
 
دمکراسی و آزادی زمانی به ثمر می رسد که   فضای 

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

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

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

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

برابری اجتماعی و حقوقی زنان و مردانمان  است که 
 .   به ايرانی آباد و آزاد خواهيم رسيد
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 خبرها 

ليسانس خود در رشته مکانيک را از دانشگاه پلی تکنيک اخذ کرده و رئيس ستاد 
موسوی در شهرستان بابلسر بود بيش از يک ماه است که در زندان اداره  ٨٨

اطالعات ساری در سلول انفرائی نگهداری می شود و وضعيت جسمانی بسيار 
 . نامناسبی دارد

وی از زندانيانی است که تا کنون کمتر اسمی از وی در رسانه ها برده شده 
به گفته منبع ياد شده اداره اطالعات اين شهرستان شمالی کشور گفته است . است

منبع ياد شده همچنين به کمپين گفت که احتمال زيادی . که وی همکاری نمی کند
وجود دارد که اين فعال سياسی جوان در حال تحمل فشارهای پيش از اعتراف 

چرا که نه تفهيم اتهام شده و نه اجازه داده شده است که با وکيل خود . گيری باشد
 . مالقات کند

 بدون تفهيم اتهام  ٢٠٩بيش از صد روز بازداشت پرويز ورمزياری در بند 
در جريان دستگيری های بعد از انتخابات رياست : گزارش دريافتی -اخبار روز 

، دهها تن از دستگيرشدگان ازشهروندانی هستند که به دليل ٨٨جمهوری سال 
اينکه عضو هيچ گروه وحزب سياسی نبوده و يا به لحاظ اجتماعی وسياسی 

نامشان جايی برده نشده بود درگمنامی در زندان به سر می برند و پيگيری های 
از جمله اين . خانواده های آنها از چگونگی وضعيت انها به جايی نرسيده است

افراد می توان به فردی به نام پرويز ورمرزياری اشاره کرد که در جريان 
تظاهرات روز عاشورا دستگيرشده است و درحالی که بيش از سه ماه از 

دستگيری وی می گذرد نه تفهيم اتهامی برای وی صورت گرفته و نه به تبع آن 
 ٢٠٩او يکی از زندانيانی است که در بند . دادگاهی برای وی تشکيل شده است

 . وزارت اطالعات دوران بازداشت خود را سپری می کند
ظاهرا پسر وی در قرارگاه اشرف در عراق حضور دارد و نگهداری وی در 

به گفته منبع ياد شده مراجعات خانواده و . زندان مرتبط با اين موضوع است
وکيل ورمزياری به نهاد های امنيتی و قضايی برای مشخص شدن علت بازداشت 

 . ايشان تاکنون بی نتيجه بوده است
 ابتالی افتخار برزگريان، فعال دانشجويی به بيماری های عفونی در زندان مشهد 

افتخار برزگريان فعال دانشجويی دانشگاه : گزارش دريافتی -اخبار روز 
در بازداشت به سر می برد دچار بيماری  ٨٨فردوسی مشهد که از شهريور 

منابع دانشجويی به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفتند . شديد شده است
که وی هم اکنون از بيماری های مختلف رنج می برد و به هر روز و به طور 

حفاظت زندان وکيل اباد مشهد در راستای اعمال فشار . مکرر خون باال می آورد
بر اين دانشجوی در بند و علی رغم هشدار پزشک، در چند روز گذشته از دادن 
 . دارو به وی جلوگيری کرده و او را از خوابيدن بر روی تخت منع نموده است

علی رغم پايان يافتن بازجويی های آقای برزگريان در مهر ماه سال پيش و 
صدور قرار وثيقه و تهيه و توديع آن توسط دوستان وی ، اين فعال دانشجويی به 

 . طرز کامال غير قانونی همچنان در زندان وکيل آباد مشهد در بند ميباشد
مسئول پرونده برزگريان وثيقه توديع شده توسط دوستان وی را نپذيرفته و آزادی 

او را منوط به دادن تعهد مبنی بر ترک مشهد و زندگی در شهر ديگری کرده 
پيش از اين نيز افتخار برزگريان به چهارم ترم محروميت از تحصيل با . است

 احتساب در سنوات محکوم شده بود که در نهايت به اخراج وی منتهی شد 
 

  !رفيق محمد عبدي از ميان ما رفت
 )فدائيان خلق ايران اکثريت(دبيرخانه شورای مرکزی سازمان 

 : اخبار روز
رفيق محمد عبدی در طی چهار . محمد عبدی يار ديرينه ما، از ميان ما رفت

های انسانی وفادار  دهه در صفوف جنبش فدائی مبارزه کرد و همواره به آرمان
او عضو . ماند و در راه تامين آزادی و عدالت اجتماعی در کشور کوشيد

رفيق . سازمان و جزو تشکيالت مازندران در سال های بعد از انقالب بود
محمد عبدی چندی راه مهاجرت را برگزيد ولی دوری از وطن را تحمل نکرد 

او عزيزانش ـ دختر، داماد و . و با پذيرش عواقب آن، دوباره به وطن برگشت
 . نوه ـ را در يک تصادف از دست داد

رفيق محمد عبدی عليرغم فشارهای رژيم، با محافل سياسی، فرهنگی و ادبی 
افسوس که بيماری . در ارتباط بود و در جنبش اعتراضی حضور فعال داشت

به او مجال نداد شاهد برافتادن استبداد دينی و پيروزی جنبش اعتراضی مردم 
 . باشد

ما درگذشت رفيق محمد عبدی را به خانواده و نزديکان او، به همه مبارزان 
ها  گوئيم و در اندوه آن راه آزادی و عدالت اجتماعی و به فدائيان خلق تسليت می

 . شريک هستيم
 ) اکثريت(دبيرخانه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران 

 )٢٠١٠آوريل  ١۵( ١٣٨٩فروردين  ٢۶

 جعفر پناهي ميهمان افتخاري جشنواره جهاني كن
 
 
 
 
 
 
 

 
 2010آوريل  15پنجشنبه  –پاريس  –فرهنگسرای پويا 

 
صبح امروز در کنفرانس مطبوعاتی  11بنا به گزارش خبرنگار پويا خبر ساعت 

جشنواره کن در گراند هتل پاريس آقای ژيل ژاکوب رئيس فستيوال کن اعالم 
ما بخاطر ستايش از جعفر پناهی فيلمساز بزرگ ايرانی او را به جشنواره  «: کرد

 ».کن دعوت کرده ايم و ايشان اين دعوت را پذيرفته است
 »کپی برابر اصل«هم چنين در کنفرانس مطبوعاتی امروز اعالم گرديد فيلم 

ساخته عباس کيارستمی در بخش مسابقه شصت و سومين جشنواره جهانی فيلم 
 .کن حضور خواهد داشت

 »ژوليت بينوش«با بازيگری هنرپيشه نامدار فرانسوی  »کپی برابر اصل«فيلم 
 .سال گذشته در ايتاليا ساخته شده است

 

 مجيد توكلي بعد از چهار ماه انفرادي، مالقات كرد 
 گزارش هايی از وضعيت چند دانشجوی زندانی 

 
 : اخبار روز

 
 مالقات مجيد توکلی با خانواده پس از تحمل چهار ماه انفرادی 

خانواده مجيد توکلی دانشجوی زندانی دانشگاه اميرکبير صبح  -خبرگزاری هرانا 
شنبه پس از مدتها سرگردانی و ممانعت مسئولين قضايی، موفق به ديدار فرزند  ۴

 . خود شدند
بنا بر اطالع گزارشگران هرانا، خانواده مجيد توکلی پس از ماه ها پيگيری 

مستمر موفق به مالقات با مجيد توکلی شدند، اين دانشجوی زندانی در مالقات با 
خانواده اش تأکيد کرده است علی رغم درخواست های مکرر و ارسال نامه های 

فراوان از سوی وی خطاب به مسئولين زندان و مسوالن قضايی، هنوز اجازه 
استفاده از تلفن و ساير حقوق يک زندانی را نيافته است، توکلی در اين ديدار 

اعتراض شديد خود را نسبت به ادامه نگهداری غيرقانونی خود در سلول انفرادی 
 . اعالم کرد

آذرماه پس از سخنرانی در دانشگاه اميرکبير بازداشت شده  ١۶مجيد توکلی که 
روز اين دوره از بازداشت خود را در سلول انفرادی  ١٣٠روز از  ١٢٠است 

 ۶سال و  ٨ماه از صدور حکم  ٣گذرانده و هم اکنون نيز علی رغم گذشت حدود 
ماه حبس در دادگاه انقالب، همچنان به صورت غيرقانونی در سلول انفرادی 

نگهداری می شود و از کليه  ٢۴٠بسيار کوچک و با شرايط دشوار در بند 
امکانات يک زندانی مانند تماس تلفنی، کتاب، روزنامه وحتی کاغذ و قلم محروم 

 . است
مسئولين زندان همچنين مانع از تحويل وسايل شخصی مجيد از جمله لباسهای او 
توسط خانواده اش به وی شدند و اعتراض خانواده وی به مأمورين زندان نيز بی 

 نتيجه ماند 
 

 زندانی گمنام، ياسر يوسف زاده، يک ماه درسلول انفرادی 
يکی از فعاالن حقوق بشر در بابلسر به کمپين بين : گزارش دريافتی -اخبار روز 

 ٢١المللی حقوق بشر امروز گفت که دانشجويی به نام ياسر يوسف زاده که رتبه 
 کنکور کارشناسی بود که ليسانس خود را از دانشگاه صنعتی شريف و فوق 
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آقای مومنی  آيا در اين مدت به منزل شما هم آمدند و صحبت حضوری هم با 
 داشتند يا فقط تماس تلفنی بود؟ 

 
يکبار فقط آقای . در اين مدت نه، به منزل ما نيامدند و بيشتر تماس تلفنی بود

 . مومنی را بردند دفتر پيگيری اطالعات
 

شد از طرف کجا بود، همين دفتر پيگيری اطالعات يا مثال  هايی که می اين تلفن
 ها؟  ی قضاييه، وزارت اطالعات؟ از کجا بود اين تلفن مسئوالن زندان، قوه

 
تا اين روز آخر که يکی خودش را از دادگاه انقالب معرفی . بيشتر اطالعات بود

شنبه بود و قرار بود چهارشنبه به عبداهللا زنگ بزنند که  روز آخری که سه. کرد
ولی متاسفانه سه شنبه اين آقايان زنگ زدند و . اش را تمديد کند عبداهللا مرخصی

ديگر از آنجا عبداهللا را . به دادگاه انقالب برود ١١عبداهللا را خواستند، که ساعت 
 . به زندان برگرداندند

 
 توانيد در زندان با ايشان مالقات کنيد؟  االن شما به طور هفتگی می

 
ولی اگر . دهند يا نه االن که هنوز هفته نشده، شايد فردا بروم که ببينم مالقات می

به من مالقات ندهند، من هم چيزهايی دارم که در اين مدت از رفتار عبداهللا 
 . مانم خالصه من هم همين طوری آرام نمی. فهميدم

 
 مگر شما از رفتار آقای مومنی چه چيزهايی متوجه شديد؟ 

 
خوابيد کسی جرأت  توانم االن فقط اين را به شما بگويم که عبداهللا وقتی می من می
از . زنند زد که دارند من را می سريع داد می. کرد دری را ببندد يا باز کند نمی

کرديم که نه، تو خوابی و اينجا کسی نيست تو  پريد که ما بيدارش می خواب هم می
 .را بزند

 

 جلوگيري از سفر سيد محمد خاتمي به ژاپن
 
 
 
 
 
 
 

 ا :نيوز پارلمان
جمهوری سابق   ز سفر حجت االسالم والمسلمين سيد محمد خاتمی، رئيس

 .کشورمان به ژاپن جلوگيری به عمل آمده است
يک منبع مطلع با اعالم اين خبر به خبرنگار پايگاه خبری فراکسيون خط امام

قرار بود امشب سيدمحمد خاتمی برای شرآت «:، گفت»نيوز پارلمان«مجلس)ره(
ای عازم هيروشيمای  در اجالس ساالنه شورای تعامل در زمينه خلع سالح هسته

 «.ژاپن شود
در اين نشست عالوه بر بررسی ابعاد فاجعه آميز حمله اتمی آمريكا به 

ای و چگونگی  های هسته هيروشيمای ژاپن، ضرورت نابودی تمامی سالح
 .گيرد همكاری جهانی در اين زمينه مورد بحث و تبادل نظر قرار می

نيوز، در حالی از سفر سيدمحمد خاتمی که با طرح ايده  به گزارش پارلمان
ها و استقبال وسيع جهانی از اين ايده، اعتباری دوچندان برای  گفتگوی تمدن

الملل به ارمغان آورد، جلوگيری شده است  جمهوری اسالمی ايران در عرصه بين
های خاص با فشار و جوسازی تالش زائدالوصفی را  که پيش از اين برخی رسانه

با انتشار اخبار دروغين برای جلوگيری از خروج خاتمی برای دفاع از جمهوری 
 .المللی به عمل آوردند های بين اسالمی ايران در عرصه

ها از يک سو مدعی جلوگيری از خروج سيدمحمد خاتمی از کشور  اين رسانه
ها در آن  ها و تمدن المللی گفتگوی فرهنگ شده بودند که اساسا رئيس موسسه بين

الخروج بودن او تکذيب شد  زمان قصد خروج از کشور را نداشت و خبر ممنوع
و از سوی ديگر در روزهای آغازين سال در حالی که صدها فعال سياسی و 

جمهور سابق کشورمان رفته  طلب به ديدار نوروزی با رئيس اجتماعی اصالح
بودند، مدعی سفر خاتمی به يک کشور خارجی شدند و تاکيد کردند که زمان 

ای در آستانه سفر  های رسانه برگشت او نامعلوم است و بدين ترتيب اين جوسازی
 .خاتمی به ژاپن به نتيجه رسيد

 چرا عبداله مومني به زندان بازگشت؟ 
 : همسر عبداهللا مومنی

 اگر مالقات ندهند، خيلی چيزها را خواهم گفت 
 

عبداهللا مومنی سخنگوی ادوار تحکيم وحدت قبل از : ميترا شجاعی -دويچه وله 
وند همسر  فاطمه آدينه. اش به زندان بازگردانده شد پايان مدت قانونی مرخصی

های ماموران وزرات  گويد علت اين امر تن ندادن آقای مومنی به خواسته او می
 . اطالعات بوده است

عبداهللا مومنی سخنگوی دفتر ادوار تحکيم وحدت و از حاميان مهدی کروبی 
خرداد در دفتر ستاد  ٣١شنبه  در انتخابات اخير رياست جمهوری، روز يک

 . شهروند آزاد، يکی از ستادهای انتخاباتی مهدی کروبی بازداشت شد
نزديک سه ماه پس از بازداشت اين فعال دانشجويی و در حالی که در تمام اين 
مدت تنها يک بار توانسته بود با همسرش مالقات کند، عبداهللا مومنی در يکی 

 . شده برای معترضان پس از انتخابات شرکت داده شد های تشکيل از دادگاه
. شهريور برگزار شد ٢٣اين دادگاه به صورت غيرعلنی و در تاريخ 

ی را از مومنی منتشر کردند که "اعترافات"های نزديک به دولت  خبرگزاری
های خود و دفتر ادوار تحکيم وحدت را در خدمت  ی فعاليت وی در آن همه

 . توصيف کرده بود" براندازی نرم"
ناظران سياسی و ديگر فعاالن دانشجويی، حضور مومنی در دادگاه را در 

ها تهديدی برای جنبش دانشجويی در سال جديد  آستانه بازگشايی دانشگاه
 . تحصيلی قلمداد کردند

دادگاه . عبداهللا مومنی در دادگاه بدوی به هشت سال حبس تعزيری محکوم شد
 . تجديدنظر اين حکم را به دوسال حبس قطعی تقليل داد

ميليون تومانی به مرخصی آمد و روز  ٨٠٠مومنی قبل از نوروز با قيد وثيقه 
اش به زندان  فروردين قبل از پايان مهلت قانونی مرخصی ٢۴شنبه  سه

 . بازگردانده شد
 

وند، همسر شما عبداهللا مومنی قبل از تمام شدن مرخصی  خانم آدينه: وله دويچه
علت اين . که از طرف مسئوالن زندان به او داده بودند، به زندان برگردانده شد

 کار چه بود؟ 
 

های آنان  کنم علتش عدم هماهنگی عبداهللا با خواست من فکر می: وند فاطمه آدينه
 . بوده
 

هايی از  منظورتان چيست؟ اگر ممکن است بيشتر توضيح دهيد، چه خواسته
 آقای مومنی داشتند؟ 

 
شان بستن سايت  ی يکبار خواسته. ای داشتند ها هر چند روز يکبار خواسته آن
های  بود، يکبار استعفا از ادوار تحکيم وحدت بود و خواسته »بامداد خبر«

کنند، عبداهللا  خواستند چيزهايی را که خودشان ديکته می ای که داشتند، می بعدی
ها عليه خودش و جنبش دانشجويی بگويد که  هايش در دانشگاه در سخنرانی

هايی که ديگر  و خواسته. توانست بپذيرد ها را نمی عبداهللا نپذيرفت و اين
شود  ها را هم نمی شان خيلی زياد بود و خيلی ی ولی واقعا خواسته... دانم نمی

 . مطرح کرد
 

گرفتند و اين  يعنی مرتب با شما يا با منزل شما يا با خود آقای مومنی تماس می
 کردند؟  ها را مطرح می خواسته

 
خواستند تا مرخصی او  ها را هم می گرفتند و اين خواسته هميشه تماس می. بله

ولی متاسفانه، يا خوشبختانه اين بار ديگر عبداهللا . را روز به روز تمديد کنند
 . ها تن دهد های آن توانست به خواسته نمی
 

 روحيه آقای مومنی در اين مدتی که در منزل بودند چه طور بود؟ 
 

اش خوب  روحيه. شود خوب توصيف کرد در اين مدتی که آزاد شده بود، می
ها  زنگ زدن آن. خوبی نداشت زدند، واقعا روحيه ها زنگ می ن ولی وقتی آ. بود

چون نه عبداهللا و نه من ديگر . ها هم تأثير بد گذاشته بود روی روحيه من و بچه
. زدند خيلی برايمان سخت بود که زنگ می. رو شويم ها روبه آن خواستيم با  نمی

 . خوبی داشت ولی در کل عبداهللا روحيه
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پس از انقالب نقطه نظراتی در اين «:تصريح آرد) ره(عضو فراآسيون خط امام

خصوص مطرح شد و امتيازاتی از قبيل زمين و مسكن و آوپن به مردم ارائه 
شد، آن زمان اين حساسيت وجود نداشت آه اين سياست اگر آنترل نشود چه 

تبعاتی خواهد داشت تا اينكه به جايی رسيديم آه شعار فرزند آمتر زندگی بهتر را 
 «.سر داديم

ما با اين سياست های «:عضو آميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس گفت
غلط و آارشناسی نشده آينده را با مشكل مواجه می سازيم درحالی آه آن زمان 

اساسا هم در . آقای احمدی نژاد در راس آار نيست آه پاسخ گوی اين مسائل باشد
ای نداريم آه با افزايش فرزندان و توسعه نسل آن  حال حاضر ما در آشور مسئله

مشكالت آنونی آشور . ها آه هستند باشيم بهتر است به فكر آينده آن. را حل آنيم
 «.شود با افزايش تعداد فرزندان حل نمی

سال گذشته ما به لحاظ مسكن جوانان، اشتغال و  15 -10مشكالت «:وی ادامه داد
ما بايد برای فارغ التحصيالن و . ازدواج به خاطر همان سياست های گذشته است

ها  های اين گروه ايم خواسته درزمان آنونی مگر توانسته. جوانان فكری آنيم
رابرآورده آنيم آه صحبت از افزايش فرزندان يعنی متقاضيان اين امور 

 «آنيم؟ می
هم اآنون «:عضو آميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس خاطرنشان آرد
آنند و معلوم  نيز مردم در شهرهای آوچك و آپارتمان نشينی به سختی زندگی می

 «.نيست ايشان با طرح اين مباحث چه اهدافی را دنبال می آند
نفری دچار مشقت های  4يك پدر برای امرار معاش يك خانواده  «وی گفت

شود واگر يك روز به هر دليلی سر آار نباشد در آخرماه به سختی و  فراوان می
آقای احمدی نژاد بايد توجه آند فرهنگ زندگی تغييرآرده و . خورد مشكل بر می

