
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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وگو با بيژن حکمت و فواد تابان،  گفت
 15 ی موسوی  ی هجدهمين بيانيه درباره

در معنای عقالنيت توحيدی و وسوسه 
 16 ياسر عزيزی دئيستی  

 زير چتر جنبش سبز
 17 هوشنگ اسدی

ناگفته های برادر شهيد محرم چگينی در 
 19 گفتگو با جرس    مسيح علی نژاد

همراهی با دولت، هنرمندان را از چشم 
 20 سعيد زندگانی   !مردم می اندازد

اکنون نوبت آن است که مراجع را خطاب 
 22 کنيم   مهدی جاللی

 تقابل مراجع و جمهوری اسالمی
 22 پويان فخرايی

 های الت و لش و وبش طلبه
 25 کار مسعود نقره

 با سپاس از همکاری سايت اخبار روز
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 اجتماع كارگران شهرداري آبادان
 بيانيه كانون مدافعان در مورد دستگيري هاي 

 جديد فعاالن كارگري 

گزارش يك مادر عزادار از مراسم سالگرد شهيد 
 كيانوش آسا،

گزارشي از زبان يك مادر پنجاه ساله زجر كشيده  
اعتباري و  آمريكا با بي:  جمهوري اسالمي ايران 

 روست بحران اعتماد در جهان روبه
حمايت مردم برخي كشورها از حمله نظامي به 

 ايران
 نگراني از احتمال حمله موشكي ايران به اروپا

 : مقاالت و مصاحبه ها در اين شماره 

 اعتراض، بازداشت، مجازات

 : آيت اهللا موسوي اردبيلي
 جا پاي دشمن در حوادث اخير قم كامال پيداست

الياس نادران مي گويد تاكنون گزارشي در مورد 
 حمله به كوي دانشگاه تهيه نشده است

اذعان فرمانده پليس ايران به صحت فيلم كوي 
 دانشگاه

بعد از اخطار هيات نظارت بر مطبوعات؛ وقفه در 
 انتشار روزنامه پول

 به جاي مسببين حادثه، : وكيل دانشجويان كوي
 قربانيان در حال جواب پس دادن هستند

فرهاد  : عضو هيات امناي جديد دانشگاه آزاد
 دانشجو، يكي از كانديدهاي رياست دانشگاه آزاد 

هاي جامعه امروز  قانون احزاب پاسخگوي پيچيدگي
 نيست

اطالعيه كميته مركزي كومه له در دفاع از كسبه و 
 بازاريان 

 ...آيت اهللا خميني؛ بي گناه يا : اكبر گنجي

 : فدائيان اكثريت
 حمايت از اعزام گزارشگر سازمان ملل به ايران 
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 خبرها و گزارش ها

الياس نادران مي گويد تاكنون گزارشي در مورد حمله به 
 كوي دانشگاه تهيه نشده است

 
 خبرگزاری هرانا

های از آن گزارش  اصل مسئله اين است که اصال گزارش تهيه نشده است بخش
که االن امروز نقد به آن وارد است  آن چه . وجود دارد و در ذهن همه ما هست
 .اين است که چرا گزارش تهيه نشد

خرداد حادثه تلخی در کوی دانشگاه  25بيش از يک سال پيش در بامداد روز 
تهران رخ داد و گروهی با حمله به کوی خسارات فراوانی به محل زندگی 

دانشجويان وارد کردند در اين حمله تعدادی از دانشجويان نيز آسيب ديدند و 
 .ای ديگر بازداشت شدند عده

ای را به رياست حجت االسالم  در همان زمان مجلس شورای اسالمی کميته 
ابوترابی فرد نايب رييس مجلس تشکيل داد تا حقايق اتفاقات آن شب را پيگيری 

اما با گذشت بيش از يک سال از آن . نمايد و طی گزارشی به مجلس ارائه کند
ای از ابهام قرار دارد و گزارشی از  چنان وقايع کوی در هاله ماجرای تلخ هم

 .سوی کميته مذکور به مجلس ارائه نشده است
ياب وقايع کوی  الياس نادران نماينده مردم تهران و يکی از اعضای کميته حقيقت

و مجتمع سبحان امروز اعالم کرد که اگر مسئولين در رابطه با آن حادثه اظهار 
 .ها قرار خواهد داد نظر نکنند، اسناد و مدارک خود را شخصا در اختيار رسانه

واقعًا جای تأسف و گاليه دارد که ابعاد «: گفت“ جهان”نادران در گفت و گو با 
ها گذشت از حادثه صورت گرفته، هنوز برای مردم باز  اين پرونده پس از ماه

 ».نشده است
ای برای عدم اطالع رسانی در اين پرونده  دانم آقايان چه بهانه نمی«: وی افزود

رسيدگی سريع و برخورد قاطع با عوامل اين پرونده يکی از نقاط مثبت . دارند
 ».حوادث پس از انتخابات است
اهمال و سستی مسئولين در بيان جزئيات اين «: اين نماينده مجلس تاکيد کرد

اند، باعث  پرونده و افشای عملکرد متخلفينی که احکام قضائی نيز دريافت کرده
شده برخی تصور کنند نظام و دستگاه قضائی و کميته پی گيری حوادث در اين 

 ».رابطه کم کاری کرده است
که مجلس شورای اسالمی درباره حوادث کهريزک اقدامات مناسبی  با وجود اين

را صورت داد و گزارش مقصران آن فاجعه را ارئه کرد اما تاکنون گزارش 
وقايع تلخ کوی دانشگاه و مجتمع سبحان را ارائه نکرده است تا راز اتفاقات کوی 

 .چنان سر به مهر باقی بماند هم
در همين رابطه کاظم جاللی سخنگوی کميسيون امنيت ملی مجلس در گفت و گو 

با خبرنگار فرارو اعالم کرد که اگر گزارش کوی مدون شود بسيار کار ساز 
 .خواهد بود

 :گفت و گوی کوتاه فرارو با آقای جاللی به اين شرح است
آيا به نظر شما بهتر نيست که هر چه سريعتر گزارش کوی ارائه شود و ابعاد اين 

 ماجرا روشن شود؟
های زيادی  شد و خود بنده پيگيری من قائلم که بايد گزارش واقعه کوی ارائه می

در اين رابطه داشتم که گزارش به نوعی ارائه شود و بارها هم خدمت رياست 
محترم مجلس عرض کردم که اگر گزارش به نوعی مدون شود بسيار کارسازتر 

 .است
اما مسئوليت کار بر عهده تيمی به سرپرستی حجت االسالم ابوترابی است قاعدتا 

 .مسئله را با ايشان مطرح کنيد خيلی بهتر خواهد بود
آقای نادران امروز گفتند که اگر مسئولين در رابطه با وقايع کوی اظهار نظر 

 آيا افشاگری کار ساز است؟. کنند نکنند شخصا افشاگری می
. آقای نادران عضو همان گروه پيگيری قضيه بودند. نيازی به افشاگری نيست

 .همان گزارش تهيه شود خيلی کار مناسبی است
هايی را صورت دادند اما به هر حال  البته آقای نادران برای تهيه گزارش پيگيری

 .توصيه من به آقای نادران اين است که گزارش به نوعی تهيه شود و ارائه گردد
آقای نادران طوری اظهار نظر کردند که گويی کسی يا گروهی مانع از ارائه 

 آيا برای ارائه گزارش محدوديتی وجود ندارد؟. گزارش کميته است
اصل مسئله اين است که اصال گزارش تهيه نشده است . نه، اين مسئله وجود ندارد

 .های از آن گزارش وجود دارد و در ذهن همه ما هست بخش
دوستان کميته ايفای نقش کردند و . در زمان خودش کار خيلی خوب پيگيری شد

در همان روز حادثه در کوی دانشگاه حاضر شدند و جلسات مفصلی با مسئولين 
مختلف داشتند و دانشجويان را با سرعت از بازداشتگاه ازاد کردند و درکل 

 .اقداماتی که در آن مقطع انجام شد مناسب بود
 

 : آيت اهللا موسوی اردبيلی
 جا پاي دشمن در حوادث اخير قم كامال پيداست

 
 : جرس
اهللا موسوي اردبيلي با اشاره به برخی اقدامات خودسرانه در شهر قم تاآيد  آيت
    .جا پای دشمن در اين اقدامات کامال پيداست:آرد

اهللا موسوي اردبيلي در ديدار رئيس مجلس شوراي اسالمي با  به گزارش ايلنا،آيت
اين کارها، کارهای «: مثبت ارزيابی کردن طرح های مطرح شده در مجلس گفت

خوبی است ولی آن بحثی که دارای نقاط مبهم بسياری است و به صورت جدی 
مورد نگرانی مردم قرار گرفته است و مرتب با ما در ميان می گذارند، بحث 

ها و اثرات تورمی آن در جامعه است و البته در اين زمينه  توزيع نقدی يارانه
ترين آن  برای خود من هم سوالتی مطرح است که پاسخ آن روشن نيست که مهم

نقش گرانی ناشی از اين کار در زندگی مردم است و ممکن است ضمن فشار بر 
  .«مردم به درهم ريختگی اجتماعی منجر شود

 :ها گفت وي در ادامه با اشاره به برخی اقدامات خودسرانه در قم و ديگر شهر
آن چه در حال حاضر برای جامعه ما نياز است ايجاد انضباط و امنيت در »

کشور است که متاسفانه با بعضی اقدامات خودسرانه و ناآگاهانه منافات دارد و 
کند جا پای دشمن در اين اقدامات کامال پيداست، لذا بر همگان  انسان احساس می

الزم است مراقب اوضاع باشند تا اين که با اين اقدامات ناشايست مشکلی برای 
  «.جامعه پيش نيايد

وي در ادامه موفقيت رئيس و نمايندگان مجلس شورای اسالمی را در 
 .رسانی به مردم خواستار شد خدمت

های در دست اقدام مجلس  همچنين در اين ديدار علی الريجانی گزارشی از طرح
 .شورای اسالمی ارائه کرد

کنيم که بعضی از آن ها  چند کار نسبتا سنگين را در مجلس تعقيب می«: وی گفت
تمام شده است، مثل قانون مجازات اسالمی که االن در دست شورای نگهبان 

مانند قانون تجارت، قانون . ها در دست اقدام است است، و بعضی از اين طرح
های جديد در امور زيستی و کارهايی از اين قبيل که نياز جدی  نقش تکنولوژی

امروز جامعه است و در اين بخش ها کارهای مهمی صورت گرفته است که 
  .«اميدواريم بتواند بخش معظمی از مشکالت را حل کند

: وری کشاورزی اشاره کرد و گفت الريجاني در ادامه به قانون بهره
کشاورزی، ضمن اين که دارای نقاط قوت زيادی است، نقاط ضعفی هم دارد که «

رويه محصوالت کشاورزی  بايد برطرف شود که از آن جمله بحث واردات بی
  .است و به توليدکنندگان اين بخش صدمه وارد کرده است

ايم که متولی  در اين قانون، کشاورزی را به شکلی سامان داده«: وی ادامه داد
ای باشد که کمبود را جبران کند  کشاورزی بايد مراقبت کند که وارداتش به اندازه

 .«نه اين که به توليدکننده لطمه بزند
 

 اجتماع كارگران شهرداري آبادان
 

 خبرگزاری هرانا 
کارگران منطقه يک شهرداری آبادان به دليل عدم پرداخت سه ماهه حقوق،  

مزايا و عدم پرداخت پنج ماهه بيمه خود دست از کار کشيده و خواستار پرداخت 
 .مطالبات خود شدند

وضعيت بيمه تکميلی آنان نيز : به گزارش ايلنا، اين کارگران اظهار داشتند
ريال از حقوق کارگران 25000مناسب نبوده و طی يکسال گذشته ماهيانه مبلغ 

بابت بيمه تکميلی کسر می شده ولی متاسفانه تا کنون هيچگونه اقدامی در 
 . خصوص تحت پوشش قرار گرفتن آنان از سوی کارفرما صورت نپذيرفته است

کارگر اين شهرداری  360اين در حالی است که عدم پرداخت حقوق و مزايای 
موجبات سنگينی را برای کارگران و خانوادهای آنان بوجود آورده و آنان 

رامجبور به استفاده از ويزيت درمانی و داروها بصورت آزاد کرده است و از 
سوی ديگر اين عدم پرداخت موجبات ناميدی خانواده های اين زحمت کشان را با 

 .اين وضعيت گرانی در پی داشته است
شايان ذکر است کارگران شهرداری مرکزی آبادان نيز با عدم پرداخت دوماهه 

 .حقوق خود روبرو می باشند
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تصويری دانسته بودند، اکنون  "مونتاژ"به کوی دانشگاه تهران را حاصل 
 "صحت دارد"فرمانده نيروی انتظامی به صراحت اعتراف می کند که اين فيلم 

در واقع، گذشته از آن که در شب حمله به کوی دانشگاه چه کسی به چه کسی 
، و آن که آيا اساسا چنين چيزی گفته شده باشد يا نه، اين که "نزن"گفته باشد 

فرمانده پليس ايران صحت صحنه های به نمايش درآمده در فيلم را تاييد می کند، 
چرا که فيلم مربوط به حمله، شدت خشونت ماموران پليس . موضوع مهمی است

را عليه دانشجويان نشان می دهد، و اهميت اين موضوع، قابل مقايسه با آن نيست 
همان . که کدام کلمات بر زبان نيروهای پليس يا لباس شخصی جاری شده باشد

طور که در صدها صحنه ديگر ضرب و شتم معترضان توسط پليس و لباس 
شخصی ها در خيابان ها نيز، درک ميزان خشونت ضاربان، بی نياز از شنيدن 

 .صدای آنها ممکن بوده است
سه هفته بعد از حمله به کوی دانشگاه تهران، محمدعلی جعفری فرمانده سپاه 

به کوی دانشگاه " گروه های تندرو"و حمله " خرابکاری"پاسداران با اشاره به 
ای برای بررسی اين  همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، گروه ويژه: "گفت

دادگاهی ] 1388تير [دهيم تا پايان اين ماه  موضوع تشکيل شده و احتمال می
 ".مخصوص اين عوامل تشکيل شود

ماه از زمان انتشار اظهارات فرمانده سپاه می گذرد و هنوز  11اکنون، بيش از 
 .رسيدگی به حمله به کوی دانشگاه تهران تشکيل نشده است" دادگاه مخصوص"

اما در صورت برگزار شدن،  .احتمال دارد که چنين دادگاهی هرگز برگزار نشود
اعتراف فرمانده پليس ايران در مورد صحت فيلم حمله به کوی دانشگاه، در آن با 

 .اهميت خواهد بود
 

بعد از اخطار هيات نظارت بر مطبوعات؛ وقفه در انتشار 
 روزنامه پول

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
صاحب امتياز روزنامه پول از عدم انتشار اين روزنامه طي روزهاي آينده بطور 

 .موقت خبر داد
اميرحسين فرخ مهر با بيان اين آه بعد از اخطار هيات نظارت بر مطبوعات به 

هايي در نحوه عملكرد روزنامه پول وجود  روزنامه، احساس آرديم سوءتفاهم
دهيم تا زمان بازنگري رويکردها، مدت آوتاهي  ترجيح مي: دارد، اظهار آرد

  .روزنامه را منتشر نكنيم
کنيم در  درآستانه هفت سالگي روزنامه، سعي مي: به گزارش ايسنا، وي ادامه داد

آرايي و محتوا بازنگري کنيم و در اين مدت سعي خواهيم  گذاري، صفحه سياست
تر از گذشته امکان انعکاس  کرد با مقامات دولتي رايزني و مشورت کنيم تا بيش

 .هاي اقتصادي دولت را پيدا کنيم ها و سياست فعاليت
بطور قطع : وي با بيان اين که اقتصاد کشور شرايط ويژه و حساسي دارد گفت

اي بر سياست هاي اقتصادي دولت داشته باشيم   هدف ما اين بوده که نقد منصفانه
 .تر از گذشته عمل کنيم و اميدواريم در دور تازه انتشار روزنامه منصفانه

فرخ مهر با تاآيد بر اينكه هيچ فشاري از طرف دولت و نهادهاي دولتي به 
اميدواريم ظرف : روزنامه پول مبني بر عدم انتشار وارد نشده است، اظهار آرد

ها،  مدتي کوتاه با شكلي جديد از نظر ظاهر و محتوا و نيز تغيير در برخي رويه
 .انتشار روزنامه را از سر بگيريم

شنبه در صفحه اول اين روزنامه انعکاس  وقفه در انتشار روزنامه پول، روز پنج
گذاري روزنامه پول در آغاز هفتمين  شوراي سياست: "يافت که در آن آمده است

منظور ارتقاي کيفي، تنوع بخشي و  سال فعاليت خود، وقفه در انتشار آن را به
از اين رو موقتا از . اي امور ضروري تشخيص داده است بازنگري در پاره

شويم و اميدواريم هرچه زودتر ديدار تازه  خدمت خوانندگان گرامي مرخص مي
  ". کنيم

با   و مصاحبه روزنامه پول در زمان انتشار با درج مقاالت کارشناسی
 .صاحبنظران و کارشناسان سياستهای اقتصادی دولت را نقد و بررسی می کرد

. که االن امروز نقد به آن وارد است اين است که چرا گزارش تهيه نشد اما آن چه
بارها ما پيگيری کرديم اما به هر حال مسئوليت کميته بر عهده حاج آقا ابوترابی 

بود و قاعدتا ايشان بايد تشکيل جلسه دهند و گزارش نوشته شود و در کميته به 
 .تصويب برسد

ای که از سوی کميسيون امنيت  عين همان کاری که ما درباره کهريزک در کميته
 .ملی مسئول پيگيری ماجرا بود و بنده در آن کميته حضور داشتم انجام داديم

من هم تصور می کنيم که اين برای کميته يک ضعف است که تاکنون نتوانسته 
 .است گزارش خود را ارئه کند

 

 اذعان فرمانده پليس ايران به صحت فيلم كوي دانشگاه
 

 :هرانا
فرمانده نيروی انتظامی ايران اخيرا با تائيد صحت فيلم سه ماه پيش به نمايش در 
آمده از شبکه بی بی سی در مورد حمله به کوی دانشگاه تهران، از مقصر قلمداد 

 .شدن نيروهای پليس در اين فيلم انتقاد کرد
در مورد " سروش"اسماعيل احمدی مقدم در مصاحبه با شماره خرداد ماهنامه 

اين فيلم : "فيلم به نمايش درآمده از تلويزيون بی بی سی در اوايل اسفند ماه گفت
بينيد آن را به نفع خودشان  صحت دارد ولی شما همان فيلم را اگر نگاه کنيد می

خواند و پليس  قطع و وصل کرده اند و صداگذاری روی آن با حوادث صحنه نمی
گويند نزن، در حالی که صحنه برعکس  ها می شخصی زند و لباس مردم را می

 ".آورد گيرد و می زنند، پليس از دستشان می ها می لباس شخصی. است
به گزارش بی بی سی، سرتيپ احمدی مقدم در اظهارات خود، که در آستانه 

سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران منتشر شده، بدون توضيح بيشتر، کسانی را 
 .صداگذاری کرده اند "به نفع خودشان"متهم کرده که بر روی فيلم 

در اظهارات فرمانده نيروی انتظامی مشخص نيست که چه کسانی به صدا 
گذاری روی فيلم متهم شده اند؟ شبکه ای که فيلم را منتشر کرده؟ اين فرمانده 

را به صراحت مشخص نمی کند، اما در ادامه اظهارات " خودشان"مرجع ضمير 
وی می گويد در فيلم  .خود توضيحی می دهد که منظور او را روشن تر می سازد

به  –در حالی که واقعيت " گويند نزن ها می شخصی زند و لباس پليس مردم را می"
گيرد و  زنند، پليس از دستشان می ها می لباس شخصی: "برعکس است - گفته وی

 ".آورد می
در حالی که پيشتر، مقام های حکومتی ايران فيلم حمله به کوی دانشگاه تهران را 

تصويری دانسته بودند، اکنون فرمانده نيروی انتظامی به " مونتاژ"حاصل 
 "صحت دارد"صراحت می گويد که اين فيلم 

بنابر اين به گفته سرتيپ احمدی مقدم، کسانی که فيلم حمله به کوی دانشگاه به نفع 
مردم "هايی هستند که به گفته وی  "لباس شخصی"شده است، " صداگذاری"آنها 

، اما به غلط، وانمود می شود همين ها هستند که دارند به پليس می "را می زنند
 ."نزن"گويند 

بعد از انتشار فيلم حمله به کوی دانشگاه، سايت بی بی سی اعالم کرد که اين 
اسفند و از سوی فرستندگانی ناشناس به اين رسانه ارسال  2فيلم، در روز يکشنبه 

اين، دقيقا همان روزی بود که در آن، عزيزاهللا رجب زاده، فرمانده . شده است
پيشين نيروی انتظامی تهران بزرگ در مراسم توديع خود مدعی شد که در مدت 

بعد از انتخابات، "وی افزود که . مسئوليت او، پليس حتی يک نفر را نکشته است
پليس تمام امکانات خود را در اختيار قرارگاه ثارهللا سپاه قرار داده و اين قرارگاه 

 ."مسئول امنيت تهران بود
اين اظهارات، به معنی سلب مسئوليت از پليس و مسئول دانستن انحصاری سپاه 

پاسداران و بسيج در خشونت های خبرسازی بود که بعد از انتخابات رياست 
 .جمهوری عليه معترضان به نتايج انتخابات صورت گرفت

برخی ناظران، ارسال فيلم حمله به کوی دانشگاه به يک شبکه تلويزيونی پربيننده 
را از سوی فرستندگان ناشناس، واکنشی به اظهارات عزيزاهللا رجب زاده در 

به ويژه آن که در بخشی از فيلم، صدای کسی می آمد . مراسم توديع خود دانستند
همچنين، مشخص . که می گفت حمله با دستور تيمسار رجب زاده انجام شده است

بود اين فيلم، با موبايل و به طور مخفيانه گرفته نشده و فيلمبردار، خود را از 
 .نيروهای عملياتی پنهان نکرده است

گفته های اخير فرمانده نيروی انتظامی در مورد فيلم حمله به کوی دانشگاه، 
گمانه زنی های ناظر بر اختالفات داخلی نيروهای امنيتی جمهوری اسالمی را 

 .بر سر مسئوليت اين حمله تقويت می کند
البته هنوز نمی توان با اطمينان گفت که آيا از پرده برون افتادن فيلم حمله به 

 .دانشجويان در تهران، قطعا حاصل اختالفاتی از اين نوع بوده است يا نه
 در حالی که پيشتر، مقام های حکومتی ايران فيلم حمله : اما يک چيز قطعی است
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 لغو مراسم بزرگداشت دکتر شريعتی بدبنال تهديد ماموران امنيتی
  :جرس

مراسم گراميداشت سالروز درگذشت دکتر علي شريعتي با تهديد ماموران 
 .لغو شد  حکومتي

بر اساس خبرهای رسيده به جرس، قرار بر اين بود که جنبش مسلمانان مبارز 
مراسمي با سخنراني آقايان احسان  20الي  17خرداد ساعت  28روز جمعه
محمد جواد کاشي برگزار نمايد که اين مراسم با تهديد   هاشم آغاجري، شريعتي ، 

  .ماموران امنيتي لغو گرديد
الزم به ذکر است طبق سنت هر ساله مراسم گراميداشتي براي آن معلم بزرگ از 

 .سوي جنبش مسلمانان مبارز در منزل دکتر حبيب اهللا پيمان برگزار مي گرديد
امسال برگزاری مراسم بزرگداشت سی و دومين سالگرد درگذشت دکتر شريعتی 

 .در حسينيه ارشاد نيز با ممانعت حاکميت رو به رو شد
 

 آخرين مهلت تخليه آوی توسط دانشجويان
 تيرماه  18همزمان با 

 :جرس
مديرآل آوی دانشگاه تهران با بيان اينكه امتحانات دانشجويان دانشگاه تهران تا  

دانشجويان تا پنجم تيرماه فرصت دارند تا آوی : يابد گفت سوم تيرماه پايان می
 .دانشگاه را به صورت آامل تخليه آنند

به گزارش ايسنا، دآتر داريوش اسماعيلی، با بيان اينكه دانشجويان در فاصله  
تيرماه فرصت دارند وسايل خود را به انبار تحويل  5خرداد ماه تا  29زمانی 

تيرماه تعطيل  25آوی دانشگاه در فاصله زمانی نهم تير تا : دهند تصريح آرد
 .است

در فاصله زمانی تعطيلی آوی، جهت انجام تعميرات اساسی و : وی افزوده است
 .ضروری در آوی استفاده خواهد شد

تير  18بنظر می رسد اين تصميم برای جلوگيری از اعتراضات دانشجويی در 
  .است

 
 ضرب و شتم يک خبرنگار زن توسط محافظان

 احمدی نژاد معاون اول 
  :جرس

خرداد  26در سفر هيات دولت به استان چهارمحال بختياری که روز چهارشنبه 
و شتم محافظان محمدرضا  انجام شد، يک خبرنگار زن مورد حمله و ضرب

  .نژاد قرار گرفت رحيمی، معاون اول محمود احمدی
، برخورد محافظان رحيمی به خبرنگار "خبرنامه دانشجويان ايران"به گزارش  

زن به حدی زننده بود که ساير خبرنگاران تصميم گرفتند از پوشش خبری سفر 
 .رحيمی خودداری کنند

سرانجام با وساطت استاندار چهارمحال بختياری خبرنگاران به کار خود ادامه 
 .دادند

 .استاندار به خبرنگاران قول داد که اين مساله را پيگيری کند
ی گزارش اعزام کرده بود،  ای که او را برای تهيه نام خبرنگار زن و روزنامه

 .اعالم نشده است
 

 احضار دانشجويان معترض دانشگاه صنعتی شريف 
 : دانشجو نيوز 

خرداد به  ٢٢ده ها تن از دانشجويان دانشگاه شريف درپی برگزاری مراسم 
 . کميته انضباطی و دفتر پی گيری وزارت اطالعات احضار شدند

تن از دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف به علت سردادن شعارهی  ١۴حداقل 
خرداد اين  ٢٢تن به اتهام حضور در تجمع  ٨شبانه اهللا اکبر و نيز حداقل 

 . دانشگاه به کميته انضباطی فرا خوانده شده اند
نفر از دانشجويان فعال اين دانشگاه به دفتر پيگيری  ۶همچنين تاکنون 

 . اطالعات فراخوانده شده اند و مورد بازجويی قرار گرفته اند
گفتنی است، علی رغم فضای به شدت امنيتی حاکم بر دانشگاه ها، مراسم 

خرداد امسال در دانشگاه های تهران، شريف و برخی ديگر از  ٢٢اعتراضی 
 . دانشگاه ها با حضور صدها تن از دانشجويان معترض برگزار شده بود

همچنين دانشجويان سبز اين دانشگاه در فراخوانی اينترنتی اعالم کرده اند که 
 ١٢، ساعت  ١٣٨٩خرداد ماه  ٣٠به ياد تمامی شهيدان راه آزادی ، يکشنبه 

ظهر در سکوت کامل مقابل دانشکده کامپيوتر گرد هم خواهند آمد و با در 
 .دست گرفتن عکس شهدا و روشن کردن شمع ياد آنها را گرامی خواهند داشت

 اعتراض، بازداشت، مجازات
 

 محروميت يکی از اعضای سازمان ادوار تحکيم وحدت از تحصيل
 

 خبرگزاری هرانا 
سيروس بنه گزی عضو شعبه بوشهر سازمان ادوار تحکيم وحدت، از ادامه ی 

 .تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد محروم شد
به گزارش ادوار نيوز، سيروس بنه گزی که با شرکت در مرحله کارشناسی 

ارشد رشته علوم سياسی قصد ادامه تحصيل داشت با اعالم نقص پرونده از سوی 
مسئولين آموزش عالی به دفتر پيگيری سازمان سنجش مراجعه که به وی اعالم 

 .می شود بدليل عدم تاييد صالحيت سياسی قادر به ادامه تحصيل نيست
الزم بذکر است اين فعال مطبوعاتی و سياسی پيش از اين نيز بدفعات توسط 

 .بازداشت شده بود  دستگاه امنيتی استان بوشهر احضار و بعضا
 

 بازداشت يک شهروند در مهاباد
 خبرگزاری هرانا

طی روزهای اخير توسط " ريبين نبردی"يک شهروند ديگر اهل مهاباد به نام  
 .نيروهای امنيتی در اين شهر دستگير شده است

بسر   به گزارش آژانس خبری موکريان، اين شهروند که هم اکنون در بازداشتگاه
 .های مخالف نظام متهم شده است می برد به همکاری با گروه

يک شهروند مهابادی به نام محمدامين راشدی   ياد آور می گردد پيش از اين نيز
توسط نيروهای امنيتی دستگير شد و با اتهامی مشابه هم   طی روزهای گذشته

 .اکنون در زندان مهاباد نگهداری می شود
 

 بازداشت چند شهروند آذربايجانی در جريان مسابقه فوتبال
 

 خبرگزاری هرانا
سعيد بيدخت فعال مدنی و دو تن ديگر از شهروندان آذربايجانی روز چهارشنبه 

خرداد ماه توسط ماموران حفاظت اطالعات نيروی انتظامی تبريز بازداشت  26
 .شدند

به گزارش ساواالن سسی، بازداشت اين افراد در جريان برگزاری مسابقه فوتبال 
تيم های شهرداری تبريز و سپاهان نوين اصفهان در ورزشگاه اختصاصی 

تراکتورسازی صورت گرفته است و ماموران امنيتی پس از بازداشت اين افراد 
از اسامی دو بازداشتی ديگر اطالعی در .آنها را به نقطه نامعلومی منتقل کردند

 . دست نيست
مسابقه فوتبال تيمهای شهرداری تبريز و سپاهان نوين اصفهان ابتدا قرار بود در 

استاديوم يادگارامام تبريز برگزار گردد اما مقامات امنيتی با توجه به فراخوان 
فعالين آذربايجانی طرفدار تيم تراکتورسازی برای شرکت در اين مسابقه و 

برگزاری جشن صعود تيم شهرداری تبريز به ليگ برتر فوتبال ايران دستور 
 .تعويض محل بازی را صادر کرده بودند

سعيد بيدخت پيش از اين در جريان تطاهرات گسترده آذربايجانيها بر عليه 
بازداشت و پس از تحمل حکم  85کاريکاتور نژادپرستانه روزنامه ايران در سال 

 .ماه حبس تعزيری از زندان اهر آزاد شده بود 8
مسابقات فوتبال در ماههای گذشته به صحنه طرح مطالبات آذربايجانيها تبديل 

تورک ديلينده "شده است و شهروندان آذربايجانی با سردادن شعارهايی همچون 
مطالبات ملی خود را مطرح و خواستار پايان ) مدرسه به زبان ترکی"(مدرسه

دادن به تبعيضهای فرهنگی، اقتصادی،اجتماعی و غيره در حق آذربايجانيها در 
 .ايران می شوند

 
 يک نفر درزندان زاهدان اعدام شد

 
 خبرگزاری هرانا 

خردادماه، در زندان زاهدان به  27روز پنج شنبه " ح -اکبر "يک شهروند به نام 
 .دار آويخته شد

 . به گزارش ايسکانيوز اين فرد به به اتهام قتل و تجاوز به اعدام محکوم شده بود
اين گزارش افزود دادسرای زاهدان اگرچه اين خبر را تاييد کرده اما هنوز 

 .جزييات بيش تری از پرونده را منتشر نکرده است
 .گفتنی است اتهامات وارده توسط هيچ منبع مستقلی تاييد نشده است
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شخصی بازداشت شده و مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفته و با ميله، چوب، 
پنجه بکس، و لگد و مشت، زخمی شده و هنوز بعد از يکسال، جای ميله ای که 

سپس در حالت نيمه بيهوشی بازجويی شده و . در بازويش فرو رفته، نمايان است
هرچه را که خواسته اند اقرار کرده ، اما نهايتا تنها اقراری که عليه وی در 

پرونده وجود داشت اين بود که با تکه های چوب های بالاستفاده موجود در حياط 
 ".برای نجات از گاز اشک آور، آتشی روشن کرده و کنار آن ايستاده است

هم اينک به جای اينکه مسئولين شناسايی "وی در پايان متذکر شده است که 
پس هم اکنون شايد بهتر باشد به . شوند، قربانيان در حال جواب پس دادن هستند

جای شناسايی عوامل اين فاجعه، به داد دانشجويانی برسيم که کتک خوردند، 
بياييد، . مضروب شدند، از دانشگاه جا ماندند، به زندان رفته اند و محکوم شده اند

با قوه قضاييه، دادگاه انقالب، دادستانی تهران، وارد مذاکره شويد و دانشجويانی 
را که به خاطر حادثه ی کوی در زندان به سر می برند و يا در معرض صدور 

 ".حکم هستند، نجات دهيد
، شش سال از يورش ٨٨خرداد  ٢۵گفتنی است با گذشت يک سال از حملۀ 

در کوی دانشگاه می گذرد و هنوز  ٧٨تير  ١٨و يازده سال از حادثۀ  ٨٢خرداد 
مسببان اصلی اين حمالت شبانه و آمرين و عاملين اصلی اين وقايع و لباس 

 .شخصی ها شناسايی، معرفی و مجازات نشده اند
 

 :عضو هيات امنای جديد دانشگاه آزاد
 فرهاد دانشجو، يكي از كانديدهاي رياست دانشگاه آزاد است 
 
 
 
 
 
 
 

  :جـــرس
درحاليکه از اقدام دولت دهم در تعيين اعضای جديد هيئت امنای دانشگاه آزاد 

احكام "بيش از يک ماه می گذرد، يکی از اعضای جديد آن هيئت، با بيان اينکه 
حكم اعضای "، خاطرنشان کرد "اعضای جديد هيات امنای هنوز صادر نشده

جديد هيات امنا بايد توسط رييس هيات موسس دانشگاه آزاد صادر شود تا اولين 
های پيشنهادی رياست دانشگاه آزاد توسط اعضای  جلسه هيات امنا تشكيل و گزينه
 " .هيات امنا مطرح و بررسی شود

به گزارش ايسنا، محمد حسن شجاعی فر با اشاره به اخبار منتشره مبنی بر 
از آنجايی "صدور حكم اعضای جديد هيت امنا توسط رييس دولت، تصريح کرد 

های شورای عالی انقالب فرهنگی معموال به امضای رييس  جلسه آه صورت
شود، براين اساس از اين موضوع  جمهور می رسد و سپس برای اجرا ابالغ می

