
دمکراسی و آزادی زمانی به ثمر می رسد که   فضای 
 . شکوفايی و رشد انديشه ها در جامعه مان پديد آيد

ما بايد ياد بگيريم تا با احترام متقابل به  دگر انديشان با 
هم وارد ديالوگ شويم و در جهت ارتقاء جامعه و 

حذف . رسيدن به آنچه که خواهانش هستيم تالش کنيم
ديگران و ناديده گرفتن خواسته های آنان ثمری جز  

با آگاهی به نيازهای جامعه و . پيشروی استبداد ندارد
جدی گرفتن خواستهای خلقها در کشورمان و فراهم 

آوردن امکانات يکسان برای رشد کودکانمان و 
برابری اجتماعی و حقوقی زنان و مردانمان  است که 

 .   به ايرانی آباد و آزاد خواهيم رسيد
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 خبرها و گزارش ها

طبيعت تو تا آخرين لحظه نيز بهترين معلم کالس زندگی بودی و آخرين درسی 
که آموختی درس مردانگی و جاودانگی بود درس شجاعت و آزادگی، حال که 

اين شياطين زمينی نفس هايت در هم شکسته اند حال که انقدر بی رحمانه نيکويی 
 .هايت را سپاس گفتند

تو خوشبخت و سعادتمند هستی   تو از هميشه زنده تری و از هميشه جاری تر
چرا که اوج گرفتی و به پرواز در آمدی و از خود قلمی به يادگار گذاشتی قلمی 

 .که مقدس است چرا که زمانی در دستان يک فرشته جای ميگرفت
نشسته اند و پرندگانی   آری تو دگر اينجا نيستی که ببينی قناری ها را که به صبح

که دگر آواز نمی خوانند حتی دگر نسيم هم نمی وزد و آسمان هم گريان است و 
هزاران هزار پروانه در غمت خود سوزی کردند همه آينه ها خشک شدند و همه 

 .رنگ ها سياه گشتند
آری در غم تو فرشته ها نيز گريستند، ولی بدان تو ای معلم انسانيت که زين پس 
تو استوره گشته ای و داستان تو داستان کسی است که هزاران آرش کمانگر را 

به زانو در آورد داستان مردی از جنس کوروش و داريوش داستان تو خود 
خودت تو انسان بودی از جنس يک انسان واقعی و بدان تا دنيا دنياست نام تو ياد 

 تو جاری خواهد بود
 .من پروازت را به تو تبريک و به آنان که داغ ديده اند تسليت ميگويم

 روح وااليت شاد
 

 استقبال از منوچهر متكي با عكسهاي ندا آقا سلطان
 : راديو فردا

استروان استيونسون، نماينده حزب محافظه کار بريتانيا در پارلمان اروپا، در 
حالی که عکس ندا آقاسلطان را در دست داشت، به حضور وزير خارجه 

 »آدمکش«جمهوری اسالمی در پارلمان اروپا اعتراض کرد و منوچهر متکی را 
 .خطاب کرد

شماری از نمايندگان پارلمان اروپا، روز سه شنبه، زمانی که منوچهر متکی 
قصد ورود به پارلمان اروپا در بروکسل، پايتخت بلژيک را داشت، با عکس 

های ندا آقا سلطان در انتظار وی بودند و به نقض حقوق بشر در ايران اعتراض 
 .کردند

دعوت از منوچهر متکی مانند «: آقای استيونسون به خبرگزاری آلمان گفت
 ».دعوت از وزير خارجه دولت نازی آلمان به پارلمان اروپا است

ندا آقاسلطان در جريان تظاهرات معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری 
سال گذشته، با شليک گلوله ای که به قلب او اصابت کرد، کشته شد و تصاوير 

     .مرگ او در بسياری از رسانه های جهان منتشر شد
به گزارش خبرگزاری آلمان، شماری از اعضای هيات های نمايندگی ايتاليا، 
اسپانيا و استونی در اتحاديه اروپا، به شکل اعتراض و در حالی که پوستر و 

عکس های ندا را در دست داشتند در جلوی در ورودی اعتراض کردند که به 
 .شکل آرام کنار زده شدند تا جا برای عبور منوچهر متکی فراهم شود

يک برخورد کوتاه فيزيکی هم ميان قانونگذاران اتحاديه اروپا و شماری از 
ماموران امنيتی پارلمان اروپا هم روی داد که گزارشی مبنی بر زخمی شدن 

 .کسی منتشر نشده است
زمانی که وزير خارجه جمهوری اسالمی در حال ورود به سالن بود، چارلز 
تانوک ديگر عضو محافظه کار بريتانيا در کنار در ايستاده و سر خود را به 

وی با در حالی که به منوچهر متکی اشاره می کرد . عالمت تاسف تکان می داد
 ».اصال نبايد به اين جا دعوت می شد«: گفت

کميته اتحاديه اروپا در يک حرکت نمايشی و در «به گزارش خبرگزاری آلمان، 
حالی که شورای امنيت در حال رايزنی در مورد دور چهارم تحريم های ايران 

 ».است، اين ديدار را ترتيب داد
مرگ ندا آقاسلطان در کنار کشته شدن ديگر معترضان به نتايج انتخابات رياست 
جمهوری از سوی گروه ها و سازمان های حقوق بشر، همواره مورد تاکيد بوده 

الملل در گزارش ساليانه خود که وضعيت حقوق بشر در  سازمان عفو بين. است
دهد، در بخش ايران هم به ويژه به رويدادهای پس  کشورها را ارائه می
 .معترضان پرداخت  ازانتخابات و سرکوب

در اين گزارش تصريح شد که سرکوب معترضان به ويژه پس از دستور آيت اهللا 
برای پايان دادن  ١٣٨٨خرداد  ٢٩ای، رهبر جمهوری اسالمی، در روز  خامنه

  .ها شدت گرفت به اعتراض
کشته شدن ندا آقا سلطان مورد ديگری است که در اين گزارش به آن پرداخته 

کند در حالی که مشخص شد فرد ضارب ندا آقا سلطان  الملل تاکيد می عفو بين. شد
های بريتانيايی و  های جمهوری اسالمی، رسانه عضوی از بسيج بوده ، مقام

 آمريکايی را عامل قتل ندا سلطان معرفی کردند و خانواده وی و ديگران در 

 اعتراض خانواده هاي زندانيان به توبه گيري 
 

 اخبار روز
ده ها نفر از خانواده های زندانيان سياسی صبح روز سه شنبه در مقابل 

دادستانی تهران تجمع کردند و عليه فشارهايی که نسبت به عزيزانشان در 
 . زندان برای گرفتن ندامت نامه صورت می گيرد، اعتراض کردند

خرداد  ١١به گزارش فعاالن حقوق بشر و دموکراسی در ايران، روز سه شنبه 
صبح ده ها نفر از خانواده های زندانيان سياسی اعتراضات  ١٠ماه از ساعت 

يک سال گذشته در مقابل دادستانی تجمع کردند و عليه فشارهايی که عليه 
عزيزانشان در زندانها برای گرفتن توبه نامه وارد می شود دست به اعتراض 

 . زدند و خواستار آزادی بی قيدو شرط عزيزان خود شدند
مقامات دادستانی که هميشه با برخوردهای تند و زننده با خانواده ها روبرو 

شده اند، اين بار رفتارهای خود را تغيير داده و برخوردهای نسبتا محترمانه 
ای داشتند و می کوشيدند که خانواده های معترض را به درون دادستانی ببرند، 

 . تا از ديد رهگذران پنهان بمانند
اين گزارش می افزايد، فرم های عفو از خامنه ای که در روزهای گذشته به 

خانواده ها پيشنهاد داده می شد روز سه شنبه هنگام اعتراضات خانواده ها 
در روزهای اخير به خانواده هايی که برای پيگيری وضعيت . جمع آوری شد

عزيزانشان به دادستانی مراجعه می کردند، گفته می شد که آزادی زندانيان در 
صورتی که فرم داده شده را پر کنند و به ما برگردانند امکان پذير است و به 

 . سرعت انجام می شود
در اين فرم از پيش نوشته شده مشخصات خانواده و زندانی قيد شده و در ادامه 

پخش اين فرم ها، باعث خشم . آنها می بايست از خامنه ای تقاضای عفو شود
 .خانواده ها و اعتراض آن ها شد

 

 يك هفته گذشت
 نامه آتنا بهمنی به فرزاد کمانگر

 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
آتنا بهمنی دانش آموز محروم از تحصيل و دختر سما بهمنی فعال حقوق بشر در 

بند نامه ای را به مناسبت اعدام فرزاد کمانگر معلم جانباخته نگاشته و به 
خبرگزاری هرانا ارسال نموده است که اين نامه به در خواست وی به دو 

 .صورت متنی و صوتی منتشر می شود
 :متن نامه آتنا بهمنی به قرار زير است

يک هفته گذشت، درست يک هفته، از همان روزکه پرندگان نيز در آواز سحر 
 .گاهشان تو را سپاس گفتند و دسته دسته قاصدک با نام تو به پرواز در آمدند

يک هفته گذشت از روزی که فرشته ها اسم تو را روی خورشيد نوشتند، کسی 
که شکفتن را به غنچه ها آموخت و همان کس که زندگی را سر مشق ميکرد و 

 .هميشه رياضيات عشق ورزيدن می آموخت
درست يک هفته ولی در همين يک هفته اين گرگهای بی سيرت اين اهريمنان پليد 
نتوانستند ببينند و تاب و تحمل اين را نداشتند که بفهمند گرچه تو انجا اسير بودی 

 نام تو اين بيرون در جريان بود و روح وااليت همچون يک رود زالل جاری
توی که آموزگار بودی اينبار نوبت خود تو بود که يک چيز جديد ياد بگيری، 

اينکه اين جهان بی رحم است و طاقت ديدن يک دسته شقايق ندارد و هميشه دست 
 .پليد زمانه عادت دارد که پروانه ها را به جرم بيگناهی به آتش بکشاند

جسم تو نمادی بود از پاکی ها و تو مسيحای زمانه گشتی و به صليب کشيدند 
تورا اما انها نفهميدند که نمی شود يک فرشته را کشت، آنها جسم تورا از تمامی 

 .شاگردانت ربودند و نفهميدند که روح پاک و روحانی تو فنا ناپذير است
گرچه چشمان روحانی تو دگر بروی تمامی اين خشونت ها بسته شده است، 

گرچه دستان پر مهرت دگر قلمی را لمس نخواهد کرد، گرچه جسم پاک تو دگر 
اينجا نيست ولی تو هنوز اينجای در گلبرگ هزاران شاخه گل رز و هنوز جاری 

 هستی در ميان قطرات باران و هنوز صدای تو بگوش ميرسد در نوای ارام 
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اروپا در امور ايران و اروپا، مايلم پيش از اين ديدار، برای روشن شدن مسائل، 
نکاتی را ذکر کنم و همچنين بر دفاع از ارزش های انسانی و دمکراتيک رايج 

ايشان در بخشی ديگر از بيانيه خود متذکر شدند که ". در پارلمان اروپا تاکيد کنم
حضور متکی در پارلمان اروپا را به عنوان فرصتی قلمداد کردند و از اين 

پارلمان اروپا در باره ايران را به ايشان تحويل  2010فوريه  10طريق قطعنامه 
آمدن متکی به پارلمان :" در آخر بيانيه معاون پارلمان اروپا آمده است که . دادند

تظاهرات با دادن شعارهايی در جهت ...". اروپا تنها يک ديدار اداری ساده است
دفاع از خواسته های مردم ايران، آزادی زندانيان سياسی، لغو اعدام و محکوميت 

 .حکومت جمهوری اسالمی ايران به پايان رسيد
مرکز اروپائی "در بروکسل، " در روز دوم حضور وزير امور خارجه ايران

که بعنوان يکی از جريانات لوبی اروپائی محسوب می شود در " مطالعات سياسی
" هتل استانوپ"روز چهارشنبه دوم ژوئن ساعت هشت صبح جلسه ای را در 

جمعيت دفاع از جبهه . بروکسل، با آقای منوچهر متکی، سازماندهی کرد
برای همبستگی با مبارزين داخل بلژيک،  -جمهوری و دمکراسی در ايران

به ديکتاتوری، اختناق و نقض شديد حقوق بشر در ايران  اعتراضکشور و برای 
اطالعيه ای را بدين منظور به دو زبان فارسی و فرانسه صادر کرد و از 
ايرانيان مقيم بلژيک خواست که با تجمع در برابر هتل استانوپ بصورت 

مشترک خواهان قطع اعدام ها، آزادی تمام زندانيان سياسی، قطع شکنجه و آزار 
ده ها نفر از ايرانيان در تظاهرات . شوندو اذيت فعالين سياسی و مدنی در ايران 

شرکت کردند و با دادن شعارهايی به حمايت از خواسته های جمعيت  اعتراضی 
چندين کانال تلويزيونی . جنبش اعتراضی و دمکراتيک مردم ايران پرداختند

عربی، ترکی، بلژيکی، و انگليسی از تظاهرات کنندگان خبر و گزارش تهيه 
پيشتر نيز  بلژيک، -دفاع از جبهه جمهوری و دمکراسی در ايران جمعيت. کردند

يک نامه اعتراضی را به زبان انگليسی، آلمانی و فرانسه، خطاب به مديران 
تهيه و در سطح وسيعی در و هتل استانوپ " مرکز اروپائی مطالعات سياسی"

دو مراکز مربوطه . پخش کرده بود  سايت های اينترنتی و گروه های ايميلی
در آن نامه . ميلی شدند-توسط ايرانيان، بلژيکی ها و اروپائيان بمباران ای

شما حتمًا آگاه هستيد که نامبرده:" اعتراضی به مسئولين دو مرکز آمده بود 
نمايندگی دولتی را به عهده دارد که از طريق يک انتخابات تقلبی ) متکی(

در واقع آنها از طريق يک . غيردمکراتيک و غيرآزاد، بقدرت رسيده است
، بر سر کار آمده اند و بالطبع چنين 2009ژوئن  12کودتای انتخاباتی در تاريخ 

در بخشی ديگر از اين ". حکومتی از نظر مردم ايران کامًال غيرمشروع است
تا امروز، چندين هزار نفر در  2009ژوئن  12از :" نامه اعتراضی می خوانيم 

ايران دستگير شده اند؛ در حدود صد نفر از معترضين در جريان تظاهرات 
مسالمت آميز به قتل رسيده اند؛ صدها نفر در جريان دادگاه های کوتاه نمايشی به 

عالوه بر موارد فوق بايد به اعدام های بيشمار، حبس . زندان محکوم شده اند
زندانيان سياسی و ديگر موارد نقض حقوق بشر که از چندين سال قبل در ايران 

متاسفانه حکومت ايران به لحاظ اجرای حکم . روی داده اند، نيز توجه داشت
 ".اعدام نسبت به جمعيت کشور از رکورد بسيار بااليی در جهان برخوردار است

به مديران مراکز بلژيک  -جمعيت دفاع از جبهه جمهوری و دمکراسی در ايران 
طبعًا شما مجازيد که حق آزادی بيان را برای آقای :" مربوطه اعالم کرد که

منوچهر متکی فراهم کنيد، حقی که رژيم ايران از شهروندان ايرانی دريغ کرده 
اما به اين ترتيب شما، به عنوان تريبونی معتبر و عمومی، دست . است

مضافأ اين . انتخابی برای معامله با بخش توتاليتر حکومت ايران نيز زده ايد به 
که در اين ميان هيچ امکانی را برای نمايندگان اپوزيسيون دمکراتيک ايرانی 

ايرانيان تبعيدی در :" در آخر نامه اعتراضی ذکر شده بود که ". فراهم نکرده ايد
بلژيک مطمئنًا از حق آزادی بيان خود برای تظاهرات عمومی در برابر هتلی که 

و بدين طريق ايرانيان ". برنامه در آنجا برگزار خواهد شد، بهره خواهند گرفت
از ساعت هشت صبح با دادن شعارهايی بزبان فرانسه و فارسی از آقای منوچهر 

متکی پذيرائی کردند و بدين طريق نشان دادند که هر جا که نمايندگان حکومت 
جمهوری اسالمی ايران در خارج حضور يابند صدای ايرانيان دمکرات و 

آزاديخواه به عنوان اعتراض به صدا در خواهد آمد و از اين طريق صدای مردم 
 .ايران را بگوش افکار عمومی بلژيکی و اروپائی رسانده خواهد شد

حضور منوچهر متکی در بروکسل فرصتی برای ايرانيان ايجاد کرد که مجددًا 
در ميان اروپائی ها و بلژيکی موضوع نقض شديد حقوق بشر و وجود 

وسايل ارتباط جمعی   ديکتاتوری در ايران برجسته کنند و با حضور گسترده
بلژيکی و اروپائی حاضر در آکسيون های اعتراضی در اول و دوم ژوئن بشکلی 

نسبت به مسئله اختناق و سرکوب در   حساسيت افکار عمومی بلژيک و اروپا
 . ايران جلب شد

 علی صمد از بروکسل: گزارشگر
  2010دوم ژوئن 

 .مراسم عزاداری از سوی نيروهای امنيتی مورد اذيت و آزار قرار گرفتند
، به عنوان »جورج پولک«فيلم لحظه کشته شدن ندا آقاسلطان، برنده جايزه 

هر ساله از سوی دانشگاه  »جورج پولک«جايزه . بهترين فيلم خبری سال شد
 . در آمريکا به بهترين فيلم های خبری اهداء می شود »النگ ايلند«
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اعتراض دو روزه ايرانيان به وزير دولت كودتائي احمدي نژاد 
 در بروكسل

منوچهر متکی، وزير امور خارجه حکومت جمهوری اسالمی ايران، در تاريخ 
. اول و دوم ژوئن برای ديدار و مذاکره با مقامات اتحاديه اروپا به بروکسل آمد
در روز سه شنبه توسط کميسيون امور خارجه پارلمان اروپا، جلسه ای برای 

نمايندگانی . بحث و گفتگو با وزير خارجه دولت کودتائی احمدی نژاد گذاشته شد
از پارلمان اروپا بعنوان اعتراض به حضور ايشان با در دست گرفتن عکس 
هايی از ندا آقا سلطان به حضور او در پارلمان اروپا اعتراض کردند و نيز 

در . بشدت نقض خشن حقوق بشر را در ايران بصورت علنی محکوم کردند
در اعتراض به ) اروپرس و بيان(بيرون پارلمان اروپا توسط دو تشکل ايرانی 

دعوت کنندگان، و حضور منوچهر متکی در مرکز اروپا و نيز نسبت به نقض 
شديد حقوق بشر در ايران تظاهراتی در برابر پارلمان اروپا سازمان داده شده 

تعدادی از دوستان کانون زندانيان سياسی در شهر کلن آلمان برای اعتراض . بود
به حضور وزير امور خارجه ايران به بروکسل آمدند و در آکسيون ايرانيان در 

 .بروکسل شرکت کردند
کانال های تلويزيونی بلژيکی، انگليسی از آکسيون اعتراضی ايرانيان خبر و  

تلويزيون . گزارش تهيه کردند و مصاحبه هايی با شرکت کنندگان انجام دادند
ايزابل  "در اين تجمع خانم . ، به تظاهرات ايرانيان را بازتاب داد"ارونيوز"

معاون پارلمان اروپا بصورت کوتاه سخنرانی و بدين ترتيب با خواسته " دوران
چند روز قبل از حضور متکی در پارلمان . های ايرانيان اعالم همبستگی کردند

اروپا خانم ايزابل دوران يک بيانيه مطبوعاتی در رابطه با حضور منوچهر 
به :" ايشان در بيانيه خود اعالم کردند که . متکی در اتحاديه اروپا انتشار دادند

 عنوان معاون پارلمان اروپا و يکی از اعضای فعال در گروه نمايندگان پارلمان 
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 : جهات غيرقانونی بودن قراربازداشت موقت    -٧
 . مشخص نبودن اتهام منتسبه به موکل         -
عدم تناسب قراربازداشت موقت بايدباشرايط و اوضاع احوال متهم و          -

 .... شدت مجازات و
به قراراطالع (ممنوعيت صدرقراربازداشت موقت بمدت بيش ازيکماه         -

 ) ازموکل، قرارصادره بدوا بمدت دوماه تعيين شده است
 . لزوم تصريح و تفهيم حق اعتراض به قراربازداشت موقت به متهم          -
لزوم ارسال سريع پرونده به دادگاه بابت رسيدگی به اعتراض متهم به          -

 . قرار
 

نظربه اينکه قراربازداشت موقت آقای علی اکبرباغانی ،خالق صريح 
باتوجه به (موادقانون آيين دادرسی کيفری صادرگرديده است

استحضارحضرتعالی به مفاداين قانون و به جهت جلوگيری از اطاله کالم از 
ازمحضرمقدس دادستان عمومی و انقالب )آوردن شماره موادخودداری گرديد

تهران استدعا دارددستورفرمائيد پرونده اتهامی موکل درراستای رسيدگی به 
اعتراض اينجانبان به وکالت ازسوی ايشان به قراربازداشت موقت، دراسرع 

 . وقت به دادگاه صالحه ارسال گردد
بديهی است ارسال پرونده به دادگاه موجب نقض قراربازداشت غيرقانونی و 

صدور دستورتعيين قرارتامينی متناسب وخفيفترنسبت به آن ونهايتا آزادی 
 . موکل خواهدشد

ضمنا به جهت اعسار موکل ازپرداخت حق الوکاله، وکالت نامبرده بصورت 
 . تبرئی بوده و حق الوکاله ای دريافت نگرديد

 
 . ازتصديعی که بعمل آمدپيشاپيش پوزش می خواهيم

 باتقديم احترام  
    پيمان حاج محمودعطار
 مصطفی ترک همدانی  

 وکالی آقای علی اکبرباغانی 
 

اطالعيه ي سازمان جبهه ي ملي ايران در خارج از كشور در 
 مورد حمله ي اسرائيل 

 : اخبار روز

 های حامل کمک به غزه را محکوم ميکنيم  حمله ی اسرائيل به کشتی
 

های حامل کمک به غزه را به عنوان اقدامی در ادامه  حمله ی اسرائيل به کشتی
اين . تجاوزگرانه اين کشور به حقوق مردم فلسطين محکوم ميکنيم   سياستهای

روش های خشونت آميز هم در گذشته و هم در حال مانع اصلی برقراری صلح و 
آرامش در منطقه و عامل عمده ای برای رشد بنيادگرايی اسالمی در خاورميانه و 
ساير کشور های اسالمی بوده و از سوی ديگر بهانه ای برای يهودی ستيزی در 

دولت اسرائيل با کوتاه بينی همواره روی به حل نظامی . جهان گرديده است
مسايل و مشکالت خاورميانه نموده است در حاليکه کليد صلح پايدار در منطقه 

آگاهان و روشنفکران . تنها يک راه حل سياسی، مسالمت آميز و عادالنه است
اسرائيل سالهاست باين حقيقت توجه داشته اند و دولتهای غير مسئول و نظامی 

 . انديش خود را سخت مورد اعتراض قرار داده اند
ما بشدت نگران حال مردم ستمديده فلسطين ميباشيم و اميدواريم سازمان ملل و 
دولتهای بزرگ جهانی با توجه به مسئوليتهای خود برای حفظ صلح جهان، با 

جديت تمام جلوی اينگونه جنايات را گرفته و کوشش های الزم برای تآمين حقوق 
مردم فلسطين و برقراری صلح پايدار در منطقه، که بسياری از مشکالت صلح 

 . جهانی در گرو آنست، را بنمايند
 

 هيات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ايران در خارج از کشور 
 مهندس کامبيز قائم مقام 

 مهندس بهمن مبشری 

 دکتر همايون مهمنش 
  ٢٠١٠برابر اول ژوئن  ١٣٨٩سه شنبه يازدهم خرداد 

 

نامه وكالي دبير كانون صنفي معلمان ايران به دولت آبادي 
 دادستان تهران 

 :اخبار روز
علی اکبر باغانی، دبير کل کانون صنفی معلمان ايران، نامه ای به دادستان  

تهران نوشته اند و در آن اعتراض خود را به صدور قرار بازداشت برای 
 . موکلشان اعالم داشته اند

و در پی تجمع  ١٣٨۵به گزارش دانشجونيوز، باغانی پيش از اين در سال 
. اعتراضی معلمان در مقابل مجلس بازداشت شده و بعد از مدتی آزاد شده بود

وی اخيرا به همراه محمود بهشتی لنگرودی، ديگر عضو ارشد کانون صنفی 
 ٢٠٩معلمان ايران به اتهامات واهی مجددا بازداشت گرديده و هم اکنون دربند 

 . زندان اوين به سر می برد
نامه ی صادره از طرف وکالی باغانی خطاب به دادستان تهران، به همراه متن 

مصاحبه ای آقای پيمان حاج محمودعطار وکيل وی که در اختيار دانشجونيوز 
 : قرار گرفته است، در زير می آيد

 بنام خدا 
 جناب آقای دکتر عباس جعفری دولت آبادی 

 دادستان محترم عمومی و انقالب تهران 
 اعتراض به قراربازداشت موقت : موضوع
 باسالم 

احتراما،اينجانبان پيمان حاج محمودعطارومصطفی ترک همدانی ، باتقديم وکالت 
نامه ماخوذه ازآقای علی اکبر باغانی، وکالت خودراازسوی ايشان اعالم و بدين 

 . وسيله اعتراض خودرانسبت به قراربازداشت موقت ايشان اعالم می نماييم
 
اين کانون يکی از نهادهای . موکل دبيرکانون صنفی معلمان ايران می باشد    -١

، از کميسيون ماده ده احزاب وزارت کشور،  ١٣٧٨مردمی بوده که درسال 
پروانه تاسيس و فعاليت دريافت نموده و باتصويب اساسنامه آن توسط وزارت 

کشور ، فعاليت خودرا بصورت کامال قانونی ودرراستای ارتقای سطع آموزش و 
پرورش کشوراسالميان ايران و نيز منافع آموزگاران ودبيران و قشرفرهنگی 

 . کشورانجام داده است
 
تعدادی ازفرهنگيان ازجمله آقای باغانی ، در  ١٣٨۵در سال زمستان     -٢

اعتراض به عدم انطباق حقوق و مزايای معلمان باقانون مديريت خدمات 
کشوری، درمقابل ساختمان مجلس شورای اسالمی تجمع نمودندکه ازسوی 

نيروهای امنيتی بازداشت وپس از آنکه مدت مديدی ازايشان بی اطالع بوديم ، 
زندان اوين، درسلول انفرادی بسرمی  ٢٠٩مشخص گرديدکه دربازداشتگاه بند 

 . بردند
 
دادگاه انقالب اسالمی تهران ، موکل از  ١۵نهايتا ازسوی شعبه     -٣

آقای (اکثراتهامات مندرج درکيفرخواست معاون سابق دادستان عمومی وانقالب 
تبرئه گرديده و صرفاازحيث تبانی درارتکاب جرائم ضدامنيتی به پنج سال ) حداد

 . حبس تعليقی محکوم شد
 
اکنون مشخص نيست که آقای علی اکبرباغانی چه جرمی رامرتکب شده     -۴

است که درسالگردشهادت استادشهيدمرتضی مطهری و گراميداشت معلم ، ايشان 
بازداشت و پس ازمدتی بی اطالعی ازوضعيت وی و محل نگهداريش، اخيرا 

 . مطلع شديم) اوين ٢٠٩بند(ازطريق تماس باخانواده ازمحل نگهداری او 
 
به (درمالقاتی که در روزپنج شنبه موکل باخانواده اش در زندان اوين     -۵

داشت اظهارنمود که بازپرس رسيدگی کننده به )صورت تلفن وازپشت شيشه
برای موکل دوماه قراربازداشت ) که ازهويت ايشان نيز بی اطالع بود(پرونده 

 . موقت صادرکرده است
 
اکنون چنانچه اين موضوع صحت داشته باشد اينجانبان بااختيارمندرج دروکالت     -۶

نامه بشرح زيرنسبت به قراربازداشت موقت موکل اعتراض می نمائيم وچون از 
شعبه رسيدگی کننده و هويت قاضی محترم آن مرجع بی اطالع می باشيم،ازحيث 

مسووليت حضرتعالی بعنوان دادستان محترم عمومی و انقالب تهران که سمت 
سرپرستی برکليه قضات شاغل براين دادسراونظارت برحسن اجرای قوانين درآن 

مجموعه راداريد، اعتراض خودرارسما به محضرمقدس بزرگوارعرضه می داريم تا 
برابر مقررات ازطريق بازپرس  محترم رسيدگی کننده به اين اعتراض موردتوجه 

 . واقع و پرونده جهت رسيدگی به دادگاه ارسال گردد
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 گذاريم به تحريم ايران احترام مي: برزيل
 
 
 
 

 راديو زمانه
ايران است، اما در صورت   گويد با اين که مخالف افزايش تحريم برزيل می

تصويب قطعنامه عليه جمهوری اسالمی در شورای امنيت، اين کشور به اين 
 .ها احترام خواهد گذاشت تحريم

به گزارش آسوشيتدپرس، سلسو آموريم، وزيرخارجه برزيل که در مجلس سنای 
در صورت تصميم جهانی برای تشديد «گفت، تاکيد کرد  اين کشور سخن می

 «.گذاريم تحريم ايران، باوجود مخالفت برزيل، ما به اين تصميم احترام می
گری ميان غرب و ايران بر سر  برزيل همراه با ترکيه، در تالش برای ميانجی

تهران پس از مذاکره با اين دو کشور اعالم . برنامه اتمی جمهوری اسالمی است
 .کرد که با مبادله سوخت در خاک ترکيه موافق است

های غربی، به ويژه آمريکا توافقنامه تهران را برای  اين در حالی است که قدرت
  ارزيابی کرده و بر افزايش تحريم »های شورای امنيت گريز از تصويب تحريم«

 .جهانی جمهوری اسالمی تاکيد دارند
گری ترکيه و برزيل در پرونده ايران به  آقای آموريم در عين حال گفته که ميانجی

برزيل را »باراک اوباما، رئيس جمهوری آمريکا بوده و وی بود که  »تشويق«
 «.تشويق کرد ايران را برای بازگشت به مذاکرات اتمی ترغيب کند

داند و تهديد کرده در  آميز می ای خود را صلح های هسته جمهوری اسالمی فعاليت
 صورت تحريم بيشتر، روند همکاری 

 .خود با آژانس را تغيير خواهد داد
 

  :منوچهر متکی
 «شود تحريم ايران منجر به رويارويي مي»

 
 راديو زمانه

المللی جديد  های بين منوچهر متکی، وزير امور خارجه ايران هشدار داد که تحريم
 .تواند به رويارويی منجر شود ای، می  هسته  عليه ايران بر سر برنامه

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای متکی در دومين و آخرين روز از سفرش به 
بروکسل، پايتخت بلژيک گفت که برای حل و فصل مشکالت، تنها دو گزينه 

 .وجود دارد »رويارويی«و  «همکاری«
وی هشدار داد قطعنامه جديد شورای امنيت سازمان ملل عليه جمهوری اسالمی، 

 .است »رويارويی«مبنايی برای 
تواند  صدور قطعنامه حرکتی تقابلی و تخريبی است و می«: آقای متکی گفت

 «.های مناسب ايجادشده را از بين ببرد فرصت
کنند  آمريکا و کشورهای غربی از طريق شورای امنيت سازمان ملل تالش می

 .ها عليه ايران اعمال کنند دور جديدی از تحريم
ها چند ماه پس از آنکه مذاکرات تهران و غرب در اکتبر سال گذشته در  اين تالش

وين بر سر چگونگی مبادله سوخت مورد نياز رآکتور تحقيقاتی تهران شکست 
 .خورد، آغاز شده است

وزير امور خارجه ايران همچنين گفت که جمهوری اسالمی اميدوار است بيانيه 
 .تهران پاسخ مناسبی از غرب دريافت کند

ايران اعالم کرده که در جريان مذاکره با ترکيه و برزيل بر سر مبادله سوخت 
 .اتمى، توافق کرده است اين مبادله در خاک ترکيه انجام شود

درصدى خود  ٣.۵کيلوگرم سوخت  ١٢٠٠بر اساس اين توافق، قرار است ايران 
درصدى دريافت  ٢٠کيلوگرم سوخت  ١٢٠را به ترکيه ارسال کند و در مقابل 

 .کند
گويند جمهوری  نگرند و می های غربی به اين توافقنامه به ديده ترديد می کشور

 .های اتمی خود بهره ببرد خواهد از اين فرصت برای توسعه برنامه اسالمی می
ای ايران در چند روز گذشته با انتشار گزارش جديد  هسته  نگرانی از برنامه

 .ای افزايش يافته است المللی انرژی اتمی درباره اين برنامه هسته آژانس بين
المللی انرژی اتمی را  خود با آژانس بين  چين از تهران خواسته که همکاری

 .افزايش دهد

بمناسبت حمله كماندوهاي ارتش : نهضت مقاومت ملي ايران
 هاي صلح  اسرائيل به كشتي

 
 : اخبار روز

نهضت مقاومت ملی ايران حمله کماندو های ارتش اسراييل به کشتی های صلح 
و کشتار انسانهايی که با قبول خطر درصدد جلب توجه مردم جهان به سر نوشت 

ميليونها فلسطينی بی گناه و اسير در چنگال حماس در نوار غزه بوده اند را 
عملی مخالف روند صلح در منطقه و موازين انسانی تلقی کرده و آن را به شدت 

 . محکوم می نمايد
دولت اسراييل بايد بداند که دست زدن به چنين اعمال تروريستی آن هم توسط 
دولتی که مدعی دموکراسی است، مضافا زمانی که کمک های انسان دوستانه 

مردم جهان برای نجات جان انسان ها صورت می گيرد، نه تنها کمکی به حفظ 
امنيت اسراييل در منطقه نخواهد کرد، بلکه عمال به تقويت بيشتر نيروهای 

افراطی در منطقه و تشديد يهودی ستيزی در جهان منجر گرديده وآبی است که به 
 . آسياب اين دو جريان ريخته ميشود

 
 يازدهم خرداد ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و نه 

 ايران هر گز نخواهد مرد 
 نهضت مقاومت ملی ايران 

 

 عفو شماري از زندانيان بعد از انتخابات
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :راديو زمانه
عفو و تخفيف «ای رهبر جمهوری اسالمی با تقاضای  اهللا علی خامنه آيت

 .شدگان حوادث پس از انتخابات موافقت کرد تن از بازداشت ٨١ »مجازات
شدگان تقاضای  ای برای اين بازداشت صادق الريجانی رئيس قوه قضائيه، در نامه

ای با اين درخواست موافقت کرده  عفو و تخفيف مجازات کرده بود که آقای خامنه
 .است

 
واجد شرايط الزم جهت «آقای الريجانی در نامه خود نوشته که اين افراد 

 .اند تشخيص داده شده »برخورداری از عفو و يا تخفيف مجازات
ها به نتيجه انتخابات رياست جمهوری  بار پس از آغاز اعتراض اين برای نخستين

