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

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

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

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

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

 .   به ايرانی آباد و آزاد خواهيم رسيد
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 : تهيه و تنظيم
 شهال بهاردوست

 :سروده ها
 پرتو نوري عال،  شهال بهاردوست

 

 محمد نوري؛ روزگاري تلخ با يك دنيا تنهايي 
 

 شاهنامه خواني شهرام ناظري در جشنواره جهاني فز
 

نويسي در نقد و سنجش فرهنگ  جايگاه پارسي
 بي نياز . ب -اسالمي  

 روزهای بحرانی برای توليد ايرانی
 14 سايت کلمه

منشور جنبش سبز، چند نکته اساسی و 
 !يک پرسش بزرگ

 مليحه محمدی              

17 

زاده، اعتراف يک فرد نيست   تاج  اعتراف
 18 گفتگو با حسن شريعتمداری

 های نو  انديشه
 19 گفتگو با مهدی فتاپور

آغاز به نقد تان /  به آقای تاج زاده 
ستودنی است، اصل مساله اّما، واليت 

 بهزاد کريمی     !فقيه است

20 

  !”پدر مادر ما باز هم متهميم“تاملی بر 
 22 جعفر بهکيش 

 مديريت دوگانه در جبهه ی ملی ايران 
نامه ی سرگشاده ی دکتر حسين 

 موسويان 

23 

 قلمم الل شده است رفيق 
 24 کيهان يوسفی 

 با سپاس از همکاری سايت اخبار روز
http://www.akhbar-rooz.com 

 : تأكيد دوباره شوراي نگهبان
 جمهور در امور قواي ديگر دخالت نكند  رئيس

جانبه اروپا را به زيان  هاى يك مقام ايراني تحريم
 هاى اروپايى دانست  شركت

كميسار سازمان ملل در امور پناهندگان به شدت به 
 سياست اتحاديه اروپا انتقاد كرد 

 تركيه به مواضع كردها در شمال عراق حمله كرد 
سازمان گزارشگران بدون مرز از عدم پشتيباني 

 المللي انتقاد كرد  بين
 ايران بايد قاتل ندا را به پاي عدالت بياورد

نامه دبيركل كنفدراسيون بين المللي مواد غذايي و 
 دخانيات به خامنه اي در مورد محمود صالحي 

جنبش سبز زنده : اعالميه ي حزب مشروطه ي ايران
 است 

  :دانشگاه شهيد بهشتي
 نفر رسيد  60شماره دانشجويان محروم از تحصيل به 

 : مقاالت و مصاحبه ها در اين شماره 

 اعتراض، بازداشت، مجازات

 عفو بين الملل خواهان آزادي بي قيد و شرط
 نرگس محمدي و عبدالرضا تاجيك شد 

 خرداد چگونه گذشت؟  22 -نامه اي از تهران 
نامه اعتراض به دعوت سفير ايران به جشن عروسي 

 وليعهد سوئد 
بيانيه سازمان دانش آموختگان ايران در مورد 

 حمله و تخريب بيوت مراجع تقليد 
زنان براي فحشا، «ايران، آزادراه قاچاق انسان؛ 

  «مردان براي بردگي

بيانيه جمعي از دانشجويان دانشگاه تهران به 
اين برماست بار ديگر براي : خرداد 30مناسبت 

تحقق تمامي خواست هاحضور خود را در صحنه به 
 اثبات برسانيم

 روزي ارزشمند براي سينماي ايران در سينماتك فرانسه 
صبرانه منتظر برپايي  بي: فر برادر شهيد امير جوادي

 دادگاه قضات هستيم
توان موشكي ايران هيچ كشوري را تهديد : وحيدي

 كند  نمي

  !روزي كه ايران را لرزاند 7
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 خبرها و گزارش ها

 :١٣٨٨خرداد  ٢۴يکشنبه 
 آغاز بازداشت های گسترده

مطابق نخستين خبرها، محسن . بازداشت های گسترده در تهران آغاز شد• 
ميردامادی، سعيد شريعتی، عبداهللا رمضان زاده، زهره آقاجری، بهزاد نبوی، 

 .تقی رحمانی، عماد بهاور و احمد افجه ای جزو دستگيرشدگان اعالام شدند
 
ساعت يک و سی دقيقه بامداد روز يکشنبه نيروهای گارد ويژه به کوی دانشگاه • 

تهران و دانشگاه صنعتی اصفهان حمله کردند و به ضرب و شتم دانشجويان 
 .پرداخته اند

 
دانشجويان و جوانان در دانشگاه صنعتی شريف و بيرون از آن تجمع کرده و با • 

 . شعار مرگ بر ديکتاتور تظاهرات کردند
 
درخواست ابطال نتيجه ی انتخابات را : موسوی در بيانيه ی ديگری اعالم کرد• 

ايم که مجوز برگزاری يک  از مسئوالن درخواست کرده: وی نوشت. داريم
 .راهپيمايی بزرگ در تمامی شهرهای کشور به ما داده شود

 
انتخابات بايد باطل : مهدی کروبی بيانيه ی دوم خود را منتشر کرد و اعالم کرد• 

با حضور خود در صحنه، : وی در اين اعالميه خطاب به مردم نوشت. شود
ارامش را حفظ نماييد تا بهانه به دست غوغاساالران، انحصارطلبان و سرکوب 

 .گران ندهيد
 
اعتراضات دانشجويان : حمله ی شبانه ی نيروهای امنيتی به کوی دانشگاه• 

دانشگاه تهران به تقلب اشکار در انتخابات دوره دهم رياست جمهوری، برای 
محافل دانشجويی از کشته . دومين شب متوالی در کوی دانشگاه تهران ادامه يافت

شدن سه دانشجو توسط حمله ی شبانه ی نيروهای امنيتی به کوی دانشگاه خبر 
 .دادند

com.rooz-akhbar.www  
 
مقامات ايرانی بايد در باره خشونت نيروهای امنيتی : عفو بين الملل اعالم کرد• 

در برخورد با هزاران تظاهرکننده که روز شنبه به خيابان آمدند، تحقيقاتی فوری 
 .انجام دهند

 
ميرحسين موسوی عصر روز يکشنبه با علی خامنه ای رهبر حکومت ديدار • 

خامنه ای در اين ديدار بر پيگيری اعتراضات از راه های قانونی تاکيد . کرد
 .کرد
 
سازمان گزارشگران بدون مرز در نامه ای خطاب به سران کشورهای جهان • 

 .از آن ها خواست نتايج انتخابات ايران را به رسميت نشناسند
 
ميرحسين موسوی در نامه ای خطاب به شورای نگهبان خواستار ابطال • 

 .انتخابات شد
 
علی خامنه ای در يک سخنرانی مجددا انتخابات را تاييد کرد و آن را معجزه ی • 

 . الهی خواند
 

 ١٣٨٨خرداد  ٢۵دوشنبه 
تظاهرات . بزرگترين تظاهرات تاريخ ايران عليه کودتای انتخاباتی برگزار شد• 

بزرگ معترضين به کودتای انتخاباتی روز دوشنبه با شرکت صدها هزاران تن 
خبرگزاری . در تهران، تبريز، کرمانشاه، اصفهان و شهرهای ديگر برگزار شد

های خارچی از حضور صدها هزار تن در حد فاصل ميدان انقالب تا آزادی خبر 
 .دادند

com.rooz-akhbar.www  
 
در . منابع دولتی کشته شدن هفت نفر در تظاهرات روز دوشنبه را تاييد کردند• 

پايان تظاهرات عظيم مردم تهران، از يک پايگاه بسيج بر روی تظاهرکنندگان 
 .آتش گشوده شد

com.rooz-akhbar.www  
 
دانشجو در يورش شبانه ی نيروهای امنيتی  ۵دفتر تحکيم وحدت از کشته شدن • 

 به کوی دانشگاه خبر داد و نوشت دانشجويان کشته شده، مخفيانه به خاک سپرده 

  !روزي كه ايران را لرزاند 7
 

 به بهانه ی سالگرد دستور کشتار مردم ايران توسط خامنه ای
 و کشتن ندا آقاسلطان سمبل مبارزه ی آزادی خواهانه ی مردم ايران 

که در ميان بهت و حيرت مردم ايران، احمدی  ١٣٨٨خرداد  ٢٣از روز شنبه  •
که در برابر  ١٣٨٨خرداد  ٣٠نژاد را رئيس جمهور اعالم کردند، تا روز شنبه 

چشمان حيرت زده ی جهانيان، نداآقاسلطان سمبل مبارزه ی آزادی خواهانه ی 
 ...ايران را کشتند، ميهن ما دورانی سرنوشت ساز و تاريخی را طی کرد 

 
 
 
 
 
 
 

 
 :اخبار روز

که در ميان بهت و حيرت مردم ايران، احمدی  ١٣٨٨خرداد  ٢٣از روز شنبه  
که در برابر  ١٣٨٨خرداد  ٣٠نژاد را رئيس جمهور اعالم کردند، تا روز شنبه 

چشمان حيرت زده ی جهانيان، نداآقاسلطان سمبل مبارزه ی آزادی خواهانه ی 
اين . ايران را کشتند، ميهن ما دورانی سرنوشت ساز و تاريخی را طی کرد
 . گزارش نگاهی به عمده ترين رويدادهای اين يک هفته انداخته است

 
 :١٣٨٨خرداد  ٢٣شنبه 

وی . وزير کشور نتايج رسمی و نهايی انتخابات رياست جمهوری را اعالم کرد• 
مطابق . ميليون رای اعالم کرد ٣٩شمار آرای صحيح و باطله ماخوذه را بيش از 

درصد  ۶٢/۶٣ميليون رای معادل  ٢۴.۵نژاد  اعالم وزارت کشور محمود احمدی
تعداد آرای . آرا را به خود اختصاص داد و به عنوان برنده ی انتخابات اعالم شد

هزار و مهدی کروبی  ۶٧٨هزار، محسن رضايی  ٢١۶ميليون و  ١٣موسوی 
 !هزار اعالم کرد ٣٢۴نزديک به 

 .ايران در بهت و شوک ناشی از تقلب بزرگ فرو رفت
com.rooz-akhbar.www  

 
علی خامنه ای بعد از ظهر روز شنبه پيامی در مورد انتخابات منتشر کرد و بر • 

او هرگونه شبهه و تقلب در انتخابات را رد کرد . اين نمايش پرتقلب صحه گذاشت
و اميدهايی را که به دخالت او در مورد تغيير نتايج آرای اعالم شده وجود داشت، 

علی خامنه ای در پيام خود از کانديداهای رقيب احمدی نژاد . نقش بر آب کرد
 .همکاری کنند »رئيس جمهور منتخب«خواست که با 

 
ميرحسين موسوی با انتشار بيانيه ای ضمن اعتراض به نتايج اعالم شده، • 

اينجانب ضمن اعتراض شديد به روند موجود و تخلفات آشکار : خاطرنشان کرد
و فراوان روز انتخابات هشدار می دهم که تسليم اين صحنه آرايی خطرناک 

 .نخواهم شد
com.rooz-akhbar.www  

 
مهدی کروبی نيز در بيانيه ی خود با تصريح بر اين نکته که سکوت نخواهد • 

نتايج اعالم شده برای انتخابات دهمين دوره رياست : کرد، خاطر نشان نمود
جمهوری چنان مضحک و شگفت است که در بيان و بيانيه نمی آيد و بايد فکر 

 .ديگری کرد
com.rooz-akhbar.www  

 
: جانشين فرمانده نيروی انتظامی هشدار داد" احمدرضا رادان"سرتيپ پاسدار • 

 .با دايرکنندگان تجمعات غيرقانونی برخورد قانونی می شود
 
به دنبال اعالم نتايج تقلبی انتخابات رياست جمهوری ايران، در برخی از نقاط • 

شهر تهران تجمع های خودجوشی صورت گرفت که به برخورد با پليس و 
درگيری بين مردم و نيروهای امنيتی به تدريج گسترش . نيروهای بسيجی انجاميد

 .يافت و فضای ملتهب تهران را در برگرفت
com.rooz-akhbar.www  

 

http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=21550�
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=21491�
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=21571�
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=21472�
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=21480�
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=21481�
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=21487�
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 .اند شده
com.rooz-akhbar.www  

 
 .به شعار ملت ايران تبديل شد »مرگ بر ديکتاتور«شعار • 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تصاويری از چند تن از جانباختگان در يکسال گذشته
 

 .شده اند
 
آيت اهللا جنتی با صدور اطالعيه ای آمادگی شورای نگهبان برای رسيدگی به • 

 !اعتراضات را اعالم کرد
 

 ١٣٨٨خرداد  ٢۶سه شنبه 
ها هزار نفر از مردم تهران در  ده. تظاهرات بزرگ معترضين ادامه يافت• 

چهارمين روز اعتراض به نتايج انتخابات رياست جمهوری از ميدان ونک به 
 .سمت تجريش تظاهرات کردند

com.rooz-akhbar.www  
 
احمدی نژاد ميليون ها . هواداران احمدی نژاد در ميدان ولی عصر تجمع کردند• 

 !مخالف خود را مشتی خس و خاشاک ناميد
 
در ادامه ی بازداشت فعالين سياسی کشور روز سه شنبه عبدالفتاح سلطانی، • 

محمدعلی ابطحی، سعيد حجاريان، محسن امين زده و محمد توسلی بازداشت 
 .شدند

 
مهدی کروبی از مردم خواست با شعار ابطال انتخابات در نماز جمعه ی به • 

 امامت آيت اهللا خامنه ای شرکت کنند
 

 ١٣٨٨خرداد  ٢٧چهارشنبه 
خرداد، با  ٢٢پنجمين روز تظاهرات در اعتراض به کودتای انتخاباتی روز • 

 .شرکت ده ها هزار نفر در تهران برگزار شد
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران اعالم کرد قادر به تاييد مرگ سی و دو 

 .خردادماه شده است ٢۵و  ٢۴شهروند ايرانی در جريان تظاهرات روزهای 
 

 ١٣٨٨خرداد  ٢٨پنجشنبه 
شهر تهران برای ششمين روز متوالی شاهد اعتراضات گسترده ی مردمی به • 

راهپيمايی آرام صدها هزار نفر . تقلب در انتخابات و سرکوب هفته ی اخير بود
های  از مردم معترض به حکومت، برای بزرگداشت جان باختگان در راهپيمايی

شهرهای . اعتراضی اخير، روز پنجشنبه در ميدان توپخانه ی تهران برگزار شد
شيراز و اصفهان شاهد راه پيمايی های اعتراضی مشابهی از سوی معترضين 

 .بودند
com.rooz-akhbar.www  

 
برنامه تجمع اعتراض : ستاد انتخابات مهدی کروبی عصر پنجشنبه اعالم کرد• 

در ميدان  ١۶آميز روز جمعه در محل نماز جمعه لغو و به روز شنبه ساعت 
 .انقالب موکول شده است

 
 ١٣٨٨خرداد  ٢٩جمعه 

 فرمان سرکوب خونين
علی خامنه ای رهبر حکومت اسالمی در سخنانی در نمازجمعه ی تهران، • 

در سخنان او نشانه ای مبنی . تاکيد کرد زير بار خواست های مردم نخواهد رفت
 .وی راه سرکوب را انتخاب کرد. بر تن دادن به خواست های مردم نبود

com.rooz-akhbar.www  
 
سخنرانی خامنه ای به خشونت پليس مشروعيت می : عفو بين الملل اعالم کرد• 
اين که رهبری مسئوليت امنيت را به جای نيروهای : عفو بين الملل نوشت. دهد

 .امنيتی به عهده تظاهرکنندگان بگذارد، مجوزی برای خشونت است
 
 .مهدی کروبی در نامه ای به شورای نگهبان مجددا خواهان ابطال انتخابات شد• 
 

 ١٣٨٨خرداد  ٣٠شنبه 
به دنبال دستور سرکوب از سوی رهبر حکومت . تهران در آتش و خون• 

در اين روز . اسالمی، تظاهرات مسالمت آميز مردم در تهران به خون کشيده شد
ندا آقاسلطان در برابر دوربين هايی که صحنه ی مرگ او را به تصوير می 
عده . کشيدند جان باخت و به سمبل مبارزه ی آزادی خواهانه در ايران تبديل شد

منابع خبری مختلف، از جمله . ی نامعلومی دور از دوربين ها، به خاک افتادند
تن در جريان ناآرامی  ١٩گزارش کردند دستکم  »سی ان ان«شبکه تلويزيونی 

 های روز شنبه در اعتراض به نتايج انتخابات رياست جمهوری در تهران کشته 

http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=21728�
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=21596�
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حضور "   تن به اتهام     8و نيز حداقل     "  اهللا اکبر "   علت سردادن شعارهای شبانه    
 . اين دانشگاه به کميته انضباطی فرا خوانده شده اند" خرداد 22 در تجمع 

نفر از دانشجويان فعال اين دانشگاه به دفتر پيگيری اطالعات             6هم چنين تاکنون    
 .فراخوانده شده اند و مورد بازجويی قرار گرفته اند

گفتنی است، علی رغم فضای به شدت امنيتی حاکم بر دانشگاه ها، مراسم                                 
خرداد امسال در دانشگاه های تهران، شريف و برخی ديگر از                    22اعتراضی  

 .دانشگاه ها با حضور صدها تن از دانشجويان معترض برگزار شده بود
به   هم چنين دانشجويان سبز اين دانشگاه در فراخوانی اينترنتی اعالم کرده اند که

ظهر در    12، ساعت   1389خرداد ماه     30ياد تمامی شهيدان راه آزادی، يکشنبه        
سکوت کامل مقابل دانشکده کامپيوتر گرد هم خواهند آمد و با در دست گرفتن                       

 .عکس شهدا و روشن کردن شمع ياد آنها را گرامی خواهند داشت
 

 سال حبس و دو ميليون ريال جزاي نقدي براي 3
 دكتر اكبر كرمي 

 
 :اخبار روز

دادگاه انقالب شهرستان قم دکتر اکبر کرمی نويسنده، : گزارش دريافتی 
سال حبس و دو ميليون ريال جزای  ٣پژوهشگر دينی و فعال حقوق بشر را به 

نيروهای انتظامی دکتر کرمی را در شرايط فوق امنيتی به . نقدی محکوم کرد
محل دادگاه انقالب قم آورده و رای دادگاه بدوی را به وی ابالغ کرده و او را به 

 . سرعت به زندان منتقل نمودند
اين دادگاه دکتر کرمی را به اتهام تبليغ عليه نظام از طريق انتشار مقاالت و 

تير و حمايت از بازداشت شدگاه آن، ١٨مصاحبه ها از جمله پرداختن به حادثه 
تبليغ عليه نظام در ارتباط با دفاع از جريان فتنه پس از انتخابات و بازداشت 

خرداد،  ٢٢شدگان و حمايت از سازمان منافقين با عنوان دستگير شدگان کودتای 
حاکميتی که مخالفان و منتقدان خود را درخيابانها و در «تبليغ عليه نظام با عنوان 

،تبليغ عليه نظام با بکار بردن کلماتی چون »مقابل چشم جهانيان به گلوله می بندد
استبداد ايرانی و نيز عنوان تضييع حقوق زنان و وجود فساد و فحشاء در جامعه، 

، »نقض گسترده حقوق بشر با فرآيند ننگين سرکوب و سانسور«همچنين عنوان 
و نوبت خويش را انتظار می کشيم بی هيچ «حمايت از گروهک ريگی با عنوان 

 . و مصاحبه با راديو فردا به يکسال حبس محکوم کرد »خنده ای 
اين دادگاه همچنين دکتر کرمی را به اتهام توهين به رهبری از جمله زير سوال 

بردن رهبری با بکار بردن کلمه واليت رها و فرا شرع، سو ءاستفاده های مالی 
حد «رهبری، حمايت رهبری از سانسور و سرکوبگران و خونريزی با مقاله 

بکارگيری جمله تشنگان قدرت با داعيه فريبکارانه،  »فاصل انقالب تا آزادی
، زير سوال »کاهن دست نزنيد«تخريب رهبری در مقايسه با شاه با عنوان به 

بردن بيانات رهبری در مورد مشارکت مردم در انتخابات و نام بردن از آن به 
سال حبس محکوم  ٢به ... عنوان فريبکاری و خيالبافی تهوع آور و عوام فريبی و

همچنين دادگاه وی را به اتهام نگهداری فايل ها ی غيرمجاز به دو ميليون . نمود
 . ريال جزای نقدی محکوم نمود

دادگاه همچنين حکم امحاء هارد رايانه که حاوی مقاالت و نوشته های نامبرده بود 
 . را صادر نمود

همچنين اعالم شده است که پرونده ديگری برای دکتر اکبر کرمی در دادگاه 
عمومی قم در دست رسيدگی می باشد که از جمله اتهام های آن اشاعه فحشاء از 

طريق انتشار مقاالت و مصاحبه با موضوع برابری جنسی و دفاع از حقوق زنان 
 . می باشد

مادر دکتر اکبر کرمی پس از اطالع از حکم فرزندش آن را ناعادالنه و 
وی اعالم نمود که شخصا به حکم صادره معترض است . غيرمنصفانه دانست

چرا که از نزديک شاهد مطالعات، تالش ها و فعاليت های مدنی و انسان دوستانه 
فرزندش بوده و نمی تواند بپذيرد که فعاليت در دفاع از حقوق بشر، دفاع از 
حقوق شهروندی، دفاع از حقوق زنان، دفاع از حقوق زندانيان و متهمان و 

محکومان و ارشاد مسووالن جرم باشد چرا که دفاع از حق مردم توصيه اکيد 
و امامان شيعه است و فرزندش به پيروی از منش آنان از ) ص(پيامبر اکرم 

وی اظهار داشت وقتی حضرت . مردم در مقابل تضييع حقوقشان دفاع کرده است
در بستر بيماری و مرگ فراموش نمی کند که از حقوق شرعی ) ع(علی 

ضاربش ابن ملجم دفاع کند پس چگونه است که دفاع از حقوق شهروندان ايرانی 
 ! در جمهوری اسالمی جرم است

 اعتراض، بازداشت، مجازات
بيش از پانزده نفر ديگر از دانشجويان معترض به احمدی نژاد در 
 دانشگاه شهيد بهشتی با احکام سنگين انضباطی روبرو شدند

 
 خبرگزاری هرانا 

کميته انضباطی دانشگاه شهيد بهشتی در ادامه برخوردهای گسترده با دانشجويان 
تن از اين دانشجويان را  40اين دانشگاه که تاکنون محروميت از تحصيل بيش از 
نفر ديگر از  15در پی داشته است، احکام تعليق ديگری برای بيش از 

 .دانشجويان معترض صادر کرد
به گزارش دانشجونيوز، در ادامه صدور احکام سنگين انضباطی برای 
نفر  15دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتی تهران، در چند روزه گذشته، بيش از 

ديگر از دانشجويان اين دانشگاه با احکام سنگين کميته انضباطی مواجه شدند و 
  .برخورد با دانشجويان را وارد مرحله جديدی کردند

نفر از دانشجويان اين دانشگاه احکام سنگينی  40پيش از اين نيز برای بيش از 
مشتمل بر تعليق از تحصيل به مدت دو ترم و محروميت از خوابگاه و تحصيالت 

 .دانشجويی و رفاهی محکوم شده بودند
نژاد در دانشگاه شهيد بهشتی  طی يک ماه گذشته و پس از حضور محمود احمدی

و اعتراض دانشجويان به حضور وی در اين دانشگاه، حراست و کميته انضباطی 
کميته . ای را با دانشجويان اين دانشگاه کرده است برخوردهای بی سابقه

انضباطی بدون اخذ دفاعيات دانشجويان و به صورت غيابی احکام سنگينی را 
 .برای تعداد بسياری از دانشجويان صادر نموده است

تعداد و نوع احکام صادره در تاريخ دانشگاه شهيد بهشتی و همچنين در قياس با 
در بندی . بی سابق بوده است  برخوردهای ديگر دانشگاه ها از نظر گستردگی،

ترم محروميت از تحصيل  4از احکام صادره شورای انضباطی، پيشنهاد تعليق 
آيين نامه تنبيهات انضباطی به  16با احتساب سنوات را در قالب ارائه بند 

اين در حالی است که بسياری از . شورای مرکزی انضباطی دانشگاه داده است
دانشجويان تعليقی تعداد واحدهای تحصيلی بسيار کمی برای فارغ التحصيلی از 

دانشگاه باقی مانده دارند و بسياری نيز در کنکور کارشناسی ارشد موفق شده اند 
 .و با وجود احکام تعليق از ورود به دوره ارشد باز خواهند ماند

با صدور احکام جديد، بنا به اطالعات واصله تعداد حکم های انضباطی به حداقل 
عدد رسيده است، و اين تعداد دانشجو به مدت حداقل دو ترم از تحصيل در  60

دانشگاه باز خواهند ماند و تا انتهای تحصيل نيز از خدمات رفاهی و خوابگاه 
 .دانشگاه محروم خواهند بود

برخورد با دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتی از زمانی شدت گرفت که حضور 
مخفيانه محمود احمدی نژاد و دولت مردانش در اين دانشگاه با اعتراض گسترده 

 .دانشجويان مواجه شد و فضای دانشگاه را برای يک روز ملتهب کرد
اند که فشارها و دستورهای مقامات  هر چند دانشجويان اين دانشگاه بر اين عقيده

دولتی بيرون از دانشگاه و شخص وزير علوم مسئولين اين دانشگاه را ملزم به 
برخورد گسترده و سنگين با دانشجويان کرده است، اما يکی از مسئولين حراست 

مدعی شده است که اطالعات سپاه پاسداران و همچنين ستاد تامين استاد تهران 
 .مستقيما پيگير وضعيت اين دانشگاه است

خرداد و شکل گيری تجمع آرام  25در اين راستا چند شب گذشته نيز در شب 
دانشجويان در محوطه خوابگاه و سر دادن اهللا اکبر از سوی دانشجويان با 

برخورد شديد و خشن نيروهای حراست و فحاشی و توهين دانشجويان بسيجی 
نفر از دانشجويان معترض به  6اين دانشگاه مواجه شد و فردای آن روز بيش از 

 .حراست دانشگاه احضار شدند
دانشگاه شهيد بهشتی طی سال تحصيلی گذشته علی رغم محدوديت ها و 

فشارهای فزاينده بر دانشجويان شاهد اعتراضات گسترده به مناسبت های مختلف 
و در حالی که ارعاب، تحديد و تهديد و همچنين برخوردهای سنگين با . بوده است

دانشجويان شهيد بهشتی افزايش يافته است، اما به همان نسبت ميزان اعتراضات 
 .دانشجويی نيز افزايش يافته است

 
حضار دانشجويان معترض دانشگاه صنعتی شريف به کميته ا

 انضباطی و دفاتر پی گيری وزارت اطالعات
 

 خبرگزاری هرانا 
خرداد به کميته  22ده ها تن از دانشجويان دانشگاه شريف درپی برگزاری مراسم 

 .انضباطی و دفتر پی گيری وزارت اطالعات احضار شدند
 تن از دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف به  14به گزارش دانشجونيوز، حداقل 



5 

 1389خرداد ماه   30

 خرداد چگونه گذشت؟  22 -نامه اي از تهران 
 

 اخبار روز 
 . مشاهداتم را از روز شنبه برايتان ميفرستم: گزارش دريافتی

شنبه بعدازظهر رفتم چهار راه وليعصر همه جا پر از مامور بود لباس شخصی، 
، بسيجی و امنيتی که )با ريش و چاق(ضدشورش، پليس معمولی، بسيجی تابلو 

 . اصال شما نمی توانی تشخيص بدهی
بعدازظهر بود من مدتی به مطبوعات يک کيوسک  ۵خالصه ساعت نزديک 

جالب بود . مدتی در بازار کامپيوتر رضا چرخ زدم. روزنامه فروشی نگاه کردم
منتظر . از داخل بازار نيروهای امنيتی به خيابان پشتی وليعصر تردد ميکردند

بودم تا افراد زياد شوند خالصه رفتم در ايستگاه اتوبوس های نازی آباد، ياخچی 
آباد که به سمت جنوب شهر تهران است در ضلع شمالی چهار راه وليعصر 

 . نشستم
کال تدارک زيادی برای اين روز ديده شده بود حدودا شش ماه از يک طرفه 

کردن خيابان وليعصر در محدوده ونک تا پارک وی نمی گذشت که ميله های 
.. جداساز وسط خيابان را کنده و دوباره ميله های فلزی در آنجا نصب کرده بودند

از شرکتی که من در آن کار ميکنم فقط . تعداد سبزها کم بود، مردم کم آمده بودند
 . من به آنجا رفته بودم

من هم در آن . نفر جا برای نشستن داشت که تمامی آن پر بود ۶ايستگاه به اندازه 
بهرحال . جا نشستم و منتظر ماندم ولی خوب زياد نشستن هم جلب توجه ميکرد

تايی پشت هم در اين ايستگاه منتظر می ماندند چون  ۴اتوبوس ها می آمدند و 
چراغ راهنمايی چهارراه ولی عصر بسيار طوالنی است، بنابراين عمال ما طرف 

 . ديگر خيابان را نمی ديديم که البته در آنجا هم مزدوران زياد بودند
خالصه تعدادی از افراد منتظر در ايستگاه سوار اتوبوس ها شده و رفتند و فقط 

تغييری . ساله بطور ثابت در آنجا حضور داشتيم ٢۶من و يک دختر خانم حدودا 
ناگهان در پشت سر ما در پياده . در شرايط ايجاد نشد چون تعداد ما افزايش نيافت

