وجامعه ايرانی، 
پيش به بهانه ای برای گسترش سرکوب وارعاب در فضای عمومی جامعه تبديل 

مسلمان نماهای افراطی اين بار هم حجاب را برای پوشاندن سياستهای . ميشود
جنتی دستور رعايت حجاب را با زور صادر . شکست خورده خود می خواهند

کرده است، همانی که از جنايتکاران برای اعدام دو نفر تشکر کرد و خواستار 
نفر ديگر بزودی اعدام  ۶نفر ديگر را اعدام کردند و  ۵کشتار بيشتر شد، 

 .ضحاکان زمان تشنه به خون جوانان اين کشورند. ميشوند
زنانی که حجاب را رعايت نکنند، مرتد لقب گرفته اند، در اصفهان زنان بسيجی 

اعدام بايد گردد، اين فضا سازی بيش  بی حجاب : مزدور حکومت شعار داده اند
حجاب زن بهانه ای . از پيش در آستانه سالگرد انتخابات در حال گسترش است

به يقين آنها مسلمان نيستند که دلی . برای تحميل سياستهای زور گويانه رژيم است
آنها حجاب را برای سرپوش بر جنايات خود و ايجاد رعب . برای اسالم بسوزانند

. و وحشت  و جام زهر خوردن برای سياستهای شکست خورده خود می خواهند
عدم پذيرش اين زور وتحميل، ومقاومت در هر شکل ممکن درمقابله با اين 

وضع، تنها راهی است که برای مردان وزنانی که خواهان زندگی در جامعه ای 
 .با حد اقل احترام به شئونات انسانی هستند، باقی گذاشته است

 

 !رابطه حجاب با دومين جام زهر
 ناهيد حسينی

 
 
 
 
 
 
 
 

 :عصر نو
. نمازجمعه دوباره به مسئله حجاب اختصاص پيدا کرده است  اخيرأ خطبه های

گويا بعد از سی و يک سال، آقايان فکرميکنند با علم کردن بد حجابی و 
هياهوهای آشنای وا اسالما ميتوانند بحران مشروعيت واقتدار خود را زير 

آيا واقعأ کسی هست که نداند پوشش . سرپوش شرع از ديد مردم پنهان کنند
اسالمی تحت عنوان حجاب اسالمی، هميشه اهرمی در دست سياست مردان 
جمهوری اسالمی برای پيشبرد سياستهای سرکوبگرانه وگسترش جو کنترل 

   وسرکوب در جامعه بوده است؟
حقيقت وضع موجود اين است که ديگر تحميل الگوهای پوششی دلخواه حکومتيان 

بر زنان کشور، جزمتزلزل کردن بيش از پيش پايه های مشروعيت بر 
وکشتی شکسته اقتدار جمهوری اسالمی، نتيجه ای عايداين حاکمان   بادرفته

برای يک بار هم شده بگذارخيال آقايان را راحت کنم و بگويم . نخواهد ساخت
برای ما زنان فرفی نميکند چه ده متر پارچه سياه وچه يک وجب روسری، دقيقا 
به معنای اعمال زور و تالش شما برای کنترل قدرت در جامعه از طريق زنان 

اين حکومت نخواهد توانست حتی با زندانی کردن تمامی زنان چه در پشت . است
حجاب وچه درخانه ها وچه در اوينها وبازداشتگاههای مخوف خود، بحرانها 

ظاهرا به اعتقاد آقايان حکومتی، حجاب . ومشکالت حاد اجتماعی را حل کند
آيا واقعأ  برای ايجاد جامعه خالی ازفساد و پر امنيت برای زنان بوده است، ولی 
را با   به آن دست يافته ايد؟ مقايسه کنيد امنيت زنان امروز جامعه اسالميتان

آيا شما،حکومتيان منادی . وضع موجود واقعا شرم آور است . دوران پهلوی
کدام امنيت را برای زنان ايجاد کرده ايد که  به آن   جامعه اسالمی و اخالقی

بباليد؟ در هر زمينه متصور، ما به بدترين وضع ممکن در قياس با زمان گذشته 
امروزصحبت از امنيت زنان در جامعه اسالمی ايران، بيک . سقوط کرده ايم

مهم اينست که آقايان، حکومت را در دست داشته باشند، و هر   .طنز گزنده ميماند
زمان خواستند از حجاب اسالمی برای سرپوش سياستهای ضد مردمی و ضد 

ملی خود استفاده کنند، به مدت پنج سال بر طبل انرژی هسته ای حق مسلم ماست 
چادر زن را علم . به کوبند، اما االن در آستانه نوشيدن جام زهر قرار بگيرند

کرده اند که کسی از آن ها نپرسد پس کجاست آن حق مسلم ملت مسلمان که سالها 
و دست  پول و ثروتش را بباد داديد و بعد هم به پای بوسی آقای اردوغان رفته 

روز تهران را تعطيل کرديد تا جام زهر را  ۵رئيس جمهور برزيل را ليسيديد و 
   با مزه توخالی شعارپيروزی قابل شرب گردانيد؟

در انتخابات سال گذشته کودتا کردند و به ناحق کسی را سر کار بر گرداندند که 
بجز آبروريزی و شرم سازی برای مردم ايران هيچ دستاورد ديگری نداشته 

خرداد نزديک است، سال روز قيام مردمی که فرياد زدند  ٢٢است،  اکنون ديگر 
که ما ديگر از دروغ و ريا و فريب خسته شده ايم،  ولی جواب آنان گلوله و 

مردم تاکنون دهها کشته و هزاران زندانی داده اند، و هنوز هم ماشين . زندان بود
 .حکومتی برای سرکوب مردم از هيچ وسيله ای نگذشته است

بوی سازشها و بازيهای سياسی بين ايران و غرب در آستانه سالگرد جنبش 
کلوتيد ريس  دختر فرانسوی اسير رژيم، با . اعتراضی مردم، نگرانی آور است

وکيلی راد قاتل شاهپور بختيار معاوضه ميشود و در ايران با حلقه گل مورد 
استقبال قرار ميگيرد،در حاليکه چند روز قبل از آن، حلقه دار بر گردن فرزاد 

 .  کمانگر اين يار جوان صمد بهرنگی می اندازند
ستاره تهران بردند تا فرزندان بيگناه  ۵مادران آمريکايی چادر بسر را به هتل  

شان را که در گروگان آن ها هستند مالقات کنند ولی دقيقه ای به خواهش و 
التماس شيرين علم هولی گوش ندادند که قبل از اعدامش، التماس کرده بود 

آن ها که خود را نايب خدا در   .لحظه ای با مادرش صحبت و خداحافظی کند که 
زمين ميدانند آيا در جهنم آن دنيايی خويش چگونه جواب مادر داغدار فرزاد 

کمانگر را خواهندداد که در مصاحبه چند روز قبل از اعدام پسر بی گناهش از 
براستی آنان چگونه شب . خدا خواسته بود که داغ فرزند بر دل هيچ مادری ننشيند

 سر بر بالين می نهند زمانی که نفرين و لعنت هزاران مادر داغديده بدرقه 



24 

 1389خرداد ماه   1

 اما اين خاک ميهن ماست و نام ارجمند ايران را بر خود دارد
نسل جوان ايران که ديگر نمی تواند جمهوری اسالمی را برتابد، می کوشد در 

سايۀ روحيۀ بخشنده و بخشايندۀ جنبش سبز، پايان اين زندگی اجباری را بر خانه 
 »رژيم«دشوار نکند، خانه را از هم نپاشد، بايستد، بسازد و پيش رود چنان که 

 . واپس بماند و فروريزد
يک سال نبوده  -برخورد سبز جوانان با رژيم اسالمی واکنش به خشونت نيست

جنبش سبز ميان اليه های جوان، درس خوانده، پيشرو و . است و می کوشد نباشد
آشنا با جهان شکل گرفت، کوشيد گسترده شود و اليه های گوناگون جامعه را 

دربرگيرد، گفتمانی با شکوه را جای رهبری گذاشت و اخالق را با سياست 
آن سان که مسئوليت هر شهروند يک جامعۀ مدنی است؛ خيزش سبز،  -آميخت

نامی که دوست جوانی از ايران بر اين حرکت گذاشت؛  -انقالب آگاهی است
کشاکش جوان ايرانی با حکومت اسالمی بر سر قدرت نيست، برای فرهنگ 

سازی است؛ پيروزی اين ستيز در ساختن اين فرهنگ است، نه به زير کشاندن 
 .آن قدرت

فکر  ».هدف از آگاهی دادن، بيدارکردِن استقالل فکر است«:فيتشه می گويد
 . مستقل، کنشگر نيست، آفريننده است

عدم برخورد ايدئولوژيک نسل جوان ايران با واقعيت، نقد و بحث و گفتگوی 
مسالمت آميز را با ادبياتی درخور، پذيرفتنی می کند؛ مخالف را دشمن سياسی و 

فکری نمی بيند، مانع پيشرفت دمکراسی و اخالق مدنی ای نمی شود که به 
فرديت و آفرينندگی فردی بهامی دهند؛ تا خودکامگی تازه جايگزين خودکامگی 

 .پيشين نشود
پرهيز از خشونت در اين روزهای سراسر بی عدالتی، خردمندی بسيار می 

 .خواهد و پااليش روان
نخستين شرط عدم خشونت، رعايت عدالت پيرامون خود و در «: گاندی می گويد

 ».تمام زمينه هاست
عدالتی نيست، اما آن که خشونت را بازپس می دهد، ناتوانی را تا بی عدالتِی 

بيشتر می گسترد، سياست را از اخالق برهنه می کند و در استبدادی که شکل می 
شبيه مخالف خود می شود و  -به معنای تسلط بر انديشه و رفتار ديگری -گيرد

 .بسيار تلخ -نبرد را تلخ می بازد
تنی که از پيکر ملت ايران جدا می شود، دريايی ما هزينۀ گزافی پرداخته ايم، هر 

آنان که خواستند صاحبان رؤياهای . به عمق شب اضافه می کند، درياتر از دريا
خويش و  خيابان های شهر باشند، از راه های دراز گذشتند، تا دست  های زخمی 

و  خستۀ آفتاب جان بگيرد، باغ سبز شود و درختان ميوه های رنگارنگ رسيده 
 .دهند، آنان شگفت در برابر پليدی ايستادند و رهاشدند

نمی شود زمان .  زمان از دست های  ما گريخته و در گذرگاه روز گم شده است
هر سحر می توان بهاری ديگر بر تن کرد و سال کهنه را به خانه بازگرداند؛ اما 

 .را کنارگذاشت؛ کليد سال تازه ارمغان آينه هاست
پايان زندگی با اين رژيم می تواند با هرچه آرمان و دلنگرانی برای ايران در 
دست های سبز ما شکل گيرد؛ يا به دست های  تماميت خواه حکومت اسالمی 

سپرده شود که برای اندکی بيشتر ماندن در اين پايان هيچ فروکشاندنی را از 
 .کشور  و ملت ايران دريغ نخواهدکرد، تا ژرفايی که در حدس ما نيز نمی گنجد

و وسعت اين پنجره همين است، پنجره ای که رو به فردای ميهن ما بازمی . . .
شود، می توان خاموش و نااميد، آرمان آزادی و آبادی ايران را به باد سپرد تا 

هر چه صاعقه از فراموشی ما بگذرد، به درختان اصابت کند و ميوه های کال را 
در آتش بسوزاند؛ يا باد را در خدمت ناسيوناليسم ايرانی مهارکرد و باغ را به 

 .با هر چه رنگ و هر چه رايحه -شکوفه و ميوه رساند
 

 اثر هوشنگ ابتهاج »تشويش«برگرفته از سرودۀ * 
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نمی شود دريا را در آن قاب کرد، يا درخت . و وسعت اين پنجره همين است. . . 
ما از قامت آزادی دور بوده ايم، آن را به ياد نمی آورديم تا . را، يا آزادی را

 .بدانيم آيا در اين پنجره جای می گيرد
 -هر صبح -متن ها مرثيه بود، آوازها ياِد از دست دادن، خيال ها کابوس؛ و صبح

مسئوليت شهروندی ما پاک از يادها رفته . لبخندی که در چهرۀ ما دفن می شد
 .بود

محترم شدن وجود و  -و مسئوليت، توانايی و قابليت پاسخ گويی به ديگری است
 -حضور و شرکت در ساختن جامعه ای خوب تر و پيشروتر.  حقوق ديگری

خوب ترين و پييشروترينی که يک نسل می تواند در زمان حضور خود درک و 
احساس مسئوليت نسبت به بقای فرهنگی جامعه است؛ و اين دليل   -تعريف کند

مهمی است برای ورود روشنفکران به گسترۀ سياست، روشنفکری که با احترام 
به اصول اخالقی مدنی، مسئوليت خود را در برابر آزادی و مدنيت به جامی 

 .آورد
روشنفکر فردی است که از زندگی «:می گويد -فيلسوف اسپانيايی -ارتگا گاست 

درونی برخوردار است و هر لحظه می داند چه فکرمی کند و برای چه فکرمی 
سامان دهد، و  -زندگی درونی روشنفکر را -هنر می تواند روان انسان را ».کند

 .زندگی بيرونی يا همگانی همه از جمله روشنفکر را -سياست جامعه را
جنبش سبز  پی جا به جا کردن قدرت ميان  چند دست نيست؛ انديشۀ جنبش سبز 

مانند خواست تغيير برای برابری که در پويش زنان شکل گرفت، مخالفت و 
ستيز با فرهنگی است که ناتوانی را با خشونت جايگزين می کند و خودکامگی را 

با خودکامگی؛ ما ايرانيان می خواهيم انديشۀ ارزش گزاردن به حقوق فردی را 
در برابر خواست جمعی با هر تعريفی که هر زمان می تواند داشته باشد پررنگ 

 . و ديدنی کنيم
 -ما تا به اخالق دمکراتيک دست نيابيم به جامعۀ سياسی دموکراتيک نمی رسيم
جامعه ای که در آن ارزش ها نسبی اند، حقيقت به شکل مطلق وجود ندارد و 

پايۀ روشنفکری نوين .هيچ حقيقتی يک بار و برای هميشه پذيرفته شده نيست
سنجش و نقد است و اين هر دو از دست های فراتر می آيند و از آن توانايی که 

زادۀ دانايی است، که توانايی اگر امتداد ناآگاهی باشد، در ذات خود نتوانستن 
 .است و خشونت

جنبش سبز  به انديشه های ورزيده و پيشرو  نياز دارد، به توانايِی ِخَردمند، 
 .سياست انديشيده توسط روشنفکران و فرهنگ سازان جامعه

روزهای دشواری است، تنها ده روز پس از اعدام پنج هموطن کرد، سخن از 
. همه زادۀ ترس و جهل  -اعدام های بيشتر می رود و ترساندن های بزرگ تر

دولت فرانسه يک ايرانی  متهم به خريد و ارسال سالح های غيرمجاز برای 
نمادی  -جمهوری اسالمی را به رژيم تحويل  می دهد و قاتل دکتر شاپور بختيار

را پس از نوزده سال آزاد و روانۀ خاکی  -از تروريسم  رسمی جمهوری اسالمی
می کند که بزر گترين زندان روزنامه نگاران است؛ هنرمندانش دربند و برندۀ 

با جايزه ای همراه صلح در گرو؛ و بيشمارانی  -جايزۀ صلح نوبلش آواره است 
 .از داناترين و تواناترين انديشه های يک دو نسلش تبعيدی

دادستان تهران اعتراض آقايان موسوی و کروبی را به کشتار رژيم جرم و 
سال کشتار   22معترضين را محارب می خواند و برای نخستين بار پس از 

 .را با سربلندی به ارادۀ آيت اهللا خمينی نسبت می دهد 67تابستان 
خانم رهنورد اعدام  جوانان کرد  را شتابزده و به منظور ترساندن مردم در 

