
 
دمکراسی و آزادی زمانی به ثمر می رسد که   فضای 

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

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

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

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

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

 در محيط خانه و کار خود يک رسانه باشيم 
ما ديگر نيازی نداريم برای نشان دادن داليل اين وضع به جای دور يا تحليل 

کافی است به زندان ها نگاه کنيم و ببينيم چه تعداد از . های پيچيده برويم
خدمتگزاران و روزنامه نگاران و زنان و مردان کارآمد کشور را به بهانه 

های واهی راهی زندان کرده ايم و پروژه ی اعتراف گيری راه انداخته ايم و 
هم اکنون هم که به تعداد اندکی از زندانيان مرخصی داده شده است، آن ها زير 

فشار هستند که اگر می خواهند به زندان برنگردند، مصاحبه کنند و اين در 
 . حالی است که به طور مدام رسانه های مردمی و مستقل زير فشار هستند
 موسوی اضافه کرد بنده چشم اندازی برای آزادی مطبوعات و رسانه ها 

آنچنان که در قانون اساسی آمده است نمی بينم فلذا بايد عالقمندان به جنبش 
سبز خود را با شرايط موجود تطبيق بدهند و در همين شرايط سخت، راه هايی 

گذشته از آن همه ی ما . را برای بسط آگاهی و گسترش رسانه ها پيدا کنند
 . امروز بايد در محيط فعاليت و خانه ی خود يک رسانه باشيم

 
از تجربه موفق دفاع مقدس درس می گيريم؛ با بسته شدن هر منفذ پنجره ای 

 می گشاييم 
موسوی افزود به هنگام جنگ تحميلی که تاسيسات مهم کشور زير بمباران 

قرار داشت و از سوی ديگر عناصری که خود را به صدام فروخته بودند از 
هيچ خرابکاری کوتاهی نمی کردند، بعضی ها معتقد بودند که بهتر است 

ولی دولت به اين نتيجه . بگذاريم جنگ تمام شود تا با بازسازی را شروع کنيم
رسيد که هنوز آتش يک انفجار در يک مجتمع و يا پااليشگاه و تاسيسات 

يعنی شعار اينکه بايد . خاموش نشده است، ما بايد بازسازی را شروع کنيم
االن هم همان . قدرت سازندگی ما از تخريب دشمن پيشی بگيرد، جا افتاد

هر منفذی که بسته می شود بالفاصله بايد . تجربه بايد مورد توجه قرار گيرد
هر روزنامه ای که بسته می شود، راه انتشار . پنجره های ديگری گشوده شود

هر وبالگی که بسته . يک روزنامه ی ديگر در چهارچوب قانونی جستجو شود
اين . می شود ده ها وبالگ ديگر برای دفاع حقوق مردم بايد راه اندازی شود

بايد توجه . تنها راه است و ما بيشماريم و ما می توانيم اين کار را انجام دهيم
ما بايد ياد بگيريم که فعاليت های بحق سياسی خود را با . کنيم راه کوتاه نيست

عظمت جنبش از . زندگی روزمره ی خود در اين جا و آن جا توامان اداره کنيم
 . ابتکار افراد معدودی نابغه برنمی خيزد

 
 جنبش سبز می خواهد مفهوم ملت مساوی با يک پادگان نباشد 

 از کثرت و تنوع نهراسيم؛ مخالفان خود را نيز دوست بداريم 
عظمت جنبش از فعاليت انسان های بی شماری ناشی می شود که آشکار و 

پنهان در حدی که می توانند در گشوده کردن اين راه به آينده ی سبز کمک می 
کنند و در اين راه حتی يک دعای خير از يک فرد گمنام در يک گوشه ی 

در راه سبز کسی فکر نمی کند که کار بزرگ . دورافتاده ی کشور مغتنم است
همه بايد . انجام می دهد، بلکه همه فکر می کنند که کار درست انجام می دهند

ما می خواهيم از کرامت ذاتی . بدانند که ما می خواهيم کار درست انجام دهيم
ما می خواهيم مفهوم ملت ايران مساوی يک پادگان و يا . انسان ها دفاع کنيم

ايران يعنی بيش از هفتاد مليون شهروند آزاد و با . يک گروه اندک تلقی نشود
ما . ما از اين کثرت و تنوع نمی ترسيم. فرهنگ و اعتقادات رنگارنگ

و همه ی . اصولگراها را دوست داريم همانطور که همه ی اقشار ملتمان را
و همه ی قوميت ها و همه ی زبان ها را دوست . فرهنگ های موجود را

 . داريم
 

 راه حل مسايل دستکاری در آمار شهدا نيست 
 … اگر حکومت خادم مردم است

ما می گوييم قرار بود قرائتی رحمانی از اسالم را که سايه ی مهربانی و تحمل 
را در کشور باز کند داشته باشيم نه اقدامات ضددينی اعتراف گيری و 

ماجراهای کهريزک و خوابگاه های دانشجويی و فجايع سی خرداد و عاشورا 
و االن هم می گوييم راه حل مسائل دستکاری آمار تعداد . و ديگر روزها را

شهدا و پرکردن زندان ها نيست بلکه راه، رسيدگی به خانواده های شهدا و باز 
کردن در زندان ها و آزاد کردن رسانه ها و انتخابات آزاد رقابتی غيرگزينشی 

اگر می گوييد حکومت نوکر مردم است، نوکر ولی نعمت خود را نمی . است
کشد، آزار نمی دهد، او را به زندان نمی اندازد، او را محدود نمی کند و 

شما بگذاريد برای . خواسته های خود را به نام خواسته ی مردم مطرح نمی کند
نه . آنکه صدا و سيما رسانه ی ملی باشد، ملت بيايد در آن رسانه صحبت کند

 . آنکه حتی يک مناظره ی ساده و کنترل شده را طاقت نياوريد

  !آزادي در كنار عدالت: موسوي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ميرحسين موسوی تبيين شعارهای درست و منطبق با خواسته های به  :کلمه
وظيفه ما : حق مردم را يکی از وظايف اصلی جنبش سبز برشمرد و تاکيد کرد

 . اين است که شعار ها را با دقت و درست انتخاب کنيم و بر سر آن ها بايستيم
 

 سرکوب منجر به توقف راه سبز نشده است 
  تعميق نفوذ اهداف جنبش سبز در دانشگاهها

به گزارش امروز ارگان اينترنتی سازمان مجاهدين انقالب، مهندس مير حسين 
موسوی در ديدار با اعضای کميته دانشجويی اين سازمان ضمن ارائه تحليلی 

از وضعيت کشور، با اشاره به نيروی انسانی عظيمی که در دانشگاه ها وجود 
سرکوب ها نتوانسته است جلوی پيشرفت جنبش سبز را در : دارد، گفت

دانشگاه ها بگيرد بلکه شرايط موجود باعث شده است نفوذ اهداف جنبش سبز 
در دانشگاه ها عميق تر شود و امروز در دانشگاه ها فعاليت سياسی توام با 

بحث های واقع بينانه در مورد نقاط ضعف و . عقالنيت درحال گسترش است
وی تصريح . قدرت توام با استقامت و تامل برای ادامه ی راه سبز حياتی است

کرد علت اينکه موج گسترده ی دستگيری ها منجر به توقف جنبش سبز نشده 
تبلور “ ما بيشماريم”است همان واقعيتی است که در شعار کليدی مردم يعنی 

اين شعار بسيار مهم است در سطح دانشگاه ها سه و نيم مليون . يافته است
دانشجو حضور دارد که اکثريت قريب به اتفاق آنان می دانند راه سرافرازی 
کشور گسترش امواج سبز آگاهی و مسئوليت در ميان توده های مليونی مردم 

دانشجويان فرزندان مردم هستند و به خوبی آگاهی بخشی و اطالع . است
 . رسانی را تاکنون انجام داده اند

 
 راه سبز را به گونه ای تبيين کنيم که حتی مخالفان ما را در برگيرد 

  ضرورت انتخاب صحيح شعار ها
موسوی گفت کسانی که سرکوب می کنند مسير خود را طوری تعريف کرده 

اند که بخش کوچکی از ملت را در داخل خود جا می دهد و به همين دليل حتی 
در بهشت زهرا هم با اسلحه و باتوم ظاهر می شوند و ما راه سبز را طوری 

بايد تعريف و معرفی کنيم که همه ی هفتاد مليون جمعيت کشور حتی مخالفان 
وی تبيين شعارهای درست و منطبق با خواسته های به حق . ما را در بربگيرد

مردم را يکی از وظايف اصلی عالقمندان به جنبش سبز برشمرد و تاکيد کرد 
وظيفه ی ماست که شعارها را با دقت و درست انتخاب کنيم و سپس بر سر 

 . تحقق آن ها بايستيم
 دوری از اهداف سند چشم انداز و حيرت از وعده های خالف واقع اقتصادی 

موسوی آزادی و عدالت را دو کليد واژه ی مهم در حرکت جنبش سبز دانست 
و گفت عدالت و آزادی از هم جدايی ناپذيرند و آن کسی که وضعيت معيشتی 

 . فالکت بار دارد بيشتر در معرض از دست دادن آزادی های اساسی است
راه حل مشکالت اقتصادی مردم و کشور اقتصاد صدقه ای : موسوی گفت

. شما حاصل به باد دادن ثروت های ملی و درآمدهای نفتی را نگاه کنيد. نيست
هر روز ما بيشتر از ديروز به درآمدهای نفتی وابسته شده ايم و بازارهای ما 

پر از کاالهای خارجی است در حالی که تقريبا همه ی صنايع و کشاورزی ما 
شما در مورد وضعيت نيروی کار . در وضعيت بسيار دشواری قرار دارند

بنده واقعا وقتی با اين سياست ها و فساد و بی برنامگی و در . کشور دقت کنيد
اين روندها . کنار آن قول نرخ بيکاری پنج درصد را می شنوم حيرت می کنم

اگر ادامه يابد، در آينده سند چشم انداز بيست ساله يک شوخی که برای گول 
زدن مردم تهيه شده است تلقی خواهد شد و نه يک سند معتبر برای نشان دادن 

امروز يک چهارم زمان تعيين شده برای نيل به اهداف . راه پيشرفت کشور
بياييم بدون تعصب بررسی کنيم که آيا به آن اهداف نزديک تر . گذشته است

 . شده ايم يا دورتر
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ملت آماده است تا در مقابل تهديد بيگانه متحد شود اما مسببان داخلی را نيز  
 فراموش نخواهد کرد 

همه بدانند که راه حل مشکالت کشور در منحرف کردن اذهان : موسوی گفت
حکومت بايد هميشه به فکر زلزله ی پايتخت باشد، . مردم از مسائل اساسی نيست

در حالی که دولت . نه آنکه خوابنما شود که زلزله ای بزرگ در راه است
مديريت و قدرت جابجايی حتی چند هزار نفر در تهران را ندارد، نبايد با لفظ 

شما اول نم نم بباريد . آمرانه از خروج پنج مليون نفر از مردم تهران صحبت کند
شما يک رشد معقول را برای رفاه و . و سپس غرش رعد و برق را داشته باشيد

آموزش و بهداشت مردم داشته باشيد و سپس تبليغ افزايش نرخ جمعيت کشور را 
امروز سياست های بدون حساب و کتاب و خيال پردازی ها کشور را در . بکنيد

درست است که همه ی ملت ما آماده است . مقابل تهديدات خارجی قرار داده است
در مقابل هر نوع تهديد بيگانه متحد بايستد، ولی در عين حال مسببان اين شرايط 

] شعار[بنده توصيه می کنم که به جای آنکه . در داخل را فراموش نخواهد کرد
ناممکن جابجايی پنج مليون نفر از تهران را بدهيم، ضمن اقدامات درست و 

سنجيده، برای مواجهه با هر خطر ناشی از باليای طبيعی تالش کنيم که خطر 
فکر نکنيم مردم گفته ها و . باليای خارجی خودساخته را از سر ملت دور کنيم

مردم حتی نسبت به سرنوشت کرم ها و الک . اعمال ما را فراموش می کنند
پشتی که به فضا فرستاديد، حساسند و می خواهند بپرسند نتايج تحقيقات در مورد 

 . اين حيوانات بی گناه به کجا انجاميد
گفتنی است در ابتدای اين ديدار تعدادی از اعضای کميته دانشجويی سازمان به 

طرح نظرات خود از فضای سياسی پس از انتخابات تاکنون و نوع نگاه مردم به 
 .جريان سبز و اوضاع کشور پرداختند

 

 ديدار نوروزي مادران عزادار با خانواده ي 
 شهيد مسعود هاشم زاده 

 
 
 
 
 
 
 

 
نبه                ار ش ران روز چه زادار رشت و ته ادران ع ه    25جمعی از م روردين، ب ف

انواده ی شهيد مسعود هاشم زاده                         دار خ ه دي د ب ه در     -مناسبت آغاز سال جدي ک
يز         سالمت آم ه شهادت                 25جريان راهپيمايی م ه ب ستقيم گلول ا شليک م خرداد، ب

 .رسيده بود،  رفتند
انواده                         تند، خ ادران عزادار حضور داش در اين ديدار،  طيف های مختلفی از م
هايی که عزيزان شان در سی و يک سال اخير به جرم اعتقاداتشان اعدام ، مفقود 

 .و يا زندانی  شده  و يا در اعتراضات چند ماهه اخير آسيب ديده بودند
در اين ديدار ، مادران با تاکيد برضرورت حذف مرزبندی های جعلی ميان کشته 
ه         شدگان عقيدتی، بر اهميت بررسی ابعاد اين قبيل فجايع و افشا و محاکمه عادالن

 .عامالن و آمران مرگ هزاران بيگناه ، تاکيد کردند
مادران حاضر در جمع ، با مهم و مفيد تلقی کردن اين گونه ديدار ها، بر دلجويی 

 .از آسيب ديدگان و خانواده ها ی آنان نيز تاکيد داشتند
فروردين نيز، مادران به همراه خانوده ی مسعود هاشم زاده بر   26شنبه  5روز  

 .سر مزار آن شهيد حاضر شدند و يادش را گرامی داشتند
ود            راه ب ادران هم حضور بر سر مزار شهيد هاشم زاده که با سرودخوانی های م

ايی از مسعود و شمع               .بسيار تاثير گذار بود مادران در حاليکه هر يک عکس ه
از "  و  "  مرغ سحر ناله سر کن     "هايی روشن در دست داشتند، به خواندن سرود  

 .پرداختند...و " خون جوانان وطن الله دميده
در پايان، مادران در حالی گورستان را ترک کردند که مزار شهيد هاشم زاده را    

 .با گلهای رنگارنگ بهاری پوشانده بودند
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حاج آقا مصطفی خمينی که امام آنرا از الطاف خفيه الهی .. مرگ مشکوک آيت ا
غفاری که .. برای آيت ا. برشمردند با وجود حساسيت بسيار باال، برگزار گرديد

در زندان به شهادت رسيدند، مرحوم دکتر علی شريعتی که در انگلستان رحلت 
نمودند، مرحوم دکتر شيبانی و ديگران، بدون ممانعتی مجامع فاتحه برگزار 

 .گرديد در حاليکه جملگی اينان از مخالفين و مبارزين رژيم بودند
در همين راستا، کروبی به درج مقاله ای از روزنامه بهار اشاره نموده و ادامه 

 :می دهند
 

ساليق و شيوه های دولتمداری خود را بر دستورات اکيد اسالم ترجيح می 
 !دهند

مباحث مطروحه تاکنون ممکن است شائبه سياسی داشته باشد اما مواردی وجود 
غريب "مقاله ای تحت عنوان . دارد که به هيچ وجه شائبه سياسی در آن نيست

در ارتباط با پسر شيخ  ٨٩در روزنامه بهار به تاريخ هيجدهم فروردين " وطن
شيخ حسنعلی نخودکی عالمی بزرگ و .. مرحوم آيت ا. حسنعلی نخودکی خواندم

عارفی وارسته بود که کرامات ايشان حتی در محافل برخی از روشنفکران 
مردم خراسان با آوازه و نام اين عالم ربانی آشنا و به . دانشگاهی نيز زبانزد است

 ٨٠شيخ علی مقدادی که بيش از ... پسر ايشان مرحوم آيت ا. وی ارادتها دارند
سال عمر داشته است در اسفند ماه سال گذشته دار فانی را وداع گفته و نزد 

جمعی از مريدان و دوستداران ايشان طبق وصيت وی . رحمت ايزدی شتافتند
و يا نزد مقبره پدرشان که در صحن ) ع(جهت دفن در حرم مطهر امام رضا

از " شرح قسمتی از ماجرا عينا. انقالب حرم مطهر قرار دارند، اقدام می کنند
صبح آنروز آقازاده هايش به اتفاق وصی آن : "مقاله روزنامه بهار نقل می گردد

مرحوم جهت خريد يک باب غرفه در خواجه ربيع به آستان قدس مراجعه کردند، 
ليکن پس از تماس يکی از . ابتدا موافقت نشد و گفته شد پيش فروش نداريم

بستگان با نزيکان مقام توليت مقرر شد ليست صاحبان قبور با کپی شناسنامه داده 
روز جمعه بود، پول . شود تا قرارداد فروش غيرقابل انتقال به ديگری منتقل شود

نقد موجود نبود و چک را هم قبول نمی کردند، از خريد غرفه انصراف دادند و 
  "...جلوی غرفه را خريداری کردند

صبح روز بعد آبوالنس بدون تابوت مراجعه می کند که پس از آوردن تابوت 
 !! بنزين تمام می کند

پس از طواف و ادای نماز ميت و مراسم خطبه خوانی بر سر مزار پدرش برده  "
. شد که ناگهان خبر رسيد جهت دفن در گنبد سبز کنار قبر شيخ مومن موافت شد

پس از دقايقی . حضار اشک شوق ريختند و جنازه را به گنبد سبز منتقل کردند
ماموران و روسای نيروی انتظامی وارد عمل شده و از دفن ايشان ممانعت بعمل 

 "..مجددا تصميم گرفته شد جنازه به خواجه ربيع منتقل شود .آوردند
در نهايت جنازه آن مرحوم پس از چند روز بالتکليفی، با استخاره فرزندانش در 

 !.روستايی به نام فارمد دفن گرديد
 :ايشان در اين باره افزودند

مگر نه آنست که اسالم تاکيد نموده جنازه بر زمين نماند و در اسرع وقت دفن 
وليکن گويا ساليق و شيوه دولتمداری بر دستورات اسالم ارجحيت يافته ! شود؟
 !است

يعنی حکومت ما اينقدر ناتوان و ضعيف گشته که حتی در مراسم به خاکسپاری 
چرا می خواهيد ! مردم اعم از سياسی و غير سياسی به مشکل برخوده است؟

تمامی ! نظام مقتدر و توانمند ما را در اذهان ملتها و دولتها ضعيف بنمائيد؟
حکومتها چه صالح و چه ناصالح سعی در جلب رضايت عموم مردم دارند و بی 

متاسفانه گويا بناست ما بجای جذب حداکثری و . جهت دشمن تراشی نمی کنند
 !!دافعه حداقلی به دفع حداکثری و جذب حداقلی دست يابيم

 :کروبی با ابراز تاسف از وضعيت بوجود آمده، چنين ادامه می دهند
 

 !فصل مرگ طبيعی نيست
با اين اوصاف، انسان با خود می انديشد مبادا با فرا رسيدن مرگش موجبات 

در اين راستا نقل خاطره ای خالی از لطف !! آزار و اذيت مردم را فراهم سازد
يکی از نمايندگان روحانی مجلس اول بنام آقای کشفی پس از آنکه از  :نيست

نوشتن نامه و پيگيری موضوع از طريق وزير آموزش و پرورش و مسوولين 
مربوطه در خصوص مشکالتش ره به جايی نبرد، نامه ای به جبرئيل نوشت 

ای جبرئيل حال که کسی پاسخگوی من نيست، پس تو پيام مرا به خدا "که 
 .و آنرا منتشر کرد" برسان

گويا اکنون ما هم بايد نامه ای به عزرائيل بنويسيم تا پيام ما را به خدا برساند 
مجالی اعطاء فرما ! اگر بناست اين ايام، ايام مرگ طبيعی ما باشد! خدايا"که 

اکنون زمان مرگ طبيعی نيست چرا که ". و از آمدن عزرائيل جلوگيری کن
 کار را به جايی رسانده اند که مرگ در اين ايام مايه گرفتاری مردم می شود و 

حركت مردم وارد مرحله رشد و بلوغ خود : مهدي كروبي
 شده است، مردم هوشيارتر شده اند

 
 
 
 
 

 :سهام نيوز
جمعی از فعالين مدنی، سياسی، دانشگاهی و خانواده های بازداشت شدگان با 

در اين ديدار مسائل متعددی . حجت االسالم ولمسلمين مهدی کروبی ديدار کردند
مطرح گرديد که ايشان ضمن مهم قلمداد کردن مسائل مطرح شده، مباحثی مهم را 

 .بيان نمودند که شرح آن در زير می آيد
 :مهدی کروبی درباره تداوم فشارها و نقش مردم چنين گفتند

 
 مردم هوشيارتر شده اند

تداوم و تشديد فشارها، تهديدها و ايجاد ارعاب در جامعه ناشی از کوته نگری 
افراطيون با توقيف . عده ای است که برای بقاء خود راهی جز اين متصور نيستند

روزنامه ها، تذکرات روزمره به آنانيکه حتی تمامی جوانب را رعايت می کنند، 
تاييد احکام سنگين در دادگاه های تجديد نظر، احضارهای پی در پی، مالقات 

ندادن به خانواده های بازداشت شده گان، بازگرداندن برخی از زندانيان آزاد شده 
به زعم خود بر اوضاع ... به زندان حتی با وجود وثيقه های بسيار سنگين و 

مسلط شده و کنترل بحران را به دست گرفته اند در حاليکه واقعيتهای اجتماعی 
خواستگاه به حق مردم و تفکر آنان بر قوت . حکايت از اخبار ديگری دارد

آنچه که تغيير يافته همانا هوشيارتر شدن مردم در مواجهه با . خويش باقيست
استقبال و ابراز محبت مردم در کوچه و خيابان، در .اعمال فشارها و تهديدهاست

بازار و محل کار و در هر موقعيتی مناسب از زندانيان آزاد شده، آيا نشان دهنده 
و يا حکايت از مهر تائيد مردم بر اتخاذ چنين ! کنترل و تسلط بر اوضاع است ؟

 !شيوه و سياستی است؟
 حرکت مردم رو به رشد است

حرکت هوشمندانه چهره به چهره ی مردم در جهت دستيابی به خواستگاه به 
حقشان که همان عمل به قانون اساسی است، با افزايش تاثيرگذاری در اليه های 

اين موضوع . اجتماعی و سياسی وارد مرحله رشد و بلوغ خود گرديده است
عرصه را چنان بر افراطيون دولتی تنگ نموده که کارشان از زنده ها گذشته و 

سخت در تالشند تا مديريت کفن و دفن و مراسم های خاکسپاری و فاتحه ی مرده 
 !!قرار دهند!! ها را تحت پوشش مديريتی خود
 :وی در ادامه همين مبحث افزود

 !در مواردی حق برگزاری مراسم يادبود و فاتحه را از مردم سلب کرده اند
با نحوه عملکردشان چنان عرصه را بر نظام و مردم تنگ کرده اند که مردن 

گويا با مردن، فرد جرمی را مرتکب می ! هم در نوع خود دردسر گشته است
متاسفانه مشاهده شده در ! شود که اينگونه با مراسمش برخورد می کنند

و ! مواردی حق برگزاری مراسم يادبود و فاتحه را از مردم سلب کرده اند
اخيرا مانع برگزاری مراسم های خاکسپاری، سالگرد و فاتحه برای برخی از 

 !چهره ها و شخصيتها و بزرگان شده اند
توسلی را در مسجد ندادند و خانواده ايشان .. اجازه برگزاری سالگرد دوم آيت ا

بدليل آنکه از برخوردهای خودسر خائف بودند و حسينيه جماران امنيت الزم 
را نداشت از برگزاری مراسم در حسينيه منصرف و نهايتا در يکی از اتاقهای 

مراسم تشييع مادر شهيدی بزرگ که ! دفتر امام مجلسی محقر برگزار کردند
عمری را رنج ديده و غمها تحمل کرده بود را به حوادثی تلخ در قم تبديل می 

و سالگرد برخی شخصيتها که همگان حتی با وجود اختالف سليقه، بر ! کنند
ايمان و تدين وی شهادت می دهند و معترفند بر عدم ترک نماز شب وی و 

 !روزه گرفتن های ايشان از رجب تا رمضان، جلوگيری بعمل آوردند
همه اينها در حاليست که به ياد داريم رژيم فاسد گذشته مانع برگزاری مراسم 

در زندان  ۴٩سعيدی به سال .. آيت ا. های سالگرد و فاتحه نمی گرديد
مجامع فاتحه برگزار گرديد که اولين جلسه آن . شاهنشاهی به شهادت رسيدند
 . طالقانی بود.. نيز با حضور مرحوم آيت ا
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 .کيفی و کمی در عرصه فرهنگ و هنر خواهيم بود
های غربی در ترسيم چهره خشن از ايران، فرهنگ مردم  حسينی با بيان به عملکرد رسانه

کشورمان را فرهنگ مهرورزی، دوستی و تاکيد بر صلح و صفا در سراسر دنيا خواند و 
 عالوه بر آثار ادبی، شعر و کارهای هنری هنرمندان معاصر ايران، در اشعار : گفت

شعرايی چون حافظ، سعدی، فردوسی، مولوی و ديگر شعرا نيز روحيه لطيف ايرانی نشان 
 .داده شده است

ايران به : ها در استفاده از اينترنت اشاره کرد و گفت ها و کانون حسينی به فعاليت انجمن
ای  های فرهنگی و کارهای رسانه جای قرار گرفتن در حالت انفعالی به توسعه فعاليت

