
 
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

1 

طن
ي و

يعن
بز 

س
 

IN
F

O
.M

A
B

IS
H

O
M

A
R

IM
@

G
O

O
G

L
E

M
A

IL
.C

O
M

 
 28شماره ي 

 1389ارديبهشت ماه   2

 : تهيه و تنظيم
 شهال بهاردوست

 انقالب در انقالب قرقيزستان 10
 سه گفتگو با مهرداد درويش پور 

 و فرخ نگهدار

با فشار بر رژيم مانع از اعدام زندانيان  14
 سياسی و مدنی کرد شويم  

 هژير عبداله پور 

پيشنهاد اليحه جايگزين، يک مناظره  15
 اجتماعی است 

 گفتگو با هوشنگ پوربابايی

 نقض حقوق بشر و برخوردهای دوگانه 17
 سعيد رضوی فقيه، فعال سياسی

 واقعيتها نيرومندتر از فريب 18
 صادق کار

 1389فروردين ماه  گزارش ماهانه نقض حقوق كارگران

 : مقاالت و مصاحبه ها در اين شماره 

 روزي كه مثل هيچ روزي نبود :  تابان . ف
 :سروده ها

 خسرو باقرپور، شهال بهاردوست
 ناصر كاخساز

 گفتگو -سخنراني
با صاحب نظران و حاميان جنبش سبز  در  

 هامبورگ
 پخش مستقيم از پال تالك

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

  !ما و شما، مردم را از دست داده ايم: نامه چهارم محمد نوري زاد از زندان اوين به خامنه اي
 مصاحبه با يكي از بازداشت شدگان در ديدار تيمهاي تراختورآذربايجان و پيروزي تهران 

 نگراني پزشكان از وضعيت مهدي محموديان
 شيوا نظرآهاري تفهيم اتهام شد ، تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملي

 درساسبحاني آزاد شد
 ماه 9تمديد قرار بازداشت يك زن زنداني گمنام پس از 
 ديدار خانواده مهديه گلرو با مهدي كروبي

 نفر از پزشكان شركت كننده در آزمون دستياري در ساختمان وزارت بهداشت 300تجمع 
 پور شهروند كرد در مهاباد اهللا گلپري صدور حكم اعدام براي حبيب

 كميته حمايت از روزنامه نگاران تهديد  مازيار بهاري را محكوم كرد

 پيام 
 دوستان كانادائي
 كارگران ايران 

 اعتراض 
 كارگران نروژ
 به زنداني كردن

 كارگران در ايران  

 اخبار آذربايجان
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 خبرها 

آه با دستور مدير کل سازمان محيط زيست  شرآت صنعت و معدن فوالد ابرکوه 
استان هرمزگان صورت گرفت دهها آارگر و آارمند اين شرآت از آار بيكار 

 .شدند
اخراج های گسترده در عسلويه تعداد  :نود درصد آارگران عسلويه اخراج شدند

 .هزار نفر کاهش داده است ۴به  ٨٣هزار نفر در سال  ۴٠کارگران را از 
مديرعامل  :موج اخراج نيروهاي جوان از صندوق پس انداز آارآنان راه آهن

جديد صندوق پس انداز آارآنان راه آهن در طول سه ماه گذشته تاآنون در دو 
نفر از نيروهاي جوان خود را تعديل و از نيروهاي بازنشسته به جاي  10مرحله 

 .آند آنها استفاده مي
درآستانه روز جهانی  :اخراج گسترده کارگران شرکت های دولتی در شهر اراک

کارگر، روز اول ماه مه، وضعيت کارگری در شهر اراک، بزرگترين قطب 
صنعتی ايران، بحرانی است و شرکت های دولتی در شهر اراک، بسياری از 

 .کارگران خود را اخراج نموده اند
دراثر رسيدگي نكردن  :نيمي از واحدهاي صنعتي خيرآباد تعطيل شده است

 .درصد واحد صنعتي خير آباد ورامين تعطيل شده است 50مسووالن حدود 
رانندگان معترض اتوبوس حمل و نقل همگاني شهرستان لنجان حقوق دريافت 