رو گارد ويژه با باطوم مردمی را که روزنامه های کيوسک روزنامه فروشی و 
بساطی يک سی دی فروش دوره گرد را تماشا ميکردند مورد ضرب و شتم قرار 

ناگهان دختر خانمی که کنار من نشسته بود برگشت و با موبايلش شروع به . دادند
من شرايط را مناسب . فيلم گرفتن کرد، سپس بلند شد و همين کار را ادامه داد

. که او گوش نکرد! خانم بشين! تشخيص ندادم چند بار به او گفتم خانم بشين
گاردی ها به کار خود در پياده رو ادامه ميدادند و ما هم در ايستگاه اتوبوس 

. جلوی ايستگاه هم چند اتوبوس پشت هم ايستاده بودند. نفر بوديم ١٠حدودا 
خالصه آن کاری که نبايد رخ ميداد اتفاق افتاد يک بسيجی حرامزاده حرامخور 

ساله با موهای جوگندمی، سبيل کم پشت، لباس پيراهن آبی  ۴۵مردی حدودا (
از کنار ) آستين کوتاه و کامال معمولی در حالی که شرارت از چشمهايش ميباريد

محل نشستن ايستگاه اتوبوس خودش را به ما رساند و ضمن گرفتن موبايل آن 
ظاهرا آن مامور در آن لحظه در آن مکان . دختر خانم لگدی به پای او زد و رفت

تنها بود بنابراين سريع خود را به ديگر رفيقانش رسانده آنها را خبر کرده و 
! به او گفتم در رو. در اين بين آن دختر خانم ايستاده و شوک زده بود. برگشت

او . ولی ناگهان او جمله ای گفت که قلب مرا بدرد آورد. شايد فکر موبايلش بود
گفت يه مرد پيدا نميشه؟ من مانده بودم چکار بکنم چکار ميتوانستم بکنم؟ شرايط، 

خالصه . زمان، مکان، تعداد ما و همه و همه برای هرگونه درگيری مناسب نبود
در ميان بهت و حيرت مسافران ايستاده در ايستگاه و مسافران موجود در اتوبوس 

منتظر در ايستگاه آن حرام لقمه در عرض چند ثانيه برگشت و آن دختر مثل 
. چشمان درخشان آن دختر هنوز هم با من حرف ميزند. دسته گل را با خود برد

شايد هم کار من درست بوده که درگير نشدم . من خودم را دائم سرزنش ميکنم
 ٢٠خالصه در حين بردن آن دختر يک جوان حدودا . چرا که مرا هم ميگرفتند

ساله که معترض آن بسيجی حرامی شده بود مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به 
من ماندم و کوه سنگينی از فشار مضاعف . او تاکيد کردند که دخالت نکند

آخر يکدست . درماندگی در برابر استبدادی که نمی توان در مقابل آن کاری کرد
پس کجايند رهبران جنبش؟ نکند باز هم مشابه نهضت مشروطه، . که صدا ندارد

، ماری از آستين استعمار کبير انگليس درآمده و سردمدار جنبش شده ۵٧انقالب 
 آخر جوانان مردم ما تاکی بايد فدا شوند مگر مردم ايران چه ميخواهند؟ . است

بسبب صحنه وحشيانه دستگيری آن دختر (خالصه در شرايط روحی نامناسب 
در حين خروج همان فرد بسيجی را ديدم که . من از آنجا خارج شدم) جوان

راست راست در همان نقطه در چند متری يگان ضدشورش ايستاده و اين ور و 
من سوار تاکسی شدم به سمت ميدان آزادی در ميان راه هر . آنور را ديد ميزند

چهار راه، سه راه و خيابان و ميدان که در مسير قرار داشت نيز شرايط مشابهی 
 توسط (پمپ بنزين وصال تعطيل شده بود . را از نظر لشگرکشی تجربه ميکردم

 عفو بين الملل خواهان آزادي بي قيد و شرط
 نرگس محمدي و عبدالرضا تاجيك شد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : اخبار روز
 

سازمان عفو بين الملل در سندی که : کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی
امروز منتشر کرد با نام بردن از نرگس محمدی و عبدالرضا تاجيک، دو عضو 
بازداشت شده کانون مدافعان حقوق بشر، آنان را زندانيانی عقيدتی خواند که تنها 
. به خاطر فعاليت های مسالمت آميزشان در رابطه با آزادی بيان بازداشت شده اند

عفو بين الملل همچنين از همگان خواست، در نامه ای به مقامات جمهوری 
اسالمی، خواستار آزادی بی قيد و شرط اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و 

 . بازگشايی دفتر اين کانون و پايان آزار و اذيت و ارعاب آنان شوند
امنستی اينترنشنال با معرفی نرگس محمدی و عبدالرضا تاجيک به عنوان 

اعضای بازداشت شده کانون مدافعان حقوق بشر در زندان اوين، گفت اين دو تن 
امنستی اينترنشنال اضافه کرد . در خطر شکنجه و ساير بدرفتاری ها قرار دارند

که اين سازمان معتقد است که اين دو صرفا به دليل فعاليت های مسالمت آميز 
 . خود در زمينه آزادی بيان بازداشت شده اند

ژوئن در  ١٠نرگس محمدی نايب رئيس کانون مدافعان حقوق بشر در تاريخ 
وی از آغاز بازداشت خود تاکنون تنها يک بار . خانه خود در تهران بازداشت شد

وی پيش از اين نيز در تاريخ می . اجازه تماس تلفنی با خانواده خود را يافت
هنگامی که برای شرکت در کنفرانسی در گواتماال قصد ترک کشور را  ٢٠١٠

عبدالرضا تاجيک، روزنامه . داشت، توسط جمهوری اسالمی ممنوع الخروج شد
 ١٢نگار، و وی نيز از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر می باشد که در تاريخ 

ژوئن سال جاری پس از احضار به وزارت اطالعات بازداشت و تاکنون خبری 
اين سومين دستگيری تاجيک پس از انتخابات رياست . از وی در دست نمی باشد

 . جمهوری ايران در سال گذشته می باشد
در تاريخ دهم ژوئن سال جاری، يک روز پيش از تخستين سالگرد انتخابات 

رياست جمهوری در ايران، کانال تلويزيونی دولتی جمهوری اسالمی مصاحبه 
ای از جواد توسليان همسر شيرين عبادی را پخش کرد که وی در اين مصاحبه 

اين در حالی است که . به انتقاد از همسرش يعنی شيرين عبادی می پردازد
شيرين عبادی در اين باره گفت همسرش به او گفته که در مدت بازداشت تحت 

 . بدرفتاری قرار داشته و وی را مجبور به ادای اين اظهارات کرده اند
نکته جالب توجه اينکه اين مصاحبه در ژوالی سال گذشته يعنی زمانی که 

 . توسليان در بازداشت بوده ضبظ شده
امنستی اينترنشنال در ادامه اين سند آورده است که به نظر می رسد که پخش اين 

مصاحبه همزمان بوده با سالگرد انتخابات رياست جمهوری در ايران و جلسه 
نهايی بررسی پرونده وضعيت حقوق بشر ايران در شورای حقوق بشر سازمان 

 . ملل متحد
عفو بين الملل در ادامه همچنين بازداشت نرگس محمدی و عبدالرضا تاجيک را 

نرگس محمدی و عبدالرضا تاجيک «: در ارتباط با اين مساله دانست و گفت
ممکن است جهت جلوگيری از واکنش های ايشان به پخش اين مصاحبه بازداشت 

  ».شده باشند
به دستور مقامات دولتی بسته  ٢٠٠٨دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در دسامبر 

برخی . شد، هر چند که اعضای آن به فعاليت های حقوق بشری خود ادامه دادند
از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر پس از درگيری های انتخابات رياست 

 . جمهوری بازداشت شدند
همچنين عفو بين الملل در اين سند از همگان تقاضا کرد که در نامه ای به رئيس 
قوه قضائيه و دبيرکل شورای عالی حقوق بشر جمهوری اسالمی و ارسال نسخه 
ای از آن به نمايندگی های جمهوری اسالمی در سراسر دنيا، خواستار آزادی بی 

قيد و شرط اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و بازگشايی دفتر اين کانون و 
 پايان آزار و اذيت و ارعاب آنان شوند
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پرسش ما اين است چرا برخی عادات و . سفيران کشورهای ديگر دعوت شود
 . سنتها می بايست بر ارزشهای پايه ای دموکراتيک در سوئد ارجحيت يابند

. ما از وزير امور خارجه سوئد می خواهيم با توجه به مسائل فوق توضيح دهند
بسياری از ايرانی هاو ديگران نسبت به رفتار منفعل و حتی دوستانه در برابر 

رژيمهايی که پی در پی حقوق بشر را نقض می کنند سخت شگفت زده و 
 . خشمگين هستند

 با سالم های دوستانه 
 يه ته گوته الند رئيس سازمان جوانان حزب سوسيال دموکرات سوئد 

 مهرداد درويش پور از جمعيت پشتيبانی از مبارزات مردم ايران 
  نسيم حسينی از گروه دموکراسی سبز

 
 بيانيه سازمان دانش آموختگان ايران در مورد حمله و 

 تخريب بيوت مراجع تقليد 
 

 :ادوارنيوز
در ارتباط با حمله هفته ) ادوار تحکيم وحدت(سازمان دانش آموختگان ايران  

 . گذشته عناصر شبه نظامی به بيوت مراجع عظام تقليد بيانيه منتشر کرد
به گزارش ادوار نيوز در اين بيانيه ضمن اعتراض شديد به فاجعه هتک حرمت 

مراجع عظام تقليد و خواست مصرانه برای رفع پلمپ از دفتر مرحوم آيت اهللا 
اين برخوردها و توحشی که نيروهای حمله گر از : " العظمی منتظری آمده است

در سال .... خود نشان می دهند، يادآور حمله ناجوانمردانه نيروهای انصار 
در آنزمان حق گويی و امر به معروف و . به بيت مرجعيت شيعه است ١٣٧۶

انتقاد مرجع مسلم تقليد، با سبعيتی غير قابل وصف مواجه گرديد و در حقيقت بايد 
گفت سکوت عده ای در آنزمان، باعث شد فجايع اينروزها به وجود بيايد که 

 ." گويی حرمت هيچ شخص و شخصيتی مصون نيست
 : متن اين بيانيه به شرح زير است

يک بار ديگر حمله گروه هايی که نه خودسر بلکه دارای سرهايی بسيار شاخص 
و مبرز هستند، به بيوت دو مرجع معظم تقليد، مرحوم آيت اهللا العظمی منتظری 

و آيت اهللا العظمی صانعی، برگ تاريک ديگری بر دفتر سياه عملکرد نشسته 
اين برخوردها و توحشی که نيروهای حمله گر . گان بر سرير قدرت اضافه نمود

در سال .... از خود نشان می دهند، يادآور حمله ناجوانمردانه نيروهای انصار 
 . به بيت مرجعيت شيعه است ١٣٧۶

در آنزمان حق گويی و امر به معروف و انتقاد مرجع مسلم تقليد، با سبعيتی غير 
قابل وصف مواجه گرديد و در حقيقت بايد گفت سکوت عده ای در آنزمان، باعث 

شد فجايع اينروزها به وجود بيايد که گويی حرمت هيچ شخص و شخصيتی 
اگر آنزمان فرياد مرجع آزاده را گوشهای شنوايی، شنيده بود و . مصون نيست

خار جهل و استبداد در جوانی اش از ريشه کنده می شد، امروز جان و مال و 
ناموس هر يک از شهروندان اين کشور در معرض تهديد و صدمه قرار نداشت 

و صد البته بايد گفت اگر باز هم سکوت، پيشه عالمان دينی شود، دير يا زود 
 . نوبت به ايشان نيز خواهد رسيد

متأسفانه با دلی پر درد بايد گفت، در اين کشور هتک و لگدمال نمودن حقوق 
آنچه در اين روزها مشاهده می . بديهی افراد امری روزمره و طبيعی شده است

کنيم اصرار حاکمان بر اين نکته کليدی است که هيچ کس با هيچ پيشينه و با هيچ 
منزلت و هيچ سابقه ای در صورت مخالفت، مصون از تعرض اجير شدگان 

اين اتفاق خجسته ای برای حاکمان . نااهل و شعبان بی مخ های امروزی نيست
، عالوه بر اکثريت ١٣۵٧فعلی نيست که در حکومتی بر آمده از انقالب سال 

مردم، هيچ يک از مبدعان يا خانواده بنيانگذاران اين انقالب را نيز به همراه خود 
ندارد و انگار معجونی جديد در انداخته اند که حتی محافظه کارترين افراد اين 

 . جامعه را نيز به واکنش و اعتراض واداشته است
ضمن اعتراض شديد به ) ادوار تحکيم وحدت(سازمان دانش آموختگان ايران 

فاجعه هتک حرمت مراجع عظام تقليد و خواست مصرانه برای رفع پلمپ از 
دفتر مرحوم آيت اهللا العظمی منتظری، به در دست دارندگان قدرت تذکار می 
دهد که خاموش ساختن جنبش سراسر سبز مردمی که برای حقوق اوليه خود 

ايستاده اند، از طريق پراکندن روزمره بذر ترس و جبن در جامعه و اعمالی از 
اين دست که در شهر قم رخ داد، هيچ گاه ميسر نخواهد بود که چون سيالب 

پس بجاست که راه . آگاهی ملتی به راه افتاد، هيچ قدرتی نمی تواند متوقفش سازد
 . آشتی با ملت را در پيش بگيريد که راه ديگر سقوط به پرتگاه های تاريخ است

 
 )  ادوار تحکيم وحدت(سازمان دانش آموختگان ايران 

 بيست و نهم خرداد هزار و سيصد و هشتادو نه 

و داخل آن پر از مينی بوس و سواری هايی بود که چماقداران را به ) ماموران
محل آورده بود موتور سواران ثابت و متحرک با انواع موتور و انواع لباسها در 

 . خيابان جوالن ميدادند
 ). صد البته برای بردن ماموران(خ وصال پر از اتوبوس بود 

در اين بود که  ٨٨خرداد  ٣٠خرداد امسال با  ٢٢فرق . ما مسير را ادامه ميداديم
امسال به اتوبوسهای شرکت واحد اجازه تردد را داده بودند و مثل پارسال اماده 

خالصه داخل دانشگاه تهران دانشجويان شعار ميدادند و حراميان . شليک نبودند
ضلع شمال ميدان انقالب تعدادی . از بيرون دانشگاه دوربين بدست فيلم ميگرفتند

داخل ساختمان . ولی باز تعداد کم بود) ۵:٣٠ساعت (از مردم جمع شده بودند 
اصلی پليس راهنمائی و رانندگی پر از ون های بزرگ و نيروهای ضدشورش 

جلوی دانشگاه . خيابان ها و محل های سايه هم در قرق لباس شخصی ها بود. بود
تهران يکی از لباس شخصی ها يک جوان را از پياده رو مقابل گرفتند که او 

مقاومت ميکرد که در اين کش و قوس تی شرت سياه رنگ او از بدنش خارج 
در مقابل دانشگاه شريف تعدادی از خانم های مسن با لباس شخصی ها . شد

ساله که در يک  ٢۵و در اين بين يک پسر حدودا . درگيری لفظی پيدا کرده بودند
مينی بوس ايويکو نشسته بود از اين صحنه خواست عکس بگيرد که ناگهان 

بسيجی ها به او حمله کردند و ميخواستند اورا از پنجره مينی بوس به بيرون 
از اين صحنه چند نفر فيلم ميگرفتند يکی با آرم شبکه العالم و دو نفر با . بکشند

خالصه چند متر آنطرفتر درب اصلی دانشگاه شريف چند ) اطالعاتی(هندی کم 
مزدور عکس خامنه ای را در دست گرفته و همين فيلم برداران از آنها فيلم 
ميگرفتند که البته با رخ دادن صحنه درگيری پس ايويکو سوار همگی به آن 

 . سمت منحرف شده و از آن صحنه فيلم ميگرفتند
ضلع جنوبی ديوار مسجد دانشگاه شريف عده ای موتور سوار گارد با موتور 

های ويژه نشسته بودند که کاری به درگيری رخ داده نداشتند و ظاهرا از جای 
 . ادامه مسير تا ميدان آزادی شرايط مشابهی حاکم بود. ديگری دستور ميگرفتند

بايد برای رسيدن به . من ميخواستم به خانه برگردم. روز در حال تمام شدن بود
من به . آرزوی ديرينه سرنگونی اين رژيم خونخوار چند روز ديگر صبرکرد

طرف خانه ميرفتم ولی چه آن موقع و چه االن و حتی برای هميشه صورت 
. معصوم آن دختر دستگير شده در چهر راه وليعصر تهران را از ياد نخواهم برد

نمی دانم اگر روزی او را دوباره ببينم چه پاسخی به سوال او خواهم داد، ولی در 
اگر روزی آن بسيجی حرام لقمه چهار راه وليعصر را . يک مورد مصمم هستم

 . در محل خلوتی ببينم، ميدانم که با او چکار خواهم کرد
 . شايد ان روز چندان دور نباشد

 

نامه اعتراض به دعوت سفير ايران به جشن عروسي وليعهد 
 سوئد 

 :  اخبار روز
نامه اعتراض به دعوت سفير ايران به جشن عروسی وليعهد سوئد به وزير امور 

 خارجه سوئد 
ژوالی يه ته گوته الند رئيس سازمان جوانان حزب سوسيال  ١٨روز جمعه 

دموکرات سوئد، مهرداد درويش پور از جمعيت پشتيبانی از مبارزات مردم 
ايران و نسيم حسينی از گروه دموکراسی سبز نامه ای به کارل بيلد وزير امور 
خارجه سوئد نوشتند که در آن از جمله به دعوت سفير ايران به جشن عروسی 

 . وليعهد سوئد اعتراض کردند
 متن اين نامه را در زير می خوانيد 

 
 به وزير امور خارجه سوئد 

  ٢٠١٠ژوالی  ١٨
ما با توجه به دعوت وزارت امور خارجه سوئد و دربار شاه از سفيران چند 

کشور با حکومتهای وحشی و ديکتاتور برای شرکت در جشن عروسی وليعهد 
 . سوئد که در آخر همين هفته برگزار می شود اين نامه را به شما می نويسيم

ما امضاء کنندگان اين نامه از وزير امور خارجه می پرسيم رفتار دولت سوئد که 
يک روز اعدام و خشونت کشورهايی چون ايران را محکوم می کند و در گام 

بعدی هفته ی ديگر آنها را به شرکت در جشن عروسی وليعهد سوئد دعوت می 
 کند چه پيامی در بر دارد؟ 

بسيار تاسف برانگيز است که دولت سوئد در مورد نقض حقوق بشر در ايران 
 . اصولی و يک دست رفتار نکرده است

 بسيار مهم بود که با دعوت نکردن از سفير ايران و ديگر کشورهای ديکتاتور به 
 . جشن عروسی وليعهد موضع روشنی در برابر آنها اتخاذ می شد

 وزارت امور خارجه بر آن است که مرسوم است در مراسم دولتی از کليه 
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توصيه هايی خطاب به دولت  »قاچاق انسان«در بخش بعدی گزارش امسال 
ايران درج شده است از جمله آنها تالش برای تبادل اطالعات مربوط به اين 

 .مشکل جهانی با نهادهای بين المللی است
محور ديگر اين توصيه ها بسط و اجرای بهتر قواين مربوط به مبارزه با قاچاق 

مقرراتی برای مبارزه با قاچاق انسان  ٢٠٠٩در سال . انسان و عوارض آن است
. تنظيم شده است ولی به نظر می رسد که اين قوانين هنوز روی کاغذ مانده اند 
در عين حال برخی از قوانين و سنن شرعی در ايران مثل صيغه راه را برای 
سوءاستفاده قاچاقچيان انسان بازگذاشته و در موارد متعددی اين شبکه ها زنان 

ايرانی را طبق همين مقررات صيغه برای فحشای اجباری به مردان کشورهای 
عالوه بر اين عملکرد دستگاه های انتظامی ايران در اين . همسايه می فروشند

زمينه مشخص نيست و به نظر می رسد که مبارزه با قاچاق انسان و عوارض آن 
 .از جمله اولويت های بخش انتظامی ايران نيست

به کشور ايران اين است  »قاچاق انسان«توصيه ديگر مندرج در گزارش ساالنه 
عالوه . که سيستم و مراکزی را برای حمايت از قربانيان قاچاق انسان ايجاد کند

بر اين سيستم انتظامی و قضايی ايران در موارد بسياری قربانيان قاچاق انسان را 
در تماس های نهادهای بين المللی با نمايندگان دولت . بازداشت و مجازات می کند

ايران آنها اعالم کرده اند که دستگاه قضايی آن کشور هر زنی را که روسپيگری 
 .کند، مجازات می کنند فارغ از اينکه او قربانی باشد يا نباشد

اين گزارش می افزايد که اکثر قربانيان قاچاق انسان که تبعه کشورهای خارجی 
باشند پس از طی مدت کوتاهی در زندان به کشور زادگاه خود مسترد می شوند 

در اينجا به . رو شوند که ممکن است در آنجا با شرايط بسيار ناگواری روبه
 ٢٠٠٩گزارش يونيسف و حکومت واليت هرات اشاره شده است که در سال 

اعالم کرد دولت ايران هزار کودک افغان را در شرايط بسيار بدی به افغانستان 
بازگرداند و همه اين کودکان با انواع خطرها و مشکالت مثل فقر، احتمال 

 .رو شدند سوءاستفاده و حتی افتادن به دام شبکه های قاچاق انسان روبه
می نويسد که هيچ  »قاچاق انسان«در آخرين توصيه به ايران گزارش ساالنه 

گزارشی در مورد اقدامات دولت ايران برای پيشگيری از قاچاق انسان و يا کار 
به عنوان . اطالع رسانی برای افزايش آگاهی مردم در اين زمينه در دست نيست

نمونه هيچ فعاليتی برای اطالع رسانی و آگاهی جهانگردان ايرانی که به خارج 
سفر می کنند صورت نمی گيرد تا از اين طريق بتوان تقاضا و مراجعه به بازار 

ايران منشور سازمان ملل . فحشای کودکان را در کشورهای ديگر کاهش داد
  .را امضا نکرده است ٢٠٠٠متحد برای مبارزه با قاچاق انسان، مصوب سال 

 
: خرداد ٣٠بيانيه جمعي از دانشجويان دانشگاه تهران به مناسبت 

اين برماست بار ديگر براي تحقق تمامي خواست هاحضور خود 
 را در صحنه به اثبات برسانيم

 
 
 
 
 
 
 
 

 :آژانس ايران خبر 
 يک اگر با يک برابر بود پس چه کس آزادگان را در قفس مي کرد؟

 بچه ها در جزوه هاي خود بنويسيد: معلم ناله آسا گفت
 )گلسرخي... (يک با يک برابر نيست

، بار ديگر دانشگاه تهران جوالنگاه نيروهاي لباس شخصي و 89خرداد  24در 
کبوتران سفيد واليت گرديد تا اين چنين عده اي که غايت بخششان جنگ و جدل 

است و کمر به حذف دانشجويان و اساتيد دگرانديش بسته اند، دانشگاه را بار 
 .آذر به محل تاخت و تاز خود بدل کنند 17و  16ديگر هم چون 

خرداد که دانشجويان خود را براي تجمع به مناسبت سالگرد حمله ي  24در 
وحشيانه به کوي آماده مي کردند، دانشگاه پر شده بود از نيروهاي خارج از 
دانشگاه که لباس نگهباني به تن کرده بودند وعده اي از ايادي حکومت غير 

و اين چنين دانشجوياني که که تنها براي رساندن صداي اعتراض خود  .اسالمي
به حاکماني که گوش آنان از صداي تملق و مداحي اطرافيان سنگين شده، فرياد 

 . برافراشته بودند مورد بي حرمتي حراست دانشگاه قرار گرفتند

زنان براي فحشا، مردان براي «ايران، آزادراه قاچاق انسان؛ 
  «بردگي

 
 
 
 
 
 
 
 

 :راديو فردا
در گزارش ساالنه بررسی قاچاق انسان در جهان که توسط وزارت خارجه 

شود، عملکرد دولت ايران به دليل عدم انطباق قوانين با حداقل   آمريکا تهيه می
داری مدرن، مورد انتقاد  معيارهای حقوقی و نيز عدم تالش برای مبارزه با برده

 .قرار گرفته است
در بخش مربوط به ايران می  »قاچاق انسان«دهمين گزارش ساالنه و بين المللی 

نويسد که اين کشور هم مبدا و هم محل عبور و هم مقصد زنان، مردان و 
جا می شوند بخصوص آنهايی  کودکانی است که به شکل غيرقانونی و قاچاق جابه

که برای فحشای اجباری و يا کار و بردگی نقل مکان می يابند؛ زنان ايرانی در 
جا می  داخل خاک اين کشور با هدف ازدواج اجباری و يا فحشای اجباری جابه

 -شوند و کودکان ايرانی و افغان نيز برای بهره برداری های تجاری و گاه فحشا 
که معموال به شکل ازدواج دختران خردسال و سپس وا داشتن آنها به روسپيگری 

 .از مکان خود به نقطه ديگری فرستاده می شوند -توسط شوهران است
اين گزارش می افزايد که پسران و مردان جوان افغان گاه ايرانی در روسپی 

خانه های جنوب ايران برای فحشای اجباری به کار گرفته می شوند و دختران و 
زنان جوان ايرانی نيز در کشورهای پاکستان، عراق، دوبی، فرانسه، آلمان و 

 .بريتانيا همين سرنوشت را پيدا می کنند
همچنين توضيح می دهد که خاک ايران محل  »قاچاق انسان«گزارش امسال 

عبور و انتقال قاچاق مردان و زنان اهل کشورهائی مثل پاکستان، بنگالدش و 
عراق است که با هدف يافتن کار می خواهند به ترکيه، يونان و يا کشورهای 

اکثر اين افراد به خاطر پرداخت هزينه سفر قاچاق . حاشيه خليج فارس بروند
خود مجبور می شوند به سخترين شرايط کار تن بدهند و به لحاظ جسمی و جنسی 

 .مورد آزار و سوءاستفاده قرار می گيرند
به نوشته اين گزارش ايران همچنين مسير ترانزيت زنان اهل کشورهای آسيای 

ميانه است که در جستجوی کار به کشورهای عربی می روند، ولی در آنجا 
شواهد وگزارش های رسانه ها نشان می دهد که  .مجبور به تن فروشی می شوند

گروه های سازمان يافته ای، شبکه های قاچاق انسان را در کنترل خود دارند و 
معموال ارتباط با مقامات و ادارات دولتی در قاچاق انسان در مرزهای شرقی 

هم اکنون بيش از يک ميليون مهاجر اقتصادی و يا . ايران نقش مهمی دارد
پناهجوی افغان در ايران ساکن هستند و همه آنها در برابر معظل قاچاق انسان، 

 .آسيب پذير هستند
می افزايد که حکومت ايران حداقل های الزم  »قاچاق انسان»گزارش ساالنه 

برای مبارزه با قاچاق انسان را رعايت نکرده و اطالعات و کارنامه فعاليت و 
عملکرد خود را در اين زمينه در اختيار جامعه و نهادهای بين المللی قرار نمی 

در عين حال بخشی از مقررات انتطامی و قضايی ايران خود برای مبارزه . دهد
يک نمونه برجسته ان اين است که حکومت . با قاچاق انسان مشکل آفرين است

ايران قربانيان قاچاق انسان وعوارض ناشی از آنرا مجازات می کند و برای 
 .حمايت از اين افراد آسيب پذير هيچ سيستم حمايتی ندارد
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 »آينه«. در اين روز مجموعا يازده فيلم از کارگردانان ايرانی به ناميش در آمد
سخنانی در «رخشان بنی اعتماد،  »ما نيمی از مردم ايران هستيم «جعفر پناهی، 

بهمن قبادی،  »گربه های ايرانی «مهناز محمدی،  »مورد يک مسافرت
برای يک لحظه «اصغر فرهادی،  »درباره الی«نادر تکميل همايون،  »تهرون«

کمک «، گراناز موسوی، »تهران من برای فروش«آرش رياحی،  »آزادی
 .ايرانی -رفيع پيتز کارگردان فرانسوی »شکارچی«سو عبادی و  »تهران

شيرين عبادی مدافع حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل در کنار ژان کلود کرير 
در يک کنفرانس مطبوعاتی نيز به سياستهای حکومت جمهوری اسالمی انتقادات 

 .شديدی را مطرح کرد
متاسفانه در ايران آزادی انديشه  «: شيرين عبادی در بخشی از سخنان خود گفت

عالوه بر آن ما آزادی مذهب نيز نداريم و اگر يک فرد . و بيان وجود ندارد
 ».مسلمان بخواهد دين خود را عوض کند در معرض خطر اعدام قرار می گيرد

بخش ديگر برنامه که با همکاری راديوفرانسه سازمان داده شده بود، گروه 
موسيقی پويا به سرپرستی عباس بختياری و همچنين خانه دف قطعاتی شورانگيز 

از موسيقی ايرانی را اجرا کردند که با استقبال عالقمندان به موسيقی ايران 
 .روبرو شد

در اين روز همکاری چشمگيری  »کميته مستقل ضد سرکوب شهروندان ايرانی«
  .با سينماتک فرانسه داشت که از سوی سينماتک فرانسه مورد تجليل قرار گرفتند

 
 
 
 