برداشت اشتباه شده است آه امضای رييس جمهور در پی اين صورت جلسه 
 .مبنی بر صدور حكم اعضای جديد است در حاليكه هنوز احكام صادر نشده است

توان در خصوص احتمال رييس جديد  وی با تاآيد بر اينكه در حال حاضر نمی"
های  رييس دانشگاه آزاد بايد دارای ويژگی: گفت دانشگاه آزاد اظهار نظر آرد، 

های آانديدها  بندی آرد و بر اساس آن ويژگی خاصی باشد آه بايد آنها را اولويت
  .را مورد بررسی قرار داد و فرد مورد نظر را معرفی آرد
توانند افرادی را برای  به گزارش ايسنا، وی با بيان اينكه هر آدام از اعضا می

بنابراين بنده هم افرادی را مدنظر : رياست دانشگاه آزاد پيشنهاد دهند، اظهار آرد
ام و بايد توجه داشت معموال در اين گونه موارد افرادی آه به عنوان  قرار داده

  .شوند شوند بيشتر جنبه شايعه داشته و در انتها آنها انتخاب نمی آانديد مطرح می
شجاعی فر درعين حال فرهاد دانشجو را آانديد احتمالی پذيرش مسئوليت رياست 

  .دانشگاه آزاد معرفی آرد
الزم به ذکر است ارديبهشت ماه امسال، شورايعالی انقالب فرهنگی براساس 

اساسنامه ای که توسط محمود احمدی نژاد در مورد دانشگاه آزاد ابالغ شده بود، 
الدين صدر رييس سازمان نظام پزشکی و نماينده مجلس، نسرين  سيد شهاب 

فرد رييس  سلطانخواه معاون علمی فناوری رييس دولت، محمدحسن شجاعی
دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت، فرهاد دانشجو رييس سابق 

دانشگاه تربيت مدرس و فرهاد رهبر رييس دانشگاه تهران را، بعنوان پنج عضو 
 .جديد هيات امنای آن دانشگاه معرفی کرد

غير "و " غيرقانونی"موسسان و هيئت امنای آن دانشگاه، اين اقدام دولت را 
خوانده اند؛ چرا که تمامی اموال دانشگاه آزاد، هم اکنون وقفی محسوب " شرعی

 .می شود، ولی از سوی دولت ناديده گرفته شده است

 به جاي مسببين حادثه، : وكيل دانشجويان كوي
 قربانيان در حال جواب پس دادن هستند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : جـــرس
در يکمين سالگرد حادثۀ حمله به کوی دانشگاه و همزمان با اظهارات برخی 

پيرامون آن واقعه، يکی " عدم وجود گزارش کميته حقيقت ياب"مقامات پيرامون 
از وکالی دادگستری که وکالت دو تن از دانشجويان بازداشتی کوی را بر عهده 

به جای اينکه مسببين حادثه شناسايی شوند، قربانيان در "دارد، با انتقاد از اينکه 
به جای تالش برای "، از مسئولين امر خواست "حال جواب پس دادن هستند

شناسايی عوامل حوادث کوی دانشگاه، نيروی خود را صرف نجات آن دسته از 
    ".دانشجويان ساکن کوی کنند که هم اکنون در زندان به سر می برند

کميته «، »نمايندگان مجلس«اين نامه که از سوی وکيل فوق الذکرخطاب به 
ارسال گرديده، نسخه  »الياس نادران«و همچنين  »پيگيری حادثه کوی دانشگاه

 .ای از آن در اختيار جرس قرار گرفته است
اين وکيل پايه يک دادگستری که نخواست نامش فاش شود، با توجه به اظهارات 

عدم وجود گزارش کميته حقيقت ياب "اخير الياس نادران و کاظم جاللی پيرامون 
آقايان، من خود به تنهايی، دو "، ابتدا خاطرنشان می کند "پيرامون حوادث کوی

موکل دارم، که هر دو به خاطر روشن کردن آتش در حياط خوابگاه، برای فرار 
يکی به يکسال حبس محکوم شده . از گاز اشک آور، متحمل مجازات شده اند

است و هم اکنون بيش از شش ماه است که در حبس است و در مورد ديگری، 
و مسلما هستند دانشجويان ديگرکه من از آنان ...هنوز حکم صادر نشده است 

 ". خبر ندارم
گفتنی است با گذشت يکسال از حمالت شبانه لباس شخصی ها و نيروهای يگان 

ويژۀ پاسداران به کوی دانشگاه تهران و عدم تنظيم و ارسال گزارش کميتۀ تحقيق 
پيرامون اين پرونده ملی، روز گذشته الياس نادران يکی از اعضای آن کميته، 

هشدار داده بود که اگر مسئولين در رابطه با آن حادثه اظهار نظر نکنند، اسناد و 
ها قرار خواهد داد و همزمان با وی،  مدارک خود را شخصا در اختيار رسانه

اصال گزارشی در "سخنگوی کميسيون امنيت ملی نيز متذکر اين نکته گرديد که 
 ".اين زمينه تهيه نشده است

بر همين اساس، وکيل مدافع دو تن از صدها دانشجوی زخمی و بازداشتی حادثۀ 
برای ياری رساندن به "فوق، از مقامات امر خواستار آن شده است که 

در معرض صدمات و لطمات شديدی قرار  ٨٨خرداد ماه  ٢۵دانشجويانی که در 
گرفته و هم اينک نيز به جای مسببان اين فاجعه در زندان به سر می برند، يا در 

 ".معرض صدور حکم می باشند
اين وکيل پيگير، پيرامون يکی از موکالن خود که سی تن از استادان دانشگاه 

تهران با ارسال نامه ای خواستار آزادی وی شده اند، خاطرنشان می کند 
متاسفانه با وجود صدور قرار وثيقه پنجاه ميليون تومانی که در همان روز اول "

بازداشت صادر شده بود، موکلم به علت عجز از پرداخت وثيقه در زندان ماند و 
دو ترم دانشگاه خود را از دست داد، و نهايتا با وجود دفاع از وی در دادگاه و 
اعالم اين موضوع که اگر مامورين به داخل کوی گاز اشک آور پرتاب نمی 

کردند هيچ کس آتش روشن نمی کرد و هنوز مشخص نشده چه نهادی، و با چه 
، موکلم نهايتا به يکسال حبس محکوم شد و هم ...مجوزی وارد کوی شده است و

و دادگاه تجديد نظر نيز يکسال حبس را . اينک نيز هنوز در زندان اوين است
 ".تاييد کرده است

چرايی قبول و "وکيل فوق الذکر همچنين به هشدارهای قاضی پرونده پيرامون 
توسط قاضی تهديد شدم که "خبر داد و متذکر شد " پيگيری چنين پرونده هايی

مواظب باشم تا سرنوشتم مثل خانم عبادی نشود و دفترم تعطيل نشود و آبرويم 
 ".نرود

وی پيرامون موکل ديگرش که در بالتکليفی به سر می برد، خاطرنشان کرده 
 در حياط محل زندگی خود، در کوی دانشگاه توسط نيروهای لباس "است 
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 وخامت حال هنگامه شهيدي
 

وضعيت جسمانی هنگامه شهيدی ، عضو حزب اعتماد ملی ، روزنامه نگار و 
 .فعال حقوق بشر در زندان اوين رو به وخامت است

 ٨٨اسفند  ۶به گزارش کلمه ،از ابتدای بازداشت مجدد هنگامه شهيدی در تاريخ 
دچار سرگيجه ، دوبينی ،عفونت لوزه و  ٢٠٩وی به دفعات متعدد در بازداشتگاه 

درد گوش شده است که حتی تا پس از انتقال وی به بند عمومی تا همين تاريخ 
ماه ، به تشخيص پزشکان  ۴پس از مصرف آنتی بيوتيک های قوی به مدت 

بهداری اوين بدن وی نسبت به داروهای آنتی بيوتيک مقاوم شده و اثرات منفی 
 .استفاده از انواع داروها معده وی را دچار مشکالت جدی کرده است

وی از يک هفته پيش تا کنون توانايی خوردن غذاهای زندان را نداشته و فقط 
 .مايعات می نوشد و روز گذشته در بهداری اوين سرم درمانی شده است

اخيرا پزشکان متخصص اوين به دليل درد شديد عضالت و استخوانها تشخيص 
داده اند که وی به تازگی به روماتيسم عصبی مبتال شده است وبايستی تحت 

مراقبت و فيزيوتراپی های کامل قرار گيرد که امکان آن در زندان اوين وجود 
همچنين به تشخيص متخصصان اوين بايد به سرعت دربيمارستان بستری .ندارد 

شده و از عفونت لوزه وی تکه برداری شود تا علت اينکه در اين مدت طوالنی 
 .بهبود نيافته است مشخص شود

تا کنون از سوی خانواده هنگامه شهيدی و وکيل وی چندين بار درخواست 
مرخصی جهت معالجه به دادستانی ارائه شده است که با اين درخواست موافقت 

 .نشده است
بنا بر اين گزارش از زمان دستگيری مجدد هنگامه شهيدی خانواده وی بارها و 
بارها درخواست مالقات با دادستان را داده اند و علی رغم اينکه دادستان مدعی 

است که با خانواده همه زندانيان سياسی به طور مستمر مالقات دارد اما در 
همچنين از زمان .خصوص خانواده هنگامه شهيدی اين رويه اعمال نشده است

انتقال وی به بند عمومی وی چندين بار درخواست مالقات با دادستان را داده 
اين در حاليست که .است که تا کنون با اين درخواست نيز موافقت نشده است

وضع جسمانی هنگامه شهيدی روز به روز در حال وخامت است و امکانات 
درمانی در زندان بسيار محدود و حتی نا مقدور است و ادامه نگهداری هنگامه 

شهيدی در زندان سالمتی وی را با توجه به بيماری قلبی اش به مخاطره می 
 .اندازد

  
 رفاهی و بيماری زندانيان-وضع نامناسب بهداشتی 

 وادار به كار اجباري شده اند 350زندانيان سياسي بند 
 

 :کلمه
در اين بند . زندان اوين مجبور به بيگاری شده اند ٣۵٠زندانيان سياسی بند 

نفر از  ٢٠٠زندان اوين که زندانيان سياسی نگهداری می شوند، اکنون بيش از 
 .زندانيان حوادث پس از انتخابات به سر می برند

به گزارش کلمه، در اين بند به تازگی ساخت و سازهای ساختمانی شروع شده که 
به دليل آن روزهاست زندانيان جای مناسبی برای استراحت و خواب ندارند و 

آنها برای پيشبرد کارهاو سر وسامان دادن مکانی . مجبورند در حياط زندگی کنند
از چند  .که به زور در آن نگهداری می شوند مجبور به بيگاری و بنايی شده اند

روز گذشته، زندانيان که جايی برای خواب و استراحت نداشتند در حياط زندان و 
 .زير افتاب داغ به سر بردند و غدا خوردند

تعدادی از خانواده های زندانيان اين بند در روزهای گذشته با مراجعه به 
آنها اعتقاد . دادستانی تهران نسبت به کار اجباری زندانيان شان اعتراض کرده اند

دارند اگر اين بند نياز به تعميرات ضروری دارد، ارتباطی به زندانی ندارد و 
 .بيش از انجام تعميرات، زندانيان بايد به مکانی ديگر منتقل شوند

همچنين به گفته برخی از خانواده های زندانيان سياسی، اين تعميرات ساختمانی 
در حالی انجام می شود که در اين فصل اين بند از زندان اوين که در زير زمين 
. قرار دارد بسيار گرم و از وسايل تهويه و خنک کننده مناسب نيز بی بهره است

 .موضوعی که موجب غير قابل تحمل شدن زندگی برای زندانيان شده است
همچنين در روزهای گذشته دوباره مساحت کمتری به زندانيان سياسی اختصاص 

 .يافت و تعداد اتاق ها و تخت های بيشتری به زندانيان مالی اين بند داده شد
امکانات پژشکی اين بند نيز بسيار نامناسب است تا جايی که وقتی يکی از 
زندانيان بيمار می شود روزهای زيادی طول می کشد که او را به پزشک 

اکنون در اين مکان زندانيان زيادی بيمارند اما از کوچکترين امکانات  .برسانند
 مسعود لواسانی، روزنامه نگاری که ماه هاست . پژشکی و درمانی بی بهره اند

 هاي جامعه امروز نيست قانون احزاب پاسخگوي پيچيدگي
 مرکز پژوهش های مجلس

 
 :جرس

قانون احزاب فعلي : هاي مجلس اعالم کرد دفتر مطالعات سياسي مرکز پژوهش
 .هاي جامعه امروز نيست است و پاسخگوي پيچيدگي 1360کشور مصوب سال 

هاي مجلس شوراي اسالمي که  به گزارش ايرنا دفترمطالعات مرکز پژوهش
شناسانه قرار داده است،  بتازگي کارکرد احزاب ايراني را مورد بررسي آسيب

مهمترين گام براي افزايش کارآمدي احزاب را اصالح و بازنگري قانون فعلي 
  .داند احزاب مي

اين دفتر در گزارش خود ياد آورشده است که قانون احزاب بايد با هدف تقويت 
هايي براي قرار گرفتن در جايگاه واقعي  جايگاه قانوني احزاب و با ارائه مشوق

خود و همچنين سوق دادن انتخابات کشور در چارچوب نظام حزبي و تقويت 
 .ابعاد نظارتي بر احزاب بازنگري و تدوين شود

بنا به گزارش دفترمطالعات سياسي مجلس شوراي اسالمي، حفظ و تداوم ثبات 
هايي است که بايد توسط نظام  ترين برنامه ترين و ضروري سياسي يکي از اصلي

  .سياسي پيگيري و تعقيب شود
بنابراين نظام سياسي براي حفظ و تداوم : هاي مجلس ادامه داد مرکز پژوهش

هاي بالقوه خود را در زمينه باز توليد مداوم  ها و قابليت ثبات جامعه بايد توانمندي
مشروعيت سياسي، توزيع عادالنه قدرت، ثروت و اطالعات، ايجاد نظم و 

امنيت، افزايش ظرفيت پاسخگويي به تقاضاهاي جامعه به فعليت برساند؛ که البته 
اين به فعليت رساندن يک وضعيت ثابت نيست بلکه مستمر و هميشگي است و 

  .در اين راه نظام سياسي نبايد فقط به خودش متکي باشد
هاي مجلس خاطرنشان کرد که ايجاد ثبات و  دفتر مطالعات سياسي مرکز پژوهش

هاي  اي چند وجهي است که همه نيروها و گروه متعاقب آن انسجام اجتماعي پديده
اجتماعي بايد در آن مشارکت داشته باشند که در اين بين نقش سياسي در راس و 

  .هاي اجتماعي در طول آن است نقش احزاب سياسي و ساير گروه
احزاب سياسي نيز براي اينکه بتوانند در اين : هاي مجلس افزود مرکز پژوهش

فرآيند نقش موثري ايفا کنند بايد بر کارآمدي خود به صورت کمي و کيفي 
افزايش کارآمدي نيز وابسته به اصالح قوانين متناسب با گسترش . بيافزايند
  .هاي اجتماعي و تغيير مداوم عوامل مخرب بيروني و محيطي است پيچيدگي

 

 اطالعيه كميته مركزي كومه له در دفاع از كسبه و بازاريان 
 

 اخبار روز
 ! مردم مبارز کردستان، سازمانهای سياسی وآزاديخواهان ايران و کردستان

ارديبهشت در همه شهرهای کردستان يکی از  ٢٣اعتصاب عمومی عمومی    
همانطوريکه . شيوه های متمدنانه و موثر اعتراض به جمهوری اسالمی بود

پيشتر نيز چه از طريق تلويزيون آسوسات و چه در مصاحبه مسولين کومه له 
هشدار داده بوديم، رژيم اسالمی ايران در فکر انتقامگيری از مردم کردستان و 

 . به خصوص بازاريان و کسبه شهرها است
در روزهای اخير در اکثر شهرهای کردستان مواردی مشاهده شده که دکان 

در . اند و آنها را صراحتًا تهديد کرده اند¬داران را بسته¬ومحل کسب مغازه
بخشی از اين موارد پس از چند روز بستن مغازه، دوباره اجازه باز کردن آن 

مردم برای مقابله با اين زورگويی رژيم بالفاصله . را به صاحبانشان داده اند
پس از بازشدن اين مغازه ها برای خريد و به منظور جبران خسارت وارده به 

آنها مراجعه نموده تا فروش آنها باال رود و از اين طريق همبستگی خود را 
. يا مغازه داران و اتحاديه های اصناف به دفاع از آنها برخاسته اند. بيان کنند

اما با وجود اينها روال . اينها نشان از همبستگی بزرگی در ميان مردم است
بستن محل کسب و تهديد بازاريان و مغازه داران ادامه دارد و ضروری است 
که اين روش زورگويانه رژيم در ابعاد وسيعتری مورد مقابله قرار گيرد و از 

 . مردم و بازاريان و کسبه حمايت همه جانبه ای صورت گيرد
ما ضمن محکوم نمودن اين نوع فشارها از سوی نيروی انتظامی و    

ارگانهای اطالعاتی و امنيتی، از همه مردم و نيروهای سياسی کردستان و 
از جانب خود به . ايران خواستاريم که وسيعًا بئ پشتيبانی از اين مردم بپردازند

رژيم هشدار ميدهيم که اگر اين نوع فشارها خاتمه نيابد، مردم کردستان در 
 . ابعاد وسيعتر به مقابله ميپردازند و به دفاع از همشهريان خود برميخيزند

 کميته مرکزی کومه له زحمتکشان کردستان 
  ٢٠١٠جون  ١٧برابر با  ١٣٨٩خرداد ماه  ٢٧
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 به نام حق
فرد يا   کسی که به قبر اين جوان نخبه و شايسته وطن تعرض نموده است ،

 . عقب افتاده از جامعه و افرادی از خدا بی خبر هستند  بيچاره ،  افرادی بدبخت ،
کيانوش يک کارشناس ارشد برای وطن و انقالب بود و آنها کسانی هستند که به 

 . مردم را از دين و انقالب دور می سازند.... نام 
 «خانواده آسا»

زمانی که بر سر مزار کيانوش بوديم در فاصله کمی دورتر شاهد حضور 
خانواده ديگری بر سر مزاری ديگر بوديم که دردمندانه سوگواری می کردند و 

خرداد  ٢۵متوجه می شويم آنها خانواده حسين طهماسبی شهيدی ديگر از شهدای 
 . هستند که در کرمانشاه به شهادت رسيد

حسين فارغ التحصيل رشته حسابداری در مقطع : "يکی از اقوام تعريف می کند 
خرداد با تعدادی از مردم در يکی از خيابانهای  ٢۵کاردانی بود که روز 

کرمانشاه حضور داشت ، نيروهای گارد ويژه دو طرف خيابان را می بندند و 
به ازای هر نفر تقريبا ده گارد با باتوم و لگد به جانشان  آنها را محاصره کرده ،

وقتی حسين به خانه می رسد اثر لگدها و جای پاهای گارد بر روی . می افتند 
مادر اصرار به مراجعه به پزشک را دارد ولی حسين . شکمش کامال پيداست 

نيمه  ٢مادر حسين تا ساعت . نمی پذيرد و فکر می کند حالش خوب می شود 
صبح وقتی برای بيدار  ٩ساعت . شب کنار حسين می ماند و بعد می خوابد 

 " . کردن حسين می رود ميبيند حسين ديگر هرگز برنخواهد خواست
حسين براثر ضربه مغزی به شهادت می رسد ولی پزشکی قانونی علت مرگ را 

 . سکته در خواب اعالم می کند
 .کمی کنار خانواده حسين طهماسبی می مانيم و بعد از آنها خداحافظی می کنيم 

در اوج شکوه برگزار شد و علی  ١٧مراسم بزرگداشت کيانوش حوالی ساعت 
رغم اينکه فضای کامال امنيتی بر کوچه و خيابان اطراف منزل برقرار بود مردم 

 . کرمانشاه حضور گسترده ای يافتند
تنبور و تعدادی از   کوله ها ، در وسط حياط منزل ميزی قرار داده شد که کفش ،

 . کتابهای کيانوش بر روی آن قرار داشت
در پايان مراسم موسيقی عرفانی اجرا شد که حال و هوای خاصی به مجلس 

 .بخشيد 
بود از خانواده کيانوش و از پذيرايی ) عقيقه(ما بعد از شام که شامل غذای نذری 

گرم و صميميشان تشکر کرده و با اميد به اينکه اين بار در شادی و جشنشان 
 . شرکت کنيم از آنها خداحافظی کرديم

 يک مادر عزادار
 ١٣٨٩خرداد  ٢۵

 فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران: انتشار
 

 بيانيه كانون مدافعان در مورد دستگيري هاي 
 جديد فعاالن كارگري 

 
 اخبار روز 

پس از دستگيری عليرضا اخوان و سعيد ترابيان، خبر دستگيری رضا شهابی و 
. بهنام ابراهيم زاده نگرانی هايی را در مورد اين بازداشت ها بوجود آورده است

 . برای اين دستگيری ها تا به حال هيچگونه دليل مشخصی اعالم نشده است 
کانون مدافعان حقوق کارگر اين دستگيری را محکوم کرده و خواهان آزادی بی 

قيد وشرط کليه فعالين کارگری از جمله رضا شهابی ، سعيد ترابيان، علی 
 . و کليه زندانيان سياسی است... اخوان، منصور اسالو، ابراهيم مددی و

 
 کانون مدافعان حقوق کارگر 

  ٨۶خرداد 

در اين بند زندانی است، دچار حمله های عصبی شديد شده، اما مسوالن زندان او 
را که نياز شديدی به روانپزشک دارد از هر گونه امکان درمانی محروم کرده 

 .اند
نيز بيش از ده روز  ٣۵٠محمد نوری زاد ديگر روزنامه نگار و نويسنده در بند 

است که بيمار است و چندين بار از مسوالن بند تقاضای رسيدگی به بيماريش و 
اما هر بار مسوالن نسبت به تقاضای او بی . مراجعه به پزشک را کرده است

اين شرايط آن قدر در اين بند بحرانی شده است که بسياری از . اعتنايی می کنند
زندانيان به دليل دير مراجعه کردن به پزشک بيماری شان مزمن شده است و 

 .صدای سرفه های ممتد شان در شب به گوش می رسد
از دادستان تهران تقاضا دارند ضمن بازديد از  ٣۵٠خانواده های زندانيان بند 

اين بند زندان اوين به وضعيت زندانيان رسيدگی کند و شرايط درمان آنها را 
آنها همچنين از دادستان و ديگر مسوالن تقاضا دارند که شرايط اوليه . فراهم کند

 .رفاهی را در فصل تابستان برای زندانيان اين بند فراهم کنند
هم اکنون در اين بند عماد الدين باقی، محمد نوری زاد، بهمن احمدی امويی، علی 

بيکس، مجيد دری، کيوان صميمی، ضيا نبوی، احمد کريمی، سعيد متين پور، 
عليرضا طاهری و بسياری ديگر از زندانيان حوادث پس از انتخابات نگهداری 

 .می شوند
 

گزارش يك مادر عزادار از مراسم سالگرد شهيد كيانوش آسا، 
 فعالين حقوق بشر و دمكراسي

 
 
 
 
 
 
 

 :گويانيوز
خرداد درحاليکه جمعی از مادران عزادار در  ٢۵در اولين سالگرد شهدای 

بهشت زهرا بر سر مزار شهدا در تهران حضور يافتند جمعی ديگر از مادران به 
کرمانشاه رفتند تا در اولين سالگرد شهادت کيانوش آسا بر سر مزار اين شهيد 
حضور يابند و جهت بزرگداشت ياد و خاطره اين شهيد با خانواده اش همراه 

 .گردند 
قبل از حرکت ، از آزادی کامران آسا مطلع و بسيار خوشحال می شويم اما در 
بدو ورودمان باخبر می شويم خانواده کيانوش در رابطه با برگزاری مراسم با 
مشکالت بسياری روبرو شدند و برادر بزرگ کامران و کيانوش چندين بار به 

فراخوانده شده و حتی تا مرز گرفتن تعهد از آنها پيش ... اطالعات و آگاهی و 
مراسم در مسجد و سپس در تاالر يکی پس از ديگری لغو شد تا در نهايت . رفتند 

عالوه بر . خانواده مجبور شدند مراسم را در منزل شخصی برگزار نمايند 
نيروهای امنيتی به دفعات به در منزل ... فراخوانده شدنشان توسط اطالعات و 

 . آمده و با درخواست های مکرر باعث سلب آرامش خانواده شده بودند
خرداد به اتفاق خانواده کيانوش بر سر مزار بوديم  ٢۵روز  ٨:٣٠حوالی ساعت 

که خانواده متوجه می شوند با اسيد به سنگ قبر کيانوش تعرض شده است و اين 
برادر بزرگ کيانوش به نيروی . موضوع باعث آزردگی شديدشان می شود 

انتظامی که در آرامگاه و در نزديک مزار کيانوش حضور داشتند مراجعه و 
بيش از ده روز است : "يکی از آنها را با خود آورده و به او معترض می شود 

که ما را به همه مراکز امنيتی و اطالعاتی می بريد و از ما می خواهيد دست از 
چه کسی بايد مراقب اينجا باشد ؟ متولی اينجا . پا خطا نکنيم و مراقب باشيم 

کيست ؟ چرا برخی به راحتی مجوز اين کار را می يابند و حتی تذکر هم نمی 
گيرند ولی ما حتی برای برگزاری مراسم بزرگداشت تا اين حد زير فشار قرار 

 " . می گيريم
او برای کسانی که اين تعرض را انجام دادند يادداشتی بر روی اطالعيه برگزار 

 : مراسم سالگرد کيانوش نوشت که به شرح زير است
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صهيونيستی نديده بود و هيچگاه شورای  ای به رژيم اشاعه سالح های هسته
ای را در اختيار اين  امنيت نخواسته است بررسی کند چه کسانی سالح هسته

چرا که برخی اعضای ثابت شورای امنيت خود متهمان ! رژيم قرار داده اند ؟
نگرانی درباره توليد،  ١٩٢٩همچنين موضوع قطعنامه . اصلی اين اشاعه هستند

ای از سوی اعضاء ثابت  های هسته ساخت، تکثير و آزمايش نسل جديد سالح
پيشنهاد جمهوری اسالمی ايران  ١١ای به  شورای امنيت نيست و در آن اشاره

برای خلع سالح و عدم اشاعه نشده است،  NPT در کنفرانس بازنگری
  .پيشنهادهايی که استقبال جامعه جهانی را به دنبال داشت

های  موضوع قطعنامه بر خالف انتظار جامعه ی جهانی درباره فعاليت
ای جمهوری اسالمی ايران بر مبنای اتهاماتی واهی است که نه  آميز هسته صلح

گاه ثابت نشده بلکه در آخرين گزارش مدير کل آژانس که تنها يک روز  تنها هيچ
قبل از قطعنامه منتشر شد، برای بيست و دومين بار به صراحت تاکيد شد اين 

  .ها هيچگونه انحرافی از اهداف صلح آميز نداشته است فعاليت
صادرکنندگان قطعنامه خود را در حالی در معرض قضاوت جامعه جهانی قرار 
دادند که جهان کمتر از يک ماه قبل از صدور قطعنامه شاهد بيانيه تهران بود که 

ای و اجتناب از مقابله با  های صلح آميز هسته در آن به صراحت بر همکاری
آمريکا در حالی که ترکيه و برزيل را   اياالت متحده. ها تاکيد شده بود حقوق ملت

کرد، يک ماه پس از صدور بيانيه تهران و  برای تعامل با تهران تشويق می
کشور عضو جنبش عدم تعهد بروز کرد؛  ١٢٠استقبال جهانی از آن که در بيانيه 

  .به مقابله با آن برخاست
در فضای بيانيه تهران و حمله به کشتی آزادی برای  ١٩٢٩صدور قطعنامه 

  :های جمهوری اسالمی ايران را اثبات نمود جهانی صحت ديدگاه  جامعه
تواند مرجع مناسبی برای تامين امنيت و حقوق  اثبات کرد شورای امنيت نمی -١

ها باشد و نشان داد مادام که اياالت متحده آمريکا رسما خود را متعهد به  ملت
داند شورای امنيت  امنيت رژيم صهيونيستی و حمايت از جنايات آن می

 .ای در محکوميت جنايات رژيم صهيونيستی صادر نخواهد کرد قطعنامه
اعتباری و بحران  اثبات کرد اياالت متحده آمريکا امروز بيش از هميشه با بی -٢

اعتماد در جهان روبروست و شعار تغيير نيز نتوانست اعتبار از دست رفته 
جهانی به روشنی شاهد بود رئيس جمهور اين   جامعه. دولت آمريکا را برگرداند

کشور بسان اسالف خويش حاضر است با دروغ از اعتبار کشورهای ديگر 
اظهارات رييس جمهور محترم برزيل و نخست وزير محترم ترکيه  .هزينه کند

در تبيين رفتار غير صادقانه رييس جمهور آمريکا امروز در معرض قضاوت 
 .جامعه جهانی است

اثبات کرد دولت اياالت متحده آمريکا به عنوان مجرم اصلی استفاده از سالح  -٣
بزرگترين تهديد جامعه جهانی است که  ای و تکثير و توليد و آزمايش آن،  هسته

رژيمی که قادر . اين تهديد بيش از همه متوجه امنيت شهروندان آن کشور است
تواند اعتماد جامعه جهانی را برای مهار  به مهار يک چاه نفت نيست چگونه می

  اندازد، فراهم سازد؟ ای خود که امنيت جهانی را به خطر می های هسته زرادخانه
اثبات کرد دولت آمريکا برای انحراف افکار عمومی از تهديدهای واقعی که  -۴

ای و حمايت از  های هسته های غلط اين رژيم در انباشت سالح حاصل سياست
تروريسم دولتی است، سعی دارد با ساخت تهديدهای فرضی و دروغين، توجه 

 .جامعه جهانی را از تهديدهای واقعی منحرف نمايد
ها را از  های انحصار طلب، درصدد هستند ساير ملت اثبات کرد برخی دولت -۵
حق «ای و داشتن چرخه سوخت که از مصاديق بارز  آميز هسته آوری صلح فن

 »ها حق تعيين سرنوشت ملت«و  »ها نسبت به منافع طبيعی حق ملت»، «توسعه
 .محروم سازند  است،

های  اينک با استفاده از فرصتی که در افکار عمومی جهان برای اثبات ديدگاه
  :نمايد فوق به وجود آمده است جمهوری اسالمی ايران اعالم می

ای جمهوری  ميز هسته های صلح آ ورود شورای امنيت در موضوع فعاليت -١
منشور و  ٣٩اعتبار و برخالف نص صريح ماده  اسالمی ايران غير قانونی، بی

المللی انرژی اتمی  در مغايرت کامل با الزامات سازمانی و پادمانی آژانس بين
است و اين شورا بايد سريعا نسبت به اتخاذ اقدامات جبرانی و رفع اشتباهات 

 .گذشته خود اقدام نمايد
نمايد هر گونه اقدام عليه منافع  جمهوری اسالمی ايران به صراحت اعالم می -٢

قانونی و مشروع ملت ايران متقابال پاسخ قانونی و اقدام مقتضی جمهوری 
 .اسالمی ايران را به همراه خواهد داشت

ناکامی دولت آمريکا در به دست آوردن تمام آراء شورای امنيت علی رغم  -٣
های رييس جمهور اين کشور و عدم همراهی  فشارهای غير معمول و تماس

ها که در بيانيه جنبش عدم تعهد به نمايندگی  جامعه جهانی با اراده برخی قدرت
از دو سوم کشورهای جهان مشهود است، گويای شروع دوران جديدی از 

 .ها بر پايه عدالت و احترام است مناسبات جهانی برای تامين حقوق ملت

گزارشي از زبان يك مادر پنجاه ساله زجر كشيده و درد ديده 
 كه سالها در جلوي زندان اوين در رفت و آمد بوده است

 
روز بيست و دوم خرداد راس ساعت چهار بعداز ظهر به همراه چند تن از 

دوستان به جهت قدردانی از شهدای سال گذشته و همچنين مالقات با چند نفر از 
فرزندان اين آب و خاک که به خاطر آزادی، توسط رژيم خونخوار معلول شده و 
 .زمين گير شده اند، می رفتيم و فکر کرديم مثل هميشه می رويم و بر می گرديم

. متاسفانه آن روز وقتی وارد خيابان شديم، انگار درست وارد پادگان شده ايم
طوری مامورين نظامی و لباس شخصی به انواع اسلحه های مدرن مجهز شده 

بودند که انگار در فلسطين هستيم و ما با سنگ و اسراييلی ها با اسلحه های مجهز 
خيابانها را بسته بودند و به پير و جوان يا زن و . در خيابان ها با ما درگير شده اند

هر آنکس را که به دستشان می رسيد، کتک می زدند و . مرد توجهی نمی کردند
 .چند نفر را دستگير کرده و به روش اسراييلی ها بردند

به طوری که روز بعد از بيست و دو خرداد همه . آنها را به زندان اوين بردند
خود اين وضعيت نمايانگر اين . خانواده ها در جلوی زندان اوين جمع شده بودند
من نمی دانم در کجای اين کره . واقعيت بود که چه تعدادی را دستگير کرده اند

خاکی با ملت خود اين چنين برخورد می کنند و زور می گويند و اينطور در 
آيا به مالقات جانبار و سر خاک شهدا رفتن جرم . جامعه خفقان به وجود می آورند

او در سال . محسوب می شود؟ اينها چرا به گفته های آقای خمينی توجه نمی کنند
آيا اگر ملتی بگويد ما اين حکومت را نمی خواهيم حق آن " فرموده بود  ١٣۵٧

 ".ملت يک قبرستان شهيد است؟
باالخره ما را در اين کوچه و خيابانها آنقدر اين طرف و آن طرف دنبال کردند و 

کتک زدند و توهين کردند که در آخر خودشان از عملکرد خود متعجب شده 
مگر آن لباس شخصيها و نيروی نظامی فرزندان خودمان نيستند؟ چرا با . بودند

 مردم خود اينطور برخورد می کنند؟
اين رژيم آخوندی چقدر می تواند موتور سوار و ماشينهای نظامی توپ و تانگ 

من به عنوان يک هم وطن درد کشيده به اينها می گويم . در خيابان مستقر کند
به خدا . برای برگشت خود به آغوش ملت بايستی مالحظه مردم را داشته باشند

سوگند ياد می کنم اگر اين وضعيت را ادامه دهند، زمان زيادی به طول نمی 
انجامد که همه اين ملت که آنها را خس و خاشاک ناميده اند، به پا می خيزند و 