سال گذشته است که رهبر جمهوری اسالمی دستور عفو گروهی از 
 .دهد ها را می شدگان اين اعتراض بازداشت

شدگان  کار مجلس گفته بودند بازداشت پيش از اين گروهی از نمايندگان محافظه
 .، مشمول عفو رهبری خواهند شد»ندامت«حوادث پس از انتخابات در صورت 

آن دسته از «: آبادی، دادستان تهران نيز در اين هفته گفته بود عباس جعفری دولت
اند با بررسی  نادمان جرايم امنيتی بعد از انتخابات که درخواست عفو کرده

 «.شوند شان مشمول عفو و رافت اسالمی می وضعيت
کم چهار هزار نفر دستگير شدند که  ها به نتيجه انتخابات دست در جريان اعتراض

 .برند سر می ای همچنان در زندان به مدنی و رسانه -گروهی از فعاالن سياسی
های مدافع حقوق بشر، رهبران مخالفان دولت و بسياری از  مراجع تقليد، نهاد

اند  های قضائی خواسته های متعددی بارها از مقام فعاالن سياسی و مدنی در بيانيه
 .زندانيان حوادث پس از انتخابات را آزاد کنند
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 دو فعال مدنی و دانشجويی کرد در کرمانشاه دستگير شدند
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
خرداد ماه، حميدرضا و اشکان مصيبيان، از فعالين مدنی و  11روز سه شنبه 

 .دانشجويی کرد در کرمانشاه دستگير و به مکان نامعلومی منتقل شده اند
بنا به اطالع گزارشگران هرانا، حميدرضا مصيبيان فعال سابق دانشجويی بوده و 

 .در حال حاضر فعاليت های مدنی خود را در کرمانشاه دنبال می کند
 

اشکان مصيبيان نيز دانشجوی دانشگاه رازی کرمانشاه و عضو انجمن اسالمی 
 .دانشجويان اين دانشگاه است

وی به دليل فعاليت های دانشجويی که داشته به مدت دو ترم از تحصيل محروم 
 .شده است

 .شايان ذکر است که اين دو فعال مدنی و دانشجويی با يکديگر برادر هستند
 

 بازجويی مداوم يک فعال سياسی در شاهين شهر. بازداشت 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا
، مامورين وزارت اطالعات شاهين شهر، 1389خرداد ماه  3هفته گذشته مورخ 

وارد منزل يکی از فعالين سياسی اين شهر به نام آقاي پشتکوهی شده و اقدام به 
 .تفتيش منزل ايشان نمودند

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، اين ماموران که با حکم وارد منزل آقای 
پشتکوهی شده بودند، پس از يک ساعت جستجو تعدادی کتاب و نشريه و گوشی 

سيستم کامپيوتر متعلق به فرزندان ايشان را ضبط کرده و به گفته  2همراه و 
 .خودشان ايشان را برای پاره ای توضيحات بازداشت و به اداره اطالعات بردند

 .گفتنی است اين بازجويی ها تا امروز به طور مداوم ادامه دارد
پشتكوهي از فعالين باسابقه و قديمي حزب پان ايرانيست مي باشد و مامورين 

يكي ديگر از اعضاي قديمي اين "امنيتي علت اين بازجويی و تفتيش را حضور 
 .در منزل ايشان اعالم آرده اند"حزب

 
 احضار گسترده فعاالن دانشجويی دانشگاه علوم پزشکی 

 شيراز به کميته انضباطی
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا
نامه ی جنجال برانگيز و در عين حال عجيب انضباطی در  در پی توزيع آيين

دانشگاه علوم پزشکی شيراز، طی روزهای اخير، ده ها تن از دانشجويان اين 
 .اند دانشکده به کميته ی انضباطی احضار شده

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، دانشجويان احضار شده عموما افرادی هستند که 
اند و  پيش تر سابقه شرکت در تجمعات اعتراضی و فعاليت های سياسی را داشته

 . اند دانشجويان غيرسياسی کمتر با اين نوع احضارها مواجه شده
پوشش و اخالق "گفته می شود اين احضارها به دليل آنچه رعايت نکردن 

اين قبيل احضارها در دانشگاه . خوانده می شود، صورت گرفته است" اسالمی
 .سابقه بوده است علوم پزشکی شيراز طی چند سال اخير بی

 اعتراض ،بازداشت، مجازات
 بازداشت احمد محمدنيا از اعضای ستاد دانشجويی مهدی کروبی

 
 
 
 
 

 
 خبرگزاری هرانا

احمد محمد نيا عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشگاه صنعتی 
خردادماه  10نوشيروانی بابل و از اعضای ستاد دانشجوئی مهدی کروبی، مورخ 

 .توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد
به گزارش دانشجونيوز، اين فعال دانشجوئی در يکی از خيابان های اطراف 

دانشگاه نوشيروانی مورد يورش نيروهای امنيتی قرار گرفت و شاهدان عينی از 
 . ضرب وشتم وی در هنگام بازداشت خبر داده اند

تاکنون دليل بازداشت اين فعال دانشجوئی اقدام به تحريک دانشجويان دانشگاه 
خرداد ذکر شده است ولی  22برای برگزاری تجمع به مناسبت سالروز انتخابات 

 .تاکنون هيچ اطالعی از سالمتی وی از سوی خانواده اش گزارش نشده است
رئيس دانشگاه (احمد محمد نيا، دکتر جانعليزاده   گفته می شود شاکيان پرونده

 ی. بوده اند) رئيس حراست اين دانشگاه(و قربانی ) صنعتی نوشيروانی بابل
کی از مسئولين حراست دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل که خواست نامش فاش 

محمد نيا توسط حفاظت اطالعات ناجا بازداشت شده و تا کنون : "نشود گفته است
: وی در ادامه افزوده است  ."تحت فشار برای اعتراف گيری قرار گرفته است

احمد محمد نيا در بازداشتگاهی در کنار اراذل و اوباش و همچنين مجرمين "
و مسئولين بازداشتگاه مجرمين را تحريک می کنند  خطرناک قرار گرفته است 

 .تا محمد نيا را مورد ضرب و شتم قرار دهند
گفتنی است احمد محمد نيا عضو ستاد دانشجوئی مهدی کروبی در انتخابات 

دهمين دوره رياست جمهوری بود که در سال گذشته چندين بار از سوی وزارت 
 .اطالعات احضار و مورد بازجوئی قرار گرفته بود

 
 ضرب و شتم شديد رضا ملک در سلول انفرادی

 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
رضا ملک معاون سابق تحقيق و بررسی وزارت اطالعات که اخيرا به سلول  

انفرادی منتقل شده است توسط گارد زندان به شدت مورد ضرب و شتم قرار 
 .گرفته است

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، زندانی امنيتی رضا ملک معاون سابق تحقيق و 
بررسی وزارت اطالعات که در هشتم خرداد ماه به دليل توهين به رهبری به 

زندان اوين منتقل می شود پس از تحمل يک هفته انفرادی  240سلول انفرادی بند 
با زدن دستبند  240توسط مامورين مسلح گارد زندان به همراه باباپور رئيس بند 

به صورت قپانی و چشم بند اقدام به ضرب و شتم شديد وی می نمايند که در اثر 
 .ضرب و شتم اين زندانی دنده وی شکسته شده و به حالت بی هوش درآمده است

 
آقای رضا ملک که هم اکنون دچار جراحات فراوانی شده است هم اکنون به 

زندان اوين منتقل شده است و مسئولين زندان از رسيدگی پزشکی به  8اندرزگاه 
 .اين زندانی سر باز می زنند

به پايان  88شايان ذکر است مدت محکوميت رضا ملک در خرداد ماه سال 
رسيده است و ماموران وزارت اطالعات به دليل انتشار فيلم اين زندانی از سوی 
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران از آزادی وی ممانعت به عمل آورده اند و 

 .از قوه قضائيه در خواست صدور حکم مجددا برای اين زندانی نمودند
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بازداشت و به اتهام عضويت در پژاک به  ١٣٨۶اهل ماکو، در سال  رستم ارکيا
 .اعدام محکوم شد
به اتهام اقدام عليه امنيت  ١٣٨٧، در آبان ماه ١٣۶١متولد سال  حسين خضری

از سوی دادگاه  -پژاک  -ملی از طريق همکاری با حزب حيات آزاد کردستان 
 .به اعدام محکوم شد ٨٨انقالب اروميه در شهريور 

در شهر کرمانشاه بازداشت و به اتهام عضويت در  ٨٧در دی ماه  انور رستمی
 .يک حزب کردستانی، محارب شناخته شد و محکوم به اعدام گرديد

بازداشت و به اتهام محاربه از طريق همکاری با  ٨٧، در سال سيد جمال محمدی
 .به اعدام محکوم شد -پژاک  -حزب حيات آزاد کردستان 

همزمان با دستگيری  ٨٧اهل شهرستان سلماس که در سال  سيد سامی حسينی
ديگر فعال سياسی کرد سيد جمال محمدی بازداشت و به اتهام محاربه از طريق 

 .به اعدام محکوم شد -پژاک  -همکاری با حزب حيات آزاد کردستان 
 .سی ساله اهل شهر ميانداوب، که به تيرباران محکوم شد ايرج محمدی

دستگير و به  ١٣٨۶ساله، معلم بازنشسته در سال  ۵٠ محمد امين آگوشی
 تيرباران محکوم شد

آذر  ١٢دستگير شد و در  ١٣٨۶ساله اهل پيرانشهر در سال  ۴٠ احمد پوالدخانی
در دادگاه نظامی شهر اروميه، به اتهام جاسوسی و عضويت و همکاری در  ٨٨

 .به تيرباران محکوم شد -پژاک  -حزب حيات کردستان 
ساله اهل بانه، به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و محاربه در  ٢۶ عزيز محمدزاده

در بانه دستگير  ١٣٨٨مهر  ٢١در تاريخ . دادگاه شهر سقز به اعدام محکوم شد
 .و پس از مدتی به زندان مرکزی سقز منتقل شد

 
 يورش نيروهای امنيتی به منزل صبا واصفی و 

 بی خبری مطلق از وی
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا
نيروهای امنيتی با حضور در منزل صبا واصفی، فعال حقوق بشر برای 

بازداشت وی اقدام کردند اما به دليل حضور نداشتن او در منزل، موفق به 
اين درحالی است که تا اين لحظه هيچ خبری از وضعيت . بازداشتش نشدند

 .واصفی در دست نيست
خرداد ماه،  11شنبه  به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر امروز سه

نيروهای امنيتی برای دومين بار، با حضور در منزل صبا واصفی، به تفتيش 
های تحقيقاتی،  ها، فايل ها، يادداشت بخشی از کتاب"منزل او پرداختند و 

 . او را ضبط کردند" های شخصی، دفترچه تلفن و دوربين عکس
صبا واصفی، امروز برای پيگيری پرونده يک متهم محکوم به اعدام به شهريار 

اين امر . رفته بود، اما تا اين لحظه بازنگشته و هيچ خبری از وی در دست نيست
 .نگرانی در مورد وضعيت وی و احتمال بازداشت او را افزايش داده است

ماه، واصفی از تدريس محروم و از دانشگاه شهيد بهشتی  دی 30پيش از اين، در 
وی پژوهشگر، فعال حقوق بشر و جنبش زنان است که از سال . اخراج شده بود

 .در دانشگاه شهيد بهشتی مشغول به تدريس بود 85
 

انتقال ياشار کارا زندانی سياسی اهل کردستان ترکيه به زندان 
 قزوين

 خبرگزاری هرانا
ماه،  دنبال اعتصاب شماری از زندانيان سياسی اروميه در اواخر فروردين به 

روز گذشته ياشار کارا، از زندانيان زندان اروميه، به زندان قزوين انتقال داده 
 .شد

به گزارش راديو زمانه، ياشار آارا، زندانی سياسی اهل آردستان ترآيه آه به 
 . سال حبس محكوم شده به زندان قزوين انتقال داده شده است سه

ماه از محكوميت خويش را در زندان  17علت انتقال اين زندانی سياسی آه مدت 
اروميه سپری آرده، اعتصاب در اعتراض به پخش مواد مخدر در زندان عنوان 

 .شده است
چنين از زندان اروميه، خبر احتمال انتقال هشت زندانی سياسی ديگر آه در  هم

 .اعتصاب فروردين ماه شرآت آرده بودند، گزارش شده است

 طناب دار بر گلوی کردستان
 گزارشی از وضعيت زندانيان سياسی کرد محکوم به اعدام

 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
های مخالف جمهوری  محاربه، عضويت و همکاری با احزاب معاند و گروه 

زندانی محکوم به اعدام در کردستان  ١۵ی  اسالمی؛ اتهاماتی مشابه در پرونده
پس از گذشت سه هفته از اعدام چهار شهروند کرد به اتهام محاربه . است

ها نسبت به اجرای احکام زندانيان سياسی کرد محکوم به اعدام همچنان  نگرانی
های سياسی  کند که آيا موج ديگری از اعدام ادامه دارد و اين سوال را مطرح می

 در پيش است؟
های سياسی در کردستان، تنها به تاريخ سياسی ايران معاصر و استقرار  اعدام

ها در اين  شود اما بيشترين تعداد اعدام حکومت جمهوری اسالمی محدود نمی
 ۵گردد به  های کردستان در اين دوران باز می دوره بوده است، نخستين اعدام

نفر در کردستان  ٨٣٢، ١٣٧٠پس از آن و تنها تا سال . ١٣۵٨شهريور 
 . تيرباران شدند

سال از اسقرار حکومت جمهوری اسالمی در ايران،  ٣٠امروز پس از گذشت 
ارديبهشت پنج  ١٩در . سياست دولت مردان در کردستان همچنان اعدام است

 .شهروند ايرانی که چهارنفرشان کرد بودند در زندان اوين به دار آويخته شدند
های  ها از جمله اشتراک عالوه بر اتهامات، روند نامشخص دادرسی اين پرونده

 .های زندانيان سياسی محکوم به اعدام است پرونده
به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر اسامی فعاالن کرد محکوم به اعدام به 

 :شرح زير است
در سنندج  ٨۶دانشجوی رشته مهندسی صنايع، اول آبان  اهللا لطيفی حبيب

ی اول  طی دادگاهی چند دقيقه ای، در شعبه ١٣٨٧تيرماه  ١٠در . بازداشت شد
دادگاه انقالب اسالمی سنندج از سوی قاضی حسن بابايی به جرم اقدام عليه امنيت 
ملی و تبليغ عليه نظام به اعدام محکوم شد و در پی اعتراض وی به اين حکم در 

اتهام وی . در دادگاه تجديد نظر مجددا به اعدام محکوم شد ٨٧بهمن ماه ١٠تاريخ 
چندی پيش، . اعالم شده است -پژاک  -ارتباط با حزب حيات آزاد کردستان 

برخی منابع خبری، اعالم کردند که حکم اعدام اين زندانی سياسی، برای تاريخ 
 .خرداد به دادگستری سنندج ابالغ شده است ١٧

به اتهام همکاری با  ١٣٨٨در ماکو، که در سال  ١٣۶١متولد سال  زينب جالليان
به اتهام محاربه از  ٨٨حکم اعدام او در آذرماه . حزب پژاک به اعدام محکوم شد

. طريق عضويت در گروه پژاک صادر شده و در ديوان عالی کشور تأييد گرديد
وکيل زينب جالليان، خيليل بهراميان اعالم کرد موکلش  ١٣٨٨اسفند  ١۵در 

پس از گذشت يک ماه از ناپديد شدن زينب جالليان، مشخص شد . ناپديد شده است
 .جالليان به زندان اوين منتقل شده است

، اهل سنندج به اتهام محاربه از طريق فعاليت تبليغی و پور اهللا گلپری حبيب
قانون مجازات  ١٩٠و  ١٨۶ی  عضويت در يک حزب مخالف نظام به استناد ماده

منابع . اسالمی از سوی دادگاه انقالب شهر مهاباد به اعدام محکوم شده است
ارديبهشت در اعتصاب غذای  ٢٢اند که وی، از روز  مختلف خبری تاييد کرده

 .برد نامحدود به سر می
پس از يک سال . در اصفهان دستگير شد ١٣٨٧در ارديبهشت ماه  رشيد آخکندی

به اتهام محاربه از سوی دادگاه انقالب سنندج حکم اعدام  ١٣٨٨فروردين  ٢١در 
 .گرفت

دستگير شد و از  ١٣٨٧ساله، اهل بانه در نهم مهرماه سال  ٣٠ شيرکوه معارفی
شعبه . سوی شعبه اول دادگاه انقالب سقز متهم به محاربه و به اعدام محکوم شد

نيز ديوان عالی کشور حکم  ٨٨تجديد نظر استان حکم را عينًا تاييد و در مهر  ۴
 .را تاييد کرده است
، اهل روستای ئيلوو منطقه تيلکو از توابع شهرستان سقز، که در مصطفی سليمی

به عضويت يکی از احزاب اپوزيسيون کرد درآمد، سه سال به  ١٣٨٠سال 
از حزب  ٨٢پس از آن، در سال . همکاری با حزب مورد اشاره پرداخت

سليمی به . سليمی در نهاوند واقع در استان لرستان دستگير شد. مطبوعش جدا شد
 .اتهام محاربه و با حکم قطعی اعدام در زندان مرکزی سقز است
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 نادمان جرايم پس از انتخابات عفو می شوند
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
آن دسته از نادمان جرايم : "عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران گفت
شان  اند با بررسي وضعيت امنيتي بعد از انتخابات که درخواست عفو کرده

 ."شوند مشمول عفو و رافت اسالمي مي
 

به گزارش ايسنا، عباس جعفري دولت آبادي درباره اقدامات قوه قضائيه براي 
از نظر قانون اساسي : "عفو محکومان قطعي جرايم امنيتي بعد از انتخابات گفت

پيشنهاد عفو محکومان از وظايف ذاتي رياست قوه قضائيه است و بعد از حضور 
و نشان دادن اقتدار نظام  88بهمن سال  22شکوهمند مردم در راهپيمايي روز 

اند  در برخورد با فتنه گران، دستور بررسي عفو محکوماني که ابراز ندامت کرده
و داراي شرايط مقرر در قانون هستند از سوي رياست محترم قوه قضائيه به 

 ." مسووالن قضايي ابالغ شد
در اين رابطه جلسات متعددي در قوه قضائيه تشکيل : "آبادي افزود جعفري دولت

شده و با توجه به اينکه عفو امري کارشناسي و فني است و مستلزم اخذ نظرات 
کارشناسي و احراز ندامت محکومان و ارزيابي آخرين وضعيت افراد مشمول 

عفو است، قوه قضائيه با اخذ نظرات نهادها و مسووالن ذيربط اقدام، و فهرست 
نهايي محکومان مشمول عفو را تهيه کرده که به زودي توسط رياست قوه قضائيه 

 ."براي مقام معظم رهبري ارسال خواهد شد
اين عفو از موضع اقتدار نظام انجام گرفته و صرفا : "دادستان تهران اضافه کرد

همچنين فهرست افراد .شود که درخواست عفو داشته باشند نادماني را شامل مي
مشمول عفو پيشنهادي متناسب با نوع محکوميت، وضعيت محکومان و رفتار 
آنان تهيه شده است و اين اقدام قوه قضائيه نشانگر چهره عدالت و رافت نظام 

دهد که آنها پس از ظلم  اسالمي پس از مجازات خطاکاران است و نشان مي
توانند از رافت  بزرگي که نسبت به نظام مرتکب شدند، با ابراز ندامت مي

 ."اسالمي برخودار شوند
دادستان تهران همچنين در پاسخ به سوالي درباره پيشنهاد برخي نمايندگان 
اصولگراي مجلس مبني بر عفو برخي از محکوم نادم جرايم امنيتي بعد از 

اين پيشنهاد بسيار خوبي است اما قبل از پيشنهاد نمايندگان : "انتخابات گفت
محترم، قوه قضائيه حسب وظيفه ذاتي طي چند ماه گذشته به وظيفه خود عمل 

 ."کرده است
الزم به ذکر است که جعفری دولت آبادی چندی پيش با حضور در جمع زندانيان 

 .بنويسند" توبه نامه"از آن ها خواسته بود که 
 

 مقصود کرمی، دانشجوی دانشگاه عالمه ممنوع الورود شد
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا
مقصود کرمی، از دانشجويان رشته فلسفه دانشگاه عالمه تهران هنگام ورود به  

اين دانشگاه با ممانعت مسئوالن حراست مواجه شد و به وی گفته شد که 
 .الورود است ممنوع

گزارش آفتاب، مقصود کرمی دانشجوی ترم آخر فسلفه در اعتراض به حکم  به
صادر شده، با در دست داشتن پالکاردی که روی آن خطاب به رئيس اين دانشگاه 

مقابل درب ورودی اين دانشگاه ايستاده " حکم غير قانونی چرا؟"نوشته شده است 
 . گويی مسئوالن دانشگاه شده است است و خواهان پاسخ

های رسيده علت صدور حکم برای اين دانشجو، شرکت در تجمعی  بنابر گزارش
ها  بوده است که دانشجويان اين دانشگاه در اعتراض به اخراج مرتضی مردی

 استاد گروه فلسفه در اوايل ترم جاری برگزار کرده بودند

 ادامه اعتصاب غذای حبيب اهللا گلپری پور
 زندانی کرد محکوم به اعدام

 
 
 
 
 
 

 
 خبرگزاری هرانا

اعتصاب غذای حبيب اهللا گلپری پور، زندانی سياسی کرد محکوم به اعدام ادامه 
 .دارد و بر همين اساس وی از لحاظ جسمانی در معرض خطر جدی قرار دارد

 
پور  اهللا گلپری خسرو آردپور، فعال حقوق بشر ضمن تاييد خبر اعتصاب حبيب

اردی بهشت در  22اين زندانی سياسی از روز : "در تماسی تلفنی به زمانه گفت
 ." زندان مهاباد دست به اعتصاب غذا زده است

صدور حکم اعدام و  پور، در اعتراض به اعتصاب گلپری  ی وی، ی خانواده گفته به
 .های اعمال شده در قبال وی در زندان است نيز محدوديت

وگويی با آژانس خبری موکريان اعالم کرده  تر در گقت وکيل اين زندانی، پيش
پور، به اتهام محاربه از طريق فعاليت تبليغی و  اهللا گلپری بود که موکلش حبيب

قانون مجازات  190و  186ی  عضويت در يک حزب مخالف نظام به استناد ماده
 .اسالمی از سوی دادگاه انقالب به اعدام محکوم شده است

 
 وضعيت نامعلوم بهروز جاويد تهرانی 

  در پی انتقال به سلول انفرادی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
وضعيت بهروز جاويد تهرانی، زندانی سياسی محبوس در زندان رجايی شهر 

 .خردادماه به سلول انفرادی منتقل شده، نامعلوم است 10کرج که مورخ 
بنا به اطالع گزارشگران هرانا، مسئوالن زندان از رساندن برخی وسائل 

ضروری به دست آقای جاويد تهرانی که توسط برخی از زندانيان تهيه شده بود، 
ممانعت به عمل آوردند و گفته اند که فرستادن هيچ وسيله ای برای زندانيان 

محبوس در سلول انفرادی عموما و برای بهروز جاويد تهرانی خصوصا، ممکن 
  .نيست

 .شواهد حاکی از فشار مسئوالن بر اين زندانی سياسی است
هم چنين از سرنوشت بهرام تصويری و محسن بيک وند، دو تن ديگر از 

 .زندانيانی که تازه به سلول انفرادی منتقل شده اند نيزاطالعی در دست نيست
بهرام تصويری به دليل شکستی دست و پا و محسن بيک وند بر اثر سوختگی 
بدن، وضعيت جسمی نامساعدی دارند که اکنون و پس از منتقل شدن به سلول 

انفرادی و عدم رسيدگی پزشکی، ايشان از لحاظ جسمی در معرض خطر جدی 
 .قرار گرفته اند

تير به همراه بهرام تصويری، محسن  18بهروز جاويد تهرانی، از قربانيان قيام 
بيک وند و تنی چند از ديگر زندانيان تحت فشار و شکنجه در زندان رجايی 
شهر، به تازگی و در پی انتشار اسناد شکنجه و تجاوز به زندانيان در زندان 

 .رجايی شهر به سلول انفرادی منتقل شده اند
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 نوري زاد را شالق نزنند؟ محمدچرا 
 
 
 
 
 

 
 :کلمه

بايد فرياد بزنند که ده ضربه . اتفاقا بايد نوری زاد را شالق زد.چرا شالق نزنند 
ده ضربه برای وقف کردن خودت در مناطق . شالق برای بسيجی بودنت

ده ضربه برای تعهدت و ده ضربه . ده ضربه برای راوی فتح بودنت .محروم
برای انديشه ی مهار نشدنی ات و خودشان خواهند فهميد که جايی برای توهين و 

 .آقای علم الهدی نخواهد ماند
در خبرها آمده بود که حکم شالق و سه سال و نيم حبس محمد نوری زاد : کلمه

تجديد  ۵۴دادگاه انقالب انقالب صادر شده بود ،در شعبه  ٢۶که توسط شعبه 
 نظر عينا تاييد شد

محمد نوری زاد جهاد گر، نويسنده و مستند ساز به دليل نوشتن سه نامه 
 »القضات شهر سقوط قاضی«سرگشاده خطاب به رهبری و يادداشتی با عنوان 

در اعتراض به رئيس قوه قضائيه، دستگير و به اتهام تبليغ عليه نظام، توهين 
به رهبر، رئيس قوه قضائيه، رئيس جمهور و امام جمعه مشهد به زندان و 

 .شالق محکوم شده است
در باره تاييد جکم نوری زاد با فاطمه ملکی همسر وی “ کلمه”خبرنگار 

 . مصاحبه کوتاهی انجام داده است که می خوانيد
خانم نوری زاد آيا شما تصور می کرديد که حکم آقای نوری زاد عينا تاييد 

 شود؟
با توجه به اليحه ای که وکيل ايشان نوشته بودند و ما هم مطالعه کرديم بنظر 

اما متاسفانه بنظر ميرسد که اينگونه نبوده و . ميرسيد که به متن اليحه توجه کنند
متن اليحه را مطالعه نکرده اندو حداکثر مجازات را برای ايشان در نظر گرفته 

من شخصا انتظار داشتم حکم تعديل بشود ولی اگر آقايان چنين تشخيص داده . اند
 .اند ما هم حرفی نداريم

به نظرتان چرا کوچکترين تخفيفی به نوری زاد داده نشده است و حتی حکم 
آيا فکر می کنيد آنها واقعا يک سينماگر و .شالق او را نيز تاييد کرده اند

 روزنامه نگار را می خواهند شالق بزنند؟
بايد فرياد بزنند که ده ضربه . اتفاقا بايد نوری زاد را شالق زد.چرا شالق نزنند 

ده ضربه برای وقف کردن خودت در مناطق . شالق برای بسيجی بودنت
ده ضربه برای تعهدت و ده ضربه . ده ضربه برای راوی فتح بودنت .محروم

برای انديشه ی مهار نشدنی ات و خودشان خواهند فهميد که جايی برای توهين و 
 .آقای علم الهدی نخواهد ماند

آيا بعد از تاييد حکم با آقای نوری زاد صحبتی کرده ايد؟واکنش و نظر ايشان در 
 اين باره چيست؟

 خير هنوز صحبت نکرده ايم
ايا تحمل داريد همسرتان همه اين سه سال و نيم را در زندان باشد و حتی شالق 

 بخورد؟
هر حکمی که اين قضات صادر ميکنند اگر واقعا کمک ميکند به جاری شدن 

اما اگر . صداقت ، حقيقت و پاکی در جامعه که مبارک آنها و مبارک ما باشد
در مورد .اينطور نباشد که نيست خدا ناظر است و چه قاضی ای بهتر از خدا

 . ما هم مثل خانواده ی ديگر زندانيان.ما را ز سر بريده می ترسانيد , تحمل هم 
 اقدام بعدی شما و آقای نوری زاد برای پيگيری های بيشتر حقوقی چيست؟

دادستان به ما گفته بودند که بگذاريد آزاد شود ،بعد از آن پنج نفر که نوری زاد 
را در زندان کتک زده بودند ،شکايت کنيد و قول داده بودند که آزاد ميشود که 

اما حاال ما پيگير شکايت مان از آن افراد که . متاسفانه ما با بدقولی مواجه شديم
 .ايشان را در زندان مورد ضرب و شتم قرار داده بودند هستيم

 و سخن آخر
 آن روز همايون که به عالم قفسی نيست…ای مرغ گرفتار بمانی و ببينی

 دو تن از معلمين در بند آزاد شدند 
 

محمود بهشتی لنگرودی به همراه عليرضا هاشمی دو تن از : خبرگزاری هرانا
 . معلمان بازداشتی شب گذشته از زندان اوين آزاد شدند

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون 
صنفی معلمان و علی رضا هاشمی، دبير کل سازمان معلمان با قيد وثيقه در 

 . شب گذشته از زندان اوين آزاد شدند ١٠ساعت 
شايان ذکر است اين دو نفر به همراه علی اکبر باغانی دبير کل کانون صنفی 

اردی بهشت سالجاری و در آستانه هفته معلم در ايران  ٨معلمان در تاريخ 
 . بازداشت شده بودند

گفتنی است، باغانی به همراه تنی چند از اعضای کانون صنفی معلمان همچون 
اسماعيل عبدی، رسول بداغی، هاشم خواستار و محمد داوری هم چنان در 

 .زندان بسر می برد
 

درباره ي فشارهاي  «شوراي دفاع از حق تحصيل»بيانيه 
 حاكميت بر دانشجويان محروم از تحصيل 

 اخبار روز
ی معيوبی هستيم که حاکميت برای دانشجويان ساخته  امروزه ما شاهد چرخه

های علمی از تحصيل  های واهی و به رغم شايستگی ها را به بهانه آن. است
کند و زمانی که  کند؛ اخراج می دار می کند؛ ستاره کند؛ تعليق می محروم می

طلبی و  روند جزای عدالت شان می ها به دنبال حقوق از دست رفته آن
 . شان، سال ها حبس و تبعيد می شود خواهی حق

دار و عضو شورای دفاع از حق  به تازگی ضياء نبوی دانشجوی ستاره
گناهی، نزديک به يک سال  تحصيل، دانشجويی که تا به امروز در عين بی

برد، در دادگاه تجديد نظر با اتهام مجعوِل محاربه  است که در زندان به سر می
 . سال حبس و تبعيد در شهرستان ايذه محکوم کرده است ١٠وی را به 

اين در حالی است که هيچ مدرکی دال بر توجيه اين اتهام در پرونده وی وجود 
گويا اين حکم ظالمانه در جای ديگری جز دادگاه تجديد نظر تهران . ندارد

 . صادر شده است
طور که ضيا نبوی هم گفته بود اين حکم توجيهی جز انتقام گيری از  همان

ها و افشاگری های شورای دفاع از حق تحصيل و ضيا نبوی به  روشنگری
عنوان عضو پيگير اين شورا، ندارد که در روزهای پيش از انتخابات با 

ترين شکل ممکن وجود دانشجويان محروم از تحصيل را به  ترين و آرام مدنی
 . های مداوم حاکميت به جامعه نشان دادند رغم تکذيب

به باور ما نيز هدف از اين حکم و ديگر احکامی که برای فعاالن اين شورا 
صادر شده است، نظير شش سال حبس قطعی برای مجيد دری، سه سال و 

چهار ماه حبس برای مهديه گلرو و بازداشت طوالنی مدت و غير قانونی شيوا 
 . نظرآهاری، ارعاب دانشجويان برای عدم پيگيری حقوق قانونی شان است

کنيم با اعالم نتايج آزمون کارشناسی  همان گونه که در اين روزها مشاهده می
ی ديگری از دانشجويان با استعداد ايرانی از حق انسانی تحصيل  ارشد عده

از ديگر سو با زندانی کردن دانشجويان به مدت طوالنی عمال . محروم شده اند
 . حق تحصيل را از آنان سلب می کنند

ما معتقديم صدور احکام بی پايه و غير حقوقی مانند آنچه بر ضيا رفت و يا 
سال زندان برای بهاره هدايت و شش و نيم سال زندان برای ميالد  ٩حکم 

اسدی، دو عضو دفتر تحکيم وحدت، نگهداری زندانيان در شرايط بسيار بد و 
غير بهداشتی که برای مثال در مورد مجيد دری اعمال می شود، از سر 

استيصال حاکميتی است که در مقابل دانشجويان فرهيخته و در عين حال منتقد 
 . راهی جز زندان و شکنجه نمی شناسد

شورای دفاع از حق تحصيل ضمن محکوم دانستن اين حکم و ديگر احکام 
پايه و اساس مبنی بر محکوميت اعضای شورا، خواستار لغو اين احکام و  بی

خواه که جرمی جز حق  تر اعضا و ديگر دانشجويان آزادی آزادی هر چه سريع
 . طلبی ندارند، است

کند به رغم شرايط سخت و فشارهای وارده و خالف تصور  شورا تاکيد می
آنانی که می پندارند فعاليت اين شورا با بازداشت اعضای آن متوقف خواهد 

ی اعضای خود و  شد؛ فعاليت های خود را تا پس گرفتن کامل حقوق سلب شده
آميز  های مدنی و مسالمت ی دانشجويان محروم از تحصيل ايران با شيوه همه

 . دهد و در اين راه هراسی از زندان و آزارهای حاکميت ندارد ادامه می
 

 ١٣٨٩خرداد  ١٢ -شورای دفاع از حق تحصيل



 : همبستگی با خانواده های شهدای جنبش اعالم می دارد که
مردم سبز استان مازندران بار ديگر همگام با دانشجويان در شرف آزمون "

سخت ديگری قرار گرفته اند و با حضور سبز خود بر مطالبات خود ايستادگی 
خرداد در جای  ٢٢می کنيم و محکم تر از پيش در راهپيمائی باشکوه روز 

جای استان هميشه سبز مازندران شرکت می کنيم و می دانيم که هرگونه فشار، 
باشد که ظلم و استبداد سر ... آغاز سربلندی مردم ما است...آزار، شکنجه و

 . تعظيم در مقابل نجابت و پايمردی فرود بياورد
 

 به اميد ايران آباد و آزاد 
 جنبش سبز استان مازندران 

 ٨٩خرداد 
 

 جمعه در مقابل پارلمان هاي اروپايي ! نه به اعدام
 

 : اخبار روز
ژوئن در برابر  ۴جمعی از کردهای مقيم انگلستان، نروژ و المان روز جمعه 

پارلمان های کشورهای اروپايی گرد می آيند تا به اعدام مخالفان سياسی در 
در اطالعيه ای که به اين مناسبت منتشر شده چنين آمده . ايران اعتراض کنند