خطاب می کند و  »رژيم«آستانۀ خرداد برمی شمرد، دولت جمهوری اسالمی را 
تحريم ايران همچنان معلق  . برای حفظ تماميت ارضی کشور هشدارمی دهد

است و مايۀ جدال در داخل و خارج، بازی های آزاردهندۀ کابينۀ احمدی نژاد، 
نگاه  جهان را بر سياست های خارجی جمهوری اسالمی نگاه داشته است، و اين 

سالگرد انسانی ترين اعتراض يک ملت به  -همه در آستانۀ بيست و دوم خرداد
 .ناشايستگی و دروغگويی دولتمردانش
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نه به اين خاطر که با اين . من سعی ميکردم اين فکر را از ذهن آنان بيرون کنم
ترسيدم آن ها دست به اين کار  نوع کارها مخالف بودم، بلکه به اين سبب که می

 . بزنند و دستگير شوند و اين ضربه به ما نيز منتقل شود
های سراب بارها فکر کرده بودم و خودم نيز همانطور  من درباره پيشنهاد بچه

دستبرد زدن بانک و دزديدن ماشين پلی (فکرمی کردم ولی دست زدن به اين کار 
آنان اما . های سراب زود هنگام می دانستم را برای بچه...) کپی از ادارات و
عاقبت قرار شده بود راجع به موضوع بيشتر فکر و تبادل نظر . اصرار داشتند

های تبريز به خصوص با  آن ها حدس نزديک به يقين داشتند که من با بچه. کنيم
بهزاد بعد از . ها درست بود حدس آن. بهزاد ارتباط نزديک دارم و فعال هستم

 ١٣۴٩اتمام دوره ی سپاهی دانش دوباره به دانشگاه تبريز برگشته بود و از سال 
حين تحصيل در دانشگاه بعنوان معلم رياضی نيز در دبيرستانهای سراب تدريس 

از اين طريق بسياری از بچه های سراب او را می شناختند و رابطه من . می کرد
من با مشغله ی ذهنی پيش گفته از تبريز و . دانستند و مورتوز و بهزاد را نيز می

متأسفانه بنا به . های سراب رسيدم به شهر سراب با چنين شناخت و ذهنيتی از بچه
های سراب نشستی داشته باشيم و ناچارا بعد از ديدار با  داليلی نتوانستم با بچه

 . های سراب مجددا روانه رضائيه شدم مادر و پدر و بچه
بهروز در اين زمان خانه جديدی در . بود، به تبريز رفتم١٣۴٩اواخر اسفندماه 

حمله . تبريز در خيابان شاه اجاره کرده بود و همراه سارا آنجا زندگی می کردند
. به سياهکل توسط چريکهای فدائی خلق ايران فضای جديدی را بوجود آورده بود

تو گويی همه محافل و گروههای ريز و درشت واقعًا موجود در شهرهای بزرگ 
 . ای بودند تا از آن استقبال کنند و کوچک ايران منتظر چنين حادثه

شبانه همراه يک چمدان نسبتًا بزرگ که پر از لباس و تعدای کتاب بود طبق قرار 
پس از چاق سالمتی چمدان را . ساعت يک شب بود. قبلی به منزل بهروز رفتم

بهروز . بازکردم تا لباسی بيرون بياورم که چند کتاب از داخل چمدان بيرون افتاد
اين وقت شب با ! وای: کتاب ها را ديد و يک باره چون برق گرفته گرفته ها گفت

چمدانی به اين بزرگی، باکتاب های آنچنانی، آنهم با پای پياده، يک راست آمده 
چه بگويم؟ راه . من مات شده بودم! ای که وضعيتش را ميدانی؟ ای به خانه
ها را همراه خود آورده بودم به اين  به راستی برای چه اين کتاب. گريزی نبود

خانه، آن هم در اين وقت شب؟ فقط سرم را به زير انداختم و گفتم راست ميگويی 
ببين بسياری از دستگيری ها و از بين : گفت. ببخش، اصًال فکر نکردم. بهروز

رفتن گروهای بزرگ و کوچک ير سر همين سهل انگاريهای کوچک افرادی 
يک اشتباه ساده به . اين مسائل شوخی بردار نيست. مثل من و تو بوجود می آيند

تواند به دستگيری چندين نفر بينجامد؛ تو که می دانی بعد از حمله به  سادگی می
کالنتری تبريز و واقعه سياهکل، پليس خيلی حساس شده است و شهر های 

 . بزرگ نيز بشدت کنترل می شوند
بهروز اطاقی . باشنيدن حرفهای درست او، کوفتگی ام بيشتر هم شد. خسته بودم

من چمدانم را بردم آن جا . توانی توی اين اتاق بخوابی به من نشان داد و گفت می
 . و نشستم روی تخت خواب

گفتم . اگر برخوردم تند بود ببخش: بهروز پس از چند لحظه ای پيشم آمد و گفت
زياد ... خوب: گفت. او هميشه معلم من بود. حق باتو بود من سهل انگاری کردم

ناراحت نشو، دستش را دراز کرد، گفت بيا اين را بخوان تا سرحال بيائی و 
فقط همين : جزوه ای به من داد و اضافه کرد. بدانی که چرا آن حرف ها را زدم

شب در اختيار تو است اگر خواستی همين امشب بخوان، فردا صبح بايد با خودم 
پرسيدم اين جزوه چيست که اين همه مهم است؟ پاسخ داد اگر . همراه ببرم

خودم را رها . او رفت. بخوانی متوجه خواهی شد و لزومی به توضيح من نيست
 .کردم روی تخت و شروع به تورق جزوه کردم

. نام جزوه خواب از چشمانم پراند. »رد تئوری بقا و ضرورت مبارزه مسلحانه«
هرچه جلوتر می رفتم، . هرچه بيشتر خواندم، اشتياقم به خواندن جزوه بيشتر شد

مثل اينکه نويسنده سالهای درازی در من زندگی . بيشتر خودم را در آن می يافتم
. بی وقفه ای جزوه را خواندم. حرف دلم را ميزد. کرده و در ميان ما بوده است

اين جزوه با تمايالت و گرايشات درونی من که تمايالت گروه ما نيز بود انطباق 
من . در آن هم انديشه ی مبارزه سياسی بود و هم فکر مبارزه ی مسلحانه. داشت

همراه گروه، عمًال به کارهای سياسی مشغول بودم و نظرا به مبارزه مسلحانه 
اين جزوه در آن لحظه عالی ترين بيان تمايالت سياسی و . گرايش پيداکرده بودم

همان شب، بارها نکات حساس و گوناگون جزوه را مرور . تشکيالتی من بود
احساس . حالتی وصف ناشدنی پيدا کرده بودم. کردم و مدام با خودم حرف زدم

کردم بار سنگينی از دوشم برداشته شده است، حس می کردم به سواالت  می
انباشته شده در ذهنم درباره چگونگی روند مبارزه پاسخ مناسب و خوبی پيدا 

پاسخی که بهروز نتوانسته بود بطور همه . پاسخی که به دنبالش بودم. کرده ام
بهزاد و هيچيک از اطرافيان نزديک نيز نتوانسته . جانبه و بسيط به من بدهد

 . بودند

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

 
 
 
 
 
 
 

 :اخبار روز
در آن سالها ، قبل از ) …ناصر کاخساز،  –شکراله پاکنژاد (گروه فلسطين 

. وقوع ماجرای سياهکل، محبوبيت خاصی در بين گروهای سياسی پيداکرده بود
 . من قبًال آن را خوانده بودم. دفاعيه ی شکری دست به دست می گشت

بهروز از خانه خارج شد تا برای . صبح سر رسده بود و ساعت شش بامداد بود
اما به زودی بازگشت و گفت محله پر از پليس . صبحانه نان سنگگ و پنير بخرد

گفتم برای چه؟ گفت به کالنتری محل حمله مسلحانه شده است، چندين نفر . است
کنم کار بچه  بی سابقه است،حمله به کالنتری؟ او گفت فکر می: گفتم. بوده اند
گفتم چه را شروع کرده اند؟ گفت مبارزه مسلحانه . آن ها شروع کرده اند. هاست

. گفتم اين اطالعات را از کجا داری؟ گفت بر اساس شناختی که از آن ها دارم. را
گده لر می توانستند به : "گفت. بهروز در عين حال از دست آن ها عصبانی بود

اينک اگر پليس محله را محاصره و . ما اطالع بدهند تا الاقل خانه را تخليه کنيم
    "کنترل کند چه کنيم؟

من درباره حمله به کالنتری و . صبحانه خورديم و کمی صحبت کرديم... باری
. خواستم بيشتر مطلع بشوم کردم و می نوع کار مفصل با بهروز صحبت می

ما بايد در ابتدا و سريعا، خانه را . بهروز گفت حاال وقت اين صحبت ها نيست
من . بايد چند روزی مواظب باشيم. ترک کنيم و برخی و سايل را از اينجا ببريم

حدس بهروز . ای از جزوات و وسايل را برداشتم و با خودم بردم بلند شدم پاره
بعدها روشن شد که حمله به کالنتری، کار گروه يک تبريز از جمع . درست بود

چريک های فدايی خلق ايران بود که پس از جريان سياهکل با اين نام اعالم 
 . موجوديت کردند

تا . بعداز خداحافظی با بهروز ذهنم بشدت درگير موضوع حمله به کالنتری بود
آن لحظه مبارزه مسلحانه برای من فقط يک تمايل ذهنی بود که تحت تأثير 

انقالب در «مبارزات مسلحانه گروه اسماعيل معين زاده درکردستان، کتاب
رژی دبره، صحبتهای بهروز در زمينه استراتژی های متفاوت و برخی  »انقالب

 . بحث های جسته و گريخته با بهروز و برخی از رفقای ديگر به ذهنم آمده بود
من تا اين زمان متوجه تمايل بهروز به مبارزه مسلحانه شده بودم ولی هنوز 

حدس می . اطالع نداشتم که آيا گروه ما وارد مرحله ی عملی هم شده است يا نه
زدم موضوع مبارزه مسلحانه، ديگر فقط يک بحث و تمايل کلی نيست بلکه 

اين موضوع هنگامی که با بهروز . چگونگی ورود به آن نيز مطرح شده است
کرديم و صحبتی در باره گروه فلسطين  جزوه شکراهللا پاک نژاد را تايپ می

بخاطر رعايت مسائل امنيتی، نمی . داشتيم بيشتر فضای ذهنم را فرا گرفت
کردم اگر الزم باشد  فکر می. خواستم اطالعات بيشتری از بهروز و بهزاد بگيرم

دانستم که بهروز و بهزاد بمن  می. بهروز مرا در جريان امر قرار خواهد داد
کردم اصرار بهروز به تشکيل هسته در رضائيه در رابطه  فکر می. اعتماد دارند

حداقل متوجه شده بودم . با کردستان، قاعدتًا بايد در رابطه با مبارزه مسلحانه باشد
که برای ١٣۴٨جالب است که من از سال . که برخی تدارکات در جريان است

ديدن بهزاد همراه مورتوز به کردستان رفتم و چند روزی همراه فرزاد کريمی 
ولی اين امر . آنجا بوديم بطور ضمنی تمايلی به مبارزه مسلحانه پيدا کرده بودم

 .هنوز و فقط در حد يک تمايل بود
در راه تبريز به . با چنين مشغله ذهنی تبريز را به سمت سراب ترک کردم

من . سراب، پيش خود گفتم اين دفعه بايد جدی تر از قبل با رفقا صحبت کنيم
به زعم خودم، می دانستم که . های فعال سراب داشتم شناخت نسبتًا کاملی از بچه

چه کسی چه اندازه توانايی و قابليت دارد، در چه شرايطی است و به چه کاری 
 . می آيد

کردند که  به اين سو مطرح می ١٣۴٨های سراب از اواخر سال  تعدادی از بچه
ها جمع شده بوديم و بحث  »قلعه جوقی«يکبار در قهوه خانه . ما بايد کاری بکنيم

پرسيدم مثًال چه کاری بايد . راجع به اينکه بايد کاری بکنيم دوباره شروع شد
در برابر اين سوال من که . خودمان اعالميه چاپ و پخش کنيم: کرد؟ پاسخ دادند

گفتند مثًال بانک می زنيم يا  چطوری و با چه وسيله و با کدام پول و کجا؟ می
 . را شبانه برمی داريم وکارمان را پيش می بريم… ماشين پلی کپی فالن اداره يا
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دوباره دستگير  ١٣۵٣آزاد شده و اوايل سال  ١٣۵٢زندانی شدن، حدود مهر ماه 
و برگشتن به  ١٣۵١خود من بعداز آزادی از زندان درشهريور . شده است

دستگير و به يک ونيم سال زندان محکوم شده  ١٣۵١دانشگاه، مجددا در آذرماه 
.بودم  

که از زندان آزاد شدم هيچ خبری از دوستان و رفقا  ١٣۵٣اواخر بهار سال 
مادرم . نسيم خوش آزادی از زندان ، آرام آرام بر تن و جانم می نشست. نداشتم

مدام آشکار و پنهان به گوشم می خواند . مثل پروانه روز و شب دورم می چرخيد
خواهرانم هرکدام نقشه ای برای زندگی من . که بايد زندگی جديدی ساز کنم

پدرم می گفت هيچ نگران نباش، اگر به دانشگاه راهت ندهند، . تدارک می ديدند
روشن بود که سخت . خودم کمک ات می کنم تا کار دلبخواهت را راه بيندازی

کليومتری سراب که آب  ١٠آبگرم، نام تفريحگاهی است در حدود . تحت نظرم
با خانواده و تعدادی از دوستان سرابی . طبيعی گرم و هوای بسيار مطبوعی دارد

از جمله اکبرعسکر پور و زنده ياد رحيم حدادی به آبگرم رفته بوديم که سروکله 
. ماموران اطالعات پيدا شد  

چند . بعد از مدتی،جهت روشن شدن تکليفم تحصيالتم به دانشگاه مراجعه کردم
. روزی مرا از اين اطاق به آن اطاق روانه کردند و پاسخ خايی مبهم تحويلم دادند

بی خود : "عاقبت نيز پس از چند روز دوندگی، يکی از اساتيد خطاب به من گفت
جواب رک و راست . خودت را عالف نکن، ترا ديگر به دانشگاه راه نمی دهند

هم به تو نمی دهند، آنقدر تو را سر می دوانندکه خسته شوی و بروی پی ی 
. ديدم و پيش تر نيز شاهد بودم واقعيت را می گويد اين استاد محترم." کارت  

چند روزی نيز رفتم به دنبال کار و ديدم باز داستان همان است که استاد ازل گفته 
! بود  

برخورد تبخترآميز و ناپسند دکتر راسخ، رئيس دانشکده با من، در آن لحظات 
.سخت و حساس زندگی ام فراموش نشدنی است  

قبل از هر چيز، . فکر می کردم که چه بايد بکنم. از اورميه به سراب بازگشتم
بعد از دو بار زندانی شدن و اخراج از . موضوع شغل و زندگی برام مطرح بود

نمی خواستم و رويم نيز نمی شد سربار ) سالگی ٢۵(دانشگاه، در آن سن و سال 
البته وضع مالی ی پدرم بد نبود و بارها گفته بود که به خاطر . خانواده ام شوم

يادش بخير، . مخارج زندگی و عدم اشتغال هيچ گونه فشاری به خودت نياور
وی عليرغم اينکه موافق فعاليت سياسی من . پدرم انسان روشن و مداراگری بود

نبود ولی هيچ وقت بابت فعاليت سياسی مرا سرزنش نکرد و يا تحت فشار قرار 
برای اولين بار به مالقات من در زندان قديم  ١٣۵٠او وقتيکه در آبان ماه . نداد