حراستي که دانشجويان را تنها به اين بهانه که به دنبال حقوق حقه ي خويش 
بودند به کمک همان کبوتران مدعي عدالت وحشيانه مضروب کرد، اما با اين 

 : همه
روزي بود که صداي حق طلبي دانشجويان شنيده شد، تا مگر  89خرداد 24

آناناني که امروز در مقابل حق ايستاده اند، وجدان و معصوميت از دست رفته ي 
 .خويش را، بازيابند تا شايد از گذشته ي ننگين خويش شرمسار شوند

روزي بود که نداي آزادي خواهي دانشجويان به آسمان ها بلند شد تا  89خرداد24
آه اگر ."بار ديگر به ياد آورد، که آزادي اين گوهر ناياب گمگشته چه طنيني دارد

 "...کوچکتر/آزادي سرودي مي خواند کوچک
روزي بود که که پليدي ها و زشتي هاي گذشته بار ديگر آشکار  89خرداد  24

شد، پليدي کساني که حاضرند براي حفظ منافع کوچک خويش به هر روشي 
 .متوسل شوند

خرداد، سالروز به شهادت رسيدن عده اي از دانشجويان و  30و اما در آستانه ي 
امروز که عده اي به خيال باطل خويش گمان مي کنند، مي ... هموطنانمان هستيم

توانند با ايجاد رعب و وحشت و احضارهاي گسترده ي دانشجويي، اين نهال سبز 
 :را، که تازه از دل خاک بيرون آمده و خود را نمايانده است، بخشکانند

خرداد مي تواند باشکوه باشد از آن جهت که شايد تداعي کننده ي روزهاي  30
 .اوليه ي پس از انتخابات شود

خرداد مي تواند کوبنده باشد از آن جهت که شايد حاکمان را از خواب غفلت  30
 .بيدار کند و باعث شود به خود آيند، که اين راه که مي روند به ترکستان است

خرداد مي تواند با اهميت باشد از آن جهت که شايد کودتاگران بي خبر از  30
همه جا که گمان مي کنند، کار را براي هميشه تمام کرده اند، سيلي محکمي 

 .بخورند و در مقابل خواست ملت کرنش کنند
و اين برماست بار ديگر براي تحقق تمامي خواست ها، همچون موجي خروشان 
 .براي رسيدن به ساحل امن آرامش، حضور خود را در صحنه به اثبات برسانيم

و تنها در اين صورت است که مي توان به سر منزل مقصود رسيد و از آزادي، 
عدالت، رشد، توسعه و محبت دم زد و در غير اين صورت بايد راضي باشيم به 

 .آن چه االن داريم
 خرداد مقابل دانشکده فني 30وعده ما 

 

 روزي ارزشمند براي سينماي ايران در سينماتك فرانسه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2010ژوئن  14دوشنبه  –پاريس  –خبرنگار پويا خبر 
ژوئن به همت سينماتک فرانسه به مديريت کوستا گاوراس و  ١٣روز يکشنبه 

با استقبال کم  »يک روز در تهران«سرژ توبيانا روز سينمای ايران با عنوان 
هر سه هزار بليط اين جشنواره از روز قبل به فروش رسيده . نظيری برگزار شد

 .بود و بسياری از دوستداران سينمای ايران پشت دربهای بسته ماندند
در اين روز ساعت ويژه ای به ستايش از جعفر پناهی سينماگر نامدار ايرانی 

در ابتدا فيلم نه دقيقه ای از گفتگويی که نادر تکميل همايون در . اختصاص يافت
با جعفر پناهی انجام داده بود به نمايش در آمد که تماشاگران پناهی را  2005سال 

سپس پيام جعفر پناهی بمناسبت روز سينمای ايران در سينماتک . ستودند و با د
پس از نمايش فيلم . فرانسه توسط کوستاگاوراس و عباس بختياری قرائت گرديد

، از فيلمهای جعفر پناهی کارگردان برجسته ايرانی، که نمايش آن در »آينه«
ايران ممنوع است، ميزگردی با حضور تعدادی از سينماگران و بازيگران 

شناخته شده ، مرجان ساتراپی، گلشيفته فراهانی، رفيع پيتز، نادر تکميل همايون 
و مهناز محمدی که ميهمان ويژه ی اين روز بود، برگزار گرديد که با استقبال 

 .فراوانی روبرو گرديد
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می خواستيد بدانيد امير لحظه های آخر به کسانی که با او در کهريزک بودند، 
 …چه می گفت 

افت جسمانی و .…متاسفانه به دليل ضربه هايی که به سر امير وارد شده بود
بدنی امير تنها چيزی بود که همه از آن گفتند، در چنين شرايطی هيچ کس هيچ 
حرف خاصی از امير نشنيد تا به ما بگويد، به ما فقط گفتند، اولين نفری که در 
جنايت کهريزک جان داد، امير بود، بعد حال محسن بد می شود و سپس محمد 

کامرانی، بعدها نفر چهارم را هم آقای روح االمينی مطرح کرد که ما هنوز نمی 
دانيم آيا خانواده آقای رامين آقازاده قهرمانی، شکايت خود را از متهمان کهريزک 

 .پس گرفته اند يا نه، چون در دادگاه هم حضور نداشتند
 چه کسانی به عنوان متهم در اين دادگاه حضور داشتند؟ 

اول بايد بگويم، متاسفانه علی رغم اينکه از روز نخست دادگاه ما اصرار داشتيم 
محاکمه شوند اما به دليل   که متهمان پرونده کهريزک بايد به صورت علنی

شما  .معذوريت هايی که خودشان داشتند اين دادگاه را غيرعلنی برگزار کردند
خودتان خبرنگار هستيد و می دانيد که نام بردن اسامی متهمان اين پرونده و 

جزييات آنچه در دادگاه گذشته است بر اساس قانون، جرم تلقی می شود و من 
به هر حال به قانون اين نظام به عنوان شهروند ايرانی احترام می گذارم، بر   هم

رده های مختلف   نفر از ١٢ اين اساس فقط همين را می توانم به شما بگويم که
 .نيروی انتظامی در اين دادگاه به عنوان متهم حضور داشتند

از نيروهای رده باالی نيروی انتظامی هم کسی در اين دادگاه به عنوان متهم 
 حضور داشت؟ 

بله از گروهبان، استوار، سردار و حتی سرتيپ تمام نيز در اين دادگاه به عنوان 
 .متهم جنايات کهريزک، دفاعيات خود را تقديم دادگاه کردند

از دادستان تهران که از سوی مجلس شورای اسالمی هم به عنوان متهم از   آيا
 او ياد شده بود، در اين دادگاه نامی برده شد؟ 

اين دادگاه مربوط به پرسنل نيروی انتظامی بود، ما بی صبرانه منتظر برگزاری 
اتهامات دادستان وقت تهران و ساير قضات که  دادگاه قضات هستيم تا در آن به

ظاهرا اول بايد . دستور انتقال بچه ها به کهريزک را داده بودند، رسيدگی شود
 .تا آنها را دادگاهی کنند  سلب مصونيت از قضات صورت بگيرد

چقدر اميدوار هستيد که دادگاهی برای دادستان وقت تهران يا قضاتی که دستور 
 انتقال زندانيان را داده اند برگزار شود؟ 

که آقای روح االمينی، پدر محسن روح االمينی يکی ديگر از کسانی   ببينيد، وقتی
تاکيد   ديدار داشتند، خود رهبری  که در کهريزک جان باخته است، با رهبری

کرده بودند کليه کسانی که در اين جريان نقش داشتند در هر رده ای بايد محاکمه 
شوند و به سزای عمل خود برسند، آخرين دادگاه پرسنل نيروی انتظامی برگزار 
شد اما خانواده شهدايی که در کهريزک جان باخته اند بی صبرانه منتظر برپايی 

 .دادگاه قضات هستند
آقای جوادی فر، به جز خانواده جان باختگان، آيا کسانی که از کهريزک آزاد 

 شده اند، به عنوان شاکيان ماجرای کهريزک در اين دادگاه حضور داشتند؟ 
تعدادی   نفری که روز نوزده تير به کهريزک منتقل شده بودند، ١۴۵ از ميان

شکايت کرده اند که از اين تعداد جمعی هم بنا به داليلی شکايت خود را پس 
گرفته اند، اما در نهايت يک تعداد چهل الی پنجاه نفری در 

حضور داشتند که قاضی از آنها به عنوان شاکی و مطلع سوال  غيرعلنی  دادگاه
 .می کرد

آيا در مورد شکنجه ها در اين دادگاه پدر شما و خانواده ساير جان باختگان 
 مباحثی را مطرح کردند؟ 

در کهريزک چه اتفاقاتی   مسوولين و قضات خودشان بهتر از ما می دانستند که
رخ داد، يعنی فاجعه ای که رخ داده برای مسوولين نظام خيلی مشخص تر از 

اطالعاتی است که ممکن است ما از برخی ها شنيده باشيم، خود گزارش سازمان 
قضايی نيروهای مسلح که در دادگاه قرائت شده بود هم بسياری از اين واقعيت ها 

 .را گفته بود
آيا ممکن است اطالع رسانی در همين اندازه، دردسر های بعدی را متوجه 

 خانواده های جان باختگان کند؟ 
نه هيچ مشکلی ندارد ما واقعيت ها را می گوييم، پدرم از همان روز اول سکوت 
نکرد و واقعيت ها را گفت تا همه بدانند در بازداشتگاه های کشور چه می گذرد، 
من هم فکر می کنم گفتن برخی از واقعيت ها در چهارچوب قانون کمک می کند 

تا هم کشته شدگان ما فراموش نشوند و هم وقايع تلخی که برای عزيزان ما تکرار 
شد ديگر برای هيچ ايرانی در هيچ يک از بازداشتگاه های کشور دوباره تکرار 

ما می دانيم که با حرف زدن ها و با پيگيری های ما، امير ديگر بر نمی . نشود
تا جنايت کهريزک برای هيچ کسی   هدف از اطالع رسانی اين است  گردد اما

 .دوباره تکرار نشود
 

 صبرانه منتظر برپايي  بي: فر برادر شهيد امير جوادي
 دادگاه قضات هستيم

 
 
 
 
 
 

 :جرس
شما خودتان خبرنگار هستيد و می دانيد وقتی يک دادگاه به صورت غيرعلنی »

برگزار می شود، اين يعنی حتی ما به عنوان خانواده جان باختگان کهريزک نيز 
حق نداريم آنچه را که در دادگاه متهمان پرونده اين بازداشتگاه مطرح شده است 
در اختيار رسانه ها قرار دهيم، برای همين اگرچه سراغ تک تک کسانی که با 

برادرم در کهريزک بوده اند رفته ام، حتی سراغ کسانی که می گفتند امير بينايی 
اش را در کهريزک از دست داده بود و آنها زير بغل برادرم را می گرفتند تا 

بتواند راه برود، رفته ام تا بدانم به او چه گذشت و چگونه جان باخت اما به 
عنوان يک شهروند ايرانی سعی می کنم به همين قوانين کشورم احترام بگذارم و 

آنچه را از جنايت صورت گرفته در کهريزک از زبان شاکيان اين پرونده در 
 .«دادگاه شنيده ام، مطرح نکنم

اين صحبت های برادر امير جوادی فر دانشجوی معترض به نتيجه انتخابات 
رياست جمهوری ايران است که سال گذشته پس از ضرب و شتم و بازداشت، در 

 .راه انتقال ازکهريزک به اوين جان باخته بود
ساله بزرگتر است اما به گفته  ٢۵ بابک جوادی فر تنها چهار سال از امير

پيش از درگذشت خود امير را به او سپرده بود، به همين دليل   خودش، مادر آنها،
او در طی اين يک سال همه تالش خود را به کار گرفته است تا بداند عامالن 

پرونده کهريزک با دستور چه کسانی و چگونه توانسته اند همه قوانينی را که او 
زير پا بگذارند و امانت مادرش را   به آن احترام می گذارد  به عنوان يک جوان

 .از او بگيرند
اگرچه بر اساس گزارش رسمی مجلس و سازمان قضايی نيروهای مسلح تاييد 

شده است که سه نفر از معترضان انتخابات سال گذشته، پس از دستگيری بر اثر 
هر گونه اطالع   ضرب و جرح ماموران و صدمات وارده کشته شده اند، اما

از سوی مقامات   شکنجه های های زندانيان در اين بازداشتگاه  رسانی در مورد
به همين دليل دادگاه . عنوان شده است »سياه نمايی«ارشد جمهوری اسالمی 

متهمان پرونده کهريزک نيز به صورت غير علنی در هشت جلسه، برگزار شده 
است تا خانواده های جان باختگان و زندانيانی که در کهريزک مورد شکنجه و 
آزار و اذيت قرار گرفته اند نيز مطابق قانون حق اظهار نظر در مورد شکنجه 

 .مطرح شده در اين دادگاه را به صورت رسمی در رسانه ها نداشته باشند  های
برادر امير جوادی فر که در   بابک جوادی فر،  متن کامل گفتگوی جرس با

 :حضور داشته است در پی می آيد متهمان پرونده کهريزک  دادگاه غير علنی
آقای جوادی فر، به نظر می رسد شما در دادگاهی که برای متهمان پرونده 

کهريزک برگزار شده بود، برای اولين بار در جريان آنچه بر امير و زندانيان 
 گذشته بود قرار گرفتيد، درست است؟   ديگر کهريزک

من پيش از اين، از طريق کسانی که با امير در کهريزک   واقعيتش اين است که
نيز آن رفتارها را جنايت   بوده اند، در جريان آن وقايعی که حتی رهبری نظام

طبيعی بود که دلم می خواست بدانم برادرم لحظه . عنوان کرد، قرار گرفته بودم
 .های آخر با چه کسانی بود و حرف های آخرش چه بود

 سراغ چه کسانی رفتيد و آنها از وضعيت امير در کهريزک چه گفتند؟ 
من سراغ تک تک کسانی که با امير در کهريزک بوده اند رفته ام، کسانی که به 

ما گفتند امير در روزهای آخر بينايی اش را از دست داده بود، کسانی که می 
گفتند به دليل آلودگی فضای بازداشتگاه پس از ضرب و شتم، چشم های امير 

سراغ . چرک کرده بود و ديگر بينايی کامل نداشت تا بتواند به تنهايی راه برود
به در و ديوار   تا موقع راه رفتن  زير بغل امير را می گرفتند  کسانی رفته ام که

امير در اتوبوسی که ساعت دوازده و نيم ظهر روز بيست و سوم   .نخورد
آنها را از کهريزک به اوين منتقل می کردند، به دليل ضرب و شتم هايی که   تير

شده بود، حالش بد می شود، او را پياده می کنند و بعد روی زمين می 
با کسی که مراقبت پزشکی می دانست و از اتوبوس پياده شد و به امير   .خوابانند

تنفس مصنوعی داده بود هم صحبت کردم، می گفت؛ امير موقع تنفس مصنوعی 
بعد از آن، آنها امير را ديگر به بيمارستان منتقل نکردند، . خون باال آورده بود

 .شايد اگر به بيمارستان منتقل می شد، حاال امير زنده بود
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دانسته و  »شانتاژ تبليغاتی«آقای وحيدی اينگونه اظهارات وزير دفاع آمريکا را 
جويی برای منهدم نکردن  گسترش سيطره خود بر اروپا، بهانه«هدف از آن را 

ای مستقر در اين منطقه و در تنگنا قرار دادن روسيه و محاصره  های هسته سالح
 .عنوان کرده است «اين کشور

کند ضمن تحقير روسيه  آمريکا تالش می«وزير دفاع ايران همچنين گفته است که 
ای و اختالل در روابط ميان کشورهای منطقه موقعيت  با ايجاد اختالفات منطقه

اين کشور را نزد کشورهای همسايه خود تضعيف کند و اين نتيجه اعتماد به 
 .«دولتی است که شايستگی اعتماد ندارد

وی اياالت متحده را متهم کرده است که احترامی برای منافع کشورها قائل نيست 
 »طلبی به خاطر منافع نامشروع و سلطه«پيمانان خود را  و حتی نزديکترين هم

 .قربانی کرده است
اظهارات وزير دفاع ايران در مورد توان موشکی و اهداف دفاع برنامه موشکی 

های  ايران در حالی است که اين مقام ارشد نظامی، به تازگی در واکنش به تحريم
اخير شورای امنيت سازمان ملل متحد گفته بود که از توان جمهوری اسالمی در 

 .افزار مورد نياز خود خبر داده بود توليد انواع جنگ
چهارمين قطعنامه تحريمی شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران با حمايت 

ای و موشکی را  های فعال در زمينه هسته آمريکا و متحدانش، برخی از شرکت
هايی را در ميان  هدف قرار داده است و رأی مثبت روسيه به اين قطعنامه واکنش

های ايرانی نسبت به تأثير اين اقدام  های ايرانی برانگيخته و برخی مقام مقام
 .اند روسيه در روابط دو جانبه هشدار داده

 ٣٠٠ -روسيه عالوه بر رأی مثبت به اين قطعنامه گفته بود که تحويل سامانه اس
ميالدی معطل مانده است، در شمول موارد  ٢٠٠۵به ايران که از دسامبر سال 

 .گيرد تحريمی اين قطعنامه قرار می
در «های اخبر گفته بود که  اين در حالی است که آقای وحيدی در واکنش به تحريم

های استکباری فـروش تسليحات را بـه ايران تحريم کردند  قطعنامـه اخير، قـدرت
که ما نه تنها طالب اين گونه تسليحات نيستيم بلکه توان و آمادگی صادرات آنها 

 .«را نيز داريم
ای  های شورای امنيت سازمان ملل متحد، هدف دور تازه ايران عالوه بر تحريم

های يکجانبه از سوی اياالت متحده، اتحاديه اروپا و نيز استراليا قرار  تحريم
  .ای که انتقاد روسيه را در پی داشته است های يکجانبه تحريم. گرفته است

 
 : تأکيد دوباره شورای نگهبان

 جمهور در امور قواي ديگر دخالت نكند  رئيس
 
 
 
 

 
 :راديوفردا

نژاد در  سخنگوی شورای نگهبان بار ديگر در واکنش به نامه محمود احمدی 
مورد عدم مطابقت برخی مصوبات مجلس با قانون اساسی، اعالم کرد که رئيس 

تواند دخالتی در  تواند همه موارد قانون اساسی را پيگيری کند، اما نمی جمهور می
  .امور قوای ديگر داشته باشد

های خبرگزاری  وگوی تفصيلی به پرسش عباسعلی کدخدايی که در يک گفت
تواند اجرای  داد اضافه کرد که رئيس جمهور نمی دولتی ايران، ايرنا، پاسخ می

ای را به دليل تأمين نشدن بار مالی به تعويق بيندازد و تنها راه اين است  مصوبه
 .که مصوبه از طريق مجلس لغو شود

بحث حقوقی در مورد حدود اختيارات رئيس جمهور در اجرای قوانين از آنجا 
نژاد در ديدار با اعضای کميسيون اصل  آغاز شد که چندی پيش محمود احمدی

مجلس شورای اسالمی، در پاسخ به سؤالی در مورد تعلل دولت در اجرای  ٩٠
مصوبه  ١٣٠گذاری ايران را متهم کرد که  برخی از مصوبات مجلس، نهاد قانون

 .خالف قانونی اساسی تصويب کرده است
رو شد و از جمله محمدرضا باهنر،  اين اظهارات با واکنش نمايندگان مجلس روبه

تصميم به اجرا يا عدم »معاون نظارت مجلس شورای اسالمی، با تأکيد بر اين که 
اجرای قانون جزء حقوق رئيس جمهور نيست و رئيس جمهور مکلف به اجرای 

 .اعالم کرد »زياد و مفصل«تخلفات دولت از قانون را  »قانون است
 

برخی از خانواده ها در روزهای اول به دليل معذوريت ها و برخی فشارهای 
سکوت کردند، شايد همين دليلی شد که اين روزها نامی از بسياری از شهدا را 

 .نمی شنويم
آيا پس از دستور رهبر نظام، مبنی بر تعطيلی کهريزک، هيچ يک مسوالن نظام 

برای دلجويی و پيگيری به خانه شما آمده اند و از نزديک پيگير ماجرا شده 
 اند؟ 

پدرم به اتفاق آقای روح االمينی و کامرانی، يک ديداری با آقای الريجانی 
رياست قوه قضاييه داشتند، همچنين از طرف دبير خانه شورای عالی امنيت ملی 

نيز خانواده ما را خواستند تا شرح ماوقع را در اختيارشان قرار هيم، آقای احمدی 
مقدم فرمانده نيروی انتظامی نيز به خانه ما آمد و پيگير ماجرا شد، استاندار و 

اعضای شورای شهر تهران نيز همان روزهای اول به ديدار خانواده ما آمد و در 
در کهريزک   اين ديدارها خود مسووالن بهتر از ما می دانستند که چه اتفاقاتی

 . رخ داده است
 مردم و رهبران جنبش سبز چطور؟ 

آقای موسوی و خانم رهنورد دوبار زحمت کشيدند و برای دلجويی شخصا به 
خانه ما آمده اند، آقای کروبی نيز به منزل ما تشريف آوردند، ما هرجا هم که 

کردند، دوستان   اظهار همدردی  ما را شناختند، با مهربانی  رفتيم وقتی مردم
 .امير هرگز ما را تنها نگذاشتند، و من واقعا قدردان همدلی های مردم هستم

 پس در تمام اين مدت توقعی بيش از همراهی از مردم نداشته ايد؟ 
روزی که امير در خيابان دانشگاه، مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، مردم از 
همه وقايع علی رغم شرايط خاص آن روز فيلم و عکس تهيه می کردند، دلم می 
خواست کسانی که در روز هجده تير، در کنار امير بوده و شاهد ضرب و شتم 

برادرم بوده اند، اگر فيلم و عکسی از آن صحنه ها تهيه کرده اند، منتشر کنند تا 
اين تنها خواسته من . دنيا بداند، چه اتفاقی برای يک دانشجو ممکن است بيافتند

ببينم تا   است به عنوان برادر امير که بی صبرانه منتطر هستم باز هم نشانه ای
 .شايد واقعيت های ديگری آشکار شود

 …حرف آخرتان
ما دو برادر بوديم، مادرم در روزهای مبارزه سخت يک ساله اش با 

تنها به اين دليل که چهار سال از امير بزرگتر بودم، پيش از اينکه فوت   سرطان،
کند، دست برادرم را در دستهای من گذاشت و گفت؛ امير را به تو می سپارم، 
امير آن روزها تازه دانشجو شده بود، به مادرم قول داده بودم که مواظب امير 

وقتی امير را در خيابان زدند، ما خودمان او را برديم . …باشم اما نتوانستم
بيمارستان و بعد با دست های خودمان او را تحويل کسانی داديم که نمی دانستيم، 

من و امير با هم در يک خانه … پيکر بی جان برادرم را تحويل مان می دهند
زندگی می کرديم، حاال هر روز که از محل کارم برمی گردم، جای خالی اش را 
در خانه احساس می کنم، خانه پر است از عکس ها و خاطرات و نشانه های ی 

  امير اما خالی است از حضورش
 

 كند  توان موشكي ايران هيچ كشوري را تهديد نمي: وحيدي
 
 
 
 
 
 

 :راديوفردا
احمد وحيدی، وزير دفاع جمهوری اسالمی، روز شنبه اعالم کرد که توان 

طراحی شده و هيچ  »تجاوز نظامی«موشکی ايران برای دفاع در مقابل هر گونه 
 .کند کشوری را تهديد نمی

های رابرت گيتس، وزير دفاع اياالت  اظهارات آقای وحيدی در واکنش به گفته
 .های داخلی ايران منعکس شده است متحده، در خبرگزاری

وزير دفاع آمريکا روز پنجشنبه در توجيه طرح ايجاد سپر موشکى آمريکا گفته 
دهد جمهورى اسالمى ايران  هاى اطالعاتى نشان مى بود که برآوردهاى سرويس

 .هدف قرار دهد »صدها موشک«قادر است اروپا را با 
وی همچنين در عين حال به نمايندگان کنگره اطمينان داده بود که اياالت متحده با 

نيروها، «های پيشرفته ضدموشکی خود خواهد توانست از  استفاده از سامانه
 .در برابر اين حمالت دفاع کند »ها، تأسيسات و متحدان اروپايى خود پايگاه

خوانده و  »اسکيزوفرنيک«رابرت گيتس، رفتار روسيه در قبال ايران را نيز 
اش با ايران است،  مسکو در عين حال که دنبال روابط تجارى«افزوده بود که 
 .«اى تهديد امنيتى بزرگى است کند که ايران مسلح به سالح هسته تصديق مى
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خردادماه، روزنامه آلمانى  ٢٩های آقاى آهنى در شماره روز جمعه،  گفته
  .منتشر شده است »زوددويچه سايتونگ«

معاون وزارت امور خارجه جمهورى اسالمى ضمن دادن اين وعده که تهران 
خواهد داشت گفته  »واکنش صريحى«ها  به اقدام اتحاديه اروپا در تشديد تحريم

ها بيشتر به زيان  اين تحريم. مسئوليت اين اقدام برعهده اتحاديه اروپاست» :است
 «.هاى اروپايى خواهد بود شرکت

ها  ما به تحريم«: هاى تازه افزوده است اثر خواندن تحريم وى همچنين با بى
 «.ايم و سياست تحريم کارآيى خود را از دست داده است عادت کرده

شنبه خود درباره  رهبران کشورهاى عضو اتحاديه اروپا در نشست روز پنج
 .جانبه عليه جمهورى اسالمى ايران به توافق رسيدند هاى يک تشديد تحريم

هاى درنظر  تحريمهای وضع شده از سوی اتحاديه به مراتب فراتر از تحريم
شوراى امنيت سازمان ملل متحد است و  ١٩٢٩گرفته شده در قطعنامه شماره 

گذارى در بخش نفت و گاز و صنعت پااليشگاهى ايران را منع  هرگونه سرمايه
 .کرده است

ها عليه ايران، وزارت خزانه داری  پيش از اقدام اتحاديه اروپا در تشديد تحريم
رانى  هاى کشتى اى را عليه موسسات بانکى و شرکت هاى تازه اروپا نيز تحريم

 .جمهورى اسالمى و نيز چند عضو ارشد سپاه پاسداران وضع کرده بود
جانبه عليه  هاى يک اقدام اتحاديه اروپا و اياالت متحده آمريکا در تشديد تحريم

ايران که واکنش منفى روسيه را در پى داشته است، اندکى پس از تصويب 
ای که روسيه  قطعنامه شوراى امنيت سازمان ملل صورت گرفته است، قطعنامه

 .اند و چين، دو متحد جمهورى اسالمى، نيز به آن راى مثبت داده
معاون وزارت خارجه جمهورى اسالمى درباره حمايت روسيه و چين از 

ما اطالعات دقيقى داريم «: هاى تازه شوراى امنيت عليه ايران گفته است تحريم
دهد آمريکا تالش کرده است از طريق اعمال فشار، تهديد و تطميع  که نشان مى

اعضاى شوراى امنيت سازمان ملل را براى تصويب اين قطعنامه متقاعد 
 «.سازد

ويژه اياالت متحده آمريکا جمهورى اسالمى  در حالى که کشورهاى غربى و به
کنند، معاون اروپا و  اى متهم مى افزارهاى هسته را به تالش براى ساخت جنگ

هاى  آمريکا وزارت امور خارجه ايران ضمن ابراز تاسف از تشديد تحريم
ما مخالف ساخت بمب اتمى هستيم و اين را «: جانبه عليه تهران گفته است يک

اى ما تحت  هاى هسته تمام فعاليت. ايم ترين سطح سياسى اعالم کرده در عالى
 «.المللى انرژى اتمى قرار دارد نظارت آژانس بين

المللى انرژى اتمى در آخرين گزارش خود از برنامه  در حالى که آژانس بين
آميز بودن برنامه  تواند صلح اتمى ايران يک بار ديگر تاکيد کرده است که نمى

آميز بودن  اى جمهورى اسالمى را تاييد کند، آقاى آهنى براى تاييد صلح هسته
آژانس از  »نشده بازديد اعالم ٣٠بيش از «اى ايران به  هاى هسته فعاليت

 .اى ايران استناد کرده است تاسيسات هسته
وگوى خود با روزنامه زوددويچه سايتونگ  على آهنى در بخش ديگرى از گفت

هاى اتحاديه اروپا عليه ايران  به انتقاد از تالش دولت آلمان براى تشديد تحريم
هاى  پرداخته و با اشاره به پيشينه روابط تجارى ايران و آلمان و جايگاه شرکت

برانگيز است که آنگال مرکل،  اين تاسف» :آلمانى در بازار ايران گفته است
صدراعظم، و گيدو وستر وله، وزير خارجه آلمان، از طريق حمايت از تشديد 

  «.رسانند هاى آلمانى زيان مى ها به شرکت تحريم
 

كميسار سازمان ملل در امور پناهندگان به شدت به سياست 
 اتحاديه اروپا انتقاد كرد 

 
 

 :دويچه وله
آنتونيو گوِترس، کميسار سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، به شدت به 

گويی با  و او در گفت. سياست اتحاديه اروپا در برخورد با پناهجويان انتقاد کرد
اعالم کرد " فرانکفورتر آلگماينه زونتاگ تسايتونگ"خبرنگار روزنامه آلمانی 

شود و  تر می که پناهنده شدن در کشورهای اتحاديه اروپا به تدريج مشکل
های امنيتی شديد در کشورهای اروپايی به  بينی پناهجويان جهان به خاطر پيش