 «.تابد زندگی شهرنشينی در جامعه ما اين توصيه ايشان را برنمی
با . درصد حقوق بگيران ما زير خط فقر هستند 80 -70«:شهرياری يادآور شد

نژاد گاهی تصور می شود ايشان  بررسی همه جانبه اين پيشنهاد آقای احمدی
ای برای تحقق  شوخی آرده است وگرنه اگر اين حرف جدی مطرح شود و اراده

سال  20آن باشد، مانند سياست های تشويقی آه ايشان مطرح می آند، بايد به فكر 
 «.آينده باشيم آه مشكالت ما چند هزار برابر خواهد شد

نفره  8نژاد فقط به اين سئوال پاسخ دهد آه يك خانواده  آقای احمدی «:وی افزود
 «در چند سال آينده چگونه بايد اداره شود؟

 

 موج اعتصاب هاي كارگري در خوزستان 
 : مهيندخت مصباح -دويچه وله 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
های تاييد شده از اعتصاب کارگران واحدهای کاری در خوزستان خبر  گزارش

رانان اهواز، کارگران شهرداری آبادان، نوشابه خرمنوش و  اتوبوس. دهند می
افتاده يا خطر بيکاری خود  کارگران تخليه و بارگيری خرمشهر به حقوق عقب

 . اند اعتراض کرده
های  سازی خرمشهر بر اثر سوءمديريت و بدهی هنگفت به بانک    کارخانه نوشابه

اين . ملی و صادرات، ورشکسته شده و دست به اخراج کارگران خود زده است
های توليد عربستان،  ها و نوشابه ميوه شود که آب کارخانه در حالی تعطيل می

به گفته منابع محلی، قرار . اند کويت و امارات، بازار جنوب ايران را اشباع کرده
بوده با وام صد ميليون تومانی بانک ملی، خط توليد جديدی به اين کارخانه 

آالت خريداری شده از آلمان، موجب  افزوده شود، اما تعلل در ترخيص ماشين
 . خوابيدن کار، تراکم بهره وام بانکی و در نهايت سقوط مالی کارخانه شده است

شرکت تخليه و بارگيری فعال  ٢٣فعاالن کارگری از تجمع اعتراضی کارگران 
واگذاری امور اين بارانداز به يک شرکت . دهند در بارانداز شلمچه نيز خبر می

های  کارگر بارانداز، راننده اتوبوس و خانواده ۴٠٠کم  خصوصی، زندگی دست
 . اندازد آنان را به خطر می

 

 اقدامات دولت، قانون شكني است: خباز
 
 

 
  :نيوز پارلمان

ای  سخنگوی آميسيون اقتصادی مجلس، توافقات صورت گرفته در آميته يارانه
مادامی آه اين توافقات  :مشترك دولت و مجلس را قانونی ندانست و تاآيد آرد

  .شكل قانونی نگيرد، الزم االجرا نيست
محمدرضا خباز نماينده آاشمر، در گفتگو با ايلنا، با بيان اينكه آميته مشترك 

دولت مجلس برای دستيابی به نقطه مشترك و تصميم مشترك تشكيل شده است، 
توافقات اعضای محدود اين آميته بايد در جمع عمومی مطرح شود  :اظهار داشت

 .تا راهكار نهايی به دست آيد
وی آه معتقد بود نمايندگان عضو اين آميته مشترك بهتر بود با رای مجلس 

اما هيات رييسه افرادی را برای عضويت در اين : شدند، ادامه داد انتخاب می
اما اين توافقات جنبه  .آميته انتخاب آرد آه گويا به توافقاتی با دولت رسيدند

به عبارت ديگر چنانچه اعضای اين . قانونی ندارد و صرفا وجه اقناعی دارند
آميته نتوانند مجلس را در برابر توافقات صورت گرفت قانع آنند، اين توافقات 

يعنی تشكيل آميته مشترك دولت و مجلس برای حل اين . قانون نخواهند شد
  .شود مسايل، شرط الزم بوده است اما شرط آافی محسوب نمی

، با تاآيد بر اينكه دولت از ارديبهشت ماه امسال )ره(عضو فراآسيون خط امام 
هايی همچون عدم  هاست، بهانه موظف به اجرای قانون هدفمندآردن يارانه

های اجرايی اين قانون به منظور تعويق در اجرای آن را  نامه تصويب آيين
دانم  از آنجا آه بنده عضو هيات تطبيق قوانين مجلس هستم، می: نپذيرفت و افزود

نامه تشكيل سازمان هدفمندسازی، در دولت تدوين  ها و حتی آيين نامه آه اين آيين
از اين رو . شده و برای تطبيق با قوانين مصوب، به مجلس ارسال شده است

  .ای را پذيرفت توان چنين بهانه نمی
های جديدی را برای  خباز به دو اقدام مشكوك دولت اشاره آرد آه دغدغه

نخست پيشنهاد برگزاری رفراندوم و شورای حكميت . نمايندگان آفريده است
ای برای سه  برای عدم اجرای قانون مصوب مجلس و دوم تعيين بنزين يارانه

  .در اواخر سال گذشته 89ماهه ابتدايی سال 
به گفته وی، اين اقدامات مشكوك دولت، گويای آن است آه قصد اجرای هدفمند 

چرا آه دولت تا بيش از اين مصر . را ندارد 89آردن يارانه از اول ارديبهشت 
تومان بوده اما يكدفعه موضع خود را تغيير داده و  400به فروش بنزين ليتری 

  .ای برای سه ماهه اول سال تعريف آرده است ليتر بنزين يارانه 60
سخنگوی آميسيون اقتصادی مجلس اين اقدامات دولت را قانون شكنی دانست آه 

 .در شان نخستين مقام اجرايی آشور نيست
 

 8 -7نژاد شايد چون حياط منزلش جاي  احمدي: شهرياري
 است بچه را دارد اين سخنان را گفته 

 
 
 
 

  :نيوز پارلمان
نژاد در نقد  مجلس با اشاره به سخنان احمدی)ره(عضو فراکسيون خط امام

درصد حقوق بگيران ما زير  80تا  «:، گفت»بهتر فرزند کمتر، زندگی«سياست 
بر  با بررسی همه جانبه اين پيشنهاد آقای احمدی نژاد مبنی. خط فقر هستند

شود ايشان شوخی آرده است، در غير اين  افزايش تعدا فرزندان گاهی تصور می
نژاد سنتی است و با زندگی مدرن آشنايی ندارند  صورت معلوم است افكار احمدی
 «.اند بچه را دارد اين سخنان را گفته 8 -7و شايد چون حياط منزلشان جای 

نژاد چطور سخن  احمدی«:محمد مهدی شهرياری در گفتگو با آفتاب اظهار داشت
از افزايش تعداد فرزندان می آند درحالی آه نگهداری يك فرزند در يك آپارتمان 

 «.متری به سختی ممكن است 50
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 شعار نويسي شبانه بر ديوار منزل پدري ابوالفضل عابديني
 
 
 
 
 
 

  -خبرگزاری هرانا 
افرادی ناشناس طی روزهای گذشته بر روی ديوار منزل پدری ابوالفضل 

 .عابدينی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر دربند اقدام به شعار نويسی کرده اند
بنا به اطالع گزارشگران هرانا، طی روزهای گذشته افراد ناشناسی در شهر 

رامهرمز و بر روی ديوارهای منزل پدری ابوالفضل عابدينی نصر، روزنامه 
نگار و فعال حقوق بشر دربند اقدام به نگارش شعارهايی با متونُ مرگ بر 

  .آمريکايی، و ،مرگ بر منافق، نموده اند
ابوالفضل عابدينی از همکاران سابق مجموعه فعاالن حقوق بشر در يورش 

اسفند ماه بازداشت و اخيرا نيز به  11سازمان يافته به فعالين حقوق بشری در 
 .سال زندان محکوم شده است 11

از هويت و انگيزه اين شعارنويسی ها اطالعی در دست نيست اما افزايش فشار 
بر فعاالن حقوق بشر دربند و خاصه همکاران مجموعه فعاالن حقوق بشر در 

ايران از طريق اعمال فشار بر خانواده ها يکی از موارد عمده گزارشات نقض 
 .حقوق بشر در طی روزهای اخير محسوب می شود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دانشجوي دانشگاه آزاد واحد نجف آباد  40پرونده انضباطي 
 بسته شد

 
 
 

  - خبرگزاری هرانا
 

 ۴٠در آستانه ی شروع امتحانات پايان ترم در سال تحصيلی جاری، پرونده ی 
 ١۶تن از دانشجوِيان دانشگاه آزاد واحد نجف آباد که به دليل شرکت در تجّمعات 
 .آذر از سوی حراست دانشگاه به کميته انظباطی احضار شده بودند، بسته شد

شواهد حاکی از آن است که اين اقداِم می تواند موجب محروميت آنها از شرکت 
  .در امتحانات شود

  
دانشجوِی اين  ۵٩به گزارش شبکه خبری صدای آمريکا، پيش از اين نيز 

نفر از آنان به دليل  ٣٠دانشگاه به کميته ی انضباطی احضار شده بودند که برای 
  .آبان، حکم صادر شده بود ١٣حضور در تجّمعات روز 

در همين زمينه، سخنگوی جبهه مشارآت، اخيرًا نسبت به برخوردهای تازه با 
 .دانشجويان و اساتيد، ابراز نگرانی کرده است

حسين آاشفی در گفتگو با ايسنا اعالم کرد که اين موضوع در جلسۀ شورای 
مرکزی جبهه مشارکت مطرح شده و اعضای اين تشکل معتقدند بايد برای 

 .دانشجويان فرصت تحصيل و حضور در دانشگاه ها محّيا شود
وی بر اهميت چند صدايی بودن جامعه تأکيد کرد و افزود در صورتی که همه 
 .يک حرف را بزنند، کشور رشد و توسعه نمی کند و به بيراهه کشيده مي شود

 کمبود بودجه، تعديل نيرو 
کارگر  ۵٠سازی اهواز در تعطيالت نوروزی، اقدام به اخراج  شرکت لوله

مديران اين واحد . قراردادی به بهانه تعديل نيرو و کمبود بودجه کرده است
ای مشابه جواب کرده  توليدی در شب عيد سال گذشته هم صدها کارگر را با بهانه

 . بودند
شهرداری و باراندازی و «: گويد وله می يکی از فعاالن کارگری منطقه به دويچه

. اند هاست که کارهای خود را به دست پيمانکاران داده خيلی واحدهای ديگر، مدت
پيمانکاران بعضی . گونه نظارتی بر نحوه رفتار اين پيمانکاران ندارد دولت هيچ

واحدها در چند ماه ميلياردر شدند، در صورتی که کارگران در بهترين حالت 
های پايين،  تازه با همين حقوق. روزی هفت الی هشت هزار تومان درآمد داشتند

ها و اصرارهای فراوان در  خوشبختانه صحبت. بيشتر آنها حقوق معوقه دارند
جويی  نفر فرصت دوباره بدهند و برای صرفه ٣۵سازی موجب شده که به  لوله

  ».ها، منتظر بازنشستگی چند کارگر قديمی شوند در هزينه
 

 قراردادهای ظالمانه 
های اسفند و فروردين اين  ها در ماه کند که دليل اخراج اين فعال کارگری تاکيد می

برای «: گويد او می. است که کارفرما، سنوات و اضافه دستمزد ساالنه ندهد
شب عيد . کند که در تعطيالت نوروز به کارگر دستمزد بدهد کارفرما صرف نمی

پس از فروردين . کنند که هم پول ندهند و هم سنوات تکميل نشود تعديل نيرو می
برخی . اين غيرانسانی است. اما ممکن است همين کارگران را به کار برگردانند

بندند، چون کارفرما برای  روزه با کارگر می ٨٩ها، قراردادهای  شرکت
گونه  اين. اين ظالمانه است. به باال بايد حق بيمه پرداخت کند   قراردادهای سه ماهه

پناه بودن و نياز به کار مجبور    زنند و کارگر به دليل بی است که قانون را دور می
  ».است زير بار چنين ستمی برود

 

توضيحات حكم قطعي ابالغ شده ي برادران مراد پور توسط 
 دادگاه بدوي شعبه سه دادگاه انقالب

  : تبريز سسی
 بسمه تعالی

دادنامه دادگاه تجديد نظر شعبه چهار دادگاه   13/11/88يوم سه شنبه مورخه 
مبنی بر تاييد حکم  8809974122401662انقالب شهرستان تبريز به شماره 

صادر شده از دادگاه بدوی شعبه سه دادگاه انقالب و اين که اين حکم قطعی می 
 .باشد، ابالغ شد

 
علی رغم اينکه با مراجعه پی در پی بنده مرتضی مرادپور به شعبه سه دادگاه 
برای اطالع از مشخص شدن شعبه تجديد نظر و ارائه لوايح و مطرح نمودن 

پرونده در معاونت و حقوق «نکات مبهم و برطرف نمودن نواقص، مي گفتند 
شهروندی در دست مطالعه است و هنوز شعبه تجديد نظر تعيين نشده است و شما 

و شماره موبايل گرفتند که با  ».بايد لوايح خود را به شعبه تجديد نظر ارائه کنيد
اس شعبه تجديد نظر را به اطالع برسانند ولی در کمال تعجب دو روز بعد  ام اس

و لوايح . را به بنده فرستادند »رای صادر شد«اس  ام از آخرين مراجعه اس
در اثر فريب و حرفهای ) برادران مرادپور و پدر و مادر(خانواده مرادپور 

دروغ دفتر شعبه سه دادگاه انقالب، قبل از صدور دادنامه جهت مطالعه به دست 
 .شعبه چهار دادگاه تجديد نظر نرسيده است

 
و . اجراي احكام منتقل شده است 11به شعبه  15/12حال پرونده ما از تاريخ 

اخيرًا ابالغيه اي از دادگستري تبريز به منازل متهمين پرونده انداخته شده است 
فروردين خودشان را به آالنتري چك واقع در  14مبني بر اينكه متهمين در 

شيوه جديد دادگستري تبريز براي اجراي احكام (دادگستري تبريز معرفي آنند
 .(!متهمين فعال مدني

 
به شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر  03/11شايان ذآر است آه پرونده ما در تاريخ 

مي باشد،  05/11منتقل شده و تاريخ تنظيم دادنامه اصداري دادگاه تجديد نظر 
غير معمول به نظر مي رسد آه پرونده ای نزديک دو هزار صفحه را بتوان در 

عرض دو روز به طور دقيق مطالعه و مورد رسيدگی قرار داد، و با توجه به اين 
که احکام صادر شده نسبت به اعمال نسبت داده شده خيلی سنگين هستند و 

سرنوشت و آينده چندين جوان اين مرز و بوم مورد موضوع است، اقتضاء داشت 
که اين پرونده در مدت زمان مناسب به طور کامل و دقيق مطالعه می شد و 

 .مطالعه پرونده ای به آن حجم در عرض دو روز قابل قبول نيست
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ما امضا کنندگان اين بيانيه خواستار آزادی فوری و بی قيد و شرط کاوه 
 .کرمانشاهی و توقف فشارهای امنيتی بر اين فعال مدنی هستيم

بالل / فريبا داوودی مهاجر/ شهاب الدين شيخی/ جلوه جواهری/ آيدا سعادت 
شيوا / روحی شفيعی/ سمانه موسوی/ سياوش بهمن/ گالله بهرامی/ مرادويسی

/ محمد فالح نيا/ زينب پيغمبرزاده /نگين براتی/ کاوه قريشی/ الهام قيطانچی/ نجو
ژينا مدرس / دنيا راد/ سپهر عاطفی /فرشته شيرازی/ هايده تابش/ فرناز کمالی

/ پرديس درخشنده/ حسام ميثاقی/ بهاره علوی/ رويا طلوعی/ امير رشيدی/ گرجی
رحمان / هيمن محمودی/ سوسن محمدخانی غياثوند/ محمد ايزدی/ فرشته قاضی
/ خاليد احمد/ شهزاد حسينی /کيانوش سنجری/ محمد قائم مقامی/ جوانمردی

بهناز / علی معينی/ علی افشاری/ علی عبدی/ شورانگيز داداشی/ رضوان مقدم
/ حامد صادقی صفت/ شيرکو جهانی/ بهرام اسماعيل بيگی/ رويا کاشفی/ مهرانی

/ پويا عزيزی/ پريسا کاکايی /داريوش امانی راد/ محمدعلی توفيقی/ علی نيدازر
سولماز / سامان رسولپور /اميرحسين اعتمادی/ نازی عظيما/ محمد حکيمی

/ ناهيد ميرحاج /سوسن طهماسبی/ مصطفی خسروی/ ژيال حسن پور/ ايکدر
سارا / کاوه آهنگر/ سامان رحمانی/ مانی صورتگر/ شهرام صادقی/ ياسر گلی
/ شخوان ويسی/ صبری نجفی/ رها عسگری/ ئاسو صالح/ شلر مامندی/ محمدی

علی / کاوه رضايی/ بانو صابری/ بهروز علوی/ زهره اسدپور/ مهشيد راستی
نسيم / مازيار صيرافی/ محسن نجاد/ رسول خلفی/ نفيسه آزاد/ آيدا قجر/ طايفی

مژگان / شفق رحمانی/ نگار انسان/ روح اهللا صوری/ آرش بهمنی/ خسروی
منصور / ساسان امجدی/ غزاله جهانشاه/ عفت ماهباز/ عسل اخوان /ثروتی
کژال / پيمان قيامی/ حميد مومنی/ زويا اسکندريان/ آزاده فرامرزيها/ تيفوری
/ داريوش آرايی اردکانی/ ژيال گلعنبر/ ناهيد مکری/ سعيد ولدبيگی/ نقشبندی

/ مهرنوش اعتمادی/ پروين اردالن/ نازلی فرخی/ مريم مالک /جليل آزاديخواه
منيره / نگين شيخ االسالمی/ الناز انصاری/ نگار فکری/ بهارک قهرمان

مريم / کوروش سليمی/ فروغ سميع نيا/ کيواندخت قهاری/ علی هنری/ برادران
سوفيا / پريچهر نومانی/ شهال بهاردوست /مهرنوش رمضانعلی/ حسين خواه
فرخنده / حسن طالبی/ فاروق معمار زاده/ محمد محمدی/ صديق پور
طيبه / محمدتوفيق اسدی /طاهره خرمی/ محمدرضا اسکندری/ جبارزادگان

فتح اهللا / احمد اندرياری/ روبان تبريزی/ آريز داراپور/ سارا منصوری/ اسدی
شيرين / محمد حسين جعفری/ سارا حکيمی/ ديالن سعيدی/ فاروق مهری/ کيايی
رويا / مژده امجدی /بابک خداياری/ مهرداد قاسمفر/ سياووش جليلی/ فاميلی
/ نيکزاد زنگنه/ بهنام شادروان/ فرشته رييس دانايی/ محمد حکمت شعار/ حسينی

/ محسن کاکه رش /آرش کيا/ بهرام عباسی/ مريم زندی/ منوچهر آتش پوش
 روژين محمدی/ مونا رفيعی/ سهيال آرام/ سليمان شم

 

با وجود قرار قبلي، دادستان كرمانشاه با مادر كاوه 
 كرمانشاهي مالقات نكرد

 
  –کميته گزارشگران حقوق بشر 

فروردين، با وجود قرار قبلی، مادر کاوه کرمانشاهی  ٢۵روز گذشته، چهارشنبه 
 .موفق به مالقات با دادستان کرمانشاه نشد
را برای مالقات فرنگيس داوودی  ٨:٣٠مسئوالن دادگاه انقالب کرمانشاه، ساعت 

با دادستان کرمانشاه از پيش تعيين کرده بودند اما پس از حضور وی در روز و 
توانيد با  دادستان کرمانشاه در محل حضور ندارد و نمی«: ساعت مقرر اعالم شد

 «.او مالقات کنيد
ها، کاوه قاسمی کرمانشاهی فعال حقوق  اين درحالی است که بنابر آخرين گزارش

قرار دارد و  »جاسوسی»برای اقرار به اتهام  »تحت فشار و شکنجه شديد«بشر، 
از وضعيت روحی و جسمی مناسبی در بازداشتگاه اطالعات کرمانشاه 

 .برخوردار نيست
مادر کاوه پيش از اين، با اشاره به مشکالت جسمی فرزندش و نياز مبرم وی به 