ای هم در ارشاد در  پرداخته است و عالوه بر مصوبات موجود در باره اينترنت، آيين نامه
 .حال تدوين است

مردم ايران بويژه نسل جوان با : ای وسيع سال گذشته گفت وی با اشاره به جنگ رسانه
های دشمن را بر هم ريختند و از مکتب خود دفاع  بصيرت و هوشياری، تمامی فرضيه

 .کردند
با : های خبری العالم، سحر و کوثر به زبان عربی اشاره کرد و گفت وی به فعاليت شبکه

ها و اخبار  پخش برنامه از صداوسيمای ايران، مردم کشورهای عربی با رويدادها، واقعيت
ها  های گرفته شده نشانگر ايجاد ارتباط موفق اين شبکه شوند و تماس ايران و جهان آشنا می

 .با مردم اين کشورها است
های  ای، ليزر، نانو، پزشکی، مهندسی، و بسياری زمينه های ايران در هسته حسينی موفقيت

ايران به عنوان کشوری مستقل  :ديگر را با وجود تهديدها و تحريم چشمگير خواند و افزود
های جهانی در طول اين سه دهه و با وجود هشت سال جنگ و  و بدون وابستگی به قدرت

 .های جدی به کشور، رشد و شکوفايی داشته است آسيب
رشد،  :حسينی ايران اسالمی را الگوی مناسبی برای کشورهای مستقل خواند و گفت

 .شکوفايی و پيشرفت ايران اسالمی به نفع منطقه و کشورهای اسالمی خواهد بود
 

 ايران کشوری آزاد برای خبرنگاران خارجی
 

حسينی در پاسخ به سوال خبرنگار الجزيره در باره سانسور شدن فرهنگ ايران در غرب 
در بعضی کشورها اجازه فعاليت به خبرنگاران ايرانی : و عکس العمل کشورمان گفت

دهند؛ برای مثال خبرنگار صداوسيمای ايران در ايتاليا که مدعی حقوق بشر است و  نمی
کنند و عليرغم  رسانی بازداشت می داند، به جرم اطالع خود را مهد دموکراسی و آزادی می

 .کنند شعارها و ادعاهايشان برای عوامل خبری محدوديت ايجاد می
های مستقر در ايران  ها و خبرگزاری حسينی به انعکاس وارونه اخبار توسط برخی شبکه

برخی از خبرنگاران مستقر در ايران در : در حوادث سال گذشته اشاره کرد و گفت
اغتشاشات سال گذشته شرکت داشتند، ولی جمهوری اسالمی ايران با سعه صدر فقط اقدام 

 .به اخراج آنان کرد
ها توسط صهيونيست و آمريکا و  حسينی با بيان به در اختيار قرار داشتن غالب خبرگزاری

رسانی درست و صحيح تالش دارد و  ايران برای اطالع: تبليغ منفی آنان عليه ايران گفت
ها را کتمان کرد زيرا عالقمندان، انديشمندان و  توان واقعيت در عصر ارتباطات نمی

 .دهند آزاديخواهان در همه جای دنيا مسايل ايران را پی گيری و به ديگران اطالع می
وی همکاری مستمر مسئوالن ايرانی در برابر خبرنگاران را متفاوت با ديگر کشورها 

کنند، ولی  در ايران خبرنگاران با مسئوالن بلندپايه به راحتی مصاحبه می: دانست و گفت
 .هيچ يک از مسئوالن اروپايی حاضر به پاسخگويی سواالت خبرنگاران ايرانی نيستند

در : حسينی با اشاره به ناسازگاری فرهنگ غرب با باورها و اعتقادات مسلمانان گفت
های فرهنگی ضوابطی داريم و اجازه استيال و ترويج فرهنگ غرب  ايران در برابر هجمه
 .دهيم را در کشورمان نمی

اسپانيا در باره داليل خشن نشان دادن  »ای.وی.تی«حسينی در پاسخ به سوال خبرنگار 
منظور ما از غرب بيشتر آمريکا است که هرماه در هاليوود : ايران از سوی غرب گفت
شود، که برای مثال فيلم  سازد و در کشورهای مختلف اکران می يک فيلم عليه ايران می

ها نيز منفی است و کمتر  دهد و اخبار خبرگزاری تاريخ ايران را وارونه جلوه می ٣٠٠
 .کنند ها را بيان می واقعيت

بهمن که نشانه همبستگی مردم ايران  ٢٢وی به حضور ميليونی مردم در مراسم با شکوه 
نمايی مسايل کوچک و منفی  ها بيشتر در صدد بزرگ خبرگزاری: است، اشاره کرد و گفت

 .دهند هستند و رخدادهای مهم و بزرگ در ايران را نشان نمی
مصاحبه با فردی  :ها در مبارزه با تروريست گفت حسينی با انتقاد از سياست دوگانه غربی

همچون عبدالمالک ريگی که تروريست و قاتل صدها نفر در ايران است به عنوان فردی 
 .يک از معيارهای آزادی و آزاديخواهی همخوانی ندارد مبارز با هيچ

های  درباره عدم رويت برخی کانال »آر تی پی«وی در پاسخ به سئوال خبرنگار 
ای نيز  همه اين کانال ها مبتذل و مروج بی اخالقی نيستند و پاره: ای در ايران گفت ماهواره

کنند و سعی در تاثيرگذاری منفی بر افکار مردم  اهداف مغرضانه سياسی را دنبال می
 .دارند

مردم بصير و آگاه : ها از ايرانيان را بسيار اندک دانست و گفت حسينی شناخت غربی
پذيرند و اجازه ترويج ابتذال به آنان  ايران هرگز با بينش درست خود القائات آنان را نمی

دهند ضمن اينکه هر کشوری ضوابط و معياری دارد و بر آن مبنا اجازه فعاليت  نمی
 .دهد می

 

صد البته با سخاوتمندی دادگاهها که به دست گرفتن سنگی را حکم محاربه می دهند چه 
بسا در ايام مرگ ما نيز با ايجاد درگيری و ضرب و شتم مردم، عده ای را نيز محارب 

  !قلمداد کنند
سپس مهدی کروبی درباره گله مندی جوانان و دانشجويان از وضعيت سخت اقتصادی، 

 :بی کاری و سخنان اخير مقامات اجرايی، افزود
 

 !تحميل هزينه گزاف بر نظام
 !از طرح برخی مباحث جديد سخت متحيرم

 
درصدی  ۵٠ميليون نفری از پايتخت در ازاء اعطای زمين، افزايش  ۵طرح خروج 

بحثی در مورد ! آيا تحميل هزينه گزاف بر نظام نيست؟!! حقوق و مزايا و ترفيع مقام
کاهش جمعيت در تهران نداريم وليکن سياستهای دوگانه و متضاد که از يک سو تشويق 

به رفتن می کنند و از سوی ديگر خواهان افزايش جمعيت هستند، آيا جز راه اندازی يک 
چه تضمينی . جالب آنکه برای سودجويان زمينه سازی می شود! جنگ روانی است؟

بهتر آنست که بجای طرح  !وجود دارد که زمين را گرفته و دوباره به تهران بازنگردند؟
شعارهای غيرعملی و باال بردن سطح توقعات و تحميل هزينه بر نظام، از طريق توزيع 
ثروت و عدالت از مهاجرت آنهايی که در شهرستانها و روستاها هستند جلوگيری بعمل 

 .آيد و طی يک استراتژی بلند مدت نسبت به کاهش جمعيت پايتخت نايل شد
 :دبيرکل حزب اعتماد ملی درباره سخنان اخير مقامات اجرايی اينچنين ادامه دادند

 
 افزايش فقر و حاشيه نشينی

 
در حاليکه بدليل افزايش فقر شاهد افزايش و گسترش حاشيه نشينی کالن شهرها هستيم و 

نرخ دو رقمی و سنگين تورم بر زندگی مردم سايه افکنده و بی کاری گريبان گير خانواده 
ها شده است و برای زندگی بهتر سالها در جهت کنترل جمعيت تالش گرديده است به 

کشور ظرفيت پذيرش ! يکباره می شنويم که اعالم می کنند ما در اين کشور فقر نداريم
دو فرزند کم است پس بچه دار شويد و به ! ميليون ايرانی را در رفاه کامل دارد ١۵٠

 !!ازای هر نوزادی هم يک ميليون تومان هديه بگيريد
مديريت جهان و کشور کم بود که اينک قصد مديريت در حوزه خصوصی خانواده ! عجبا

ميليون ايرانی زير خط فقر زندگی  ٧۵ميليون از  ١۴طبق آمارهای رسمی !! ها را دارند
پيشنهاد می دهم برويد و از کميته امام و طرح شهيد رجايی که خانواده های زير . می کنند

 !خط فقر شديد را پوشش می دهند بپرسيد که چند ميليون تحت پوشش آنها هستند؟
مديريت کشور راست و چپ نمی . اداره يک کشور اصول گرايی و اصالح طلبی ندارد

در عجبم چرا روزنامه های اصول گرا، مجلس و بزرگان تذکر نمی دهند و . شناسد
اصوال از نشر و پخش اين مطالب در جامعه جلوگيری بعمل نمی آورند و به تبعات و 

هر کشوری دارای ! صدمات روانی و بار مالی شديد اين مباحث توجه الزم را نمی کنند؟
هر ئنوع . برنامه و بودجه ای است که به تصويب مجلس و تائيد شورای نگهبان می رسد

عملکردی خارج از چارچوب قانونی معين شده جز ايجاد هرج و مرج و تحميل هزينه 
 .های گزاف عايدی ديگر را نخواهد داشت

کروبی در پايان نسبت به ارائه گزارش دانشجويان مبنی بر افزايش فشارها و سطح 
  :برخوردها با جامعه دانشگاهی کشور، اينطور بيان نمودند

 برخواسته های مشروع و قانونی خود مصر باشيد و پای فشاری کنيد
همانگونه که بارها اعالم نموده ام، اساتيد و دانشجويان سرمايه های اين کشور هستند و 

عادی، تدبير و ظرافت و همياری با آنان " تعامل با اين قشر فرهيخته در شرايطی کامال
اکنون که بر جامعه ی دانشگاهی ما جفا شده است، می بايست برای جبران . را می طلبد

قطع حقوق، ! اما متاسفانه نه گوشی شنوا هست و نه باوری بر اين امر. آن سالها کوشيد
بازنشستگی اجباری و اخراج اساتيد، محروميت از تحصيل، بازداشتهای مکرر، صدور 

احکامی سنگين، برخورد با صاحبان فکر و انديشه و هنر و تداوم اين شيوه و نگرش 
افراطی و ناپسند همانا بدليل ترس و نگرانی از تاثيرگذاری اين قشر فرهيخته و عظيم 

 .است
صبور باشيد و به خدا . اما امروز شاهديم شما بيش از گذشته انسجام خود را بازيافته ايد

همچون گذشته روحيه خود را حفظ کنيد و بر خواسته های مشروع و قانونی . توکل کنيد
  .خويش مصر بوده و پای فشاری نمائيد

 

 : وزير ارشاد
 ايران كشوري آزاد براي خبرنگاران خارجي است

 
سيدمحمد حسينی با بيان اينکه ايران کشوری آزاد برای خبرنگاران خارجی است، : کلمه
اين در حالی است که در بعضی کشورها اجازه فعاليت به خبرنگاران ايرانی : گفت
 .دهند نمی

الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزير  به گزارش روابط عمومی و امور بين
فرهنگ و ارشاد اسالمی روز يکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران خارجی 

 .ای در تهران به سئواالت آنان پاسخ داد کننده در کنفرانس خلع سالح هسته شرکت
هزار عنوان کتاب در کشور را نشانگر عالقه مردم به  ۶٠حسينی انتشار ساالنه حدود 

با رويکرد فرهنگی که در دولت دهم است و اعتبارات : کتاب و کتابخوانی دانست و گفت
 بسيار مناسبی که در اختيار حوزه فرهنگ قرار گرفته است امسال شاهد ارتقای رشد 
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از آن پس نيز جنگ سرد همه جهان را در حالت بيم توأم با بهت فرو برد و 
گر  تر از ابر ويران ای هولناک های نظامی با محوريت قدرتهای اتمی سايه پيمان

 . ناشی از انفجار بمب در هيروشيما و ناکازاکی بر سراسر کره زمين گسترانيد
تازی  مانده ديگر قدرت با توهم يکه پس از فروپاشی يک قطب قدرت، قطب باقی

همچنان فضای وحشت را بر سر عالم و آدم نگاه داشتو از زمان سقوط شوروی 
مانده از دوران جنگ  های پرهزينه قدرت برتر باقی تاکنون بارها شاهد دخالت

های او بر جهان و حتی  سرد در کشورهای مختلف و تالش برای تحميل خواست
 . ايم ای و شيميايی از سوی او بوده کارگيری سالح هسته تهديد به
های نظامی، کودتاهايی که در دوران جنگ سرد هم سابقه داشته است،  دخالت

جانبه ميل و اراده خود بر ديگران با داعيه واهی رهبری جهان آزاد  اعمال يک
 . نمونه هايی از وضعيت ناگواری است که همه بشر را گرفتار کرده است

ايم که نگرانی ناشی از آن و  ای خطرناک بوده از جانب ديگر شاهد تشديد پديده
آورد کمتر از ويرانی بمب اتمی نيست، يعنی پديده زشت  بار می فجايعی که به

امری که خود سبب شده است تا . آفرين اخير آن تروريسم در چهره وحشت
های پرمدعای کنونی به بهانه مبارزه با تروريسم روز به روز وضع را  قدرت

 . بغرنج تر و مشکل را عميق تر کنند
 . آنچه در ميانه غايب است خيرخواهی و صلح در جهان امروز است

صلحی که خواست همه مصلحان بزرگ بشری و هدف دعوت پيامبران بزرگ و 
های بشری بوده است و مگر نه اينکه قرآن کريم  ها و تمدن درون مايه فرهنگ

 . کند همه مؤمنان را به دخول در وادی صلح دعوت می
انگيز  صلح با خود، صلح با ديگران و صلح با جهان و طبيعت و مگر ندای دل

او در ميان “دهد که  طلبی را نوازش نمی کتاب اشعيای نبی جان هر انسان صلح
اقوام داوری خواهد کرد و اقوام بسياری را سرزنش خواهد کرد و ايشان 

. های خود را برای اره خواهند شکست شمشيرهای خود را برای خيش و نيزه
 ” .قومی بر قوم ديگر شمشير نخواهد کشيد و ديگر جنگ نخواهد بود

خصوص با تلفيق آيين بودايی و  و مگر چنانکه اشاره کردم فرهنگ ژاپنی به
 نوازد؟  های صلح را نمی شينتو زيباترين ترانه

انگيزتر و احساس برانگيزتر از کلمه صلح باشد، ولی در  ای دل شايد کمتر کلمه
ستيز و جنگ و ناامنی بوده است  واقعيت تاريخ آنچه بيشتر غلبه داشته است حالت

انگيز تکنيک که وقتی  آوردهای شگفت خصوص با دست که در دوران معاصر به
چون و  هايی قرار گيرد که مصلحت بشر را در استيالی بی در اختيار قدرت

 . آورتر هم شده است دانند وحشتناک خواهد بود دلهره چرای خود بر عالم و آدم می
اند  اديان بزرگ به صلح فراخوانده. ای نيست آمير تازه دلهره جنگ و دغدغه صلح
اند بزرگانی که  اند و در دوران مدرن نيز کم نبوده و جنگ را نکوهش کرده

 . اند جنگ، اين بليه هميشه بشری را سخت نکوهش کرده
 Perpetual(” صلح دائم“کانت، فيلسوف بزرگ آلمانی رساله مشهور خود را 

Peace ( يا)Zum ewigen Frieden (ناميد و در آن گفت : 
های تهاجمی برای عظمت خود يا  پادشاهی که از سربازان خود در جنگ“

کند موجودات عاقل را به عنوان وسيله صرف برای غايت  کشورش استفاده می
های منظم حاضر به جنگ بايد  به نظر کانت ارتش” . برد مورد نظر به کار می

به مروز زمان ملغی شوند زيرا اجير کردن افراد انسانی برای کشتن يا کشته 
شدن متضمن اين است که آنها به عنوان وسايل صرف در دست دولت به کار 

تواند به آسانی با حقوق بشريت که مبتنی بر ارزش مطلق  بروند و اين نمی
 . موجودات عاقل من حيث هی است سازگار باشد

ها جنگ همچنان وجود دارد و هنوز حتی  آل رغم اين آرزوها و ايده ولی علی
هايی که بشر تاکنون پديد  های مثبتی در جهت نابودی مخوف ترين سالح گام

 . آورده است برداشته نشده است
طلب است و بيش و پيش از هر چيز بايد حاکمان  های صلح صلح نيازمند جان

 . برخوردار از اين فضيلت باشند
های عملی برداشت و انتظار از مجمعی چون  اما به هر حال در اين زمينه بايد گام

پشتوانه اجرايی و اکتفاء به  نظرهای بی شورای تعامل انتظاری بيش از اظهار
 . های مختلف است نظر و عدم اقدام عملی در زمينه

خواهم تا پيشنهاد خود را در مورد مؤثرتر کردن نقش شورا  در اينجا اجازه می
 . مطرح کنم

ها که مورد اقبال جامعه جهانی قرار گرفت و  من پس از طرح گفتگوی تمدن
و بعد از فاجعه  ٢٠٠١ها را در عالم به محاق برد در سال  هياهوی جنگ تمدن

افروزان با عناوين فريبنده دم از ائتالف برای جنگ زده  سپتامبر که جنگ ١١
بودند در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پيشنهاد ائتالف برای صلح بر پايه 

جا بگويم صلح  ها دادم همين عدالت را به عنوان نظريه تکميلی گفتگوی تمدن
ای است که تنها و تنها بر درخت عدالت خواهد روئيد و تا هنگامی که عدالت  ميوه

   المللی  ها با مردم و چه در عرصه بين چه در عرصه ملی و در رابطه حکومت

 متن کامل سخنرانی سيد محمد خاتمی برای مجمع عمومی شورای هيروشيما
هاي  ثبات ظاهري كه در اثر ارعاب و سركوب حكومت

  شود پايدار نيست خودكامه در يك كشور برقرار مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
جمهور سابق کشورمان برای  بعد از آنکه از سفر سيد محمد خاتمی رئيس:کلمه

ژاپن جلوگيری  –و هشتمين مجمع عمومی شورای هيروشيما  شرکت در بيست
 . شد، متن سخنرانی وی که قرار بود در نشست آن مجمع ايراد شود، منتشر شد

متن کامل سخنرانی سيد محمد خاتمی که قرار   به گزارش وب سايت بنياد باران
ژاپن ايراد  –بود وی آن را در بيست و هشتمين مجمع عمومی شورای هيروشيما 

 : کند، به شرح زير است
 به نام خدا 

هيروشيما تنها يک شهر در کشور ژاپن نيست، بلکه عنوانی است تداعی کننده 
های بشر و هشدار دهنده به سرنوشت انسان و آنچه بر او  ها و رنج دردها، دلهره

 . گذشته است و طبعًا آنچه بايد باشد
در اثر انفجار اولين بمب اتمی در لحظات پايان جنگ جهانی دوم، شهر 

هيروشيما و نيز ناکازاکی ويران شد و ساکنان مظلوم آن با دل آزارترين وضعی 
 . از پا در آمدند و آسيب ديدند و هنوز هم آثار رنج و درد آن فاجعه برجا است

ژاپنی که زبان فکر آن زبان . ژاپن رخ داد  و شگفت اينکه اين فاجعه تابسوز در
شعر است و شعر ژاپنی از طرفی بيان کننده استعارات ملموس و طبيعی است و 

 . از طرف ديگر شرح احوال درونی انسان
همدلی و همزبانی با طبيعت و معاشقه با کوه و ابر و باد و باران و گل و جان 

 . پاک انسان در کمتر فرهنگ و زبانی نظير فرهنگ ژاپنی وجود دارد
طبيعی است که انسان ژاپنی بايد بيش از همه مردمان ديگر نگران از دست رفتن 

های خندان و نيز  طراوت زندگی و سبزه و بهار و بارش آبشار و رويش شکوفه
. خاکستر شدن انسان که وجودش از همه طبيعت زيباتر و برتر است باشد

 . خصوص که تجربه تلخ و دردآور هيروشيما و ناکازاکی را تجربه کرده است به
حضور و برگزاری اجالس شورای تعامل در هيروشيما در واقع ادای احترام نه 

کشان  تنها به مردم مظلومی است که در يک لحظه در جهنم افروخته توسط آدم
مغرور سوختند، بلکه نشانه تالش برای يافتن و تبديل جهان سرشار از ستم و 

در آن  -هر انسانی-تبعيض و خشونت و سلطه و استبداد به جهانی است که انسان 
محترم باشد و جنگ و خشونت جای خود را به همدلی و همراهی و تحمل و 

 . بدهد -هر انسانی-برخورداری انسان 
سابقه در  گر فاجعه عظيم و بی در هيروشيما رخ داد حکايت ١٩۴۵آنچه در سال 

گری  تاريخ انسان بود، تاريخی که گرچه سرشار از جنگ و خونريزی و ويران
بوده است، ولی اين بار ابعاد فاجعه قابل مقايسه با آنچه تا آن روز رخ داده است 

 . نبود
چندی پس از فاجعه هيروشيما و ناکازاکی قطب ديگر قدرت مسلط زمانه يعنی 

شوروی سابق نيز اولين آزمايش اتمی خود را انجام داد و از آن پس تمامی جهان 
در ميان دو قطبی قرار گرفت که اوًال هر دو اساس رابطه خود را با ديگران 

سلطه قرار داده بودند و ثانيا مجهز به سالحی بودند که روز به روز ويرانگرتر 
و هولناک تر می شد و ديری نپاييد که ذخاير اتمی دو قدرت بزرگ که بعدها چند 

کشور ديگر هم به آن پيوستند چنان افزايش يافت که می توانست چندين بار کره 
 . زمين را ويران کند
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. آن سيد بزرگوار دل جوان امريکايی را تکان داد و شب و روز نا آرام گردانيد 
 وی که در آمريکا دوره سربازی ديده بود و بعنوان يک افسر نيروی دريائی 
خدمت کرده بود و در آن زمينه اطالعاتی داشت جوانانی را زير دست خود 

برای اين که سرکنسول آمريکا و مدرسه آگاهی . گرفته مشق نظامی ياد ميداد 
 .ناميد" فوج نجات " نيابد حيات ارک را برای اين کار برگزيد و دسته خود را 

،  طرفى خود در حفظ بى  متبوع  دولت  سياست  به  آمريکا، با توجه  وقت  کنسول
  با رد درخواست  باسکرويل  .کارها باز دارد  را از اينگونه  کوشيد تا باسکرويل

  مورا، آشکارا به  نام  به  ايرلندی  نگاران از روزنامه  يکى  آمريکا، همراه  کنسول
  ستارخان  درخواست  از پذيرش  و حتى  تبريز برخاست  خواهان مشروطه  ياری
تنها فرق : او می گفت. نيز، سرباز زد  و ادامه تدريس  مدرسه  به  بازگشت  برای

 .من با اين مردم، زادگاهم است و اين فرق بزرگی نيست
سرکنسول آمريکا هوارد باسکرويل را دعوت و به وی گفت جنگ تبريز 

موضوع داخلی ايران هست و ما حق دخالت در موضوعات داخلی ايران را 
هوراد باسکرويل پاسپورت سياه آمريکائی خود را به سرکنسول آمريکا .نداريم

 .من ديگر آمريکائی نيستم: ارائه داد و گفت 
از . شمسی بود و تبريز روزهای سختی را می گذراند  1288فروردين ماه سال 

شب تا سحر و از پگاه تا غروب، گلوله های توپ و تفنگ بود که از هر سو بر 
سر مردم شهر ميباريد و شهر از چهار طرف چنان در محاصره بود که بيم 

گرسنگی، همه را پريشان خاطر کرده بود و سختی نان و خوار بار و تالشهای 
خدعه آميز کنسولهای روس و انگليس سردار و ساالر را بر ان داشت که بار 

ديگر به جنگ بزرگی برخيزند و اين بار غرب تبريز را برگزيده بر آن شدند که 
به شنب غازان که يکی از لشکرگاهای صمد خان شجاع الدوله بود يورش برند و 

چون بسيج نيرو ميکردند باسکريول چنين خواست که فوج نجات در اين تاخت 
 . پيش جنگ باشد

اولين کسی که قدم به ميدان  1909آوريل  1288/18فروردين  30صبح دوشنبه  
جنگ گذاشت و فوج خود را فرمان حمله داد باسکرويل بود و نخستين کسی هم 

گلوله پيشانی هوراد .که هدف تير دشمن گرديد و جان سپرد باز باسکرويل بود 
 .را شکافته و باعث شهادتش شده بود

آنها،   و پيشوايان  مجاهدان  و با شرکت  پرشکوه  آيين  تبريز در يک  روز بعد، مردم
  کردند و در گورستان  تبريز، پيکر او را تشييع  و آمريکاييان  باسکرويل  شاگردان

 .سپردند  خاک  به  ويژة آمريکاييان
بعد از شهادت باسکرويل در تبريز که بشدت گلوله باران می شد چنان مراسم 

 .بزرگداشتی برای باسکرويل برگزار شد که سابقه نداشت
مردم تبريز برای قدردانی از رشادتهای باسکرويل فرشی را با نقش تصوير 

باسکرويل بافته و آنرا همراه تفنگ و مقداری پول که جمع آوری کرده بودند به 
سرکنسول آمريکا در تبريز تحويل دادند تا به مادر باسکرويل که در آمريکا 

 .زندگی ميکرد برساند
سرکنسول آمريکا در تبريز از قبول پول خودداری کرد ولی تفنگ و قالی را 