آنتونيو گوِترس خواستار . توانند خود را به اين کشورها برسانند سختی می
 .سياستی متحد در اتحاديه اروپا در مورد برخورد با پناهجويان شد

 

هاى دولت محمود  علی الريجانی، رئيس مجلس هشتم، نيز با تأآيد بر تخلف
نژاد از قوانين اعالم آرد آه چنان چه اصرار بر اين مباحث باشد، موارد  احمدى

 .را به اطالع نمايندگان و مردم خواهد رساند
ها در نامه وی به دبير شورای نگهبان منعکس  واکنش رئيس دولت دهم به اين گفته

شد که وی در آن با اصرار بر عدم انطباق برخی مصوبات مجلس با قانون 
 .اساسی، داليل خود را در اين مورد توضيح داده بود

با اين حال پاسخ دبير شورای نگهبان به اين نامه، تأکيدی دوباره بر اين موضوع 
بود که رئيس جمهور در جايگاه انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع 

تواند در مصاديق و جزئيات وظايف و اختيارات مسئولين  نيست و همچنين نمی
 .مختلف نظام دخالت آند

اکنون نيز سخنگوی شورای نگهبان در اين زمينه گفته است که در تفسير اصل 
قانون اساسی که رئيس جمهور را مسئول اجرا معرفی کرده است، برخی  ١١٣

معتقدند مسئوليت اجرا به اين معناست که اگر اجرای اصلی از قانون اساسی 
های اداری آن را  متوقف شد، رئيس جمهور با ارائه اليحه به مجلس و پيگيری

  .«نه اين که بخواهد در دو قوه ديگر دخالت کند«اجرايی کند، 
 

 الزام دولت به اجرای مصوبات مجمع تشخيص مصلحت
وگو با اشاره به تصويب  آقای کدخدايی همچنين در بخش ديگری از اين گفت

برخی از مصوبات رد شده در شورای نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت گفته 
اند  سنجی تبديل به قانون شده شايد اجرای اين گونه قوانين که با مصلحت«است که 

به لحاظ اجرايی با مشکل مواجه شود، اما زمانی که مجلس قانونی را تصويب 
اعم از تأييد شورای نگهبان يا تصويب (کند  کند و مراحل قانونی را طی می می

 .«دولت ملزم به اجرای اين قانون است) مجمع تشخيص مصلحت نظام
داند،  وی افزوده است که در صورتی که دولت مصوبات مجمع را اجرايی نمی

ای دوفوريتی را به  راهکار دولت بر اساس قانون اساسی اين است که اليحه«
مجلس تقديم و طی رايزنی با نمايندگان، مصوبه مجمع را لغو کند و دولت به لحاظ 

 .«حقوقی راه ديگری ندارد
وی همچنين افزايش حجم مصوبات ارجاعی مجلس هشتم به مجمع نسبت به 

های گذشته را رد کرده و توضيح داده است که در مجلس ششم نيز مصوبات  دوره
 .زيادی به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده بود

اظهارات جديد سخنگوی شورای نگهبان در مورد اختيارات رئيس جمهور در 
اجرای مصوبات مجلس در حالی است که اوج گرفتن اختالفات مجلس و دولت در 

اى، رهبر  اهللا على خامنه هاى اخير بر سر اجراى قوانين باعث واآنش آيت ماه
با  »صميمانه»جمهورى اسالمى، شده و وى از دولت و مجلس خواسته است آه 

 .يكديگر همكارى آنند
دانسته و با حمايت از دولت محمود  «حساس«رهبر ايران شرايط آشور را 

نژاد آه زير فشارهاى داخلى و خارجى قرار دارد از نمايندگان خواسته  احمدى
  .اى عمل آنند آه دولت بتواند به قانون عمل آند است به گونه

 

 
 جانبه اروپا را به زيان  هاى يك مقام ايراني تحريم
 هاى اروپايى دانست  شركت

 
 
 
 
 
 

 :راديو فردا
جانبه عليه جمهورى اسالمى ايران از سوى اتحاديه  هاى يک به دنبال تشديد تحريم

اروپا، على آهنى، معاون اروپاى وزارت امور خارجه ايران، با انتقاد از اين اقدام 
هاى  اثر بوده و به زيان شرکت ها بى سران اتحاديه اروپا گفت که اين تحريم

 .اروپايى تمام خواهد شد
هاى  به دنبال تصميم رهبران کشورهاى عضو اتحاديه اروپا براى تشديد تحريم

جانبه عليه ايران، على آهنى، معاون اروپا و آمريکاى وزارت امور خارجه  يک
به خودى «جمهورى اسالمى، با بيان اين که قطعنامه شوراى امنيت عليه ايران 

باعث دشوارتر شدن روند مذاکرات شده است، گفت اقدام اتحاديه اروپا  »خود
  .خواهد شد »وگو تر شدن هر چه بيشتر راه گفت سخت»باعث 
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 ايران بايد قاتل ندا را به پاي عدالت بياورد
 
 
 
 
 
 
 

 :آزانس ايران خبر
الملل روز شنبه درخواست  عفو بين -ـ لندن  2010ژوئن 19خبرگزاري فرانسه 

آشته شدن ندا آقا , آرد آه قاتل ندا آقاسلطان بايستي به پاي عدالت آورده شود
سلطان به ضرب گلوله در يك تظاهرات خياباني در انتخابات تابستان گذشته در 

  .در سراسر جهان بر روي اينترنت پخش شد, ايران
يك سال بعد از آشته شدن ندا آقا “ ,ژوئن گفت 20عفو در شب آشته شدن وي در 

سلطان عدم توانايي مقامات ايراني براي آوردن قاتل وي به پاي عدالت مثال انتقاد 
از زمان اعتراضات به انتخابات , آميزي است آه فرهنگ معافيت از مجازات را 

  . ”گسترش داده است 2009سال
 ,از مقر اين گروه در لندن گفته شد, در بيانيهي دفتر حسيبه حاج صحراروئي

ارتكاب نقض بسيار حقوق بشر نه فقط بر عليه , قتل غير قانوني ندا حاآي از”
ايرانيان در سال گذشته است ـ ـ آه هنوز تا به امروز نيز ادامه دارد ـ ـ بلكه بر 
عزم دولت درامتناع از آوردن آنها آه مسئول شكنجه و آشتار منتقدان خود مي 

  . . . .باشد به پاي عدالت مي باشد
مدارك قانع “ عفو بين المللي متهم آرد آه , خود 2009در گزارش ساالنه 

آنندهايي بيرون آمده آه تعدادي از بازداشت شدگان هم زن و هم مرد مورد 
  . . . ”تجاوز قرار گرفته و در بازداشت مورد شكنجه قرار گرفت اند

مقامات ايراني هيچ , با وجود درستي مدرك ويدئو و شهود“ ,عفو بين الملل گفت
تحقيقات مستقلي نه درمورد قتل ندا و نه مرگ هاي آشكار تعدادي ديگر آه به 

آشته شدند انجام نداده  2009دست نيروهاي دولتي در فاصله ژوئن و دسامبر 
  . ”اند

آنها اتهاماتي آه شبه نظاميان بسيج باعث مرگ ندا “ ,اين گروه حقوق بشري گفت
شده اند را انكار آرده و درعوض طيفي از مردم و سازمان ها از جمله بي بي 

و حتي دآتري را آه براي آمك به ندا در زماني , و سي آي اي, سي ان ان ,سي
  . ”آه وي مورد اصابت قرار گرفت را مقصر شناختند

پاسخ دولت به آشته شدن ندا عملي بدبينانه براي حفظ چهره “ ,صحراروئي گفت
  ”. ”خود بوده است

اين خود نمونه اي از عدم توانايي گسترده مقامات ايراني براي رعايت حكومت 
و اطمينان از حسابرسي براي جناياتي آه به اسم آن مستمرًا ادامه , قانون است

  . ”دارد
  .عفو همچنين خواستار اجازه رفتِن آارشناسان حقوق بشر ملل متحد به ايران شد

اجازه , گفته شد آه با وجود دعوت معتبر صادر شده بوسيله دولت از ملل متحد
 ,عفو گفت. به حقوق بشر ملل متحد داده نشده است 2005هيچ بازديدي از سال 

درخواست بازديد از طرف آارشناسان حقوق بشر ملل متحد بي جواب  5حداقل 
  .مانده است

مقامات بايد بدانند آه تالش هايشان براي زدودن مدارآي آه “ ,صحراروئي گفت
مردمي آه به , به مسئوليت آنها اشاره دارد مردم ايران را ساآت نخواهد آرد

خواست خود در مورد حقيقت و عدالت درمورد مرگ ندا و بسياري ديگر ادامه 
 . ”مي دهند

 تركيه به مواضع كردها در شمال عراق حمله كرد 
  

 :دويچه وله
ی شورشيان کرد به يک پاسگاه مرزی  نيروی هوايی ترکيه در پاسخ به حمله

در اين حمله در مجموع . مواضع احتمالی آنها در خاک عراق را بمباران کرد
  .نفر کشته شدند ٢٢

و چند فروند  F16 های ی ترکيه با پشتيبانی جنگنده روز شنبه واحدهای ويژه 
در اين . کوپتر به مواضع احتمالی شورشيان کرد در خاک عراق حمله کردند هلی

اين حمله واکنش . نفر جان خود را از دست دادند ٢٢حمله در مجموع 
  .ی سياستمدران ترکيه را در پی داشت خشمگينانه

 ٢٩(ژوئن  ١٩صبح روز شنبه، ) پ کا کا(اعضای حزب کارگران کرد ترکيه 
. ی شمدينلی حمله کردند ، به يک پاسگاه مرزی ترکيه در نزديکی منطقه)خرداد

 . اين منطقه در مثلت مرزی بين ترکيه، عراق و ايران قرار دارد
وزير ترکيه، اعالم کرد که کشور  در پی اين حمله رجب طيب اردوغان، نخست

 . به مبارزه ادامه خواهد داد »انحالل اين سازمان تروريستی«متبوعش تا هنگام 
شورشی جان خود را در اين  ١٢سرباز و  ٨ی منابع نظامی، دست کم  به گفته

سرباز ديگر نيز هنگام تعقيب  ٢. سرباز زخمی شدند ١۴. حمله از دست دادند
 .شورشيان بر اثر انفجار مين از پا درآمدند

به نقل از منابع امنيتی ترکيه گفت، " ان تی وی"ی تلويزيونی خصوصی  شبکه
به منظور حمله به پاسگاه " پ کا کا"ی  گروهی بزرگ از اعضای حزب ممنوعه

 . مرزی يادشده از مرز عراق وارد خاک ترکيه شدند
. در کردستان عراق، واقع در شمال اين کشور، چندين اردوگاه دارد" پ کا کا"

اعضای اين گروه حمالت خود به مواضعی در خاک ترکيه را از طريق اين 
های  ه آمريکا و اروپا اين گروه را در فهرست گرو. دهند ها انجام می اردوگاه

 . اند تروريستی قرار داده
ای در  هفته به گزارش منابع نظامی ترکيه، ارتش اين کشور طی عملياتی يک

در . در شمال عراق را مورد حمله قرار داد" پ کا کا"مواضع  ٢٠٠٨ی  فوريه
 . سرباز ترکيه کشته شدند ٢٧عضو اين حزب و  ٢۴٠اين عمليات 

 شدت گرفته است" پ کا کا"حمالت 
های گذشته حمالت شورشيان کرد در خاک ترکيه به شدت گسترش يافته  طی ماه
های گذشته نيز نظاميان ترکيه پس از حمالت شورشيان مواضع  در ماه. است

ی  اما اين حمالت نتوانست مانع از ادامه. احتمالی آنها را مورد تهاجم قرار دادند
 .شود" پ کا کا"ی  عمليات مسلحانه

عبداهللا اوجاالن، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان ترکيه، در اواخر ماه مه 
وگوهای صلح را  پس از اينکه آنکارا را متهم کرد که فراخوان او برای گفت

 .وگوها دست کشيد ناديده گرفته است از تالش خود برای انجام اين گفت
حزب کارگران کردستان ترکيه اول ژوئن خواستار شدت گرفتن مبارزه برای 

 . يابی به خودمختاری در جنوب شرقی اين کشور شد دست
اند و  هزار شورشی در عراق مستقر شده ۴ی منابع نظامی ترکيه، حدود  به گفته
سال  ٢۶ی کردهای ترکيه  مبازره. برند تن از آنها در ترکيه به سر می ٢۵٠٠

 .است که ادامه دارد
 

المللي  سازمان گزارشگران بدون مرز از عدم پشتيباني بين
 انتقاد كرد 

 
 :دويچه وله

سازمان گزارشگران بدون مرز در نشستی در برلين ضمن اشاره به وضعيت 
نويسان از نبود حمايت کافی  نگاران و وبالگ دردناک بسياری از روزنامه

نگاران به  به گفته مسئول اين سازمان بسياری از روزنامه. المللی انتقاد کرد بين
اند،  خاطر تهديدهای جانی و فشارهای سياسی مجبور به ترک کشورهای خود شده

نگاران همچنان  اما اين تهديدات و حمالت هدفمند در خارج نيز عليه روزنامه
نگاران زندانی  مسئول اين سازمان افزود، با توجه به افزايش روزنامه. ادامه دارد
های  شده در کشورهايی همچون ايران قابل فهم نيست، که چرا دولت و کشته

گزارشگران بدون مرز که در روز   در بيانيه. زنند  غربی دست به اقدامی نمی
کشورهای غربی «: جهانی آوارگان در همين رابطه قرائت شد، آمده است

نهادهای سازمان   توانند از اين مسئوليت خود شانه خالی کنند و تنها به فعاليت نمی
به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز  ».ملل در امور آوارگان بسنده کنند
نگاران آواره و تبعيدی در حال حاضر بزرگترين  رسيدگی به وضعيت روزنامه

 .گيرد رسانی اين سازمان را در برمی بخش کمک
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  :دانشگاه شهيد بهشتی
 نفر رسيد  60شماره دانشجويان محروم از تحصيل به 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : دانشجو نيوز
کميته انضباطی دانشگاه شهيد بهشتی در ادامه برخوردهای گسترده با 

تن از اين  ۴٠دانشجويان اين دانشگاه که تاکنون محروميت از تحصيل بيش از 
نفر  ١۵دانشجويان را در پی داشته است، احکام تعليق ديگری برای بيش از 

 . ديگر از دانشجويان معترض صادر کرد
به گزارش دانشجونيوز، در ادامه صدور احکام سنگين انضباطی برای 
نفر  ١۵دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتی تهران، در چند روزه گذشته، بيش از 

ديگر از دانشجويان اين دانشگاه با احکام سنگين کميته انضباطی مواجه شدند و 
 . برخورد با دانشجويان را وارد مرحله جديدی کردند

نفر از دانشجويان اين دانشگاه احکام سنگينی  ۴٠پيش از اين نيز برای بيش از 
مشتمل بر تعليق از تحصيل به مدت دو ترم و محروميت از خوابگاه و 

 . تحصيالت دانشجويی و رفاهی محکوم شده بودند
نژاد در دانشگاه شهيد بهشتی  طی يک ماه گذشته و پس از حضور محمود احمدی

و اعتراض دانشجويان به حضور وی در اين دانشگاه، حراست و کميته 
. ای را با دانشجويان اين دانشگاه کرده است انضباطی برخوردهای بی سابقه

کميته انضباطی بدون اخذ دفاعيات دانشجويان و به صورت غيابی احکام 
 . سنگينی را برای تعداد بسياری از دانشجويان صادر نموده است

تعداد و نوع احکام صادره در تاريخ دانشگاه شهيد بهشتی و همچنين در قياس با 
در بندی . برخوردهای ديگر دانشگاه ها از نظر گستردگی، بی سابق بوده است

ترم محروميت از تحصيل  ۴از احکام صادره شورای انضباطی، پيشنهاد تعليق 
آيين نامه تنبيهات انضباطی به  ١۶با احتساب سنوات را در قالب ارائه بند 

اين در حالی است که بسياری از . شورای مرکزی انضباطی دانشگاه داده است
دانشجويان تعليقی تعداد واحدهای تحصيلی بسيار کمی برای فارغ التحصيلی از 

دانشگاه باقی مانده دارند و بسياری نيز در کنکور کارشناسی ارشد موفق شده اند 
 . و با وجود احکام تعليق از ورود به دوره ارشد باز خواهند ماند

با صدور احکام جديد، بنا به اطالعات واصله تعداد حکم های انضباطی به 
عدد رسيده است، و اين تعداد دانشجو به مدت حداقل دو ترم از  ۶٠حداقل 

تحصيل در دانشگاه باز خواهند ماند و تا انتهای تحصيل نيز از خدمات رفاهی و 
 . خوابگاه دانشگاه محروم خواهند بود

برخورد با دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتی از زمانی شدت گرفت که حضور 
مخفيانه محمود احمدی نژاد و دولت مردانش در اين دانشگاه با اعتراض گسترده 

 . دانشجويان مواجه شد و فضای دانشگاه را برای يک روز ملتهب کرد
اند که فشارها و دستورهای مقامات  هر چند دانشجويان اين دانشگاه بر اين عقيده

دولتی بيرون از دانشگاه و شخص وزير علوم مسئولين اين دانشگاه را ملزم به 
برخورد گسترده و سنگين با دانشجويان کرده است، اما يکی از مسئولين 

حراست مدعی شده است که اطالعات سپاه پاسداران و همچنين ستاد تامين استاد 
 . تهران مستقيما پيگير وضعيت اين دانشگاه است

خرداد و شکل گيری تجمع آرام  ٢۵در اين راستا چند شب گذشته نيز در شب 
دانشجويان در محوطه خوابگاه و سر دادن اهللا اکبر از سوی دانشجويان با 

برخورد شديد و خشن نيروهای حراست و فحاشی و توهين دانشجويان بسيجی 
نفر از دانشجويان معترض به  ۶اين دانشگاه مواجه شد و فردای آن روز بيش از 

 . حراست دانشگاه احضار شدند
دانشگاه شهيد بهشتی طی سال تحصيلی گذشته علی رغم محدوديت ها و 

فشارهای فزاينده بر دانشجويان شاهد اعتراضات گسترده به مناسبت های 
و در حالی که ارعاب، تحديد و تهديد و همچنين برخوردهای . مختلف بوده است

سنگين با دانشجويان شهيد بهشتی افزايش يافته است، اما به همان نسبت ميزان 
 . اعتراضات دانشجويی نيز افزايش يافته است

نامه دبيركل كنفدراسيون بين المللي مواد غذايي و دخانيات به 
 خامنه اي در مورد محمود صالحي 

 
 : اخبار روز

دبير کل کنفدراسيون بين المللی مواد : کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی
غذايی و دخانيات در نامه ای اعتراضی به آيت اهللا خامنه ای، ضمن ابراز نگرانی 

نسبت به وضعيت سالمتی محمود صالحی، رئيس سنديکای کارگران خباز سقز، 
جمهوری اسالمی را مسئول سالمتی او دانسته و خواستار رسيدگی فوری به 

 . وضعيت سالمتی بحرانی او شد
نامه اعتراضی دبير کل کنفدراسيون بين المللی مواد غذايی و دخانيات به آيت اهللا 

 خامنه ای در مورد وضعيت محمود صالحی 
بدين وسيله ما نگرانی عميق خود و ميليون ها عضو اين نهاد را در سراسر دنيا به 

آقای صالحی . وضعيت بحرانی سالمتی محمود صالحی در سقز اعالم می داريم
سال پيش به خاطر فعاليت های خود به عنوان رئيس انجمن کارگران خباز  ۵از 

سقز و نيز دفاع از حقوق پذيرفته شده انسانی کارگران و فعاليت اتحاديه ای آنها 
 . در ايران، بارها در زندان به سر برده است

در طول اين مدت زندان، او به طور مستمر از مداوا، از جمله دياليز ضروری 
شرايط او در حال حاضر رو به . برای تنها کليه باقی مانده اش، محروم شده است

 . وخامت گذاشته و به نظر می رسد با خطر جانی روبرو شده است
در حالی که ما دولت جمهوری اسالمی را مسئول شرايط وخيم او می دانيم، 
بنابراين من از شما می خواهم که بدون هيچ گونه تاخيری تضمين دهيد آقای 

ما همچنان . صالحی فورا مراقبت های پزشکی مورد نياز را دريافت خواهد کرد
 . دولت جمهوری اسالمی را مسئول حفظ صحت و سالمتی و او خواهيم دانست

 ران اوزوالد 
 دبير کل کنفدراسيون بين المللی مواد غذايی و دخانيات 

 
 جنبش سبز زنده است : اعالميه ي حزب مشروطه ي ايران

 
 : اخبار روز

خرداد و تظاهرات  ٢٢با آنکه تظاهرات سالروز انتخابات رياست جمهوری 
برای حفظ جان و آزادی فرزندان ايران لغو شد، به  ١٣٨٩خرداد  ٢۵ميليونی 

هيچ روی نبايد تصور کرد که ُجنبش سبز شکست خورده است و مردم ديگر 
 . اميدی به خودشان ندارند

مردم ايران به پيشگامی نسل جوان و بخش آگاه و پويای جامعه ايرانی يک ساله 
گذشته را در آماده ساختن خود برای روياروئی همه سويه با نظام واليت فقيه و نه 

ُجنبشی که با مطالبه آغاز شد . تنها رئيس جمهوری انتخاب نشده گذرانده است
خواهد و سخنگويان و  داند برای آينده ايران چه می اکنون در جائی است که می

ما نيز . های رژيم يافته است رهبران فراوانش را در بيرون و به ويژه درون زندان
های آن در هر شرايط در کنار ُجنبش  بی هيچ نگرانی از مسير جنبش و توانائی
 . بينيم های خود را در آن می خواهيم بود زيرا تحقق بسياری از آرزو

ماندگی؛ يک فلسفه  بينی امروزی بجای عوالم هزار ساله شکست و واپس يک جهان
سياسی ليبرال دمکرات بجای باور های استبدادی و توتاليتر چپ و راست و 

ای که از  مذهبی و غير مذهبی؛ تالش برای ساختن يک جامعه باز بر روی ويرانه
های  ها و قربانی ها و فداکاری جمهوری اسالمی مانذه است، اينها همه نتايج تالش

 . يک ساله گذشته است
سنجيم نه شمار کسانی که در  ساز می های دوران ما ُجنبش سبز را با اين دستاورد

ساز که مسئله  های دوران آين دستاورد. شوند خيابان با لشگر کشی رژيم روبرو می
های هزار ساله را از دست و  هم اکنون بند. ها ساله جامعه ما را خواهد گشود صد

های  پای بهترين عناصر جامعه ايرانی باز کرده است و همچنان در ميان توده
نژاد تير خالص را به هرچه که  ای احمدی رژيم خامنه. بزرگ مردم در کار است

اند چه  با اين مردمی که بيدار شده. به نام آن به قدرت رسيده شليک کرده است
ها و عوامل رژيم پر شوند و چه نشوند  ها هزار نيرو ها از سوی ده خيابان

 . سرنوشت آينده ما روشن است
 

 پاينده ايران 
 زنده باد ملت ايران 

 حزب مشروطه ايران 
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 مصاحبه ها، مقاالت

 

 جدول شماره يک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
در يک نگاه کلی به اين جدول می توان فهميد سير واحدهای توليدی با بازدهی 

عالوه براين .درصد به سمت کاهش توليد وتعطيلی بوده است ١٠٠صفرتا
براساس نتايج بررسی داده های مربوط به بنگاه های توليدی موردنظر به نسبت 

 ٨١به حداکثر رکورد توليدی در سنوات قبل تقريبا  ٨٧ماهه اول سال  ۴توليد 
نتوانستند ميزان توليدی خودرا ٨٧ماهه سال ۴در صد از واحدهای توليدی در، 

در صد از واحدهای  ١٨به حداکثر توليد در سال های پيشين برسانند وتنها 
توليدی مورد بررسی قادر بودند از مرز حداکثر توليدی سال قبل   خود فراتر 

 .روند

 
ماهه اول ۴درصدواحدهای توليدی به تفکيک نسبت توليد -جدول شماره دو

 به حداکثر رکورد توليد در سنوات قبلی ٨٧سال 

نسبت به  ٨٧درصدتغييرات سال 
 ٨۵سال 

٧/٢ ۶۶ ١۶- ۶٩ -٠- 

-٢٠ ( درصد( بازدهی توليد
٠ 

۴٠-
٢١ 

۶٠-
۴١ 

٨٠-
۶١ 

٨١-١٠٠ 

 ۶/٢٨ ۴/٢٧ ۶/٢٢ ١/١۵ ٣/۶ ٨۵ماهه اول سال ۶

 ٢۶ ١١ ١٩ ٢۵ ٢٠ ٨٧ماهه اول سال ۴

درصدتجم
 عی

درصد 
واحدهای 
 توليدی

فراوانی 
واحدهای 
 توليدی

به حداکثر  ٨٧ماهه اول سال ۴نسبت توليد 
 توليد سنوات قبلی

 درصد حداکثررکورد٢٠کمتراز ١۶ ٨/١٠ ٨/١٠
 درصد حداکثررکورد ۴٠تا٢٠بين  ٢٠ ١٣/۵ ٣/٢۴
 درصد حداکثررکورد ۶٠تا ۴٠بين  ٢٣ ١۵/۵ ٩/٣٩
 درصدحداکثررکورد ٨٠تا ۶٠بين  ٣١ ٩/٢٠ ۶٠/٨
 درصدحداکثررکورد١٠٠تا٨٠بين  ٣١ ٢٠/۶ ٨/٨١
 درصدحداکثررکورد١٠٠بيش از  ٢٧ ٢/١٨ ٠/١٠٠

 .روزهاي بحراني براي توليد ايراني
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :کلمه
درصد واحدهای توليدی در  50بر اساس گزارش کميسيون صنعت اتاق ايران، 

. اکثر مناطق صنعتی کشور در حال تعطيلی يا در شرف تعطيل شدن هستند
تحقيقات اتاق بازرگانی نشان می دهد اکثر واحدهای توليدی و صنعتی بزرگ 

 .درصد ظرفيت اسمی خود مشغول به کار هستند 30کشور با کمتر از 
انگار آن چه نمی خواستيم هيچ گاه پيش آيد، مرزهای ما » :گروه اقتصادی -کلمه

را نيز درنورديد و باليی که تا ديروز هم چون آواری برسر واحدهای صنعتی دنيا 
فرود می آمد و ما آرام می نگريستيم و گمان می کرديم در امان از آتش بحران 

شهريورماه سال گذشته  ».جهان هستيم، خيلی زود گريبان خودمان را هم گرفت
ماه پس از اعالم وزير صنايع ٣محمدرضاخباز مخبرکميسيون اقتصادی مجلس 

ومعادن که ازپيشرفت چشم گير واحدهای صنعتی وتوليدی کشورخبر داده بود از 
اما با وجود اين . توقف فعاليت نيمی ازواحدهای توليدی کشور پرده برداشت

اظهارنظروگزارش اتاق بازرگانی از وضعيت بحرانی واحدهای توليدی، همچنان 
تالش می شود به هر شکل ممکن آمارهای قابل قبول و مثبتی از وضعيت توليد و 

اين در حالی است که طبق .سرمايه گذاری در بخش صنعت و معدن ارائه شود 
درصد واحدهای توليدی درزمانی که حداکثرتوليد ٨٠گزارش اتاق بازرگانی حدود 

در چنين شرايطی .خود را داشته اند بازهم نتوانسته اند به ظرفيت اسمی خودبرسند
 .با احتساب نفت ، نيم درصد اعالم شد ٨٧رشد اقتصادی سال

تاکنون . در زمان حاضر توليد در کشور بدترين روزهای خود را سپری می کند
گزارش های بسياری در خصوص بروز وگسترش بحران در صنايع کشورارائه 

واحدتوليدی است که سال  ١٨٣نمونه ای از اين گزارش ها گزارشی از  .شده است
اين گزارش هشداری نسبت به . گذشته ازسوی اتاق بازرگانی ايران منتشرشد

واقعيتی که رئيس اتاق ايران بر آن صحه گذاشت و از . رکود اقتصادی ايران داد
در توضيح اين گزارش محمد نهاونديان رئيس . آماری وحشتناک پرده برداشت

درصد  ۵٠بر اساس گزارش کميسيون صنعت اتاق ايران، : اتاق ايران اعالم کرد
واحدهای توليدی در اکثر مناطق صنعتی کشور در حال تعطيلی يا در شرف 

تحقيقات اتاق بازرگانی نشان می دهد اکثر : او ادامه داد. تعطيل شدن هستند
درصد ظرفيت اسمی  ٣٠واحدهای توليدی و صنعتی بزرگ کشور با کمتر از 

او عدم استفاده از تمام ظرفيت واحدهای توليدی را . خود مشغول به کار هستند
برخی واحدهای توليدی به دليل : تضييع منابع انسانی و ماشين آالت دانست و گفت

رکود در : او تاکيد کرد. شرايط اقتصادی مجبور به تعديل نيروی انسانی هستند
اقتصاد ايران جدی است و بايد همه بکوشيم در کشور رونق اقتصادی ايجاد 

نکته قابل توجه در اين گزارش اين است که بنگاه های مورد بررسی با .شود
هم چنين .مشکالت فراوانی که منجربه اخراج نيروی کار شده است مواجه اند

کمبود سرمايه ونقدينگی ،کاهش کيفيت در توليد ومقبوليت در بازار از ديگر 
 .عواملی است که بنگاه ها ازآن رنج می برند

 تحليلی از وضعيت بنگاه های موجود
کاهش ظرفيت توليد برخی واحدهای صنعتی، رکود بازار و کمبود منابع مالی مهم 