. اوغلوم، هچ نگران اولما«: تبريز آمد، از پشت ميله های زندان خطاب بمن گفت
ايندی که قاباغا گليب، . بوايش گرک اولميايدی. بونی بيل کی شيری بنده چکللر
پسرم، هيچ نگران نباش، اين را بدان که شير ( »ناراحت اولما، شير کيمی دايان

. حاال که پيش آمده، ناراحت نباش. اين کار نبايد پيش می آمد. را به بند می کشند
.)مثل شير ايستادگی کن  

اين نوع . پدرم مثل اکثر مردم، زندگی ی سر بلند فرزندانش را دوست می داشت
دلداری به فرزند جوان، آن هم در زندان، از نمونه های تربيت مردم مرزو وبوم 

من او را می شناختم . به راستی مايه ی افتخارم بود که چنين پدری دارم. ماست
ولی من به شدت . در طول دوبار زندانی شدنم از هيچ کمکی مضايقه نکرده بود

در دروان نوجوانی ام، قصد داشت مرا جهت . شرمنده همت و محبت او بودم
چه آرزوهای . ادامه ی تحصيل،به پاريس يا دانشگاهی در کشور سوئيس بفرستد

هر دو . اما من نيز آرزوهای زيبای ديگری داشتم. زيبائی که برايم در سر نداشت
او سالها . در شوق رسيدن به آرزوهايمان عاشقانه به تالش و کار مشغول بوديم

صبح چونان پروانه گرد شمع، کتاب و  ٣و  ٢شاهد اين بود که من شبها تا ساعت 
او فقط در دلش، می سوخت و با . کسب آگاهی ی اجتماعی و سياسی می سوزم

نگرانی و بروز احساسات مادرم در اين باب مادرم اما از گونه ی . من می ساخت
سوختن مادرم را می . من گرد کتاب می سوختم و مادرم گرد من. ديگری بود

بارها صدای گريه هايش را شنيده بودم و بارها سرش را بر . شنيدم و می ديدم
يادم می آيد زمانی که نام . ياد مادرم به بخير باد. سينه ام گذاشته و بوسيده بودمش

و آثار و تصوير فروغ فرخ زاد و شاملو به محيط خانه مان راه يافت، اوايل از 
نفرينشان می . می گفت اين ها تو را از راه به در کرده اند! آنان بدش می آمد

ساله بودم که دو عکس بزرگ و زيبا از فروغ و شاملو را بردم و به  ١٧. کرد
مادرم زمانی که عکس ها را ديد، اعتراض . ديوار اطاق پذيرايی نصب کردم

را آوردی و به در و ديوار خانه زده ای؟ و از " اين ها"کرد که باز هم عکسهای 
طبق معمول بوسيدمش، کمی برايش . من خواست که آنها را از ديوار برکنم

. صحبت کردم و از شعرهای فروغ براش کمی خواندم و توضيح دادم، آرام شد
او هميشه در حالی که بشدت نگران بود و می ترسيد، بعد از کمی صحبت، آرام 

می گرفت و قرار می يافت و سپس قطرات زالل اشک بر گونه هايش می نشست 
. و بر چهره من خيره می ماند  

برخی . من جدا از مضمون جزوه، شيفته نوع نگارش نويسنده نيز شده بودم
شدم گاهی شيدا در  گاهی غرق در زيبائی کالم می. پاراگرافها را بارها خواندم
به هرحال اين جزوه ی کم حجم، همان شب تاثير . مضمون اجتماعی نوشته
پاسخ " چه بايد کرد"گويی برای همه سواالتم در زمينه . شگرفش را بر ذهنم نهاد

تا سن بيست و يک سالگی، اين دومين بار بود که از يک بحران . يافته بودم
گويی در زمينه ی . احساس آزادی داشتم و شاد بودم. درونی بيرون ميرفتم

در آن لحظه و در . چگونگی مبارزه و اشکال آن به دنيای ايقان رسيده بودم
همه . بسياری موارد ديگر سوالی از خود و از دوستان دور و نزديک نداشتم 

روزهای (از آنروزها . فکرم مشغول چگونگی عملياتی کردن فکر پويان بود
که من به اين ارزيابی دست يافتم  ١٣۵٧تا ارديبهشت سال  )١٣۴٩اواخر اسفند 

که شرايط انقالبی آماده شده است، نظر پويان راهنمای عملم در زمينه مبارزه 
 . سياسی بود

من نظر مسعود احمدزاده را نشنيده بودم و ) ١٣۴٩اسفند سال ( در آن مقطع 
. جزنی و گروه او نيز هنوز نظر مدونی ارائه نکرده بود و يا من نشنيده بودم

، در زندان تبريز نکاتی درباره ١٣۵٠مهرماه سال  ٢٠بعداز دستگيری ام در 
 .ولی از بيژن جزنی هنوز درسی نياموخته بودم. نظرات مسعود احمدزاده شنيدم

بعداز آشنائی با نظرات مسعود، نظرات پويان برای من همچنان اهميت کليدی 
، نوشته مسعود را "مبارزه مسلحانه هم استراتژی و هم تاکتيک"کتاب . داشت

با نظراتش در . در خانه ای تيمی در شهر رشت خواندم ١٣۵٣اسفند ماه سال 
های جزنی  يکی دو جزوه نيز از نوشته. زمينه مبارزه مسلحانه موافق نبودم

ای  چگونه مبارزه مسلحانه توده«و  »آنچه يک انقالبی بايد بداند«: چونان
. باز هم در خانه ی تيمی در شهر رشت خواندم ١٣۵۴را در اوايل سال  »شود می

نظر او را با برخی تفاوتها، بسط يافته تر و پخته تر از نظر امير پرويز پويان 
 . يافتم

 –اگر بگويم نظرات جزنی در زمينه رابطه ی مبارزه ی مسلحانه و کار سياسی 
از زمانی که . صنفی مورد مبهم و جديدی برای من نداشت، اغراق نگفته ام

انديشه ی مبارزه مسلحانه صرفًا تمايلی ساده در من بود تا زمانيکه به يک روش 
و شکل مبارزه در ذهنم فرا روئيد، هيچ وقت مبارزه ی مسلحانه بدون مبارزه ی 

نوع پروش فکری و سياسی من و طرز فکر و . صنفی و سياسی را قبول نداشتم
توانستم مبارزه  عمل گروهی که با آن کار می کردم به گونه ای بود که نمی

گروه ما قبل از دستگيری . مسلحانه هم استراتژی و هم تاکتيک را قبول کنم
، ارتباطات وسيع و گسترده ای داشت و ١٣۵٠بهروز ارمغانی در ارديبهشت 

گروه تا زمان دستگيری بهروز اعالميه هائی به . کار سياسی نيز می کرد
من در توزيع اعالميه ها نقش . مناسبتهای مختلف تهيه و چاپ و پخش کرده بود

اعالميه های گروه در بسياری از دانشگاها و تعداد زيادی از . فعال داشتم
اگر درست خاطرم مانده باشد روزهای . شهرهای بزرگ وکوچک پخش می شد

اعالميه ای در باره خشکسالی و قحطی در منطقه ی  ١٣۵٠نوروزی سال 
سيستان و بلوچستان و وجود فقر و بيکاری شديد در آنجا تهيه و چاپ شده بود که 

جالب است که . ها را در شهر سراب پخش کرديم برگ از آن ٣٠من و مورتوز 
يکی می گفت . بعد از پخش اعالميه ها، مردم اين کار را به چريکها نسبت دادند

خودش باچشمان خود ديده است که يکی از چريک ها اعالميه را به پشت پاسبان 
ديگری می گفت خودش هنگام پخش اعالميه چريک ها را ديده . چسبانده است

من شخصا . شهر پر از داستان های چريک های فدايی خلق ايران شده بود. است
کردم  احساس می. تعداد قابل توجهی از اعالميه ها را در شهر تبريز پخش کردم
 .خوشحال بودم. که گروه فعال شده و داريم وارد کارزار جدی تری می شويم

، گروه ما دست نخورده باقی ماند  ١٣۵٠بعد از دستگيری بهروز در ارديبهشت 
بعد از واقعه ی سياهکل و آغاز مباره مسلحانه . و به کار سياسی خود ادامه داد

هم باز تکثير و . نيز، ما همچنان به کار سياسی و تهيه و پخش اعالميه ادامه داديم
پخش اعالميه های سازمان و هم اعالميه های توليدی خود گروه را چاپ و پخش 

 . می کرديم
آخرين کاری که از طرف گروه انجام گرفت ، تهيه و پخش ده شماره اعالميه چند 

ساله شاهنشاهی تحت  ٢۵٠٠ورقی مسلسل در مخالفت با برگزاری جشنهای 
قبل از آغاز . بود »مردم ايران چهره کريه شاهان خود را بهتر بشناسيد«عنوان 

يعنی اولين روز جشن، هر ده شماره آن را پخش  ١٣۵٠مهرماه  ٢٠جشن ها تا 
ما هيچ مغايرتی ميان کار . کرده بوديم و راديو عراق برخی از آنها را خوانده بود

خودمان با کار چريکهای فدائی خلق ايران نمی ديديم و آنها را مکمل هم می 
به سازمان پيوستم و در  ١٣۵٣من با چنين ديدی بود که در اوايل پائيز . دانستيم
 .مخفی شدم ١٣۵٣اسفند 

که از زندان آزاد شدم هيچ اطالعی از وضع بهروز و  ١٣۵٣اواخر بهار سال 
سال زندانی شدن آزاد  ٢فقط مطلع بودم که بهروز بعداز . بهزاد و ديگران نداشتم

 شده و در يک شرکت بعنوان مهندس کار می کندو بهزاد هم بعد از دو سال 
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 نگاري از راه دور  فعاليت سياسي و روزنامه
 مهدی محسنی با فرشته قاضی   مصاحبه

  
 
 
 
 
 
 
 

 :دويچه وله
خروج روزنامه نگاران و فعاالن سياسی از ايران می تواند در عملکرد آنها 

اين موضوع را با فرشته قاضی يکی از . تاثيرات مختلفی داشته باشد
نگارانی که چند سالی است در خارج از ايران زندگی می کند، بررسی  روزنامه
 .کرده ايم

  
رخدادهای پس از انتخابات رياست جمهوری دهم شرايط جامعه ايران را 

نگاران و فعاالن سياسی  در اين ميان روزنامه. دستخوش تغييرات زيادی کرد
اين موجب شد بسياری از اين فعاالن . متحمل مشکالت و تنگناهای بسياری شدند

در حالی که در درون کشور تهديد و احضار اين فعاالن . از ايران خارج شوند
 .همچنان ادامه دارد

: گويد سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش خود درباره ايران می
. شود نگاران در ايران هر روز بدتر می وضعيت آزادی مطبوعات و روزنامه«

اند به شکل دائمی از سوی نهادهای  نگارانی که هنوز در ايران مانده روزنامه
زمان صدور  هم. شوند امنيتی از جمله سپاه پاسداران تهديد و احضار می

  ».نگاران زندانی ادامه دارد های سنگين عليه روزنامه محکوميت
نگاران در خاورميانه  اين سازمان ضمن اينکه ايران را بزرگترين زندان روزنامه

خوانده از وضعيت پناهجويان ايرانی در کشورهای ديگر نيز ابراز نگرانی کرده 
 .است

اما اين پرسش مطرح است که اين مهاجرت گسترده چه آثار و تبعاتی برای 
اين نگرانی وجود دارد . ای در ايران در پی خواهد داشت فضای سياسی و رسانه

ای، فضای ايران  که اين مهاجرت و فرار گسترده فعاالن سياسی، مدنی و رسانه
 .را بيش از پيش دچار سکون و خفقان کند

به باور کارشناسان، اين فعاليت در فضای خارج از ايران شرايط و مختصات 
در اين فضای جديد اين احتمال وجود دارد که فعاالن . کند جديد را ايجاد می
ای کارايی پيشين را نداشته باشند و با گذر زمان ارتباطشان با  سياسی و رسانه

 .فضای داخل قطع و در تحليل شرايط دچار اشتباه شوند
ايم با فرشته قاضی، روزنامه نگار ساکن آمريکا  در ادامه مصاحبه ای انجام داده

 .که چند سالی است به علت فشارهای امنيتی و قضايی ايران را ترک نموده است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نگاران و فعاالن سياسی پس از انتخابات  روند خروج روزنامه: دويچه وله 

ی اخير تبديل شده  های سياسی چند دهه ايران به يکی از بزرگترين مهاجرت
 ١٣۵٧به نحوی که بسياری اين موج خروج را با اتفاقات پس از انقالب . است

 نگار از اين شرايط چيست؟ ارزيابی شما به عنوان يک روزنامه. کنند مقايسه می
های  در واقع بعد از انقالب بسياری از اعضا و هواداران گروه: فرشته قاضی

سياسی و منتقدان و دگرانديشان، به خاطر فضای راديکال و ناامنی که حاکم شده 
چون از همان ابتدا تسويه حساب . بود، مجبور شدند به مرور ايران را ترک کنند

 . با دگرانديشان شروع شد
شود گفت موج عظيمی از مهاجرت فعاالن و شهروندان عادی به خارج از  می

ی بعد از انقالب اين  هرچند که سالهای اوليه. کشور هم در آن مقطع شکل گرفت
 ی عمر جمهوری اسالمی اين مسأله کم و  مسأله خيلی پررنگ بود، اما در سه دهه

به دريا ميماند و آرامشی که از پس طوفانی . مادر به راستی وجود غريبی است
 . می آيد

بودن آنها ! آنها را برکن: "پدرم اما وقتی که عکسها را بر ديوار ديد، فرمان داد
همسايه ها می آيند ومی روند، برای تو خوبيت . بر ديوار خانه ما درست نيست
در ضمن، زدن عکس زن نامحرم و بی چادر به . ندارد و درد سر ايجاد می کند

 .من هرچه اصرار کردم او قبول نکرد!" ديوار درست نيست
 :فهميدم که 

 شمع را بايد از اين خانه برون بردن و کشتن
 .تا که همسايه نداند که تو در خانه مائی 

نسل ما، . با اندوه فراوان، عکسها را برکندم و در البالی کتابهايم نهانشان کردم
نسل دهه چهل، تنها با خفقان سياسی ی عريان که شمشير از رو بسته بود و قابل 

لمس بود مواجه نبود، بلکه تحت خفقان فرهنگی نيز که درون خيز بود و در خانه 
 . و کوچه و بازار و مدرسه جاری بود، زندگی می کرد

و !" خودش آمد: "قصد پرداختن به اين جنبه ها را نداشتم، بقول شعرا... باری
اگر عنان قلم رها کنم شايد همچنان سرکش بنويسد تا سينه ی سرشار از ... نيز 

در فرصتی مناست شايد بتوانم به . تجارب و خاطرات شيرين و تلخ گشاده تر شود
اين جنبه ها بپردازم که از ديگر جوانب مهم زندگی ما، نسل ما را می گويم، شايد 

 .اهميتش کمتر نباشد
به دانشگاه که راهم ندادند، با هزار فکر و خيال در سر که چه بايد کنم، ... باری

هنوز چند روزی نگذشته بود که از طرف ژاندارمری برای . به سراب بازگشتم
 . خدمت سربازی به سراغم آمدند

مشغول يافتم چاره ای برای موضوع سربازی بودم که مهری معماران و 
مهری و محمد حداد، پرسان . بود ١٣۵٣مهر ماه . محمدحداد به سراغم آمدند

مادرم با ديدن آنها موضوع را تا به آخر . پرسان، گمشده ی خود را يافته بودند
مادر شناخت و تجارب فراوانی از رفتار و گفتار دوستان و رفقای من . فهميد

