
 
دمکراسی و آزادی زمانی به ثمر می رسد که   فضای 

 . شکوفايی و رشد انديشه ها در جامعه مان پديد آيد
ما بايد ياد بگيريم تا با احترام متقابل به  دگر انديشان با 

هم وارد ديالوگ شويم و در جهت ارتقاء جامعه و 
حذف . رسيدن به آنچه که خواهانش هستيم تالش کنيم

ديگران و ناديده گرفتن خواسته های آنان ثمری جز  
با آگاهی به نيازهای جامعه و . پيشروی استبداد ندارد

جدی گرفتن خواستهای خلقها در کشورمان و فراهم 
آوردن امکانات يکسان برای رشد کودکانمان و 

برابری اجتماعی و حقوقی زنان و مردانمان  است که 
 .   به ايرانی آباد و آزاد خواهيم رسيد
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 : تهيه و تنظيم
 شهال بهاردوست

 عجين شدن تجاوز با جمهوري اسالمي 16
 سروش پاآنهاد 

 نسل پنجمی ها 17
 علی طايفی 

  دکتر ملکی از رهبران جنبش سبز گله دارد 19
 گفتگو ی مليحه محمدی با محمد ملکی

وند،  آدينه  گفتگوی مليحه محمدی با فاطمه 18
  همسر عبداهللا مؤمنی

 !سناريوی شکست خورده  15
 سيد مجتبی واحدی 

 در تبريز  »آپارتايد مردانه«برگزاري نمايشگاه 

 : مقاالت و مصاحبه ها در اين شماره 

  از تمام جوامع حقوق بشري مي خواهم كه نگذارند خون پسرم پايمال شود
 اعتراض دانشجويان عالمه طباطبايي به حضور هاشمي ثمره مشاور احمدي نژاد

 ابراز خوشحالي يكي از بازجويان وزارت اطالعات از شباهتش با تهراني شكنجه گر ساواك
 گزارشي از وضعيت دانشجويان بازداشتي در مازندران 

 دو سال حبس به دليل حضور در پارك 
 اعتصاب غذا در زندان هاي آذربايجان

 عبداهللا مومني به دو سال حبس قطعي محكوم شد

 ممانعت اداره اطالعات شهرستان بابل از انتقال ايمان صديقي به بسمارستان
 تركيه به پرداخت خسارت به پناهجويان ايراني و تونسي محكوم شد

 هاي حكومتي زير نظر رهبري از شمول اصالح و تدوين قوانين مجلس خارج شدند ارگان
 آغاز اخراجها در شركت مخابرات پس از تصاحب آن توسط سپاه

 ”انديشه سياسي“مالحظاتي پيرامون توليد 
 خسرو باقرپور

 !گفتن از ناخوانده ها
 ويدا فرهودي: نگارش و ترجمه

 مسعود عطايي، فرزانه قوامي:   سروده ها

 گفتگو -سخنراني
با صاحب نظران و حاميان جنبش سبز  در  

 هامبورگ

 با سپاس از همکاری سايت اخبار روز
www.akhbar-rooz.con 

 فيلترشكنهاي جديد
http://fly2freedom.isgreat.org  
http://fly2freedom.isgreat.org  
http://green4ever.2kool4u.net  
https://sansfiltre.fr  
http://www.free-proxy-server.info 

 ديدار با خانواده شهيد جوادي فر
 فراخوان وبالگ نويسي براي زندانيان گمنام 

هاي تكراري و  بالتكليفي زندانيان، اتهام
 ها دشواري مالقات

 قرون وسطا در جمهوري اسالمي 
رهبر سنديکای کارگران را با دست بند و پا بند به 

 کميسيون پزشکی قانونی بردند 

 شرح شكنجه جبهه ي مشاركت و سازمان مجاهدين انقالب غيرقانوني مي شوند 
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 خبرها 

 اعتراض دانشجويان عالمه طباطبايي به حضور 
 هاشمي ثمره مشاور احمدي نژاد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

روز گذشته دانشجويان دانشکده ادبيات دانشگاه عالمه طباطبايی : دانشجونيوز
 .پس از حضور هاشمی ثمره مشاور احمدی نژاد دست به اعتراض زدند

به گزارش دانشجونيوز دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبايی به هنگام سخنرانی 
ثمره هاشمی، شروع به خواندن سرود ياردبستانی کرده و نسبت به مشاور 

 .احمدی نژاد اعتراض کردند
های مختلف از جمله  دانشجويان نسبت به زندانی بودن دانشجويان دانشگاه

دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبايی معترض بوده و خواستار آزادی دانشجويان 
 .شدند

دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبايی پالکاردها و تصاويری از مجيد دری 
 .دانشجوی زندانی اين دانشگاه نيز در دست داشتند

در لينک زير ويدئويی از اعتراض دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبايی در روز 
 :گذشته مشاهده می شود

www.youtube.comwatch=kKuNhRZsJQA&feature=player_em
bedded  
 

 

 ابراز خوشحالي يكي از بازجويان وزارت اطالعات 
 از شباهتش با تهراني شكنجه گر ساواك

 
 
 
 
 
 
 
 
 

يكي از بازجويان وزارت اطالعات با نام مستعار سيد آه آار  -خبرگزاري هرانا 
دانشجويي به وي محول شده از شباهت رفتاري  –بازجويي از چند فعال سياسي 

 .اش با تهراني شكنجه گر معروف ساواك به خود مي بالد
وي در تمام مراحل بازجويی از انواع کتک ها و فحاشی  به گزارش سايت روز، 

شکنجه هايی که او به زندانيان وارد کرده بارها مورد . ها استفاده می کند
وزارت اطالعات قرار گرفته و حتی نگهبانان از  ٢٠٩اعتراض مسئوالن زندان 

زندانيان خواسته اند اجازه ندهند او چنين رفتاری با آنها داشته باشد آار به جايي 
رسيده آه برخی از بازجوها برای به حرف آوردن زندانيان آنها را تهديد می کنند 

 .که سيد را به سراغ آنها می فرستند
براساس اين گزارش، سيد بارها گفته من بايد فالن زنداني را بشکنم و تا اين کار  

اين بازجوي خشن بارها به زندانيان گفته من می  . را نکنم او را رها نخواهم کرد
می توانم از قاضی بخواهم سالها . توانم شما را برای هميشه در اينجا نگه دارم 

 نمی گذارم به اين زودی ها دادگاه شما تشکيل شود و .برايتان حکم زندان بزنند 
سيد قبال در بازجويي هاي متعدد از زندانيان سياسي و در حضور حيدری فر و 
سبحانی بازپرس هاي خشن داد گاه انقالب آه اخيرا برآنار شده اند زندانيان را 
کتک زده و شکنجه می کردند و اين بازپرس نه تنها در اين باره مخالفتی نمی 

 کرند ، بلکه با سيد همراهی هم نشان می دادند

 از تمام جوامع حقوق بشري مي خواهم كه نگذارند 
  خون پسرم پايمال شود

 
 
 
 
 
 
 
 

 
در جريان ناآرامی هايی که از اواخر بهار سال گذشته و در پی : بی بی سی 

اعالم نتايج انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری ايران در اين کشور آغاز شد، 
از همان زمان پرونده هايی، اغلب در دادسرای جنايی . دهها نفر کشته شده اند

تهران مفتوح شده و به استثنای پاره ای از موارد از جمله موضوع پرونده 
کهريزک، ساير خانواده هايی که فرزندان، همسران و يا والدين خود را در 

جريان اعتراضات خيابانی از دست داده اند، همچنان در انتظار رسيدگی سريع و 
 .عادالنه به پرونده هايشان هستند

ساله ای است که زمستان قبل و در  ٢٧محمد کريم بيگی، پدر مصطفی، جوان 
او به بخش فارسی بی بی سی گفت . خشونت های ظهر عاشورای تهران کشته شد

 ".فرزندش به ناحق کشته شده و شکايتش تاکنون به جايی نرسيده است"که 
از تمام جوامع حقوق بشری و از تمام کسانی که : "آقای کريم بيگی می گويد

فعاليت های انسان دوستانه می کنند، می خواهم که صدای مرا به همه جا برسانند 
 ".و نگذارند که خون بچه من پايمال شود

به گفته محمد صالح نيکبخت، وکيل دادگستری در تهران، پرونده کشته شدگان 
حوادث پس از انتخابات ايران در دستگاه قضايی اين کشور در حال رسيدگی 

 .است و او اين پرونده ها را به دو گروه عمده تقسيم می کند
آقای نيکبخت به بخش فارسی بی بی سی گفت که گروه اول کشته شدگان حوادث 

 .اخير ايران افرادی بودند که در بازداشتگاه کهريزک کشته شدند
در جريان برگزاری دادگاه رسيدگی به متهمان کهريزک : "به گفته آقای نيکبخت

که در نوع خود از استانداردهای قضايی برخوردار بود، بعضی از مسئوالن اين 
بازداشتگاه تحت تعقيب قضايی قرار گرفته اند و خانواده قربانيان هم تقاضای 

 ".قصاص آنها را کرده اند
سازمان قضايی نيروهای مسلح ايران اعالم کرد  ١٣٨٨در روزهای پايانی سال 

که در ششمين جلسه اين دادگاه، کيفرخواست صادره عليه دوازده متهم پرونده 
 .کهريزک خوانده شده است

اما خانواده هايی هم هستند که شاکيان گروه دوم پرونده های کشته شدگان حوادث 
 .انتخاباتی ايران را تشکيل می دهند

مطابق قوانين ايران اگر اوليای دم به دريافت ديه راضی شوند، قوه قضائيه بايد 
ظاهرا تاکنون فقط يکی از . خون بهای آنها را از محل بيت المال پرداخت کند

خانواده هايی که فرزندشان، در بازداشتگاه کهريزک تهران کشته شده بود، 
 .توانسته اند ديه فرزند خود را از نيروی انتظامی ايران دريافت کنند

با اين همه خانواده هايی هستند که راضی به دريافت ديه نيستند و به طور 
 .مشخص هم نمی توانند قاتل يا قاتالن بستگان خود را به محاکم معرفی کنند

آقای محمد کريم بيگی از جمله اين افراد است که کشته شدن فرزند خود را ناحق 
پسر من به ناحق کشته شده، مصطفی عضو هيچ گروهی : "او می گويد. می داند

نبود، فقط يک اعتراض ساده داشت و حق نبود کسی که دست خالی در خيابان 
 ".است را به گلوله ببندند

بعضی از حقوقدانان می گويند که طريقه احراز حقوق اين افراد در قوانين ايران 
تعبيه شده است، اما اراده ای از طرف مقامات قضايی برای پيگيری شکايات 

 .خانواده های سياه پوش مشهود نيست
محمد مصطفايی، وکيل دادگستری در تهران به بی بی سی فارسی گفت که هر 
چقدر زمان رسيدگی به پرونده کشته شدگان ناآرامی های اخير طوالنی شود، 

 .بيشتر باعث سلب اعتماد عمومی خواهد شد
مطابق قوانين ايران، هرگاه در جايی قتلی به وقوع بپيوندد اما قاتل آن معلوم 

نباشد، اوليای دم می توانند انگشت اتهام را به سوی هر کسی که به او مظنون 
بعضی از حقوقدانان می گويند از آنجا که امنيت اجتماعات، حتی . هستند بگيرند

به شکل غيرقانونی آن بر عهده دولت است، بايد به اين قبيل جرايم در محاکم 
 .مستقل رسيدگی شود
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 اعتصاب غذا در زندان هاي آذربايجان
 بيژن برهمندی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

محمد رضا فقيهی وکيل مدافع زندانيان سياسی زندان اردبيل می گويد از موکلين 
من خواسته شده بود که برای استفاده از مرخصی بايد از کرده خود اعالم ندامت 

بعقيده فقيهی ، اين فشارها و نيز ناماليمات ديگر ، باعث اعتصاب غذای . کنند
 .زندانيان شده است

مطابق اخبار رسيده سه تن از زندانيان سياسی زندان اردبيل ، از روز دوازده 
اين در حالی است که . فروردين ، برای دومين بار دست به اعتصاب غذا زده اند 

. هفده زندانی سياسی ديگر در زندان اروميه هم دست به اعتصاب غذا زده اند
اخبار تاييد نشده ای که به گوش وکيل زندانيان اردبيل رسيده است ، حاکی از آن 

است که سه زندانی اين زندان که پس از اعالم اعتصاب غذا به سلول های 
در گفتگوئی با . قرنطينه منتقل شده بودند، محتمًال به زندان اصلی برگشته اند

وکيل سه زندانی سياسی زندان اردبيل ، محمد رضا فقيهی، درباره وضعيت 
 زندانيان توضيحاتی داده است که در لينک زير می توانيد گوش کنيد

http://www.persian.rfi.fr/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%
D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%
D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%
D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%
D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%
D9%86-20100413/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%
D9%86 

 
 

 عبداهللا مومني به دو سال حبس قطعي محكوم شد
 

 

 

 

 

 

 

در    عبداهللا مومنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان ايران          -خبرگزاری هرانا   
 .دادگاه تجديد نظر به دو سال جبس قطعی محکوم شد

بر اساس اين گزارش، اتهام اين فعال سياسی اجماع و تباني با هدف اقدام عليه                       
 .امنيت آشور و فعاليت تبليغي عليه نظام عنوان شده است

سال حبس محكوم شد آه راي ۶  به گزارش ادوارنيوز، وی در داگاه بدوی به  
در دادگاه تجديدنظر استان ١٣٨٩  فروردين ١٧  مذآور پس از اعتراض در تاريخ 

 .تهران به دو سال تقليل يافت

گفتنی است، عبداهللا مومنی پس از انتخابات رياست جمهوری بازداشت شد که                     
ميليونی به مرخصی آمد و با تمديد             800تنها برای تعطيالت نوروزی با وثيقه           

 .نشدن زمان مرخصی ديروز دوباره به زندان برگشت

 ايمان صديقی در بهداری زندان متی کال 
 گزارشي از وضعيت دانشجويان بازداشتي در مازندران 

 
صبح سه شنبه ايمان صديقی دانشجوی دانشگاه : گزارش دريافتی -اخبار روز 

 ´ .صنعتی نوشيروانی بابل راهی بهداری زندان متی کالی بابل شد
يکی از مسئولين زندان متی کال ی بابل که خواست نامش فاش نشود اعالم کرد 
. که ايمان صديقی به علت خونريزی شديد معده راهی بهداری زندان متی کال شد

پزشک زندان پس از معاينه اوليه ايمان صديقی : وی همچنين در اين رابطه گفت
به مسئولين زندان تاکيد کرد که بايد هر چه سريعتر او را به يک بيمارستان 

در روزهای گذشته اداره : اين مقام مسئول همچنين افزود. مجهز انتقال دهند
اطالعات شهرستان بابل به مدت چندين ساعت در روز ايمان صديقی را تحت 
بازجوئی قرار می دهند و وی در اثر فشارهای بازجويان حال وخيمی دارد و 

همچنين اداره اطالعات مسئولين زندان متی کال را تحت فشار قرار می دهد که 
الزم به ذکر است ايمان صديقی تا .از انتقال وی به بيمارستان جلوگيری شود

کنون از بيماری آلرژی رنج می برد و مسئولين زندان متی کال هيچ توجهی به 
وضع وی و ديگر دانشجويان زندان ازجمله محمد اسماعيل زاده و محسن برزگر 

 . داشتند
بنابر اين گزارش روز دوشنبه جمعی از فعالين سياسی و ادبی به همراه جمعی از 

وبالگ نويسان استان مازندران به ديدار محمد اسماعيل زاده دانشجوی دانشگاه 
در اين ديدار محمد اسماعيل زاده به . پيام نور بابل و مسئول وبالگ بوتيمار رفتند

 ۴تشريح آخرين وضعيت خود درزندان متی کال پرداخت و از مدت زمان کم 
روزه مرخصی اش و از اينکه می بايد صبح پنج شنبه خود را به زندان متی کال 

 . معرفی کند ابراز گاليه کرد
در اين ديدار فعالين سياسی و ادبی استان مازندران ابراز اميدواری کردند که با 
تمديد مدت زمان مرخصی اش وی موفق شود به ديدار همسرش که جهت تولد 

فرزندشان در بيمارستان کرج بستری است برود و در زمان تولد فرزندشان در 
همچنين در اين ديدار فعالين شمال کشور ضمن تجليل از .کنار خانواده خود باشد

ساله اودرعرصه  ٧شخصيت سياسی و ادبی محمد اسماعيل زاده از تالش های 
وبالگ نويسی تقدير به عمل آوردند و برای آزادی وی و اساتيد و دانشجويان بابل 

 . ابراز اميدواری کردند
گفتنی است ايمان صديقی به همراه محسن برزگر دانشجوی دانشگاه صنعتی 
نوشيروانی بابل به همراه محمد اسماعيل زاده در حوادث پس از انتخابات به 

مدت يک ماه در زندان اداره اطالعات شهرستان ساری و بابل بازداشت بودند 
سال محروميت  ١ماه حبس و  ١٠"وهم اکنون دوران محکوميت خود که شامل 

ماه حبس  ١٠روز حبس  ٩٣و ) محسن برزگر و ايمان صديقی(از تحصيل برای 
محمد (سال محروميت از تحصيل برای  ١سال تعليق  ۵تعزيری به مدت 
 . است را سپری می کنند)" اسماعيل زاده

 

 دو سال حبس به دليل حضور در پارك 
 
 
 
 
 

هاشم خواستار، معلم بازنشسته مشهدی آه در دادگاه بدوی به              -خبرگزاري هرانا   
شش سال حبس محکوم شده بود در دادگاه تجديد نظر به دوسال حبس تعزيری                       

 .محكوم شد
همسرم يک  :  به گزارش دويچه وله صديقه مالکی فر همسر هاشم خواستار گفت             

 ٣۵ی  دستگير و بعد از يک ماه و نيم به قيد وثيقه ١٣٨٨خرداد  ٢۵بار در تاريخ 
دوباره ايشان    ٨٨شهريور    ٢۵روز يعنی از      ۴٩بعد از   .  ميليون تومانی آزاد شد   

 .برد سر می را به زندان بردند و تا اين تاريخ هنوز در زندان به
خرداد که شلوغ شده بود،  ٢۵روز : وي درباره نحوه بازداشت همسرش افزود 

گويد که بايد با ما  ايشان در حال قدم زدن در پارک بود آه يك بسيجی به وي می
 .برند کنند و با خود می بياييد،به اين شکل دستگيرش می

اند  بعد که ديده. تنها جرم ايشان حضور در پارک بود: خانم مالكي فر تصريح آرد
گويند که شما در ستاد آقای          توانند به او وارد کنند، می         در اين رابطه اتهامی نمی     
 ايد ميرحسين موسوی بوده

گفتنی است، وی با وجود وضعيت نامناسب جسمی با مرخصی وي در ايام                             
 نوروز موافقت نشد
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اند و در  تن از فعاالن حقوق بشر و معترضان به دولت از ايران گريخته ۴٢٠٠
  .اند اروپا، آمريکا و کشورهای منطقه خليج فارس پخش شده

تن از اين  ١١۵٠ی کمک به پناهندگان سازمان ملل متحد،  طبق گزارش کميته
شده  با ورود آنان به ترکيه آمار پناهندگان ايرانی ثبت .اند ه افراد به ترکيه پناه برد

 .رسيده است) آمار ماه فوريه(نفر  ۴۴۴٠در ترکيه به 
ای برزخی تشبيه  زندگی تبعيديان ترکيه به زندگی" واشنگتن پست"در گزارش 
آنان به آنچه «: نويسد اين روزنامه در مورد پناهجويان ايرانی می. شده است

اند، و دو نفر اعدام، از ميان يازده  صدها نفر دستگير شده – نگرند گذشته است می
برخی . اند نفری که بخاطر شرکت در جنبش اعتراضی محکوم به اعدام شده

کوشند در تبعيد به فعاليت خود ادامه دهند و برخی در تالش مداوای  می
 «.ديدگی روحی خود هستند آسيب

با چند تن از پناهجويان مصاحبه " واشنگتن پست"شهرزاد فرامرزی، گزارشگر 
ساله، که برای  ٣۵يکی از آنان زنی است با نام مستعار مهديس،  .کرده است

کرده و يک سال پيش به ترکيه گريخته  يکی از روحانيان دگرانديش در قم کار می
گويد که پيش از آن در زندان ايران بارها به او تجاوز شده، و در  وی می. است

  .ترکيه نيز يکی از پناهجويان به او تجاوز کرده است
کند که ايران  ، تاکيد می فرامرزی به روابط نزديک ايران و ترکيه اشاره کرده

کننده گاز طبيعی ترکيه است و دو کشور در حال گسترش روابط  ترين تامين مهم
 .ميليارد دالر در سال هستند ١٠تجاری خود تا حد 

نويسد که برخی از پناهجويان شکايت دارند از  ی گزارش خود می او در ادامه
ها و نيروهای امنيتی جمهوری اسالمی، تلفنی يا حتی  اينکه مدام توسط جاسوس

  .گيرند فيزيکی، مورد حمله و تهديد قرار می
های جمهوری اسالمی سعی در نفوذ در  های حقوق بشر، جاسوس به گفته سازمان

  .ميان پناهجويان و ايجاد جو سوء ظن و عدم اعتماد در ميان آنان دارند
 

 
 هاي حكومتي زير نظر رهبري از شمول اصالح و  ارگان

 تدوين قوانين مجلس خارج شدند
 
 ايلنا 
مجلس خبرگان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شورای عالی امنيت ملی و  -

 شورای نگهبان، مصوبات خود را برای تنقيح به مجلس نخواهند فرستاد
تصميمات شورای عالی تنقيح قوانين مذکور در اين طرح جنبه مشورتی برای  -

 .رييس مجلس خواهد داشت
 

نمايندگان مجلس طرح تدوين و قوانين و مقررات کشور را به منظور تامين نظر 
  .شورای نگهبان اصالح کردند

به گزارش خبرنگار پارلمانی ايلنا، در جلسه علنی امروز چهارشنبه طرح تدوين 
و تنقيح قوانين و مقررات کشور که از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگردانده 

 .شده بود، مورد اصالح قرار گرفت
های حکومتی که  براساس اصالحات صورت گرفته بر اين طرح، کليه دستگاه

کنند؛ از قبيل هيات دولت، شورای عالی انقالب فرهنگی،  مقررات وضع می
هيات عمومی ديوان عالی کشور، هيات عمومی ديوان عدالت اداری و همچنين 

های که مقررات آنها لزوم اجرا دارد؛ موظفند تمام مصوبات خود را جهت  دستگاه
  .اعمال اين قانون به مجلس ارسال کند

ای که مجلس امروز به اين بند الحاق کرد، مجلس  الزم به ذکر است براساس ماده
خبرگان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شورای عالی امنيت ملی و شورای 

  .شوند نگهبان از شمول اين ماده مستثنی می
گفتنی است تصميمات شورای عالی تنقيح قوانين مذکور در اين طرح جنبه 

  .مشورتی برای رييس مجلس خواهد داشت
جمهور، يکی از معاونين  اين شورا شامل رئيس مجلس، معاون حقوقی رئيس

رئيس قوه قضاييه، دو نفر از حقوقدانان شورای نگهبان و معاونان قوانين و 
 .نظارت مجلس است و مصوبات آن بايد به تاييد رئيس مجلس برسد

 ممانعت اداره اطالعات شهرستان بابل از انتقال 
 ايمان صديقي به بسمارستان

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ماموران اداره اطالعات شهرستان بابل از انتقال ايمان                       -خبرگزاری هرانا      
به شدت وخيم      صديقی، دانشجوی دانشگاه نوشيروانی بابل آه حال جسمی اش                

 .است، ممانعت آرده اند
اين دانشجو بعد از معاينه اوليه و تشخيص وخامت           به گزارش کمپين حقوق بشر،    

به بيمارستان منتقل شود      حالش از سوي پزشكان زندان متی کالی بابل،قرار شد           
 .آه اين امر با مخالفت اداره اطالعات شهرستان بابل روبرو شد

بر اساس اين گزارش وی در اثر فشارهای بازجويان حال وخيمی دارد و اداره                   
اطالعات مسئولين زندان متی کال را تحت فشار قرار داده که از انتقال وی به                        

 .بيمارستان جلوگيری آنند
 .الزم به ذکر است ايمان صديقی از بيماری آلرژی رنج می برد

 

 تركيه به پرداخت خسارت به پناهجويان 
 ايراني و تونسي محكوم شد

 
 
 
 
 

 راديو آلمان 
بر اساس حکم دادگاه حقوق بشر اروپا، دولت ترکيه بايد به دليل بدرفتاری با 

هزار يورو به  ٢۶هزار تا  ٩پناهجوی ايرانی و تونسی بين  ١١پناهجويان، به 
برند و ممکن است اخراج  سر می تن از اين افراد در ترکيه به ۶. خسارت بپردازد

 .شوند
پناهجوی ايرانی و تونسی از رفتار ناشايست ماموران ترک با ساکنان  ١١

های پناهجويان به دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ شکايت برده  اردوگاه
اين دادگاه اتهامات زده شده به ) فروردين ٢۴ / آوريل ١٣(شنبه  روز سه. بودند

  .ی نقدی محکوم کرد ماموران را پذيرفت و دولت ترکيه را به جريمه
هزار يورو از ٢۶هزار تا ٩بر اساس حکم صادر شده، اين يازده پناهجو بايد بين 

تن از اين پناهجويان شاکی در  ۵. دولت ترکيه به عنوان خسارت دريافت کنند
  .کنند و بقيه آنان هنوز در ترکيه هستند سوئد زندگی می

ی نقدی برای دولت ترکيه، آمده  در حکم دادگاه حقوق بشر اروپا عالوه بر جريمه
برند به  سر می پناهجويی که در حال حاضر در ترکيه به ۶است که اگر 

  کشورهای خودشان بازگردانده شوند، اين عمل به مثابه نقض ممنوعيت شکنجه
های دادگاه معتقدند که  قاضی. در کنوانسيون حقوق بشر سازمان ملل خواهد بود

  .اين پناهجويان در صورت اخراج در کشور خودشان شکنجه خواهند شد
  .دولت ترکيه تا کنون در اين مورد واکنشی نشان نداده است

دهنده از وضعيت پناهجوبان  در مورد وضعيت ناهنجار  های تکان گزارش
آخرين گزارش، . های زيادی منتشر شده است ش پناهجوبان ايرانی در ترکيه گزار

انتشار يافت که در آن آمار و  " واشنگتن پست"ی  اوائل آوريل در روزنامه
در اين گزارش با استناد به فهرستی که آيدا . ارقامی هم به دست داده شده بود

 حدود  ٢٠٠٩سعادت، فعال حقوق زنان، تهيه کرده، آمده است که از ژوئن 
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 آغاز اخراجها در شركت مخابرات پس از تصاحب آن توسط سپاه
 
 
 
 
 
 
 
 