ترين عواملی اعالم می شوند که صنايع کشور را دچار ورشکستگی يا تعديل 
بنگاه  ١٨٣بر اساس تحقيقی که در سال گذشته از.گستردۀ نيروی کار کرده است 

اقتصادی موجود به صورت نمونه ای ارائه شد نشان می دهد که واحدهای توليدی 
درصد معموال واحدهای توليد سيمان  ١٠٠تا ٨١با بازدهی 

،پتروشيمی،موادمعدنی،آهن وفوالد،داروسازی وماشين سازی هستند که در 
صورت افزايش قيمت برق وگاز که تنها مزيت نسبی هزينه های توليدی است با 

ازسوی ديگراگرکمی به جدول شماره يک توجه کنيد .مشکل روبرو خواهند شد
درصدظرفيت  ١٠٠تا  ۴١متوجه می شويد بازدهی توليد در واحدهايی که با 

توليدبه کار اشتغال داشته اندکاهش داشته است وبرعکس تعداد واحدهايی که با 
درصد ظرفيت توليد به کار اشتغال داشته اند روبه افزايش بوده  ۴٠بازدهی صفرتا

 .است
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به  ٨۶درصدواحدهای توليدی به تفکيک نسبت توليدسال -جدول شماره چهار

 توان توليداسمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
در همين حال در بخش ديگری از اين نمونه به کاهش تعداد کارگران اين بخش 

دراين بررسی مشخص .اشاره شده است  ٨٧تا  ٨۶های توليدی طی سال های 
 ٨۶شده است که جمع تعداد کارگران شاغل در اين واحدهای توليدی در سال 

نفرکاهش  ٨٩٣با دوهزار و ٨٧نفربوده است که در سال ٢١٨هزارو ۴٧برابربا 
با .نفررسيده است ٣٢۵هزارو ۴۴،تعداد کل کارگران شاغل در اين بخش به 

واحد۶واحد توليدی ، ١٧۵نگاهی کلی به اين بررسی می توان فهميد از بين 
نسبت به سال  ٨٧بيش ازنيمی از تعدادکارگران خودرا در سال )درصد۴/٣يعنی (

درصد از واحدهای توليدی مورد بررسی از ٩/۶عالوه براين .تعديل کرده اند ٨۶
 ١١۶همين طور .درصد کارگران مواجه شده اند ۵٠تا ٢۵واحدها با تعديل 

از سوی . در صد تعديل نيروی کار داشته اند٢۵درصد کمتراز  ٣/۶۶واحديعنی 
واحد توليدی تعداد کارگران خود را نسبت به سال قبل افزايش داده ۴١ديگرهم 

درصدافزايش تعدادکارگران سال ٢۵واحد با حداکثر  ٣٧که ازاين ميان .اند
درصدافزايش داده وتنها يک واحدتوليدی بيش  ۵٠تا٢۵قبل،سه واحدبين 

 .درصد تعدادکارکنان خودرا نسبت به سال قبل افزايش داده است۵٠از

 
 

درصدواحدهای توليدی به تفکيک کاهش ياافزايش کارکنان -جدول شماره پنج
 ٨٧و٨۶طی سال های 

درصدتجم
 عی

درصدواحدها
 ی توليدی

فراوانی 
واحدها

ی 
 توليدی

نسبت حداکثررکوردتوليد به نسبت ظرفيت 
 اسمی

 درصدظرفيت اسمی٢٠کمتراز  ٣١ ٢/١٨ ٢/١٨
 درصدظرفيت اسمی۴٠تا ٢٠بين  ٣١ ٢/١٨ ٣۶/۵
 درصدظرفيت اسمی۶٠تا۴٠بين  ٣٧ ٨/٢١ ۵٨/٢
 درصدظرفيت اسمی٨٠تا۶٠بين  ١٩ ٢/١١ ۴/۶٩
 درصدظرفيت اسمی١٠٠تا٨٠بين  ٣٠ ١٧/۶ ١/٨٧
 درصدظرفيت اسمی١٠٠بيش از ٢٢ ٩/١٢ ٠/١٠٠

  فراوانی درصد درصدتجمعی
  

درصد ۵٠واحدهای با بيش از  ۶ ٣/۴ ٣/۴
 کاهش

واحدهای با  ١٢ ۶/٩ ٣/١٠
 درصدکاهش۵٠تا٢۵

واحدهای با  ١١۶ ۶۶/٣ ٧۶/۶
 درصدکاهش٢۵کمتراز

واحدهای  ٣٧ ١/٢١ ٧/٩٧
 درصدافزايش٢۵باکمتراز

واحدهای  ٣ ٧/١ ٩٩/۴
 درصدافزايش۵٠تا٢۵با

واحدهای بابيش  ١ ٠/۶ ٠/١٠٠
 درصدافزايش۵٠از

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

درصدواحدهای توليدی به تفکيک نسبت حداکثر رکورد توليد -جدول شماره سه
 در سنوات قبل به ظرفيت اسمی توليد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

درصد  ٨٠در بخش ديگری ازاين گزارش به اين نکته توجه شده است که حدود 
واحدهای توليدی حتی در زمانی که دارای حداکثر ميزان توليدی خودبودند 

در صد آنها در زمان حداکثر ٢٠وتنها .نتوانستند به ظرفيت اسمی خود برسند
همچنين بررسی ميزان .توليدی خود فراتر از اين ظرفيت اسمی توليد کرده اند

درصد از  ١/٨٧نسبت به ظرفيت توليد اسمی حاکی ازآن است که  ٨۶توليد سال 
واحدهای توليدی قادرنبوده اند در اين سال ميزان توليد خودرا به ظرفيت اسمی 

در صد از واحدهای توليدی توانستند بيش از ظرفيت  ٩/١٢وتنها .خود برسانند
 .اسمی خود به فعاليت بپردازند

درصدتجمع
 ی

درصدواحدها
 ی توليدی

فراوانی 
واحدهای 
 توليدی

نسبت حداکثررکوردتوليدبه نسبت 
 ظرفيت اسمی

 درصدظرفيت اسمی٢٠کمتراز  ۵ ٣/۴ ٣/۴

 درصدظرفيت اسمی۴٠تا ٢٠بين  ٢٢ ٢/١۵ ١٨/۶

 درصدظرفيت اسمی۶٠تا۴٠بين  ٢٩ ٠/٢٠ ٣٨/۶

 درصدظرفيت اسمی٨٠تا۶٠بين  ١٨ ١٢/۴ ۵١/٠

 درصدظرفيت اسمی١٠٠تا٨٠بين  ۴٢ ٠/٢٩ ٠/٨٠

 درصدظرفيت اسمی١٠٠بيش از ٢٩ ٠/٢٠ ٠/١٠٠
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عالوه براين در گزارش کارشناسان وزارت صنايع وکاروامور اجتماعی به 
داليل گوناگونی ازجمله تحريم هاومشکالت گشايش اعتباربرای واردات 

مواداوليه ،تاثيربحران جهانی ،کمبود نقدينگی،غيررقابتی بودن توليدات ملی در 
بازار جهانی وحجم باالی واردات خارجی مشابه به صورت جدی هشدار داده 

اند تعداد ورشکستگی کارخانجات به ويژه در صنايع غيرغذايی ،غذايی ونساجی 
همچنين اين گزارش اضافه می کندبراساس گزارش غيررسمی دفتر .جدی است

صنايع غيرفلزی وزارت صنايع،به دليل کمبود نقدينگی واحدهای تحت پوشش 
اين دفتر ازجمله شرکتهای توليد الستيک با مشکل جدی ادامه فعاليت 

با اين اوصاف می توان به اين نقطه رسيد که توليد در کشوربدترين .روبروست
روزهای خود را می گذراند و ادامه سياست های فعلی دولت، تير خالصی بر 

در چنين شرايطی گزارش غيررسمی .پيکر نيمه جان بنگاه های توليدی است
وزارت صنايع نشان می دهد در صنايعی که کاالی مصرفی وکم دوام توليد می 

کنند تبليغات دولتی در مورد کاهش قيمت ها به بازگشت ديرهنگام نقدينگی از 
سوی واحدهای فروش به صنايع شده واين روند کمبود نقدينگی را تشديد کرده 

است وبانک ها نيز به علت اعمال سياست های انبساطی دولت با کمبود نقدينگی 
شديد روبه رو هستند ونمی توانند نقشی در رفع نقدينگی صنايع در کوتاه مدت 

 .ايفا کنند
 
 

 
درصدواحدهای توليدی به تفکيک اعالم آنها مبنی  -جدول شماره هشت

 برامکان رقابت خارجی درصورت وجود تسهيالت کافی

 امکان رقابت خارجی فراوانی درصد درصدتجمعی

 بله ١٨١ ٩/٩٨ ٠/٩٩

 خير ٢ ١/١ ٠/١٠٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در بخش پايانی اين گزارش از واحدهای توليدی مورد بررسی سوال شده است که 
واحد توليدی که قبال ١٨چه پيش بينی از آينده واحدتوليدی خود داريد؟به غيراز 

واحدتوليدی که به اين پرسش پاسخ داده اند  ١٣٩اعالم تعطيلی کرده انداز ميان 
درصد ازآنها پيش بينی کرده اند که در صورت ادامه  ۶/۵٩واحد يعنی  ١٠٩،

درصد ازواحدهای پاسخ  ٨/٩٨روند فعلی واحد آنها تعطيل خواهدشد ودر حدود 
ماه تخمين زده ١٢دهنده در پيش بينی تعطيلی واحدخود،اين مدت زمان را کمتراز 

 .اند

 
 

درصدواحدهای توليدی به تفکيک مدت زمان پيش بينی برای -جدول شماره شش
 تعطيلی واحدمربوطه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 درصدواحدهای توليدی تعطيل شده-جدول شماره هفت

درصد 
 تجمعی

درصدواحدهای 
 توليدی

فراوانی 
واحدهای 

 مدت زمان پيش بينی

 ماه ٣کمتراز ٣۶ ۴٣/٩ ۴٣/٩

 ماه۶تا٣بين  ٣٨ ۴۶/٣ ٢/٩٠

 ١٢تا٩بين  ٧ ٨/۵ ٨/٩٨

 ماه١٢بيش از ١ ٢/١ ٠/١٠٠

 واحد تعطيل شده فراوانی درصد    درصدتجمعی

 بله ١٨ ٩/١٢ ٩/١٢

 خير ١٢ ١/٨٧ ٠/١٠٠
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 !منشور جنبش سبز، چند نكته اساسي و يك پرسش بزرگ
               مليحه محمدی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ايران امروز،
موسوی به عنوان يکی از رهبران جنبش اين پرسش روشن را با دگر انديشان 

در جنبش دموکراسی خواهی ايران طرح می کند که ايا حاضرند همانگونه که 
جنبش سبز از انان فارغ از ايدئولوژی و مذهب حمايت می کند، آنان به حمايت 

 از جنبش سبز بپردازند و يا در مواردی ادامه بدهند؟ 
 

" تقويت هويت مشترک جنبش سبز "منشوری که به تأکيد آقای موسوی برای 
 :تهيه شده است، در دو عرصه اثر گذار بوده است

 اول، در زمينه تاکتيک سياسی
 .دوم،  عرصه راهبردی

 .در زمينه تاکتيکی اين بيانيه دو کار درخشان انجام داده است
 ! يکم، اعالم قدرتمند حضور جنبش سبز با تمام مطالبات بنيادی اش

اعالم موجوديت جنبش سبز آنهم با اين تأکيد و استحکام در شرايط ويژه ای که 
خرداد که شايد انتظاری بزرگ را بيهوده کرده بود، ضرورت  22لغو راهپيمايی 

از يکسو همه چيز نشانه آن بود که اقتدارگرايان نيازمند يک راهپيمايی . داشت
بی مجوز هستند تا با اتکا به قصه مايخوليايی فتنه آنچنان خشونتی را اعمال کنند 

که هم جنبشی را که آسايش را از آنان گرفته است، باری مگر مرعوب کنند و هم 
بيش از آن نياز داشتند که توجه و نگرانی بدنه اجتماعی خود را از شکست های 

 .پی در پی در جامعه بين الملل به داخل معطوف کنند
امر با اهميت ديگر در اين عرصه اعالم موجوديت اپوزيسيون قانونی در ايران 

 . است
تحميل پذيرش اپوزيسيون در کشور استبداد زده ای چون ميهن ما تاکتيک موفق 

بيانيه در گفتگوی شفافی با حاکميت، با توضيح دقيق . ديگر بيانيه هژدهم  بود
مطالبات تا کنون مطروح جنبش سبز و قيد پيگيری آنها، اين اعتماد را رسمًا و 

علنًا ايجاد می کند که اين جنبش در چارچوب قانون اساسی و جمهوری اسالمی 
مطلب اين نيست که جريان اقتدار گرای درون حاکميت فعلی . فعاليت می کند

ايران  که در پی حذف هر نيروی دگر انديش و آزادی خواه در اين کشور است 
به اين اطمينان نياز دارد يا خير؛ يا حتا تصادفًا از چنين ديالوگ هايی بر آشفته 

به بدنه " فتنه" نيز می شود زيرا که کار او را در الغای تئوری سراپا نيرنگ 
اجتماعی ناآگاه خودش که قرار است باور کند جنبش سبز عامل بيگانه و فتنه 

مجسم است دشوارتر می کند؟ آنچه که در اين توضيح مواضع اهميت دارد اتخاذ 
يک تاکتيک صحيح از سوی اپوزيسيون است که اوًال نياز جامعه ما در جهت 
توسعه سياسی و قانونمندی است  و دوم کار تعرض به جنبش سبز را به همان 

دليلی که در باال گفتم، بويژه در رابطه با بدنه اجتماعی اقتدارگرايان باز هم 
 . دشوارتر و پرهزينه تر می کند

بيانيه اين تأکيد بر پيگيری  مبارزه و قانونيت را اول بار در بند دوم بخش اهداف 
جنبش  سبز با پايبندی به اصول و ارزشهای بنيادين : " و ريشه ها آورده است

گر روند طی شده  گر و اصالح انسانی، اخالقی و دينی و ايرانی، خود را پااليش
های پس از انقالب می داند و بر اين  در نظام جمهوری اسالمی ايران در سال

اساس حرکت در چارچوب قانون اساسی و احترام به نظر و رای مردم را وجه 
و پس از آن بارها و بارها در تأکيد بر قانونيت و " همت خويش قرار خواهد داد

قانون اساسی مورد تأکيد قرار می دهد و مهمتر آنکه شايد اين اولين بار است که 
روی می آورد " مذاکره با حکومت " اپوزيسيون اندکی آشکار به شکستن تابوی 

صراحت   «مذاکره و گفتگو»به ترتيبی که در بند پنجم  بخش آخر زير عنوان 
اين جنبش بر اين باور است که حفظ : ".... بيشتريبه آن می بخشد و می گويد

همچنين کاستن از تبعات ناخوشايند بحران موجود مستلزم مذاکره و ... منافع ملی 
و در اين راستا از هرگونه دعوت به مذاکره و گفتگوی شفاف به ... گفتگو 

 " منظور دفاع از حقوق مردم و حل منازعات اجتماعی استقبال می کند

 وضعيت قرمزشرکتهای بورسی
 

در کناروضعيت بحرانی بنگاه های توليدی شرايط در بورس نيزچنگی به دل 
شرکت بزرگ بورسی به دليل بحران های مالی  ١۵٠در حال حاضر .نمی زند

در زمره شرکت های زيان ده قراردارند که يا نماد معامالتی آنها متوقف شده 
در ميان اين شرکت ها نام آشنای . است ويا در آستانه خروج ازبورس قراردارند

شرکت های بزرگی چون فوالد خوزستان،تراکتورسازی،هپکو،آلومينيوم 
ايران،کارخانجات آزمايش،ايران خودروديزل،سايپا ديزل،ساسان وحتی ايران 

زيان برخی شرکت ها مانند هپکوبه دليل کاهش قدرت  .خودرو به چشم می خورد
خريد کشاورزان به علت تغيير سياست های پرداخت يارانه و وام بانکی بوده 

ويا کارخانجات بزرگی مانند آزمايش به علت واردات بی رويه لوازم .است
عالوه براين بسياری از اين . خانگی ، رکود وبحران مديريتی زيان ده شده اند

شرکت های بورسی با کاهش وتعديل نيروی کار در دوره فعلی نسبت به سال قبل 
به عنوان مثال کارخانجات مخابراتی ايران در اين گروه .مواجه بوده اند

در اين کارخانه تعدادکارگران نسبت به دوره مشابه سال قبل .قراردارند
همين طور تعدادکارکنان ايران خودرو ديزل نسبت به .نفرکمتر شده است٢۶۴

در اين ميان شرکت ساسان .نفر کاهش يافته است ٣۵٠دوره مشابه سال قبل حدود 
يکی ازشرکت هايی است که عالوه برزيان ده بودن به علت افزايش 

دستمزدوکاهش درآمدهای متفرقه با مشکالت عمده کارگری نيز مواجه 
نفراز ۴٠٠طبق گزارش های رسيده اين شرکت به علت ورشکستگی .است 

اين در حالی صورت گرفته است که به علت .نيروهای خودرا اخراج کرده است 
چاپ هم زمان آگهی استخدام از سوی اين شرکت، سازمان تامين اجتماعی 

نکته جالب آنکه علت .ازپرداخت بيمه بيکاری به اين افرادخودداری کرده است
استخدام نيروی جديد، جذب نيروی متخصص از سوی مديران اين شرکت عنوان 

شرکت ملی سرب و روی،رينگ سازی :شرکت های ديگری مانند.شده است
مشهد،باما،تايدواتر،چرخشگر،گروه صنعتی سديد،سرمايه گذاری توسعه صنعتی 

ايران،داده پردازی ايران،تکنوتار،پتروشيمی 
فارابی،گازلوله،توليدمحورخودرو،هلدينگ گروه صنعتی ملی،روغن نباتی 

ناب،صنايع غذايی چين چين،کاشی سعدی،معادن بافق،پتروشيمی فناوران نيزدر 
ازسوی ديگر پلی اکريل .رديف شرکت های بورسی زيان ده قرارگرفته اند

ايران،کارخانجات آزمايش،سموم علف کش ومجتمع صنعتی ارتاويل تاير از 
جمله شرکت هايی بوده اند که به علت واردات بی رويه دارای زيان انباشته در 

 .پايان دوره شده اند
 هزينه سنگين اجتماعی

گذشته ازآثارمستقيم اقتصادی که از بروز بحران در هر يک از رشته های 
صنعتی برای کل کشور به وجود می آيد اين مسئله پيامدهای اجتماعی ديگری نيز 

“ امنيتی”در پی دارد که شورای تأمين استان تهران از آنها با عنوان پی آمدهای 
به  ٨٨و بهار  ٨٧، ٨۶بررسی اخبار در سال های .ياد کرده است“ هزينه دار“يا 

عمده اين . خوبی رشد اعتراضات کارگری و بيکاری کارگران را نشان می دهد
از طرف ديگر افزايش . اعتراضات در پی ورشکستگی واحدهای توليدی است

نرخ رشد تورم، قدرت خريد کارگران را کاهش می دهد و اجبار دولت به قيمت 
گذاری برخی کاالها، صاحبان واحدهای توليدی را عمالدر شرايطی قرار می 

از ابتدای سال گذشته و در .دهد که نتوانند حقوق کارگران خود را پرداخت کنند
پی بحرانی شدن اوضاع مالی و نظام بانکی کشور واحدهای بزرگ صنعتی، به 

ازجمله اين مشکالت . ويژه خودروسازان ، با بحران های بزرگی روبروبوده اند
عدم توانايی آنها در پرداخت بدهی های خود بوده که به همين دليل ناگزير از 

با اين وجود اولياء علی .تعديل گسترده نيروی کار يا اخراج کارگران خود شده اند
بيگی نايب رئيس کانون عالی شوراهای اسالمی کار سراسر کشور موضوع 

اما .ها رادر سال بهانه ديگری برای اخراج کارگران می داند هدفمندکردن يارانه
آنچه بيش از همه بااخراج کارگران رخ می نمايد و توليد درکشور را در 

وضعيتی قرمز قرارمی دهد عدم وجود چترحمايتی از سوی سازمان هايی چون 
 .تامين اجتماعی که خود با چاش هايی جدی مواجه اند است
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از سويی روشن است که نظام عقالنی توحيدی که موسوی و شايد رهبران 
جنبش سبز در داخل به آن قائلند، در تفاوت آشکار با نظام فقاهتی کنونی و برای 

مبارزه با وجوه غير حقوق بشری و غير دموکراتيک آن معنا شده است و اين 
مبارزه مشترک همه حداقل در شرايط کنونی می تواند باشد؛ و از سوی ديگر 

بسياری نيروها و جريان های دمکراسی خواه و عدالتجوی تاريخ مبارزه سياسی 
" خرد جمعی توحيدی" و " نظام عقالنی توحيدی " ايران از زمره باورمندان به 

نيستند اما از آغازين روزهای مبارزه انتخاباتی با اين جنبش همراه و در درون 
 .آن زيسته اند و اينک تأکيد به هويت توحيدی آن می تواند تنش زا باشد

اما آنچه من به آن باور دارم اين است که تالش برای يافتن پاسخ متين و بی 
 .تعصب به اين پرسش يک وظيفه دشوار تاريخی است

آقای موسوی نکات تأمل برانگيز ديگری هست که به لحاظ  18در بيانيه شماره 
 .سياسی و نيز از منظر تحليل تاريخی ارزش و اهميت دارد

اصالح "منجمله امتناع آشکار و معنی دار او از درآميختن با مفهوم مطرح 
 ! حداقل در شکل احتراز از بيان اين عبارت" طلبی 

و ديگر رويکرد او به مسئله عدالت اجتماعی که می تواند جبران نقطه ضعف 
اصالح طلبی در دوران اول خود، دوم خرداد باشد و يا خود نقطه ضعفی 

 ....ديگر
 .من به سهم خود به اين موارد خواهم پرداخت

 1389بيست و هشتم خرداد 
 

وگو با حسن شريعتمداری و مهدی فتاپور از بنيانگذاران  گفت
ی مصطفی  نامه ی اعتراف اتحاد جمهوريخواهان ايران، درباره

 زاده تاج
 «زاده، اعتراف يك فرد نيست تاج  اعتراف»

 مريم محمدی
 

 

 

 
ی انتخابات رياست جمهوری، رويدادهای  سال از دهمين دوره پس از گذشت يک
ترين  ترين و بيش ويژه حرکت موسوم به جنبش سبز، هنوز مهم حاصل از آن، به

 .ی سياست داخلی ايران به خود اختصاص داده است اخبار را در صحنه
ی مشارکت و سازمان  زاده، عضو رهبری جبهه ی مصطفی تاج انتشار نامه 

 .خرداد، يکی از اين اخبار قابل توجه بود ٢٣مجاهدين انقالب اسالمی، در روز 
ی سرگشاده، مطالبی باشند که او  ترين وجه اين نامه سابقه ترين و شايد کم مهم 

مطالبی که اعتراف به خطای او، و . نوشته است »اعترافات من«تحت عنوان 
" طلبان کنونی  های آن دوره و اصالح خط امامی"گويد  چنان که خود می آن

کند که پرداختن به آن تاکنون،  او به موارد مشخصی اشاره می. شود محسوب می
 .زاده قرار دارد، مرسوم نبوده است الاقل در جايگاهی که تاج

 
ی نادرست با  کنم اگر در زمان خود در مقابل مواجهه اعتراف می: گويد او می
کرديم، کار به  اهللا شريعتمداری و برای حفظ حريم مرجعيت اعتراض می آيت

اهللا  چون مرحوم آيت رسيد که امروز حرمت مراجع و عالمانی هم جايی نمی
 . اهللا وحيد خراسانی و ديگران مورد تعرض قرار گيرند منتظری، آيت

چنين از تحميل يک سبک خاص زندگی به شهروندان و دخالت در حريم  او هم
 . خواهی کرد خصوصی آنها معذرت
ی ايران و  زاده در اين نامه، شهروندان عادی جامعه مخاطبان مصطفی تاج

های سخت قرار  ای هستند که تحت پيگردها و سرکوب های سياسی گروه
ديدگان از سلسله رويدادهای اخير  ی آسيب های همه اند، و می توانند خانواده گرفته
 .باشند

 ی سياسی در ايران کجاست؟  جايگاه واقعی اين نامه در اخالق مبارزه
اهللا شريعتمداری و نيز  آقايان حسن شريعتمداری، تحليلگر سياسی و فرزند آيت

هايی  پور از اعضای رهبری سازمان فداييان خلق اکثريت، از سازمان مهدی فتا
های يادشده قرار گرفتند، در  زاده مورد خشونت ی تاج ی مورد اشاره که در دوره

 .اين بحث شرکت دارند

مواردی که در صحنه راهبردی آمده است شايد باز هم از اهميت بيشتری ! اما
حداقل سه نکته در اين بخش مهم و قابل تأمل است و به نظر می ! برخوردار باشند

 .رسد که در نگاه آقای موسوی تعين يافته اند
 .تعيين استراتژی طوالنی مدت جنبش سبز با تعريفی که او به آن باور دارد:  يکم
 . تعريف مبانی اصلی هويت جنبش سبز: دوم
گفتگوی صريح با طيف وسيع نيروهای جنبش دموکراسی خواهی ايران که : سوم

خاستگاه اعتقادی آنان، از آقای موسوی و اکثريت فعاالن جنبش سبز متفاوت است 
 .و به عبارتی طيف وسيع مبارزان جبهه دموکراسی خواهی ايران

مسائل اين بخش به زعم من دغدغه اصلی تر آقای موسوی بوده است، همان 
منشوری برای هماهنگی و همدلی " دغدغه ای که در بخش مقدمه در عبارات 

اما او در جهت به دست . آمده است"  تقويت هويت مشترک جنبش سبز بيشتر و
آمدن اين هويت مشترک به آگاهی نيروهای شرکت کننده در جنبش از يکديگر 

به اين مسئله اشاره می "   راهکارهای بنيادين " متکی است و دربند دوم بخش 
تالش برای گفتگو و تعامل با رقبا و مخالفان در فضايی : " کند جايی که می گويد

سالم و آگاهی بخشی درباره اهداف و اصول جنبش وظيفه همه افرادی است که 
 "خود را آگاهانه در زمره فعاالن جنبش سبز می انگارند

اوًال استراتژی " حضور آگاهانه" و به زعم من، او در جهت روشن کردن اين 
جنبش سبز را تعيين می کند که در يبخش ريشه ها و اداف به نوعی زمينه آن را 

تالش برای تحقق اهداف واالی اجتماعی مردم ايران نشان : " بيان کرده است 
ميدهد که تنها از طريق تقويت جامعه مدنی، گسترش فضای گفتگوی اجتماعی، 
ارتقاءسطح آگاهی و جريان آزاد اطالعات، مشارکت موثر احزاب و تشکل ها 

سياسی  -وهمچنين زمينه پردازی برای فعاليت آزاد روشنفکران و فعاالن اجتماعی
وفادار به منافع ملی در چارچوب تحول خواهی و ايجاد تغيير در وضعيت 

اجرای بدون تنازل قانون ”در تعين بخشيدن به استراتژی جنبش او به " موجود
تأکيد می کند  و بر اين قيد " راهکار اصلی و بنيادين جنبش سبز"به مثابه “ اساسی

جنبش سبز توسل به راهکارهای غير خشونت آميز را ارزشی خدشه ناپذير : " که 
 ".می داند

 : و در تعريف مبانی اصلی هويت جنبش سبز بند يکم را اينگونه می نويسد که
 پذيرش تکثر درون جنبش بر استمرار حضور دين رحمانیجنبش سبز با  "

و راه تقويت سرشار از رحمت، شفقت، معنويت، اخالق و تکريم انسان تاکيد دارد 
ارزش های دينی در جامعه را تحکيم وجه اخالقی و رحمانی دين مبين اسالم و 

 ." نظام جمهوری اسالمی ايران می داند
به اين ترتيب هويت جنبش سبز با وجود پذيرش تکثر درون جنبش، استمرار 

او در بند چهار . حضور دين را در جامعه می طلبد و بر دين اسالم تأکيد می کند
 : همين بخش روشن تر صحبت می کند

اسالمی است که در جستجوی دستيابی به ايرانی آباد،  -جنبش سبز جنبشی ايرانی"
هر فرد ايرانی که توسل به خرد جمعی بر اين اساس، . آزاد و پيشرفته است

توحيدی را به عنوان مبنای تالش برای ايجاد فردای بهتر برای ميهن خويش 
ايران را متعلق به ”جنبش . بپذيرد در زمره فعاالن جنبش سبز به شمار می آيد

 "همه ايرانيان می داند
بحث قابل توجه ديگری که بايد از اين بيانيه و در متن راهبردی مورد توجه قرار 
بگيرد، شايد همان است که بسياری از نيروها در همان اولين برخورد با بيانيه آن 

را فراخوانی برای بسط همکاری با همه نيروها خواندند و به گمان من درست 
است و با اين تأکيد که مهندس موسوی سعی کرده است با روشن کردن همه 

در توضيح اين مسئله می توانم بگويم که او . جوانب اين همگرايی را فرا بخواند
را به " پذيرش" نه لفظ اعتقاد که عبارت " خرد جمعی توحيدی" آگاهانه در باره 

ملی »تعبيری که بسياری از نيروهای اپوزيسيون قانونی، نظير . کار می برد
و نيز، در اولين . در رابطه با قانون اساسی دارند «نهضت آزادی »و  «مذهبی ها