ماه تاخير در پرداخت حقوق رانندگان اتوبوس حمل و نقل  4در پي  :نکردند
 15همگاني شهرستان لنجان استان اصفهان در اواخر سال گذشته و نامه نگاري 

تن از رانندگان به فرمانداري شهرستان نماينده شهرستان در مجلس و نيز 
 15استانداري در حالي آه حقوق ساير رانندگان به طور آامل پرداخت گرديد به 

 .راننده معترض حقوقي داده نشد
سازی  های چرم تعطيلی کارخانه :های چرم مشهد  دار کارخانه های دامنه تعطيلی

ها موجب بيکار شدن حداقل هزار و پانصد  در مشهد ادامه دارد و اين تعطيلی
 .کارگر شده است

علي غياثي يك فعال آارگري در استان  :اخراج و بيکاری هزار کارگر در ايالم 
تعداد  88و  87هاي  طي سال: ايالم از بحران واحدهاي صنعتي خبر داد و گفت

 .اند واحد استان تعطيل شده و بيش از هزارآارگر اخراج و بيكار شده 20
 بيکاری و عدم امنيت شغلی

به دليل  :آارخانه صنايع فلزى تا پايان فروردين به روى آارگران بسته می شود
، آارخانه صنايع فلزى شماره يك تهران، تا پايان فروردين ماه  نبود مواد خام

تن از   350تعطيل و درهاى آن به روى تمامى آارگران آن که تنها نزديك به 
 ايشان آارگر رسمى اند؛ بسته خواهد شد

بيشتر واحدهاي توليدي  :نگرانی نسبت به افزايش بيکاری کارگران در قزوين
استان قزوين تا پايان فروردين ماه تعطيل هستند و آارفرمايان از قبل شروع سال 

با تمامي آارگران قراردادي تسويه حساب آرده و به آنها گفته بودند آه از  89
 .آغاز سال جديد در سرآار خود حاضر نشوند

درصدي داشته  70جاري رشد  کارگران در تعطيالت عيد نوروز سال  اخراج
ها در تعطيالت  آارگر معتقد است آه اخراج هاي خانه معاون امور استان :است

درصدي  49در استان تهران از رشد  87جاري نسبت به سال  عيد نوروز سال
 50برخوردار است و اگر رقم اين آمار را به کل کشور تعميم دهيم بيش از 

 .درصد خواهد بود
به  :کارخانه؛ پنج هزار نفر در کمالشهر کرج بيکار هستند 380علی رغم وجود 

کارخانه در کمالشهر بيش از پنج هزار بيکار ثبت نام شده در  380رغم وجود 
  .اين منطقه وجود دارد

های  شماری از کارخانه :سه هزار دويست کارگر در تبريز در معرض بی کاری
ها و  های هنگفت به بانک دليل مشکالت مالی، سوءمديريت و بدهی تبريز به

کارگر نيز بر  ٣٢٠٠اند و  پيمانکاران، دست به تعديل يا اخراج کارکنان خود زده
 .همين اساس در معرض تهديد جدی قرار گرفته اند

 جلوگيری از تجمع 
ابهام در پاسخ مسوولين به درخواست رئيس خانه کارگر برای برگزاری 

رئيس خانه کارگر، برای برگزاری تجمع و  :راهپيمايی روز جهانی کارگر
راهپيمايی روز کارگر امسال از دولت درخواست مجوز کرده است اما وزارت 

کار و دولت با اين درخواست او موافقت نکرده اند و برگزاری راهپيمايی امسال 
 .خانه کارگر در هاله ای از ابهام قرار دارد

 عدم پرداخت حقوق و مزايا 
کارگران کارخانه ايران پتو و تهران پتو بيست و شش ماه است که حقوق 

يکی از کارگران کارخانه نيمه تعطيل ايران ترمه و تهران  :دريافت نکرده اند
هزارنفرغيرمستقيم ازآن 20هزارنفرمستقيم و3کارخانه ای که روزی:"پتو گفت

نان می بردند، باوضعيت فعلی درحال نابودی است و کارگران آن بيست و شش 
 ".ماه است که حقوق و مزايايی دريافت نکرده اند