  -خبرگزاری هرانا 
اخراج و تعديل نيرو در شرکتهای دولتی، پس از واگذاری به بخش                                              

 .همچنان ادامه دارد خصوصی
بر اساس اين گزارش، شرکت مخابرات ايران پس از واگذاری به کنسرسيوم                       
توسعه اعتماد مبين وابسته به شرکتهای زيرمجموعه سپاه پاسداران انقالب                           

 .اسالمی ايران، تعديل نيرو در شرکتهای وابسته را آغاز کرده است
به گزارش ايلنا، در همين راستا،نماينده فالورجان نسبت به روند تعديل نيرو پس         

ها، به ويژه شرآت مخابرات به بخش خصوصی، انتقاد  از واگذاری برخی شرآت
 .آرد

سيد ناصر موسوی الرگانی نماينده فالورجان در اخطاری قانونی اساسی، اظهار            
های دولتی به بخش       ، تا پنج سال پس از واگذاری شرآت           ۴۴طبق اصل    :  داشت

 .ها حق تعديل نيرو ندارند خصوصی، اين شرآت
اما شرآت مخابرات از روزهای اول واگذاری شروع به تعديل                 :  وی ادامه داد   

 .اند ها تعطيل آرده را نيز در شهرستان ١١٨نيرو آرد و حتی مراآز اطالعاتی 
ها و      اين نماينده مجلس با بيان اينكه اين روند تعديل نيرو در همه آارخانه                              

: های واگذار شده به بخش خصوصی قابل مشاهده است، خاطرنشان آرد                شرآت
چنانچه قرار است قسمتی به بخش خصوصی واگذار شود نبايد به قيمت نابودی                   

 .آارآنان آن بيانجامد
اين تذآر به جاست و الزم است                 :ابوترابی فرد در پاسخ به اين تذآر گفت                 

 .ای بيانديشند مسوولين اجرايی در اين مورد چاره
 

 رنجنامه ي دختري كه پدرش در بند است 
 زينب صارمی فرزند زندانی سياسی علی صارمی محکوم به اعدام 

 
 : اخبار روز
به منزل مادرم برای تبريک سال نو رفتم، ديدم عکس پدرم علی  ٨٩روز عيد 

 . صارمی را در قابی در کنارش گذاشته و نشسته
با ديدن آن صحنه عيد ما رنگش را باخت و مثل همان شمعی شده بودم که 
که . داشت ذوب می شد نمی دانم کی و به کی سال نو را تبريک گفتم يا نگفتم

 به خود می گفتم چه عيدی؟ 
هزاران هزار مثل من االن بايد با قاب عکسها دور هم جمع شوند در حالی که 

خودشان وجود دارند و وجودشان از هزاران شمع و سبزه و سکه پرنورتر 
به زيبائی سيب اند، به طراوت شکوفه ها، به خوش . سبزتر و ارزشمندتر است

گلهای شقايق . صدايی بلبالن مست بهارند و بودنشان شيرين تر از هر شيرينی
نمادی از آنها است و چشم انداز سبز شمال نماد شگوه و جالل انسان وارانه 

 . زيستن شان
ی  اما اين عزيزان در غل و زنجير، زنجير تهمتها و افتراها که در هر صفحه

تاريخ ايران هزاران نمونه از اين دست دارد و تنها به سرکوب روشنفکران 
 . توانسته اند اندی بيشتر در ثروت و حکومت بگذرانند
و هيچ مسئولی هم ندارد ! نمی دانند؟ زندان رجائی شهر يک ماه است آب ندارد

که کسی به آنها بگويد که حتی برای خوردن و سرويسهای بهداشتی هم آب به 
 . قدر کافی ندارند

در فروردين ماه سال يعنی ماه برکت و بارش در شهر چسبيده به پايتخت آن 
واقعا شنيدن و . هم در زندان که مسئوليت تک تکشان با دولت است آب نيست

 . يا باور نکردنی است که مملکتی در آن آب هم گير نياييد
 زينب صارمی فرزند زندانی سياسی علی صارمی محکوم به اعدام 

 فروردين  ٢۴
 
 فعالين دموکراسی و حقوق بشر در ايران: منبع

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سه نفر در شهرستان بابل به دار آويخته شدند
 

  -خبرگزاری هرانا 
 .صبح امروز سه نفر در مازندران به دار مجازات آويخته شدند

ساله ساآن بابلسر، م ـ و        24ع ـ ا       بر اساس اين گزارش، مشخصات اين سه نفر       
عنوان شده   ساله ساآن فريدونكنار     30ساله ساآن آياآال قائمشهر و ا ـ ت                 25
 .است

به گزارش خبرگزاری دولتی فارس، جرم متهمان به دليل تجاوز به عنف، اغفال        
 .زنان و دختران و منافي عفت عنوان شده است

گفتنی است، اين سه نفر، بامداد امروز در ميدان امام علي شهرستان بابلسر                            
 .روي ساختمان سابق شهرباني به دار مجازات آويخته شدند روبه

 
 اعدام سه تبعه افغانستان در ايران  

  -خبرگزاری هرانا 
سخنگوی رييس جمهوری افغانستان اعالم کرد که سه تبعه افغانستان در ايران                   

 .اند اعدام شده
سه تن از    «:  وحيد عمر ضمن اعالم اين خبر افزود              به گزارش راديو کوچه،     

اکنون سفير    اند و هم    اتباع افغانستان در ايران به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شده           
 .«خارجه احضار شده است ايران در کابل برای ادای توضيحات بيشتر به وزارت

  
وحيد عمر جسد اين سه تن از افغانان اعدام شده از طريق اسالم قلعه وارد   به گفته

 .هرات شده است
السالم قاضی يکی از        گذشته عبد     شود که هفته     اظهارات عمر در حالی بيان می        

نفر از      ۴۵نمايندگان پارلمان افغانستان طی اظهار نظری اعالم کرده بود که                     
های اعدام شدگان مبالغ           اتباع افغانستان در ايران اعدام شدند و حتی خانواده                   
 .اند هنگفتی را به خاطر انتقال اجساد به دولت ايران پرداخته

 

 يك مرد جوان در ماهشهر به دار آويخته شد
 

  -خبرگزاری هرانا 
فروردين ماه، يک مرد جوان در مالء عام در ماهشهر     ٢۴پيش از ظهر سه شنبه 

 .اعدام شد
ساله عدنان البو علی و اتهامش           ٢٨به گزارش حقوق بشر ايران، نام اين مرد               

 .محاربه به جرم سرقت مسلحانه عنوان شده است
به .  اين خبر ديشب توسط يکی از سايتهای رسمی محلی ماهشهر تائيد شد                             

گزارش اين سايت که روز قبل با عدنان مصاحبه کرده بود، وی خبر نداشت که                   
 .قرار است فردای آن روز اعدام شود

در اسفند . روز گذشته در استان خوزستان است ۶اين سومين اعدام مالء عام طی 
 .ماه نيز سه نفر در مالء عام در شهر اهواز به دار آويخته شدند
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من پسرم را : بار با بيان و يادآوری اين مطالب اشک ميريخت و ميگفت  
نشناختم و نميدانستم امير اينطور پسری است و باز هم اشک های نا تمام اين مرد 

گاه سر بلند ميکرد و به عکس مادر امير که مرحوم شده اند نگاه . . . دردمند
 که همسرم را ازمن گرفت   ميکرد و ميگفت خدا از اين روزهای من آگاه بوده

آقای جوادی فر   .. .تا نباشد وامير را با اين همه شکنجه ودرد وعذاب نبيند  
به   پنج شنبه آخر سال،  هم بندان امير در زندان کهريزک ، عصر روز: ميگفت 

که ما : آمده بودند و گريه کنان او را صدا ميکردند و ميگفتند   سر آرامگاه امير
دادی   بايد به جای تو درون خاک ميبوديم و تو آب وغذای ناچيز خودت را به ما

 . . .خودت رفتی   از ما مراقبت کردی تا ما زنده بمانيم و
که ما : همچنين در جلسه ی دادگاه برادربزرگتر امير به مسئولين مربوطه ميگويد

برادرمان را از دست داده ايم در اين مدت افراد زيادی به ديدن ما آمده و از 
مثل آقای موسوی وهمسرشان و آقای کروبی و . خانواده مان دلجويی کرده اند

ولی توی اين . خاتمی يا از شورای شهر تهران و مردمی که حتی نميشناسيمشان
يه حالی از ما و پدرم   مدت حتی يک نفر از نيروی انتظامی نيامده است که

فردای همان روز با منزل آقای جوادی . بپرسند يا کوچکترين پيگيری داشته باشند
فر تماس ميگيرند که آقای احمدی مقدم برای احوالپرسی آمده اند و ميخواهند به 

آقای جوادی فر هم که اصال تمايلی نداشته که با آنها هم صحبت .منزلشان بيايند
. شود از طرفی مهمان رو هم نميتواند رد کند به آنها ميگويد تشريف بياوريد

تعدادی از نيروهای انتظامی با سبد گلی که ظاهرا به دليل بزرگی فوق العاده در 
منزل آقای جوادی جای نميگرفته است به همراه سردار احمدی مقدم به خانه 

 . آقای جوادی اجازه نميدهد آن گل را به داخل خانه بياورند. ايشان ميآيند
مدتها است که ميخواهم : آقای احمدی مقدم هم بعد از احوالپرسی به ايشان ميگوند 

بازنشسته شوم ، خيلی وقت است که دارم صادقانه خدمت ميکنم ولی هر چه 
از اين حرفها ، . . .تقاضای بازنشستگی ميدهم موافقت نميکنند و خسته شده ام و

ايشان ادامه ميدهند که در موضوع زندان کهريزک برای امير متاسف است و 
آقای جوادی هم روزنامه ای را که از . تقاضای بخشش از پدر امير را دارند

مدتها قبل نگه داشته و سخنان سردار احمدی مقدم را در آن نوشته بودند را می 
شما توی اين روزنامه گفته ايد که جنابعالی و آقای : آورند و به ايشان ميگويند 

رادان هيچ نقشی در کهريزک نداشته ايد حال چگونه است که از من طلب بخشش 
 داريد؟

من هيچ حرفی ندارم فقط از شما   :در نهايت هم پدر امير به سردارميگويد 
ميخواهم يک لحظه بگذاريد جای من وشما با هم عوض شود، فرض کنيد من 
فرمانده ارشد نيروی انتظامی تهرانم و پسر شما را در کهريزک با اون وضع 

 کشته ام و در مقابل شما نشسته ام و دارم تقاضای عفو و بخشش ميکنم 
برای سردار توضيح ميدهند که   حال هر چه ميتوانی به من پاسخ بده؟ همچنين 

الخروج از کشور   يکی از همشهريانشان به دليل اختالس بزرگ مالی ممنوع
آقای جوادی ( شده اند در چند سال قبل، در همان محل کار ايشان در شمال کشور 

 )اصالتا شمالی هستند
پدر امير هم نقش خيلی کوچکی در آن شرکت داشته است و حاال مثال نيروی  

انتظامی رشت برای ايشان نامه ای ارسال کرده که ايشان هم به دليل کار در آن 
 ! ! !شرکت ، حاال ممنوع الخروج شده اند 

به اين دليل است که در کشور قانون : و به آقای احمدی مقدم اينرا ميگويند 
مالک اصلی شرکت همه ساله هر وقت که کاری داشته باشد با . حکومت نميکند

پرداخت سه ميليون تومان به کشور وارد و سپس خارج ميگردد در حالی که بعد 
از چند سال حاال آمده اند برای آقای جوادی فر حکم ممنوع الخروجی صادر 

و فردای همان شب با آقای جوادی فر تماس ميگيرند که آقای . . . . کرده اند
 . . . احمدی مقدم پاسپورت شما را برايتان پس گرفته و ارسال ميکنند

ضمنا شاکيان پرونده کهريزک به قاضی دادگاه کپی چک های صادر شده از  
سوی مسئولين مختلف دولتی را نشان ميدهند که شامل مبالغ مختلفی از پانصد 

و بيشتر بوده که آنرا به اين شاکيان   هزار تومان تا يک و يک ونيم ميليون تومان
و آنها اين کپی ها را بعنوان مدرک به . داده اند تا از شکايت خود دست بردارند

همچنين مادر رامين قهرمانی چهارمين فردی که . قاضی دادگاه نشان ميداده اند
از ) آقای روح االمينی آنرا اعالم کرده بودند،(در زندان کهريزک کشته شده بود 

دريافت چکی به مبلغ ده ميليون تومان بابت رضايت وعدم پيگيری شکايت خود 
 .متهمان کهريزک خبر داده است  از
در نهايت شاکيان وآقای روح االمينی از زمان برگذاری دادگاه گله مند بوده اند  

که چرا زمانی دادگاه برگذار ميشود که بين جلسات آن يک وقفه طوالنی افتاده 
همچنين تمام متهمانی که آنجا بوده اند بعد از اقرا و شهادت زندانيان در . است

دادگاه ، از خود سلب مسئوليت کرده و گفته اند ما از مافوق خود دستور اين 
کارها و ضرب وشتم را داشته ايم و هر کسی نام مافوق خود را بيان ميکند تا 

 به سردار رجب زاده ختم ميشود ايشان هم ميگويد منم از سرداری   بالخره

 ديدار با خانواده شهيد جوادي فر
 راوی سبز

 
 
 
 

  
 

عصر روز يکشنبه هفته دوم فروردين با فرشته قرار گذاشتيم به منزل آقای 
جوادی فر استاد دانشگاه وپدر شهيد، امير جوادی فر از کشته شدگان کهريزک 

از زمين و زمان باران ميباريد انگار آسمان هم با اين پدر دردمند هم . برويم
 .سوگواری ميکرد

مثل هميشه آقای جوادی فر با روی گشاده پذيرای ما بود ، بعد از احوالپرسی و  
. تبريک سال نو ، خيلی دلم ميخواست در مورد دادگاه متهمان کهريزک بپرسم 

چگونه بپرسم تا برای پدری که پسر عزيزش . اين جور مواقع خيلی سخت است
را با اعتماد کامل تحويل نيروی انتظامی داده است وسه روز بعد جنازه له شده او 

 !را تحويل گرفته است ، توضيح سخت و رنج آوری نباشد
که . بخاطر می آورم که آقای جوادی فر را در مراسم چهلم امير مالقات کردم  

يکی ( بغضی در گلو از تکرار هزارمين باره آنچه بر سر اميرش آمده ،  ايشان با
با ناراحتی ) از مسئولينی که از ايشان خواسته اند ماجرای امير را بازگو کنند،

 : گفته اند
آقا يه نوار بذارين تا من اين را برايتان توضيح دهم و شما آنرا داشته باشيد، هر  

بار که آنرا برای هر مسئولی تکرار ميکنم با بيانش درد همه عالم در دلم جمع 
همچنين ميگفتند که در سال جاری از . بنده خدا ناراحتی قلبی دارند . ميگردد

دانشگاه تقاضا کرده اند برای دانشجويان دوره ليسانس که جوانتر هستند کالس 
نگذارند، چرا آقای جوادی فر در چهره پسران جوان چهره امير را ميديده است 

 .وتحمل نداشته اند
به هنگام عيد ديدنی هم لبخندی بر لب داشت که يه جوری دلتنگ کننده بود ، اين  

ميکشند از اشک هايشان درد  ديدن لبخند آنهايی که رنجدرست است که ميگويند 
 .ناکتر است

: آقای جوادی در پاسخ به سوال ما در مورد چگونگی برگذاری دادگاه گفتند 
ابتدا هيچ يک از متهمان اتهامات را   قاضی دادگاه فرد منصفی بوده است ، و در

نپذريفته اند ، واينکه زندانيان آزاد شده کهريزک در مقابل بازجويان وساير افراد 
آنها را به نام خطاب کرده و آثار برجای مانده از شکنجه و ضرب وشتم خود را 
به آنها نشان ميداده اند که آقای محترم آيا شما با باتوم بر کتف من نکوبيدی؟ آيا 

شما ها مارا مجبور نکرديد برای دريافت ذره ای آب مسافت سيصد متری را 
 . . . .بدويم وصدای سگ در بياوريم و آيا 

بعنوان متهم   در اين دادگاه قاضی مرتضوی که مجلس شورای اسالمی وی را 
و فقط در يک جلسه ! ! پرونده کهريزک معرفی بود، حضور نداشته است  اصلی

زن وبچه : غير علنی ايشان به قاضی پرونده کهريزک مراجعه کرده و ميگويد
های من امنيت ندارند ، چون به پسرم در مدرسه ميگويند پسر قاتل آمد و به 

 !همسرم در محل کارش هم ميگويند زن قاتل آمد
پدر شهيد محسن روح االمينی اشاره ميکردند، که   همچنين به نقش بسيار ارزنده 

. با پيگيری های ايشان اميدی به برقراری عدالت ممکن است وجود داشته باشد
البته آقای جوادی فر اشاره کردند که در جلسه اول دادگاه وقتی شاکيان رفتار 

، حالشان بد شده همانجا ايشان را    زندانبان کهريزک را ، تشريح ميکرده اند
دراز ميکنند و پاهايشان را کمی باالتر قرار ميدهند و بعد هم يک   بروی زمين

روز در بيمارستان بستری ميشوند و همچنين ميگفتند که ديگر قادر به تحمل 
 .شنيدن آنچه بر سر امير و ديگر زندانيان آمده بوده را نداشتند

ما را گرسنه وتشنه نگه ميداشتند و : آقای جوادی فر از زبان شاکيان ميگفت که  
وادارشان ميکردند که روی زمين داغ   در روزهای به شدت گرم تير ماه ، برهنه
تعلل ميکرده مجددا کتک ميخورده   غلت بزنند ، هر کسی که قبول نميکرده يا

هر روز فقط يک وعده غذا که يا سيب زمينی آب پز بوده و يا روز بعد . است 
همچنين زندانيان را که به شدت تشنه بوده اند . کمی نان خشک، به آنها ميدادند

وزخمی ومجروح برای دريافت آب مجبورشان ميکرده اند که آبی را بر کف 
يا ! ! !زمين ريخته اند از روی زمين ليس بزنند و به اين ترتيب رفع تشنگی کنند

مسافت طوالنی را بدوند وصدای سگ در بياورند تا بعد با قطره چکان يه قطره 
 !آب بر روی زبانشان بريزند

 دوستان و هم بندان امير از مقاومت ستودنی امير سخن ميگفتند و پدر امير هر  
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کار را  ده نفر هم اين. تری به آنان کرد های بيش شايد از اين رهگذر بشود کمک
ايم از خيل اين زندانيان، بيايد برای يک  کنيم، دست کم ده زندانی را معرفی کرده

مان کنيم که در عين آشنايی  های  بار هم که شده زيور نام عزيزی را زينت وبالگ
اند و ما اين  ها در زندان تر شرمنده باشيم که آن گونه کم شايد اين. شناسيمش نمی

 .ايم بيرون به تماشای هيچ ايستاده
مان دفاع  قطاران ايم و از هم بياييد تا بگوييم اگر جنبش سبزی هستيم هنوز ايستاده

مان زندانيان هيچ فرقی ندارند و  مان حقوق بشر است برای کنيم، اگر دغدغه می
شناسيم قلم بزنيم،  دهيم که از عزيزی که نمی به خود اين زحمت کوچک را می

داران مشکل نداريم با زندانی شدن هر  بياييد ثابت کنيم که فقط با زندانی شدن نام
 .اش مخالفيم شخصی به خاطر انديشه عقيده

در کنار اين فراخوان وبالگی صفحه ای با عنوان اسرای گمنام برای معرفی 
افراد بی نام و نشان در بند در صفحات شبکه های اجتماعی همچون فيس بوک 

تا هر شهروند ايرانی و حامی جنبش سبز امکان معرفی افراد .ايجاد شده است
تا در اين راستا امکان پيگيری .گمنام دربند با مشخصات کامل آنها را داشته باشد

 .و کمک به اين افراد فراهم شود
 منبع، جرس

 

 : اوين
 ها هاي تكراري و دشواري مالقات بالتكليفي زندانيان، اتهام

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دويچه وله
پروين مخترع، مادر کوهيار گودرزی توانسته است پانزده دقيقه در زندان اوين 

گويی با دويچه  و او ساعاتی پس از اين مالقات، در گفت. با پسرش مالقات کند
 .گويد ها می ها و مالقات وله از فضای اوين و وضعيت پرونده

گويد که هر هفته پای ثابت  با لهجه کرمانی می. مادری از اهالی کرمان است 
رسد، يک راست به  به تهران که می. تهران است -قطار يا اتوبوس مسير کرمان

 .رود تا بلکه بتواند با پسرش مالقات کند زندان اوين می
  

 "شهردار اوين"کوهيار 
  
فروردين، از جمله روزهايی است که پروين مخترع، مادر  ٢٣امروز، دوشنبه،  

از ساعت شش صبح جلوی . کوهيار گودرزی، توانسته با پسرش مالقات کند
هنوز . زندان اوين بوده و حوالی ظهر موفق شده، پانزده دقيقه پسرش را ببيند

ساعتی از مالقات او با پسرش نگذشته که در گفت و گو با دويچه وله، روحيه 
دهد که در زندان اوين و  کند و با خوشحالی ادامه می پسرش را عالی توصيف می

در بندی که پسرش با سی و پنچ نفر ديگر زندانی است، کوهيار گودرزی از 
طرف هم بندی هايش به عنوان شهردار انتخاب شده است و به مادرش گفته همه 
بچه ها اين جا روحيه شان خوب است و اين جا آن قدر کار داريم که وقت کم می 

پروين مخترع همين امروز، پس از مالقات با فرزندش به کرمان باز  .  آوريم
او دوشنبه هفته آينده، دوباره به تهران بر خواهد گشت، به اميد . خواهد گشت

گويد کوهيار امروز به او گفته است از اين به  پروين مخترع می. ديدار با کوهيار
به او گفتم چهار  «: دهد تواند روزی چهار دقيقه تلفن بزند و ادامه می بعد می

  ».دقيقه هايت را جمع کن، بعد از دو، سه روز بتوانيم با هم طوالنی صحبت کنيم
 
 برای کوهيار گودرزی" ای اتهامات کليشه"
  

دانشجوی دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شريف،   کوهيار گودرزی،
عضو کميته حقوق بشر ادوار تحکيم وحدت، دبير کميته گزارشگران حقوق بشر 
و روزنامه نگار، بيست و نهم آذر ماه سال گذشته دستگير و به زندان اوين منتقل 

 رسيد که کوهيار گودرزی با سر شکسته در زندان اوين ديده  اوايل خبر می. شد

دستور داشته ام که نميتوانم نام او را ذکر کنم، قاضی هم ميگويد تا نام آن فرد را 
 .اعالم نکنيد خود شما متهم اصلی ما در اين دادگاه محسوب ميشويد

 
 آمين . خداوندا مگذار خون بهترين فرزندان اين اين آب وخاک پايمال گردد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جرس:منبع
 

فراخوان وبالگ نويسي براي زندانيان گمنام حوادث پس از 
 انتخابات

  :جرس
جمعی از حاميان جنبش سبز در تالش برای شناسايی و معرفی افراد گمنامی 
هستند که در جريان حوادث پس از انتخابات بازداشت و همچنان بدون آنکه 

 .خبری از آنها باشد در زندان بسر می برند
به گزارش کلمه همانطور که دکتر رهنورد در آخرين نوشته خود تاکيد  

آنها نه خاکريز اولند و نه . زندانيان گمنام و بی نام و نشان بدنه ملت هستند“:کرد
سنگری که فتح آن موجب خوشحالی شده باشد و نه سنگری که سياسيون پشت آن 

 ”.خواسته آنها مشتی از خروارها مطالبات مردم اند. پنهان شده باشند
در تعطيالت نوروز و هنگام آغاز سال نو نيزانتشار نامه ای از سوی جمعی از 

زندانيان گمنام بازداشت شده در حوادث پس از انتخابات توجه رسانه ها را به 
 .خود جلب کرد

جمعی از زندانيان حوادث پس از انتخابات که نام هايی ناشناخته و يا کمتر شناخته 
شده برای مردم و رسانه ها هستند ،هم زمان با نوروز نامه ای نوشته و در آن 

چرا قاچاقچيان ، کالهبرداران ، فروشندگان سوال های کنکور و داير “ :پرسيدند 
کنندگان خانه های فساد شامل عفو و مرخصی و آزادی مشروط می شوند ، اما 

 ”کسی فکری برای ما نمی کند؟
اين زندانيان سياسی در نامه خود نوشته اند که رسانه ای نبود که کالمی از ما 

چه کسی ما را می شناسد ؟ از ميان مردم ساده کوچه و . حق داشتند . بنويسد 
خيابان بوديم که به جرم دريافت و ارسال پيامک و ايميل ، تماشای تجمع های 
 .اعتراضی و همراهی با سکوت معترضان به نتايج انتخابات بازداشت شده بوديم

در همين راستا بسياری از سايت های خبری اقدام به جمع آوری اسامی و 
از .اطالعات موثق از افراد گمنام بازداشت شده در حوادث پس از انتخابات کردند

 .نفره ای از اين افراد را منتشر کرد ٣۵٠جمله سايت ندای سبز آزادی ليست 
در روزهای اخير برخی از حاميان جنبش سبز طی فراخوانی خواستار وبالگ 
 .نويسی در مورد افراد گمنام بازداشت شده در حوادث پس از انتخابات شده اند

 :در اين فراخوان وبالگی آمده است
ها  زندانيان گمنام را از تنهايی سلولهای سرد و تلخ زندان. بياييد تا شروع کنيم

شان را همراه  شان باشيم و تحمل سوزترين روزهای زندگی  همراه. بيرون بياوريم
 .باشيم

. معرفی و حمايت از زندانيان گمنام کمترين کاری است که می توانيم انجام دهيم
. اين کمترين کاری است که هر وبالگ نويس می تواند به هر نحوی انجام دهد

نويس دست کم در يک مطلب به شرح کامل  بياييد هر کدام به عنوان يک وبالگ
 .نام و نشان و يا حمايت نشده بپردازيم يک زندانی بی

مان را به آن عزيزی که در زندان تنها مانده  بياييد هر کدام برادری و خواهری
بياييد تا . ها تنها نيستند و ما به يادشان هستيم بياييد ثابت کنيم که آن. ثابت کنيم

گذرد و اين  ها بيهوده در زندان نمی های حبس آن ها و سال نشان بدهيم که ماه
شان  توانند کمک کنند و تحمل اين بار سخت را برای بيرون کسانی هستند که می

 .تر کنند اندکی کم
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 قرون وسطا در جمهوري اسالمي 
رهبر سنديکای کارگران را با دست بند و پا بند به کميسيون 

 پزشکی قانونی بردند 
منصور اسالو، رئيس هيات مديره ی سنديکای کارگران شرکت واحد • 

اتوبوسرانی تهران و حومه را روز سه شنبه با دست بند و پا بند جهت معاينات 
. پزشکی به کميسيون پزشکی قانونی در يکی از بيمارستان های کرج بردند
برای تحت فشار قرار دادن جسمی و روحی اسالو، پابند و دست بند وی را 

طوری بسته بودند که امکان تحرک را تا حد زيادی از رهبر کارگران سلب کرده 
 ...بود و به زخمی شدن مچ پای او منجر شد 

 
 
 
 