او به . حدسياتش درباره ی دوستانم عمدتا درست از آب در می آمد. پيداکرده بود
دور از چشم مهری و محمد، در فرصتی کوتاه و در اطاق ديگری سر به سينه ام 

وای که اين زن . حدس زده بود که آمده اند مرا ببرند. گذاشت و اشکبارانم کرد
. سرشار از دوست داشتن و مهربانی، چقدر تحمل داشت، و چه اندازه متين بود 

. من اما گريه هايم را فرو خوردم. فقط بی صدا در آغوش فرزندش اشگ ريخت
مگر مرد گريه هم می کند؟ به خصوص مردی که تا پای جان آماده است در راه 

خوشبختی مردم و عدالت و آزادی و سوسياليسم مبارزه کند؟ در درونم غوغا 
از دوران کودکی، سالهای . چرا؟ نمی دانستم! بود، اما مرد نبايد گريه می کرد

درازی لحظه لحظه، ذره ذره، کلمه به کلمه يادمان داده بودند که مرد نبايد گريه 
و ما هيچ وقت نپرسيده بوديم چرا؟ مگر مرد آدم نيست؟ مگر زن چه کمی . کند

سالها با اين نوع !" شير آهنکوه است؟"به راستی " مرد"از مرد دارد؟ نکند که 
ده ها اتفاق می افتاد و دلم ميخواست گريه کنم . برخورد، در درونم مساله داشتم

روز دستگيری . ولی جسارات آنرا نداشتم و به گريه در خفا بسنده می کردم
ولی . بهروز يک پاکت سيگار کشيده بودم و در خلوت، يک دل سير گريسته بودم

 ! مرد و گريه، آنهم مردان مبارز؟ هرگز
شاملو، شاعری که عاشقش بودم، االن هم هستم، از ! مرد بايد شير آهنکوه باشد

اما چريکها نيز مثل ديگر آدمی زادگان بودند، . چريکها شيرآهنکوه ساخته بود
آدمها را دوست داشتند، خودشان را دوست داشتند، همديگر را دوست داشتند، 

گفتند، شجاعت نشان  گفتند، دروغ می شدند، گريه می کردند، راست می عاشق می
 .دادند، می ترسيدند، می خنديدند و می خنداندند می
 

 .ادامه دارد
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 روزي كه محاكمه سران فتنه فرا رسد 
 آرش اعلم 

 
 : اخبار روز

 جناب آقای عباس جعفری دولت آبادی؛ 
 عمومی و انقالب تهران ) آنچه را که نپايد دلبستگی نشايد! (دادستان موقت

تن از  ۵مصاحبه اخير شما را با نشريه پنجره در توجيه اعدام غير قانونی 
انسانهای آزاده ای که بر خالف ادعاهای دور . فرزندان بی گناه اين کشور خواندم

از واقعيت شما و همکارانتان در دستگاه قضايی، نه به اتهام اقدامات تروريستی 
و خرابکارانه که تنها به جرم آزاديخواهی و مطالبه ابتدايی ترين حقوق انسانی و 

 . اجتماعی خود که همواره از آن محروم گشته اند به قربانگاه رفتند
مسلمًا شما که خود از نزديک در جريان پرونده سازی و اعتراف ! آقای دادستان

گيری از اين عزيزان بوده ايد بهتر از اين نگارنده و هر فرد ديگری از ميزان 
چرا . وطن پرستی و عالقه اين افراد به آبادانی و سر افرازی کشورشان آگاهيد

که ايشان حتی تا آخرين لحظه حياتشان حاضر به عقب نشينی از آرمانهای خود و 
 . تن دادن به توبه و عفو از آنچه که ايمان داشتند، آنچنان که شما خواستيد نشدند

هدف از نگارش اين نامه اثبات بی گناهی اين مظلومان و يا تکذيب ! آقای جعفری
اتهامات واهی و بی پايه و اساسی که شما و همکارانتان به منظور فريب افکار 

چرا که حقيقت بر آنان که بدنبال حقيقتند اظهر . عمومی به آنها نسبت داديد نيست
من الشمس است و در اين باب چه بسيار گفته اند و دريغا که شما چه بسيار 

نشنيده ايد بلکه منظور بيان نکات و تذکراتی است تا شايد در اين واپسين 
روزهای قدرت نمايی و حيات رو به زوال سياسی جناح حاکم بتواند مانع از 

سنگين تر شدن پرونده جرايم شما و رهبرانتان و گرفتار شدن در آتش خشم و 
 . غضب ملت باشد
می گويند تاريخ معلم انسانهاست و عجبا که حاکمان در طول ! آقای دولت آبادی

چرا که به ! تاريخ هيچگاه پندهای اين معلم را بر نتافته و خود تاريخ ساز شده اند
هنوز صدای پای . باور ايشان تاريخ از جنس تاريخ است و ايشان از جنسی ديگر

استبداد در پشت دربهای عدالتخانه به گوش ميرسد و آزاديخواهان سوگوار سر به 
 . دار شدن رهبران مشروطه اند

 . اما چه شد هيبت ظلل السلطان و کجا رفت شوکت شاهان قجر
هنوز مردم اين سرزمين گوششان آکنده از نعره و دشنام و تنشان رنجور زخم 

کجا رفت رضا خان سردار سپه و چه شد نظم رضا . تازيانه رضا خانی است
 . خانی

مرداد و سقوط دولت ملی مصدق توسط  ٢٨هنوز خاطره تلخ کودتای ننگين 
 . عوامل سيا در اذهان مردم پا بر جاست

هنوز طنين فرياد مردمی که برای آزادی و استقالل کشورشان بر عليه استبداد 
پهلوی شوريدند در گوشها جاريست و خاطره شهدای راه آزادی بر در و ديوار 

 . اين کشور نقش بسته است
 . کجا رفت محمد رضا و چه شد آن متمدن بزرگ

 اين جمالت را به خاطر می آوريد؟ ! آقای دادستان
مشارکت ملی در ... يقينًا دموکراسی در ايران کاملترين نوع دموکراسی است"

همه امور مملکتی و حکومت مردم بر مردم در همه سطوح زندگی اجتماعی 
مردم ايران آزادانه نمايندگان خود را انتخاب می کنند و در ... تحقق يافته است

... اظهار نظرهای خود از از راه وسايل خبری از آزادی کامل برخوردارند
هيچکس قادر به سرنگونی ما نيست چون همه پرسنل نظامی به همراه کارگران 

دموکراسی اگر وجود داشت غير از اين ... و اکثر مردم ايران پشتيبان ما هستند
آيا ما به خاطر اين که نمی ... کاری که ما ميکنيم چه معنايی می تواند داشته باشد

گذاريم افراد بی گناه کشور کشته شوند و عده ای وطن فروش و تروريست 
قدرت من ... مملکت را دو دستی تقديم دشمن کنند حقوق بشر را حفظ نکردا ايم؟

چه از نظر قانونی و چه از لحاظ پيوند روحی که با ملت دارم در باالترين حدی 
 ." است که ميتواند در اين کشور وجود داشته باشد

اينها سخنان رئيس جمهور دولت کودتا و هيچکس ! اشتباه نکنيد! نه آقای دادستان
اين تصورات خام و ساده لوحانه مردی است که غافل . ازسران جناح حاکم نيست

چنان در رويای انقالب سفيد و رسيدن به ! از واقعيتهای دردناک جامعه خود
تمدن بزرگ فرو رفته بود که چشمانش از ديدن آالم و مشکالت و گوشهايش از 
شنيدن صدای حق طلبی و آزاديخواهی ملت خود عاجز بوده، فرمانروايی مستبد 

که حتی برای نجات تاج و تخت خود حاضر به پذيرش واقعيات و شنيدن پند و 
اندرزهای منتقدان خود نبوده و همواره مخالفان خود را تروريست و عامل بيگانه 

و صد افسوس که امروز نيز پس از گذشت سه دهه از انقالب . خطاب کرد
 حاکمان مردم را به جرم مطالبه آنچه که به آن وعده شان داده بودند مجازات

 .بيش ادامه داشت
در اين دوران . تر شد رنگ اما با شروع دوران اصالحات تا حدودی اين قضيه کم

توان گفت بيشتر  نگاران می ای مطبوعات و بازداشت روزنامه بعد از توقيف فله
نگارانی بودند که  شدند، به نسبت زيادی روزنامه کسانی که از ايران خارج می

 . شدند گرفتند، بيکار و يا دچار مشکالت امنيتی می تحت فشار قرار می
خرداد سال گذشته به اين  ٢٢اما بعد از انتخابات رياست جمهوری اخير، يعنی از 

ـ مدنی و  سو، در واقع ما شاهد موج عظيمی از مهاجرت فعاالن سياسی
ها شکل  ی حوزه ای که در همه سابقه به خاطر سرکوب بی. نگاران هستيم روزنامه

نفر کشته شدند و در عين  ١٠٠گرفته است، هزاران نفر بازداشت شدند، بيش از 
 .حال باز اين روند مثل روند اوايل انقالب شامل مردم عادی نيز شده است

: 
برخی کارشناسان معتقدند اين خروج نخبگان و فعاالن فضای سياسی ايران را 

 بينيد؟ تأثير مهاجرت را بر شرايط ايران چه طور می. کند رو می با خالء روبه
کرده و  ی اخير تبديل به کشوری شده که نيروهای تحصيل ايران در سه دهه

برداری از اين نيروها در کشورهای ديگر  کند، اما بهره متخصص را توليد می
 . گيرد صورت می
شوند، عمدتا از نيروهای  خواهم بگويم افرادی که از کشور خارج می يعنی می
سالها طول . های خودشان هستند کرده و متخصص و با تجربه در حوزه تحصيل

کشيده است تا اين افراد تربيت شوند، کسب تجربه کنند و به هرحال به سطح 
خاصی از فعاليت برسند، که به خاطر عدم وجود فضای امن در داخل و عدم 

 . امکان فعاليت آزادانه اين افراد ناچار شدند ايران را ترک کنند
های  بايد گفت که اين مسأله خالی کردن جامعه از اين افراد، فقط خاص حکومت

ها است، حکومتی  استبدادی است که جمهوری اسالمی نيز يکی از اين حکومت
ی  که تحمل هيچ گونه فعاليت انتقادی را ندارد و با فشار و با دست خودش سرمايه

 . کند شان اخراج می انسانی ايران را از سرزمين
تواند  های انسانی و نيروهای متخصص و آگاه جامعه هم می خروج اين سرمايه

در عين حال نيز فضايی ناامن و . باشد ها داشته ی حوزه اثرات مخربی در همه
. کند کنند ايجاد می ناخوشايند را برای ساير کسانی که در داخل ايران فعاليت می

کنند که اين سرنوشتی است که شايد در کمين همه  به طوری که همه احساس می
 .آنهاست

اند، در  نگارانی که کشور را ترک کرده ممکن است فعالين سياسی و روزنامه
. های نزديک به واقعيت شرايط ايران را بازتوليد کنند شرايط تازه نتوانند تحليل

 دهد؟ اين مشکل به نظر شما تا چه حد توانايی مهاجران سياسی را کاهش می
تواند  نگار از کشور می اولين پيامدی که خروج يک فعال سياسی يا يک روزنامه

برايش به همراه آورد، اين است که در هر صورت خواسته يا ناخواسته ارتباطش 
 . شود با رويدادها و حوادث از حالت عينی به فاز مجازی منتقل می

های اجتماعی به شکل قدرتمند و  ها و شبکه هرچند امروزه بخصوص سايت
های بسياری برای  دهند، اما محدوديت ای رويدادهای ايران را پوشش می لحظه

آورد و کار  نگارانی که در داخل کشور نيستند بوجود می فعالين سياسی و روزنامه
تر  نگار در داخل ايران راحت نوعی روزنامه »من«مثًال . شود تر می خيلی سخت

تری از رويدادهای پيرامونم ارائه کنم، تا اين که هزاران  توانم تصاوير دقيق می
 . کيلومتر دورتر از کشور بخواهم چنين کاری را انجام دهم

شوند، ماهها و گاهی  ی ديگر اين است که اين افرادی که از ايران خارج می نکته
ها و  ، سختی شوند و شروع يک زندگی جديد سالها از زندگی عادی محروم می

آورد و شايد منجر به دور شدن از خبرها  مشکالت زيادی را برايشان بوجود می
 . و وضعيت ايران شود

اين اتفاق بارها و در مورد خيلی از افراد افتاده، حاال عالوه براين که فضا در 
خارج از کشور طوری است که تا حدودی ادبيات فعاالن سياسی و مطبوعاتی هم 

ی منفی داشته  تواند جنبه البته بايد اين را نيز بگويم که صرفًا نمی. شود عوض می
يعنی کار در يک فضای آزاد قطعًا قواعدش با . باشد، ولی يک تغيير هست

و اين در مواردی منجر به . کند فعاليت در فضای ناامنی مثل ايران خيلی فرق می
همچنين . شود  تر شدن اين افراد می ی کار و دربرخی موارد راديکال تغيير شيوه

شود  شايد بشود گفت که در بسياری موارد منجر به کم شدن اثرگذاری فعاالن می
 . ترين پيامد است و اين شايد مهم

به خاطر اين که خيلی از . البته اين مسأله به صورت مطلق و صددرصد نيست
رسانی در  دهی و اطالع اند، االن نقش گزارش فعالينی که از ايران خارج شده

در حالی که در داخل ايران به . اند سطح افکارعمومی جهانی را به عهده گرفته
خاطر فضای وحشتناک امنيتی و سرکوب و سانسوری که وجود دارد، هيچ کاری 

 .توانستند انجام دهند نمی
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 افسانه يا سياست؟ : اهللا اكبر
 دکتر فيروز نجومی 

 
 اخبار روز

چون . واقعيت اين است که بانگ اهللا اکبر، هراسی در دل رژيم واليت نيندازد
نظام واليت خود حافظ و نگهبان اهللا اکبر بوده است و عامل نهادين ساختن آن در 

هيچ کس بهتر از آيت اهللا ها و حجت االسالم ها، اهللا را . شعور و آگاهی مردم
آنها خوب ميدانند که اهللا اکبر افسانه ای بيش نيست، مثل افسانه ی . نميشناسند

فرود آمدن جبرئيل از آسمانها و ايستادن بر فراز دو افق شرق و غرب و 
آيت اهللا ها، علما و ). محمد امی بود(برگزيدن محمد و وادار نمودن او به قرائت 

فقها بخوبی آگاهند که اهللا، خدايی ست که محمد برای قدرت و اقتدار خود خلق 
. اهللا هرچه بزرگتر و عظيم تر، قهارتر و خشن تر، بهمان سان محمد. کرده است

محمد اهللا ی را اختراع کرده است که چيزی جز بندگی و عبوديت، تسليم و 
او اهللا را اکبر خواند که بتواند برای رضا و . اطاعت و تقليد و تبعيت نخواهد

خشنودی اش شمشير خود را بکار گيرد و سر مشرکان و کافران و منافقان، يعنی 
تمام آنانی که نسبت به توحيد و نبوت شک و ترديد بخود راه داده بودند، بر زمين 

 . افکنند
فقها و علما نيز راه نبوت را قرنها به نيابت از امامت ادامه داده و سلطه ی اهللا 

چه برای . اکبر را در زبان و فرهنگ و عادات و آداب و رسوم مردم گسترده اند
هر ضمه و فتحه ای که اهللا در کالم خود بکار برده است، قرنها است که تحقيق و 

هرچه که انديشيده اند . تجسس کرده اند و دانش فقهی و کالمی را بوجود آورده اند
خود . و به نگارش در آورده اند محور ش اثبات و توجيه اکبر بودن اهللا بوده است

را پيوسته در کالم الهی، قرآن، کتاب آسمانی اهللا، غرق ساختند تا خود جلوه ی 
آنها اهللا اکبر را يکی از ساده ترين و مصطلح ترين . اهللا ی شوند که اکبر است