 : است
 

 ! نه به اعدام
 تا لغو حکم اعدام کليه زندانيان سياسی و مدنی از پای ننشينيم 

ژوئن تجمع کردهای مقيم انگلستان؛ آلمان و نروژ در مقابل ساختمان  ۴جمعه (
 ) پارلمان

 ! آزاديخواهان مقيم اروپا
خرداد جهت مقابله و ٢٢بار ديگر رژيم جمهوری اسالمی در آستانه سالروز 

 . مهار جنبش آزاديخواهی مردم ايران به ماشين اعدام روی آورده است
با ” چهارنفرشان کرد بودند“زندانی سياسی و مدنی که  ۵اعتراض به اعدام 

حرکت متحدانه و گسترده مردم کردستان در اعتصاب سراسری و همراهی 
مردم آزاده ايران در داخل و خارج از کشور با موضع مشترک احزاب سياسی 

 . در سی سال اخير بی نظير بوده است
نفر از زندانيان مبارز و دگر انديش و اعالم  ٢۴با صدور حکم اعدام بيش از 

تاريخ اجرای حکم اعدام برخی از آنان؛ از جمله زندانی کرد حبيب اهللا لطيفی 
خرداد ماه امسال؛ رژيم قرون وسطائی جمهوری اسالمی بار ديگر  ١٧در 

ماهيت ضدانسانی خود را؛ در برابر مردم جهان بخصوص بشريت متمدن و 
 . ترقيخواه به نمايش گذاشته است

 ! هم ميهنان متعهد مقيم اروپا
در آستانه اجماع جهانی در محکوميت ماجراجويی های برنامه اتمی جمهوری 

اسالمی در سازمان ملل متحد؛ بياييد در صفی متحد و يکپارچه در برابر 
ندای  ١٨الی  ١۶ژوئن از ساعت  ۴پارلمان کشورهای اروپايی در روز جمعه 

اعتراض خود را نسبت به اعدام آزاديخواهان در ايران به گوش نمايندگان 
 ! مردم اروپا و بشريت ترقيخواه برسانيم

ما امضا کنندگان اين فراخوان با توجه به قريب الوقوع بودن اين اعدام ها برای 
متوقف کردن ماشين کشتار زندانيان بی گناه ؛ ايرانيان مقيم اروپا را به شرکت 

 ! هر چه فعاالنه تر در اين حرکت اعتراضی نه به اعدام فرا می خوانيم
 سرفراز و پر توان باد جنبش آزاديخواهی مردم ايران 

 
 جمعيت کردهای مقيم بريتانيا 

 ) چاک(کوردوسايد واچ کميته شرق کردستان 
 : شامل. جمعی از تشکل های مدنی و مدافع حقوق بشر درشهرهای آلمان

 جمعيت همبستگی ايرانيان مهر 
 جمعيت کردهای مدافع حقوق بشر کلن 
 جمعيت پشتيبانان حقوق بشر در ايسن 

 مادران صلح در دورتموند 
 پشتيبانان جنبش دمکراسی در شهر بوخوم 

 دانشجويان موج سبز در کلن و وابريتال 
 اتحاد برای ايران در شهرهای کلن و بن 

 کميته مشترک نيروهای شرق کردستان در نروژ

 اعزام نيروهاي سركوبگر از شهرستان ها به سوي تهران 
 
 :اخبار روز 
خرداد، گسيل نيروهای  ٢٢همزمان با فراخوان های مختلف تجمع در روز  

 . سرکوب از شهرستان ها به سوی تهران آغاز شده است
به گزارش فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، در روزهای اخير تعداد 
زيادی از نيروهای سپاه پاسداران و بسيج استان گيالن به سوی تهران گسيل 

نيروهای اعزام شده به سوی تهران تحت عنوان کاروان زائران پياده . شدند
خرداد ماه وارد شهر قزوين شدند و  ٨اين نيروها روز شنبه . خمينی هستند

آنها برای ايجاد جو رعب . روز يکشنبه اين شهر را به قصد تهران ترک کردند
و وحشت دو روز در معرض ديد مردم در شهر قزوين بودند و سپس به سوی 

 . تهران حرکت کردند
شاهدان عينی در شهر قزوين گفته اند که سازمانده اين هيات ها سپاه پاسداران 

گيالن است و آنها با تشکيالت نظامی و وسايل سرکوب مانند ماشين های 
هدف ظاهری اين هيات ها شرکت در مراسم . ضدشورش و باتون مجهز هستند

 . سالمرگ خمينی می باشد
شواهد حاکی از آن است که برای جلوگيری از : اين گزارش می افزايد

 .بهمن دارند ٢٢اعتراضات مردم قصد پادگانی کردن تهران را همانند روز 
 

 بيانيه جنبش سبز استان مازندران 
 

 : اخبار روز
خرداد بيانيه ای تحت  ٢٢در آستانه ی سالگرد  »جنبش سبز استان مازندران«

در اين بيانيه مردم . منتشر کرده است »...آزمون ديگری در راه است«عنوان 
خرداد  ٢٢استان مازندران به برگزاری راه پيمايی های اعتراضی در روز 

 : دعوت شده اند
 

انتخاباتی که . خرداد می گذرد ٢٢قريب به يک سال از انتخابات سرنوشت ساز 
مردم با شور و اميد به پای صندوق های رای رفته تا آينده حساس کشوری که در 
سراشيبی سقوط قرار داشت را رقم بزنند، ولی کودتاچيان ظالم نه تنها به اصول 

احترام نگذاشتند، بلکه با تقلبی فاحش اميد ) يعنی رای مردم(اوليه دموکراسی 
. به ياس بدل کرده اند) خسته از زخم های استبداد را(مردم را بازسازی اين ديار 

اين تنها پايان ماجرا نبود و رژيم مستبد و کودتاگر در مقابل خواسته های نجيبانه 
با گلوله و کشتار و سرکوب پاسخی " رای من کجاست؟"ملتی که فرياد برآورد 

 . وحشيانه ارائه کرد
شکل گرفت و اين بار شکل  ٨٨خرداد  ٢٢بی شک تاريخ جديد معاصر ايران از 

مبارزه ملتی که صدها سال زير چکمه استبداد قرار داشته اند و قد خم نکرده اند 
به صورت مدنی ترين شکل ممکن و به دور از خشونت تغيير يافته و جواب 

حاکمان . را با اعطای شاخه گلی پاسخ می گويد... هرگونه ناسزا، تحقير، شکنجه
مستبدی که هيچ گونه تعهدی به نسبت به جان انسانها نداشته اند و به صورت 

علنی مردم را به خاک وخون می کشند امروز دم از نقض حقوق بشر در غزه 
می زنند و دريغا که دل پست ترين ديکتاتورهای جهان از اين حرف اين رژيم 

 . کودتااگر به درد آمده است
امروز شاهد آن هستيم که بی ادعاترين و ناشناخته ترين کبوترهای سبز اين ديار 

پاک در گمنام ترين و مخوف ترين زندان ايران يعنی زندان متی کالی بابل در 
کنار مجرمين و تبهکاران خطرناک به جرم اينکه بر سر آرمان های جنبش سبز 

قد خم نکرده اند، ... ايستادگی کردند و در مقابل زندان، شکنجه، اخراج و تعليق و
امروز زندان متی کالی بابل تبديل به شعبه دوم دانشگاه های استان . اسير شده اند

مازندران شده است و اين زندان در يک سال اخير تبديل به خانه دوم اساتيد و 
 . دانشجويان غيور اين ديار سبز شده است

صدور حکم ناباورانه سيد ضيا نبوی دانش آموخته دانشگاه صنعتی نوشيروانی 
بدل شده است و صدور " خار چشم استبداد"که اين روزها در شمال ايران به نماد 

صدها ترم احکام تعليق و چندين سال احکام حبس برای دانشجويان دانشگاه های 
استان مازندران گواه کارنامه پويا و درخشان دانشجويان و مردمی بی ادعا و 

غريبی است که در يک سال اخير هرگونه فشار و رنج را متحمل شده اند ولی 
 . هرگز بر سر آرمان های جنبش سبز کوتاهی نکرده اند

اين بار با درس گرفتن از تجربيات يک سال اخير جنبش سبز استان مازندران 
همگام با ساير مردم و تجديد پيمان با آرمان های جنبش سبز و اعالم حمايت از 

 زندانيان سياسی به ويژه کبوترهای غريب زندان متی کالی بابل و اعالم 
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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
United 4 Iran - Düsseldorf  

 

 خرداد  22فراخوان مشترك به تظاهرات در : كلن
 

 : اخبار روز
 برگزاری سالگرد جنبش اعتراضی مردم ايران 

 ! عليه سرکوب و اعدام
 ! برای آزادی و انتخابات سالم و آزاد

های انسانی  در سالگرد آغاز جنبش بزرگ مردم ايران؛ در پشتيبانی از خواسته
  ):٢٠١٠ژوئن  ١٢( ١٣٨٩خرداد  ٢٢مردم کشورمان؛ روز شنبه 

 برای تامين آزادی، حقوق اساسی مردم و استقرار دمکراسی در کشور  -
عقيدتی، آزادی احزاب، مطبوعات و  –ی زندانيان سياسی برای آزادی همه -

 . ها، و برگزاری انتخابات سالم و آزاد رسانه
 . گرد خواهيم آمد... برای توقف ماشين سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام -

مردم ايران دست در دست هم به چالش سنگين با استبداد حاکم بر کشور 
کنند و از هموطنان خارج  ها برای آزادی و عدالت مبارزه می آن. اند برخاسته

 . از کشور خود انتظار دارند تا پژواک فريادشان باشند
در اين راستا، حرکت مشترک سالگرد جنبش اعتراضی مردم ايران، در اين 

 . روز و در شهر کلن برگزار خواهد شد
های ايرانی استان  اين حرکت با همکاری گروهی از نهادها و کانون

است که در  تدارک ديده شده -استان غربی آلمان  - »فالن نوردراين وست«
 . ها اعالم خواهد شد تری از آن در رسانه  روزهای آينده جزئيات بيش

ما امضاکنندگان اين فراخوان برای هر چه بهتر برگزارشدن اين همايش، از 
ها، صميمانه استقبال  ها و انجمن پشتيبانی و همکاری ديگر نهادها، کانون

 . کنيم می
 

  ١٩تا  ١٧ساعت  -) ١٣٨٩خرداد  ٢٢( - ٢٠١٠ژوئن  ١٢شنبه : زمان
به طرف  Neumarktاز  »مارش سکوت«شروع با  -شهر کلن : مکان

Heumarkt  و سپس گردهمايی درHeumarkt  
 
 کلن  -جمعيت کردهای مدافع حقوق بشر  -١
 آخن  -کميته همبستگی با اعتراضات مردم ايران -٢
 ) بن –کلن (اتحاد برای ايران  -٣
 ِاِسن  -پشتيبانان دمکراسی و حقوق بشر  -۴
 مادران صلح دورتموند  -حاميان مادران عزادار در ايران  -۵
بوخوم، (کانون دفاع از حقوق بشر، آزادی و دمکراسی  -ايران آزاد -۶

 ) دورتموند
 کلن  -گروه همبستگی با مادران عزادار ايران -٧
کلن، ِاِسن، دورتموند، (فالن  کميته جمعی از ايرانيان نورد راين وست -٨

 ) دوسلدورف، بوخوم
 جمعيت پشتيبانی از مبارزات دموکراتيک مردم ايران ـ کلن  -٩
 جوانان و دانشجويان موج سبز ـ کلن  -١٠
 جوانان مستقل  -١١
 دوسلدورف  –اتحاد برای ايران  -١٢
 مونستر  –پشتيبانان جنبش سبز  -١٣
 کلن  –انجمن پويا  -١۴
 ) هئيت تحريريه سايت آذربايجان(چپ دمکرات آذربايجان  -١۵
 ) اويسپا(جوانان، دانشجويان و فعاالن سياسی مستقل ايرانی  -١۶
 خانه همبستگی مهر  -١٧
 آخن  -آورد   کانون ره -١٨

 : پشتيبانان اين مراسم
 »ما هستيم« -١

 خرداد در خارج از كشور 22فراخوان به تظاهراتهاي 
 ما ايستاده ايم سبز تر از هميشه

 نخستين سالگرد جنبش سبز آزاديخواهی و عدالتخواهی 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
جنبش سبز در واقع رويارويی ملتی است با خشن ترين و بی رحم ترين نظام 

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 

،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

مهمترين دست آورد اين جنبش خواست تغيير در درون جامعه بود که رژيم 
 . 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

وظيفه ايرانيان برون مرز، پشتيبانی از مبارزات و منافع ملت ايران ، پاسخ 
 به پاس از خود گذشتگی زنان و مردان . فعاالنه به نداهای حق طلبی آنان است 
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 اكسيون اعتراضي زنان و مادران ايراني كلن در دوسلدورف 
 

 اخبار روز 
کلن به دعوت مادر فرزاد   گروهی از مادران و زنان ايرانی: گزارش دريافتی -

کمانگر تصميم گرفتند که يک آکسيون اعتراضی بر عليه اعدام در مقابل پارلمان 
 ..در آلمان برگزار کنند Nordrheinwestfalenاستا ن

 روز اول
نفره از شرکت کنندگان در اين آکسيون، با معاون اول رئيس پارلمان  ۴يک گروه 

حاوی اسناد و   ايالتی در دوسلدرف مالقات کردند و عالوه بر ارائه يک پوشه
اند، دو  های انجام شده و ليست عزيزانی که حکم اعدام گرفته عکس هايی از اعدام

 :مورد خواسته های خود را با اين نماينده و معاون پارلمان مطرح کردند
 فشار به دولت ايران برای متوقف کردن اعدام ها. ١
کوشش برای حفظ جان اپوزيسيون ايران، با توجه به ناپديد شدن آقای داريوش . ٢

 .شکوف کارگردان منتقد جمهوری اسالمی
 .معاون پارلمان قول داد که با اقدامات زير معترضين را در اهدافشان ياری دهد

 ارسال نامه اعتراضی به شخص سفير ايران در آلمان
 ارسال گزارش اين مالقات به پارلمان آلمان و تقاضای اقدام مناسب

های معترضين به خانم مرکل ، نخست وزير  ارسال گزارش مالقات و خواستٔه
 آلمان

روز دوم يک گروه سه نفره از مادران و زنان ايرانی با يک عضو حزب 
اند  های آلمان مالقات کرد و راجع به اعدام ها و افرادی که حکم اعدام گرفته چپ

کند با او  و خطری که از طرف جمهوری اسالمی اپوزيسيون ايران را تهديد می
در اين مالقاتمدارکی ارائه شد که قول داده شد گزارش به فراکسيون . گفتگو کرد
های اعتراضی  ها در برلين فرستاده شود و از آنها خواستٔه شود نامه حزب چپ

    .ها در ايران شوند ارسال شود و خواهان توقف اعدام
 
 

 !ما به خرداد پر از حادثه عادت داريم
 !هموطن

 !خرداد پر حادثه يک ساله شد. يک سال گذشت
 !يادتان هست؟

 !ی يک پارچه سبز وطن خيابان ها
 !تظاهرات ميليونی سکوت

 !سرود يار دبستانی و اهللا اکبر شبانه
 !صدای گلوله و بوی گاز اشک آور

 !ندا با سرمه خون
 !سهراب با سربند سبز

 !زندان، شکنجه و اعترافات دروغين
 !مادران عزادار و پارک الله

 !ی دربند ی با حجاب و شيوا ها مجيد ها
 !محرم سبز و عاشورای خونين

 !اوين و جوخٔه اعدام
 !آری ما به خرداد پر از حادثه عادت داريم

 
 !هموطن

برای زنده شدن خاطرات خرداد سبز، بار ديگر در اين خرداد صبر به خيابان 
 !آييم  می

ها و سهراب ها، همدرد با مادران سياهپوش وطن و هم  همگام و همصدا با ندا
 !آييم تا خردادی ديگر بسازيم  پيمان با زنان و مردان دربند استبداد به خيابان می

 !همراه شو هموطن، ما بيشماريم
 ما پيروزيم، زيرا بزرگترين اعتراض ما، اميد ماست

 :کند هامبورگ دعوت می -خرداد  ٢٢گروه 
 ٢٠١٠ يونی ١٢ - ١٣٨٩خرداد ٢٢: زمان 

  ١٢: ساعت 
 : مکان و مسير تظاهرات 

 
Hamburg  
Marschroute: Theodor-Heuss-Platz 
(S-Dammtor ) ,Gänsemarkt , 
Jungfernstieg,Mönckebergstraße, 
Kirchenallee, Hamburger Hauptbahnhof 
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های دولتی در صادرات کاالهای صنعتی  های دولتی و يارانه ها و شرکت بنگاه
الريجانی نيز در سخنان خود بر اين دو نکته انگشت گذاشته . شود مربوط می

دولت در صادرات صنعتی خوانده " های جانبی کمک"او با انتقاد از آنچه . است
رئيس  ».اسم اين آار صادرات نيست بلكه صادرات بايد طبيعی باشد«گفت 

های دولتی را نادرست  برخی از شرکت" واگذاری"ی  مجلس همچنين شيوه
اگر تصور شود با اين «ی شرکت مخابرات گفت  عنوان کرد و با اشاره به نمونه
مخابرات با کنار گذاشتن رقيبانی  ».شود اشتباه است تغيير تابلوها آيفيت ايجاد می
 .ی سپاه پاسداران واگذار شد های زير مجموعه از بخش خصوصی به موسسه

 عراق و افغانستان مقصد يک پنجم کاالهای ايران
گيرد که حدود يک ماه پيش وزير  انتقادهای الريجانی در حالی صورت می

 »فاصله آمار صادرات و واردات«های دولت برای کاهش  بازرگانی از برنامه
 به گزارش پايگاه اطالع رسانی دولت، مهدی غضنفری ششم . خبر داده بود

ارديبهشت، از برگزاری نخستين جلسه شورای عالی توسعه صادرات غيرنفتی 
 .ی او در آن چهار پيشنهاد به تصويب رسيده است اطالع داد که به گفته

های شورای عالی توسعه صادرات  ی وزير بازرگانی در يکی از مصوبه به گفته
های تابعه نيز اجازه داده  به شرکت کشتيرانی جمهوری اسالمی ايران و شرکت«

ميليارد ريال از سود سهم دولت را برای اعمال تخفيف در  ٢٠٠شد ساالنه حداقل 
ظاهرا  ».نرخ حمل کاالهای صادراتی جمهوری اسالمی ايران پرداخت کنند

هايی است که  های دولتی به اين منظور از جمله سياست اختصاص يارانه
. انجامد داند و معتقد است به غيرطبيعی بودن صادرات می الريجانی نادرست می

بيشترين حجم کاالهای غيرنفتی ايران به دو کشور عراق و افغانستان صادر 
شود که روی هم حدود يک پنجم کاالهای ايرانی را به کشورهای خود وارد  می
 .کنند می

 

 مجريان سركوب چه تاثيري دارد؟“انتشار فهرست 
 

 :دويچه وله
 

المللی حقوق بشر در ايران منتشر شده  شان در گزارش کمپين بين افرادی که نام
های نظامی قضايی و اجرايی جمهوری اسالمی  است، از جمله باالترين مقام

با اين حال انتشار . هايی که از مصونيت بااليی نيز برخوردارند ه چهر. هستند
تصاوير و مشخصات اين عده به عقيده فعاالن حقوق بشر حداقل اين تاثير را دارد 

اند ادامه  هايی که تاکنون در پيش گرفته ها زياد هم با خيال راحت به روش که آن
 .ندهند

 :اسامی اين افراد در گزارش بدين قرار است
نيروهای تحت امر او : حسين طائب، فرمانده وقت بسيج درجريان انتخابات ١-

در جريان ضرب وشتم مردم، قتل معترضان، زندانی کردن و شکنجه کسانی که 
 .به صورت مسالمت آميز تجمع کرده بودند مشارکت داشتند

غالمحسين محسنی اژه ای، وزير وقت اطالعات درزمان انتخابات و دادستان  -٢
مقامات وماموران اطالعاتی تحت مسووليت وی مسوول زندانی : کل کشور فعلی

کردن، شکنجه و تالش برای اخذ اعترافات اجباری دروغين تحت فشار از صدها 
تن از فعاالن حقوق بشر، مخالفان سياسی، روزنامه نگاران، دانشجويان و 

 .سياستمداران اصالح طلب هستند
نيروهای تحت فرمان احمدی : اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی-٣

مقدم حمالت خشونت بار عليه معترضان که به صورت مسالمت آميز تجمع کرده 
بودند، حمله و تخريب حريم شخصی شهروندان و همچنين حمله شبانه به خوابگاه 

 .دانشگاه تهران را هدايت کردند
او حکم کلی برای : سعيدمرتضوی، دادستان وقت تهران درزمان انتخابات -۴

دستگيری صدها فعال اجتماعی وسياسی، روزنامه نگار و فعاالن دانشجويی را 
در برخی مواقع تاريخ حکم دستگيری افراد که امضای وی را بر آن . صادر کرد

او همچنين . است ٨٨خرداد  ٢٢بوده است مربوط به دو روز قبل از انتخابات 
مسوول فرستادن تظاهرکنندگان خيابانی به بازداشتگاه کهريزک است که درآنجا 
بازداشت شدگان مورد شکنجه و بدرفتاری قرارگرفته و در نتيجه چهار تن کشته 

 .اند شده
محصولی به عنوان وزير : صادق محصولی، وزير کشور در زمان انتخابات -۵

کشور مسووليت همه نيروهای پليس و نيروهای تحت امر دروزارت کشور را به 
نيروهای تحت امر او مسووليت حمله به خوابگاه دانشگاه . عهده داشته است

 .تهران درروزهای پس از انتخابات را به عهده دارند
 درجريان دادگاه های : دادگاه انقالب ١۵قاضی ابوالقاسم صلواتی رييس شعبه  -۶

 
 
 
 
 
 
 

 واردات كاالهاي صنعتي چهار برابر صادرات
 
 
 
 
 
 

 : دويچه وله
ها، مانند بخش کاالهای  کاهش صادرات و افزايش واردات در برخی از حوزه

گويد  علی الريجانی، رئيس مجلس می. کننده پيدا کرده صنعتی، ابعادی نگران
 .چهار برابر بودن واردات صنعتی به نسبت صادرات يک عدم تعادل جدی است

  
مطابق آمار اتاق . تراز بازرگانی ايران با بسياری از کشورهای جهان منفی است

سه  ٨٨های اداره گمرک، در سال  بازرگانی و صنايع و معادن تهران و گزارش
کشور امارات متحده عربی، چين و آلمان به ترتيب بيشترين صادرات را به 

در اين ميان رکورددار امارات است که با بيش از . اند جمهوری اسالمی داشته
ميليارد دالر نزديک به چهار برابر کشور دوم کاال به ايران صادر کرده  ١۶
 .است

ميليارد و پانصد ميليون دالر کااليی که به  ٢۵اين سه کشور در برابر بيش از 
ميليارد و پانصد ميليون دالر از اين  ۶اند، وارداتی در حدود  ايران صادر کرده

کل واردات ايران  ١٣٨٨بنابر گزارش اتاق بازرگانی در سال . اند کشور داشته
 ٢١ميليارد دالر و کل صادرات غير نفتی اندکی بيش از  ۵۵اندکی کمتر از 

بخش بزرگی از محصوالتی که در آمار رسمی کاالهای . ميليارد دالر بوده است
 .های پتروشيمی هستند شوند فرآورده خوانده می »غيرنفتی«

 کره جنوبی و ترکيه دو الگوی پيشرفت؟
ميليارد و ششصد و پنجاه ميليون دالر کاال از  4جمهوری اسالمی در سال گذشته 
ميلون دالر صادرات به اين کشور داشته  ٣۴۶آلمان وارد کرده و در مقابل تنها 

ميزان منفی بودن تراز بازرگانی ايران با اغلب کشورهای صنعتی تقريبا . است
ميليارد دالر  ١١ميالدی حدود  ٢٠٠٨ايران در سال . به همين شکل است

ميليارد دالر از اين نوع محصوالت وارد  ۴٠صادرات صنعتی داشته و در مقابل 
، با اشاره به اين ارقام ٨٩خرداد  ١٢علی الريجانی صبح امروز، . کرده است

 ».ايم آه اين يك عدم تعادل جدی است برابر صادرات واردات داشته ۴ما «گفت 
رئيس مجلس با مقايسه ايران با کره جنوبی سهم بزرگ کاالهای صنعتی در 
کره . تجارت اين کشور را راه درست قرار گرفتن در مسير پيشرفت خوانده است

درصد  ٨۶ميليارد دالر صادرات صنعتی داشته که  ٣۶۵جنوبی در سال يادشده 
به گزارش خبرگزاری ايلنا الريجانی . شود کل صادرات اين کشور را شامل می

اگر بخواهيم در ميدان رقابت با آشورهايی آه در قلمرو ما قرار «گفته است 
گرا  دارند، قرار بگيريم و از منابع نفتی جدا شويم، بايد استراتژی صنعتی برون

 .کند او ترکيه را الگوی اين استراتژی معرفی می ».داشته باشيم
 افزايش واردات، کاهش رشد اقتصادی
نژاد، واردات در ايران سيری صعودی  از زمان روی کار آمدن محمود احمدی

به اعتقاد . ميليارد دالر بود ٣٩کل واردات اندکی بيش از  ٨۴سال . داشته است
اهميت دادن به صنايع داخلی  کارشناسان توجه به ورود کاالهای خارجی و کم

مطابق . های توليدی و افزايش بيکاری است يکی از عوامل اصلی کاهش فعاليت
رسد  برنامه چهارم توسعه رشد اقتصادی کشور بايد به بيش از يازده درصد می

 .در حالی که اکنون کمتر از هشت درصد است
برخی از ناظران معتقدند همين اطالعات مربوط به رشد اقتصادی نيز دقيق و 

 " خصوصی سازی"ی  يکی از انتقادها در اين زمينه به نحوه. واقعی نيست



14 

 1389خرداد ماه   13

هايی نظير آنچه روز گذشته در بروکسل نمايندگان اتحاديه اروپا در مقابل  واکنش
هايی فراتر از  تواند قدم کنيد جامعه جهانی می متکی انجام دادند يا اين که فکر می

 اين بردارد؟
  

يکی از نظر داخل ايران . ما اينجا دو نوع واکنش را مدنظرداريم :هادی قائمی
ديگری اتفاقاتی که در يکسال . ايم است که ما دو واقعيت را کنار هم قرار داده

های  ها و حتی تجاوزها و بازداشت کشتارها، شکنجه. گذشته در ايران افتاده است
ای که انجام شده است، و از آن طرف معافی کامل  های غيرعادالنه ای ودادگاه فله

اند، همه را کنارهم گذاشتيم  از مجازات توسط مجريان آن و داليلی را که آورده
شود و ما درخواست مجازات،  که هيچ گونه دليل حقوقی و قانونی حساب نمی

اما از آنجايی که . محاکمه، تحقيق و تفحص را در مورد نقش اين افراد داريم
داخل ايران در يکسال گذشته هيچ قدمی در اين راه برداشته نشده است، همچنان 

 المللی بايد با شناسايی و تحريم اين افراد از طريق منع  بين براين باوريم که جامعه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها به کشورها و انسداد هر گونه دارايی که در کشورهای خارج ممکن  سفر آن
است داشته باشند، اين پيام را به دولت ايران برسانند که اين افراد ممکن است که 

المللی چنين معافيتی برايشان  در ايران از مجازات معاف باشند، ولی در سطح بين
 .وجود ندارد
 کنيد که اين مسأله در داخل ايران چه تأثيری بگذارد؟ فکر می

طرفی قوه قضاييه  ی عدالت و قضاوت و بی در داخل ايران به طور کلی ما مسأله
اجرای عدالت در کشور است و   ی ايم که اگر اين قوه جدًا نماينده را پيش کشيده

تواند در قبال اتفاقاتی که  کند، چه گونه می حتی با قوانين محدود ايران عمل می
افتاده است، کامًال ساکت باشد و هيچ کدام از اين افراد را مورد تحقيق و تفحص 

اميدواريم که درون ايران حاکميت به اين نتيجه برسد که اين افراد . قرار ندهد
شده است و در افکار عمومی داخل خود ايران هم هيچ گونه  اعمالشان شناخته

 .اند توانند توجيه کنند که چرا اين افراد مورد تعقيب قانونی قرار نگرفته نمی
روی کسانی که از   تواند باشد، و همين طور تأثيرش روی جو عمومی چه می

آنان در اين اطالعيه به عنوان مردان خشونت، مجريان و مروجان سرکوب نام 
نفر  ١۵چون در گزارش آمده است که اين افراد فقط همين . برده شده است

 نيستند؟
تعداد افراد بسيار بيشتر . کنيد، اين گروه محدودی است همان طور که اشاره می
دانيم که صدها هزار نفر در اعتراضات بعد از  ما می. از اين پانزده نفر است

دهند که تحت ضرب و شتم،  انتخابات شرکت داشتند و با چشم خودشان گواهی می
اين موجب . اند اند و حتی شاهد کشتارها بوده بازداشت و شکنجه قرار گرفته

شود که به طور کلی قوه قضاييه ايران بخصوص نتواند افکار عمومی را  می
کنند، مجوزی است برای  تعبيرش می »حفظ نظام«ها  توجيه کند، برای آنچه آن

ما اميدواريم که . ی حقوق بشر در ايران های وسيع و نقض گسترده اعمال خشونت
وگوها به حدی رسد که اين گونه افراد نتوانند با  ها و گفت ی ايران بحث در جامعه

 .هايی ادامه دهند دست باز در آينده به چنين سرکوب
های  ها و تصاويری در سايت بعد از شروع اعتراضات به انتخابات، افراد و نام

. نام برده شده بود »ها لباس شخصی«ها به عنوان  اينترنتی منتشر شد که از آن
به نظر شما طرح . شان منتشر شد ها عکس افرادی که به منظور شناسايی آن

 تواند بر اذهان عمومی داشته باشد؟ هايشان، چه تأثيری می اسامی افراد و چهره
توانند به اين صورت  چون اين افراد نمی. تواند داشته باشد تأثير بسيار مهمی می

هر گونه خشونتی را اعمال کنند و از مجازات فرار کرده و در خود جامعه ايران 
های آينده اين گونه افراد از سوی  شک و ترديدی نيست که در پی ماه. زندگی کنند

افکار عمومی طرد خواهند شد و حضورشان در حاکميت موجب خواهد شد که 
و اگر حاکميت بخواهد هر گونه ادعايی از . مهر تأييد اعمالشان حساب شود

ای که اين افراد انجام  های گسترده اجرای عدالت داشته باشد، بايد به خشونت
 .اند، رسيدگی کند داده

 نيلوفر خسروی: گر مصاحبه
 بهمن مهرداد: تحريريه

های دستگيرشدگان  نمايشی بعد از انتخابات صلواتی يکی از سه قاضی پرونده
او بيش از يک صد تن از زندانيان سياسی، . های برگزار شده بوده است دادگاه

 .فعاالن حقوق بشر و معترضان را به زندان های طويل المدت محکوم کرده است
قاضی “ حکم اعدام نيز توسط وی صادر شده است به نحوی که عنوان  ٩حداقل 
 .را برای وی به ارمغان آورده است ”مرگ

عالی ترين مقام : سيدحسن فيروزآبادی رييس ستادکل نيروهای مسلح ايران -٧
نظامی ايران که مسووليت هدايت نيروهای نظامی از جمله سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی و نيروی انتظامی راکه درجريان سرکوب نقش موثری داشتند را به 
عليه معترضان   نيروهای تحت نظر او سرکوبی بی رحمانه. عهده داشته است

 .اند ای انجام داده های فله جو و دستگيری وبازداشت مسالمت
نيروهای تحت : محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی -٨

های پس از انتخابات  فرمان او به صورت مستقيم نقش مهمی در جريان خشونت
 و دستگيری دگرانديشان ، سياستمداران اصالح طلب، روزنامه نگاران و فعاالن 

 .سياسی به عهده داشتند -اجتماعی
او مسووليت : دادگاه انقالب اسالمی ٢٨قاضی محمدمقيسه، رييس شعبه  -٩

رسيدگی به پرونده بسياری از بازداشت شدگان و فعاالن سياسی بعد از انتخابات 
او نه تنها احکام زندان طويل المدت بر اساس . را به عهده داشته است ٨٨خرداد 

اتهامات بی اساس صادر کرده بلکه حداقل سه حکم اعدام برای معترضان بعد از 
 .انتخابات صادر کرده است

 ٢٢بعد از انتخابات رياست جمهوری : آهللا جنتی دبيرشورای نگهبان آيت -١٠
جنتی بی مهابا خواستار صدوراحکام اعدام برای معترضان بوده و  ٨٨خرداد 

هايش هماهنگی کامل با نيروهای سپاه پاسداران و نيروهای  لحن وی در سخنرانی
خوانده، اتهامی که می تواند “ محارب”او کرارا معترضان را . امنيتی داشته است

جنتی مداوما خواستار مجازات اعدام برای . مجازات مرگ به همراه بياورد
 .معترضان از قوه قضاييه شده و اجرای چنين احکامی را حمايت کرده است

او کرارا از : يداهللا جوانی رييس اداره سياسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی -١١
عليه  (اعتراف گيری اجباری(های سخت بازجويی  اعمال خشونت و اعمال روش
اظهار نظرهای جوانی بخشی از کيفرخواست عليه . معترضان حمايت کرده است

دهد که نشان دهنده آن است که سپاه پاسداران  معترضان را به خود اختصاص می
با توجه به اظهارات .(های بعد از انتخابات نقش کليدی داشته است  در بازجويی

 .(وی درمورد اعترافات زندانيان سياسی
او به صورت مداوم از اعمال خشونت عليه : اهللا حسينيان نماينده مجلس روح -١٢

مخالفان حمايت کرده و خواستار استفاده از مجازات مرگ عليه ناراضيان بوده 
او يکی از طراحان اليحه ای در مجلس بود که با فوريت به مجلس ارايه . است

شد که به موجب آن زمان تجديد نظر برای افرادی که به محاربه محکوم شده 
اگر چه اين طرح از دستورکار مجلس خارج . داد روز کاهش می ۵بودند را به 

جو بعد از  شد اما اقدام وی عملی صريح برای تسريع اعدام معترضان مسالمت
 .انتخابات به شمار می رود

سعيدی به : علی سعيدی نماينده رهبر درسپاه پاسداران انقالب اسالمی-١٣
های بعد از انتخابات و همچنين  صورت آشکار ازنقش سپاه پاسداران در سرکوب