 
 
 
 

 : اخبار روز
 

منصور اسالو، رئيس هيات مديره ی سنديکای کارگران شرکت واحد 
اتوبوسرانی تهران و حومه را روز گذشته با دست بند و پا بند جهت معاينات 
  .پزشکی به کميسيون پزشکی قانونی در يکی از بيمارستان های کرج بردند
بنابه گزارش فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران پزشکان با ديدن اين 

صحنه سخت ناراحت و بر آشفتنه شدند که چنين رفتار تحقير آميزی با 
رفتارهايی که توهين به انسانيت بلکه توهين . انسانهايی واال صورت می گيرد

بنابر اين گزارش، برای تحت فشار قرار دادن جسمی . به جامعه پزشکی است
و روحی اسالو، پابند و دست بند وی را طوری بسته بودند که امکان تحرک را 

تا حد زيادی از رهبر کارگران سلب کرده بودند و اين مسئله باعث زخمی 
 .شدن مچ پای وی شد
ساعت مورد معاينات و بررسی  ٩اسالو بيش از : اين گزارش می افزايد
تشکيل کمسيون پزشکی قانونی بنابه درخواست پزشکان . پزشکی قرار گرفت

 .بهداری زندان گوهردشت کرج صورت گرفته است
منصور اسالو از بيماری های متعدد و حاد جسمی رنج می برد که از جمله 
آنها؛ بيماری حاد قلبی، کمر دردی که نياز به عمل جراحی دارد و ناراحتی 

 . چشم می باشد
بار توسط پزشگ قانونی گواهی عدم  ٣تا به حال برای منصور اسالو بيش از 

تحمل کيفر صادر شده است و به دادگاه انقالب، اجرای احکام دادگاه انقالب و 
طبق قوانين موجود کسانی که بخاطر بيماری . مسئولين زندان ارسال شده است

های جسمی، عدم تحمل کيفر می گيرند، می بايست آزاد شوند تا بتوانند در 
 .بيمارستان های خارج از زندان تحت درمان قرار گيرند

آقای اسالو نه تنها از هرگونه درمان محروم شده است بلکه در ماه های اخير 
تحت فشارهای روحی شديد قرار داشته و بارها برای مدت طوالنی به سلول 

در حال حاضر او را . های انفرادی با شرايط قرون وسطائی فرستاده شده است
که بند متادون ناميده می شود و زندانيان آن معتاد و اکثرا مبتال به  ۵به بند 

 .بيماريهای خطرناک مانند هپاتيت و ايدز می باشند، منتقل کرده اند
فشارها، اذيت و آزارها و ممانعت از درمان، بدستور بازجوی وزارت 

اطالعات که پرونده او را در دست دارد صورت می گيرد و توسط افرادی 
مانند علی حاج کاظم،علی محمدی رئيس و معاون زندان،کرمانی و فرجی 
 .رئيس و معاون اطالعات زندان گوهردشت کرج به اجرا در آورده می شود

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران در پايان گزارش خود پيشنهاد کرده 
اند کارگران زحمتکش و شريف و مردم ايران هنگام گراميداشت روز جهانی 

ارديبهشت ماه، با در دست داشتن عکس های فعالين کارگری  ١١کارگر در 
اين مجموعه از سنديکاهای بين . در زندان بر آزادی فوری آنها تاکيد کنند

المللی خواسته است اين روز را به روز حمايت از فعالين کارگری ايران که 
 .در زندان بسر می برند تبديل کنند

در حال حاضر تعدادی از فعالين کارگری و کارگران در زندان بسر می برند 
ی انها منصور اسالو، ابراهيم مددی، علی نجاتی، فريدون نيکو  که از جمله

همچنين پرونده صدها فعال . فرد، جليل احمدی، قربان علی پور می باشند
کارگری باز است و هر زمان ميتوانند پرونده آنها را به محکوميتهای سنگين 

 .تبديل کنند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . شده است
 وگو با دويچه وله درباره اتهامات  پروين مخترع، مادر کوهيار گودرزی در گفت 

گويد من هم فقط اتهامات کوهيار را  کند، اما می اطالعی می کوهيار اظهار بی
اند و  من فقط شنيدم که اتهام محاربه به کوهيار زده«: کند ام و اضافه می شنيده
خواستيد  اند شما وقتی می خواستيد برويد در تشيع جنازه شرکت بکنيد، می گفته

از همين اتهامات کليشه ای که به . تجمع غير قانونی بکنيد و تبليغ عليه نظام بکنيد
گفت برای فرزند من بيست و نه  ديروز يکی از دوستان من می. زنند همه می

فرزند ايشان عضو کميته گزارش گران نبوده، حاال فکر کنم   اند، ه مورد اتهام زد
گذارند رويش، حتما سی و نه مورد اتهام به کوهيار  برای کوهيار ده تا هم می

دانم ولی ديروز که من تمام روز رفته بودم پيگيری  من اتهامات را نمی. اند زده
کنم، فقط فهميدم قاضی پرونده آقای قاضی صلواتی هستند و شعبه پانزده و 

    ."دانم، چون نه اطالع دارم و نه به من گفتند درباره پرونده هم هيچ چيز نمی
  

 تهران -هر هفته مسير کرمان 
  

ما «: گويد پروين مخترع درباره چگونگی مالقات با پسرش به دويچه وله می
آمديم آن ها يک  ها است، ما که می ، پنج شنبه٢٠٩دانستيم که روز مالقات بند  می

گويند  کنند، اگر زندانی ممنوع المالقات باشد می ليستی دارند و در ليست نگاه می
من هر هفته از . دهند مالقات ندارد و اگر مالقات داشته باشد که مالقات می

هايشان زندانی هستند،  هايی که بچه آيم اين جا پيش ساير خانواده می. آيم کرمان می
ای است که دخترشان  کنم، مال خانواده مثال جايی که االن با شما صحبت می

 ».زندان است
  

 ها برای لغو مالقات بهانه
  

اند مالقات  ام و به من گفته ها هم من آمده بعضی وقت«: گويد مخترع در ادامه می
المالقات بوده يا مثال مثل هفته پيش که کوهيار منتقل کرده  يا زندانی ممنوع. نيست

وقتی آمدم، کوهيار . و به من اطالع نداده بودند که من نيايم ٣۵٠بودند به بند 
اتفاقا با همسر . به او گفتم من االن پشت در زندان اوين هستم. زنگ زد و گفت نيا

من ايستادم در صف تا ببينم که حداقل . جعفر پناهی، دوتايی با هم رفته بوديم
به من هم مالقات . برای ايشان مالقات می دهند که برای ايشان هم مالقات ندادند

اين ها که . در حالی که خيلی راحت می توانستند بگويند و اطالع بدهند. ندادند
خوب خيلی راحت زنگ بزنند . همه چيز را درباره زندگی من و پسرم می دانند
اين . ، نيا تهران٣۵٠ببريم بند   و بگويند ما می خواهيم دو روز ديگر پسرت را

در حالی که روز اول که کوهيار را گرفتند، . کار را که الاقل می توانند بکنند
من خودم از طريق راديو فردا شنيدم که کوهيار را . هيچ کس به من اطالع نداد

 ».گرفته اند
  

 زندگی پشت شيشه ها
  

مادر کوهيار گودرزی که ساعاتی پيش موفق به ديدار پسرش شده بود از فضای 
گويد که امروز بسيار شلوغ بوده و در ادامه گفت و گو با  جلوی زندان اوين می
مادرها همه خسته، عصبی، پدرها پريشان، ناراحت، «: دويچه وله می افزايد
 ۴امروز که از راه پله ها باال می رفتم، يک پسربچه . افسرده، بچه ها گريان

مادرش می . ساله ای آن جا بود و به مادرش می گفت چرا بابا پشت شيشه نيامد
اصال چرا رفته داخل . پسربچه می گفت، چرا نمی شه. گفت، امروز نمی شه

 . بهش گفتيم بله، فعال همه چيز رفته داخل شيشه. شيشه
از دورتادور اين کشور پهناور، از سيستان . پدر و مادرها از سراسر ايران هستند

از همه . و بلوچستان، خوزستان، فارس، شمال، آذربايجان، همدان، اصفهان، يزد
     ».جا هستند
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 گفتگو -سخنراني
 با صاحب نظران و حاميان جنبش سبز 

 
 جمشيد اسدي، مهرداد درويش پور، 
 حسن شريعتمداري، مهدي فتاپور، 
 مليحه محمدي، عطا هودشتيان

 16از ساعت  2010آپريل  24شنبه :    زمان
 دانشگاه هامبورگ: مكان

 :   آدرس
Von-Melle-Park 8 

20146 Hamburg   
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 گزارش و تصوير 
 در تبريز  »آپارتايد مردانه«برگزاري نمايشگاه 

 ...به همت کانون وحدت دانشگاه آزاد تبريز برگزار شد " آپارتايد مردانه"نمايشگاهی فمينيستی در تبريز تحت عنوان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  .به همت کانون وحدت دانشگاه آزاد تبريز برگزار شد" آپارتايد مردانه"برای اولين بار نمايشگاهی فمينيستی در تبريز تحت عنوان : تبريز نيوز

ينکه در اين فضای م اآنچه اهميت اين نمايشگاه را ويژه می کند اين است که اوال چنين نمايشگاهی برای اولين بار در طول تاريخ در تبريز برگزار می شود و دو
ای مدنی ت هبسته جامعه و مخصوصا دانشگاه ها بعد از حوادث سال گذشته برگزاری چنين نمايشگاهی تا حدی عبور از خط قرمزهايی است که نظام حول فعالي

 گروه های اپوزيسيون کشيده است
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اد وابسته به آز الزم به توضيح است که برگزاری اين نمايشگاه واکنشهايی نيز از طرف حاميان حکومتی در بر داشته است که نمونه ای از آن در سايت تريبون
 .درج شده است" تحرکات فمينيستی در دانشگاه آزاد"بسيج دانشجويی تحت عنوان 
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 مصاحبه ها و مقاالت

زمينه سازی و اجرای انقالب "اسالمی و حزب کارگزاران سازندگی را به 
 . متهم و درخواست انحالل اين احزاب را مطرح کرده بود" مخملی

تعداد زيادی از اعضای بلندپايه اين دو حزب در جريان رويدادهای پس از 
 . انتخابات ايران، بازداشت شده اند

احزاب در ايران، کميسيونی است که برای نظارت بر فعاليت  ١٠کميسيون ماده 
 . های گروه ها و احزاب در وزارت کشور ايران تشکيل شده است

نماينده دادستان کل، نماينده شورای عالی قضايی، نماينده وزارت کشور و دو 
 . نماينده مجلس ايران اعضای اين کميسيون را تشکيل می دهد

قانون احزاب ايران، همه احزاب و گروه ها بايد در نشريات،  ١۶بر اساس ماده 
ارتکاب افعالی که "اجتماعات و فعاليت های ديگر خود از ارتکاب مواردی چون،

به نقض استقالل کشور منجر شود، هر نوع ارتباط، مبادله اطالعات، تبانی و 
مواضعه با سفارتخانه ها، نمايندگی ها، ارگان های دولتی و احزاب کشورهای 

خارجی در هر سطح و به هر صورت که به آزادی، استقالل، وحدت ملی و 
مصالح جمهوری اسالمی ايران مضر باشد، دريافت هر گونه کمک مالی و 

تدارکاتی از بيگانگان، نقض آزادی های مشروع ديگران، ايراد تهمت، افترا و 
شايعه پراکنی، نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح ريزی برای 

تجزيه کشور، تالش برای ايجاد و تشديد اختالف ميان صفوف ملت با استفاده از 
زمينه های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ايران، نقض 

موازين اسالمی و اساس جمهوری اسالمی، تبليغات ضد اسالمی و پخش کتب و 
خودداری " نشريات مضره، اختفا و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غير مجاز

 . کنند
 

  ١٣٨٩برنامه های جبهه مشارکت برای سال 
در همين حال، سخنگوی جبهه مشارکت ايران اسالمی برنامه های اين حزب را 

 . تشريح کرده است ٨٩برای سال 
به گزارش ايلنا، حسين کاشفی با استقبال از اصالح قانون انتخابات در مجمع 

قطعا اگر طرح مطرح شده به تصويب برسد : تشخيص مصلحت نظام گفته است
قدم مثبتی در زمينه برگزاری انتخابات مشارکتی خواهد بود و زمينه اعتماد 

 . ای را فراهم خواهد کرد سازی به دور از برخورد سليقه
های حزب مشارکت  وگو با خبرنگار ايلنا، در مورد فعاليت حسين کاشفی در گفت

با توجه به پلمپ بودن دفتر اين تشکل با تاکيد بر اينکه اين مسئله مانع فعاليت 
خوشبختانه جلسات شورای مرکزی هم در سال گذشته و هم : نيست، اظهار داشت

شود و در هفته گذشته نيز با حضور  سال جديد به صورت مرتب برگزار می
 . کل و قائم مقام و اعضای شورای مرکزی تشکيل شد دبير

های مصوب کنگره يازدهم حزب ادامه دارد،  وی با تاکيد بر اينکه پيگيری برنامه
 . بر اين اساس بحث توسعه مناطق کماکان در دستور کار است: تاکيد کرد

عضو شورای مرکزی حزب مشارکت ايران اسالمی در مورد وضعيت 
برگزاری کنگره اين تشکل با توجه به لغو کنگره اخير از سوی وزارت کشور 

بر اساس اساسنامه بايد هرسال يک کنگره برگزار کنيم و بسيار متاسف : گفت
هستيم که وزارت کشور که بايد مشوق احزاب برای داشتن نظم تشکيالتی باشد 

 . مانع برگزاری کنگره شد
کاشفی با تاکيد بر اينکه مشارکت يکی از احزابی بود که به صورت مرتب 

وجود پرونده يک حزب در مراجع : کرد، تصريح کرد کنگره خود را برگزار می
های تشکيالتی آن نيست و وزارت کشور بايد فضائی  قضائی مانعی برای فعاليت

را فراهم کند که نهادهای مدنی بتوانند فعاليت داشته باشند و نه اينکه زمينه 
محدود کردن فعاليت آنها را فراهم کند ولی انشاءاهللا در زمان مقرر کنگره را 

 . برگزار خواهيم کرد
سخنگوی جبهه مشارکت در مورد طرح مباحث مربوط به انتخابات شوراها در 

در مورد انتخابات شوراها بايد ابتدا زمينه برگزاری : تشکل متبوعش نيز گفت
مند فراهم شود و در فرصت مناسب با توجه به شرايط  انتخاباتی شفاف و قانون

گيری خواهيم کرد و اگر زمينه فراهم شود قطعا برخورد ما نيز مثبت  تصميم
 . خواهد بود

وی در مورد اينکه آيا طرح مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد اصالح 
قطعا : ساز اين مسئله باشد، تصيرح کرد تواند بستر های قانون انتخابات می سياست

اگر طرح مطرح شده به تصويب برسد قدم مثبتی در زمينه برگزاری انتخابات 
ای را فراهم  مشارکتی خواهد بود و زمينه اعتماد سازی به دور از برخورد سليقه

 . خواهد کرد
 
 

 احزاب  ١٠درخواست کميسيون ماده ی 
 جبهه ي مشاركت و سازمان مجاهدين انقالب 

 غيرقانوني مي شوند 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بر اساس اخبار منتشر شده در سايت های وابسته به دولت، کميسيون  •

احزاب در ايران با ارسال نامه ای به دادسرای عمومی و  ١٠ماده 
انقالب تهران خواهان انحالل دو حزب اصالح طلب مشارکت و 

در اين نامه توقف کليه . سازمان مجاهدين انقالب اسالمی شده است
فعاليت های سياسی حزب مشارکت ايران اسالمی و سازمان مجاهدين 

 ...انقالب اسالمی درخواست شده است 
 

 : اخبار روز
کمسيون ماده ی ده احزاب تفاضای انحالل دو حزب مشارکت و سازمان 

 . مجاهدين انقالب اسالمی را به دادسرا داده است
به گزارش بی بی سی و بر اساس اخبار منتشر شده در سايت های خبری، 

احزاب در ايران با ارسال نامه ای به دادسرای عمومی و  ١٠کميسيون ماده 
انقالب تهران خواهان انحالل دو حزب اصالح طلب مشارکت و سازمان 

 . مجاهدين انقالب اسالمی شده است
 ١٣(فروردين  ٢۴سايت های اينترنتی خبر آنالين و رجانيوز روز سه شنبه 

احزاب و صدور دستور  ١٠از جلسه يک روز پيشتر کميسيون ماده ) آوريل
توقف کليه فعاليت های سياسی حزب مشارکت ايران اسالمی و سازمان مجاهدين 

 . انقالب اسالمی خبر داد
، نامه ای به دادسرای عمومی و انقالب ١٠بر اساس اين خبر، کميسيون ماده 

تهران ارسال کرده است و در اين نامه خواهان صدور حکم قضايی برای انحالل 
 . اين دو حزب اصلی مخالف دولت ايران شده است

علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت در اين باره به بی بی 
 ." اين موضوع به طور رسمی به ما اطالع داده نشده است: "سی فارسی گفت

 ." پيگير موضوع هستيم"او افزود که اين خبر را از سايت های خبری خوانده و 
محمد سالمتی، دبير کل سازمان مجاهدين انقالب اسالمی، به تازگی در مصاحبه 

ای با سايت خبر آنالين به محدوديت هايی که بعد از انتخابات سال گذشته برای 
جلوی برگزاری کنگره ساالنه : "اين سازمان به وجود آمده اشاره کرد و گفت

هيچ مستمسکی . حزب توسط وزارت کشور گرفته شد که اين خالف قانون است
 ." برای اين امر وجود ندارد

احزاب با برگزاری کنگره ساالنه  ١٠همچنين اوايل اسفند گذشته، کميسيون ماده 
جبهه مشارکت مخالفت کرد و سيد صولت مرتضوی، معاون سياسی وزير کشور 

و گو با خبرنگاران دليل اين موضوع را چنين عنوان کرد که  ايران،در گفت
 . اين حزب را غيرقانونی می داند  دستگاه قضايی ايران فعاليت

جبهه مشارکت، از بزرگ ترين تشکل های اصالح طلب ايران، قصد داشت 
اسفند، برگزار کند، ولی شب قبل از تاريخ اعالم شده،  ٢٠کنگره ساالنه خود را 
ای لغو اين برنامه را اعالم و از دعوت شدگان عذرخواهی  اين حزب در اطالعيه

 . کرد
علی شکوری راد در اين باره به بی بی سی فارسی گفت که عليرغم دستگيری 

تعدادی از اعضای مشارکت بعد از انتخابات، اين تشکل همچنان به فعاليت خود 
فعاالنه ادامه می دهد و به عنوان يک حزب دارای مجوز، پی گير برگزاری 

 . اجالس ساالنه خود است
در مرداد ماه سال گذشته، در جريان دادگاه گروهی از دستگير شدگان بعد از 

 انتخابات، معاون دادستان وقت تهران، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقالب 



از } ...}دست بند می بردند و به خاطر هدفشان که ايجاد انحراف و سوء استفاده 
پرونده بود شروع به گذاشتن من در کمد تنگ و تاريک با حيوانات موزی و سياه 

و کيسه های هوا خفه کننده و زد ) همراه با دست بند و پا بند(چال و وان حمام 
دقيقا عين کيسه های مخصوص ( هوا و اکسيژن روی سر و روی من انداختند 

و مرا شديدا به چوب بسته و به حاالت کاسه سر و به ) گوانتانامو و ابوغريب 
 .سمت پائين آويزان کردند با طناب و دستبند و شالق و سيلی می زدند

متناوبا تا غير حقيقت و غير واقع بود و خواست آنها بود را بنويسم و امضا کنم و 
اعترافات بزرگ و ) صدا و سيما ( در مقابل دوربين همکاران سانسور چيشان 

که به طور غير قانونی در برنامه شوک برنامه ويژه سپاه شبکه ( دروغين بکنم 
و سايت غير قانونی گرداب متعلق به سپاه پخش و توزيع  ٢٠:٣٠يک و اخبار 

شد بدون اجازه از ما و دادگاه در حالی که من محکوم نيستم و متهم و اتهامات را 
که ساخته و پرداخته پرورده خودشان است را قبول ندارم و دادگاه هم حکمی 

 !) .نداده است مبنی بر اينکه من مجرمم 
آنها با نشان دادن چسب قطره ای بزرگ و تيزی و ضربه زدن به شکم و پهلو با 
پنجه بوکس و گذاشتن چاقو زير گلويم و روی رگ دستم و تهديد به قتل و تجاوز 

جنسی چند نفره به من به زور هر چه می خواستند را تلقين می کردند وبا وعده و 
اجبار از من اعتراف غير واقعی و کذب و امضا و اثر انگشت و نوار مصاحبه 

اثبات مستند وقايع ذکر شده توسط گواهی و اعالم . ی ويدئويی جعلی بارها گرفتند
شکايت خودم و امضا و اثر انگشت شاهدان و متهمين ديگر هم بندی که خود نيز 
. توسط آزار و اذيت اين تيم بازجويی و شکنجه قرار گرفتند، صورت می پذيرد
بنده توان ارائه مشروح گزارش وقايع شکنجه ی چند ساعته و چندين ماهه را 

دارم و بدين وسيله با اعالم گواهی عدم رعايت و اجرای قوانين اساسی، 
مواد آن (ق حفظ حقوق شهروندی و آيين نامه ی سازمان زندان ها .ب.ک.د.آ

بازپرس ويژه ی امنيت و " قاسم زاده"از قاضی تحقيق ) مستندات موجود است
و " محمد محمدی موسوی"بازپرس همکار و دستور دهنده ی شکنجه گران 

بازجويان شکنجه گر و ساير افراد و دخيل ديگر شکايت و تظلم خواهی می کنم 
و تمامی اعترافات و اثر انگشت ذيل آنان را فاقد اعتبار و وجاهت قانونی می دانم 

دورغ "نزد خدا و قانون خدا آن ها . و بر عليه افراد ذکر شده اعالم جرم می نمايم
. و زنا و دزدی و جاسوسی و غيره به بنده نسبت دادند} ...{دشنام و اتهام " واهی

به اختيار خودشان که بايد توسط مراجع صالحه پيگيری شده و مجازات گردند و 
چون در پرونده ی اينجانب دست برده شده است درخواست کارشناس رسمی 

" منع شکنجه"گواهی می شود که تمام جرايم موضوع قانون . دادگستری می کنم
توسط بازجويان و مسئوالن  ١٣٨١مصوب مجلس شورای اسالمی در سال 

 :قضايی روی من و شاهدان نيز اتفاق افتاده است
اينجانب سعيد ملک پور فرزند حسين راجع به رفتار بازجو ها، شکنجه، . ١   

حبس های طويل المدت انفرادی بدون مالقات و تلفن، گرفتن اعتراف و اغرار 
تحت فشار روحی و روانی و طبق ديکته ی بازجويان و هم چنين تهديد خود و 

شروع  ١٣٨٧مهرماه  ١٣خانواده، ضرب و شتم، فحاشی و توهين که از مورخ 
ادامه داشته حاضر به ادای شهادت در دادگاه محترم می  ١٩/١١/١٣٨٨و تا 
 ٢۴/١٢/١٣٨٨با احترام سعيد ملک پور . باشم

بنده شهروز وزيری فرزند مظاهر در خصوص شکنجه ی روحی و روانی . ٢   
و جسمی و حبس طويل المدت انفرادی و توهين و فحش و ضرب و جرح توسط 

بازجويان سپاه و گرفتن اغرار زوری و ديکته شده و عدم تماس قانونی با خانواده 
حاضر به شهادت در  ١٩/١١/١٣٨٨تا  ٢۴/١٢/١٣٨٧و نداشتن وکيل از تاريخ 
 ١۶/١٢/١٣٨٨شهروز وزيری . دادگاه محترم می باشم

درباره ی موارد اتهامی از قبيل راه اندازی سايت های غير دينی و غيره نکته ی 
مهم اين است که در راستای قوانين و مجاری جريان آزاد اطالعات در محيط 
اينترنت بنده اقدام به اختصاص فضا و دامنه به فعاالن حقوق بشری، زندانيان 
سياسی و دانشجويان دستگير شده که زير شکنجه بودند از قبيل احمد باطبی، 

کام و پناهنده های .دات.بی.اچ.فعاالن حقوق زنان و وبالگ های نظير زهرا
اجتماعی و سياسی مقيم خارج از ايران نمودم و سايت آنان را مديريت و پشتيبانی 

فنی و مالی می نمودم که خالف قوانين الهی که متضمن رعايت حقوق بشر و 
افراد است نبوده است و هرآنچه را از نوشته و محتويات درون سايت های ايشان 

بود با مسئوليت خود ايشان است نه بنده و ايراد جرم براندازی نرم و جنگ 
سايبری به بنده که يک اتهام سياسی است موجب می شود تا من الزاما با حضور 

اگر قوانين بخواهد برای اولين بار در مورد من اجرا . هيات منصفه محاکمه شوم
شود من خودم هيچ توليد و تهيه ای نداشتم از آن اوايل ورود به اينترنت تا به حال 
هيچ نوشته و مطلبی از خود ارائه نکردم و فقط حمايت کننده ی سايت هايی بودم 

 که ضد نظام و ضد انقالب و ضد دين شناخته شده اند

 شرح شكنجه
آن چه در پی می آيد شکواييه تعدادی از قربانيان سپاه در سناريويی به نام 

اين شکواييه به مراجع رسمی و قانونی کشور نوشته . گرداب يا مضلين است
 ...شده است 

 
 
 
 

  -خبرگزاری هرانا 
آنچه که درپی می آيد شکواييه رسمی تعدادی از قربانيان سپاه پاسداران در 

 .سناريويی به نام گرداب يا مضلين است
اين شکواييه که به مراجع رسمی و قانونی کشور نوشته شده است و خبرگزاری 

به نسخه های اصلی ) ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران(هرانا 
آن دست پيدا کرده است، بعنوان سندی مهم در خصوص شکنجه و سناريوسازی 

 .برای بازداشت شدگان توسط نيروهای امنيتی محسوب می شود
الزم به ذکر است مشابه اين سناريو در حال حاضر در مورد دهها تن از فعاالن 

الف سپاه پاسداران مستقر در زندان اوين نيز جاری است که  ٢حقوق بشر در بند
بررسی مستندات ذيل می تواند به روشن شدن افکار عمومی در خصوص 

 .وضعيت بحرانی زندانيان ديگر نيز موثر باشد
اين سند توسط سه تن از متهمين پرونده به نام های سعيد ملک پور، شهروز 

 .وزيری، وحيد اصغری به امضا رسيده است
 

 :متن نامه بدين شرح است
ارائه ی گزارش شکنجه وحشيانه من و بی اعتبار دانستن اعترافات و بازجويی 

 "شکوائيه"ها و تحقيقات پرونده 
 دادگاه انقالب اسالمی جناب آقای صلواتی ١۵به قاضی محترم شعبه 

 رونوشت به دادسرای نظامی تهران
ماه است که به عنوان متهم در بازداشت موقت بسر  ٢٢اينجانب که مدت بيش از 