پزشک متخصص، نسبت به وضعيت جسمی پسرش به شدت اظهار نگرانی کرده 
از ناحيه دهان و دندان مورد عمل جراحی  »بار چندين«اين فعال حقوق بشر . بود

 .پزشک بوده است »نظارت دائمی«قرار گرفته و تحت 
کاوه قاسمی کرمانشاهی، فعال حقوق بشر، عضو کمپين يک ميليون امضا، 

روز  ٧٠سازمان حقوق بشر کردستان و عضو ادوار تحکيم وحدت، بيش از 
 .برد است که در سلول انفرادی بازداشتگاه اطالعات کرمانشاه به سر می

وبالگ نويس، روزنامه نگار و فعال مدني  160نامه سرگشاده 
 ايراني در اعتراض به ادامه بازداشت كاوه كرمانشاهي

 
 خبرگزاری هرانا

صد و شصت تن از روزنامه نگاران و وبالگ نويسان فعال با ارسال نامه سر  
گشاده به رياست قوه قضائيه ضمن اعتراض به بازداشت کاوه قاسمی کرمانشاهی 

 .خواهان آزادی وی شدند
 :متن اين نامه که به خبرگزاری هرانا ارسال شده است به قرار زير است

 جناب آقای آيت اهللا الريجانی، 
 رياست محترم قوه ی قضاييه

  
بهمن ماه  14کاوه قاسمی کرمانشاهی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر که از 

امسال در بازداشت بسر می برد، تحت فشارهای شديد روحی و جسمی است تا به 
 .اعتراف کند" جاسوسی"جرم 

روز است در سلول  70اين فشارها در حالی است که کاوه کرمانشاهی بيش از 
سرشناس حقوق بشر   انفرادی نگهداری می شود و در اين مدت وکيل اين فعال

 .نتوانسته موکلش را مالقات کند يا حتی به پرونده او دسترسی داشته باشد
بگذاريد واقعياتی را درباره فعاليت های کاوه کرمانشاهی با شما در ميان 

بگذاريم؛ اين فعال کرمانشاهی که دانش آموخته رشته حقوق است، در سالهای 
اخير به شکل کامال شفاف، علنی، مسالمت آميز و منطقی به دفاع از حقوق 

شهروندان کرد و نيز حمايت از خواسته های انسانی و برابری طلبانه زنان ايران 
تمامی فعاليت های وی حول محور دفاع از حقوق شهروندی، . پرداخته است

حقوق بشر و آزادی های مصرح در قانون اساسی و ميثاق های بين المللی بوده 
 .است

کاوه به حدی شفاف بود که رونوشتی از همه کنش های حقوق بشری اش اعم از 
برای نهاد امنيتی و يا قضايی   انتقاد، اعتراض و يا درخواست از مسئوالن را

ارسال می کرد و بارها و بارها با مسئوالن بر سر رعايت حقوق بشر و يا نجات 
حوزه فعاليت . جان يک زندانی محکوم به اعدام، وارد مذاکره و گفتگو شده است

کاوه کرمانشاهی، حقوق بشر و جامعه مدنی بوده و او هيچ گونه فعاليت خاص 
سياسی نداشته است؛ او شخصيتی قابل اعتماد و مورد احترام فعاالن مدنی و 
حقوق بشری ايرانی می باشد و تحت فشار قرار دادن وی برای اعتراف به 

ارتکاب جاسوسی، نگرانی شديدی را در بين شهروندان، دوستان و فعاالن مدنی 
 .دامن زده است  و حقوق بشری

با اينکه در قوانين ما تعريف مشخصی از عنوان جاسوس نشده است اما بر اساس 
برخی مواد قانونی، جاسوس کسی است که با عناوين غيرواقعی، اقدام به کسب 

اطالعات، اسناد و مدارک محرمانه مربوط به اسرار نظامی، اقتصادی و 
 .کرده تا آن را تسليم کشورهای متخاصم کند  سياسی

کاوه کرمانشاهی به کدام اطالعات محرمانه دسترسی داشته که انتشار آنها 
مصداق جاسوسی برای بيگانگان محسوب می شود؟ آيا خبررسانی بی طرفانه در 
خصوص وضعيت زندانيان عقيدتی، تالش برای نجات جان انسانها، صلح طلبی 
و برابری طلبی و تاکيد بر رعايت قانون اساسی و ميثاق های بين اللمللی حقوق 

کدام جاسوسی رونوشتی از همه فعاليت هايش را  بشر معنايش جاسوسی است؟ 
برای نهاد های امنيتی و قضايی ارسال می کند و با آنها بر سر رعايت حقوق 

 شهروندان وارد گفتگو می شود؟
تحت فشار قرار دادن کاوه کرمانشاهی برای پذيرش اين اتهام، غير قابل قبول 

وجود . و نگرانی زيادی را در بين افکار عمومی در پی داشته است  است
همچون کاوه کرمانشاهی و نوع فعاليت های آنها برای هر   کنشگران خوشنامی

خفه کردن صدای فعاالن مستقل حقوق بشر و . جامعه ای ضروری و حياتی است
مرعوب کردن آنها و جلوگيری از جريان اطالع رسانی به هيچ عنوان راه به 

جايی نخواهد برد و هيچ دستاوردی نه برای جامعه و نه حاکميت در پی نخواهد 
 .داشت

ما، جمعی از فعالين مدنی، روزنامه نگاران و وبالگنويسان، شديدا نگران 
وضعيت جسمی و روحی کاوه کرمانشاهی هستيم و تحت فشار قرار دادن وی را 

ما از جنابعالی به عنوان رييس . به هر شکلی، غير انسانی و غيرقانونی می دانيم
قوه قضاييه درخواست می کنيم که اجازه پرونده سازی برای مدافعان حقوق بشر 

اين قابل قبول نيست که مسببان فاجعه کهريزک و قاتالن کيانوش آسا، . را ندهيد
ندا آقا سلطان، سهراب اعرابی هنوز آزادند اما فعاالن حقوق بشر که هيچ جرمی 
مرتکب نشده اند، به کوچک ترين بهانه ای فورا بازداشت می شوند و ماهها در 

متهم می " جاسوسی" و يا" محاربه"انفرادی نگهداری می شوند و در نهايت به 
 .شوند



7 

 1389فروردين  ماه    27

بود؟ فرض  خرداد در تهران حکومت نظامی اعالم شده ٢۵شده؟ آيا در روز  می
خرداد از  ٢۵خواسته مردم تهران در  کنيم به هر دليلی حکومت نمی

مثل دوران شاه . شان بيرون بيايند، خوب اين را رسما اعالم می کردند های خانه
داد و اعالم حکومت نظامی و منع تردد در  که فرمانداری نظامی تهران بيانيه می

کرد اينها هم ای کاش انقدر شجاعت و تدبير داشتند که رسما  خيابانها می
 ".کردند پذيرفتند و با جان مردم بازی نمی شان را می مسئوليت تصميمات

:" پيشرفتی نداشته است، اظهارداشت وی با اشاره به اينکه شکايتشان هيچ 
تا . است پرونده حتی به دادگاه ارسال نشده و در همان مرحله بازپرسی باقی مانده

در دو  ٨٨نفر از کشته شدگان خرداد  ۴٠دانم پرونده قريب به  جايی که من می
شعبه بازپرسی دادسرای جنايی تهران تشکيل شده اما به غير از شکايت اوليای 

ها  دم و برخی اطالعات اوليه و گزارش پزشکی قانونی هيچ چيز در پرونده
 ".وجود ندارد

از موضع مشورت و  وی :"پرونده گفت نامدار با اشاره به صحبتهای بازپرس  
ها چه  دانم با بقيه خانواده البته من نمی.کرد ادامه ندهيم  نصحيت توصيه می

برخوردی شده ولی آنهايی که من ارتباط دارم همه با همين موضع روبرو 
واضح است که . خيال شويد خواهند به آدم بفهمانند ديه بگيريد و بی می. اند شده

مسئوليت تيراندازی با فرمانده عملياتی است که در محل حاضر بوده، اين هم 
همين االن حتی اگر يک مسابقه فوتبال در . ای نيست رويه پنهان و پيچيده

استاديوم آزادی برگزار شود، يگان مستقر در آنجا فرمانده عمليات دارد و او 
اين رويه در پليس ايران عادی . دهد مسئول همه اتفاقاتی است که در آنجا رخ می

خرداد هم يک فرمانده عمليات در تهران وجود داشته،  ٢۵قطعا در روز . است
اگر او دستور . اين فرد هر که باشد مسئوليت رسمی درباره کشته شدگان دارد

تيراندازی را صادر کرده بايد از دستورش دفاع کند و بگويد چرا چنين دستوری 
صادر کرده و اگر هم او صادر نکرده رسما اعالم کند تا اتهامی متوجه نهاد 

جالب اينجا است وقتی من از بازپرس پرسيدم چرا فرمانده . رسمی مسئول نباشد
ايد خيلی راحت پاسخ داد فرماندهی عمليات  عمليات را احضار و بازجويی نکرده

توانم آنها را احضار کنم؛ شما اگر دوست داريد  با سپاه پاسداران بوده و من نمی
 .خودتان برويد از سپاه شکايت کنيد

گويا خانواده آقای مهاجر را تهديد نيز کرده اند؛ تا جايی که می : "وی ادامه داد
مادر  البته .دانم چند بار خواهر آقای مهاجر به اداره اطالعات احضار شده است

و تهديدش   و به او تلفن زده  من را اداره اطالعات همدان چند بار احضار کرده
تنها درباره پرونده برادرش نبوده؛ مثال مادر من عضو هيات امنای يک . اند کرده

پرورشگاه خيريه است يا برخی کارهای خيريه به ويژه درباره زنان انجام 
بهمن  ٢٢پيمايی  يا قبل از راه. اند دهد درباره آنها هم او را تحت فشار گذاشته می

به نظر من همه . تهديدش کرده بودند که حق ندارد در راهپيمايی حاضر شود
البته اين را هم بگويم . اينها برای ترساندن او است تا پرونده را پيگيری نکند

اين اقدامات برعکس بوده، ظاهرا بيشتر از آنکه ما از آنها بترسيم آنها از  نتيجه
 ".اند ما ترسيده

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 دومين مالقات درسا سبحاني با خانواده اش
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
 صبح امروز خانواده ی درسا سبحانی، فعال حقوق بشر در بند، 

 .موفق به مالقات با فرزند خود شدند
اسفند  16بنا بر اطالع گزارشگران هرانا، درسا سبحانی، فعال حقوق بشر که در 

ماه سال گذشته در پی يورش سازمان يافته به فعالين حقوق بشر، بازداشت شده 
  .بود؛ صبح امروز برای دومين بار موفق به مالقات با خانواده ی خود شد

خانواده ی وی وضعيت جسمانی درسا سبحانی را به دليل ابتال به بيماری 
 .آنفوالنزا و عدم رسيدگی پزشکی بسيار بد توصيف نمودند

دادسرای مستقر در زندان اوين قرار بازداشت دو ماهه برای اين زندانی صادر 
وی هم اکنون در سلول دو نفره همراه با خانم محبوبه کرمی نگهداری . کرده است
 .می شود

بازجويان پرونده برای تحت فشار قرار دادن اين زندانی و گرفتن اعترافات 
ماه ديگر تمديد  3تلويزيونی به وی اعالم کرده اند که قرار بازداشتش را تا 

 .خواهند نمود
اين فعال حقوق بشری همچنين به دليل اعتقاد به آئين بهايی تحت فشار مضاعف 

در سلول انفرادی بسر  قرار گرفته است و به دليل اعتقادات مذهبی مدت بيشتری 
 .برده است

 به ما مي گويند پرونده را پيگيري نكنيد
 
 
 

 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
خرداد و در جريان  ٢۵نيما نامداری، خواهر زاده بهزاد مهاجر که روز  

خرداد، بر اثر اصابت گلوله  ٢٢انتخابات   اعتراضات مردمی به نتيجه اعالم شده
برای احقاق حق، هيچ راهی را منتفی نمی دانيم و تا ”: به شهادت رسيد اعالم کرد

 .”ابد منتظر نمی مانيم
بازپرس پرونده، از موضع “ :به گزارش روزآنالين، وی همچنين می گويد

اش هم اين بود که  کرد ادامه ندهيم و دليل اصلی مشورت و نصحيت توصيه می
مهدورالدم هستند و همين که  (کشته شدگان(بسياری از مقامات معتقدند اينها 

 .”کنيم خواهيم ديه بدهيم، داريم لطف می می
بهزاد مهاجر پس از تماس کوتاهی با خانواده خود در جريان اعتراضات مسالمت 

 روز بعد پيکر او در حالی تحويل  ۴٠خرداد ناپديد شد و  ٢۵آميز مردمی در روز 
 .خانواده اش شد که جای يک گلوله روی قسمت چپ سينه او وجود داشت

نيما نامداری که از سوی خانواده بهزاد مهاجر برای پيگيری شکايت و طرح 
 .دعوا در دادگاه، وکالت دارد از روند پی گيری اين شکايت سخن گفته است
بسياری از خانواده های کشته شدگان اعتراضات مردمی با طرح شکايت، 

خواهان معرفی و محاکمه قاتل فرزندان و عزيزان خود شده اند اما تاکنون به هيچ 
يک از اين شکايات رسيدگی نشده است و به برخی از خانواده ها گفته شده است 

 .که شکايات آنها مسکوت خواهد ماند
وقتی کسی به :"وی با بيان اينکه خانواده آقای مهاجر شکايت کرده اند، می گويد

طبيعی است که خانواده . است رسد جرمی رخ داده و جنايتی انجام شده قتل می
مرحوم بهزاد مهاجر . مقتول دنبال اعاده حق و شناسايی و مجازات قاتل باشند

گناه او چه بود؟ آيا حضور در . خرداد تير خورد و در دم کشته شد ٢۵روز 
 کرده که بايد به سوی او شليک  کار می خيابان جرم است؟ اصال ايشان چه
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متهمان سياسی به داخل زندان اوين به نحوی که متهم در داخل   انتقال دادسرای
صادر می شود تداعی   زندان تفهيم اتهام، دادگاهی و درنهايت برای وی حکم

برای هزاران تن از متهمان سياسی    کننده دادگاه هايی است که در دهه شصت
برگزارشد و کامال از مراحل بازپرسی عادالنه به دور بود وهيچگاه خانواده ها و 

صدها نفر از زندانيان . وکالی انها نتوانستند در جريان پرونده تاثير بگذارند
 .براساس احکامی که توسط چنين دادگاه هايی صادرشداعدام شدند

وکال موظف هستند در مرحله تحقيقات حاظر شوند و مطالبی را برای کشف 
اگر يک فرد غير . حقيقت يا دفاع از متهم يا اجرای قوانين به قاضی اعالم کنند

متخصص به نام موکل حضور دارد بايد در کنارش يک فرد حقوقی و متخصص 
. قانونی عدول کند، او مطالبی را بيان کند  وجود داشته باشد تا چنانچه قاضی

ای، مجرای قانونی رعايت نشود، ترديدی  وقتی در روند اين پرونده يا هر پرونده
يعنی تحقيقات بدون حضور وکيل مخالف . نيست که با اشکال جدی مواجه است

آيين کيفری و دادرسی است و مخالف قانون  ١٢٨است، مخالف ماده  ٣۵اصل 
 .حفظ حقوق شهروندی است

اسفندماه از تشکيل  ١۶در تاريخ   عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران،
“ بر اساس ضرورت”تشکيل اين دادسرا را   دولت آبادی  .دادسرای اوين خبرداد

کاهش هزينه “و نيز“ راهی برای رفع مشکالت و سرعت بخشيدن به تحقيقات“و 
هم اکنون پرونده بسياری از فعاالن سياسی و نيز زندانيان گمنام . دانسته بود ”ها

 .که در وضعيت بالتکليف هستند در اين دادسرا نگهداری می شود
 ” او درپاسخ به انتقاداتی که درخصوص تشکيل اين دادسرا و اينکه آن را

خوانده بودند گفته بود که اين حرف اشتباه است و کسانی که آن “دادسرايی امنيتی
دادستان عمومی و انقالب تهران  .را مطرح می کنند يا جاهل ويا مغرض هستند

ی سريع با جرايم ضدانقالب تشکيل  با بيان اينکه دادسرای اوين، برای مبارزه
اين دادسرا بر اساس روند اوضاع و به تدريج “ :شده و کامال قانونی است افزود 

جعفری دولت آبادی همچنين تاکيد کرده بود که در هيچ “ .به سامان خواهد رسيد
 .جای قانون عنوان نشده که دادسرا کجا بايد تشکيل شود

 ”دادسرای اوين برخالف قانون اساسی و غيرقانونی“
طی ماه های گذشته وکالی زندانيانی که دسترسی به پرونده موکالنش به دليل 
تشکيل دادسرای ياد شده نداشته اند تشکيل اين دادسرا را مورد انتقاد قرار داده 

 .اند
مينا جعفری وکيل تعدادی از بازداشت شدگان وقايع پس از انتخابات بخ کمپين 

اين اقدام مخالف قانون اساسی  ” :گفت که تشکيل اين دادسرا غيرقانونی است
قانون اساسی و قسمت مربوط به دادخواهی تاکيد شده است که  ٣۴در اصل . است

دادخواهی حق مسلم هر فرد ايرانی است و هر کس می تواند به منظور 
 ”.دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نمايد

همه افراد ملت حق دارند   قانون اساسی تصريح دادر که ٣۴بر اساس اين اصل 
دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچ کس را نمی توان از دسترسی به   به

بسيار بديهی است که   “:دادگاهی که به موجب قانون حق آن را دارد منع کرد
تشکيل دادسرای اوين بر اساس موازين حقوقی و به ويژه حقوق اساسی 

 ”.خالف و نقض قانون است ٣۴شهروندان و بر اساس اصل 
قانون اساسی که ”: مينا جعفری با اشاره به مواد قانونی در اين زمينه تاکيد کرد

وقتی در  .قانون مادر کشور است تصريح می کند که دادگاه بايد در دسترس باشد
قانون مجازات اسالمی می توان ناقضان اين  ۵٧۵دسترس نيست بر اساس ماده 

قانون مجازات  ۵٧۵طبق ماده . حق اساسی را مورد پيگرد قانونی قرار داد
اسالمی هرگاه مقامات قضائی يا ديگر مامورين ذيصالح برخالف قانون توقيف 

يا دستور بازداشت يا تعقيب جزائی يا قرار مجرميت کسی را صادر نمايند به 
انفصال دائم از سمت قضائی و محروميت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال 

 ”.محکوم خواهند شد
قانون مجازات اسالمی جمهوری اسالمی ايران، تخلفات  ۵٨٣تا  ۵٧٠مواد 

اين  ۵٧٠مقامات و ماموران دولتی و نحوه ی رسيدگی به آن را برشمرده و ماده 
قانون تاکيد می کند که هر يک از مقامات و مامورين دولتی که بر خالف قانون، 
آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی 

محروم نمايد عالوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تاپنج سال از مشاغل 
 .دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران درخصوص از بين رفتن استانداردهای 
ادامه چنين . حقوقی روند دادرسی در ايران همچنان عمقيا ابراز نگرانی می کند

روندی برگزاری دادگاه های عادالنه را عمال غيرممکن کرده و جمهوری 
اسالمی را بيش از پيش از استانداردهای اجرای قانون وحقوق بشر که طبق 

 .قانون حقوق بين الملل متضمن اجرای آن است دور می کند
 

 دادسراي ويژه زندان اوين را تعطيل كنيد
 
 
 
 
 

 
کمپين بين المللی حقوق بشر درايران امروز از قوه قضاييه خواست فورا فعاليت 
دادسرای ويژه تازه تاسيس درزندان اوين را که بازجويان و قضات را در داخل 

های زندانيان را به روند دادرسی  و دسترسی وکال وخانواده   زندان قرار ميدهد
  .غيرممکن می کند متوقف کند

دادسرای جديدالتاسيس زندان  ” :هادی قايمی سخنگوی کمپين دراين زمينه گفت
را روندهای قضايی با توجه به مسدود کردن   اوين نفوذ وزارت اطالعات

چنين اقدامی به . دسترسی وکال به موکالنشان وپرونده های آنها افزايش داده است
بازجويان و نيروهای امنيتی اجازه می دهد تا به سوء استفاده از چنين نهادی 

 ”.بپردازند که خود برخالف قانون است
جمعی از وکالی پرونده زندانيان سياسی به کمپين بين المللی حقوق بشر درايران 