  گزارش ماهانه نقض حقوق كارگران      
 ٨٩فروردين ماه                           

 
 
 
 

 -خبرگزاری هرانا 
آنچه در پی می آيد حداقل موارد نقض حقوق کارگران در ايران در محدوده  

است که توسط مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران  89زمانی فروردين ماه سال 
  : گردآوری يا ثبت شده است

 تجمع و اعتراض
نفر از  150حدود  :اند کارگر که هفت ماه است حقوق نگرفته 150تجمع 

آارآنان آارخانه سبالن پارچه اردبيل فروردين ماه در اعتراض به عدم پرداخت 
 .حقوق هفت ماهشان در مقابل ساختمان استانداري اردبيل تجمع آردند
 150بيش از  :اعتراض کارگران شرکت صنايع اراک به دليل عدم پرداخت حقوق

کارگر شرکت صنايع اراک به دليل عدم پرداخت حقوق شش ماهه اخير و معرفی 
تعدادی از آنها به بيمه بيکاری در آستانه بازنشستگی و اجرا نشدن تعهدات 
 .کارفرما معترضند و قصد تجمع در برابر نهاد رياست جمهوری را دارند

اعتراضات  :ادامه اعتراض کارکنان تامين اجتماعی به عدم افزايش دستمزدها
 جمعي از آارآنان سازمان تامين اجتماعي به دليل

 .بخشي از بهره وري و آارانه ادامه دارد عدم افزايش دستمزد و عدم پرداخت 
آارگران و نمايندگان  :تجمع اعتراض آميز چهارصد کارگر بارانداز در آبادان

شرآت تخليه و بارگيري فعال در بارانداز شلمچه در مقابل ساختمان مرآزي  23
منطقه آزاد اروند در آبادان و در محل نماز جمعه خرمشهر تجمع اعتراض آميز 

 .برپا آردند
نفر از  50يش از  :حميد مقابل اداره آل آارشهر قم تجمع کردند آارگران چيني 

تعطيل شده چيني حميد قم، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق   آارخانه آارگران 
 .اداره آل آار و امور اجتماعي استان تجمع کردند خود امروز صبح در مقابل در

تعدادي از  :ها در مقابل استانداري آرمان تجمع آردند آارگران نساجي بافته
هاي آرمان به دليل تعطيلي و عدم پرداخت سنوات در محل  آارگران نساجي بافت

 .استانداري آرمان تجمع آردند
پس از کارگران شهرداری آبادان،  :موج اعتراضات آارگري در خوزستان

نوشابه خرمنوش و تخليه و بارگيری خرمشهر در استان خوزستان، کارگران 
اتوبوسرانی و لوله سازی اهواز هم دست به تجمع اعتراض آميز زدند و به موج 

 .وسيع اعتراضات کارگري در ايران پيوستند
 30صبح روز دوشنبه  :تن از کارگران شرکت ميالد اصفهان 60تجمع اعتراضی 

نفر از آارگران شرآت ميالد از توابع مجتمع صنايع قايم رضا  60فروردين ماه، 
 .در برابر دفتر اين مجتمع واقع در سه راه توحيد شهر اصفهان تجمع آردند

صبح امروز سه شنبه  :دومين تجمع کارگران شرکت ميالد اصفهان برگزار شد
تن از کارگران شرکت ميالد روبروی دفتر مجتمع  60فروردين بار ديگر  31

 .صنايع قائم رضا واقع در سه راه توحيد شهر اصفهان تجمع کردند
 خطر جانی و شرايط سخت کاری

آارگران يك  :ادامه آار آارگران يك معدن زغال سنگ در شرايطي بسيار دشوار
معدن زغال سنگ در استان آرمان در شرايط بسيار نامناسبي به آار ادامه مي 

 .دهند و امنيت جانی ندارند
هفته  :مصدوميت شديد يکی از کارگران کارخانه ذوب آهن اصفهان در حين کار

گذشته مهدی اميدی، کارگر شرکت تابان نيرو سپاهان در حين انجام تعميرات در 
نيروگاه حرارتی کارخانه ذوب آهن اصفهان به علت سقوط قالب جرثقيل از 