استفاده از خشونت عليه شهروندان ايرانی دفاع کرده به نحوی که چنين مواضعی 
او را به يکی از بلندپايه ترين مقامات حکومتی تبديل کرده که از عملکرد دستگاه 
های امنيتی اطالعاتی پشتيابی کرده و زمينه ادامه فعاليت هايشان را فراهم آورده 

 .است
پس از : آيت اهللا محمد تقی مصباح يزدی عضو مجلس خبرگان رهبری -١۴

انتخابات رياست جمهوری وی به صراحت از اعمال خشونت شديد يا حتی 
استفاده از مجازات اعدام برای مبارزه با مخالفان قانونی سخن گفت و در ترويج 

اگر چه آيت اهللا . و تشويق مجازات اعدام برای معترضان نقش مهمی را ايفا کرد
مصباح يزدی مسووليت اداری در جريان برخورد با معترضان بعد از انتخابات 
نداشته است، اما با توجه به جايگاه وی در نزد دستگاه های امنيتی، اطالعاتی و 
قضايی بيم آن می رود که چنين نظرياتی يکی از داليل صدور احکام محاربه و 

 .اعدام مخالفان باشد
حسين شريعتمداری مديرمسوول روزنامه کيهان يکی از افرادی است که از  -١۵

طلب را به انقالب مخملی  نخستين روزهای پس از انتخابات کانديداهای اصالح
 .متهم کرد و در ترويج و تشويق خشونت عليه معترضان نقش کليدی داشته است

تعريف وروايت شريعتمداری از اتهام انقالب مخملی به زودی روايت غالب 
وزارت اطالعات، سپاه پاسداران و بسيج و نيروهای انتظامی برای سرکوب 

 .تجمعات مسالمت آميز بعد از انتخابات شد
 المللی حقوق بشر وگويی با هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين گفت

هايی  المللی حقوق بشر در ايران خواسته است که در واکنش به مقام کمپين بين
 شان برده شده است رفتاری در خور شود، منظورتان چه واکنشی است؟  که نام
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 مصاحبه ها، مقاالت

حتی چريک ها و مجاهدين مسلح و اعضای گروه های اسالمی از فدائيان اسالم 
 .گرفته تا موحدين و ديگران، هيچ کدام مورد تجاوز جنسی قرار نگرفتند

بسياری از آنها البته شکنجه شدند، بسياری ديگر اعدام، و تعداد قابل توجهی به 
اما با آنچه نظام اسالمی در اين روزها مرتکب . زندانهای درازمدت محکوم شدند

آقای حداد عادل درست می گويند، جنايات کهريزک با . می شد قابل مقايسه نيست
 .جنايات زندان های دوران شاه قابل مقايسه نيست

من خود سالها تجربه زندان و شکنجه از سر گذرانده ام، دوستانم نيز در هر دو 
دوره شاه و انقالب اسالمی سال های طوالنی را در حبس و زير شکنجه های 

اما آنچه در کهريزک اتفاق افتاد شايد در تاريخ کشور . غيرانسانی سپری کرده اند
 .ما کم نظير باشد

شکنجه در پيش از انقالب در دوران شاه به شکل زدن کابل، دستبند قپانی، 
ولی . آويزان کردن، زير مشت و لگد گرفتن، جوجه کباب کردن و آپولو رايج بود

اوال شامل حال همه نمی شد، مثال اگر شاعری و نويسنده ای و يا هنرمندی را به 
جرم مخالفت با حکومت شاه دستگيری می کردند، و يا اگر دانشجويی در 

آذر به جرم اعتراض و اعتصاب و يا پخش اعالميه فالن سازمان  16تظاهرات 
چريکی به دام ساواک می افتاد، سرنوشتش مثل چريکی نبود که در درگيری با 

ساواک در خانه تيمی با کلت و نارنجک و سيانور دستگير شده بود، کابل و 
دستبند قپانی و آپولو و جوجه کباب با سيگار و اتوی داغ نصيب احمدزاده ها، 

 .می شد... رضايی ها، سعيد محسن ها، و 
جمشيد و مصطفی و عباس که دستگير می شدند، گرچه هواداران سازمان 

ولی چون در تظاهرات . چريک های فدايی بودند و ساواک هم خوب می دانست
آذر دستگری شده بودند، سرنوشتان با مسعود احمدزاده و رضا رضايی و  16

در جمهوری اسالمی اما در دهه شصت تفاوتی نمی . فاطمه امينی فرق می کرد
اگر گذارت به اوين، کميته مشترک . کرد که کی و کجا و چرا دستگير شده بودی

و مراکز دادستانی و يا بازداشتگاه های کميته ها و سپاه می افتاد، حتی اگر 
اشتباهی هم دستگير شده بودی، احتمال اينکه زير ضربات کابل جان خود را 

ازدست بدهی کمتر از فردی که در عمليات مسلحانه در خانه تيمی دستگير شده 
 .بود، نبود

بسياری در خيابانها صرف اينکه چند دقيقه قبل از آن در آنجا درگيری و يا 
تظاهرات مسلحانه اتفاق افتاده بود دستگير شدند، زير شکنجه رفته و گاه چند 
 .ساعت بعد در کمال ناباوری به جوخه های اعدام فرستاده شده و تيرباران شدند

گاه به جرم پناه دادن و گاه به جرم کمک مالی به يکی از اعضای گروه های 
مخالف و گاه به جرم اينکه فردی از اعضای خانواده ات به عضويت در گروه 

های مخالف متهم بود، دستگير می شدی و گاه حتی کسی به دروغ گزارش داده 
به محض ورود به بازداشتگاه، تحت .** بود که عضو فالن گروه هستی

شديدترين شکنجه های غيرانسانی قرار می گرفتی و گاه پس از چند روز يا چند 
ساعت محکوم به مرگ شده و در گروه های چند نفره و گاه چند ده نفری راهی 

 .ميدان تير شده و اعدامت می کردند
گاه فقط گناهت اين بود که بهايی هستی و حاضر نيستی به دروغ به جرم 

جاسوسی اعتراف کنی و يا تقيه کرده و به دروغ خود را غيربهايی، و يا مسلمان 
اما هنوز در دهه شصت با همه شقاوتی که رژيم از خود نشان داد و . معرفی کنی

 .همه جنايتی که مرتکب شد، باز پديده ای مثل کهريزک را کمتر می ديدی
الجوردی و حاج داوود، برادر حسين و بسياری از جانيان ديگر در سراسر 

کشور قتل عام می کردند، شکنجه می کردند، اما بهانه شان اين بود که گروه های 
مسلح در صدد نابودی رژيم بر آمده اند، ترور می کنند، انفجار می کنند، 

مسئولين رژيم را قتل عام می کنند، يا در گوشه و کنار کشور با نيروهای رژيم 
باز هم اشاره کنم که نه انفجار حزب جمهوری اسالمی، و نه . در جنگ و گريزند

انفجار نخست وزيری و نه هيچ کدام از ترورهای خيابانی و يا عمليات انتحاری 
برای قتل ائمه جمعه و مسئولين رژيم، نمی تواند هيچيک از جنايت ها و شکنجه 

 .ها و قتل های رژيم را در سرکوب مخالفين توجيه کند
اما حداقل رژيم و عوامل سرکوب، قتل و جنايت خود را به بهانه ترور و عمليات 

گرچه برخی گزارش ها . با اين همه، تجاوز رسم نبود. نظامی توجيه می کردند
حاکی از تجاوز در آن دوران بازگو می شود، اما روال شکنجه و سرکوب، 

 . اعمال تجاوز جنسی به دختران و پسران دستگير شده نبود
هيچگاه در تمام آن سالهای زندان نشنيدم که بر روی سر و صورت کسی ادرار 
کنند و يا او را وادار کنند مدفوع خود را بخورد، و يا افراد را لخت کرده و بر 
روی هم تلنبار کنند و يا اشرار را به جان پسران کم سن و سال لخت و عريان 
 .بيندازند تا به آنها تجاوز کنند، و اين همه کاری بود که در کهريزک انجام شد

شايد هنوز در آن دوران، بازجوها، مسئولين دادستانی ها و يا مجموعه حکومت 
هنوز به ارزش هايی باور داشتند که تجاوز جنسی، عريان کردن، مدفوع پاشيدن 

 و از اين دست جنايات و شکنجه ها در چارچوب آن ارزش ها نمی گنجيد

 حق با آقاي حداد عادل است 
 رضا فانی يزدی

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : اخبار روز

جنايات کهريزک با هيچ دوره ای در تاريخ . آقای حداد عادل درست می گويند• 
چرا که در هيچ دوره ای از تاريخ معاصر ما اينهمه . ايران قابل قياس نيست

اشرار در مراکز اطالعاتی و امنيتی حکومت خانه نکرده بودند و اينهمه 
 ...خودسری در اعمال شکنجه و جنايت مجوز نداشت 

 

آقای حداد عادل، رئيس کميسيون فرهنگی مجلس، در پنجمين کنگره سراسری 
حادثه کهريزک : "گفت 1389خرداد  7جمعيت ايثارگران انقالب اسالمی در 

 ."*های قبل از انقالب نيست قابل مقايسه با شکنجه
آنچه امروز در زندان های جمهوری اسالمی می گذرد، نه با . حق با ايشان است

زمان شاه که حتی با سياه ترين دوران جنايت های رژيم در دهه شصت هم شايد 
 . از جهتی قابل مقايسه نباشد

بايد از آقای حداد عادل پرسيد که در زمان شاه به چه تعداد از پسران و دختران 
جوانی که دستگير می شدند تجاوز جنسی شد؟ کدام دختر و پسری را بدون 

کمترين جرم و جنايتی از گوشه خيابان يا کوچه های شهر دزدانه به درون ماشين 
 ها انداختند و بعد جسد سوخته آنها را به خانواده هايشان پس دادند؟

کدام يک از مقامات درجه اول حکومت شاه شاهد آن بود که جسد فرزندش را با 
سر و دهان خرد شده و درهم کوبيده و بدن متعن از عفونت زخم های پانسمان 

 نشده پس از روزها جست و جو در سردخانه تحويل گيرد؟
ساواک شاه کجا فردی را بدون هيچ دليل و محاکمه و جرمی می ربود و می 

 کشت و پس از هفته ها جسد يخ زده ی او را به خانواده اش پس می داد؟
ساواک هم شکنجه می کرد و هم . کمتر کسی منکر شکنجه در زمان شاه است

ولی آنها نه . هيچ توجيهی هم برای جنايت های آن رژيم قابل قبول نيست. جنايت
هر بچه ای را دستگير می کردند و نه هر دستگير شده ای را شکنجه، و نه 

 .دختران و پسران جوان را مورد تجاوز جنسی قرار می دادند
شکنجه يکی از کثيف ترين اشکال اعمال فشار برای اقرار گرفتن، شکستن 

شخصيت انسان ها و وادار کردن آنها به پذيرش اعمالی است که اساسا کمتر 
 .کسی در شرايط متعادل تن به آن خواهد داد

اما تفاوت ساواک با اطالعات . شکنجه جنايت است. ساواک شکنجه می کرد
امروز سپاه و سازمان های اطالعاتی رژيم اسالمی در آن است که ساواک هر 

ساواک . ساواک برای اقرار به دروغ شکنجه نمی کرد. کسی را شکنجه نمی کرد
برای تغيير عقيده و کتمان فکر افراد را روزها و ماه ها زير شکنجه و فشارهای 

. ساواک شکنجه می کرد، و البته بسياری را شکنجه کرد. طاقت سا قرار نمی داد
 .آثار شکنجه ساواک هنوز بر بر بدن بسياری از زندانيان آن دوران باقی است

کسانی که در آن دوران شکنجه شدند به جز عده ای معدود، : اما يک تفاوت هست
اعضای گروه های مسلح و مبارزی بودند که گاه در درگيری های مسلحانه در 

حاليکه نارنجک به کمر بسته و اسلحه در دست داشتند دستگير شده بودند و يا در 
اشتباه نشود، . خانه های تيمی در تدارک عمليات مسلحانه بر عليه رژيم بودند

اينجا بحث اين نيست که ساواک حق داشت يا مجاز بود که اين افراد را پس از 
اينجا بحث مقايسه . شکنجه در هر حالت آن جنايت است. دستگيری شکنجه کند

ابعاد جنايت و شکنجه و آزار مخالفين است، نه بحث توجيه شکنجه در زمان شاه 
 .و محکوميت آن در دوران اسالمی

آذر دستگير می  16ساواک هر ساله بسياری از دانشجويان را پس از اعتراضات 
کرد، بسياری از آنها در دادگاه های فرمايشی به حبس و محکوميت های حتی 
چندساله محکوم می شدند ولی کمترين کسی از آنها مورد تجاوز جنسی قرار 

 .نگرفت
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 دهم  تا شكستن شاخ استبداد، ادامه مي
 گفتگوی سعيد قاسمی نژاد با محسن سازگارا  

 

 

 

 

 

 

 بامدادخبر

اولين بار محسن سازگارا را در دفتر صراط روبروی : نژاد سعيد قاسمی
از چندين باری . دفتری که مدتی نيز بسته شد. ی فنی دانشگاه تهران ديدم دانشکده

مربوط  ١٣٨٢که در جمهوری اسالمی به زندان افتاده است، يک بار آن به سال 
بود که من نيز در زندان بودم و در سلول روبرو؛ هنوز صدای او را که کسی را 

بعدها . کرد به ياد دارم ی دادستان بود از سلول بيرون می کنم نماينده که فکر می
های مهم داخلی  ها و وبسايت که از کشور خارج شد تقريبا خط قرمز تمام رسانه

ی انتشار نيافت مگر آنکه البته در  ی او اجازه بود و هرگز مطلبی از او يا درباره
ی خلق و خوی سازگارا گفتنی زياد نيست چرا که هر هفته  درباره. مذمت او باشد

اما . در صدای آمريکا و هر روز با ويدئوهايش در معرض نگاه مردم قرار دارد
رويی اوست، اينکه همواره اصل را  آيد گشاده آنچه در او به روشنی به چشم می

گذارد مگر آنکه خالفش ثابت شود و هر قدر حاضر به پاسخگويی  بر اعتماد می
در . ی انتقادات است، چندان تمايلی به سخن گفتن در مورد منتقدانش ندارد درباره

ی  اين مصاحبه هر قدر به اقتضای کار رسانه کوشيدم سخنان جنجالی درباره
سازگارا از آن دست . منتقدانش از زير زبان او بيرون بکشم افاقه نکرد

تواند توليد  شان در سپهر سياست ايران می مدارانی است که تکثير شدن سياست
رسد تا اطالع ثانوی  تيترهای جنجالی را با رکود مواجه کند، اما به نظر می

مداران بسياری هستند که بدون  چندان نبايد نگران بود چرا که همچنان سياست
آنکه با اصرار چندانی مواجه باشند در کار توليد تيترهای جنجالی برای 

ام و بدون مماشات؛ ماحصل گفتگو در  پرسشها را صريح پرسيده. اند مطبوعات
 . اختيار شماست

 
 جمهور شويد؟  خواهيد رئيس مقدمه؛ شما می بی: نژاد سعيد قاسمی

 
 ! نه: محسن سازگارا

 وقت؟  هيچ
 

دفعه هم که کانديدا شدم،   يک. تری داريم که بايد انجام شود فعال کارهای مهم
خواستم نشان دهم که قانون اساسی برای انتخابات آزاد ظرفيت ندارد تا  بيشتر می

 . بتوانم بعد ازآن طرح رفراندوم قانون اساسی را مطرح کنم
 

، آخر سر انتخابات را تحريم کرديد يا در آن ٨٨در انتخابات اخير، يعنی سال 
 شرکت کرديد؟ 

 
خواستم بروم به آقای کروبی رای بدهم، ولی خوب  می. نه، تحريم نکردم

اما . حاصل است بعدازظهر به وقت واشنگتن شنيدم که کودتا شده و رای ما بی
سی نوشتم و هم در ميزگردی که  بی ای که برای سايت بی قبل از آن، هم در مقاله

سی فارسی گذاشته بود، گفتم که به شرطها و شروطها که کانديداها قول  بی بی
کنند  ايستند و تجربه تلخ خاتمی را ديگر تکرار نمی هايشان می بدهند که پای وعده

و شروعش هم از حفاظت از رای مردم است که درصورت تقلب پای رای مردم 
به نشانه اين که . بايستند، اشکالی ندارد که آدم برود و در اين انتخابات شرکت کند

خودم هم . ای را قبول ندارد ساختار موجود و کانديدای مورد تاييد آقای خامنه
ولی . ها درست درآمد و تقلب کردند بينی به نظرم پيش. قصد داشتم رای بدهم

نژاد يعنی کانديدای مورد تاييد آقای  خوشبختانه کانديداهايی که مقابل آقای احمدی
ای بودند، پای حرفشان ايستادند و به قولی که در جريان انتخابات داده بودند  خامنه

 . اند که از رای مردم حفاظت کنند، تا اينجا عمل کرده

مشتی اشرار که . امروز ديگر ما با مشتی اشرار در دستگاه امنيتی مواجه هستيم
متاسفانه . ديگر نه انقالبی هستند، نه به هيچ ارزش اخالقی و انسانی باور دارند

سر و کار فرزندان اين مملکت افتاده به دست مشتی جنايتکار که از هيچ جنايتی 
 .فروگذار نمی کنند

اگر در زمان شاه شکنجه و کشتار در مقابله با عمليات گروه های مسلح مخالف 
توجيه می شد، و اگر در دهه شصت به بهانه ترور و انفجار و درگيری مسلحانه 

و براندازی آدمکشی و قتل عام رژيم توجيه می شد و دسته دسته دختران و 
پسران اين مملکت را اعدام می کردند و در قبرستان های بی نام و نشان و در 

 .لعنت آبادها در سينه خاک می نشانند
امروز اشرار امنيتی رژيم، دختران و پسرانی را که به کانديدای تاييد شده 

شورای نگهبان رژيم اسالمی رای داده و به تقلب انتخاباتی معترض بودند و در 
خيابان ها به دنبال رای خود روان شده بودند را به مسلخ کشيده و سر و روی آنها 
را خرد کردند، به آنها تجاوز کردند، جسد آنها را سوزاندند و در خيابانهای شهر 

با باتون های برقی و گازهای سمی در مقابل چشم جهانيان بر سر و روی آنها 
 .کوبيدند و در زير چرخ خودروهای خود آنها را له و لورده کردند

 
 .آقای حداد عادل درست می گويند

چرا که در . جنايات کهريزک با هيچ دوره ای در تاريخ ايران قابل قياس نيست
هيچ دوره ای از تاريخ معاصر ما اينهمه اشرار در مراکز اطالعاتی و امنيتی 

حکومت خانه نکرده بودند و اينهمه خودسری در اعمال شکنجه و جنايت مجوز 
 .نداشت

شايد اين هم نشانه ای از وحشت بيش از اندازه ای است که هيچگاه نه رژيم شاه 
 .و نه حکومت دينی در ايران در دهه ی اول انقالب گريبان گيرش نشده بود

های قبل از  حادثه کهريزک قابل مقايسه با شکنجه. "آقای حداد راست می گويند
 ."انقالبنيست

بی جهت نبود که ايشان در مقايسه جنايت های پس . ياد آيت اهللا منتظری به خير
از انقالب با جنايت های دوران شاه در زندان ها در نامه ای اعتراضی به آقای 

حضرتعالی را شاه فرض نمی کنم، ولی جنايت : "خمينی چنين گفته بودند
من اين . اطالعات شما و زندانهای شما روی شاه و ساواک را سفيد کرده است

خاطرات آيت  150پيوست شماره ." (جمله را با اطالع درست و دقيق می گويم
 )اهللا منتظری
 با احترام،

 رضا فانی يزدی
 1388خرداد  12

rezafani@yahoo.com 
 * 

com.risheh  
 

 )های سعد ماجرای بازجويی(معجزه اطاق بازجويی و کابل ** 
com.rezafani.www 
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عرصه قدرت اداره جامعه هم حل کنيم و پلوراليسم سياسی را محقق کنيم و هر 
 . نوع اختالفی را هم که داريم، داور نهايی صندوق رای و رای مردم باشد

 
تان پيشنهاد کنيد، چه  اگر که به شما بگويند يک عنوانی برای حکومت مطلوب

 کنيد؟  عنوانی را پيشنهاد می
 

 . دموکراسی ليبرال
 

يعنی برای مثال عنوان حکومت بعد از جمهوری اسالمی، دموکراسی ليبرال را 
 کنيد؟  پيشنهاد می

 
. دموکراسی ليبرال پارلمانی. شايد بخواهم يک صفت ديگر هم به آن اضافه کنم

البته اسم زيبای ايران، ايران است و به هيچ پسوند و پيشوندی در دنيا احتياج 
 . ندارد

 
" ايرانستان"، "ايران"گويند که اگر جمهوری اسالمی برود،  آقای سحابی می

 شود، شما با اين گفته موافقيد؟  می
 

که ايران ايرانستان شود خيلی  ابدا، اتفاقا با حضور جمهوری اسالمی احتمال اين
خدای نکرده قصد توهين به آقای مهندس سحابی را ندارم، اما اين . بيشتر است

شاه . شود گفت اگر من بروم ايران، ايرانستان می می. زد حرف را شاه هم می
جمهوری اسالمی هم برود، ايران ايرانستان . رفت و ايران ايرانستان نشد

گر و ناکارآمد،  های نااليق و زورگو و ستم اتفاقا در حضور حکومت. شود نمی
ای  که نارضايتی برای اين. شانس اين که کشوری تجزيه شود، خيلی بيشتر است

که االن يک جوان ايرانی از حکومت نااليق و ناکارآمد در تهران يا اصفهان يا 
وطنش در کردستان يا بلوچستان هم دارد، با اين  شيراز دارد، جوان ايرانی هم

تواند همان نارضايتی  فرق که جوان کرد يا بلوچ ما وقتی جانش به لبش رسيد می
لذا به نظر من ادامه حيات حکومت . را در قالب استقالل قومی و اقليمی هم بريزد

گو، تمرکزگرا، نااليق و استبدادی جمهوری اسالمی بيشتر به اين کمک  دروغ
. اش به خطر بيافتد و در آستانه جدايی قرار گيرد کند که ايران تماميت ارضی می

برعکس هر چه زودتر اين حکومت با يک دموکراسی ليبرال پارلمانی جايگزين 
نقاط کشور هر  شود، با حکومتی که در آن حاکميت مردم اصل باشد و در اقصی

شان را بتوانند از طريق مکانيزم رای و  ای چه بيشتر مردم حاکميت منطقه
گيری اعمال کنند، آرامش در سطح کشور و دلگرمی همه مردم زير چتر  رای

اگر در هر منطقه مردم بتوانند فرمانداران و . شود ايران و ايرانيت بهتر فراهم می
استانداران مناطق را خودشان انتخاب کنند، پليس مناطق را خودشان انتخاب 

ای را بتوانند  های منطقه ای باشد که درآمدها و ماليات های منطقه کنند، پارلمان
بيشتر همان جا خرج کنند، وضع بسياری از قوانين در مناطق انجام بگيرد، به 

ای احترام گذاشته شود، و حتی دولت مرکزی کمک کند برای  های منطقه فرهنگ
ها، اديان، باورها و آداب و رسوم هر منطقه،  ها، فرهنگ حفظ و اشاعه زبان

ها ميراث بشريت هستند، مطمئن باشيد که امر حاکميت مردم بهتر محقق  چون اين
کنم اين امر انسجام  و هر چه زودتر ما به اين سيستم برسيم، من فکر می. شود می

ملی را بهتر تامين خواهد کرد تا تداوم يک حکومت نااليق و مستبد دينی مثل 
 . جمهوری اسالمی

 
 شما با حق تحصيل به زبان مادری موافقيد؟ 

 
اش تحصيل  نظرم اين حق طبيعی است که کسی به زبان مادری کامال موافقم و به

کند و آن را پرورش دهد؛ منتها معتقدم نظام آموزشی ما نه فقط عالوه بر زبان 
چون ميراث فرهنگی . مادری در هر منطقه، زبان فارسی را هم بايد آموزش دهد

بنابراين بايد زبان فارسی را . بزرگی در حوره تمدن ايرانی به زبان فارسی است
. شويم بلد باشيم چون در غير اين صورت از يک بخش بزرگ تمدنی محروم می

من معتقدم در دنيای امروز و عصر جهانی شدن، . اما نکته ديگری هم هست
المللی، ترجيحا  ای باشد که حتما يک زبان بين نظام آموزشی ما بايد به گونه

نظام آموزشی بايد به . انگليسی که به نوعی زبان فراگير شده را آموزش دهد
. آيد انگليسی بلد باشد ای باشد که جوان ما وقتی از در دبيرستان بيرون می گونه

سواد محسوب  برای اين که امروزه اگر شما انگليسی بلد نباشيد، در دنيا بی
نظام آموزشی ما بايد جوانان ما را جوری تربيت کند که بتوانند در . شوی می

عصر جهانی شدن در سراسر دنيا کار بکنند، چون حصارهای سنتی، امروزه 
المللی  مانيد و بايد بين کار می المللی بيانديشيد، بی شکسته شده اگر که نتوانيد بين

 کشورهای اسکانديناوی يا هلند را نگاه کنيد، چندين سال است به . کار بکنيد

شود، دولت، تثبيت شده، حضور خيابانی مردم  جنبش سبز به زودی يک ساله می
مهندس موسوی بگذاريم،  ١٧کنترل شده، اگر معيار را بر بيانيه شماره 

اجتماعی هم -اند و فضای سياسی هايشان نرسيده کدام از خواسته معترضين به هيچ
 شود، به نظر شما جنبش سبز مرده؟  تر می روز بسته به روز

 
. خوريد نه، به نظرم شما با متن اين سوال، بدجوری حلوای جنبش سبز را می

به نظر من جنبش چهار هدف راهبردی برای رسيدن به . اصال اين جوری نيست
هدف مهمش يعنی پايين کشيدن دولت کودتايی، به عنوان اولين گام در راه گذار 

زدايی  آن چهار هدف راهبردی عبارتند از مشروعيت. کشور به دموکراسی داشت
ازحکومت، تقويت همبستگی و يکپارچگی مردم، فرسوده کردن و ايجاد شکاف 

جنبش به هدف راهبردی اول به . سازی حکومت در حکومت و در آخر فلج
زدايی از حکومت شد و در واقع  يعنی مشروعيت. بهترين نحو ممکن رسيده است
بينی بود که حکومت خشونت  چون قابل پيش. حکومت به دام جنبش سبز افتاد

رسانی و ساير کارهای جنبش، از  آميز جنبش و پيام های صلح کند و واکنش می
ايجاد شکاف در درون حکومت و . زدايی کرد حکومت به خوبی مشروعيت

تقويت يکپارچگی و مقاومت ملی هم به نظرم در سطح بسيار بااليی درحال انجام 
اش اينکه تا قبل از جنبش سبز، سی سال بود حکومت متحد و در  نمونه. است

خوشبختانه االن در جبهه مخالفين حکومت، اتحاد بزرگی . اپوزسيون اختالف بود
ای  آقای خامنه. اند برقرار است و اين عاملين حکومت هستندکه به جان هم افتاده

تواند هيچ اتحادی در  هم که توان جمع کردن جبهه پشت سرش را ندارد و نمی
 . جبهه حکومت ايجاد کند

زدايی  فاز فرسوده کردن حکومت، فازی است که جنبش با تکيه بر آن مشروعيت
تواند به خوبی طی کند و با تکيه بر اين  و تقويت يکپارچگی و همبستگی ملی، می

سازی  توان به سراغ فلج سازی و ايجاد شکاف درحکومت، خيلی خوب می فرسوده
اگر حکومت به قدر کافی ريزش داشته باشد و با عدم همکاری مردم فلج . رفت

ی اولش يعنی ساقط کردن دولت  تواند به هدف مرحله شود، آن گاه جنبش می
اين را هم بگويم حتی برای اعتراضات خيابانی هم که با . کودتايی برسد

سوری نشان داد  العمل بسيار خشن حکومت مواجه شد، جنبش در چهارشنبه عکس
فقط کافی است . تواند آن آکسيون را هم با يک تغيير تاکتيک ساده انجام دهد که می

کمی به اصطالح تغيير جهت بدهد و تظاهرات متمرکز را به تظاهرات پراکنده 
های زيبای چند ميليون آدم پشت سر هم را  البته اين جوری ديگر صحنه. تبديل کند

کند، مهم اين است که شما از تظاهرات خيابانی، دو  ولی فرق نمی. نخواهيم داشت
که  ای که داری بگيری؛ يکی تقويت همبستگی مردم و يکی هم اين هدف اصلی

باش باشد، سرکوبگرهايش را  حکومت را فرسوده کنی، و وادارش کنی آماده
به نظر من حتی اين را . جابجا کند و بياورد به خيابان و وضع کشور عادی نباشد

اش را از تظاهرات  های کافی برداری که بهره هم جنبش رها نکرده و ضمن اين
سوری در دستورش کماکان  خيابانی کرده، اما اين را با تغيير تاکتيک چهارشنبه

که  کما اين. تواند باز هم ادامه بدهد برداری نکرده و می قرار داده و بد هم بهره
شود که چه جوری بتواند تظاهرات  خرداد يک تدارکاتی دارد می ٢٢برای 

 . خيابانی هم داشته باشد
 

در فضای اينترنتی يا در گفتگوهايی که بين فعالين سياسی به طور خصوصی 
کنند که از موقعيت  رسد، خيلی شما را متهم می شود و به گوش آدم می انجام می

کنيد، شما چه  کنيد، خودتان را به ايشان منتسب می مهندس موسوی استفاده می
کدام از رهبران جنبش  جايگاهی برای خودتان در جنبش قائليد؟ آيا نماينده هيچ

 ايد؟  سبز هستيد و يا تا به حال چنين ادعايی کرده
 

ام که چه با آقای  هرگز، سهل است بارها و بارها شفاف و روشن مطرح کرده
از روز اول، همان شنبه . کروبی و چه با آقای موسوی اختالف عميق فکری دارم

بيست وسوم خرداد يعنی فردای انتخابات تا همين امروز، شفاف و روشن، هميشه 
ام اين را نشان دهم که من بر سر اين که قانون  ام و اصرار هم داشته مطرح کرده

اساسی هيچ ظرفيتی برای دموکراسی ندارد و جمهوری اسالمی بالکل بايد 
طور آقای کروبی  عوض شود و تغيير کند، با آقای موسوی به خصوص و همين

ولی همواره هم اصرار داشتم نشان دهم که هيچ مهم . اختالف عميق فکری دارم
نيست که ما اختالف سليقه داشته باشيم، اختالف عقيده داشته باشيم و از دو 

مهم اين است که اين بلوغ سياسی را داشته باشيم که . گرايش کامال متفاوت باشيم
ای مثل  رغم اختالف سليقه و عقيده، در عمل بتوانيم بر سر يک هدف مرحله علی
ديگر همکاری کنيم، همراهی کنيم و هر اختالفی را هم  گرفتن رای مردم با هم پس

مان بر سر  به زبان ديگر ما دعوای. که داريم واگذار کنيم به صندوق رای
حلمان هم در داخل صندوق رای است و انتخابات آزاد؛  صندوق رای است و راه

 ای را که در درون جنبش هست، فردا در  توانيم به راحتی پلوراليسم سياسی می
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تاريخ رسيديم و هنوز شاخ استبداد را نشکسته بوديم، شايد يک شب در ميان 
ادامه  ٢٠١۵بدون توقف آمادگی داريم تا سال  non-stopانجامش بدهيم وگرنه 

ها اين رژيم  دهيم؛ البته باور و تحليل خودم اين است که خيلی زودتر از اين تاريخ
ها  شود و بسيار زودتر از اين در مقابل امواج خروشان مقاومت مردم تسليم می

 . تکليفش معلوم خواهد شد
 

ی اول  مهندس موسوی مدام از بازگشت به عصر طاليی امام و بازگشت به دهه
کند، خيلی از فعالين کنونی آن زمان کودک بودند و شايد اصال  انقالب صحبت می

 ... يادشان نيايد، شما، هم در آن دوران مسووليت داشتيد و هم در آن زندگی کرديد
 

 . و به زندان رفتم
 

 کنيد؟  اگر بخواهيد آن دوران را توصيف کنيد، چطور توصيف می
 

البته عقيده آقای مهندس موسوی برای خودشان محترم است ولی اين امر از 
ی اول انقالب،  مواردی است که از قضا، من سخت با آن مخالفم و معتقدم که دهه

ای که آقای خمينی هم زنده است  يعنی اگر اسمش را جمهوری اول بگذاريم، دوره
ای  ، و جنگ هشت ساله هم در آن اتفاق افتاد، اتفاقا دوره۶٧تا سال  ۵٧از سال 

هزار کشته و بيش از نيم مليون مجروح ما از جنگ، حاصل آن  ٢۶۵است که 
های مخالفين و  هزار نفر هم کشته ٢٠دوره است و به روايتی نزديک به 

چون آمار دقيق و درستی هنوز . های قدرت در آن اتفاق افتاده است حساب تسويه
است که  ۶٧ترين بخش آن دوره هم کشتار سال  ترين و سياه منتشر نشده و زشت

گناه بودند و اگر  هايی که بی آدم. نفر در کمتر از سه ماه، اعدام شدند ۴۴۴٨
سند دخالت شخص . کشيدند شان را می جرمی هم مرتکب شده بودند داشتند حبس

آقای خمينی را هم آقای منتظری در خاطراتش منتشر کرده که به دستور خود 
های کارنامه آقای  ترين بخش آقای خمينی اين اتفاق افتاده و به نظرم يکی از سياه
 . خمينی است که هيچ جوری هم قابل گذشت نيست

های روشنفکری دهه چهل  ای است که تمام تئوری ی اول دهه کنم دهه فکر می
يعنی همه آن . آيد ميالدی، در آن به اجرا در می ۶٠هجری شمسی، دهه 

داری بودن، ضد امپرياليسم و  گری، ضد سرمايه گرايی، تقدس انقالبی ايدئولوژی
مزاجی و  آمريکا بودن، ضد تمدن غرب بودن، بازگشت به خويشتن، سوسياليست

ام ميراث  ی حرفهايی که من اسمش را گذاشته باور به عدالت توزيعی، همه
ی اول، طابق النعل به النعل، تمامش  مندرس روشنفکری دهه چهل؛ اتفاقا در دهه

جانبه برای آن قرائت  يک شکست همه. به اجرا درآمد و حاصلش يک فاجعه شد
گرايی انقالبی که طی دو  يعنی آن ايدئولوژی. ايدئولوژيک انقالبی از اسالم شد

ی چهل به شکل يک تفکر غالب در  دهه قبل از انقالب پخته شده بود و در دهه
. نزد روشنفکری کشور ما درآمد در دهه اول به آزمون درآمد و شکست خورد