 .برای رساندن به مادر باسکرويل قبول کرد
در تبريز،   باسکرويل  سالگرد درگذشت  پنجاهمين  ، آيين1338  فروردين 30در 
برگذار گرديد و تاالر  » نجات  فوج«از   مانده  باقى  از اعضای  برخى  کوشش  به

 .شد  گذاری نام « تاالر باسکرويل«  نام  به)  پيشين  مموريال(  پروين  دبيرستان
از مهم ترين قالی های مشروطه ، قاليچه ايست که پس از شهادت هوارد 

باسکرويل امريکايی به جهت سپاسگذاری از وی به دست زنان تبريزی بافته شد 
و حواشی قاليچه نيز دارای طرح قاب قابی است ، به   ، طرح آن ، لچک ترنجی

احتمال زياد تمام پشم دارای رنگ متن روناسی بوده ، لچکهای اطراف نيز 
دارای طرح سرو نازهای مارپيچ زيبا است ، در ترنج آن تصوير باسکرويل با 

مهارت و چيره دستی زياد نقش بسته ، همچنين در اطراف قاب ترنج به دو زبان 
 ياد و خاطره هوراد باسکرويل و همه شهدای آذربايجان گرامی باد: نوشته شده 

 :لينک روزنامه نيويورک تايمز
r?_html.calafi18/opinion/18/04/2009/com.nytimes.www://http

opinion=ref&1= 
 لينک هوارد باسکرويل در ويکی پديا

Baskerville_Howard/wiki/org.wikipedia.en://http 
 سايتی به نام هوراد باسکرويل

/com.howardbaskerville.www://http 
/76/post/ir.persianblog.amirmail://http 

 
&content_com=option?php.index/com.ozgurluq.ir.www://http
-04-23-14-03-2009:92=catid&-q-q-:298=id&article=view

265=Itemid&17 

 . توان انتظار صلح واقعی را داشت غايب باشد نمی
های خودکامه در يک کشور  ثبات ظاهری که در اثر ارعاب و سرکوب حکومت

شود پايدار نيست و حاصل آن افزايش کينه و نفرت و محروم شدن  برقرار می
المللی  ها از همه حقوق و حرمتی است که در خور آنند و نيز در عرصه بين انسان

های اشغال و  های مخرب و سياست صلحی که متکی بر قدرت ويرانگر سالح
ها از يکديگر و  سرکوب و تحريم باشد نيز حاصلی جز جدايی هر چه بيشتر ملت

و . آميزی چون تروريسم نخواهد داشت های خشونت زمينه ساز پرورش روش
شود  های مختلفی که برای صلح عرضه می يکی از علل مهم ناکامی طرح

 . توجهی به عنصر عدالت است کم
پيشنهاد ائتالف برای صلح در هياهوی خشونت و خشم آن روزها آنگونه که بايد 

ولی اينک در جمع شما نخبگان خيرخواه و مورد . مورد توجه قرار نگرفت
دارم که مرکز گفتگوی  کنم و اعالم می احترام جامعه جهانی آن را تکرار می

گيری از نظر و  ها آمادگی دارد که با بررسی همه جانبه موضوع و بهره تمدن
نظران طرحی را در اين زمينه آماده کند تا پس از بررسی آن در  تجربه صاحب

اجالس سال آينده به صورت منشوری در آيد و به سازمان ملل متحد و 
های مختلف در اروپا و آسيا و آفريقا  المللی و اتحاديه های مهم و مؤثر بين سازمان

المجالس کشورها عرضه شود تا برای آن ضمانت اجرا پديد  و آمريکا و نيز بين
آيد و پشتوانه سنگين و موجه شورای تعامل ضامن آن خواهد بود که آن را به 

 . ها و نهادهای ذی ربط بقبوالند سازمان
باز هم . ترين نقطه عالم دانست حق بايد بحرانی از سوی ديگر خاورميانه را به

. توان از خاورميانه شروع کرد پيشنهاد ما اين بود که خلع سالح جهانی را می
های اتمی  های اتمی موجود و نيز کالهک امروز در اين نقطه بحرانی زرادخانه

های نظامی در انبارهای بعضی از  ها و اتحاديه از سوی بعضی از پيمان
 . کشورهای منطقه ذخيره شده است، تهديد و دلهره را روزافزون کرده است

ای در  های هسته تواند طرح خود را برای خاورميانه خالی از سالح شورا می
ای تهيه کند و از سوی سازمان ملل و جامعه جهانی مسؤوليت اجرای آن را  کميته
 . بپذيرد

 

 مردم تبريز خاطره  : روزنامه نيويورك تايمز 
 را فراموش نكرده اند “ هوارد باسكرويل“

 
 
 
 
 

 
 
 

در جريان " هوارد باسکرويل " فردا يکصدمين سالروز شهادت معلم آمريکائی 
روزنامه نيويورک تايمز در مقاله ای به اين . انقالب مشروطه آذربايجان هست

 .موضوع پرداخته است
ايالت ( ميالدی در محل نارث پالته امريکا  1885باسکرويل در دهم ماه آوريل 

. متولد شد و در کالج اين ايالت تحصيالت مقدماتی خود را انجام داد ) نبر اسکا 
درباره   پژوهش  از عالقه او به  که  است  جا مانده  به  ای نوشته  دست  از باسکرويل

 .دارد  حکايت  بيگانه  و فرهنگهای  زبان
به پايان " بزاستن"اين جوان امريکايی، تحصيالت خويش را در دارالفنون 

 .رساند
به دعوت مدرسه مموريان تبريز، جهت تدريس به ايران  1908در پاييز سال  

 . سال نداشت شروع به تدريس کرد 23آمد و در حالی که بيش از 
درس عمده او تاريخ عمومی بود، ولی بعدا به موجب درخواست شاگردان ارشد 

و بعضی از معلمان مثل مرحوم شريف زاده ، کالسی نيز برای تدريس حقوق 
 .بين المللی داير کردند

اين جوان پاک درون چون به تبريز رسيد و سراسر شهر را پر از جوش و 
با . خونش بجوش آمد و به آزادی خواهان دلبستگی پيدا کرد. خروش يافت 

 شريف زاده که از معلمان مدرسه مموريان بود ارتباط گرمی پيدا کرد و شهادت 
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 نژاد نداريم  اي براي پاسخ به نامه احمدي برنامه: كاخ سفيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سخنگوی شورای امنيت ملی کاخ سفيد تاييد کرد که باراک اوباما رئيس جمهور 
نژاد، رئيس جمهوری ايران،  ای از محمود احمدی اياالت متحده آمريکا نامه

 .دريافت کرده است
نژاد، رئيس جمهور  ، محمود احمدی١٣٨٩فروردين ماه  ٢۴شنبه،  شامگاه سه

ای  ايران، در يک برنامه زنده تلويزيونی بدون ذکر جزئيات اعالم کرد، که نامه
 .خطاب به باراک اوباما، رئيس جمهور اياالت متحده، نوشته است

: مايک هامر، سخنگوی شورای امنيت ملی کاخ سفيد ضمن تاييد اين خبر گفت
 «.اکنون وارد جزييات محتوای اين نامه شويم ما قصد نداريم هم«

ای برای پاسخ دادن به اين نامه  ما برنامه«: سخنگوی کاخ سفيد تصريح کرد
 «.نداريم چراکه چيزی برای پاسخ دادن وجود نداشت

شبکه يک سيما در  »بدون حاشيه«شنبه شب در برنانه نژاد، سه محمود احمدی
آمريکا برای بقای خود به ايران نيازمند «های خود با بيان اينکه  خالل صحبت

ای که به اوباما نوشتم، اين مورد و مسايل ديگر را هم  من در نامه «: ، گفت«است
 «.به او خاطرنشان کردم

حاال اگر خود اوباما صالح بداند «: رئيس جمهوری ايران همچنين در ادامه گفت
 «.کند اين نامه را مطرح می

اوباما يک شانس بيشتر «: نژاد در اين برنامه همچنين تاکيد کرد محمود احمدی
وی در فلسطين . اين حرف احساسی نيست، علمی است. ندارد، آن هم ايران است

در عراق نيز . تواند کاری کند، نمی گذارند کاری بکند، شانسی هم ندارد نمی
بر اين اساس در . بخت موفقيت ندارد و اوضاع افغانستان نيز پيچيده است

صورتی که اوباما به ايران احترام بگذارد و با اين کشور همکاری کند، 
 «.های زيادی برای او ايجاد خواهد شد فرصت

نگاری با رئيس جمهوری آمريکا سخن گفته  نژاد در حالی از نامه محمود احمدی
است که وی در سفير اخير خود به اروميه عبارات غيرمتعارف ديپلماتيک نسبت 

 .به باراک اوباما به کار برده بود
ای جديد دولت آمريکا که در آن  نژاد در واکنش به سياست هسته محمود احمدی

جمهوری آمريکا عباراتی چون  اند به رئيس کره شمالی و ايران از آن مستثنی شده
بدان که «: نسبت داده و خطاب به وی گفته بود »کاری تازه«و  »ناپختگی»

اند هيچ غلطی کنند، تو که جای خود  تر از تو هم نتوانسته کلفت بزرگتر و گردن
 «.داری

طلب،  در واکنش به اين اظهارات بود که مهدی کروبی، از رهبران اصالح
هايش مورد انتقاد قرار داد  ها و سياست نژاد را به شدت درباره گفته محمود احمدی
 .کند می »کجی دهن»ساله ايران   کنونی دولت به تمدن هزاران  و گفت رئيس
جمهوری وقت  نيز به جورج بوش، رئيس ٢٠٠۶نژاد، درسال  محمود احمدی

  .ای نوشت، اما هيچ گاه پاسخی دريافت نکرد صفحه ١٨ای  آمريکا، نيز نامه
 

 تحليل لوموند از دور جديد بحران هسته ای
 ديپلماسي راديواكتيو

 کارولين فورست 
 

احتمال اينکه يک گروه تروريست بتواند روزی به سالح هسته ای دست يابد، 
و احتمال اينکه بتواند روزی آن را از يک کشور اتمی مانند پاکستان . ناچيز است

ولی در مورد جمهوری اسالمی بايد اذعان داشت . تصاحب کند نيز ناچيزتر است
   .که نمی توان ابعاد جاه طلبی های هسته ای دولتمردان آن را محاسبه کرد

اولين و راحت ترين گزينه اين . در برابر اين فرضيه، چندين گزينه پيش روست
همان طور که شاهد نظرات بسياری روی . است که منکر اين خطر شويم

بی  ".باز هم راهی ديگر برای دور کردن ما از مشکالت واقعی: "اينترنت هستيم
شک در صورت وقوع بحران هسته ای، همين افراد به رسانه ها گاليه خواهند 

  .کرد که کسی نبود ما را از خطر هوشيار کند
رييس . از طرف ديگر، تندروهايی هستند که خواهان وقوع جنگ و خونريزی اند

جمهور کنونی ايران يک بيمار ماورايی است که نقشه نابودی کشور ديگری را 
پس بايد قبل از اينکه جمهوری اسالمی کالهک های هسته . در سر می پروراند

 .ای را بر سر موشک های خود نصب کند به تأسيسات اين کشور حمله کرد
آيا اين راه درستی است؟ ما اکنون . طرفداران اين فرضيه به مونيخ فکر می کنند

با يک جنگ غيراتمی و کالسيک روبرو نيستيم، بلکه وقوع يک هرج و مرج 
بيشتر به ] مونيخ[ازطرف ديگر، مرجع استفاده شده . هسته ای احساس می شود

در خارج از چارچوب تحريم ها که صرفًا يک . دوران جنگ سرد بازمی گردد
کاهش تسليحات : تأثير سمبوليک دارند، تنها دو گزينه روی ميز باقی می ماند

    .هسته ای در کليه کشورها يا افزايش تسليحات هسته ای برای کليه کشورها
فرض کنيم که اولين گزينه عملی باشد و تمامی ... قدری رؤياپردازی کنيم

يک آژانس . کشورهای اتمی از تسليحات نظامی هسته ای شان چشم پوشی کنند
سازمان ملل تنها نهادی است که در اين حالت قادر خواهد بود انرژی صلح آميز 

آريل . هسته ای را براساس ميزان پبشرفت دموکراتيک هر کشور توزيع کند
اسراييل حاضر است از : "شارون نيز با دريافت اين پيام از کما خارج خواهد شد

بدين ." بمب اتمی چشم پوشی کند، در صورتی که ايران نيز از آن چشم بپوشد
ترتيب اين دو حکومت باعث می شوند که جهان نفس راحتی بکشد و زمان برای 

  .ايجاد صلح واقعی برقرار شود
تاريخ يک مقوله خدعه آميز . ژئوپليتيک تخيل نمی پذيرد... رؤياپردازی تمام شد

و ماکياوليک نيست که يک شخص يا کشور بتواند آن را پيش ببرد، بلکه توالی 
باراک . يک سری تبادالت منطقی و برخوردهای ناشی از منفعت طلبی است

اوباما درصورتی که کشورها قدری نيت خير داشته باشند، خواهد توانست 
قراردادهايی در زمينه عدم اشاعه اتمی با برخی از شرکايش که از اين راه سود 

می برند امضاء کند؛ البته نخواهد توانست ديگران را مجبور به امضای چنين 
تنها راهی که می تواند چين را مجاب به امضای اين قرارداد و . قراردادی بکند

افزايش  :چشم پوشی از نفت ايران بکند، پيشنهاد سود و منفعت به آن است
بدين ترتيب چين نيز به . مسؤوليت و اختيارات اين کشور در سطوح ديپلماتيک

پس از آن چه . جمع تصويب کنندگان تحريم در سازمان ملل اضافه خواهد شد
 خواهد شد؟ 

تحريم ها هيچ تأثيری نخواهند داشت اگر مردم . مشکل همچنان پابرجا خواهد ماند
و اين درحالی . ايران را به حمايت از دولتمردان جمهوری اسالمی مجاب کنند
اخيرًا مسؤوالن  .است که ايرانيان به واقع دل خوشی از دولتمردان شان ندارند

جمهوری اسالمی در حالی که در خفا درحال غنی کردن اورانيوم هستند، شعار 
جديدی يافته اند تا خود را به عنوان قهرمان کاهش تسليحات نظامی در جهان 

انرژی صلح آميز هسته ای برای همه، سالح هسته ای برای هيچ : "نشان دهند
هيچ کس به اينکه باراک اوباما دکمه هسته . حساب همه چيز مشخص است". کس

ای را بفشارد فکر نمی کند، ولی در مورد محمود احمدی نژاد وضعيت متفاوت 
هيچ کس از اينکه محمود احمدی نژاد به اين موضوع فکر نکند مطمئن  .است
  .نيست

اين شخصيت تندرو که معتقد است از سوی خداوند انتخاب شده، پيرو هيچ منطق 
البته او تنها حکمران . نمی توان هيچ اميدی به او داشت. و عقالنيتی نيست
او تنها يک بازيچه است که در دست رهبر انقالب و گروهی از . کشورش نيست

نمی . آيت اهللا های باتجربه که البته دودستگی را نيز تجربه می کنند قرار گرفته
اين حکومت ديکتاتور و خودرأی اميد بست، ولی نفس های " عقالنيت"توان به 

  .به شماره افتاده آن به خوبی شنيده می شود
 روزآنالين: منبع
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 هاي آماده دارد  پنتاگون براي حمله احتمالي به ايران طرح: مولن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ژنرال مايک مولن، رئيس ستاد مشترک ارتش آمريکا، روز يکشنبه ضمن ابراز 
های آماده  نگرانی از پيامدهای حمله به ايران، اظهار داشت که پنتاگون، طرح

 .نظامی برای حمله به ايران را در اختيار دارد
ما در پنتاگون، «: ای در دانشگاه کلمبيا در نيويورک گفت مايک مولن در جلسه

برای حمله به (هايی  کنيم و قطعا گزينه ريزی می هميشه برای احتماالت برنامه
 «.موجود است) ايران

وی از رسيدن ايران به  »نگرانی»ژنرال مايک مولن همچنين اظهار داشت که 
ساخت بمب از اين است که ديگر کشورهای منطقه نيز به دنبال  »ظرفيت«

 .ساخت بمب خواهند رفت
قبول ! گويند، مولن کسانی هستند که می«: رئيس ستاد مشترک ارتش آمريکا گفت

 «.رسند به بمب می (به هرحال(کن؛ آنها
ای دارد که من  قبول کردن اين امر، پيامدهای ناخواسته«: مايک مولن افزود

 «.کنم همه ما به آن انديشيده باشيم گمان نمی
 (ساخت بمب(من نگرانم که ديگر کشورهای منطقه نيز به دنبال «: وی افزود

ای خواهند رفت؛  دانم که آنها نيز به دنبال سالح هسته بروند؛ در حقيقت، من می
 «.اين مارپيچ از جای بسياری بدی سردرخواهد آورد
از سوی ديگر من درباره «: رئيس ستاد مشترک آمريکا در ادامه تصريح کرد

ام؛ به خاطر پيامدهای  من در اين مورد خيلی علنی گفته. حمله به ايران نگرانم
 «.ناخواسته آن

 :ای ايران گفت ژنرال مايک مولن درباره اهميت ديپلماسی درباره پرونده هسته
ديپلماسی، توافق، تحريم، همه اينها، از ديدگاه من، بايد درنظرگرفته شوند تا »

 «.رود، تغيير دهد شايد ايران نظرش را درباره مسيری که می
 
 «کند های حمله به ايران را روزآمد می آمريکا طرح»

 
در همين حال، شبکه خبری سی ان ان به نقل از يک مقام دولت باراک اوباما که 
نامی از وی نبرده است، گزارش داده است، که پنتاگون و ستاد مشترک آمريکا 

 .ای ايران هستند های حمله احتمالی به تاسيسات هسته  در حال روزآمد کردن طرح
های حمله احتمالی  برپايه اين گزارش، از چندين هفته پيش، روزآمد کردن طرح

 .آغاز شده است
که رابرت گيتس، وزير دفاع گزارش داد روز شنبه روزنامه نيويورک تايمز، 

سياست آمريکا،   آمريکا، در ماه ژانويه، طی يادداشتی به کاخ سفيد درباره
 .ای ايران، ابراز ترديد کرده است درمورد برنامه هسته

گويد که وی در ماه ژانويه  يک روز پس از انتشار اين گزارش، رابرت گيتس می
يادداشتی را به شورای امنيت ملی آمريکا فرستاده است، اما اين يک يادداشت 

آمريکا در برابر ايران پرداخته  »های بعدی گام «نبوده و تنها به  »بيدار باش«
 .است

سياست   اين يادداشت، با محوريت» :رابرت گيتس روز يکشنبه در اين باره گفت
ريزی دفاعی  های بعدی ما در فرآيند برنامه فشار دولت آمريکا بر ايران، به گام
سازمانی بيشتری در  ن های ميا و تصميم  پرداخته، چيزی که درموردش، بحث

 «.های آينده نياز است ها و هفته ماه
بيدار «پيشتر نيويورک تايمز به نقل از يک مقام آمريکايی اين يادداشت را نهيب 

  .به کاخ سفيد توصيف کرده بود »باش
 
 

زاده، محسن ميردامادى و  شش سال زندان براى مصطفى تاج
 داود سليمانى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

زاده، محسن ميردامادى و داود سليمانى، سه تن از  دادگاه انقالب مصطفى تاج
اعضاى برجسته سازمان مجاهدين انقالب اسالمى و جبهه مشارکت را به شش 

سال محروميت از فعاليت در احزاب و مطبوعات محکوم کرده  ١٠سال زندان و 
 .است

دادگاه  ١۵به گزارش خبرگزارى ايسنا، بر اساس راى صادره از سوى شعبه 
انقالب اسالمى تهران، مصطفى تاج زاده، محسن ميردامادى و داود سليمانى هر 

به  »اجتماع و تبانى عليه امنيت ملى و فعاليت تبليغى عليه نظام«کدام به اتهام 
هاى سياسى و  سال محروميت از فعاليت ١٠شش سال حبس تعزيرى و 

 .اند مطبوعاتى محکوم شده
و  ۶١٠طلب با استناد به مواد  بر اساس اين گزارش اين سه شخصيت اصالح

اين قانون  ١٩مجازات اسالمى به مجازات زندان و با استناد به ماده  قانون  ۵٠٠
 .اند به محروميت از فعاليت در احزاب و مطبوعات محکوم شده

، شمار زيادى از اعضاى بلندپايه ١٣٨٨خرداد ماه  ٢٢بالفاصله پس از انتخابات 
دو حزب عمده اصالح طلب ايران شامل جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين 

اين دو حزب در انتخابات رياست جمهورى از .انقالب اسالمى دستگير شدند
 .ميرحسين موسوى حمايت کرده بودند

ها به نتايج انتخابات رياست جمهورى در ايران، دستگاه قضايى  در اوج اعتراض
هاى برجسته  شدگان و به ويژه شخصيت جمهورى شمار زيادى از بازداشت

 .هاى انفرادى به دادگاه آورده و آنها را به محاکمه کشيد طلب را از سلول اصالح
زاده که يکى از اعضاى برجسته سازمان مجاهدين  در اين ميان مصطفى تاج

آيد، و نيز محسن ميردامادى، دبير  انقالب اسالمى و حزب مشارکت به شمار مى
ماه زندان به طور  ٩کل حزب مشارکت در تعطيالت نوروزى پس از تحمل 

  .موقت آزاد شدند
زاده مدت زيادى از دوران بازداشت خود را در انفرداى و بندهاى متعلق  آقاى تاج

اند، براى  به سپاه پاسداران گذرانده، و آن گونه که اعضاى خانواده وى خبر داده
طلبان و نقد عملکرد سياسى  هاى تلويزيونى و اعتراف عليه اصالح انجام مصاحبه

خود تحت فشار بوده، اما در نهايت تن به اعترافات اجبارى و شرکت در 
 .هاى تلويزيونى نداده است برنامه

زاده، معاون سياسى وزارت کشور دولت محمد خاتمى، که در  مصطفى تاج
نخستين روزهاى پس از انتخابات خرداد ماه بازداشت شده بود، در دو جلسه 

برگزار شده دادگاه، به منظور نشان دادن اعتراض خود به روند دادرسى و وقايع 
پس از انتخابات، دفاعى از خود نکرد و از وکالى خود هم خواسته بود، از او 

 .دفاع نکنند
دادسراى عمومى و انقالب  ١۵بهمن خطاب به قاضى شعبه  ١٩وى روز دوشنبه 

هاى مکرر نيست و قاضى مى تواند  تهران گفته بود، نيازى به برگزارى دادگاه
 .حکم خود را صادر کند

طلب جبهه مشارکت نيز بالفاصله پس  محسن ميردامادى، دبيرکل حزب اصالح
شدگان پس از انتخابات که به  از انتخابات بازداشت شده و در دادگاه بازداشت

 »اقدام عليه امنيت ملى و فعاليت تبليغى عليه نظام«صورت جمعى برگزار شد به 
 .متهم شده بود

 ٣٠داود سليمانى، يکى ديگر از اعضاى شوراى مرکزى جبهه مشارکت نيز در 
  .خرداد سال گذشته و به فاصله يک هفته پس از انتخابات بازداشت شده بود

وى همچنين نماينده مجلس ششم و معاون دانشجويى دانشگاه تهران در دوره 
نقش مهمى در افشاى پشت  های منتشر شده، بنا بر گزارش  محمد خاتمی بود که

 .ايفا کرده بود ١٣٧٨ها به کوى دانشگاه در سال  شخصى پرده حمله لباس
دادگاه تجديدنظر تهران، محکوميت سهيل  ۵۴روز يکشنبه همچنين شعبه 

ها به نتايج انتخابات را  شده در جريان اعتراض محمدى، از دانشجويان بازداشت
  .از چهار سال زندان به سه سال حبس تعزيرى کاهش داده است
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به گزارش کلمه، محمدرضا نسب عبداللهی، روزنامه نگار شيرازی که خبر 
منتشر کرده بود،  کشف صندوق های رأی در کتابخانه شيراز را تير سال گذشته 

 .به دادگاه احضار شده بود“ نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومی”به اتهام 
دادگاه عمومی و جزايی شيراز پس از چند  ١٠٢روح اهللا قهرمانی رئيس شعبه  

قرار توقف ”جلسه رسيدگی به پرونده اين روزنامه نگار رای خود را مبنی بر 
 .صادر کرد“ تعقيب

در اين حکم آمده است که اتهام نشراکاذيب بدون وجود شاکی خصوصی قابل 
تعقيب نيست و مدعی العموم نيز بدون وجود شاکی خصوصی حق ورود به اين 

پرونده را نداشته و مراجع اعالم کننده و گزارش دهنده از جمله استانداری فارس 
صادر “موقوفی تعقيب“نيز شاکی خصوصی محسوب نمی شوند و بنابراين قرار 

 .می شود
معاون دادستان شيراز اين روزنامه نگار شيرازی را به دليل انتشار خبر کشف 
چهار صندوق رای که توسط اين روزنامه نگار در وبالگ شخصی اش منتشر 

 .متهم کرده است ”نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی”شده بود به 
اخبار مربوط به کشف چهار صندوق برای نخستين بار در تاريخ دهم تير ماه 

منتشر شد و همراه با چاپ تصاوير بازديد استاندار و ) ٢٠٠٩اول ژوئيه ( ١٣٨٨
امام جمعه شيراز از ساختمان نيمه تمام کتابخانه مرکزی شيراز، از وجود چهار 

 .در محل اين کتابخانه حکايت داشت“ رها شده و شمارش نشده”صندوق رأی 
خبر اين رويداد برای نخستين بار توسط محمد رضا نسب عبدالهی و با انتشار 

تصاوير آن در وبالگ شخصی او، مورد توجه قرار گرفت و با واکنش فرماندار 
 .شيراز مواجه شد

بر ”: در گفت و گو با ايرنا گفت (تير ١٢(ابراهيم عزيزی، فرماندار شيراز  
اساس دستورالعمل وزارت کشور، پس از اعالم نتايج و گذشت مدت زمانی 