 .ناحيه بينی، فک، گردن و کمر دچار آسيب ديدگی شد
 اخراج - تعطيلی کارخانه

آارآنان  :اخراج کارگران و تعطيلی بزرگترين آارخانه نوشابه سازي خاورميانه
که يكي  شرآت توليد نوشابه خرمنوش خرمشهر اخراج شدند و اين واحد توليدي

می  از بزرگترين خطوط توليد نوشابه در خاورميانه و ايران محسوب
 .تعطيل شد شود،

شرکت مخابرات  :ها در شرکت مخابرات پس از تصاحب آن توسط آغاز اخراج
ايران پس از واگذاری به کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين وابسته به شرکتهای 

زيرمجموعه سپاه پاسداران انقالب اسالمی، تعديل نيرو در شرکتهای وابسته را 
 .آغاز کرده است

 در پي پلمپ  :پلمپ شرکت صنعت و معدن فوالد ابرآوه و بيكاري دهها آارگر
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 نامه چهارم محمد نوری زاد از زندان اوين به خامنه ای 
  !ما و شما، مردم را از دست داده ايم

 

 

 

 

 

 

محمد نوری زاد مستندساز و نويسنده سابق کيهان از زندان اوين نامه ی تازه ای 
 ...به رهبر حکومت نوشته است 

 

روز  ١٢٠محمد نوری زاد مستندساز و نويسنده سابق کيهان که بيش از : کلمه
است که به علت چند نامه انتقادی در زندان به سر می برد نامه ی تازه ای برای 

 . آيت اله خامنه ای رهبر حکومت نوشته است
 : به گزارش سايت کلمه متن اين نامه به شرح زير است

 
 به نام خالق آزادی 

 سالم به رهبر گرامی جمهوری اسالمی ايران 
اين روزها، نزديک به چهار ماه است که به خاطر نگارش نامه به حضرتعالی در 

. شصت وهشت روز از اين مدت را در زندان انفرادی به سربرده ام. زندانم
درهمه ی اين . توسط بازجوهای خود مورد اهانت و ضرب و شتم قرار گرفته ام

احوال، از جنابعالی به عنوان رهبری فهيم و آگاه اسم برده ام که اگر قرار باشد 
تغييری در اوضاع کشور رخ دهد، اين تغيير از ناحيه ی شما بسيار شدنی تر و 

من شخصًا اميدی به نقش آفرينی ساير افراد و دستگاههای . پايدارتر خواهد بود
شما نيز نيک . به روح بلند شما واقفم. شما را از نزديک می شناسم. کشور ندارم

 . و از نزديک مرا می شناسيد
در اين ماه های زندان از آنچه در بيرون گذشت بی خبر بودم، اما در ديدار 

کوتاهی که فقط يک بار، گذرا، با خانواده ی خويش داشته ام، دانستم که در غياب 
من آقای مهندس موسوی و حجج اسالم خاتمی و کروبی با خانواده ی من ديدار 

نمی دانم چرا، اما بسيار دوست می داشتم خود شما نيز با آن بزرگواری . کرده اند
که از شما سراغ دارم، به ديدار خانواده ام قدم رنجه می فرموديد، به آنها دلداری 

درست در روزهای  -نوری زاد-فالنی : می داديد و به آنان می فرموديد که
بحرانی، با برنامه های تلويزيونی اش، با نوشته هايش، برای مِن رهبر که در 

معرض تهاجمات طوفانی اين و آن قرار گرفته بودم، به ميدان آمد و از من سخت 
او بايد در زندان ! امروز او در زندان است؛ به خاطر انتقاد از من. جانبداری کرد

همسر و فرزندانش توسط بازجوهای بی سواد و بی ادب و تندخو به . ادب شود
ناسزا گرفته شوند و خود او به تلخ ترين شکل ممکن به ورطه ی تهديد و تحقير و 

اما اين دليل نمی شود که مِن رهبر قدر زحمت های پيشين . ضرب و شتم درافتد
يا اگر خود به ديدار آنان نروم، نماينده ام را . او را ندانم و به خانواده اش سر نزنم