طغيان می کنند و افرادی مثل احمدی نژاد را به قعر سياه چال های خودشان می 
 .فرستند

 يک مادر زجر کشيده
١٣٨٩/٠٣/٢۴ 

 
 : شورای امنيت  بيانيه جمهوری اسالمی ايران در پاسخ به قطعنامه

 روست اعتباري و بحران اعتماد در جهان روبه آمريكا با بي
 

 ايلنا
 ها باشد تواند مرجع مناسبی برای تامين امنيت و حقوق ملت شورای امنيت نمی -
ای و تکثير و توليد و  آمريکا به عنوان مجرم اصلی استفاده از سالح هسته -

 .بزرگترين تهديد جامعه جهانی است آزمايش آن، 
 
ای با تاکيد مجدد مفاد بيانيه تهران اعالم کرد بر هر گونه اقدام  ايران در بيانيه: ايلنا

عليه منافع قانونی و مشروع ملت ايران متقابال پاسخ قانونی و اقدام مقتضی 
  .جمهوری اسالمی ايران را به همراه خواهد داشت

 ١٩٢٩به گزارش ايلنا، متن بيانيه منتشر شده توسط ايران در پاسخ به قعطنامه 
  :شورای امنيت به شرح زير است

بر خالف انتظار . شورای امنيت صادر شد ١٩٢٩قطعنامه  ٢٠١٠ژوئن  ٩در 
 ١٠آزادی که کمتر از  جهانی اين قطعنامه برای محکوميت حمله به کشتی   جامعه

روز قبل آن اتفاق افتاده بود و وضع مجازات عليه عامالن آن صادر نشد، بلکه 
جامعه جهانی شاهد بود اياالت متحده که رسما خود را متعهد به حمايت از رژيم 

داند در پشتيبانی و حمايت از جنايت مزبور مانع اقدام شورای  صهيونيستی می
 .امنيت شد

 ١۵نبود که  NPT اين قطعنامه همچنين پاسخی به سند نهايی اجالس بازنگری
 NPT کشور در آن بر الزام رژيم صهيونيستی به پيوستن به ١٨٩روز قبل از آن 
  .تاکيد کرده بودند

 ای از شورای امنيت درباره چگونگی  جامعه جهانی پيش از اين نيز هيچ قطعنامه
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 نگراني از احتمال حمله موشكي ايران به اروپا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :راديوزمانه
 

وزير دفاع آمريکا به نقل از منابع اطالعاتی اين کشور از احتمال حمله موشکی 
ايران به اروپا خبر داد و گفت که اين مسئله دليل اصلی دولت اوباما در بازنگری 

 .و ساماندهی برنامه موشکی اروپا است
شنبه اعالم کرد که  رابرت گيتس، وزير دفاع اياالت متحده آمريکا روز گذشته،پنج

های اطالعاتی دولت اين کشور حاکی از احتمال توان ايران و  سرويس  گزارش
به سوی اروپا  »ها و حتی صدها فروند موشک ده«ظرفيت الزم آن برای پرتاب 

 .است  است و اين باعث ترميم سپر موشکی اياالت متحده در اروپا شده
به گزارش خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما، رييس جمهوری اياالت متحده 
آمريکا در سپتامبر گذشته وقتی که خبر از ترميم اساسی طرح دفاع موشکی 

برد ايران، آگاه  برد و کوتاه های موشکی ميان آمريکا داد از خطر نصب زرادخانه
 .شده بود

اگر »های اطالعاتی،  های يکی از سرويس به گفته وزير دفاع آمريکا بنا به يافته
باشد، تنها از يک يا دو موشک استفاده  ايران قصد حمله موشکی به اروپا داشته 

 «.گيرد کار می  های متعددی را به نخواهد کرد، بلکه موشک
رود ايران در حمله موشکی احتمالی خود، متحدان  آقای گيتس گفت که انتظار می

  .ها و حتی صدها فروند موشک، به آتش ببندد اروپايی کشورش را با پرتاب ده
وی اطمينان داد که آمريکا با ترميم شبکه دفاع ضد موشکی، توانايی آن را 

ها، تجهيزات نظامی و همچنين متحدان خود در  خواهد داشت که از نفرات، پايگاه
 .اروپا به شکل موثری حمايت کند

اين مقام بلندپايه نظامی به متحدان اروپايی آمريکا اطمينان داد که شبکه دفاع ضد 
موشکی برای حفاظت از خطر احتمالی حمالت کشورهايی مانند ايران و 

 .است  شمالی طراحی شده کره
که آمريکا قصد دارد که تا ده سال ديگر اين پروژه دفاع ضد  وی با بيان اين

ای  موشکی را تکميل کند گفت که اگر بتوانيم از دستيابی ايران به تسليحات هسته
جلوگيری کنيم، اين اقدام تنها برای دفاع از اروپاييان در برابر ايران و کره 

ها در مقابل حمالت موشکی کشورهای  شمالی نيست بلکه برای حمايت از آن
  .کنند ديگری است که احتماال در آينده اروپا را تهديد می

های دوربرد و ميان برد را  سپاه پاسداران ايران در سپتامبر گذشته، انواع موشک
اعالم کرد  »۴پيامبر اعظم «سپاه در جريان رزمايش موشکی . آزمايش کرده بود

 .است  را با موفقيت آزمايش کرده »سجيل«و  »٣شهاب «های دوربرد  که موشک
ها دفاعی است و ايران قصد حمله به هيچ  سپاه اعالم کرده بود که اين پروژه

 .کشوری را ندارد
های  در همان زمان کاخ سفيد اظهار کرد که ايران از قبل، برای انجام آزمايش

 .است ريزی کرده بوده  موشکی خود برنامه
های موشکی جمهوری اسالمی، بخشی از يک  اما ايران اعالم کرد که آزمايش

 .های اتمی تهران ندارد است و ارتباطی با فعاليت  مانور نظامی ساالنه
زمان کاخ سفيد و وزرای خارجه روسيه، بريتانيا و آلمان، نسبت به  هم

کاخ . های موشکی ايران واکنش نشان داده و آن را محکوم کرده بودند آزمايش
ناميد و خواستار دسترسی  »کننده تحريک«های موشکی ايران را  سفيد، آزمايش

ای ايران  المللی انرژی اتمی به تاسيسات جديد هسته نامحدود بازرسان آژانس بين
 .شده بود

از سوی ديگر روسيه بارها با برنامه دفاع موشکی آمريکا در اروپا مخالفت 
است و اين اقدام را تضعيف تجهيزات موشکی خود و تهديدی برای  جدی داشته

 .است  امنيت کشورش دانسته

ای برای همه، سالح  آميز هسته انرژی صلح«ما از اين که هدف انسانی  -۴
های  به فرصتی برای همکاری و همبستگی دولت »ای برای هيچ کس هسته

آن را پديده مبارکی در دفاع از حقوق  کنيم و  مستقبل تبديل شده است استقبال می
مريکا را در ادامه مسير غلط  از اين رو اصرار دولت آ. دانيم ها می اساسی ملت

ن  دانيم که فقط موجب آ بست می فايده و بن ها پر هزينه، بی گذشته را برای آن
شود پرده از چهره مناسبات ناعادالنه و غلط شورای امنيت برداشته شود و  می

 .تر نمايد ها را برای ايجاد مناسباتی صحيح در صحنه بين المللی جدی عزم ملت
جمهوری اسالمی ايران با تاکيد مجدد بر مفاد بيانيه تهران آن را مبنايی  -۵

ها و تعامل  خواهی های مستقل در مقابله با زياده شايسته برای همبستگی دولت
 .داند بيشتر برای صلح، عدالت و سعادت می

 
 حمايت مردم برخي كشورها از حمله نظامي به ايران

 
 :راديو زمانه

 
شنبه منتشر شد، بسياری از مردم کشورهای  طبق يک نظرسنجی که روز پنج

غربی و برخی کشورهای مسلمان از حمله نظامی به ايران برای جلوگيری از 
 .اند ای دفاع کرده گسترش تسليحات هسته

کشور جهان  ٢٢به گزارش خبرگزاری فرانسه،نتايج نظرسنجی موسسه پيو، در 
کشور برامکان مداخله نظامی صحه  ١۶دهد که اکثريت جامعه در  نشان می
 .اند گذاشته

هزار نفر  ٢۴ماه مه ميالدی،  ٨آوريل گذشته تا  ٧در نظرسنجی موسسه پيو از 
 .اند از مردم جهان شرکت کرده

دهد  ، نشان می شده اين نظرسنجی که برای سنجش افکار عمومی مردم جهان انجام
های بيشتر برای  که درصد زيادی از مردم اين کشورها از اعمال تحريم

 .اند ای حمايت کرده های هسته جلوگيری از مسلح شدن جمهوری اسالمی به سالح
 
 

بنا به اين پژوهش، گزينه حمله نظامی با هدف جلوگيری از مسلح شدن ايران به 
درصد رای موافق، طرفدار بيشتری  ۶۶ای، در ميان مردم آمريکا با  سالح هسته

 .دارد
 ٨١درصد از مردم آلمان،  ٨۶دهد که ايران در ميان  اين آمار همچنين نشان می
درصد از مردم ژاپن از محبوبيت برخوردار  ٧۵درصد از مردم فرانسه و 

  .نيست
گزينه حمله . اند درصدی گزينه حمله نظامی را برگزيده ۵٩در فرانسه اکثريت 

 ۵٠درصد و اسپانيا  ۴٨درصد، بريتانيا  ۵١نظامی همچنين در ميان مردم آلمان 
 .درصد طرفدار دارد

گويند که بايد  درصد مردم اين کشورها می ۴٠اين در حالی است که نزديک به 
 .از هرگونه درگيری نظامی با ايران پرهيز کرد

درصد  ٣٧در ترکيه، کشور همسايه ايران که رابطه نزديکی با اين کشور دارد، 
درصد  ٢٩اند، در مقابل  مردم اجتناب از گزينه نظامی را مد نظر قرار داده

 .اند ای ايران دانسته حل مسئله هسته گزينه حمله نظامی را راه
اين .اند درصد مردم نيجريه موافق گزينه نظامی بوده ٧١در ميان کشور آفريقايی 

 ۵٣درصد، اردن با  ۵۵درحالی است که در ميان کشورهای مسلمان مصر با 
درصد از گزينه حل بحران از طريق حمله نظامی دفاع ۴۴درصد و لبنان با 

 .اند کرده
 ۴٣اند، ها استفاده از گزينه زور را انتخاب کرده درصد از روس ٣٢درحالی که 
 .ها طرفدار رد گزينه نظامی هستند درصد چينی

اند نيز گزينه رد حمله  هايی که در نظرسنجی شرکت کرده درصد از ژاپنی ۵۵
 .اند نظامی را برگزيده

 ٧٧درصد، آلمان  ٧٨درصد، انگليس  ٧٩در اسپانيا  »های بيشتر تحريم«گزينه 
را به خود اختصاص  ۵٨درصد و چين  ۶٧درصد، روسيه  ٧۶درصد، فرانسه 

 .است  داده
 .است گاه گزينه حمله نظامی به ايران را رد نکرده  آمريکا هيچ

هايی خواستار تعليق  نامه شورای امنيت سازمان ملل متحد بارها با تصويب قطع
ها  سازی اين برنامه سازی اورانيوم و روشن های اين کشور در زمينه غنی فعاليت
داند و از اجرای  ها را غيرقانونی می نامه جمهوری اسالمی اين قطع. شده بود

 .است  ها سر باز زده آن
 .ای خود تاکيد دارد های هسته ايران همواره بر صلح آميز بودن برنامه
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 های نفتی های مالی از کنسرن دريافت کمک
  

اوباما پيش از اين ديدار با حمالت آشکار به بريتيش پتروليوم، خواهان جبران 
اما . زيستی و انسانی از طرف اين کنسرن نفتی شده بود های محيط تمام آسيب

ميليارد دالر  ٢٠پس از پذيرش بريتيش پتروليوم برای ايجاد صندوقی به ميزان 
بريتيش پتروليوم  «: جمهور آمريکا گفت برای کمک به آسيب ديدگان، رئيس
به نفع ماست که اين شرکت به فعاليت خود در . شرکتی نيرومند و سودآور است

 ».آمريکا ادامه دهد
انجام اصالحات و تغييرات در حوزه انرژی، کاری بس مشکل در آمريکا به  

دهد را  دستی که به تو غذا می«گويد  المثل آمريکايی می يک ضرب. رسد نظر می
بنا به آمار يک موسسه پژوهشی در آمريکا، صنايع نفت و گاز در . »گاز نگير

ميليون دالر به دو حزب  ٣۶انتخابات رياست جمهوری اخير آمريکا حدود 
بسياری . کمک مالی کردند) درصد ٧٧(خواه  و جمهوری) درصد ٢٣(دمکرات 

های  ازنمايندگان کنگره و برخی اعضای کميسيون انرژی مستمرَا از کنسرن
 .کنند های مالی دريافت می نفتی کمک

ميليون دالر از بخش انرژی به سياستمداران  ٢۴٠تاکنون حدود  ١٩٩٠از سال  
 .احزاب مختلف کمک مالی شده است

 

 نگراني روسيه از اهداف نظامي برنامه اتمي ايران
 
 
 
 
 

 دويچه وله
جمهور روسيه عميقَا نگران برنامه اتمی ايران است، از  که رئيس در حالی
در مقابل وزير دفاع . جانبه آمريکا و اتحاديه اروپا انتقاد کرد های يک تحريم

 .آمريکا با رد انتقادات مسکو، خطر زرادخانه موشکی ايران را جدی خواند
جمهور روسيه درباره برنامه اتمی ايران و گسترش  دمتيری مدودف، رئيس 

او در . ای در خاورميانه اظهار نگرانی کرد افزارهای هسته احتمالی جنگ
: گفت) ژوئن ١٨(در روز جمعه " وال استريت ژورنال"وگو با روزنامه  گفت

اما . آميز باشد کنم که برنامه اتمی ايران تمامَا در خدمت اهدافی صلح آرزو می«
برای من روشن است که ايران سلسله اهداف ديگری را نيز سرسختانه دنبال 

 ».کند می
در صورتی که نتيجه اين اهداف ساخت «: جهمور روسيه تصريح کرد رئيس 

مدودف افزود،  ».بمب اتمی باشد، خاورميانه با مشکل بزرگی روبرو خواهد شد
آميز اتمی خود دست به ساخت بمب اتمی  ی صلح اگر ايران تحت پوشش برنامه

واری رخ خواهد داد و خطر در منطقه صد  های خطرناک زنجيره زند، واکنش
 .برابر خواهد شد

وگوهای خود با سياستمداران  جمهور روسيه ضمن اشاره به تجربه و گفت رئيس 
افزارهای  در صورت دستيابی ايران به جنگ«: خاورميانه و آفريقا اظهار داشت

 ».ای هستند های منطقه نيز خواهان تجهيز خود به تسليحات هسته اتمی دولت
اگر چنين حجمی از تسليحات اتمی در منطقه متمرکز شود، «: مدودف افزود

 ».تهديد وحشتناکی شکل خواهد گرفت
نظير  »ثبات و انفجاری بی«ای در منطقه  افزارهای هسته مدودف تمرکز جنگ 

 .خاورميانه را بسيار خطرناکتر از مناطق ديگر دانست

 هاي رئيس بريتيش پتروليوم  بازتاب منفي پاسخ
 به كنگره آمريكا

  
 
 
 
 
 
 
 

 دويچه وله
های نمايندگان  تونی هيوارد، رئيس بريتيش پتروليوم، در کنگره آمريکا به پرسش

سطحی و "توضيحات . پيرامون نشت نفت در خليج مکزيک پاسخ گفت
خواهان از وی سبب ناخشنودی  هيوارد و پشتيبانی برخی جمهوری "غيرمسئوالنه

 .در آمريکا شده است
رهبران سياسی آمريکا بارها پيرامون تغييرات بنيادين در عرصه تامين انرژی  

رسد که  به نظر می. اند نتيجه بوده ها تاکنون همه بی عده اند، اما اين و وعده داده
تواند در اين وضعيت تغيير جدی  فاجعه نشت نفت در خليج مکزيک نيز نمی

 .بوجود آورد
حضور تونی هيوارد، رئيس کنسرن بريتيش پتروليوم در کنگره آمريکا گواه  

. در آينده است) بطور عمده نفت و گاز(ادامه وابستگی اين کشور به انرژی فسيلی 
وگوی دولت آمريکا و مسئوالن بريتيش پتروليوم را نشانه  گران سياسی، گفت تحليل

ای در عرصه  بارز اين وابستگی و عدم قاطعيت سياستمداران برای تحوالت ريشه
 .کنند انرژی ارزيابی می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محتوا هيوارد به نمايندگان های بی پاسخ
  

در برابر نمايندگان کنگره بارها تاسف خود ) ژوئن ١٧(شنبه  هيوارد در روز پنج
اما با تکرار پوزش کوشيد خود و کنسرن بريتيش . را از نشت نفت ابراز کرد

اطالعی از «جمالتی نظير . پتروليوم را از ضرب انتقاد بيشتر در امان نگاه دارد
من مهندس «، »ام گيری مشارکتی نداشته در اين تصميم«، »اين موضوع ندارم

 .شد بارها از دهان تونی هيوارد شنيده می »شناس نيستم ساختمان و يا اقيانوس
های مشابه  برخالف انتظار عمومی پاسخگويی تونی هيوارد قابل مقايسه با نمونه 

گير و  های مختلف کنگره در گذشته ميزبانی سخت کميته. در کنگره آمريکا نبود
آور برای سران مافيا، نظاميان متخلف، مديران سرشناس اقتصادی و  دلهره

 .اند سياستمداران برجسته در آمريکا بوده
، يکی از نمايندگان "اليوت انگل"رئيس بريتيش پتروليوم در جايی خطاب به  

ی شما بايد بگويم که ما در سال صدها چاه نفت در سراسر  با اجازه«: کنگره گفت
ما از «: آميز گفت  نماينده کنگره در پاسخ به وی با لحنی کنايه ».کنيم جهان حفر می

 ».اندازند ها ما را به وحشت می اتفاقَا همين حفاری. آن مطلعيم
که نمايندگان حزب دمکرات ضمن انتقادهای شديد، مسئول اين فاجعه را  حالی در 

خواهان به حمايت  دانستند، بسياری از جمهوری تنها کنسرن بريتيش پتروليوم می
از شرکت بريتيش پتروليوم برآمده و انتقادات خود را بيشتر نثار باراک اوباما 

 .کردند
(برخی ازمنتقدان ديدار اوباما با مسئوالن بريتيش پتروليوم در روز چهارشنبه  

گرايانه واشنگتن در قبال  در کاخ سفيد را نشانگر سياست مماشات) ژوئن ١۶
 .های نفتی خواندند کنسرن

ناظران سياسی بر اين باورند که نشت نفت در خليج مکزيک موضوعی مهم  
 .برای آغاز مبارزه انتخابات کنگره آمريکا در پاييز امسال است
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 . اند کرده
در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل بار ديگر از دولت ايران خواسته . ٢ 

 . شد اجازه سفر گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل به ايران را صادر کند
کاترين اشتن، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا در بيانيه ای که در . ٣

تر شدن وضعيت حقوق بشر و برقراری  خرداد انتشار يافت، از وخيم ٢٢سالگرد 
با استفاده : "او در بيانيه مذکور نوشت. جو رعب و وحشت در ايران انتقاد کرد

اند، اتحاديه اروپا  دهيم که فراموش نشده از اين فرصت به مردم ايران اطمينان می
خواهد  دهد و از مسئوالن حکومت ايران می به اعتراض خود به ايران ادامه می

المللی حقوق  که حقوق شهروندان خود را مطابق الزاماتی که بر اساس ميثاق بين
 ". اند، رعايت کنند های حقوق بشری به آن متعهد شده سياسی و مدنی و ساير پيمان

الملل در مورد وضعيت حقوق بشر در جهان، حاوی  گزارش ساالنه عفو بين. ٤
بخش مفصلی درباره ايران است که به ويژه به شرايط ايران از انتخابات رياست 

ای را مسئول صدور  اين بيانيه، علی خامنه. پردازد بدين سو می ١٣٨٨جمهوری 
افزايد در حاليکه مقامات دولتی از کشته  داند و می دستور سرکوب تظاهرات می

اند که احتمال  اند، منابع ديگر گفته نفر در جريان تظاهرات خبر داده ٤٣شدن 
نويسد براساس  الملل می عفو بين. رود آمار اصلی از يکصد نفر هم بيشتر باشد می

شواهدی قانع کننده، در بازداشتگاه کهريزک تعدادی از زندانيان، چه زن و چه 
اما حکومت، به جای . های شديد و تجاوز جنسی قرار گرفتند مرد، هدف شکنجه

رسيدگی به اين تخلفات، بروز چنين وقايعی را تکذيب کرد، برای وادار کردن 
ای را که مشغول  قربانيان به سکوت به ارعاب آنان دست زد و دفاتر کميته

در گزارش عفو بين الملل همچنين به . رسيدگی به اين وضعيت بود بست
های يک سال اخير در ايران، ادامه بازداشت خودسرانه، آزار و ارعاب، و  اعدام

های  محاکمه غير عادالنه مدافعان حقوق بشر، حقوقدانان و فعاالن اتحاديه
کارگری، تبعيض عليه زنان، ممانعت از آزادی بيان و اجتماع، مسدود کردن 

های خبری خارجی، محدوديت و  اندازی بر شبکه های اينترنتی، پارازيت سايت
 . کنترل ارتباطات تلفن همراه و قطع مبادله پيامک اشاره کرده است

ای بمناسبت سالگرد انتخابات  بان حقوق بشر با انتشار بيانيه سازمان ديده. ٥
رياست جمهوری و وقايع پس از آن از کشورهای جهان خواسته است به 

 . فشارهای ايران برای ساکت کردن صدای دگرانديشان اعتراض کنند
های حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز، همزمان  المللی جامعه فدراسيون بين. ٦

کشوری : ايران"با سالگرد اعتراضات مردمی در ايران، کارزاری تحت عنوان 
سرنوشت زندانيان "اند که  را آغاز و تصريح کرده" معلق در انتظار اقدام ما

در متن منتشره از سوی اين دو نهاد ". عقيدتی در ايران به تالش ما وابسته است
نفر در جريان " هزاران"تن و بازداشت " دهها"مدافع حقوق بشر، به کشته شدن 

اعتراضات مردمی سال گذشته اشاره و تصريح شده که زندانيان در 
شکنجه شده و برخی از آنان نيز مورد تجاوز " منظم"ها به شکل  گاه بازداشت

 . اند قرار گرفته
شماری از شخصيت های سرشناس هنری، فرهنگی و سياسی جهان با  - ٧

های حقوق بشر و سازمان  المللی جامعه حمايت از فراخوان مشترک فدراسيون بين
بی قيد و "و " فوری"ای خواستار آزادی  گزارشگران بدون مرز، با امضای نامه

شيرين عبادی و جودی . همه زندانيان سياسی و عقيدتی در ايران شدند" شرط
ويليام از برندگان جايزه صلح نوبل، برتراند دو ال نوه شهردار پاريس، ژان 

فرانسوا ژوليار، دبير اول سازمان گزارشگران بدون مرز، عبدالکريم الهيجی، 
های حقوق بشر و همچنين ژوليت بينوش،  المللی جامعه نايب رييس فدراسيون بين

کارول بوکه و کاترين دونوو از بازيگران سرشناس سينما، از جمله امضا 
 . اند کنندگان اين بيانيه

ناپذير مدافعان حقوق بشر در  های نامبرده، از جمله حاصل تالش خستگی موفقيت
ای نابرابر با نمايندگان جمهوری اسالمی در عرصه بين  ايران است که در مبارزه

المللی، حکومت ايران را در مجامع بين المللی و نزد افکار عمومی جهان رسوا 
ها را به همراهان خود در پيکار برای رعايت حقوق بشر  ما اين موفقيت. اند کرده

ها همين اشاره بس که حکومت  در اهميت اين تالش. گوييم در ايران شادباش می
های ميليونی به حاميانش  های خود و باج جمهوری اسالمی با گسيل فوج نماينده

کوشد نگذارد موارد نقض حقوق بشر در ايران اين گونه در  در جهان پيوسته می
 . جهان بازتاب يابد

های خود در جلب  ای برای ماست که به تالش های روزهای اخير، انگيزه پيروزی
توجه جهانيان به جنايات حکومت ايران ادامه دهيم و بار ديگر از جهانيان 

های مشخص مانند اعزام گزارشگر ويژه حقوق بشر  بخواهيم حول خواست
سازمان ملل به ايران، گرد آيند و به دولت ايران برای تحقق اين خواست فشار 

 . آورند
 ) اکثريت(هيئت سياسی ـ اجرايی سازمان فدائيان خلق ايران 

 ) ٢٠١٠ژوئن  ١٨( ١٣٨٩خرداد ٢٨

 انتقاد روسيه به آمريکا و اتحاديه اروپا
جانبه آمريکا و اتحاديه اروپا عليه جمهوری  های يک همزمان مدودف از تحريم 

 . اسالمی انتقاد کرد و خواهان عمل مشترک شد
 ١٧(شنبه  سرگئی ريابکوف، معاون وزارت امورخارجه روسيه نيز در روز پنج 

های جداگانه اتحاديه اروپا و آمريکا عليه جمهوری  با اشاره به تحريم) ژوئن
های روسيه  ما بسيار متاسفيم که اتحاديه اروپا و آمريکا به توصيه«: اسالمی گفت

به گفته ريابکوف اين  ».اند توجه بوده مبنی برخودداری از چنين اقداماتی بی
هايی نيز  پيامد«ها تاثيراتی منفی بر همکاری جامعه جهانی خواهد نهاد و  تحريم

 ».برای کار گروه شش کشور خواهد داشت
به . انتقاد داشت »ها عدم هماهنگی تحريم«جمهور روسيه بيش از همه به  رئيس 

وگو با ايران بود و در صورت لزوم فشار  گفته مدودف بايد همچنان در پی گفت
بر جمهوری اسالمی را نيز افزايش داد، اما پيشبرد اين امر تنها از طريق 

 .ميسر است »عملکردی مشترک و دوستانه«
  

 سياست دوگانه روسيه در قبال ايران
های روسيه، سياست مسکو  رابرت گيتس، وزير دفاع آمريکا در پاسخ به انتقاد 

 .خواند) روان گسيخته( »اسکيزوفرنيک«در قبال جمهوری اسالمی را دوگانه و 
های موجود  وگو با اعضای کنگره آمريکا در پاسخ به نگرانی گيتس در گفت 

سه سال پيش که در مسکو «: پيرامون روابط اقتصادی ايران و روسيه گفت
جمهور وقت به من گفت، که ايران را تهديدی بزرگ برای  بودم، پوتين رئيس

کند، اما بايد متوجه منافع اقتصادی روسيه در  امنيت ملی روسيه ارزيابی می
 ».ايران نيز باشد

، حمايت ١٩٩٢سازمان امنيت روسيه در سال  گيتس با استناد به سخنان رئيس 
 .روسيه از ساخت راکتور اتمی در ايران را تنها به خاطر منافع مالی دانست

 
 اروپا در تيررس صدها موشک ايرانی قرار دارد: گيتس

به گفته رابرت گيتس، زرادخانه موشکی ايران تهديدی بزرگ برای اروپا به  
وگو با اعضای کنگره آمريکا تصريح کرد، که  گيتس در گفت. آيد شمار می
دهند، که در صورت وقوع يک حمله،  های امنيتی نشان می های سازمان  گزارش

 .جمهوری اسالمی تنها به پرتاب چند موشک بسنده نخواهد کرد
ای موشک به اروپا را خواهد  به گفته وی ايران توانايی شليک تعداد قابل توجه 

توانند به اهدافی در اروپا  گيتس هشدار داد صدها موشک ايرانی می. داشت
های محرمانه دليل تغيير سپر  وزير دفاع آمريکا با استناد به گزارش. اصابت کنند

 .دفاع موشکی آمريکا در پاييز سال گذشته را توان موشکی ايران ذکر کرد
 

 : فدائيان اکثريت
 حمايت از اعزام گزارشگر سازمان ملل به ايران 

 
 : اخبار روز

اعالميه ای درباره ) اکثريت(هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران 
المللی فزاينده وضعيت حقوق بشر در ايران منتشر کرده و در آن  بازتاب بين

المللی، خواستار اعزام گزارشگر ويژه  بين همراه با فعالين حقوق بشر و مجامع«
 : شده است »حقوق بشر سازمان ملل به ايران

ای  در روزهای اخير، وضعيت حقوق بشر در ايران بازتاب بين المللی گسترده
رويدادهای زير، موارد موفقيت مدافعان حقوق بشر و شکست . يافته است

 : حکومت ايران در جلوگيری از توجه جهانی به جنايات آن است
ای به  کشور در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، بيانيه ٥٦از سوی . ١

مناسبت سالگرد برگماری دوباره احمدی نژاد به رياست جمهوری و آغاز دور 
های  همه تالش. تازه سرکوب گسترده جنبش اعتراضی مردم ايران خوانده شد

های پشتيبان آن در نشست برای جلوگيری از  نماينده جمهوری اسالمی و دولت
. کشور ناکام ماند و با تصميم رئيس اجالس، بيانيه خوانده شد ٥٦خواندن بيانيه 

از جمله کشورهای امضاکننده اين بيانيه، همه اعضای اتحاديه اروپا و نيز آمريکا 
کشور عضو  ٤٧.و نروژند که بيانيه مزبور به ابتکار اين دو کشور خوانده شد
بيانيه مزبور از . اند شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اين بيانيه را امضا کرده

دولت ايران خواسته است در مورد سرکوب اعتراضات خيابانی پس از انتخابات 
در متن بيانيه مذکور آمده است که نمی . رياست جمهوری سال گذشته تحقيق کند

توان نشست شورای حقوق بشر را بدون اشاره به سالگرد حوادث انتخاباتی ايران 
ها  امضا کنندگان بيانيه به سرکوب خشونت آميز مخالفان، بازداشت. برگزار کرد

هائی که بدون طی مراحل قانونی انجام شده اند، تبعيض شديد عليه زنان و  و اعدام
 اقليت ها از جمله بهائيان، و محدود کردن آزادی بيان و مذهب در ايران اعتراض
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 مصاحبه ها، مقاالت

 دو قرائت 
سخنان مصطفی تاج زاده درباره ی آيت اهللا خمينی را دوگونه می توان قرائت 

وی به دنبال اين است تا دامن آيت اهللا خمينی را از آن خطا ها و  -اول. کرد
نوشتار وی پذيرش نقش آيت اهللا خمينی در  -دوم. نامردمی ها و جنايات پاک کند

آن چيزی است که او خطاهای هولناک و لکه های تاريک می خواند، منتها به 
 . صورت سربسته تا مريدان را نترساند

تاج زاده به طور مشخص به برخورد با مراجع تقليد اشاره می کند و می گويد ما 
در دو قرائت ياد شده، ايستادن، . بايد از ابتدا در مقابل آن شيوه ها می ايستاديم

مطابق اولی، ايستادن در مقابل استثناهايی است . دو معنای متفاوت خواهد داشت
مطابق دومی، ايستادن معنايی . که برخالف ميل آيت اهللا خمينی صورت گرفت

چه کسی جز . جز مخالفت با شيوه های زمامداری آيت اهللا خمينی نخواهد داشت
قرار داشت؟   با آيت اهللا شريعتمداری آيت اهللا خمينی در پشت آن نوع رفتار 

مگر بدون اذن او کسی جرئت چنان رفتاری را با يک مرجع تقليد می توانست 
 : به تصور درآورد؟ آيت اهللا منتظری در اين خصوص گفته است

روزی آقای حاج احمد آقا در قم به منزل ما آمد و در حالی که آقای سيد هادی "
امشب قطب زاده در تلويزيون : "گفتنحو تهديدآميز نيز حضور داشت به 

مطالبی را راجع به آقای شريعتمداری می گويد، شما مواظب باشيد حرفی نزنيد 
از تلويزيون پخش شد و در   بعًد شب مصاحبه آقای قطب زاده". و چيزی نگوييد

اين راستا بود که به سراغ آقای شريعتمداری رفتند، و من از صحت و سقم 
بعدًا شنيدم آقای حاج احمد آقا در زندان سراغ . قضايا بی اطالع بوده و هستم

شما مصلحتًا اين مطالب را بگوييد و :آقای قطب زاده رفته و به او گفته است
و باز . اقرار کنيد و بعد امام شما را عفو می کند، ولی باالخره او را اعدام کردند

بعدها از طريق موثقی شنيدم که جريان ريختن مواد منفجره در چاه نزديک محل 
سکونت مرحوم امام به کلی جعلی است و واقعيت نداشته است و منظور فقط 

 ]. 2"[پرونده سازی برای مرحوم آقای شريعتمداری بوده است
مگر محمد محمدی ری شهری، حاکم شرع دادگاه انقالب اسالمی ارتش در سال 

و وزير اطالعات و رئيس دادگاه ويژه ی روحانيت بعدی، می توانست بدون  58
اذن آيت اهللا خمينی بر صورت آيت اهللا شريعتمداری سيلی بزند و آن مرحوم را 

مجبور سازد در پشت تلويزيون به آنچه آنها می خواستند اعتراف کند؟ علی 
که   در مالقاتی] سپاه پاسداران[ما: "محمد بشارتی در اين خصوص گفته است

با امام خمينی داشتيم، گزارشی از فعاليت های آقای  58اواسط سال 
شريعتمداری را خدمت ايشان ارائه کرديم و ايشان نيز تذکرات و توصيه هايی 

از آن موقع به طور جدی مسأله را پی . مبنی بر پی گيری اين مسأله به ما دادند
آقای شريعتمداری واقعًا می خواست انقالب را شکست بدهد و .... گيری کرديم

او دنبال يک انقالب ليبراليستی بود که در آن . مجددًا رژيم سلطنتی برقرار شود
. آخوندها هم به هيچ وجه نمی بايست به صحنه بيايند. شاه بماند و سلطنت کند

بازرگان که از ترک های  .مهم ترين عنصر آقای شريعتمداری، بازرگان بود
اين ها می خواستند فقط تغيير روبنايی . تبريز بود، خيلی به ايشان عالقه مند بود

به طوری که روابط با آمريکا و اسرائيل برقرار و . در کشور به وجود آورند
تبعات اين تفکر قطعًا از . مردم هم به کار و زندگی خودشان مشغول باشند

در تلويزيون هم از امام خمينی تقاضای عفو کرد، اما ... بازگشتن شاه بدتر بود
هر چه آقای ری شهری از او می پرسيد . زرنگی کرد و از روی نوشته خواند