گفتند که رسيدگی به پرونده زندانيان سياسی دستگيرشده پس از انتخابات 
دردادسرای زندان اوين، عمال رابطه آنها وخانواده های موکالنشان را با قضات 

به گفته برخی از اين وکال بيم اين می رود که وزارت اطالعات . قطع کرده است
توصيه چنين اقدامی راصورت داده تا بتواند نفوذ بيشتری برروند تصميم گيری 

در دستگاه قضا داشته باشد و دست خانواده ها ووکالی انها را از پرونده ها کوتاه 
 .کند

نسرين ستوده وکيل درتهران به کمپين بين المللی حقوق بشر درايران گفت که پس 
از تشکيل دادسرای اوين و انتقال پرونده های موکالنش به اين مکان اقدامی 

ستوده درباره . ارتباط وی و خانواده های موکالنش با قضات غيرممکن شده است
قضات در محيطی که کامال تحت نظارت وزارت ”  :خطرات چنين اقدامی گفت

اطالعات اداره می شود مستقر شده اند و در طی تحقيقات مقدماتی که بايد گفت 
سخت ترين دوره يک متهم را در زندان تشکيل می دهد، کامال بازپرس ها که 
قضات دادسرا محسوب می شوند، کامال اطالعاتشان فقط از طريق ماموران 

اطالعات داده می شود ونه وکيل می تواند به اينها اطالعاتی را برساند نه 
 ”.خانواده متهم

مينا جعفری با اشاره به نمونه های عينی که از حق دسترسی به پروندهی موکلين 
فعالينی همچون مريم قنبری، کوهيار گودرزی،   اش محروم شده است به پرونده

درسا سبحانی، سعيد جاللی فر اشاره کرد که با توجه به اين که دادسرا در داخل 
اين ”: زندان بوده است امکان مطالعه محتويات پرونده برای وکال وجود ندارد

مشکلی است که مورد سوال خانواده های بازداشت شدگان نيز قرار دارد چرا که 
کاش چنين . از وکيل انتظارات به جايی دارند که وکال نمی توانند براورده کنند

مواردی را اعالم کنند که خانواده های بازداشت شدگان نيز بدانند که در چنين 
شرايطی وکيل هيچ امکانی برای پيگيری و استيفای حقوق بازداشت شدگان 

وقتی دادستانی که بايد اولين مکان برای رعايت و استيفای حقوق ملت و . ندارد
حامی آنان باشد در چنين جايگاهی وارد عمل نمی شود به چه کسی می توان 

 ”رجوع کرد؟
فريده غيرت وکيل برخی از دستگيرشدگان بعد از انتخابات با ابرازنگرانی های 

ما وکال هيچ دسترسی به دادسرای زندان اوين نداريم و ”: مشابهی به کمپين گفت
در نتيجه . نه تنها وکال بلکه خانواده ها هم اجازه ورود به داخل زندان را ندارند

که قبال می توانستيم از پرونده ها به دست   ما حتا همان خبر ساده و ناقصی را
 ”.بياوريم، ديگر امکان چنين کاری هم وجود ندارد

پيش از اين خانواده ها برای ديدن بازپرس ها و داديارها به محل خدمت آنها که 
در دادگاه انقالب مستقر بود مراجعه می کردند و با بازپرس صحبت می کردند و 

روانی متهم با قاضی صحبت   راجع به شرايط اجتماعی و خانوادگی و روحی و
می کردند و قاضی هم يا تحت تاثير اين صحبت ها قرار می گرفت يا قرار نمی 

اما االن اين بازپرس ها در زندان اوين مستقر شده اند و ديدن آنها کار  .گرفت
غير ممکنی است و اين بخش طبيعی روال دادگاه عمال به دليل دردسترس نبودن 

چنين روندی عمال ”: ستوده همچنين گفت .قضات وداديارها مخدوش شده است
 ” .دفاع از متهمان را غيرممکن کرده است
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 مصاحبه ها و مقاالت

که در برابر بيمارستان ميالد به اعتراض گرد آمده بودند از دويست تن باال 
نرفتند و از اول صف که دکتر ملکی بود و مهندس سحابی تا ميانه ها که فريبرز 
رييس دانا بود و علی افشاری و دانشجوهای جوان تا ديگرانی که هم اکنون مانند 

بيشترشان را . عماد باقی به زندان اندرند يا به سرنوشت هائی مانند گنجی مبتال
آن زمان از خود پرسيدم يعنی . می شناسيم، حاضران هميشگی اين غمکده ها را

برای وداع با بابی ساندز امروز ايران و حضور در صحنه ای چنين جانگزا و 
 .شهادت بر چنين از جان گذشتگی در شهری نه ميليون نفری، تنها دويست نفر

پس از آن که اکبر گنجی، با همه اکراهی که داشت به خواست سياسيون و اهل 
اصالح در خارج ماند، باز طرح هائی به ميدان آورد که گرچه نتوانست همه 

ايرانيان در تبعيد را به خود بخواند و دور هم گرد آورد اما کوشيد فضايی بسازد 
که در داخل کشور، محدوديت های امنيتی و پليسی از دسترش اصالح طلبان و 

به نامداران عرصه علم در جهان سر زد، با آنان . آزادی خواهان دور می دارد
 .موفق بود يا نبود سخنی ديگرست. گفت و شنيد، طبعش آرامی ندارد و آرام نماند

. اگر عملکردهای غرب را می شناخت بی شک حاصل کارش به از اين می بود
اصل آن است که گنجی به هزار حسن و ده عيب که دارد، اما راستگوست، حتی 
زمانی که تکروی می کند و دافعه دارد باز صداقتش قابل انکار نيست، دلبستگی 

گاه فغان . عميقش به رستگاری جامعه ای که از آن برآمده جای ترديد ندارد
دوستان و همراهانش از گفته ها و نوشته های او به هوا رفته، زمانی سخنش را 
نابهنگام و دور از مصلحت ديده اند اما نشنيده ام کسی وی را متهم کرده باشد که 

 .ريا می کند يا قصد بازارگرمی دارد
جايزه معتبری که به اکبر گنجی تعلق گرفت، نشانی است از شناخته شدن ارزش 

اين جايزه بی . حرکت آزادی انديشی و دموکراسی خواهی ايرانيان برای جهانيان
گمان به گنجی فرصت خواهد داد تا چنان که می خواهد طرح های خود را برای 

ديده ايم که پيش از اين اهدای جايزه . مبارزه با خودکامگی روان تر جلو ببرد
خانم عبادی از . نوبل صلح به بانوی ايرانی شيرين عبادی چه امکان های تازه داد

همان سال تاکنون از پا نايستاده، بيشتر ديگرانی که جايزه نوبل صلح را گرفته 
اند ديده ايد که حرکتی ندارند اما خانم عبادی چرا از اين جايزه فرصتی تازه و 
 .موقعيتی افزون ساخته است برای پيشبرد اهدافی که همواره در سر داشته است

او همچنان حکايت چالش آزادی خواهانه ايرانيان را در اين سو و آن سوی جهان 
چنان که محقق دردکشيده مهرانگيز کار، . به نقل می آورد و زنده نگاه می دارد

بعد از تبعيد دمی فارغ از دغدغه عدل و تساوی حقوقی آدميان نيست گيرم زنانی 
که ديده بودم از بامدادان در راهرو دفترش گرد می آمدند تا مگر وکيلشان داد 

چنان . آنان را بستاند اينک سال هاست که با در بسته دفتر وی روبرو می شوند
که در ماه های اخير جوايزی که به شادی صدر نسل ديگر از زنان حقوقدان 

ايرانی تعلق گرفته راه را برای کاری مشابه گيرم از مسيری ديگر هموار می 
پروين اردالن و ديگر مدافعان حقوق زن در ايران نيز از اين کليت جدا . دارد
بدگوئی مدام رسانه های تندرو داخل کشور از شيرين عبادی، مهرانگيز  .نيستند

کار، اکبر گنجی و شادی صدر خود بهترين گواه است که کوشش های اينان موثر 
همان ها که اگر موقعيتی علمی و جهانی به نصيب برده اند صرف . افتاده است

و . همان مبارزه ای شده است که به هجرت و تبعيد خودخواسته دچارشان کرده
 .از اين همه جز تداوم و اوج گيری جنبش مدنی مردم ايران بر نمی آيد

 گويا نيوز: منبع

 جايزه گنجي از دو چشم
 مسعود بهنود 

 
 
 
 
 
 

شدن  ی معتبری که به اکبر گنجی تعلق گرفت، نشانی است از شناخته جايزه
اين . خواهی ايرانيان برای جهانيان انديشی و دموکراسی ارزش حرکت آزادی

های خود  خواهد طرح گمان به گنجی فرصت خواهد داد تا چنان که می جايزه بی
 تر جلو ببرد  گی روان را برای مبارزه با خودکامه

اهدای جايزه معتبر ميلتون فريدمن به اکبر گنجی، که چنان که گفته می شود بعد 
از جايزه صلح نوبل در زمره معتبرترين تحسين هايی از اين دست قرار دارد، 

 .آدمی را وامی دارد تا با چشمی گريان و چشمی خندان خبر را بشنود
چشمی گريان از آن رو که اين فالت مصيبت خيز، سال ها و سده هاست که در 
گير چالش برای پذيرش دستاوردهای مدرن بشری مانده است، در مرحله چالش 

چرا همچنان بزرگ ترين خبر ما برای جهانيان مبارزات حق . سنت و مدرنيته
. طلبانه ايرانيانی است که بايد از جان بگذرند تا جهانشان بشناسد و قدر ببيند

کجاست سهم ما ايرانيان در ميان عالمان و کاشفان، صلح سازان، يکی که محمد 
خاتمی بود و طرح گفتگوی تمدن ها آورد ديديد که توسط سياه انديشان از کرده 

اما کجاست نام های ايرانی حتی بر روی . پشيمان شد گرچه جهان نشد
محصوالت صنعتی جهانگير، بگو نوعی آدامس، بگو نوعی نوشابه ای، بگو مدل 

لباسی، بگو يک مدل رياضی، بگو يک مارک ماشين حساب، بگو يک نوع 
بعد از الکل کدام ساخته متداول بشری از اين خاک در دفتر . ماشين رختشوئی

  .هستی به نام ما ثبت است
به ويژه اين ها را در روزگاری به ياد می آوريم که نام ايرانيان حتی در 

نمايشنامه ها و فيلم های هاليوودی هم شد مالزم با تروريسم و معامله هسته ای 
ما داريم در ذهن . با گفتن اين که جنگ روانی است مشکل حل نمی شود... و

 .جهان به اين عناوين حک می شويم
چشمی گريان از آن رو که نام صدها ايرانی در پشت تحقيقات معتبر، جوايز 

علمی، پيشرفت های دانشگاهی و موسسات پيشرو علم مدرن هست، اما 
بيشترشان تبعيدی يا نسل دوم ايرانيان هستند با تابعيتی ديگر، بيشتری فارسی 

 .نمی دانند و اين موقعيت را بعد از هجرت از خانه پدری کسب کرده اند
چشمی گريان از آن رو که جز سخنان ياوه و رجزهای خالی از وجه برای جهان 
خبری نمی سازيم، چه وقتی آخرين پادشاه دست در جيب باالی کتش می خواست 

به چشم آبی ها درس حکومتداری بدهد بی آن که مردمانش را خوب بشناسند و 
بداند که آن ها چه می خواهند، چه سی سال اخير که مديران جامعه با کپی 

برداری از يکی از قديمی ترين روش های قبيله داری با سياست خارجی ضعف 
هر چه عقب تر می افتند بر ارتفاع ادعاها و . کارآمدی را می پوشاند
به زبانی تهرانی ها [با يک سياست خارجی بحران زا . شعارهايشان می افزايند

بحران به وجود می آورند و آن شرايط هيجانی را بهانه می کنند برای ] انگولکی
هم متحد نگاه داشتن مردم پشت سر قدرت موجود و برانگيختن غرور [دو کار 

اين که آخرين نمونه از اين نوع ]. آن ها، هم پوشاندن ناکارآمدی و فسادشان
اين که ايدی امين . حکومتداری با جامعه عراق چه کرد ظاهرا مشکل اينان نيست

که تخت خود بر دوش تاجران انگليسی گذاشت سرانجام چه حاصل برد و به 
مردمش چه داد موضوعشان نيست، حتی اين که حاصل چهل سال غرورفروشی 

معمرقذافی با مردم ليبی چه کرده و هم اکنون سيف االسالم پسرش به کدام معامله 
 .مشغول است به ظاهر همتايان وی را نگران نمی کند

و خبر جايزه معتبر بين المللی برای اکبر گنجی را با دلی خندان می توان پذيرفت 
. از آن رو که نشان از آن دارد که جوانان و نسل آزادی طلب ايرانی تنها نيستند

 .خبر می رسد که از يکی از اين گوشه ها، کسانی صدای شما را شنيده اند
اکبر گنجی به حق يکی از پايداران بر سر عهدی است که از بيست و چند سال 
پبش گروهی از بچه مذهبی ها با خود و خدای خود بستند تا ظلم را تحمل نکنند 
حتی اگر از جانب همراهان سابقشان باشد و از سوی نظامی که در ابتدا و در 

او وقتی از ايران به در آمد که ديگر به راستی جايش . نوجوانی خواستارش بودند
مگر نه که جان . نبود و جانش فقط داشت هزينه و هيزم آتشی کم فروغ می شد

های عزيزی همچون پروانه و داريوش فروهر يا سعيدی سيرجانی با رفتن 
من اين را روزی به خود گفتم که . جانسوزشان موجی چنان برنينگيختند که بايد

 گنجی به دليل اعتصاب غذا در حال مرگ بود و ما سخت نگران او، و همه آن ها 

 هزار دالري فريدمن براي  500جايزه 
 اكبر گنجي
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های در پيش گرفته  بودِن شيوه" هزينه کم"توجه کرد و هم اينکه بايد بر " آيد برمی
 . شده تاکيد داشت

اين يعنی به . جنبش سبز بدون شهيد و زندانی وقهرمان هم بايد بتواند پيروز گردد
ما به عنوان يک جنبش امروزی و مدرن . ای مدنی و مدرن پيش بردن مبارزه
ی اسلحه  قدرت از لوله: "کنيم که ديگر گذشت روزگاری که ثابت کرديم و می

گردانند و جنبش  جهان امروز را آگاهی و منطق و اطالعات می." آيد بيرون می
 . ها تکيه زده است ما بر اين

شان کاسته گردد،  تمام سبزها بايد فعال باشند و نگذارند سر سوزنی از فعاليت
هايی که تا ديروز امکان مبارزه وجود داشت و امروز ديگر  حتی اگر از راه

با هر موقعيت جديد، بايد تاکتيک . هايی ديگر کوشيد امکانش نيست، بايد به راه
مان بزرگ و  الزم نيست که کارهای ما و اعتراضات. ای را اتخاذ نمود تازه

چشمگير باشد، يک خط سبز بر روی ديواری، يک عالمت پيروزی سبز بر 
ی جنبش به هر نحوی با استفاده  روی اسکناسی، يک نشان دادن حضور زنده

يا تجمعاتی از پيش تعيين شده، بدون . حتی از سبزی برگ درختان بعنوان نماد
استفاده تا حداکثر ممکن از . هايی شعار و حتی نمادهای سبز در ميادينی و پارک

کمک به همديگر در سطح شهر و نشاندادن . ها های روشن در لباس رنگ
دوری گزيدن از تمام تجمعات دولتی، و به يک کالم . همبستگی مردمی با هم

اگر او : ايستادگی در برابر هر آنچه که مظهر فرهنگی و رفتاری اين رژيم است
پراکنی بر سراسر شهر است، پرچِم شادی و خنده و موسيقی و گل را  خواستار غم

در برابرش برافراشتن، اگر او خواستار هر چه بيشتر شدن فاصله بين آحاد مردم 
های دوستانه  آيی است و تفرقه، هر چه بيشتر بر ايجاد جو اعتماد و گردهم

 . کوشيدن
اگر او خواهان برافروختن خشونت در ميان خود مردم و در برخوردشان با هم 

نگاه کنيم و در " همدرد مشترک"است، تالش نماييم که به همديگر بعنوان يک 
هر ميزان از تبلور رفتار انسانی ما با هم، . برخوردهامان با هم با گذشت باشيم

 . ست بشری ايست بر ارکان اين رژيم ضد حقوق لرزه
برای آنکه ساختمانی را فرو ريخت، الزاما نبايد با ديناميت به سراغ آن رفت، 

شود يک بنا را آنقدر لرزاند تا ديگر  های امواج صوتی و آرام هم می حتی با لرزه
رهبران جنبش سبز بايد در راستای ايجاد . توان سرپا ايستادن را نداشته باشد

ی استبداد مذهبی  های خفيف اما هميشگی و پيوسته بر اندام اين بنای کهنه لرزه
 . فعال باشند

ست و نه يک جنبش  فقط نبايد فراموش کرد که جنبش سبز يک جنبش مدنی
شکست جنبش انقالبی ممکن است، اما تا کنون تاريخ بخود نديده شکست . انقالبی

بهمين دليل امکان شکست خوردن ما نيست، ما در مسابقه با . يک جنبش مدنی را
آشکار است که روزگار دردآوری را داريم از سر . زمان نيستيم، وقت داريم

کن  ميگذرانيم، اما شتابزدگی در رفع بهر گونه و نوِع اين روزگار ، باعث ريشه
هايی  بايد شکيبا بود و گام. مان نخواهد شد کردن هميشگی آن از تاريخ ميهن

 . برداشت که از امروز جلوی تلفات فردای بعد از پيروزی گرفته شود
خوريم،  مان را می همانگونه که امروز، چوِب اشتباهات گذشته: شک نبايد داشت

که هشيار  در آينده نيز بايد تاوان خطاهای امروزمان را پس بدهيم، اين است
مان در آينده کمتر خواهد  باشيم، هر چقدر امروز بهتر تدارک ببينيم ميزان تلفات

بود، در آينده ای که ديگر امکان بازگشت به امروز و تصحيح رفتارمان را 
 . نخواهيم داشت

های داخلی و يا چندپاره  سرنگون کردن اينان و در عوض، افتادن به دام جنگ
های مردم و کشته شدن بخش بزرگی از مردم و  بين اقليت  شدن کشور و درگيری

ما نبايد به سوی شعار . ويرانی، نه تنها هنر چندانی نيست که ويرانگر هم است
بايد قيمتی که . برويم »پيروزی بر حاکميت واليت مطلقه فقيه به هر قيمتی«

ميپردازيم متناسب باشد با چيزی که بدست خواهيم آورد، اين است رمز مبارزات 
 . ما با کمترين هزينه اين جهنم را پشت سر خواهيم گذاشت. کم هزينه

 هاي خفيف  لرزه
 بهرام حسين زاده 

 
با گذشت ده ماه از انتخابات بيست و دوم خرداد و آغاز اعتراضات، گويی 

اکنون زمانی فرارسيده که جنبش سبز در يک تعمق ژرف، به چگونگی 
نماياند و  زمانی که آرامشی فراگير در ظاهر را می. انديشد  ی کار خود می ادامه

" موقعيت"دريافتِن . ست برای يافتن و دريافتن در درون و اعماق جوششی
هايی هر چه  ای که با اعتالی جنبش بوجود آمده است و يافتن راه تازه
 . ای آزاد و دموکراتيک تر برای عبور به آينده تر و بنيادی هزينه کم

طی اين دوران، آنچه که رخداد، علنی شدِن اعتراضات وسيعی از مردم کشور 
ساله  قفلی سی. تواند بگويد که صدای مردم را نشنيده است ديگر کسی نمی. بود

 . از زبان مردم برداشته شد
ی خود داشت، ديگر  ای در ارزيابی کارنامه اگر حاکميت کمترين شک و شبهه

اگر . ای از رفوزگی، راهی ندارد بجز اعتراف به شکست با ديدن چنين نمره
که : کرد داشت بايد اعتراف می ی آخرين پادشاه ايران می شرافتی حتی به اندازه

 . صدای اعتراض شما را شنيدم
رو در روی رژيمی که عزم جزم کرده تا نهايت . ايم و حاال ما در اينجا ايستاده

خواهيم  سبعيت و قساوت را به منصه ظهور برساند و در مقابل، ما نيز می
نمادی از جنبشی مدرن باشيم که پاسدار آزادی و عدم خشونت و تنوع و تکثر 

 . ای انسان و جامعه است و حقوق پايه
ست که رشد و شکوفايی هر چه بيشتر و "رمزی"شکيبايی و استقامت، 