مشخص و نيز بعد از امحای آرای دريافت شده، سه صندوق و محتويات آنها 
 ”.پلمپ و به عنوان سند ملی به مرکز اسناد ملی منتقل می شود

 احضار به دادگاه انقالب
در همين حال نسب عبداللهی در پرونده ديگری از سوی شعبه اول دادگاه انقالب 

 .اسالمی شيراز احضار شده است
“ تبليغ عليه نظام”فروردين و به اتهام  ٣١اين روزنامه نگار بايد روز سه شنبه 

 .در دادگاه حاضر شود
معاون دادستان شيراز در اين پرونده با صدور کيفرخواست،نسب عبداللهی را به 

علت مصاحبه با تلويزيون های خارج از ايران در زمان ناآرامی های پس از 
فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری “انتخابات سال گذشته رياست جمهوری، به 

 .متهم کرده است“اسالمی و به نفع گروه های مخالف
در جلسه روز سه شنبه اين روزنامه نگار بايد آخرين دفاع را در برابر اين اتهام 

 انجام دهد
 

 يك دانشجوي دانشگاه عالمه طباطبايي به سه سال حبس محكوم شد
 
 
 
 
 
 
 

آرش صادقی، دانشجوی دانشگاه عالمه طباطبايی به سه سال  –خبرگزاری هرانا 
 .حبس محکوم شد

سال حبس تعزيری آرش آه در شعبه  3يكی از دوستان آرش صادقی حكم   گفته 
دادگاه انقالب به رياست قاضی مقيسه صادر شده است مربوط به فعاليت های  28

او در دانشگاه امير آبير و در ذيل اتهاماتی همچون اعتراض به خاآسپاری شهدا 
و همچنين شرآت در تجمعاتی آه در حمايت از دانشجويان زندانی امير 

 .آبيربرگزار می شده، بوده است
  

زندان اوين نگهداری می شود و  240صادقی هم اآنون در سلول انفرادی در بند 
 .درارتباط با پرونده جديدی در مورد حوادث پس از انتخاب بازجويی می شود

گفتنی است، صادقی که پيشتر دانشجوی دانشگاه امير کبير تهران بوده و سال 
گذشته به دليل مسائل سياسی از اين دانشگاه اخراج شده است در روز عاشورا 

 .نوروز به مرخصی آمد  ماه زندان در آستانه٣بازداشت شده بود و پس از 
دوباره  فروردين سال جاری از سوی ماموران امنيتی  ١۵در روز  سپس وی  

 .بازداشت شد

هرانا؛ كشتار دو تن ديگر از شهروندان مناطق مرزي توسط 
 نيروهاي انتظامي

 
 
 
 
 
 
 
 

فروردين ماه، در پی تيراندازی نيروهای  26روز پنج شنبه  -خبرگزاری هرانا 
اهل " خبات"انتظامی در مناطق مرزی شهر مريوان، دو شهروند به نام های 

؛ "سنندج"اهل شهر " کيومرث"از توابع شهر سرو اباد و " رزآو " روستای 
 .کشته شده اند

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، کيومرث به دليل تيراندازی نيروهای انتظامی به 
 . شدت زخمی شده و پس از گرفتار شدن در يک رودخانه مرزی، کشته می شود

شايان ذکر است که کشتار شهروندان مرزنشين در مناطق غربی توسط نيروهای 
انتظامی متداوم است و اين درحاليست که مرز شرقی کشور که در آن موادمخدر 
 .به شکل عمده ای قاچاق می شود در مقايسه با مناطق غربی بسيار امن تر است

 

 دادگاه شكايت موسوي از روزنامه ايران امروز برگزار 
 مي شود

 
 
 
 
 
 

 
) دوشنبه(کاوه اشتهاری، مديرمسئول روزنامه ايران امروز  -خبرگزاری هرانا 

با شکايت ميرحسين موسوی، نامزد معترض به نتيجه انتخابات به دادگاه احضار 
 .شد

ارديبهشت ماه  6دادگاه شکايت خاتمی از اين روزنامه دولتی روز  همچنين 
 .برگزار می شود و اشتهاردی برای اين شکايت نيز به دادگاه فراخوانده شده است

دادگاه عمومی تهران با نقض  1083شعبه  به نوشته روزنامه ايران، همچنين    
قرار صادر شده از سوی شعبه دوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، شکايت 

 .مهدی هاشمی عليه مديرمسئول روزنامه ايران را وارد تشخيص داد
تشکل  220کاوه اشتهاردی در اين پرونده به دليل انتشار خبر نامه سرگشاده 

افترا، نشر اکاذيب و انتساب بزه »دانشجويی خطاب به دادستان کل کشور، به 
 متهم شده است »فساد اقتصادی به فرزند رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام

 

اعتراض نماينده دادستان به حكم منع تعقيب روزنامه نگار 
 شيرازي

 
 
 
 
 
 
 
 

برای يک روزنامه نگار اهل شيراز که به دليل انتشار خبر   -خبرگزاری هرانا 
محاکمه شده بود،از سوی “ نشر اکاذيب”کشف صندوق های رای و به اتهام 

صادر شده اما نماينده دادستان اين حکم را نپذيرفته و به “منع تعقيب“دادگاه، حکم
 .آن اعتراض کرده است
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 اعدام دو زنداني بلوچ 
 انجمن فعاالن حقوق بشر بلوچستان 

 
 

 
 

 : اخبار روز
انجمن فعاالن حقوق بشر بلوچستان به نقل از منابع محلی خبر داده است دو 

زنداين لوچ زاهدانی به اسامی فيض اهللا و نظراز طايفه براهوئی صبحگاه شنبه 
 . فروردين در زندان کرمان به دار آويخته شده اند ٢٨

 . بنابر اين گزارش از اتهامات اين افراد هنوز اطالعات دقيقی در دسترس نيست
رژيم برای جلوگيری از ادامه افشای سياست نسل کشی و : اين گزارش می افزايد

جلوگيری از بروز اخبار اعداميان در بلوچستان مدتيست که دست به تاکتيک 
های جديدی زده و زندانيان بلوچی محکوم به اعدام را برای اجرای حکم به 

 . انتقال ميدهد... ) يزد و , هرمزگان، خراسان و کرمان(استانهای همسايه 
 

 قتل دو زنداني توسط نيروهاي گارد ويژه زندان اروميه 
 : هرانا

فروردين ماه، دو زندانی به وسيله ی ضرب و شتم  ٢٩روز يکشنبه مورخ 
 . زندان اروميه، به قتل رسيدند ١١و  ٩گارد ويژه در بند 

بنا به اطالع گزراشگران هرانا، ظهر روز گذشته يک زندانی غير عادی به 
 . نام ايرج غم انگيز به داليل نامعلومی توسط گارد زندان به قتل رسيد

بر همين اساس، عصر يکشنبه، ديگر زندانيان به محض مطلع شدن از اين 
موضوع دست به اعتراض زدند که در اين زمان گارد ويژه، به فرماندهی 

به منظور مقابله با اعتراضات به ميان آمد و به ضرب و شتم " اکبر پيشه ور"
 . زندانيان پرداخت

نيز بر اثر ضربه ی " سيف الدين يحبی زاده"در پی درگيری به وجود امده، 
 .باتوم گارد ويژه به سرش به قتل رسيد و در دم جان باخت

 

 بازداشت و ضرب و شتم شبان يك كليساي خانگي در كرج 
  

، تعدادی از افراد لباس شخصی که ١۶:٣٠فروردين ماه در ساعت  ٢۵روز چهارشنبه 
خود را ماموران اداره اطالعات معرفی کردند در يورش به يک کليسای خانگی در کرج 

را مورد ضرب  "بهنام ايرانی"ضمن تهديد افراد حاضر در آن محل، شبان اين جمع به نام 
  .و شتم و ناسزا قرار داده و ضمن بازداشت، وی را به مکان نامعلومی منتقل کردند

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، ماموران امنيتی هنگام هجوم به جمع مذکور، مسلح به 
سالح گرم و اسلحه کمری بودند و ضمن بازجويی، از کليه ی افراد حاضرخواسته شد فرم 

هايی را با سواالتی مبنی بر چگونگی و اينکه توسط چه کسی به مسيحيت گرويدند و هم 
  .چنين هدفشان از اين گرايش چه بوده و چه کسی آنان را تعميد داده است؛ پر کنند

هم چنين به کليه ی افراد ضمن تهديد مبنی بر اينکه در يک جلسه غير قانونی کليسايی 
شرکت کرده اند، تاکيد نمودند که در روزهای آينده با تماس با آنان جهت پاسخگويی و 

  .بازجويی بيشتر به اداره اطالعات کرج مراجعه نمايند
اين جمع ده نفره از جوانان مسيحی ساکن کرج به دور از هرگونه جريانات و رويدادهای 

  .سياسی و مطابق با آيين مسيحيت، تنها به انجام مراسم مذهبی می پرداختند
گفتنی است ماموران امنيتی پس از بازداشت و انتقال بهنام ايرانی به مکانی نامعلوم ، 

بالفاصله در همان روز به منزل مسکونی ايشان واقع در کرج مراجعه نموده و به دليل 
عدم حضور هيچ يک از اعضاء خانواده، اقدام به شکستن در و قفل خانه کردند و ضمن 
تفتيش و بازرسی و تخريب برخی لوازم منزل، وسايل شخصی ايشان را ضبط و با خود 

  .برندند
هم چنين تا به حال پيگيری ها و مراجعات مکرر خانواده ی آقای بهنام ايرانی به اداره 

اطالعات کرج، نتيجه ای در بر نداشته و خبری مبنی بر نوع اتهام و محل نگهداری وی 
به دست نيامده است اما شنيده ها حاکی از آن است که ايشان در حال حاضر در اداره 

  .اطالعات، واقع در انتهای خيابان ششم گوهر دشت نگهداری می شود
در پی يورش های گسترده به  ١٣٨۵شايان ذکر است پيش از اين نيز نامبرده در سال 

شهروندان مسيحی در تهران، کرج و رشت، از سوی نيروهای امنيتی دستگير و مدت يک 
سال حبس تعزيزی از سوی  ۵ماه را در بازداشت بسر برد و پس از محکوم شدن به 

 .دادگاه انقالب، از زندان آزاد شد

 هشدار درباره تحريم هاي اقتصادي 
  ۵+١نامه سرگشاده مادران صلح ايران به سران کشورهای 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مادران صلح ايران در نامه ی خود نوشته اندبه طور جدی خواستار آنند از هر  •

 ...اقدامی که هزينه آن را مردم ايران خواهند پرداخت، پرهيز شود 
مادران صلح ايران نامه ی سرگشاده ای خطاب به سران کشورهای : اخبار روز

منتشر کرده و خواهان آن شده اند از هر اقدامی که به ضرر مردم ايران  ١+۵
 .تمام شود، خودداری کنند

 :متن اين نامه ی سرگشاده در زير آمده است
 

 عاليجنابان
ما جمعی از مادران ايران از اقوام، باورها و مذاهب مختلف هستيم که بدين 

وسيله نگرانی خود را درباره تصميم های مخاطره آميز شما در خصوص تحريم 
 .های تحميلی بر مردم ايران ابراز می داريم

 عاليجنابان
امروز شما همراه ديگر قدرت های اقتصادی بزرگ جهانی با بيان تهديد آميز 

شما نيک می دانيد مخاطب شما تنها حکومت . درباره کشور ما سخن می گوييد
ايران نيست، بلکه طرف اصلی شما مردم ايران اند که قربانی مظلوم کشمکش 

به خاطر داشته باشيم که بيشترين . های قدرتمندان خشونت پيشه قرار می گيرند
 .قربانيان تحريم های عراق کودکان و غيرنظاميان بودند

دارو، تجهيزات پزشکی، بنزين، (شما با چه منطقی با تحريم کاالهای اساسی 
مردم ايران را در مضيقه قرار می دهيد؟ در ....) ماشين آالت سنگين، هواپيما و

حالی که امروز ثابت شده است که جوامع بشری بيش از هر وقت ديگر در نوعی 
همبستگی و وابستگی به يک ديگر قرار گرفته اند و هيچ کشوری بی نياز از 

 .ديگر کشورها نيست
شما نيک می دانيد که تحريم های اقتصادی مانع از دستيابی به تسليحات نظامی و 
پيشبرد برنامه های جنگ طلبانه نمی گردد، بلکه فشار سنگين هزينه های هنگفت 

 .بازار سياه ناشی از اين تحريم ها را مردم محروم بايد بپردازند
ما به ضرورت گفت و گو برای رفع مناقشات ميان دولت ها باور داريم، هم چنين 
معتقديم صلح و آزادی و امنيت، حق طبيعی همه ملت هاست، در حالی که تحريم 

دغدغه های ملی ... های اقتصادی با افزايش فقر، فساد، بيکاری، تورم و
آزاديخواهانه را فردی و شخصی می کند و تحقق دمکراسی را به تأخير می 

 .اندازد
 عاليجنابان

جنبش های اجتماعی يک صد ساله گذشته به ويژه جنبش مدنی اخير مردم ايران، 
بيانگر اين نکته است که ايرانيان پرداخت هزينه برای دستيابی به دمکراسی و 

توسعه را به جان پذيرفته اند و البته از همدلی افکار عمومی جهانيان با روی باز 
 .استقبال می کنند

تحريم ها و فشارهای اقتصادی، ملت ايران را از تحقق آرمان های حق طلبانه 
 .خود بيش از پيش باز می دارد

به خوبی می دانند که دخالت ها و فشارهای اقتصادی آنها  ۵+١سران دولت های 
در باز توليد فضای سرکوب و خشونت و ناکامی دمکراسی در ايران و 

 .کشورهای منطقه مهم ترين نقش را ايفا می کند
مادران صلح ايران به طور جدی خواستار آنند از هر اقدامی که هزينه آن را 

 .مردم ايران خواهند پرداخت، پرهيز شود
 

 مادران صلح ايران
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 مصاحبه ها و مقاالت

اجازه مي خواهم حاال آه به مساله فقدان رهبري و خطرات ناشي از آن اشاره 
شد، در عين پشتيباني از چهره هاي مقاومت آقايان موسوي و آروبي، انتقاد و 
گله اي تند اما دوستانه هم از ايشان به ويژه نسبت به آقاي موسوي داشته باشم 

انتقادم به خرافه نادرستي است آه توسط ايشان در دهان ها افتاد و متاسفانه بسيار 
 .اين خرافه آه در جنبش سبز هر آس براي خودش رهبر است. گشت

اين حرف آموزه اي نادرست است چرا آه رهبری برآمده از توان و کارشناسی 
. نه خير شما بفرمائيد: ويژه ای است، نه همچون تعارف بر سر سفره غذا که

تصور آنيد زماني آه زنده ياد ندا آقاسلطان در خون خود مي غلتيد او را نزد 
در اين جنبش ! او را نزد من نياوريد: پزشكي برند و وی از سر فروتنی بگويد

هر آس براي خودش پزشك و جراحي عاليقدر است و او را به دست هر که می 
. مي بينيد اين حرف چقدر ناراحت آننده و آشوب دهنده است! خواهيد بسپاريد

 . ادب و خوش آمدگويی يک چيز است و کار سياسی چير ديگر

از همين رو انتقاد به آقاي . رهبري سياسی هم، توانمندی و کارشناسی می خواهد
موسوي وارد است آه اين تفكر نادرست را در ذهن ايرانيان و جوانان آه استعداد 
بيشتري براي پذيرش حرفهاي ناآزموده و تجربه ناشده دارند انداخت که گويا يک 

جنبش به صرف آن که مردمی است می تواند بدون رهبری و سازماندهی به 
 . پيروزی برسد

اجازه دهيد از راه همين گفتگو آه به کوشش شما جوانان انجام مي شود اين پيام 
را بدهم آه مساله رهبري مهمترين مسله جنبش است و اين حرف آه جنبش بدون 

اين . رهبر مي تواند به سرمنزل مقصود برسد نادرست و به غايت اشتباه است
حرف آه هر آسي مي تواند رهبر يك جنبش گسترده باشد جز مسكن و خواب 
آوري بيش نيست و همچون شرابي است آه اذت زودياب اش صبح خماري به 

. بهمن درپی سرمستي های خيابانی پيش از آن 22مثل صبح خمار . دنبال دارد
باور به پيروزی يک جنبش بدون رهبری و نيز سازماندهی، گيرم که بسياران از 

مردم هم بدان پيوسته باشند، هم از ديگاه نظري نادرست است وهم به لحاظ 
 . چنين باوری هيچ نمونه ای در تاريخ ندارد. عملي

 

. از رهبری بگذريم و به رويارويی مردم با قدرت بپردازيم: سعيد قاسمی نژاد
بهمن امسال و نيز جشن چهارشنبه سوری پس از آن  را  22تحليل تان درباره 

 . با ما در ميان بگذاريد

از جمله پيامدهاي ناگوار فقدان رهبري، آارنامه تنك مايه خيزش : جمشيد اسدی
بهمن امسال بود آه بسيار آم مايه تر از خيزش هاي قبلي و آمتر از  22مردم در 

به نظرم وقايع اين روز را بايد به عنوان مقطعي از يك . حد انتظار مردم رخ داد
شايد اين بار جنبش سبز دوری از نبرد را به . مبارزه بلند مدت درنظر گرفت

ارتجاع باخت اما مبارزه ادامه دارد، مبارزه اي آه متشكل از نبردهاي گوناگون 
 . است

اما از تجربه اين روز مي توان درس هايي گرفت يكي اين آه ارتجاع با چنگ و 
شاهد بوديم آه . دندان در مقابل آوچكترين مقاومت و خيزش مردم خواهد ايستاد

با تمام امكانات مالي و نظامي آه دارد نيروهاي خود را از اقصي نقاط آشور 
آورده بود تا به جهانيان نشان دهد آه به مناسبت اين روز تعداد زيادي جمع 

حمله و يورش شديد نيروي انتظامي ولباس شخصي به مردم را نيز . خواهند شد
شاهد بوديم آه مثال نمادين اش هم آسيب هايي بود آه به بستگان موسوي و 

اگر هم باشد . اما اين را نمي توان موفقيت رژيم محسوب آرد. آروبي وارد شد
 .تنها محدود به نبردي است از نبردهاي بسيار در مبارزه اي بلند مدت

بهمن روز سالگرد پيروزی اتقالب اسالمی نشان داد که حاکميت تا چه حد  22
اين را بعضی به عنوان . برای کنترل و سرکوب نيروهای خود را بسيج کرده بود

اما اگر هم چنين باشد، اين موفقيتی است موردی و . موفقيت رژيم تلقی کرده اند
حتی ممکن است . مقطعی و رژيم نمی تواند هيچ اميدی به تداوم آن داشته باشد

جنبش در جان و انديشه خود بيشتر از رژيم ببرد و در عمل با خشونت و تندروی 
قدرت او . بايد دانست که مستبد از همه می ترسد. به رژيم واکنش نشان دهد

خامنه ای هم همچون هر مستبد . ظاهری است و بستگی به ترس شهروندان دارد
دست کم از اين می لرزد که حتی می ترسد که پس از . ديگری با ترس می زيد

رفسنجانی، کروبی، موسوی، خاتمی و بسيآری ديگر چه کسی از ميان 
 . پيرامونيان و همراهان اش به اردوی مخالف خواهد پيوست

بهمن می گيرد بسيار پر ارزش  22درسی که جنبش سبز از تجربه پر اشتباه 
 اگر اين . اما بايد دانست که مردم چه درسی از اين تجربه ناکام گرفته اند. است

 چگونه جنبش سبز پيروز خواهد شد؟

 !از خيابان تا برهم زدن توازن قوا -2
 گفتگوی سعيد قاسمی نژاد با جمشيد اسدی

 

 

 

 

 

در بخش پيشين گفتگو به رهبری جنبش سبز و به ويژه : سعيد قاسمی نژاد
کمبودهای چهره های فرانشين جنبش سبز چون آقايان موسوی و کروبی و 

خاتمی اشاره داشتيد، آيا فكر نمي آنيد اين عدم تصميم گيري رهبران ماحصل 
وضعيت بن بستي است آه در آن قرار گرفته اند؟ به نظرم آقاي خامنه اي هم از 

حال به نظر مي رسد . اين وضع مطلع است آه تن به هيچ مذاآره اي نمي دهد
رهبران جنبش دو راه بيشتر نداشته باشند، يا خواستار آن شوند آه مردم بيش 

از اين ادامه ندهند و به خانه هايشان بازگردند و يا خواسته اي فراتر از آنچه تا 
به امروز مطرح بوده را درنظربگيرند آه با توجه به پيشينه ايشان آمي قابل 

پيش بيني است آه چندان به تغيير و تحول بنيادين در نظام آنوني عالقمند 
تا چه . نباشند و جز پاره اي حرفهاي آلي برنامه استراتژيكي هم ارايه نمي دهند

حد فكر مي آنيد اين عدم تصميم گيري ناشي از وضعيت بن بستي است آه 
 هويت تاريخي رهبران جنبش در آن سهيم است؟

ببينيد در اين آه آقاي خامنه اي هرگونه مذاآره يا باج دادن را رد : جمشيد اسدی
براي فهم اين موضوع هم . آرده و پس از اين هم رد خواهد کرد ترديدي نيست

آقاي خامنه اي از زمان تكيه زدن بر . نبايد منتظر آخرين سخنرانی های وی بود
مسند رهبري در هيچ موردي با مخالفان خود به سازش و مذاآره و مصالحه 

با اين وجود، اين به معني آن نيست آه . از گذشته درس بگيريم. ننشسته است
آقاي خامنه اي چون . وی هيچ گاه و در هيچ شرايطی تن به مذاآره نخواهد آرد

. تا به آنون قدرت فرادست را داشته و دارد نيازی به مذاآره و مصالحه ندارد
براي حفظ قدرت خود و همرزمان شان هم به زمين نشستن اقتصاد و ديپلماسي 

 . آشور مساله قابل توجهي نبوده اند

اما اگر روزي جنبش سبز داراي رهبرشود و سازمان يابد و قدرتی از خود 
نشان دهد آن گاه خواهيد ديد چگونه همين آقای خامنه ای و همدالنش شتابان به 

آقای . مخالفان خود پيشنهاد نشستن بر سر ميز مذاآره و مصالحه را خواهند داد
خامنه ای تا وقتي آه قدرت خود را در خطر نبيند و احساس آند آه قادر به 

اين منطق تمامي . آنترل آشور است بديهي است آه تن به مذاآره نخواهد داد
هيچ مستبدي در جهان بطور طبيعي آماده مذاآره . مستبدان در جهان است

بايد توازن قوا به گونه . ومصالحه نيست آه اگر چنين بود اصال مستبد نمي شد
 . اي باشد آه آن را بپذيرد

 

 و همين هم باعث ضعف رهبری جنبش است؟: سعيد قاسمی نژاد

جدا از . ناتوانی رهبري جنبش به علت موضع سرسختانه آقاي خامنه اي نيست
سرسختی حاکم مستبد، اين بر رهبري جنبش است که راه و روش مبارزه را به 

نظر به موضع . اينگونه است آه يك رهبر شناخته مي شود. مردم نشان دهد
سرسختانه آقاي خامنه اي و شرکای پاسدارش ـ و اينکه روشن نيست چه کسی 
. از اين دو رهبر ديگری است ـ اين بر رهبري جنبش است که پيشنهاد آار دهد

يعنی چه که چون آقاي خامنه اي موضع سرسختانه اي اتخاذ آرده پس آار 
 .بيشتري از دست ما ساخته نيست

به گمانم چهره هاي مقاومت، يا نقش و وظيفه رهبري را نشناخته اند يا اگر 
روزي آه اين مهم انجام شود سد . شناخته اند آن را براي خود نپذيرفته اند

بزرگي از پيش پاي جنبش سبز و بلکه جنبش آزاديخواهی مردم ايران برداشته 
امروز مشكل اصلي جنبش در نبود رهبري اي است آه از تصميم . مي شود

گرفتن نترسد و بداند آه مالك سنجش آارنامه او نه ميزان مردم پسندي و 
 . محبوبيت، آه ميزان موفقيت در آار و نزديك شدن به هدف است
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خب زمانی که اصالح طلبی، حاال به هر نسبت و گستره ای، عمدتا از دورن 
نظام بر می آمد و هيچ جنبش مردمی و مدنی درخور ديگری هم وجود نداشت، 
. صالح نبود که اصالح طلبان در برابر رفرميست های برآمده از نظام بايستند

زيرا در اين صورت سنگر مقاومت در برابر ارتجاع سرسخت از ميان می رفت 
خرداد  22اين بود تا کودتای انتخاباتی . و دست کم به شدت ضعيف می شد

 . و دو پيآمد مهم پس از آن 1386

پيش از کودتا، آن . پيآمد نخست، حضور گسترده اعتراضی مردم در خيابان بود
قتل های فجيع زنجيره ای اتفاق افتادند و اما مردم به خيابان نريختند و واکنشی 

، دانشجويان مظلوم در خوابگاهشان 1378در تيرماه سال . سزاوار نشان ندادند
وحشيانه سرکوب و کشته شدند و با اين وجود مردم اعتراضی درخورند اين 

 .جنايت نکردند

اما پس از کودتای بی شرمانه که بازهم احمدی نژاد را به کاخ رياست جمهوری 
فرستاد، ورق برگشت و مردم نه تنها حق خود خواستند و رای خود جستند، بلکه 

 . به پشتيبانی از از زندانيان، قلم به دستان و دانشجويان نيز شعار سر دادند

پيامد دوم، دشمنی آشکار و مسلحانه حاکميت نه فقط با انتخابات نيم بند خودشان، 
اين جا ديگر جناح سرسخت تفاوتی ميان . بلکه با هر گونه ندای دگرباش بود