ايشان جواب مکتوب می داد و در پايان هم گفت از حضرت آيت اهللا خمينی 
با . را به کار ببرد" عظمی"يا " امام"تقاضای عفو می کنم؛ بدون آن که القاب 
 ]. 3"[اين حال امام خمينی او را عفو کردند

دفع فتنه ی   امام در مقام     : "آيت اهللا محمد يزدی هم در اين خصوص گفته است            
امام به من ابراز کردند که وضع              .  برخوردی هوشمندانه کردند       شريعتمداری

اين جمله احساس   .  بدتر از آن است که آقايان فکر می کنند          )  شريعتمداری(ايشان
باطنی امام را در مورد شخصی که همدوره ی ايشان محسوب می شده و با هم                     

يک روز صبح مرحوم حاج احمد آقا                ...  بزرگ شده بودند، روشن می کند            
بعد به  .  روزنامه ای را آوردند که در آن راجع به خلق مسلمان مطالبی امده بود                

وقتی اين روزنامه را به امام نشان داديم، امام از توطئه هايی که آقای : "من گفت
اين چه بساطی است      :شريعتمداری در تدارک آن است، عصبانی شدند و گفتند              

حاج احمد آقا اين     "  راه انداخته اند و چرا آقای شريعتمداری اين گونه می کند؟               
چرا کالم امام را به گونه ای برای من نقل کرد که گويی معنايش اين بود که                             

اگر برای شما مسئله    :"به احمد آقا گفتم   ...  کسی جواب اين توطئه ها را نمی دهد؟       
ای نيست، من ظرف همين امروز و فردا برنامه ای می چينم و در محله ی ترک 
نشين قم که در آنسوی پل قرار دارد، با اين جماعت جلسه می گذارم تا ببينيم                          
حرف حسابشان چيست؟خوشبختانه همه ی قمی ها با ما هستند و می توانم به                        

حاج احمد آقا از اين پيشنهاد بسيار خوشحال          ".  نتيجه ی اين نشست مطمئن باشم      
 بسيار فکر خوبی است و حتی نيازی هم نيست که من اين امر را با :"شد و گفت

 ...آيت اهللا خميني؛ بي گناه يا
 اکبر گنجی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چند نکته پيرامون مقاله ی مصطفی تاج زاده
 
 :روزآنالين 

مصطفی تاج زاده شجاعت عملی را با شجاعت نظری آميخته و حاصلی پديد 
شجاعت نظری يعنی روشنگری، ]. 1"[پدر، مادر، ما باز هم متهميم"آورده به نام 

يعنی جرأت انديشيدن داشتن، و بيرون آمدن از دوران طفوليت و تقليد و مريد 
شجاعت نظری مهمتر از شجاعت عملی و تحمل زندان و ). رأی کانت(بودن

برای اين که رويارويی منتقدانه با باورهای پيشين خود، شرط الزم . شکنجه است
اگر باورها و انديشه های فرد يکی از مهمترين ارکان . اين نوع شجاعت است

هويت او باشند، شجاعت نظری يعنی ساختن هويت خود از طريق تغيير و نفی 
 . دائمی، و دود کردن و به هوا فرستادن هر آنچه سفت و سخت است

 خطاهای جدی] دهه ی اول انقالب[همه ی ما در آن دوره: "تاج زاده نوشته است
خطای ما اين بود آه در مقابل برخی رفتارهای دادگاه های انقالب ... داشتيم

را به  استثناهای دهه ی اول انقالب] حاکمان فعلی می خواهند... [موضع نگرفتيم
درباره ی نحوه ی  آميز سكوت تأييدتر بگويم،  واضح . تبديل سازند قاعده

آنم آه اگر در زمان خود در  اعتراف می ... محاآمات دادگاه انقالب خطای ما بود
اهللا شريعتمداری و برای حفظ حريم مرجعيت  مقابل مواجهه ی نادرست با آيت

رسيد آه امروز حرمت مراجع و عالمانی   آرديم، آار به جايی نمی اعتراض می 
اهللا منتظری و حضرات آقايان وحيد خراسانی، موسوی  همچون مرحوم آيت

اردبيلی، صانعی، بيات زنجانی، دستغيب شيرازی، طاهری اصفهانی، جوادی 
حتی در صدا و سيما مورد تعرض قرار گيرد و آار به جايی برسد آه ... آملی و

حتی بيت و نوه امام و حسينيه و مرقد ايشان و نيز آرامگاه مرحومان صدوقی و 
بايد از برخوردهای ناصوابی آه با مهندس ... خاتمی از تعرض مصون نماند

بازرگان و دآتر سحابی صورت گرفت، عذر خواست و نيز بايد از همه سياسيونی 
های مختلف نقض شد، پوزش  آه خواهان فعاليت قانونی بودند و حقوقشان به بهانه

انتقال صفحات درخشان تجربه ی بزرگ نسل انقالب به نسل آنونی، ... طلبيد
خودمان مشخص  های تاريك تاريخ لكههنگامی ميسر است آه تكليفمان را با 

 ". آنيم
دوران آيت اهللا (تاج زاده سرکوب ها و زندان ها و شکنجه های دهه ی اول انقالب

قلمداد می کند که در دوران آيت اهللا خامنه ای می رود تا به " استثنا"را ) خمينی
اين نوعی تحليل ايدئولوژيک است که در تعارض با . قاعده و رويه تبديل شود

سرکوب های دهه ی اول انقالب، برنامه ريزی شده، سازمان . واقعيت قرار دارد
بدترين دوران زندان های جمهوری اسالمی، زندان . يافته و بسيار گسترده بود

قتل . های دهه ی اول انقالب است که بدترين نوع شکنجه ها در آن اعمال می شد
که با حکم آيت اهللا خمينی صورت گرفت، مطابق معيارهای  1367عام تابستان 

منتها شانس . به شمار می آيد" جنايت عليه بشريت"ديوان بين المللی کيفری، 
رهبران جمهوری اسالمی اين است که اين دادگاه نمی تواند به جرائم قبل از سال 

همچون اسرائيل و (شانس ديگر انها اين است که ايران. رسيدگی کند 2002
عضو ديوان نيست و ديوان بدون تصويب شورای امنيت سازمان ملل ) آمريکا

شانس سوم رهبران خودکامه ی رژيم . نمی تواند به پرونده ی ايران رسيدگی کند
خصوصا آمريکا که نمی خواهد (اين است که اعضای شورای امنيت سازمان ملل

و رسيدگی به جرم  عالقه يی به حقوق بشر ) پای نظاميانش به اين دادگاه باز شود
با اندکی اغراق می توان مدعی شد که وضعيت . جنايت عليه بشريت ندارند

زندانيان سياسی در زندان های امروز ايران در مقايسه ی با دهه ی اول، وضعيت 
چه کسی نمی داند که آيت اهللا . زندگی در بهشت در برابر اسارت در جهنم است

بود؟ او بود که به ) 1367قتل عام تابستان (خمينی آمر جنايت عليه بشريت
صراحت تمام به ستاد انقالب فرهنگی دستور داد که از ادامه ی تحصيل 

دانشجويان مارکسيست ممانعت به عمل آورند و دانشگاه ها را از اساتيد دگرانديش 
 . تصفيه کنند
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آيت اهللا منتظری به قائم مقام رهبری به وسيله ی مجلس خبرگان، آيت اهللا صادق 
سپس کالس های او را تعطيل . روحانی در جلسه ی درس خود به آن انتقاد کردند
آيت اهللا منتظری به شدت به . کردند و خودش را هم در منزلش محصور نمودند

آقای ری " : اين عمل اعتراض می کند و خطاب به وزير اطالعات می گويد
شهری، اين کار درست نيست و به ضرر من هم هست، ممکن است آقای سيد 

محمد روحانی فکر کند که اين کار از ناحيه ی من صورت گرفته، من با اين کار 
ايشان يک آدم ماليی :"گفتم". آخه ايشان نبايد اين حرفها را بزند:"گفت". مخالفم

اين اندازه بايد به ايشان حق داد که نظرش را در ... است و حق اظهار نظر دارد
با آقای ری شهری هم سر اين قضيه دعوا کردم، منتها او به "... درسش بگويد

 ]. 7"[حرف من گوش نداد
  

 رفتار با ديگران 
بازداشت مفتی زاده هم مورد ديگری بود که آيت اهللا منتظری به آيت اهللا خمينی 

 :در حضور سران قوا اعتراض کرد و گفت
در بين مردم کردستان مورد توجه است و به انقالب هم خدمت ] مفتی زاده[او"

در کشورهای   کرده است و زندانی بودن او سوژه ای است که علمای اهل سنت
اين : "ديگر نيز آن را به رخ ما می کشند و ما را محکوم می نمايند و می گويند

آيت اهللا [ايشان". چه وحدتی است بين شيعه و سنی که شما آن را مطرح می کنيد؟
از صحبت من بسيار عصبانی شدند و جمله ای را نسبت به آقای مفتی ] خمينی

 ]. 8"[زاده فرمودند
در اين خصوص گفته . آيت اهللا منتظری به حصر آيت اهللا قمی هم اعتراض کرد

مسأله ی حصر علما و مراجع از بدعتهای جمهوری اسالمی اصًال اين : "است
من نسبت به حصر آيت اهللا قمی . و قدرت روحانيت و مرجعيت را شکست است

نيز اعتراض داشتم، از جمله يک شب سران و مسئولين در منزل من بودند، به 
وسيله ی آقای حاج احمد آقا به مرحوم امام پيغام دادم که حصر آقای قمی و آقای 

آقای قمی با اين همه مبارزات در . روحانی به ضرر اسالم و انقالب و نظام است
، احمد آقا هم ظاهرًا حصر باشند به حساب حضرتعالی گذاشته می شود و بد است

 ]. 9"[قبول کرد ولی در عمل کاری صورت نگرفت و حصر ايشان ادامه يافت
کل پروژه ای که درباره ی آيت اهللا منتظری به اجرا در آمد، برنامه ی خود آيت 

در آن زمان حتی افرادی چون هاشمی رفسنجانی و ديگر . اهللا خمينی بود
زمامداران اصلی رژيم، مخالف آن اقدام بودند، اما آيت اهللا خمينی به هيچ وجه 

ری شهری در ظلم عظيمی که بر آيت اهللا منتظری رفت، مطابق . کوتاه نيامد
وقتی نامه ی شديد الحن آيت اهللا خمينی . دستورات آيت اهللا خمينی اقدام می کرد

را به آيت اهللا منتظری تحويل می دادند، نامه ی توبه نامه و اعتراف به خطاهای 
عظيم را هم ضميمه کرده بودند که آيت اهللا منتظری زير بار امضای آن 

آقای  خاطراتانتشار : "دری نجف آبادی در اين خصوص گفته است . نرفت
منتظری نشان می دهد ميان بينش و روش ايشان با سلوک حضرت امام تفاوت 
اساسی وجود داشت و عزل ايشان عاطفی و يا تحت تأثير مرحوم حاج احمد آقا 

نبوده است، بلکه اين موضع گيری براساس وظيفه و تشخيص شرعی و قانونی و 
امام به درستی احساس خطر کردند که رهبری نظام نبايد در . عقلی بوده است

 ]. 10"[اختيار آقای منتظری و عوامل ايشان قرار گيرد
آيت اهللا منتظری در " : هاشمی رفسنجانی هم در اين خصوص نوشته است

اظهارات خودشان، صريحًا از دولت، مجلس، قوه ی قضائيه و جنگ انتقاد می 
و رسانه های داخلی و خارجی، مواضع ايشان را بزرگنمايی می کردند؛  نمودند

... چيزی که با توجه به شرايط، مورد رضايت شخص امام و مسئوالن کشور نبود
امام نظر مساعدی به وضع بيت ايشان و اطرافيان نداشتند و نگرانی خودشان را 

صريحًا در جلسات مالقات با سران قوا ابراز می داشتند و از ما می خواستند، 
برای نجات نظام و شخص آقای منتظری اقدام کنيم و جلسات مکرر ما با ايشان 

رفته . در قم و تهران و مذاکرات مفصل و تکراری هم مشکل را حل نمی کرد
رفته امام به اين نتيجه رسيدند که خودشان بايد برای حفظ وضع فعلی و آينده ی 
نظام اقدام کنند و چند بار صريحًا در جمع سران نظرشان را ابراز کردند که از 

سرانجام قاطعيت امام . طرف ما با اظهار نگرانی از نتايج آن، عکس العمل داشت
عزل آيت اهللا منتظری از منصب قائم مقامی ... وارد عمل شد که نتيجه ی آن

 ]. 11"[رهبری بود
علی اکبر ناطق نوری هم در خصوص نقش آيت اهللا خمينی در داستان برکناری 

ادامه ی ماجرا را " : آيت اهللا منتظری و ديگر مسائل حول و حوش آن گفته است
ايشان مستقيمًا از امام دستور می گرفتند و می . آقای ری شهری تعقيب کردند

امام گاهی . رفتند به تدريج مکاتبه ی بين امام و آقای منتظری شروع شد
اعتقاد من اين است که در ماجرای آقای ... تعبيرهای تندی به ايشان می فرمودند

بزرگان ما از روی حسن نيت غفلت بسياری  6/1/1368منتظری و نامه ی 
 اگر می گذاشتند آن گونه که امام تشخيص می دادند، عمل می شد، همه . کردند

بعد از اين که از ". شما می توانيد کارتان را شروع کنيد. امام در ميان بگذارم
حاج احد آقا جدا شديم، بنده کامًال برايم مسلم شده بود که در آن مقطع بايد برای 
... جلب رضايت باطنی امام وارد عمل شوم و در دفع فتنه ی خلق مسلمان بکوشم

در آن روز، بنده سخنرانی مفصلی را عليه حزب خلق مسلمان و آقای 
 ]. 4"[شريعتمداری ايراد کردم که ارزش ثبت تاريخی دارد

درگذشت آيت اهللا شريعتمداری هم تغييری در نحوه ی برخورد آيت اهللا خمينی با 
آيت اهللا منتظری معتقد بود که بايد برای او مراسم رسمی گرفته . او ايجاد نکرد

می گويد ری . گفته بود) ری شهری(شود و اين نظر را به وزير اطالعات وقت
 :شهری

من االن منزل آقای گلپايگانی بوده ام، اين مطلب : "يک روز آمده بود اينجا گفت"
را به آقای گلپايگانی گفته ام به شما هم می گويم، آقای شريعتمداری همين دو سه 

در حقيقت آمده ". روزه رفتنی است، مبادا عکس العملی از خودتان نشان بدهيد
باالخره آقای شريعتمداری يک مرجع است که "، من به او گفتمبود تهديد کند

تعداد زيادی از ترکها به ايشان عالقه دارند، من اگر جای امام بودم در صورتی 
که آقای شريعتمداری فوت می شد در مسجد اعظم يک فاتحه برای او می 

گذاشتم، با اين کار مردم خوشحال می شدند و احساس می کردند که مسائل 
شخصی در کار نيست، به نظر من فاتحه گرفتن برای ايشان يک کار عقاليی 

اين قضيه تمام شد، ". بگو:"گفتم" اين نظر شما را به باال بگويم؟: "گفت". است
آقای ری شهری رفت، بعد هم آقای شريعتمداری از دنيا رفت، جنازه ی او را که 

شبانه آورده بودند آقای حاج رضا صدر خواسته بود بر او نماز بخواند نگذاشته 
بودند، بعد از چند روز من رفتم جماران ديدم آقای شيخ حسن صانعی و احمد آقا 
اين مطلب را دست گرفته اند که بله، منتظری می گويد امام برای شريعتمداری 

تا اين که يک شب که ما با امام . فاتحه بگذارد، و اين کار را مسخره می کردند
جلسه داشتيم، در آن جلسه همه ی مسئولين، آقای هاشمی، آقای خامنه ای، آقای 

موسوی اردبيلی، آقای موسوی نخست وزير و احمد آقا هم بودند، در ضمن 
چه اشکال داشت طبق وصيت آقای : "صحبتها من اين مطلب را به امام گفتم که

شريعتمداری که به آقای صدر گفته بودند تو بر من نماز بخوان در آن نيمه شب 
اجازه می دادند آقای صدر بر آقای شريعتمداری نماز بخواند؟ اين به کجای 

همه ی اين جريانات و   انقالب لطمه می زد؟ ولی حاال که نگذاشته ان آقای صدر
جريان بازداشتش را در يک جزوه ی هفتاد هشتاد صفحه ای نوشته است، خيلی 
هم محترمانه نوشته، به کسی هم توهين نکرده است، اما اين نوشته در تاريخ می 

آينده حضرتعالی را محکوم می کنند، می گويند آقای خمينی نگذاشت ماند و بعد 
وقتی من اين حرف را زدم ". به يک نفر مرجعی که رقيبش بود نماز بخوانند

امام ناراحت شدند و جمله ی تندی راجع به آقای شريعتمداری گفتند که من خيلی 
تعجب کردم و حکايت از اين داشت که ذهن ايشان را نسبت به آقای شريعتمداری 
خيلی مشوب کرده اند، گفتم باالخره ايشان وصيت کرده بودند که اين شخص بر 

مرحوم آيت اهللا گلپايگانی نيز راجع به . او نماز ميت بخواند و مانع شدند
جلوگيری از تشييع و احترامات الزمه نسبت به جنازه ی آن مرحوم اعتراض 

 ]. 5"[کردند
  

 آيت اهللا روحانی 
آيت اهللا خمينی هيچ مرجع تقليدی را که موضعی انتقادی اتخاذ می نمود را تحمل 

. به عنوان نمونه ای ديگر، آيت اهللا سيد صادق روحانی قابل ذکر است. نمی کرد
مدتی بعد مرحوم حاج احمد آقا نزد : "آيت اهللا محمد يزدی در ين مورد گفته است

بعد از . با ايشان داشتند تهديدآقای روحانی رفتند و صحبتهايی توأم با اندرز و 
شما يک بار به مالقات آقای روحانی برو و :آن، مرحوم حاج احمد آقا به بنده گفت

با اصرار حاج احمد آقا، پذيرفتم که يک بار به مالقات "... با ايشان صحبت کن
وقتی به بيت ايشان مراجعه کردم، به استقبال بنده آمد و . آقا سيد صادق بروم

مدعی بود که بيمار است و قصد . بعد وارد بحث شديم. احترام زيادی قائل شد
. اما امام به او اجازه ی خروج نمی دهد، دارد برای معالجه به خارج برود

مگر شما چه کسالتی داريد که در ايران قابل عالج نيست؟ هر دکتری در :"گفتم
خروج شما از کشور . داخل ايران که مورد نظر شماست، برايتان فراهم می کنيم

باعث می شود که عده ای از افراد گرد شما جمع شوند و شما مرکز ضد انقالب 
فاميلهای من : "بعد گفت" .. شويد و اين امر نه به مصلحت شماست و نه انقالب

صله ی :"گفتم". در خارج هستند و من برای صله ی رحم می خواهم آنها را ببينم
در [بنده جوابيه ی مفصلی"... رحمی که به زيان نظام تمام شود، مشروع نيست

برای ايشان نوشتم و ايشان در پاسخ ] پاسخ به نامه ی آيت اهللا سيد صادق روحانی
بعدها برای من ... بدان، مجددًا عليه انقالب و دستگاه قضايی موضع گرفته بود

 ]. 6"[مسلم شد که بعضی منتسبين ايشان هم مسئله دار و مسئله ساز بوده اند
فرض کنيد آيت اهللا صادق روحانی در اعتراض به رژيم جديد قصد هجرت از 

 چرا آيت اهللا خمينی او را از اين حق محروم کرد؟ پس از انتخاب . ايران را داشت
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برخی از افراد و گروه ها بر اين باورند که هيچ يک از نامه های چند سال آخر 
آيت اهللا خمينی به آيت اهللا  1368/ 6/1  خصوصًا نامه ی(عمر آيت اهللا خمينی

منتظری، نامه ی او به محتشمی پور درباره ی نهضت آزادی، و نامه ی او 
، به خط او نيست، )1367درباره ی حکم قتل عام زندانيان سياسی در تابستان 

به عنوان نمونه، آيت اهللا منتظری در خاطرات . بلکه به خط احمد خمينی است
 :گفته است

در اين اواخر ايشان بيمار بودند، سرطان داشتند، اعصابشان ناراحت بود و "
يکی از افرادی که با من مربوط است و با . تقريبًا از مردم منعزل شده بودند

هم مربوط بود، نقل می کرد که  -قائم مقام وقت وزير اطالعات -آقای فالحيان
اين يکی دو سال آخر ما هر کاری با امام داشتيم با احمد آقا : "آقای فالحيان گفت

حل می کرديم و به اسم امام منعکس می کرديم، ما اصًال دسترسی به امام 
می رفتيم با احمد آقا مطرح می کرديم و بعد می آمديم به عنوان امام . نداشتيم

 ).  369خاطرات آيت اهللا منتظری، ص "( مطرح می کرديم
پس از انتشار نامه ی آيت اهللا خمينی به محتشمی پور درباره ی نهضت آزادی، 
. مهندس بازرگان به دادگستری شکايت کرد که نامه از آن آيت اهللا خمينی نيست

 :در اين خصوص گفته است  موسوی تبريزی
بعد از نامه ای که از قول امام برعليه آقای بازرگان منتشر شد آقای بازرگان به "

دالئلش را هم گفته بود که امام . دادگستری شکايت کرد که اين نامه جعلی است
تکه کالم هايی دارد که در اينجا نيست و دست امام هم لرزشی دارد که در اين 

يکی از اين شب ها، آقای . احمد آقا شب های چهارشنبه روضه داشت. خط نيست
احمد آقا مرا . محتشمی بعد از روضه رفت در اتاقی با احمد آقا صحبت کرد

جريان از اين قرار است و از آقای محتشمی :برای مشورت خواست و گفت
اين نامه به خط من است و امام امضا کرده و نه تنها اين نامه . شکايت کرده اند

من می نوشتم و امام امضا می . که نامه های اخير امام را غالبًا امام نمی نوشت
نه اين، نه آن نامه ای که درباره ی آقای منتظری نوشته شده، خط امام . کرد

مصاحبه ی موسوی تبريزی با نشريه ی يادآور،   "(نيست، امضای امام است
 ).  1387شماره ی اول، تيرماه 
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اکبر گنجی و دعوت به "روزنامه ی رسالت در مطلبی زير عنوان  -14

                        :نوشته است"اغتشاش
خرداد از   22اکبر گنجی با انتقاد از موسوی و کروبی به خاطر لغو راهپيمايی" 

اکبر . مردم خواست بدون اعتنا به اين دو نفر به اغتشاش و درگيری بپردازند
و زير سئوال بردن برخی ) عج(گنجی که اخيرا با انکار وجود مقدس امام عصر

مقدسات باعث شرمساری اصالح طلبان شده و چندی قبل به دريافت جايزهای 
هزار دالری مفتخر شد در جمع ضد انقالبيون ايرانی مقيم آمريکا   500

ازموسوی و کروبی انتقاد کرد که اينها فقط بلدند اطالعيه صادر کنند و 
اکبر گنجی که با دالرهای تشويقی محافل ضد . کارديگری از دستشان بر نمی آيد

دينی و غربی ها به عافيت طلبی مشغول است با لحنی طلبکارانه از مردم 
خواست از مقابله با نظام و پرداخت هزينه نترسند، به ميدان بيايند و منتظر 

جناب گنجی بز دل و ترسو که در پی . اطالعيه های موسوی و کروبی نباشند
خشم مردم از کشور به دامان اربابان آمريکايی فرار کرده است توضيح نداد 

وقتی مردم را به دادن هزينه دعوت می کند چرا خودش حاضر نيست در صف 
 ). 1389/ 26/3رسالت، ستون شنيده ها و نکته ها، "(اول مبارزه ديده شود

بقيه ی آن . گنجی است" بزدل و ترسو بودن"تنها خبر درست در اين متن، 
. من اخيرًا هيچ جا سخنرانی نداشته ام. محصول ذهن دروغ ساز سلطان است

مگر می شود در آمريکا سخنرانی کرد؟ سخنرانی بايد در جايی باشد، مثال در 
مگر می توان از خارج جنبشی را رهبری کرد؟ . فالن شهر و فالن مکان

مگر می شود از . رهبران جنبش سبز موسوی و کروبی اند، نه خارج نشينان
 خارج دستورالعمل صادر کرد و به آنها گفت از اين تاکتيک ها استفاده کنيد؟ 

امام ايشان را واقعًا خوب می شناختند و اگر به تشخيص ايشان ... چيز حل می شد
اندازه ای که ايشان. عمل می شد، اکنون کارشکنی ها و کارهای ضد انقالب نبود

با اين ماجرا و دروغ پردازی ها و افشای مصالح کامًال سری ) آقای منتظری(
نظام، به کشور و انقالب خيانت کرد، هيچ کس نکرده است و اگر می گذاشتند، 

اوًال امام ايشان . اين همه ضد انقالب و وابستگان اين ها اين قدر جسور نمی شدند
از راديو  1368/ 6/1را خوب شناخته بود و تصميم گرفته بود که همان نامه ی 

آقای هاشمی و بعضی آقايان ديگر و خود مقام معظم رهبری، پيش . قرائت شود
حتی آقای امام رفتند تا جلوی پخش اين نامه را از رسانه ها و راديو بگيرند؛

که اگر اين نامه خوانده شود، خيلی وضع به هم می ريزد و  هاشمی گريه کرده بود
البته حضرت امام به احترام اين بزرگان کوتاه آمد واال . امام را قانع کرده بود

در آن نامه امام . ايشان قلبًا از اين کار راضی نبود و معتقد بود که بايد افشا بشود
عبارتی به اين مضمون آورده است که من می بينم جای تو را که اگر اين کارها 

بعضًا  ]آيت اهللا منتظری[خاطراترا نکنی، در قعر جهنم هستی؟واقعًا با اين کتاب 
دروغ که آقای منتظری نوشتند، من احساس کردم که همان جمله ی امام در مورد 

 ]. 12"[ايشان رخ می دهد و اين حرف ها قعر جهنمی است
  

 رفتار با مصدق 
يک گروهی که از : "می گفت. آيت اهللا خمينی مصدق را مسلمان نمی دانست

اولش باطل بودند من از آن ريشه هايش می دانم، يک گروهی که با اسالم 
سرسخت مخالف بودند از اولش هم مخالف بودند، اولش هم وقتی که مرحوم آيت 
اهللا کاشانی ديد که اين ها خالف دارند می کنند و صحبت کرد، اين ها يک سگی 

اين در آن . گذاشتند" آيت اهللا"را نزديکی مجلس عينک به آن زدند و اسمش را 
من در آن روز در . او هم مسلم نبودزمان بود که اينها فخر می کنند به وجود او، 

منزل يکی از علمای تهران بودم که اين خبر را شنيدم که يک سگی را عينک زده 
من به آن آقا عرض کردم که اين . توی خيابان ها می گردانند" آيت اهللا"به اسم . اند

و طولی نکشيد که سيلی . ديگر مخالفت با شخص نيست، اين سيلی خواهد خورد
                      ]. 13"[و اگر مانده بود، سيلی بر اسالم می زد. خورد

در يکی از جلسات ستاد انقالب فرهنگی با آيت اهللا خمينی که تنها علی 
شريعتمداری، جالل الدين فارسی و عبدالکريم سروش حضور داشتنته اند، در 

پايان جلسه، شريعتمداری با احترام کامل از آيت اهللا خمينی می پرسد مسلم نبودن 
. مدارک زياد است: "مصدق مبتنی بر چه مدارکی است؟ آيت اهللا خمينی می گويد

يکی از آنها اين است که آيت اهللا خادمی به من گفت يک روز در مجلسی وقت 
نماز عصر می رسد، می خواهند نماز بخوانند، مصدق می پرسد نماز عصر چند 

جالل الدين . يعنی مصدق نمی دانسته نماز عصر چند رکعت است". رکعت است؟ 
... ولی مصدق وجوه شرعی خود را به مدرسه ی: "فارسی به او می گويد

آيت اهللا خمينی به بحث پايان می دهد و نکته ی مهمی را ". پرداخت می کرد
 ". در اين کشور نبايد هيچ کس مطرح شود:"می گويد. گوشزد می کند

هر کس مطرح . در اين کشور هيچ کس نبايد مطرح شودآری، مسأله اين بود، 
آيت اهللا خمينی  فقطدر دهه ی اول انقالب، بايد، . می شد، کارش را می ساختند

مطرح می گشت، پس از آن هم، بايد، تنها ايت اهللا خامنه ای مطرح شود و 
" خط امام"نگوئيد آيت اهللا خامنه ای از . ديگران کارشان ساخته بود و هست

خط "مگر . ملتزم است" خط امام"خارج شده است، او بيش از هر کس ديگر به 
و برای حفظ نظام، می " حفظ نظام از اوجب واجبات است"جز اين است که " امام

؟ آيت "کليه ی احکام اوليه ی اسالم چون نماز و روزه و حج را تعطيل کرد"توان 
زندان کردن مخالفان، حمله ی . اهللا خامنه ای در حال عمل به همين فرامين است

، عزل مراجع ... )آيت اهللا منتظری، آيت اهللا صانعی و(اوباش به بيت مراجع تقليد
تقليد از مرجعيت، بی دين و ضد انقالب و جاسوس خواندن موسوی و کروبی، 

اگر جای آيت اهللا منتظری قعر جنهم است، جای . است" خط امام"همه، عين ... و
موسوی و کروبی و صانعی کجاست؟جای اولی را آقای خمينی تعيين کرد، جای 

آيت اهللا خمينی نظريه ی واليت مطلقه ی فقيه  . بقيه را خامنه ای تعيين خواهد کرد
. دومی، به نظرات و فرامين اولی عمل می کند. را جعل کرد، نه آيت اهللا خامنه ای

دستگاه سلطانی شبانه روز در حال . اين رژيم، رژيم دروغ و نيرنگ است
 ]. 14[برساختن دروغ های تازه است

           
 :پاورقی ها
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ی اجتماعی هيچ نيرويی تقابل و تعارضی  گويد با بدنه وقتی آقای موسوی می
گيرد و همه  شود گفت که اين هويت مشترک را حداقلی می ندارد، آيا می

کنيد، در اين جنبش  ای که شما اشاره می توانند با آن هويت اجتماعی و ويژه می
 حضور داشته باشند؟
آقای : ای توجه کرد نظر من در اينجا بايد به نکته ولی به. بسيار درست است

شان، به  بخشی به طرفداران توانند برنامه و اصولی را برای هويت موسوی می
گيرند، پيش بکشند و از آن ديدگاه  کسانی که در چهارچوب راه سبز اميد قرار می
ها و کسانی که  توانيم با آن بگويند که ما تعارضی با ديگران نداريم و می

 .های ديگری دارند همکاری کنيم هويت
ی جنبش سبز به دست داده شود،  ولی وقتی قرار است تعريفی از هويت همه

جنبش سبز، «شود  به اين معنا که وقتی گفته می. خورد نوعی تداخل به چشم می
ی گرايشات دموکراتيک خود را در  ، ضرورتًا همه»ـ اسالمی است جنبش ايرانی

نظام عقالنيت «يا وقتی سخن از مفهومی مانند . کنند اين تعريف پيدا نمی
 -های ايرانی يا سکوالر رود، دست کم برای بسياری از دمکرات می «توحيدی
 .تواند مورد قبول باشد های ايرانی، نمی دمکرات

شود به معنای  اسالمی را نمی -کند، آيا ايرانی وقتی ايشان بر تکثر تأکيد می
 ايرانی يا اسالمی و يا هردو فهميد؟

ـ اسالمی، کامًال روشن است که ايشان به  شود ايرانی وقتی در بيانيه مطرح می
ها در  ی اين هرحال همه کنند و اين که به های سياسی قبلی تکيه می ی جنبش گذشته

در صورتی که ما . بطن نوعی امتزاج از ايرانيت و اسالميت پيش رفته است
اند که کامًال بر  هايی هم در ايران وجود داشته دانيم در صدسال گذشته، جنبش می

ی اسالمی در اصول و منشورشان  کردند و جنبه جدايی دين از دولت تکيه می
 .وجود نداشته است
 يی از آن را نام ببريد؟ ها ممکن است نمونه

توانيد اين  ی ملی می در جنبش ملی شدن صنعت نفت يا در روند حرکت جبهه
اند،  وجود آمده سال گذشته به يا گرايشات دموکراتيکی که در سی. مسئله را ببينيد

شان اصوًال از  بينی کنند و ديدگاه و جهان ی اسالمی تکيه نمی وجه روی جنبه هيچ به
 .بينی دينی کامًال متمايز است ديدگاه و جهان

ها نبايد باعث شوند که نکات بسيار مثبتی را که در اين بيانيه  هرحال اين ولی به
ای خاص، يا تأکيد  هست نبينيم؛ مانند پرهيز از تقيد مردم به مرام، مسلک و رويه

پذيربودن قانون اساسی و يا استقالل نهادهای دينی و روحانی از  مجدد بر اصالح
ولی آشکار است که  .تواند گامی در جهت جدايی دين از دولت باشد دولت که می

 .استقالل هنوز به معنای جدايی نيست
های قبلی آقای موسوی  هرحال احساس من اين است که اين منشور با بيانيه به
يعنی . ی جنبش سبز بودند آنها راهبردهايی برای مجموعه. کلی متفاوت است به

های  حل ای که خودشان داشتند، در عين حال راه های ويژه صرف نظر از ديدگاه
نهادند که برای همه با هر گرايش و  پراکتيک و عملی را در مقابل جنبش سبز می

 .با هر ديدی بود
تر به سمت يک جنبش يا  يابی، بيش در صورتی که اينجا تأکيد بر هويت و هويت

همين دليل  به. رود که قرار است متمايز از ديگران باشد يک حرکت سياسی می
ای راهبردی و سياسی و  هم اسم منشور به خود گرفته است و ديگر بيانيه

 .مطالباتی نيست
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی  بيانيه»ی اخبار روز، تحت عنوان  ی امروز نشريه فواد تابان در سرمقاله
،  ، آورده است که اين بيانيه»تر جنبش سبز هجده موسوی به سوی انسجام بيش

اين استحکام و تأثير را او . های او است ترين و مؤثرترين بيانيه يکی از محکم
 :بيند در کجا می

است که ما االن در آن قرار داريم و مجموعه   ، اشاره به شرايطی»ترين محکم»
خصوص در يکی دوماه اخير بر آقای موسوی و ديگران آمده تا  فشارهايی که به