می برم و اين مدت بازداشت را که با شکنجه های جسمی و روحی و روانی 
ددمنشانه وحشتناک متعدد طويل المدت همراه بود و اثار عواقب بدی روی بنده 
داشت را با نوع موارد اتهامی تخصيص داده شد به بنده متانسب و همگون نمی 

 : دانم و خواستار توجه به موارد زير هستم
طی پرونده سازی و جرم سازی برای بنده پروژه بزرگ نمائی اتهامات در جهت 
اغفال دادگاه و قاضی توسط بازجويان پرونده دنبال شد که موجب اظهار شخص 
بنده که خاطی نيستم گرديد و حاالت سالم روحی و روانی بنده را عميقا تغير داد 

بازجويان مسبب ) طبق گواهی پزشکی قانونی و روانپزشک بهداری اوين ( 
تغيير حاالت و جا به جايی و شکستگی جمجمه سر ، دماغ و مهره پشت کمر و 

گردن من و خونريزی بينی داخلی سطحی و خونريزی لثه و دست و پای بنده شد 
و ضربه های مغزی ايجاد حاالت کوفتگی بدن و پاها و ضربات شالق و باتوم و 
شيلنگ و ضربه های سنگين دست به سر و مغز و گوش ها و صورت بی دفاع 
من و لگد به پاها و شکم و سر و خونريزی لثه و دست و پای بنده زدند و ضربه 

های مغزی و ايجاد حاالت کوفتگی بدن و پاها و ضربات شالق و باتوم ساعت ها 
در طول شب و روز ادامه داشت و برای همه به کار می رفت و خودم در صحنه 

حاضر بودم که ديگران را آزار و اذيت می کردند بازجويان و کارشناسان 
خودسر قوه قضائيه و سپاهيان پدافند سايبری سپاه پاسداران انقالب اسالمی عالوه 

بر آن تنبيه های بدون حکم قانونی و غير شرعی، فحش های رکيک و توهين 
های ناموسی و جنسی به من و خانواده ام و حتی خانواده خودشان و خدا و پيغمبر 

 و رهبرو غيره پشت سر هم می دادند) العياذباهللا(
در حالی که شخصيت و شعور و موقعيت اجتماعی من باال و محترم است و 

اتهامات وارده را قبول ندارم زيرا بازجويان با جعل و تزوير در عنصر معنوی 
جرم و دست کاری درسيات علمی و اهداف من در راه اندازی و اداره سايت ها 
توسط عناصر تلقين نيات و اهداف بدو وعده آزادی تبرئه و يا با زور و اجبار و 

 .اکراه و شکنجه باعث تحريف و دستبرد در نيات بنده شدند
اگر مرا به پزشکی قانونی اعزام کنيد، گواهی پزشکی قانونی را برای اثبات 

صدق گفتارم ارائه می نمايم و بازجويان و مسئوالن شکنجه گر در دادگاه حاضر 
ابراز کنند خودشان که شکنجه ها را مرتکب نشدند اگر انکار کردند } ...{شوند 

و خدا دروغگوان را دوست ندارد آنها ماه ها شبانه مرا به طور غير قانونی از 
که در " شرکت" اوين تحويل گرفته و به شکنجه گاه مخفی سپاه به اسم رمز 

 مکان مجهول قرار دارد و فرا قانونی عمل ميکند با چشم بند و 
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دانشی مسئوالن قضايی و  ضابطان قضايی که فرق کامپيوتر و اينترنت را نمی 
و تعريف لغوی آن ها را نيز الاقل نمی دانند و نمی فهمند ) واقعا نمی دانند(دانند

مثال در برگه های ابقاع . باعث خبط موضوع و درست درک نکردن آن شده است
مصوب مجلس " صمعی و بصری"و قرار و بازجويی از من ويا در قوانين 

حتی، چنين نوشته می شود که ايشان اقدام به راه اندازی و ... شورای اسالمی و
می کند و بر عليه نظام که اين يعنی راه اندازی و !!! اداره سايت های کامپيوتری

زيرا سايت اينترنتی در همه جا معنی !! اداره ی کافی نت نه سايت های اينترنتی
قابل ذکر است !! کافی نت را می دهد و با سايت اينترنتی در وب گاه فرق می کند

که اتهامات من در اروپا و امريکا و کانادا و اقيانوسيه نه تنها جرم و اتهام شمرده 
نمی شود بلکه جايزه و پاداش هم برای اداره کنندگان چنين سايت های اختصاص 
می يابد مانند جايزه های طراحی وب، وبالگ نويسی، آزادی بيان، حقوق بشر و 
سالمت و پزشکی و روان پزشکی و غيره و اقدام من قانونی و شرعی بوده است 

طبق قوانين آن کشورها و قوانين بين المللی و سازمان ملل متحد وقوانين الهی 
اميدوارم رياست قوه ی قضائيه که نگرانی خود را نسبت به پرونده . قرآن کريم

سازی های کاذب همچون ديگر روسای قوه ی قضائيه نشان داده اند و اظهار 
دادسراها نبايد اجازه ی پرونده سازی های خارج از دادسراها را به : کرده اند

بنابراين نبايد . کار قضائی نيز رسيدگی به حق است. ضابطين قضايی بدهند
وظايف خود را به دستگاه های ديگر محول کند، اينکه قاضی اختيار کارهای 

قضائی را در دست اين نيروها قرار دهد و آن ها نيز برگه ی سفيدی در اختيار 
امروز استنطاق و . داشته باشند و شروع به پرونده سازی کنند، خالف قانون است

بازجويی ها به گونه ای است که برخی از مراجع اطالعاتی و امنيتی افراد را 
دستگير و آن را در بازداشتگاه های خصوصی خود مورد بازجويی قرار می 

. دهند و آنگاه آن را به سازمان زندان ها ربط می دهند بازجويی کار قاضی است
کدام . اقراری که در حضور قاضی نباشد اقرار نيست و وجهه ی قانونی ندارد

حقوقدان و متفکر اسالمی چنين بازجويی هايی که در برخی بازداشتگاه های 
اقرار . اقرار؛ مبانی خاص خود را دارد! خصوصی می شود را اقرا می داند؟

فرد بايد عليه خود باشد نه عليه ديگران بنده اين مطالب را تحت تاثير حقوق 
خود آن ها بزرگ ترين ظلم . بشری که برخی کشورها مدعی آن هستند نمی گويم

و نقض های حقوق بشری را مرتکب می شوند، ما داعيه دار علی هستيم و عدلی 
که او می گويد قاضی حق ندارد به يکی از دو طرف پرونده لبخند بزند و با 

بايد اجازه داد که . طرف ديگر با اخم نگاه کند، علی اين ها را ظلم شناخته است
متهم از خود دفاع کند، قاضی نبايد زود قضاوت کند و برآن مبنا مبادرت به 

 ١۴/٢/١٣٨۶" (صدور کيفرخواست کند، اين خالف قانون اساسی و اسالم است
شهروند "نقل از هاشمی شاهرودی، از هفته نامه (، )به نقل از خبرگزاری ها

، رفع ظلم از من و بقيه کنند و صدای تظلم خواهی )١٣٨٧ويژه نوروز " امروز
حق پايدار است و آخرت پاينده تر است، آيا . ا بشنوند.ا.بشر را در بيدادگاه های ج

به تفکر درنمی آييد؟ االن هنوز که هنوز است هيچ وقت اجازه ی مالقات با وکيل 
و بررسی پرونده را به من نمی دهند در حضور وکاليم آقای ذوالقدر و امين 

شرعی حتی در داخل صحن دادگاه اجازه ی حرف زدن و احوالپرسی نيز به من 
اين پرونده احتياج به کارشناسی من از يک طرف و ! با وکيلم نمی دهند

متخصصين در جرايم رايانه ای و فناوری (کارشناسان فنی قوه ی قضائيه 
از يک طرف ديگر دارد و بدون کارشناسی و نبودن اجازه ی مالقات ) اطالعات

. با وکاليم اين دادگاه و محاکمه فاقد وجاهت قانونی است و ظلم در حق متهم است
بارها آنان سايت هايی که متعلق به ديگران است به من به کذب نسبت داده اند 

درحاليکه که بنده در توليد و تهيه ی آن ها هيچ اختيار و دخالتی نداشته ام و در 
ويدئو های زير شکنجه وادارم کرده اند تا باطبی را جاسوس اسرائيل بنامم و 

به خاطر دريافت ! حسين درخشان را جاسوس وزارت اطالعات ايران و سيا
عکس های تمسخر رهبر و سران نظام وامامان شيعه در ايميلم به اجبار و اتفاقی 

اتهامات توهين به امامان و توهين به رهبری و تشويش اذهان عمومی در 
بارجويی ها به من بستند در حاليکه دريافت آن ايميل ها به اختيار خودم نبوده 

است به خاطر آگهی های گوگل و استراتژيست گوگل بودن و دريافت پول از آن 
!! موسسه ی عظيم فناوری جستجو، اتهام تحصيل مال نا مشروع به بنده زده اند
در حالی که چنين مواردی خنده دار است و آنها فعاليت غير قانونی ندارند و 

شديدا اسرار دارند که من عضو منافقين هستم و در شاخه . موسسه ای تجاری اند
در حالی که ! ی فرهنگی آنان فعاليت می کنم و اتهام بزرگم به کذب همين است

هيچ ارتباطی با آنها نداشته ام و هيچ يک از آنها را مالقات نکرده ام و شناختی 
 !آيا اين اغراض نيست؟! ندارم از آنان

به يک برادرم که شبانه او را مثل من از خانه اش ربوده و دزديده بودند بدون 
نشان دادن حکم قضايی و غيره و به اوين منتقل کرده بودند، اتهام کذب تبليغ عليه 

 نظام زده اند در حالی که ايشان فعاليتی نداشته است و روحش هم خبردار 

 :جزئيات اتهامات من چنين است
ارتباط با گروهک های ضد انقالب هم چون کومله  –مديريت سايت احمد باطبی 

در نتيجه ی اين  ٧٨تير  ١٨و عامل فراری دادن احمد باطبی از مسببان 
دالر از کنسولگری های  ٣٠٠٠تا  ١٠٠٠ارتباطات و شناخت، اخذ ماهيانه 

ا، جاسوسی برای سی آی ای .ا.آمريکا در راستای جنگ نرم عليه نظام مقدس ج
و منافقين و ارتباط مستقيم با منافقين تبليغ استخدام کارمند برای سازمان در سايت 
های خود، ارتباط و همکاری و ساپورت مالی و خط دهی به سايت های عليرضا 

نوری زاده و سلطنت طلبان ديگر، سايت گويا نيوز و شرکت آمريکايی و ضد 
دين ايران گويا، ارائه پيشنهاد همکاری و ساپورت های فنی و مالی و تبليغی 

گروه ها و سازمان ها و نشريات حقوق بشری از قبيل سازمان ديده بان حقوق 
و غيره  mitras.orgبشر و نشريه لوموند فارسی و سايت تبليغاتی عليه نظام 

اداره ی شرکت های مختلف در آمريکا و بهره برداری از آن ها در راستای 
اين ها در حاليست که دارند بنده را با قانون ... ا و .ا.جنگ نرم عليه نظام ج

و قاضی که ! در دادگاه انقالب!) قانون صدا و سيما و سينما(سمعی و بصری
محاکمه می کنند و پيشاپيش با ! تخصصش رسيدگی به جرايم رايانه ای نيست

سوره ی مائده  ٣٣٠پرونده سازی ها و بزرگ نمايی های خود طبق آيه ی 
 !!درخواست اعدام نيز کرده اند در کيفرخواست

بنده بايد در دادگاه جرايم رايانه ای با قانون جرايم رايانه ای توسط قاضی جرايم 
 .رايانه ای و کارشناس فنی قوه ی قضائيه محاکمه شوم و اين حق من است

بنده اعترافات زير شکنجه و آزار خود را فاقد وجاهت قانونی و شرعی می دانم 
تماما و قصد خود را در ايجاد و اداره ی سايت ها در جهت مقاصد علمی اعالم 

و احاطه ام به " مهندسی کامپيوتر"می کنم بنده به علت رشته ی تحصيلی ام 
اينترنت اقدام به واکاوی، پژوهش و روانشناسی و تجارت در محيط سايبر نموده 

ام چنانکه بازجويان و بازپرس پرونده به علت بی سوادی و کار نشناسی دست 
گذاشته اند روی اقدامات سخيفی چون معرفی من به قاضی بی اطالع پرونده به 
عنوان گيرنده و دريافت کننده ی ايميل های خبری از سايت راديو آمريکا و بی 

بی سی فارسی و نيويورک تايمز و عضويت در سايت باالترين و ايران پروکسی 
و تهيه ی خبر برای بی بی سی و گويا نيوز و باالترين و ايرانيان دات کام و 

برای اولين بار در رسانه هايی هم " آتش"معرفی خوانندگان رپ هم چون خانم 
چون بی بی سی و برنامه ی بهزاد بلور و ترويج فرهنگ موسيقی رپ از اين 

طريق، و اداره ی چندين سايت خبری ضد نظام و خبرگزاری آنالين و جاسوسی 
از سپاه و نيروگاه های انرژی هسته ای از طريق دريافت اختصاصی خبر و 

عکس و فيلم به طور محرمانه از افراد متخصص، مرتبط و منافق و ارائه ی آن 
در سايت خبری خود و ترويج فرهنگ هاليوود و پشتيابی از پروژه های سيا و 

سينمايی خود و راه اندازی و  -موساد در هاليوود از طريق سايت خبری انگليسی
اداره مخفيانه ی ده ها پروکسی و فيلتر شکن در جهت تسهيل افراد مقيم ايران 
برای دسترسی به سايت های ضد انقالب و راديو های آنالين بيگانه و ضربه 

زدن به سپاه از طرق انتشار و عکس های کشتار سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
آموزش "در شمال کشور ايران و تبليغ عليه نظام اسالمی و انتشار متن های 

در " برپايی تظاهرات بدون خشونت و راه پيمايی های آرام و نافرمانی مدنی
اينترنت و تبليغ سايت های افراد ضد انقالب و ايران در سايت های خود و در 

 -تحليلی خود و راه اندازی سايت های لينکستان سياسی -اخبار سايت های خبری
خبری ضدنظام و ضد دين، حتی خريداری دو پيراهن و تی شرت با آرم سيمرغ 

که " بينا بهنود"و ايران و از سايت پسر مسعود بهنود ضد انقالب فراری، آقای
مقيم نيويورک است نيز همراه با موارد باال برای من جرم تلقی شده است در 
 .حاليکه جرم انگاری چنين مواردی خالف قوانين نص صحيح قرآن کريم است

تمام کارهايی که کرده ام و سبب ايراد اتهام از جانب قوه ی قضائيه شده است به 
من در جهت دفاع از حقوق اوليه و اساسی بشر و علم بوده است و با خرافات و 

و مدافعان حقوق بشر از من و اعمالم ) ال عمران ١۴٩(ارتجاع مبارزه کرده ام 
ا پرونده .ا.وقتی حقيقت را می فهمند پس دستگاه عدالت ج. و نيتم حمايت می کنند

ی مرا به سبب عقيده وطرز فکر و نوع فکر و نوع نگاهم سياسی کرده اند و 
. کارهايی روی من انجام داده اند که تماما جزء موارد نادر نقض حقوق بشر است
يعنی حتی آن ها از پاشيدن ادرار روی صورت بنده دريغ نکرده اند و اتهامات 

چنين اتهاماتی که در اصل کوچک بودن هنگام . خود را به من نسبت دادند
 %٩٩بازجويی و دخالت کارشناسانه ی سپاه به يکباره هزاران بار و به اندازه ی 

کل جرمی که مرتکب شده ام بزرگ نمايی و پرونده سازی شده اند برای دادگاه 
و اغراض سياسی و شخصی و دست های پنهان و آشکار و قوانين !! اسالمی

جاهالنه و ناقص و وجود کارشناسان در امر بررسی و بازجويی و کارشناسی 
باعث ... پرونده و اعتراف گيری های دروغين از من به ضرب و زور شکنجه و

شده تا کار من بزرگ جلوه داده شود و دروغ های ساخته شده را واقعی جلوه داده 
 و با تغيير در عنصر معنوی جرم به ريا، وارد پرونده ام کنند وکذب ها را بی 
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 !سناريوي شكست خورده 
 سيد مجتبی واحدی 

  
اغلب   برای بسياری از صاحب نظران سياسی آشکار بود که اظهار خوشحالی

خرداد، چيزی جز ظاهر سازی نيست ٢٢اصولگرايان نسبت به نتايج نمايش 
مقابله با اعتراضاتی است که اصالح  »خشنود نمايی  «وتنها هدف آنها از اين 

اما کمتر کسی تصور می کرد .طلبان به نحوه برگزاری انتخابات داشته اند 
با اين سرعت به پايان «  نمايش کم جاذبه اما پرهزينه «نخستين پرده از اين 

برسد وپرده ديگری از خيمه شب بازی حاکميت ، در برابر چشمان مردم قرار 
امروز، رسانه های حاکميت ضمن ادامه دروغ پردازی های چندش آور .گيرد

خود در خصوص اصالح طلبان ، خط ونشان های سه رئيس قوه برای يکديگر 
منتشر می نمايند که البته بخشی از آن مانند مکاتبات علی الريجانی و محمود   را

احمدی نژاد ، کامال صريح است وبرخی ديگر همچون تاکيدات صادق الريجانی 
تنها زمانی معنای خط  »مفسدان دانه درشت  «بر ايستادگی قوه قضائيه در برابر 

 به عنوان  محمد رضارحيمی  ونشان پيدا ميکند که الياس نادران ، با معرفی
اظهارات رئيس قوه قضائيه را تکميل می نمايدو  »سرحلقه باند فساد فاطمی»

همکار او در مجلس ، خواستار مقابله دستگاه قضايی با مقام بلند مرتبه  ٢٢٠
، شريک   اجرايی می شوند که به ادعای آنها در يک سوءاستفاده بزرگ مالی

او که . در اين ميان، رهبر جمهوری اسالمی نقش ويژه ای ايفا می کند. بوده است
رؤسای مستقل  «را به  »کارگزاران ضعيف ومحتاج به خويش  «همواره 

اخيرا در اظهار نظر طنزآميزخود   ترجيح داده است »ومتکی به مردم 
هم از موضع مجلس حمايت کرد وهم   درخصوص اليحه حذف يارانه ها،

ميان  «اين اظهارات .محمود احمدی نژاد فراخواند  مجلسيان را به رعايت حال
در حالی بيان شد که موضع گيری علنی رئيس مجلس گويای مخالفت  »دارانه 

هم از  »رئيس جمهور منتصب  «صددرصدی او با خواسته احمدی نژاد بود و
خود در مجلس را به   مخالفان  طريق تريبون های عمومی ،سواد ومعلومات

 .سخره گرفته بود
عده ای    اکنون بسياری از افراد متحيرند که اصل ماجرا چيست ؟ آيا آنگونه که 

اجزای اين   از نوع زرگری است وتمام »دعواها  «تصور ميکنند همه اين 
نمايش ها ، بر اساس سناريويی است که از قبل نوشته شده است؟ يا آنچه امروز 

کشور جريان دارد ادامه روند طبيعی اختالفاتی است که از قبل وجود داشته   در
 مخفی مانده بود؟  خرداد، برای مدتی ٢٢وتنها به خاطر انتخابات 

نگارنده بر اين باور است که هيچيک از دو فرضيه فوق به تنهايی بيان کننده  
حاکم  »حاکمان مستآصل ايران  «شرايطی نيست که امروز بر اردوگاه 

اگرچه هر يک از اين دو فرضيه ، می تواند بخشی از واقعيات کنونی   است
حقيقت آنست که آيت اله خامنه ای از اواسط دوره ششم . ايران را تفسير نمايد
به خيال خود پرونده اصالح طلبان را برای هميشه ببندد   مجلس تصميم گرفت

وبرای جبران خآل وجودی اين جناح، رقابتی کنترل شده را در ميان اصول 
برای رسيدن به اين هدف ، الزم بود که در مرحله نخست ، . گرايان ايجاد نمايد

گروهی در برابر اصالح طلبان بايستد ودر عين حال خود را مستقل از جناح 
در دومين دوره از انتخابات  »آبادگران «حضور گروه . محافظه کار نشان دهد

نخستين   وتظاهر اصولگرايان سنتی به کناره گيری از آن انتخابات،  شوراها
بخش از سناريوی آيت اله خامنه ای بود که در انتخابات مجلس هفتم تداوم يافت 

اما ظاهرا .آشکار گشت  نهم، حلقه تکميلی آن  و درانتخابات رياست جمهوری
سناريونويسان بيت رهبری ، بخشی از پيامدهای اين نمايش را پيش بينی نکرده 

 »عروسک دست ساز «در يک دوره زمانی کوتاه،   بودند ونمی دانستند که
خواهد پنداشت وشراکت در سناريو نويسی  »کسی   «آنها کم کم خود را 

محمود احمدی نژاد که رياست بر دولت .را خواستار خواهدشد  وسناريوسازی
نهم را با دست بوسی آغاز کرده بود به تدريج به جايی رسيدکه در افشاگری 
های تبليغاتی خود ، حتی حرمت بيت رهبری را نيز به کناری نهاد ورئيس 

او پس از آن هم در يک .بازرسی رهبری را به سوءاستفاده مالی متهم ساخت 
گردن کشی آشکار ، اجرای دستور رهبری برای کنار گذاشتن اسفندياررحيم 

منحرف ساختن افکار عمومی ازتقلب   مشايی را به تآخير انداخت تا ضمن
می داند نه  »رهبر  «خرداد، نشان دهد خودرا شريک حکومتی  ٢٢بزرگ 

آنچه به احمدی نژاد برای اين گردن کشی ها جرآت می .»ذوب شده در واليت«
داد آن بود که او تداوم حاکميت اصولگرايان را مديون وقاحت های خويش می 

در مقابل، رهبر جمهوری اسالمی بر اين باور بود که احمدی نژاد .   دانست
هم مانند ساير کارگزاران حکومتی ، تنها مهره ای است که هيچگاه نبايد خود 

 مهره پنداری «  واين »شريک انگاری «نتيجه آن . را عنصری مستقل بپندارد

برادر ديگرم نيز که در ! نيست و از اينترنت و کامپيوتر هم چيزی نمی داند
ترکيه به سازمان ملل پناهنده است و هيچ يار و ياوری ندارد و آواره اش کرده 

اند به اتهام اداره سايت های ضد دينی و ضد نظام و تبليغ عليه نظام فشار 
آورده اند تا وبالگش را تعطيل کند و تهديدش کرده اند که او را به قتل می 

رسانند و اگر پايش به ايران برسد و يا ديپورتش کنند زير شکنجه او را می 
 .کشند

آنها را ترسانده اند شديدا و گفته اند به آنها که تحت تعقيب سپاه هستند و تلفن 
طبعا برای فشار بر من . هايشان در حال شنود است و حق فعاليت وبی ندارند

به آنها نيز فشار آورده اند و می آورند غافل از اينکه من فقط در حال انجام 
رسالت خويش بودم و هستم در حق ابنا بشر و مرا از شما ترس و گريزی 

نيست تا زمانی که هر دو تسليم حق شويم و يا داوری را به روز 
 .واگذار کنيم) قيامت" (بازپرس"

دادستان و قاضی صلواتی از . جز اين نيست که خداوند بهترين داور است
شکنجه های سپاه و بازجويان با خبرند در اوين ولی نه تنها آنها را انکار می 

سال است که در اوين شکنجه می کنند و آدم می  ۶٠کنند بلکه مرا که می گويم 
کشند و به زندانيان سياسی آزار می رسانند را ديوانه می خوانند زيرا 

گوشهايشان به حقيقت باز نيست و اينگونه خدا به دلها و گوش های آنان مهر 
 .می زند

بعد از دکتر احمد باطبی، عکاس، وکيل و اينک مدير سايت او هم به زندان 
افتاده اند و مردمانی سعی در خراب کردن آنان در اذهان دارند که خود خرابی 

 .برای مملکت و بشريت به بار آورده اند و اهل اصالح نيستند
همه اينها در حالی است که من نفر و رتبه سوم مسابقات احکام در کشورم و 
قرآن کريم را به زبان انگليسی در اينترنت و آمريکای شمالی چاپ و انتشار 

دادم و بازجوها برای اين مورد هم پاپوش مضحکی دوختند به خيال خودشان و 
در حالی که قرآن کريم يکی است و هيچ !! آن قرآن را قران سنی ها دانسته اند

که تفسير های خود را ( تغييری در آن قابل لحاظ نيست نه از طرف شيعيان 
که . ( و چه از طرف سنی ها و افراد ديگر) در ترجمه قرآن وارد نموده اند

 )قرآن بايد بدون تفسير به رای باشد
مطابق قوانين ذيل از کارشناسان و بازجويان و بازپرس و قاضی پرونده و 

اعالم شکايت و تظلم خواهی به عنوان شاکی ستم ديده ) پدافند سايبری ( سپاه 
می نمايم و از دادسرای محترم نظامی تهران و از دادسرای انتظامی قضات 

توقع رسيدگی به شکايت قانونی بنده و رفع ظلم و آثار ظلم می نمايم و در مقام 
احقاق حق خواستار توجه به مواد شمرده شده مستند و مستدل ذکر شده زير 

 :هستم 
، ٢٧٧، ٢٧١، ١۵٣، ١۵١، ١۴۶، ١۴۵، ١۴۴، ١۴٣، ١۴١، ١٢۴ماده های 

۴۴۶ ،۵١٣ ،۵١۴ ،۵٧٠ ،۵٧۴ ،۵٧۶ ،۵٧٨ ،۵٧٩ ،۵٨٠ ،۵٨٢ ،۵٨٣ ،
قانون مجازات  ۶۶٩و  ۶۶٨، ۶٢٨، ۶١٧، ۶٠٩، ۶٠٨، ۵٩٧، ۵٨٧، ۵٨۴

 .اسالمی
قانون  ٢٠٢و ١٧٣، ١۶٩، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣۶، ٣۴، ٣٣، ٢٣،  ٢٠ماده های 
 ا.ا.اساسی ج
 ٢١٠و  ٢٠۵، ١٩۶، ١٩٠، ١٣١، ١٢٩، ٣٩، ))۵٩تبصره ماده (( ماده های 

 قانون آئين دادرسی کيفری
و قانون حفظ حقوق متهمين، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق 

شهروندی، آئين نامه سازمان زندان ها، ميثاق های بين المللی و ملی و قانون 
منع شکنجه و قانون آئين دادرسی کيفری بين المللی به همراه ماده های ذکر 

شده فوق هيچ يک روی من انجام نگرفت و انجام نگرفت و رعايت نشد و هم 
چنان افراد خود سر سپاه و قوه قضائيه و دخالت های بی جا و ظالمانه وزارت 
اطالعات که بنده خود شاهد عينی اش بوده ام و به تجربه در نقض حقوق بشر 
و متهمين پيوسته دخيلند و اين غده های سرطانی همچنان دارند به کار خويش 
تحت حمايت های دولت و مجلس و قوه قضائيه ادامه می دهند و از هيچ چيز 