. قايل نبود" دشمن"و رضا پهلوی و جمهوری خواه " خودی"کروبی و موسوی 
همه اين ها دشمن نظام ارزيابی شدند و جناح حاکم تا سر حد به بند کشيدن و حتی 

 .پيش رفت"  خودی"کشتن خويشاوندان ياران تا ديروز 

، نه تنها حاکميت نظام ديگر 1386خرداد  22پس از . سخن کوتاه کنم و جمع زنم
جايگاه اصالح طلبی، حتی به شکلی محدود و خجول، نيست، بلکه آشکارا سنگر 

سرسختان سرکوب گری است که در برابر کوچک ترين درخواست احترام به 
در برابر اين، حاال ديگر جنبش . رای و آزادی، می گيرند و می بندند و می کشند

مردمی  داريم که در پی دستيابی به حق و آزادی است و برای آن پيگيرانه به 
 . خيابان می آيد و ارتجاع را به چالش می کشد

اما در ! آين من همچنان اصالح طلب هستم؟ آری: حال باز گرديم به پرسش شما
از يک سو، ديگر هيچ اميدی به برآمدن کوچک . چارچوب داده های سياسی نو

ترين نسيم اصالح طلبی از کوی و برزن حاکميت سرسخت و سرکوب گر نظام 
ندارم و از سوی ديگر حضور مردم در خيابان را زين پس کليد و بلکه تنها کليد 

 . بسزای اصالح طلبی و آزادی خواهی می دانم

در پرتو اين، اين که کدام تعريف از واليت فقيه می تواند با دموکراسی همخوان 
باشد، يا اين که برای اصالح طلبی آيا کماکان می توان به جناحی در حاکميت 

جمهوری اسالمی اميدوار بود و مانند اين ها، ديگر هيچ کدام نگرانی  فکری من 
به گمانم جنبش سبز هم ديگر نبايد دغدغه جناحی در دل حاکميت را داشته . نيستند
زير اگر هنوز هم جناحی در حاکميت در پی اصالح طلبی باشد، ديگر نيرو . باشد

زين پس می بايستی اصل رويارويی با حاکميت را پذيرفت ـ . و قدرتی ندارد
 .گيرم به شکل مسالمت آميز

چرا که از چنين ديدگاهی، هر گاه که ارتجاع ! آيا اين براندازی است؟ نه
سرسخت حاکم اصل گفتگو و مذاکره برای برپايی دموکراسی را پذيرفت، بهتر 

اما کار ما ديگر اين . آن است که برای ايران، ما هم  بر سر ميز مذاکره بنشينيم
نيست که به جای حکومت اسالمی فکر کنيم و به اسم اصلالح طلبی، پاسدار 

پاسداشت نهادهای واليت فقيه و شورای نگهبان و از ايد . امتيازات اش باشيم
اين دغدغه فکری کسانی است که دل در . دست، ديگر مشکل جنبش سبز نيست

اگر جنبش سبز به روشنی در توازن قوا برتری پيدا کند، . گرو اين نهادها دارند
آنگاه می توان سر ميز مذاکره نشست و برون رفتی جست که هم مشکل استبداد 

برانداز نيستم، چون مشکلی ندارم . را حل کند و هم آبروی حاکميت را نگه دارد
که در ازای برپاداشت دموکراسی و حقوق بشر در ايران، نهاد رهبری هم به 

اما مبارزين در شيلی هرگز به جای . مانند شيلی. شکل نمادين نگه داشته شود
 .پينوشه نيانديشيدند و استراتژی برنگزيدند که پينوشه هم راضی باشد

جناح حاکميت سرسخت در هيچ موردی سازش نمی کند و نخواهد کرد، مگر در 
 .اين مهم را هرگز نبايد فراموش کرد. برابر زوری که آنرا هماورد خود بداند

 

و در آخر چه افقي را براي جنبش سبز پيش بيني مي آنيد؟ آيا فكر مي آنيد اين 
جنبش فروخواهد نشست؟ چه توصيه و راهكاري براي تقويت و از پا ننشستن 

 آن داريد؟

 

درس مربوط به رهبری، راه و طريق مبارزه و نيز ضرورت سازمان يافتن 
بهمن درسي  22نيروها باشد، آنگاه به جرات می توان گفت که جنبش سبز از 

 .بزرگ برگرفته است

چرا که به . البته سازمان دهی مبارزان و شهروندان ناخرسند، کار آسانی نيست
دليل فروپاشی ايده ئولوژی های سياسی، سازمان دهی نيز به طريق گذشته موفق 

ارزش ها و گفتمان های تازه ای هم که مورد اقبال مردم قرار گرفته . نخواهد بود
مثال جنبش اعتراضی مردم ما . اند هنوز سازمان دهی ويژه خود را باز نيافته اند

به کمک فنآوری های اطالعاتی و مخابراتی نو به شکل خودبجودی  و خودجوش 
اما همان گونه گه شرحش رفت بدون رهبری و سازمان . گسترده و همه گير شد

 . دهی، حتی چنين جنبش و بپاخيزی کسترده ای نيز موفق نتواند بود

بيرون آمدن مردم در روز چهارشنبه سوری دو ويژگی ! اما چهارشنبه سوری
اول آنکه ايم بدون استراتژی و برنامه اعالم شده از طرف رهبری بود و . داشت

دوم اينکه اين حرکت نيز به . مردم به صورت خودجوش وارد خيابان ها شدند
 .آبان نبود13گستردگی حرکات روز عاشورا و 

زيرا جنبش رهبری و . به هر حال در مورد جنبش سبز جای نگرانی هست
در چنين حالتی بيم آن هست که نيروها . استرتژی و برنامه سياسی مشخص ندارد

مردم از . خطر ديگر خسته شدن مردم از کار بی ثمر است. هرز روند
سلحشوری بی نتيجه و بدون دست آورد سياسی و اجتماعی خسته خواهند شد و 

 .شايد کنار کشند

 

 درس ديگری هم می توان برگرفت؟: سعيد قاسمی نژاد

. البته و آن هم مربوط به تفاوت ميان ميدان مبارزه عملی و وجدان عمومی است
ارتجاع هر چه در ميدان مبارزه بيشتر بزند و ببندد و بکشد، در ميدان وجدان 
از . عمومی بيشتر خواهد باخت و مردم در دل و جان از آن بيشتر خواهند گسست

بهمن در بلند مدت به سودش نيست و  22اين رو اين پيروزي مقطعي ارتجاع در 
حتي به نظرم وقايع اين روز باعث لطمه . باعث لطمه بيشتري به آن خواهد شد

زيرا جنبش بيش از گذشته در فكر و . بيشتري به حاآميت ارتجاعي در آشور شد
باطن از رژيم بريد و در عمل هم امكان دارد از اين پس با خشونت و تندروي 

يعني ممكن است در فكر و آردار نسبت به . بيشتري به رژيم واآنش نشان دهد
يافتن راه حلي درون نظام براي خواسته ها و آرمان هاي مشروعش آه جز 

البته به . آزادي و دمكراسي نيست نااميد شده و روي به گزينه هاي ديگري آورد
 .گمانم به صالح جنبش نيست آه به آن دچار شود

 

با اين تحليل ها، آيا همچنان خود را اصالح طلب می دانيد؟ : سعيد قاسمی نژاد
اصالح طلبی . خرداد توضيحاتی بدهيد22در مورد اصالح طلبی پس از کودتای 

را اکنون به دوگونه اصالح طلبی  پارلمانتاريستی و اصالح طلبی مبتنی بر 
 مقاومت مدنی تقسيم می کنند، نظر شما در اين مورد چيست؟

من وارد تقسيم بندی شما نمی شوم، چرا که من  دو گونه اصالح : جمشيد اسدی
طلبی شما، پارلمانتاريستی يا مقاومت مدنی، را متضاد نمی دانم و بلکه بر اين 

اما اجازه دهيد در پاسخ به پرسش شما ديدگاه . باورم که می توانند مکمل هم باشند
اما بر اين . آری، من همچنان خود را اصالح طلب می دانم. خود را بيان کنم

خرداد تفاوت  22باورم که چون داده های سياسی پيش و پس از کودتای انتخاباتی 
بسيار کرده اند، به ناچار استراتژی اصالح طلبی هم نمی تواند پس از کودتای 

اما داده های سياسی در چه موردی تفاوت . خرداد همچون پيش از آن باشد 22
 کرده اند؟

خرداد، اصالح طلبی عمدتا از درون نظام بر می 22پيش از کودتای انتخاباتی 
در آغاز، اصالح طلبی بسيار کم توان و کم ادعايی به شکل سياست استحاله . آمد

اين درست که چنين . در زمان رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی پديدار شد
اما هر چه بود در آن زمان جنبشی در . اصالح طلبی بسيار خجول و کم رمق بود

جامعه مدنی وجود نبود و به هر حال جناح رفسنجانی سدی بود در برابر جناح 
محافظه و بسيار خطرناک ديگر در درون نظام که به جای جمهوری، حکومت 

 .  اسالمی می خواست

بود که باز هم از دورن نظام  1376موج بعدی اصالح طلبی، جريان دوم خرداد 
اين موج بسيار گسترده تر و .  بر آمد و به رياست جمهوری محمد خاتمی انجاميد

 .تاثير گذارتر از موج نخست، اما کماکان پايين تر از خواست مردم بود
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استبداد و بيداد همه گير جمهوری اسالمی متوجه همه شهروندان ايرانی است و 
از همين روست که جامعه ايرانی سال هاست که به سرسختان حاکم واکنش نشان 

زمانی پرچم . گيرم روزی نويسندگان پيشآهنگ بوده اند و روزی زنان. داده است
 .به دست دستمزد بگيران بوده و زمانی در دست دانشجويان

در اين جنبش . جوان يا پير ناميدن جنبشی اجتماعی نادرست و بلکه ناميمون است
کم ترين زيان، غرور و . اجتماعي، جايگاه جوانان را نبايد ويژه و خاص آرد

افزون بر اين، جوانان، به عنوان . نخوت و خودباختن خود اين جوانان است
بخشی از سربازان و سرداران اين مبارزه، خود بايد بدانند آه بي تجربگي و 

آارناآزمودگي شان آه تقصير خودشان هم نيست، مي تواند صدمه هاي بسيار به 
 . جنبش بزند

 

 ...عقب گرد يا ”  هاي مختلف زنان نشست همگرايي سبز گروه “
 شادی امين

 

 

 

 

 

 
حوادث بعد از انتخابات و حضور چشمگير زنان در اين اعتراضات باعث شکل 

در اين مباحث هر يک . گيری يک سلسله مباحث در ميان فعالين جنبش زنان شد
از اين فعاالن چه در داخل ايران و چه خارج از ايران سعی کرده بودند با توجه 
به تجربيات خود و درکشان از جنبش زنان و مطالبات آن، رابطه اين جنبش با 

مناسبات قدرت و همچنين رابطه اين جنبش با ديگر جنبش های اجتماعی به اين 
سوال مهم و کليدی پاسخ دهند که وظايف اصلی پيش روی اين جنبش کدامند؟ و 
با توجه به فضای جديد در عرصه سياست و گسترش سرکوب چه راهکارهايی 

ميتواند اين جنبش را به جلو برده و مانع از ريزش بيشتر نيروهايش و انحالل 
تشکلهای موجود شود؟ از سوی ديگر طرح چه مطالباتی ميتواند بار ديگر به 
 بسيج زنان و همچنين تقويت همکاری بين گروه های مختلف زنان بينجامد؟

، )2(، آذر تشکر)1(شادی امين. پاسخ به اين سوال ها متفاوت و گاه متضاد بودند
، منصوره )6(، نوشين احمدی)5(، ليال موری)4(،  شادی صدر)3(آينا يعقوبی
هر کدام به ) 10(، پروين اردالن) 9(، خديجه مقدم)8(، مريم نصر)7(موسوی

 .فراخور حال خود نظراتشان را ارائه دادند و به اين بحث دامن زدند

در اينجا قصدم پرداختن به اين مباحث و مواضع اعالم شده نويسندگان اين 
بحث من در اينجا پرداختن به اين موضوع است که جنبش زنان . مقاالت نيست

اگر بتوان فعاليت محدود عده ای از زنان فعال را در شرايط کنونی به عنوان (
آيا در دوره اخير با يک حرکت پيشرونده روبرو بوده ) بخشی از آن نام نهاد

رای من "است؟ آيا به راستی با رشد جنبش اعتراضی و عبور مردم از شعار 
خواسته "و تا" آزادی زندانيان سياسی"و " مرگ بر ديکتاتور" به " کجاست؟

يکی از دو خواست " (محاکمه آمران و آمالن قتل های سياسی سی ساله اخير
جنبش زنان نيز با چنين روندی پيش رونده در طرح مطالبات ) مادران عزادار

 خود روبرو بوده است؟

برای پاسخ به اين سوال می بايستی ورای بيانيه ها و نوشته های نظری، به دو 
زهرا (!) حرکت عمده اين دوره در تهران يعنی دو ديدار و نشست با بانوی سبز 

و همچنين ترکيب و خواسته های ) 11(رهنورد و قطعنامه منتج از ديدار اول 
در اينجا به حرکات مثبت و ابتکاراتی که مثال زنان . اشاره کنم) 12(ديدار دوم

داشته اند نظر ) 13)(عليه آپارتايد مردانه(تبريز در برپايی نمايشگاه عکس 
همگرايي و بر روی دو نشست اين تعداد از فعالين که خود را . نخواهم داشت

هاي مختلف زنان معرفی می کنند و نگاهشان به اوضاع متمرکز  سبز گروه
 .خواهم شد

جنبش نمي تواند مدام هزينه و آشته و زخمي بدهد تا اينكه به جهانيان نشان دهد 
جنبش بايد بداند آه هر قرباني و فداآاري . آه در ايران شرايط سختي حاآم است

وگذشت او را دست آم يك گام به آرمان و هدف دمكراسي و آزادي نزديك تر مي 
پس براي ادامه يافتن جنبش از اين پس بايد به گونه اي عمل آرد آه فداآاري . آند

فروتنانه براي پويايی ديرپای . و زحمتي فايده اي ملموس براي جنبش داشته باشد
 . جنبش چهار پيشنهاد ارايه می دهم

اولين و مهم ترين پيشنهاد، همچنان که بارها بدان اشاره رفت، مسله رهبري است 
از حمايت از چهره هاي تحسين . آه بدون آن جنبش رهبر به جايی نخواهد برد

برانگيز مقاومت آقايان موسوي و آروبي نبايد دست برداشت اما نيز بايد دانست 
جنبش در نبود رهبري به زمين خواهد . آه اين چهره ها تاآنون رهبري نكرده اند

 . نشست

پَينهاد دوم؟ پرهيختن از بحث هاي فرعي و نادرست چون مبارزه در درون يا 
اين بحث . برون نظام، و يا دموکراسی باجمهوري اسالمي يا باجمهوري سكوالر

امروز بحث بر سر آزادي و دمكراسي و . ها جنبش را به بيراهه می آشند
اينکه چگونه می شود . انتخابات آزاد و رقابتي و گسترده در سراسر آشور است

واليت وفقيه را به شکلی در جمهوري اسالمي جاي داد آه با آزادي مردم در 
اين مشكل حاکمان و اهل . تضاد نباشد مشکل مانيست که وقت صرف آن کنيم

بيت ايشان است آه دل در گرو نگهداشت واليت فقيه دارند ـ و البد برخی ديگر 
حاال ممکن است جنبش . نيز برای کم کردن هزينه رويارويی با سرسختان حاکم

در شرايطی و در ازای بهره مندی از آزادی و دموکراسی، واليت فقيه را در حد 
اما اگر والين فقيه چيزی بيش . نمادين و سمبليك، برای کم کردن هزينه ها بپذيرد

از نقشی نمادين طلب آند، آنگاه مبارزه براي آزادي و دمكراسي ادامه پيدا خواهد 
می بينيد که بحث بر سر دست آورد های عملی است و نه بر سر بحث هاي . آرد

 . حاشيه ای چون اسالم و سكوالريسم و درون و برون نظام

پيشنهاد سوم، کوشش برای رهايی از افسانه مالل آور ميانه روي يا راديكاليسم 
آه به تجربه  57شوربختانه بسياري از هم نسالن من از تندروی هاي سال . است

تلخ و ناگوار انقالب اسالمی انجاميد که برای بسياری دست آوردی چون تبعيد و 
زندان و تجاوز و نزول اعتبار آشور در جهان نداشت، اين درس نادرست را بر 
می گيرند آه در ذهن و نظام ارزشي شان پايداري و مقاومت را به مثابه تندروي 

ميانه روی در نظرداشت نگرانی های دشمن مستبد و . و راديكاليسم تلقي مي آنند
ميانه روی در شيوه کار و رويارويی با دشمن ! پاسداشت اعتقادات وی نيست

است، نه در وادادن باورها و پيگيری ارزش ها، آن هم به اسم مصلحت و 
 !فرق است ميان اين دو. پرهيختن از انقالبی گری

شعار آغازين و برانگيزنده جنبش سبز بوده،  »رأي من آو؟«اگر . مثالی بزنيم
نمي توان و بلکه نمی بايستی از ترس اين که مبادا تندروی شود، نامي از مقام 

از تقلب انتخاباتي " بگير و ببند و بکش"معظم رهبري نياوريم آه به هزينه 
باوجود اين، . اين تندروي نيست، اين روشني در تحليل و آناليز است. حمايت آرد

اگر روزي توازن قوا به گونه اي شد آه مثال جناح ارتجاع پيشنهاد آرد ما هزينه 
را برای شما آم می آنيم، اگر شما هم هزينه را بر ما آم آنيد و مثال مقام رهبري 
تا آخر عمر به شکلی نمايشی و سمبليك بپذيريد ـ بدون آنكه آن که يد بسيط را در 
انتخابات و ثروت آشور داشته باشد ـ آنوقت مي توان ميانه روي نشان داد  ودر 

همچنان که جنبش در شيلي پذيرفت پينوشه تا آخر عمر . اين مورد مصالحه کرد
سناتور بماند و يا آزاديخواهان در لهستان پذيرفتند آه در نخستين انتخابات نيمه 

آزاد اين کشور تعداد مشخصي از آرسي هاي مجلس بصورت خودآار در اختيار 
اين ميانه روي است، نه . حزب سوسياليست توتاليتر بر سر قدرت قرار گيرد

چشم بستن بر تندروی های دشمن و عدم پيگيری مبارزه، که مباد انقالبيگری 
 ! شود

پيشنهاد چهارم هم پرهيختن از جوان خواندن اين جنبش است، چرا که پيامدهای 
شادروان آيت اهللا العظمي . اين جنبش اجتماعي است. گمراه کننده ای دارد

. حسينعلي منتظري آه ايران در وفاتش به شكلي گسترده سوگوار شد جوان نبود
بسياری از کسانی هم آه به زندان مي روند و در دادگاه هاي فرمايشي محاآمه 

هم ميهنان آرد و بلوچ هم که تنها به علت مذهب سني، . مي شوند جوان نيستند
اجازه تصدي مسئوليت های بلند مرتبه آشوری و لشکری ندارند و در واکنش به 
. همين ظلم سال هاست که جنبش اعتراضی به راه انداخته اند الزاما جوان نيستند

و سوم و (زناني آه مدت هاست عليه اختيار شوهر برای گرفتن همسر دوم 
کارگران و دستمزد . بپاخاسته اند انگيزه پيری و جواني نداشته اند) چهارم

 بگيران برای سن و سال است که می جنگند؟
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ايجاد کميته های حقيقت ياب برای پيگيری پرونده های متهمان سياسی جنبش   
 ".زنان، زنان قربانی قتل های ناموسی و جرايم جنسی

ماه که از سرکوب خونين و خشن اعتراضات خيابانی می  9پس از بيش از 
و فراموش ميکنند به اين ) در اسفند ماه(گذرد، زنانی نشستی برگزار می کنند 

آزادی " تبديل می شود به " آزادی بيان و تشکل" دوره اشاره ای کنند و خواست 
و هيچ صحبتی از حقيقت يابی در مورد " برای فعاليت های مسالمت آميز زنان

پرونده متهمان سياسی جنبش زنان نمی شود و بالعکس خواسته ای را که از 
سوی مادران عزادار دائما مطرح می شود يعنی خواست مجازات عاملين و 

آمرين جنايات سی سال گذشته را فراموش می کنند و به اين ترتيب از خواست 
بيان شده خودشان در قبل از اين انتخابات نيز عقب تر رفته و بخش مربوط به 

شايد به اين دليل که اگر چنين کميسيون . کميته های حقيقت ياب را حذف می کنند
هايی شکل بگيرند و به دوره حضور خانم رهنورد و همسرشان در قدرت باز 

گردند، که بدون شک بايستی به اين دوره نيز برگردند، آن وقت بايد به اسيد پاشی 
، تيغ زدن به زنان و انواع تهديد و شکنجه های "بد حجاب"به صورت زنان 

آن موقع بايد به تجاوز . ديگر در اين دوران و عاملين و آمرين آن نيز بازگشت
شرايط "در زندانها و حمله به دفاتر سازمان های زنان و انحالل کليه آنها به بهانه 

بايد به . و دستگيری بسياری از زنان در اين دوره نيز رسيدگی کرد" جنگی
اخراج بسياری از زنان از کار در دانشگاه ها و ادارات دولتی و مشاغل حوزه 

قضايی به دليل بد حجابی يا عدم رعايت عفت نيز اشاره کرد و يا بايد به 
به دليل داشتن ) و پسر(محروميت از تحصيل بسياری از دانش آموزان دختر

فعاليت سياسی در مدارس نيز پرداخت، بايد به شکنجه و تجاوز به دختران 
 60زندانی در تمام سال های آغاز حيات جمهوری اسالمی و به ويژه پس از سال 
و . نيز بازگشت و به صدها زن اعدام شده و خانواده های آنان نيز رسيدگی کرد

اين همه تنها باعث افشای کسانی است که در تمام اين سالها با سکوت خود اين 
به " آسيب "و امروز از . سياست را تقويت کرده اند و يا همراهان اين نظام بودند

سي سال فقدان شبكه روابط بين "حقوق زنان حرف ميزنند و علت آن را اينکه 
. می دانند) 17..." (زنان ضربه هاي زيادي را به بدنه فعاليت آنها وارد آرده 

سی سال تار و مار کردن تشکل های زنان و سرکوب فعالين آن، ... سی سال
گويی کشف جديدی است که شبکه های زنان برای تنفس اين جنبش و فعالين آن 

تجربه های غنی جنبش زنان در اين زمينه در . ضرورتی انکار ناپذير است
اما چرا به سرکوب اين شبکه . حداقل ده سال گذشته شاهد چنين تالشی است

و " بازگشت"توسط دولت های مختلف در سی سال گذشته اشاره نميشود؟ چرا از 
. تجديد حقوق زنان حرف ميزنند؟ در اينجاست که زنگ خطر به صدا در می آيد

بودن " مسالمت آميز"و " مدارا"تمام اين ديد و باز ديد ها و سر هم بندی کردن 
اين جنبش در خدمت توجيه اين سياست است که به پايه های اين نظام دست 

 .نخورد و به اصالحاتی حداقلی رضايت دهيم

يعنی موقعيت سنج های ! آخر اينان بهترينشان همان فمينيست های موقعيتی هستند
زنان برايشان موضوع . پرنسيب و يا خواسته استراتژيک ندارند. خوبی هستند

برابری و رهايی . کاری هستند که می توان به فراخور اوضاع تعريفشان کرد
اگر اوضاع اقتضا نمی کرد، . زنان از ستم جنسی برای اينان حد و حدود دارد

مهم اين است که ما که خود را نماينده جنبش زنان . خب از خيرش می گذريم
به همين دليل است . ميدانيم، بقا داشته باشيم تا کارمان را بی درد سر انجام دهيم

قرائت نظام :"که کسی پاسخی به اين ادعای زهرا رهنورد نمی دهد که ميگويد
ما . اگر اسالم بود اينچنين نمی شد. موجود از حقوق زن قطعا غير اسالمی است

از اين نظام انتظار داريم قرائت مناسب شرايط مدرن را نسبت به حقوق زن 
از صحبت های زهرا رهنورد در ." ( داشته باشند و اون رو مجددا تنظيم کنند

 ))11(همان نشست 

تنظيم :" سقف خواسته هايش را روشن بيان ميکند" بانوی سبز"در حقيقت اين 
در حقيقت احتماال منظور ". مجدد قرائت مدرن از اسالم در رابطه با حقوق زنان

و نخست " امام"نيز به معنی بازگشت به قرائت دوران " مجدد"ايشان از تاکيد بر 
جدايی "هيچکس به چالش در مورد طرح خواسته ! وزيری آقای موسوی است

خانم نوشين احمدی تنها فيلم را برش ميزند و . با ايشان نمی پردازد"دين از دولت
انرا بر کانال خود در يوتوب " همبستگی زنان و جنبش سبز"با افتخار به عنوان 

سئوال اين است که چرا گروههايی از جنبش زنان چون تغيير برای . ميگذارد
برابری، ميدان زنان، مادران عزادار و نيز زنان شهرستان ها در اين ديدارها تا 

. به هر رو هيچ نقدی به اين نگرش نوشته نمی شود. کنون حضور نداشته اند
. معلوم نيست وقتش نيست، يا جايش نيست، يا آدمش نيست که اين نقد ها را بکند

شده اند و " وحدت کلمه"يا شرکت کنندگان خاموش اين نشست ها هم گرفتار 
 نگران شکاف در صفوفشان هستند؟

در شرايط سرکوب و انسداد سياسی که کوچکترين صدای اعتراضی با زندان و 
حکم جلب و بازجويی و تهديد و شکنجه روبرو می شود، فعالين جنبش زنان به 
اتهامات واهی دستگير و يا مجبور به ترک زندگی خود و خروج از کشور می 