در واقع آقای موسوی دراين بيانيه اعالم کرده که . نشينی کند آنها را وادار به عقب
تری به  نشيند، بلکه صراحت بيش در برابر اين فشارها نه تنها عقب نمی

 .ی محکمی است کنم که بيانيه از اين نظر فکر می. های خودش داده خواست

آيت اهللا صانعی و موسوی و . تعيين تاکتيک کار فاعالن حاضر در صحنه است
سلطانی که در برابر اينها شکست خورده است، می . کروبی شجاعانه ايستاده اند

چون اکبر گنجی را به مقابله ی با انان " بزدل و ترسويی"خواهد آدم های 
با آن همه ) سال 4ميليارد دالر درآمد نفت طی  280(وقتی ولی فقيه نفتی. بفرستد

دستگاه های عريض و طويل سرکوب نتوانسته حريف آنان شود، از ترسوها و 
 بزدالن چه کاری ساخته است؟

 
ی  ی هجدهمين بيانيه وگو با بيژن حکمت و فواد تابان، درباره گفت

 موسوی 
 موسوي  و نيروهاي دگرانديش 

 مريم محمدی
 

ی ميرحسين  خرداد ماه سال جاری، انتشار هجدهمين بيانيه ٢۵روز سه شنبه، 
ای را در محافل  های تازه موسوی، يکی از رهبران جنبش سبز در ايران، بحث

 .سياسی برانگيخت
نيروهای نزديک به آقای موسوی در جنبش سبز، از اين بيانيه استقبال کردند، 

اما ببينيم نيروهای سياسی در طيف اپوزيسيون سکوالر ايران آن را چگونه 
 .کنند اند و در چه مواردی آن را تأييد يا نقد می ديده

در همين زمينه، آقايان بيژن حکمت از مسئوالن جمهوريخواهان ملی ايران در 
ی  گر سياسی چپ و سردبير نشريه چنين فواد تابان، فعال و تحليل فرانسه، و هم

 .هايی دارند تحليل »اخبار روز«اينترنتی 
 :ام بحث را با آقای بيژن حکمت آغاز کرده

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی راهبردی جنبش سبز  ی هيجدهم آقای موسوی يا بيانيه بيانيه! آقای حکمت
 پيش از هرچيز، آيا با اين تعابير موافقيد؟. منتشر شده است

تر به منشور يک حزب سياسی شبيه است و اگر  اين بيانيه بيش. کنم نه فکر نمی
هم دقت کرده باشيد، خطاب به ياران راه سبز اميد نگاشته شده است و اساسًا بر 

های پيشين آقای موسوی، مطالبات دموکراتيک  در بيانيه. کند يابی تکيه می هويت
 .شد پيش کشيده می

 
 خواهان ملی ايران در فرانسه  بيژن حکمت از مسئوالن جمهوری

ی هفدهم، هدف راهبردی جنبش سبز را انتخابات آزاد اعالم  ويژه در بيانيه به
. ها، تضمين کند رغم تفاوت در آرا و انديشه ی ملت را، علی کرد تا شرکت همه می

ها و از  توانستند از اين بيانيه های مختلف می های سياسی با هويت در نتيجه گرايش
های دموکراتيک پشتيبانی کنند، ولی در اين منشور سخن از هويت  اين خواسته

 .ای است ويژه
: چون در متن بيانيه دقيقًا اين عبارت آمده. يابی درست نباشد شايد تعبير هويت

 «.اين بيانيه در جهت تقويت هويت مشترک جنبش سبز تهيه شده است«
جنبش سبز، . ی خيلی مهمی در يک حرکت سياسی است يابی، مسئله هويت

. ای دارد شود گفت که هويت ويژه های متفاوت است و نمی جنبشی متکثر با هويت
های متفاوت هستند که وجوه مشترکی با همديگر دارند و آن  اين هويت
 .کند است که درجاتش با همديگر فرق می  خواهی دموکراسی

 !تواند يک هويت مشترک باشد خواهی می همين دموکراسی
توانيد عضو يک حزب اسالمی،  چون شما می. خواهی هويت نيست دموکراسی

که هويت شما را عضويت در هرکدام از اين  -سوسياليست و يا ليبرال باشيد 
شما . توانيد خواهان دموکراسی باشيد و در عين حال می -دهد  احزاب تشکيل می

ديگر داريد، وليکن  های اجتماعی و فرهنگی و ايدئولوژيک متفاوتی با هم هويت
 .خواهی است سازی و دموکراسی خواست مشترکی داريد که دموکراسی

طور نتيجه بگيرم که شما با آغاز اين بيانيه که تاکيد بر تقويت  توانم اين آيا می
هويت مشترک جنبش سبز دارد، مخالفيد؟ چون شما معتقديد که جنبش سبز 

 .های مشترک دارد هويت مشترک ندارد، بلکه جنبه
 .تان کامًال درست است حرف
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بسياری از مطالب ديگری هم که آقای . بودن است يک بحث، بحث عملی
اند، شايد در لحظه ما نتوانيم عملی کنيم، ولی  موسوی در اين بيانيه مطرح کرده

چينی کرد، کار  ای بايد مقدمه هرحال برای عملی کردن هر خواسته و مطالبه به
در  .اش ايجاد کرد تحقق  های کرد و آگاهی را به درون جامعه برد تا بشود زمينه

مورد قانون اساسی هم همين است؛ بايد در جهت آن کار آگاهانه کرد که اين 
قانون اساسی متناقض است و با اين قانون اساسی ما به دموکراسی نخواهيم 

 .رسيد
 

 در معناي عقالنيت توحيدي و وسوسه دئيستي 
 ياسر عزيزی 

 
 : اخبار روز

در اين مطلب، بيانيه هژدهم و در واقع منشور پيشنهادی ميرحسين موسوی را 
فارغ از نگاه و تحليل کلی آن از حيث دو نکته که در يک نگاه کلی در پيوند با 

 . گيرند مورد تحليل قرار خواهم داد هم قرار می
 
ظرافت در عبور از قانون اساسی و لحاظ ماده دوم منشور جهانی حقوق  -١

هر کس می تواند بدون هيچ گونه : "بشر، آنجايی که منشور تصريح می کند
تمايز، خصوصا از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسی يا هر 

عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعی، ثروت، والدت يا هر موقعيت 
ديگر، از تمام حقوق و کليه آزادی هايی که در اعالميه حاضر ذکر شده است، 

به عالوه هيچ تبعيضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع . بهره مند گردد
سياسی، اداری و قضايی يا بين المللی کشور يا سرزمينی باشد که شخص به آن 

گواه اين کشور مستقل، تحت قيموميت يا غير خودمختار بوده يا . تعلق دارد
در بيانيه ميرحسين موسوی شايان توجه " حاکميت آن به شکل محدودی شده باشد

که موسوی مکرر در مکرر از اجرای بدون تنازل قانون  يعنی در حالی. است
ايرانيان زرتشتی، ( ١٣گويد و همين قانون اساسی در اصول  اساس سخن می

شوند که در حدود قانون در انجام  کليمی و مسيحی تنها اقليتهای دينی شناخته می
مراسم دينی خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات دينی بر طبق آيين خود 

  مساوی  باشند از حقوق  که  و قبيله  از هر قوم  ايران  مردم( ١٩، )کنند عمل می
 ٢٠، )امتياز نخواهد بود  و مانند اينها سبب  ، نژاد، زبان برخوردارند و رنگ

  قرار دارند و از همه  قانون  در حمايت  و مرد يکسان  از زن  اعم  افراد ملت  همه(
  و موازين  با رعايت  و فرهنگی  ، اجتماعی ، اقتصادی ، سياسی انسانی  حقوق
  را در تمام  زن  حقوق  است  موظف  دولت( ٢١و صدر اصل ) برخوردارند  اسالم
حقوق مورد نظر منشور جهانی ) نمايد  تضمين  اسالمی  موازين  با رعايت  جهات

حقوق بشر را جا به جا تحديد به شروط شريعت و حدود قانونی کرده و حتا 
ی حقوق بشر را به کلی حذف و طرد می نمايد که  بخش هايی از آن ماده

ها و عقايد را  مشخصن با تعيين اقليت های رسمی از يک سو ساير ايدئولوژی
اگرچه همين اقليت های دينی نيز ذيل قوانين عادی مشمول (کند  منع می
ای به  ، و در اصل نوزدهم نيز اشاره)شوند های ناروای ديگری می تبعيض

های جنبش سبز، و در بند اول از يک  کند، موسوی در ذيل ارزش جنسيت نمی
نخستين " سو چنين به تکرار اشارت منشور جهانی حقوق بشر می پردازد که 

ارزش اجتماعی مدنظر جنبش سبز دفاع از کرامت انسانی و حقوق بنيادين بشر 
استقرار . فارغ از ايدئولوژی، مذهب، جنسيت، قوميت و موقعيت اجتماعی است

و تضمين موازين حقوق بشر به عنوان يکی از مهمترين دستاوردهای بشری و 
و از سوی " حاصل خرد جمعی همه انسانها مورد تاييد و تاکيد جنبش سبز است

اين حقوق "کند  ديگر در جهت دفاع از اين حقوق با قيدی محکم تصريح می
خدادادی است و هيج فرمانروا، دولت، مجلس يا قدرتی نمی تواند آنها را لغو يا 

ی  اين تحول نظری در بيانيه". به صورت ناموجه و خودسرانه محدود کند
رويکرد روادارانه و . توان به سادگی از آن گذشت ايست که نمی موسوی نکته

تواند مقدمه ورود به نوعی  مداراگرايانه وی در اين تلقی حقوق بشری می
اين . های مدعيان خارج نشين سکوالريسم باشد سکوالريسم تجربی و فاقد تنش

 . ی موردنظر بعدی مشاهده نمود توان در صورتی ديگر و در نکته مفهوم را می
 
برای " عقالنيت توحيدی"آيا تاکيد بر مدارا در تناقض با اصالت دادن به  -٢

 ی همراهان جنبش است؟  همه
 –ی ايرانی  گنجينه"در اين منشور پيشنهادی، موسوی نکاتی را در زير عنوان 

يعنی اگر در بند اول . نمايد نما می ترديد متناقض است که بی آورده " اسالمی
پرهيز از اکراه مردم به تقيد به مرام، مسلک و "کند که  همين عنوان اشاره می

 اسالمی موردنظر جنبش سبز  –های ايرانی  از گنجينه" رويه خاص

هرحال اين بيانيه، حاصل  توانم بيان کنم که به طور می مؤثرتر بودنش را هم اين
ای است که از نگاه آقای موسوی بعد از جنبش سبز مطرح شده  سال تجربه يک
ی جامعی است که ايشان ارائه  توان گفت اين بيانيه، برنامه در مجموع می. است
اند با  از جمله اين که سعی کرده. اند و به نظر من حاوی نکات مهمی است داده

نيروهای خارج از هواداران سنتی خودشان، با نيروهای سکوالر و دگرانديش 
تواند مؤثر باشد و راه  کنم اين بيانيه می از اين نظر من فکر می. تماس برقرار کنند

 .تر باز کند را به سمت همکاری بيش
ی اخبار روز نيز روی آن تأکيد  های بيانيه که در سرمقاله ترين قسمت يکی از مهم

ايد و مورد تاييدتان قرار گرفته، برخوردی است که بيانيه با منافع طبقات  کرده
آيا اين نگاه  .فرودست جامعه دارد و به ويژه تأکيد آن بر جنبش کارگری است

ی  گر سياسی نيست که همواره با مسئله عنوان يک فعال و تحليل چپ شما به
ويژه که آقای موسوی از آغاز،  کند؟ به ی طبقاتی بهتر رابطه برقرار می مبارزه
 .گرفت شد به اقتصاد دارد، مورد انتقاد قرار می خاطر نگاه چپی که گفته می گاه به

ای را  ی اقتصادی دانم آقای موسوی دقيقًا چه برنامه البته نمی! نگاه چپ به اقتصاد؟
ی عدالت  ی اخير آقای موسوی، نگاه به مسئله ولی در بيانيه. خواهند ارائه دهند می

 .اجتماعی مطرح است و نيروهای چپ نيز معموًال روی اين مسئله حساسيت دارند
تواند موفق شود که بتواند  کنم جنبش دموکراتيک در ايران وقتی می من فکر می

ديگر  ی اساسی، يعنی دموکراسی و عدالت اجتماعی را در کنار هم اين دو خواسته
ی اخير روی اين موضوع  تأکيداتی که آقای موسوی در چندماهه. پيش ببرد

تری  کند که نيروهای اجتماعی وسيع اند، تأکيدات مثبتی بوده است و کمک می کرده
 .نظر من مثبت است از اين حيث، به. را وارد جنبش کند

های مذهبی در  های طبقاتی و چپ آيا اين، تصويری از اتحاد سياسی بين چپ
 کند؟ اوايل انقالب يا حتی پيش از انقالب را تداعی نمی

چه  آن. ی اول، مطرح نيست های سياسی، در درجه کنم اينجا بحث گرايش فکر می
اين فکر که . تر بحث اتحاد نيروهای اجتماعی است من روی آن تأکيد کردم، بيش

ی متوسط در ايران قادر است بدون اتحاد با نيروهای زحمتکش، دموکراسی  طبقه
ای بر جنبش سبز کامًال غلبه پيدا کرده   را در ايران برقرار کند، متاسفانه در مرحله

 .بينيم بود و امروز هنوزهم اثراتش را می
ما در هر شرايطی که . ای را ندارد ی متوسط در ايران چنين توانايی اما طبقه

طرف دموکراسی و به دنبال آن، عدالت اجتماعی،  های مؤثری به بخواهيم گام
اين موضوع را . های طبقاتی و اتحاد طبقاتی داريم برداريم، احتياج به همکاری

توانند الزامًا  های سياسی موسوم به چپ يا ميانه ديد که می بايد فراتر از گرايش
 .بازتاب خودشان را هميشه در اين طبقات اجتماعی نيز پيدا نکنند

بهمن که با يک ناکامی برای جنبش سبز ٢٢کنم آقای موسوی بعد از  فکر می
اين تأکيد . اين مسئله شده و روی آن تأکيد کرده است  تر متوجه مقارن بود، بيش

من البته يکی از وظايف فعاالن چپ . تر هم بايد بشود نظر من مثبت است و بيش به
ی کارگر را  های مستقيم طبقات زحمتکش، طبقه دانم که بتوانند خواسته را اين می

طور  ترتيب سعی کنند که اين نيروی اجتماعی به در اين جنبش مطرح کنند و بدين
 .تر و به صورت يک طبقه وارد اين جنبش شود فعال
ی ديگری که در اين بيانيه مورد تأييد شما هم قرار گرفته، اين است که  نکته

توانند  تر و انتقادی می گويد اين حرف آخر نيست و نکات تازه آقای موسوی می
های  ح ی متفاوت و طر ا شما در مقام نيرويی که انديشه. به آن اضافه شوند

 بينيد؟ ديگری نيز داريد، چه تغييراتی را در اين بيانيه الزم می
طور که خود آقای موسوی هم گفته است، اين منشور از يک فکر معين  همان
های  اين فکر معين در جاهای بسياری مورد انتقاد افکار و انديشه. خيزد برمی

اش اين است که  های برجسته نمونه. ديگری است که در اين جنبش مشارکت دارند
آقای موسوی هنوز تالشش اين است که جمهوری اسالمی را با آن تعبيری که 

دانيم که يک گرايش  در حالی که ما می. ی ما مستقر کند داند، در جامعه خودش می
ی ما هست که خواهان جدايی دين از دولت و استقرار يک  نيرومند در جامعه

 .ترين موارد اختالف است اين يکی از مهم. جمهوری الئيک در ايران است
اش اين است که اين  شود که باز آقای موسوی گفته ی قانون اساسی مطرح می مسئله

توان در برابر ايشان قرار  پرسشی که می. طور کامل اجرا شود قانون اساسی به
داد اين است که چرا ما بايد به اصول و مواد مختلفی تن بدهيم که به تأييد خودشان 

کند؟ اينها مواردی  در اين قانون اساسی وجود دارد و حقوق مردم را زايل می
هستند که اگر نظر من را بپرسيد، در اين موارد اين منشور بايد اصالح و 

 .ها با آن اهداف برطرف شود های متناقض خواسته جنبه
فرض کنيم شما در جايگاه آقای موسوی باشيد و در همين مرحله از مبارزه، 
برخی از مواد قانون اساسی مورد انتقادتان باشد و خواهان کنارگذاشتن آنها 

توانستيد در فضای فعلی مبارزه،  کنيد اين عملی است و شما می فکر می. باشيد
 تان اقدام کنيد؟ نسبت به تحقق خواست
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 روزآنالين
هفته آخر اين ماه سرنوشتی تاريخ ايران، نه . خردادی ديگر به پايان می رسد

سالهائی فشرده درروزها که جنبش . هفت روز که هفت سال است و شايد بيشتر
جشن می  -به گفته عطاء اله مهاجرانی -"اراذل"سبز تولد خودرا زير تيغ خونين 

همه با هم زير چتر سبز، بسوی آزادی : گيرد و گفتمان آزادی ميوه می دهد
 .انتخابات

" بساط"اولين سالگرد تولدجنبش سبز، در همه حوادث هفته نشان می دهد که 
آزادی را می توان درخيابان ها ـ به گفته مهدی خزعلی ـ زير فرياد وحش له 

کرد، اما گفتمان آزادی که چون روحی بر فراز ايران در پرواز است، هم خود 
راعمق ومعنا می بخشد، هم نيروهای سياسی را در روندی دمکراتيک پيوند می 

را هر روز بيشتر از پيشتر در منظر مردمان ايران " طالبان شيعی"دهد وهم 
 .وجهان رسوا می کند
که گوش فلک را " طالبان شيعی. "خرداد مصادف است 22آغازهفته با سالروز 

شد پرکرده اند، دليل ندادن " فتنه سبز خاموش"و " جنبش سبزمرد"از فريادهای 
حاکم خواهد   در طول مسير سکوت:"مجوز راهپيمائی را چنين عنوان کرده اند

نامه آمده است بايد شعارهای راهپيمايی از قبل مشخص  بود، در حاليکه در آئين
 ."بينی نشده است نامه پيش باشد و سکوت در آئين

سالگرد انتخابات ايران است و : "حتی باراک اوباما هم می داند. شنبه می رسد
 ." دنيا سرکوب معترضان و قتل بی گناهان را به ياد می آورد

دکتر مهدی خزعلی در چند فراز کوتاه، آنچه را اين روز می گذرد، هم گزارش  
خرداد، تهران چهره حکومت نظامی به  ٢٢سالگرد : "می دهد وهم تحليل می کند

آذر را بسته بودند، ترافيک شديد بلوار کشاورز موجب شد که  ١۶خود گرفت، 
از پارک الله تا تقاطع دکتر قريب و آزادی را پياده بيايم، انصافًا گاردی های 

جمهوری اسالمی به مراتب پيشرفته تر و مجهز تر از کماندوهای شاه هستند، 
مثل آدم آهنی لباس می پوشند، تازه خودشان که درگير نمی شوند، اول لباس 

شخصی ها به سبک شعبان بی مخ عربده می کشند و حمله می کنند و پشت سر 
نمی دانم آن چهل و اندی ميليون نفر که . آنها گارد، سواره يا پياده حرکت می کند

برای تجديد بيعت به پای صندوق های رای آمدند اينقدر ترسناکند يا آن پنجاه 
! بهمن برای حمايت از آقايان به ميدان آمدند خطرناکند؟ ٢٢ميليون نفر که در 

وگرنه طبق گزارش کيهان که برای جنبش سبز ديگر پنجاه نفر هم نمانده است 
رجوع شود به آخرين گزارش کيهان که اعالم کرد پنجاه نفر هم به دعوت ( 

نمی دانم رژيمی که به پنجاه ميليون مردم پا به رکاب ) جنبش سبز پاسخ ندادند
فدايی مستظهر است چرا بايد برای پنجاه نفر معاند ملحد محارب، آن هم از نوع 

حکومت نظامی امروز تهران، پيامی به .ترسو و بی دين، اين همه نيرو بسيج کند
ملت علی رغم سرکوب مضاعف زنده «:جهان مخابره کرد، آن پيام اين بود

، ديگر نيازی نيست که مخالفان به خيابان بيايند، حضور نيروهای »است
از نظر اينجانب حجم نيروهای ضد شورش صد ! سرکوبگر همان پيام را دارد

ميليون مخالف داشت، پيدا کنيد  ٣۶برابر زمان شاه می باشد، شاه در آن زمان 
 ."پرتقال فروش را

به قم " رهبری"است که سفرمحرمانه " پرتقال فروش"و ظاهرا برای پيداکردن 
هنوز بحث برسر ستمی که بر نوه آيت اله . راهگشا ی ماجرای ديگری می شود

به جز محمد تقی مصباح يزدی و آيت اهللا نوری . خمينی رفت، ادامه دارد
همدانی، دو روحانی حامی محمود احمدی نژاد، روحانيون بلندپايه حوزه علميه 

قاعدتا بايد از قم زهر چشم . قم، توهين به نوه آيت اهللا خمينی را محکوم کرده اند
تا رهبری به قم می رسد، نام و نشان را از روی قبر آيت اله العظمی . گرفت

و آنگاه . منتظری بر می دارندو ديگر بار به بيت و خانه اش حمله ورمی شوند
 ٨٣که طالب موسسه مصباح يزدی، مدرسه معصوميه و تيپ " مردم خودجوش"

امام صادق باشند، در حاليکه عکسهای رهبری را در دست دارند، در امنيت 
 -" اوباش. "حاضر می شوند" صحنه"کامل و بدون مداخله نيروهای انتظامی در 

 اتوموبيل  -که محمد جواد اکبرين نام فرماندهان آنها را اين هفته فاش می کند

جنبش سبز ملت ايران با : "نويسد است اما در بند سوم همين عنوان چنين می  بوده
اتکا به اين ميراث گرانبها و با تکيه بر خرد جمعی و نفی هرگونه خودمداری و 

خودخواهی در تالش برای تحقق اهداف خويش، دستيابی به اجماع آگاهانه بر 
خصيصه های هويت آفرين و کنار گذاشتن عناصر تشتت زا را مورد نظر دارد 

و اين امر را تنها با اتکا به عقالنيتی ميسر می داند که حاصل جمع خردهای 
تناقض وقتی بيشتر به چشم ." مختلف و مبتنی بر نظام عقالنيت توحيدی باشد

خورد که از يک سو به پرهيز از اکراه مردم به مرام و مسلک يا رويه خاص  می
کند،  کند، از ديگر سو به طرد و دفع خودخواهی و خودمداری نظر می تاکيد می

" نظام عقالنيت توحيدی"شان بر  اما در پايان همه را بر ابتنای خردهای مختلف
همه تاکيد بر مدارا با اين تصلب آخرين قابل  چگونه تناقض ميان آن. خواند فرا می

 رفع و انحالل است؟ 
است اتفاقن همان چيزی است که  آنچه مرا در حل تناقض اين هر دو کمک کرده

در حقيقت . ممکن است مورد تاييد بسياری از خوانندگان اين مطلب قرار نگيرد
ی درک  ی مهم ديگر در بيانيه اخير، نگارنده را به وسوسه وجود يک گزاره

دئيستی از خوانش موسوی کشاند تا بدين صورت از مفهوم، به حل تناقض اين 
 . ها نزديک شوم گزاره

مبارزه با "اسالمی،  -ی ايرانی ی همان بند اول از عنوان گنجينه موسوی در ادامه
را " استفاده ابزاری از دين و حفظ استقالل نهادهای دينی و روحانی از حکومت

تنها راه حفظ جايگاه واالی دين و تداوم نقش برجسته آن در جامعه ايران دانسته "
 . ياد کرده است" به عنوان يکی از اصول بنيادين جنبش سبز"است که از آن 

استقالل نهادهای "رسد ميان اين گرايش توصيف شده، يعنی گرايش به  به نظر می
نوعی نزديکی " نظام عقالنيت دينی"و ابتنای بر " دينی و روحانی از حکومت

 . شود ديده می
آنچه در پيوند اين دو گزاره، من را به درک دئيستی که درکی مسيحی از نهاد 

کشاند، نفس تاکيد بر عقالنيت، پيش از وصف توحيدی است، و  دين است می
که يکی از " استقالل نهادهای دينی و روحانی از حکومت"نسبت آن با خواست 

صرفن يکی از . (مقدمات اوليه سکوالريسم به مثابه جدايی دين از دولت است
دئيسم را فارغ از تعاريف و تشريح ). گرايشات سکوالريستی در اينجا مراد است

مفهومی و اشاره به انواع آن در شکلی گسترده و نگرش به سير تاريخی مفهوم 
" پروردگاری"و نه " آفريدگاری"اند که دئيسم معتقد به  آن، اينچنين تعريف کرده

فيلسوف يونان  -، "اپيکور"از اين رو و با چنين درکی که به درک . خداوند است
شود، خدا تنها به آفرينش هستی مبادرت نمود و  نسبت به خدا نزديک می -باستان 

است که   چنين گرايشی از دئيسم بوده. ها واگذاشت تدبير امور آن را به آفريده
های سکوالريستی در  ميراث دئيسم را برای روزگار ما در شکل ايجاد افق

ميراث دئيسم " پل ادوارد"به تعبير . است هايی از جهان رهنمون شده  بخش
به طور خالصه، دئيسم تأکيد فرد بر حقش نسبت به : "است اينچنين توصيف شده

فکر کردن برای خودش، در همه موضوعات و انتقال افکارش به ديگران برای 
اين امر . اين نکته تأکيد بر اصل همانندی بشريت است. سعادت عمومی است

دئيسم به اين معنا . نشانه طلوع سکوالريزم و شروع مدرنيته در الهّيات است
هنوز زيستا است و هرچند روشنفکری امروزه يک بنياد فلسفی متفاوت با 

کند، اما روحش شبيه همان دئيسم  را ادعا می ١٨و  ١٧گرايی ساده قرون  عقل
(ظهور اوليه دئيسم در همه کشورها قوّيين با رشد روح تولرانس . تاريخی است
Toleration[ ( مدارا ] برانگيخته شد و دئيسم نيز به نوبه خود، قّويًا به ادامه

ترين  شايد در عالی. های ديگر کمک کرد رشد و قبولی تولرانس توسط ديدگاه
پل ادوارد، ". (معنا، اين ميراث اصلی دئيسم تاريخی برای دنيای مدرن باشد

اين عقالنيت توحيدی که در دئيسم معنا پيدا کرد و منتج به ) دايرهالمعارف فلسفی
تواند معيار ما برای حل تناقض ظاهری در  تسهيل سکوالريسم غربی شد، می

ممکن است . گفته در بيانيه اخير ميرحسين موسوی قرار گيرد های پيش گزاره
کسی از ميان خوانندگان چنين تجزيه و تحليلی را جدی گرفتن بيش از حد يک 

بندی بيانيه اخير، چنين  های انتخابیِ  در آن تعبير کنند، اما صورت متن و واژه
اين آزاده " احمد زيدآبادی"رسد سخن  به نظر می. نمايد برداشتی را نامحتمل نمی

دربند جنبش عمومی مردم ايران، پس از رسيدن احمدی نژاد به قدرت در سال 
، "از دل حکومت احمدی نژاد سکوالريسم بيرون خواهد آمد: "، که گفته بود٨۴
 . اگرچه خوش بينانه اما دور از دست نيست. رود تا با واقعيت نزديک شود می
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اولين نشانه های تاثير قطعنامه ای که رئيس . مساله اتمی هم در دستور روز است
روسيه رسما .ناميدش، خودرا نشان می دهد" ورق پاره بی ارزش"دولت کودتا 
 ."به ايران ناقض قطعنامه شورای امنيت است ٣٠٠-تحويل اس:"اعالم می کند
رسد حامل اقالم  هايی را که به نظر می جديد کشورها مجازند کشتی  طبق قطعنامه

 .های خود بازرسی کنند ممنوعه برای جمهوری اسالمی باشند در آب
رئيس مجلس شورای اسالمی را وادار می کند تا   امری آنقدر بی ارزش که 

را تهديد کندکه در صورت بازرسی " برخی کشورهای ماجراجو"آمريکا و 
های ايرانی، جمهوری اسالمی نيز در خليج فارس  های هواپيماها و کشتی محموله

 ". های آنان خواهد رسيد به خدمت کشتی"و دريای عمان 
 

" برخی کشورهای ماجراجو"بايد منظور علی الريجانی، رئيس مجلس ايران، از 
های  کشورهای عضو اتحاديه اروپا باشد که روز دوشنبه در مورد وضع تحريم

 .های شورای امنيت به توافق رسيده اند مضاعف عالوه بر تحريم
و درست دراين احوال روزنامه تايمز لندن، خبری را منتشر می کند که تکذيبش 

داد از حريم هوائی اين   عربستان به ارتش اسرائيل اجازه: "از اهميتش نمی کاهد
 ".کشور برای حمله به تاسيسات اتمی ايران استفاده کند

فروش پيشرفته ترين موشک امريکائی : "دو خبر هم هست که تکذيب نمی شود
ميليارد دالرو استقرار آن تا پايان تابستان جاری در اين  7به بحرين به مبلغ 

 ."در کشورهای خليج فارس  تدارک عمليات نظامی جمهوری اسالمی. کشور
تواند ظرف سه سال اورانيوم کافی  ايران می: "می گويد آخر هفته، رابرت گيتس 

 ."برای ساخت بمب اتمی را توليد کند
حرفی می زند که معنائی جز تائيد   هم  و مصباح يزدی پدر معنوی احمدی نژاد

در يک درخواست علنی کم   او. ادعای وزير دفاع اياالت متحده آمريکا، ندارد
می شود که اکنون منحصرًا در " تسليحات ويژه ای"نظير، خواستار توليد 

مصباح درکتاب جديدش که ميان روحانيون ارشد . اختيارمعدودی از کشورهاست
دست به دست می شود، اعالم کرده است ايران نبايد خود را از حق توليد اين 

 .محروم کند" تسليحات ويژه"
حتی تحليلگر نيويورک تايمز هم از آنسوی آبها   .تمام می شود 1389خرداد ماه 
 .است" ايران؛ آتش زير خاکستر: "در می يابد

و . ديروز سيرجان در اعتصاب بود بود و کردستان امشب خاموش خواهد شد
سيب کال آزادی است که نرم . ازآتش زير خاکستر تنها اعتراض شراره نمی کشد

نه . سکوت آذربايجان در معرض گفت وگوی نخبگان قرار می گيرد. نرم می پزد
تنها ايرانيان صاحب انديشه از اقوام گوناگون به گفتمان واحدی نزديک می 

نامه مفصل مصطفی . عرفی رو به ترميم دارد -شوند، شکاف نخبگان مذهبی
بيگمان دستها به جانب او دراز خواهد . تاجزاده پل بزرگی بر اين جدائی است

 .شد
آزادی : "لحظه کنونی را اين گونه دسته بندی می کند  زهرا رهنورد، مطالبات

بدون قيد و شرط زندانيان سياسی، آزادی مطبوعات، قلم، بيان و انديشه، 
برگزاری انتخابات آزاد، اقدام به حل و فصل قوانين تبعيض آميز و قّيم مآبانه 

نسبت به زنان، موضعگيری واقع گرايانه در برابر تحريمهايی که عمدتًا ناشی از 
رفتار غلط حاکميت در سطح ملی و بين المللی است با جلب رضايت مردم، 

احترام به اقليتها و ايجاد امکانات رشد و توسعه فرهنگی برای تکثرهای قومی و 
زبانی به عنوان فرصتی برای شکوفايی، با اعتماد بر وحدت ملی، عذرخواهی و 

و عذرخواهی از شخص حاج ) ره(دلجويی از بيت مکرم حضرت امام خمينی 
سيد حسن آقای خمينی، رزمنده ديرينه جبهه های جنگ تحميلی و عالم امروزی 

 ".حوزه های علميه و تنبيه حرمت شکنان
توافق و : "مير حسين موسوی در بيانيه هژدهم خود، فراخوانی تاريخی می دهد

تاکيد بر اصول حداقلی و مطالبات مشترک و ايجاد تعامل و هماهنگی ميان همه 
نيروهايی است که علی رغم داشتن هويت مستقل با پذيرش تکثر در درون 

 ."جنبش، زير چتر فراگير جنبش درکنار يکديگر قرار می گيرند
و اين شعر شفيعی کدکنی که هم در بيانيه موسوی و هم در نامه تاجزاده آمده 

 :ميهن می اندازد و به زير چتر فراگير می خواند" گمشده"است، مارابه ياد
 ست گم شده ست طفلی به نام شادی ديری
 با چشم های روشن براق

 با گيسويی بلند به باالی آرزو
 هرکس از او نشانی دارد

 ما را کند خبر
 اين هم نشان ما

 يک سو خليج فارس
 سوی دگر خزر

مهدی کروبی را که خودش در خانه آيت اله صانعی است به ورق پاره تبديل می 
و " نانجيب"و نوه آيت اهللا خمينی را " مرجع امريکايی و نانجيب"و او را   کنند

مرجع تقليد بر شوهران " بيت"احکام الهی هم صادر وزنان . می خوانند" ناخلف"
 .می شوند" حرام"خود 

فاشيسم : "محمد خاتمی می گويد. صحنه ازآن که بود، روشنی بيشتری می گيرد
 ."از ليبراليسم بسيار بدتر و خطرناکتر است

" رفتار غيرانسانی در زندان های"، "سرکوب بی رحمانه"مهدی کروبی، از 
 .سخن می گويد" ايجاد يک حکومت پليسی" ايران و

ساختی   در اليه ها ی نظام: "مير حسين موسوی، قلب حادثه را نشانه می رود
محکم برای دفاع از منافعی شکل گرفته است که از عايدی صدها ميليارد دالر 

ميليارد دالر کاال و سلطه بر نهادهای پولی و  ٧٠درآمد نفتی و واردات ساالنه 
 ."مالی بدون نظارت های موثر نشات می گيرد

آب هم وارداتی می : و درست همزمان با اين سخنان دو خبر فرخنده می رسد
و بخش " سپاه نفتی"سپاه عنوان ديگری هم می گيرد . شود و از تاجيکستان

رضا سياووشی و اميرحسين گنج بخش که . بزرگی از نفت را دراختيار می گيرد
سامان داده اند، با نگاه ژرفتری حضور سپاه در صحنه اقتصاد " اتاق فکر"

می دانند که " پيش شرطی ٣تحقق "از  راوا می رسند و هدف راممانعت  ايران
 ." نظامها را اصالح پذير می کنند"
نرگس محمدی و محمد رضا . جامعه مدنی را هدف گرفته اند" طالبان شيعی"