رابطه جنبش را با دگر انديشان اينگونه  «ارزش های جنبش سبز»بند از تعريف 
 : بيان می کند

نخستين ارزش اجتماعی مدنظر جنبش سبز دفاع از کرامت انسانی وحقوق "
بنيادين بشر فارغ از ايدئولوژی، مذهب، جنسيت، قوميت و موقعيت اجتماعی 

 ."است
بنا بر اين با پذيرش تعريفی که بيانيه از جنبش سبز می دهد، موسوی به عنوان 

يکی از رهبران جنبش اين پرسش روشن را با دگر انديشان در جنبش دموکراسی 
خواهی ايران طرح می کند که ايا حاضرند همانگونه که جنبش سبز از انان فارغ 

از ايدئولوژی و مذهب حمايت می کند، آنان به حمايت از جنبش سبز بپردازند و يا 
به " خرد جمعی توحيدی" در مواردی ادامه بدهند؟ و فراتر از آن با پذيرش 

 باشند؟" زمره فعالين جنبش" عنوان راهکار در 
 . سوال آسانی نيست
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ها هم اينجا و آنجا شروع  ی مشابه در آن ا زنم پروسه ن، برای اين که حدس می
 .شده است

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي نو انديشه
 : گويد زاده می ی تاج پور در اهميت نامه و آقای مهدی فتا

اند، از چند نظر  شان مطرح کرده زاده در اين نوشته هايی که آقای تاج صحبت
اوًال روی اين موضوع بايد تکيه کرد که ايشان . حائز اهميت خيلی بااليی است

ای که گرفتند، توانستند از اين فرصت  ی مرخصی زندانی هستند و در فاصله
ی  يعنی همه. استفاده کنند، اين مسائل را مطرح کنند و بعدهم به زندان برگردند

اند، به عنوان يک عامل فشار در برابر ايشان به کار  مطالبی را که مطرح کرده
پس با توجه به اين موضوع و مطالبی که ايشان مطرح . گرفته خواهد شد

اند، قابل تحسين و قابل  اند، شجاعتی که در اين زمينه از خود نشان داده کرده
 .تقدير است

شان احساسی را به درستی به    دومين موضوع اين است که ايشان در نوشته 
زند، عواقب و اثرات آن  ها را دارد می فردی که اين حرف: دهند خواننده می

فجايعی را که در آن دوره رخ داده، لمس کرده است؛ کسی که در دوران جوانی 
گردد و به  ی ديگری در يک انقالب شرکت کرده و امروز، وقتی برمی با انگيزه

شان  شد و دل چه ادعا می چه کرده با آن بيند آن کند، می اش نگاه می دوران گذشته
ی ايشان، چنين  من در نوشته. خواست، از زمين تا آسمان فرق کرده است می

ای  ی ايشان، نوشته از اين نظر نوشته. ناراحتی و چنين فشار سنگينی را ديدم
 .مثبت و اثرگذار است

 
 اثرگذاری در چه حوزه و به چه معنا؟

 
البته نقد نسبت به آن دوران و به کسانی که در آن دوران مسئوليت داشتند، اولين 

ايم که کسانی  ما از دوران دوم خرداد تا به امروز مرتب شاهد اين بوده. بار نيست
ها و مسائل  که خودشان زمانی در اين پروسه شرکت داشتند، در اثر مسئوليت

اند که  اند و به اين نتيجه رسيده اند و نگاه کرده جديدی که پيش آمده است، برگشته
اين کار اولين بار توسط کسانی که سفارت آمريکا . اند چه اشتباهات بزرگی داشته

بودند و آن زمان در دفتر تحکيم وحدت بودند، ازجمله آقای عبدی   را تسخير کرده
زاده از يک نظر بسيار جالب است که  های آقای تاج صحبت. و ديگران مطرح شد

ترين  کند و مهم مسائل معينی را طرح می. کند تنها به يک موضوع کلی تکيه نمی
ی  يعنی مسئله. دهد موضوعاتی را که در آن دوره طرح شد، مورد نقد قرار می

اهللا شريعتمداری مطرح شد را به صراحت  هتک حرمتی که در رابطه با آيت
هايی چون آقای بازرگان، آقای سحابی  کنند؛ يا برخوردی که با ليبرال مطرح می

طور برخورد با  يا ديگر کسانی که در آن دوره بودند صورت گرفت؛ همين
خواستند فعاليت سياسی  نوعی که کسانی که می به. هايی مثل سازمان ما سازمان

ی تحميل  ايشان همچنين مسئله. گرفتند کنند، تحت شديدترين فشارها قرار می
خواستند جور ديگری  نوعی از زندگی به مردم، جوانان و زنان کشور را که می

از اين جهت به نظر من برخورد ايشان بسيار مثبت و . کند زندگی کنند مطرح می
 .تأثيرگذار است

 
چنان مواضع اول  زاده که هم شما بين مبانی اعتقادی واهداف سياسی آقای تاج

بينيد؟ در عين  کنند، تناقضی نمی چه امروز فکر می آيند، با آن شمار می انقالب به
شد در برابر مسائلی مثل در  های انقالب اسالمی، چگونه می اعتقاد به آرمان

گيری  موضع 60ی  های دهه ی اعدام تنگنا قرار دادن آقای شريعتمداری يا مسئله
 کرد؟

 
کنند، بايد در نظر گرفت که برخورد به  در رابطه با بحثی که ايشان مطرح می

کنم که بسياری مسائل است که در  طبيعتًا من هم فکر می. گذشته يک پروسه است
ی عملکرد آن کسانی که آن زمان مسئوليت داشتند  ی تفکر و در مجموعه مجموعه

 . تر مورد بررسی قرار گيرد اند، بايد بيش و امروز به جنبش اصالحات پيوسته

خصوصی است و  آقای شريعتمداری معتقد است که اين نامه حاوی ارزش به
 : دهد ادامه می

وقتی بازيگران سياسی  به دموکراسی هم فقط به عنوان يک بازی اجتماعی نگاه 
ی مهم برای  ناخواه مسئله های آن درونی و عميق نشده باشد، خواه کنند و ارزش

ولی درون بعضی از اين . ی واقعًا موجود سياسی است نها تعادل نيرو و عرصه آ
کند و به سئواالت  تدريج تفکر دموکراتيک تعميق پيدا می بازيگران سياسی به

هايی که تبليغ  ايم، با ارزش کنيم و يا کرده چه ما می گردند که آيا آن اساسی برمی
کوشيم، هماهنگی داشته است؟ چرا ما دچار  هايی که برای آن می کنيم و با راه می

ی قدرت خارج کرده و  ايم؟ آيا فقط بد روزگار بوده که ما را از گردونه تحول شده
زاده از آن  نظر من تاج ناچار جايگزينی جز رويکرد دموکراتيک نداشتيم؟ به به

ی  هايی است که صميمی است و بازی دموکراسی او را به تفکر درباره سلسله آدم
 .های دموکراتيک و حقوق بشری سوق داده است ارزش

 
گوييد،  های حقوق بشری و اين تفکری که شما می اين سوق داده شدن به ارزش

اهللا خمينی  در عين اين که هنوز رهبری آيت. ای قرار دارد امروز در جايگاه ويژه
ی انقالب مورد تأييد ايشان است، معتقدند که بايد در  های اوليه و اهداف و آرمان

شد، موضع ! اهللا شريعتمداری، پدر شما مقابل رويدادهايی مثل رفتاری که با آيت
نظر شما اين دو قابل جمع هستند و آيا اين باز امروز يک تناقض  به. گرفتند می

در انديشه ايشان نيست؟ چون اگر به موردی مثل مورد پدر شما اشاره کنيم، در 
 !اهللا خمينی وجود داشته واقع  نوعی تقابل ميان ايشان و آيت

 
يک بعد اين . به نظر من اين قضيه دو بعد دارد که بايد به هر دوی آن نگريست

است که اصوًال نيروهای انقالبی در برابر پدر من، به اين دليل پشتيبان آقای 
خمينی بودند، که عالوه براين که در وجود ايشان مستحيل شده بودند، يک نوع 

ليبرال آن روزها . های ليبرالی و دموکراسی داشتند ای به ارزش نگرش بيمارگونه
ی تفکر ليبرالی آن  فحش بود و پدر من و مهندس بازرگان در حقيقت نماينده

 . ی جامعه بودند دوره
شان به آقای خمينی، به  زاده و دوستان بنابراين صرف نظر از اعتقاد آقای تاج

های انقالبی که خشونت هم جزءالينفک آن بود، اعتقادی  روش انقالبی و ارزش
زاده به اين مرحله رسيده است که از اين رويکرد انتقاد  آقای تاج. ناگزير داشتند

ای مانند خمينی که نسلی او را پرستيد، برای  منتهی به چالش طلبيدن اسطوره. کند
 .زاده به اين زودی ممکن نيست آقای تاج

 
ی يک نوع راه نقد نسبت به آقای خمينی در ميان  آيا اين به نظر شما گشاينده 

 هواداران و پيروان ايشان نيست؟
 

ی  گويد که ما متوجه فرق ميان اسالم دوره البته ايشان در جای ديگری می
ای بوديم که سعی  مايه های ميان ما آدم. ی غيبت، نشديم عصمت و اسالم دوره

اين يک . کرديم در دوران غيبت همان الزامات دوران عصمت را برگزينيم
برای اين که آقای خمينی بود که . برخورد مستقيم به تفکر آقای خمينی است

ی غيبت، فقيه همان وظايفی را دارد که امام در دوران عصمت  در دوره: گفت می
بنابراين از لحاظ ايدئولوژيک، کامًال آقای خمينی را به چالش طلبيده . داشت

ی خمينی در ذهن دارد، دچار شکست  است، اما هنوز آن تصويری که از اسطوره
ی بسيار سختی است در پيوند با  اين پروسه. دهم البته من حق می. نشده است
ای که در جوانی، در ذهن آدم جايگزين شده و صدالبته نياز به فرصت  اسطوره

زاده در برخورد  ی صميميت آقای تاج دانم که درجه من نمی. والبته صميميت دارد
های سياسی و  ام که ايشان فراتر از بازی به اين قضيه چيست، اما معتقد شده
 .صميمانه به اين نتايج رسيده است

 
ی مشارکت و سازمان مجاهدين انقالب اسالمی ممکن است  کنيد جبهه فکر می

زاده داشته باشند؟ اگر اين حرکت از  چه برخوردی در اين زمينه با آقای تاج
ای که پرداخت  ی سياسی های متبوع ايشان نفی شود، آيا هزينه جانب سازمان

 شود، برای جنبش مناسب اشست؟ می
 

های  دموکراسی مرتبط با ارزش! دموکراسی فقط يک بازی اجتماعی نيست
آن کسی که بازی دموکراسی را فقط يک بازی . دموکراتيک و حقوق بشری است

تر از بازگشت به  گرايی در آن مهم گرايی و گروه داند و قبيله شطرنج اجتماعی می
بودن با . های دموکراتيک است، از دموکراسی هيچ چيز نفهميده است ارزش

ی جامعه نخواهد  چنين گروهی منجر به تسلط دموکراسی و تثبيت آن در عرصه
 ی دوستان ايشا کنم نسبت به مشارکت و بقيه من از حاال هيچ قضاوتی نمی. بود
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پدر، مادر، ما باز هم "رويکرد گزينشی شما در نوشته اخيرتان با عنوان 
که جا دارد آنرا منشور تجربه ای سنگين ناميد، نشان می دهد که !" متهميم

نه تنها نتوانسته شما را در برابر " تجربه زندان به رغم همه تلخی های خود"
دستگاه دروغ و بارگاه قدرت به زانو افکنده يا به زانو در آورد، بلکه سبب ساز 

تحوالتی شده در راستای عبور شما و کسانی چون شما از برخی خطوط ممنوعه 
اين عبور از خط قرمزهای حاکميت فقاهتی، تحولی است به جای خود . سی ساله

مهم، و نيز نشانه ای از تداوم سبزينه گی جنبش سبز مردم ايران و بيانگر تکامل 
اما آرزوی من بمثابه دمکراتی سکوالر به هيچ رو . و تعميق انديشه در اين جنبش

نمی تواند و نمی خواهد محدود به پيدايی سطحی از تحوالت فکری در دمکرات 
های غير سکوالری چون شما بماند؛ زيرا که جامعه ما فراتر از آن را انتظار 

انتظار آنست که شما و هم انديشان شما با همه وجود نياز به گسترش، . دارد
 . ژرفش و فراروی های بسا بيشتر از اين را احساس کنيد
پايگاه اطالع رسانی "هم از اينرو و نيز در واکنش به درخواست خودتان در 

مبنی بر طرح سئوال و نظر نسبت به انديشيده هايتان است که سخن " نوروز
کوتاه حاضر را با شما در ميان می گذارم به اميد اينکه گامی باشد در تفاهم 

متقابل بين همه آنانی که در مسير گذر ايران از استبداد به دمکراسی گام بر می 
البته تصديق می فرماييد که مقاله جنابعالی تفصيلی تر از آنست که . دارند

پرداختن به مطروحه های بسيار متنوع در آن بتواند جوف يک نقد کوتاه جا 
بگيرد؛ بعالوه من نکات نه چندان اندکی از آنها را حقايقی می دانم که شما با 

صداقت و شجاعتی تحسين برانگيز در همين منشور به بيان آنها برخاسته ايد و 
حرف من در . لذا ديگر ضرورتی ندارد تا که بخواهيم بر آنها درنگ داشته باشيم

اينجا، فعًال و عمدتًا بر سر يک موضوع کليدی است که اگر نتوان گفت که شما 
در نوشته تان آن را دور زده ايد ولی می توان نشان داد که فقط در پانوشت است 

 !موضوع واليت فقيه: که به آن اشاره می داريد و اشاره ای مبهم
شما نوشته تان را با مقايسه دو نظام آغاز می کنيد که يکی واقعيت مدهش ايران 

کنونی است و ديگری فقط تجسم فرضی آن آرزوهای نيک، دمکراتيک و انسانی 
ولی شما هنوز هم اصلی ترين پرسش را که . که می گوييد برای ميهنتان داشته ايد

چرا آرزوهای شما برآورده نشد و چرا حاصل روند ها سرانجام حاکميت تام و 
شما هنوز هم به رمزگشايی از اين . تمام ارتجاع و استبداد گرديد، دور می زنيد

راز مرکزی که چرا جمهوری اسالمی به اينجا رسيد نمی پردازيد، به اين دليل 
زيرا . که به گمان من هنوز نمی خواهيد بپذيريد که نمی توانست به اينجا نرسد

که من و دوستانم نه به علت مبارزه با "شما نوشته ايد که بر اين تصور هستيد 
، "نظام، که به دليل فعاليت در جهت پويايی و شکوفايی آن به زندان افتاده بوديم

من هرگز نپذيرفتم واليت "به اين خاطر که افتخار خود می دانيد تا بگوييد که 
گويد استحاله يابد و به  فقيه قانون اساسی به واليت فقيهی که آقای مصباح می
واليت فقيهی که امام . وسيله طرد و سرکوب يا تحقير شهروندان تبديل شود

، و به اين علت که حقانيت واليت فقيه "گفت تصورش موجب تصديق آن است می
او در عين دفاع کالمی از "را از نفی رژيم پهلوی نتيجه می گيريد و می نويسيد 

واليت فقيه، آن را از يک بحث حوزوی به حوزه عمومی زير درخت سيب در 
نوفل لوشاتو کشاند و در نفی عقالنی و قانونی رژيم پهلوی استدالل کرد و اصل 

تعيين مقدرات و تعيين سرنوشت يک نسل به دست همان نسل را يک اصل 
با اصل حاکميت ملت  »واليت فقيه«به اين ترتيب اصل . عقالنی و فطری خواند

شود، همسو  های مدرن محسوب می»ملت -دولت«بر سرنوشت خويش که اساس 
اما استدالل هايی از ايندست، فقط حکايت از آن دارد که شما "! و هماهنگ شد

هنوز هم از رسوبات نگاه پيشين رنج می بريد و نوع نگاهتان نگاه ايديولوژيکی 
شما در نوشته تان بارها و بارها به آقای خمينی . محور سابق است-امام

اپوزيسيون نظام شاهی پهلوی و نشسته زير درخت سيب نوفل لوشاتو تمسک می 
وی را يادآوری می  ۵٧پاييز " کالم رهايی بخش"جوييد و وعده های ايشان و 

کنيد تا نتيجه بگيريد که جمهوری اسالمی واقعی همانی است که گفته شده بود و 
شما به جای درنگ بر ! نه آنکه پياده شد و اجرا گرديد تا که به کهريزک ها برسد

عمل و رفتار همين منجی برخاسته از زير درخت سيب برای نشستن دهساله بر 
تخت قدرت سيب تلخ در دوره عمل و اقدام او، همه اش به حرفها و شعارهای 

تفسير دمکراتيک رهبر فقيد "آستانه تسخير قدرت وی چسبيده ايد و به " شيرين"
و اين روش، مطلقًا ناخوانا و متناقض با آن متد ! از احکام و احاديث فقه" انقالب

شناخت متکی بر تجربه و واقعيت هاست که بخش بزرگ و درستی از نوشته تان 
حال آنکه شما ناگزير از پذيرش اين حقيقت هستيد که هر . با آن آرايش يافته است

قضاوت تاريخی نسبت به آقای خمينی، بيش و پيش از همه می بايد که متوجه 
رويکرد وی در تحرير و تبليغ نظريه واليت فقيه در پيش از انقالب و اجرای 

و يک چنين پذيرشی هرچه زودتر . پيگيرانه اين نظريه در بعد از انقالب باشد
 .صورت گيرد بهتر و راهگشا تر است، هم برای شما و هم برای همگان

ی  ، مسئله۶٧های سال  ی اعدام ها گذشت، مسئله مسائل و فجايعی که در زندان
اين مورد نظر ! همه مردم  شدن اين ی جنگ داشت و کشته نقشی که ايران در ادامه

اند، يک نقد کامل از گذشته  زاده مطرح کرده من نيست که مسائلی که آقای تاج
بايد فراموش نکنيم که اين گام امروز در . است، بلکه يک گام بسيار بلند است

بينيد که تعداد زيادی از افرادی که در  شما می. شود ابعاد مختلف دارد برداشته می
آن دوران مسئوليت داشتند يا در بنيانگذاری جمهوری اسالمی شرکت داشتند، 

شود و دارد نيرو  اين فکرها امروز دارد مطرح می. کنند امروز دارند فکر می
وجود  تواند شرايط يک وحدت ملی را به نيروگرفتن اين فکرها می. گيرد می

ی نيروها دست به دست هم دهند و  وجود بياورد که همه بياورد؛ شرايطی به
بايد از آن استقبال کرد و . بتوانند بر مشقاتی که به  کشور ما آمده است غلبه کنند

کنم چنين تناقضی که در اين  من فکر می. در عين حال بحث را ادامه داد
ها وجود دارد، در مباحث بعدی و در برخورد و نقد و در صحبت و  صحبت

 .اند ديالوگ متقابل قابل تعميق
 

ی مشارکت و سازمان  بينی يا انتظار شما از برخوردی که مجموعه پيش
 مجاهدين انقالب اسالمی نسبت به اين رويکرد نشان خواهد داد چه هست؟

 
سازمان مشارکت و مجاهدين انقالب اسالمی، امروز زير ضرب هستند و 

تر  چيز مهم شان به نظر من در مورد اين دو سازمان از همه پايداری بر مواضع
اند، هم در رابطه با اصالحات و  است؛ اين که بايستند روی مواضعی که گرفته

 .هم در رابطه با جنبش سبز
 

 !زاده منظورم است در حمايت از آقای تاج
 

زاده مطرح  های آقای تاج تمام مسائلی که چه در صحبت: برداشت من اين است
زاده مطرح  تر از آقای تاج شده، چه در مورد کسان ديگری که خيلی وسيع

پرداختند يا نسبت به عملکرد خود  ۶٧اند، کسانی که حتی به قتل عام سال  کرده
های نوعی تفکر جديد در  اينها نشانه اند،  آقای خمينی انتقاداتی را مطرح کرده

ی احزاب مشارکت و مجاهدين  ی آن نيروی اجتماعی است که همه مجموعه
. های يک فرد نيست ها، صحبت اين صحبت. انقالب اسالمی  را دربرگرفته است

ها را در فضای درک متقابل همديگر  کنم بايد اين صحبت بنابراين من فکر می
کنم در درون سازمان مشارکت و مجاهدين انقالب اسالمی  من فکر می. ادامه داد

تری در آينده مطرح خواهد شد و تناقضاتی که در  هم اين مباحث به طور جدی
 .شود، برطرف خواهد شد ها مطرح می اين صحبت

 
 به آقای تاج زاده 

 آغاز به نقد تان ستودني است 
  !اصل مساله اما، واليت فقيه است

 بهزاد کريمی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : اخبار روز
 

 !آقای تاج زاده
من نيز مانند پرشمار شهروندان ايرانی از اينکه شما را در پی ماه ها اسارت، 
ولو به عنوان مرخصی و هر چند بطور موقت، رها از زندان استبداد می بينم، 

اما بيشتر از اين  -همچون بسياری چون من -خوشحالی من . عميقًا دل شادم
واقعيت است که تاج زاده را نه فقط آزاد از زندان واليت فقيه که در حال رهايی 
از محبس برخی پندارهای مطلوب واليت فقيه می يابم؛ پندارهايی که درچند دهه 

آزاد انديشی، مادر . گذشته راهنمای رفتارهای شما و مشابه هايتان بوده است
آزادی است و ما در وجود شما، شاهد زايش دور نوينی از آزادانديشی در کشور 

 .هستيم
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شما در اين منشورتان، به شجاعت از استحاله پوزش خواسته ايد ولی بدانيد که 
مهم تبيين جنس اين استحاله است و تنها در خانه تکانی قطعی از انديشه 

ساختار واليت فقيه است و نه صرفًا از تجلی آن در ديگرانی جز آقای خمينی 
در عرصه تحليل و ! که شاهد تکامل اين استحاله ذهنی ضرور خواهيم شد

شناخت از تکرار اين نبايد خسته شد که خامنه ای ولی فقيه، ادامه منطقی سلف 
 .خويش است تنها در زمان و زمانه ای ديگر

واليت فقيه، برای اعمال کنترل و واليت درهمه شئون بود که برقرار شد نه از 
لذا حتی طرح ايده مشروط کردن آن، از نظر . روی تفنن فقهی و يا بهر تماشا

ولی فقيه بی اختيار ! واليت فقيه و ذوب شدگان در آن، آستانه براندازی است
شما . که هيچ، حتی کم اختيارش نيز نفی و نقض صريح اصل واليت فقيه است

امروز " امام راحل"و يارانتان به جای آنکه در اين توهم باقی بمانيد که اگر آن 
خرداد را در برابر اراده واليت فقيه خويش  ٢۵می بود و خيزش شهروندی 

تعبير می کرد؛ و "ملت مدرن -دولت"می يافت، می آمد و آنرا به سود روند 
به حساب " حساس بودن مردم در قبال رای شان را"نيز القاء وار 

واريز " بنيانگذارش که جمهوری اسالمی را بر اساس رای مردم پايه گذاشت"
کنيد؛بجا خواهد بود تا براين نکته کليدی تکيه کنيد که جنبش سبز کنونی حاصل 

گفتمان دمکراتيک حق شهر وندی در کشور بر زمينه تغييرات ساختاری 
و بر اين واقعيت بيايستيد که دستگاه . بزرگ طی سه دهه گذشته در ايران است

. واليت فقيه، ناگزير است که آنرا نفی وجودی خويش ببيند و عليه آن برخيزد
و شخص ولی فقيه پاسدار واليت فقيه، " منافع هرگز دروغ نمی گويند! "آری

هم بسيار خوب منافع خود را می فهمد و هم چهره نفی خود را خوب می 
صحبت امروز جامعه ما نه از فکر خام . شناسد و تشخيص اش می دهد

مشروط کردن واليت فقيه که از رودررويی قطعی امر آزادی شهروندی با 
مضمون اصلی مبارزه ! آری. و جان کالم هم همين است. واليت فقيه است

 .سياسی در ايران امروز، چيزی جز گذر از واليت فقيه نيست
 

 !آقای تاج زاده
شما بسيار درست و سنجيده بر اين نکته انگشت گذاشته ايد که در ايران کنونی 

دموکراسی شکل گرفته است،  -آرايش نيروهايی سياسی حول محور استبداد"
، اما انتظار از شما و کسانی چون شما اينست که حداقل "نه دينداری و بی دينی

در ضميرتان و دستکم در استراتژی تان روشن کنيد که دژ اصلی استبداد در 
من اگرچه شما را که در معرض . ايران فعلی، ساختار واليت فقيه است و غير

خنجر و آتش قرار داريد و ناگزير از رعايت ها در نوع بيان سياسی و يا هر 
ظرافت ضرور تاکتيکی ديگر هستيد، می توانم درک کنم و حتی معتقدم که 
بيش از اينها هم می بايد شماها را فهميد؛ اما فکر می کنم که در عين حال 

خطاب به شما می بايد گفت که احتياط تنها در آن حد مجاز است که شکل و 
من شما را در اين نوشته . شيوه بيان نخواهد و نتواند اصل حقيقت را بپوشاند

تان، مظهر جسارت سياسی و مدنی واال يافته ام آنجايی که بی هيچ مالحظه ای 
و با صراحت تمام از همه عناصر و مولفه های استبداد و سرکوب فعلی نام 
برده ايد البته جز خود ولی فقيه، ولی در همانحال نگران شده ام و هستم که 

رمز و راز انگيزه من . هنوز شما در پله وداع با اصل واليت فقيه نيايستاده ايد
 . برای نوشتن اين نامه به جنابعالی را درهمين بدانيد

 
 با احترام، بهزاد کريمی

 ١٣٨٩بيست و هشتم خرداد ماه 
 
 
 
 
 
 

 !آقای تاج زاده
هيچ دهه ای در جمهوری اسالمی مدهش تر از دهه اول استقرار آن نيست و اين 
دهه همان دهه ای است که در آن هر حرف آقای خمينی نه عين قانون که وحی 

او تئوری نوشت و بدان عمل . منزل بود و هر چيز به تصميم ايشان بستگی داشت
سياست ما عين "کرد تا پيروان جمهوری اسالمی بدانند که با عزيمت از نقطه 

می بايد بپذيرند که دين بدون روحانيت معنی ندارد و حاکميت دينی " ديانت ماست
بی حاکميت روحانيت بی معنی است و درست برای تامين و تضمين چنين 

و اين همانی است که در . حاکميتی به استقرار دستگاه فرمان و کنترل نياز است
خمينی ولی . ايران ما دقيقًا در لباس واليت فقيه ظهور يافته و مستقر شده است

فقيه بطور منطقی از همان ابتدا در هر نهاد عرفی حکومتی از اصلی تا فرعی، 
فرد يا جمعی را از سوی خود گماشت تا که همه حکومت بر اساس منويات او 

ولی فقيه اداره شود و در همين راستا بود که مصالح حکومت فقهی را باالترين 
مصلحت دانست و حتی به صراحت گفت که اراده خود را برتر از رای ميليون 

اينکه در قانون اساسی مصوب، اسالميت نظام حتی با تصميم . ها نفر می داند
ملت در يک رفراندوم هم غير قابل تغيير اعالم شده است، نه تصادفی که دقيقًا 

 .بازتاب انديشه حاکميت مطلقه واليت فقيه بوده است و بس
آيت اهللا "من البته در اين باورمندی شما به مضمون اين نقل قول درست از 

است کمترين " حق تعيين سرنوشت هر نسل به دست همان نسل"که گفت " خمينی
شکی ندارم و بسيار هم خوشحالم از اين باور دمکراتيک شما، اما حقيقتًا در 

در مقام " امام"شگفتم که چطور شما اين نقل قول زير درخت سيب را با عملکرد 
قدرت فائقه، با بنياد قانون اساسی اين نظام و اصل حاکميت فقهی در عمل پيوند 

می زنيد؟ و چطور نمی پذيريد که چنين ساختار مبتنی بر اراده يک فرد، نمی 
توانسته و نمی تواند جز استبداد و انسداد دم افزون حاصل ديگری داشته باشد؟ 

شما فکر می کنيد که ريشه برخورد قاطع آقای خمينی در عزل آقای منتظری جز 
در اين واقعيت بوده که او به برکت شامه خاص اش در امر قدرت، بموقع 

اش نخواهد خواست " از روی ساده لوحی"دريافت که اين انسان ديندار صادق، 
که دين و ايمانش قربانی مصالح و الزامات استبداد واليت فقيهی شود و در نتيجه 

ممکن است که خود اصل واليت فقيه را بر باد دهد؟ آيا هيچ به اين انديشيده ايد 
که چرا همين آقای منتظری به عنوان شارح اصلی نظريه واليت فقيه، در اواخر 
زندگی شرافتمندانه اش به تجديدنظرهای جدی در اين نظريه عمًال محک خورده 

رسيد و متاسفانه فرصت نيافت تا سر حد کنار گذاشتن آن پيش برود؟ نکند که شما 
" بيماری توطئه"هم مانند برخی ديگر بر اين گمانيد که آقای خامنه ای به دليل 

است که به اينجا رسيده است و اگر بيايد و تغيير رفتار دهد و به يک ولی فقيه 
نرم و کم اختيار بدل شود، استبداد کنونی ايران چاره خواهد شد؟ فکر می کنم 