امری . شوند، بديهی است امکان ادامه فعاليت با راهکارهای گذشته موجود نيست
در چنين شرايطی تدوين . که به نظر می رسد برای همه ما روشن است

استراتژی های نوين و سازماندهی منطبق با آن در دستور کار فعاالن اين جنبش 
ارائه چنين استراتژی ای و . و ديگر جنبش های اجتماعی قرار می گيرد

سازمانيابی حول آن نياز به بحث ها و چالش های عميق به دور از جنجال آفرينی 
مباحثی که به نظرم . های مرسوم و در وهله اول در بين خود اين فعالين  دارد

می بايست در حوزه هايی دور از چشم شکارچيان انسان صورت گيرد و 
اطالعات امنيتی را بيش از اين در طبق اخالص با عکس وفيلم تقديم وزارت 

اطالعات اين رژيم نکنند، اما به جای چنين تدوين سياستی ما با نوعی از 
خود اقدام به " حيات و بقاء"پراگماتيسم روبرو هستيم که صرفا برای نشان دادن 

يک سری ديد و بازديد و نشست های به اصطالح ممکن کرده اند که متاسفانه 
و تشخيص اوضاع باشد، به نظرم نشانه عقبگرد در " پويايی"بيش از آنکه نشانه 

در اينجا . شيوه کار اين جنبش وعدم  درک از وظايف آن در شرايط کنونی است
 .تالش خواهم کرد اين ادعا را ثابت کنم

نفر از فعالين حقوق زنان  25بعد از ظهر شانزدهم اسفند ماه تعدادی نزديک به 
که عمدتا از طيف های مذهبی و مسلمان بودند به همراه تنی چند از فعاالن غير 

تعدادی از اين زنان در اين نشست . مذهبی برای ديدار با زهرا رهنورد گرد آمدند
قطعنامه پايانی جمعی از " سخنانی ايراد کرده و قطعنامه ای هم تحت عنوان 
 .منتشر کردند"مارس  8فعاالن جنبش زنان در گردهمايی سبز به مناسبت 

احقاق " که " در جنبشی پويا"در مقدمه اين قطعنامه ضمن اشاره به حضور زنان 
در راه آن " را طلب ميکند و" »آزادی های مدنی»و  »حق انتخاب شهروندی «

از پرداخت هزينه هايی چون ضرب و شتم، حبس و زندان، محروميت از کار و 
تحصيل و ممنوعيت از خروج، محروميت از انواع حقوق مدنی و حتا مرگ و 

 . اشاره می شود" شهادت ابايی نداشته اند

در اين قطعنامه از جمله مطالبات زنان پس از خواست پيوستن به کنوانسيون رفع 
برای کاهش خشونت های ...تعبيه راهکارهای قانونی : "تبعيض آمده است

به راستی چنين بيانی آيا " خانوادگی، قانونی، اجتماعی، سياسی در جامعه 
نمايانگر عقب نشينی به قيمت حفظ جمع و يا امکان پذيرفته شدن توسط کسانی 

چون زهرا رهنورد ويا  ديگر زنان مذهبی و نماينده مجلس اسبق است؟ صحبت 
همين ترکيب و البته به . از يک عقب نشينی نسبت به مطالبات خود اينان است

همراه عده بسياری ديگر که اتفاقا حاضر نيستند با چنين جمعی تعريف شوند و 
در اين نشست نيز حضور نيافتندد، قبل از انتخابات رياست جمهوری در سال 

را ايجاد کردند و در آنجا " ائتالف همگرايی برای طرح مطالبات زنان"گذشته 
؛ )14" (رفع خشونت عليه زنان در جامعه و خانواده: "اين مطالبه چنين آمده بود

در عين حال ! رفع خشونت تبديل شده است به کاهش خشونت! يک اختالف ساده
اساسا حرفی از تغيير و يا اصالح قانون اساسی که در سال های اخير جزو 

 .خواسته های جنبش زنان بوده است، نيز زده نمی شود

ما :"در مقدمه ای که منصوره شجاعی به عنوان پيشنهاد قرائت می کند آمده است
مارس، به بانگ بلند اعالم می کنيم که در کنار مردم و کنشگران  8در آستانه 

با ) 15(و پس از قرائت، اين جمله..." جنبش های مدنی و جنبش سبز خواهيم بود
 8ما در آستانه :" به اين صورت تصويب ميشود" جنبش های مدنی"حذف واژه 

مارس، به بانگ بلند اعالم می کنيم که در کنار مردم و کنشگران جنبش سبز 
را در چنين متنی " جنبش های مدنی"به راستی چه گرايشی ) 16."(خواهيم بود
 !بر نمی تابد؟

آزادی برای فعاليت :" از اين مطالبات آمده است) 7و  6بند (در جای ديگری 
های مسالمت آميز زنان در جهت احقاق حقوق شان و آزادی زندانيان سياسی و 

در مطالبات همگرايی " .عقيدتی از جمله کليه زنان زندانی و رفع اتهامات از آنان
زنان که در قبل از انتخابات تدوين شده بود واز قضا بسياری از اين زنان نيزدر 

  :"تدوين آن دست داشتند آمده بود
آزادی و ايجاد تسهيالت ويژه برای انتشار نشريات و کتاب های مربوط به  
  .زنان
 »فيلترينگ»آزادی فعاليت سايت ها و وبالگ های زنان و برداشتن مانع  

  .برای سايت ها و وبالگ های اجتماعی و فرهنگی زنان
رفع تبعيض در حوزه های هنری، از زنان هنرمند و ايجاد فرصت های برابر با 

 .مردان هنرمند
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در جوی خيابان ولی عصر با الشه دختری  60خرداد 30و يا در. غرق شد 67
يا با قتل . ساله به ضرب چاقوی مزدوران حزب اهللا و عاشقان امام عجين شد 14

ندا و تجاوز به ترانه موسوی اين پروژه نا تمام ماند؟ پروژه دمکراسی مورد نظر 
 .شما از چه زمان ناتمام ماند و کدام قدرت در مقابلش ايستاد

شفافيت و پاسخگويی ضرورت تعيين صف متحدين و ! روشن سخن بگوييد
تنها شما و شرکايتان از اين عدم شفافيت در خدمت . دوستان جنبش زنان است
 .بقاء خود سود خواهيد برد

 2010آپريل  19

com.gmail@shadiAshadi 

 

 :توضيحات و منابع
 شادی امين/ پيرامون ضرورت حضورمستقل زنان در اعتراضات جاری  -1

html.001892/individual/archives/de.shabakeh.www://http 

 و 
 شادی امين/  !حضور زنان و درس هايی که جنبش زنان ميگيرد

22376=essayId?jsp.article/de.chabar-iran.www://http 

 چيدن دوباره مهره های شطرنج، آذر تشکر. 2

841=arid?aspx.Showarticle/org.meydaan.www://http 
 

 مروری بر نقش زنان در وقايع قبل و بعد از انتخابات ، آينا قطبی يعقوبی. 3

836=arid?aspx.Showarticle/org.meydaan.www://http 
 

 چه بايد کرد؟، شادی صدر. 4

http://www.meydaan.org/Showarticle.aspx?arid=842 

 زنانی که هيچگاه ساکت ننشسته اند؛ ليال موری. 5

http://www.meydaan.org/Showarticle.aspx?arid=838 

 ده روزی که ايران را لرزاند، و چالش های تازه جنبش زنان؛ نوشين احمدی خراسانی. 6

http://www.zanschool.net/spip.php?article2740 

 برای چه کسانی، برای چه چيزهايی؟؛ منصوره موسوی. 7

http://www.meydaan.org/Showarticle.aspx?arid=835 

 انسانهای باز و جامعه بسته؛ مريم نصر اصفهانی. 8

http://www.critic.ir/index.php/archives/150 

مطالبات حداقلی مان که تغيير قوانين تبعيض آميزعليه زنان است به جای خود، همراه . 9
 مردم خواهان تغيير قانون اساسی به طور کلی هم خواهيم بود؛ گفت و گو با خديجه مقدم

http://www.meydaan.org/wwShow.aspx?wwid=1481 

اعتماد عمومی خدشه دار شده و کسی که امضا جمع می کند برای آن پاسخی ندارد؛ . 10
 گفت و گو با پروين اردالن

http://www.meydaan.org/wwShow.aspx?wwid=1480 

 8جمعی از فعاالن جنبش زنان در گردهمايی سبز به مناسبت " قطعنامه پايانی -11
 و گزارش تصويری از مراسم اين روز" مارس
4425article?php.spip/biz.iranfemschool://http 

 2در /  »نمادی از همبستگی جنبش زنان و جنبش سبز 1388مارس  8«ويدئو گزارش 
 بخش

kZlwdfA9PXc/2/u/a/p#feministschool/user/com.youtube.www://http 

E5WI185p6xQ/1/u/a/p#feministschool/user/com.youtube.www://http 

 دومين گردهمايی سبز فعاالن جنبش زنان در تهران به روايت تصوير -12
http://iranfemschool.biz/spip.php?article4647 

MwSxgQ5UQs/0/u/a/p#feministschool/user/com.youtube.www://http
g 

 گزارشی از نمايشگاه به مناسبت روز زن در تبريز -13

به نظر می آيد که نکته آخر در مورد اين دوستان غير مذهبی و مدعی 
نوشين احمدی در يک مصاحبه با مجله مهرنامه . سکوالريسم صادق است

بدون شک همه فعاالن جنبش زنان دغدغه آن را دارند که جنبش سبز :" ميگويد
در آينده خود و سوگيری هايش، منافع زنان را از ياد نبرد و بتوانند در اين جنبش 

شدن فعاالن  »شريک«ولی به نظر من اين کار صرفا با . منافع زنان را حفظ کنند
در حقيقت اينان از عشق ) 18."(جنبش زنان در اين جنبش امکان پذير است

تا جايی که پرستو سرمدی نيز در . ميزنند" آب"است که دل به اين  شريک شدن
اميدوارم تو راس جنبش سبز بايد يک زن باشه و خانم :" همان نشست ميگويد

دلم ميخواد وقتی روسای جنبش سبز رو می . رهنورد بهترين ويژگی رو دارند
(از صحبت های پرستو سرمدی در همان نشست . (بينم يک زن رو اونجا ببينم

11( ( 

متکثر سبز تبديل ميشود به جنبشی با يک !)؟(در سخنان ايشان جنبش بی رهبر 
عده رييس که البته رييس زن آن هم همسر آقای موسوی يعنی خانم رهنورد 

و البته باز هم هيچ نقدی به چنين مناسباتی که با مناسبات ! توصيه ميشود
حتی به نظر . فمينيستی و درک از مبارزه با قدرت فاصله دارد نوشته نمی شود

. می آيد اينگونه رهبر سازی برای جنبش زنان مورد تاييد اين خانمها نيز هست
هزينه اين نزديکی سکوت اين زنان به بسياری از سخنان بی ربط خانم زهرا 

زهرا رهنورد در نشست دومی که با اين طيف از فعالين جنبش . رهنورد است
هاي مختلف  خوشحالم از اينكه در اين فرصت گروه :"زنان برگزار ميکند ميگويد

شايد در طول اين سه دهه زنان  . هاي مختلف را گردهم مي بينم زنان از طيف
فرصت با هم بودن را از دست داده اند و اتفاقا به همين خاطر خيلي هم ضربه 
خورده اند چرا آه اگر ما زنان با هم بوديم نه عرصه حقوق زنان و نه قلمرو 

مطمئن هستم آه اگربيشتر با هم بوديم . دموآراسي خواهي تا اين حد آسيب مي ديد
آری خانم رهنورد تاريخ جنبش زنان را به گونه ) 19."(خورديم  آمتر ضربه مي
جالب است ! شروع شده است 88خرداد  22آسيب به حق زنان از . خود مينويسد

سال گذشته از اولين تظاهرات وسيع زنان  30که اين همه تالش های زنان طی 
که البته هنوز مايه افتخار بسياری از (که عليه حجاب اجباری صورت گرفت، 

همين زنان است ولی بانيان آن حرکت را که غالبا در تبعيد به سر ميبرند، به 
تا تظاهرات و گرد هم آيی های مختلف، از جمله تجمع ) راحتی فراموش می کنند

که با سرکوب وسيع پليس از يک طرف و سکوت خانم رهنورد و  86تير  7
دوستانشان از طرف ديگر روبه رو شد و آخرين نمونه های آن نيز ائتالف وسيع 

عليه اليحه حمايت خانواده و همگرايی جنبش زنان برای طرح مطالبات در 
انتخابات بود که  تنها بخشی از آنان در اين نشست حضور دارند، همه اينها البته 

ولی ايشان در . در نشست اول با خانم رهنورد از سوی افراد مختلف گفته شد
نشست دوم به انکار آن ميپردازد و تاريخ ائتالف زنان را به تاريخ ائتالف با 

حرکتهای جمعی، کمپين های . خودش برمی گرداند و باز نقدی به آن نمی شود
مختلف، تظاهرات و مراسم سخنرانی و سمينارهای زنان طی حداقل ده سال 

اين همه سکوت در قبال جعل تاريخ خود اين نسل و نسل . گذشته انکار می شود
جوانتر که در ده سال گذشته به انواع روش ها حتی توجه جهانيان را به همراه 

فعالين اين جنبش در خارج از کشور به وضعيت زنان در ايران جلب کرده است، 
 . شدن است" شريک"هزينه اين 

اما اين شراکت قرار است چه هدفی را دنبال کند؟ پاسخ را زهرا رهنورد چنين 
در ايران بايد با حضور قوي و همه جانبه  پروژه ناتمام دموآراسي :" ميدهد
آن پروژه ناتمام را به پايان  همه ما بايد بتوانيم .پيگيري شود  زنان

اينجا ديگر بحث زنان و حقوق از دست رفته آنها مطرح مي شود نه به . برسانيم
بيشتر به آن خاطر آه هر فرد آزاد و . خاطر اينكه زنان بر انقالب حقي دارند

آزاده اي بايد در پي احقاق حقوقي باشد آه به نوعي جامعه و شرايط آن را از او 
 )20."(دريغ آرده است

کدام پروژه . را مشترکا به پايان برسانندپروژه ناتمام دموآراسي  آری قرار است 
" آزادی بيان"دمکراسی ؟ پروژه دمکراسی ای که در اولين نشستش صحبتی از 

نمی کند؟ خانم رهنورد البته نمی گويد اين پروژه از چه زمان و چرا " تشکل"و 
ناتمام ماند؟ از زمان قمه کشی چماقداران به زنان تظاهر کننده عليه حجاب 

در تهران و در سالگرد  59بهمن  17اجباری، يا حمله چماقداران به تظاهرات 
و يا " ليبرال"قيام بهمن و سياهکل و يا حمله به ميتينگ بنی صدر رئيس جمهور 

از زمان حمله به هر دختر نشريه فروش و سمپات سازمان های سياسی در 
؟ از چه زمان اين پروژه ناتمام مانده است؟ پاسخ ايشان بی "پايتخت"خيابان های 

شک از زمانی است که حقوق ايشان و همراهانشان زير گرفته شد و از قدرت 
 قطعا ايشان معتقد نيست که پروژه دمکراسی در خون قتل عام شدگان . رانده شدند
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براندازی "اصولگرايان حامی احمدی نژاد که تاکنون، جنبش سبز و رهبران آن را به 
متهم کرده اند اينک با مواضع ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و " جمهوری اسالمی

محمد خاتمی مبنی بر انحراف حاکمان از قانون اساسی جمهوری اسالمی، در دور تازه 
تالش برای براندازی آيت اهللا "حمالت خود تالش می کنند جنبش سبز و رهبران آن را به 

  .متهم کنند" محدود کردن و تضعيف ولی فقيه"يا " خامنه ای
مطرح  88شهريور ماه   اين اتهام را نخستين بار عزيز جعفری فرمانده سپاه پاسداران در

گفته است ما بايد بياييم و   87در بهمن   آيت اهللا موسوي خوئينی ها: "و ادعا کرده بود که
توان خود را بگذاريم و به هر قيمتی رهبری را از تخت پايين بکشيم، او بايد بفهمد اين 
  ".مملکت اين طور نيست که ايشان هر طور که خواستند اين نظام را به هر سمتي بکشند

 خاتمی، فاتح و مهدی هاشمی می گفتند برنده : "فرمانده سپاه پاسداران همچنين گفته بود
گفته است که بايد سعي کنيم احمدي نژاد   وبهزاد نبوی... يکسره کردن کار است

را کانديدای رهبری معرفی کنيم که اگر شکست بخورد، رهبری شکست خورده 
  ".و اکنون بايد ضربه نهايی را به رهبری بزنيم

عزيز جعفری اتهامات مشابهی نيز به مصطفی تاج زاده و حزب مشارکت، 
مجاهدين انقالب، مجمع روحانيون مبارز و چهره های شاخص اين احزاب وارد 

  .کرده بود
شهريور با  11اين ادعای فرمانده سپاه پاسداران يک روز بعد از انتشار آن در 

سازمان مجاهدين انقالب اسالمی . واکنش گسترده احزاب اصالح طلب مواجه شد
تحليل های سخيف و سبِک سردار جعفری که "با انتشار بيانيه ای اعالم کرد که 

طی آن بخش وسيعی از صادق ترين و شريف ترين شخصيت های اين کشور 
متهم به توطئه براندازی و همکاری با بيگانه شده اند، نتيجه آفت دخالت نظاميان 

  ."در سياست است
اينک درحالی که سپاه پاسداران هفته گذشته از احتمال اوج گرفتن اعتراضات در 

خرداد ماه و همزمان با سالروز راهپيمايی ميليونی طرفداران جنبش سبز در 
تهران ابراز نگرانی کرد، محمد جواد الريجانی طی اظهاراتی که در روزنامه 

هم اآنون ما بايد گوش به زنگ باشيم؛ دشمنان : "رسالت منتشر شد مدعی شده که
ريزي موج دوم فتنه هستند اما بايد مراقب باشيم و ديگر  در حال تدوين و پي

  " .غافلگير نشويم
محمدجواد الريجانی علت مخالفت جناح حاکم با ميرحسين موسوی را عميق تر 

اختالف با آقای موسوی اصولی : "از انتخابات و وقايع اخير دانسته و گفته
  ."است

اتهامات فرمانده سپاه پاسداران عليه اصالح طلبان عالوه بر طرح مجدد از سوی 
احمد جنتی دبير شورای نگهبان، از سوی محمد يزدی و محمد تقی مصباح يزدی 

نيز در چند روز اخير تکرار شده با اين تفاوت که مصباح يزدی و محمد يزدی 
اين بار شخص هاشمی رفسنجانی رييس مجلس خبرگان رهبری را به توطئه 

  .برای برکناری يا محدود کردن آيت اهللا خامنه ای متهم کرده اند
محمد يزدی در اظهاراتی که از سوی خبرگزاری دولتی ايرنا منتشر شد ادعا 

برخی شخصيت های بزرگ کشور برای محدود کردن واليت فقيه می : "کرد که
المللی،  های بين خواهند از اموری مثل فتوای شورايی، اجتهاد شورايی، سازمان

  ."حق حاکميت کشورها و الفاظ دهن پر کن علمی و فنی استفاده کنند
امروز کسانی دارند واليت فقيه را محدود می کنند "آيت اهللا يزدی با اين ادعا که 

" و می گويند ولی فقيه نمی تواند اين کار را بکند و يا فالن کار را نبايد بکند
شخصيت ها به دنبال آن هستند تا واليت را محدود کنند بايد نظر رهبر را : "گفته

مقياس قرار دهيم و رهبر را تنها نگذاريم البته من نمی خواهم بگويم که رهبری 
  ."تنهاست

محمد تقی مصباح يزدی روحانی تندرو حامی محمود احمدی نژاد نيز همزمان با 
را به " تالش برای محدود کردن ولی فقيه"اظهارات احمد جنتی و محمد يزدی 

افرادی که دربند : "برخی چهره های سياسی و مردم معترض نسبت داد و گفت
اغراض مادی و حيوانی هستند و عده ای که فهم پايينی دارند در اعتراضات 

  ".موثر هستند
مصباح يزدی همچنين دور تازه ای از حمالت به هاشمی رفسنجانی را آغاز کرد 

يکی از مقامات عالی رتبه نظام به خاطرمقاصد شيطانی و کثيف خود و : "و گفت
  ".برای اينکه اسالم را از بين ببرد گفته که واليت فقيه ابتکار امام خمينی است

مصباح يزدی اسم اين مقام عالی رتبه را ذکر نکرده اما اين تنها اکبر هاشمی 
موسسه "فروردين درد ديدار با اعضای  23رفسنجانی است که روز دوشنبه 

احيای حکومت اسالمی و تاسيس واليت فقيه را از : "گفته" تنظيم و نشر آثار امام
  ."است  ابتکارات ارزشمند حضرت امام

  
 
 

http://shabakeh.de/activities/260/ 
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 غافلگير نشويد: هشدار حاميان دولت
 اتهام براندازي نظام به براندازي رهبر تبديل شد

 شروين اميدوار
 
 
 
 
 
 
 
 

بخشی از جناح حاکم و حاميان محمود احمدی نژاد در دور تازه ای از حمالت خود، 
اين بار اما احمد جنتی، .رهبران و بدنه جنبش سبز را آماج اتهامات تازه ای قرار داده اند

محمد يزدی، محمد تقی مصباح يزدی، محمد جواد الريجانی در اظهاراتی جداگانه هدف 
دانسته و " براندازی رهبر"و " محدود کردن رهبری"اعتراضات پس از انتخابات را 

برخی از آن ها چون جواد الريجانی اعالم کرده اند که حاکميت بايد برای برخورد و 
  .نشود" غافلگير"سرکوب دور تازه اعتراضات آماده باشد تا 

ساله شورای نگهبان که خود از سوی مردم معترض به کودتای  84احمد جنتی دبير 
انتخاباتی در خرداد ماه سال گذشته به دخالت در تقلب گسترده در انتخابات متهم است طی 

خرداد حمله کرد و  22سخنان بی سابقه ای در بوشهر به شرکت کنندگان در انتخابات 
ترين انتخابات در طول دوران انقالب اسالمی بود و  انتخابات سال گذشته استثنايی: "گفت

در اين انتخابات همه آسانی آه از اول انقالب تاآنون با نظام، اسالم و واليت فقيه مساله 
  ."داشتند در اين اجتماع شرآت آردند

وی پس از آنکه هدف آنچه در قبل و بعد از انتخابات روی داد را متوجه آيت اهللا خامنه ای 
ماه قبل از انتخابات نقشه دشمنان برای رهبر  3يعنی   88از فروردين : "کرد، افزود

  ".دانستند آه دشمنان به دنبال براندازی نرم هستند معظم انقالب روشن بود و می
در حالی که قوه قضائيه با گذشت ده سال، حاضر نشده به شکايت مصطفی تاج زاده رييس 
وقت ستاد انتخابات کشور عليه احمد جنتی به خاطر دستکاری و ابطال غير قانونی صدها 
هزار رای مردم تهران در جريان انتخابات مجلس ششم رسيدگی کند، دبير شورای نگهبان 

آليد واژه دشمنان "خرداد از  22در بوشهر گفت که آيت اهللا خامنه ای قبل از انتخابات 
  .اطالع داشته است" يعنی ادعای تقلب در انتخابات از سوی دشمن

که پنج شنبه در بوشهر برگزار " واليت فقيه استمرار انبياء"جنتی که در همايشی با عنوان 
شد، سخن می گفت همچنين ادعا کرد که همه منتقدان و مخالفان داخلی و خارجی در 

سلطنت طلبان، بهائيان، مجاهدين، ملی : "اعتراضات پس از انتخابات نقش داشته اند
هايی بودند آه  ها و سكوالرها از جمله گروه ها، آمونيست ها، نهضت ملی، مشارآتی مذهبی

  ."برای آشوب جمع شده بودند
های  در صحبت"دبير شورای نگهبان عالوه براين، رهبران اصالح طلب را متهم کرد که 

خود آه در جلسات شان ضبط شده مطرح آردند اگر قدرت در دست ما آمد، رهبری بايد 
تضعيف شود و اگر در انتخابات شكست خورديم با جنجال آفرينی فضا را عوض آنيم و 

  ".انتخابات را زير سئوال ببريم
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مسوالن امنيتی از قلع و قمع فدائيان حرف می زدند و . از اداره ساواک شدند
در ان . سازمان را به ارواح و اشباح وصل ميکردند, مخالفين مشی چريکی

بحبوحه و برهوت بی حرکتی مخالفين که هيچ نمودی را در جامعه از انان شاهد 
نبوديم، در رابطه با وضعيت دشوار تغيير، نسبت به توان خفته نيروی خرده 

در همان تاريخ انتشار . بورژوازی و از شخص ايت خمينی سخن به ميان اوردی
آراء تو، اعالميه های دست نويس و چاپی نسبت به حضور آيت اهللا خمينی در 

از طرفداران , نيروهای مذهبی با گرايشات مختلف. صحنه به دست ما هم ميرسيد
در مساجد گرايشات . دکتر شريعتی کم کم در بين جوانان نمود پيدا می کرد

ناصر مکارم شيرازی که با برپائی روزهای " مکتب اسالم"مذهبی طرفداران 
. عاشورا و مراسم و اعياد مذهبی خود را متشکل نموده بودند، حرکاتی ديده ميشد

و در . بسياری از اين انجمن های مساجد زير نظر انجمن سری حجتيه فعال بودند
اما برخورد با تفکر چپ در . شهرستانهای کوچک شناخته تر فعاليت می کردند

در محيط های اموزشی چه مدرسه چه دانشگاه، هر کس . بيرون مانند زندان نبود
يک فضای نسبی تحمل هنوز حاکم بود چرا که هنوز نه . به کارخود مشغول بود

انها در خود قدرتی احساس ميکردند و نه مسئله ما بود که روی چيزی انگشت 
اما فزونی زندانيان سياسی چپ خود مويد اين نظر بود که دشواری راه . بگذاريم