هايی  تواند آسيب کند و در عوض شتابزدگی می تر جنبش سبز را تامين می عميق
ی  ی بازی ما، بلکه قاعده اين نه تنها قاعده. سنگين بر اين جنبش وارد نمايد

توانست برايش  اگر او می. باشد تحميل شده از جانب ما، به بازی حريف هم می
های  همان شکل سرکوب خشِن کشتارهای خيابانی، و تجاوز و شکنجه

های اتخاذ شده از سوی جنبش اعتراضی سبز،  کهريزکی مطلوب بود، اما شيوه
ما نيستيم : اين يعنی. او را نيز وادار به تبعيت از قواعد مبارزه ما کرده است

کنيم، بلکه او را به زمين خودمان کشانده و قواعد و  که در زمين او بازی می
ست در روند  اين گام بزرگی. نماييم را به او ديکته می  های مبارزه شيوه

مانده  هايی متمدنانه را بر نيروهايی عقب اينکه بتوانی شيوه: مبارزات اجتماعی
ها روزی نه چندان دور با واقعيت وجودی خود  اين شيوه. تحميل کنی

اما . سرکوبگران سر ناسازگاری خواهند گذاشت و او را زمينگير خواهند نمود
راه ديگری هم ندارند، اينگونه استفاده از تمام امکانات تکنولوژيکی مدرن و 
فرستادن کوچکترين جنايات ايشان به پيش چشم جهانيان و اينهمه ارتباطات 

گذارد که اينان در سرکوب  المللی، نمی های بين نزديک و ملموس با رسانه
بيند صبوری و  ی خود، دستی باز داشته باشند، و جهان هم می وحشيانه

 . شکيبايی ما را
ای  های بزرگ و توفنده اما اکنون دورانی ميرسد که امکان استفاده از حرکت

گر چه که ما بايد با اين تنگ کردن عرصه . شود ها کمتر می مانند راهپيمايی
برای به خيابان آمدن و اعتراض در پيش چشم جهانيان مقابله نماييم ولی 
فراموش نکنيم که رژيم نيز اين را بخوبی دريافته است که بجای بگير و 

ها جلوگيری  ببندهای سبعانه بايد راهی بيابد که از حضور ميليونی در خيابان
ها در  ها و تصاوير حضور ميليونی مردم بر خيابان کند، زيرا اين عکس

تر  اعتراض عليه جمهوری اسالمی است که هر روز و هر روز سبب منزوی
همين حضور خيابانی مردم، . شود شدن بيشتر رژيم و تحقير آن در جهان می

طرف، از رژيم شده و  در داخل کشور نيز سبب رويگردانی حتی نيروهای بی
نژاد در سفرهای استانی و  جمعيت از احمدی فروغ و بی های کم استقبال

 . اش، نشانی از همين تاثيرگزاری است شهرستانی
هشيار شدِن رژيم که پيامد آموختنش از گذشت زمان و وقايع است، بايد بما هم 

بايد از . توان هميشه و به يک شکل و شيوه مبارزه کرد اين را بياموزد که نمی
بايد بر هر کس و بر هر قشر اجتماعی، . های اعتراض استفاده نمود تمام شيوه

آنگونه که دانشجويان . هايی از مبارزه را پيشنهاد کرد که در توانش است شيوه
. بايد باشد" بازار"کنند چيزی بجز اعتراض اهالی  و جوانان اعتراض می

بايد فکر . معلمين را نبايد موظف کرد به اينکه مانند کارگران اعتراض کنند
کرد و يافت که هر فردی از جامعه در تناسب با وضعيت خاص خود او، به 

ی  نمايد؟ به هر ميزان که بتوانيم پهنه" اعتراض"تواند  چه نحوی می
سازيم و از اشکال گوناگون برای نشان دادن " متنوع"اعتراضات مردم را 

به حکومت استفاده نماييم امکان اينکه حکومت بتواند در تمام " عدم تمکين"
 . ايم ها با جنبش مردم سرشاخ بشود را کم کرده اين عرصه

 از چه کسی چه کاری "تر کردن مبارزات، بايد هم به اينکه  برای همگانی
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آنچه در ذهنيت آنان تا به امروز تغيير نکرده است . و اخالقی گذشته می باشند
فکر و ذهنيتی که نه بدنبال . همانا طرز فکر و ديدگاه سياسی حاکم بر آنان است

آزادی بلکه بدنبال قدرت است، نمی تواند بدنبال استقرار و بناسازی دولتی قانون 
مدار و جامعه ای حقوق مدار باشد هر چند که در حرف و شعار مدعی حقوق 

در نگاه سياسی اين جماعت، چون قدرت همواره پيروز . بشر و دمکراسی شود
بنابراين مردم در ديدگاه نظری و . ميشود و نه مردم؛ اصل برای آنان قدرت است

عملی آنان جائی ندارد و بدين خاطر پيوسته آنان در پی کسب قدرت سياسی و 
مردم که يکی از ) عموم(حاکميت بر مردم هستند نه استقرار حاکميت جمهور 

 . 1اصول اساسی دمکراسی است
سال نکبت فراگيرجمهوری اسالمی در تمامی  31اين افراد و عوامل بعد از 

زمينه های سياسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بين المللی، قضائی، محيط 
همين نظام را با شراکت و قدری تعديل می خواهند و ... زيستی، توريستی و

همچون تمامی نخبگان سياسی قدرت پرست، نه کاری به مردم دارند و نه از 
 . حقوق شهروندی و ملی آنان سخنی در ميان می آورند

به گفتار اخير دو رهبر فکری اصالح طلبان يعنی آقايان هاشمی و خاتمی رجوع 
می کنيم تا نشان دهيم دغدغه آنان فقط حفظ نظام استبدادی حاکم است و ناراحتند 

 . که چرا مثل سابق سرگردگان نظام متحد نيستند
طلبان در شرايط کنونی، اصل نظام و  خاتمی با تاکيد بر اينکه نگرانی اصالح

اصالحات چيزی جز اين نيست که «انقالب اسالمی و ايران است، يادآور شد 
اصل نظام و چارچوب را قبول داريم و معتقديم اگر مسائلی و انحراف هائی هم 

ويا در ديدارها که به . 2»وجود دارد، با همين معيارهای موجود اصالح شود
اهللا اکبر هاشمی رفسنجانی،  مناسبت تبريک سال جديد صورت پذيرفت، آيت

: ترين توصيه خود به فعاالن سياسی کشور دانست و گفت ترميم اختالفات را مهم
با توجه به شرايط داخلی و خارجی، حفظ نظام جمهوری اسالمی، اهميت «

بسزايی دارد و در سال جديد نياز به اعتمادسازی در فضای سياسی کشور 
های  از فاصله گرفتن دل«: رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت. »داريم

دلسوزان نظام نگرانم و اگر با يکديگر متحد گرديم با توجه به شرايط کشورهای 
 . »3توانيم محور ثبات در منطقه باشيم اطراف می

پايه گذاران و حاميان رنگارنگ نظام والئی که هدفی بجز اصالح همين نظام و 
بقول آقای خاتمی، با همين معيارهای حاکم ندارند، در اين شرايط حساس 

کشورمان نه تنها حاضر نيستند مسئوليت خود را در استقرار و گسترش استبداد 
مذهبی و فالکت روزافزون ايران و ايرانيان تقبل کنند، بلکه به اقتضای منافع 

شخصی و گروهی خود، تالش دارند واقعيت های گذشته را رنگ آميزی نمايند و 
با تحريف و جعل تاريخ از روشن ساختن نقش خود در بازسازی ستون پايه های 

 . قدرت جلو گيری به عمل آورند
تا چه زمانی بايد بخش وسيعی از تحصيلکردهای ما به مسائل و مشکالت عديده 

کشورمان و نقش خود در ايجاد استبداد غير مسئوالنه برخورد کنند و هيچگاه 
حاضر نباشند کوچکترين انتقادی را به گذشته و حال خود انجام دهند و انتقادی را 

بپذيرند؟ بعنوان نمونه آقای سروش در انتقاد به نقشش در شورای انقالب 
البته اين خصلت متعلق به غالب . 4فرهنگی، به منتقدين خود ناسزا می گويد
 . تحصيکرده ها و روشنفکران ايرانی است

در يک قرن گذشته، مردم ايران در سه جنبش همگانی برای رهائی از ظلم 
وجور و استبداد شرکت کرده اند و هر سه بار اين جنبش ها توسط بخش وسيعی 
از تحصيل کرده های ايرانی از چپ و راست تا مذهبی و غيرمذهبی به استبداد 

. و هر سه بار مردم ترانه مرغ سحر را خوانده اند تا ناله سر کند. ختم شده است
آيا وقت آن نشده است مرغ سحر مردم ايران بجای ناله، آواز دلنشين سر دهد؟ آيا 

وقت آن نشده است که مملکت ما بجای عقب رفت بيشرفت کند؟ قدری به جهان 
بنگريم و خود را با چند کشور مسلمان مثل ترکيه، مالزی، اندونزی و مراکش 

آنچه مسلم است ما نمی توانيم . مقايسه کنيم تا متوجه شويم چقدر عقب رفته ايم
ولی بايد . خود را با پيشرفتهای دوبی و قطر و عربستان سعودی مقايسه کنيم

آيا اين عقب رفت . بگويم ما از مراکش و ترکيه بی نفت هم عقب افتاده تر هستيم
و ايستائی علتی جز باز توليد مرتب استبداد می تواند داشته باشد؟ استبدادی 

تاريخی که همواره بخش عمده ای از تحصيکرده های ما حامی و توليد کننده آن 
در سلسله نوشتارم در اين زمينه سعی می کنم به بررسی نقش برخی از . بوده اند

بپردازم تا نشان دهم متاسفانه ذهنيت سياسی اين افراد بعد  57آنان بعد از انقالب 
 . از سی و يک سال تغيير چندانی نکرده است

آقای حسن يوسفی اشکوری که منزلتی در ميان تحصيلکرده های ايرانی دارد، 
سال که جنايات خمينی و يارانش بر عليه مردم، برای همه آشکار  31بعد از 

گشته اند و خود شخصًا به زندان افکنده شده اند و ظلم ها بر ايشان وارد شده 
است، از کودتای خمينی و يارانش مثل بهشتی، رفسنجانی و خامنه ای بر عليه 
 . 5آقای بنی صدر دفاع می کند و می گويد استيضاح بنی صدر درست بوده است

 چه كساني بودند 57عوامل بازسازي استبداد، بعد از انقالب 
 فريد راستگو )  2( 

 
جنبش آزاديخواهانه مردم ايران بار ديگر پس از سی سال اشغال کشورمان 
توسط استبداد واليت مطلقه فقيه، با همان مطالبات و خواست های سياسی، 

بدين جهت ضروری . به حرکت در آمده است 57اجتماعی و اقتصادی سال 
است برای جلوگيری از به انحراف کشيدن اين جنبش، نيروهای آزاديخواه و 

را برای جوانان و  1357دمکرات، چگونگی باز سازی استبداد بعد از انقالب 
 . نسل جديد فعاالن سياسی کشورمان بازگو کنند

تاريخ گذشته را بايد شناخت و از آن درس گرفت، چون هيچ آينده ای بدون 
بايد فهميد و روشن کرد چه کسانی و چگونه در طی سی . گذشته متصور نيست

سال مرتکب خيانت و جنايت بر عليه مردم ايران شدند و خسارات جبران 
 ناپذيری به کشورمان وارد ساختند؟ 

پس شهروندان و کوشندگان راه دمکراسی، بايد بدانند منافع شخصی و گروهی 
زمانی با منافع ملی در تضاد قرار می گيرند که حقوق جمعی ملتی ناديده 

 . انگاشته شود و حقايق از مردم پنهان بمانند
در بخش اول گفته شد که مردم و تحصيکرده ها در بازسازی استبداد بعد از 

نقش و مسئوليت داشته اند و گفتم مردمی که برای خود حقی قائل  57انقالب 
چون حقوق ذاتی و انسانی خود را . نيستند در بازيافت استبداد مسئوليت دارند

الجرم مردمی که از حقوق انسانی خود چشم پوشی می کنند . ناديده می انگارند
افراد بی حقوقی هستند که قدرت و رهبری خود را آگاهانه يا ناآگاهانه به 

ديگری سپرده اند و چنين مردمی يک روز تحت واليت شاه و روز ديگر تحت 
واليت فقيه مطلقه و چه بسا روزی ديگر تحت واليت فرد ديگری قرار می 

تا زمانيکه مردم به حقوق ذاتی خود احاطه نداشته باشند و ندانند که اين . گيرند
حقوق نه دادنی و نه گرفتنی هستند، همواره ديگری او را کنترل و برايش 

مردم بی حقوق مردم بی استقالل و بی اعتباری ميشوند که . تصميم می گيرد
جان و مال و ناموسشان در يد کسی مثل ولی فقيه قرار می گيرد همچنان که 

پس مردم در بازسازی استبداد مسئول اند و نمی . امروز قرار گرفته است
تا زمانی که مردم . توانند بگويند ما مسئول استبدادی نيستيم که بر ما حاکم است

فرهنگ آزادی را جايگزين فرهنگ اطاعت نکنند، تا زمانيکه مردم به حقوق 
خود به عنوان انسان و به حقوق جمعی خود بعنوان جامعه و به حقوق خود به 
عنوان يک ملت آگاه نباشند يکی از زمينه سازان باز سازی استبداد محسوب 

 . می شوند
 . در بخش اول همچنين به نقش تحصيلکرده ها در بازسازی استبداد اشاره کردم

اما اکثر تحصيل کرده های ما مسئوليت . آشکار است که انسانها خطاپذيرند
چرا؟ چونکه برای مردم . اعمال و گفته های گذشته خود را نمی پذيرند

از سياسيونشان تا طنزگوی شان، از روزنامه نگارشان تا . اعتباری قائل نيستند
.... فيلسوفشان، از سينماگرشان تا آخوندشان، از محققشان تا تاريخ نويسشان و 
. جعليات می سازند و می بافند که تو گوئی برای خود هم اعتباری قائل نيستند

و اگر فردی هم از روی دلسوزی و تحقيق بخواهد به اعمال آنان اشاره کند و 
در اين زمينه مطلبی بنويسد، ديگران به او حمله می کنند که حاال چه وقت 

ملتی که برای خود اعتباری قائل نيست . طرح اين سئواالت و مسائل است؟
 . چرا جاعلين و قدرت پرستان بايد برای آنان اعتباری قائل باشند

زيرا جامعه دمکرات را . شهروند دمکرات کسی است که مسئوليت پذير باشد
شهروندی که . شهروندان دمکراتی می سازند که مسئول و مسئوليت پذير باشند

مسئوليت اعمال و گفتار گذشته و حال خود را بعهده نگيرد و تالش ننمايد تا 
جبران مافات کند و خود و تفکراتش را تصحيح کند، مسلم است که خطاهای 

 . گذشته خود را زمان ديگری به نوع ديگری تکرار خواهد کرد
آيا کس يا کسانی که در . قبول مسئوليت جزء قواعد ابتدائی دمکراسی است

گذشته حقوق مردم را پايمال کرده اند و در سرکوب و کشت و کشتار آنان 
همدست مستبدين بوده اند بدون برخورد مسئوالنه به گذشته خود می توانند به 
قواعد دمکراسی پای بند باشند؟ آيا افراد و گروههائی که زمانی عصای دست 
خمينی بودند و در استقرار استبداد مذهبی نقش بسزائی ايفا کردند و مسئوليتی 
در قبال اعمال و گفتار گذشته خود بعهده نمی گيرند، می توانند عمًال معتقد به 

 آزادی و دمکراسی باشند؟ 
سال از استقرار جمهوری فاشيستی اسالمی اين افراد و  31بعد از گذشت 
چه در داخل و چه ) جمهوری اسالمی خواهان مذهبی و سکوالر(همرزمانشان 

در خارج ايران، عليرغم اينکه رهبران فکريشان از قدرت حاکمه تصفيه شده 
 اند، از گذشته تجربه نگرفته اند و کم و بيش دارای همان ذهنيت و نگاه سياسی 
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از نظر آقای گنجی، زندان اوين از زمانی . زندان و زندانی هم مطرح ميشود
او بايد بداند در بين . اهميت پيدا می کند که اصالح طلبان در آن بسر می برند

سال، هزاران ايرانی گمنام و نامدار که به  20، يعنی قريب 1378تا  1358سال 
حق در مقابل استبداد مذهبی ايستادند و بسياری از آنان هم اعدام شدند، جزء 

مگر ما امثال سعيد سلطانپور و شکراهللا پاک نژاد، . افتخارات ايران بوده اند
مگر دکتر ناصر ميناچی، امير انتظام، . زندانی و اعدامی در اوين کم داشته ايم؟

دکتر ناصر تکميل همايون، محمد جعفری مدير مسئول وقت روزنامه انقالب 
اسالمی، آقای علی اردالن وزير دولت بازرگان، برخی از وکالی دادگستری مثل 

آقای رحيم صفاری، مرحوم عالمه احمد مفتی زاده، طاهر احمدزاده و هزاران 
ايرانی زندانی آشنا و ناآشنا جزء انديشمندان و روشنفکران و روزنامه نگاران 

آقای گنجی شما در پی نابودی اوين باشيد نه اعتبار دادن به . ايران زمين نبودند؟
 ! آن

بسياری از مخالفين رياست جمهوری احمدی نژاد، چنان تبليغ می کنند که احمدی 
نژاد ايران را به ويرانه ای مبدل کرده است و کليه نابسامانی های مردم و کشور 

سال از بدو تاسيس تا زمان  26گوئی ايران بمدت . 14ايران از او ناشی ميشود
 ! روی کار آمدن او، يکی از آزاد ترين و دمکرات ترين کشورهای دنيا بوده است

اينکه احمدی نژاد و حامی او سيد علی خامنه ای، بطور فاشيستی فقط به نفع يک 
مالی کار می کنند و حتی پايوران با سابقه نظام  –جناح از باندهای مافيای نظامی 

جمهوری اسالمی چون موسوی، کروبی، هاشمی و خاتمی و ديگرانی چون آنان 
را به گوشه ای رانده اند و بحساب نمی آورند يک طرف قضيه است ولی طرف 

ديگر قضيه اين است که ادامه تفکر خمينی و يارانش چيزی بجز توليد چنين 
اگر چنين نيست پس بايد به سئواالت زير پاسخی . حکومتی نمی توانست باشد

 . بايسته داد تا رفع اتهام و ابهام شود
 آيا جمهوری اسالمی استوار بر تز واليت مطلقه فقيه است يا خير؟ ) 1
آيا استبداد واليت فقيه در دوره احمدی نژاد شروع شده است و يا دوره احمدی ) 2

سال گذشته بعد از کودتا عليه اولين منتخب مردم، يعنی  24نژاد ادامه حکومت 
 آقای بنی صدر است؟ 

آيا فقط در دوره رهبری خامنه ای، استبداد و ظلم و ستم و تجاوز به حقوق و ) 3
آزادی مردم و کشت و کشتار شروع شده است يا دوره خامنه ای ادامه دوران 

 خمينی است؟ 
ريشه استبداد چگونه و بدست چه کسانی در جمهوری اسالمی ريخته شده ) 4

 است؟ 
استقرار استبداد در ايران، به کمک چه گروههائی و افرادی صورت گرفت و ) 5

چه کسانی عصای دست خمينی شدند تا او استبداد واليت فقيه خود را مستقر 
 سازد؟ 

چرا و به چه منظوری کوشش ميشود که تاريخ گذشته، بويژه دوران وزارت ) 6
 و رياست جمهوری آقای بنی صدر، به فراموشی سپرده شود؟ 

برای دقيق تر شدن و درک چگونگی استقرار جمهوری واليت فقيه و ارگانهای 
سرکوب به زمانی رجوع می کنيم که آقای خمينی هنوز در پاريس بود و می 

زمانی که خمينی در پاريس بود، به طور مخفيانه و . گفت ميزان رای مردم است
هسته . به فرمان او شورای انقالب توسط آقای مرتضی مطهری تشکيل ميشود

اوليه اين شورا عبارت بودند از آقايان مطهری، بهشتی، موسوی اردبيلی، باهنر 
سيد علی خامنه ای را آقای منتظری در پاريس به خمينی . و هاشمی رفسنجانی

بعد . معرفی می کند و سپس مهدوی کنی را اين جمع به خمينی معرفی می کنند
از پيوستن آقايان مهدی بازرگان، دکتر يداهللا سحابی، دکتر شيبانی، مهندس عزت 

بصورت رسمی  1357اهللا سحابی و سرتيپ مسعودی در نيمه دوم آذر ماه 
 . نشکيل ميشود

به دستور امام، اعضاء شورای انقالب از "مرحوم مهندس بازرگان می گويد 
و شورا در . طرف آيت اهللا مطهری در تهران دعوت شدند و با آنها مصاحبه شد

 2آقای بنی صدر هم حدود . 15") تشکيل رسمی يافت 1357نيمه دوم آذر ماه 
 . 16ماه بعد از اينکه به ايران بازگشت به عضويت شورای انقالب در آمد

خمينی طی حکمی آقای بازرگان را مسئول تشکيل  1357بهمن  17در تاريخ 
خمينی در معرفی بازرگان بعنوان نخست وزير دولت . دولت موقت می کند

 : موقت گفت
يک حکومت عادی . ايشان واجب االتباع است، ملت بايد از او تبعيت کند... 