حتی خدا ابايی ندارند و من آنها را ارشاد کرده و به ترس از خدا فرا می خوانم 
پس . و روزی را به ياد می آورم که طومار ظلم و تعدی بر چيده شود در آينده

 آيا گوش شنوايی هست؟
من از روزی ترساندمتان که قوانين خدا که روی زمين گذاشته شده است به 
. درستی و با عدالت کامل به طور تام و فرا گير روی همه اجرا شود در زمين

نياز ). اوامر الهی(پس منتظر چنين روزی باشيد که من هم با شما از منتظران 
به يادآوريست که با اين وضع روحی و روانی و جسمی بنده بعد از حبس های 

انفرادی طويل المدت و شکنجه های گوناگون، هنوز حتی يک روز هم 
مرخصی نداشته ام و تبديل قرار صورت نگرفته است و هنوز از پائين تا باال 

 .روی ادعاهای دروغين خود اصرار می ورزند
 ٨٨نوزدهم اسفند / وحيد اصغری 
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 مقاالت

اين احساس تاکنون او . در دعوای درونی اصولگرايان ، او دست باالتر را دارد
را به مقاومتهايی در برابر رهبری و ياران او تشويق کرده و به او جرئت داده 

خواسته های مراجع تقليد بی   قضائيه را به تمسخر بگيرد و به  که مجلس و قوه
 .اعتنايی کند

  
البته اصالح طلبان هم می توانند با ايفای نقشی هوشمندانه ، احتمال 

با صراحت   اگر اصالح طلبان. سناريوی بيت رهبری را افزايش دهند  شکست
وشفافيت اعالم کنند که تا تغيير کامل روشهای انتخاباتی وحصول اطمينان از 

سالمت وشفافيت انتخابات ، در هيچ نمايش انتخاباتی شرکت نخواهند 
آسودگی خيال اصولگرايان از عدم وجود رقيب جدی ، جرئت آنها برای   کرد

علنی ساختن اختالفات و شمشير کشيدن به روی يکديگر را افزايش خواهد داد و 
هر طرف که ضربه بخورد به نفع ملت و کشور ايران خواهد   در آن صورت

ضمن آن که احتمال موفقيت بيت رهبری در فريب مجدد مردم و سپردن  بود؛ 
بيش از پيش کاهش  »سرسپردگان بی کفايت  «مسئوليت ها به گروه ديگری از 

البته با اطمينان می توان گفت که تا همين مرحله هم نشانه های . خواهد يافت 
 آشکاری از شکست سناريوی بيت رهبری قابل مشاهده است

 جرس: منبع

 عجين شدن تجاوز با جمهوري اسالمي
 سروش پاآنهاد 

   
وقتي خبر تجاوز به دستگيرشدگان پس از انتخابات منتشر شد، بسياري با نگراني 

مهدي آروبي آه او را . آردند و در بهت و خشم به آينده اين گونه اعمال فكر مي
نامند تالش آرد تا اين ننگ را از پيشاني نظام پاك آند اما بنا  شيخ اصالحات مي

هاي جمهوري اسالمي  هاست آه در زندان به گفته بسياری از آزاد شدگان، سال
 . آند گيرد و آسي به آن توجهي نمي تجاوز و قتل صورت مي

سخن  ۶٠ها پيش اعضاي مجاهدين خلق بارها از تجاوز به زنان در دهه   سال
زنان يا توسط بازجو  ۶٠به گفته زندانيان آزاد شده در سال هاي تاريك دهه . گفتند

براي گرفتن اعتراف يا توسط نگهبانان و پاسداران در سلول انفرادي مورد 
گرفتند و يا اين آه براي ممانعت از ورود دختران باآره به بهشت  تجاوز قرار مي

از اسداهللا الجوردي به عنوان يكي از . شد چنين رفتار وحشيانه با آن انجام مي
اما حرف هاي مجاهدين آمتر مورد توجه . برند نشر دهندگان نظريه اخير نام مي

 . قرار گرفت، شايد به اين دليل آه پايگاه مردمي خود را از دست داده بودند
دانيد در  آيا می«: در نامه اي به آيت اهللا خميني نوشت  ۶۵آيت اهللا منتظري سال 

بعضی زندان های جمهوری اسالمی دختران جوان را به زور تصرف کردند؟ آيا 
نامه  »دانيد هنگام بازجويی دختران استعمال الفاظ رکيک ناموسی رايج است؟ می

او نيز مورد توجه نبود چرا آه رهبر ديني ايران، آيت اهللا منتظري را شيخي 
اين صفت را به طور مستقيم به او  ۶٨دانست و در نامه نگاري سال  ساده لوح مي

 . نسبت داد
و سانسور شديد حكومت اسالمي، اخبار آمتر  ۶٠در فضاي غير رسانه اي دهه 

شد انتشار آن نيز دامنه وسيعي  آرد و در صورتي آه چنين مي به بيرون درز مي
دانستند آه پس پرده  آردند مي اما آنان آه اخبار را جدي تر دنبال مي. نداشت

همان دوران بود آه محمد محمدي گيالني درباره . وقايع ديگري در جريان است
حتي اگر زير تعزير آن ها جان هم بدهند کسی ضامن «: زندانيان سياسي گفت

: اي با آيهان گفت او در مصاحبه ١٣۶٠بهمن  ».نيست که عين فتوای امام است
کنند دستگير  دهد اين ها را که در خيابان تظاهرات مسلحانه می اسالم اجازه می «

از نظر اصول فقهی الزم نيست به . شوند و در کنار ديوار، همان جا گلوله بزنند
دهد که بدن  اسالم اجازه نمی... برای اين که محارب بودند. محاکم صالحه بياورند

 ».مجروح اين گونه افراد ياغی به بيمارستان برده شود، بلکه بايد تمام کشته شود
  انقالب  دادگاه هاي  و رئيس  شرع  محمدي گيالني به امر آيت اهللا خميني حاکم

سال گذشته نيز محمود احمدي نژاد به او نشان درجه يك عدالت را . شد  اسالمي
 . اعطا آرد

خبر تجاوز  ١٣٨١سال . تجاوز منحصر به زندان هاي جمهوري اسالمي نيست
خبري آه با دستور . به دختران در يك موسسه خصوصي به دست مطبوعات افتاد

آه با نام خانه هدايت اسالمي   اين موسسه. مقامات باال دچار سانسور شديد شد
وابسته به بنياد نور بود؛   آار خود را آغاز آرد، خيريه گل ياس نام داشت و

فردی به  ٧٩در سال . بنيادي آه محسن رفيق دوست همچنان مديرعامل آن است
نام منصور شريفی به پليس گزارش داد دخترش سمن از آموزشگاه به خانه 

در تحقيقات بعدي معلوم شد سمن شريفی در موسسه خيريه گل . بازنگشته است
همان زمان بود آه رسانه ها خبر از ارسال دختران به آويت . برد ياس به سر می

 . دادند و دبي را بيش از پيش بازتاب مي

هم اکنون در تغيير رفتار رهبری ونزديکان او با احمدی نژاد متجلی شده   »
سناريوی رهبری برای ايجاد   البته اين سخن به معنای کنار گذاشته شدن.است
در ميان اصولگرايان نيست و فراکسيون های گوناگون   های مصنوعی  رقابت
برای داغ کردن تنور رقابت   محافظه کار نيز نقش های محول شده به آنها  جناح

 «  اما از يکسو ، پيشکسوتان آن جناح هنوز از عقده. را فراموش نکرده اند
نسبت به رياست جمهوری احمدی نژاد رنج می برند واز سوی  »تمکين اجباری 

ديگر ، احمدی نژاد می داند که در حال حاضر برخورد قانونی با او به معنای 
تاييد ادعاهای اصالح طلبان در خصوص قانون گريزی رئيس دولت و اقدامات 

اصولگرايان   ناتوانی  او با آگاهی از. خرداد است  ٢٢نمايش   غير قانونی او در
در برخورد جدی با خود ، تالش می کند هرروز از سهم ساير فراکسيون های 

او در اين زمينه تا جايی .اصولگرايان در حکومت بکاهد وبر سهم خويش بيفزايد
 »شراکت حکومتی با رهبر   «پيش رفته که می خواهد حداقل بخشی از رؤيای 

آن عقده و اين فرصت طلبی، هم اکنون دست به دست هم داده تا .را محقق سازد
سناريوی رقابت نمايشی را تا حدود زيادی از کنترل بيت رهبری خارج سازد 

افشاگری  «باشد اکنون گاه تا مرحله  »کنترل شده «ورقابت هايی که قرار بود 
 »يارانه های نقدی  «در اين ميان ، موضوع . پيش می رود  »های رسوا کننده 

احمدی نژاد وياران او .واختالفات اصولگرايان بر سر آن ، وضعيت خاصی دارد
، هم می توانند کيسه   چهل هزار ميليارد تومان  بر اين باورند که با تسلط بر رقم

 «های خويش را بيش از پيش ُپر نمايند وهم قادر خواهند بود با تکرار پروژه 
در آستانه انتخابات مجلس نهم ورياست جمهوری يازدهم ، تعلق  »پول   پخش

در آن .بخشی از آرای اقشار ضعيف جامعه به کانديداهای خود را تضمين نمايند
سوی ماجرا، ساير فراکسيون های جناح اصولگرا از جمله نزديکان بيت 

های احمدی نژاد وياران نزديک او در چهار  »تنها خوری  «که شاهد    رهبری
. سال اخير بوده اند نمی خواهند بار ديگر شاهد تکرار اين وضعيت باشند 

وزخم خورده از يکديگر، بر   رهبری هم کماکان مايل است کارگزارانی ضعيف
 .بدانند »آقا  «مناصب حکومتی بنشينند تا همه آنها خود را محتاج حمايت 

احمدی نژاد  -الريجانی  «البته مشغول سازی اقشار مختلف جامعه به دعوای  
انحراف اذهان   می تواند در خدمت يکی از اهداف آيت اله خامنه ای يعنی  »

عمومی در داخل و خارج از کشور از افتضاح انتخابات و و جنايت های پس از 
اما .نيز مورد استقبال رهبر جمهوری اسالمی قرار دارد  واز اين جهت  آن باشد

احتماال هدف مهم تر او از عدم مخالفت با تريبونی شدن اختالفات ، آنست 
در مقايسه با بخش   گروه هايی از مردم، گمان کنند بخشی از اصولگرايان  که

های ديگر آن جناح ، فساد کمتری دارند ودست آنها به جنايات کمتری آلوده 
عده ای از مردم را به حضور   ايجاد اين تلقی در جامعه ، ممکن است. است 

و  »بد «از ميان   دوباره در پای صندوق های رآی قانع سازد تا به خيال خود
اولی را انتخاب نمايند واين ، همان چيزی است که آيت اله خامنه ای  »بدتر «

هنوز به آن نياز دارد تا دوربين های رسانه ميلی ايران تصاوير آن را به دنيا 
 «  حلقه تکميلی سناريوی  در چنين شرايطی می توان حدس زد! مخابره کنند

ساختن مهره های جديد برای نمايش های انتخاباتی   رهبری ،  »رقيب سازی 
اگر چنين باشد چهره های جديد که در دعواهای اخير اصولگرايان ، . بعدی است

از اتهام افکنی های متقابل مصون مانده اند ، در ماههای آينده حضور فعال تری 
عنصر  «خواهندداشت و يکی از آنها به عنوان   در تحرکات سياسی ومديريتی

در »  پيروز «به خواص معرفی خواهد شد و نام او به عنوان  »رهبری   مطلوِب
که احتماال بسيار زودتر از پايان دوره رياست  -انتخابات رياست جمهوری بعدی 
قرار خواهد  »رآی سازان فله ای «در اختيار  -   احمدی نژاد بر گزار خواهد شد

رفتار ماههای اخير آيت اله خامنه ای نشان می دهد او نسبت به پيشرفت . گرفت
اين پروژه ، اطمينان کافی دارد اما بنا بر حد اقل دو دليل ، موفقيت رهبری در 

نخستين دليل، عبرت . پيشبرد اين سناريوی تکراری، با ترديد اساسی مواجه است
در . است  ٨۴گيری الريجانی و ياران او ازسرنوشت قاليباف در انتخابات سال 

انتخاباتی   به ستاد  »مجتبی  «آن انتخابات ، آيت اله خامنه ای با گسيل فرزندش 
 »فرمانده جوان وجويای نام  «  تمام حواس ها وتخريب ها را متوجه  قاليباف،

تا احمدی نژاد با دور ماندن از تخريب ها و انتقادات ، بتواند بخشی از آرای   کرد
آن تجربه هم اکنون در برابر چشمان .جامعه را به خود اختصاص دهد  معترضان

در دام اين   دارد و آنها به راحتی  الريجانی وساير محافظه کاران سنتی قرار
 . سناريو نخواهند افتاد

دومين دليل که مانع موفقيت آيت اله خامنه ای در اجرای سناريوی خود  
خواهدشد تلقی احمدی نژاد از موقعيت خويش در ميان گروههايی از مردم و 

رئيس دولت که در چهارسال گذشته ، . در بين عناصر با نفوذ حکومتی است 
صدها هزار ميليارد تومان از اموال عمومی را بدون حساب و کتاب در اختيار 

آنها قرار داده ، هم اکنون خود را   نهادهای نظامی و فرماندهان عاليرتبه
 مستظهر به پشتيبانی ايشان می داند وگمان می کند 
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از اين رو نسل مورد نظر در اين بررسی نيروی فعالی است که . می شوند… و
پس از طی دوران جامعه پذيری، اينک در آستانه ورود به جامعه بدنبال تحقق 
بخشيدن به همه آموزه ها و آرزوهايی است که پيش از اين فراگرفته و درعين 

 . حال فرو خورده است
 

  نسل های انقالب
را دهه ) سال 30تا  20بين (دراين تحليل نسلی، نقطه شروع دسته بندی اين نسل 

پنجاه خورشيدی بر می شماريم تا بتوانيم حضور نسل ها در فرايند وقوع انقالب 
با اين مفروض می توان چندين نسل را . تا کنون را مرور کنيم 57ايران درسال 

 از هم شناسايی کرد 
 

 نسل اول
اين نسل فرزندان . سال بود 30تا  20درسنين  50نسلی است که در سالهای دهه  

پس از اصالحات ارضی و ظهور طبقه متوسط شهری ازيکسو و گسترش طبقه 
اين نسل پايه های نخست انقالب اجتماعی و سياسی . کارگری از سوی ديگر بود

را پی ريخت و زمينه ساز فروپاشی ساختار سياسی و فرهنگی جامعه  57سال 
اين نسل آموزه های دوگانه ای را عليه فرهنگ مسلط قدرت در . وقت گرديد

اين اموزهای انقالبی، دو رويکرد اسالمی و . زمان خود پی می گرفت
؟ اين !سوسياليستی داشتند که بداليل مختلف در روندهايی از انقالب، بهم آميختند

 . نسل بشدت کنشگر بود
 

 نسل دوم 
اين نسل قربانی سالهای جنگ و تسويه حساب های خونين سالهای پس از انقالب  

اين . به سر برد 60سالگی خود را در سالهای دهه  30تا 20نسل دوم سنين . شد
نسل هنوز متاثر از فضاهای ايدئولوژيک و سياسی، بشدت ارمانخواه بود و بر 

سر همين آرمانخواهی هم جان بر کف ايده آلهای سياسی اش گذاشت هم جام 
؟ !شهادت در جبهه های جنگی نوشيد که مبانی ارزشی آن بشدت زير سوال بود
. نسل دوم انقالب آسيب پذيرترين نسل بعنوان نسل های انقالب بشمار می رود

 . اين نسل درعين کنشگری، بشدت کنش پذير بود 
 

 نسل سوم
 اين . سالگی رسيد 30تا  20و سالهای پس از جنگ به سنين  70اين نسل در دهه 

 نسل اگرچه متولد سالهای دهه پنجاه بوده و دوره پهلوی بدنيا آمده بودند ولی 
 بيشترين دوره رشد و جامعه پذيری خود را در دورانی طی کردند که سالهای 

 نخست انقالب و جنگ و تسويه و تصفيه حساب با هر چيزی بود که بوی پهلوی 
نسل سوم همزمان دوران جنگ و ناامنی آنرا نيز . و دودمان سلطنت می داد

نسل سوم . اين نسل، بنظر نسل درخودی بود که آماده انفجار بود. تجربه کرد
سالهای بازسازی اقتصادی و فرهنگی را شاهد بود و در فضاهای رانت های 
اقتصادی و تحصيلی و فرهنگی، تالش بسياری برای اعتال و توسعه جايگاه 

اين نسل نخستين اعتراضات توام با افسردگی . طبقاتی و اجتماعی خود نمود
با حضور ميليونی . بنمايش گذارد 70اجتماعی را در سالهای پايانی دهه 

به بعد خشم خود را از  78و سپس اعتراض دانشجويی سالهای  76درانتخابات 
دو دهه جنگ و سرکوب و استبداد متوحش دينی و سياسی پس از انقالب به 

 . نمايش گذارد
 

 نسل چهارم
 نسل . سالگی شده و می شود 30تا  20بتدريج وارد سنين  80اين نسل در دهه  

 چهارم ارتباط نسلی خود را با نسل اول قطع کرده و فلسفه و اهداف ان نسل را 
 برای فروپاشی ساختار اجتماعی و سياسی دوران پهلوی را بر نمی تابد و ارتباط 

 (چنانکه در مطلب ديگری بنام گسست بين نسلی . مستحکمی نيز برقرار نمی کند
 که سالهای خونين انقالب بود دوران جنينی،  60اشاره شد اين نسل در دهه ) 2

 دوران پايه های آموزش عمومی را  70در دهه . تولد و طفوليت را طی کرد
 اين نسل متفاوت از نسل اول  و  . گذراند و فرايند های جامعه پذيری را طی کرد

 دوم، همسو با نسل سوم بسوی مقابله و طرح ريزی جديدی از ساختارهای 
 نسل چهارم نسلی است که در انتخابات دهم . اجتماعی و سياسی بوده و هست

 . رياست جمهوری با مطالبات حداقلی و پراگماتسيتی بدنبال تحول در روبنا بود
 اين نسل با مشاهده دروغ و تقلب بزرگ انتخاباتی توسط طيفی به نامزدی احمدی 

 نژاد و حمايت اليه های فاسدی از نسل دوم و بويژه سوم سپاه و انقالبيون در 
 جنبش مدنی موسوم به سبز محصول . قدرت، به يک طغيان اجتماعی روی آورد

 نسل چهارم  . ناهمسويی و ناموزونی مطالبات اين نسل با نسل حاکم بر قدرت بود
 

بعد از شکايت منصور شريفی از همه کسانی که در اين کار دخالت داشتند، 
رييس دادگاه انقالب اسالمی کرج و عضو (ای عليه محمد منتظری مقدم  پرونده

مدير مجتمع، زنی که مددکار مجتمع بود و ) موثر هيات امنای موسسه ياد شده
پس از اينکه قاضی حسينی، قاضی ويژه اين . چندين نفر ديگر به جريان افتاد

پرونده ، بيشتر متهمان را مجرم دانست، تا زمان صدور حکم دادگاه تجديد نظر، 
متهم رديف اول، منتظری مقدم، تنها متهمی که به مجازات های نسبتا سنگين 

دادگاه اوليه او را به ده سال حبس و شالق . محکوم شده بود، با وثيقه آزاد شد
 ١٧از توقيف و نگهداری دختر : محكوم آرد در حالي آه جرم هايش عبارت بود

ای به نام سمن، اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانونی در جهت اداره  ساله
، مشارکت در تحويل ندادن )خانه هدايت(کردن مؤسسه غير قانونی گل ياس کرج 

ميليارد ريال،  ۵هايشان، اخذ رشوه به مبلغ  نوزادان بدون سرپرست به خانواده
مشارکت در جلب و توقيف و حبس غيرقانونی چهار نفر و جعل عنوان قاضی 

در آن زمان سايت زنان ايران به نقل از هفته نامه پيک آزادی . ويژه مواد مخدر
دادگاه تجديد نظر همه اتهام های مطرح شده عليه  ١۴کرج خبر داد شعبه 

گردانندگان خانه هدايت اسالمی از جمله آدم ربايی، اختفا و نگهداری غير قانونی 
را رد کرد و مدير ... سمن شريفی، نگهداری و واگذاری کودکان شيرخوار و

 . مجتمع و مددکار آن را تبرئه آرد
در اداره منكرات همدان ) و احتمال تجاوز به عنف(قتل دآتر زهرا بني يعقوب 

کاری دستگاه  پنهان  .منتشر شد ٨۶خبر تكان دهنده ديگري بود آه در سال 
قضايی در قبال اين واقعه شايد برای پاک کردن خشونت نهادينه در ساختار 

او در پارآي در همدان دستگير شد اما اخبار درباره محل . ها بوده است زندان
در خبري اعالم شد آه مرگ دآتر جوان در . مرگ او ضد و نقيض بود

اين «: بازداشتگاه اتفاق افتاده ولي قاضي الماسي معاون دادگستري همدان گفت
دختر در راهروي طبقه دوم مرآز اجرايي امر به معروف از فرصت به دست 
آمده استفاده آرده، اقدام به خودآشي، با استفاده از پارچه يك پالآارد تبليغاتي 

سه نفري آه در بازداشت و بازجوايي دآتر جوان  ».موجود در راهرو آرده است
برخی خبرهای تاييد . نقش داشتند در زمان بررسي پرونده به قيد وثيقه آزاد شدند

شود پدر او  نشده حكايت از تجاوز و قتل دآتر زهرا بني يعقوب داشت اما گفته می
 . تهديد شد آه موضوع را بيشتر پيگيري نكند

وقتي بنيانگذار . تجاوز، قتل و ارعاب از بنيادهاي نظام اسالمي در ايران است
رژيم اسالمي، هر گونه اعمال خشونت و فشار را براي گرفتن اعتراف مجاز مي 

شمارد، طبيعي است شاگردان، عاشقان مكتبش و ذوب شدگان در واليت چگونه 
فاجعه آهريزك يكي از هزاران جنايت جمهوري اسالمي . انجام وظيفه مي آنند

 . است آه هنوز ابعاد آن به درستي مشخص نشده است
 سايت خودنويس : منبع  

 

 بمب هاي اجتماعي در راه : نسل پنجمي ها 
 تلحيلي از كنشگري نسلي در تحوالت سياسي 

 علی طايفی 
 

نسل پنجم، سناربوی فروپاشی ساختار سياسی جامعه ايران را به سرانجام 
بمب اجتماعی نسل پنجم بويژه با همياری دو نسل چهارم و ششم . خواهد رساند

که هنوز درفرايند جامعه پذيری هستند، انديشه مخوف و کهنه گرا و سنتی نسل 
نخست و دوم انقالب را که هنوز بر سرير قدرت هستند را درهم خواهد ريخت و 

   ...رويای دمکراسی برای ايران به تعبير خواهد نشست 
در جايی اشاره کردم که نسل های اجتماعی در تحوالت اجتماعی ايران چه نقشی 
می توانند داشته باشند و نسل چهارمی ها چگونه خواهند توانست فضای سياسی 

دراين ). 1(کشور را متحول و امنيت قدرت سياسی را به مخاطره بيندازند 
نوشتار نخست ضمن تعريف نسل مورد نظر در تحليل حاضر، به شناسايی 

 . وضعيت اين نسل از حيثيت های جمعيتی تا اجتماعی و فرهنگی خواهم پرداخت
 

  نسل مورد نظر کيست؟
 

آنچه که در اين تحليل مورد نظر است، عبارت از نسلی است که در فاصله سنی 
اين نسل ويژگی خاصی که دارد افزايش تقاضاهای . سالگی است 30تا  20بين 

اجتماعی و اقتصادی است و در زمره مهمترين نيروها و اقشار اجتماعی بشمار 
می رود که وارد عرصه های اجتماعی و ورودی های متعدد جامعه اعم از 

 دانشگاه، اشتغال، مناسبات اجتماعی و شبکه پردازی، ازدواج و همسرگزينی 
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اين نسل با کمترين ميل و باور مذهبی در عرصه های اجتماعی و . از نظر دينی
در . سياسی، به حداقل سازی و منفرد سازی باورهای دينی اهتمام خواهد گذارد

. بين اين نسل ميل به سکوالريزم عملگرا و واقع بين روبه افزايش خواهد گذارد
آموزهای دينی اگرچه با حدت و شدت بيشتری در سالهای آتی در متون درسی و 

بويژه باتوجه به گرايش نظام قدرت به (آموزشی و فرهنگی حضورخواهد يافت 
ولی فاصله گزينی اين نسل با آموزه های ) اسالمی سازی آموزش و فرهنگ
 . ايدئولوژيک روبه افزايش خواهد گذارد/ سخيف و بسته دينی و فرهنگی

بطورکلی بنظر ميرسد نسل پنجم، سناربوی فروپاشی ساختار سياسی جامعه 
بمب اجتماعی نسل پنجم بويژه با همياری دو . ايران را به سرانجام خواهد رساند

نسل چهارم و ششم که هنوز درفرايند جامعه پذيری هستند، انديشه مخوف و کهنه 
گرا و سنتی نسل نخست و دوم انقالب را که هنوز بر سرير قدرت هستند را 
 . درهم خواهد ريخت و رويای دمکراسی برای ايران به تعبير خواهد نشست

-----------------------------  
  ir.persianblog.alitayefiنسل چهارمی ها در راهند   . 1:   منابع

 گسست نسل اولی ها و سومی ها. 2
 

  وند، همسر عبداهللا مؤمني آدينه  گفتگوي مليحه محمدي با فاطمه
 

آموختگان ادوار    گوی سازمان دانش     سياسی و سخن     -عبداهللا مؤمنی، فعال مدنی     
، ستاد حاميان کروبی    "ستاد شهروند آزاد  "تحکيم وحدت که در عين حال رياست         

، ١٣٨٨ام خرداد ماه       در انتخابات رياست جمهوری را بر عهده داشت، در سی              
 .ی رياست جمهوری در ايران دستگير شد پس از وقايع انتخابات دهمين دوره

عبداهللا مؤمنی که در دادگاه به شش سال حبس تعزيری و دو سال حبس تعليقی                        
روز زندان،  ٢۶٠محکوم شده بود، روز يکشنبه شانزدهم اسفند ماه، بعد از تحمل 

 . ی سنگين برای مرخصی از زندان آزاد شد با تأمين وثيقه
اما امروز ناگهان اعالم شد که عبداهللا           .  شد  طی اين مدت مرخصی او تمديد می          

 .مؤمنی بدون اطالع قبلی به زندان بازگشته است
 

 :گويد وند، همسر عبداهللا مؤمنی، در اين باره می آدينه  خانم فاطمه
جا   اما از آن  .  تماس گرفتند و از او خواستند برای تمديد مرخصی به دادگاه برود               

 .مستقيم او را به اوين بردند
 

 پس رفتن امروز ايشان به دادگاه هم طبق قرار قبلی نبود؟
ای برسند و  قرار بود چهارشنبه به دادگاه برود  که صحبت کنند، به نتيجه