ملت خو گرفته است که با بانگ اهللا اکبر . واژه ها در زندگی روز مره نمودند
اما هرگز نمی انديشد که بانگ اهللا اکبر، اعترافی ست به اصغر . برخيزد و بخسبد
. او بزرگ و عظيم است. اهللا، اکبر است بآن دليل که من اصغرم. بودن خويشتن

 . من و اهللا، نميتوانيم با هم اکبر باشيم. من کوچک و حقير
تکرار اهللا اکبر بگونه ای روزمره، بويژه که اگر از عبادت گران باشی، ضمن 

اينکه باور به اکبر بودن اهللا را نهادين ميسازد، صغارت و حقارت را نيز در 
اکبر بودن اهللا را مسلم فرض ميکنيم و به . ناخود آگاه انسان تداوم می بخشد

البته تنها با ايراد اهللا اکبر نيست که خود را . اصغر بودن انسان هرگز نمی انديشيم
صغير و حقير ميسازيم بلکه در هر حرکت و عملی که در سوی اهللا بانجام 

پيشانی در . ميرسانيم، به اهللا عظمت و اقتدار می بخشيم و خود را تنزل ميدهيم
فاصله . استان ش می سائيم و در سجده های طوالنی طلب عفو و مغفرت ميکنيم

البته بسيارند آنان که به حقارت و خواری . اهللا با بنده اش از زمين است تا آسمان
در نتيجه از اين اهللا پرستان نميتوان انتظار فهم و درک انسان را . خود مفتخرند
چرا که انسان در منظر اينان زمانی به کمال ميرسد که بر قله رفيع . داشته باشيم

 . عبوديت و بندگی نسبت به اهللا، صعود کرده باشد
طبيعی ست که وقتی اهللا اکبر را بر زبان ميرانيم نيانديشيم که خدايی که به خود   

نسبت کمی ميدهد و خود را اکبر وصف ميکند، شان خود را به يک موجود 
زيرا . زمينی تنزل داده است و نميتواند انگيزه ای جز قدرت و اقتدار داشته باشد

که اهللا به بندگان خود فرمان ميدهد که او را فرمانروا و مالک و ارباب دو جهان 
هشدار دهد مکرر در کتاب قرآن خود که مبادا از . هستی و نيستی توصيف کنند

انجام وظايفی که برای اهللا پرستان تعيين نموده است، از جمله حمد و ستايش 
اهللا خود را اکبر ناميده است، که توانايی انديشيدن و تعقل و . روزانه، غفلت نمايند

. خرد ورزيدن را از انسان سلب نموده و در زير سلطه و سروری خود نگاه دارد
مسلم . روشن است که باور به اکبر بودن اهللا، مستلزم اصغر بودن باورمند است

آيا آنکه خون . است که اگر خود را اصغر نکنی هرگز نميتوانی اهللا را اکبر نمايی
خود و خون ديگری را در راه اکبر بودن اهللا ميريزند، اعترافی نيست به ناچيز 
بودن انسان در برابر اهللا؟ آيا ميتوان گفت شهادت در راه تحصيل رضای اهللا، 

 صعود به رفيع ترين قله عبوديت و بندگی نيست؟ 
جانشينان امامت، مجتهدين و فقها، اهللا را اکبر ساخته اند که مردم را اصغر و 

چرا که از صغارت مردم، هم دولت و هم روحانيت در طول . صغير نگاه دارند
هم اکنون که بر مسند قدرت قرار گرفته اند، حتی بيشتر به . تاريخ سود برده اند

فرياد اهللا اکبر زمانی قابل قبول است که در اطاعت و . صغارت ملت نيازمندند
تسليم، در اعتراف به صغارت و حقارت، ادا شود، نه در نفی و مقاومت در 

که در آن صورت اصغر، مشرک شود و منافق، مستحق . برابر نظام واليت
     .عذاب و شکنجه و شايسته مرگ و نابودی

 بنابراين، رژيم دين، وقتی دهانی را که به اهللا اکبر گشوده است ميکوبد، دهان 

 می کنند؛ استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی؟  
دادستان محترم؛ متاسفانه بايد بگويم شما و همکارانتان نيز چنان می کنيد که آنها 

 کردند و به راهی می رويد که آنها رفتند آنها راه را به خطا رفتند و شما نيز؛ 
روزی که رای مردم را ناديده گرفته و با کودتا، خود و رهبرانتان به اريکه 

 . قدرت تکيه زديد
روزی که با لبهای دوخته در سکوت پرسيديم رای من کو؟ پاسخمان را با گلوله 

 . داديد
 . روزی که حضور سبزمان در باورتان نگنجيد و خس و خاشاکمان خوانديد
 . روزی که قلب ندای برابری خواهی مادران و خواهرانمان را نشانه گرفتيد

روزی که مسجد اين حريم امن الهی را جوالنگاه آتش افروزی خود ساخته و از 
 . بلندای آن تير کين خود را بر سينه های مسلمانان نشانديد

 . روزی که ترانه آزادی ما را در آتش بغض و نفرت خود سوزانديد
 . روزی که مادران اين سرزمين را در غم سهرابها سياه جامه کرديد

روزی که گرگان گرسنه پيکر جوانان ما را در شکارگاه کهريزک دريدند و 
 . سکوت کرديد

در آن روز که حرام خدا را ثواب کرده و سوگواران اوالد رسول خدا را به خاک 
 . و خون کشانديد، راه را به خطا رفتيد

 . امروز نيز با اصرار بر اشتباهات گذشته خود به خطا می رويد
آنگاه که به جای جبران خطاهايتان و محاکمه و مجازات تروريستها، متجاوزان 

واقعی و رهبران آنها با صدها اتهام واهی، دگر انديشان را به بند و بی گناهان را 
 . بر دار می کنيد

آنگاه که به جای آشتی با مردم اين ولی نعمتان جامعه، سالح ارعاب و تهديد 
 بدست گرفتند و هزاران تهمت و افترا 

 . نصيبشان می کنيد
آنگاه که صدای هر انتقاد د اعتراضی را در گلوها خشکانده و پاسخمان را با تيغ 

 . و دشنه می دهيد
و آنگاه که به گمان نابودی جنبش سبز، رهبران آن را به محاکمه و حبس و 

 . مجازات تهديد می کنيد
که آقايان ميرحسين و کروبی نه غايت جنبش سبز بلکه نماد ! آقای دادستان بدانيد

آزاديخواهی و حق طلبی ملتی است که در مبارزه ای صد ساله بدنبال استقرار 
حکومت قانونی و دموکراسی در سرزمين خود است و اگر حاکمان خلف شما با 

حذف مبارزانی چون ستارخان و باقرخان و ديگران موفق به توقف اين ستيز 
 . شدند، شما نيز خواهيد توانست

اينجانب نه به عنوان يک طرفدار جنبش سبز و حقيقت انکار ! دادستان محترم
ناپذير آن، بلکه به عنوان شهروندی عادی از اين کشور و با استناد به اين آموزه 

قرآنی که باالترين جهاد، ادای کلمه حق در نزد حاکم جائر است و آنچنان که خود 
رخصت انتقاد داده ايد در انتقاد به عملکرد شما و همکارانتان در دستگاه قضا 

" حاسبو قبل ان تحاسبوا"نخست آنکه، : شما را به دو آموزه قرآنی توجه می دهم
به حساب خود برسيد قبل از آن که به حساب شما رسيدگی شود و با جبران 

اشتباهات گدشته خود و دلجويی از ستمديدگان و خانواده قربانيان و مجازات 
مجرمان واقعی راه بازگشت خود را به ميان ملت هموار سازيد و دوم اينکه، 

 . با دست خود خويشتن را به هالکت نيافکنيد" وال تلقوا بايديکم الی تهلکه"
فرا رسد به همه موارد توجه خواهد شد و !! چرا که روزی که محاکمه سران فتنه

اگر سکوت می کنيم نه به معنای آنست که جرايمتان را ناديده گرفته ايم و نه چون 
شما بدنبال حفظ مصالح و منافع خود هستيم؛ چرا که هيچ مصلحتی باالتر از 

ليکن در راهی که برگزيده ايم باورمان بهر نفی خشونت و . مصلحت مردم نيست
مبارزه ای عاری از جنگ افروزی برای نيل به خواسته های بحق انسانی و 

 . قانونی است
 

 يا حق 
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حکومتی به هر دليل تضعيف شده و نوعی فضای سياسی باز بر کشور مستولی 
به خاطر آوريم همين مردم گريزان از حزبيت، در مقطع انقالب بهمن . بوده است

در شهرها، حتی در شهرهای کوچک و روستاها هم همه خود را حامی يکی از 
به خصوص در شهرهای بزرگ در هيچ خانواده . گرايش های سياسی می ديدند

و ديگری . ای نبود که تمايل معينی به اين يا آن گروه سياسی وجود نداشته باشد
در دوره هايی که حکومت، هرچند استبدادی، اما با گرايش های سياسی درون 

 22ساله بعد از انقالب را تا  30من دوران . خود با مدارا رفتار می کرده است
ساله اخير توده ی وسيعی از  30طی . با چنين مشخصه ای می بينم 88خرداد 

فعالين سياسی در کشور پرورش يافته اند که گرچه هنوز از بسياری جهات نمی 
" شبه حزب"توان به آنان لقب يک حزب سياسی جا افتاده را داد؛ اما دست کم 

هايی هستند که به خصوص در مقطع انتخابات و در مقطع جابجايی در قدرت 
رانت حکومتی اين . به وسعت حالت حزبی فعال به خود می گيرند) برگماری ها(

احزاب حاشيه ی امنی برای ساير فعالين پديد آورده که بتوانند در تشکل های 
جنبی اين نيروها متمرکز شوند و به نحو موثری هم بر روندهای سياسی تاثير 

توجه کنيم که طی يک صد و چند سالی که از مشروطه می گذرد . گذار شوند
هنوز ما هيچ حزب سياسی نداريم که با انقراض نسل بنيان گذار آن حيات سياسی 

اين يعنی در ايران ما هيچ . اين فاجعه است. موثر حزب عمال منقرض نشده باشد
 .نداريم (Established(حزب سياسی استقرار يافته 

به گونه ای که در غرب رايج  –بنا بر اين آزادی فعاليت احزاب سياسی در ايران 
ما نمی توانيم و نبايد الگوهای حزبيت در . هنوز يک رويای شيرين است –است 

سازمان هايی که بر اساس مدل های غربی، به . ايران را از غرب تقليد کنيم
حزبيت موثر در . شمول کمونيستی، ساخته شده اند سازمان های کارآمد نيستند

شفافيت . ايران هم به مراتب غير دموکراتيک تر است و هم بسيار از مردم جداتر
سياسی، تاريخی، برنامه ای و فرهنگی به توده ای شدن حزب کمک عمده نمی 

سازمان هايی که ساختارهای جا افتاده دارند امکان توده گيری شان بيشتر . کند
فعاليت موثر حزبی در وضع حاضر نوعی حاشيه امنيتی، بردن توجه و . نيست

تمرکز اصلی روی يک مساله حاد و مبهم گذاری بسياری مسايل ديگر را طلب 
احزاب هنوز به دشواری قادرند با برنامه هاشان موقعيت اجتماعی . می کند

آنها بيشتر با نام های نيک و يا با اقدامات چشم گير . مستحکم به دست آورند
 .موقعيت مستحکم به دست می آورند

قابل پيش بينی است که حکومت در آينده ای قابل تخمين به گشايش فضای سياسی 
در آن صورت شايد يکی از مشکل ترين . و جدی تر کردن انتخابات تن دهد

اگر وضعی . مشکالت سياست های ائتالفی و برنامه های انتخاباتی مشترک باشد
مشابه وضع انتخابات دور اول احمدی نژاد پيش بيايد، گرچه کيفيت رفتار سياسی 

خيلی بهتر از آرايش  88احزاب و گرايش های عمال فعال در صحنه انتخابات 
بود، اما دشوار است تضمين کنيم که احزاب و گرايش های  84آنان در سال 

عمال موجود در حاشيه حکومت، که حق رقابت دارند، با کيفيتی به از برآمد 
 .برآمد کنند 84ورشکسته و پر افسوس 

ايران هنوز تا رسيدن به جايی که تکليف حکومت را رقابت مسالمت آميز احزاب 
 .سياسی جا افتاده و پايدار روشن کند فاصله ی بسيار دارد

تالش ـ در ايران هنوز هم برای برداشتن گامهائی در جهت تحقق مطالباتی که 
در ميدان سياست در لحظه مطرحند، فرد و شخصيت های برجسته و صاحب نام 

نقشی تعيين کننده داشته و ظاهرًا احزاب سياسی نيز زير سايه آن نامها قرار 
با وجود اين همراه با برآمد جنبش سبز اين تحليل نيز هر روز همه گيرتر . دارند

می شود که نقش و حضور مردم اين بار معنا و ماهيت ديگری يافته است؛ به 
ويژه در حفظ و امنيت همان چهره های مهم از يکسو و دوم در باال بردن درجه 

به عبارت ديگر يک نيازمندی . استقامت و پافشاری بر مطالبات از سوی ديگر
اين تصوير را تا . متقابل و آگاهانه اين دو نيرو را در کنار هم حفظ کرده است

 چه حد نزديک به واقعيت می دانيد؟
از زاويه : ـ به رابطه مردم با رهبران از دو زاويه می توان نگريستنگهدار 

نقش و حضور مردم، به . روش و خط مشی و از زاويه برنامه و مطالبات
صورت فشار از پائين در جهت دموکراسی هرگز در طول تاريخ ايران در اين 

نقش و حضور مردم در انقالب بهمن بی شک گسترده تر . حد وجود نداشته است
اما در آن زمان . و بسيار نيرومندتر از اين بود که ما در جبنش سبز می بينيم

فشار مردم، از پائين، بر رهبری بيشتر در جهت راديکاليزاسيون و تخريب عمل 
مطالبه توده وسيع قيام کنندگان از . خصلت براندازانه و انقالبی داشت. کرد

اين فشار، . رهبران، در مقطع انقالب، خشونت بيشتر و سرکوب گسترده تر بود
رهبری را به سوی مواضع افراطی تر، به سوی خصومت بيشتر با ديگران سوق 
داد و در جهت تحمل و مدارا، و يا حداقل در جهت ترحم و عفو و تحمل و مدارا 

 اما فشار اجتماعی اکنون، در جنبش سبز، در ابعادی واقعا گسترده . عمل نکرد

دهان بنده ای را می کوبد که رعيت است و حق و حقوق . اصغر را کوبيده است
. انسانی خود را به اهللا تسليم نموده است و پيوسته اهللا را اکبر خوانده است

ولی فقيه نيز . اسارت و بندگی هديه اهللا است به مسلمان. مسلمان، عبد است و بنده
که هم اکنون جلوه ی اهللا است، به انسان ها همچون بنده و رعيت مينگرد و برای 

 . آنها نيز حق و حقوقی هم قائل نميشود
شايد مردم در پناه تاريکی شب، مبادرت به فرياد اهللا اکبر ميکنند بان علت که 
فرياد اهللا اکبر در درون شان شهامت و شجاعت را در رو در رويی با خشم و 

مشکل آنجا ست که همين احساسات را نيز ميتواند در . خشونت، بيدار ميکند
طرف مقابل که ابزار خشم و خشونت را در اختيار دارد فعال سازد که خود سبب 

يکی اهللا اکبر را فرياد ميزند که . شود که هرچه سخت تر و محکم تر بکوبد
اعتراض و مقاومت کند چون محکوم است در برابر نيرويی خشن و بيرحم، 

اما ديگری اهللا اکبر را فرياد ميزند بآن دليل که وجود خود را با . نيروی واليت
بر آن تصور است که او همان گويد و . وجود اهللا در وحدت و يگانگی می بيند