انصاف حکم کند تا به ياد بياوريم که همين آقای خامنه ای، چهل سال پيش يکی 
بود که با پيپ اش پايی در محفل شعر، ادب و " روشنفکر"از معدود روحانيون 

نکته گويی روشنفکرانه داشت، و چون چنين است پس بايد از خود پرسيد که کدام 
روندهای الزامی در اين ساختار عمل کرد و می کند که او را در مقام ولی فقيه به 

چنين حد از استبداد فردی و ارتجاع محض کشانده است؟ آنها که وضعيت شکل 
گرفته کنونی را اساسًا با مساله توازن قوا در جمهوری اسالمی، تاثيرات عوامل 

محيطی بر آن و حتی با خلق و خوی فرد نشسته بر راس قدرت توضيح می 
استبداد . دهند، فقط و فقط خود فريبی می کنند و خواسته يا ناخواسته، دگر فريبی

اول اين بايد فهميده شود تا . و انسداد، گرايش درونی و منطقی سيستم واليت است
بتوان جايگاه عوامل ديگر را تعيين کرد که طبيعی است هيچ انسان عاقلی 

 .تاثيرات جنبی آنها را نه فقط نفی نمی کند که در نظر هم می گيرد
واليت فقيه همين . اصل مساله اما، واليت فقيه است و ساز و کارهای ذاتی آن

است که مصباح يزدی ها، حجتيه ايی ها و موتلفه ايی ها صاحب آن شده اند و 
استثناهای دهه اول "پس اگر می بينيد که . جناب خامنه ای، نمايندگی اش می کند

اصًال تعجب نکنيد، زيرا هر چه که از انقالب " انقالب به قاعده تبديل شده اند،
فاصله گرفتيم، مصالح استقرار قدرت جريان هژمون آن يعنی نيروی واليت فقيه 

واليت فقيه، نه . بيشتر حکم کرد که وجوه دمکراتيک آن تعطيل و سرکوب شوند
استثناء که قاعده و اصلی ترين جهت در روندهای پس از انقالب بود که تنها می 

به همين . جز اين هم نمی توانست باشد. بايد رو می آمد و به تمامی نمود می يافت
اعتبار هم، هر جريان و هر فردی که اين حقيقت را ديرتر فهميد در حد همان 
تاخيرش مسئوليت داشته است، يعنی هر کدام از ماها به گونه ای و در اندازه 

در عينيت " استحاله ای"مهم تر اما، فهم اين حقيقت است که هيچ . رفتارمان
صورت نگرفته است و اين قاعده بود که جريان داشت و می بايست که زمان می 

. گذشت تا به تمامی خود را تثبيت کند و  عوارض خود را به تماشا بگذارد
استحاله ای اگر بوده متاسفانه در ذهن غيرآزادانديش جامعه ديکتاتور زده و در 

همان حال تشنه آزادی بوده است که نمی خواسته واقعيت رژيم واليت فقيه را در 
 . همان هيبت دهشتناک اش ببيند و  بموقع آنرا جدی بگيرد
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. بيش از گذشته در صحنه فعاليتهای سياسی و اجتماعی حضور يافته است
اينگونه فرض می کنم که اصالح طلبان به اين نتيجه رسيده اند که نمی توانند 

هواداران خود و به ويژه جوانان را به باز آفرينی دهه آغازين انقالب فرا 
دهه ای که از يک سو با جنگی خانمانسوز و ويرانگر و از سوی ديگر . بخوانند

از همين روست . با سرکوب گسترده تمام نيروهای دگر انديش شناخته می شود
اگر در پيشگاه نسل جديد به آن خطاها اعتراف نکنيم، آن گاه مجال "که می گويند 

های تاريک را چنان بسط می دهند   شود که همان لکه برای ظهور کسانی مهيا می
تر خود را  و چنان نسبت به گذشته فرافکنی می کنند تا خطاهای به مراتب هولناک

انقالب ديده نشود؛ در آن صورت   بپوشانند و هيچ نقطه مثبتی در کارنامه نسل
نسل جديد همه را به يک چوب خواهد راند و ناخودآگاه و بدون درس گرفتن از 

های  های اشتباه ما خواهد پرداخت يا مبدع روش گذشته به تکرار شيوه
اين نگرانی نشان از تحولی مهم در صحنه سياسی ايران ." تر خواهد شد خطرناک

سياستمداران برای حفظ اعتبار و نفوذ خود موظف شده اند که مسئوليتهای . است
بر عهده ) هر چند به شکلی محدود(خود را در خطا کاری ها و جنايتهای گذشته 

اين نکته نشانی است از اين واقعيت که نسل کنونی چشم و گوش بسته . گيرند
اينکه آقای تاجزاده مردم را به . حاضر نيست گفته های سياستمداران را بپذيرد

فرا ميخوانند، همچنين، " نوفل لوشاتو و بهشت زهرا"تحقق گفته ها و شعارهای 
شايد نشان آن باشد که دهه اول انقالب، الاقل از منظر رعايت حقوق بشر از 

 . جانب جمهوری اسالمی، چيزی برای ارائه به شهروندان ندارد
بر اساس تمام اسنادی که از طرف کميسيون حقوق بشر سازمان ملل و 

سازمانهای معتبری مانند عفو بين الملل در دهه اول انقالب منتشر شده است، 
دادگاههای . نقض حقوق بشر در آن دوره گسترده و سيستماتيک بوده است

انقالب، تقريبا در تمام مواردی که ذکری از آنها در اسناد معتبر بين المللی و 
و می (روايت زندانيان شده است، تمام اصول دادرسی عادالنه را زير پا گذاشته 

و حقوق زندانيان را، اعم از اينکه جرمی انجام داده باشند يا نه، نقض ) گذارند
که شمار آنان در آن دوره (همچنين تقريبا تمام زندانيان سياسی . کرده و می کنند

و شايد . انواع و اقسام شکنجه را تحمل کرده اند) ده ها هزار تن ارزيابی می شود
مهمتر اين نکته است که تبعيض در ميان شهروندان به دليل عقايد سياسی، 

باورهای مذهبی، مليت و يا نوع لباس پوشيدن و رفتار شخصی آنان، گسترده و 
به نظر من محروم کردن زنان از حقوقشان، سرکوب هر . سيستماتيک بوده است

از جمله سنديکاهای کارگری، کانون وکال و انجمن (نهاد مستقل مدنی و حرفه ای 
و محروم کردن شهروندان از حقوقی که در اسناد بين المللی به ) حقوقدانان

رسميت شناخته شده است، بخش مهمی از سرکوبهای دهه آغازين انقالب بوده و 
در حالی که روح اعالميه جهانی حقوق بشر مبارزه . اين روند همچنان ادامه دارد

و مقابله با تبعيض در ميان شهروندان به دليل رنگ پوست، نژاد، مليت، زبان، 
 . جنسيت، مذهب، عقيده سياسی و يا هر عقيده ديگر است

نکته ديگر اينکه، صميميتی را در عذر خواهی آقای تاجزاده از انچه در دهه اول 
اما، عذر خواهی . انقالب انجام شده است، احساس می کنم که سبب دلگرمی است

صميمانه دارای مشخصاتی فراتر از آنچه آقای تاجزاده به آن پرداخته ) سياسی(
اولين نکته اين است که روی سخن الزم است به کسانی باشد که در . اند ميباشد

در اين مورد زندانيان سياسی، بستگان (وهله اول از آن اقدام ها آسيب ديده اند 
کشته شدگان و کسانی که قربانی نقض گسترده و سيستماتيک حقوق بشر بوده 

دوم اينکه الزم است تا حقايق در مورد آنچه گذشته است گفته شود، بدون کم ). اند
بايد روشن باشد که از چه اقدامات مشخصی سخن می گوئيم، تا بدين . و کاست

سوم اينکه از عملی که انجام شده است . ترتيب اعتمادی متقابل امکانپذير گردد
پشيمان باشيم و چهارم اينکه متعهد شويم که چنان اعمالی دوباره تکرار نخواهد 

همانطور که پيشتر بيان کردم، عليرغم دلگرمی اوليه، بايد اذعان نمايم ). 1(شد 
که کاستی های جدی ای در عذر خواهی آقای تاجزاده وجود دارد که سبب 

همچنين، به نظر من، عذر خواهی تنها بخشی از . نگرانی عميق ميباشد
پاسخگوئی به جنايتهای جمهوری اسالمی ابعادی فراتر . روياروئی با گذشته است

 ). 2(از عذر خواهی دارد، که پرداختن به آنها از حوصله اين مطلب خارج است 
دموکراسی نه گرفتنی است، نه دادنی است، "مهندس بازرگان زمانی گفته بود 

همه ما . به گمانم حقيقتی در اين گفته وجود دارد." دموکراسی ياد گرفتنی است
در پروسه انقالبی که از سر گذرانديم و سالهای پس از آن، درسهای زيادی 

آموختيم و به ويژه آموخته ايم که انسانها نياز دارند که در تجربه خود به 
ارزشهای حقوق بشر و دموکراسی واقف شده و بياموزند که چگونه عمل کنند تا 

بيهوده است اگر مدعی باشيم که نيروهای اصالح . اين ارزشها را پاسداری کنند
بلکه بر عکس به دليل آنکه به عنوان . طلب در اين عرصه چيزی نياموخته اند

يک نيروی سياسی جدی هر روز بيش از روز گذشته خود را در برابر 
برای ادامه ) الاقل(پرسشگری های هواداران و رای دهندگان خود می بينند، لذا 

 حيات سياسی خود، مجبور می شوند که در سياستها و حتی در انديشه خود تجديد 

  !”پدر مادر ما باز هم متهميم“تاملي بر 
 جعفر بهکيش 

 
 : اخبار روز

را با عالقه !" پدر مادر ما باز هم متهميم"مقاله تحليلی آقای تاجزاده با عنوان 
من در چندين نوشته بر زيانهائی که عدم پاسخگوئی اصالح طلبان . خواندم

در مورد فجايعی که در دهه شصت در ايران اتفاق افتاده ) نيروهای خط امام(
است، متوجه جنبشهای اجتماعی در ايران برای توسعه حقوق بشر و دموکراسی 

که  com.blogspot.behkish-jafarاز جمله نوشته ام . می نمايد، تاکيد کرده ام
پيروزی اخالقی اصالح طلبان بر تندروها تنها زمانی حاصل خواهد شد که آنان 
وقوع جنايت در دهه اول انقالب و به ويژه دهه شصت و مسئوليت خودشان در 
آن جنايتها را به رسميت شناخته و اطالعات خود از آن سالهای وحشت را در 

 . اختيار عموم قرار دهند
در وهله اول برايم بسيار جالب توجه بود که چنان تحول مهمی را در نظرات 

ايشان که در حدود هفت . آقای تاجزاده درباره روياروئی با گذشته مشاهده می کنم
اصالح طلبان (، نيروهای خط امام )29نشريه چشم انداز شماره (سال قبل 
در دهه اول انقالب را تقريبا بری از خطا می دانستند و اين نيروها را از ) کنونی

همان روز آغازين پاسدار حقوق بشر، آزادی و دموکراسی معرفی می کردند 
jafar-) من در نوشته ديگری به عقايد آقای تاجزاده پرداخته ام(

com.blogspot.behkish  در نوشته اخير خود، با اشاره به خطاهای جدی اين
. نيروها در دهه شصت، راه جديدی را در روياروئی با گذشته در پيش گرفته اند

چه عواملی سبب اين تغيير ديدگاه ها شده است؟ آيا مدارک جديدی در مورد 
منتشر شده که ايشان را به تجديد نظر در ديدگاه گذشته خود  60حوادث دهه 

متقاعد کرده است؟ آيا استفاده نيروهای تندرو از اعدامها و بگير و ببندهای و 
اخراجها و تبعيدهای دهه شصت برای توجيه اقداماتشان در ماهها و سالهای اخير 

سبب شده است که آقای تاجزاده در مواضع گذشته خود تجديد نظر نمايند؟ آيا 
انتقادات برخی از بستگان کشته شدگان و قربانيان، فعالين حقوق بشر و فعالين 

سياسی سبب تغيير در نظرات ايشان گرديده است؟ آيا آنچه در زندان بر ايشان و 
همراهانشان گذشته است سبب شده است که ايشان زشتی آنچه نيروهای خط امام 

در دهه اول انقالب انجام دادند را دريابند؟ آيا فشار های ) اصالح طلبان امروزی(
اجتماعی در جامعه در مورد دانستن حقيقت آنچه در دهه شصت اتفاق افتاده و 

مسئوليت نيروهای خط امام در آن جنايتها سبب پاسخگوئی ايشان شده است؟ آيا 
نگرانی از ترديد مردم و حاميان جنبش سبز در دعوت اصالح طلبان برای 

رجعت به روشها و منشهای دهه اول انقالب است که ايشان را به روشن کردن 
 منظور خود از اين رجعت واداشته است؟ 

روشن است که آقای تاجزاده از استفاده نيروهای تندرو از حوادث دهه اول 
انقالب بر عليه اصالح طلبان و برای توجيه سياستهای خود و بی اعتبار کردن 

اصالح طلبان به عنوان مجريان سياستهای دولت در دهه اول انقالب، سياستهائی 
ايشان به . که صراحتا با حقوق بشر و دموکراسی بيگانه بوده است، بيمناک هستند

خوبی دريافته اند که بدون محکوم کردن اعمال دادگاههای انقالب، اعدامهای 
گسترده، اخراجهای گسترده دانشجويان در دهه اول انقالب به ويژه دهه شصت و 

بدون محکوميت تبعيضهائی که نيروهای خط امام بر عليه شهروندان به دليل 
تعلقات فکری، سليقه های شخصی، مذهب و مليت افراد اعمال می کردند، نمی 

بعضی : "ايشان می گويند. توانند سياستهای تندروها را در سالهای اخير نقد نمايند
های دهه نخستين  کوشيدند با يادآوری مواردی از افراط کاری بازجوها می

 »فاشيست«طلبان کنونی را  های آن دوره و اصالح انقالب، مرا و خط امامی
متقابًال من هم با يادآوری برخی رفتارهای فاشيستی که در همين . معرفی کنند

دادم که همه ما در آن  توضيح می  شود، ايام، در پيش ديدگان ملت ايران تکرار می
که جوانب مثبت  دوره خطاهای جدی داشتيم، اما شما همين امروز به جای آن

رفتار ما را ادامه دهيد، همان خطاها را در شرايطی که کشور نه در حال جنگ 
و تندوران را ." دهيد برد، ادامه می است و نه از تروريسم گسترده و کور رنج می

خطاهای ما را که در عصر حاکميت " مورد خطاب قرار می دهند که شما 
در جهان و وجود جنگ و تروريسم گسترده در داخل کشور  »انقالبی«گفتمان 

و استثناهای دهه اول انقالب را به  ] ميکنيد[رخ داده، به نحو مضاعفی تکرار 
با توجه به نکات باال بيراه نيست اگر نتيجه گيری کنم ]." می سازيد[قاعده تبديل 

که يکی از مهمترين نگرانی های آقای تاجزاده، استفاده تندروها از سياستهای 
نيروهای خط امام در دهه اول انقالب برای توجيه سياستهای خود و بی اعتبار 

من در مقاله ای ديگر اين نکته را مفصلتر بررسی (کردن اصالح طلبان ميباشد 
  com.blogspot.behkish-jafar) کرده ام

 اما نکته مهمتر، اين است که ايشان مخاطب خود را نسلی می دانند که امروز 

http://jafar-behkish.blogspot.com/2009/12/blog-post.html�
http://jafar-behkish.blogspot.com/2010/05/blog-post.html%D8%8C�
http://jafar-behkish.blogspot.com/2010/05/blog-post.html%D8%8C�
http://jafar-behkish.blogspot.com/2010/05/blog-post.html%D8%8C�
http://jafar-behkish.blogspot.com/2010/05/blog-post.html%D8%8C�
http://jafar-behkish.blogspot.com/2010/05/blog-post.html.�
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و تمام امور جبهه ملی اعم از مسائل درون سازمانی و يا موضع گيری ها و 
اظهار نظرهای سياسی با بحث و گفتگو بين تمام اعضای دو هيئت و اجماع نظر 
آنان و در جلسه مشترک حل و فصل ميشد در نتيجه در آن دوره نه تنها عوارض 
دوگانگی در اداره امور سازمان خود را نشان نداد بلکه جبهه ملی يکی از دوره 

های درخشان و افتخارآميز مبارزات سياسی با وقار خود را به ثبت تاريخ 
 . رسانيد

در آن دوران روزنامه رسمی پيام جبهه ملی تريبون رفيع بيان خواسته ها و 
شماره از آن روزنامه را عليرغم  ٧٧انتظارات ملت ايران گرديد و ما توانستيم 

در آن دوران باشگاه . همه محدوديت ها و کارشکنی های حاکميت منتشر نماييم 
جبهه ملی در خيابان سيمتری کارگر ميعادگاه هزاران نفر از ميهن دوستان و 

توجه و اقبال  روزافزون ملت ايران به جبهه ملی سبب . آزاديخواهان گرديد 
گرديد که حاکميت جمهوری اسالمی حضور جبهه ملی را در صحنه برنتابد و 

 ٢۵تصميم به سرکوب و متوقف کردن سازمان ما بگيرد و اين تصميم در روز 
با يورش سنگين حاکميت و بهره گيری از حربه ارتداد عليه جبهه  ١٣۶٠خرداد 

البته چند ماه قبل از اين يورش محل باشگاه جبهه ملی . ملی به اجرا گذاشته شد 
خرداد روزنامه پيام  ٢۵توسط عوامل حکومت اشغال گرديده بود ولی از روز 

جبهه ملی رسما توقيف گرديد و تمام اعضای هيئت رهبری و هيئت اجرائيه 
ضمن اينکه . ناگزير شدند برای مدت های مديد به زندگی مخفی روی آورند 

برخی از آنها جالی وطن نمودند و برخی از آنها نيز در مخفيگاه خود شناسايی 
شده و به زندان افتادند ولی خوشبختانه تشکيالت جبهه ملی نه به صورت گسترده 

در تابستان سال . و کامل بلکه بصورت محدود حفظ شده و به کار خود ادامه داد 
اعضای باقيمانده شورای مرکزی در جلسه ای که به دعوت آقای دانشپور  ۶۴

نايب رئيس شورا و در منزل آقای حسين شاه حسينی تشکيل گرديد گرد هم آمدند 
و پس از بحث و گفتگوی طوالنی به اين جمع بندی رسيدند که جبهه ملی در آن 
شرايط که کشور درگير جنگ گسترده با دشمن تجاوزگر خارجی است بايد فقط 
به کار تشکيالتی خود ادامه دهد و تا پايان يافتن جنگ برای شروع کار سياسی 

بادعوت آقای اديب برومند اعضای شورای مرکزی  ٧١در سال . منتظر بماند 
شورا به عنوان نخستين اقدام يک هيئت . جلسات منظم خود را از سر گرفتند 

مرکب از شش نفر را جهت اداره امور جاری و اتخاذ تصيمات سياسی انتخاب 
نمود اين شش نفر عبارت بودند از آقايان اديب برومند و علی اردالن از هيئت 

رهبری قبلی ، دکتر ورجاوند و دکتر موسويان از هيئت اجرائيه قبلی ، حسين شاه 
اين هيئت به مدت چند سال . حسينی و حسن لباسچی از اعضای شورای مرکزی 

بعدا آقايان . جبهه ملی را از جهات سياسی و تشکيالتی و انتشاراتی اداره نمود 
دکتر مسعود حجازی ، غالمرضا رحيم و مهندس نظام الدين موحد و دکتر خسرو 

سعيدی نيز به اين جمع افزوده شدند ولی اين عده همچنان بصورت هماهنگ و 
در پلنوم سال . يک هيئت واحد عمل ميکردند و اختاللی در امور مشاهده نميشد 

نفر انتخاب گرديد و اين شورای جديد  ٣۶شورای مرکزی جديد مرکب از  ١٣٨٢
با چند ماه تاخير دو هيئت مجزا بعنوان هيئت رهبری و هيئت اجرائيه انتخاب 

کرد و اينجانب که مسئوليت هيئت اجرائيه و مسئوليت تشکيالت را به عهده داشتم 
از همان آغاز کار دو هيئت متوجه آثار و عالئم دوگانگی و ناهمسوئی بين دو 

اين عدم هماهنگی به ويژه پس از آخرين تجديد انتخابات با شدت . هيئت گرديدم 
اينجانب به اتفاق کليه اعضای  ٨۵لذا در سال . بيشتر و روز افزونی بروز کرد 

 ١۴هيئت اجرائيه باضافه هفت نفر ديگر از اعضای شورای مرکزی يعنی جمعا 
نفر طی نامه ای که به رئيس شورای مرکزی نوشتيم و با اشاره به عوارض 

ناشی از مديريت دوگانه که اکنون بروز کرده است به شورای مرکزی پيشنهاد 
نموديم که برای جلوگيری از اين اختالالت تشکيالتی که مورد سوء استفاده و 

دامن زده شدن بوسيله برخی افراد نيز قرار ميگيرد ضروريست که شورا نسبت 
به اصالح اين ساختار اقدام نمايد و برای مديريت تشکيالتی و سياسی جبهه ملی 

تنها يک هيئت تحت هر نامی که مقتضی ميداند و با هر تعداد نفرات که مصلحت 
متاسفانه به آن پيشنهاد در آن زمان در شورا توجه چندانی . ميباشد انتخاب نمايد 

چون شما . نشد و آن ساختار با تنش زائيهای اجتناب ناپذيرش همچنان ادامه يافت 
اعضای محترم شورای مرکزی جبهه ملی از مسائل ناخوشايندی که به ويژه در 
دو سال اخير در درون سازمان روی داد و در برخی رسانه ها هم منتشر گرديد 

کم و بيش آگاهی داريد بنده به موارد و مصاديق اين تنش ها که منشاء و ريشه 
همه آنها در ساختار دو هيئتی است وارد نميشوم و فقط به اين نکته بديهی اشاره 

ميکنم که هيئت اجرائيه که در سياست گذاری و اخذ تصميمات هيئت رهبری و يا 
در بی تصميمی های آن دخالت و مشارکتی نداشته و در حاليکه خود نسبت به 

سياست ها و تصميمات توجيه نشده است و حتی در برخی موارد به آنها    اين
انتقاد و اعتراض نيز داشته است چگونه ميتواند اين عملکردها را به ساير 

اعضای تشکيالت ابالغ و به دنبال توجيه کردن آنان باشد ؟ جالب تر آنکه همين 
 هيئت اجرائيه به موجب بند ششم ماده بيست و هشتم اساسنامه بايد جوابگوی آن 

موهبتی که بسياری از نيروهای مخالف جمهوری اسالمی که در تبعيد (نظر کنند 
پس آنانی که برای تحقق دادخواهی و ). به سر ميبرند از آن محروم مانده اند

کشف حقيقت آنچه در سی و يک سال گذشته اتفاق افتاده است می کوشند، الزم 
است بيش از پيش مخاطب خود را مردم و جوانانی قرار دهند که در صحنه 

سياسی امروز نقشی به سزا و تعيين کننده داشته و مشتاق شنيدن روايتی متفاوت 
 . از آنچه که جمهوری اسالمی از سی و يک سال گذشته بيان می کند، ميباشند

 **** 
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 . اسالمی وجود دارد، از انديشه های طرح شده در اين کتاب استفاده کرده ام

Howard-Hassmann, Rhoda and et al, ed., The Age of Apology, 
university of Pennsylvania press, 2008  

برای اطالعات بيشتر می توانيد به فصل دادخواهی در وبسايت بيداران  -2
net.bidaran.www از جمله ميتوانيد به يادداشتهائی درباره . مراجعه کنيد

که در اين وبسايت منتشر شده و خواهد شد  net.bidaran.wwwدادخواهی 
 . نگاهی بيندازيد

  com.blogspot.behkish-jafar: منبع
 

 مديريت دوگانه در جبهه ي ملي ايران 
 نامه ي سرگشاده ي دكتر حسين موسويان 

 
 : اخبار روز

 
 نامه سرگشاده 

 به اعضای محترم شورای مرکزی جبهه ملی ايران 
 مديريت دوگانه در جبهه ملی ايران 

همه شما پيروان راه مصدق بزرگ به خوبی آگاهيد که آن بزرگ مرد تاريخ ، 
ترقی و پيشرفت اين مرزو بوم و رفاه و سعادت اين ملت را به درستی در گرو 
بدست آوردن آزادی های اساسی و استقرار حاکميت ملی و استقالل ميدانست و 

از آنجا که دموکراسی و حاکميت ملی جز در سايه احزاب و جمعيت ها شکل 
جبهه ملی ايران از آغاز . نميگيرد نسبت به تشکيل جبهه ملی ايران اقدام نمود 

از لحاظ سازمانی از يک شورای مرکزی  ١٣٢٨بنيانگذاری آن در آبانماه 
تشکيل گرديد و اين شورای مرکزی بعنوان اولين نهاد جبهه ملی بود که بر طبق 
اساسنامه تنظيم شده از بين خود گروهی را بعنوان هيئت اجرائيه انتخاب نموده و 
اداره امور جبهه ملی اعم از برنامه های سياسی و امور تشکيالتی و غيره را به 

در . آنان واگذار کرد و اين روال سال ها در سازمان جبهه ملی ايران ادامه يافت 
يکی از شخصيتهای مورد احترام جبهه ملی پيشنهاد نمود که  ١٣۴١کنگره سال 

شورای مرکزی عالوه بر هيئت اجرائيه هيئت ديگری نيز تحت نام هيئت رهبری 
برای تعيين خط مشی سياسی برگزيند که اين پيشنهاد توسط اکثريت قاطع 

حاضران در کنگره پذيرفته نشد و پيشينيان هوشمند و آينده نگر ما با اين استدالل 
که انتخاب دو هيئت مديره برای اداره امور جبهه ملی ممکن است موجب 

 . دوگانگی گرديده و سبب اختالل در کارها بشود آن پيشنهاد را رد کردند 
برخی رسانه های همگانی از رئيس هيئت اجرائيه  ۵٧در جريان انقالب سال 

جبهه ملی نام بردند در حاليکه چنين سمتی نه تنها در  »دبير کل  «وقت بعنوان 
جبهه ملی سابقه ای نداشت بلکه در اساسنامه هم چنين سمتی مطرح نگرديده بود 

به مقتضای زمان و بخاطر نشان  ١٣۵٨لذا اندکی بعد از انقالب و در اوايل سال 
در جبهه ملی وجود ندارد مسئله تشکيل  »دبير کل  «دادن اينکه سمتی بعنوان 

هيئت رهبری به جای پست دبير کلی مطرح و در شورای مرکزی به تصويب 
در آن هنگام آقايان دکتر کريم سنجابی ، اديب برومند ، اصغر پارسا ، . رسيد 

علی اردالن و دکتر يوسف جاللی موسوی بعنوان اعضای هيئت رهبری انتخاب 
گرديدند و در کنار هيئت رهبری پنج نفره يک هيئت اجرائيه هفت نفره متشکل 
از آقايان دکتر مهدی آذر ، دکتر مسعود حجازی ، دکتر پرويز ورجاوند ، حاج 
قاسم لباسچی، مهدی غضنفری ، علی اکبر محموديان و اينجانب دکتر حسين  

موسويان انتخاب شد و اين دو هيئت مشترکا سکان اداره امور جبهه ملی را 
 در آن زمان بين اين دو هيئت تفاهم و همکاری کامل برقرار بود . بدست گرفتند 

http://www.bidaran.net/�
http://www.bidaran.net/spip.php?article268�
http://jafar-behkish.blogspot.com/2010/06/blog-post_18.html�
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راز تعجيلت چه بود که هميشه آرزوی پرواز با پرستوها را داشتی، می گفتی 
. آفتاب را دزديده اند و بايستی برای رهايی اش به مبارزه عليه آنان برخاست

 .برخاستی و به پرواز درآمدی
 !آقا معلم مهربان و دوست داشتنی

چهل روز است با خود می انديشم و راضی نمی شوم چگونه آن طناب توانست 
 ...تورا 

شايد طناب هم می خواسته تو را در آغوش بگيرد آری از عطش عشق بوده شايد 
 ...که تو را

 ...نمی دانم آقا معلم نمی دانم
قلمم را هر روز بر می دارم تا تاريخ سفرت را در دفتر يادداشت هايم بنويسم، 

قلمم الل گشته و بر اين صفحه سپيد قاصدکی نشسته که سراغ تو را می گيرد و 
 !می گويد تو گفته ای اينجا منتظرت بماند؟

لبهايت هميشه ترنم باران و کبوتری آنجا آشيانه کرده بود که هر روز تخم های 
 زندگی و آشتی برايمان ميگذاشت،

بايد رفت و سراغ آفتاب را از "هنوز هم حرفهای زيبايت در گوشم صدا می کند،
، انار را دوست داشتی و کبک های کوهستان را راز "الله های کوهستان گرفت
 .کشف آفتاب می دانستی

چهره آفتاب سوخته پروانه های دشت و پاهای تاول زده کبوتران کوه را تمجيد 
 .می کردی و ناز و عشوه گل های بی بو را نکوهش

 .اميد بودی هميشه برای ديگران و برای خود عاری از آرزو
رفيق کاش می دانستم صورت مهربانت طی آن سال هايی که قابيليان زمانه تو را 
در غارهای توحش خويش محبوس کرده بودند چگونه شده بود؟ آخه رفيق ستاره 
در شب نورانی تر است و می دانم که سياه چال های مرطوبشان را نورانی کرده 