اما متاسفانه نگذاشتند چهارشنبه برسد و امروز ساعت . اش را تمديد کنند مرخصی
او هم . در دادگاه باشد ١١صبح به او زنگ زدند و خواستند که حدود ساعت  ٩

اش  های يک و نيم بعدازظهر گوشی جا رفت تا حدود ساعت به آن ١١ساعت 
 .بعد هم زنگ زد و گفت که در اوين است. خاموش بود

 
 نگفتند در کدام قسمت اوين هستند؟ و آيا در انفرادی هستند يا خير؟

 .اند برده ٢٠٩گفت که او را به 
 

 شما انتظار داشتيد که ايشان را به زندان برگردانند؟
عبداهللا آخر آزاد   .  نه؛ من هيچ انتظار نداشتم که او را دوباره به زندان برگردانند               

تر اوين است و چه وقتی  در زندان              ولی چه االن که در زندان کوچک        .  شود  می
تر   زندان اوين کوچک  .  اش در ايران بود، زياد تفاوتی نداشت         تر آزاد بودن    بزرگ

 .تر بود، اما در اصل زندان بود جا بزرگ است، اين
 

 کنيد چرا ناگهان تصميم گرفتند که ايشان را به زندان برگردانند؟ فکر می
اش را  چند       يعنی مرخصی .  ای داشتند   دانم چرا؛ ولی هر هفته خواسته          دقيقًا نمی 

روز تمديد کردند، اما هربار       ١۶کردند و يک بار هم         روز به چند روز تمديد می      
 .ها را برآورده کند ی آن توانست خواسته کنم عبداهللا نمی فکر می. ای داشتند خواسته

 
 ی آنان چيست؟ ها آيا مشخص بود که خواسته

ام و نيستم، ولی همسرم را به لحاظ          زياد سياسی نبوده  .  داری هستم   من که زن خانه   
گويند نگذار آقای موسوی به        زنند و می    اين آقايان زنگ می   .  کنم  سياسی درک می  

ام   دهم به کسی بگويم به خانه        من که اوًال اصًال به خودم اجازه نمی         .  ات بيايد    خانه
وقتی آقای  .  نيايد و دوم اين که آقای موسوی به نظر من، افتخار هر ايرانی است                 

ام آمده    ی ما آمده بود، انگار عموی شهيدم زنده شده بود و به خانه              موسوی به خانه  
 .ايشان يادگار دوران دفاع مقدس است. بود

اين نسل با روحيه مطالبه جويانه تری . اولين بمب اجتماعی نبود که عمل کرد
اين نسل اگرچه آغاز . پايه ريخت 70مسيری را دنبال کرد که نسل سوم در دهه 

نسل چهارم با نمادينه سازی . گربود ولی پايان گر سناريوی تغيير اجتماعی نيست
يک جنبش مسالمت جويانه، بدنبال بزير کشيدن همه روشها و منش های خشونت 

جويانه ای بود که در طی سه دهه از سوی صاحبان قدرت دينی و سياسی در 
جامعه کنونی دارای اکثريت نسلی است که نسل سوم، . جامعه اعمال شده بود

دو نسل سوم و چهارم تالش . چهارم و پنجم بزرگترين بخش آنرا تشکيل می دهد
. عديده ای برای تغيير مسالمت جويانه و دمکراتيک ساخت سياسی قدرت کردند

 . اين فرايند با نسل پنجم به نتيجه خواهد رسيد
 

 نسل پنجم 
 اين بمب اجتماعی عمل خواهد کرد 

سالگی خواهد  30تا  20شمسی وارد سنين  90نسل پنجم نسلی است که در دهه 
اين نسل دوران جنينی و طفوليت خود را در دهه هفتاد طی کرده و اثار . شد

خونين دهه پيشين را در سالهای پس از انقالب و وقوع جنگ خانمان سوز هشت 
شمسی تا  80اين نسل در دهه . ساله را شاهد نبود که نه نعمت، بلکه نکبتی بود

سالگی را طی و فرايندهای جامعه پذيری  20تا  10پايان آن بتدريج دوران سنين 
اين نسل با آموزه های نسل اول و دوم بشدت فاصله . را درونی نموده و می نمايد

نسل پنجم . گرفته است و حتی با آموزه های نسل سوم نيز درحال خداحافظی است
برخی از . دارای خصايص ويژه ای است که نيازمند واکاوی جداگانه ای است
 : مهمترين ويژگيهای اجتماعی و فرهنگی اين نسل بدين قرار است

شمسی پا به ميادين اجتماعی و کنشگری  90نسل پنجم در دهه . از نظر جمعيتی
با نسل چهارم و در  90اين نسل در پنج سال نخست دهه . اجتماعی خواهد گذارد

اين نسل بزرگترين . پنج سال دوم اين دهه با نسل ششم همزمانی خواهد داشت
درصد  70در حال حاضر قريب . نرخ جمعيتی را بخود اختصاص می دهد

بازهم  90سال بسر می برد و اين نسبت در دهه  30جمعيت جامعه ايران زير 
نسل های اول و دوم که سالهای نخست انقالب را شاهد . افزايش خواهد يافت

از اينرو مهمترين کانون جمعيتی اين . بودند روبه انقراض و بازنشستگی هستند
نسل پنجم از نظر جنسيتی . نسل حضور نسبتا برابر و کنشگرانه دختران است

 . بشدت برابر خواه و مشارکت پذير است
. بخش مهمی از اين نسل در فضاهای شهری بسر خواهند برد. از نظر اجتماعی

بخش مهمی از اين نسل در طبقه متوسط شهری است و از سوی ديگر اليه های 
مهم و آسيب ديده ای از اين نسل در حاشيه های شهری و يا در اقشار زحمتکش 

 شهرهای بزرگ و متوسط مهمترين کانون حيات . و اسيب پذير شهری جای دارند
بخش مهم اين نسل مجرد بوده و همچنان با . اجتماعی اين نسل محسوب می شود

اين نسل بشدت . بحران های جنسی، شغلی و اقتصادی در گريبان خواهند بود
طغيان گر خواهد بود زيرا در حلقه های بين نسلی پس از انقالب، نسل پنجمی ها 
نزديکترين نسلی هستند که بر اثر فساد روزافزون ساختار قدرت دينی درجامعه، 

 . بيشترين لطمات را شاهد خواهند بود
بيشترين حجم و نسبت دانشجويان را نسل پنجم بخود اختصاص . از نظر آموزشی

خواهد داد و اين نسل در فضاهای آموزشی به شدت متفاوت از نسل قبلی عمل 
فضای بسته آموزشی سبب بروز گرايش های مختلف دربين اين نسل . خواهد کرد

می گردد که از باری بهرجهت بودن تا افسردگی روانی و اجتماعی و درنهايت 
 . حس طغيان اجتماعی عليه نظام اموزشی و ايدئولوژيک بشدت تقويت خواهد شد

اين نسل بشدت از نسل پيشين خود و نسلی که برنامه ريزی و . از نظرفرهنگی
حجم و فشردگی ضديت با . سياستگذاری فرهنگی می کند فاصله خواهد گرفت

فرهنگ رسمی و دولت ساخته در جامعه ازسوی اين نسل روبه افزايش خواهد 
اين نسل با دسترسی . گذارد امری که در نسل چهارم نيز بارقه های آن نمايان بود

به فضاهای اينترنتی، روش های جديد چندرسانه ای ديگر اموزه های پست و 
تحوالت فناوری اطالعاتی و . کهنه انديشانه حاکمان قدرت را بر نخواهد تافت

رسانه های آن زمينه ساز شبکه پردازی و گسترش دامنه دانش و ارتقای سطح 
 . مطالبات آنان را فراهم خواهد ساخت

اين . نسل پنجم بشدت دمکراسی خواه و ازادی طلب خواهد بود. از نظر سياسی
نسل عالوه بر حس برابر خواهی و فقرستيزی که دامنگير حتی اين نسل نيز شده 

درهمين مسير . است، حس مشارکت سياسی اش بيش از پيش تقويت خواهد شد
ميل به رويه های مبارزه مسالمت جويانه و همچنين مطالبات حداقلی نيز روبه 

مهمترين دليل اين گرايش نيز از يکسو اصرار ساختار . کاهش خواهد گذارد
استبداد برای سرکوب و انسداد فضاهای سياسی و اجتماعی است بويژه با توجه 

و از سوی ديگر انباشت  1388به تجربه سال انتخابات دهم رياست جمهوری در 
حجم مطالبات پاسخ نيافته نسل چهارم همزمان با نسل پنجم که نيروی فشار از 

 . پايين را بشدت افزايش خواهد بخشيد
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آقای ملکی شما در وضعيت بد جسمانی دستگير شديد و در زندان نيز معموال 
االن از نظر جسمی در چه وضعيتی . بيمار بوديد و گاهی نيز بيمارستان بوديد

 هستيد؟
جا بودم نتوانستم آن آمپول  شش ماه که آن. وضعيت جسمی من همان است

زدم، بزنم و کمی درد و سوزش داشتم و اآلن که امدم دو تا  مخصوصی را که می
کنم اآلن  ولی احساس می. ام و مقداری آن در و سوزش تسکين پيدا کرده است زده

.که بيرون هستم به خصوص از نظر روحی وضع بدتری دارم  
ممکن است بگوييد چرا اين طور است و از نظر روحی حتی بدتر از دوران 

 زندان هستيد؟
جويان به نام ناشناس  االن تعداد زيادی از دانش. ها هستم زيرا من نگران اين بچه

ها  کند که اين ها نيست و فکر نمی کس به فکر اين و گمنام در زندان هستند و هيچ
آخر گناهشان چيست و بايد روزی به اين مسئله . نيز فرزندان اين مملکت هستند

ام اين  حاال حکومت که متاسفانه به فکر نيست ولی من کمتر ديده. رسيدگی شود
ها را مشخص  تکليف اين. ای از آنان کرده باشند دوستان جنبش سبز دفاع جانانه

در و  ها مرتب جلوی زندان اوين، دربه خانواده. ها درس و زندگی دارند کنيد، اين
.دهد ها بيشتر از خود بيماری به من رنج و عذاب می اين چيز. به راه هستند چشم  

گفته بوديد که اعتقاد نداريد و . آقای ملکی شما در جريان انتخابات فعال نبوديد
. گير شديد شرکت نداشتيد ولی به هر حال  به علت حوادث همين انتخابات دست

 اآلن تحليل شما از انتخاباتی که برگزار شد چه هست؟
طور که گفتيد من در انتخابات مطلقا فعال نبودم زيرا اوال مريض بودم و  همان

کند که  بعد هم من معتقد به اين انتخابات که شورای نگهبان چند نفر را تعيين می
مسائلی هم که بعدًا . مرداد بود 31جا هم که رفتم  آن. ها رای داده شود، نيستم به آن

هيچ روزنامه يا . ماه اول در انفرادی بودم 3. پيش آمد من در زندان بودم
تلويزيونی و اطالعی از بيرون نداشتم تا بعد که به زندان عمومی منتقل شدم 

کردم ولی وقتی بيرون آمدم ديدم همان مسائل گذشته است و  اطالعاتی کسب می
اين خودی و غير خودی؛ و فکر اين هستند که کسانی که سرشناس هستند آزاد 

چه من ديدم در  آن. ها نيست شوند، به مرخصی بيايند ولی کسی به فکر اين بچه
طلب هستند ، در برخورد با ديگران  ی کسانی که جنبش سبز يا اصالح روحيه

چون اين از . خودی است هاهمان خودی و غير ی آن روحيه. تغيير چندانی نديدم
پذيرمش ولی آن که از ما  کنم و با آغوش باز می خودم است رعايتش را می

 .نيست، خودی نيست
ام شايد ده بار  ای است که من آمده و بعد هم اين مدتی که حدود يک ماه و خورده

ام  بار را نيز بيشتر به بيمارستان و دنبال دارو رفته 10آن . ام از خانه بيرون نرفته
ای به اين که چه  ام تماس داشته باشم و عالقه و پزشکان و کمتر سعی کرده

همان ملت . ام زيرا ملت ما تغيير اساسی در اين مدت نکرده است گذرد نداشته می
ها وجود  ها و منيت ترهای ما همان خودخواهی و همان مردم هستيم و در بزرگ

 .دارد
 مند هستيد و مشخصا از رهبران جنبش سبز ؟ آيد شما گله آقای ملکی به نظر می
که آن توجهی که بايد به   مندم به خصوص در مورد اين من بسيار بسيار گله

شود؛ به خصوص بچه های گمنام،  های زندانی که فراوان نيز هستند نمی بچه
ام و در اين  شناسم و در زندان ديده جويان گمنام؛ که خيلی از آنان را من می دانش
هايشان  به بعضی. ها است زندانی هستند ماه. ها نيست ها هيچ اسمی از آن سايت
کنند ولی دفاع  گاهی اشاراتی می. اند سال داده 4،5های  خود و بی جهت حکم بی

دفاعی که چند روز پيش مهندس سحابی  ـ خدا عمرش بدهد ـ  . کنند جانانه نمی
ما . ی ما داده است نامه را از زبان همه کرد، من خيلی لذت بردم، ايشان اين رنج

بريم ما که سنی ازمان گذشته است، در انقالب بوديم، قبل از انقالب  داريم رنج می
جمهوری اسالمی را ديده ايم؛ ما رنج   ايم، زندان زندان زمان شاه را ديده.  بوديم
اند؟ فرزندان اين  ها از خارج آمده ها فرزندان ما هستند، مگر اين اين. بريم می

اند، حاال فرض کنيد حرفشان را  حرفشان را زده. مملکت هستند و حرفی دارند
 .در زندان بپوسند  گونه اند، در دانشگاهها يا بيرون، نبايد اين فرياد زده

  دكتر ملكي از رهبران جنبش سبز گله دارد
 گفتگو ی مليحه محمدی با محمد ملکی

 
 
 
 
 
 
 

ی زندانی سياسی  دکتر محمد ملکی از فعاالن سياسی قبل از انقالب است و سابقه
او اولين رييس دانشگاه تهران پس . ی خود دارد را در هر دو نظام در کارنامه

.از انقالب است که تا انقالب فرهنگی و بسته شدن دانشگاه در اين سمت بود  
گير شد و  در همان زمان به دليل اعتراضی که به تعطيلی دانشگاه ها کرد دست

در يک نشست نيروهای  79دومين بار در سال . پنج سال را در زندان گذراند
گير شد و آخرين بار پس از انتخابات رياست جمهوری و در  مذهبی دست ملی

حالی که به علت پيشرفت بيماری سرطان پروستات در بستر بيماری بود، 
دستگير شد و اين در حالی بود که به علت بيماری و عدم اعتقاد به انتخابات، 

گونه فعاليت انتخاباتی نداشت و ماموران برای بردن او به  دکتر ملکی هيچ
.گاه ناچار بودند به او در راه رفتن کمک کنند بازداشت  

اش به  های وکيل و خانواده ماه پس از تالش اسفند 10دکتر محمد ملکی روز 
ديروز قرار بود دادگاه او . علت شدت بيماری به قيد کفالت آزاد شده است

آقای ملکی اعالم کرده . تشکيل شود که با تقاضای وکيل مدافع به تاخير افتاد
است که هر زمانی هم که دادگاه برگزار شود اگر علنی نباشد در آن شرکت 

.نخواهد کرد  
ی مسائل جاری و همچنين  جانبه در مورد مجموعه گويی همه و با ايشان گفت

:ام وضعيت خاص ايشان داشته  
اند و جناب قاضی موافقت  ديروز وکالی من اطالع دادند که خدمت قاضی رفته

اند که وضعيت سالمت من چگونه است و من نياز به  زيرا مدارکی برده. اند کرده
تداوم معالجه دارم و قاضی نيز قبول کرده است که دادگاه عقب بيافتد و گفته است 

.کنم که چه موقع برای دادگاه بياييد خودم خبرتان می  
 يعنی در تمام مدتی که زندان بوديد نيز از موارد اتهامی خودتان اگاه نشديد؟

تفهيم اتهام شدم که توهين به رهبری و امام، . من نديدم که اتهامم چيست. نه
محاربه و اقدام عليه امنيت کشور و از اين مسائل که البته من خود کيفرخواست 

بازپرس و وکال به من اعالم کردند که چنين . را نديدم که در آن چه آمده است
.چيزی هست  

فکر . کنيد آقای ملکی شما اعالم کرديد اگر دادگاه علنی نباشد در آن شرکت نمی
کنيد اين اقدام شما ممکن است تاثير بدی در پرونده بگذارد و محکوميت  نمی

تری برای شما بياورد و چرا اساسا چنين تصميمی گرفتيد؟ سنگين  
بعد هم، بايد روزی در . عرض کنم که شرکت کردن يا نکردن زياد تفاوتی ندارد

 30طور نيست که هنوز و بعد از  اين. اين مملکت حداقل قانون اساسی اجرا شود
قانون صراحت دارد که . سال يک بند مهم و اساسی قانون اساسی اجرا نشود

اتهامات سياسی بايد در دادگاه علنی با حضور هيئت منصفه و حضور 
.خبرنگاران انجام بگيرد  

ها دستگير شده بودم باز گفتم که در آن  نيز که با ملی مذهبی 80من در سال 
کنم اين مسئله بايد  بنابراين فکر می. کنم زيرا غيرقانونی است دادگاه شرکت نمی

روزی حل شود که باالخره ما بايد قانون اساسی را اجرا کنيم يا فقط بندهايی که 
قانون اساسی حقوقی برای . دوست داريم و به نفع حاکميت است را اجرا کنيم

ها و  گيری کاری ندارم که در دست. ملت گذاشته است که بايد عملی شود
ای که هميشه می گيرند  شود يا خير، ولی بهانه ها اين اصول رعايت می بازجويی

اين به متهم چه ارتباطی دارد؟ . اين است که جرم سياسی هنوز تعريف نشده است
صد انقالب . ام گير شده به منی که تا به حال سه بار به جرم ضد انقالب بودن دست

آنهايی هستند که قانون را زير پا می گذارند؛ همان قانون به قول خودشان زاييده 
توانم بکنم؟ بنابراين من چه شرکتی می!  انقالب را به قول خودشان  

اند من  ديروز دادگاه من بود ولی اصال من از کيفرخواست اطالع ندارم و نگذاشته
.اند بخوانم که عليه من چه نوشته  
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ی سياسی، گوناگون و متعدد  انديشه" مکانيزم"بنابر مالحظات فوق، اهداف و 
اين انديشه زمانی که در نظام اجتماعی جاری گرديد، به وظايفی تبديل . است
شود که نظام اجتماعی موظف به تحقق آن است، اقل اين وظايف به قرار  می

بايد تضمين شود، نظام اجتماعی ) ی آن در تعريف عمومی(امنيت افراد : زيرند
بايد به طرق مقتضی در حفظ حاصل کار و فعاليت يدی و فکری افرادش کوشا 

ی مادی  سياسی ی تلقی از اهداف انديشه  ابتدايی ترين و محدود ترين گونه. باشد
جان، "حفظ " الک جان"آن اموری باشد که  شده در دوران ما، بايد در برگيرنده 

عالوه بر آن به لحاظ نظری و عملی، نهاد هايی . نام نهاده است" مال، وآزادی
تشکيل و تنظيم عملی . برای نظارت بر امر توليد و توزيع ثروت بايد ايجاد شوند

ی  انديشه. ی توليد سياست است ی اين گونه نهادها از وظايف عمده ای و انديشه
ی سياسی همانند منظومه  پردازد، جامعه می" ی سياسی جامعه"سياسی به آفرينش 

 . کوشد های خود می ای است که توسط افراد خالقش در راه تحقق آرمان
   
 " ی سياسی انديشه"در توليد " رعايت مختصات اجتماعی"نقش   
به دنبال تحقق اهداف مشخصی است، که امکان دارد متحقق " سياسی  ِی جامعه" 

با فراهم آوردن عدالت و " ی سياسی جامعه. "گرديده يا به ناکامی بيانجامند
و اجتماعی برای افرادش، ممکن است   پيشرفت، امنيت و تامين هويت فردی

زندگانی آنان را مرفه و غنی کند، و يا با ناکامی در تحقق وظايف و قول و قرار 
فاقه،  و  ريزی، فقر   هايش، حيات افرادش را به جهنمی سرشار از ناامنی، خون

 . و جور و احساس پوچی تبديل نمايد ظلم 
به دست دادن " ی سياسی انديشه"همان گونه که ذکر آن رفت هدف از توليد  

پرداز سياسی در  انديشه . ی سياسی است االمکان همه جانبه از جامعه بينشی حتی
کند تصويری جامع از موضوعاتی که در  ی مطالعات پيگيرش تالش می سايه
ی پژوهش های سياسی او می گنجند، ارائه دهد و به اين ترتيب سياست را  حيطه

. ای هم توصيفی است و هم هنجاری جانبه ی همه اين بينش به گونه. توصيف کند
ها و افراد، عوامل و  ترين چهره مهم" ی سياسی انديشه"از بعد توصيف، 

ی حيات سياسی جامعه را شناسايی نموده و مورد  دهنده های تشکيل مشخصه
ها را توضيح  ی بين اين شاخصه ی عمده بعد روابط سياسی. دهد بررسی قرار می

يابيم  های معروف سياسی نگاه کنيم، در می در اين رابطه اگر به تئوری. دهد می
توليدی،  و  ی نگاه به نيروهای اقتصادی  ، از زاويه"مارکسيسم ی  انديشه"که مثال 

ی  عالمان دوره"و . دهد فرايند سياست گزاری را مورد توجه قرار می
، نيروهای علمی و فلسفی را از  Liberals Enlightenment" روشنگری

طلبی  افالطون و ارسطو، عواطف و جاه. شمارند عوامل رشد جوامع انسانی می
به کالمی روشن، سيمای . دهند های بشری را بر سياست مورد مداقه قرار می 

ی سياسی، تعريف و توصيفی است همه جانبه از کنش ها و  کلی در هر انديشه
اين . است ی پر هياهو گذر کرده پردازی هايی اجتماعی که از سياست  واکنش
ی انعکاس آن است،  ی پر هياهو که ژورناليسِم عامی عرصه پردازی سياست

اشتباه گرفته " ی سياسی انديشه"گاهی به غلط در جوامع يا اذهان بسته، با توليد 
 ! شود می

ی سيمايی کلی از سياست، به مخاطبان خويش  سياسی با عرضه  ی مولد انديشه
های سياسی آنان،  ای از نهاد ها و کنش دهد که دريابند چه عرصه امکان می

 . مخرب، غيرمنطقی و حتی ابلهانه است
هرگاه بدون درنظر آوردن فرهنگ : "آموزد که در اين رابطه ارسطو می 

ای، برای آن جامعه، قوانين اساسی تدوين شود، امکان سقوط آن جامعه  جامعه
. شمارد را ويرانگر می" تعديل ننمودن اغراض نفسانی"افالطون، ." فراوان است

  commodity fetishism        "ی کاالپرستی بی اعتباری"مارکس 
بار سپردن قدرت حکومتی به فرد را  دهد و مديسون فرجام فاجعه را توضيح می

        .دهد مورد مداقه قرار می
جمهوری آمريکا بود ﴿از سال  چهارمين رئيس James Medisonمديسون (

ترين مولف  ی مهاجران، و اصلی او يکی از اعضای کنگره. ﴾١٨١٧تا  ١٨٠٩
مديسون با تحرير مقاالت فراوان در راه تصويب اين . قانون اساسی آمريکا بود
او دارای اشتهار فراوانی در رابطه با دادن اعتبار به . قانون تالش پيگيری کرد

 .) ی سياسی آمريکايی است فلسفه
ی احتياجات و امکانات بشر را که به شدت به  ی کلی سياسی زمينه ی انديشه 

ی قضاوت در مورد بخردانه و به   گيرد و زمينه اند، در نظر می سياست وابسته
نگرشی را  افق . سازد روز بودن يا نبودن اعمال و تحرکات سياسی را ممکن می 

لحاظ سياسی اعمال و مضمون   کند تا دريابيم به ما پديدار می پيش چشم 
پرداز سياسی نيز با   اعتبار هر جريان سياسی و هر انديشه. تحرکاتمان کدام است
 . شود اين معيار سنجيده می

" ی سياسی توليد انديشه"اگر اين تعريف را بپذيريم، بايد برای ما روشن باشد که 
 ای وسيع به  گونه به تمامی خاستگاه و خصلتی آکادميک و دانشگاهی ندارد و به 

 ”ي سياسي انديشه“مالحظاتي پيرامون توليد 
 
 

 خسرو باقرپور                    
 
 
 
  چيست؟" ی سياسی انديشه" 
به شکل عام، موضوعی است که به امر قابل فهم کردن " سياسی ی  انديشه"

در اين مقال به (و اجتماعی می پردازد  های اوضاع سياسی  سردرگمی
و امر توليد آن، به شکل عام نگريسته شده است و " سياسی ی انديشه"
 .) ی خاصی مورد نظر نيست"سياسی ِی انديشه"

نقش بسيار مهمی را بر " سياسی ی  انديشه"و کاوش، در امر تکوين  پژوهش 
ی طريقی  و جوی ارائه ، همواره در جست "سياسی ی  انديشه"مولدين . عهده دارد

هستند که به شکل جامع و کامل، تصويری تا حد امکان منسجم، از زندگی 
ی اجتماعی، و بضاعت  خواهی زير بنای فکری، آرمان. سياسی ارائه دهد

ايی  و محصول انديشه »سياسی ی  انديشه"اند که مولدان  گی، سه عامل مهم انديشه
بنا بر اين هر چند ممکن است شيوه و روش پژوهش، . کنند آنان را از هم جدا می
ی  سياسی مشترک باشد، ولی زير بنای فکری، طرق سياسی ی نزد مولدان انديشه

 . سازد ارائه شده از جانب آنان را از هم جدا می
از آن مشتق  Theori" تئوری"که کلمه  Theorien  "تئورين"ی يونانی  واژه 

. است" داشتن، و تعمق کردن نظرکردن، توجه"ی  گرديده است، دارای معانی
ی  يعنی به تمامی کاری که متفکران بزرگ و کسانی که به امر تفکر در انديشه

اين . اند اند صورت داده، و انسان فکور را نيز به آن دعوت کرده سياسی پرداخته
ی الگويی  آموزند که مفهوم آن ارائه ی نگرشی را به انسان می ورزان نحوه انديشه 

به بيانی ديگر آنان از دنيای سياست که انسان . نمادين از کليتی نظم يافته است
درک همه جانبه ارائه " روِش"يا " بينش"ناگزير است در آن زندگی کند، 

 . دهند می
   
 هدف از تکوين سياست چيست؟   
، به امر )به مفهوم سياست مدرن(بخش بزرگی از علم سياست امروزين  

چه : اگر پرسيده شود. پردازد ی قدرت و کسب نفوذ سياسی می مطالعه
های  کنند؟، سياست امروزين در مقام پاسخ، به بررسی روش  حکومت می کسانی
تصاميم "پردازد تا دريابد که منابع و کارکرد اتخاذ  می" گيری تصميم"متعدد 
بسياری از پژوهشگران علم سياست، اين علم  به گمان. در جامعه کدامند" سياسی