. که امروز او ست جانشين اهللا. همان کند که اهللا و رسولش، محمد روا داشته اند
 . صفت اکبر بنابراين برازنده ی او ست. يعنی او ست که فرمانروا و ارباب است

حال سوال اين است که چگونه ميتوان با اهللا اکبر به جنگ اهللا ی رفت که اکبر 
است و شمشير در کف دارد؟ آيا با اهللا اکبر ميتوان به نبرد با نيست انگاری و 

صغارت و حقارت در درون رفت؟ تجربه به ما ميگويد درست است که فرياد اهللا 
اکبر تخت شاهی را واژگون نمود، اما هرگز امکان ندارد که اريکه ی واليت را 

زمانيکه سر پنج تن معصوم محارب بر سر دار ميرفت، جالدان . فرو اندازد
اما به گزارش سازمان حقوق . واليت بودند که مستانه اهللا اکبر را فرياد ميزدند

فرزاد کمانگر مبادرت به توزيع شکالت های خود در ميان  »محارب،«بشر، 
دژخيمان اهللا ميکند و همراه چهار هموطن خود که يکی از آنان شير زنی نيز بنام 

در . شيرين الم هولی، بوده است سرودی ميخوانند خطاب به رفقا و هموطنان
چنين شرايطی آيا نبايد به اکبر بودن اهللا شک و ترديد نمود و آئين انسان اکبری 
را جانشين اهللا اکبری ساخت؟ نه از حق و حقوق اهللا که از حق و حقوق انسان 
دفاع کنيم؟ سر در راه آزادی و بزرگی انسان نهيم؟ چه ايرادی خواهد بود اگر 

 دين انسان ستيز را رها سازيم و دين انسان اکبری را جانشين آن نماييم؟ 
 
 

جمهوري اسالمي و معنادار بودن رقابت هاي دروني نظام، 
 گفتگوی تالش آنالين با فرخ نگهدار

 
 
 
 
 
 
 

 تالش ـ 
يکی از سازمانهای با سابقه ی سياسی ) اکثريت(سازمان فدائيان خلق ايران 

ترها، از نگاه پررنگتر  ست که کادرهای آن، به ويژه قديمی طبيعی. ايران است
شما که خود يکی . سازمانيابی سياسی تحوالت جامعه را زير نظر داشته باشند

از کادرهای رهبری قديمی اين سازمان و اعضای باسابقه نيروهای چپ هستيد، 
بنابراين جا دارد، ابتدا از شما . ايد ای دور نبوده حتمًا ازچنين نگاه آگاهانه

بخواهيم، ارزيابی فشرده ای از چگونگی حضور و فعاليت سازمانی و حزبی در 
 .کشورمان ارائه دهيد

ـ حزبيت دموکراتيک در کشور ما ايران در طول تاريخ با دو مانع عمده  نگهدار
اول حکومت های مستبد که موجوديت احزاب را بر نمی تافتند و : روبرو بوده
دوم فرهنگ حاکم بر مردم که ارتباط احزاب وحزبيت به معنای . نمی تابند

مردم عادی . شناخته شده ی آن را با منافع و مطالبات روزمره خود نشناخته اند
نسبت به احزاب سياسی عمال موجود نوعی احساس حس ترس و احتراز را حمل 

البته رفتار حاکمان با احزاب سياسی بيشترين تاثير را در به وجود . می کنند
بنا براين عامل اول و دوم سخت به هم . آوردن اين حس در مردم داشته است

عضويت و يا هواداری از احزاب سياسی در ايران موجب انگشت . مربوط اند
نما شدن فرد می شود و به يک عامل عمده انزوای مردمی و عدم امکان 

در دو وضعيت  .مشارکت فعال در زندگی فرهنگی، هنری و اجتماعی می شود
 يکی در دوره ای که استبداد : احزاب سياسی در ايران موقعيت بهتر يافته اند
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اين که گروه وسيعی از اصول گرايان جلوی حذف و قلع و قمع رهبران سبز را 
گرفته اند، ناشی از ترسی نيست که شاه و برخی اطرافيان در ماه های قبل از 

آنها درک می کنند که غيرجدی کردن انتخابات و حذف . انقالب بدان مبتال شدند
در جامعه مدرن راندن حکومت به " توليد رضايت از حکومتگران"مکانيسم های 

آنها می فهمند که کاری که در زمينه حفظ امنيت جامعه و . کوچه بن بست است
حفظ اعتماد مردم به حکومت از عهده انتخابات و رقابت قانونی جناح های قدرت 

بسياری از آنها . ساخته است به هيچ وجه از عهده امنيتی و انتظامی ساخته نيست
در يافته اند که حذف موسوی و کروبی مقدمه ايست بر حذف خاتمی و رفسنجانی 
و مقدمه ای است بر حذف ديگر گروه بندی هايی که کنترل قوه قضا و امنيت را 

 .در دست ندارند
تالش ـ به اين ترتيب شما نيز وجود چنين نياز دوطرفه و آگاهی نسبت به آن را 

گوئيد رفتار، روحيه يا منويات توده مردم تعيين  اما اين که می. کنيد تأئيد می
. بوده است، تا حدی شگفت انگيز به نظر می رسد »رهبری انقالب«کننده رفتار 

به ويژه آن که معلوم نيست چگونه، در چه پروسه، تحت چه شرايطی آن مردِم 
ٌمدارای انقالبی و طالب خشونِت هر چه بيشتر، به نيروی اصالح طلِب طرفدار  بی

جو بدل شده اند؟ اگر رفتار رهبری تابعی از خواست مردم  قانون و مسالمت
است، پس چنين تغيير عظيمی در روحيه و رفتار مردم از کدام نيروی تأثيرگذار 

 گيرد؟ سرچشمه گرفته و می
اين که در سوال قبلی تصريح کردم که حدی از راديکاليزه شدن فضای  نگهدار ـ

سياسی در روند انقالب بهمن و در اولين سال های پس از آن، ناشی از فشار از 
. پائين بر نيروی رهبری کننده انقالب بود، تصريحی کامال مستند و جدی است

من شاهد زنده حوادثی هستم که طی آن بارها . اما حقيقت دارد. شگفت انگيز است
و بارها ديده ام که در آن بلبشوی بعد از انقالب دستجات مردمی، می ريختند، می 

گرفتند، می بردند و می کشتند حتی قبل از آن که روح آيات تازه بر نشسته بر 
من شاهد فشار سنگينی که از سوی جامعه برای بيشتر . تخت از آن مطلع شود

حتی خود ما فدائيان هم، که جزو . کشتن عوامل رژيم سابق وارد می آمد بوده ام
درد کشيده گان از آن رژيم بوديم، در آن شرايط فشار می آورديم که بيشتر 

می گويم در بسياری موارد رهبری . نه. نمی گويم رهبری مخالف بود. بکشيد
مبتکر نبود؛ خود را با موج همراه می کرد و بعد هم فخرش را به توده می 

اين که شما مردم و حکومت را در سال های اول انقالب از هم جدا می . فروخت
ما در ايران در آن سال ها حکومتی جدا از مردم . بينيد عاری از حقيقت است

چند در صدی از مردم، عمدتا اقشار . جدا از حکومت داريم" مردمی"اما . نداريم
اما . مدرن شهری و يا برخی اقليت های مذهبی، البته از حکومت جدا بودند

اکثريت واقعا چشمگير مردم احساس می کردند که آن حکومت حکومت خود 
اگر قانع خاطرات دست . آنهاست و همين حس هم عميقا در تمام حکومتيان بود

اگر عده ای تصور کنند بعد از انقالب . اندرکاران آن روزها شما را قانع می کند
شورای انقالب و نزديکان آيت اهللا خمينی آتش خشم توده ی مردم را برای 

تندروی تيزتر می کردند، اگر ناشی از بی خبری آنها نباشد، ناشی از اغراض 
 .سياسی است

اما اين که می پرسيد چطور شد که آن مردم بی مدارای انقالبی و خشونت طلب 
 :به نيروی اصالح طلِب طرفدار قانوِن مسالمت جو بدل شدند جوابش اين است که

. ـ ايرانيان يک تجربه بسيار پر هزينه را با انقالب بهمن پشت سر گذاشته اند 1
 30در اين . انقالبی که اکثريت قريب به اتفاق اهالی در آن شرکت فعال داشتند
سال های . ساله ايران عرصه آزمون و خطای همين نسل و نسل بعد بوده است

پس از انقالب، عليرغم هزينه ها، بهترين مکتب آموزش سياسی برای هر دو 
 30من تجربه . نسل انقالبی و پساانقالبی بوده است که بيآموزد و آموخته است
 .ساله را کار سازترين منبع الهام و آگاهی توده مردم می بينم

ساله راهی دراز آمده اند و زمانه نيز زمانه ديگری شده  30ـ ايرانيان در اين  2
حاال . زمانی که انقالب شد اکثريت مطلق ايرانيان مطلقا بی سواد بودند. است

 2سال پيش فقط  30مطابق گزارش درگاه ملی آمار . ايرانيان با سوادند 85باالی 
 24اين رقم حاال به . ساله و باالتر تحصيالت بعد از دبيرستان داشتند 21در صد 

شمار کل محصلين دبيرستانی و دانشجويان ما اکنون به . در صد رسيده است
ميليونی ايران  74بيش از دو سوم جمعيت . ميليون رسيده است 7.5باالی 

ايران . دسترسی به موبايل و نزديک به نيمی از جمعيت دسترسی به اينترنت دارد
 .از اين نظر مقامی مشابه کشورهای جنوب اروپا دارد

تحول اجتماعی رخ . در صد پيشی گرفته است 70نرخ شهر نشينی در ايران از 
انقالب اينفورماتيک بر انتخاب شيوه های عمل سياسی و + سال  30داده طی اين 

 .شکل دهی حرکات دسته جمعی تاثيراتی بنيادين بر جا نهاده است
ـ تفاوت بينادين ديگر تفاوت در ساختار قدرت در نظام سياسی فعلی و نظام  3

جمهوری اسالمی تا امروز در مقايسه با نظام پهلوی ظرفيت به . قبلی است
 مراتب بيشتری برای حمل جناح بندی ها و حفظ شکاف های درونی خود داشته 

کوشش دارد که رهبری سياسی را به سوی مواضعی سازگارتر با موازين حقوق 
تحول مهمی در جامعه ما . بشر و اصول دموکراسی سوق داده و سوق می دهد

 .رخ داده است
پيشينه اعتراض مخالفان حاکميت جمهوری اسالمی ايران حتی از عمر جمهوری 

منتها، در عمده ترين موارد و در کليت خود، اين . اسالمی ايران هم بيشتر است
اعتراضات متوجه برکناری، سرنگونی، براندازی و در يک کالم رهايی از 

 .کليت جمهوری اسالمی ايران بوده است
مردم ايران در نخستين دهه پس از انقالب در کلی ترين شکل خود بر دو گروه 

کسانی که گروهی در شمار از جان گذشتگان برای جمهوری اسالمی . بودند
. ايران بودند و گروهی هم از جان گذشتگان عليه جمهوری اسالمی ايران بودند

تنها گروهی اندک، که صداشان هم به کمتر جايی ميرسيد، خواهان اصالح 
خصيصه اصلی حرکت اعتراضی در روندهای . جمهوری اسالمی ايران بودند

 .جاری خصلت اصالح گرايانه آنست
خرداد سال گذشته و سبک مبارزات بعدی ثابت کرد که اکثريت بزرگ مردم  22

طرفداران انواع طرح های . ايران از آن دو گروه اصلی فاصله گرفته اند
براندازانه و افراطی در روندهای اخير نه تنها صحنه گردان نيستند، بلکه بسيار 

به خصوص کسانی  -شمار طرفداران ذوب شدگان در واليت . منزوی شده اند
که، مثل آقای احمد جنتی، خواهان قلع و قمع همه دگر انديشان و منقدان خويش 

 .بشدت کاهش يافته و به يک اقليت کوچک تبديل شده اند -اند 
اين که ديده می شود آقايان کروبی و موسوی در دوره های اخير به لحاظ برنامه 

ای مواضعی متفاوت از دوران های قبل اتخاذ کرده اند، بيش از همه ناشی از 
آقايان می بينند که حاکميت بايد . تحولی است که در بافت جامعه ما رخ داده است

خود را با اين تحوالت تطبيق دهد چرخ حکومت نخواهد گشت و کشور داری هر 
طرح شعارها و خواسته های روشن دموکراتيک . زمان دشوار تر خواهد شد

توسط آقايان بازتاب خواسته ها و شعارهايی است که اکثريت روشن مردم در 
شهرهای بزرگ کشور، به خصوص جوانان و زنان، آن ها را پيگيرانه دنبال می 

از حدود بيست سال پيش به اين سو انتظار ميرفت که در درون حاکميت . کنند
جمهوری اسالمی ايران نيرويی سر بلند کند که می خواهد و می ايستد تا 

جمهوری اسالمی ايران را با خواسته های اقشار متوسط شهری تا حد امکان 
به لحاظ کمی نيم بزرگ تری از برپادارندگان جمهوری اسالمی دچار . آشتی دهد

به اعتقاد من دقيق تر آنست که اين تحول فکری را بيشتر . تحول فکری شده اند
فرهنگی که در بطن جامعه جريان داشته  -ناشی از يک روند تحول اجتماعی 

 .است ارزيابی کنيم و تنها ناشی از نوعی اعمال فشار سياسی نپنداريم
شما در سوال خود به موضوع امنيت رهبران سبز نيز اشاره کرده و به نوعی 
. گستردگی حمايت اجتماعی از رهبران سبز را يک دليل حفظ امنيت آنان ديده ايد

آن چه تا کنون موجب شده آقايان موسوی و . اين حرف فقط تا حدی درست است
 .عامل است 3کروبی به تيغ سرکوب خونين حکومتی گرفتار نشوند عملکرد 

اولين و مهم ترين عامل خصلت و ماهيت اصالح طلبانه جنبشی است که از آنان 
اين جنبش جنبشی اصالح طلبانه است و برای احراز حقوق ملت . حمايت می کند

ترديد . تالش می کند –که در قانون اساسی جمهوری اسالمی مندرج است  –
نکنيم که اگر آندو به ضديت با جمهوری اسالمی برخاسته بودند سرنوشت آنها هم 

مثل بقيه کسانی بود که از اين راه رفتند و اين ميزان حمايت اجتماعی افاقه نمی 
 .کرد
علت عدم حصر خانگی، دستگيری و يا اقدامات تندتر عليه آقايان موسوی و : دوم

کروبی و خاتمی و غيره را بايد در تصميم و نوع نگاه دستگاه رهبری جمهوری 
اين که گفته شود حکومت نمی تواند آقايان را . اسالمی ايران نيز بايد جستجو کرد

حرف درست اين است که حکومت . از اين محدود تر کند حرف بی پايه ايست
زيرا نمی خواهد فرجام کار به يکه تازی يک . اما چنين سياستی ندارد. می تواند

زيرا می دانند که اگر يک طرف حذف شود، روند تا . گروه يا گرايش بيانجامد
از راه تمرکز . اين رژيم از جنس رژيم گذشته نيست. پايان ادامه خواهد يافت

اين حرف ها که می گويند رژيم به يک . گرايانه ی رژيم سابق هم نخواهد رفت
بيشتر برای بهره های سياسی . ديکتاتوری نظامی استحاله شده تحليل جدی نيست

 .اش اين طور می گويند
دلبستگی گروه وسيعی از شهروندان وابسته به اقشار متوسط شهری، که از نظر 

سياسی تاثيرگذارترين اقشارند، به گروهی از بانيان و پاسداران حاکميت 
. جمهوری اسالمی ايران نيز سومين ضلع چتر امنيتی بر سر رهبران سبز است