 . نيز به اين منظور به سراغشان نفرستم
 

رهبر گرامی، چشم انتظاری خانواده ی من، برای تماشای جمال مبارک شما و 
البد؛ در اين گردونه، آدمها، تاريخ مصرف . رويت نماينده ی شما به جايی نرسيد

اما . که اگر به سر رسيدند، مثل دستمال آلوده، بايد به دور انداخته شوند. دارند
ما، در . گرايش من و امثال من به شما، گرايش به شخص خامنه ای نبوده و نيست

جمال انديشه های شما، افق های گمشده ی آرزوهای شريف مردم خويش و مردم 
يادم هست اين اواخر، وقتی تالش کردم به ديدار شما بيايم و . جهان را می ديديم

ماه ها مرا به امروز و فردا وعده می داد، در  -از دفتر شما-آقای حسين محمدی 
و ! من از خود خامنه ای، به خدای خامنه ای پناه می برم: نامه ای به او نوشتم

چرا که دانستم شما از محاصره ی آدم ! و شما نيز. ديگر سراغی از شما نگرفتم
من می خواستم در آن . های جاهل، از تماشای افق آرزوهای مردم باز مانده ايد

اما گويا محاصره کنندگان . مالقاتهای احتمالی، همين نگرانيها را با شما بگويم
همين آقای حسين . شما از صراحت سخن من و از انديشه ی من آگاه بودند

محمدی، بعد از ديدار اعضای انجمن قلم با حضرتعالی، که حقير نيز يکی از آنان 
 ترس او، از . آقای نوری زاد، من، قربه الی اهللا از شما ميترسم: بود، به من گفت

 اعتراض كارگران نروژ
 به زنداني كردن كارگران در ايران 

 
 
 
 
 

 
 

 اخبار روز
 
هزار   بالغ برهشتصد و پنجاه  ال او، بزرگترين فدراسيون کارگری نروژ که •

نفر از مزد بگيران اين کشور را سازماندهی و نمايندگی می کند، و از نفوذ 
  ای به سياسی و اجتماعی کم نظيری در اين کشور برخوردار است، طی نامه

  داشتن آنان منجمله  احمدی نژاد پيگرد نمايندگان کارگری و در زندان نگاه
 ...است   منصور اسالو، ابراهيم مددی و فرزاد کمانگر را محکوم نموده

هزار  ٨۵٠بالغ بر   ال او، بزرگترين فدراسيون کارگری نروژ که :کار آنالين
نفر از مزد بگيران اين کشور را سازماندهی و نمايندگی می کند، و از نفوذ 

  ای به سياسی و اجتماعی کم نظيری در اين کشور برخوردار است، طی نامه
  داشتن آنان منجمله  احمدی نژاد پيگرد نمايندگان کارگری و در زندان نگاه

و خواهان آزادی   منصور اسالو، ابراهيم مددی و فرزاد کمانگر را محکوم نموده
فعالين سنديکايی ايران از زندان و رعايت حقوق سنديکايی کارگران ايران، 

ای کارگری را  حق فعاليت اتحاديه  که ٨٧و  ٨٨اجرای کنوانسيۆنهای   بويژه
 .تصويب و تصريح کرده، گرديده است

 
  است که  ، آمده شده  احمدی نژاد نوشته  به  با ارسال نامه  در رابطه  در گزارشی که

جوالی  ٢۶های کارگری، در   ساير اتحاديه  کارکنان ترانسپورت بهمراه  اتحاديه”
زندانی کردن رهبران سنديکايی در ايران، خواستار   امسال در اعتراض به

  کرده  در اين ارتباط تهيه  ای را که  آزادی منصور اسالو از زندان شدند، و نامه
سفارت ايران در نروژ بردند، اما سفير ايران از پذيرفتن   بودند برای تحويل به

 “.خوداری کرد  نامه
 

در   ما از طريق فدراسيون جهانی کار کنان حمل و نقل اطالع پيدا کرديم که
ابراهيم مددی .  اند داروهای مورد نياز او شده  زندان مانع دسترسی اسالو به

تاکنون برغم بيماری و وخيم شدن شديد  ٢٠٠٨از دسامبر سال   همکار اسالو که
، و فرزاد کمانگر يکی از  شده  داشته  وضعيت سالمتی اش همچنان در زندان نگاه