 .می دانم رفيق تو خود آفتاب بودی و ما هم تورا گم کرده بوديم. بودی
چهل روز گذشت و انگار چهل قرن است و ديگر نامه های تازه تو را بر 

در اين غربت و دور از وطنی که . صفحات سايت ها و روزنامه ها نمی بينم
جبارانی ز آسمان سقوط کرده بر زمين تسخيرش کرده اند هميشه شاد می گشتند 

 ..."نامه ای ديگر از زندانی فرزاد"چشمان خسته ام با ديدن واژه های 
رفيق، از دريا و آرزوهای ماهی سياه کوچلو می گفتی مگر نه که تو خود دريا 

 .بودی و ماهی های بزرگ و کوچولو تمنای ديدار تو را در دل داشتند
 ؟ !چه شده است مرا رفيق که دارم برايت می گريم و برايت اشک می ريزم

سفرت را چه سخت است باور کردنش، تو که کنون از جسم خاکی خويش فاصله 
آری تو انديشه ای شده ای برای . گرفته ای و انديشه ای برای زندگانی شده ای

انسانيت و با هم زيستن، برای در آغوش گر فتن قاصدکها، تو رمز آزاد زيستن و 
 انسان بودنی، چه شده است مرا رفيق، 

 !چرا برايت دلتنگی می کنم تو که هميشه با منی؟
آيندگان تو را می سرايند هرگاه که آفتابشان را بدزدند و تو را سنبلی برای پرواز 

خويش قرار می دهند، تو آرزوی جنسی از زيستنی برای هر کس که با الفبای 
زندگی آشنا باشد، برای هر آنکس که بخواهد ستاره ها را دوست داشته باشد و تو 

 .رودخانه ای هستی لبريز از زندگی که ناجی تشنه لبان بيابان مبارزه ای

در هر . تصميمات که در اتخاذ آنها دخالتی نداشته در مراجع قضائی نيز باشد 
حال حوادث يک سال اخير کشور نشان داده است که دسترسی به آزاديهای 

اساسی و تحقق حاکميت ملی چندان سهل الوصول نيست و سازمانی که بدست 
آوردن آزاديها و رعايت حقوق بشر و استقرار حاکميت ملی را در سرلوحه 

اهداف خود قرار داده است بايد نقاط ضعف ساختار تشکيالتی خود را بر طرف 
نمايد بايد هر روزنه ای را که ممکن است مورد نفوذ و سوء استفاده و صدمه 

 . زدن به وحدت تشکيالتی واقع شود ببندد
بويژه در اوضاع فعلی که معادالت سياسی جهان نسبت به منطقه و ايران دچار 
تغييرات محسوسی گرديده و در داخل حاکميت جمهوری اسالمی نيز تحوالت 
غير قابل انکاری روی داده است اصالح ساختار جبهه ملی ايران و متناسب 

 . نمودن آن با شرايط جديد ضرورتی حتمی بنظر ميرسد 
وحدت و يک پارچگی هدايت کنندگان جبهه ملی و اقدامات منضبط و منطبق با 

اصول و موازين تشکيالتی آنان است که ميتواند شان و حيثيت جبهه ملی را 
محفوظ داشته و اين سازمان را در جهت حفظ منافع ملی و ايفای نقش تاريخی 

 . خود توانائی بخشد 
اقدام نسبت به اصالح ساختار سازمان جبهه ملی ايران به عهده شما اعضای 

فراموش نکنيد که شما روی صندلی دکتر محمد مصدق و . شورای مرکزی است 
اللهيار صالح و دکتر حسين فاطمی و بسياری از بزرگان ديگر نشسته ايد و 

وظيفه داريد که شرافتمندانه در حفظ و حراست از اعتبار جبهه ملی و اهداف 
مقدس آن بکوشيد و به ياد داشته باشيد که اين پيشنهاد مصلحانه با بررسی و 

مطالعه دقيق و از طرف فردی دردآشنا ارائه ميشود که بيش از پنجاه سال در 
جبهه ملی فعال بوده و سی و يکسال است که در هيئت اجرائيه های مختلف جبهه 

 . ملی حضور داشته است
٧/٣/٨٩  

 رئيس هيئت اجرائيه و مسئول تشکيالت 
     دکتر حسين موسويان

 

 قلمم الل شده است رفيق 
 کيهان يوسفی 
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رفيق، انگار ديروز بود در دانشگاه با خنده های پر از مهرت، خودت را برايم 
همين ديروز بود که نامت آوازه شهر گشته بود و ورد زبان هر . جاودانه کردی

، خردساالن و کهنساالن شهر و پسرکان جوان و "فرزاد"بود و " فرزاد"کس 
 ...دختران نو بالغ شهر، همه حسرت ديدنت را می خوردند 

 
چهل روز مدت کمی است شايد برای با هم بودن دو دلداه، ولی . چهل روز گذشت

برای زمينی که هر صبح با قطره های باران چشمانش را می شويد، چهل روز 
 .شايد چهل قرن و چهل بار مردن باشد 

دلتنگم رفيق، در اين غربت که خداوندگان مرگ هر روز ناقوسهای شوم خويش 
را برای گرفتن جان پروانه ها به صدا در می آورند، عادت کردن به نديدن آفتاب 

برای پرنده ای که پرواز را برای بوسيدن آسمان طاليی دوست دارد زجر آور 
 .است

رفيق، انگار ديروز بود در دانشگاه با خنده های پر از مهرت، خودت را برايم 
همين ديروز بود که نامت آوازه شهر گشته بود و ورد زبان هر . جاودانه کردی

، خردساالن و کهنساالن شهر و پسرکان جوان و "فرزاد"بود و " فرزاد"کس 
 .دختران نو بالغ شهر، همه حسرت ديدنت را می خوردند

: می گفتی. خبطه می خوردی”نسيم“را سرزنش می کردی و به“ گون”هميشه 
و موجهای وحشی و " تنها ماهی های مرده در جهت جريان آب شنا می کنند"

 . سرکش را به مبارزه فرا می خواندی
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 هنر

 شاهنامه خواني شهرام ناظري در جشنواره جهاني فز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 به گزارش خبرنگار پويا
خبر از شهر تاريخی فز در مراکش، فستيوال جهانی موسيقی فز با اجرای 

شکوهمند شاهنامه خوانی از فردوسی حماسه سرای بزرگ ايران توسط شهرام 
هزار نفر از مشتاقان موسيقی  4000ناظری و گروه مولوی در حضور بيش از 

 .به پايان رسيد
کنسرت در يک بنای تاريخی با قدمتی بيش از هزار سال برگزار گرديد و اين 
بنای تاريخی و اجرای داستان ضحاک ماردوش از شاهنامه فردوسی با صدای 

 .اسطوره ای شهرام ناظری فضای غريبی را برای شنوندگان پديد آورده بود
شاهنامه خوانی در مقام اصفهان، دستگاه شور و دستگاه همايون و با استفاده از 

ريتم و تحرک موسيقيايی، شيوه ی تازه و نوينی در موسيقی سنتی است که شهرام 
حافظ . ناظری به عنوان اولين خواننده ايرانی از چهار پيش مبتکر آن بوده است

ناظری نوازنده سه تار و تنظيم کننده قطعات، سينا جهان آبادی نوازنده کمانچه و 
کمانچه آلتو، پژمان حدادی نوازنده چيره دست تنبک و پندارک و حسين زهاوی 

نوازنده دف تصويرگر بخشی از فرهنگ حماسی ادبيات و موسيقی ايرانی در 
 .فستيوال جهانی فز بودند

برای نخستين بار شاهنامه خوانی و اجرای داستان  2006شهرام ناظری سال 
به صحنه برد و پس از آن  »پالير پاريس«ضحاک ماردوش را در سالن با شکوه 

هاليوود به اجرا  »پنتی جز «نيويورک و »کارنگی هال«تا کنون در امريکا در 
قرار است بزودی اين اجرا به صورت سی دی و دی وی دی . در آمده است
 .منتشر گردد

در مراکش توسط بنيادی به همين نام هر  »فز«جشنواره موسيقی جهان در شهر 
سال در اين شهر برگزار می شود و مجموعه ای از هنر برتر موسيقی جهان را 

 .به اجرا می گذارد
امسال عالوه بر شهرام ناظری، هنرمندان سرشناس بسياری از کشورهای هند، 

مراکش، انگليس، عراق، اسرائيل، يونان، امريکا، اسپانيا و ارمنستان در فستيوال 
 .جهانی فز شرکت داشتند

 فرهنگسرای پويا
  2010ژوئن  17

 محمد نوري؛ روزگاري تلخ با يك دنيا تنهايي 
 
 
 
 

 : خبرگزاری مهر
محمد نوری چهره ماندگار هنر و اخالق و اسطوره موسيقی مردمی که دهه نهم 
عمر خود را می گذراند و صدا و طنين دلنشينش روح و روان هر شنونده ای را 

 .نوازش می دهد در کنج خلوت خود با بيماری، تنهايی و عسرت می ستيزد
می سرود شايد ..." نميشه غصه ما رو"آن روز که زنده ياد حسين منزوی شعر 

هرگز فکر نمی کرد اين سروده با صدای محمد نوری درخششی ديگر يافته و در 
عين جاودانگی، زبان و بيان تمام و کمال اين مرد بزرگ از تبار هنر و معرفت 

نميشه اين قافله، ما رو تو خواب / نميشه غصه ما رو، يه لحظه تنها بذاره. باشد
که می خواد عاشق که شد، پا / دلم از اون دالی، قديميه از اون دالست/ جا بذاره

محمد نوری از خوانندگان مطرح و پرمخاطب دهه چهل که /...   روی دنيا بذاره
از همان اوان پا روی دنيا گذاشت اينک دهه نهم عمر خود را می گذراند اما چه 

متاسفانه در اين شرايط، طبيعی است انسانی که تمام عمر با ... سخت و دشوار 
شرافت و صداقت و با وقار و متانت زندگی کرده و هرگز جامه خويش را برای 
ماديات و زرق و برق دنيا به دروغ و ريا نيالوده است بايد در مضيقه و تنگنايی 

وصف نشدنی قرار گيرد و در مصيبت مضاعف پيری برای گذشت ثانيه ها و 
 .رسيدن به فردايی بدون آالم و درد، عسرت بکشد و فرو بريزد

چندين نسل با صدای مخملين و دلنشين محمد نوری بزرگ شده اند، باليده اند و با 
ما برای آنکه ايران : او برای بوسيدن سر قله های اين خاک خطرها کرده اند

چه / ما برای بوسيدن خاک سر قله ها/ خانه خوبان شود رنج دوران برده ايم
در حقيقت نوری با گزينش و انتخاب شعرها و ترانه های ... خطرها کرده ايم

شاعران مختلف، ديدگاه و شاکله فکری و به ويژه عشق و عالقه خود را در 
اين شعر نادر : شرايط اجتماعی و محيط خويش به خوبی نشان داده است

ابراهيمی که به شدت حس ميهن پرستی و عرق ملی را تحريک می کند با صدای 
ما برای آنکه ايران گوهری : نوری به اوج می رسد و به جان و تن می نشيند

رنج / ما برای آنکه ايران خانه خوبان شود/ خون دلها خورده ايم/ تابان شود
 ...خون دلها خورده ايم/ ما برای خواندن اين قصه عشق به خاک/ دوران برده ايم

نوری واقعا خون دلها خورده است تا سخنش و آوازش دلنشين شده است او در 
کنار تحصيل در رشته ادبيات زبان انگليسی و رشته نمايش، آواز ايرانی را نزد 

بعد از آن نزد اساتيد هنرستان عالی موسيقی .  اسماعيل مهرتاش آموخت
رفت و از آنها " مصطفی پورتراب"و" فريدون فرزانه"و " سيروس شهردار"

آواز کالسيک را نزد ئولين . تئوری موسيقی، سلفژ و نوازندگی پيانو را فراگرفت
باغچه بان و فاخره صبا آموخته و شيوه آوازی خود را با تاثير از استادانی چون 
حسين اصالنی، ناصر حسينی پيدا کرد و رفته رفته به شيوه منحصر به فرد خود 

شيوه ای که به سختی می توان آن را در زير شاخه ای از شاخه هايی . دست يافت
خودش زمانی در مصاحبه ای که با هم داشتيم . گنجاند... چون پاپ، کالسيک و

تاکيد داشت که او را در زمره پاپ خوانان نياورم و در پاسخ به اينکه به چه دسته 
" اليت ميوزيک"ای تعلق دارد پاسخ قاطع و روشنی نداد اما گاهی اوقات با واژه 

اجرای ترانه های مختلف محلی آذری، گيلکی، شيرازی .   از آثارش ياد می کند
به لحاظ ... و" جمعه بازار"،"واسونک"،"شاليزار"، "جان مريم"اوهمچون ... و

احساس و لهجه در نهايت زيبايی و استادی است به طوری که از اجرای خواننده 
نوری علی رغم تمامی اين . های محلی همان ديار مسلط تر و تاثيرگذارتر است

تواناييها وموقعيتهای هنری هيچگاه در پی مال اندوزی و بساز و بفروشی نرفت 
اما از سوی ديگر به لحاظ پايبندی به اخالقيات و پرهيز از دروغ و فريب به 

 .جايگاه وااليی در بين مخاطبان و در اجتماع دست يافت
اين چهره دوست داشتنی و متين چند سال پيش از سوی سازمان صدا و سيما به 
عنوان چهره ماندگار موسيقی انتخاب و معرفی شد اما در حقيقت اين انتخاب و 
اين معرفی را پايان کار و وظيفه کداميک از اين دو طرف می توان محسوب 

کرد؟  اينک اين مرد هنر و اخالق و اين اسطوره موسيقی مردمی که صدا 
وطنين دلنشينش روح و روان هر شنونده ای را نوازش می کند در کنج خلوت 

 .خود با بيماری، تنهايی و عسرت می ستيزد
شايد او دراين خلوت جانکاه، با خود به حاصل عمرش که در پاکزيستی و 

روزگارغريبی ... صداقت و سالمت نفس طی شده است می انديشد که عجب 
براستی چه کسی از اين مرد بزرگ خبر دارد؟ صد وسيما ؟ وزارت . است

بی تو : نوری با آن نگاه مهربانانه، خطاب به چه کسی می خواند... ارشاد؟ و 
 ...همه دنيا من و هميشه تنها بذاره / دنيا نمی ارزه تو با من باش و بذار
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زبان تا  گشايِی مسلمانان عرب به هر رو، در درازنای تاريخ ايران، پس از ايران
يکی . به امروز، آرام آرام دو گرايش و رويکرد به زبان فارسی پيکره يافت

ی آن از روزگار قاجار  گرايان که سرچشمه نويسان بودند و ديگری سره پارسی
های سوم تا هفتم هجری توانستند در تنگناهای  نويسان از سده اگرچه پارسی. است
قرآنی آن روزگاران، زبان پارسی را پاس بدارند و  -آوِر زباِن عربی مرگ

شده به يک کشور عربی دگرگون  نگذارند که ايران بسان ديگر کشورهای اشغال
 -شود ولی ديگر، شوربختانه، کار از کار گذشته بود، زيرا يک ايران اسالمی

اگرچه ما شيعه شديم تا مسلمان . گيری و رويش خود بود شيعی در فرآيند پيکره
های  نشويم، ولی اين گرايِش دينی نوين در درازنای تاريخ ما، خود سرچشمه

نوشتاری و گفتاری اسالمی مانند قرآن و آحاديث را آنچنان فشرده و پيگيرانه به 
اين فرآيند تا بدانجا . کار بست که کم بود زبان فارسی به نابودی کشانده شود

های دربار قاجار به راستی عربی  های ميرزابنويس کشانده شد که بيشتر نوشته
ها فارسی بودند که تنها  ه درسِد واژ 10توان گفت که تنها  بود تا فارسی، می

ها  مانند از، که، را، تا، برای، چون و در، يا جانشين) حروف ربط(ها  ميانجی
 . گرفت مانند من، تو، او، ما، شما و ايشان به زبان پارسی را در برمی) ضماير(

دانند که هيچ زبان زنده در جهان،  گردد همه می شناسی برمی تا آن جا که به زبان
زبان آلمانی با آن همه پرستاری سامانمند، زبانی است که بيش . ناب يا َسره نيست

ی زبانهای زنده از  همه. ی غيرژرمنی دارند های آن ريشه درصد واژه 70از 
در اين همبودگاه جهانی، همواره کشورها و . چنين سرنوشتی برخوردارند

ولی تا . آدميزادگان با زبانهای گوناگون در يک بده و بستان زبانی بودند و هستند
گردد، اين زبان نه در يک بده و بستان با زبان  آن جا که به زبان پارسی برمی

 . عربی قرار داشت -عربی بلکه در کشتارگاه فرهنگِی زباِن اسالمی
های  نخست اين که وامواژه. در اين جا ناگزيريم به دو سه نکته نگاِه گذرا بيندازيم

مسلمانان چيره بر . عربی در زبان پارسی بر بستر يک گزينش طبيعی روی نداد
ی سرزمين ايران بود  ايران بيش از دو سده کوشيدند تا زبان پارسی را که شناسه

دانستند  دوستان ايرانی می خوشبختانه بسياری از فرهيختگان و ميهن. از بين ببرند
و . توانند ايرانی بمانند که تنها و تنها با پاسداری از زبان پارسی است که می

ها يا کشورهايی که زير شهپر  ی ملت همه. تاريخ نشان داد که اينان حق داشتند
. اند اسالم زبان خود را از دست دادند امروزه به نام کشورهای عربی نامدار شده

های  شدند بسياری از واژه زبان بر ايران چيره نمی گمان اگر مسلمانان عرب بی
يافت و رشد و بالش زبان فارسی راه ديگری  زبان عربی به زبان فارسی راه نمی

يافته به زبان پارسی، يا بهتر گفته شود آن چه که بر  زبان عربی راه. رفت را می
ای  اين آن گره. زبان پارسی بارنهاده شد، پيش از آن که عربی باشد اسالمی است

به سخن ديگر، اسالم . بينيم است که شوربختانه بسياری از ما ايرانيان آن را نمی
گيری خود در شبه جزيره عربستان نخست زبان عربی را روح  در فرآينِد پيکره

و جان اسالمی بخشيد و سپس آن را با اين چند و چوِن نوين با زور شمشير آخته 
زبان عربِی بارنهاده به زبان فارسی پيش از آن که عربی . در جهان گسترش داد
 . باشد اسالمی است

اين . در اين جا بايسته است به يک گفتار از خوِد مسلمانان راستين نگاهی بيندازيم
اسالم، پروهشی «از سوی  »تأثير اسالم در ادبيات فارسی«نوشتار به نام 

ها  زير نظر کاظم موسوی بجنوردی بيرون آمده که درستی »تاريخی و فرهنگی
 : آورم بخشی از آن را در زير می. های تلخی در آن بازتاب يافته است و راستی

ی ابومنصوری و آن چه در  مقدمه ی قديم شاهنامه، معروف به شاهنامه...  «
ی تفسير طبری به فارسی دری به وجود آمده است، نيز از حيث  ی ترجمه زمينه

دهد که نثر فارسی هم  ها نشان می تاريخ در همين زمينه قرار دارد و مجموع آن
ترين نمونه هايش اسالمی است و اين دعوی که ادبيات  مثل شعر فارسی قديم

فارسی دری، در شعر و نثر خويش، به عنوان ادبياتی اسالمی ظاهر شد و قبل از 
ای نداشت، قولی که محل ترديد و اختالف عاری از  ی قابل مالحظه آن سابقه

زبانان اين قرون و چند قرن تالی خود در نشر  اين که فارسی. مکابره باشد، نيست
زبان عربی هم به عنوان زبان اسالمی، مجاهده کردند و دست کم آثار علمی خود 

را به آن زبان منتشر ساختند، فرهنگ ايرانی را مقارن ظهور ادبيات فارسی 
اين نکته هم که اين آثار در اروپا از قرون . دری، فرهنگی اسالمی می سازد

وسطی آثار عربی خوانده شده اند، اصل ايرانی مولفان آن ها را پوشيده نمی دارد 
با اين همه، ). 422: 1894پيتسی، (و آن را امری غير قابل ترديد نشان می دهد 

ی زبان ادبی فارسی بی تأثير نماند و اين تأثير  زبان عربی هم در تکوين و توسعه
شمار واژگان عربی که هم زمان با فتوح اسالمی و . البته نوعی تأثير اسالمی بود

ها بعد، طی قرون نخستين اسالمی، در زبان فارسی وارد شد و مجال  تا مدت
در واقع، اگر فتوح اسالمی به . شد کاربرد گسترده يافت، از همين تأثير ناشی می

انجاميد، البته اين واژگان  استقرار حکومت خلفا در مدتی طوالنی در ايران نمی
دار در فارسی دری مجال ورود و بقا  دخيل تا اين اندازه فراوان، متنوع و ريشه

 . نمی يافت

 نويسي در نقد و سنجش فرهنگ اسالمي  جايگاه پارسي
 بی نياز . ب

 
 

های پارسی در نوشتن، نشانگر آن است که نويسنده به هنگام  جويی از واژه بهره
 . نگرد های زبان پارسی می انديشد و به سرچشمه نوشتن، می

 ) دکتر پرويز خانلری(
 

ی هر فرهنگ است  ای نيست؛ زبان بنمايه و ساختمايه زبان تنها يک افزار رسانه
 . بخشد نگارد و منش و کنش ما را سامان می ی ما را می که انديشه

های ما روشنفکران ايرانی، به ويژه  ها و ناخويشکاری يکی از شلختگی
ی جدا بافته  که نگارنده نيز تافته(نويسند  ی سياست می روشنفکرانی که در پهنه

بايد گفت که بودند و هستند . دسِت کم گرفتن زباِن نوشتاری است) نبوده و نيست
ای که از ديرباز تاکنون جايگاه ُسترگ زبان را در پويش و  ايرانياِن فرهيخته

کنند  پويايی فرهنگ نه تنها با خوِن دل خوردن بارها و بارها گوشزد کردند و می
تواند  اند که می هايی زده بلکه با پشتکاری جانفرسا دست به آفرينش نوشته

 . راهگشای نويسندگان اين مرز و بوم باشد
پيش از تازش عربها به ايران مناسبات زبان پارسی و عربی، رويهم رفته بر 

ها به فراخور نيازهای اجتماعی،  ه واژ. بستر قانون طبيعی گزينش استوار بود
بر همين . يافتند سياسی و اقتصادی آرام آرام از يک زبان به زبان ديگر راه می
های زبان فارسی  ه بستر بود که تا پيش از تازش اعراب به ايران بسياری از واژ

های اصلی حضور ايرانيان وجود تعداد  يکی از نشانه«. به زبان عربی راه يافتند
های ايرانی است که پيش از اسالم وارد عربی شده است،  ای از واژه قابل مالحظه

احسان يارشاطر، حضور ايران ( ».شود و برخی از آنها حتی در قرآن پديدار می
از جمله آگاهيهايی روشنگر يکی اين است که در نخستين «و ) در جهان اسالم
الحارث که از خويشاوندان پيامر  ی اسالم، مردی به نام نضربن سالهای پيدايی

ی ناباوران به دين نوآورده بود و با پيامبر معارضه و ستيزه  اسالم و در زمره
ی ايرانی و از جمله داستان رستم و  کرد، در شهر مکه داستانهای پهلوانی می

آموخته بود، برای مردم ) النهرين بين(ی ميانرودان  اسفنديار را که از مردم ناحيه
ها  سنجيد و بر آن قصه های قرآنی می گفت و آنها را با قصه کوچه و بازار باز می

داد و سرانجام نيز جان بر سر اين چالش نهاد و در کشمکش با  برتری می
تا کنون نزديک دو ). ی ايران  جليل دوستخواه، حماسه( ».مسلمانان کشته شد

شايد در آن روزگاران . ی پارسی در زبان عربی شناسايی شده است هزار واژه
ولی هر چه که . هايی از زبان عربی را به وام گرفته باشد ه زبان پارسی نيز واژ

 . نگاشت جنگ و خشونت سرنوشت اين دو زبان را می بود يک بستر طبيعی بی
پس از تازش عربهای مسلمان و چيرگی آنها بر ايران، اين تراز و توازن از ُبن 

ی ابزار سرکوب و شکنجه را به کار بردند  زبان همه مسلمانان عرب. دگرگون شد
برای رسيدن به اين . قرآنی حل و نابود کنند -تا زبان پارسی را در زبان عربی

فرآيندی که . زبان از هيچ جنايتی عليه ايرانيان دريغ نکردند آماج، مسلمانان عرب
اما اساسيتر از اقدام مهم نظامی امويان برای «. دسِت کم دو سده به درازا کشيد

رسانيدن پيام و قدرت اسالم در مشرق به هند ودر غرب به اقيانوس اطلس، که 
آخرين گام رسالتی در گسترش جغرافيايی اسالم بوده، قبضه کردن نظام 

مقررات مدون اداری و (گردانندگی سوريه و ايرانی از طريق برگرداندِن ديوان 
ی اسالمی به جای  آنها از يونانی و فارسی به عربی و ضرب سکه) سازمانی

به ) آرامش دوستدار، امتناع تفکر در فرهنگ دينی( ».ست ی رومی و ايرانی سکه
زبان که آگاهی و سررشته از کشورداری پيچيده  سخن ديگر مسلمانان عرب

توانستند به زمامداری خود در  نداشتند تنها و تنها با برگردان اين آييِن ديوانی می
در مورد اهميت زبان ديوانی «. ايران و ديگر کشورهای گشوده شده ادامه دهند

زبان ديوانی زبان آن . ی يک کشور هر اندازه تأکيد شود جا دارد در اداره
های محاسباتی، اداری و  ست که چرخهای حياتی کشور را در حوزه دستگاهی

شدن اين زبان در ايران يعنی از  عربی. کند گرداند و هدايت می سازمانی می
ايرانيان در اين دستگاه گردانندگی خلع يد کردن، آنان را عمًال زايد ساختن و 

آرامش ( ».اهرمهای گردانندگی را مستقيمًا به دست اعراب اسالمی سپردن
) هجری 105(ميالدی  730که نزديک سال  »دفتر ديوان«اين ) دوستدار، همانجا

در عراق از فارسی به عربی ترجمه شد، چند سده بعد، يعنی در قرن دهم 
گمان اين  بی. ی عزنويان بار ديگر به فارسی برگردانده شد ميالدی، در دوره

اسالمی را در خود  -بازبرگردانی به فارسی ديگر روح و روان زبان عربی
 . توانست به مانند اصل باشد داشت و نمی
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 . زير پاهايت لرزيدند
 

 ... با دلهره به پيشبازت آمدم
 به ميانه کوچه نرسيده، 

 بوی غذای سوخته، 
 . به خانه َبَرم گرداند

 
 تو در قاب عکس، 

 جا خوش کرده بودی 
 و به بی حواسی ی من ُو 

 اتاقِ  دود گرفته 
 . لبخند می زدی

 
 دلتنگِ  بی خبری 

 به سرخی ی شقايق ها سپرده ام 
 فردا با من به سردخانه بيآيد؛ 

 . بايد دهان پرخون ات را نشانشان دهم
 
 
 
 
 
 

 شيوه ی پنهان
 شهال بهاردوست

 
 روز باز می رود 

 !بی عبور خورشيد از پشت پنجره
 شب به شيوه ای مرموز می رسد

 !و اين سکوت در هيچ واژه ای نمی گنجد
 ديوار شکلی از چشمهایِ  حيران است

 در ناگهانی که چيره می شود
 و شب باز لمسِ  گونه بر گونه
 در شيوه ی پنهان چند واژه
 باز مرزی ميانِ  دو سايه

 لمسِ  ما بی هيچ نگاهی در نگاهمان
 آخر اين شيوه ی کدام انديشه است؟
 در رفتار آغوشِ  کدام سايه است؟

 شب در سقوط خويش باز 
 باز اينگونه به روز بی خورشيد 
 .به فردايی غمگين پرتابم می کند

 
 

 : سه سروده از
 پرتو نوری عال 

 
     دستت را به من بده

 
 ! دستت را به من بده -

 تا از پلی که هنوز برجاست عبورت دهم؛ 
 ! خرده سنگ ها را ّبپا 

 . زير پايت را يکهو خالی می کنند
 

 داغدارِ  اين همه ظلمِ  بی جواب 
 . دستم را پس می زند

 نه لطيفه های زيرکانه 
 دردش را دوا می کند 

 و نه فراموشی 
 که پماد بی خاصيتی است 

 . بر زخم خيابان ها
 
 ! دستت را به من بده -

 تا خورشيد، بندی ی شب نشده 
 و ماه، تسليمِ  آغوش گرگ؛ 

 دستت را به من بده 
 . قول می دهم ديگر تنهايت نگذارم

 
 

 چمدان 
 

 چمدانِ  زخمی ات را گشودی 
 تا سوغاتی ها را به ُرخم بکشی؛ 

 . تهِ  چمدان، خونی بود
 

 هق هق گريه هات در نفيرِ  تيرها 
 : گوشم را کر کرد وقتی گفتی

 . و خنديدی." خوب ِقِسر دررفتم"
 

 دهان غرقه به خون ات 
 : به سمت باد چرخيد

 چه کيفی دارد پابرهنه، "
 ." قدم زدن کنار دريا

 
 : به آغوشم کشيدی

 ..." که برای ديدارمان ... آه" -
 تن ات 

 . بوی تمام شکنجه های دنيا را می داد
 
 

 شقايق ها 
 

 قدم به خيابان خالی گذاشتی 
 و کوچه خاکی را طی کردی 
 پله های سائيده، دو تا يکی، 