دستگاه رهبری حکومت به قلع و قمع رهبران سبز دست نمی زند زيرا نمی 
خواهد اميد و انتظار موجود در ميان اقشار متوسط در زمينه امکان بهبود اوضاع 

 .را نابود کند
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نفر به يک آدرس  4.5وجود دارد که بر اساس تخمين دسترسی  IPميليون  8از 
 .)حدود نيمی از جمعيت را پوشش می دهد

ـ می پرسيد اگر سطح سواد و شهرنشينی شرط است، چطور می شود دست 
آوردهای واالی انقالب مشروطه با پی آمدهای منحط در انقالب اسالمی را 

در زمان مشروطه که سطح سواد و شهر نشينی بس پائين تر بوده . توضيح داد
 .است

بوده است " انقالب طبقه متوسط ايران"عموم محققان می گويند انقالب مشروطه 
صد سال پيش . در اين انقالب توده زحمت شرکت نداشت). 1982آبراهاميان (

بسياری . توده زحمت صد در صد در چنگ ارتجاع بود و از انقالب بر کنار ماند
مرحوم . از صاحب نظران چپ به اين حقيقت مشعر هستند اما معترف نيستند

اما . ملک الشعراء از اين حقيقت تلخ خيلی خوب آگاه بود و جرئت دفاع هم داشت
بسياری هنوز هم . توده ای ها و فدائيان در اين زمينه بسيار خوش خيال بودند

 .هستند
شما اقشار اجتماعی هژمون در انقالب اسالمی و انقالب مشروطه را يکسان 

انقالب اسالمی انقالب توده ی فرودست عليه . آنها به هيچ وجه يکی نيستند. نبينيد
شهريور هنوز  17، تا 1357در روند انقالب . همه اقشار و طبقات فرادست است

اما از آن روز به بعد توده زحمت از . طبقات متوسط شهری فرادست بودند
. اعماق اجتماع بر می خيزند، همه جا را هم می گيرند و وضع را به هم می زنند

شهريور  17بهمن نبود،  22چرخش . آنها حتی از رهبری هم پيشی می گيرند
جنبش فدائی تا به آخر هم در دانشگاه ها محبوس و در محاصره خلق باقی . بود
 .ماند

حرف شما را مزاح آلود می گيرم وقتی خوی و خصلت انقالب بهمن را همان 
ستاد "با انقالب بهمن دانشگاه ها به . خوی و خصلت فدائيان خلق می نگاريد

از سوی ديگر با انقالب بهمن دانشگاه . فدائيان تبديل شد" خانه امن"و " مرکزی
ها خيلی زود به محاصره توده زحمت در آمد و فدائيان خلق در محاصره خلق، و 

مطمئنم که مطمئن ايد که قياس و . چندی بعد زير چرخ انقالب خلق، قرار گرفتند
استقرايتان در خصوص تسری خصلت فدائيان به خصلت انقالب بهمن مع الفارغ 

 .است
در بعد اجتماعی هيچ نسبتی ميان فدائيان خلق و خلق های تحت رهبری آيت اهللا 

آنها نه تنها از يک شجره . آندو از دو سياره متفاوت می آيند. خمينی موجود نبود
هم ديگر را نه می بينند و نه حس . نيستند، بلکه از وجود هم حتی آگاه هم نيستند

دانش آموزی است، جنبش /جنبش فدائی در واقع جنبشی دانشجويی. می کنند
پايگاه اجتماعی فدائيان اليه های . سال 24تا  16جوانان است در طيف سنی بين 

يا مدرن شونده است، تحصيل کرده يا تحصيل کننده  –فرهنگی جديد و مدرن 
نهضت روحانيت، به زعامت آيت اهللا خمينی در واقع يک نهضت سنت . است

گرای جنوب شهری و حاشيه شهری است که در تکايا و مساجد و حوزه ها ريشه 
 .دارد

 10همانطور که در سوال قبل نشان دادم شمار اين اليه های مدرن کشورحدود 
اين تصور که جنبش . آنها عموما به فدائيان متمايل بودند. درصد کل ايرانيان بود

فدائی در آن زمان توان آن را داشت که طبقات سنتی يا توده زحمت را هم به خود 
ساله پهلوی ها يک شکاف  50در طول دوران . ملحق کند کامال خيالی است

عميق، بسيار عميق، در کشور ما بين گروه های اجتماعی پديد آمد، يا پديد آورده 
 .شد، که عبور از آن را برای هر دو طرف غيرممکن کرد

ـ از حرف های من برداشت کرده ايد که من اصوال موضوع حزبيت و سازمان 
چرا که مردم ايران نه تنها . گری سياسی نيروی اجتماعی امری بيهوده می بينم

درجه سواد و شهر نشينی باال دارند، بلکه از رهبران سياسی هم دانا تر پخته 
 .ترند

برای من ضرورت نوع معينی از . اين نتيجه گيری شما اصوال درست نيست
ولی حزبيت در دنيای مدرن ضرورتی انکار . حزبيت زير سوال رفته است

کدام جامعه را شما سراغ داريد که به احزاب سياسی نيازمند نباشد؟ . ناپذير است
فقط استبداديان ضرورت احزاب سياسی و رقابت ميان آنها را زير سوال می 

 .برند
من اين باور را ترک کرده ام که وظيفه احزاب سياسی بردن آگاهی سياسی به 

سيستم : می آيد" از راه ديگر"آگاهی سياسی در جامعه مدرن . ميان توده هاست
آموزشی، رسانه ها، و شبکه نهادهای مدنی، در اين زمينه بسيار قوی تر عمل 

می کنند؛ به خصوص با توجه به روند شتابگير جهانی شدن و انقالب 
 .انفورماتيک

شايد برای قرن ها روحانيت و دولت  –به سان بسياری کشورها  –در کشور ما 
توان احزاب . نيرومند ترين نهادهای کنترل کننده ذهنيت سياسی توده ها بوده اند

سياسی مدرن در شکل دهی ذهنيت و انتخاب های سياسی توده زحمت به گرد 
 اما اکنون سيستم آموزش همگانی، قطع نظر از . پای اين دو هم نمی رسيد

نظام قبلی هر چه جلو تر آمد آلترناتيوها و گزينه های مختلف داخلی خود . است
رژيم فعلی، از بدو برپاسازی ساختارهايش تا امروز، نه تنها . را بيشتر کشت

هنوز هيچ يک از گزينه های درونی خود را حذف نکرده است، بلکه هرچه جلو 
تر آمده به بخش های ناراضی بيشتری در جامعه اميد داده است که بخش هايی از 

 .جمهوری اسالمی ايران ممکن است به مطالبات آنان پاسخ دهند
به زبان ديگر شاه هر چه جلو تر آمد اقشار ناراضی را بيشتر به سوی اميد بستن 
به نيروهای سرنگونی طلب و برانداز سوق داد و از ديدن و يا اميد بستن به يک 

اما جمهوری اسالمی، عليرغم ميل تندخويان . بيشتر نوميد کرد" راه حل درونی"
اميد به معنادار بودن رقابت های . نظام، درست در مسير عکس افتاده است

درونی نظام سياسی مهم ترين منبع الهام نيروهای سياسی برای پيشه سازی راه 
های اصالح گرايانه و پرهيز از سمت گيری به سوی سرنگونی است، امری که 

 .چنانچه در دستور آيد لزوما با خشم و قهر خشونت در خواهد آميخت
دليل فکر می کنم اين انتظار که رفتار سياسی مردمی که در اوان انقالب  3به اين 

تا زمان استقرار نهادهای جمهوری اسالمی آن چنان تند ميرفتند همان باشد که آن 
 .سال ها کردن انتظاری معقول نيست

تالش ـ صرف نظر از درستی يا نادرستی آمارها، اما از تحليل های آماری شما 
نمی توان فهميد که چطور توده ای با بی بهره گی نزديک به مطلق از امکانات 

سوادآموزی و با قشر انگشت شماری از تحصيل کردگان و بسيار کمتر از همان 
دو درصد مورد ذکر شما و فاقد هرگونه ـ نه تنها موبايل و اينترنت بلکه تقريبًا 
به معنای واقعی هرگونه ـ وسيله ارتباطی در آغاز قرن بيستم از عهده انقالبی 
به نام مشروطيت برآمد، که هر تعبير و توصيفی که از مضمون آن بشود، نمی 

توان آن را انقالب جهل، خشونت و تخريب دانست، تا جائی که از نهادها و 
اما همين توده در انتهای همان سده با . بنيادهای آن هنوز هم بهره می بريم

يا اگر بتوان منظور شما  ؟!امکاناتی بس فراتر، انقالب اسالمی را به ثمر رساند
شرکت کننده در انقالب اسالمی را از فدائيان قياس گرفت و آن را  »توده ی«از 

به ساير نيروها و جريانهای فعال در انقالب که خوی و رفتار و افکاری کم و 
بيش مشابه داشتند ـ و از نظر شما اکثريت را تشکيل می داند ـ سرايت داد، با 

نقض گفته ی قبلی شما در باره محک و ميزان با سوادی توده در رفتار درست 
زيرا نه تنها اعضای فدائيان، بلکه تقريبًا تمامی . و نادرست روبرو می شويم

عناصر گروهها و دسته های شرکت کننده و تيزکننده ی تيغ انقالب از قشر 
تحصيل کرده، عمومًا دانشگاه رفته و حتا بعضًا از با استعدادترين های آن 

 !جامعه بودند
گذشته از اينها، پاسخهای شما به تدريج اين برداشت را می رسانند که گويا 

چگونگی ـ کيفت و کميت ـ حضور و «طرح پرسش و دلمشغولی در باره ی 
زيرا با وجود ! بيهوده و بی ربط است »فعاليت سازمانی و حزبی در کشورمان

که نه تنها منوياتش منشاء و جهت بخش عکس العمل رهبری  »توده ای«
است، بلکه خود قادر بوده است تجربه های خويش را مبنا و محور جمعبندی، 

ارزيابی و نتيجه گيری قرار دهد و آن را سرچشمه کسب آگاهی و اصالح فکری 
و رفتاری خود کند، چنين توده ای اساسًا چه نيازی به حزب و سازمان و طبقه 

و يا شايد هم تعريف و الجرم انتظار ما از حزب و سازمان ! دارد... سياسی و
سياسی نادرست است و سازمان سياسی در عمل ابزاريست در دست منتظران 

حاشيه های امن «رسيدن به قدرت سياسی که در ايران آن را با پناه گرفتن در 
در اين صورت آيا حزب و سازمان ! حاکم هم می توان به دست آورد »قدرت

 سياسی کاالهای لوکس، نمايشی و بی مصرف نيستند؟
 

منتها . اتفاقا بد هم نشد. مصاحبه ما حالت بحث سياسی هم به خود گرفته نگهدار ـ
ادامه آن به اين صورت ، چون خيلی وقت گير است و اين وقت گيری سوال های 

يا . بحث سياسی به دوصورت خوب است. قبلی را کهنه می کند و خوب نيست
 .و يا يک نفر بنويسد ديگری نقد کند. بايد رو در رو گفتگو کنند

. لذا جدل شما را سوال آخر تلقی می کنم تا پاسخ های قبلی خيلی کهنه نشوند
کوشش می کنم از سوال فوق نکات مهم را استخراج و نظر خود را پيرامون آن 

 .بيان کنم
اما بدون مراجعه . نمی دانم چرا. ـ شما صحت آمارها را عمال به چالش می کشيد

سال پيش غير  30به آمار، تميز تفاوت رفتار سياسی مردم امروز ايران با مردم 
مشتاق هستم که خوانندگانی که آمارها را به چالش می . قابل اتکاء تر می شود

همانطور که لينک آمارها نشان می دهد، منابع . کشند داليل خود را عرضه کنند
آنها مجلس شورای اسالمی، سازمان سيا و يک جستجوگر بين المللی برای 

خوب است ضرورت اتکاء به آمارها . مونيتورينگ دسترسی به اينترنت بوده اند
اگر در دقت آنها ترديد هست کاربران کمک کنند بی دقتی . را به چالش نکشيم

بر اساس " آمار دسترسی ايرانيان به اينترنت"توضيح اين که . (آنها رفع شوند
 در ايران کمتر . و سرعت باراندازی آن ها نيست (IP(تعداد آدرس های اينترنتی 
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هم . تا امروز نشانه های بيشماری در سمت خالف مشهود است 88و از خرداد  88
رهبری جمهوری اسالمی، عليرغم اشتباهات بسيار سنگين در دوره های اخير، هم 

رهبران سبز و هم حاميان رهبران سبز از خود ويژگی ها و واکنش های بروز می دهند 
سال پيش و حدوث انقالبی ديگر را  30که احتمال افتادن ايران در مسير تکرار وقايع 

نسبت به امکان باز گشايی مجدد فضای سياسی کشور و رشد اميد به صندوق رای را 
 .بيشتر نمی کند

 به اين ترتيب معتقدم
ـ دورانی که احزاب سياسی برای پيشآهنگی يا پيشوايی مردم به وجود می آمدند به سر 

 .آمده و يا بايد به سر بيآيد
ـ کار احزاب سياسی شکستن ماشين حکومتی نيست، کار احزاب سياسی قبول مسووليت 

 .گردانش دستگاه اجرايی و مقنن است
ـ احزاب سياسی مدرن نهادهايی هستند که مطالبات اقشار معينی از جامعه را پی گيری 

کرده، وعده می دهند که در صورت موفقيت در انتخابات، آن مطالبات را از طريق 
 .تصويب قوانين و انجام اقدامات معينی را پی خواهند گرفت

ـ در نظام های خودکامه، احزاب سياسی با کار کرد فوق پديد نمی آيند و اگر پديد آيند دوام 
و چون . متالشی می شوند برای اين که متالشی نشوند زيرزمينی می شوند. نمی آورند

تا خود کامگی هست . زير زمينی شوند خصلت دموکراتيک خود را از دست می دهند
 .راهی برای جلوگيری از تالشی ها و دگر ديسی ها نيست

ـ بنا به تجربه، به خصوص در تاريخ معاصر ايران، حکومت های خود کامه بسيار بعيد 
در اين نوع نظام ها پی گيری . است به رقابت علنی و قانونی احزاب مخالف خود تن دهند

مطالبات مردم و حرکت به سوی بسط دموکراسی عمدتا از طريق تکيه بر پيدايی و رشد 
دولت هايی که با تصفيه های . شکاف در درون دستگاه حاکم آغاز و عملی می شود

مکرر، درون خود را پاکسازی می کنند تا راه رشد اين شکاف ها را مسدود کنند به سوی 
 .پايان اين راه سقوط قهرآميز است. تشديد تقابل با تمام اقشار اجتماعی می لغزند

ساله اخير نشان می دهد که اوال رقابت های درون سيستم حاکم بسيار جدی و  15ـ تجربه 
ثانيا جناح ها يا احزاب رقيب در نهايت بايد در پای صندوق های رای با . رفع ناپذير است

جمهوری اسالمی ايران قادر نيست، هرگز قادر نيست نهاد انتخابات . هم تعيين تکليف کنند
 .را منتفی کند

ساله اخير نشان می دهد که به تدريج و در هر دو سمت دامنه  15ـ روند طی شده در 
اکنون ميراث داری . رقابت جناح ها گسترده تر و پايه اجتماعی آنان منفک تر شده است

 .جمهوری اسالمی ايران بر دوش دو طايفه کامال متمايز قرار گرفته است
زاويه گيری و فاصله  88خرداد  22ـ مشخصه اصلی روندها و رويدادهای پس انتخابات 

. يابی بارز هر دو جناح اصلی رقيب از رهنمود گيری و اجرای منويات رهبر است
رهبری جمهوری اسالمی ايران ديگر قادر نيست همزمان رهبری سياسی هر دو جناح 