ی دوم و  ی اول انقالب بود که در دهه جانبه در دهه کنم آن شکست همه فکر می
های اقتصادی،  سوم در قالب جمهوری دوم و سوم، ابتدا به شکل عدول از سياست

خودش را نشان داد و بعد هم به شکل جنبش اصالحات که در واقع عدول از 
ها، راه،  ی اول بود و امروز با شکست هر دوی اين زمينه تفکرات سياسی دهه

روی به  حرکت امروز مردم در واقع پيش. فراهم شده است برای جنبش سبز
سوی جمهوری چهارمی است که اصال از جنس جمهوری اسالمی نيست و 

 . شود توان گفت که وداع کامل با جمهوری اول قلمداد می می
 

وقت دستتان به خون کسی آلوده شد؟ يا باعث  در دورانی که مسوول بوديد، هيچ
 گناه بازداشت شود؟  شديد کسی به خاطر مسائل سياسی بی

 
کشم که چون آدم خيلی خوبی بودم دستم به  خوشبختانه نه، البته جانماز آب نمی

هايی  بختانه در پست اش اين بود که خوش بلکه علت اصلی. خون آلوده نشد
دو بار هم که در دهه . مسووليت داشتم که سر و کاری با اين مسائل نداشتم

وزيری پايم به زندان اوين باز شد، با چشم بند  شصت، در ارتباط با انفجار نخست
 . و به عنوان زندانی بود

 
شود، همه مشغول کار علمی و  معموال راجع به اول انقالب که صحبت می

گويد  نوشته يا حجاريان می گويد که در سپاه جزوه می اند، گنجی می پژوهشی بوده
شما در دفتر . کرده که در معاونت وزارت اطالعات کار پژوهشی می

 کرديد؟  وزيری چه کار می نخست
 

من معاونت . ترين کارهای اجرايی بودم نخير من اين طور نبودم و درگير سنگين
 گزاری کردم که سه اداره کل داشت، يکی اداره  وزيری پايه سياسی را در نخست

ها را حفظ کرده و ياد  شان خوب هستند، آن های محلی اند که زبان خوبی فهميده
التحصيل دبيرستانی در دانمارک يا سوئد  دهند اما يک فارغ گيرند و درس می می

يا هلند يا نروژ به خوبی انگليسی هم بلد است و به راحتی در همه جای دنيا هم 
لذا حق تحصيل در زبان مادری . تواند کار بکند و کار پيدا کند و ارتباط بگيرد می

مشروط بر آن که دو زبان . به نظرم نه فقط خوب است بلکه الزم هم هست
من که طرفدار دولت جفرسونی . فارسی و انگليسی هم آموزش داده شود

المقدور کوچک هستم که در امور مردم دخالت نکند، معتقدم اتفاقا اين يک  حتی
يعنی دولت به حفط . مورد، موردی است که دولت بايد کمک کند و بودجه بگذارد

ها  که اين برای اين. ای، آداب و رسوم کمک کند ها، اديان منطقه ها و فرهنگ زبان
ها به راحتی از بين  شدن اين چون در عصر جهانی. ميراث ماست و بايد حفظ شود

در عصر ارتباطات و راديو و تلويزيون و وسايل . روند اگر به دادش نرسيم می
اضافه بر آن، . ها را بايد حفط کرد اين. ارتباطات جمعی، اين خطر وجود دارد

ای تجهيز شود که جوان ما وقتی از در دبيرستان  دستگاه آموزشی ما بايد به گونه
آيد، اضافه بر زبان محلی، هم زبان فارسی را خوب بداند چون اگر  بيرون می

المللی را  دهد و هم يک زبان بين ای را از دست می نداند يک ميراث بزرگ منطقه
خوب بداند،که به نظرم ترجيحا بايد انگليسی باشد چون بيشتر از هر زبانی در 

دنيا ابزار ارتباط گرفتن است، تا بتواند در دنيای امروز کار بکند، ارتباط بگيرد 
 . و زندگی کند

 
 با حق تحصيل به زبان مادری موافقيد يا با حق تحصيل زبان مادری؟ 

 
حق تحصيل به زبان مادری يعنی اينکه يک سری کتاب درسی هم به زبان 

اين هم . و مثال فارسی زبان دوم شود و انگليسی زبان سوم. مادری تدريس شود
شان، اداره آموزش  ای خودشان با هم، پارلمان منطقه خوب است اگر يک منطقه

شان، تصميم بگيرند اين کار را بکنند هيچ اشکالی به نظرم ندارد  پرورش منطقه
اش برای يک استانی خيلی باال  اما احتمال دارد هزينه. که اين کار را انجام دهند

شان به اين  شان و ادارات اجرايی باشد، اما اگر مجموعا پارلمان و مجلس محلی
شان بکنند و  شان را همه به زبان آن محل های درسی نتيجه رسيدند که کتاب

 . فارسی و زبان انگليسی را زبان دوم و سوم بکنند، به نظرم هيچ اشکالی ندارد
 

 شود؟  زمينه تجزيه آن منطقه می کنيد که اين موضوع پيش فکر نمی
 

ابدا، مگر در کنار هم نشستن اقوام ايرانی طی هزاران سال فقط حاصل مثال 
اند و  سواد بوده درصدشان بی ٨۵ها مردم ما اصال  قرن! شان بوده؟ تحصيالت

شان هيچ زبان ديگری هم بلد نبودند اما زير چتر بزرگی  شايد جز زبان آن منطقه
اند و حتی  ديگر ماندند و کنار هم زندگی کرده با هم. به نام ايران و ايرانی بودند

ها يک هويت  های ملی و ماقبل عهدنامه وستفالی، ايرانی در عصر ماقبل دولت
ها است که هزاران سال زير يک  ملی ايرانی داشتند و اين واقعا افتخار ما ايرانی

اجتماعی که داشتيم، -رغم تکثر فرهنگی چتر بزرگ با يک هويت واحد، علی
ايم و در طول تاريخ بزرگ پرافتخارمان هم بارها يکسره کشورمان  زندگی کرده

اشغال شده و اجنبی مملکت ما را گرفته و بارها تجزيه شده اما يک روح مشترک 
های جيوه به هم وصل کرده و کنار  بزرگ ايرانی و ايرانيت بارها ما را مثل پاره

 . ای نداريم نه به نظرم هيچ نگرانی. ديگر قرار داده است هم
 

دهيد، از اول  ای قرار می فيلم ده دقيقه YouTubeمدتی است که هر روز روی 
 کرديد تا کی اين کار را ادامه دهيد؟  که شروع کرديد فکر می

 
 Googleسايت خودم هم هست، در  نيست، روی وب YouTubeالبته فقط روی 

Group شود و در  بيست و چند هزار نفری هم ارسال میFacebook  هم
های روزانه  شود و اين برنامه گذاشته می Facebookمجموعا روی پنج صفحه 

-٣٠٠به صورت مستقيم با حدود صدهزار نفر و به طور غيرمستقيم هم با حدود 
 -توانيم برآورد کنيم کمتر يا بيشتر آن را نمی -هزار نفر تا نيم مليون نفر ۴٠٠

کردم  ها اين هست که به سهم خودم فکر می قصدم هم از اين برنامه. ارتباط دارد
کاری که از خارج از ايران ممکن است مفيد باشد اين است که تجربيات و 

های مدنی در سراسر دنيا را بتوانم تا  خشونت و مقاومت های مبارزات بی تئوری
آن جايی که امکان دارد به مردم ايران منتقل کنم و يک مقداری هم در مقابله با 

هرحال، هر کس در  چون به. استبداد، از اين ابزار برای خبررسانی کمک بگيريم
بندد،  ای که بتواند در مقابل استبداد که مجاری خبررسانی را می هر اندازه

با اين انگيزه شروع کردم و . خبررسانی کند يک قدم ضداستبدادی برداشته است
ها را ضبط  کند و هر شب برنامه که کمک می -قول و قراری هم که با پسرم

 اگر به آن . هر شب ادامه خواهيم داد ٢٠١۵گذاشتم اين است که تا سال  -کند می
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بازجوهای شعبه هفت و تفهيم اتهامی هم که به ما . شد هايی متوسل می حربه
. کردند رسيد ما را هم اعدام می کردند از همين قرار بود و اگر زورشان می می

يعنی . ها در يک سال گذشته چهره نشان داده است شايد به نوعی همان کشمکش
اند و دارند با مجاهدين انقالب و حزب مشارکت،  بران آقای الجوردی آمده ميراث
آن موقع زورشان به آقای خمينی نرسيد که ايشان را با . کنند حساب می تسويه

ای نه فقط اين مجوز را داده بلکه خودش  دست کنند، اما آقای خامنه خودشان هم
 . هم طرف دعوا است

 
کرد منظورش آقای نبوی  گزار صحبت می وقتی آقای خمينی درباره افراد خدمت

 بود يا به شما هم اشاره داشت؟ 
 

اما احتماال به ديگر اصحاب اين پرونده هم . مطمئنا منظور اولش آقای نبوی بوده
من آن موقع مسوول سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران . نظر داشته است

دار اصلی بيش از صد و چهل کارخانه بزرگ کشور  بودم که اين سازمان سهام
در زمان جنگ هم بود و به گواهی آمار و ارقام به نظرم حاصل کار . بود

سازمان بد نبود و توانستيم رکورد توليد کارخانجات را باالتر از توليد سال 
های صنعتی بزرگی هم اجرا  طرح. که رکورد زمان شاه بود برسانيم ١٣۵۶
حاصل کار من هم نبود، مديران اليق و جوانی بودندکه در شرايط جنگ . کرديم

با اعتقاد و ايمان ايستادند و اين کار را به کمک تمام کارگران و پرسنل سازمان 
 . گسترش انجام دادند

 
. آقای منصوری، فرمانده اسبق سپاه، اخيرا گفتند شما نقشی در سپاه نداشتيد

 نظری داريد؟ 
 

 ٢٣برای اين که روز . اش ضعيف است واهللا به نظرم آقای منصوری حافظه
بهمن، يعنی فردای پيروزی انقالب، آقای الهوتی از آقای خمينی يک حکم گرفت 

آقای الهوتی از پاريس، بنده را ديده بود که . آوری کند که اسلحه تهران را جمع
کرديم مدل ما مدل الجزاير  مشغول راه اندازی ارتش مردمی هستيم،چون فکر می

ايشان در جريان . خواهد بود و يک جنگ طوالنی با رژيم شاه خواهيم داشت
با هم رفتيم . روم دست من را هم گرفت و گفت من بدون تو نمی. کارهای من بود

جا من اعالميه نوشتم و آقای الهوتی آن را امضا کرد و راديو، بيانيه  آن. باغ شاه
در آن . ی ما بود خواند را درباره تحويل سالح که موضوع فوری و فوتی جامعه

يکی دو هفته هم جلساتی گذاشتيم و اسم سپاه پاسداران را هم آقای مهندس توسلی 
اول را هم من نوشتم با کمک آقای   اساسنامه. که بعدا شهردار شد، پيشنهادکرد

مهندس توسلی و حاج مهدی عراقی و ديگران و برديم داديم دولت موقت که 
ها هم تصويب کردند و بودجه گذاشتند  دولت موقت هم برد داد شورای انقالب، آن

بعد از حدود تقريبا دو ماه ما متوجه شديم دو گروه ديگر هم اين فکر را ... و
يکی بيشتر متشکل از اعضای حزب . اند اند وکاری مشابه را شروع کرده داشته

ملل اسالمی بود، همين آقای منصوری بود و اقای دوزدوزانی و يوسف کالهدوز 
گروه ديگری را . که سرگرد گارد بود و از مبارزين اسالمی و نظامی اليق بود

ما ديديم اين چند دستگی . هم آقای محمد منتظری به نام ساتجا درست کرده بود
رفت و بهشان هم که  زاست و کسی هم آن روزها زير بار کسی نمی مشکل
اش  گفتيم اين سپاه مورد تاييد شورای انقالب است، کسی اين حرفها حالی می
سفيد جنبش اسالمی و مورد  من دست به دامن حاج مهدی عراقی که ريش. شد نمی

ها را کنار هم بنشانيم و يک هماهنگی  که اين گروه احترام همه بود شدم، برای اين
ها به  آخر سر هم حاج مهدی عراقی پادرميانی کرد و گروه. ايجاد کنيم

آباد که  جلساتی در پادگان عشرت. سفيدی حاج مهدی عراقی، گردن گذاشتند ريش
ها را می گويم تا  اين. جا بودند، گذاشته شد شان آن همين آقای منصوری و دوستان

آقای . داند بداند يا اگر عمدا فراموش کرده يادش بيايد اگر آقای منصوری نمی
هايی شد،  هاشمی رفسنجانی هم از شورای انقالب آمد، طی چند جلسه بحث

ها هم به خط من است، همه هم امضا  جلسه جلسه شد، که اتفاقا صورت صورت
حاصلش اين شد که . کردند که آن دو گروه ديگر هم بيايند در سپاه ادغام شوند

بنده و يوسف کالهدوز و آقای داوودی شمسی نشستيم در اساسنامه تجديدنظر 
کرديم که نکات و ايرادات آقايان هم اعمال شود و قرار شد شورای فرماندهی 

موقتی که من و آقای رفيقدوست و غرضی و دانش منفرد و علی افروز عضوش 
من خودم . بوديم برود کنار و انتخاباتی بر اساس اساسنامه جديد برگزار شود

داوطلبانه رفتم کنار و ديگر کانديدا نشدم چون در همان دو سه ماه ديدم، من به 
به جای خودم آقای بشارتی را توصيه کردم و . خورم درد اين کارهای نظامی نمی

در انتخابات مجدد آقای بشارتی آمد در شورای فرماندهی جديد به جای بنده، آقای 
منفرد، و آقای  منصوری هم به عنوان فرمانده کل انتخاب شد به جای آقای دانش
 من هم از آن جا . کالهدوز هم فرمانده عمليات شد به جای آقای مهندس غرضی

جانبه سياسی  کرد مطالعات همه ريزی بود که سعی می کل مطالعات و برنامه
طرح در بياورد برای اين که چگونه کشور در امر . برای کشور انجام بدهد

های بحرانی بود که تز  دومی اداره کل استان. برود Bبه نقطه  Aسياسی از نقطه 
وزيری داشته باشيم برای جاهايی مثل  ما اين بود که يک اتاق بحران در نخست

صحرا يا خوزستانی که درگيری در آن وجود داشت  کردستان، بلوچستان، ترکمن
ها بسيج کنيم  ها را برای آبادکردن آن خانه تا بدين طريق امکانات کشور و وزارت

اداره سوم هم اداره احزاب و . و به داد بيکاری و فقر مردم اين مناطق برسيم
های موجود يک نظم و  ها بود که از طريق آن بتوانيم به احزاب و سازمان گروه

حاصل شش ماه . دست همه اسلحه بود. بازاری بود چون آشفته. ترتيبی بدهيم
درواقع تصميم گرفتيم . ای دادستانی شد ماده  کل، اعالميه ده جلسات اين اداره

ای  اعالميه را با امضای دادستانی منتشر کنيم که همان اعالميه معروف ده ماده
ای هم اين  چکيده آن اعالميه ده ماده. دادستانی شد که خوشبختانه موجود است

هايشان را زمين بگذارند  گويد چنانچه سالح های مسلح می است که به سازمان
توانند به عنوان يک حزب سياسی فعاليت کنند و برای تمام احزاب آن روز هم  می

اين اولين جايی بود که من . شود که بتوانند آزادانه فعاليت کنند تضمين قايل می
فهميدم فضا و خشونت انقالبی حتی با اعالميه و هماهنگی بين روسای قوا هم 

های مسلحی بودند که اين اعالميه را  زيرا در يک سو سازمان. شود درمان نمی
کردند و زير بار نرفتند و در سوی ديگر  ای برای خلع سالح خود قلمداد می توطئه

کرد که  طور خصوصی، ما را متهم می هم آقای الجوردی قرار داشت که حتی به
دهيد و بايد آن ها را  جهت به ايشان مهلت می ها هستيد و بی دست اين گروه شما هم
آقای الجوردی حدود . عاقبت هم اين دو گروه وارد نزاع با يکديگر شدند. کشت

شان را تضمين کرده  شصت روزنامه را که ما در اعالميه مذکور ادامه فعاليت
های مسلحی همچون مجاهدين خلق و  بوديم در يک شب توقيف کرد و سازمان

های کمونيستی هم ابتدا عليه آن اعالميه جوسازی کردند و حتی  بخشی از سازمان
ها  ها و درگيری سند جعل کردند و سپس هم دست به اسلحه بردند و آن جنايت

اما در . مايل نيستم تقصير را به گردن يکی از اين دو جريان بيندازم. بار آمد به
حساب آورد و امثال من  ها به توان مسبب تمام اين گری را می واقع انقالبی

پنداشتيم که قادريم در آن مقطع، ماشين انقالب را که جز با  انگارانه می ساده
شود متوقف کنيم و با  آميز بر سر قدرت تعريف نمی خشونت و نزاع خشونت

اما معلوم شدکه اين ماشين جز با تخريب و . مان را حل کنيم گيری مشکالت رای
ای که از آن ياد  به هرحال تجربه. يابد کشتن تا سرحد ممکن به آرامش دست نمی

وزيری بودم  ماهی که در نخست من در حدود دوازده . کردم به شکست انجاميد
که در  ضمن آن. کردم کل را درست کرده و اين سه کار را دنبال می  اين سه اداره

دو شورای هماهنگی با نهادهای انقالبی و نيز هماهنگی با نيروهای پشتيبان 
وزير بودم که  دولت، که به نيروهای خط امام معروف بودند، نيز نماينده نخست

ها نيز در حال  کرديم و شعباتش در استان ها برگزار می ای يک جلسه با آن هفته
 . به هرحال اين کاری بود که من به آن مشغول بودم. گيری بود شکل

 
شدن رجايی  ايشان موضوع دخالت شما در کشته. صحبت از آقای الجوردی شد

 در اين مورد توضيحی داريد؟ . ميان کشيدند  را هم به
 

بله اين اتهامی بود که الجوردی نه تنها به من، که به ديگر ياران نزديک آقای 
از جمله آقای تهرانی معاون اطالعاتی آقای رجايی، . کرد رجايی هم وارد می

بند ايشان در زندان و خود من که از دوستان  نبوی وزير مشاور و دوست و هم
. وزيری طور جمع ديگری از نخست آقای رجايی از نهضت آزادی بودم و همين

ای هم با همين مضمون در شعبه هفت اوين تشکيل داده بود که با دخالت  پرونده
ای خدمتگزار صادق را از دور  ها قصد دارند عده گفت اين آقای خمينی، که می
هنوز هم افرادی نظير بادامچيان که يار غار الجوردی بود . خارج کنند، بسته شد

الجوردی قصد داشت به اين وسيله با . کشد هر وقت فرصت کند آن را به ميان می
حساب  وقت عضوش نبودم، تسويه سازمان مجاهدين انقالب اسالمی، که من هيچ

. کرد کند و اگر قدرت و اختيارش را داشت فرمان تيرباران ما را هم صادر می
کرد که در بحبوحه همان پرونده و در حاشيه يکی از  آقای خسرو تهرانی نقل می

جلسات، الجوردی را کنار کشيده و با ذکر ايامی که با هم در زندان گذرانده بودند 
و نبوی و ) خسرو تهرانی(از او پرسيده بود آيا واقعا اعتقاد دارد که رجايی را او 

کرد که الجوردی پس از نگاهی که  اند و تعريف می سازگارا و چنين افرادی کشته
يه نظرم اين پرونده مثال بارزی است . به او انداخته گفته نه چنين اعتقادی ندارم

که وقتی دمکراسی در کشوری برقرار نباشد و جابجايی و رقابت بر سر  از اين
وقت چنين فرايندی با  قدرت بر اساس رای و حاکميت مردم صورت نگيرد، آن

اش  نمونه. هايی از اين دست همراه خواهد شد حساب کشی و تسويه توطئه و آدم
های چپ اسالمی و  هم، همين آقای الجوردی که پس از قلع و قمع سازمان

 مارکسيستی، در داخل حکومت هم برای از ميان برداشتن رقبای سياسی به چنين 
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انتهای آن با حاکميت صندوق رای، گذار به دموکراسی را که اولين قدمش پايين 
 . کشيدن دولت کودتايی است، به خوبی انجام خواهد داد

 
 سه کلمه توصيف خودتان را بيان کنيد -گويم در دو من يک سری اسامی می

 
 مرد سالمت، اصولی و وفاکننده به عهد : ميرحسين موسوی

 مرد شجاع و محکم : مهدی کروبی
 گر بلوغ و ديناميسم سياسی جامعه آمريکا  پديده سياست آمريکا و نمايش: اوباما

 فريب  گرا و عوام زده، عوام عوام: نژاد محمود احمدی
هديه تهرانی؟ نظری ندارم ولی اميدوارم ديگر با آقای مشايی ديدار : هديه تهرانی

 نکند 
 های طاليی  مرد از دست دادن فرصت: محمد خاتمی

اش از صميم قلب، تواضع و راستی آرزو  مردی که برای: عطااهللا مهاجرانی
 کنم  می

 عارف قزوينی جنبش سبز ايران : شجريان
 بدهکاری که هنوز فرصت ادای دين به ملت ايران را دارد : هاشمی رفسنجانی

 توانست بهتر عمل کند  مردی که می: جرج بوش
 خواننده محبوب نسل ما : گوگوش

 دوست قديمی و استوار در رفاقت : بهزاد نبوی
 ناپذير و مردی با قلبی طاليی  نگاری خستگی روزنامه: زاده عليرضا نوری

ها نامش در  متفکر درجه اولی که از فراز اين گرد و خاک: عبدالکريم سروش
 تاريخ آينده ايران خواهد ماند 

کاش صدای آمريکا مکانی باشد تا او بتواند  انسان رئوفی که ای: جمشيد چالنگی
 تمام استعدادهايش را به منصه ظهور برساند 

 اش است  ساز نابغه ايرانی که زيباترين اثرش زندگی فيلم: محسن مخملباف
 افتاده در دام استبداد کهنسال ايرانی : محمدرضا پهلوی

 پرافتخارترين بازيکن تاريخ فوتبال ايران : علی دايی
 نگار شجاع ايرانی  روزنامه: اکبر گنجی

نژاد  همين يک جرم برای او کافی است که يار غار احمدی: مشايی اسفنديار رحيم
 . است

 

 بيانيه ي كانون نويسندگان ايران در محكوميت
 حمله ي اسرائيل

 
 
 
 

 
 

المللی به  های آزاد بين ، آماندوهای ارتش اسراييل در آب٢٠١٠مه  ٣١ديروز، 
ی غزه حمله  شده های بشردوستانه برای مردم محاصره شناورهای حامل آمك

ها نفر  بار، بنا به آخرين خبرها، ده نفر آشته و ده ی فاجعه در اين حمله. آردند
ماه  ١٨ها بودند بيش از  مردمی آه در انتظار دريافت اين آمك. اند مجروح شده

ترين نيازهای غذايی،  ی حكومت اسراييل از ابتدايی است آه در محاصره
 .اند دارويی، آموزشی و بهداشتی محروم

از اين حمله   تنها حكومت نژادپرست اسراييل، آه رسمًا ی غزه نه در محاصره
. يی مداخله دارند های ارتجاعی منطقه نيز هر يك به گونه دفاع آرد، بلكه دولت

ی باِز آشتی  گر اسراييل اين اندك آمكی را نيز آه بر روی عرشه ارتش سرآوب
المللی  شد برنتابيد؛ به آن حمله ُبرد و با نقض موازين بين های آزاد حمل می در آب

ابعاد اين حمله هنگامی بهتر . ها دست يازيد دوستاِن حامل اين آمك به آشتار انسان
ونيم گذشته  سال باری را پيش چشم آوريم آه در يك شود آه شرايط رقت آشكار می

 .به مردم غزه تحميل شده است
خواه و مستقل، همراه با  آانون نويسندگان ايران، به عنوان نهاد نويسندگان آزادی

آند و از افكار عمومی و  خواهان جهان اين جنايت را محكوم می ی آزادی همه
های بيداِر مردم جهان برای افشا و مجازات آمران و عامالن اين جنايت  وجدان

 .جويد ياری می
 آانون نويسندگان ايران

 ٨٩خرداد  ١١

تلويزيون و معاونت -رفتم به راديو. رفتم به دنبال کاری که خيلی دوست داشتم
آقای . گذاری کردم و بعد از مدتی هم مدير راديو شدم سياسی را در آن جا پايه

ی  کند يا اين که انگيزه منصوری يا اين مسائل را فراموش کرده يا تجاهل می
اين سپاهی که . اما يک نکته را هم من دوست دارم اضافه کنم. ديگری دارد

هيچ  -سپاهی که مسوول کشتار و تجاوز و دزدی است -االن به وجود آمده
ی افتخارش  گزاران آن بداند؛ همه افتخاری ندارد که آدم خودش را جزء بنيان

ای کاش که حرف آقای منصوری درست بود و بنده . پيشکش آقای منصوری
 . در تولد اين سازمان هيچ نقشی نداشتم

 
شده منتسب به جنبش سبز مطلبی  بعد از عاشورا از سوی يکی از افراد شناخته
در لندن از  ٨٣يا  ٨٢ای در سال  منتشر شد که در آن مطلب، با اشاره به جلسه

شود شما هستيد که در محافل خصوصی خارج از کشور گفته می -قول شخصی
شود و آمريکا به  برگزار نمی ٨۴جمهوری سال  آمده که انتخابات رياست -

ای حاضر بوديد و چنين  آيا شما در چنين جلسه. ايران حمله خواهد کرد
 بينی کرديد؟  پيش

 
در منزل دوستی  ٨۴اتفاقا شبی چند ماه قبل از انتخابات سال . بله، درست است

که اگر اجازه بدهيد اسمش را نياورم، من دو تا سوال را به اين شکل مطرح 
خواهيد رای بدهيد، کدام  کردم که به نظر شما فارغ از اين که به چه کسی می

شود و ديگر اين که ميزان مشارکت در انتخابات  ی انتخابات می کانديدا برنده
کس برنده  من گفتم که هيچ. هر کس يک جوابی داد. چند درصد خواهد بود

شود، برای اين که احتماال آمريکا به ايران حمله خواهد کرد و انتخابات به  نمی
اين زمانی بود که تب جنگ در کابينه آقای بوش خيلی باال . هم خواهد خورد

در حدود دو ماه بعد از آن جلسه، خودم برای معالجه قلبم و به . گرفته بود
بينی خودم را  دعوت واشنگتن انستيتو به آمريکا آمدم و از نزديک آن پيش

چون در . دنبال کردم که در محافل سياسی واشنگتن چقدر اين حرف جدی است
ها هم  واشنگتن که آمدم ديدم نه آن قدر. آمد  لندن که بودم خيلی به نظر جدی می

دهد  کند طوری جلوه می ولی آن شخصی که اين مطلب را نقل می. جدی نيست
ايشان اين را فراموش کردند بگويند که يکی . که گويی من طرفدار جنگ بودم

ای شرکت کرده و مخالفت  از کسانی که اين جا در واشنگتن در هر جلسه
گويم چقدر  نمی. خودش را با حمله نظامی آمريکا به ايران ابراز کرده من بودم

تاثير داشتم ولی مطمئنا چند درصدی موثر بود برای اين که فضای جنگ را 
است که کسی بخواهد به ايران حمله  هنوز هم معتقدم کار غلطی. اينجا زايل کند

کند و تا جايی که دستم رسيده هميشه با عمليات نظامی مخالفت کردم و در 
 . محافل مختلف سعی کردم که سايه جنگ را از باالی سر ايران دور کنم

 
بينی کنيد، به نظرتان  اگر بخواهيد پيش. ی جنبش سبز اميدواريد چقدر به آينده

 رسد؟  مدت کشور ما به دموکراسی می در ميان
 

يعنی آن شش ماهی که در واشنگتن انستيتو به عنوان . من بسيار اميدوارم
و البته در مقابل، آن ها هم من را بيمه کردند و موفق شدم  -محقق ميهمان بودم

ای شد که هم در وبسايت  حاصلش يک مقاله -معالجات قلبم را هم انجام بدهم
عنوان اين . واشنگتن انستيتو موجود است هم در بخش انگليسی وبسايت خودم

من در آن مقاله، سعی کردم ". بازگشت ايران به دموکراسی راه بی"مقاله است 
توضيح بدهم که در درون جامعه ايران، اتفاقاتی افتاده که بعد از صد سال 

ها برای رسيدن به دموکراسی، به عنوان يکی از وجوه  کوشش مداوم ايرانی
ی ما و رسيدن به دنيای مدرن،  مهم حل مشکل سنت و مدرنيسم در جامعه

ای قرار داريم که اگر يک بار ديگر ملت ايران حرکتی انجام  اکنون در نقطه
بازگشت  شود گفت که اين بار راه بی دهد برای دموکراتيک کردن کشور، می

توانيم که يک حکومت دموکراتيک در ايران داشته باشيم و گذار  است و ما می
در همان مقاله هم من اشاره کردم که وقتی دو مطلقی که . کنيم به دموکراسی

ای سعی کرده در ذهن مردم درست کند، يعنی قدرت مطلق حکومت  آقای خامنه
و ضعف مطلق مردم، بشکند، خواهيم ديد که تحوالت در ايران سريع و 

به نظر من انتخابات گذشته، اين دو مطلق را در ذهن مردم . آسا خواهد بود برق
خواهی مردم يعنی  شکست و مردم ميليونی حرکت کردند و جنبش دموکراسی

کنم تا اين جای کار هم برای مقابله با اين  جنبش سبز پديد آمد و فکر هم می
فکر . جنبش، کوشش حکومت برای برگرداندن آن دو مطلق خنثی شده است

خواهی مردم ايران، رژيم  ترين مانع برسر راه حرکت دموکراسی کنم مهم می
تا اين رژيم پايين نيايد و قانون اساسی جديد نوشته . جمهوری اسالمی است

تغيير قانون اساسی شرط الزم است اما . نشود به دموکراسی نخواهيم رسيد
 مسيری که جنبش سبز انتخاب کرده است مسيری است که در . کافی نيست
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ها وقتي به طور خالص عقالني معطوف به ارزش هستند آه  از ديدگاه وبر آنش
بيني آنها، بر اساس تعهدات  آمدهاي قابل پيش آنشگران بدون در نظر گرفتن پي

افتخار، زيبايي، نداي ديني يا   خود نسبت به چيزي آه از نظر آنان مطابق وظيفه،
تقوا است آنها را به جا آورند به عبارت ديگر آنش عقالني معطوف به ارزش، 

بيند صورت  آنشي است آه بر اساس دستوراتي آه شخص خود را ملزم به آن مي
نامد واز اين روست آه  وبر اين نوع عقالنيت را عقالنيت ارزشي مي. گيرد مي

ها نظر دارد و عقالنيت  عقالنيت ارزشي به عقالنيت محتوايي سيستم ارزش
گردد و  معطوف به هدف يا صوري شامل عقالنيت ابزاري و عقالنيت انتخاب مي

تواند با پيشرفت در  از ديدگاه وبر پيشرفت در عقالنيت معطوف در هدف مي
عقالنيت ارزشي همراه باشد و اين همان چيزي است آه مبنای توسعه يافتگی در 

 .کشورهای توسعه يافته می باشد
وقتی اين موضوع را در پارادايم حکومت و جامعه بررسی کنيم، ضرورتا بايد 

در اين رهگذر، . هايی برای غلبه مخالفان بر حکومت باشيم در پی يافتن روش
های گوناگون طراحی کرد که در »منطق«توان کنش اجتماعی را بر اساس  می

تواند به مثابه منطق کنش اجتماعی مورد  می »بينی ناپذيری پيش«آن صورت، 
ای نيست؛ امکانات حکومت تابعی از  معادله چندان پيچيده. تأمل قرار گيرد
تيک  يعنی ميان حکومت و جامعه، ديالک. های اجتماعی است متغيرهای کنش

های گوناگونی را  های حکومت واکنش سياست: دار و نسبتا فعالی وجود دارد معنی
 »عدم رضايت«و  »رضايت«انگيزد که عموما در دو رسته  در اجتماع بر می

توان به هيچ روی منکر اهميت اين واکنش برای حکومت  نمی. شوند بندی می طبقه
اعدام ها،تعطيلی مطبوعات،فشار و تحديد نمودن نهادهای مدنی، -بازداشت ها.بود

بندی و حذف يارانه بنزين، هريک سطح خاصی از واکنش را  گران شدن، سهميه
هايی از  عموما تحليلگران سياسی و اجتماعی در برهه.کند در ميان مردم ايجاد می

گذارد،  جمله انتخابات يا زمانی که حکومت تصميم خاصی را به مرحله اجرا می
رسد بيش از آنکه به اين  نامند و به نظر می می »مردم دقيقه نود«مردم ايران را 

زنند و اين  مسئله به عنوان يک امر واقع بنگرند، دست به يک داوری ارزشی می
رسد اگر  حال آنکه به نظر می. کنند خصيصه اجتماعی را به نوعی تقبيح می

بينی ناپذير بودن رفتار اجتماعی در ايران از منطق مشخصی برخوردار  پيش
باشد، فرايند کنش در جامعه طوری تنظيم خواهد شد که گويی جامعه در اين 

در چنين وضعيتی،غير قابل . سوی ميز شطرنج با دولت در حال بازی است
 .تواند تبديل به برگ برنده آن در برابرحکومت شود بينی بودن جامعه، می پيش

 
 تاريخی-مجازات اعدام،مفهومی اجتماعی

سلب حق حيات انسان می باشد ,مجازات اعدام با توجه به جامعيت و تعريف آن
تاريخ اين پديده .که از دير باز مورد استفاده و سوء استفاده حکومت ها بوده است

شوم از دوران بربريت تا به امروز،مبتنی بر استفاده ابزاری و کارکردی آن 
دالئل استفاده از اين روش غير انسانی .توسط حکومت های بيشماری بوده است

در طول .برای طرفداران و اعمال کنندگان اين روش بسيار می باشد
تاريخ،استفاده از اين روش يکی از سهل ترين راهها برای حکومت های مختلف 
بوده است تا با کاربرد آن،به ايجاد رعب و وحشت در جامعه دامن زنند تا راحت 

از سوی ديگر با اعمال مجازات اعدام به تسويه حساب .تر بتواند حکومت نمايند
مواردی که موجبات اعدام را فراهم می سازد .با مخالفان خود نيز می پردازند

 :عبارتند از
 اعدام و حذف فيزيکی به عنوان مجازات و پاسخ به جرم قتل. 1
 حذف فيزيکی به عنوان مجازات و پاسخ به جرائم به اصطالح ضد اجتماعی. 2
اعدام و حذف فيزيکی به عنوان مجازات در برابر اعمال ارتکابی فرد که . 3