برند، چه  می  برند، چه چه کسانی می"يازد که روشن نمايد  به کنکاشی دست می
 ." برند و چگونه می برند زمانی می 

ی جامعه نيز از اهميت بسياری  پژوهش در امور تصميم گيرندگان سياسی
تواند مدعی  پردازی نمی به اين اعتبار که، جريانی و يا انديشه. برخوردار است

که از ساز و   شناخت از و اشراف کاملی بر امورات جامعه باشد، مگر اين
کارها، روند و خصوصيات فکری افراد يا نيروهايی که تصاميم سياسی آن 

به اين ترتيب با . کنند، ارزيابی دقيق و درستی داشته باشد جامعه را اتخاذ می
ی قدرت بخش  شناسی توان با صراحت بيان کرد، جامعه تعريفی که ارائه شد می

اما امر غلطی است، اگر . دهد ای از پژوهش در علم سياست را تشکيل می عمده
فقط به امر کسب قدرت سياسی و توضيح اکتساب آن " سياست"تصور شود 

 . پردازد می
     

 " جامعه سياسی"در شکل گيری " انديشه سياسی"نقش 
ای که مورد مطالعه قرار گرفته است، از چهارچوب  اگر بنا براين باشد جامعه  

برای  ای فرا تر از مبارزه  پديده" سياست"ترديد  گذر کند، بی " جنگ طبقات"
کمی " سياست"ی  اين جا است که پرداختن به پديده. (کسب قدرت سياسی است

به بيانی ديگر، از اهداف سياست، يکی هم تالش در راه ساختن ). شود سخت می
سياسی چهار چوبی است برای روابطی  ی  جامعه. است" ی سياسی جامعه"يک 

زيند و نياز ها و آمال  دارای نظم و نسق اجتماعی، که افراد آن در کنار هم می
اهداف . و اين تکاپويی هدفمند و بشری است. سازند انسانی خويش را برآورده می

ی  در حالی که حتی ادامه. غايی سياست برگرفته از نيازهای زندگی انسانی است
ای از  يافته نياز دارد، بنيان نهادن گونه ساده حيات در جهان ما به تالشی سازمان

های  زندگی که هدفش صرفا بقا نباشد، به ايجاد و سازماندهی نهادها و ارگان
 . نياز دارد" سياسی"ی  پيچيده
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  . 
های  ی عمومی که عامل دوام حکومت  ای از جوامع، رشد قليل انديشه در پاره

شود، و همين  گری و خرد ستيزی حاکمان می جبار هم شده است شريک ستم
 . شوند با قدرت حاکم شريک می" خرد انتقادی"در سرکوب " مردمی نيروی "

بردی در مواقع  های راه  و نظريه" ی سياسی انديشه"به اين دليل بسيار ساده، 
 . شوند براندازنده تلقی می"العموم  ی حاکم علی  بحران از جانب قدرت سياسی

اشاره داشت که " شهر آتن دولت "ی سقراط و  توان به نمونه برای نمونه می
افالطون که به اعتقاد بسياری . ای بديع و در سياست هنوز قابل استناد است نمونه

ناميده شده است، در يکی از " ی سياسی غرب انديشه"ی  از اهل نظر، بانی
خالق و  رساالت خود کوشش کرده است که برداشت خويش را از سرکوب انديشه

  دولت"افالطون بر اين گمان است که اضمحالل . ی سياسی نشان دهد انتقادی
آتنی ها سقراط را به جرم دروغگو . ی سقراط آغاز گرديد با تراژدی" شهر آتن

 . به مرگ محکوم نمودند!" افکار عمومی تشويش "بودن، و به اتهام 
های حاکم را که ديگران بهنجار و  گون اجتماعی و ارزش سقراط عناصر گونه

داد، او جوانان را مورد خطاب قرار  کردند، مورد ترديدقرار می عادی تلقی می
، که "شهر آتن دولت "زمامداران . کشيد داده و باور های حاکم را به نقد می

های اصول حکومت  گذرانيدند، اين مورد ترديد قراردادن دوران متزلزلی را می
پس، به وی . ناميدند ، می"شده از خارج هدايت"و " براندازنده"را خطرناک و 

. تذکر دادند که خاموش نشيند و دم فرو بندد و گفتارهای خويش را تکذيب کند
چون در اين امر توفيق نيافتند، و سقراط هم به تبعيد رضايت نداد، او را به اعدام 

 . محکوم کرده و به قتل رسانيدند
ی ادبی بديع تبديل کرده  ی سقراط را به يک نمايشنامه افالطون تراژدی محاکمه

مرگ "بيشتر، به  برای توجه.( نام دارد" ی دفاعی سقراط خطابه"است که 
، "ی افالطون تفسير چهار رساله"در " رومانو گواردينی"ی  نوشته" سقراط
، مراجعه ١٣٧۶ياد محمد حسن لطفی، نشر طرح نو، چاپ تهران، ی زنده ترجمه
 .) شود

، البته "ی گاليله فرزند ماتيوس محاکمه"ی برتولد برشت، با نام  شاهکار نمايشی
 . منهای فرجام آن، به اين مورد بسيار شبيه است

. تواند خطرناک باشد ، می"سياسی ی  انديشه"بنا بر آنچه که ذکر گرديد، توليد  
کند، برای جوامع و  به آنان نظر می" ی سياسی انديشه"ها و اموراتی که  پرسش

حکومت های استبدادی هميشه در پی . حکومت های استبدادی خوشآيند نيست
جلوگيری " تفکر انتقادی"ی  گيری اتخاذ روش هايی هستند که از رشد و ريشه

 . کنند
انديشه "ی ما که تحت قيمومت حکومت مذهبی است،  در اين نظامات نظير جامعه

، تنها "مجاز"ی قابل ترويج و به قول دوست جاودان ياد محمد مختاری "سياسی 
و " مجاز"ی  هر گونه مورد ترديد قرار دادن انديشه. ی سياسی حاکم است انديشه
الزم به ذکر است . تلقی شده و خطرناک است" الحادی"و " گذاری بدعت"حاکم 

که در جوامع ليبرال اوضاع قدری متفاوت است، در اين گونه جوامع چون آزادی 
ی  انديشه"اند، توليد  تصريح و تضمين شده) در قوانين اساسی(بيان و نشر قانونا 

 . پذير است خطر امکان   ، به شکل بی"سياسی
های   "شکل"در جامعه، " طلبانه اصالح"يا " انقالبی"های  وجود و بروز انديشه 

يا غير آن، و گزينش " مدنی"ی  گونه مقاومت مردمی در مقابل حاکميت مستبد، به
رويکرد های گوناگون تقابل اجتماعی در مقابل قدرت حاکم، از شورشگری و 

و عدم " نافرمانی سياسی"آميز گرفته تا اشکالی چون  برخورد های خشونت
 . تمکين به امورات حکومتی، به ميزان زيادی، بستگی به دو عامل اساسی دارد

ی برخورد قدرت حاکم با مردم و مسايل آنان، و از طرفی ديگر به  اول نحوه
 . ی سياسی جامعه ميزان رشد انديشه

   
 در ايران   "انديشه سياسی"نگاهی کوتاه به توليد و دوام   
در ايران معاصر نظری اجمالی بيفکنيم، " سياسی ی  توليد انديشه"اگر به امر  

ها،  گزاری   گی و سياست از توليدات انديشه) همگی  نه(يابيم که، بسياری  درمی
شوند، به معيار های  اند و می ی پر تالطم سياست ايران عرضه شده که در عرصه

 . اند و هستند توجه بوده بی " سياسی ی  توليد انديشه"عمومی و روشن 
و به همين دليل است که عمر اعتبار آنان نيز کوتاه بوده و در برخورد با 

 . اند های جامعه به سهولت در هم شکسته  ی سخت واقعيت صخره
توان  در ايران می" سياسی ی  توليد انديشه"دو مقطع زمانی بسيار مهم را در امر  

در نظر آورد، اين دو مقطع به لحاظ اهميت نقش احزاب در توليد معرفت سياسی 
 . اند و تاثير وجود آزادی سياسی برآن حائز توجه ويژه 

ی اول مربوط است به اوج شکوفايی تحزب در ايران در مقاطع شهريور  دوره
از درون " ی سياسی انديشه"، در اين دوران توليد ١٣٣٢تا مرداد ماه  ١٣٢٠

 گرفت و تاثيرات غيرقابل انکاری هم بر  احزاب مختلف سياسی صورت می

کسانی که . کند ربط پيدا می" سياست"و موضوعات جاری جامعه و   زندگی
سياست را علم صرف و دانشی به تمامی آکادميک معرفی و تصوير می کنند، 

و " نخبه"قصد آن دارند که دخالت و طراحی سياست را به انحصار گروهی 
 . در آورند  "برگزيده"

معتقدند که عمل به رهنمودهای  »ی سياسی انديشه«ی توليدکنندگان  عموما همه
ی  جامعه"نظريه پرداز معروف   هابس طور مثال توماس  به. گشا است آنان راه

اين : "ی معروفی دارد با اين مضمون ی نظريات خود جمله ی ارائه ، در باره"امن
مارکس با حقيقت   يا کارل." واقعيت تئوريک را به مکانيسمی عملی تبديل کنيد

های خويش، تحقق آنان را شرط رستگاری  شناختن انديشه" علمی"دانستن و 
کند تا  های خويش کوشش می سياسی، با نظريه پس مولد انديشه. شمارد انسان می

 . کار سياسی قادر به کاميابی است  بيان کند چه راه
ها و معضالت سياسی ی   بغرنجی"های سياسی،  اگر برای بازرسی انديشه 

توان روی چند موضوع مشخص  جويی ها باشند، می ی آغاز پی نقطه" جامعه
، که به اشکال *شکل سواالت دائمی و جاری اين موضوعات به. انگشت گذارد
های  ی اصلی کاوش و پژوهش در انديشه اند، هسته نمايی کرده  مکرر چهره
 : توان طرح کرد پاره ای از اين موضوعات را اين گونه می. سياسی هستند

ی منطقی بين فرد با  رابطه"، "ای طبيعی برای عدالت وجود دارد؟ آيا سنجه"
دولت چگونه "، "قدرت بايد به چه نيرويی سپرده شود؟"، "جامعه چگونه است؟

 ". ها را محدود و يا ممنوع کند  تواند امر آزادی ها را تحقق بخشد، يا آن می
ی سياسی، چه در پی دست يازيدن به  شهروندان، برای ايجاد تغيير در جامعه

شورش و خشونت، برای برانداختن تام و تمام آن باشند، و چه در پی اصالح و 
ی فوق درگيرند و بايد به آنان  دگرسازی ی آن، به ناگزير با مسائل مطروحه

به ميزان زيادی " دائمی و جاری"پس شناخت و درک موضوعات . پاسخ گويند
های  عامل ديگر در درک سرشت انديشه. ی سياسی الزمند برای ادراک جامعه

توان به اين  در پايان می. سياسی تحقيق روی اهداف و آماج های آنان است
پژوهش و کنکاشی است برای درک و " ی سياسی انديشه: "گيری رسيد که نتيجه

توان  همچنين می. شناسانند را می" ی انسانی و مطلوب جامعه"فهم عناصری که 
های اجتماعی و " نابسامانی"اين توضيح را نيز به تعريف فوق افزود که، از 

. دهند کنند که رويکردی بسامان ارائه می هايی بروز می" انديشه"سياسی 
ها، هنجار های صحيح و  ای که حائز اهميت بسيار است اين است که، انسان مساله

، به شکل استقرايی "ای انديشه"و " فلسفی"قوانين بسامان را از اصول 
بر  کنند، بلکه آن ها را پس از کوشش و تالش برای غلبه  گيری نمی نتيجه
 . سازند عدالتی و عمل برای جلوگيری از تکرار آن متحقق می بی

های سياسی را با بررسی   توان انديشه غير از مطالبی که فوقا طرح گرديد، می
ی  بی ترديد همه. دارند، به قضاوت نشست هايی که عرضه می"  حل راه "

جا، رهنمود  دهند، در اين هايی برای اجرا ارائه می" حل راه"های سياسی  انديشه
ی  دهند، نسبت به هسته ی سياسی ارائه می هايی که سياستگزاران و مولدان انديشه

ها  در اين مرحله است که، تئوری . نگرش و معرفت اجتماعی آنان متفاوت است
که اين " (سياسی ی  نافرمانی"، "اصالحات"، "انقالب: "حل هايی چون و راه 

!) کنند اطالق می" نافرمانی مدنی"اواخر برای مقبول و دلپذيرکردن آن به آن 
 . شوند می عرضه 

رعايت مختصات "آن انديشه به  ی سياسی، ميزان توجه  منبع اعتبار هر انديشه
 . ی مورد بحث آن است در جامعه" اجتماعی

   
 کاری پر خطر " انديشه سياسی"توليد   
ی نيروی حاکم، امری است که در هر  ی عمومی و اجتماعی کردن انديشه پروژه 

. حاکميت سياسی، دارای اهميت ويژه است و بدون آن ادامه حکومت ممکن نيست
ی وجودی  توان حاکميتی را در نظر آورد که بدون القای اهداف و فلسفه نمی

 . ی حيات باشد گی و ادامه اش، قادر به گسترده خويش به افراد جامعه
نباشد، ) به هر دليلی(گی خويش  ی مبانی انديشه حاکميتی که قادر به حفظ و اشائه

خود را از دست خواهد داد و قادر به جلب همکاری و وفاداری " مشروعيت"
جا است که بقای حکومت به خطر افتاده و جامعه و  در اين . جامعه نخواهدگرديد

با نگاه " سياسی ی انديشه"در اين موقع است که . اند شده" بحران"حکومت دچار 
يافتن راه خروج از بحران، آغاز به  به اوضاع نابسامان، و کوشش برای

 . کند ی خويش می عرضه
که نگاه به بهبود امور مردم و رفع بحران و امر آزادی " ی سياسی انديشه"هدف 

ای نظام را مورد  دارد، اين است که اصول اساسی و پايه... و دمکراسی و
به اين . کنکاش و پژوهش نقادانه قرار دهد و راه برن رفت از بحران را بنماياند
ها،  ترتيب بسيار منطقی است اگر سران نظام سياسی بررسی دقيق از آرمان

اعمال و وعيدهای حکومتی و کارگزاران آن را بر نتابند و آن را خطرناک تلقی 
 کنند
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به غير از آن، دو . کتابخانه ی مدرسه کتاب ها را در دسترسمان قرار می داد
کتابفروشی فرانسه زبان هم در تهران وجود داشتند که کتاب ها و مجله های تازه 

قيمت هايشان البته سرسام آور بودند اما من و دوستانم . تری را ارائه می کردند
غالبا ترجيح می داديم هرازگاهی با پول توجيبی های ذخيره شده سری به آن ها 

گهگاهی هم پدر و مادر کتابی به عنوان هديه ی تولد يا عيدی برايم می .بزنيم
 .به تدريج کتاب شد بهترين هديه ای که می توانستم دريافت کنم. خريدند

به تدريج . عادت به خريد و خواندن کتاب اما فقط مختص کتاب های فرانسه نبود
اغلب رساله های تاريخی، (و بعدها به سرعت کتاب های فارسی 
نيز در کتابخانه ی اتاقم جايی برای خود ) اجتماعی،فلسفی، داستان، رمان و شعر

فضايی که روز به روز بزرگ تر می شد به ويژه آن که ارزانتر . باز کردند
بعد ها که انگليسی ام بهتر شد کم کم چند کتاب . بودند و بيشتر در دسترس

باز هم بگويم که برای خريد کتاب با مشکل . انگليسی هم به کتابخانه اضافه شدند
مالی مواجه نبودم چرا که در خانواده ای به نسبت مرفه زندگی می کردم و 

افزون بر آن، در خانه ی ما، کتاب کااليی بود که پدر و مادر با کمال ميل برای 
 .بچه ها می خريدند

اما کتابخانه ام .کوچک تر که بودم کتاب ها را از آغاز تا پايان می خواندم
بزرگتر که شد، روز به روز بر شمار کتاب های نخوانده ،نيمه خوانده يا فقط 

 . کتاب ها صف می کشيدند و منتظر خوانده شدن بودند. تورق شده افزوده شد
البه الی بسياری از آن ها چوب الف ها با سماجت نگاهم می کردند، در حالی که 

من قلم و کاغذ به دست روی تختم دراز می کشيدم و برای خودم جمالتی می 
جمله هايی که واژه هايشان به تدريج به رقص درآمدند تا به شعرتبديل . نوشتم
 ...شوند

بر گردم به خريد کتاب که چونان اعتيادی نشاط آور در من و دوستان نزديکم 
همديگر را که می ديديم بيشتر صحبتمان گرد کتاب های تازه و . رشد می کرد

حتا می توانم بگويم که در اين زمينه گاه به هم فخر می . نويسندگانشان می گشت
را ... چطور ممکن است هنوز کتاب "يا " فالن کتاب را خوانده ای؟"فروختيم که 
و من،وقتی در خلوت نگاهم به کتابخانه می افتد و عنوان کتاب "...نخريده باشی؟

دختر اين همه " هايی که در صف انتظار بودند،از خودم شرمگين می شدم که
 کتاب را خريده ای برای چه؟ نکند برای ُپز دادن به ديگران باشد؟ يعنی چه که 

فقط بعضی ها را می خوانی و بقيه  در مرحله ی تورق درجا می زنند؟ حتا الی 
و نمی دانم چرا بر می گردی و برخی ! بعضی هايشان را هنوز باز نکرده ای
 !"ديگر را دوباره و سه باره می خوانی
(می افتادم که در جايی از گقتگو هايش) ٤(با نگاه به کتابخانه ام به ياد بورخس

از خانه ی فرد ثروتمند ی صحبت می کند که سراسر يکی از ديوارهای اتاق ) ٥
پذيرايی اش را اختصاص داده بود به کتابخانه ای زيبا و مجلل مملو از کتاب 

فکر اين ! پسِ  اين جلد های زيبا اما کامال خالی بود. هايی با جلد چرمی زرکوب
که نکند من هم به مرور تبديل شوم به چنين موجودی،ستون فقراتم را می لرزاند 

خوشبختانه کتاب های من همگی نام و نشان ! اما نه! و خيس عرقم می کرد
 .داشتند وهريک شخصيتی مجزا

بعد ها هر جا که  ساکن شدم،چه در آپارتمان های بزرگ و کوچک تهران و 
وسوسه ی ) که اکنون محل زندگی من است( کرج، چه در پاريس يا حومه ی آن 

فزاينده ی کتاب مرا رها نکرد گر چه گاه اوضاع و احوال مالی ديگر اجازه نمی 
به همين خاطر به کتابخانه شهر می رفتم تا . داد بی محابا هر کتابی را بخرم

هنوز هم گاه . کتاب های مورد نظرم را برای دو سه هفته ای به خانه مهمان کنم
. به کتابخانه شهر داری می روم اما کتاب های قرضی هرگز راضی ام نمی کنند

می خواهم کنارم بمانند تا هر وقت می خواهم لمسشان کنم و زير  جمله  های 
 !می خواهم اين جا باشند، همين. جالبشان خط بکشم

به همين خاطر حاال هم، به رغم گرانی کتاب در فرانسه، کتابخانه خانه مان بعد 
از تصاحب چند ديوار سالن، مانند پيچکی رشد کرده، از راهرو گذشته و 

بسياری از کسانی که به خانه مان . ديوارهای اتاق خواب ها را هم پوشانيده است
حتا چند سال پيش پدرم که !" چقدر کتاب داريد،شما."می آيند، نرسيده می گويند

همه ی اين ها را ! چقدر کتاب:" برای اولين بار به خانه جديدمان آمده بود گفت
يا خوانده ايم يا در آينده ! بله" برای اين که جوابی داده باشم گفتم!" خوانده ايد؟

يکی شرمندگی از اين که .اما در درونم حسی دو گانه بود!" خواهيم خواند
بسياری از اين کتاب ها از روز ورود به خانه راهی قفسه شده اند و همچنان 

ديگر ی اما حس ناخوشايند نخست را کمرنگ . انتظار خوانده شدن را می کشند
اهل اين جايند و با ما . حس اين که کتاب ها اين جايند، در خانه.می کرد و می کند
حضورشان چون حضور هر اهل ديگر خانه مايه ی .زندگی می کنند

 .آرامش،امنيت و شادی است
تمام اين مقدمه ی طوالنی قصه وار را گفتم تا برسم به مطلبی که در آغاز 

 که " خواندن يعنی چه؟"مقاله ی  : صحبتش را کردم و  مرا به اين نوشتار کشاند

 . گذاشت ی مردم و هم بر قدرت حاکمه می توده
ی سياست  در آن زمان از عرصه" ی سياسی انديشه"توليد سازمان يافته و فعال 

بسياری از . نيز فرا تر رفت و بر ادبيات و هنر هم مهر و نشان خود را زد
شاعران و هنرمندان و نويسندگان نامدار و بزرگ ايران در آن جو و فضا ظهور 

 . کرده و باليدند
ی آزادی، روند توليد انديشه و خرد هم فرو خفت و نزول بسيار  با فرو خفتن شعله

 . کرد
ی شصت و پايان يافتن فضای  مقطع دوم، دورانی است که آغاز آن به اوايل دهه

ی به دست آمده از انقالب بهمن باز ميگردد و تا به  ی سياسی ی آزادی نسبی
 . امروز نيز ادامه يافته است

به اعتقاد نگارنده به علت ساختار خانقاهی " ی سياسی انديشه"در اين دوران توليد 
خشکيدن چشمه پژوهش در ميان  احزاب و رابطه مرشد و مرادی درون آنان و 

رويداد   احزاب، و نيز عملگرايی مفرط و سعی در انطباق سياست های خود با
 . های سياسی جاری، به خارج از احزاب سياسی منتقل شده است

است که اين احزاب کماکان بر اين پراگماتيسم عوامانه ابرام   از عجايب روزگار
توليد انديشه "آنان بدون پی گرفتن روند کنکاش و پژوهش در امر . می ورزند
که از وظايف عمده احزاب جدی است، کماکان روند گسترش پروپاگاند " سياسی

در عرصه ارتباطات پی گرفته اند، تالشی   و پر غوغا را و آژيتاسيونی کم مايه 
که به علت نداشتن آبشخور معرفت سياسی چونان آبی است که به شنزار فرو 

اين احزاب بی وقفه در پی گسترش ارگان های مطبوعاتی و ارتباطی . رود
ها را برای ارائه " ظرف"خويش با مردمند، بی آن که توجه داشته باشند که اين 

   ! می خواهند" مظروفی"چه 
به داليلی که فوقا آورده شد امروز امر پرداختن به سياست مدرن و امر توليد 

ی سياست، محافل مستقل علمی در چهارچوب تحقيقات  معرفت را در عرصه
 . دهند ی سياسی، سازمان می آکادميک و دانشگاهی و نشريات تخصصی

ی غيرحزبی و مستقل در داخل و خارج از  های سياسی  ظهور و اعتبار چهره
 . کشور مويد اين نظر است

   
 *Perennial  

 !گفتن از ناخوانده ها
 ويدا فرهودی/ نگارش و ترجمه 
 

 پيش سخن
لومگزين "شماره تازه مجله ی . اوايل تابستان بود و هوای پاريس همچنان بهاری

روی . دستم بود و داشتم به سرعت ورقش می زدم)٢٠٠٩ژوئن )  (١"(ليترر
خواندن " جلد ديده بودم که يکی از مطالب اين شماره مناظره ای است با عنوان 

عالوه بر نام ). ٣"(اومبرتو اکو"و ) ٢"(پير بايار"مناظره ای ميان " يعنی چه؟
ورق زدم و رسيدم به صفحه ی . اين دو، عنوان گفتگوبرايم بسيار جذاب بود

 "خواندن يعنی چه؟" .مورد نظر
کتاب هايی . نا خود آگاه سرم را بلند کردم و به کتابخانه آشفته ی اتاقم چشم دوختم
در قفسه . که تنها در دو سه قفسه ی پايين به نسبت راست و مرتب ايستاده اند

های باال تر اما روی هم تلمبار شده اند با چوب الف ها يی که از البالی بعضی 
شان دهن کجی می کنند و الی برخی ديگر تکه کاغذ های در نقش چوب الف يا 

چگونه می توان از  :دوباره نگاه کردم به صفحه ی مجله و خواندم ! يادداشت 
 ..........کتاب های ناخوانده صحبت کرد

 
از زمانی که يادگيری خواندن و نوشتن را شروع کردم کتاب را دستم 

تا . منظورم کتاب هايی است عالوه برکتاب های درسی مثال کتاب قصه.دادند
جايی که يادم هست اوقات روزهای تعطيل در خانه ی ما بيشترصرف مطالعه 

به خصوص پدرم که پزشکی محقق بود، از هيچ چيز به اندازه ی نشستن .می شد
امری که گاه .در دفتر کارش و خواندن و ترجمه کردن و نوشتن لذت نمی برد

عشق به خواندن، جستجوی پاسخ بر پرسش . بقيه ی اهالی خانه را کالفه می کرد
های بی نهايت هستی و جامعه، فرو رفتن در فضای قهرمان داستان ها و سپس 

شعر و موسيقی و ايجازش به مرور مرا چنان محو خود کردندکه من هم از همان 
کودکی و نوجوانی اغلب ترجيح می دادم به جای رفتن به ميهمانی يا پرسه در 

 .کوچه و خيابان،ايام فراغت را در اتاقم بگذرانم و خلوت کنم با کتاب ها
مدرسه ای . مدرسه هم البته بيش از پيش شاگردان را به مطالعه وا می داشت

فرانسوی که از همان سال های ابتدايی، يکی از تکليف های شاگردانش -ايرانی
 . خواندن يک کتاب در هفته و خالصه کردن آن برای زنگ انشای فرانسه بود
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کتابخانه . شوخی را کنار بگذاريم می بينيم پاسخ دوم بيانگر نکته ای اساسی است
اگر به فالن يا بهمان کتاب نياز داشته باشيد، .ضمانتی است برای حافظه ی شما

اما دائما  قربانی طعنه ها هستيد، احساس تقصير و . می دانيد که در آن جا است
!" الی اين يکی را هرگز باز نکرده ام و آن يکی را نيز:" مجرم بودن می کنيد

کتابی که سی سال  -سپس روزی رمان يا رساله ای را از قفسه بيرون می آوريد
شروع به . -در آن جا به سر برده و شما مطمئنيد هرگز آن را نخوانده ايد

در ! خواندنش می کنيد و متوجه می شويد که آن را به  کمال و تمام می شناسيد
يا اين که به سبب يک پديده ی تبديل : اين جا دوباره با سه نظريه  رودررو هستيم

وتبادل روح کتاب به صرف لمس جلد آن به شما منتقل شده، يا اين که روزی از  
. روزها، در طول اين سی سال، آن را از قفسه بيرون آورده و ورق زده ايد

فرضيه سوم اما اين است که در طول اين سه دهه، نوشته های به شماری خوانده 
اين است يکی از روش های شناختن ...ايد که از اين کتاب صحبت می کرده اند