دستگاه رهبری يا بايد در رقابت بين . پرپادارنده جمهوری اسالمی را در دست داشته باشد
اگر بيطرف نباشد مجبور خواهد شد بپذيرد که طرف ديگر هم . دو جناح بيطرف باشد

 .دستگاه رهبری خود را بر پا دارد
ـ تا وقتی هنوز نظام حاکم به رقابت جناح های دورن خود خو نکرده بسيار بعيد است که 

آنها اگر بخواهند در روندهای سياسی . به رقابت با احزاب سياسی مخالف نظام تن دهد
داخل کشور مشارکت کنند، در عمل مجبور به سرمايه گذاری روی رقابت های درون 

 .نظام می شوند
، »توده«تالش ـ ما ترديد داريم، روشن شدن ذهنيت ها در باره ی جايگاه نقش 

يک جامعه در حوزه های مختلف و انتظاراتی که از هر يک می  »سرآمدان«، »رهبری«
رود و تالش برای بازبينی دقيقتر اين نقش ها در تجربه های جامعه ما در يکسده ی 

اما مطمئنيم، ناروشن . باشد »بحث سياسی«گذشته و يا روند تجربه های جاری، يک 
ماندن ذهن ها همواره خطری است برای جايگزين کردن عوام به جايگاه سرآمدی و 

بديهی . انتساب نتايج ناخوشايند فکر و عمل عوامانه به توده برای فرار از مسئوليت ها
است با وجود چنين خطری اين بحثی است ناتمام، که ما از شما بابت شرکت در آن 

  .سپاسگزاريم

محتوای آموزه ها، اتوريته روحانيت را، به سان برف در تموز، آب کرده و رسانه های 
تشکيالت احزاب و رسانه های حزبی . گروهی و شبکه مدنی را جايگزين آن کرده است

ّلخت تر و مرده تر از آنند که بتوانند با ژورناليسم آزاد حرفه ای و يا شبکه خود پوی 
تاريخ بر رسالت تشکيالت احزاب سياسی، به معنای . مدنی رقابت کنند/ارتباطات اجتماعی

را دارند نقطه پايان می " بردن آگاهی سياسی به ميان توده ها"دستگاه هايی که وظيفه 
 .گذارد

در صحنه های ) به خاطر استالين( za Stalinuدر اتحاد شوروی تعداد کسانی که با شعار 
نبرد جان فشاندند بسيار بيشتر از کسانی است که به خاطر سوء ظن به دست استالين کشته 

گوش به فرمان  -ما همه سرباز تو ايم خمينی "زمانی بود که تهران زير پای شعار . شدند
وجدان ميليون ها نفر خواهان فهم منويات وی و پيروی از وی . می لرزيد" تو ايم خمينی

کافی بود قانع شود که آنچه می کند بر منوال منويات رهبر است، حتی اگر رهبر . بود
. رهبری حس می کرد که توده خميری نرم در چنگ اوست. هنوز تا آنجا نيانديشيده بود

حالت متامورفيک اين پديده را شما هنوز در رفتار هواداران صادق رهبری مجاهدين و 
 .رهبری جمهوری اسالمی مشاهده می کنيد

آيا از ميان آن . حاال حس رای دهندگان به آقايان موسوی يا کروبی را در نظر بگيريد
را می شنويد؟ مطمئن باشيد اگر حکومت " گوش به فرمان تو ايم موسوی" بانِگ " توده"

حس می کرد که چنين رابطه ای ميان رهبری سبز و توده سبز برقرار است تا حاال 
در اين جا دو باره به پاسخم به سوال دوم شما بر . موسوی را يا زده بود و يا خريده بود

رهبری جمهوری اسالمی ايران، عليرغم گرايش افراطی، به خوبی دريافته : می گردم
است که جنبش اعتراضی خميری شکل و گوش به فرمان آقايان موسوی و کروبی نيست و 

 .لذا تحت الحفظ گرفتن آنان از حذف آنان مدبرانه تر است
حکومت ها نام . است" شکار هوادار"در جامعه توده وار وظيفه احزاب يا رهبران سياسی 

احزاب . می گذاشتند" تحريک مردم به شورش"يا " تشويش افکار عمومی"اين کار را 
در چنين فضايی . می گذاشتند" بردن آگاهی سياسی به ميان توده ها"سياسی نام اين کار را 

همانا تشويق مردم به مقابله با قدرت " بردن آگاهی سياسی به ميان توده ها"معنای اصلی 
سياسی است، وظيفه تشکيالت حزبی توليد ستيزی کار سازتر با حکومت است، وظيفه 

 .مساله مرکزی کسب قدرت سياسی است. اصلی شکستن سلطه سياسی است
قرار می " قيام توده ای"احزاب سياسی که موضوع خود را کسب قدرت سياسی از طريق 

دهند با احزاب سياسی که موضوع خود را قبول مسووليت اداره امور کشور، از طريق 
تسخير قدرت اجرايی، به واسطه پيروزی در انتخابات، قرار می دهند از زمين تا آسمان 

از نظر من تاريخ مصرف احزاب سياسی نوع اول در ايران ما نه تنها . متفاوت اند
از نظر . سرآمده، بلکه تاثير عملی آنها نيز در سمت طوالنی تر کردن عمر استبداد است

من ايران تشنه آن نوع از احزاب سياسی است که سياست گذاری می کنند و در عمل 
روزمره خود نشان می دهند که خود را برای قبول مسووليت اداره امور کشور و گردانش 

قوای اجرايی و تقنينی آماده می کنند، احزابی که هيچ راه ديگری جز پيروزی در 
 .انتخابات را برای قبول مسووليت در قبال مردم و کشور در سر ندارند

امنيتی /معتقدم تا وقتی استبداد دينی. حاال به قسمت پايانی سوال چهارم شما پاسخ می دهم
بر کشور حاکم است، حکومت حاضر نيست به سازمان ها و احزاب سياسی مسقتل از 

در تمام . حکومت و روحانيت حق فعاليت علنی و قانونی، برای رقابت با خود، بدهد
استبداد های خاورميانه ای سازمانگری سياسی در طول يک قرن اخير يا سری در 

 .حکومت داشته اند و يا سری در روحانيت
تجربه شيرين انقالب مشروطه، تجربه تلخ نهضت ملی شدن نفت، تجربه معوق مانده ی 

خرداد و جنبش سبز همه و همه با تجربه موفق انقالب اسالمی يک تفاوت اساسی  2جنبش 
همه آنها نهضت هايی برای کسب مطالبات از حکومت بودند و همه آنها سری در : دارند

تنها انقالب بهمن بود که سر حکومت را از حکومت . داشتند) قدرت سياسی(حکومت 
هيچ يک از احزاب سياسی در طول يک قرن . طلب کرد و سری هم در حکومت نداشت

در منطقه ما قادر نبوده اند، بدون حضور در حاکميت، يا بدون اتکاء به حمايت خارجی، 
 .قدرت سياسی را در دست گيرند

تشويق " خروج از نظام"تمام کسانی که آقايان موسوی و کروبی را به : نتيجه می گيرم
را در سر دارند، " جبهه فراگير اپوزيسيون"می کنند، همه کسانی که هنوز سودای تشکيل 

می انگارند، يا هنوز هيچ درسی از " تفرقه اپوزيسيون"همه کسانی که مشکل اصلی را 
تاريخ معاصر کشور و منطقه نياموخته اند و هنوز هم همان روياهای ايام جوانی ما را در 

سر دارند، و يا مشخصا به حمايت قدرت های جهانی دلخوش اند و مدام باز هم بر پيله 
 .خود بيشتر می تنند و در انتظارند و يا البی می کنند که دستی از غيب برآيد و کاری بکند

حضور آقايان کروبی و موسوی و فعاليت سازمان مجاهدين انقالب و جبهه مشارکت 
ايران اسالمی حائز اهميت فوق العاده و نشانه ای امکان زايش و شکل گيری اپوزيسيون 

به همين دليل من يورش برای حذف موسوی و کروبی و . در داخل نظام اسالمی است
برای برچيدن اين دو تشکل سياسی را بزرگترين چالش نيروهای افراطی برای جلوگيری 

دو ويژگی اين احزاب را از ساير احزاب . از تقويت اميد به دموکراسی در کشور می بينم
مثل (اول اين که آنها سری در نظام قدرت دارند : ناراضی از وضع موجود متمايز می کند

ديگر اين که ). جبهه ملی زمان مصدق، مثل حزب دموکرات قوام و مثل مثال های ديگر
حرکت آنها در سمت تقويت عناصر جمهوريت و دموکراسی در درون نظام سياسی کشور 

 .است و لذا همسو با ماست
تحولی . استحاله اين احزاب و پرتاب شدن آن ها به خارج از نظام، يک تحول مثبت نيست

تشديد و . تداوم اين روند به تقابل بيشتر نظام با جامعه می انجامد. مرداد است 28از قماش 
خيلی ها . را اجباری می کند" يک سرنگونی ديگر"تداوم اين تقابل در انتها حدوث يک 

اما بسيار بعيد می بينم که کشور ما . آرزو می کنند و می کوشند کار به آنجا کشيده شود
 خرداد  22تا  76در سيمای سير وقايع از دوم خرداد . دوباره به چنان بن بستی کشانده شود
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 ! همخوابه سگان سکوت

 برخيز و با چغانه و نغمه 
 . قلب بهار را بشکن

   
 ! فرمانده آمده ست

 با سينه ای به پهنه ی صحرا 
 بر متن اخرايی اش 

 تشت های پر از چشم 
 جمجمه های پريشان 
 قلب های لگد کوب 

 . لب های دريده
   

 ! فرمانده آمده است
 ماه خون می چکدش از پهلو ! آه

 در آغوش خونی ی ابری سپيد 
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 ها»سبز«سالمی به 
 ماهرخ راد

 
 سبِز نو

 سبِز باطراوِت بهار
 سبِز زنده
 ...سبِز پايدار

* 
 َدَمد  سبزه می
 شود درخت سبز می
 َرَود َابر می

 شود سايه سبز می
 نسيِم بامداد

 .َپراَکَند عطِر سبز می
 

 َدَود خوِن سبز می
 در رِگ درخت
 در ُگل و گياه

 ...باغ و باغچه                      
 

 شود تّپه سبز می
 شود َصخره سبز می

 آسماِن آبِی بزرگ
 ...گاِه سبزِی زمين جلوه

 
 درخت، سبز تک

 جنگِل بزرگ، سبز
 ُجلگه، سبز
 کوه، سبز

 دشت و دّره، سبز
 ...کشتزار، سبز

 
 شهر، سبز
 کوچه، سبز
 ...خانه، سبز

 
 ها، در مياِن خانه
 مردماِن سبز

 کوچک و بزرگ
 مرد و زن

 سبِز سبِز سبز
 ...سبزهاِی سبز

* 
 !سبِز من، سالم
 !سبزها، سالم

  ...الی ڕۆڵه  ... اليه   اليه
 شهال دباغی 

 
 

 
   

شما فرزانگان مهربان، برای بدست آوردن شاديهای کوچک و 
انسانی  های تهيدست، برای برآوردن آرزوهای اوليه  بچه روزانه 

آزادی چه  من اينجا با اين همه . پای دار رفتيد ديگران و خود به 
 . غمگينم بی شما 

 ............ 
 

 روز کوچتان  يازده
 صد هزار سال بی شمايی  يازده
 بارم  می هرچه

 دلم را تسکينی نيست 
 ... های آن زمهرير ستاره

 
 نگاهتان 

 هرآن با من 
 آبی جانم 

 کران تا کران 
 اينک 

 .... کويريست بی شما
 

 ! بنگريد
 دختران کوهستان 

 های خود را "بند مێخک"
 " يبوون به"و "  اڵڵه هه"  به

 می ااڵيند 
 تا بر مزارتان نهند 

 " ئاگری"و " شاهو"
 ميکنند  پايتان سجده به
 

 مهربانی  ای همه
 در دم دمان صبحی غمگين 

 اينک 
 افق از نام شما رنگ ميگيرد 

 ساز کيانوش 
 مينوازد "  بارانه"

 و من 
 غريبان جهان  همه همراه

 : سخت ميگريم
   الی اليه ڕۆڵه اليه اليه"
 "* من دا نايه يت به زه به وه مشه ئه
 
حال  الی الی فرزندم الی الی، امشب به. ژار از شاعر کورد هه*

 . من رحم نميکنی
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 / چه بوسه تلخی 
 !مرگ ا زکف د ست ها ی تو می وزد 

 محمود معتقد ی
 
 

 !د ا غت شنيد ه با د 
 کو د کی بر آ ستا نه ا ت 

 نا می به قبضه شمشيری  / جا د وی  چه پا سخی و 
 !به وقت سوگوا ری عشقی/ که ساعتی و 

 پا ی د لی از پی رستگا ری اش/ آ شوب ا رد يبهشت و
 زيبا   تر ا ز شرا ره خون ا ت /  جها ن 

 به هرا س ا يستا د ه ا ند/ ا سب ها  /   ا بر ها ی می د وند و
 ترانه ا ی به مغز ا ستخوا ن ها  يت/  زخم تو و
 تا  ريکم  / روشن و 

 هم بند ری به و صف عا  شقی ات/  آغشته  د ريا يی و 
 

 نگا ه کن 
 چيز ی ترا به يا د  نمی خوا ند/ جز ا ين خيا ل 

 !می بينمت  
 تنت  را می شويد/  چه خا کستر گرمی  

سطری که ا ز تو می / شنبه ها ی خيا با ن و/ تکا نت می د هد   
 نوشد

 !گا ه  به جوخه ها ی سپيد ه می روی /  به  پرند ه گوش می کنی و
 کمی ا زميا نه  پرچمت /  حس  جنگل و

 به با د می روند /  شب آ ينه ها ی تو  
 ! مرگ ا زکف د ست ها ی تو می  وزد / چه بوسه تلخی 

 
 سفری به با را ن  وا ژه ها يت  / هزا ره  اهلی و

 د لم به  تا بوت ها ی  تو می رسد/ منم 
 !توفا ن سرنوشتی /  شبيه  گو ری و 

 !سالم 
 خا طرم  به رنگ  تيغه ها ی  تو می گويد 

 تو و 
 !د ا غت  شنيد ه با د : گفتم 

 
 
 
 

 آنچنان نيست که در حدِّ زبان آَورَمش 
 منير طه 

 
 

 برای پنج عزيزان و برای دل خسته بازماندگان 
 

 آنچنان نيست که در حدِّ زبان آورمش
 جان به کف گيرم و در قيمِت جان آورمش

 
 هيبِت فاجعه سنگين و هراس انگيز است

 آنچنان نيست که چون اين و چو آن آورمش 
 

 با کدامين سخِن خسته و درمانده به راه
 بر سِر راه نشينم به بيان آورمش

 
 ی خورشيد نهان از نظر است مگر اين پنجه

 که به سو سوِی نمايان و نهان آورمش
 

 مگر اين نام و نشان در سخنی می گنجد 
 کز کجا تا به کجا نام و نشان آورمش

 
 مگر اين نهِر خروشنده به دريا نرسيد

 ی آب روان آورمش که به هر آينه
 

 سوِک خاموشش فرياد زنان می گذرد
 چون به زاری به رِه رهگذران آورمش

 
 مويه اش شيوِن کوه است نه اندوِه ستوه 

 که به مسکينِی هر آه و فغان آورمش 
 

 پنجه درآتِش دلسوِز شقايق دارد
 داِغ دل را نتوانم به دهان آورمش

 
 خونبهايش سِر تيغ است ميان بسته به کين

 تيغ برگيرم و از سر به ميان آورمش
 

 مدعی از سِر خون رقص کنان می گذرد
 باش تا خفته به خونش به زمان آورمش

 
 