تبديل " کيهان تصويری"تلويزيون که دارد به . جاليی پور را دستگير می کنند
هويت سعيد   می شود، در پر بيننده ترين ساعت شب، مستندهايی به سبک برنامه

اين هفته نوبت . امامی در باره فعالين جنبش سبز در خارج کشور پخش می کند
اعتراف اجباری : "می نويسد" ال موندو"نشريه . شيرين عبادی رسيده است

 ."همسر شيرين عبادی تهمت های کثيفی است که جواب ندارد
صداو سيمای سردار عزت اله ضرغامی، " تهمت های کثيف"پاسخ جهان به 

اوهنگام دريافت جايزه می . اهدای جايزه صلح اتريش به شيرين عبادی است
دولت .چنان زنده و قدرتمند است جنبش مخالف حکومت در ايران هم: "گويد

 ".ترسد، دولت ضعيفی است نژاد که از يک جنازه می محمود احمدی
در کوچه وخيابان وفرودگاه به مردم و به ويژه زنان " سربازان بدنام امام زمان"
رئيس دولت کودتا که از احمد جنتی اخطار . ديگری می زنند" تهمت های کثيف"

گناه برخورد بازنان رااز دوش خود . کتبی می گيرد، درتلويزيون حاضر می شود
پرتو سبز بر اعماق . اضافه می کند" آقا"برمی دارد ورندانه به کارنامه 

عطا ء اله مهاجرانی فاش می کند که در زمان وزارتش . تاريکخانه ها می افتد
جايزه اول ادبيات داستانی از احمد محمود دريغ شده " رهبری"بدستور مستقيم 

 .است
 :داده می شود" خارج کشوری"هفته تمام نشده که جواب اين پرسش 

 جنبش سبز زنده است؟ -
جنبش سبز امروز قوی تر و پخته تر از سال گذشته : "مهدی کروبی می گويد

است و سران حکومتی با آگاهی از اهميت آن برای هيچ تجمعی مجوز صادر 
 ."نمی کنند

يک سال پيش درايران : "روزنامه واشنگتن پست درسر مقاله اش می نويسد
اين جنبش به يکی از . بعنوان جنبش سبز شناخته می شود  جنبشی متولد شد که

. پربارترين چالش های موجود در برابر حکومت دينی ايران تبديل شده است
رژيم با وحشيگری همه جانبه، شليک گلوله، بازداشت های فله ای، تجاوز و 

رهبران . اعدام، اعتراضات را تا حد بسياری از خيابان ها دور کرده است
با . مخالف نيز تظاهراتی را که برای روز شنبه برنامه ريزی شده بود، لغو کردند
اين وصاف، انقالب مردمی عليه حاکمان ايران که به مخالفان انگيزه می دهد، 

 ."محو نشده است
جان مک کين جنبش سبز راحرکتی اصالح طلبانه و  سناتور جمهوريخواه

. دمکراتيک توصيف می کند که در کل خاورميانه بی نظير است
. خرداد گردمی آيند 22فضاست که ايرانيان سراسر جهان در روز   ودراين

فراخوان شخصيت ها ی جهانی برای آزادی زندانيان عقيدتی در ايران منتشر می 
کشور جهان در شورای حقوق بشر سازمان ملل با امضای  ۵۶نمايندگان . شود

بيانيه ای از دولت ايران می خواهند در مورد سرکوب اعتراضات خيابانی پس 
 .از انتخابات رياست جمهوری سال گذشته تحقيق کند

و اين همه دستاورد جنبش سبز است که حقوق بشر در کنار مساله اتمی قرار می 
جمهوری اسالمی : "هيالری کلينتون، وزير خارجه آمريکا می گويد  .گيرد
 ."ای از تقلب و سرکوب شده است ملغمه

: اتحاديه اروپا اعالم می کند  ای به نمايندگی از کاترين اشتون، با صدور بيانيه
و " شده است وضعيت حقوق بشر پس از اين انتخابات به شدت در ايران وخيم"

 .اند تاکيد می ورزد که مردم ايران فراموش نشده
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سه شب بعد از آنکه فهميدم محرم در راهپمايی تير خورده بود، در پزشکی 
قانونی کهريزک پيکرش را شناسايی کرديم، از همان زمان من علی رغم فضای 

ترس و وحشتی که آن موقع حاکم بود، به برخی از خبرنگاران داخلی و برخی از 
 :خبرنگاران که در رسانه های خارج از ايران هم هستند، زنگ زدم و گفتم

برادرم را کشتند، می خواهم به دنيا بگويم، برادرم را فقط به جرم اعتراض در 
يک راهپميايی کشتند، حتی برای اينکه حرف مرا باور کنند که محرم کشته شده 

منتشر ) سايت وابسته به جبهه مشارکت ( است، گفتم اسم محرم در سايت نوروز
شده است، فيلم کشته شدن برادرم را هم مردم به ما داده اند، به آنها گفتم فيلم کشته 

از طريق برخی از خبرنگاران داخل . شدن برادرم را هم برايتان می فرستم
کشور که آن روزها به خانه ما می آمدند، فيلم تير خوردن محرم را برای بی بی 
سی و صدای آمريکا فرستادم، اما نمی دانم چرا هيچ کسی صدای ما را نشنيد و 

 .اين آغازی شد برای اينکه منزوی شويم و ديگر به هيچ کس اعتماد نکنيم
  

شايد برای خبرنگاران سخت بود در شرايط امنيتی بتوانند اصل و سنديت 
، »برادر شهيد«موضوع را تاييد کنند و ممکن بود کس ديگری آن زمان به نام 

 .حرف هايی را مطرح کند که بعدها عليه خانواده شما استفاده شود
   

ولی من حتی شماره تماس های منزل و همه اطالعات مربوط به خودم و خانواده 
ام را برای تلويزيون ها فرستادم، آنها هم می توانستند از کسانی که به خانه ما 
آنها . می آمدند تاييد بگيرند، اين کار سختی نبود، البته توقعی هم نمی توان داشت

از فيلم کشته شدن ندا همه ما متاثر شديم و اين . کار خودشان را انجام می دهند
کار خبرنگاران بود که با انتشار فيلم دنيا را هم با خبر کردند، اما هميشه برای 

من سوال است که چرا فيلم تير خوردن برادرم را که پيش از ندا در خيابان کشته 
شده بود، هيچ وقت در همان تلويزيون هايی که صد ها بار فيلم تلخ کشته شدن ندا 

 را نشان دادند، به تصوير نکشيدند ؟
  

خود شما چه پاسخی برای همين سوال تان داريد؟ چرا ندا، سمبل مظلوميت شد، 
اما به تعبير خودتان در طول اين يک سال نامی از محرم يا برخی از شهدای 

 ديگر برده نشد؟ 
 

نمی دانم ممکن است داليل مختلفی داشته باشد، ندا خيلی برای من قابل احترام 
است، تا آنجا که برای من هم که برادرم را مظلومانه روی شانه های مردم ديده 

ام و پس از آن ديگر خبر و فيلم و عکسی از او در رسانه های ايران و جهان 
نديده ام، شهيد ندا، شده است سمبل، اما همه حرفم اين است وقتی مردم، 

خبرنگاران و حتی رهبران جنبش فقط نام يک شهيد را مطرح می کنند نتيجه اين 
می شود که وقتی آقای متکی و يا احمدی نژاد می روند به دنيا سفر می کنند ، 

برای احمدی نژاد و متکی . آنجا نيز فقط عکس ندا را در برابرشان باال می برند
تکذيب شهادت يک نفر خيلی سخت نيست، چرا نبايد مردم کاری می کردند که 

در برابر احمدی نژاد عکس صد شهيد باال می رفت؟ دولت ما خوب می داند که 
به هر جای دنيا برود، از او در باره ندا سوال خواهند کرد برای همين خودش را 

برای تکذيب اين سوال آماده می کند، ولی اگر بداند در تمام ايران و دنيا مردم 
عکس و تصوير ده ها شهيد ديگر را در دست دارند و در مورد کشته شدن تک 
تک کسانی که جرم شان فقط حضور در راهپيمايی بود می خواهند سوال کنند، 

نمی توانند بگويند همه اين ده ها شهيد را منافقين و . آنوقت جوابی نخواهند داشت
 .مجاهدين و آمريکا و اسراييل در خيابان های ايران کشته اند

  
آيا تا کنون در خواست ديدار با احمدی نژاد يا اعضای دولت داده ايد تا همين 

 حرف ها را به آنها بگوييد؟ 
   

من در تمام اين يک سال می خواستم با موسوی ديدار کنم و خيلی حرف ها را به 
تا ديروز شک . ايشان و يا آقای کروبی بگويم اما متاسفانه هيچ پاسخی نگرفته ام

داشتم که سياستمداران چندان فرقی با يکديگر ندارند، اما حاال ديگر دارم باور 
 .دارم همه سياستمداران تقريبا يک جور هستند و به فکر مردم نيستند

  
موسوی هيچ مسووليتی در کشور ندارد چرا به جای ديدار با مسوولين می 

 خواهيد با کسی ديدار کنيد که هيچ قدرتی هم ندارد؟ 
   

ما در اين يک سال خيلی سختی کشيديم، بايد به آقای موسوی می گفتم وقتی 
سراغی از خانواده های شهدا نمی گيرند، راهشان با احمدی نژاد و ديگران يکی 

اين حرف های مرا می . مردم را تا زمانی می خواهند که به قدرت برسند. است
 نويسيد؟ دلم می خواهد حاال که نتوانسته ام خودم از نزديک با آقای موسوی 

 ناگفته هاي برادر شهيد محرم چگيني در گفتگو با جرس
 مسيح علی نژاد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : جرس
علی چگينی برادر شهيد محرم چگينی است که به گفته خود او از جنوب شهر 

تهران، همانجايی که می گويند مردمش با جنبش سبز ايران هيچ نسبتی ندارند، به 
راهپيمايی بيست و پنج خرداد آمده بود و از عصر همان روز ديگر به خانه 

  .برنگشت
علی چگينی، محرم را يک دوست و محرم ناگفته های خود و خانواده می  

دانست، اينک پس از يک سال هم از عدم حضور يک برادر و يک دوست در 
ميان اعضای خانواده دلگير است، هم از عدم حضور ميرحسين موسوی و مهدی 

کروبی در ميان يک خانواده داغدار گاليه می کند و هم برای همه کسانی که از 
ميان کشته شدگان تنها يک نماد را جهانی می کنند و شهدای ديگر را غريب و 

 .تنها رها می کنند، پيام دارد
ساله که تمام کشته شدگان را برادران و  ٣٢نشستن پای صحبت يک جوان  

خواهران خود می داند اما از همه کسانی که در اين يک سال هيچ سراغی از 
برادر کشته شده او نگرفته اند، گاليه دارد، شايد بتواند نگاهی نو به مطالبات 

برای  .بخش هايی از اين نسل که در اعتراضات خيابانی شرکت کرده اند بگشايد
همين است که درخواست می کند همه صحبت های او بدون سانسور منتشر شود 

تا شايد راهی بگشايد که از اين پس در صورتی که رهبران جنبش سبز به هر 
دليلی تاکنون موفق نشده اند، سراغ خانواده برخی از کشته شدگان بروند، حداقل 

 .مردم يکديگر را تنها نگذارند
يک سال دنبال خبرنگاران دويدم تا بگويم صدای يک :... علی چگينی می گويد 

شهيد جنوب شهری را به گوش دنيا برسانيد تا هم دولت ما و هم دنيا باور کنند 
همه کسانی که در راهپيمايی کشته شدند، شکم شان سير نبود يا به تعبير 

نبودند اما وقتی در شب کشته شدن برادرم، علی رغم  »بچه قرتی «خودشان، 
همه تهديدات زنگ زدم به برخی از خبرنگاران اما آنها که صدها بار فيلم ندا را 
نشان دادند، حاضر نشدند حتی يک بار فيلم محرم که تير خورده است و برشانه 
های مردم قرار داشت را نشان دهند، نه صدا و سيما، نه صدای آمريکا و نه بی 

 .بی سی
گفتگوی کامل جرس با علی چگينی، برادر شهيد محرم چگينی را در زير  

 :بخوانيد
  

آقای چگينی، يک سال گذشت از روزی که برادرتان در راهپيمايی بيست و پنج 
خرداد کشته شد، می خواهم بدون مقدمه بپرسم تلخ ترين خاطره يک برادر از 
روزی که پيکر برادرش را از پزشکی قانونی تحويل گرفت تا امروز که هنور 

 دستگاه قضايی قاتلی را به خانواده شما معرفی نکرد، کدام است؟ 
 

تلخی ها کم نيست ، از همان روزی که برادرم روبروی پايگاه مقداد در خيابان 
آزادی تير خورد، اما جنازه اش را دورتر از آن مکان در شهرکی ديگر انداخته 

بودند، از همان شبی که از من تعهد گرفتند که بدون خبررسانی بايد مراسم 
خاکسپاری را برگزار کنيم، از همان روزی که فهميديم به جای پيدا کردن قاتل 

برادرم حاضر هستند ديه بدهند تا ما ساکت شويم، درست از همان روزهای 
نخستی که فهميدم ديگر هيچ کس جوابگوی ما نيست، تلخی ها را يکی يکی 

 .تجربه کردم
  

می شود يکی از مواردی که فکر می کنيد در صورت رسانه ای شدن، باری از 
 شانه های خانواده های کشته شدگان برداشته می شود را بگوييد؟ 
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هم تا مدت ها تحويل نمی دادند؟ خرداد پارسال و حضور آن همه مردم با آن  
باز هم می گويم نبايد از . چيزی که ما در بهشت زهرا ديديم خيلی فرق داشت

 ....مردم توقعی داشته باشيم اما
  

خود شما فکر می کنيد چرا پارسال مردم بدون مجوز مدام در خيابان حضور پيدا 
 می کردند، اما امسال نيامدند؟

   
از يک طرف قبول دارم پارسال فضا خيلی احساسی بود، مردم وقتی ديدند رای 
شان گم شد، خيلی ناراحت شدند، و اتفاقات بعدی که مردم با چشم های خودشان 
در خيابان می ديدند که برادر من و ديگرانی که فقط دنبال رای گمشده خودشان 

آمدند، کشته می شدند نيز مردم را خيلی بيشتر ناراحت کرد و برای همين 
حضورشان در راهپيمايی ها زياد بود، حتی موسوی و کروبی هم بدون مجوز 
می آمدند در خيابان و فکر می کنم رهبری يک جنبش يعنی همين که رهبران 
جانشان را بگيرند کف دست شان و به خيابان بيايند، اما اين روزها همه چيز 

 .عوض شده است انگار
 ...حرف آخر تان

ايران نياز به فرهنگ سازی دارد، بايد مردم خودشان را تغيير دهند، پيش از  
آنکه به رهبر نياز داشته باشيم به مردمی نياز داريم که به ما مثل طاعون زده ها 

 .نگاه نکنند
 

 !همراهي با دولت، هنرمندان را از چشم مردم مي اندازد
 سعيد زندگانی

 
 : جرس

بيست و پنج " شهناز"استاد شجريان در پايان کنسرتهای بهاره خود با گروه 
خرداد در ميان شادمانی آميخته با نگرانی دوستدارانش به تهران برگشت، 

هنرمندی که با حمايت از جنبش سبز مردم ايران، محبوبيتی ملی ودور از تصور 
و " خواننده دوره گرد"پيدا کرده است؛ هرچند کيهان حسين شريعتمداری اورا

می خواند و صدا و سيمای عزت اله ضرغامی که اين روزها بين " وطن فروش"
معروف شده، هرچه از دستش بر می آيد، برای " کيهان مصور"مردم ايران به 

    !کردن استاد آواز ايران کوتاهی نمی کند" خراب"
اما همه اينها نه تنها از محبوبيت شجريان کم نمی کند، بلکه او را در چشم مردم  

همين طور جعفر پناهی و فاطمه معتمد آريا که با وجود . عزيزتر می کند
محروميت از فيلم ساختن و بازی کردن در سينما و تلويزيون، جای بيشتری در 

به اين مجموعه بايد محمد نوری زاد نويسنده و فيلمساز را . دل مردم بازکرده اند
نيز افزود که بارديگر خبر بيماری او در زندان موجب نگرانی دوستداران 

فرهنگ و هنر ايرانی شده است؛ هر چند که در روزگاری نه چندان دور بعلت 
حمايت و همراهی با دولت و رهبر شهرت ويژه ای نداشت اما امروز به نمونه 

ايستادگی و مقاومت هنرمندان در برابر ظلم و جور حکومتی تبديل شده و در دل 
حاال مريم زندی عکاس صاحب نام نيز به اين مجموعه . مردم جای گرفته است

اضافه شده است که با نوشتن نامه ای سرگشاده به وزير ارشاد، از گرفتن نشان 
 .هنر از دست احمدی نژاد سرباز زده است

گروهی از هنرمندان در فرصت های مختلف همچنان زبان به انتقاد می گشايند  
گروهی ديگر با وجود حمايت از جنبش سبز در . و حرف دل بيرون می ريزند

آغاز، با تهديد چماقدران يا از بيم عاقبت، گوشه عافيت اختيار کرده و سکوت 
اما در مقابل هنرمندانی هم وجود دارند که با وجود سابقه . پيش گرفته اند

درخشان و خلق آثار ماندگار در دنيای هنر، امروز با همراهی با دولت احمدی 
نژاد از چشم مردم افتاده و در برخی موارد شديدا مورد انتقاد هنردوستان قرار 

استاد محمد رضا لطفی نوازنده تار و آهنگساز، عليرضا افتخاری . گرفته اند
خواننده، مجيد انتظامی موسيقی دان و هديه تهرانی بازيگر مشهور ترين چهره 

 .ها از اين نمونه اند
  

 لطفی و رئيس جمهور محترم
  

لطفی که دوسال اول انقالب رئيس دانشکده هنرهای زيبای دانشگاه تهران شده 
بود، پس از آن و هنگامی که شايعه هواداری او از حزب توده قوت گرفت، ايران 

او . را ترک کرد و پس از اقامتی کوتاه در آلمان، باالخره سر از آمريکا در آورد
در اين مدت فعاليتهای مختلفی انجام داد اما جز يک کنسرت با شجريان که 

بود، هيچ يک از کارهايش جايگاه در خوری " معمای هستی"حاصل آن آلبوم 
 پيدا نکرد؛ تا اواخر دولت اصالحات که با استفاده از فضای باز فرهنگی به ايران 

 .حرف بزنم، شما اين کار را بکنيد و اين حرف ها را به گوش ايشان برسانيد
  

بی شک بدون سانسور منتشر خواهد شد، شما هم بگوييد، مهمترين نکته ای 
 که دلتان می خواهد به آقای موسوی بگوييد چيست؟

   
می دانم که موسوی و . دلم می خواهد بگويم، انگار می دانم آخر داستان چيست

کروبی کنار می کشند، و از آن طرف دولت هم قدرت خودش را نشان می دهد، 
شايد کنار کشيدن موسوی و کروبی آنها را در برابر بخش هايی از مردم 

سرافراز کند، اما خون جوانانی در اين وسط پايمال می شود که فقط برای 
 .ايستادگی و تغيير به ميدان آمده بودند

  
به عنوان کسی که برادرش در يک راهپيمايی اعتراضی کشته شد، فکر می کنيد 
وقتی موسوی و کروبی به مردم بگويند بياييد به خيابانی که ممکن است باز هم 
در آن به روی مردم گلوله بکشند، بايد در برابر خانواده های کشته شدگان نيز 

 پاسخگو باشند؟ 
 

دولت . ببينيد همين االن هم خبرگزاری فارس به ما پيشنهاد مصاحبه داده است
نفر در ماجرای اعتراض به انتخابات شهيد شده اند، بنا به  ٣۶خودش اعالم کرده 

تشخيص خودشان به برخی از خانواده های کشته شدگان از بنياد شهيد زنگ زده 
اند و اعالم کرده اند که آنها جز خانواده شهيد هستند و حاال هم دنبال اين هستند 

خانواده کسانی را راضی کنند که عليه موسوی و کروبی  ٣۶که از ميان اين 
شکايت کنند، اسم موسوی و کروبی را نمی آورند، به ما می گويند عليه سران 

فتنه شکايت کنيد، ما حتی اگر شکايت هم کنيم و آنها به زندان بروند، فردا 
باالخره ناچار می شوند آزادشان کنند، يعنی با اين کار هم دولت، قدرت خودش 

را به مردم نشان خواهد داد و هم رهبران جنبش را وادار به عقب نشينی و خالی 
 .کردن پشت مردم می کنند

  
ظاهرا شما ساکن جنوب شهر تهران هستيد، معموال گفته می شود اکثر جمعيت 
اين منطقه را طرفداران احمدی نژاد تشکيل می دهند اما برادر شما از دل همان 
جمعيت در راهپميايی شرکت کرد و سپس کشته شد، چه پاسخی داريد به کسانی 

 که می گويند، جنبش سبز يک جنبش باالی شهری است؟
   

برادر من از جنوب شهر به راهپيمايی رفته، جايی که امکانات معمولی برای يک 
زندگی ساده هم نداريم، اما چون جامعه ايران يک جامعه سنتی و مذهبی هست، 

رسانه های طرفدار دولت از احساسات مذهبی و سنتی مردم سوء استفاده می 
در تلويزيون فقط فيلم هايی را نشان می هند که جوانان دارند می رقصند،  .کنند

 » پايکوبی می کنند، مثال کامل نبودن حجاب دختران را نشان می دهند که بگويند
دنبال عريانی و بی حجابی هستند و اينها همه کسانی هستند  »يک مشت بچه قرتی

همه اين حرف ها را هم به نام دين به خورد . که از موسوی طرفداری می کنند
آنقد در تلويزيون در اين . يک جامعه مذهبی می دهند تا مذهبی ها را با ما بد کنند

مورد فيلم نشان داده اند که گاهی مردم مذهبی هم به ما مثل کسانی نگاه می کنند 
در حالی که ما کافر نيستيم فقط دين ما . از ما فاصله می گيرند. که طاعون داريم

با دين کسانی که برادرم را کشته اند و بعد هيچ جوابی هم به ما نمی دهند فرق 
برای بسياری از مردم خيلی سنگين است که کسانی با اسالم و دين شان . دارد

انگار   مبارزه کند، و آنها تالش می کنند ما سبز ها را طوری معرفی کنند که
 .داريم با اسالم مبارزه می کنيم

 
برگرديم سر همان فيلمی که از برادرتان در اختيار داريد که پيکر تيرخورده او 

را بر شانه های مردم نشان می دهد، راست می گوييد اين فيلم را دنيا نديده 
 است اما دنيای کوچک خانواده شما را چقدر اين فيلم دگرگون کرده است؟

   
خيلی زياد، يکی دوباری ظاهرا يکی دو شبکه انگليسی نشان داده اند اما باور 

کنيد خيلی سخت است نگاه کردن چندين باره فيلم عزيزتان که دارد ميان آن همه 
فراموشکار . اما متاسفانه ما مردم حافظه ضعيفی داريم. مردم جان می دهد

اما وقتی بيست و پنج خرداد پارسال . از مردم نبايد توقع زياد داشته باشم. هستيم
. سال گذشته خودم در خيابان بودم. را با امسال مقايسه می کنم دلم می گيرد

جنازه ها را گذاشته بودند . صحنه های کربال را در خيابان های تهران می ديديم
اما امسال بيست و پنج خرداد . گوشه خيابان و روی آن ها را پارچه انداخته بودند

مردم باز هم آمده بودند اما ديگر مثل پارسال نبود، گاهی وقت ها فکر می کنم ما 
مردم ايران خودمان باعث و بانی اين همه ظلمی هستيم که به ما می شود، چرا 
 بايد فراموش کنيم در اين يک سال چه بالهايی سرمان آورده اند و جنازه ها را 
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 کم رنگ شد" سبز"هديه تهرانی  
  

او در جريان انتخابات يکی از . اما داستان هديه تهرانی داستان جالبی است
سبزترين و پرشورترين هنرمندان ايرانی بود که شبها با روسری و دستبند سبز 

بر سقف اتومبيل خود می ايستاد و مردم را به حضور در انتخابات و رای به 
اما پس از بيرون آمدن احمدی نژاد از صندوق، . موسوی تشويق می کرد

اسفنديار رحيم . نمايشگاه عکسهای هديه تهرانی در خانه هنرمندان مسئله ساز شد
مشائی دوست نزديک و رئيس دفتر احمدی نژاد و پدر عروس او، در مراسم 

گشايش نمايشگاه در کنار خانم تهرانی نشست و معلوم شد که هزينه اين نمايشگاه 
ميليون تومان تخمين زده می شود، به دستور او از صندوق  200تا  80را که بين 

اين فاش سازی و آبروريزی موجب ! سازمان ميراث فرهنگی کشور پرداخته اند
شد که بازيگر عکاس از برگزاری نمايشگاه در جاهای ديگر منصرف شود و از 

آن پس در هيچ جای عمومی و در بين مردم آفتابی نشود تا کی آبها از آسياب 
 بيافتد؟

اما اگر می خواهيد بدانيد . از اين داستانها در يکسال گذشته کم اتفاق نيافتاده است 
نزديکی به دولتی که بدون تکيه به رای مردم بر سرکار آمده است، چه آخر و 

عکاس نامدار کشورمان را " مريم زندی"عاقبتی برای هنرمندان دارد، بايد نامه 
خطاب به وزير ارشاد بخوانيد که دعوت به حضور در همايشی با حضور هفتاد 

هنرمند ديگر و دريافت نشان هنری از دست رئيس جمهوری را رد کرده و برای 
تا زمانی که شرايط چنين باشد از "گرفتن آن اشتياقی در خود احساس نمی کند و 

 !"دريافت چنين نشانهائی معذور است
  

 عدم اشتياق برای دريافت نشان از احمدی نژاد
  

متاسفانه : "مريم زندی در بخشی از نامه خود به سيد محمد حسينی نوشته است
در حالی که تعدادی از عکاسان ايرانی فقط به جرم عکاسی، يعنی انجام وظيفه 
شان، مورد ضرب و شتم و زندان قرار گرفته اند و در زندان يا بيرون منتظر 

احکامشان هستند و تعدادی از عکاسان حرفه ای و غيرحرفه ای ما از ترس 
جان، سرگردان در اقصی نقاط دنيا و در شرايط بسيار نامناسب هستند و در 

حالی که من حتی از دست گرفتن دوربينم در خيابان بايد بترسم و امکان انتشار 
کتاب عکس خود و بعضی از همکارانم بدون سانسورهای سليقه ای ميسر نمی 

باشد، در چنين شرايطی برای گرفتن اين مدرک دليل و اشتياقی در خود احساس 
 ".نمی کنم

" چهره ها"مريم زندی که چند کتاب پرتره او از شاعران وهنرمندان با عنوان  
شهرتی بسيار دارد و برای چاپ عکسهايش از دوران انقالب تقاضای تجديد چاپ 

: کرده است، از عدم صدور مجوز برای آن مجموعه انتقاد کرده و می نويسد
. اداره کتاب وزارت ارشاد از من خواسته که عکس های انقالب را سانسور کنم"

اين اداره خواستار حذف برخی از عکس ها شده است که من با اين جريان کامال 
اين عکس ها . اين عکس ها سند تاريخی هستند و کم و زياد نشده اند.مخالفم

روايت تاريخ، بدون کم و کاست است پس کسی نمی تواند درباره نادرستی آنها 
من . به من گفته اند که در حال بررسی علمی اين عکس ها هستند.صحبت کند

مگر چه . نمی دانم عکس های انقالب را چگونه می خواهند بررسی علمی کنند
 ؟"چيز اين عکس ها عجيب است

 
 

مکتب خانه موسيقی ميرزا "بازگشت و دست به کار گشايش مرکزی به نام 
اما کسی از بزرگان موسيقی . شد" شيدا"و تشکيل دوباره گروه موسيقی " عبداله

ايران در اين دوره حاضر به همکاری با وی نبود و او می رفت و می آمد تا 
هم . اينکه در دولت احمدی نژاد امکان يافت برنامه های تازه خود را اجرا کند

مکتب خانه راه افتاد و هم گروههای سه گانه شيدا تشکيل شد و چند کنسرت اجرا 
 .کرد

در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری و وقايع پس از آن، هيچ اثری از  
برعکس، . لطفی در همراهی با جنبش سبز و دفاع از رای مردم وجود ندارد

خرداد سال گذشته،  25شاگردان او تعريف می کنند که پس از راهپيمائی بزرگ 
وقتی تعدادی از آنان فردای پس از راهپيمائی با دستبندهای سبز وارد کالس می 

هائی در آموزشگاه او " جنگولک بازی"شوند، داد استاد درمی آيد که جای چنين 
حاال به قدردانی از حمايت وزارت " چپ"اين امر نشان می دهد که لطفی ! نيست

 .شده است" راست"ارشاد احمدی نژاد چقدر 
 86موسيقی دان صاحب نام کشورمان، اين قدردانی را قبل از آن و درشهريور  

نشان داده بود و گفت و گو کننده هم کسی " کيهان فرهنگی"در گفت وگوئی با 
لطفی در آن گفت . نبود جز مهدی کلهر مشاور فرهنگی و رسانه ای احمدی نژاد

از کارهايش صحبت می کند، از دوسال " مقام معظم رهبری"و گو از حمايت 
اقامت در جنگلهای آمريکا برای تنزيه روح می گويد و به رسم حکومتيان به 

اين اواخر   .خرده می گيرد" دموکراسی ليبرال"می تازد و به " شيطان بزرگ"
" آواز"هم در نوشته ديگری زبان به انتقاد از شجريان و مشکاتيان می گشايد که 

ساخته اوست و از مرگ زودهنگام " بيداد"خواندن را او به شجريان آموخته، 
دختر " آوا مشکاتيان"همان نوشته ای که . مشکاتيان هم پيشاپيش خبرداشته است

: پرويز و نوه شجريان را وادار می سازد در نامه ای خطاب به پدرش بنويسد
بی شک تاريخ بزرگان را به قضاوت خواهد نشست و مردمان خود نيک می "

دانند کدامين هنرمند مهر مردم و وطن به دل داشت و که از برای سوسوزدنهای 
 "بی فروغ حرمت می شکند؟

سخنرانی در حضور محمد حسينی وزير ارشاد که در آن لطفی رئيس جمهوری  
خطاب می کند، تير خالصی " دکتر احمدی نژاد رئيس جمهور محترم"تقلبی را

دراين سخنرانی که اوايل . است که استاد به شهرت و محبوبيت خود زده است
خرداد و در پايان نشست روسای شعب انجمن دولتی موسيقی ايران ايراد شد، 

لطفی به احمدی نژاد پيشنهاد می کند که در کارگروههائی که در سفر به 
اگر . استانهای مختلف تشکيل می دهد، ازاهالی موسيقی نيز استفاده کند

ديدگاههای جوانان اهل موسيقی را در سايتها و وبالگهای گوناگون دنبال کنيد، 
با شعر هوشنگ ابتهاج و صدای " ايران ای سرای اميد"متوجه می شويد سازنده 

 شجريان در آغاز انقالب، حاال چگونه از چشمها افتاده است؟
  

 مجيد انتظامی، شريفی نيا و افتخاری دربيت رهبری 
  

مجيد انتظامی موسيقی دان و آهنگساز برجسته که بخصوص در زمينه موسيقی 
فيلم آثار ماندگاری دارد، از همان آغاز جنبش سيز برای تغيير در ايران، 
روزی . برخالف پدرش عزت اله انتظامی آقای بازيگر، از مردم فاصله گرفت

" وطن فروش"که هيئت مديره خانه موسيقی ايران تصميم گرفت در مقابل 
خواندن کيهان شريعتمداری به دفاع از شجريان بيانيه ای منتشر کند، هر چه 

اما پس از انتخابات شبهه دار و در ديدار . گشتند مجيد انتظامی را نيافتند
هنرمندان دست چين شده با رهبر، او و چند نفر ديگر مانند محمد شريفی نيا 

روی زيلو چهار زانو نشسته و ) خواننده پاپ(و احسان خواجه اميری ) بازيگر(
در . بودن خود را ثابت کنند" خودی"بعد پشت سر آقا به نماز قامت بستند تا 

آستانه عيد و همزمان با سفر اسفنديار رحيم مشائی به کشورهای اروپائی نيز 
با صرف ميليونها تومان هزينه " سمفونی صلح"آخرين ساخته آهنگساز با عنوان 

در شهرهای مختلف به روی صحنه رفت اما همه جا با اعتراض ايرانيان سبز 
را از " از کرخه تا راين"مواجه شد که حاال ديگر سازنده موسيقی فيلم ارزشمند 

 .خود نمی دانستند
عليرضا افتخاری هم از آنانی بود که قبل از انتخابات تکليف خود را روشن  

درهمايش های انتخاباتی احمدی نژاد می . کرده و از سبزها فاصله گرفته بود
رفت و برنامه اجرا می کرد که نتيجه اش گزينش او بعنوان چهره ماندگار هنر 

می گويند در مراسم امسال . اصفهان و دريافت جايزه از دست احمدی نژاد بود
علم و ادب و فرهنگ ايران، افتخاری بخاطر حضور در " چهره های ماندگار"

هنری بيت رهبری، حمايت از احمدی نژاد قبل و بعد از انتخابات و /محافل ادبی
همکاری و همراهی نزديک با صدا و سيمای ضرغامی، بعنوان چهره ماندگار 

يا شايد اين عنوان قبل از او به استاد لطفی . موسيقی ايران معرفی خواهد شد
 برسد؟
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بودند، عميق ترين رابطه ها را با آقای منتظری برقرار کرده و او را پدربزرگ 
آيت اهللا منتظری  .مردم دنبال حقيقت و عدالت هستند. معنوی جنبش سبز ناميدند

هم يک روحانی سنتی بود که حقيقت و خلوص گفتارش و ايستادگی اش برای 
 .عدالت تحسين موافق و مخالف منصف را بر می انگيخت

 در انتها به متفکران و روشنفکران دينی هم عرض می کنم با نهادهای سنتی 
مخاطب نوگرايی مذهبی تان را هم در ميان جامعه . مذهبی، ستيز بی فرجام نکنيد

مشروعيت مذهبی بی ترديد برای بقای قدرت حاکمان . مدنی بيابيد نه در قدرت
مانند اکسيژن است، و روحانيت در حال حاضر تنها نهادی است که می تواند 

مخالف خوانی با  .مشروعيت هم لباسان حاکم و جائر خود را به پرسش بگيرد
 .چنين نهادی نه بهره ای از خرد دارد نه بهره از انصاف