محتوای بسياری از کتاب هايی که نخوانده ايم و اين خود ضمانتی است برای 
 .دانستن و پيشروی در روند يادگيری

 
من آن ها را :"پاسخ من اما به ميهمانی که به آپارتمانمم آمده اين است ":بايار"

آن چه شايد در مدرسه تدريس نمی شود ." نخوانده ام اما با آن ها زندگی می کنم
 اين دو يکی . برنامه ی کتابخوانی نيست بلکه روش زندگی با کتاب ها است

شما گاه نوشته ای را نمی خوانيد، يا شروعش می کنيد و به پايان نمی :نيستند
بريدش اما می دانيد که آنجا است وبه محض نياز می توانيد به آن رجوع کنيد، 

. مدرسه بايد تفاوت خواندن و زندگی کردن با کتاب را ياد بدهد. مثل يک رفيق
. خواندن از سطر اول تا سطر آخر: اغلب تنها يک روش را در آن جا می آموزيم
 .حال آن که راهکارهای ديگری هم وجود دارند

 
مدرسه بايد ياد بدهد که فرهنگ به مفهوم از بردانستن تاريخ مرگ ناپلئون  :اکو

بناپارت نيست بلکه بدين معنا است که توانايی يافتن اين تاريخ را در چند ثانيه 
 .داشته باشيم

پير بايار می خواهم به يک رديف نشانه های اختصاری اشاره کنم که نقش  :س
)کتاب تورق شده( ک ت،)کتاب ناشناخته(ک ن: مهمی در رساله شما ايفا می کنند

، )کتاب فراموش شده( ک ف،)کتابی که درباره اش چيزهايی شنيده ام(ک ش،
). نظر بسيار منفی( - -و ) نظر منفی(  -،)نظر مثبت(+ ، )نظر بسيار مثبت( ++

" ممکن است درباره ی اين طبقه بندی توضيح بدهيد؟ به عنوان مثال می بينيم 
و ک ، ک ش،ک تبا نشانه های اختصاری )  ١١"(بالزاک"ی " توهمات گم شده

 .دارد +، تنها يک 
 

در اين رساله من کوشيده ام  تا حد امکان با ديگران و همچنين با خودم   :بايار
به همين دليل در کنار نام هر اثر اين نشانه های اختصاری را . روراست باشم

کتابی که درباره اش : اضافه کرده ام تا معلوم شود ازچه کتابی حرف می زنم
چيزهايی شنيده ام يا نوشته ای که به فراموشی سپرده شده يااثری که نمی شناسم 

به  ++: همچنين احساسم را نسبت به کتاب هايی که نخوانده ام بيان کرده ام... و
عنوان مثال، نمودار رايی مثبت است البته بايد در نظر داشت  که در اين 

در اين طبقه بندی انواع . جا،صحبت از حسی است که امکان رشد وتکامل دارد
. مهم  انواعی هستند که در ليست نيامده اند. موجود به خودی خود اهميت ندارند

"(هومی بابا"مثال آن چه . می توان نشانه های ديگری بر اين طبقه بندی افزود
که فکر " کتاب هايی که روی آن ها به خواب می رويم:"به من پيشنهاد کرد) ١٢

و " خوانده"مهم اين است که تنها دو برچسب . می کنم نظر جالبی باشد
حال .غالبا می گويند مرزی اين دو را از هم جدا می کند.نداشته باشيم" ناخوانده"

من با کمال صراحت بايد .آن که اين تمايزاز منظر اصولی مفيد به فايده نيست
را ...و) ١۵(فرويد)١۴(،الکان)١٣(بگويم که نمی دانم آيا شماری از آثار هگل

نبايد اهميت . شايد سال ها پيش آن ها را خوانده ام! خوانده يا تورق کرده ام يا نه
از جمله افراد کم حافظه می توان به .پاک شدن  خاطره هارا از ياد ببريم

نام افراد، چهره ها و : او همه چيز را از ياد می برد.اشاره کرد) ١۶"(مونتنی"
. کتاب هايی را که خوانده بود و کتاب هايی که خود نوشته بود فراموش می کرد

 .من هم خود را در شرايطی مشابه او می بينيم
 
اکنون از بخش دوم آن " بايار."گفتم که اين رساله شامل سه بخش است :اکو

خواندن کتاب های بسيار به معنی به ياد داشتن تمام محتوای آن ها : حرف می زد
جنگ و "من می توانم از شما بپرسم آيا  در.اين نکته ای اساسی است.نيست
شاهزاده "با ) ١٨"(ناتاشا"زمانی را به ياد می آوريد که ) ١٧(ِتولستوی "صلح
در واقع آن ها هرگز ازدواج نمی کنند چون او ... ازدواج کرد) ١٩"(آندره

 حال من اطمينان ندارم که همه اين . پيش از چنين رويدادی می ميرد) آندره(

پل " نوشته در واقع بخشی از گفتگوی. خواندم" لومگزين ليترر" در شماره تازه 
" پير بايار"است با" کتابخانه عمومی نيويورک"مدير) ٦"(هولدن گربر

. نويسنده ی نام آور ايتاليايی" اومبرتو اکو"روانشناس و نظريه پردازفرانسوی و
چگونه می توان "با عنوان " پير بايار"بهانه ی اين گفتگو انتشار کتابی است از 

که با اقبال بسيار خوانندگان روبرو شده ) ٧"(از کتاب های ناخوانده صحبت کرد
 .است

مقاله ای جالب و آموزنده که خواننده را از فراز آشنايی با ديدگاه های اين دو به 
انديشه ها و پرسش هايی که به باور من شايد . انديشه و پرسش وا می دارد

مگزين "پس با هم برويم به سراغ مقاله ی . روزهای متمادی ما را رها نسازند
 و ببينيم شما هم عقيده ی مرا داريد؟" ليترر

   
 خواندن يعنی چه؟

 
چگونه می "انگيزه ی شما در نگارش رساله ای با عنوان " بايار"آقای : سوأل

 چه بوده است؟"توان از کتاب های ناخوانده صحبت کرد
 

پيش از هرچيزبايد بگويم که  تجربه ای غريب را درحال :بايار
 او در يکی از -يکی از نقش آفرينان مهم رساله ی من است " اومبرتواکو."زيستنم

"(وودی آلن"ی " ُرز بنفش قاهره"و اين امر مرا به ياد  -فصل ها ظاهر می شود
فيلمی که در حين پخشش،قهرمان ناگهان می ايستد و يکی از : می اندازد) ٨

در زبان نقد به اين می . تماشاچيان داخل سالن را مخاطب قرار می دهد
يکی از شخصيت ها از ". کنايه در کنايه"يعنی ) metalepse"(متالپس"گويند

کنايه در کنايه "بنابر اين من در کمال. مرز ميان خيال و واقعيت عبور می کند
حال برای اين که به پرسشتان باز ! هستم و اين امربرمن اثری عجيب دارد"

گردم، بايد بگويم ازمشاهده ی اين که هيچ نوشته ای به اين مسئله ی پيش پا افتاده 
منظورم از امر حرف زدن از کتاب هايی است که :نپرداخته شگفت زده شدم

اين چيزی است که هر روز اتفاق می افتد به ويژه وقتی شغل انسان ! نخوانده ايم
و در حقيقت هيچ کس تا کنون به اين ...در حيطه ی مسائل روشنفکرانه است 

 ...موضوع نپرداخته
 
نديدم اما بايد بگويم که با ) metalepse"(کنايه در کنايه"من از جانب خودم :اکو

، "چگونه می توان از کتاب های ناخوانده صحبت کرد"در کتاب" بايار"مواضع 
: نخستين مورد وقتی است که می گويد . ال اقل در دومورد از سه  موردش موافقم

با توجه به شمار آثار منتشر شده و روند پيشرفت بشريت، طول عمر يک انسان 
به همين دليل آدمی از کتاب هايی . برای مطالعه ی همه ی آن ها ناکافی است

حتا در مدرسه چنين است، به ويژه  که در آن جا  . حرف می زند که نخوانده است
به اين ترتيب انسان می رسد . تاريخ ادبيات از جمله مواد درسی به شمار می آيد

به کتاب هايی که نخوانده و گاه با خود عهد می بندد که هرگز آن ها را مطالعه 
به همين ترتيب است که من برخی از شاهکارهای ايتاليايی را هرگز ! نکند

 ...نخوانده ام
 
 به عنوان مثال؟ :س
 
به درستی  می " بايار"اما چنان که ) ٩"(بويياردو"اثر " روالن عاشق:"اکو

گويد،هر چند کتاب را به طور کامل نخوانده ام اما می توانم بيست دقيقه در باره 
) Tasse"(تاس"و ) Arioste"(آريوست"اش حرف بزنم و حتا رابطه آن را با 

مورد بحث قرار دهم چرا که توانسته ام آن را از ورای اين متون و در رابطه با 
، هر قدر هم نبوغ داشته )١٠(بسياری از افراد خود آموخته. آن ها جای دهم

توان جای دادن عنوانی را نسبت به عنوان های ديگر : باشند، دارای يک ضعفند 
اين نکته ای .ندارند چرا که اين چيزی است که درنهاد آموزشی آموخته می شود

اساسی است که جامعه و فرهنگ، مجموعه ای از ماشين آالتند، سيستمی که در 
 ...آن مردم به جای ما می خوانند

ما تمامی کتاب هايی را که ادعای شناختشان را داريم نخوانده ايم اما در واقع 
من :داستانی برايتان تعريف کنم. بسيار پيش می آيد که تمام محتوايشان را بدانيم

تا در آپارتمانم در  ٣٠٠٠٠عنوان  دارم ، تنها  ٥٠٠٠٠کتابخانه ای با حدود
هر يک از شما ممکن است در خانه تان با ميهمانی مواجه شده باشد که  . ميالن
به اين " شما چند کتاب خوانده ايد؟همه ی اين هايی که اين جا هستند؟":بپرسد

يکی از دوستان من در جواب اين پرسش . پرسش،به سه شکل می شود پاسخ داد
هيچکدام :"پاسخ دوم چنين است!"بسيار بيشتر، بسيار بيش از اين آقا جان:"گفته
آن ها که !هيچ يک:"و جواب سوم!" اگر خوانده بودم، اين جا چه می کردند؟!را

 اگر !" اين ها را بايد هفته ی آينده بخوانم. خوانده ام در کتابخانه شهرداريند
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 چرا؟ ":اکو"
 
اما در مرحله ی ناخودآگاه مشکل . در مرحله ی خود آگاه ممکن است ":بايار"

چرا؟ زيرا اگر من اين تمايز را بپذيرم مانند اين است که شما اره .ساز می شود
ی ای را که رويش نشسته ام قطع "فرويد"ای به دستم بدهيد و بگوييد شاخه ی 

 ...نيستم" مازوخيست"و من . کنم
 
من هم همين مشکل را دارم چون روی شاخه ننشسته ام بلکه زير درخت  ":اکو"

 !هستم
 
 !اما اگر شما شاخه را اره کنيد من روی شما می افتم!به طور قطع: "بايار"
 

شدی -می دانم که تفسير و کاربرد دو حالت ايده آلند و در زندگی آمد ":اکو"
اما می . مداوم ميان آن دو هست و گاه تشخيص يکی از ديگری چندان آسان نيست

را در طول چهل سال خواندم وهر ) ٢۶"(ژرار دو نروال"اثر " سيلوی"دانيد من 
شايد . بار کشف تازه ای کردم به طوری که سرانجام  به ترجمه اش پرداختم

شايد برداشت بدی . اشتباه می کنم اما فکر می کنم کار من تفسيربوده نه استفاده  

بوده اما در هر صورت گونه ای تفسير است و خودم را در وفاداری به متن 
کمتر چنين اتفاقی می افتد ولی خوشبختانه گاه پيش می آيد که کتابی . موظف ديدم

 .به طور کامل خوانده شود
 
در نوشته شما به مسئله ای برمی خوريم بدين شکل که از " بايار"آقای  :س

سويی ادعا می کنيد می شود از کتاب های نخوانده صحبت کرد و از سوی ديگر 
 ...تجزيه و تحليل های بسيار عالی و مشروحی داريد از برخی نويسندگان

 
او می گويد کتاب های بسياری :فکر نمی کنم تناقضی وجود داشته باشد ":اکو"

به عالوه، . هستند که ما نمی خوانيمشان امامی توانيم درباره شان حرف بزنيم
می ...(برای او هم در طول زندگی اش پيش آمده که بعضی کتاب ها را بخواند

 )خندند
 
 .بايد تاکيد کنم که کتاب هايم را، من، ننوشته ام ":بايار"
 
 ببخشيد، چه گفتيد؟ :س
 
آن ها را من ننوشته ام،شخصيتی هست يا بهتر بگويم يک راوی که به  ":بايار"

. بخشی از من است-اين من نيستم.شرح موقعيت های گوناگون خود می پردازد
شما اگر نويسنده باشيد و در رمانتان قاتلی بيافرينيد، شما آن قاتل نيستيد بلکه او 

او ( می کند" ژرژ"با " نام گل سرخ"در" اکو"کاری که .بخشی از شماست
اين ). بگذريم...مطمئن است  که ژرژ قاتل است حال آن که من چنين باوری ندارم

آن ها را يک راوی . دقيقا همان کاری است که من در کتاب هايم می کنم
هر اهل ادبی،در َدم، متوجه می . نيست" من"نوشته که کامال ) ٢٧" (پارانويايی"

شود که اين رساله را کسی نوشته که مجبور به مطالعه بوده؛ من، برای نگارش 
چرا؟ برای پيدا کردن . اين رساله، ناچار به خواندن چندين دوجين کتاب بودم

مطالعه " عمل"مردم کمتر درباره ی .نوشته ها در اين زمينه نادرند. مثال ها
برخی روزنامه نگاران متوجه :در فرانسه سوء تعبير هايی شده. حرف می زنند

نشده اند که تئوری در داخل تخيل قرار دارد و در نتيجه مرا مورد حمله قرار 
داده اند با اين باور که من در پی ايجاد حرکتی جهان شمول هستم تا مردم را از 

شما متوجه نيستيد، در فرانسه وضعيت به :در توضيح گفته اند. خواندن باز دارم
می خواهد که آن " بايار"گونه ای است که فرزندان ما کتاب نمی خوانند و حال 

به طور قطع،اين برداشت کامال نا معقول . ها را به طور کل از مطالعه باز دارد
من تاکيد دارم بر اين که نوشته ی من يک تخيل است با  راوی ای . است

پارانويايی، که  بخشی از من است، بخشی مهم اما در هر صورت تنها بخشی از 
بعضی از جمله ها انديشه ی مرا در برمی گيرند و .مراحل گوناگونند. من است

در باره ی يک اثرنخوانده،می " در ابتدای کتاب می نويسم که. برخی ديگر، نه
توان مناظره ای جالب تدارک ديد با کسی که او هم اثر مورد بحث را مطالعه 

بايد بگويم برخورد . و چنين برداشت شده که اين عقيده ی من است". نکرده است
با افرادی که توان تميز دادن سطوح زبان و بـُعد های طنز آميز کتابی راندارند، 

: با اين توضيح دليل اين تناقض را در می يابيد. تا حدی عصبانی ام می کند
 .ال اقل بيش از دو. وجود دارد" پير بايار"موقعيت ها گوناگونند ودر کتاب چند

 

 !موضوع را به خاطر داشته باشند
نام : "در جايی از رساله اش سه رمان را مورد تجزيه و تحليل قرار داده" بايار"

). ٢٢"(گراهام گرين"و ديگری از ) ٢١"(ديويد لوج"، رمانی از )٢٠"(گل سرخ
و در خالصه هريک اشتباهی را به عمد ُسـر داده تا فهم نظريه اش را ممکن 

را باز شناختم اما در " گرين"و" لوج"من بشخصه، اشتباه های نوشته های .سازد
نحوه ی ياد آوری کتاب ها در ). می خندند! (به هيچ وجه" نام گل سرخ"مورد 

من مدت ها است که برای خودم درباره نحوه ی . واقع بسيار تصادفی است
در توضيح ).استفاده(و کاربرد) برداشت(تفسير:برخورد با کتاب، دو نظريه دارم

-به بن بست رسيده بودم : اين امرمن غالبا داستان تز دکترايم را شاهد می آورم
در يک . کامال سرگشته بودم. در تحقيق اغلب چنين موقعيت هايی پيش می آيند

برخورد کردم به قلم ) مربوط به قرن نوزدهم(کتابفروشی پاريس به اثری قديمی
که چون موضوعش به کار من مربوط می ) ٢٣"(َوله"کشيشی به نام
به انعکاس انديشه  ١٣٣اما در صفحه ی ! مطالعه ای کسالت بار. شد،خواندمش

ای برخوردم که برايم حکم يک جرقه را داشت و فوری زيرآن با قلم قرمز خط 
سال ها بر آن . به واسطه ی آن بود که توانستم کارم را به انجام برسانم. کشيدم

نام گل "روزی از روزها،دوستی به خاطرم آورد که در کتاب .  روز گذشتند
از وقتی مشکلم را حل کرده  -"کشيش َوله"شخصيتی وجود دارد به نام " سرخ

 حال آن که دوستم خيال کرده بود شخصيت مورد اشاره، ! بود ارجش می نهادم
رفتم و کتابش را از کتاب خانه ام بيرون ! ساخته و پرداخته ی ذهن من است

از آن جا که صفحه ی مورد نظر را به خاطر داشتم، مستقيم به سراغش .آوردم
متوجه شدم آن چه می خوانم هيچ ربطی ندارد به آن چه خيال می کردم ... رفتم

کامال چيز ديگری می گفت اما واژه های او انديشه " کشيش َوله! "در آن يافته ام
اين چيزی است که من . ای را که می خواستم به ذهنم متبادر کرده بودند

از آن دفاع می کند " بايار"و اين همان روشی است که . کتاب می نامم" کاربرد"
مدرسه در فرانسه بيش از حد به تجزيه و تحليل متن می پردازد تا :وقتی می گويد

دانش آموزان را . دانش آموز را مجبور کند که تمام زوايای يک متن را بشناسد
آزاد بگذاريد که کتاب مورد مطالعه شان را بيافرينند نه آن که فقط آن را بخوانند

ما در ".تفسير"حال می رسيم به ).شايد هم اصال آن را به درستی وکامل نخوانند(
قرار می دهيم اما شماراندکی از آن " استفاده"زندگی کتاب های بسياری را مورد 

و گفتم " جنگ و صلح"اشاره کردم به .شان کنيم"تفسير"ها هستند که واقعا بايد
ازدواج می کند يا " شاهزاده آندره"با" ناتاشا"بسياری از ما به خاطر نداريم که آيا

باعث می شود که در يابيم چنين ازدواجی رخ " جنگ و صلح"اما بزرگی ! نه؟
با کتابی سروکار داريم که نمی توان آن را :و درس سرنوشت چنين است-نداده
به نحوی که دلخواه شما ) ٢۴"(پير بزوخف"شما نمی توانيد تصور کنيد ...آفريد

پس بايد برويد به سراغ . واقيت غير از اين است:است ناپلئون را به قتل رسانده
به همين دليل انسان بايد در طول حياتش .و اين درس بزرگی است. عظمت تقدير

کتاب هايی که .چند کتابی را که بايد به طور کامل بخواند و تفسير کند ،برگزيند
. بايد به تمامی خواند، بی آفريدن تصوری شخصی يا تحريف بخش هايی از آن ها

با من هم عقيده است اما باز هم می خواهم بر اين تفاوت "بايار"اطمينان دارم که 
می رسيم ) ٢۵"(ساختار شکن"اساسی تاکيد کنم و گرنه به گونه ای به موقعيتی 
شما، هر که می خواهيد باشيد، .که بر مبنای آن می توان هر کاری با کتاب کرد

قطعا می توانيد صفحه های کتابی را پاره کنيد والبالی آن ها کالباس بگذاريد اما 
 .کتاب ها گاه بايد به خاطروجودشان و تنها برای آن، مورد احترام باشند

 
فکر می کنم در بدو امربايد نحوه . به چند نکته ی مهم اشاره کرد" اکو" ":بايار"

پژوهش به معنای تناوب مسائل و . ی عملش را برای دانشجويان توضيح داد
فکر می کنم انتقال اين امر اهميتی اساسی . مشکالت ، گره ها وحفره ها است

در مرحله ی دوم ، چنان که گفتيد، در فرانسه مبادرت به تمرينی می .داشته باشد
خالصه کردن دقيق کتاب و پاسخگويی مو : کنند که به باور من فاجعه بار است

نام و نام خانوادگی تمام شخصيت های کتاب، محل :به موبه پرسش هايی چون
پسرم روزی به من گفت که اين امر اورا از مطالعه ...تولد قهرمان داستان و

به باور بسياری، اين روش نوعی ضبط علمی است، حال آن که . منزجر می کند
ممکن است خواننده ای که از مطالعه ی : مطالعه ی واقعی چيز ديگری است

کتابی بسيار لذت برده، نتواند اطالعاتی در باره ی جزئيات آن بدهد چرا که در 
رويای خود غوطه ور شده،تخيل کرده يا در حين خواندن، کتاب را رهاکرده تا به 

مطالعه اين است نه آن چه ... دختری که در کوچه راه می رفته، نگاهی بيندازد
 .در مدرسه درس می دهند

موافقم که برخی کتاب ها را بايد از " اکو"در نهايت بايد بگويم که با اين نظر 
تمام زندگی ام از آن  -من دشمن کتاب ها نيستم. سطر نخست تا سطر آخر خواند

در کتاب ها برايم " استفاده"و " تفسير"با همه اين ها، جدا سازی . ها شکل گرفته
 .مسئله آفرين است
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 تکرو 
 مسعود  عطائی

 
 اگر زشتم وگر زيبا در اين دنيا ، خودم هستم

 چنين امروز و ديروز و چنين فردا ، خودم هستم
 

 اگر راهم خطا باشد ، رهی با صد بال باشد
 پشيمان نيستم زين راه بی پروا ، خودم هستم

 
 اگر ننشست شعرم بر دل همچون گلت ، ايدوست

 نباشد انتظارم    هديه ی خرما ، خودم هستم
 

 مقلد نيستم ، دور از   تب تند   مد  روزم
 نه سبک اين و آن خواهم ، نه رّد پا ، خودم هستم

 
 سپهری و فروغ و شاملو گفتند و خوش گفتند

 ولی انگيزه ی من نيست چون آنها ، خودم هستم
 

 منم محصول سرگردان نيمی قرن در غربت
 !تو خود دانی ، بخوانم پست يا واال ، خودم هستم 

 
 پارک

 فرزانه قوامی
 
 

 نگران بود 
  پارک ساعی نگران بود

  هجوم فالگير ها
  حمله ی ناگهانی توپ ها
  و جفت گيری مگس ها

  درصد آلودگی باالتر از دامن ها نفس می کشيد و باران نبود  
  مرد ها از تهران می گفتند و باران نبود

  زن ها به مرغ های سوخاری نگاه می کردند و باران نبود
  آهن بود و من بود و ممنوع

  "گرم بود برای عاشق شدن گرم بود"
 ما جلف بوديم   

  آدامس می جويديم
  و زندگی راس ساعت نه ما را به کوچه می آورد

  "سرد بود برای جفت گيری سرد بود"
 ماشين ها را در آغوش بگير   

  لب های چرغ قرمز را ببوس
  هيچ جای اين خيابان ممنوع نيست

  ديگر
  نگاه کردن به درخت ها سخت است
  گرم کردن نيمکت ها سخت است

  عشق بازی توی گاز کربنيک سخت است
  رسيدن به راس ساعت نه سخت است

  فالم را بده تا تولد نهمين فرزند دروغينم را جشن بگيرم
  و به جفت گيری مگس ها بخندم 
  "هنوز شاعرانه بود HIVشاعرانه بود "

نزديک ) ٢٩"(راسکين"در مقدمه ی)٢٨"(پروست"نظريه ی شما به باور  :س
مادام که مطالعه برای ما جنبه ی پيشوايی را دارد با :"است آن جا که می نويسد

کليد هايی جادويی که راهگشای ما به درونمان هستند، نقش آن در زندگی ما مفيد 
اما برعکس وقتی که به جای بيدار کردن ذهن ما بخواهد جايگزين آن شود، .است

هنگامی که حقيقت را نتوانيم خود با تفکر وتالش دريابيم و به عنوان شیء مادی 
آن را البالی برگ های کتاب هاجستجو کنيم ،در اين صورت مطالعه مبدل به 

همچون عسلی آماده که برای دستيابی به آن بايد تنها ". (چيزی خطرناک می شود
به سراغ قفسه ای رفت و به شکلی انفعالی آن را در کمال استراحت ذهن و تن 

 ).چشيد
 
بسياری از نويسندگان با پروست هم .به باور من اين امری اساسی است":بايار"

من گاه .اگر می خواهيد بيافرينيد،در مقطعی بايد مطالعه را کناربگذاريد: عقيده اند
به دانشجويانی که مشغول نگارش پايان نامه شان هستند می گويم که خواندن را 

 ...چون در تمام طول عمر می توان خواند.کنار بگذارند
 
صحبت درباره ی کتاب های :"شما، پيش از خاتمه ی کتاب می نويسيد":س"

خوانده نشده، عالوه بردادن امکان خودشناسی،ما را در قلب روند آفرينش قرار 
 ما را می برد به .می دهد چرا که ما را به سرچشمه ی آن هدايت می کند

با رها " کسی که به چنين گفتاری مبادرت می کند."موضوعی زاييده ی آفرينش
سازی نهايی خويش از بار گفته ی ديگران، نيرويی می يابد برای خلق  نوشته ی 

ببخشيد که مو را از ماست می کشم،اما آيا ما باز هم به  -." خود ونويسندگی
 نويسندگان تازه نياز داريم؟

 
صحبت من مربوط می شود به درس های دانشگاه ها و مدارس  ":بايار"

ما نبايد خوانندگانی منفعل تربيت کنيم بلکه آن ها بايد همچنين توان بيان  .عالی
به طور قطع تنها چند نفری از ميان آن ها نويسنده ی واقعی . خود را داشته باشند

با اين وجود، بايد به اين نکته مهم توجه کرد که مطالعه به مفهوم . خواهند شد
 .ضبطی ماشين وار نيست بلکه آفريدن است

 
و ) ٣٠"(پاواروتی"ما . روشی است برای تشويق يک  نوع تمرين ":اکو"
را دوست می داريم چون می توانيم هر روز زير دوش آثارشان ) ٣١"(سيناترا"

حال می دانيم همواره چنين معمول بوده . را زمزمه کنيم، اين کمترين حق ما است
که نوشتن را مخصوص گروهی ويژه بدانند؛ مردمان بسياری می نگاشته، دست 
نوشته شان را برای ناشری می فرستاده اند وچندی بعد با برگشت آن به وسيله ی 

همه می توانند : اينترنت اين روال را تغيير داده است.پست، رنج می کشيده اند
همه ی نوشته ها خوانده نخواهند شد اما هرکس حق نوشتن دارد و اين . بنويسند
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