 .حکومت ها برای آن زيان سراسری نام نهاده اند
در طول تاريخ ودر جوامع مختلف،جرائمی که با مجازات اعدام مواجه می 

مجازات اعدام پاسخی به جرم انجام شده در دفاع .شدند،خصلتی اجتماعی داشتند
از جامعه به حساب می آمد و مورد تائيد بخش وسيعی از مردم قرار می گرفت 

موافقان .که مبين بازدارندگی از ارتکاب جرم در سطح جامعه تلقی می شد
مجازات اعدام در دوران فعلی از فوائد اعدام در مقابل جرائم اجتماعی که، 

بازدارندگی و پذيرش افراد جامعه می باشد،استفاده ابزاری می کنند و در همين 
 .راستا،مخالفان خود را نيز با همين شيوه حذف می نمايند

بی رحمی کامل، «، مجازات اعدام را )ايرنه خان(دبير کل سازمان عفو بين الملل
توصيف می کند که هيچ گاه به اجرای عدالت  »غير انسانی و تنبيهی توهين آميز

 . يا کاهش جرم، ختم نمی شود
خشونت را در «اين فعال و تالشگر حقوق بشر تاکيد دارد که مجازات اعدام، 

 ».ميان انسان ها، جاودانه می کند
به معنای سلب حيات يک انسان به ) اعدام(از نظر حقوقی ، مجازات مرگ "

 عنوان مجازات، جرمی است که، انجام داده است،اين جرم می تواند از قتل 

 بعد از اين اعدامها ندبير چيست، واكنش سلبي يا كنش ايجابي؟
 بخش دوم

 حميد حميدی

 

 

 

 
 عصر نو

 
 کنش و واکنش اجتماعی

بنا به تعريف . يکی از مفاهيم بنيادی جامعه شناسی، مفهوم کنش اجتماعی است
کنش انسانی تنهادر صورتی اجتماعی است که فرد يا افرادی که ”ماکس وبر 
کنند، برای آن معنای ذهنی متصور بوده و رفتار ديگران را مدنظر  رفتار می

از سوی ديگر، مفهوم جامعه ." قرار داده و در جريان، خود از آن متأثر شوند
های اجتمای به شکل  ای از کنش ها و واکنش گيرد که مجموعه هنگامی شکل می
 .متکثر شکل گيرد

وبر با تميز تسلط عملي و تسلط نظري بر واقعيت، عقالنيت نظري را از 
عقالنيت نظري، تسلط بر واقعيت، توسط مفاهيم .دهد عقالنيت عملي تميز مي

تر وسايل براي نيل به اهداف است  انتزاعي وعقالنيت عملي محاسبه هر چه دقيق
باشد،عقالنيت عملي  و امروزه آنچه الزمه توسعه و ويژگي جوامع مدرن مي

 . است
 . شود عقالنيت عملي به عقالنيت صوري و عقالنيت محتوايي تقسيم مي

شود آه نسبت به انتخاب هدف،  گراني مي عقالنيت صوري مربوط به آنش"
آنند و منافعشان را طبق محاسبات دقيق،اولويت های روشن و  عقالني عمل مي
نمونه بارز . آنند ترين ابزار دنبال مي گيري معين و از طريق مناسب قواعد تصميم

جان رتيرز، .( داري است اين نوع آنش، آنش اقتصادي در جامعه سرمايه
، نشر سيمرغ 1374هاي جامعه شناختي، ترجمه تقي آزاد ارمكي، تهران،  بنيان

از نقطه نظر عقالنيت صوري تنها ) 52به نقل از فراز و نشيب عقالنيت، ص
توان انتظار داشت آن است آه ازاولويت های خود مطلع  چيزي آه از آنشكر مي

هايي را آه منشاء اين ترجيحات است درست بشناسد و مواظب باشد  ارزش. باشد
اما عقالنيت . بندي آنند با هم سازگار باشند و آنها را در صورت امكان رتبه

آه اولويت را مشخص   محتوايي عبارت است از سنجش محتوايي سيستم ارزشي
شود يكي از  گر از دو جنبه سنجيده مي آنش-در عقالنيت صوري، آنش. آند مي

ديدگاه ابزاري يعني مؤثر بودن وسائل و ديگر از ديدگاه انتخاب درست اهداف با 
ها، وسايل و شرايط محدود آننده عيني، اما در عقالنيت  در نظر گرفتن ارزش

گيرد به  هاست آه مورد نقد و نظر قرار مي محتوايي اين خود سيستم ارزش
عبارت ديگر وبر از نظر عقالنيت عملي دو نوع آنش را عقالني محسوب 

آند يكي آنشي آه نسبت به اهداف در نظر گرفته شده است آه آن را آنش  مي
نامد و ديگری آنشي  عقالني نسبت به هدف يا آنش عقالني معطوف به هدف مي

هاي در نظر گرفته شده عقالني است آه آن را آنش عقالني  آه نسبت به ارزش
آنش وقتي عقالني . نامد مي  نسبت به ارزش يا آنش عقالني معطوف به ارزش

. معطوف به هدف است آه به سوي اهداف، وسايل و نتايج ثانويه نظر داشته باشد
اين امر شامل سنجش عقالني رابطه بين وسايل و اهداف، رابطه بين وسايل و 

بنابراين . آمدهاي ثانوي و باالخره اهميت نسبي اهداف ممكنه مختلف است پي
گيري دربارة آنش بر حسب سنت يا عاطفه با اين نوع آنش منافات دارد و  تصيم

 . فاقد معيارهاي عقالني است
شود و به اين ترتيب  وبر بين دو جنبه از عقالنيت معطوف به هدف تميز قائل مي

آند آه روي  مفهوم عقالنيت را به عقالنيت ابزاري و عقالنيت انتخاب تقسيم مي
 . دهند هم رفته اين دو عقالنيت، عقالنيت صوري را تشكيل مي
توانند آم و بيش عقالني  از ديدگاه وبر نه تنها ابزار و چگونگي آاربرد آنها مي

بلكه خود ) عقالنيت ابزاري(باشند، يعني نسبت به اهداف معين مؤثر باشند 
تر  هدفي عقالني. بندي شوند توانند از لحاظ درجه عقالنيت رتبه اهداف هم مي

ها، ابزار و شرايط محدود آننده عيني، درست انتخاب  است آه با مالحظه ارزش
+ عقالنيت ابزاري (وبر اين دو عقالنيت را ). عقالنيت انتخاب(شده باشد 

نامد و آن را در مقابل عقالنيت  روي هم عقالنيت صوري مي )عقالنيت انتخاب
 . دهد محتوايي قرار مي
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تفاوت بين اقتدار و قدرت مانند جامعه در حالت طبيعي و . از اقتدار جدا آرد
در جامعه انسانی قدرت و اقتدار در آنار . جامعه انسانی مبتني بر ارزشهاست

اقتدار خود يك آارآرد است ،آارآردي آه حاصل ) جانسون( يكديگر قرار دارند 
اين هماهنگي باعث مي شود قسمتهاي . است) توتاليتر(نظام ارزشي متمرکز

ارزشها . مختلف يك نظام بتواند نظام را در سمت و سوي اهداف خود ياري دهد
هنري، اقتصادي و سياسي تقسيم مي   به شش گروه ديني ، اجتماعي، فرهنگي،

 .شوند
 

 موانع وفاق اجتماعی
. ما در مورد اکثر پديده هاومسائل، پيش فرضهای خود را باخود حمل ميکنيم"

اکثر اين پيش فرضها در طول سالهای متمادی از تجربه شخصی بدست آمده اند 
بدون استفاده از اين دانش و .و بعضأ در عمق ضمير ناخودآگاه ما جای گرفته اند

اکثر تصميم . تجربه متراکم، ما از انجام ساده ترين کارها هم عاجز خواهيم بود
مسئله کليدی در .گيريهای روزمره ما بر مبنای اين پيش فرضها صورت ميگيرند

بعبارت . مقابله با پيش فرضها اين است که در هر لحظه متوجه وجودشان بشويم
ديگر بايد بتوانيم رد اين پيش فرضها را در انديشه خويش بيابيم و آنها را بوضوح 

راه حل عملی نه در . ببينيم،بدون اينکه در باره آنها قضاوت خاصی داشته باشيم
بنابراين . کنار گذاشتن پيش فرضها و رد آنها، بلکه، در توانائی کنترل آنهاست

. پيشنهاد من اين نيست که قضاوت نکنيد زيرا اينکار تقريبا غير ممکن است
چيزی که بايد ياد بگيريم اينست که چگونه با اين قضاوتهائی که از ذهن و ضمير 

ناخودآگاهمان دائما صادر ميشوند زندگی کنيم و آنها را تحت کنترل خود 
اين توانائی آنقدر کليديست که بجرات ميتوان گفت که بدون آن ديالوگ . درآوريم

نسخه ای که برای ديالوگ پيشنهاد ميشود اينست که بايد به . امکانپذير نخواهد بود
تماشای قضاوتهای خود و ديگران بنشينيم بدون اينکه رابطه عاطفی و احساسی با 

اين عدم دلبستگی باعث ميشود که بتوانيم براحتی از نظرات . آنها برقرار کنيم
. ديگران در مورد اين پيش فرضها استقبال کنيم بدون اينکه از گوينده آنها برنجيم

در قضاوت بايد از بين گزينه . است" آن"يا " اين"قضاوت در ذات خود تفکر 
در اين ديدگاه يک . تشخيص دهيم و آنرا بر گزينيم" بهترين"های مختلف يکی را 

" تو"يا " من"همکاری واقعی در دنيای . نظر ميبازد و طرف ديگر ميبرد
در قدم اول بايد بتوانيم " تو"و هم " من"برای ورود به اقليم هم . امکانپذير نيست

پيش فرضها ميناميم ) نه انکار(که از مهارت الزم برای آنچه که تعليق 
قدم اول در " هم من هم تو"با " يا من يا تو"جايگزينی تفکر . برخوردار شويم

قضاوت معموال بر مدلهای ذهنی از .مسير ارتقاء گفتگو به سطح ديالوگ است
پيش پذيرفته شده متکی است و جائی برای ورود انديشه هائی که در مدل فعلی 

در چنين نگرشی جائی برای گوش دادن عميق به . نميگنجند باقی نميگذارد
ديگران وجود نخواهد داشت زيرا فقط آنچه را که از فيلتر قضاوت ميگذرانيم 

مثال فرض کنيد . ميشنويم و راه ورود نظرات ديگر را از همان ابتدا ميبنديم
اگر نظر . دوستی از شما بخواهد که در مورد چيزی که نوشته است نظر بدهيد

شما با آنچه او انتظار دارد يکی نباشد شما ممکن است مورد قضاوت قرار 
بگيريد که توانائی درک اين نوشته را نداريد يا نسبت به نويسنده احساس حسادت 

طبيعی است که در آينده در اينمورد حساستر بشويد و سعی کنيد که پاسخ . ميکنيد
اين . خود را فقط در چهارچوب مدلهای ذهنی مورد قبول اين دوست ارائه بدهيد
نوع پيش فرض طبيعتا راه را بر ديالوگ در همان قدم اول ميبندد و شانس 

اگر قبل از شنيدن نظر ديگران در مورد سئوال خود و . يادگيری را از بين ميبرد
جواب مورد انتظار به قضاوت نشسته ايد دليلی برای گوش کردن واقعی به اين 

 )زاهد شيخ االسالمی-هنر ديالوگ."(نظرات نخواهيد داشت
 

  گفتمان سازی با رويکرد ديالوگ و تاثير بر حوزه عمومی
حوزه عمومی مفهومی است، که بر فضا وروند روابط اجتماعی با حفظ استقالل 

فضای عمومی چارچوبی مفهومی را برای يک موقعيت ايده آل . داللت می کند
از ارتباط فراهم می کند، که در آن، طرفين گفتگو در شرايطی مساوی با هم 

 . قرار دارند و در مورد مسائل عمومی به بحث و گفتگو می پردازند
، حوزه عمومی ايده ای مشتق از توده ای از انسانها است، "هابرماس"بنا بر نظر 

را به بحث  »منفعت جمعی«يا  »عالقه عمومی«که گرد هم می آيند تا موارد 
آنهم حوزه های . اين ايده در دوران اوليه اش در اروپا واقعيت پيدا کرد. بگذارند

. عمومی بورژوازی به عنوان وزنه های تعادلی در برابر دولت های مطلق گرا
اين جماعات نقش ميانجی گری ميان جامعه و دولت را هدف قرار دادند، تا از 

طريق عمومی کردن و جار و جنجال بر سر آن دولت را در برابر جامعه 
در ابتدا حوزه عمومی نيازمند آن بود،که اطالعات مربوط به . پاسخگو کنند

کارکرد دولت در دسترس قرار بگيرد و از اين رو فعاليت های دولتی به 
 بعدها حوزه عمومی به معنی . مشورت انتقادی و نيروی عقايد عمومی مقيد شود

در کشور ليبی .(متغير باشد..... زنجيره ای تا اتهامات سياسی وسرقت و يا
 .) واردات مشروبات الکلی و معامالت ارزی مجازات اعدام دارد

اعدام مخالفان در کشور هايی که تعريف،حدود و شرايط احراز برای جرم 
 . سياسی ارائه داده نشده است،به بهانه وقوع يک جرم سياسی بيشتر متداول است 

،خود مجازات جرم به حساب می آيد ، بنابراين درد "سلب حيات"در علم حقوق،
و رنج هنگام اجرای مجازات نوعی جزای مضاعف محسوب می گردد که 

به زبان ساده . را نقض می کند " تناسب ميان جرم و مجازات "مستقيما اصل 
 . ،برای يک جرم،دو مجازات اجرا شده است، مجازات مرگ و شکنجه 

، امروزه نوعی از انواع جنايات عليه بشريت محسوب "دولتی"مجازات شکنجه 
با کوشش سازمان ملل متحد، معاهده ای به نام معاهده منع شکنجه به . می شود

امضای اکثر کشور ها رسيده است که طبق آن دولت ها از انجام هر نوع شکنجه 
 . منع شده اند ، متاسفانه دولت ايران اين معاهده را امضا نکرده است 

است يا " شکنجه دولتی"اين که آيا شکنجه هنگام اجرای مجازات مرگ نوعی 
نه،بحثی بسيار تخصصی و مفصل در حوزه حقوق است که در حوصله اين 

با توجه به اينکه ). استانداردی برای مردن-مهرداد جمالی." (نوشتار نمی گنجد
تعريف جرم سياسی در قوانين موجود حکومت اسالمی تعريف و احراز نگرديده 

و با توجه به تعدد قوانين کيفری به شمول قانون مجازات اسالمی و با لحاظ تفسير 
اين قوانين بر مبنای ارزش های پذيرفته شده حکومت،می توان مجازات اعدام در 

خصوص تمامی مخالفان حکومت را با اهداف سياسی مشخص و با منافع آن 
مورد ارزيابی قرار داد،ولی اين ارزيابی بيانگر سياسی بودن مفهوم مجازات 

مسئوالن حکومت نيز می گويند ما زندانی .(اعدام و اعدام های سياسی نمی باشد
که اين بيان به مفهوم نبود آزاديهای سياسی و اجتماعی از .سياسی نداريم

يکسوومبناء قرار دادن حکومت، بعنوان حکومت حق و عدالت و دستگيری و 
بازداشت افراد تحت عنوان مخالفان حق و عدالت و در يک کالم مخالفان نظام 

به همين دليل با توجه به آسيب های اجتماعی که معلول عملکرد .) می باشد
حکومت می باشد، مجازات اعدام، پيش از برچسب های حکومت به مانند 

محارب و مخل امنيت و نظام،مفهومی اجتماعی است که توسط قدرت حاکم از 
به همين دليل است که تالش برای .طريق قوانين بر افراد جامعه اعمال می گردد

 .لغو مجازات اعدام به يک وفاق عمومی و اجتماعی نيازمند است
 

 وفاق عمومی واجتماعي
عبارت است از توافق جمعي بر سر مجموعه اي از اصول و قواعد اجتماعي آه 

در يك ميدان تعامل اجتماعي آه خود مسبب انرژي عاطفي است بوجود مي 
توافق اجتماعي )علت و معلول ( انرژي عاطفي آه همزمان، نتيجه و مسبب.آيد 
مفهوم وفاق آه نشانگر وجود وفاق بر سر ارزشهاست با اشراف حاصل از .است

گرايي و اآتساب  ، ارزش عام)دورآيم( تئوري ها به وسيله چهار شاخص اخالق 
وبر وفاق آامل را هرگزامكان .سنجيده مي شود) ويالبروس ( ،خالقيت )پارسنز( 

پذيري نمي داند؛ زيرا ارزشها آه عبارتند از ارزشهاي اجتماعي ، ارزشهاي 
ارزشهاي مذهبي و ارزشهاي  اقتصادي ، ارزشهاي فرهنگي، ارزشهاي سياسي ،

اين تعارض ناشي از وجود . هنري، همواره با يكديگر در تعارض هستند
ازاين ديدگاه خمير مايه .اجتماعات مجزايي است آه رستنگاه اين ارزشهاست

مثًال خصيصه آنش اقتصادي،عقالنيت وخصيصه ."جامعه همواره تضاد است
از بين اين تعارضات تنها در يك ). آرون( سياست،اعمال سلطه بر ديگران است 

جايگاه است آه از فعاليت صلح آميز سخن به ميان مي آيد و آن جايگاه روابط 
اگر رفتارها بر اساس معيارهاي غيرشخصي باشد، عام . غيرشخصي است

اين پديده در جامعه مدرن امروزي بيش از هر . گرايي اخالقي بوجود مي آيد 
زمان ديگري عملي شده است و قابل تشخيص ترين الگوي مورد تأآيد،شکل 

عام گرايي .نهادي است، آه باعث مي شود ما از خطا و تبعيض مصون باشيم
توأم با رياضت براي جامعه نوين توانست تعهد و وفاداري ايجاد نمايد آه هيچ 

وبر نيز هم صدا با دورآيم و پارسنز معتقد است عام گرايي . جاي ديگر نبود
 .پديده بسيار مهمي است آه توأم با قانون مطرح است

سؤال مهم اين جاست آه در چه شرايطي افراد حتي بدون وجود يك تنظيم آننده 
فهم . خارجي باز هم به صورت بهنجار رفتار مي آنند؟ پاسخ فهم مشترك است 

مشترك به نظم عقالني آمك مي آند تا افراد به صورت داوطلبانه به پيروي از 
ابتدا آنشهاي : فهم مشترك داراي دو مقدمه است. اصول، رسوم و آداب بپردازند

وفاق آميز صورت قرارداد مي يابند و چنانچه اين قراردادها پايه و مبناء قرار 
گيرد، آنگاه چنين تنظيمي مبتني بر فهم مشترك و بالطبع پيروي از آن ارادي 

 .خواهد بود
نماد سياست، قدرت است آه بر مبناي استفاده از جبر، توسط گروهي از اعضاء 

فايده نظام ارزشي آن است آه به . جامعه عليه سايرين پايه ريزي شده است 
 براي پاسخگويي به موضوع وفاق، بايد قدرت را . قدرت مشروعيت مي بخشد 
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به طور مشابه ميكائيل آنت و . ام خاطر شده بواسطه مساعدت ديگران آزرده
گفتگو را بعنوان يك وسيله روابط عمومي، با ارتباط ) 1998(مارين تيلور 

.اند ها، درك آرده ها و ديدگاه اي ايده اي منتسب به هر نوع تبادل مذاآره محاوره
امروزه متفکران برجسته ای ).در باب گفتگو،مايکل ال کن، ترجمه قدسی بيات( 

به عنوان نمونه آنتونی گيدنز . در جهان در اهميت موضوع گفتگو سخن رانده اند
به عنوان يکی از مطرح ترين انديشمندان اجتماعی معاصر، در بحثي با 

ميزان زيادي از آنش «:"گويد مي"  ، گفتگو و محبت قواعد اجتماعي:" عنوان
جامعه شناسان همواره . شود متقابل ما از طريق صحبت يا گفتگو انجام مي

اند آه زبان براي زندگي اجتماعي اهميت اساسي دارد اما اخيرًا رويكردي  پذيرفته
هاي عادي زندگي هر  آمده است آه به ويژه به چگونگي آاربرد زبان در زمينه

ترجمه منوچهر صبوري، .  شناسي جامعه. آنتوني گيدنز"( روزه توجه دارد
 )122، ص 1376،  نشر ني.  تهران

اما شايد مهمترين نظريه پرداز در اين حوزه را بتوان فيلسوف شهير و معاصر 
هابرماس . آلمانی و آخرين بازمانده مکتب فرانکفورت، يورگن هابرماس دانست

يكي از جامعه شناساني است آه گفتگو را صورتي اجتماعي داده و به مبناي 
عقالنيت «، » آنش ارتباطي«مفاهيمي چون .  نظريه خويش بدل ساخته است

از مفاهيم آليدي نظريه او  » اخالق گفتاري«و  » زيست ـ جهان«، » ارتباطي
 : به نظر او آنش اجتماعي دو دسته است. هستند

هاي دسته نخست معطوف به  آنش«ـ آنش ارتباطي  2ـ آنش هدفمند عقالني 1
آيد و از طريق هماهنگ  موفقيت است واز طريق توافق با ديگران به دست نمي

يابد اما آنش ارتباطي معطوف به  هاي ديگران تحقق مي آردن آنش به بسامد آنش
،  در آنش ارتباطي. شود تفاهم است آه زيست ـ جهان به واسطه آن باز توليد مي

استدالل منطقي و قانع "فرد براي به دست آوردن تفاهم و توافق هيچ سالحي جز 
تصور من از آنش ارتباطي نوع خاصي از :"گويد هابرماس مي." آننده ندارد

واآنش اجتماعي است آه آنشگران از يكديگر توقع دارند آه اغراض و افعال 
متفاوت شان را از طريق اجماعي آه محصول ارتباط و مفاهمه است هماهنگ 
."  آنند و اساسا تالش براي نيل به توافق بر استفاده طبيعي ما از زبان متكي است

آند آه  هابرماس در آنار عقالنيت ابزاري وبر از عقالنيت ارتباطي دفاعي مي
اي آه از زور و اجبار  فرايندي رهايي بخش است و عقل ارتباطي تنها در جامعه

،  از طريق تفاهم و ارتباط و آزاد شدن پتانسيل عقل. يابد آسوده باشد امكان مي
شود و به عقالني شدن جهان ـ زيست  فرايند اصلي تاريخ جهان تشكيل مي

دآتر محمد "(  سالمت جامعه در گروه گسترش توانايي تفاهم است. انجامد مي
از همين جا ). 311ها، ص  منصورنژاد، رويكردهاي نظري در گفتگوي تمدن
حوزه عمومي جايي است . شود است آه مفهوم حوزه عمومي هابرماس متولد مي
توانند تبادل نظر آنند و از اين  آه رها از هرگونه زور و آزادانه افراد جامعه مي

زيرا حقيقت امري متکثر . طريق بكوشند به تفاهم دست يابند و حقيقت را پيدا آنند
قضيه .  صحت و حقيقي بودن دو امر متفاوت است. است و نه محصول يک ذهن

معتبر و صحيح متعلق به حوزه عمل يك جانبه است اما حقيقت مبتني برتفاهم 
 .علم نيز هويت اجتماعي دارد. است

 
 *اعدام در قوانين مجازات اسالمی

اعدام : از نظرحقوق کيفری دين اسالم، اعدام به سه قسم قابل تقسيم است
 .قصاصی، اعدام حدی و اعدام تعزيری

اين اعدام در موارد قتل عمد اجرا می شود و دارای شرايط : اعدام قصاصی. 1
حضور شاکی خصوصی در آن، به اندازه ای پررنگ است که آن . خاصی است

اجازه ولی فقيه و ديگر عوامل نيز در آن . را از قلمرو قواعد آمره خارج می کند
 .مؤثر است

با توجه به تعاريف فقها از حد،اعدام حدی را می توان چنين : اعدام حدی.2
مجازات مرگی است که از طرف شارع مقدس معين شده و نمی «: تعريف کرد

اعدام حدی بر طبق يک تقسيم بندی اين . »توان آن را به کمتر از مرگ تقليل داد
 :گونه تقسيم می شود

زنای محصنه يا زنای با محارم يا تجاوز به (جرايم جنسی که شامل زنا . الف
 .و لواط است) عنف يا زنای غير مسلمان با زن مسلمان

 .جرايم عليه دين و امنيت اجتماعی که شامل محاربه و ارتداد است . ب
جرايم تکرار جرم، همچون اجرای سه حد زنا و تکرار برای بار چهارم که . ج

 ... .در بار چهارم اعدام می شود و
بيشتر . »مجازات مرگی که از طرف حاکم معين می شود«: اعدام تعزيری. 3

فقهای شيعه اعتقاد دارند که، اصل در تعزير، ما دون حد است؛ ولی برای عدول 
از اين اصل و اجرای مجازات باالتر از حد، می توان به يکی از سه علل زير 

مصلحت :اين علل عبارت است از. استناد کرده، اعدام تعزيری را جايز شمرد
 در ميان فقهای . فرد و جامعه؛ قيام در مقابل افساد فی االرض و نهی از منکر

انتقال منفعت کلی مفروض جامعه بورژوايی به دولت، از طريق اشکال مشروع 
سخنرانی آزاد و گردهم آيی آزاد و سرانجام از طريق نهادهای پارلمانی حکومت 

 ) فريزر. (انتخابی بود
يک حوزه : کند حوزه عمومی را اينگونه تعريف می) 2004" (جين کوين"

عمومی، نوع خاصی از رابطه فضايی بين دو يا چند نفر است، که معموًال از 
طريق يکی از وسايل ارتباطی که در جريان آن هيچ تندی و خشونتی اعمال نمی 

  تر، در رابطه با روابط قدرت، در محيط شود و برای يک لحظه يا زمانی طوالنی
های تعاملی بزرگتر مانند ساختارهای جامعه و  های تعاملی کوچک و يا محيط 

هابرماس ريشه های تاريخی .آيد و در آن منازعه وجود دارد سياست به وجود می
های آزاد و  ها و مجامع عمومی بحث و مکانی حوزه عمومی را در درون سالن
حوزه عمومی در واقع منادی و . کند علنی قرن هجدهم جستجو و پيگيری می

پيگيری اين منافع متضمن آزاد . گر منافع اجتماعی يا منافع عمومی است بيان
ساختن جامعه مدنی از مداخله سياسی و همچنين محدود ساختن دامنه اقتدار 

هايی است، که تحت نظارت عموم قرار  دولت، به حوزه يا قلمر و فعاليت
ای  تعبير حوزه عمومی را در اطالق به عرصه" هابرماس) . "نوذری(گيرند  می

برد، که در آن افراد از طريق مفاهمه، ارتباط و استدالل  اجتماعی به کار می
کنند، که  های هنجاری را اتخاذ می گيری ها و جهت گيری مبتنی بر تعقل، موضع

. گذارد بر فرآيند اعمال قدرت دولت، تأثيراتی آگاهی دهنده و عقالنی ساز می
از طريق مفاهيم و استدالل و در ) عرصه اجتماعی(افراد در حوزه عمومی 

يا ) خود خواسته(شرايطی عاری از هر گونه فشار، اضطرار و يا اجبار درونی 
و بر مبنای آزادی و آگاهی تعاملی و در شرايطی برابر به بحث ) قهری(بيرونی 

حوزه عمومی به وسايلی برای انتقال اطالعات و ) نوذری. (پردازند می
امروزه، ) .هابرماس(کند، احتياج دارد  تأثيرگذاری بر کسی که آن را دريافت می

حوزه . حوزه عمومی هستند  راديو، تلويزيون و از همه مهمتر اينترنت رسانه
عمومی از حيطه اقتدار گروه خاصی خارج شده است و در اصل برای همه قابل 

 ).گارنهام(دسترس است
هنگاميکه از مقوله ای به نام جنبش در بستری اجتماعی سخن به ميان می آيد 

در واقع مفهوم . ناگزير انديشه ما معطوف به حرکتی فرا فردی و جمعی می شود
جنبش ما را به کنشهای اجتماعی ارجاع می دهد، که هر چند در ايجاد و گسترش 

آن انگيزه ها و کنش های فردی نقشی بارز ايفا می کنند، اما اين کنشهای فردی 
از . تنها در چارچوب اهداف و برنامه های کلی جنبش معنا و هويت می يابند

سوی ديگر، امروزه انديشه نيز در معنای اجتماعی آن که از آن می توان به 
نوعی معرفت و شناخت معطوف به عمل و ايجاد ياد کرد، از امری فردی و 

گفتگو، رويكردي . منزوی به امری بين االذهانی و جمعی بدل شده است
، )تمايل به تعامل با ديگران و تغيير آردن(ارتباطاتي است آه شامل ريسك 

) ارتباط خودانگيخته ، صادقانه و رودررو(، نزديكي )انصاف و گشودگي(اعتماد 
) به گفتگوي اخالقي(و تعهد ) شناخت اهداف و عاليق مشترك(ارتباط دو جانبه 

آنند آه مكالمه بعدي  راب اندرسون، آنت آيسنا و رونالد آرنت بيان مي. شود مي
از آيفيت ارتباطات است آه ارتباط گران را بيشتر روي ارتباط دوجانبه و 

سازد تا عاليق شخصي، بيشتر بر دريافت مسائل  برقراري رابطه متمرآز مي
هر . تكيه دارد تا افشاگري و بيشتر بر پايه دسترسي و دستيابي است تا تسلط

براي مثال . باشد صحيح مي” اخالقي“مفهوم گفتگويي جهت نيل به مكالمه 
هاي داراي باورهاي متفاوت، در حال تعامل هستند هر  هنگامي آه افراد يا گروه

بايست بتواند اطمينان آند آه ديگري از آنها سوء استفاده  يك از طرفين مي
باست  شود مي يك فرد عملگرا هنگامي آه با نماينده يک تشکل روبرو مي. آند نمي

اعتماد داشته باشند آه تشکل مذکور واقعٌا سعي در منحرف آردن گروه يا انجام 
بدون اعتماد، ارتباط . عمل ديگري در زمان اعمال نفوذ پنهاني آميته ندارد

پيش از آنكه اعتماد ايجاد شود . تواند ميسر شود هدفمند دو جانبه معتبر نمي
بايست اين احتمال و ريسك را قائل باشند آه طرف ديگر صادق  طرفين گفتگو مي

 .و روراست خواهد بود
به چهره و   شود گفتگوي صحيح نيازمند تعامل ميان فردي چهره گفته مي

بايست متعهد به فرايند گفتگو يا  هر دو طرف گفتگو مي. خودانگيخته است
گفتگوي صحيح از طريق تعامالت گاه و بيگاه و اندك حاصل . محاوره باشند

اعتماد و درك همدالنه طي مكالمات مكرر، طي گذشت زمان و پيگيري . شود نمي
گفتگوي صحيح مستلزم تعهد به فرايند . شود اهداف سودمند دوجانبه ايجاد مي

هاي مختلف مطالعاتي  بندي محققان از زمينه گفتگو بواسطه طبقه. اي است محاوره
همچنانكه . ارتباطات، فلسفه، علوم سياسي و روانشناسي مطالعه شده است  شامل،
اش به درمان، درخصوص گفتگو چنين  اي راجرز از رويكرد محاوره«آارل 

پائولوفري يره در آتاب . به ديگران »توجه سازنده بدون قيد و شرط: دهد نظر مي
تواند بدون تواضع وجود داشته  دارد آه گفتگو نمي آموزش ستمديدگان بيان مي

 ام و حتي  توانم گفتگو آنم در صورتي آه محدود شده چگونه من مي... باشد



 وضعيت روحی و جسمی آقای باقی چگونه بود؟
او همواره در شرايط دشوار هم از روحيه خوبی برخوردار بوده و بر عقايد و 

در اين دوره از زندان . باورهايش و رعايت قانون و حقوق انسان ها پابرجاست
بشدت هم  ماه اول را در سلول انفرادی و بسته بود و امکاناتی نداشت و 5هم 

بيمار بود اما همچنان پشتوانه روحيه خانواده بوده و ديدار های ما با او در 
او از اينکه . لحظات سخت و شکننده هم اميد بخش و آرامش دهنده بوده است

جوانان را در زندان می بيند ناراحت است و در اين مالقات با توجه به يک اصل 
بر اساس اين اصل، هر چيزی که از حد خود بگذرد نتيجه معکوس : فلسفی گفت

هرچه قدر بيشتر مورد استفاده قرار می . می دهد و زندان هم تابع اين اصل است
 .گيرد اثرش را بيشتر از دست می دهد

او به سرما خوردگی شديدی دچار .از لحاظ جسمی اما وضع باقی مناسب نيست
سرماخوردگی رفع می شود اما او برای مشکل تنفسی هر روز چندين .شده بود
ديسک کمر اوهم . مصرف می کند و نياز به درمان طوالنی مدت دارد دارو

 .بسيار آزارش می دهد
باقی در مالقات سعی می کرد ما را از اين جهت نگران نکند اما ما متوجه  

همچنين از طريق خانواده برخی از هم بنديان او مطلع . دردی که او دارد شديم
شديم که او به دليل ديسک کمر با مشکل جدی رو به رو است به گونه ای که هم 

زمانی که يکی از اعضای خانواده . اتاقی هايش در کارها به او کمک می کنند
بيمار می شود با وجود اينکه در کنار خانواده است و آن ها از او مراقبت می 

با توجه به اينکه باقی را نمی بينيم و نمی توانيم از . کنند اما باز هم دغدغه دارند 
 .او مراقبت نموده و از درمان او مطمئن باشيم اين برايمان دشوار است

هفته گذشته در خبر ها به نقل از دادستان تهران آمده بود که در مالقات با آقای  
عمادالدين باقی با خواست ايشان مبنی بر انتقال به بند عمومی موافقت شده 

با خواست آقای پناهی هم مبنی بر آزادی تا زمان برگزاری  است وهمچنين 
آيا از مشروح .دادگاه موافقت شده است که خوشبختانه شاهد آزادی ايشان بوديم

 سخنان دادستان با آقای باقی اطالع داريد؟
او از دادستان سوال کرده است که اکنون او با چه موجب قانونی در زندان است؟ 

تاکنون هيچ قرار  88زمانی که دو وثيقه برای او صادر شده و از هفته آخر سال 
بازداشتی برای او صادر نشده ادامه اين وضعيت غير قانونی به چه دليل است؟ 
. در حالی که طبق قانون بايد تا تشکيل دادگاه و صدور حکم تجديد نظر آزاد باشد

همچنين پرسيده بود موجب قانونی برای نگهداری او در سلول بسته وبا شرايطی 
که وجود دارد چيست؟ دادستان هم از باقی خواسته است که اين موارد را مکتوب 