نوگرايی مذهبی در حقيقت هم ميان روحانيت و مردم نشسته است و هم ميان 
اگر نگاهی به جوامع پيشرفته و دموکراتيک بيندازيد می . سکوالريزم و مردم

بينيد که بجز يکی دو مورد در تمام دموکراسی ها مذهب نقش اصيل خود را در 
نهاد های سنتی با مردم حفظ کرده است و حتا در بعضی مانند آمريکا نهادهای 

در کشوری مانند دانمارک حتا شهروندان . مذهبی قدرتمند تر هم شده اند
و از . غيرمذهبی هم به کليسا به عنوان يک نهاد سنتی و فرهنگی کمک می کنند

 .اين مثال ها بسيار است
 

 تقابل مراجع و جمهوري اسالمي
 پويان فخرايی

 
 
 
 
 
 

 :روزآنالين
ای  ی علميه اين شهر نقش برجسته در تاريخ نگاری جمهوری اسالمی، قم و حوزه

اهللا خمينی به عنوان يک مرجع تقليد و تاکيد بر پسوند  نقش آيت. بازی می کند
اما در نگاهی غير . مثالی ديگر از اين اهميت است) با محوريت فقه(اسالمی 

ی علميه و حکومت جمهوری اسالمی، نه  ی حوزه رسمی به متن روابط سه دهه
هايی  تنها خبری از آرامش و حمايت ادعايی حوزه از حکومت نيست که درگيری

بديل است و گاهی دامن بلند پايه ترين  شود که در تاريخ اين حوزه بی ديده می
 .مراجع شيعه را نيز گرفته است

  
 ی اول دهه

ها بسيار  در هر دهه از عمر جمهوری اسالمی، شدت و حدت اين درگيری
ی اول حکومت جمهوری اسالمی و با حضور روح  در دهه. متفاوت بوده است

اهللا خمينی، که خود يک مرجع تقليد شناخته شده بود و از اقتدار و جذابيت ذاتی 
 . تر داشت برخوردار بود اين برخوردها شکلی چالشی

اهللا خمينی، به محض ثبات يافتن حکومت انقالبی و  ی حکومت آيت در دوره
درگيری . شروع جنگ هشت ساله، حذف گروههای مختلف و منتقدين شروع شد

ها  قسمتی از اين درگيری. اهللا خمينی برای بسياری نتيجه ای سنگين داشت با آيت
تراز او باقی مانده يا با  اهللا خمينی و حوزويان هم از سالهای قبل از انقالب بين آيت

اهللا خمينی فرصتی برای تسويه حساب  زعامت او ايجاد شده بود و زمام داری آيت
 .او با مخالفانش شد

  
 اهللا سيد کاظم شريعتمداری آيت

اهللا  يکی از مهمترين اتفاقات دهه ی اول انقالب مربوط به ماجرای حصر آيت
-1284شريعتمداری متولد . اهللا خمينی بود شريعتمداری پس از مخالفت او با آيت

او با . يکی از مراجع تقليد شيعه بود که در آذربايجان به دنيا آمده بود 1365
اهللا حاج شيخ عبدالکريم حائری، بنيانگذار  اهللا خمينی در کالسهای درس آيت آيت

به  1340اهللا بروجردی در سال  ی علميه قم همدرس بود و بعد از فوت آيت حوزه
" مراجع ثالث"اهللا گلپايگانی به عنوان يکی از  اهللا مرعشی نجفی و آيت همراه آيت

 . شهر قم مطرح بود
ها مخصوصا از نظر علمی اتفاقی غير عادی نيست ولی اتفاقی  اختالف حوزوی
اهللا شريعتمداری را غير عادی می کند گذر از  اهللا خمينی و آيت که اختالف آيت

 .سطح نظری، اختالفات و حسابرسی عملی بعد از شروع جمهوری اسالمی است
 اهللا شريعتمداری به  با مطرح شدن جريان اعترافات صادق قطب زاده، نام آيت

 اكنون نوبت آن است كه مراجع را خطاب كنيم
 مهدی جاللی

 
 
 
 

 
 :گويانيوز

حجت االسالم احمد منتظری در نامه ای ضمن شرح ماجرای حمله به دفتر آيت 
اين نامه لحن عتاب . اهللا منتظری، از مراجع تقليد درخواست کمک کرده است

آقای احمد  .آميزش، در مسير همدلی است آميز نداشته و با وجود بيان هشدار
منتظری در اين نامه يک تظلم خواهی صادقانه کرده و درعين حال قصور گذشته 
حوزه علميه قم را دلسوزانه تذکر داده است و در انتها با صميميتی تاثير برانگيز 

 .آور شده است و فروتنانه، به مراجع وظيفه تاريخی و مذهبی شان را ياد
در نظر داشته باشيم که آقای احمد منتظری و خانواده ايشان سال ها توسط حوزه 

با اين حال نامه ايشان محبت آميز، . قم مورد اجحاف و در انزوا قرار گرفته بودند
در اين . بی تکلف، و هدف آن جدی است و واکنش روحانيت را طلب می کند

که همچنين بسيار حساس و دقيق است و می تواند سرنوشت ساز نيز  -مکالمه 
خواسته تظلم خواه نيز . تظلم خواه نقش خود را به کمال انجام داده است - باشد

 .خواسته ای انجام پذير و قابل توقع از مخاطب آن است
پيداست که اکنون نوبت مراجع و روحانيان است که بايد درمقابل اين آزمون 

مراجع قاعدتا در مورد موضوعی به اين حساسی تمايل . تاريخی تصميم بگيرند
اين نکته را بايد . دارند که در چارچوب نقش نهادی و سنتی خود ظاهر شوند

چرا که جامعه مدرن جامعه ای نيست که سنت در آن قربانی شود . فرخنده بداريم
بلکه جامعه ای مدرن است که اعضای آن در نقش نهادی خود به کنش بپردازند، 

 .چه سنتی چه مدرن
را هم که مبين رفتارنهادی روحانيت است،  »حکم«حجت است و  »موضوع»

پس اين جا فقط بحث تشخيص در  .دستورات شرع روشن و مشخص کرده است
 .دفاع از عدالت است که روحانيت شيعه همواره خود را مدافع آن دانسته است

حمله اوباشی که خود را فرزندان سيد علی خامنه ای می نامند و پس از غارت و 
تخريب شان دادگاه ويژه روحانيت می رود و دفتر را پلمپ می کند بی ترديد يک 

اميدواريم که کشتن نداها و سهراب ها و روح . حجت کامل برای مراجع است
االمينی ها همان طور که برای آيات عظام منتظری، صانعی، اردبيلی، صافی، 

شبيری زنجانی، بيات و ديگران حجت بود و هرکدام به نحوی واکنش نشان 
دادند، مراجع اتفاقات اخير را هم در همان امتداد ببينند و بداند که طرف مقابل 

بنابراين اقدامات  .هيچ چيزی جلودارش نيست و از هيچ اقدامی دريغ نخواهد کرد
 .پشت پرده اثر گذار و متوقف کننده نبوده و اقدامی صريح را می طلبد

وقتی که قرار است آقای حسن خمينی درمقابل چشمان آقای رفسنجانی مورد 
نه تقيه مراجع . سخره و بعد تفقد قرار بگيرد، اين يک پيام صريح و روشن است

اگر روشی . و نه ريش سفيدی سياسی آقای رفسنجانی ديگر اثرگذار نخواهد بود
 .نتيجه نمی دهد نمی توان کماکان آن را بکار بست به اميد روزی که نتيجه بدهد
متاسفانه در جامع استبداد زده ما چه روحانيان چه هرکسی ديگری تحت تاثير 

بنا نيست در . فرهنگ استبدادی آن عمل می کنند و در واقع به استبداد می افزايند
خصوصا نسبت به کسانی . جامعه از کسی شاه بسازيم و بعد از اين شاه بترسيم

. که روزی از شاگردان و يا هم مباحثه های دوران طلبگی روحانيان بوده اند
چرا نبايد مرجعيت . آری استبداد امروز از هم مباحثه های ديروز نشات می گيرد

يک تذکر جدی و از سر شفقت به رهبری بدهد؟ امر به معروف و نهی از منکر 
به حاکم اسالمی وظيفه کيست؟ آيا اگر تذکر خصوصی کارگر نيفتاد نبايد تذکر 

عمومی داد؟ آيا دست آخر نبايد براعت جست؟ اگر يک مسلمان بخواهد بداند کدام 
 قرائت، شيعه حقيقی است، تکليف چيست؟

بدون ترديد هيچ گاه در تاريخ روحانيت شيعه تا به اين حد اعتبار روحانيت شيعه 
در معرض خطر نبوده و چه بسا گذشت زمان اين فرصت تاريخی را برای 

اين فرصت تاريخی است چون اولين بار است که . احيای عزت روحانيت بگيرد
نام شيعه در اين ابعاد در معرض قضاوت جهانيان و ايرانيان قرار گرفته است و 

هرچه افکار عمومی نسل های آينده اين دنيای بهم تنيده در مورد شيعه قضاوت 
کند، مسئول آن عملکرد کنونی روحانيت شيعه بعنوان محافظان اين مذهب خواهد 

آيت اهللا منتظری به حق در احيای منزلت و حق گرايی روحانيت نقش  .بود
پديده ای که برای من تا يک سال پيش به هيچ وجه قابل پيش بينی . بزرگی آفريد

 نبود اين بود که می ديدم که بسياری از هم نسالن ام که از مذهب رانده شده 
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گواهی کردن مقام مرجعيت او و تالش برای راضی کردن گروهی از روحانيون 
برجسته شهرهای قم و مشهد توانست خطر محاکمه را از خمينی دور کند و شاه 

 .به تبعيد او رضايت بدهد
از علمای اعلم حوزه های عراق  1342اهللا شيرازی نيز در پی واقعه ی سال  آيت
اهللا خوئی درخواست می کند که به شاه  اهللا شاهرودی و آيت اهللا حکيم، آيت آيت

اهللا خمينی تلگراف بزنند و اين تلگرافها به  ايران در اعتراض به زندانی شدن آيت
اهللا خمينی او را از  اهللا شريعتمداری مبنی بر مرجعيت آيت همراه گواهی آيت
 .زندان شاه رهانيد

  
 اهللا سيد ابوالقاسم خويی آيت

اهللا ابوالقاسم خويی معروفترين  اهللا خمينی، آيت يکی ديگر از مخالفان حوزوی آيت
های شيعی است چنان که آرا و عقايد او  چهره جهان تشيع تا به امروز در حوزه

اهللا  اهللا خمينی و آيت درگيری آيت. همچنان در حوزه تاثيرگذار و مورد بحث است
حضور پر سرو صدای . گردد خويی به سالهای سکونت خمينی در نجف باز می

اهللا و همچنين ايفای  های فقهی نو گرايانه اين آيت اهللا خمينی در نجف و نگاه آيت
ی نجف و اجتناب از سياست در اين  های سنتی حوزه نقش سياسی در مقابل نگاه

شهر مقدس برای شيعيان موجبات کدورت بسياری را در بين اهالی حوزه با 
اهللا خمينی و  و قدرت يافتن آيت 57با پيروزی انقالب . اهللا خمينی پديد آورد آيت

هواداران او، و همچنين سرکوب شيعيان و حوزه های ايشان توسط دولت بعثی، 
 .های گذشته پديد آمد فرصتی برای حسابرسی کينه

اهللا خمينی با او  اهللا ابوالقاسم خويی به علت اختالف شخصی آيت هواداران آيت
های وی نسبت به  هميشه در محدوديت در ايران به سر بردند و به دليل مخالفت

خمينی نمايندگان وی اجازه نداشتند در بعثه ايران در زمان حج حضور يابند و يا 
وجوهات برای او بفرستند و کسانی چون شيخ محمد يزدی و شيخ احمد جنتی هم 

اهللا خوئی از تريبون نماز جمعه  اهللا خمينی نسبت به آيت با اطالع از نظر آيت
 .کنايه هايی را نثار وی می کردند

  
 اهللا سيد محمد روحانی آيت

اهللا خويی که در سالهای محدوديت حزب بعث برای شيعيان  يکی از شاگردان آيت
او فقيهی بود که بسياری از . مجبور به ترک عراق شد سيد محمد روحانی بود

 . مراجع فعلی شاگردان او بودند
اهللا روحانی  اهللا خمينی در آن زمان سندی جعلی در مورد ارتباط آيت هوداران آيت

عدم موضعگيری قاطع خمينی موجب گاليه علمای   با ساواک منتشر کردند که
اهللا خمينی و  بعد از انقالب و بر مسند نشستن آيت. عراق از اين اقدام شده بود
اهللا خمينی اين مساله به حبس خانگی سيد محمد  قدرت يافتن هواداران آيت

ی خود  در خانه 1376تا زمان مرگ در سال  1364او از سال . روحانی انجاميد
 .در حصر بود

  
 اهللا سيد محمد صادق روحانی آيت

اهللا  اهللا محمد روحانی و از شاگردان آيت و برادر کوچکتر آيت 1305وی متولد 
و در اعتراض به نحوه برگزيدن قائم  1364او در سال . ابوالقاسم خويی است

سال  15اهللا خمينی واقع شد و برای مدت  مقام رهبری مورد هجوم طرفداران آيت
 .در حصر به سر برد

  
 اهللا سيد حسن طباطبايی قمی آيت
شمسی از روحانيانی است که از قطب  1290اهللا حسن طباطبايی قمی متولد  آيت

او تحصيالت خود را در مشهد شروع کرد و به . مذهبی ايران مشهد سر بلند کرد
به  1342عراق برای ادامه تحصيالت مهاجرت کرد و در پی اعتراض سال 

او در سالهای پس از . اهللا خمينی از قم به خاش تبعيد شد خاطر حمايت از آيت
انقالب به خاطر مخالفت با اصل واليت فقيه و جايز ندانستن جنگ با يک کشور 

اهللا خمينی مورد غضب واقع شد و تا پايان عمر خود در  مسلمان از سوی آيت
اهللا  در محدوديت و حصر زندگی کرد و بارها مورد تعرض هواداران آيت 1386

 . خمينی قرار گرفت
  

 آيت اهللا شيخ مهدی حائری يزدی
هجری شمسی، فرزند بنيانگذار حوزه علميه قم،  1301مهدی حائری يزدی متولد 

آيت اهللا شيخ عبدالکريم حائری يزدی و عموی همسر سيد مصطفی خمينی، 
درجه  1330او که در سال . فرزند ارشد بنيانگذار جمهوری اسالمی، است

اهللا بروجردی کسب کرده به نمايندگی از ايشان به  اجتهاد خود را از مرحوم آيت
او از . کند ی خود را از آنجا اخذ می رود و دکترای فلسفه آمريکا و کانادا می

 حاميان دکتر محمد مصدق بوده است و در دولت مهندس بازرگان به عنوان سفير 

اين واقعه با . اهللا خمينی مطرح شد عنوان يکی از حاميان کودتا و ترور آيت
اهللا شريعتمداری اين  به گفته نزديکان آيت. اعترافات تلويزيونی او کامل شد

 . اعترافات تحت فشار از ايشان اخذ شده بود و به کلی نادرست بوده اند
اهللا منتظری که در آن زمان قائم مقام رهبری بود،  همچنين در خاطرات آيت

وقتي آه آقاي قطب زاده را بازداشت آردند ما : "درباره ی اين جريان آمده است
شنيديم آه ايشان سوء قصدي راجع به مرحوم امام داشته و در چاهي نزديك محل 
سكونت ايشان موادي آار گذاشته اند آه آشف شده و آقاي شريعتمداري هم از اين 

روزي آقای حاج احمد آقا در قم به منزل ما آمد و در . موضوع اطالع داشته اند
امشب : "حالي آه آقاي حاج سيد هادي نيز حضور داشت به نحو تهديد آميز گفت

گويد، شما  قطب زاده در تلويزيون مطالبي را راجع به آقاي شريعتمداري مي
بعد شب مصاحبه آقاي قطب زاده !" مواظب باشيد حرفي نزنيد و چيزي نگوييد

از تلويزيون پخش شد و در اين راستا بود آه به سراغ آقاي شريعتمداري رفتند و 
بعدا شنيدم آقاي حاج احمد آقا . من از صحت و سقم قضايا بي اطالع بوده و هستم

در زندان سراغ آقاي قطب زاده رفته و به او گفته است شما مصلحتا اين مطالب 
آنند، ولي باالخره او را اعدام  را بگوييد و اقرار آنيد و بعد امام شما را عفو مي

آردند؛ و باز بعدها از طريق موثقي شنيدم آه جريان ريختن مواد منفجره در چاه 
نزديك محل سكونت مرحوم امام بكلي جعلي است و واقعيت نداشته است و 

 ."منظور فقط پرونده سازي براي مرحوم آقاي شريعتمداري بوده است
اهللا شريعتمداری، او در خانه زندانی شد و تا سال  در پی اعتراف تلويزيونی آيت 

سرانجام در پی وخامت حال به يکی از بيمارستانهای . از آنجا بيرون نيامد 1365
جسد او توسط . درگذشت 65فروردين  14تهران منتقل شد و چند روز بعد در 

او شبانه و تنها با حضور معدودی از . ماموران امنيتی ربوده و به قم منتقل شد
اعضای خانواده به خاک سپرده شد و حتی بر خالف وصيت اش از نماز گزاردن 

بر پيکرش و ) از فقيهان نامدار قم و برادر امام موسی صدر(اهللا رضا صدر  آيت
همچنين بر طبق خاطرات . نيز از برگزاری مراسم ختم جلوگيری به عمل آمد

سيد رضا صدر اين شايعه مطرح است که تمام محدوديتها برای   اهللا آيت
اهللا خمينی ايجاد شده  اهللا شريعتمداری به دستور آيت خاکسپاری و مراسم ختم آيت

 .است
  

 اهللا سيد محمد حسينی شيرازی آيت
اهللا  اهللا خمينی برايش بسيار گران آمد آيت مرجع تقليد ديگری که مخالفت او با آيت

او از نوادگان ميرزای شيرازی رهبر نهضت . سيد محمد حسينی شيرازی است
 44در شهر نجف عراق به دنيا آمد و تا سن  1307تنباکو است که در سال 

او که از معارضين حکومت بعث عراق بود در . سالگی در کربال زندگی کرد
از عراق به کويت رفت و با وقوع   و در پی صدور حکم اعدام 1352سال 

 .در قم سکنی گزيد 1357انقالب 
در پی پيروزی انقالب به او منصبهايی از جمله امامت جمعه اهواز و نمايندگی 

شود که او يکسره اين مناصب را رد  ولی فقيه در استان خوزستان پيشنهاد می
از . کند اهللا خمينی اشکاالت فراوانی وارد می ی زمام داری آيت کرده و به شيوه

اهللا خمينی درخواست برای تعدد و آزادي تشكيل احزاب،  آيت  جمله انتقادات او به
تشكيل شوراي رهبري در مقابل رهبري يكنفره و تطبيق قوانين حكومت با اسالم 

او حکم به حرمت جنگ   ی ايران و عراق است و در پی شروع جنگ هشت ساله
 . شود که او در خانه خود حبس گردد اين انتقادات باعث می. با مسلمين می دهد

های دوم و سوم عمر جمهوری اسالمی نيز  درگيری های او و حکومت در دهه
ادامه داشت و در سالهای حصر خانگی نيز شاگردان و نزديکان او بارها 

ی او مورد تعرض حاکميت قرار  ی زندان شدند و خانواده بازداشت و روانه
در منزل شخصی خود در ( 1380ی سوم و با مرگ او در سال  در دهه. گرفت

ی وی از منزل برای تشييع جنازه به  ، حاميان حکومت هنگام خروج جنازه)قم
او توسط نيروهای حامی . ربايند کنند و جنازه ی او را می هواداران او حمله می

شود که  حکومت در قسمت زنانه حرم حضرت معصومه به خاک سپرده می
در سالهای بعد نيز بارها . دسترسی به محل دفن او برای هوادارانش ميسر نباشد

ی او مورد  به مراسم عزاداری که برای او تشکيل شده بود حمله شد و مقبره
 .هجوم نيروهای ناشناس قرار گرفت

ی  اهللا شيرازی غير از اشتراک در هزينه اهللا شريعتمداری و آيت ی آيت در پرونده
ی اشتراک ديگری  اهللا خمينی پرداختند، نقطه گزافی که اين دو در مخالفت با آيت

ی شاه در سال  اهللا خمينی از محکمه نيز وجود دارد و آن تالش برای رهانيدن آيت
خمينی بعد از يک سخنرانی شديد الحن عليه شاه در خرداد آن سال . بود 1342

تالش ها و . بازداشت شد و شايع شده بود که شاه در پی محاکمه و اعدام او است
همراهی اين افراد نقش بسزايی در عقب نشينی شاه از موضع خود و رضايت به 

 .اهللا خمينی داشت تبعيد آيت
 اهللا خمينی، آقای شريعتمداری با  و زندانی شدن آيت 1342در پی وقايع سال 
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، 1389يکصد روز بعد، در پی فوت همسر او در روزهای آغازين بهار . شود می
نيروهای امنيتی پيکر همسرش را ربودند و تنها دقايقی برای نماز در حرم حضرت 

ی اندکی مانده به  معصومه در قم در اختيار خانواده گذاشتند و بعد از آن نيز در فاصله
 .گرداندند محل تعيين شده برای تدفين جسد را باز 

ی سوم،  ای با يافتن متحدانی در مراکز قدرت جمهوری اسالمی و با شروع دهه علی خامنه
او اگر چه . سعی کرد جايگاه خود را در حوزه تثبيت و به مخالفان اش در حوزه حمله کند

اهللا منتظری را از حصر خارج کند اما با به قدرت رسيدن  در اين دهه مجبور شد که آيت
و ناتوانی دولت محبوبش در اداره کشور به ويژه در اقتصاد،  1384نژاد در سال  احمدی

 .روابط او و حوزه به شدت تيره شد
از مهمترين . گروهی از حوزويان در اين دهه به صورت علنی و ضمنی بر او تاختند

ی کناره گيری آيت اهللا طاهری اصفهانی از امامت جمعه  مخالفتهای علنی اين دوره نامه
 .اصفهان بود

  
 آيت اهللا سيد جالل الدين طاهری اصفهانی

در اصفهان و از شاگردان مهمترين استاد اصول فقه در قم، آيت اهللا  1305او متولد سال 
ی اين  اهللا خمينی است که پيش از انقالب به امامت جمعه محقق داماد و از نزديکان آيت

. اهللا خمينی از نزديکان و از اقوام سببی او بوده است شود و تا فوت آيت شهر منصوب می
در . ای به رهبر جمهوری اسالمی نوشت و او را به باد انتقاد گرفت نامه 1381او در سال 

پی اين نامه فشارها به بيت او فزونی يافت و انتشار متن نامه و واکنشهای آن، در 
 .های کشور ممنوع شد روزنامه

در سالهای دولت محمود احمدی نژاد او به انتقادات خود ادامه داد و با شروع اعتراضات  
ی رياست جمهوری به صف حاميان معترضين  مردمی به نتايج انتخابات دهمين دوره

اهللا منتظری در  فرزند او در پی فراخوان وی برای برگزاری مراسم رحلت آيت. پيوست
 .اصفهان بازداشت و پس از چند روز آزاد شد

  
 اهللا شيخ يوسف صانعی آيت

اهللا خمينی و از نزديکان او در  و از مهمترين شاگردان آيت 1316اين مرجع نوگرا، متولد 
او که نسبت به ساير مراجع فعلی جوانتر است در سال . رود بعد از انقالب به شمار می

نام وی از نامهای غايب در فهرست مراجع . ی خود را منتشر کرده است رساله 1372
 . مورد نظر جامعه مدرسين بود

او در سياست به حمايت از گروههای چپ مشهور است و از معدود مراجعی بود که به 
ی هفتم و هشتم جمهوری  صورت مستقيم از محمد خاتمی رييس جمهور نوگرای دوره

نژاد از صراحت کالمی بی  همچنين در انتقاد از محمود احمدی. کرد اسالمی حمايت می
او بعد از انتخابات رياست جمهوری سال . سابقه نسبت به ديگر مراجع برخوردار است

ی  از حاميان پر و پا قرص جنبش مخالفان دولت بود و دفتر او بعد از تشييع جنازه 1388
ی  همچنين جامعه. ای واقع شد اهللا خامنه آيت اهللا منتظری مورد حمله طرفداران آيت

مدرسين حوزه ی علميه در اطالعيه ای، سلب صالحيت وی برای مرجعيت را اعالم کرد 
 .اما با واکنش تند برخی از نهادهای دينی و سياسی روبرو شد

  
 اهللا سيد محمد علی دستغيب آيت

در يک خانواده روحانی است و از نزديکان و  1313اهللا اهل شيراز، زاده  اين آيت
ای از  او همچنين دوره. اهللا خمينی قبل و بعد از انقالب به شمار می رود شاگردان آيت

او که از حاميان رهبری . اهللا خويی به سر برده است تحصيل خود را در نجف و نزد آيت
رود بعد از روی  ای در جلسه مجلس خبرگان برای تعيين رهبری به شمار می اهللا خامنه آيت

ی منتقدين حوزوی رييس دولت نهم درآمد و در پی  کار آمدن محمود احمدی نژاد، به جرگه
ی رياست جمهوری، به حامی اعتراضات مردمی تبديل  برگزاری انتخابات دهمين دوره

 .شد
در پی انتقادات تند او از رهبر جمهوری اسالمی، مسجد، محل نماز و مدرسه تحت 

 .ای واقع شد اهللا خامنه ی حاميان آيت مديريت او مورد حمله
ی  به نظر می رسد با شروع دهه. آنچه گذشت همه ی برخورد حاکميت با حوزويان نيست

چهارم عمر جمهوری اسالمی و افزايش قدرت نظاميان بنيادگرا در ارکان نظام جمهوری 
اسالمی اين برخوردها بيشتر هم بشود؛ چنان که در ماههای گذشته نيز برخوردهای لفظی 

برخوردهايی که . ای گزارش شده است اهللا خامنه تندی بين مراجع تقليد و فرستادگان آيت
حکايت از آن دارد که حوزويان، حاضر به پذيرفتن نظر رهبر جمهوری اسالمی و 

 .حکومت بالمنازع محمود احمدی نژاد نيستند

او همچنين از مخالفان نظريه واليت فقيه . ايران در آمريکا مشغول به فعاليت بوده است
 .بود

اهللا خمينی به  او اگر چه در سالهای عمر جمهوری اسالمی به خاطر رفاقت ديرينه با آيت
، دچار محدوديت 1378اهللا شريعتمداری دچار نشد اما تا پايان عمر خود،  سرنوشت آيت

 .بود
  

 اهللا سيد رضا صدر آيت
اهللا  فرزند يکی از مراجع ثالث قم قبل از ورود آيت 1307اهللا سيد رضا صدر متولد  آيت

او دايی همسر سيد احمد خمينی ديگر فرزند بنيانگذار . بروجردی به اين شهر است
اهللا ابوالقاسم  وی و برادرش امام موسی صدر از شاگردان آيت. جمهوری اسالمی است

 .خويی هستند
اهللا شريعتمداری و از زعمای حوزه بعد از روی کار آمدن جمهوری  او که از نزديکان آيت

اهللا شريعتمداری بنا به وصيت آن مرحوم موظف به  اسالمی است، پس از فوت آيت
گذاردن نماز ميت شد که با ممانعت ماموران امنيتی از انجام آن بازماند و توسط اداره 

 .اطالعات قم بازداشت شد
اهللا  را مهمترين قربانی حکومت آيت" اسالم"او در انتقادی عريان از جمهوری اسالمی، 

ی آگاهان  به گفته . اهللا خمينی بسيار گران آمد خمينی دانست و اين جمله بسيار بر آيت
اهللا العظمی سيد رضا صدر در حوزه قم نبود وی نيز  مسائل حوزه اگر پايگاه مستحکم آيت

هرچند که به خاطر اين انتقادات عريان  به سرنوشتی بدتر از شريعتمداری دچار می شد، 
 .وی در سالهای پايانی عمر در محدوديتهای فراوانی به سر برد

همچنين در مورد برادر ديگر او، امام موسی صدر، به دليل ناراحتی برخی از هواداران 
خطاب شود، هيچگونه " امام"اهللا خمينی از اينکه يکی ديگر از علمای شيعه با لقب  آيت

و حتی شنيده  پيگيری خاصی در مورد وضعيت وی از سوی جمهوری اسالمی انجام نشد 
می شود از کانال جالل الدين فارسی نيز پيامی به معمر قذافی فرستاده شده که ايران هيچ 

 .دخالتی در ماجرای برخورد قذافی با امام موسی صدر نخواهد کرد
  

 دهه دوم و سوم
حاکميت جمهوری اسالمی در دهه های دوم و سوم عمر با درگذشت بنيانگذار خود، قدرت 

 . فقهی خود را در مقابل حوزه از دست داد
" حجت االسالم"اهللا خمينی پيش از رسيدن به پست رهبری تنها با پيشوند  جانشين آيت 

شد و سابقه تدريس کوتاهی در حوزه داشت و با در قيد حيات بودن افرادی  خطاب می
ای که  آيت اهللا خامنه. اهللا اراکی، جايگاه او بسيار ضعيف بود اهللا گلپايگانی و آيت چون آيت

بر مراکز قدرت جمهوری اسالمی تسلطی نداشت، ترجيح داد که خود را با بزرگان 
های خود را در سطح هواداران مراجع منتقد محدود  ی قم درگير نکند و تنها درگيری حوزه
ی  ی اول خارج کردن جامعه مدرسين حوزه ای در دهه اهللا خامنه تنها اقدام موثر آيت. کرد

در همين . علميه قم از دست مراجع حوزه و تبديل اين جامعه به يک نهاد حکومتی بود
های علميه در تمام سالهای رونق  دوره بود که برای اولين بار و برخالف سنت رايج حوزه

اهللا اراکی  اين نهاد بعد از فوت آيت. حوزه، يک نهاد دولتی به تعيين مرجع تقليد دست زد
به انتشار نام هفت نفر به عنوان مراجع تقليد دست زد، که در جايگاه سوم فهرست، نام 

 .خورد ای به چشم می اهللا خامنه آيت
ی عمر جمهوری اسالمی  اهللا منتظری که در هر سه دهه همچنين درگيری حاکميت با آيت

 .ای وارد فازهای ديگری شد اهللا خامنه ادامه داشت توسط آيت
  

 اهللا شيخ حسينعلی منتظری آيت
اهللا خمينی که به خاطر مخالفت با او هزينه ای گزاف  گروه ديگری از مخالفان آيت

يکی از همراهان   حسينعلی منتظری. اهللا منتظری و هوادارانش بودند پرداخت کردند؛ آيت
اهللا  بود و نسبت به ديگر ياران آيت 1342اهللا خمينی از سالهای قبل از خرداد  به نام آيت

خمينی، مرتضی مطهری، محمد حسين بهشتی، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، و سيد علی 
 . ای از مرتبه علمی باالتری در حوزه برخوردار بود خامنه

اهللا  در نجف آباد اصفهان است و اجازه اجتهاد خود را از آيت 1301منتظری متولد 
اهللا  او از شاگردان آيت. شمسی گرفته است 30و  20های  بروجردی، مرجع اعلم دهه

های  همچنين به خاطر کوشش. به زندان افتاد 1342خمينی بود و به همراه او در سال 
در پی پيروزی انقالب . بارها تبعيد و زندانی شد 1345بسيارش در راه انقالب از سال 

او به رياست مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب شد و پيشنهاد اضافه شدن اصل  1357
واليت فقيه که خود پيش از اين واضع و شارح آن بود به قانون اساسی از طرف او ارائه 

اهللا طالقانی به امامت جمعه تهران منصوب شد ولی به جای خود علی  او پس از آيت. شد
 ای را پيشنهاد کرد  خامنه

از سوی  1364پس از اين نيز در سال . و جايگاه او را به عنوان خطيب جمعه تثبيت کرد
او در . انتخاب شد) اهللا خمينی آيت(مجلس خبرگان رهبری به عنوان قائم مقام ولی فقيه 

. اهللا خمينی از منصب خود استعفا کرد ای از اختالفات با آيت و در پی سلسله 1368سال 
ای از سوی هواداران حاکميت او بارها مورد تعرض  اهللا خامنه در سالهای رهبری آيت

 . قرار گرفت و بسياری از هواداران او به زندان رفتند؛ روندی که همچنان نيز ادامه دارد
و در پی يک سخنرانی انتقادی و تشکيک در مقام فقهی رهبر جمهوری  1376در سال 

حصر او در سال . گذراند سال را در حصر می 5شود و  اسالمی به حصر خانگی دچار می
شکسته می شود و او به اعتراضهای خود نسبت به عملکرد حاکمان جمهوری  1381

کند و در پی  در منزل خود فوت می 1388او در زمستان سال . اسالمی ادامه می دهد
گروهی از هواداران و . شود هايی می ی او، شهر قم دستخوش نا آرامی تشييع جنازه

 ی وی سلب  شوند و اجازه برگزاری مراسم ختم او نيز از خانواده شاگردان او بازداشت می
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و " اوباش و لوطی ها و چاقوکش ها و قمه کش ها"در دوره ی قاجاريه در ميان
استرداران و شترداران نتراشيده دژآگاه و "و " لتوت و لشوش"گروه های 

 به مجلس و مجلسيان حمله می کردند و يا با "...اوباشان سنگلج و چاله ميدان و
 :در ميدان توپخانه شعار می دادند "کاله نمدی های محالت و اشرار ..."