مخالفت با اين حکومت، مخالفت با شرع ... نيست، يک حکومت شرعی است
 ...  17در فقه اسالم، قيام بر ضد حکومت اللهی، قيام بر ضد خداست ... است

بعد از تعيين شادروان بازرگان به مقام نخست وزيری، نوبت تشکيل دادگاه های 
 . انقالب و ديگر ارگانهای سرکوب ميشود

در نوشتار آينده در ضمن پاسخ به سئواالت فوق، چگونگی تشکيل اين ارگانها را 
 . توسط تحصيلکرده های کشورمان توضيح خواهم داد

ايشان  غافل هستند وقتی در کشوری يک عمل غيرقانونی مبدل به عملی قانونی  
شد، بی قانونی در آن کشور گسترش می يابد و سرنوشت آن ملک و ملت همين 

و اشخاصی همچون ايشان برای حفظ جان خود بايد . ميشود که امروز شده است
 . به کشورهای بيگانه پناهنده شوند

سال که از ويرانی همه جانبه ايران توسط  31آقای عموئی، هنوز بعد از 
 12جمهوری اسالمی می گذرد، شرکت در رفراندم ناروشن و ابهام دار 

شايد در زمانی او و .  6را عملی اصولی قلمداد می کنند 58فروردين سال 
حزبشان باور داشتند که اين عمل اصولی بوده است، ولی چرا زمانيکه خمينی و 

حزب جمهوری اسالمی، شروع به سرکوب مردم کردند و نوجوانان و جوانان 
ايران را قتل عام نمودند از خمينی و جمهوری اسالمی اش دفاع کرديد و با آنان 
همکاری نموديد و لو دادن سياسيون مخالف خمينی را در دستور کار خود قرار 

 ؟ 7داديد
چرا بايد در مملکتی سه جنبش برای تغيير بوجود آيد و هر سه جنبش با کودتا به 

استبداد ختم شوند؟ گفتن اينکه عامل بدبختی ايران و ايرانيان استبداد است و 
بايد جستجو کرد و بعنوان يک . دمکراسی بايد جايگزين استبداد شود کافی نيست
و چرا هر بار تحصيلکرده های . کاوشگر ديد چگونه استبداد باز سازی ميشود

تقويت کننده ستون پايه ) رهبران گروهها و احزاب(ايرانی بويژه غالب سياسيون 
 های قدرت ميشوند؟ 

... ما هواداران سازمان"اکثريت می خوانيم  1360خرداد  6، 111در کار شماره 
تالش داريم همچنان گذشته از جمهوری اسالمی حمايت کنيم و با تمام نيرو برای 
در هم شکستن توطئه های ضدانقالب در منطقه و ديگر جاها، به کمک نيروهای 

 60و در بدترين جو خفقان و قتل و کشتار سال ". 8ضد امپرياليستی بشتابيم
هواداران سازمان، "می خوانيم  1360تير  10، 116شمسی، در کار شماره 

همدوش و همراه با ديگر نيروهای مدافع انقالب و مدافع جمهوری اسالمی ايران، 
بايد تمام هوشياری خود را به کار گيرند، حرکات شبکه مزدوران امپرياليسم 

آمريکا را دقيقًا زير نظر بگيرند و هر اطالعی از طرح ها و نقشه های 
 9جنايتکارانه آنان به دست آوردند، فورًا سپاه پاسداران و سازمان را مطلع سازند

رهبران اين سازمان تا به امروز، يک تحليل انتقادی و ريشه يابی جامعی از ". 
و تازه يکی از رهبران قديمی آن سازمان می . عملکرد خود در آن سالها نداده اند

سياست ما در دوران شکوفائی جمهوری اسالمی، بهتر از مجاهدين بوده "گويد 
 ) نقل به معنی." (است

تحصيلکرده ها تا زمانی که حامی قدرت هستند، نه فکر مردم و حقوق و آزادی 
آنان می باشند نه در سرکوب مخالفين خود، کوچکترين رحم و عطوفت را بکار 

در نطق قبل از  1360مرداد  21آقای حسن يوسفی اشکوری در تاريخ . می برند
قاطعيت اسالمی در برابر تمامی کسانيکه مسلحانه و "دستور مجلس می گويد 

غيرمسلحانه در صدد براندازی جمهوری اسالمی هستند و دست به ترور و 
 ". 10کشتار می زنند

ما تاکنون فاشيست "در جمع حزب اهللا می گويد  1359تير  30هادی غفاری در 
تصميم ما بر ... بازی در نياورديم ولی از اين به بعد فاشسيت بازی در می آوريم

 ".  11اين است تمام دفاتر و سازمانهای غيرخط امام را بگيريم
تحصيلکرده ها به محض اخراج از قدرت از ناعدالتی حرف می زنند و يکشبه 

عمادالدين باقی در مورد سعيد حجاريان !. ميشوند صالح و دمکرات و آزاديخواه
سعيد که به "بنيان گذار سازمان اطالعات و امنيت جمهوری اسالمی می نويسد 

حق می توان او را بينان گذار صالح وزارت اطالعات ناميد، در مجلس شورای 
اسالمی از تشکيل يک نهاد دمکراتيک اطالعاتی و امنيتی سخن گفت که بايد در 

بايد از اين بزرگوار تحت ظلم و ستم رژيم ".  12برابر ملت پاسخگو باشد
جمهوری اسالمی که همين لحظه که من در حال نوشتن اين مطلب هستم او در 
سياهچال های استبداد والئی بسر می برد، پرسيد چگونه می شود در يک رژيم 

شهريور همان  15تا  1360استبدادی که فقط در عرض دوماه و نيم از اول تير 
نفر از فرزندان ايران زمين را به جوخه های اعدام می سپارد و جان  1000سال 

آنان را می گيرد و جوانی آنان را پرپر می کند، يک نهاد دمکراتيک آنهم 
اصوًال در کجای جهان يک سازمان اطالعات و . اطالعاتی و امنيتی درست کرد؟

     امنيت دمکراتيک بوجود آمده است که در نظام واليت مطلقه فقيه بوجود بيآيد؟
اين تحصيل کرده ها چون خود را تافته جدا بافته ای از مردم می دانند، وقتی 

توسط ياران قديمشان به زندان افکنده ميشوند، حتا زندان هم چهره اش عوض 
زندانی شدن شمس الواعظين، مايه "گنجی می نويسد . ميشود و ابهت می گيرد
زندان اوين قبل از انقالب به دليل قرنطينه سياسيون . مباهات مطبوعات است

. اما پس از انقالب اين جايگاه را از دست داد. شدن، معتبرترين زندان کشور بود
زندان اوين با حبس انديشمندان و روشنفکران و روزنامه نگارانی چون محسن 

اعتبار گذشته خود را ... کديور، غالمحسين کرباسچی، ماشااهللا شمس الواعظين و
 اين است تفکر ارتجاعی خودی و غير خودی که حتا در مورد ". 13باز می يابد
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استعمار ابر قدرتی که آفتاب در سرزمين مستعمراتش غروب نميکرد راهپيمائی 
 Salt(موسوم به راهپيمائی نمک  (Satyagraha(مدنی و غير خشونت آميز 

March)  را از احمد آباد تا کناره بحر عرب)Arabian Sea)  که مسيری معادل
نمک در آنزمان بمثابه نان و يکی از ضروريات . کيلومتر ميباشد آغاز کرد 400

بنا بر قانون . زندگی مردم فقير هند بود که در انحصار انگلستان قرار داشت
استعمار مالکيت و خريد و فروش آن اعم از نمک طبيعی و يا معدنی بدون اجازه 

بنابراين هرکس که نمکی داشت و يا حتی از نمک . دولت جرم محسوب ميشد
گاندی با . رسوبات ساحلی برداشت ميکرد دستگير و به اشد مجازات ميرسيد

همراهان خود در يک راهپيمائی مسالمت آميز اعتراضی بسوی ساحل اقيانوس 
 Civil(هند يک مشت نمک را از روسوبات ساحلی به نشانه نافرمانی مدنی 

disobedience) در اين راهپيمائی پليس دولت . برداشت و به احمد آباد بازگشت
هزار هندی را دستگير کرد و از دستگيری انبوه بيشمار  50استعمار بيش از 

 )1.(ديگر عاجز و درمانده شد
راهپيمائی نمک به دنيا نشان داد که برای دستيابی به استقالل راه ديگری به جزء 

خشونت هم وجود دارد و آن مبارزه مسالمت آميز از طريق يک راهپيمائی 
 .همگانی صلح جويانه است

هزار کارگر ساده و حرفه ای روستاها و  35 1886همچنين در اول ماه مه 
شهرهای کوچک اطراف شيکاکو همراه با اعضاء اتحاديه های کارگری در 

تجمع کردند تا در يک راهپيمائی )  Haymarket Square(ميدان های مارکت 
ساعت کار روزانه را از مقامات دولتی  8مسالمت آميز کارگری شرکت کنند و 

  خواستار شوند
 
 
 
 
 
 
 
 
در اين راهپيمائی که لحظه به لحظه بر تعداد آنان افزوده شده بود، رود  

کارگری که بر روی پالکارد هايشان نوشته شده بود  250000خروشانی از 
هراسناک از " ضد شورش"پليس . را تشکيل داد" نابود باد قوانين ضد کارگری"

از فرصت استفاده  (Des Plaines(چنين راهپيمائی کارگری در خيابان دپلين 
کرد و به صف متحد آنان حمله ور شد و عده ای را کشته و مجروح ساخت و 

اما قادر به سرکوب جنبش مسالمت آميز کارگران . صدها نفر را بازداشت کرد
نشد زيرا اين جنبش به عنوان نماد اعتراضی دفاع از حقوق کارگران در سراسر 

 )2.(جهان مبدل شد و در تاريخ مبارزاتی آنان ثبت گرديد
بيش از صدهزار دهقان تهيدست چينی به تصور  1934 -35همچنين بين سالهای 

درهم شکستن غل و زنجيرهای نظام فئودالی و آرزوی دستيابی به آزادی و آينده 
 12500ای بهتر در يک راهپيمائی تاريخی و مخاطره آميز مسافتی در حدود 

کيلومتر را به رهبری مائو تسه تونگ از فراز کوهستانها و فرود باتالق ها و 
هرچند که آمال و آرزوهای خيل . دشتها از جنوب تا شمال چين را در نورديدند

عظيم دهقانان از پيمودن چنين راه دشوار و طاقت فرسا با تصورات رهبری آن 
متفاوت بود اما تالش آنان سبب شد که انقالب اجتماعی چين پيروز شود و بار 
ديگر اين حقيقت را اثبات نمايد که يک راهپيمائی منسجم و متحد مردمی قادر 

است نه تنها بانگ اعتراض عليه حکومت خودکامگان را به گوش همگان رساند 
 )3.(بلکه ميتواند با حرکت پويای خود نظم مطرود ايستا را برهم زند

ديگر راهپيمائی که در تاريخ مبارزات مردم جهان تحسين برانگيز است 
 28مارتين لوتر کينگ در . راهپيمائی صلح آميز دکتر مارتين لوتر کينگ ميباشد

همراه با انبوه سياهان اياالت ديگر آمريکا راهپيمائی مسالمت آميز  1963اوت 
خود را برای دستيابی به آزادی، لغو تبعيض نژادی و حق رای، از ايالت آالباما 

به سوی واشنگتن آغاز نمود تا از اين طريق دولت جان اف کندی را مجبور 
 .سازد تا اليحه حقوق مدنی فدرال را در کنگره امضاء کند

نفری و خاطره انگيز روياهايش را  200000لوتر کينگ در اين راهپيمائی 
او در سخنرانی خود بعد از بيان داستان شرم آور بردگی سياهان و . برزبان آورد

اشاره به قوانين تبعيض نژادی که بعد از گذشت يکصد سال از اعالميه آزادی 
از حق رای " می سی سی پی"بردگان اجرا ميگشت زيرا هنوز سياهان 

ويژه "برخوردار نبودند و سياهان اياالت ديگر همه روزه در مقابل تابلوهای 
 :خرد ميشدند، روياهای خود را چنين بيان نمود" سفيد پوستان

رويای من اينست روزی فرا رسد که فرزندان بردگان و برده داران بر فراز تپه 
 .های سرخ جورجيا به مساوات کنار يکديگر بنشينند

 سرافراز و پيروز باشيد 
Fa_rastgou@yahoo.com  

 نشر نگاه معاصر . درسهای دمکراسی برای همه، حسين بشريه) 1
2 (com.gooya.news  
3 (com.gooya.news  
4 (com.alefbe.www  
5 (com.gooya.news  
6 (com.zamaaneh  
 رجوع کنيد به گفت وگوی شهيد پيروز دوانی با توده ای های جدا شده از حزب توده ) 7
8 (com.online-kar.www  
9 (net.nou-asre  

10 (com.eslami-enghelabe  
 . روزنامه جمهوری اسالمی 1359تير  31) 11
 نشر نی . برای تاريخ، گفت و گو با سعيد حجاريان، عمادالدين باقی) 12
 16/8/1378گفت و گوی اکبر گنجی با عصر آزادگان . باز گشت اعتبار زندان اوين) 13

 و کتاب عاليجناب سرخپوش 
کافی است . تمام سايتها و نوشته های اصالح طلبان داخل و خارج چنين ادعائی دارند) 14

 . بعنوان نمونه به سايت نوروز، امروز، جرس و روزآنالين رجوع کنيد
 گروگانگيری و جانشينان انقالب، محمد جعفری ) 15
 گروگانگيری و جانشينان انقالب، محمد جعفری ) 16
کسی که دنبال کسی بيفتد و از . اتباع جمع تبع به معنی پيروی و اطاعت کردن است) 17

 . او پيروی کند
 

 اخبار روز : منبع
 
 

 نقشه راه سبز 
 طرح پيشنهادی راهپيمائی بزرگ ايرانيان خارج از کشور 

 نوری زاده . ن
 

ميداند و بيست زمستان ) ايران(نگارنده که خود را يک شهروند ساده اين شهر 
زندگی اش در تبعيد و غربت گذشته است، طرح يک راهپيمائی بزرگ همگانی 

اين راهپيمائی که اگر به همت يکايک ايرانيان انجام گيرد از . را پيشنهاد ميکند
کشور  ١٠آغاز ميگردد و در گذر از شهر و روستا حدودا ) برلين(مرکز اروپا 

بديهی است که نقش يکايک حاميان جنبش سبز، احزاب . به ايران ختم ميگردد
رهبران و فعاالن سياسی با هر طرز تفکر و بينش سياسی در اين راهپيمائی 

 ...بسيار با اهميت ميباشد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جنبش راه سبز بعنوان يک نماد ماندگار آزاديخواهانه و عدالت طلبانه آن هنگامی 
نمايان شد و چشمان جهانيان را خيره ساخت که مردم ايران بعد از سه دهه سلطه 
استبداد دينی گام های خود را با يکديگر هماهنگ ساختند و در يک پيوند همگانی 

خرداد  25و  24و ناگسستنی خيابان های شهرها را در راهپيمائی های روزهای 
بديهی است هنگاميکه کارد به استخوان رسد و کاسه صبر . فتح کردند 1388

مردم از جور و جهل دولتمردان رژيم لبريز گردد قيام و جنبش اجتماعی که 
 .يگانه راه مقاومت و پايداری است، اجتناب ناپذير ميگردد

بپردازد، ابتدا به نقش " نقشه راه سبز"اين نوشتار قبل از اينکه به طرح پيشنهادی 
حماسه آفرينی چند راهپيمائی بزرگ اعتراضی که در فرايند تغييرو تحوالت 
مسالمت آميز جوامع نقش بسزائی داشتند اشاره ميکند و آنگاه مختصرا طرح 

در پايان از يکايک ايرانيان خارج از . مورد بحث را توضيح ميدهد" ناتمام"
کشور درخواست مينمايد که در تکميل و اجرای اين طرح پيشنهادی ياری 

 .رسانند
اگر به تاريخ مبارزات آزاديخواهانه ملل جهان نيم نگاهی اندازيم درخواهيم يافت  

که راهپيمائی های توده ای در سرگذشت و سرنوشت ملت ها نقش بسزائی ايفاء 
 گاندی همگام با مردم عاصی از  1930مارس  11برای مثال در . کرده اند

http://news.gooya.com/politics/archives/2010/04/102825.php�
http://news.gooya.com/politics/archives/2010/04/102796.php�
http://www.alefbe.com/etemademelliSoroush.htm�
http://news.gooya.com/politics/archives/2010/03/102620.php�
http://zamaaneh.com/analysis/2010/04/post_1429.html�
http://www.kar-online.com/wp/?p=11784�
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=8755�
http://enghelabe-eslami.com/maghalat/MAGH-20100405.htm�
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بدنبال حماسه قيام سبز مردم ايران، ايرانيان خارج از کشور نيز همگام و همراه 
با آنان شهر های پنچ قاره جهان را در راهپيمائی های باشکوه خود در نورديدند 

 . و فرياد آزاديخواهی مردم ايران زمين را به گوش جهانيان رساندند
اينک ايرانيان خارج از کشور که تاکنون در انتظار کنشی از سوی مردم درون 
ايران بودند تا واکنشی از خود نشان دهند مصمم اند که در اين شرايط بغرنج و 

 . حساس معادله را دگرگون سازند و اينبار خود دست بکار شوند
ميداند و بيست زمستان ) ايران(نگارنده که خود را يک شهروند ساده اين شهر 

زندگی اش در تبعيد و غربت گذشته است، طرح يک راهپيمائی بزرگ همگانی 
اين راهپيمائی که اگر به همت يکايک ايرانيان انجام گيرد از . را پيشنهاد ميکند

کشور  10آغاز ميگردد و در گذر از شهر و روستا حدودا ) برلين(مرکز اروپا 
بديهی است که نقش يکايک حاميان جنبش سبز، احزاب . به ايران ختم ميگردد

رهبران و فعاالن سياسی با هر طرز تفکر و بينش سياسی در اين راهپيمائی 
الزم به يادآوری است که در اين حرکت بی همتا که در .بسيار با اهميت ميباشد

تاريخ جهان بی نظير ميباشد القاب و عناوينی چون وزير و وکيل و رهبر و 
تئوريسين و حتی رئيس جمهور و وارث تاج و تخت بی معنا ميباشد و همگان 

شايسته است خود را در سطح يک شهروند ساده پائين آورند و يکدل و يک زبان 
  .در راه آزادی که بنيان تمام تغيير و تحوالت اجتماعی است گامی فرا پيش نهند

به سخنی ديگر اگر جمهوری خواهی، سوسياليست و يا مصدقی هستی، مشروطه 
طلب و يا حتی مشروعه خواهی، سکوالر و يا الئيک ميباشی اما بر اين باوری 
که آزادی وطن شرط اول ابراز عقيده و نظر در راه ساختن فردای ايران است 

سال سخن گفته ايم که هر سخنش در جای خود در خور  30. پس چه نشسته ای
اهميت بوده است اما امروز و در چنين شرايط خطير از تاريخ مملکت وقت آن 

تبديل سازيم و همه باهم برای فتح " نيم کردار"را به " صد گفتار"رسيده است که 
 :قله آزادی به ايران بازگرديم زيرا

 ما به طيب خاطر جالی وطن نکرده ائيم
 تا وطن ديگری برگزينيم

 به سرزمينی نيامده ائيم که همواره ماندگار شويم 
 بلکه پناهندگانيم، گريخته گانيم و خانه سوختگان