در فضای . آشکار و در اين ميان چپ از نوع فدائيان بيشتر انرژی ميگذاشتند
، غالب تفکر روی سازمان فدائی و مجاهد دور ميزد و ۵۵سياسی از سال 

عليرغم اينکه رژيم فکر می کرد ديگر از فدائيان خبری در شهر نيست، آن ها 
حتی در شهرستانهای کوچک که چريکی يا . حمايت معنوی خود را داشتند

زندانی سياسی از فدائی يا مجاهد وجود داشت، يک هم پيوندی اشکار و وسيع 
در محافل از زندانيان سياسی و مقاومت های بی نظير انان سخن . ديده می شد
پيوستن به سازمان، ديگر در خود زندگی شش ماهه به همراه . گفته می شد

برای پيوستن به سازمان ديگر به انسانهای خارق العاده نياز نبود، همه . نداشت
و الزمه فدائی بودن مسلح شدن و قبول زندگی . می توانستند به سازمان به پيوندند

در آن زمانها، اعالميه سازمان را کم کم می توانستيم با چند . مخفی چريکی نبود
جلسه برخورد با کسانی که اشنا می شديم و احساس و درک انان را از رژيم و 
حکومت بدست می آورديم به انان برای مطالعه بدهيم و بعضا انتشار و پخش 

بسيار ديده شد که در ادارات و مدارس جهت . دست نويس صورت می گرفت
دست يافتن به ماشين چاپ از طرف جوانان معتقد به مبارزه با رژيم حرکاتی 

بعدها اين کروه از جوانان . انجام گرفته که به دستگيری و حبس انها منجر شد
کسانی که به ما انتقاد . بودند ۵٧سازمانده تظاهرات و اعتراضات خيابانی سال 
و اظهار می داشتند که دست رژيم , داشتند و روش ما را در مبارزه قبول نداشتند

مدعی اين بودند . خود هيچ راه حلی نداشتند, را برای اعمال خشونت باز می کنيد
تمام تالش شما در . که ميتوان از روزنه های رژيم سود برد و کار سياسی کرد

ان برهه که به تشکيالت مخفی مسلح منتهی شد را هم از زبان انان می شنيديم و 
انان هيچ وقت نتوانستند جدا . اينکه جبهه ملی تحمل حضور انديشه شما را نداشت

. از دريچه قدرت به مردم و تغيير بنگرند و در ادامه فراموشی نسلی را رقم زدند
تالش رژيم برای رستاخيزی کردن جامعه هيچ , بعد از ترور عباس شهرياری

از کاسب محل تا , نتيجه ای به همراه نداشت، بيشتر به کمدی شبيه بود تا تراژدی
کارمندان ادارات و بعضا از اموزش و پرورش و دانش اموزان در حزب 

جامعه در غرقاب خود . اما نتيجه ای به همراه نداشت, رستاخيز نام نويسی کردند
در صحنه نيروئی که بتواند تغيير . غلت می زد و اعتراضات رو به افزايش بود

کينه رژيم از روشنفکران که سرامد مبارزه و مخالفت با . ايجاد کند وجود نداشت
دانشجويان صدای اعتراض . ديکتاتوری بودند در سطح همان اليه باقی ماند

ساواک هم . واقعی مردم شده بودند و دانشگاه ها مرکز و سازمانده اعتراضات
پس از نمايش . همه نيروی خود را متمرکز کرده بود روی اين اليه اجتماعی

, عمال بخشی از جامعه ۵٢دادگاه خسرو گلسرخی و کرامت دانشيان در سال 
اما هنوز هم ضمن . روشنفکر ان را در ستيز با ديکتاتوردرک کرده بودند

 . اميختگی و حمايت، فاصله ها حفظ ميشد
درک عمومی از مخالفت در سطح پيشتازان هنوز دور می زد و التر ناتيوی که 

نيروهای مذهبی با شيوه خود در اين .بتواند همه را به ميدان بکشاند وجود نداشت
گونه اعتراضات شرکت می جستند و کمتر به ميدان مخالفت اشکار پای 

محافل . کم کم شيوه هائی از اعتراض و تجمع خود را نماياند ۵۶سال . ميگذاشتند
دعوت از انديشمندان و . روشنفکری و مذهبی به اجتماعات خود مبادرت کردند

هنرمندان و نويسندگان و همچنين از وعاظ و معترضينی که در ميان مردم نقشی 
ما هم . يکباره جامعه از درون متالشی شد. می توانستند ايفا کنند، انجام می گرفت
هيچ کس نميدانست از کجا و چگونه . به دنبال ان سيل فنا به حرکت در امديم

موضوع مخالفت با رژيم ديکتاتوری و شخص شاه بر سر زبانها . شروع شد
 مردمی که تا ديروز می شنيدند و هيچ حرکتی نمی کردند , مردم بی تشکل. افتاد

 گزارش به بيژن 
 به مناسبت سالگرد تيرباران بيژن جزني و ياران 

 معمار . ک
 
 
 
 
 
 
 
 

 
تشکيالت "در محفلی از بچه های سابق , اولينَ بار که نامت را شنيدم

موش گنده ای , برای انها آشکار شده بود که تشکيالتشان. حزب توده بود"تهران
انها از تو در مالقاتی در منزل دکتر صديقی که با . دارد و مشغول جويدن است

يکی از آنان با تو در . هم داشتيد حرف زدند و تحسين دکتر از تو را عنوان کردند
حوزه سازمان جوانان حزب توده در تهران همکاری ميکرد و امروز روی 

 .درخاک کشيده است
. پس از معدوم شدن عباس شهرياری اعالميه سازمان را برای آنان بردم

احساسشان اين بود که تا مغز و استخوان شان ساواک نفوذ کرده و ادامه آن 
از شرايط جديد بوجود آمده از مبارزه هم استقبالی نمی . وضعيت ناممکن بود

مشی چريکی را جدا از توده و شرايط ان روز ايران را در اعالم حمايت . کردند
در سر به جستجوی امکانی نو بودند اما . توده از آن نوع روش را بر نمی تابيدند

شرايط بسته و تسلط ساواک بر تمامی منفذها راهی بجز ادامه کار مخفی تر پيش 
در حد همان محفل باقی ماندند و دور از دسترس ساواک گوش . رو نمی گذاشت

 .ارتباطاتی نه چندان موثر... راديو پيک ايران و, کردن به راديو مسکو
اما هيچ . ارتباط ما ادامه داشت و هميشه از روش ما و کار ما انتقاد ميکردند

شاه بعد از . سال پراشوبی برای ما بود ۵٣سال . راهی پيش پای ما نمی گذاشتند
سخنرانی کذائی خود و تهديد سرسپردگان و نوکرانش احياء حزب رستاخيز را 

که از هر قشر و طبقه ای را شامل " نيروی پايداری"ثبت نام در . اعالم کرد
پس از ان فشار ساواک . تاکتيک پذيرش عضو گيری انبوه را به ميان اورد, ميشد

 .صدچندان شد
ما که علنی و در سطح . به هر جا سرک می کشيدی بويش را حس می کردی   

دانشگاه ها فعاليت ميکرديم و در ارتباط با سمپات های سازمان، هر روز ضربه 
هم در درون به ما می گفتند و هم در بيرون؛ . را بر پيکر سازمان شاهد بوديم

تا اينکه خبر . روزنامه ها اخبار درگيری ها و دستگيری ها را درج ميکردند
. به ديدنشان رفتم. ترور شما روی تپه های اوين را به اتهام فرار از زندان نوشتند

در بهت ناباوری با اشکی در ديدگان، بی فرجامی کار و فعاليت سياسی را عنوان 
اعتراضات در سطح دانشگاه . سبعيت رژيم انها را به زانو در آورده بود. کردند

يک . ها از حالت صنفی خارج شده و هر روز موج تازه ای بروز ميکرد
فضای دانشگاه . همبستگی هم بين دانشگاه ها در سرتاسر ميهن به چشم ميخورد

. ها فضای تبليغ عليه رژيم و روزمره محلی برای پخش اعالميه ها بود
اعتصابات و تحصن دانشجوئی و پيگيری روی خواسته های صنفی همه گير و 

رژيم تمام توان خود را روی . بستر مناسبی برای طرح خواسته های بيشتر بود
با گوشت و پوست خود حس , سازمان فدائيان و مجاهدين متمرکز کرده بود

تمام , وحشت رژيم و حاميان امريکائی او. ميکردی که انها به چه فکر ميکنند
. تالششان اين بود که اين شيوه مبارزه را هر چه سريعتر بتوانند خاموش کنند

نفر، انها در ادامه کارشان به رهبری سازمان در  ٩يک سال پس از قتل عام شما 
با تصور اينکه کار , و با هجوم ددمنشانه و کشتار. رسيدند ۵۵تابستان سال 

دستگيری ها در سطح معترضين جوان و دانشجو . فدائيان ديگر تمام شده است
در اين تاريخ مخالفين فعاليت فدائيان و مجاهدين در مبارزه با رزيم . فزونی يافت

و ادامه مبارزه آن شروع به , شاه دست به تبليغات زدند و نسبت به حيات سازمان
ما که علنی و پل ارتباط سازمان در جامعه بوديم، گسترش . فعاليت نمودند

پيوستن سمپات ها و هواداران را شاهد بوديم، نه به سمت زندگی مخفی و فعاليت 
گرايشی در حال نسج بود که سمپاتی به شيوه های ديگر را جستجو , مسلحانه

ميکرد و مبارزه ای که رودر رو با ديکتاتوری شاه قد بر افراشته بود برايشان 
مخالفين از هر . در ديگر اليه های اجتماعی فقط نظاره گر بودند. اميد بخش بود

 طيف شروع به تبليغ منفی کردند و عمال بدون اينکه خود بدانند وصل شعبه ای 
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ان زمان در زندان وقتی از طرف مجاهدين به تو گفتند در نجف با ايت اهللا خمينی تماس 
ان زمان نه در . گرفتند اظهار داشتی گردن مجاهدين زير تيغ ايت اهللا خمينی رفت

 .قدرت بود نه تحولی اين چنينی در جامعه رخ داده بود
از يک طرف سازمان قادر نبود آن همه . دوران خفقان و سرکوب، فصل جديدی گشود

نيرو را جابجا و سازماندهی کند از طرف ديگر ارابه مرگ راه افتاده و در مسير خود 
تن از ما را  ١۵٠٠تا اينکه طومار حيات ما را هم در نورديدند و . قربانی می گرفت

دستگير و در زندانها نگاه داشتند تا چه زمانی چه تصميمی برای ما بگيرند و در 
جنگ پايان گرفته بود و جام . ايت اهللا خمينی تصميمش را برمال کرد ۶٧تابستان سال 

زهر را باال کشيده برای انتقام از اوضاع فضاحت باری که در طول جنگ پديد اورده 
روان جامعه هم اماده پذيرش ان روحيه و تصميم اش . بود، در جستجوی قربانی بود

اعدام , کشتار سياسی. تن زندانی را به جوخه اعدام سپرد ۴۵٠٠ماه  ٢در عرض . کرد
اينها يک شبه شکل نگرفت و اراده جمعی اين تصميم را , قتل عام زندانيان, دسته جمعی

. همانطور که شما را روی تپه های اوين به قتل رساندند. انها قبال نهادينه کرده بودند
. انها هم ظاهرا پشت کشته شدن همقطار های خود در نبرد با چريک ها پنهان گشتند

جمهوری اسالمی هم موضوع حمله مجاهدين از خاک عراق بعد از جنگ را وسيله 
قرار داد و زندانيان بيگناه را که بسياری از انان حکم محکوميتشان پايان گرفته بود را 

فعالين . در زمان شما دنيا از ان جنايت در حق شما به پا خاست. به قتل رساند
کنفدراسيون در تمام دنيا عليه کشتار شما بسيج شد و چهره حکومت شاه را به نمايش 

نه هم ميهنان , در دنيا هيچ کس ازجمهوری اسالمی دفاع نميکرد ۶٧در سال . گذاشت
نام ها بی . صدائی بر نخاست ۶٧اما در رابطه با ان کشتار تابستان , ما نه هيچ دولتی

جمهوری , پس از ان سکوت و درد, دفن ها شبانه و دسته جمعی, گورها گمنام, نام
مجددا برای اينکه هيچ صدائی شنيده نشود شرايطی پديد . اسالمی به اين هم بسنده نکرد

اما باز هم همت و جرات . بود ٣٢مرداد سال  ٢٨اورد که تيره تر از بعد از کودتای 
ديگر . و در اعتراض به وضع بوجود امده حرکت کردند. روشنفکران خود را نماياند

چرا که همه ان راهها ازموده شده . کسی به سالح فکر نکرد به خانه های تيمی نرفت
. ميهن هر گوشه اش خاورانی داشت. بود و نتيجه ای جز درد و حرمان نداشت
 . نويسندگان و روشنفکران دست بکار شدند

 
وزارت اطالعات رژيم با قدرت بيشتر از زمان . به قتل رسيدند. دستگير شدند. نوشتند

دو دوست ديرين تو در زمان جوانی و مبارزه . شاه به قلع و قمع مخالفين پرداخت
تير پاسخ , دار, و هر صدای مخالفی را با تازيانه. پروانه و داريوش را سالخی کردند

, مانند زمان شاه. و هر چه برای تحکيم پايه های قدرت در چنته داشتند انجام دادند. دادند
امروز از هر نوعش را مردم در . هر خانه و کاشانه ای طعم ان ديکتاتور را چشيده بود

 .سال در حکومت هنوز به کشتار فکر می کنند ٣٠.سينه دارند 
, با ان در امد نفتی و ان همه ثروت مادی و معنوی, حکومت بر اين مردم قانع و نجيب

. همه چيز در حکومت حمهوری اسالمی مضحکه شده است. ايا پاسخش بايد سرب باشد
امروز کودکان در کوچه و بازار هم ميدانند که شالوده اين رژيم بر اساس دروغ و 

امروز . فصل نوينی در حيات اجتماعی مردم ما گشوده شده است. تزوير بنا شده است
مردمی به صحنه امدند که بدون هدايت هيچ حزب و سازمان سياسی در عرض کمتر از 

شکاف . ساله رژيم را زير سئوال برده و استبداد را بر نمی تابند ٣٠يک سال کارنامه 
انان در ادامه وضعيت ماندن خود به هيچ . از باال تا پائين جمهوری اسالمی پديدار گشته

همه خدمت گذارانشان را با طعم زندان و شکنجه اشنا . کس رحم نکرده و نمی کنند
. دستگيری، تجاوز و سربه نيست  کردن. در خيابان هر چه توانستند انجام دادند. کردند

. ماه اعتراض به وضع موجود خللی وارد کند ١١اما تمام ان جنايات نتوانست در طول 
امروز فکر می کنند که خيابان را پاک سازی کردند و سايه مرگ را بر ميهن 

از , هر سنگ يادبودی در ميهن. ميهن ابستن تحولی به سوی تغيير است. گستراندند
بهشت زهرا که تو و يارانت در آن جای گرفتيد تا خاوران ها و مزار های بی  ٣٣قطعه 

امروز مردم با صدا های متفاوتی سخن می گويند و . امروز سخن می گويند, نام ونشان
شعار محوری مردم , سال حق شهروندی ٣٠پس از . انها فقط به سرکوب فکر می کنند

کاش از فردای انقالب بهمن ما به ازادی و دمکراسی و حقوق شهروندی بها . شده است
. ميداديم و کورکورانه به دنبال شعار مبارزه ضدامپرياليستی ايت اهللا خمينی نمی رفتيم

, هنوز پس از نزديک به صد سال. سال دوباره به جای اول بازگشتيم ٣٠امروز بعد از 
 .روی خواسته های انقالب مشروطيت در جا می زنيم
تمام ان کسانی که با تو و انديشه . اين حکومت برای مردم فقط مرگ به ارمغان آورده

های تو، چه در زندان و چه بيرون از زندان محشور بودند، به دست اين رژيم يا بوسه 
هرگز ان همه جان های شيفته که برای . بر خاک زدند يا از زندان شان سر در اوردند

بهروزی مردم قدم پيش گذاشتند و برای باروری درخت آزادی جان به جان آفرين تسليم 
, فاطمی ها, ارانی ها, عشقی ها, ميهن با صور اسرافيل ها. فراموش نخواهند شد, کردند

سلطان پورها و خفته های خاوران و دهها و صدها , بيژن ها, رضائی ها, گلسرخی ها
مزار گمنام هرشب بخواب ميرود و صبح با تولدی ديگر برای نيل به آزادی بيدار می 

 .شود

اعتماد و باور به ناجی شکل گرفت و . يکباره بند ها را گسستند و به خيابانها ريختند
ان روز مردم قدرت خود را حس کردند و يک جا . کشتيبان سوار بر موج خود را نماياند

جامعه به . از ان روز يک حرف در صحنه شنيده ميشد. به ايت اهللا خمينی تفويض کردند
يک صدا تبديل شد و حرف و سخن ديگری شنيده نشد و اگر هم گفته شد در ان هياهو 

قانون خانه های تيمی , پس از درب زندانها, درب زندانها گشوده شد.کسی ان صدا نشنيد 
را مردم با نيرويشان بر هم زدند و باقی مانده ان سال های درد و رنج، به همراهی در 
. صحنه و حمايت از مردم با سالح هايشان امدند و شعار مردم مسلح شويد را سر دادند

و ان همه جنايت در حق , با ان همه دبدبه و کبکبه, اری رژيم ديکتاتوری محمدرضا شاه 
به دست تهيدستان جامعه که هيچ ارتباطی با روشنفکران , و روشن انديشان, روشنفکران

تنها . و از مجرای ديگری که از ديد روشنفکران هم قابل روئيت نبود سرنگون شد, نداشتند
. تو توانسته بودی از نفش ايت اهللا خمينی سخن بگويی و آن را در تغييرات آينده ببينی

او با شروطی نخست . دولت بختيار هنوز بر سر کار بود, وقتی ايت اهللا به ميهن بازگشت
اما مردم با حضورشان در خيابان و اعتصابات کمرشکن کارگران و . وزيری را پذيرفت
روز صدارت بختيار به  ٣٧. عمال کار رژيم را به پايان رسانده بودند, ساير زحمتکشان

ان , همان کسی که در اوج مبارزه بعد از کودتا. تراژدی می ماند که خود را ويران کرد
زمان هم با نگرش از باال می خواست جامعه را درمان کند و با انديشه شما جوانان در ان 

شاپور بختيار اخرين نخست وزير پهلوی . زمان مخالفت ورزيد و همکاری را نپذيرفت
پس از دولت . پس از ان ايتاهللا خمينی دکترين خود را از بهشت زهرا عملی کرد. بود

که با اشغال سفارت امريکا طومارش در هم پيچيده شد؛ کودتای مذهبی , موقت بازرگان
عليه انديشه ليبرالی دولت نيمه مذهبی بازرگان شکل گرفت و چند گانگی حرکت، در بهم 

در اين . پيوستن يک انديشه که همان تسلط نيروی مذهبی بر ارکان جامعه بود، اشکار شد
بين انتخابات انجام شد و جمهوری اسالمی با توان بسيج خارق العاده و با انسجامی که 

اولين رئيس . زبان ايت اهللا خمينی هدايت گرش بود سنگر به سنگر به فتح قدرت پرداخت
همان کسی که پيش نويس برنامه پيشنهادی شما را در گنگره , جمهور ابوالحسن بنی صدر

او که تربيت يافته . با ارا مردم به رياست جمهوری انتخاب شد, اول جبهه ملی خواند
تشکل های سياسی بعد از کودتا بود و ازادی را ارمغانی برای انسان ها ميدانست و در هم 

پيوندی با ديگر نيروها به سمت وحدت با معترضين با رسوخ انديشه های ويران گر 
ميليون رای  ١١او که با حمايت بخشی از روحانيت و . استبداد دينی به مبارزه پرداخت

مردم به رياست جمهوری انتخاب شده بود در مدت کوتاهی در زمان جنگ ايران و عراق 
توانست ديدگاه و ارا خود را اعالم کند و در پيوندبا سازمان مجاهدين خلق؛ شعار قيام 

عمومی را داد که بی نتيجه مجبور به ترک ميهن شد و اعضا و هواداران مجاهدين خلق 
 . زير تيغ گيوتين جمهوری اسالمی رها شدند

هم دهانمان را با شعار ضد امپرياليستی بستند و هم چشمان مان را بر , ما, در اين ميان
, در ترکن صحرا, جامعه در تب و تاب خود می سوخت جنگ در کردستان. حقايق جاری

انتخابات مجلس خبرگان همه جا صحبت از انتخابات و ما هم در , انتخابات مجلس شورا
در ستيز با اعمال . کم کم نگرش ها خود را نماياند. اين نمايش دمکراسی غلت می زديم

خشونت بار رژيم جمهوری اسالمی جابجائی ها صورت پذيرفت و جنبش فدائی را شکاف 
دراين ميان . اين جدائی ها از قبل شکل گرفته بود ولی نمود بيرونی نداشت. پديدار گشت

تمايل عمومی در سازمان پذيرش . هر يک از ما به گروه فکری خاصی متصل بوديم
ديدگاهی بود که از انديشه تو نشئط ميگرفت، ما چپ و خود را مارکسيست لنينيست می 

مشکل اصلی را پيش روی انقالب بهمن؛ . با اتحاد شوروی هم خصومتی نداشتيم. دانستيم
حزب توده . امريکا می ديديم و جمهوری اسالمی در اين ميان سکاندار مبارزه شده بود

رهبرانشان به ميهن بازگشتند  ۵٧که پس از سالها دوری از ميهن در اواخر سال , ايران
يادم هست در يک جلسه پرسش پاسخ نورالدين . مواجه با جوی شدند که مفهور ان گشتند

کيانوری وقتی همزمان با راهپيمائی در بيرون از جلسه صدای مردم که شعار می دادند 
ما , گوش کنيد اين است پاسخ من: ، به گوش رسيد، ايشان اظهار داشتند"مرگ بر امريکا"

انها نيروئی که قدم به قدم به سمت کانون . ساليان سال مبارزه کرديم تا اين صدا را بشنويم
و در اين بين ما هم در شعار وحدت با حزب توده به . قدرت می رفت را مالحظه ميکردند

تناقض اشکاری بين ما . سال اين وضعيت ادامه داشت ٢نزديک به . سمت انان غلت زديم
اعدام می کردند و وقتی ما اعتراض می  ۶٠رفقای ما را در سال . و حکومتی ها بود

در بين . نموديم ميگفتند مسله خاص در يک منطقه است؛ در ديگر جاها اينطوری نيست
از يک طرف دوستان و همدوره ای های ما . مردم هم ما را به چشمی ديگر می نگريستند

اين . را به جوخه اعدام می سپردند و از يک طرف ما بايد از جمهوری اسالمی  دفاع کنيم
اعتراض ها شکل گرفته بود و انفعال و دور شدن . تناقض در تشکيالت خود را می نماياند

بسيار کم از بدنه تشکيالت به سمت مبارزه رودر رو با . از سازمان خود را نشان ميداد
جمهوری . انفعال و در کنار ماندن بيشتر مشهود بود. جمهوری اسالمی کشيده  می شدند

اسالمی هم مشغول رنده کردن مخالفين و معترضين بود تا اينکه دست به سمت حزب توده 
که وفاداری خود را از هر نظر به انان اثبات کرده بود دراز کردند و در عرض مدت 

هنوز هم . را به راه انداخته و هر صدائی را به زير زمين ها بردند... کوتاهی نمايش ها و
اين چه خصومت ورزی بود که در نهاد کارگزاران جمهوری اسالمی , بر ما پوشيده مانده

انسانهای مبارزی که ساليان طوالنی در , در هيچ کجای دنيا سراغ نداريم. وجود داشت
حبس رژيم ديکتاتوری شاه در محبس باشند را به اتهام جاسوسی دستگير و تحت 

غيرانسانی ترين شرايط شکنجه و وادارشان کنند عليه باورهای ديرينه خود سخن بگويند و 
عاقبت سربه نيستشان کنند؟ يا ديگر يارانشان را که زمان طوالنی در مهاجرت اجباری 

در اوج پيری دستگير کنند و دمار از , بودند و در پايان زندگی خود قرار داشتند
روزگارشان دراورند؟ کجای اين اعمال  انسانی و انقالبی است؟ ما پس از آن به زندگی 

ايت اهللا خمينی و افکارش را از زاويه . از خود و از مردم مخفی شديم. مخفی رو آورديم
 . ديد تو بايد ما بهتر برای خود حالجی ميکرديم
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زمانی که ما ..... آيد  سفر خواهند کرد و هيچ مشکلی برای ايشان به وجود نمی
خواهيم به افغانستان سفر کنيم يک هفته پيش از آن حتی ساعت و زمان  می

جمهور امريکا زمانی که به  کنيم، اما رييس حضورمان در آن کشور اعالم می
کند بعد از اينکه از آن کشور خارج می شود اخبار حضور وی  افغانستان سفر می

  ." حال خود بگوييد چه کسی در اين دنيا منزوی است؟. شود منتشر می
اطالع " و " شهامت " احمدی نژاد و حکومت اسالمی می دانند که اين علنيت و 

مرهون خويشاوندی و هم خونی شان با جريان ها ی تروريستی منطقه , " رسانی 
و , و عدم احتمال آسيب رسانی طالبان و القاعده به دوستان و برادران شان است 

اين  .! بودن او و حکومت شان در جهان ندارد" محبوب القلوب " ارتباطی به 
هزليات در عين حال نشان از توهم يکسان پنداری و حتی هم قد و قواره پنداشتن 

 .خود با اوباما نيز دارند
توهم های احمدی نژاد سبب شده است که او حتی به ميان بحث ها و گفت و گو 

که ارتباطی به ايران و او ندارد نيز بپرد و , های رهبران کشور های مهم جهان
اظهار وجودی که به دليل ادبيات اين , با همان زبان آبروريزش اظهار وجود کند 