 ما چای و پلو خواهيم"
 "مشروطه نمی خواهيم

 .و مردم را مورد ضرب و شتم قرارمی دادند ومی کشتند
شعبان بی " (شعبان جعفری"در دوره ی پهلوی هم دور وبر دار و دسته های 

که اينها غير .( و طيب حاج رضائی و هييت ها و دستجات مذهبی کم نبودند) مخ
  (.از مداحان الت و لش و وبش بودند

 " دراين دوره فداييان اسالم بيش از ديگر گروه های اسالمی از سيد خره ها و
خاطرات  .استفاده کردند" جاهل ها، گردن کلفت ها و الت ها و عربده کش ها

هيئت های مؤتلفه "و " فدائيان اسالم"حاج مهدی عراقی از بنيان گذاران 
 " روايت سيدخره های, منتشر شده است " ناگفته ها"که با عنوان " اسالمی

 .دوره ی پهلوی ست" مبارز و متدين
 .ها ست" سيد خره " دوره حکوت فداييان اسالم و , دوره جمهوری اسالمی 

ازحمله به کتابفروشی ها، کتاب سوزان ها، حمله به دفتر روزنامه ها، حمله به 
گردهمايی های سياسی و فرهنگی، حمله به زنان و ضرب و شتم آنان و کشتار 
مخالفين حکومت در تهران، کرمان، ترکمن صحرا، کردستان قائم شهر، بندر 

کرمانشاه گرفته تا سخنرانی اخير يکی از اين قماش در قم به , انزلی، جهرم
نمونه هايی از رفتار سيدخره , هنگام ديداراخير مهدی کروبی با آيت اهللا صانعی 

 :اکثر اينان که زمانی نعره می زدند. های حکومت اسالمی هستند
 ما همه سرباز توئيم خمينی "

 گوش به فرمان توئيم خمينی
 خمينی ی عزيزم
 "بگو تا خون بريزم

اگر تا چندی قبل هادی غفاری و .امروز خامنه ای را به جای خمينی نشانده اند
روح اهللا حسينيان و محسنی اژه ای و پور محمدی جزء سازمان دهندگان و 

طلبه " امروز گروه هايی يک دست از , فعاالن گروه های فشار و کشتار بودند 
شکل گرفته اند تا نه فقط خون دگرانديشان " ها و آخوندک ها الت و لش و وبش 

که حتی خون موسوی و کروبی و خاتمی و صانعی , و مخالفان حکومت اسالمی 
در حوزه علميه قم و ديگر حوزه های " تحول" اين . و حسن خمينی را بريزند 

علميه گام تازه ای ست تا روحانيت مرتجع گروه هايی از صنف خود و يک دست 
  .و قابل اعتماد برای فشار و کشتار سازمان دهد

اعالم , سخنرانیِ  اخير يکی ازطلبه ها و آخوندک ها ی الت و لش و وبش در قم
موجوديت اين نوع از گروه های فشار و کشتار و نشانگر نقش اين قبيل 

اين آخوندک در . حوزوی ست  -موجودات در شکل گيری اين گروه های صنفی 
نوه ی خمينی و کروبی و , ميان تکبير گويی لتوت ولشوش با عربده کشی و تهديد

سيد احمد " فرزند خلف" می خواند واز اينکه  "نانجيب" و " کثيف " صانعی را
اين به . اظهار نگرانی می کند " سرسره شده تا سرش سوار بشن و سر بخورند" 

" به نوه خمينی توصيه می کند که "بچه ی سيد علی خامنه ای " قول خودش
ما طلبه ها که " و می گويد که اگر به توصيه های آن ها گوش نکنند " کولی ندهد

او از نوه خمينی و آيت ".اينها را بزرگشون کرديم خودمونم کوچيکشون می کنيم 
" و در غير اين صورت " آدم بشن" اهللا صانعی و همفکران شان می خواهد 

اين " بچه ی سيد علی خامنه ای " نظر. خواهند گذاشت" حقشونو کف دستشون 
برای شخصيت و " است که کارهايی که نوه خمينی و همفکران اش می کنند 

 ." هيکل و هيبت شون خوب نيست
 , اين سخنرانی و جمع نشان می دهند که نه فقط سيد خره بی سيم نجف آباد تهران
که سيد خره های سراسر ايران شاگردان زيادی در حوزه علميه ی قم و ساير 

که امروز به عنوان فرزند خوانده های خامنه , حوزه های علميه پس انداخته اند
  (١. (ای بساط دارِ  جنايت در ميهنمان شده اند

 

 هاي الت و لش و وبش طلبه
 کار مسعود نقره

 
 
 
 
 
 

 :گويا نيوز
اين گروه . اند های الت و لش و وبش گروه فشار و کشتار حوزوی شکل داده طلبه

 -صنفی "است شايد نخستين گروه فشار و کشتار  اعالم موجوديت کرده" که اخيرا
های الت و لش و وبش اگرچه از  ها و آخوندک ی طلبه پديده. باشد" حوزوی

ترين نقش را در تربيت و  دوران صفوی پا گرفت اما فداييان اسالم بزرگ
 اند  های فشارو کشتار داشته دهی اينان در گروه سازمان

که , سقای ساکن خيابان بی سيم نجف آباد تهران " سيد خره" هم نسل های من 
بعد تر به خيابان پارک وليعهد و امروز به خيابان طيب حاج رضايی تغيير نام 

سيد که روزی اش را از سقايی در می آورد الت و لش و  .يافته را می شناسند
سيد روز ها از خيابان بی سيم نجف آباد راه می افتاد و از ميدان . وبش بود

خراسان و خيابان خراسان و ميدان شاه خودش را به ميدان مولوی و ميدان سيد 
توی مسير آب می فروخت و چند ساعتی توی ميدان سيد . اسماعيل می رساند 

که , و نزديک غروب با مشکی خالی با اتوبوس , اسماعيل سقايی می کرد 
توی قهوه . به بی سيم نجف آباد بر می گشت, مجانی و بدون بليط سوار می شد 

, عبای سياه رنگ اش را در می آورد, جواد خانبابا ِ"صفای رانندگان " خانه ی
قليانی , چايی می نوشيد , کاله دست بافت سبز رنگ اش را کنار عبا می نشاند 

سيد زن داشت اما می گفتند اجاق شان . چاق می کرد و بعد راهی خانه می شد
  .کور است

 "که ميانه ی خيابان بی سيم نحف آباد را به , روزی در خيابان ده متری خيام 
 , وصل می کرد ماشينی پشت سر او که از وسط خيابان رد می شد" تير دوقلو

به عنوان اعتراض رو به سوی راننده با , سيد جا خورده و ترسيده . بوق زد ه بود
به , از آن پس سيد سقا , " ! خر... ک "اشاره به آلت تناسلی خودش داد زده بود 

  .سيد خره معروف شد
 . من اما شاهد يکی دو دعوای اش بودم . سيد چند تايی دعوای اسمی هم داشت

هر نوع آبی بخوای در , اين آب که نه , آبجی : " به زن رضا تريلی گفته بود 
زن به شوهرش گفت و رضا تريلی توی فهوه خانه ی صفای رانندگان  ,"خدمتم

سيد هم از غالف ساق پا قمه اش را , کرد " چپ و راستش" يقه سيد را گرفت و 
کند که سوای شان ) سفره( کشيد تا به قول خودش شکم رضا تريلی را سفله 

مرتضی خوشگله هم يکبارسر کوچه ی مدرسه اديب نيشاپوری توی روی  .کردند
  :اش ايستاد

قمه تم می کنم تو , يه دفه ديگه اينجوری به من نيگا کنی کالتو زرد می کنم  "
  "جای نابدترت
 .سوای شان کرديم, بهم پيچيدند

 خرداد از جلو دارهای دارو دسته ی طيب بود ١۵می گفتند سيد خره توی بلوای 
توی هييت " حاج آقا ناطق نوری. " خرداد مدتی غيب اش زد ١۵بعد از  .

  ." طلبه شد, سيد سقا هم رفت قم "جوانان حجتيه گفت 
جزء وردست , مرتضی خوشگله بعد از انقالب سيد را با عبا و عمامه ی سياه 

ِ خيابان تهران نو  "مسجد الهادی" گفت يک پای ثابت .ديد , های هادی غفاری 
 .شده است

سيد . شوخی شان گرفت, مرتضی توی خيابان زيبا با سيد روبرو شد  ۵٩سال 
 :خره شوخی جدی گفت

 "روتو زياد کنی مثه حسين فرزين می ذاريمت سينه کشِ  ديوار , نا نجيب  "
 : و مرتضی برای رو کم کنی سند رو کرد

  ."رضا تريلی سالم رسوند, راستی سيد  "
 .و سيد را خفه کرده بود

******** 
روحانيون و حکومت ها در دوره های مختلف برای  ,از اين دست موجودات

 .شکل دهی گروه های فشار و کشتار استفاده کرده اند
عمرسوزان و قمه زنی و دسته  "توالئيان و تبراييان"در دوره ی صفويه در ميان 

راه انداختن و ايذا و آزار و غارت منازل مخالفان سياسی و سربريدن سنی ها و 
  .ديگر اقليت های مذهبی وظيفه شرعی و کارشان بود
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و " والديمير"ايران قرار است به نجات مردم اقدام کند؟ مردم ما چه فرقی با 
را در انتظارند تا بيايد و آنان را نجات " گودو"چنان  دارند که هم" استراگون"

 دهد؟
ست و  ها جاری چه که در خيابان جا خبر از اعتراضاتی گسترده است؛ از آن همه
دست از سرم بر نمی " گودو. "ست در راه و يا شايد در ذهن چه که اميدی آن

ام که حتا برخی از جمالِت  آنقدر بر آن فکر کرده. دارد، چون کنه بر ذهنم نشسته
بايد " گودو"فکر می کنم . اند ی نمايشنامه نيز در ذهن جان گرفته فراموش گشته

همان خدايی باشد که مردم ما را ترک گفته و حال در اميدهايشان دارد دگربار 
که بايد کسی  آيا تو آن کسی هستی که ما وی را منتظريم و يا اين. "جان می گيرد

 . سرانجام تصميم می گيرم، دوباره بخوانمش" ديگر را منتظر باشيم؟
ای  والديمير و استراگون هنگام غروب در برهوتی خالی از سکنه و گياه، بر جاده

نمی دانند او کيست و کی . و در انتظار گودو هستند  کنار يک درخت نشسته
آنان خود او را . خواهد آمد ولی می دانند که بدون او راه به جايی نخواهند برد

هر از گاه در آمدن او شک می . نمی شناسند و نمی دانند که اصًال وجود دارد
هويت هستند و می  آن دو پنداری هيچ و بی. کنند ولی شِک آنان پايدار نيست

روزی اربابی به نام . هويت بازيابند ی بی"گودو"خواهند هويِت خويش در 
که طنابی بر گردن دارد گذارشان به آنجا می رسد، " لوکی"با نوکرش، " پوزو"

ساعاتی چند با هم بحث می کنند، سپس آنها را ترک می کنند تا در پرده دوم 
بار کور است  دگربار ظاهر شوند با اين تفاوت که ارباب باز در مقام ارباب، اين

 . و لوکی عصاکِش او
ست ناشناخته  در مکان حادثه هيچ جنبشی از حيات ديده نمی شود، انگار مکانی

 . که زمان در آن متوقف شده و خدا نيز آن را ترک گفته
شايد به . اند گودو ترجمه کرده" ت"را در فارسی با حذِف ) Godot" (گودت"

های  در فرهنگ. در تلفظ فرانسوی به کار برده نمی شود" ت"اين بهانه که 
. چنين نامی نيز کاربرد ندارد. ای موجود نيست فرانسه و انگليسی چنين واژه

ای با آلن شنايدر در باره اين نام گفته است؛ من اگر معنای آن  بکت در مصاحبه
در جايی ديگر گفته؛ گودت به . را می دانستم، در نمايشنامه به کار می بردم

اگر . در زبان فرانسه بر می گردد که به معنای کفش است) Godillot(گوديلوت 
اين را بپذيريم بايد استراگون را در نمايشنامه به ياد آوريم که با پاهايش مشکل 

 . های خود راه برود دارد و قادر نيست با کفش
فرانسوی تشکيل  Otانگليسی و  Godبه روايتی ديگر گودت از تلفيق دو واژه 

يا جا و . شده که بر نفی خدا داللت دارد و در واقع می توان گفت؛ خدا نخواهد آمد
با نگاهی ديگر به زمان و محتوای نمايشنامه بر . مکانی که خدايی در آن نيست
 . اين گمان می توان پای فشرد

که؛ در انتظار گودو داستان يهوديان و  ای وجود دارد مبتنی بر اين فرضيه
ی اشغال نشده  های ساکن پاريس است در جنگ جهانی دوم که در منطقه خارجی

در پی حمله هيتلر به اين منطقه آنان مجبور شدند به . پاريس زندگی می کردند
کمک کسانی که به فراريان ياری می رساندند، از اين منطقه به جای امنی 

. در انتظار نجات بودند  ی استراگون و والديمير از يهوديان فراری. بگريزند
 . های کمک به فراريان تعلق داشت گودو نيز شخصی بوده که به يکی از گروه

بکت خطاب به گيورگ اشترلر، در پاسخ به سئوال برشت که مجذوِب اين نمايش 
شده و پرسيده بود؛ والديمير و استراگون در جنگ جهانی دوم کجا بودند، می 

اين گفته را البته می توان . گويد؛ در جنبش مقاومت، زيرا تحت تعقيب بودند
 . بکت خود نيز همين تجربه را پشِت سر گذاشته بود. دليلی بر فرضيه باال دانست
ها شاهد درگيری  ای پروتستاِن ساکن ايرلند بود که سال ساموئل بکت از خانواده

ها برای  ها عليه يکديگر از يک سو و مبارزات ايرلندی ها و کاتوليک پروتستان
 1940او در دانشگاه زبان فرانسه و ايتاليايی تحصيل کرد، در سال . آزادی بود

به جنبش مقاومت فرانسه پيوست، مدتی نيز در همين راستا، زندگی مخفی اختيار 
 . کرد

منتشر  1952نوشت و در سال  1948-49را در فاصله " در انتظار گودوت"
. به روايتی نبايد موقعيت تاريخی فرانسه را در اين اثر از نظر دور داشت. کرد

به علت رد پيشنهادهايش در قانون اساسی، از  1946شارل دوگل در سال 
ها در  سه حزب سوسياليست، کمونيست و سوسيال دمکرات. حکومت استعفا داد
چنان که  پاريس در اين ايام در انتظار بازگشت دوگل بود، هم. اين امر نقش داشتند

 . والديمير و استراگون گودو را در انتظار بودند
منتقدی اين نظر را طرح کرد که افراد اين نمايشنامه نماد احزاب  1958در سال 

نام لنين . های طرفدار مسکو می باشند والديمير همان کمونيست. فرانسه هستند
ست و  نامی ايتاليايی. ها نظر دارد پوزو به سوسيال دمکرات. نيز والديمير بود

ست در اصل از  نام گياهی) تلخون(استراگون . شهروند مسيحی را تداعی می کند
لوکی هم در واقع توده . آفريقای جنوبی، مکانی که آن زمان به فرانسه تعلق داشت

 خوانی سخنان والديمير و استراگون هم ريشه در نزديکی نظرات   هم. مردم هستند

 خوزه ساراماگو، نويسنده رمان كوري درگذشت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خوزه ساراماگو، نويسنده پرتغالی و برنده نوبل ادبی امروز، هجدهم ژوئن در 
  .سالگی در جزيره قناری درگذشت ٨٧سن 

در محله آزينهاگای ليسبون متولد شد و پس  ١٩٢٢اين نويسنده کمونيست در سال 
نگاری در سن چهل سالگی به نويسندگی  از کار در يک انتشاراتی و روزنامه

 .روی آورد
 ١٩۶۶در سال  (Os poemas possíveis)نخستين کتاب او با نام اشعار محتمل

سال درگذشت ريکاردو «و ) ١٩٨٢( »يادنامه«های  منتشر شد و انتشار رمان
 .او را به يک چهره جهانی تبديل کرد (١٩٨۴) «ريس

های باروک برخوردار است و  نويسی از سويه شيوه نگارش ساراماگو در داستان
  .اند منتقدان توانايی او را در تصويرسازی ستوده

 .را منتشر کرد »انجيل به روايت عيسی مسيح«رمان  ١٩٩١ساراماگو در سال 
کليسای کاتوليک اين اثر را کفرآميز خواند و وزير فرهنگ وقت پرتغال نام 

ساراماگو را از فهرست نويسندگان پرتغالی برای دريافت جايزه ادبی اروپا خط 
آميز از پرتغال به  وی و همسرش به عنوان اعتراض به اين اقدام تبعيض  .زد

  .جزاير قناری مهاجرت کردند
در  ٢٠٠۴نوبل ادبی را از آن خود کرد و در سال  ١٩٩٨ساراماگو در سال 

 .انتخابات اروپا از طرف حزب کمونيست پرتغال کانديد شد
بار  ١۵يکی از آثار شناخته شده ساراماگو در ايران، بيش از  »کوری«رمان 

 .تجديد چاپ شده است
)، بلم سنگی )١٩٨۶(، سال مرگ ريکاردو ريس (١٩٨٢(بالتازار و بلموندا 

)، انجيل به روايت عيسی مسيح، ( ١٩٨٩(،تاريخ محاصره ليسبون (١٩٨۶
) ٢٠٠۴(و بينايی ) ٢٠٠١(، غار )١٩٩٧(ها  ، همه نام) ١٩٩۵(،کوری (١٩٩١

  .از جمله آثار منتشر شده از سوی اين نويسنده پرتغالی هستند
 

 من، گودو و ناجي موعود 
 اسد سيف 

 
پنداری چون صليبی بر دوش . گذشته هميشه با ماست انگار، رهايمان نمی کند

 . چنان بايد آن را با خود حمل کنيم هم
ای بر ذهن می زند، چيزی  ای جرقه گاه در پی حادثه. ايد شايد شما نيز چنين بوده

. ها فکر به خويش مشغول می دارد پديدار می شود که روزها و يا شايد ماه
باز می گردم و آن  57يا به سال . حوادث اخير ايران در من چنين نقشی دارند

ها اشغالگر  ها و يادمانده که خوانده ها که ريشه در نادانی داشت، و يا اين سری خام
ی ساموئل بکت "در انتظار گودو"و چنين است که چند ماهی . ذهنم می گردند

ام ولی می دانم  نمی دانم آخرين بار کی آن را خوانده. دست از سرم بر نمی داشت
ها حتا يک بار نيز فکرم به آن مشغول نشده  در اين سال. که پيش از انقالب بود

ای از آن در آلمان بر صحنه آمد و در  سال گذشته هم که اجرای تازه. بود
هايی از آن را در تلويزيون ديدم، باز  که بخش مطبوعات سر و صدا کرد، با اين
 . هم آشوبی در درونم ايجاد نشد

ايم سر هر  مشغول کار بودم، راديو هم روشن، اين اواخر انگار محکوم شده
گوينده . ساعت گوش به اخبار بخوابانيم تا بشنويم که در ايران چه رخ داده است

 ." گودو گفته است که فردا خواهد آمد"ای گفت  نمی دانم در چه رابطه
" گودو. "تا حال که نيامده. خواهد آمد؟ اين سئوالی بود که از خود کردم

همان ". فردا خواهد آمد: "ست، بايد بيايد، اين را قاصد وی نيز گفته بود ناجی
نمی . اما اين فردا انگار هيچگاه از راه نمی رسد. حرفی که گوينده راديو می گفت

ی بکت و امام زمان و "گودو"ای بين  دانم چرا به ذهنم رسيد که بايد رابطه
، آن "گودو"آيا نمی توان به جای . رهبران رنگارنِگ جنبِش ما وجود داشته باشد

 های سياه در  دهنده، و يا رهبری را گذاشت که در اين سال ناجی موعود، آن نجات
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با تشکر از دوست عزيزم ناصر مهاجر که در پی يافتن نشانی از واژه گودوت  -

های فرانسوی و انگليسی برآمد و مرا در اين امر ياری  به جستجو در فرهنگ
 . نمود

 
 

 ی باران  چکامه
 شکوفه تقی 

 
١  

 بوی سيب، عطر خاک، 
 شيدايی انار سينه چاک، 
 ذوق خاموش پرندگان، 

 افتادن يک شهاب از فرازنای کهکشان، 
 اند  واژگان اين چکامه

 . تا مطلع ترا بسرايند، در پاييزيترين غزل زمستان
٢  

 برگ برگ رنگارنگ دفتر خزان، 
 ی ويران،  های شکسته، بتخانه بت

 نمرود عشق، آتش سوزان، 
 ابراهيم دل، 

 تخت نيلوفری گلستان 
٣  

 بلندای درخت، تهی آشيان، 
 . بازی باد، سقوط جفت گيری از چشم پرندگان

 تماشای پر، تماشای پوشال، 
 های ديروز،  تماشای شن
 . ی زمان های شيشه در خرده

۴  
 بوی خاک، عطر باران، 

 شستن زمين، سفر آبی جويباران 
 .پايان چکامه، تخلص سفيد زمستان

اين نظر، گودو را همان دوگل می بينند ولی . ها دارد ها و سوسياليست کمونيست
 . همه نبايد فکر کرد که بکت خواسته طنز بنويسد با اين

زوج . کسانی ديگر بر اين باورند که که دو زوج در نمايشنامه ظاهر می شوند
. هايی هستند معمولی که راه نجات می جويند نخست، استراگون و والديمير، آدم

زوج دوم، پوزو و لوکی، در نقش ارباب و نوکر ظاهر می شوند، دو نفری که به 
در پرده دوم اگرچه پوزو کور می شود . اند و نماد فقر و ثروت هستند هم وابسته

چنان پابرجا خواهد  ای که از ابتدا بوده و هم ولی اين رابطه برقرار است، رابطه
 . ماند

را خارج از عرصه " در انتظار گودت"می توان خارج از همه اين نظرات، 
که خواهد آمد، قدرتی  آن. اند کسانی در انتظار ناجی بر راهی نشسته. سياست ديد

 . چون پيامبری ظهور کند مافوق دارد و می تواند هم
می توان . ست گودو يادآور مسيح. دنيای بکت فراسوی تصورات مسيحيت است

او قرار است که بيايد . که وی را ديد جا احساس کرد، بی آن حضور او را همه
 . ولی تا کنون نيامده، در اين شکی نيست که نخواهد آمد

در کشاکش سياسی موجود انتظار منجی از نگاهی حاصل می شود که در ما ذاتی 
. دنيای سراسر تناقض و بيهوده نمايش از همين فرهنگ حاصل شده است. شده

تئاتر بکت برخالف تبليغاِت وطنی به پوچی و بيهودگی بنا نشده، سراسر عقل 
بکت ما را به دنيای سراسر ترس، تهاجم و تالِش بيهوده . است و ذهِن کنجکاو

انسان در آثار . ای که جهان غيرمعقول امروز قرار دارد می برد، در همان نقطه
راه نجاتی اگر وجود داشته باشد، آن نيست که مردم بدان . بکت سرگشته است

انسان در دنيای بکت در شرايطی قرار می گيرد که به خود و رفتار . اند اميد بسته
های او را کسانی طنز  که نمايش ست در اين خويش می خندد و همين شايد علتی

 . می يابند
الوقوع گودو را  در پرده دوم،جوانی بر صحنه ظاهر می شود تا آمدن قريب

همه در انتظار او . گاه نمی آيد اما او هيچ". من فردا خواهم آمد"بشارت دهد؛ 
 . هستند، همه را در انتظار نگاه داشته

. ست که در يک نارضايتی اجتماعی خود را نشان داده است گودو فقدانی
نماد انسان سرگردان هستند که نمی توانند از " در انتظار گودو"های  شخصيت

همه . اند به سردرگمی آنها پنداری محکوم شدگان. وضعيت موجود رها گردند
 . پايانی ندارد، در خود تکرار می شود" در انتظار گودو. "گيج و مبهوت هستند

ی مفقود شده در  گودو بسيار سريع در جهان به يک نماد تبديل شد، به يک سوژه
 . هستی انسان معاصر

های نمايشنامه باهم در جنگند، در يک کشمکِش دوجانبه به سر می  شخصيت
انگار راهی برای باهم بودن . که با او طرف می شوند برند، با خويش و با آن

که  در کنار هم هستند، بی آن. وجود ندارد و يا به شکل مألوِف آن موجود نيست
 . واقعًا باهم باشند

. پاياِن نمايشنامه در انتظار گودو هستند استراگون و والديمير از ابتدا تا انتهای بی
گودو تا آخرين لحظه نمی آيد تا در انتظار ناجی بودن به امری جاودانی بدل 

گودو را کسی نمی شناسد، کسی از او چيزی نمی داند، وجود واقعی او را . شود
نيز کسی نمی تواند ثابت کند، کسی نمی داند برای چه او را در انتظاريم، با 

 اميد به آمدن او پای رفتن را از حرکت باز می دارد؛ . همه وی را منتظريم اين
 بيا برويم : استراگون
 ما نمی توانيم : والديمير
 برای چه نمی توانيم : استراگون
 ما در انتظار گودو هستيم : والديمير

گودو ما را دست انداخته ويا . ست که بايد بيايد، امام زمان است گودو همان مسيح
گودو انگار مرض است؛ . ايم به جبران کمبودهای خود شايد ما او را بهانه کرده

 . اميدی تهی در اعتمادی کاذب
می گويند . در پايان نمايشنامه آنها تصميم می گيرند که بروند، اما توان آن ندارند

 . اند و می مانند تا گودو بيايد چنان در همان مکان مانده برويم ولی هم
ست که به تفکر  اثری" آبسورد"به عنوان شاخص تئاتر " در انتظار گودو"

از اين زاويه؛ در هستی انسان و جهان هيچ جای . اگزيسستانسياليزم نزديک است
 . ناجی همان انسان است. اميدی برای ناجی وجود ندارد

در اين دنيا آيا نمی توان ما را بازيافت؟ آيا . ی بکت است"و اين دنيای گودو...
و " زدگان جن"فکر نمی کنيد در کشاکش سياسی موجود در ايران امروز، ما نيز 

به راستی که؛ نگاه آخرالزمانی و اميِد     شدگانی هستيم در انتظار گودو؟ "مسخ"
به رهبر و منجی چنان در تار و پود وجود ما ريشه دوانده که به ذاِت فرهنگی ما 

که خود هيچ می پندارد، قهرمان و رهبر می جويد و ناجی را منتظر  آن. بدل شده
و اين انگار ما . است، عجز و درماندگی و نادانی خويش به نمايش می گذارد

 . هستيم

http://de.wikipedia.org/wiki/Warten_auf_Godot�


که اکنون،-  
 چونان خسی،
 به گوشه ای

 پرتاب ام کرده ای،
 که زخمی ام

 و از ترک های تيز تجربه ام
 انعکاس روشنی،

 قطره،
 قطره،
 قطره،

 مضاعف در مضاعف
.می چکد  

 
 من همين ام که می بينی،
 با ترک های تيز بر جبين،

.زخمی  
 
 

 راز شب
 تورج پارسی

 
 

  !در تمام عمر شب يک راز هست 
 گنگ رازی که در پهنای اندوهش نهان مانده 

 رازش چيست اين ديرينه ی تنها ؟ 
 شب به طول عمر خود 

 چشم انتظار وصل خورشيدست 
 اينش راز 
 اينش درد 

 ليک عشق بی حاصل جز سياهی 
 ره آوردی نخواهد داشت 

 جز که هردم مويه و گويه کند در متن خاموشی 
 اينش راز 

  .اينش درد 
 

 ترک های تيز تجربه
 ناصر اطمينان

 
 من اين ام که می بينی،
 با رخساری صيقل زده،

.شفاف  
 نشسته به قابی،

 در انتظار نگاهی،
 در هر صبح گاهی،

.و يا شام گاهی  
.هر گاهی غنيمت است  

 
 خرسند می شوم

 که بنمايانم،
 تو را

 آن چنان که هستی
 اگر غبار، که بر من نيز می نشيند،

.بگذارد  
 

 اما تو،
 آری تو،

 آيا آن چنان که می نمايانی،
 هستی؟

 
 در رنج ام،

 که گواه سالوس تو بوده ام
-که شيطان را در سر مهمان داری-  

 اما، کالم ام،
 انعکاس لبخند دروغين تو بوده است،

.به ناگزير     
 

 می دانم،
 خوب می دانم

 که ديگر،
.حوصله ات را سر بر ده ام  

 گواه اين،
 تار عنکبوت خشم مشت تو است

.نشسته بر چهره ام  
 

 اما، بپرهيز،
!از روبيدن غبار روی من  
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ميالدي جوليوس  1953ژوئن سال  19سال پيش در روز  57
روزنبرگ و همسرش اتل دو دانشمند برجسته و از اعضاي حزب 

آنها هنگام مرگ . آمونيست آمريكا با صندلي الكتريكي اعدام شدند
  .سال داشتند 6و  10فرزند  2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دو بيتی های دهگانه 
 عسگر آهنين 

 
 از کودکی 

 هزاران سّکه جستم، از زر ناب 
 لب دريای آبی، خفته در آب 

 
 سحرگاهان گشودم چشم ُو ديدم، 

 ! که مشتم خالی است ُو بخت در خواب
  ٢٠١٠مه  ٢١
 

 در پارک 
 طالی آفتاب وُ  لرزه ی آب 
 درختان زير باران زر ناب 

 
 نسيمی می وزد، جان با خيالت 
 کنار تکدرختی رفته در خواب 

  ٢٠١٠مه  ٢١لندن 
 

 بازيچه 
 مرا بازيچه ی خيزاب کردی 
 فرا بردی، فرو در آب کردی 

 
 نجاتم دادی از گرداب ُو خود نيز 

 ! رهايم در دل گرداب کردی
  ٢٠١٠مه  ٢۴

 
 گلی در مه 

 گلی قد می کشد لحظه به لحظه 
 در آن باغی که پنهانست در مه 

 

 : پنجاه و هفت سال گذشت
 برای روزنبرگ ها

 سايه.ا.ه
 

 خبر کوتاه بود
 اعدامشان کنيد

 خروش دخترک برخاست
 لبش لرزيد

 دو چشم خسته اش
 از اشک پر شد
 گريه را سر داد

 و من با کوششی پر درد اشکم را نهان کردم
 چرا اعدامشان کردند ؟

 می پرسد ز من با چشم اشک آلود
 عزيزم دخترم

 آنجا شگفت انگيز دنيايی ست
 دروغ و دشمنی فرمانروايی می کند آنجا

 اين کيميای خون انسان ها: طال 
 خدايی می
 کند آنجا

 شگفت انگيز دنيايی که همچون قرنهای دور
 هنوز از ننگ آزار سياهان دامن آلوده ست

 در آنجا حق و انسان و حرفهايی پوچ و بيهوده ست
 در آنجا رهزنی آدمکش خونريزی آزاد است

 و دست و پای آزادی ست در زنجير
 عزيزم دخترم

 آنان
 برای دشمنی با من
 برای دشمنی با تو

 برای دشمنی با راستی
 اعدام شان کردند

 و هنگامی که ياران
 با سرود زندگی بر لب
 به سوی مرگ می رفتند

 اميدی آشنا می زد چو گل در چشم شان لبخند
 به شوق زندگی آواز می خواندند

 و تاپايان ره راه روشن خود با وفا ماندند
 عزيزم

 پاک کن از
 چهره اشکت را ز جا برخيز

 تو در من زنده ای من در تو ما هرگز نمی ميريم
 من و تو با هزاران دگر

 اين راه را دنبال می گيريم
 از آن ماست پيروزی

 از آن ماست فردا با همه شادی و بهروزی
 عزيزم

 کار دنيا رو به آبادی ست
 و هر الله که از خون شهيدان می دمد

 امروز
 نويد روز آزادی ست



 وزنامهى آب ر
 )مانی(ميرزاآقا عسگری

   
 

 ، پروانه
 ؛ تا چشمهاى ما را حيران رنگهاى نويناش آند

 را يش پروا نمىآند آه پاره پورهى پرها
 . در اشتهاى قيچى جا بگذارد                         

 
 ! دلبندم

 اگر قيچى مرگ ناچارمان آند آه تازه شويم 
 . در شعور روان نشدهرويدادی 

 ما گی تاز
 . در حذفِ پيوستهى خودِ ما است

 
 ملحفهها را در ارديبهشت تكاندهام 

 ، چروكهاى تاريك
 ، خواب زمستانى

 . و بوى آهنسالى را از آنها زدودهام
 ! و ببينىئی بايد بيا

 
 سيبى آه سرخوشانه 

 خود را به تيغهى زرين آهكشان آشيد تا تازه شود 
 . تكه تكه شد                                          

 ، براىِتازه شدن
 نم را آه برآئی قله

 ! دامنه مىآنم      
 مدار را مىشكنم 

 . تا با نرماىِ نور بر تو بتابم
 ! تو هم سايهى مرا در بسترت صاف آن

 ! ؟چرا آه نه
 آن آتاب فلسفه را هم البته آه دورمىاندازيم 

 . روزنامهى آب را بخوانيمتنها تا 
 

 به نام نسيم به من فلسفهمىآموزد ئی بانوگی به تاز
 ! و ببينىئی بايد بيا

 آن تنديسِ آهن را هم دور مىاندازيم 
 ! هوا پراز پيكرههاى تازه است

 نارنج شكسته را 
 ؛ از درون آبها برداشته

 دوباره به آسمان پرتاب مىآنيم 
 ! روشن شودآميزی  تنتا 
 
 

 آنم ينم رنگهاى نوی  زده شگفتتا چشمهاى تو را 
 را لم سيب د

 به تيغهى زرين آهكشان مىتابانم 
 !مىروم، ناپيدا و در تورقِ آب   
 

 شکوفا می شود در مه، شگفتا 
 نفس های تو بر آن گل وزيده؟ 

  ٢٠١٠مه  ٣١
 

 بگو راحت شوم 
 تو چشمانت، شبان پر ستاره 

 تو لبخندت، گل شاد بهاره 
 

 اگر جايی برايم در دلت هست، 
 ! بگو راحت شوم، با يک اشاره

  ٢٠١٠ژوئن  ٢
 

 هنوز آغاز شعری بود 
 هنوز آغاز شعری بود، خوشرنگ 

 شروع آشتی، با رنگ ُو آهنگ 
 

 شبانه، زنگ پايانی شنيدم، 
 ! گل نُورسته شد در من، گل سنگ

  ٢٠١٠ژوئن  ۶
 

 ماتم 
 چرا آفاق شب را خون گرفته؟ 

 شب، آهنگی چنين محزون گرفته؟ 
 

 مگر هنگام بدرود است امشب؟ 
 که ليلی ماتم مجنون گرفته؟ 

  ٢٠١٠ژوئن  ٨
 

 ! فرياد
 نگر در آذرخش وُ  تندر امشب 
 به توفانی که کوبد بر در امشب 

 
 همان فرياد خاموشم، که خواهد 

 بپاشد جان، بپاشد پيکر امشب 
  ٢٠١٠ژوئن  ١٠
 

 ديدار 
 تو بودی، شاخه ی گل، ايستگاهی 
 پس از آن بوسه ها بود ُو نگاهی 

 
 تو رفتی، بوسه وُ  گل با تو همراه 
 ! به جا من ماندم ُو، سيگار ُو، آهی

  ٢٠١٠ژوئن  ١٢
 

 سرودی چون گلی 
 من از عشق تو می سازم سرودی 
 سپارم چون گلی، در دست رودی 

 
 تو در ساحل بمان، تا گل به پايت 

 ! نشاند بوسه ام را، با درودی
  ٢٠١٠ژوئن  ١۴
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