نمايد و پس از اين ديدار،با توجه به وضعيت جسمی باقی تنها به انتقال او به بند 
عمومی توجه شده است و ما هنوز نمی دانيم موجب قانونی برای ادامه بازداشت 

باقی چيست؟ البته دادستان تهران قول مساعد برای پيگيری اين مساله را داده 
 .بود

آيا به نظر شما ممکن است بررسی آقای دادستان منجر به آزادی آقای باقی  
 شود؟

موجود را بررسی کنند و مانعی برای قانونی عمل  اگر وضعيت غير قانونی
ضمن اينکه ما نقض حقوق باقی را . کردن ايشان نباشد اين آزادی حتمی است

پيشتر به صورت مکتوب به دادستان ارائه کرده ايم و نامه ای هم برای رياست 
دادگاه انقالب اسالمی نوشته و گفته ايم اين چيز زيادی نيست که خواهان تبديل 

قرار وآزادی باقی طبق موازين قانونی هستيم تا وی بتواند الاقل پيش از 
برگزاری دادگاه برای حضور در محکمه و دفاع از اتهاماتی که عنوان شد ، به 

زيرا باقی به لحاظ ديسک کمر، امکان نشستن بيشتر . درمان موثر خود بپردازد
پزشکان هرگونه استرس نيز ممکن است به   از چند دقيقه را ندارد و به گفته

تشديد حمالت تنفسی او منتهی شود چرا که عمال در وضع فعلی امکان دفاع 
برای باقی به داليل مشکالت جسمی با دشواری هايی همراه است و از سويی منع 
قانونی نيز برای آزادی تا زمان تشکيل دادگاه وجود ندارد و برای اتهامات او نيز 

 .از سه ماه پيش دو وثيقه صادر شده است
 از شرايط مناسبی برخوردارند؟ 350آيا در بند عمومی 

در خود زندانيان  350باقی خود را با محيط سازگار می کند اما متاسفانه بند 
نفر يک تلفن وجود دارد که اين باعث می شود  160بسياری جا داده و برای 

گويا در اتاقی که در دوره قبلی زندان که .بسيار محدود شود  تماس تلفنی آن ها
از .نفر قرار گرفته اند 20نفره بسر می بردند،اکنون در همان اتاق 5، 350در بند 

آنجايی که استراحت مطلق و رسيدگی درمانی در چنين مکانی ميسر نيست 
اميدواريم باقی اين فرصت را داشته باشد تا برای حضور در دادگاه به درمان 

 .موثر خود بپردازد 

 .اهل سنت نيز اختالف هست؛ اما در برخی موارد، اعدام تعزيری را پذيرفته اند
ها تعجب آنند  گيری آنيم آه آسانی ممكن است از اين سخت اين نكته را اضافه می

و آن را نوعی خشونت شديد وغيرقابل انعطاف بدانند آه با روح اسالم سازگار 
نيست؛ ولی در حقيقت، اين حكم يك فلسفه اساسی دارد و آن حفظ جبهه داخلی 
آشور اسالمی و جلوگيری از متالشی شدن آن و ممانعت از نفوذ بيگانگان و 

باشد آه در بسياری از  منافقان است؛ زيرا قيام عليه رژيم آشور اسالمی جرم می
به نقل از پايگاه . (* قوانين دنيای امروز نيز مجازات بر اندازی اعدام است

 )حوزه
 

 نفره 20زندگي دشوار عماد الدين باقي در يك سلول 
 هدی يگانه 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : جرس
فاطمه آمالي احمد سرايي، همسر عمادالدين باقی در گفت و گو با جرس باز از 

از باقی که با ديسک کمر آزار دهنده و بيماری تنفسی در . نگرانی هايش می گويد
  .اوين ماههاست گرفتار آمده است 350يکی از سلولهای بيست نفره بند 

پژوهشگر و روزنامه نگاری که برای سومين باری راهی زندان اوين شده   
بار احضار و بازجويی که در پرونده  80چهار سال زندان و نزديک به  .است

 .چهل و هشت سال زندگی او می درخشد
اين بار، هفتم دی ماه، فردای عاشورای خونين تهران برای بار سوم مهمان اوين  

با حکمی به امضای دادستان وقت تهران که خود جانباز است، به تاريخ روز . شد
 !فوت آيت اهللا منتظری و با عنوان پيشگيري از حوادث

او که جرمش بعد از شاگردی آيت اهللا منتظری، تحقيق و پژوهش و دفاع از  
 .حقوق بشر و حقوق زندانيان است

همان کارهای دين پژوهانه وبشر دوستانه ای که به گفته مير حسين موسوی در 
 .خاطره ها باقی می ماند

می ماند کارنامه افراد در دفاع " باقی"آری؛ اين روزها سپری می شود اما آنچه 
 .از حقيقت است

پس از ماهها . همسر و دخترانش نمی توانند دل نگرانی های خود را پنهان کنند 
هر چند باقی همه تالشش را به کار برده بود که همسر . موفق به ديدار ش شده اند

ولی ديگرانی گفته بودند که باقی همه وقت در درد .نگرانش متوجه درد او نشود 
 .است

اما کماکان فاطمه . سرما خوردگی هم آمده بر مشکل تنفسی او افزوده است 
 .آن هم پس از پنج ماه زندان انفرادی. کمالی از روحيه باالی باقی می گويد

 !باقی در حبس هم يک نگرانی دارد؛ جوانان بی گناهی که در زندانند 
همسرش اميدوار است شايد که اين ديد و بازديدهای دادستان از زندان به ثمر  

 .برسد
 !اما دادستان تازه از باقی خواسته است که درخواستش را مکتوب کند 
ستان؛ به کدامين جرم و با کدام قانون؟ " داد" باقی فقط يک پرسش داشته از اين  

 توجيه اش کدام است؟. دو قرار وثيقه و استمرار حبس
گفت و گوی جرس با فاطمه کمالی سرايی همسر عماد الدين باقی در پی می  
  :آيد

  
 با او مالقات داشته ايد؟ 350آيا پس از انتقال آقای باقی به بند  

 350خرداد اولين مالقات ما با باقی پس از انتقال به بند  10بله، روز دو شنبه 
 .صورت گرفت
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اما برخی اسناد تاريخی و اظهارنظرها نشان از آن داشت که رژيم پهلوی خواهان نقش 
به نظر . بود اما سرنوشت به گونه ی ديگر رقم خورد  آفرينی گسترده تر در خاورميانه

می رسد که دولت ملی و مقتدر و دموکرات در ايران می تواند به سرعت در منطقه خليج 
نگاه آمريکا به . فارس صاحب نفوذ شود و الگوی تغيير را در پيرامون خود مديريت کند

يک دولت ملی قدرتمند در ايران چيست؟ با توجه اينکه اکنون خليج فارس منطقه ای 
استراتژيک است و تحت نفوذ نظامی و سياسی آمريکا قرار دارد و رقابت با ايران می 

 تحليل شما چيست؟.تواند دغدغه سياست های کالن آمريکا باشد
ايران کشوری است . به طور کلی ايران و امريکا منافع مشترک زيادی در منطقه دارند 

جنگ داخلی ندارد , که در مقايسه با کشور های منطقه يک دولت شيعی با ثبات نسبی است
, مسائل عراق و افغانستان  ايران و امريکا در زمينه. و از نفوذ منطقه ای برخوردار است

تروريسم و گروه های مسلح منطقه و مسئله مواد مخدر اشتراک منافع دارند و می توانند 
البته به نظر می رسد که زمان صحبتها و مذاکرات جدی ميان اين . همکاری داشته باشند

دو کشور فراهم شده است و هر دو طرف بايد در سياست های خود تغييراتی ايجاد کنند و 
 . تالش کنند مناسبات را بعد از مدتها مجدد برقرار کنند

به نظر شما سياست های اعالنی آمريکا و متحدانش برای منزوی کردن ايران به بهانه  
 فعاليت های هسته ای می تواند حرکت های راديکال دولت احمدی نژاد را محدود کند؟

از زمانی که دولت اوباما به قدرت رسيد تالش کرد که ارتباط هايی را با ايران شروع  
کند ولی متاسفانه مصادف شد با دوره قبل و بعد از انتخابات ايران و بسياری از اين تالش 

حتی دوستان من در واشنگتن به من خبر دادند که دولت امريکا کماکان . ها بی نتيجه ماند
به ايران می گويند که خواهان راه حلی برای مسئله هسته ای هستند و آماده مذاکرات جدی 

ولی رهبری ايران پاسخ مناسبی به اين پيشنهادات نداده است و صرفا به راديکال . هستند
. البته من با سياست های دولت اياالت متحده مخالف هستم. تر شدن شرايط کمک می کنند

آنها تالش می کنند که با اعمال محدوديتهای فرسايشی ايران را مجبور به تغيير سياست 
اگر . چنانچه می بينيم اگر قرار به تغييری بود تا به حال بايد نتيجه می داد. هايش کنند

حتما امروز , امريکا ده سال قبل شروع به مذاکرات جدی در اين زمينه با ايران می کرد
ايران می توانست نيازهای هسته ای خود را برطرف کند و آنچه از . شرايط متفاوت بود

در عين حال باعث نگرانی کشور های ديگر نيز , انرژی صلح آميز است را داشته باشد
ولی سياست اعمال فشار و فرسايشی عمل کردن نتيجه مفيدی در بر نداشته و من . نشود

البته اين را هم بايد گفت که در . اطمينان دارم که از اين به بعد هم همينطور خواهد بود
به . مهم اين مشکالت به مسئوليت پذيری دو طرف نسبت به هم باز می گردد  حقيقت ريشه

طور مشخص آمريکا می بايست شرايط طبيعی و منطقه ای ايران را در نظر می گرفت و 
آن را يه عنوان يک قدرت منطقه ای می شناخت و زمينه های استفاده از علوم مدرن مثل 

و ايران هم به همين ترتيب بايد به . تکنولوژی هسته ای را برای آنها هم فراهم می کرد
خواسته های جامعه بين المللی احترام می گذاشت و شفافيت را در برنامه هايش در 

به نظر من هر دو طرف راه نادرستی را در پيش گرفته اند و هر دو . نظرمی گرفت
تاريخ روابط . تصور می کنند که درست فکر و عمل می کنند و ديگری در اشتباه است

ايران و آمريکا نشان می دهد که در هر مقطع زمانی فقط يکی از طرفين آمادگی برای 
من می دانم که آمريکا هنوز خواهان مذاکره با ايران هست تا شرايط . گفتگو داشته است
من فکر می کنم اگر شرايط به همين شکل پيش برود ما فرصتی ديگر را . را متحول کنند

 .نيز مثل گذشته از دست می دهيم
به نظر می آيد سياست های اعالنی آمريکا و احمدی نژاد نهايتا بر يک هدف سازمان  

 نظر شما در اين باره چيست؟. يافته است و آن مهار جنبش سبز ايران است
بسياری از مردم ايران می خواهند که امريکا اگر . من متوجه هستم که منظور شما چيست

آنها ترجيح می . نمی تواند کمکی به جنبش ايران کند حداقل کناری بايستد و دخالت نکند
اياالت متحده هميشه به جنبش های آزادی خواهانه و . دهند که به طور مستقل پيش بروند

و من فکر می کنم که اگر آمريکا حرکت . گروه های مدافع حقوق بشر کمک کرده است
اما ملت ايران از ظرفيت بااليی . آهسته ای در اين مسير داشته به همين دليل بوده است

هر چند دولت و مدافعان حقوق . برخوردارند و آنها بايد مشکالتشان را خودشان حل کنند
هميشه   گروه اقليت حاکم. بشر امريکا خود را در قبال شرايط مردم ايران مسئول می دانند

از اين موضوع برای برخورد و سرکوب استفاده کرده است و البته امروز آنها با مشکالت 
سياست های اقتصادی آنها شکست خورده است و مسائل ديگر آنها . زيادی مواجه هستند

آنها نتوانسته اند با تبليغات و برنامه هايشان نظر . را در وضعيت دشواری قرار داده است
آنها اشتباهات زيادی در قبال مردم خود انجام دادند و نتوانستند . مردم را به خود جلب کنند
و واقعيت اين است که دولت ايران بازنده اين مواجهه با مردم . خود را از آن تبرئه کنند

 .خود بوده است

 : گری سيک
 دولت ايران بازنده مواجهه با مردم خود بوده است

 فرزانه بذرپور 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : جرس
ايران پيش چشم زبده ترين مشاوران و سياست پژوهان آمريكايي آه درآن  57انقالب سال 

سال در آسوت مشاوران رييس جمهور وقت جيمی آارتر بودند، رخ داد و سرعت و 
ميالدي  1979گري سيك در سال . شتاب انقالب، فرصت تحليل را از دولت آمريكا گرفت
پس از پيروزي انقالب و بر . از مشاوران آارتر بود و انقالب ايران را رصد مي آرد

آمدن جمهوري اسالمي، گري سيك به گونه اي تخصصي درباره ايران پژوهش آرده و 
  .نسبت به مسائل ايران آامال به روز است

  
از سال گذشته و حوادث پس از انتخابات و شكل گيري جنبش سبز، گري سيك در سايت 

گرچه دولت آمريكا همانند . خود به صورت مستمر به تحليل اوضاع ايران پرداخته است
دموآرات است اما گري سيك امروز در مقام يك استاد دانشگاه است و نه مشاور  57سال 

رياست جمهوري، اما نمي توان منكر شد آه تحليل هاي او از وقايع ايران در آاخ سفيد 
مصاحبه با گری سيک از آن جهت حايز اهميت است که نگاه ناظر يك غير . شنونده دارد 

براي گري سيك سواالت . و مطالعه قرار دهيم   ايراني را به وقايع ايران مورد توجه
و ارسال آرديم ،اما او به تعدادی از اين سواالت آه درباره سياستهاي آاخ   بسياري تهيه

سواالت پاسخ نگرفته درباره سياست .سفيد بود و جنبه انتقادي هم داشت، پاسخ نگفت 
هسته اي ايران و برخورد دو گانه امريکا بود و سوال مهم ديگري آه پاسخي نگرفت هم 

درباره اين بود آه اصوال شايد به نظر برسد آه آمريكا براي حضور و نفوذ در خاورميانه 
به دولت افراطي اسرائيل و دولت پرهياهوي احمدي نژاد نيازمند است و حضور دولت 

 70به اين سواالت گري سيك . ملي مقتدر در ايران چندان با منافع آمريكا هم سو نيست
ساله پاسخي نداد، اما همان پرسش هايي آه پاسخ دادهم می تواند نوع نگاه طيفی از 

 .گفتگوی جرس با گری سيک را بخوانيد. صاحب نظران امريکايی را نشان دهد
را در سمت کارشناس  57شما از مشاوران رييس جمهور کارتر بوديد و شرايط انقالب  

در آن  دارد ؟  57آيا شرايط امروز ايران مشابهتی با انقالب . استراتژيک درک کرديد
اکنون شما تصور می کنيد که خواست . دوره دولت وقت آمريکا تصور انقالب را نداشت

 مردم برای دموکراسی و تغيير به کجا منتهی خواهد شد؟
اين يک سوال مشکل است و من نمی توانم مطمئن باشم که پاسخ من پاسخ قابل اطمينانی  

امروز طرفداران حکومت در اقليت هستند . شرايط امروز خيلی خيلی متفاوت است. باشد
اگر چه حکومت فعلی به هدف انقالب . همانطور که در زمان حکومت شاه اين چنين بود

. که حکومت بر اساس قوانين اسالم بود رسيده است ولی مردم خوشحال به نظر نمی رسند
و  –که خيلی باالست  –امروز دولت ناتوان است از مديريت مسائل داخلی مثل تورم 

نتوانسته است شرايط اقتصادی را بهبود ببخشد و آزادی رقابت و فرصت شغلی کافی 
به . فضای سياسی بسيار نامناسب است و رضايت عمومی کاهش يافته است. ايجاد کند

شکنجه کردن و يا کشتن معترضان بيش , طور مشخص دولت فعلی از به زندان انداختن
حکومت شاه مايل نبود که با جمعيت معترضان برخورد . واهمه دارد  از پيش ترس و

او می گفت که نمی . خيلی سخت انجام دهد چون تبعات آن را غير قابل کنترل می دانست
خواهد مردم خود را بکشد اما امروز می بينيم که اين اتفاق به راحتی می افتد به عنوان 

بهمن سالگرد پيروزی انقالب ايران، سربازها به مردم معترض تيراندازی می  22نمونه 
امروز می بينيم که دولت کامال بی فايده است برای مردم و برای کنترل اوضاع به . کنند

مردم امنيت حضور در خيابان را . زندان و شکنجه وحتی بدتر از آن رو آورده است
روزنامه ها و ديگر رسانه ها محدود شده اند و حتی خبرنگاران آزادی نوشتن , ندارند

اتفاقات پيش آمده نشان می . به همين داليل پيش بينی شرايط مشکل است. مقاالت را ندارند
 .دهد که دولت فعلی بسيار بد عمل کرده و کارنامه غير قابل دفاعی دارد

 اگر قرار باشد تحولی در ايران روی دهد، شما تغيير را در چه می بينيد؟ 
اول از همه الزم است که حرکت مردم را در قالب جنبش سبز تعريف کنيم که توسط  

اينان مثل گذشته به دنبال راههای مسالمت . آقايان کروبی و موسوی راهبردی می شود
آنها . آنها به دنبال واژگونی کامل رژيم نيستند. آميز هستند و اين را بارها تکرار کرده اند

اما از طرف ديگر رژيم با هيچ تغييری موافقت نمی . می خواهند که اصالحات انجام دهند
البته با . کند و اين باعث شده است که عده ای به فکر دگرگونی کامل در حکومت باشند

چون , شرايط کنونی من فکر نمی کنم که بايد انتظار تغييرات فوری و گسترده داشته باشيم
اگرچه دولت . نيروهای مخالف هنوز به لحاظ ساختاری شکل کامل و موثری نگرفته اند

فعلی و شخص اول کشور هنوز از شکست سياست های داخلی شان اجتناب می کنند ولی 
 .روز به روز به تعداد افرادی که وضع موجود را غير قابل قبول می دانند افزوده می شود

 . زمانی ايران ژاندارم منطقه بود و دولت آمريکا از اين شرايط راضی به نظر می رسيد 



 جنبش سبز، راهبردهاي ناكام يا چه نبايد كردها؟
 تقی رحمانی

 
 
 
 
 
 
 
 

 روز آنالين
جامعه ای که بارها از شيوه های مشخصی گزيده شده اگر اين شيوه ها را به 

ترک عادت چندان دشوار نيست اما . کارنگيرد راه موفقيت را هموار خواهد کرد
ساده و سهل هم نيست جنبش سبز تا کنون پااليش يافته و مرحله ترويج برای 

امتياز نخست جنبش . مخاطبان جديد و آموزش مدنی برای حاميان را طی می کند
 .سبز چه بايد کردها نيست بلکه چه نبايد کردهاست

واقعيت اين است که به جنبش سبز توصيه های تکراری و آزمون پس داده شده  
می شود که انجام هر کدام از آنها در بهترين حالت جنبش را خوشنام اما ناکام می 

توصيه های اعتقادی راهبردی و . کند و احتمال کاميابی جنبش را منتفی می کند
توصيه هايی که هر کدام در جامعه ما آزمون . تاکتيکی برای جنبش کم نبو ده اند

. شاه بيت اين توصيه ها بر ناخود آگاهی ايرانی سوار است. نامناسب پس داده اند
اما در حالت متعادل اين سازگاری خالق است ولی . عنصر ايرانی سازگار است

در طرح و زمينه اصلی . در جامعه نابسامان سازگاری منفعل ايجاد می شود
در نتيجه طوفان . سازگاری منفعل حاشيه ای انفجاری بروز و نمود پيدا می کندد

اما زمانی که . فرزندان ناهمگون می زايد. ه ش 1360درست مانند حوادث سال 
عنصر ايرانی به سوی سازگاری خالق می رود عجله و شتاب رفتارهای 

که اين سازگاری  1356ناهماهنگ سازگاری خالق را متوقف می کند مانند سال 
با موج انحصارطلبی  57در نتيجه انقالب مردمی بهمن . خالق متوقف شد

 . برخورد کرد و متوقف ماند
  

 توصيه های اعتقادی و باوری يا ايدئولوژيک 
جنبش سبز جنبش مطالبه محور و شهر وندی است در نتيجه در عين همراهی با 

در حالی . باورهای جامعه مذهبی ايران وارد منازعه سکوالريسم و مذهبی نشد
به . که بسياری از جنبش سبز را با ماهيت اعتقادی و مرامبی تبيين می کنند

خصوص تالش عده ای در راه سکوالر نشان دادن جنبش باعث شد که عده ای 
اين نوع کشمکش طراوت . ديگر بر جنبه ايدئولوژی مذهبی جنبش تاکيد کنند

جنبش بر پايه . جنبش سبز را از بين می برد و آن را دچار مسائل فرعی می کند
نمادهای ملی و مذهبی خود را نشان داده اما بر ماهيت مطالباتی و شهروندی 

 .خود تاکيد کرده و می کند
جامعه ايران مذهبی است اما به دنبال . چنين ويژگی از جنبش را بايد حفظ کرد

 .هژمونی کردن برداشت خاص و انحصاری از مذهب نيست
  

 توصيه دولت محوری
جنبش سبز از اعتراض به نتايج انتخابات پا گرفت اما به مرور زمان از تسخير 

 . دولت يا دولت محوری فاصله گرفت
موسوی مبتنی بر اينکه دولت دهم  17مواضع شجاعانه کروبی و بيانيه شماره 

مشروعيت ندارد اما مسئوليت دارد صحنه قابل تاملی را در جامعه به وجود 
 . اين برخورد مدنی و جامعه محور بود. آورد

رهبران جنبش در عين تاکيد بر روی خواست های جنبش فقط خود را تنها و 
 . يگانه عامل اجرايی خواسته های جنبش نمی دانند

جنبش جامعه محور بيشتر از اينکه بخواهد قدرت گرفتن را هدف قرار دهد تالش 
تالش برای جايگزين شدن برای دولت امری . می کند موفقيتش را نهادينه کند

مذموم نيست اما نقد عملکرد دولت و مطالبه محوری از آن هر دولتی را در 
معرض آزمون شديد قرار می دهد و انگ قدرت طلبی جنبش سبز را از مخالفان 

توصيه نگارنده اين است که در هيچ شرايطی به خصوص موسوی و . می گيرد
اما هميشه سياسی در جامعه مدنی بمانند و بر . کروبی نامزد هيچ مقامی نشوند

با اين وصف همين مطالبه محوری ايشان قدم رو به . حاکميت تاثيرگذار باشند
جريان . جلو بوده است که جنبش سبز را به دام دولت محوری نينداخته است

اصالح طلب دولت محور و قدرت محور بود از همين روی بسيار مالحظه کار 
 . اما در عمل ناچار از فراموشی منافع مردم بود. بود

 يك دادگاه بين المللي بايد به جنايت اخير دولي اسرائيل رسيدگي كند
 امير ممبينی

 
 
 
 
 
 

 عصر نو
خواه در جريان تالش کاروان  انسان خير و صلح ١٩روز سی و يکم ماه مای 

های انسانی به مردم بی دفاع غزه  های صلح و همياری برای رساندن کمک کشتی
هم چنين حدود . المللی به قتل رسيدند توسط مهاجمان نظامی اسرائيل در آبهای بين

گران به سختی زخمی شدند و شمار زيادی دستگير و به  نفر از تالش ۶٠
ی کاروان ياری به  در شش کشتی تشکيل دهنده. زندانهای اسرائيل منتقل شدند

در ميان اين جمع شمار زيادی . غزه صدها نفر از کشورهای مختلف جهان بودند
دوست بودند که قصد داشتند به ياری مردم در محاصره  نويسند و هنرمند صلح

تشکيل کاروان فعاالن صلح و همياری برای ياری به مردم غزه يک . بشتابند
توانست منشأ خطری برای اسرائيل  آميز بوده است که نمی حرکت انسانی و صلح

توانست با مجاز  اگر دولت اسرائيل برای حقوق بشر اهميت قائل بود می. باشد
اما هجوم نظاميان . ای بهتر از خود نشان دهد شمردن اين کمک رسانی چهره

المللی، و کشتن و زخمی  اسرائيلی به شش کشتی ياری رسان، آن هم در آبهای بين
دهد که اين  کردن شمار زيادی از اين سفيران صلح، يک بار ديگر نشان می

دولت زورگو و راسيست به هيچ قانون و مقرراتی پايبند نيست و برای منافع 
اين جای بسی تأسف است . ی خود به هر کاری ممکن است دست بزند پرستانه قوم

ی يهودی را به  ديده کوشند مردم ستم طلبان در منطقه و جهان می که برخی فرصت
تاريخ نشان ميدهد که يهوديان يکی از . های اين دولت بدنام کنند وسيله تبهکاری

ی بشری بوده و هستند و در هر کجا که  ترين اعضای جامعه خواه عدالت
ی برای آزادی و عدالت جريان داشته باشد اين مردم سهم خود را در آن  ا مبارزه
سياست دولت . اعمال دولت اسرائيل عليه منافع مردم يهود نيز هست. کنند ادا می

ی يک جريان  طلبانه توان نمودار هيچ گرايشی جز گرايش توسعه اسرائيل را نمی
گذرد گام جديدی در ماجراجويی  اين دولت هر روز که می. راسيستی قلمداد کرد

ای براه  دارد و هم اکنون در تالش است که يک جنگ فراگير منطقه به جلو بر می
ی  عدم ايستادگی مؤثر جامعه. های خود را پيش ببرد ی آن نقشه بيندازد تا در سايه

ی اين دولت به زيان صلح و دموکراسی در  جهانی در برابر اقدامات حق کشانه
ی جنبش حماس وجود داشته باشد  با هر قضاوتی که در باره. منطقه و جهان است

توان حق انتخاب را از مردم  نمی. توان مردم غزه را به آن خاطر تنبيه کرد نمی
غزه گرفت و يا بدتر از آن اين مردم را به خاطر حماس تنها و بی ياور جلو 

اگر منشور حقوق بشر مورد پذيرش جوامع . های اسرائيل رها کرد تانک
توان تشخيص داد که تجاوز به آبهای  دموکرات است پس طبق همين منشور می

گناه در آنجا يک جرم آشکار عليه  دوست و بی های صلح المللی و کشتار انسان بين
بايد با قاطعيت از درخواست . حقوق بشر است و بايد به آن رسيدگی قانونی شود

رسانی به غزه برای رسيدگی به اين جنايت در يک  سخنگويان کاروان ياری
المللی بايد به دقت اين ماجرا  يک دادگاه صالح بين. المللی حمايت کرد دادگاه بين

را بررسی کند و روشن سازد که چرا و چگونه اين جنايت صورت گرفت و حکم 
هايی که حماس  ی همان پرنسيپ آيا بر پايه. ی جهانی در اين باره چيست جامعه

توان ثابت کرد که دولت اسرائيل يک تروريست  شود نمی تروريست شناخته می
های تروريسم را  ترين مصداق تمام عيار است؟ واقعيت اين است که يکی از کامل

اما حاميان مقتدر اسرائيل . توان در استراتژی و تاکتيک دولت اسرائيل يافت می
شناسند و تا  اين دولت را همچون بازوی ترور خود و جزئی از پيکر خويش می

متأسفانه نفوذ . اند های آن برنداشته کشی کنون هر گز گامی جدی برای مهار گردن
تا چنين . اسرائيل در دولت آمريکا بيشتر از نفوذ آمريکا در دولت اسرائيل است

اما . بيند شکنی و تروريسم باز می است دولت اسرائيل دست خود را برای قانون
وسوسه سودجويی از اين وضع بدتر از هر چيز دولت اسرائيل را در دراز مدت 

ی جهانی سر شاخه  به حساب نياوردن نظر و حکم جامعه. اندازد به خطر می
های اين منطقه، مثل هر جای ديگری در  برای ملت. بنشستن و بن بريدن است

ای جز احترام به حقوق  مندانه جهان، هيچ استراتژی پيروزمندانه و شرافت
اگر دولت . همديگر و همزيستی مسالمت آميز و همکاری و همياری وجود ندارد

ی مردم اسرائيل است  اسرائيل در فهم اين مطلب ناتوان است قبل از همه وظيفه
اگر ما در ايران هنوز از اين وسيله، يعنی . که اين امر را به دولت خود تفهيم کنند

 . دموکراسی داخلی، محروم هستيم آنها که آن را دارند
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سحابی به لحاظ سابقه و زجر و سختی جايگاه خود در تاريخ ايران با کسی قابل  
مقايسه نيست اما وی در مقام حمايت از جنبش سبز با حفظ هويت خود وارد عمل 

 . شد
جنبش سبز به رهبری، اعتماد مردم به رهبری، به حمايت از رهبری و انتقاد از 

. همچنين رهبری جنبش به معنی بهتر بودن آن افراد نيست. رهبری نيازدارد
نشان ابوذر غفاری يا عمار ياسر از ابوبکر صديق و عمر رضی اهللا عنه کمتر 

عجيب اين است که روشنفکران و . در حالی که ابوذر هيچ گاه رهبر نبود. نيست
فعاالن سياسی به خصوص مذهبی های ما به ظرافت های تارخی کمتر توجه 

 . دارند
  

 توصيه های راهبردی
اين توصيه ها عبارتند . توصيه های راهبردی متداول در جامعه ما ناکام بوده اند

موسوی و کروبی بايد گذشته شان را محکوم کنند و " "اتمام حجت با حاکمان"از 
ظرفيت های " "قانون اساسی را رد و يا اعالم انتخابات آزاد يا نظام سکوالر کنند

قانون اساسی قابل اجرا نيست بايد قاطعانه ايستاد و مردم را به خيابان دعوت 
" نبايد سازشکار بود و نبايد مصلحت انديش بود. فرصت از دست می رود. کرد

مسالمت آميز بودن به معنای دفاع نکردن از خود نيست بلکه بايد در مقابل "
 ".خشونت از خود دفاع کرد

نتيجه اين جمالت راهبردی به معنای قهرمان . اين جمالت فراوان نقل شده اند
نگاه دولت محور، اقدام سريع و عجوالنه، ديد شتاب زده . همراه با سرکوب است

در حالی که عجله، شتاب و مرزبندی . در اين جمالت و توصيه ها مشهود است
و حتی برخی از  1360سروب سال های . در رفتار مدنی امری مقبول نيست

مواضع اصالح طلبان در دوران اصالحات نشان داد که اين رفتارها و اينگونه 
حال می توان آن روی . ابراز نظرها حتی اگر خوب باشند مفيد وکارساز نيستند

آيا از طريق اقدامات سريع، شتاب زده پيروزی حاصل می . سکه را بررسی کرد
 شود و دموکراسی به دست می آيد؟

تجربه مشروطيت، انقالب اسالمی و حتی پيروزی غيرمنتظره خالتمی پيش روی 
موقعيت فعلی به ما می گويد که موقعيت جنبش سبز به دليل همه گير . ماست

نبودن، در آمد نفتی و توان سازماندهی و بسيج نيروهای وفادار به حکومت و 
نياز اکثر اقشار جنبش سبز به مستمری های دولت و عدم آمادگی اعتصاب 

بازاريان و کارگران شرکت نفت به هيچ وجه امکان حرکت سريع و شتاب زده 
اگر جنبش به دنبال مرزبندی، ابراز نظر قاطع، شتاب و . را به جنبش نمی دهد

 . به دست می آورد 1360عجله بود تجربه ای تلخ تر از سال 
مسئله ديگر ارائه راهبردهای قاطعانه، مرزبندی با گذشته و اعالم نظام سکوالر 

اين اهداف و راهبردها بيشتر تحکم است و باور طرف . و برپايی رفراندوم است
بايد توجه داشت که نقد اعمال . محور قرارمی گيرد و باور ديگری رد می شود

تجربه به ما می گويد که بهتر از نقد . گذشته محور همکاری با يکدگر نيست
. در اين مورد مثالی می زنم. گذشته شيوه نقد و رسيدن عملی به نقد خود است

کسی به لحاظ نظری همه ابعاد دموکراسی را می پذيرد منتها اين پذيرش در 
سخنرانی ها و مقاله هاست اما در عرصه عمل به بهانه محدوديت همچنان خودی 

اما اگر . اصالح طلبان در دوره اصالحات چنين بودند. و غيرخودی عمل می کند
به مرور زمان نسبتی ميان نظر و عمل خود در جهت دموکراسی خواهی برقرار 

کند و بر سر بنيانها و اعتقادات خود باقی بماند تجربه نشان داده چنين تغييری 
 . کارساز، پايدار و موثرتر است

به عنوان نمونه مقايسه مل اصالح طلبان و رابطه با جريانات غيرخودی و نحوه 
برخورد کروبی و موسوی با نيروهای دگرانديش نشان می دهد که اين دو با 

وجود نداشتن يا عدم اعتقاد به تئوری های آزاديخواهانه غربی در عمل از 
. اصالح طلبان و همراهان خاتمی در نفی مراحل خودی و غيرخودی جلوترند

پس در عرصه سياست و عمل بايد عمل را سنجيد نه حرف ها و نظرات و البته 
نظرات و تئوری های بايد در عرصه آکادمی و بنگاههای توليد فکر مورد 

 . بررسی قرار گيرند
  

 حاميان
اکنون بايد ديد . جنبش سبز به تعبير همگان متعلق به همه مردم و جريان هاست

آنهايی که جبهه يا اقدام واحد با موضع گيری قاطع می خواهند برای جنبش چه 
به عنوان نمونه فعاالن جنبش که به رهبری فعلی نقد دارند می توانند . کرده اند

آيا . و آن را در خدمت جنبش قرار دهند. يک رسانه تصويری سبز خلق کنند
جريان ها و و افرادی که رسانه در اختيار دارند حاضرند در روز يک ساعت 
. فقط در خدمت اخبار جنبش سبز باشند بدون اينکه نام جريان خود را مطرح کنند

 اگر چنين نمی کنند چگونه می توانند جبهه مشترک خلق کنند؟
 آيا . بايد پذيرفت که جنبش سبز توانست جهت مشترکی در ميان ايرانيان ايجاد کند

 :سازمان های کليشه ای
جنبش سبز به صورت مداوم مورد توصيه های خوب اما کليشه های راهبردی 

محور اين مدل ها بر روی نوع رهبری و سازمان جنبش سبز . قرار گرفته است
 . استوار است

بارها به رهبران جنبش سبز ايجاد جبهه، تشکيل حزب و برپايی پارلمان توصيه 
هيچ تشکيالت . اما اين توصيه ها به داليل داخلی و امنيتی عملی نيست. شده است

پرداختن به . متمرکزی در جامعه از زير فشار امنيتی جان سالم به در نبرده است
اين موضوع زمانی مفصل می طلبد اما فقط کافی است به سرنوشت جبهه ها، 