 و اين سرزمين که ما را بخود راه داده است
 سرزمين ما نيست، تبعيد گاه است

 اما هيچکدام از ما اينجا نخواهد ماند
 نوری زاده.ن

 

 اخبار روز: منبع

 

 

 

 
1- The Essential Gandhi: An Anthology of His Writings on His Life ,
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5-Isaiah 40:4-5 (King James Version of the Holy Bible .( 
6- com.americanrhetoric.www  
 تهران -1358آبان  15 -محمد رضا پهلوی -7
 بهشت زهرا – 1357بهمن  12روح اله خمينی  -8
 1357آذر  20 –بی بی سی  -جفری رابرتسون -9

رويای من اينست که فرزندان من در سرزمينی زندگی کنند که آنها را نه به سبب 
 .رنگ پوستشان بلکه بخاطر شخصيتی که دارند داوری کنند

انصاف مثل آب و عدالت مانند نهر جاودانه جاری "رويای من اينست که 
 )4" (گردد

هر دره برافراشته و هر کوه و تلی پست شود و کجيها "رويای من اينست که 
 )5."(راست و ناهمواريها هموار گردد

 ...رويای من اينست که 
من : "در خاتمه دکتر لوتر کينگ رو به انبوه راهپيمايان خسته نمود و گفت که

اين باور را با خود به جنوب ميبرم زيرا ما با اين باور خواهيم توانست که به 
با اين باور خواهيم توانست که همگام و همراه با ... ياس و نااميدی چيره شويم و

يکديگر متحد شويم، با هم مبارزه کنيم، باهم به زندان رويم، باهم از آزادی و 
." (عدالت دفاع کنيم و مطمئن شويم که سرانجام روزی آزادی فرا خواهد رسيد

6( 
به حقيقت پيوست و قانون  1965روياهای مارتين لوتر کينگ سرانجام در سال 

 .حقوق مدنی و حق رای و رفع تبعيض نژادی در کنگره بتصويب رسيد
اينک اگر به تاريخ معاصر مبارزاتی خود بازگرديم مشاهده خواهيم کرد که يکی 

از مهمترين عوامل پيروزی هر جنبشی از جنبش تنباکو گرفته تا جنبش سبز 
برای . همگی به حضور گسترده مردم در راهپيمائيها بستگی داشت 88خرداد 

مثال، راهپيمائيهای ميليونی، منسجم و متحد مردم عاصی از ستم شاهی باعث 
شد تا جائيکه محمدرضا پهلوی با مشاهده چنين  57پيروزی انقالب بهمن 

." (من نيز پيام انقالب شما ملت ايران را شنيدم: "راهپيمائی هائی اذعان نمود که
 19و ) اربعين( 1357در  30همچنين اگر مردم حماسه راهپيمائی اعتراضی ) 7
را خلق نميکردند، روح اله خمينی هيچگاه ) تاسوعا و عاشورا( 57آذر  20و 

من تو دهن اين دولت ميزنم، من به پشتيبانی اين ملت : "جرئت نميکرد که بگويد
 )8." (دولت تعيين ميکنم

جفری رابرتسون گزارشگر راديو بی بی سی راهپيمائی مردم را چنين توصيف 
اقيانوس خروشانی از مردم که تمام طول و عرض خيابان های انقالب : "کرد که

تا آنجا که چشم کار ميکند ... را پوشانده است) آيزنهاور(و آزادی ) شاهرضا(
." (دو ميليون به هر حسابی رقم عظيمی است... دريای مواج انسانها را ميبيند که

9(   
 
 
 
 
 
 
 

انقالب پيروز گشت و اميد ميرفت مردمی که قرنها برای دستيابی به آزادی تالش 
اما دريغ و درد که از فردای . کرده اند اين بار به آمال و آرزوهای خود برسند

بعد از انقالب ارابه های مرگ به حرکت درآمد و چوبه های دار برپا گشت و 
آباديها گورستان و گورستانها آباد گشت و گورهای دستجمعی . زندانها گشوده شد

به انقالبی که قرار بود . بی نام و نشان در اطراف و اکناف مملکت يافت شد
 آزادی، عدالت، رحمت و رافت به ارمغان آورد خيانت شد زيرا دستاوردی به 

استبداد دينی که عطش قدرت سيراب ناشدنی دارد . جزء مرگ به همراه نداشت
در اولين گام و با تصويب واليت فقيه دگر بار بر سرنوشت اين ملت چيره گرديد 
و هزار هزار جوان آرمانخواه و آزادی طلب در بند و اسير را با فتوائی حلقآويز 

 .کرد
واليت فقيه و سپاه واليت مدارآن بعد از قتل زنجيره وار آزاديخواهان و سرکوب 

وحشيانه دانشگاه ها از طرفی و فساد، رشوه، دروغ، تزوير، فقر و فحشا از 
طرف ديگر برای حفظ قدرت تا آنجا پيش رفتند که در روز روشن در خرداد 

دست به تقلب فاحش انتخاباتی زدند که به قيمت کشته شدن ) 1388(امسال 
 .جوانان وطن تمام شد

مردم که اينبار قدرت شگرف خود را در اتحاد با يکديگر باز يافته بودند با 
 1388خرداد  24و  24گامهائی استوار و هماهنگ در راهپيمائی های ميليونی 

شرکت کردند و عزم خود را برای تغيير و تحولی عميق در ساختار نظام 
در اين دو روز بياد ماندنی و تاريخی سيل . جمهوری اسالمی جزم نمودند

خروشان راهپيمايان از شمال، از جنوب، جواديه، ميدان توپخانه، ميدان امام 
خيابان انقالب، خيابان آزادی بسوی ... حسين، فردوسی، تجريش، صادقيه و

ميعادگاه آزادی سرازير شد و جنبش راه سبز جوانه زد تا بتواند بزودی زود تنه 
 . متعفن و پوسيده استبداد دينی را از ريشه بدر آورد
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اصل اساسِی تغييرات بنياديِن سياسی و اجتماعی اين کشورها است، و اين 
در اين جا اگر . خشونت از يک جهت تاريخی است، و از جهتی ديگر ادامه دارد

را از هانتينگتون به وام بگيريم بايد گفت که همۀ خط  »مفهوم خط گسِل خونين«
گسلهای بين ملی، و خط گسلهای ريزی که در نتيجۀ تقسيمات بر پايۀ خرده 

تفاوتهای هنجارِی درونِی ملتهای خاورميانه بوجود آمده اند، اکثرًا خونين و گاهًا 
البته هرچند در حال حاضر وضعيت درونِی ملتها هم از . نيمه خونين بوده اند

لحاظ همبستگی ملی، و هم از لحاظ همزيستی مسالمت آميِز اجتماعی تا حدودی 
فرق کرده است، ولی وضعيِت نامطلوب و غالبًا غيرمسئوالنۀ بين ملتها 

مخصوصًا در سطح حاکميتهای خودکامۀ مرکزی روزانه در اشکاِل مختلف 
 .خودش را بازتوليد می کند

کشور ايران کشور تفاوتهاست، در اينجا بايستی به دو نوِع کلِی تفاوتها اشاره 
بر همين اساس . کرد، تفاوتهای ملی و مذهبی، و تفاوتهای درونِی ملتها و مذاهب

ميتوان اين منطقه را بر مبنای خصوصيات ملی و مذهبی بر تعداد کثيری از 
ساختارهای مختلف تقسيم کرد، و به همان طريق ميتوان همۀ ملتها را از درون 

بر اساس خرده هنجارهای فرهنگی بر تعداد بيشتری از ساختارهای اجتماعی 
کوچکتر تقسيم کرد، به تعبيری ديگر چنانکه ادعا می شود در هيچ يک از 

کشورهای خاورميانه تنها يک ملت وجود ندارد بلکه ملتها وجود دارند، و اين 
در . امر آنچنان واضح است که ميتوان اين مرزبنديهای ملی را به آسانی انجام داد

همان حال می شود جغرافيای پهناور يک ملت را تا حِد يک دهکده و يک ملِت 
بزرگ را تا حِد يک قبيله کاهش داد، که در گذشته اين تقسيماِت درونی در ميان 
بيشتِر ملتها رخ داده، و بين اين ساختارهای کوچک کمترين هم ذات پنداری ملی 
 .ديده نشده است، و در ميان بيشتر ملتها تأثيرات منفی اين امر تا کنون ادامه دارد
آنچه در اينجا مِد نظر ماست اين است که اين ساختارهای متفاوت ملی وهمچنين 
وجود اين زمينه های متعددی که منجر به تقسيمات دروونِی ملتها می شوند در 

غياب مسئوليِت متقابل ملی و ارزشهای جهانشمول انسانی خسارتهای جبران 
ناپذيِر مادی و بيشتر معنوِی گزافی را متحمل همۀ ما و مخصوصًا ملت و 

ولی اگر اين تفاوتها به جای اينکه خود را . ساختارهای برتری طلب کرده است
در يک روند فرسايشِی تاريخی درگير همستيزِی پايدار می کردند به مفاهيم و 

می  »تفاوت و تساهل«و  »تکثر ارزشها«، »وحدت در تفاوت«ارزشهايی چون 
انديشيدند هم اکنون به جای يدک کشيدن اين تاريخ مشترِک منفی، همچنين دست و 
پنجه نرم کردنهای هميشگی با حکومتهای ارتجاعی، و تحمل کردن اين وضعيت 
اجتماعِی نامطلوب کنونی، می توانستيم در کنارهم و باهم در مرزهای انسانی و 

 .دمکراتيِک متعددی زندگی بکنيم
تفاوتها می توانند تحت تأثيِر منفعت و برتری طلبيهای نامشروع ملی و سياسی 
ماهيتی ويران کننده و منفی پيدا بکنند، اينجاست که بايد بدانيم درست بر عکِس 

اين نگرِش سياسی که تا حاال نقش عنصر غالب يا نقش يکی از متغييرهای اصلی 
را در منطقه بازی می کند، تفاوتها به خودی خود ماهيِت منفی ندارند، بلکه اين 

ما هستيم که بر اساس منافع نامشروع خود به اين منفی بودنها جان می بخشيم، به 
همين خاطر برخورد و اداره کردِن مسالمت آميِز تفاوتها ُهنری واال می خواهد، 
و اين هنر ريشه در انسانيت انسان و ريشه در مسئول بودن در قبال ديگری را 
دارد، يعنی همان مسئوليتی که در طول تاريخ بيش از ستمديده ها برتری طلبها 
فراموشش کرده اند، و به همين دليل نيز آنها بيشتر به آن نياز دارند، اما از اين 

گذشته در واقع هر دو به يک اندازه بدان نيازمنديم، چرا که در حقيقت هيچ عقيده 
و منفعتی برتر از جان ـ آزادی و حق طبيعِی حيات هيچ موجود زنده ای نيست، 
واين آگاهِی واالی انسانی در قالب وظيفه در درون تک تک افراد وجود دارد، 

وظيفۀ اصلی و  «: يا به قول مهاتما گاندی. ولی بايد بيدارش کرد و بکارش گرفت
حقيقِی انسان سالم درک کردن و ارتباط برقرار کردن با ديگريست نه چيزی 

، الزم به ذکر است که اين ارتباط برقرار کردنها از انسان تا همۀ »ديگر
موجودات زنده و در برخی موارد تا گياهان و حتی در عرفان کالسيک اجساِم 

 .بی جان را نيز شامل می شود

٣  
بی ثباتی و نا پايدارِی اين جهان چنان است که  «: سقراط به درستی اشاره می کند

. امکان دارد تمامِی دارايی کسی را از او بگيرند و نا عادالنه به زندانش اندازند
ولی مشکل نيست، مادام که روحت آلوده نشود، تيره بختی هايت پيش پا افتاده 

به همين علت تحمل بی عدالتی . برای خرد فاجعۀ واقعی فساد روح است. است
ما بايد دلمان به حال کسانی . بسيار کمتر به انسان زيان می رساند تا ارتکاب ان

اين گفته  .«بسوزد که مرتکب بی عدالتی می شوند، نه برای قربانيان بی عدالتی 
و . سقراط به درستی ارزش و جايگاه انسانی ظالم و مظلوم را روشن می سازد

بر همين اساس آنانی که بخاطر منافع نا مشروع گوناگون مرتکب اشکال مختلف 
 بی عدالتی می شوند به قول سقراط ندانسته دچار ريزش اخالقی و انسانی می 

 چرا حاكمان بيش از كُردها به آزادشدن نياز دارند؟ 
 محمود شيرزاد
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آنچه از نتيجۀ تحقيقات روشمند و تبيين تغييرات اجتماعی و سياسی منطقۀ 

خاورميانه بر می آيد، اين است که ما حقيقتًا در مجموعه ای از ساختارهای 
اجتماعی ـ فرهنگِی زندگی نمی کنيم که به دست ديکتاتورهای کوچک و بزرگ 
بيگانه اشغال شده باشند، بلکه برعکس اين ساختارها خود به شيوه ای ذاتی توليد 

کننده اشکال مختلف ديکتاتوری هستند، به تعبيری ديگر ميتوان گفت که ما از 
البته اين قضيه در مورد ملتهايی . همان اوان تاکنون خود ديکتاتور خود بوده ايم

که تاکنون نتوانسته اند براساس خصوصيات و خواسته های ملی خود دولت و 
نوعی از اقتدار سياسی را تجربه کند فرق می کند، ولی اين بدان معنا نيست که 

اساسًا صاحب جهانبينی و ساختارهای دمکراتيک اجتماعی و فرهنگی باشند، 
بلکه برعکس، برای مثال اگر تاکنون ملتی چون ملت ُکرد در جبهه دمکراسی و 
آزاديخواهی منطقه قرار دارد بدان معنا باشد که اگر به قدرت سياسی نايل گرديد 

حتمًا نظامی دمکراتيک را برقرار خواهد کرد، چنين نيست، بلکه به اين دليل 
است که ملت ُکرد به طور مداوم و به شيوه ای ساختاری موجوديتش در خطر 

ولی خارج از . بوده و برای دفاع از خود به درستی به اين مفاهيم پناه برده است
اين مقوله ما ُکردها نيز مثل همۀ ملتهای ديگر همجوارمان اگر به حاکميت 

اول اينکه تمام . سياسی دست يابيم به دو دليِل انکار ناپذير دمکرات نخواهيم شد
ملتهای منطقه از لحاظ زيرساختهای فرهنگی و اجتماعی نقاط مشترک فراوانی 

داريم که مدلولهای واضح و تجربه شدۀ بخش عمده ای از اين زيرساختها 
خشونت، اقتدارگرايی ملی و عدم تساهل است، هرچند ما ُکردها هيچ اعتقادی به 

انکار، اشغال و استثمار سرزمين و ملت ديگری نداشته و نداريم، ولی باز هم 
بر همين . ازابعادی ديگر بخشی از ساختار کلی اين ماهيت ناعقالنی منطقه هستيم

اساس کنش و واکنش متقابل ملتهای خاورميانه کامًال غير دمکراتيک و بعضًا 
علت ديگری که نه فقط . غير انسانی هم بوده، که در اينجا نيازی به واگويی نيست

ما ُکردها بلکه همۀ ملتهای ستمديدۀ امروز را به ستمگران فردا تبديل خواهد کرد 
و کرده، مقابله به مثل ـ روش مبارزۀ خشونت آميز ـ انقالب يا کودتا بر عليۀ 

همچنان که مشهود است واکنش آزاديخواهانه ما عليۀ تهاجم . مستبدان است
استبدادی، واکنش و مبارزۀ مسلحانه بوده، يعنی روشی که هم پاشنه اشيل مبارزه 

و هم تضمين کننده تکرار نوع جديدی از ديکتاتوريی خودمانی است، که در 
حقيقت تداوم اين رونِد نامطلوب تاريخی بر همين اصل استوار است، يعنی يکی 

بدون دليل، و بدون توجه به کمترين مسئوليت انسانی و اخالقی، و بدون درک 
ديگری به آن يورش می برد و سعی در استثمار ساختاری آن دارد، و ديگری 

بدون اندک تدبير و تأملی با آن مقابله به مثل می کند و برای نجات دادن خود به 
ولی آنچه را که همۀ ما بايستی مِد نظر . روشهای خشونت آميز متوسل ميگردد

داشته باشيم اين است که بايد اين وضعيت و رونِد هميشه تراژيِک تاريخی به 
را به اصل " انسان"و " حقيقت"شيوه ای بنيادين تغيير يابد، به همين منظور بايد 

براستی تغيير دادن مسير . بنيادين و تغيير ناپذير افکار و اعمال خويش بدل کنيم
 .چنين تاريخی مسئوليِت انسانی و اخالقِی بسيار خطيريست

٢ 
مدرنيته، دموکراسی، و «دکتر رامين جهانبگلو در مقالۀ پايانی کتاب 

 :به نام آيا عدم خشونت در جهان سوم آينده ای دارد؟ می گويد »روشنفکران
خشونت در کشورهای جهان سوم بدل به عامل محرکه ی تغييرات سياسی و »

 بر اساس اين گفتۀ رامين جهانبگلو، و در واقع خشونت . »اجتماعی شده است
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پارازيت روی : صداوسيما به اتحاديه مخابرات جهانی  نامه
سی مخل امنيت ما بود، چرا  بی بی! های ما غيرقانونی است شبکه

  !سکوت کرديد
 نيوز پارلمان

 (ITU) رئيس محترم اتحاديه مخابرات جهانی
از طريق سازمان (با احترام همانگونه که مطلع هستيد جمهوری اسالمی ايران 

 .است (ITU) يکی از اعضاء فعال، مهم و تأثيرگذار) تنظيم مقررات راديويی
سوابق بسيار روشن و درخشان کشور ما در رعايت قوانين و مقررات اتحاديه 

گرايی در سرلوحه اقدامات کشور قرار گرفته است  نشان دهنده آن است که قانون
 .و هيچ مورد از نقض قوانين و تخلف از مقررات توسط ما ثبت نشده است

های  رغم اين سوابق درخشان، متأسفانه تاکنون در چندين نوبت سيگنال علی
هايی از  نمونه. های ما ايجاد کرده است ای را برای شبکه مزاحم مشکالت عديده

 :اين گونه اقدامات به شرح ذيل است
اينتل «های داخلی روی ماهواره  در شبکه ١٠/٣/٨٨يکشنبه  ٢١:۵در ساعت  -١

ادامه داشت و موجب قطع  ١١/٣/٨٨بامداد روز دوشنبه  ١که تا ساعت  »ست
 .ها شد برنامه

در  ١١/٣/٨٨روز دوشنبه  ١٧:١٠های مزاحم ساعت  ارسال سيگنال -٢
روز  ١٠:۴۵که تا ساعت  »اينتل ست«های داخلی بر روی ماهواره  شبکه
 .ها شد ادامه داشت و موجب قطع برنامه ١٢/٣/٨٨شنبه  سه
های ملی بر روی  در شبکه ١٣/٣/٨٨روز چهارشنبه  ١٨:۴٠در ساعت  -٣

همان روز ادامه داشت و موجب قطع  ٢٢:۴١ماهواره اينتل است که تا ساعت 
 .ها شد برنامه

در  »آسيا ست«و  »عرب ست«های  های مزاحم روی ماهواره ارسال سيگنال -۴
 ...های مختلف و زمان

الملل و نيز اصل حق بيان آزاد اطالعات  در حاليکه اصول شناخته شده حقوق بين
کند  ای است اين اقدامات را محکوم می که مبنا و اساس حق پخش مستقيم ماهواره

 های مزاحم، ارسال پارازيت ها و معاهدات مختلف، ايجاد سيگنال و کنوانسيون
(Jamming) اند، ولی  های پخش را ممنوع اعالم کرده و اختالل در شبکه

ها نداشته است و به  العملی در اين زمينه گونه عکس متأسفانه اتحاديه شما هيچ
حمايت از يکی از اعضای فعال خود برنخواسته است در حاليکه حداقل انتظار 

 .از اتحاديه اين بود که اينگونه اقدامات را محکوم نمايد و مانع ادامه آن شود
در يکسال اخير حقوق ما به ... و  BBC ها همچون عالوه بر اين برخی شبکه

عنوان يکی از اعضای اتحاديه شما را ناديده گرفتند و خالف اصول شناخته شده 
شود همانگونه که مستحضر هستيد ماده يک  حقوق مسلم ما محسوب می

برای مردم هر سرزمين به منظور ترغيب   ژنو، پخش برنامه ١٩٣۶کنوانسيون 
اين . شان را ممنوع کرده است آنها به اعمالی مغاير با نظم و امنيت داخلی