آدمی را به ياد آن ضرب  ,بی ادب ترين سياست باز عالم اسالم و غير اسالم 
 : می اندازد که" بچه های جنوب شهر تهران  "المثل 

پاسبانی يکی از گردن کلفت ها و بزن بهادر های جنوب شهر تهران را  "
جوجه عشق الت محله خودش را به آنها , دستگير و به طرف کالنتر ی می برد 

  " سرکار ما دو تا رو کجا می بری ؟: "رساند و رو به پاسبان گفت 
احمدی نژاد نه فقط در رابطه با .زبانِ  احمدی نژاد نمادِ  توهم های اوست

حتی در رابطه با شکل و قواره اش  ,افکار و رفتارش , موقعيت ,جايگاه 
بهمين دليل معجونی از . آلوده به دروغ و فريبکاری دارد , برداشتی غير واقعی 

 .زبان ديپلماسی و نشانه ی هويت او شده است, زبان توهم وزبا ن گنده التی 
 

ديدار مهندس موسوی و دکتر زهرا رهنورد با خانواده ی دکتر 
 احمد زيدآبادی 

 نژاد و زبان ِتوهم احمدي
 كار مسعود نقره

 
 
 
 
 
 

نژاد نه فقط در رابطه با جايگاه و  احمدی .های اوست نژاد نمادِ توهم زبانِ احمدی
به . اش برداشتی غير واقعی دارد اش، بلکه در رابطه با شکل و قواره موقعيت

ی  التی، زبان ديپلماسی و نشانه همين دليل معجونی از زبان توهم و زبان گنده
 است هويت او شده

پرونده ی گشوده شده برای قطعيت بخشيدن به تشخيص بيماری روانی احمدی 
پرونده ای خصوصی و , با اتکا به گفتار و رفتار اين مظنون به بيماری , نژاد 

نشانه های بيماری پيش از آنکه در مطب پزشک و روانپزشک . محرمانه نيست 
عاليمی متعدد و , در مجامع عمومی بروز کرده اند, در اين پرونده ثبت شوند 

اين " که از توهم هاله نور و ارتباط با خدا و امام زمان و ماجرای , متفاوت 
و انکار تاريخ تا تلمذ از واژه ی هلو و توی دهان و صورت " محموده 

گنده ترها و گردن " کشورهای مختلف زدن و هم قد و قواره پنداشتن خود با 
  .پاره ها يی از آن نشانه ها هستند, ها  " کلفت تر

های حکومت " شخصيت " که در ميان بسياری از  ,گفتار و رفتار احمدی نژادی 
 , در کنار بحث بيماری شناسانه اسباب مطايبه ی مردم جهان, اسالمی شايع است 

سخنان , تازه ترين برگ اين پرونده ی قطور . به ويژه اهل سياست نيز شده است
رييس جمهور امريکا , احمدی نژاد در رابطه با موضع گيری اخير آقای اوباما 

اين . پيرامون موضع امريکا در قبال بر نامه ی هسته ای حکومت اسالمی است 
و زبان ديپلماسی رياست جمهور حکومت " ادبيات" ها بريده ها و بخش هايی از 

 : اسالمی ست
تر و گردن کلفت تر و بزرگتر از تو هم نتوانسته اين کار رابکند تو که  گنده ... "

چنان .... ما را به خير تو اميدی نيست شر مرسان... جای خودت را داری
 ,گاوچران , ناشی , نا پخته  .اش را گم کند تودهنی خواهد خورد که راه خانه

 تو ی دهن امريکا می زنيم و.... امريکا هيچ غلطی نمی تواند بکند  .... دروغگو
نيازی نيست .... تان خشک شود  ايد بگذاريد عرق تازه از راه رسيده ....
 "..... کاغذی که جلويتان گذاشتند را از رو بخوانيد و هر

پيش تر نيز , از سوی احمدی نژاد تازگی ندارد " فرمايشات سياسی" اين دست 
او سال هاست چپ و راست در  , از اين دست فرامايشات ديپلماتيک داشته است

حال تو دهنی زدن و سيلی زدن به گوش انگليس و امريکا و ديگر کشور های 
, ِ احمدی نژاد  "گفتاری" اين زبان . آن کشور هاست " رهبران احمق  " جهان و

بيش از رفتار احمدی نژاد , که آيت اهللا خمينی نوع آخوندی آن را بکار می برد
زبانی که . ضمن اينکه اسباب مزاح و خنده نيز هست, اهميت نشانه شناسانه دارد 

از زبان الت ها و عشق الت , عالوه بر رونمايی و هويت نمايیِ  توهم های او 
" بهره می گيرد بی آنکه ذره ای از " چاله خر کشی و چاله مگسی  "ها ی 

لوطيان و الت ها ی آن محله ها را داشته  " معرفت و راست گويی , لوطی گری
نه فقط زبان ديپلماسی را آلوده , اين سوپر استار دروغپردازی و فريبکاری . باشد

که دروغگويی و خالی بندی را زشت و , " فرهنگ لوطيان و الت ها" حتی به 
 .بی حرمتی روا داشته و لطمه زده است, مذموم می دانند 

در واکنش به اين سؤال که نظرش , اوباما , خنده ی جدی ترين سياستمدار جهان 
و  ,عالم اسالم و سياست اسالمی" عشق الت" در مورد عربده کشی ها ی اين 
. بيننده ی اين مصاحبه را هم به خنده می اندازد, اظهارات متوهمانه اش چيست 

احمدی نژاد و حرف های : " پاسخ اوباما همراه با خنده ی پر معنای اش اين بود 
 . " اش را جدی نمی گيرم

هرآدم جدی ای حق دارد احمدی نژاد را جدا از دنيای متوهم اش ,نه فقط اوباما 
تازه . نوعی شوخی و سبب ساز خنده های روده بر و ريسه ای نيز تلقی کند 

ترين هزلی که او در رابطه با منزوی بودن حکومت اسالمی در عرصه بين 
  : خلق کرده اين است, خطاب به اوباما  , المللی
کنيد ملت ايران منزوی است  ای خود نشسته و فکر می شما در کاخ شيشه.... "

ها در  خواهيد به پايگاه آمريکايی شما منزوی هستيد، زمانی که می  حال آنکه
عراق سر بزنيد بعد از اين که در آن منطقه حضور يافتيد وجود خودتان اطالع 

کنيد، حال آنکه مسووالن ايرانی به راحتی به عراق سفر کرده و با  رسانی می
 کنند که در چه تاريخی  کنند و از قبل هم اعالم می افراد مختلف مردم مالقات می
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ی الهی پس از انقالب ديگر تجديد چاپ نشد، تا سالها ناياب بود و معدود نسخه هايی کمد

که از آن در بازار مانده بود به بهايی گزاف به صورت قاچاق فروخته می شد تا اينکه 
سرانجام در سالهای اخير اين کتاب مجددًا از وزارت ارشاد مجوز نشر گرفت اما در آغاز 

انقالب بوده و چاپ اين " معاندين"کتاب اين توضيح اضافه شد که شجاع الدين شفا، از 
 .کتاب دليلی بر توجيه و تأييد شخصيت مترجم نيست

 
 رايزن فرهنگی شاه

شجاع الدين شفا در روزگاری به دربار پهلوی راه يافت که جانبداری خاندان سلطنتی از 
 .نشانه ارتجاع بود" روشنفکران"ديد 

او رايزن فرهنگی شاه شد و نقش مهمی در سياستگذريهای فرهنگی شاه ايفا کرد، بويژه 
ايران باستان " عظمت"در سياستهای ملی گرايانه شاهنشاهی و انديشه بزرگداشت و احيای 

 .و نکوهش آثار فرهنگ اسالمی و حمله اعراب به ايران
شجاع الدين شفا با قلم فاخرش، نويسنده سخنرانيهای مهم شاه شد و خالق جمله ای تاريخی 

، جمله ای از متن سخنرانی ای که برای شاه "آسوده بخواب که ما بيداريم... کورش : "شد
نوشت تا پاسارگاد بر سر آرامگاه بنيانگذار نخستين و بزرگترين شاهنشاهی تاريخ ايران 

 .ايراد کند
ايده برگزاری جشنهای دوهزار و پانصد ساله شاهنشاهی و تغيير تقويم ايران از هجری 

 .خورشيدی به شاهنشاهی نيز به شجاع الدين شفا نسبت داده می شود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شجاع الدين شفا پيش از انقالب ايران پست های فرهنگی بااليی داشت
واپسين سالهای خدمت شجاع الدين شفا به دربار شاهنشاهی، متمرکز بر برپايی کتابخانه 

ای عظيم شد که به دستور محمدرضا شاه، بنا بود ايران را به کتابخانه های مهم جهان 
 .پيوند دهد و الگويی برای ديگر کشورها شود

صادر کرد و شجاع الدين شفا را  (1973( 1352شاه فرمان ساخت کتابخانه را در سال 
که در آن زمان معاون فرهنگی وزارت دربار بود مأمور کرد کتابخانه را بسازد و رياست 

 .آن را در دست بگيرد
در قلب تهران ساخته شود و ظرف ده سال به بهره " کتابخانه ملی پهلوی"قرار شد 

هزار عنوان  25برداری برسد و در همان آغاز، ششصدهزار عنوان کتاب و بيش از 
 .نشريه را در خود جای دهد

سمينارها و جلسات متعددی برای طرحريزی کتابخانه برگزار شد، مشاوران فراوانی از 
سراسر جهان برای کتابخانه استخدام شدند، مسابقه ای جهانی برای انتخاب معمار کتابخانه 
برپا شد که بيش از سه هزار شرکت کننده داشت و يک شرکت آلمانی در آن برنده شد اما 

 .کلنگ کتابخانه هيچگاه به زمين زده نشد
انقالب، شجاع الدين شفا را به کوچ اجباری فرستاد، طرح کتابخانه ملی پهلوی برای 

هميشه ناکام ماند و کتابخانه شخصی شجاع الدين شفا هم که به نوشته خودش، چهارده 
 .هزار جلد کتاب در آن داشته، مصادره شد

شجاع الدين شفا نوشته که تقريبًا همه اين چهارده هزار جلد کتاب را خوانده و حاشيه 
نويسی کرده، هرچند اين ادعا مبالغه آميز می نمايد و چندان عملی به نظر نمی رسد، حتی 

 .اگر خواندن هر کتاب، تنها يک روز به طول انجاميده باشد
شجاع الدين شفا در فرانسه اقامت گزيد، فصل تازه زندگی اش را با قلم زدن عليه نظام 

جديد حاکم بر ايران آغاز کرد و بزودی دين اسالم و سپس همه اديان ابراهيمی را هدف 
 .حمله قرار دارد و عليهشان رديه ها نوشت

به اين می پردازد که هر سه دين يهود،  تولدی ديگر، در مشهورترين اين آثار، با عنوان
هايی از کيشهای مهرپرستی، زرتشت و مانی اند که  مسيحيت و اسالم نسخه برداری

  ."ايرانيان به دنيای کهن ارمغان دادند"
آثار اين دوره از زندگی او، از لحاظ پايه های علمی و پژوهشی استواری نوشته های پيش 

از انقالب را ندارند و بويژه در جاهايی که مستقيمًا به مسائل و رخدادهای پس از انقالب 
 .می پردازد، قلم عالمانه فدای خشمی متعصبانه می شود

پس از آغاز حرکت اعتراضی به نتيجه انتخابات رياست جمهوری ايران، شماری از 
چهره های سياسی و فرهنگی نامه های سرگشاده برای آيت اهللا خامنه ای نوشتند، از جمله 

 .شجاع الدين شفا
شجاع الدين شفا با اينکه پيشتر در رد قرآن قلم زده و خدا را آفريده ذهن بشر دانسته بود، 

و لزوم متعهد " واقعيتهای قرآنی"در اين نامه از قرآن با عنوان کتاب آسمانی ياد کرد و از 
 .بودن رهبر کشور در مقابل خداوند نوشت

 شجاع الدين شفا؛ حكايت دين ستيزي از ديار قم
 بی بی سی -مهرداد فرهمند
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (1297-1389)شجاع الدين شفا 

) فروردين 27(شجاع الدين شفا، مترجم و نويسنده ايرانی، شامگاه جمعه شانزدهم آوريل 
 .سالگی در پاريس درگذشت 91در سن 

شجاع الدين شفا در حالی از دنيا رفت که از او با عنوان شخصيتی فرهيخته و دانشور ياد 
می شد که به تاريخ و ادبيات ايران و جهان احاطه داشت، اما اين آوازه علمی، زير تلی از 

 .خشم و سرزنش مدفون شد
خدمات شجاع الدين شفا در دربار پهلوی از سالها پيش او را از چشم بخش بزرگی از 
روشنفکران ايرانی، بويژه چپگرايان انداخته بود تا آنجا که پس از انقالب هم با وجود 
اينکه تا واپسين ماههای عمرش از قلم زدن عليه حکومت جمهوری اسالمی در ايران 

بازنايستاد، منتقدان قديم و جديد همچنان صداقتش را زير سؤال می بردند و می نوشتند که 
 .چگونه خادم سلطنت پهلوی از دموکراسی دم می زند

سه دهه آخر عمرش هم که وقف ستيز با دين اسالم و ديگر اديان توحيدی شد، بر شمار 
دشمنانش افزود تا آنجا که سايت جرس، از پايگاه های اينترنتی اصالح طلبان که زير نظر 

چند روشنفکر دينی اداره می شود، هنگامی که از مرگ او خبر می دهد، برخالف سنت 
مطبوعات ايرانی که معموًال در حق درگذشتگان تندی نمی کنند، از او با عنوان نويسنده 

 .ياد می کند "متهتک"
شجاع الدين شفا، زاده مرکز روحانيت شيعه در ايران، شهر قم بود و در خانواده ای که 
نسل اندر نسل پزشک بودند؛ کتاب فرزندان استر، خاندان شفا را از تبار حکيم هارون، 

 .پزشک معروف يهودی کاشان معرفی می کند
شجاع الدين شفا تحصيالت خود را تا پايان دبيرستان در قم به انجام رساند، برای 

تحصيالت دانشگاهی به تهران رفت و پس از فارغ التحصيلی در رشته ادبيات فارسی، 
 .تحصيالتش را در در بيروت و فرانسه ادامه داد

پس از آغاز جنگ جهانی دوم و اشغال فرانسه و سپس ايران، به کشورش بازگشت و به 
عنوان مترجم در راديو استخدام شد، همزمان فعاليت سياسی را نيز آغاز کرد و از 

با روزنامه ای به همين نام که سرمقاله هايش ميهن پرستان، بنيانگذاران حزبی شد به نام 
  .را شجاع الدين شفا می نوشت

 
حزب ميهن پرستان، حزبی ملی گرا و دست راستی بود که با شعار بيزاری از وابستگی 
به بيگانگان به حزب توده می تاخت، کريم سنجابی که بعدها رهبر جبهه ملی و نخستين 
 .وزير امورخارجه ايران پس از انقالب شد نيز از بنيانگذاران حزب ميهن پرستان بود

حزب ميهن پرستان تنها يک سال و نيم پاييد و سپس همراه با احزاب ديگر هم مشی خود، 
 .بخشی از تشکل سياسی تازه ای به نام حزب ميهن شد

از آن پس، نشانه ای از فعاليت سياسی شجاع الدين شفا ثبت نشده اما در عرصه فرهنگ، 
نامی پرآوازه از شجاع الدين شفا به عنوان مترجم آثار بزرگ کالسيک ادبيات غرب به 

 .يادگار مانده است
، حدود شصت عنوان ترجمه و تأليف از شجاع الدين شفا به چاپ رسيد که 1357تا سال 

، اثر دانته آليگيری، شاعر سده های سيزدهم و کمدی الهی نام آورترين آنها، ترجمه
  .برای نخستين بار در ايران به چاپ رسيد (1956) 1335چهاردهم ايتالياست که در سال 

سفر خيالی دانته به جهان پس از  دوزخ، برزخ و بهشت،، در سه جلد با عنوان کمدی الهی
هايی است که  مرگ است، آنچه به ترجمه شجاع الدين شفا غنای بيشتری بخشيده، پاورقی

تقريبًا حجمی برابر با حجم کتاب دارد و شخصيتها و رويدادهايی را که در متن اصلی 
  .کتاب به آنها اشاره شده به خواننده معرفی می کند



23 

 1389فروردين  ماه   31

 شکفته با تو
 شهال بهاردوست

 
 

 !گوش کن، گوش کن
 اين خِط خمار، آرزوها، هوسها دارد

 زبانش الل نمی شود
 با تو تا عرش می رود 

 نام تو را در امتداد شب روی نقره های آسمان حک می کند
 دوستت دارم را به شوق ناز بوسه ات روی گلها می برد

 برای روياهای بی انتها مدام قّصه می گويد
 هيزم که جمع می کنم

 واژه های تازه، تازه ات
 آتش، آتش می کنند با من
 من بی تاب، شکفته با تو

 تماشا به عاشقانه ها
 تا سحر بی تو، باتو غلت می زنم

 ببين، ببين
 چگونه من بی تو زار

 چگونه بی تو هالک می شوم
 هرگز نبودم اين چنين خراب
 خراب عشقم، تو بيار شراب

 جايی، در نمی دانم کجا، ايستاده ای
 به پايت ايستاده ام، استوار
 انگشت به دهانند، آدمها

 خيره به من، عکس تو در قابها 
 مزه کن، مزه کن

 اين خط من
 تلخ ُو شيرينم

 هی خط نوشتم، هی خط کشيدم 
 جهان را خط خطی، از دامها هی پريدم
 آخر چه خوش، به دام چشم تو افتادم

 حاال بيا، بيا
 در چراگاه اسبان ايستاده ام به انتظار

 انتهای جاده همينجاست
 با احتياط، اّما تندتر بيا

 
     
 

 آواز عاشقانه ی تبعيدی 
 غزلی برای دل خودم 

 خسرو باقرپور
 
 ای که َبعِد رفتنت ويراِن ويرانم هنوز  

 زخمی ی تبعيدم ُو در غم به زندانم هنوز 
 

 زخم ديروزين فراموشم شده، اما کنون، 
 مبتالی عشقم ُو در فکر درمانم هنوز 

 
 گرچه پنهانی ز چشم ُو بی قرارم می کنی 

 قايق صبرم به روِد گريه می رانم هنوز 
 

 گر چه خود در خلوِت آرامِِ شهر غربتم 
 غمگسار ميهِن در چنِگ ديوانم هنوز 

 
 آذرخِش چشم تو آنسان به جانم شعله زد 

 همچو سروی شعله کش در کنج ايوانم هنوز 
 

 آنچنان مست از شراِب مهر چشماِن تو ام 
 بندی ی غربت نيم ديگر، در ايرانم هنوز 

 
 بلبِل طبعم ز بی عشقی پريشان بود و الل 

 ُگربه ی محنت رميد و من غزلخوانم هنوز 
 

 با تو من مبهوت ُو مدهوش ُو خموش ُو کودکم 
 خود نباشد گوِش جان با پنِد پيرانم هنوز 

 
 " ِهرمان ِهسه"گر بخوانی قصه ی انسانی ی 

 ام هنوز " گرِگ بيابان"همچو آن آتش به جان، 
 

 روز و شب هايی نه، قرنی رفت ُو پندارم هنوز 
 منتظر در کوچه ی نزديِک ميدانم هنوز 

 
 وعده ی ديدار يار آمد، دلم پيشانه رفت 

 ! جان ُو دل در مقصد ُو من در اتوبانم هنوز
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 !هيس
 
 بخواب   :گويد می 

 هيس               
 قدر  سروصدا نكن اين              

 آن  ها را خاموش چراغ
 ی پس از ديگر یيك                

  :گويم یم
 رود یخوابم نم                

 ی رود چشمان یخواب نم
 اش   آه اندوه زمان بر دوش

 تار   یها اين زخمه یو آبود        
 زيرچشمانش                           

  :گويد یم
 وز   به زور نچسب به ُر !شب تار یا 
 ی آن یقدر آه فكر م آن 
 ی چسب نيستند اين روزها و اين زندگ دل 
 ی بيا خودم خوابت آنم ليل 

 بلدم  یالالي                        
 تر از خودم نبوده کسی  مجنون

 تار را از گيسوانم 
 تار به

تار                                                                                     
 !بردار و بزن

 چرخانم  صورتم را می
 ايستم مقابل باد  یم

 در اين تابوت آه مجلس بزم    
 و هرچه باداباد  

 اول رزم تو با من 
 بعدًا بخواب 

 !هيس             
 زند  یم مالفه را پس /سرنوشت

 شود از جا  یبلند م    
    !آند به من ینگاه م             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ناهيد سرشگی: نقاشی از
 

 آزادي ...آه 
 طارا-ناهيد سرشگي 

 
 به تمامي مادران داغدار

 
 

 نمی شود آرام نشست 
 بی طرف                 

 به هر طرف نگاه کرد 
 موج ها را نديد ه گرفت         

 و پرندگانی که خون گلويشان 
 مرمت می کند آسفالت خيابان را          

 نمی شود آهسته زير لب
 زمزمه کرد

 ورد خواند           
 فوت کرد به هر طرف               

 شعر عاشقانه نوشت 
 !عشق 

 وتن ام بود            
 پاره های تنم                     

 . . . تو بودی در ميدان انقالب 
 و آزادی                            

 ! آه 
 آزادی / آزادی / آزادی 

 !از بردن نامت 
 !زبانم 
 !بايد انگار. . . الل         

 و گاز بگيرم نيمه ی حرفم را
 کجاست “ ندايم”

 و عيسی ای مرا 
 چه کسی 
 چه کسی 

 ! ٢٠٩در کانتينرها و زير زمين های 
 به بند می کشد ؟                            

 ! !!!!!!!!!!!!آه
 !آزادی

 مادران امسالم 
 !و پدرم 

 داغدار سی سال اندوه و سکوت 
 وگردنم     چنگ می زند بر دار زندگی

 شکسته کمرم                               
 با داغهای که بر جگر م می زنند

 !آه آزادی 
 ديگر قهوه های بدون شکر 

 خوابم را نمی پراند                    
 بخوابم / بخوابم ! می خواهم 

 . . . با تمام فرزندانم که در گور 
 با استخوانهای شکسته 

 يکی درميان نفس می کشند 
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 عليه فراموشاندن
 حافظ موسوی

 
 

 آشم  ها دست مي بر آب
 بر پوست درختان 

 ها  ها، علف ها، صخره بر سنگ
 بر آن چيزها آه در خيال من است و 

 اآنون اينجا نيست 
 را  آرده پاهاي ورم

 سايم  بر آف سيماني مي
 هاي خون را   لكه

 آشم  ها بيرون مي از جداره ناخن
 ام را  و چهره از ياد رفته

 نگرم  اي آب مي در پياله
 هاي من هست و  آه در خاطره

 اآنون اينجا نيست 
 بايد به ياد بياورم چهره خود را 
 بايد به ياد بياورم صداي زنم را 

 بايد با دخترم براي راهپيمايي فردا قرار بگذارم 
 بايد زير و بم صداي آسانم را مرور آنم 

 بايد اين خرچنگ را از گلوي خودم بردارم 
 ام را از اين آرختي خالص آنم  بايد حنجره

 بايد آواز بخوانم، فرياد برآرم، جيغ بكشم 
 بايد در اين مربع آوچك 

 بزنم ) ×(توانم ضربدر  تا مي
 بايد نام خودم را 

 نام آسانم را 
 نامه دخترم، زنم، پسرانم را 
 هاي شهر،  بايد نام بقال محله، خيابان

 ها  ها، آتابفروشي ها، آافه ها، آوچه پارك
 هاي روبه فراموشي را  بايد تمام نام

 روزي هزار بار تكرار آنم 
 ام را  »من«بايد به ياد بياورم 

 بايد به ياد بياورم لبخندم را 
 را،  بايد به ياد بياورم ليوان را، مالفه

 چاي صبح را، نان برشته را 
 آتاب را، روزنامه را، خودآار را 

 بايد به ياد بياورم 
 بايد به ياد بياورم 

 من انسانم 
 آنم شالق  آنم شالق تكرار مي تكرار مي

 انسان 
 شالق 
 انسان 
 شالق 
 انسان 

  !من انسانم
  !بايد به ياد بياورم

 

 خلنگ زار پائيز 
 فتح اله شکيبايی 

 
 

 برهنه پا 
 می گذرم از خلنگ زار پائيز 

 با دستانی زخم 
 و                 

 پيراهنی ژنده                   
 چقدر طوالنی شده است اين خزان 

 
 ◙ 
 

 تا چشم می بيند 
 خارست ُو شن 

 که دهانت را می آرايد 
 نه آبی 

 نه آبگيری 
 نه خنده ی پرنده ای 

 و                       
 نه رقِص گندمزاری 

 بر فرازت زاغ ست ُو ملخ 
 و                             

 بر خاک 
 موريانه ی هراس 

 چقدر طوالنی شده است اين خزان 
 
 ◙ 
 

 شب با هفت قلم بزک کرده است 
 ماه در آستين دارد 

 و                    
 ستارگان 

 در جيب           
 کهکشان 

 انگشتری ست بی نگين در انگشت اش 
 شب خواجه ی تاج داری ست 

 در قلمرِو خزان 
 که زمستان را بلعيده است 

 
 ◙ 
 

 در مِه غليِظ اندوه 
 ُگم می شوی                    

 باد 
 تنه ات می زند 
 رنگ می بازی 

 می نشينی ُو برمی خيزی 
 باز نسيم گونه می روی ُو می خوانی 

 چقدر طوالنی شده است اين خزان 
 
 ◙ 
 

 از تک می افتی 
 خزان را پشت سر می گذاری 

 بر سنگ ريزه های تنهايی دراز می کشی 
 در گرگ ُو ميش خيالت 

 عشق می رويد 
 و                 

 دوباره 
 . آفتابگردان می شوی