 . سازمان ها و نهادهای سياسی و مدنی توجه کنيد
شرايط امنيتی باعث می شود که . اما مشکل جامعه ما تنها عامل امنيتی نيست

زمان مناسب برای کارجمعی در ايران کوتاه باشد و همچنين امکان انتقال تجربه 
در نتيجه دور تکراری و . گذشته در عمل به داوطلبان جديد غيرممکن شود

 . حلزونی در جامعه ما تکرار می شود
به عبارتی تاسيس جبهه در جامعه باعث جنگ طوالنی بر سر رهبری آن می 
شود و بعد از آن اختالف ميان جريان های جبهه با نيروهای بيرون از آن می 

تجربه جبهه ملی . گيرد که اين دعوا برای هر جريان سياسی بالی بزرگی است
در جامعه ما همه می خواهند . حتی در دوران مصدق شاهدی بر مدعای ماست

رهبر يا نفر اول باشند و پست معاونت برای آنها در يک شهر بزرگ ارزش 
 . ندارد اما اگر کدخدای يک ده باشند چون مقام نخست را دارند مهم تر است

بسياری . در حال حاضر در جامعه ما تورم رهبری و رهبران وجود دارد
مترصد هستند تا موسوی و کروبی از قطار پياده شوند تا به تصور خود رهبر 

شوند در حالی که هرگونه عقب گرد موسوی و کروبی به معنای نااميدی و ياس 
اين روحيه تنزه طلبی ايرانی مساله بسيار . بسياری از نيروهای جنبش است

. در ايجا قصد بازکردن اين مساله را ندارم.مهمی است که حل آن هم زمانبر است
بی گمان تشکيل سازمان سياسی رهنمودی خوب اما غير مفيد است چرا که 

سازمان سياسی جديد بر تورم احزاب اصالح طلب می افزايد و همچنين شرايط 
هر اقدام عجوالنه در اين مورد به . سازمانی برای حاميان موسوی مهيا نيست

همراهان موسوی آماده انتخابات رياست . تشتت کامل ميان آنها منجر می شود
جمهوری و تشکيل تيم های وزارت يا مشاورت وزارت مديريت نبودند و بيشتر 
چهرههای دانشگاهی بودند و نه نيروهای سازمانی و حزبی که توان آموزش و 

نيروهايی که در نهاد رسمی يا حکومتی با يکديگر . کادرسازی داشته باشند
همکار می شوند به راحتی در يک حزب و سازمان سياسی مخالف دولت نمی 

بی گمان جبهه و تشکيل سازمان سياسی توصيه خوب اما . توانند هماهنگ شوند
 . غيرمفيد و البته غير عملی است

شبکه های افقی و اجتماعی بی گمان مدل ابتکاری نيست اما مدلی تحميلی است 
اما مدلی . نقاط منفی اين شبکه ها هم زياد است. که مشکالت خاص خود را دارد

اين مدل سازمانی . است که قابليت عملی دارد و بايد از آفات اين مدل کاست
مزيت دوران ساز ندارد بلکه شرايط حاکميت، نوع رهبری و شرايط جامعه است 

شبکه های افقی تا حدودی به روحيه تفردطلب و . که مزيت ساز آن می شود
اما . گريز از مرکز ايرانی که البته روحيه خوبی هم نيست قرابت بيشتری دارد

اين ضعف را بايد از طريق رهبری و امر رسانه ای و هدف گذاری مشترک 
البته با کمی شانس و اقبال که به سراغ جنبش . راهبردی در جنبش حل نمود

 .خواهد آمد
مدنی تا حدودی -همچنين حضور و نقش افراد، شخصيتها و جريان های سياسی

اين جريان ها اين نقش را ايفا کرده . ضعف تجربه ای شبکه ها را حل خواهد کرد
 . اند

  
 رهبری جنبش 

اين شعار که جنبش رهبر ندارد يا نقد رهبری به قصد نفی کامل آن ريشه در 
جنبش بی رهبر در . همان آفت تفردطلبی و رهبری طلبی عنصر ايرانی می دهد

مشکل رهبری نيست . جنبش اعتراضی بايد رهبر داشته باشد. جهان وجود ندارد
بلکه مشکل جامعه در اوج تفرد طلبی و هژمونی طلبی عده ای از افراد است که 

چون رهبرهای دموکرات را . نتيجه آن پيدايش رهبری غيردمکراتيک است
باليی که بر . خودخواهی های روشنفکرانه و قدرتمندانه از ميدان به در می کند

در تاريخ سرزمين ما آورده شده نمونه ی .. سر مصدق دموکرات و بازرگان و
 .اين ادعاست

اين . جنبش سبز رهبر دارد منتها اين رهبری توافقی و غيرکاريزماتيک است
رهبری بی ايراد نيست اما رهبری لباس نيست که آن را عوض کنيم و اتفاقی رخ 

 . ندهد
در اين مورد برخورد مهندس سحابی، پيمان، ميثمی، ملی مذهبی ها و برخی 

 مهندس . جريانات خارج از کشور با رهبری جنبش سبز می تواند الگو باشد



هنوز يک هفته از توافقنامه نگذشته بود که . به نظر مي رسد که تقابل محتمل تر است
آمريکا پيش نويس جديدي براي قطعنامه بعدي شوراي امنيت عليه برنامه هاي اتمي ايران 

اين پيش نويس شديد تر از بقيه است و شامل پرسنل و شرکت هايي مي شود که . تهيه کرد
مورد جريمه واقع مي شوند و از کشورهاي ديگر خواسته شده است که مانع از جابجايي 

همچنين . پول شرکت هايي بشوند که ممکن است با برنامه هاي اتمي ايران مرتبط باشند
بازرسي شديدي براي محموله هابي که به سوي بنادر ايران مي روند، درنظر گرفته شده 

 .است
پيش نويس ارائه شده از سوي آمريکا به شوراي امنيت، مورد حمايت هر پنج عضو 

. انگلستان، فرانسه، چين و روسيه: دائمي، کشور هاي داراي سالح اتمي قرار گرفته است
اخيرا اين پيش نويس در دست ساير اعضا هم به گردش درآمده است که که اين شامل 

ترکيه و برزيل، کشور هاي امضا کننده توافقنامه تبادل سوخت هسته اي با ايران نيز مي 
 .شود

هيچ کدام از اين دو کشور تا زماني که ايران به توافقنامه پايبند باشد، پيش نويس را امضا 
لبنان هم چنين کاري نخواهد کرد و اين عمل باعث تضعيف قطعنامه خواهد . نخواهند کرد

است که " نمايشي"رد کردند و گفتند که   آمريکا، فرانسه و انگليس توافقنامه تهران را. شد
 .حکومت ايران که آنها معتقدند در حال ساخت بمب اتم است، بازي مي کند

در واقع، توافقنامه تهران همان توافقي است که اکتبر سال گذشته قرار بود ايران با روسيه 
کيلوگرم از اورانيوم نيمه غني  1200ايران بايد   طبق آن. و فرانسه و آمريکا امضا کند

کيلوگرم سوخت اتمي  120سازي شده اش را به فرانسه يا روسيه مي فرستاد و در مقابل 
 .براي رآکتور هاي تحقيقاتي تهران مي گرفت

آن زمان توافقنامه مورد حمايت هر پنج عضو دائمي سازمان ملل و آلمان بود و اصرار 
تهران بر اين که هر نوع تبادل سوخت بايد داخل کشور انجام شود منجر به امضا نشدن 

 .قرارداد شد
چنين  1+5توافقنامه جديد برخي از جاذبه هايش را از دست داده است، دستکم براي گروه 

کيلو گرم  1200و . ترکيه حاال کشوري است که جايگزين روسيه و فرانسه مي شود.است
 .درصد اورانيوم نيمه غني سازي شده ايران است 50اورانيوم حاال 

در واقع، توافقنامه تهران، تقدس حق ايران براي غني سازي اورانيوم را بعنوان عضو 
از بين برده است و در عين حال نسبت به ] ان پی تی [توافقنامه منع توليد سالح هسته اي 

چهار قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل را که خواستار توقف غني سازي بود، بي 
 .با ايران بود 1+5اين موضوع بحث . اعتنايي کرده است

اما ترکيه و برزيل بطور يقين مطمئن هستند که توافقنامه تهران قدم بسيار بزرگي رو به 
براي اولين بار ايران توافقنامه اي را امضا مي کند که بموجب آن بخش . جلو بوده است

اعظم اورانيوم نيمه غني سازي شده اش را به خارج مي فرستد و اجازه مي دهد مي دهد 
بر  1+5که يک سال بيرون از کشور بماند و قول مي دهد که گفتگو هايش را با گروه 

 .از سر بگيرد" توافق دوجانبه و تعهد متقابل"اساس 
تا کنون هيچ نشانه اي از اين که ايران با صدور قطعنامه هاي قبلي تغيير رفتار داده باشد 

فلج کننده اي است که "در عين حال دور جديد تحريم ها همان تحريم هاي . ديده نشده است
 .اسرائيل به دنبال آن بود

براي بدست آوردن حمايت چين، که در ايران سرمايه گذاري وسيعي کرده است، آمريکا 
بايد همه تحريم هاي منطقي در مورد بخش انرژي و بانک مرکزي را پشت سر مي 

و براي بدست آوردن دل روسيه آمريکا مجبور شد از تحريم کامل سالح چشم . گذاشت
روسيه را ازاد بگذارد و اين مغاير  300پوشي کند و فروش موشک هاي ضد هوايي اس 

 .با خواست آمريکا و اسرائيل بود
وزير خارجه ترکيه، داووداوغلو، مي . اما مهم تر از محتوي توافقنامه، زمانبندي آن است

چرا دولت اوباما آنقدر دست دست کرد تا مهم ترين راه حل براي پايان دادن به : "پرسد
 ".ساله از دست رفت 30نزاع 

منابع آگاه مي گويند که اين تصادفي نيست . پاسخ کوتاه به اين سووال سياست داخلي است
شهادت مي  مه، روزي که در مقابل کميته روابط خارجی  18که هيالري کلينتون در روز 

نمايندگان را مجاب   او به آنجا رفته بود تا. داد، اعالم کرد که پيش نويس آماده شده است
را بر خالف نظر جمهوري خواهان تصويب   کند که توافقنامه کنترل تسليحاتي با روسيه

اما براي آنکه دل آنها را بدست بياورد با اعالم پيش نويس به آنها نشان داد که . کنند
 .همچنان مي توانند ايران را تنبيه کنند
اسرائيلي و البي  -کميته روابط عمومي آمريکايي: البته اين فقط جمهوری خواهان نيستند

هاي ديگر طرفدار اسرائيل هم نمايندگان را تشويق کردند تا قوانين مجازات شرکت هاي 
خارجي و سرمايه گذاران در معامالت تجاري با ايران، بخصوص در بخش نفت، را 

 .تصويب کنند
تحريم هاي کنگره از حمايت دوجانبه برخوردار است و دولت اسرائيل رسما از آن حمايت 

اما اوباما جلوي آن را گرفته است زيرا معتقد است که اين اقدام ممکن است . کرده است
 . باعث شود که روسيه و چين ازتحريم حمايت نکنند

آخرين چيزي که اوباما خواهان آن بود توافقنامه اي بود که ايران با استفاده از آن بتواند 
و چين از ساير   صدور قطعنامه را به تاخير بياندازد، يا چيزي که باعث شود روسيه

با نزديک شدن انتخابات ميان دوره اي در ماه . اعضاي دائمي شوراي امنيت جدا شوند
نوامبر، اوباما مي داند که بايد تا آن زمان چند قانون براي تحريم ايران تصويب شوند 

 .وگرنه به او اتهام سازشکاري مي زنند
به عبارت ديگربراي اوباما ها هم مثل رئيس جمهور قبلي آمريکا، وقتي موضوع ايران 

مطرح مي شود، مالحظات داخلي بر همکاري با بين المللي با شوراي امنيت ارجحيت پيدا 
 .مي کند

 

مدعيان منتقد جنبش سبز توانستند مقبوليت ديدگاه خود را در جنبش جا بيندازند تا 
 بر توان آن بيفزايند؟ 

چندن دليل می توان مطرح کرد که برخی از منتقدان از سر توهم همان راه حل 
های خوب اما غيرعملی را مطرح می کنند که البته با نيت های گوناگون و با 
اهداف متفاوت نقدهای خود را وارد می کنند چون ميان منتقدان جنبش تفاوت 

اما بايد پذيرفت اگر اين توصيه ها به کار گرفته می شد . های زيادی وجود دارد
 . چيزی به نام جنبش باقی نمی ماند

اگر . اما نقدها همه از يک جنس نيستند برخی از نقدها به جنبش قابل اعتنا هستند
 :جنبش مدنی و مطالبه محور است بايد به نکات زير توجه کرد

 ارايه منشور حداقلی برای جنبش -
 خلق رسانه تصويری مستقل -
 دادن افق و چشم انداز -
 تعيين مسير مراحل آن -
 توضيح هر مرحله جنبش -
 توضيح توان و مرحله جنبش  -
 شناخت جريان مخالف جنبش و توان آن -
 رابطه منطقی، انتقادی، حقوقی و محترمانه جنبش با سران نظام -
 توصيه عملی و ارايه راهکار های غير متمرکز برای استمرار جنبش سبز -
 طرح نقاط ضعف رابطه شبکه ای و نقدهای وارد بر آن -

در . چنين نقدهايی به رهبری و حتی مديران و روشنفکران جنبش وارد است
 . برخی از اين موارد کم کاری و در مورادی بی توجهی شده است
ماهيت جنبش . نقدهای دولت محور يا هژمونی محور بر چند ويژگی استوار است

مذهبی است يا سکوالر؟ چه کسی رهبر است و چه کسی بايد رهبر شود؟ 
 سرنوشت جنبش سبز چه بهره ای برای جريانات دارد؟

اين نقدها بخش وسيعی از مقاالت درباره جنبش را شامل می شود ک نتيجه آن 
بحث های فرعی يا غيرضروری است که بايد در حد معقولی مورد توجه قرار 

اما نقدهايی که ويژگی های چشم انداز دادن، عمق دادن، جهت دادن و . بگيرد
 .امکانات خلق کردن را دارند بايد مورد توجه جدی قرار بگيرند

اين نقدها وقتی عميق می شود که سطح و مرحله جنبش حاميان و مخاطبان و 
. امکانات جنبش را شناخت و بعد برای آن راه حل، چشم انداز و افق ارائه کرد

جنبش سبز به تبيين افق پيش رو، چشم انداز حرکت، تعيين مرحله فعلی و مرحله 
 . بعدی نياز دارد

  
 خاتمه

بايد توجه داشت که اگر جنبش چند راه رفته را دوباره می رفت از جنبش نامی 
 . بيش باقی نمی ماند

 . راههای نرفته را هم بايد با تامل و احتياط پيمود
 . بايد پذيرفت که بسياری از راه حل های پيشنهادی آزمون پس داده اند

راههای جديد با نگاه ماندگاری، حوصله و کامياب بايد مورد ارزيابی قرار بگيرد 
 . و به عبارتی دستاوردمحور باشند

 
 مقاله اي از االهرام درباره آمريکا

 مسائل داخلي، فداي سياست خارجي 
 گراهام آشر

 
 
 
 
 
 
 

 روزآنالين  
هنري کيسينجر مي گويد آمريکا سياست خارجي ندارد و فقط سياست داخلي دارد و اين به 

 .نظر کامال درست است
ايران رسما توافقنامه تبادل سوخت هسته اي را با برزيل و ترکيه به آژانس بين المللي 

اقدام ايران به اين اميد صورت گرفته که تا با غرب بر  گفته شد . انرژي اتمي ارائه داد
علي اصغر سلطانيه، سفير ايران در آژانس، مي . سر مسائل اتمي اش تنش زدائي بکند

ما فصل جديدي از همکاري ها را گشوده ايم که از ستيزه جوئي و قطعنامه و : "گويد
 ".تحريم بدور است
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در اثنای پخش : توانيم به اين شکل در يک خط تعريف کنيم داستان فيلم را می
، دخترك خردسال، »بهاره«ی جنوبی،  ی فوتبال بين ايران و آره مستقيم مسابقه

ها  آه مادرش به دليل نامعلومی برای بردن او از مدرسه نيامده است، در خيابان
دهد  اين فيلم نشان می. رساند سرگردان است و آخر سر خودش را به خانه می

سازی کيارستمی  پناهی هنوز راهش را پيدا نکرده است و کماکان در مسير فيلم
آورد و  نگر سر بر می در اين نقطه است که پناهی اجتماعی.سر در گم است

  .شود خلق می «دايره«
 جنگ برای بقا:فصل سوم

حتی يک فيلم نيز از اين . های پناهی توقيف شده است ی فيلم از دايره به بعد همه
دايره اولين فيلم اين چرخه است که راه پناهی را .ميان جان سالم به در نبرده است

شد يک  »دايره»جعفر پناهی از فيلم . به اجتماع و سينمای اجتماعی باز کرد
اش گرفت، حتی اگر با او و حرفش مخالف  شد جدی ساز اجتماعی که می فيلم
همين تغيير زاويه ديد بود که هيأت داوران فستيوال ونيز را مجاب کرد تا به .بود

  .او و فيلمش جايزه شير طاليی جشنواره را بدهند
اند و پس از آن از  فيلمی است در مورد زنانی که طعم زندان را چشيده »دايره»

شان  شوند و به خاطر خطاهای بزرگ و کوچک طرف خانواده و جامعه طرد می
 .شوند با مشکالتی دست به گريبان می

زنی ـ سولمازغالمی ـ بر خالف . فيلم از يک دريچه در زايشگاه شروع می شود
گفته سونوگراف به جای پسر، دختر زاييده است، و اين خطاـ در باور شوهر 

سولماز ـ خطايی است نا بخشيدنی، تا آن حد که ما حتی قيافه او را 
طور که در تيتراژابتدايی فيلم آه وناله او را موقع وضع حمل  همان.بينيم نمی
  .بينيم شنويم اما او را نمی می

وار داستان و تعريف قصه شخصيتی به  در طول فيلم شاهد ساختار دايره
گونه تصور کرد که در طول  شود اين شخصيت ديگر هستيم،اما در عين حال می

. شود ها هستند که عوض می فيلم شاهد نمايش زندگی يک نفر هستيم و تنها قالب
فهمد جرم اين  ی جالب دايره اين است که مخاطب اين فيلم تا انتها نمی نکته

خواهد قضاوت  اند؟ انگار کارگردان می دخترها چيست و برای چه به زندان افتاده
ها فقط بر اساس انسان بودن آنها باشد نه به خاطر  ما در مورد اين شخصيت
های فيلم حضور سنگين و  که در تمام سکانس ضمن اين.اند کارهايی که انجام داده

تنها وحشت از حضور . بينيم کنيم ،اما پليسی نمی آور پليس را حس می وحشت
 .شود پليس به شدت در فيلم حس می

گاه از مخاطب  راهی که هيچ.اين ابتدای راه پناهی در سينمای اجتماعی ايران بود
ها به محاق رفتند تا پناهی اصًال نفهمد نگاه  ايرانی پاسخی دريافت نکرد و فيلم

هايی که او از اجتماع پيرامونش زده تا چه ميزان به  تماشاگر کشورش به برش
  .آيد مذاقش خوش می

 
ساخته شد و بسيار جنجال ايجاد  »طالی سرخ«ی همين مسير بود که  در ادامه

در ايران که اصًال نمايش داده نشد،اما در اکران جهانی به عنوان يکی از . کرد
ی اول قرن به  بهترين تصويرهای اجتماع ايران از آن نام برده شد و در پايان دهه

های  ها و سايت زبان از سوی بسياری از مجله عنوان يکی از ده فيلم غيرانگليسی
  .معتبر سينمايی برگزيده شد

آننده پيتزا در شهر  ی موتورسيكلت توزيع فيلم داستان استيصال حسين، راننده
او در . در ضمن حسين قرار است با خواهر رفيقش ازدواج آند. تهران است

 ی  ی مواجهه آورد و نحوه گذری اتفاقی سر از يك جواهرفروشی در می

 خواهيد بدانيد  ی جعفر پناهی می همه چيزهايی که درباره
 ساز هميشه چهار فصل يك فيلم
 رها مجد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 از بادکنک سفيد تا آفسايد: بخش نخست
زمانی که بعد از فيلم بادکنک سفيد،جعفر پناهی ديگر نتوانست فيلم بسازد و اگر 

شد حدس زد که سينمای  مهری و کارشکنی مواجه شد، می هم ساخت يا با بی
خواهد فيلمش رابسازد و حرفش  سازی شده که به هر قيمتی می ايران صاحب فيلم

وقتی در . شود را بزند،و اگر او را حتی از در بيرون کنند، از پنجره وارد می
در يکی از مجالت تخصصی سينمايی و در  ٧۵يکی از گفت و گوهايش در سال 

زمانی که به خاطر فيلم اولش، بادکنک سفيد جايزه دوربين طالی فستيوال کن را 
دريافت کرده بود گفت حاضر بود جايزه نگيرد اما بتواند در کشورش فيلم بسازد، 

که اصًال ورود  کما اين. کامًال واضح بود که پناهی آمده است بجنگد و فيلم بسازد
 .او به عرصه سينمای ايران هم حکايتی شنيدنی دارد

 ورود: فصل اول
گير  تلفن روی پيغام. کسی جوابگو نيست.زند تلفن خانه عباس کيارستمی زنگ می

گذارد که تقدير  صدايی از آن طرف خط پيامی می. پيغام خود را بگذاريد: رود می
هايی که با او در ارتباط بودند را تحت الشعاع خود قرار  خود و خيلی از آدم

شنيدم شما داريد اين  .ساز شبکه دو تلويزيون من جعفر پناهی هستم، فيلم«: دهد می
سازی پيدا  ی فيلم دوست دارم در کنار شما باشم و تجربه. سازيد روزها فيلم می

  «.شم تماس بگيريد خوشحال می... اگر به من با شماره . کنم
عباس کيارستمی آن روزها در حال .اين پيام کوتاه و موثر کار خودش را کرد

ساز جوان از کيارستمی  و اين فيلم »زير درختان زيتون«ساخت فيلمی بود به نام 
کسی زنگ بزند : ای برايش وجود نداشت تقاضايی کرده بود که پيش از آن سابقه

  .خواهم دستيار شما بشوم و بگويد من می
آميز و شجاعانه، کيارستمی را به  اين تقاضای فروتنانه و از نگاهی ديگر جسارت

يک کار خارج از عرف واداشت و تقاضای جعفر پناهی جوان را اجابت کرد و 
ورود پناهی به دنيای سينما به اين . اين بود که پناهی شد دستيار عباس کيارستمی

اما اين فقط کليد ورود پناهی .آمد  روش فقط و تنها فقط از يک عاشق سينما برمی
کرد برای باقی ماندن در آن بايد بسيار  ای که خودش هم فکر نمی بود به ورطه

  .مبارزه کند و حتی از جانش مايه بگذارد
 ساز جهانی ای و يک فيلم دوربين طاليی،خرس نقره:فصل دوم

چنان محکم که . گام اول ورود پناهی در سينمای ايران بسيار محکم برداشته شد
جهانيان هم در برابرش سر تعظيم فرود آوردند و در همان اولين قدم بهترين فيلم 

ی فيلم پناهی اما  قصه. اول فستيوال کن شد و جايزه دوربين طالی کن را گرفت
از مادرش پول  »راضيه«. زمان تحويل سال نو نزديك است: خيلی ساده بود

 .شود گيرد تا برای سفره هفت سين ماهی قرمز بخرد، اما پولش بين راه گم می می
توانند سر  شود، آسانی آه نمی اش با آسانی آشنا می او در جستجوی پول گمشده

آنند تا  سين در آنارش باشند، اما هر يك به نوعی سعی می ی هفت سفره
اين چند خط کوتاه شايد . را ياری آنند آه به مقصودش دست يابد «راضيه«

های فيلم پناهی نباشد،اما در جشنواره کن آن سال اين  ی ظرافت نمايانگر همه
اين روی خوب . ساز جهانی سينمای ايران ها ديده شد و پناهی شد فيلم ظرافت
از . گفتند خنديدند و اين موفقيت را به هم تبريک می جايی که همه می. سکه بود

نگذاشتند : روزی که جعفر پناهی از کن برگشت ديگر نتوانست يا بهتر بگوييم
پس از آن فيلم دومش . سازيش را در آن بريزد فيلمی بسازد که همه انرژی فيلم

را ساخت که نه تنها بهتر از اولی نبود که حتی برای فيلمساز جسوری  »آينه«
ی  هم مثل فيلم قبلی بر پايه »آينه«. آمد مثل جعفر پناهی گامی به عقب به شمار می

يک روايت خطی و ساده استوار بود که به هر حال از تأثيرات استادش، عباس 
  .شد کيارستمی ناشی می



 .اش را بگيرد بازخورد مخاطب ايرانی
اش پای آن نايستاد و به سبب  آفسايد فيلمی بود که وقتی ساخته شد تهيه کننده

موضوع خارج از عرفش که به ممنوعيت ورود دختران به استاديوم آزادی 
  .پرداخت، حتی مراجع قم را هم در مقابل پناهی قرار داد می

روند واز ميان صدها  داستان فيلم روايت دخترانی است که به ورزشگاه می
فيلم ماجراهای همين . شوند نفرشان، چند نفری شناسايی و دستگير می

های غافلگير کننده بسياری دارد مثل دختری که  فيلم صحنه. دستگيرشدگان است
برای پوشش مردانه از لباس ارتشی استفاده کرده و حاال به عنوان مجرم به او 

ديالوگ های خوب و لهجه های پرسوناژها از جمله امتيازات .اند دستبند هم زده
های پايانی فيلم که اتوبوس حامل دختران دستگير شده به ميان  صحنه. فيلم است

رسد و شادی و رقص و پايکوبی  زده از پيروزی تيم ايران می جمعيت هيجان
گذرد، با فيلمبرداری خوب محمود کالری از  مردم و آنچه در اتوبوس دختران می
 .آثار به يادماندنی سينمای ايران است

 ادامه دارد
 
 
 
 

 "اوين"مغز سرد 
 برای جعفر پناهی و آزادی اش

 عليرضا طبيب زاده
 
 
 
 
 

 وقتی از جايی بلند
 پرت می شوی روی برگهای سبزخردادی

 و با قپانی هايت
 "  اوين"ُسر می خوری روی مغز سرد           

 تازه دهان بندت مزه ی نمک می دهد
 و تا نيم خيز شوی

 کيسه ای زمخت و سياه
 نفست را می قاپد                       

 
 تا تِه مردن که رفتی، 
 دور می زنی، آرام بی نگاهی 
 و پيش از دست تکان دادن آخر 

 بر می گردی درست همانجا          
 تا در گوش تاريخ بخوانی

 فيلمنامه ات را،                        
 روزی                                    

 
 حال که با عصا 

 زيوِر پنجره ی بيمارستان شده ای           
 تازه اين ديگر تو نيستی

 تو،
 هزاران دهان را آبستنی   

 از اين پس                             
 

آند آه در نهايت منجر به  اش را بيشتر می جواهرفروش با او ادرماندگی
دزدی حسين اما پايانی دردناك را . شود تصميمش برای سرقت جواهرفروشی می

  .زند برايش رقم می
اند به خاطر دارند آه سه سكانس اصلی فيلم در جواهر  آسانی آه فيلم را ديده

شود و  باقی فيلم صرف پرسه زدن حسين آقا در شهر می. گذرد  فروشی می
 در برخورد و نگاه . گيرد تراژدی اثر در درهمان سكانس جواهرفروشی شكل می

شود، نه  مردان و زنان حاضر در مغازه است آه واقعيت بر حسين آشكار می
 های همين  خبر از واقعيت باشد آه او آارش پرسه زدن در خيابان آه او بی اين

ولی درآن نگاه تحقيرآميز . هاست آه او را له آرده است شهر است و همين خيابان
  .شود مرد جواهرفروش است آه تير خالص به قهرمان ماجرا شليك می

های هرروزه شان  طالی سرخ فيلمی است درمورد شهری آه مردمانش با نگاه
ای  آند ساختن گونه آاری آه جعفر پناهی در فيلم می. در حال دريدن همديگرند

دهد و  حس است؛ حسی آه از پرسه زدن در اين شهر اشفته به آدمی دست می
 .آيد غرابت فيلم از همين جا می

دهد  فيلم البته يک روانشناسی مدرن از شهر تهران اواسط دهه هشتاد را ارائه می
کند، طوری که  ها را به خود جلب می ی نگاه و همين تصوير عريان است که همه

 :نويسد گونه می جاناتان روزنبام هم در نقدی بر طالی سرخ اين
ی عباس آيارستمی، نقاط مشترك فراوانی با  چهارمين فيلم جعفر پناهی، نوشته»
 .اسپايك لی، فيلم محبوب من در سال گذشته داشت »ساعت بيست و پنجم«

طالی سرخ  (Crimson Gold)سپتامبر سال گذشته، در فستيوال فيلم تورنتو، 
های  رسيد آه با وجود سادگی و صداقتش ارزش را دو بار ديدم و به نظر می

به . قدر ايرانی، آه جهانی هايی همان فراوانی برای ارائه آردن دارد، ارزش
ی فيلم، دريافتم آه سادگی آن پا برجاست و پژواآش  تازگی با تماشای دوباره

ام، از جمله  های ايرانی آه تاآنون ديده هيچ آدام از فيلم. تر شده است پرطنين
آه در سال (های آيارستمی، به خوبی اين فيلم فضا و نمای شهر تهران را  فيلم

آلودگی، شلوغی و ترافيك : اند تصوير نكرده) ام يك هفته از آن ديدن آرده ٢٠٠٠
اما . شود ها در شمال شهر آغاز می و تفاوت طبقاتی آه از زندگی روی آوه

ای است آه در  ی هر روزه تر طالی سرخ، اشاره به تجربه دستاورد بزرگ
، ١٠سراسر جهان مشابه است، آه در اين فيلم حتی از جديدترين فيلم آيارستمی، 

نيز آه ديدی تقريبًا انحصاری به طبقه متوسط اجتماع دارد و نقد اجتماعی آن 
بايد . آميز و معنادار است، پيشی گرفته است آمتر بخردانه و آمتر آنايه

انديشيدم آه چگونه آزار دادن، توهين آردن و مورد تحقير قرار دادن هزاران  می
در سال . تر را برايمان به ارمغان آورد تواند آشوری امن بازديدآننده در روز می

، خود جعفر پناهی به خاطر امتناع از ارائه اثر انگشت در نيويورك، بين ٢٠٠٠
راه هنگ آنگ به آمريكای جنوبی از آمريكا اخراج شد و برای اعتراض به عمل 

آنند، او نيز اآنون  گرفتن اثر انگشت از تمام ايرانيانی آه به اين آشور سفر می
ديويد «پناهی پاييز گذشته در گفت وگو با . ورزد از ورود به آمريكا امتناع می

ی آشورها و در  عدالتی در همه نابرابری و بی«: منتقد اظهار داشت «والش
اما نكته اصلی هنگامی قابل توجه است آه شكاف بين . سرتاسر جهان وجود دارد
ی  او درباره ».شود و امروزه مشكل اصلی همين است فقير و غنی عميق تر می

دهد اما اين مسئله در مورد بسياری از آشورها، از جمله آمريكا  ايران نظر می
ای آه به تحقير هرروزه و  شايد به اين دليل آه پارانوئيد نهادينه. نيز صادق است

شود آه او بار ها و بار ها آن  ها منجر می های شخصيت ها و سرخوردگی ناآامی
بندی يا استدالل و  ای از بافت فيلم باشد نه جمله آند، جزء حياتی را پس و پيش می
اين تمجيد ستايش آميز روزنبام فيلم را از حد يک اثر صرفًا  «.دليل و برهان آن

پس از . تر می کند برد و راه و مسير پناهی را مشخص سينمايی بسيار باالتر می
طالی سرخ بود که پناهی سراغ موضوع جنجالی ديگری رفت و اتفاقًا اين بار با 

 خواست  گذاری يک  نهاد دولتی به نام حوزه هنری می سرمايه
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 آرش ديگر
 رضا هيوا

 
  به برادرم حبيب اهللا گلپری پور

 
 
 
 

 
 برِگ کوچولوِی هنوز سبزی 

 با پرچمِک ناُزکی چون ُدم 
 در واپسين پروازش 

 زيباترين رقصِ  فصل را 
 بی چشم داشت 

 به رهگذران هديه داد 
 

 خورشيد 
 تا  اين بانوِی بی

 اين تعريِف زيبايی 
 پيش از به خواب رفتن 
 پيژامٔه سرخ ابريشمی 

 از شرق تا غرب 
 بر پوسِت عريانش کشيد 

 تا ما رنداِن نظرباز 
 ُدزدانه آشکار 

 روانٔه بسترش کنيم 
 

 و در روستايی که 
 پايتخِت ابدِی يخ بندان است 
 بر تخته سياِه شبی زمستانی 

 : افتاد نوشت ستاره ای که می
 کرمِ  شب تاب را بخاطر بسپاريد 

 
 برادر من 

 باری 
 از تبارِ  آرش کمانگير 
 پيش از وداعِ  ناگزير 

 لبخند به لب 
 جان بر کمان نهاد 

 و قلِب سياِه بردگی را نشان گرفت

 يار يک شراب انسانيست
 رضا فرمند

 
 

٧٩ 
 تارعنکبوِت عرفان ُپر از جوانان ُبرناست
 ُپر از دختران زيبا؛ و ُپر از شاعران پوک

)٢٠٠٧(  
 

١٣۵ 
 ی زمان خام است يار، پالونه

 ست يار، يک شراِب انسانی
)٢٠٠٩( 

 
١٣۶ 

 زمين زناِن تهمتن ايران
 شان سوار ميکنند  های هوش ايران خسته را به شتاب

 
١۴٣ 

 ترانه، خواهر شعرم
 !نگران نباش

 !های تو آميخت چشم  شود دروغ را به رنگ نمی
)٢٠٠٩(  

 
١۴۴ 

 دروغ نتوانست از توفان خون رامين
 کالهی برای خود بدوزد

)٢٠٠٩(  
 

١۴۵ 
 !بست است دروغ، ديوار است؛ بن
 !دروغ آخر خط است

)٢٠٠٩(  
 

١۴۶ 
 شود زند و بزرگ نمی دروغ لب به راستی نمی
 ماند زند و کودن می دروغ لب به ُپرسش نمی

 
)٢٠٠٩(  

 
١۴٧ 

 اش را سفيد کند کند جز آنکه روی دروغ بيابانی کاری نمی
 اش را پنهان کند کند جز آنکه چماق دورغ بيابانی کاری نمی

)٢٠٠٩(  
 

١۴٨ 
 اند های زمان شده زنان، بال

 دروغ اما هنوز در نام کوچک زن مانده است
)٢٠٠٩(  
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