همچنين . گيرد ممنوعيت تحريک به جنگ داخلی، شورش و اغتشاش را در برمی
مجمع  ١١٠فضای ماورای جو در مقدمه خود قطعنامه شماره  ١٩۶٧معاهده 

عمومی سازمان ملل متحد را در فضای ماوراء جو قابل اجرا دانسته است 
براساس آن قطعنامه هرگونه تبليغاتی که هدف آن تحريک يا ترغيب به تهديد 

ای را در پی  صلح، نقص صلح يا عمل تجاوز کارانه باشد يا محتمال چنين نتيجه
رفت که شما به عنوان رئيس  در حاليکه انتظار می  .ممنوع است. داشته باشد

پخش تصاوير مخل امنيت : اتحاديه مخابرات جهانی در قبال اقداماتی از قبيل
المللی، تحريک به  داخلی و حاکميت ملی، انجام اعمال خالف موازين عرف بين

آشوب، تشويق به شورش و درگيری فيزيکی با مأموران پليس، حمايت از 
اقدامات تروريستی و حتی آموزش استفاده از مواد انفجاری و ترغيب به 

گيری نماييد ولی متأسفانه هيچ گونه  بکارگيری آنها برعليه کشورما موضع
العملی نشان نداديد و به جای حمايت از يکی از اعضاء خود مسأله را با  عکس

در شرايطی که اوضاع جهانی اقتضاء دارد که   .سکوت پشت سر گذاشتيد
های  المللی در تعامل با يکديگر به دنبال جستجوی راه بين  کشورها و سازمان

انتظار از شما اين است که . آميز برای حل اختالف فيمابين خود باشند مسالمت
المللی و نيز اصل مهم حق جريان آزاد  براساس اصول شناخته شده حقوق بين

اطالعات از ما به عنوان يک سازمان پخش راديو تلويزيونی که خود قربانی 
ها شده است حمايت کرده و زمينه  اقدامات غيرقانونی برخی موسسات و شرکت

ها و  بروز اختالفات بيشتر را از پيش برده و تالش نمائيد تا براساس کنوانسيون
آميز  ای و استفاده صلح المللی در حوزه پخش مستقيم ماهواره معاهدات معتبر بين

ها و  از ماوراء ابهامات ايجاد شده را برطرف کرده و اجازه ندهيد که شرکت
مؤسساتی بخواهند با تهديد به قطع شبکه و ايجاد اختالل در سيستم پخش 

 .های ما به اختالفات دامن زده و آن را افزايش دهند شبکه
در پايان اين سازمان آمادگی خود را برای هرگونه همکاری در چارچوب قوانين 

  .نمايد و مقررات اتحاديه اعالم می

منظور . »چون هيچ کس واقعًا دانسته دست به کار نادرست نمی زند «: گردند
ايشان اين است که هر گاه بفهميد که کاری خطاست، آن را انجام نمی دهيد، و 

  .واقعًا در کنه نهادتان پی نبرده ايد که اين کار خطاست
پرسشی را که در اينجا بايد مطرح کرد اين است، آيا طبقۀ حاکم و آنانِی که در 

ايران به هر دليلی مرتکب بی عدالتی و ظلم می شوند، بر اعمال خود آگاهی 
دارند؟ شايد پاسِخ جمع کثيری از ما اين باشد که چرا آگاهی نداشته باشند، ولی با 

اين تفاوت که آگاهِی آنها بر مبنای يک سری از منافع مختلِف نا عقالنی و ايده 
ئولوژيهای توسعه طلبانه قرار دارد، نه آن مبنايی که مد نظر سقراط، مهاتما 

گاندی و اين نوشته است، يعنی بايد بر اساس وظايف انسانی ـ اخالقی و درک 
باز بايد در اينجا پرسش ديگری را طرح کرد، آيا بر . ديگری انديشيد و عمل کرد

اساس اين اصول بنياديِن انسانی حاکم شدن ـ حاکم ماندن يا هر نوع زياده خواهی 
و برتری طلبِی ديگری به قيمت باختن اخالق و فاسد کردن روح و خرد انسانی 

چه ارزشی را بايد داشته باشد؟ به همين خاطر درست در چنين وضعيتی است که 
اين وظيفۀ بسيار سنگين مظلومانی چون ما را ناچار خواهد کرد که به درستی 

در اينجا منظور از درست انديشيدن و درست . بينديشيم و به درستی عمل بکنيم
عمل کردن اين است که نه تنها نبايد به ديگری حمله کنيم، بلکه بايد با آن مقابله 
. به مثل هم نکنيم، و يا به راهکارهای غير عقالنی و خشونت آميز متوسل نشويم
چرا که در غير اين صورت جدا از اينکه شکست خواهيم خورد و باعث ادامه 
يافتن اين روند نامطلوِب تاريخی می شويم، ما هم به دام بی عدالتی و سمتگری 

بايد هرگز اين اصل محوری را فراموش نکنيم که وظيفۀ ما تنها رها . می افتيم
ساختن خود از ظلم و بيداد نيست، بلکه به همان اندازه وظيفه داريم که از راه 

استراتژِی مبارزه بی خشونت ديگری را نيز از افکار و اعمال نا شايست خويش 
آگاه سازيم، يا به تعبيری ديگر زمينه های آزاد کردِن خويش را برايش هموار 

وقتی مظلوم با ظالم همکاری يا مقابله به مثل می  «: به گفتۀ مهاتما گاندی. سازيم
کند هر دو به يک اندازه اسير بی عدالتی هستند، ولی به محِض اينکه مظلوم از 

راه مسالمت آميز به مبارزه بر خواست و همکارِی خود را از آن دريغ کرد، قفس 
در همين جاست که وظيفۀ سنگيِن . »بی عدالتی می شکند و هر دو آزاد می شوند
  .قربانياِن بی عدالتی به درستی نمايان می شود

چرا که . ما ُکردها در انتخاب روش مبارزۀ آزاديخواهی دقت چندانی نکرده ايم
آزادی  ) مبارزه مسلحانه حتی اگر بتواند ما را به آزادی برساند، اين آزادی منفی

خواهد بود، يعنی خصلِت پرورشِی اين شيوه از مبارزه به صورتی است نه ...) از
تنها به هيچ وجه تضميِن تضعيف و تکرار نشدن ديکتاتوری را نخواهد کرد، 

با اين . را نيز نخواهد کرد...)آزادی برای(بلکه تضمين محقق شدن آزادی مثبت 
روش از سی سال پيش تا کنون چه در داخل و چه در خارج نتوانسته ايم 

مشروعيِت نظام را دچار بحران کرده و به زير سوال ببريم، بلکه بر عکس جدا 
از اينکه تلفات مادی و معنوِی زيادی را متحمل شده ايم، مشروعيِت خواسته های 

آنچه الزم به ذکر است اين است که . ما زير سوال رفته اند و اينک موفق نشده ايم
ما نيز مثل حکام و برتری طلبها بازی را باخته ايم، چرا که در هيچ بازِی 

 «: هانا آرنت می گويد. خشونت محوری هرگز ُبردی وجود نخواهد داشت
به همين خاطر . »خشونت ممکن است موجه باشد ولی هرگز مشروع نيست

واکنشِی که ما ُکردها از سر بی تدبيری از خود نشان داده ايم بيش از به چالش 
کشاندِن مشروعيت پايه های نظام، هم در سطح منطقه ای و هم در سطح بين 

المللی مشروعيت خواسته های بر حق خودمان را زير سوال ُبرد، چرا که روش 
مبارزۀ غير راهبردِی مسلحانه درست بر عکِس مبارزۀ راهبردی عدم خشونت 

مشروعيت مبارزه را دچار بحران خواهد کرد، از همين رو ما در مقابله به مثل 
کردن شکست خورده ايم و طرف مقابل در انسانی ـ اخالقی بودن متحمل شکسِت 

کوتاه سخن، بايد به شيوه ای اساسی جهانبينی و روش . سهمگينی شده است
بايد ستِم ستمگران، ظلِم ظالمان و دروِغ «: مبارزه را تغيير دهيم، به قول زرتشت

هدف بايد محو دشمنی  «: يا به گفتۀ مهاتما گاندی. »دروغگويان را شکست داد
در غير اين صورت ستم و بی عدالتی هميشه وجود . »باشد نه محو دشمنان

  .خواهند داشت و ما نيز ناگزير شکست خواهيم خورد
با وجود همۀ اينها حکام مستبد و همۀ برتريخواههای ديگر بيش از مظلومان به 

آزادی نياز دارند، چرا که مظلوم هميشه بر ظالم برتری انسانی و اخالقی داشته، 
حاکمان بايد سعی کنند بر مبنای همين آگاهِی واالی انسانی قفس ستمگر بودن 

و ما نيز بايد از طريق روشهای مسالمت آميز مبارزه زمينه . خويش را بشکنند
های آزاد شدن را برای دو طرف هموار سازيم، اين همان راِز حقيقی پايان 
 .بخشيدن به اين روند نامطلوِب تاريخی و همستيزِی پايدار و ويران کننده است

اگر تجربه می توانست چيزی به انسان بياموزد، اخالق و  «: سانتايانا می گويد
سياسِت ما چقدر متفاوت می بود، و مدارايی چقدر روشن تر و استوار تر می 

  .«داشتيم
 گويا نيوز> منبع
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 هنر

 جزيره ی مرجانی 
 به زنان ميهنم و آوايی به بانگ بلند 

 من هم مجيد توکلی ام : که
 خسرو باقرپور 

  
 سخت شده ام، 

 تيز و دژم، 
 سرِخ تيره ام، 

 در آب های کبوِد کابوس، 
 . جزيره ای مرجانی ام

 
    ُگرده ام آيينه ی نمک است

 و رويای آبی ی آسمان، 
 چکه، چکه، 

 در چرک و چروِک شيار های تيره ی سرخم، 
 . زندانی است

 
 سال من فصلی است ُمفرد، 

 داغ و تب آلود، 
 که سايه های زود گذِر ابر های هرزه، 

 رنگ های کهنه ی آن را 
 بر بلور های نمک 
 . هاشور می زنند

 
 ای طراوت رويايی ! آه

 زورق خود را به آب بيانداز 
 به جانِب من بيا 

 و باخود سبدی از رنِگ مرطوِب چمن 
 و هوشيواری ی انگور بيار 

 ! بخواب با من
 و از دروازه ی رنگين کمان ُبگذرانم 

 با بوسه ای هم رنِگ شکوفه ی نارنج، 
 سختی ی مرجانی ام را بشکن 

 مرا دوباره بساز 
 رنگم را روشن کن 

 ! آبی
 ! آبی ی روشنم کن

 مرا در پناه سايه سار خاطره ات بگير 
 واژه ام کن، به گيسويت بزن 

 به ساِل من چهار فصل ببخش 
 و با سخاوِت بی انتهای تمنايت، 

 .دوباره عاشقم کن
 
 ! بيا

 تا اين جزيره ی مرجانی را 
 در گورستان فراموشی 

 .دفن کنيم
 

  ... ناتمام
 عسگر آهنين 

   
 در ژرفنایِ  جانـم 

 يک شعر بی کالم است 
 يک شاخه گل، که درِ مه 

 زيبائی ی تمام است 
 

 از واژه می گريزد 
 نارام، گرچه رام است 

 او با حضور کامل 
 در غيبتِ  مدام است 

 
 : زانو زنم به خواهش

 ای گل تو را چه نام است؟ 
 : از خنده می شکوفد

 ! عاشق نگر، چه خام است
 

 شرابِ  سرخم : گويم
 امشب تو را به جام است 

 يک قطره زان بنوشان 
 جان را، که تشنه کام است 

 
 وصالِ  کامل : گويد

 بر شاعران، حرام است 
 زيباتـرين ُسـروده، 
 ! همواره، ناتمام است
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 به ساحل بيا
 ناصر کاخساز

 
 ! روح ام را به تو می دهم دريا 

 قاب اش کن 
  -و بر ديواره ای از رقص

 رقص آشفته ی جلبک ها، 
 بيا ويزش 

 
 ! آه، مريِم گرفتار در روايت تاريخ

 ! قربانِی َتّوهِم من
 ! مجدليه ی عاشق

 ! لمس ام مکن
 ! نولی مو تانِگِره

 به سفر آسمانی دريا می روم 
 با باران فرو می ريزم 

 و در روح آبی آب 
 با سمفونی چهارم گوستاو مالر 

 در موج های بی پايان 
 . فرو می روم

 
 باران ام من، 

 تپه ی ابری موج ام، 
 و با گيسوان پريشان جلبک ها 

 . َشرحه َشرحه می شوم
 

 برای عبادت 
 به ساحل بيا 

 و به هنگام رقص عاشقانه ی دريا 
 مست سخاوت باران 

 زانو بزن 
 و ژرفا را تماشا کن 

  

 جيغ تارها، زخمها

 شهال بهاردوست

 

 در سکوِت بين ما

 هر غبارِ  معّلق در هوا 

 هر نفس پشت دنده ها 

 .سرشار از جيغِ  دلتنگ تارها، زخمهاست

 من، اينجا، با بارانی به رنگ دريا

 شانه ای نيست ، شانه ای نيست

 !وقتی که گردنِ  ماه نمی چرخد

 در شب دم کرده ی اين شهر

 کنارِ  خيالِ  بادامهای خام بر سرِ  شاخه ها

 طعمی از خالل، خالل ميان دهان نشانده ام

 آهنگِ  اين خطوط،  صدای درِد واژه ايست که در دل نهفته ام

 هوايی نيست، هوايی نيست

 " آه " وقتی هوا سرش به هواست، فقط می گويم 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



20 

 1389فروردين  ماه    27

 درد از تو بود
 از قضاوت تو
 از فضای تو
 از نگاه تو

 
 ها سر گور رقت قلب

 شکلی از شادی نمردن است
 شادی اين که در اين تابوت

 جسم ديگری خفته است
 چه بيگانه است اين نعش 

   های اشک از ورای عدسی
 
 آه
 که

 چه 
 حرمت حقيری است
 »صف تشييع اين شهيد

 
 گفت و

 نگاه کرد
 ی کالغ را  چشم خيره
 پشت پنجره

 
 سرخی من«

 از تابش آفتاب آرمان بود 
 سرخی سرنوشت

 های شريان من   از شعله
 زندگی انگار

 زخمی کشنده بود
  »ی عمر روی سينه

 
 گفت و

 نگاه کرد
 پرستوی تنها را

 مسحور مار فسونکار سيم برق
 
 وزش سوزناک غربت را«

 به نسيم نرم وطن ترجمه کردم 
 ها و درختان را دشت
 ها و رفيقان را ريحان
 های آشنا ترجمه کردم به واژه

 من فضای غريب غربت را
 به زبان پاک يک حباب ترجمه کردم

 گاه هستی من بود که نفس
 هايی  حباب خاطره

 که اينک
 »اند به خط خاتمه رسيده

 
 گفت و

 نگاه کرد
 ميدان تنگ نبرد را

 برای منصور خاکسار
 ی آخر پرده

 امير مومبينی
 
 مرگ نحس«

 نزديک است
 کنم اما دل نمی

 ترک زندگی سخت است
 گر چه زندگی سخت است

 
 مرا شايد

 صدا کند کسی
 شايد بيدار شوم از اين کابوس
 با نوازش مهربان يک اميد
 با نوازش مهربان يک معنی

 »برای هيچی و پوچی
 

 گفت و
 نگاه کرد

 از پنجره بيرون
 به آسمان

 
 گاهی اخالق«

 حکم مرگ حقيقت است
 حکم مرگ طبيعت
 حکم مرگ طبع

 آن سان که 
 حکم مرگ من است اکنون

 
 چه دروغ بزرگی است 

 گويند وقتی که نمی
 کند سرما به سوی گرما دست دراز می

 پيری به سوی جوانی و
 غمگين به سوی عشق

 
 ميرم در کفن خشک اخالق می
 پيش از آن که به رهايی تو
 ای طراوت طبيعت طبع

  »دستی برآرم
 

 گفت و
 نگاه کرد 

 ی سپيد کبوتر را سينه
 ی بهار روی شاخه

 
 درد بزرگ«

 در جان من نبود
 از تو بود اين درد
 وقتی مصيبت من

 ياد آور عافيت تو بود و
 ی شرارت و شادی دستمايه
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 عشق/ محمد عبدی حا فظه بلند  آ زا دی و: به يا د
 !خا نه را روشن کن / د ستی برابرت 
 محمود معتقد ی

 
 سوی د ويد نی ست/ هرزاويه 
 مرگی به نا گزير/ ميا ن تو و
 !نگا ه کن

 /چه با را نی بر فرو می با ر د و
 پی  تا راجی  

 د لی د ر سرزمين ها ی وطن شب /  با تو و 
 بسآ مد ی بر  ا ين همه نا مت/ قبيله ها ی  سکوت و

 به بوی  ا ستعا ره ا ی/ خود اما  
 به کوچه د رمی رسی 

 آ ه رفيق  تيغه ها ی  د ربد ری
 وا ژ گون/ خا وش و 

 ا ز پی با د ها ی شما لی ا ت/  روح پرچمی ست    
 ا ميد/  پروا ز عشق و   
 د ستی برا بر ت 

 !خا نه روشن کن 
 

 شرکت حاميان مادران عزادار ايران در لوس آنجلس
 ا. ال. در فستيوال کتاب در دانشگاه يوو سی 

 در بند ايران برای همبستگی با نويسندگان 
 
 
 
 
 
 
 

 آپريل 25و  24شنبه و يکشنبه 
 بعد از ظهر 5صبح تا  10

مادران عزادار ايران که در چهار چوب مبارزات غير خشونت آميزخود، دليرانه 
هرگز سالحی نداشته   به پا خاسته اند  برای دادخواهی از فرزندان بی گناهشان

اند مگر کالم حق طلبانه شان، که با قيمت جان تالش می کنند آنرا به گوش مردم 
هر رسانه ای در آن سرزمين مثله   اما درشرايطی که. ايران و جهان برسانند

ميشود و هر قلمی که سخن از آزادی بگويد محبوس ، دستيابی به اين تنها سالح 
     .نيز شديدًا محدود شده است

خصوصًا در ده   همانطور که در بيانيه سازمان گزارشگران بدون مرز آمده است
نگاران منتقد، بازداشت و با احکام سنگين  روزنامه ماه گذشته شمار زيادی از 
گزارشگران بدون مرز، ايران را بزرگترين زندان  . اند حبس و تبعيد مواجه شده

، ، نگرانی عميق خود را از شرايط  نگاران در جهان معرفی کرده روزنامه
 . غيرانسانی روزنامه نگاران مخالف دولت در ايران اعالم کرده است بازداشت

 
" ،"مادران عزادار ايران" در اين شرايط دشوار، که گروه کثيری از حاميان 

بشر در ايران از زن و مرد، در گوشه   و بسياری فعالين حقوق" مادران صلح
   شده اند،  زندانهای جمهوری اسالمی به بند کشيده

ايران خواستار آزادی فوری و بدون قيد و شرط آنان و ديگر " مادران عزادار" 
زندانيانی هستند که قلمشان جز در دفاع از آزادی و حقوق بشر گناهی نداشت ، و 

 .را طلب می کنند حمايت مردم آزاده جهان  در اين راستا
حاميان مادران عزادار ايران در لوس آنجلس نيز که بهره گيری از هر تريبون و 

موقعيتی را برای انعکاس خواست های آنان وظيفه خود می دانند بر آنند تا با 
شرکت فعال خود در اين فستيوال عظيم کتاب،اسارت قلم و زبان را در ايران به 

همگان را به خواست ها ی آن   اطالع خيل عظيم باز ديد کنندگان رسانده توجه
 .مادران جلب نمايند

 ی تابوت در اتاق تيره
 
 اينک«

 شود ی تاريخ گشوده می دروازه
 تا سواری از آن برون رود

 شگفتا که 
 آمدن ناخواسته بود و

 »رفتن خواسته 
 

 گفت و
 نگاه کرد

 آور   از درون ماسک مرگ
 دستان نجات را 

 در زنجير
 
 و شما«

 اکسيژن  های آخرين حباب
 کدامين پيام دروغ خواهيد شد

 کدامين پناه
 »جز يک آه؟

 
 گفت و

 نگاه کرد و
 خيره ماند

 ی سياه از آن سوی پرده
 در آن آه
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 نمايش چند تابلوي نقاشي از نادر خالق پور
www.naderkhaleghpour.eu 
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