در . سر می برد  ای معلمان نيز بدون دليل همچنان در زندان به فعالين اتحاديه
و مستقيما برای او   شده  احمدی نژاد نوشته  خطاب به  که) ال او(  بخشی از نامه
ای در ايران  فعالين اتحاديه  اين اولين بار نيست که”: است  ، چنين آمده ارسال شده

ايران . و زندانی می شوند  ای تحت پيگرد قرار گرفته  بخاطر فعاليتهای اتحاديه
درمورد حق تشکل و حق پيوستن و فعاليت افراد   را که ٨٨و  ٨٧کنواسيونهای 
 “.است، بايد آنها را رعايت کند  ها است پذيرفته  در اتحاديه

 
احمدی نژاد،   بزرگترين فدراسيون کارگری نروژ خطاب به  هايی از نامه نسخه
  اين سازمان بنام الن استنسرود امضا شده  توسط يکی از مسولين بلند پايه  که

نروژ، سفارت ايران در نروژ و سفارت نروژ   است، برای وزارت امور خارجه
 .است  در تهران ارسال شده
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 اخباری از آذربايجان 
برگزاري دادگاه فعالين آذربايجان و اعتراض عليه بازداشت 

 ها در شهر فرانكفورت 

 

برگزاری دومين جلسه دادگاه شهروز اسدی فعال مدنی آذربايجانی در دادگاه 
 انقالب اردبيل 

دومين جلسه رسيدگی به اتهامات شهروز اسدی فعال مدنی آذربايجانی در گرمی 
 . در شعبه يکم دادگاه انقالب اردبيل برگزار گرديد ٨٩فروردين  ٣٠روز دوشنبه 

اتهام اين فعال مدنی تبليغ عليه نظام و توهين به رهبری عنوان شده و استنادات 
قاضی حسن زاده برای طرح اين اتهامات ويدئوهای موسيقی و رقص آذربايجانی 

موجود در کيس کامپيوتر کامپيوتر ، کتب آموزش زبان ترکی و کتب قوميت 
گرايی، پوسترهايی از شخصيتهای آذربايجانی و فاجعه خوجالی و تابلو تبليغاتی 

 . مغازه وی با نام چنلی بئل می باشد
به اداره اطالعات گرمی  ٨٧اسدی پيش از اين نيز چندين بار در مهر ماه 

بدنبال . احضار و برای برداشتن تابلو مغازه اش تحت فشار قرار گرفته بود
امتناع اين فعال آذربايجانی از تعويض تابلوی مغازه اش، مامورين اداره 

با مراجعه به مغازه اسدی وی را بازداشت و اقدام به  ٨٧مهر  ٧اطالعات گرمی 
تفتيش مغازه و ضبط تابلوی تبليغاتی، کيس کامپيوتر و ساير وسايل شخصی وی 

 . نموده بودند
اين فعال آذربايجانی پس از تحمل يک هفته بازداشت موقت به قيد ضمانت از 

 . زندان آزاد شده است
جلسه دادگاه اين فعال آذربايجانی به صورت غير علنی برگزار شده و قاضی 

حسن زاده رئيس شعبه يکم دادگاه انقالب اردبيل در جريان جلسه دادگاه ضمن 
 . تهديد وکيل وی را مجبور به استعفا از وکالت موکلش نموده است

اسدی پيش از اين نيز با اتهامات مشابه در دادگاه انقالب گرمی محاکمه و از 
 . تمامی اتهامات وارده تبرئه گرديده بود

تشکيل پرونده جديد در دادگاه انقالب اردبيل برای اين فعال آذربايجانی و تکرار 
اتهامات قبلی و اجبار وکيل او به استعفا از وکالت در حالی صورت می گيرد که 
بر طبق قوانين ايران دادگاه رسيدگی کننده به جرم بايد نزديکترين حوزه قضايی 
 . به محل وقوع جرم باشد و متهمين آزادند تا در زمان دادرسی وکيل اختيار کنند

 
 

 برگزاری دادگاه چهار فعال فرهنگی آذربايجانی در تبريز 
جلسه رسيدگی به اتهامات سعيد چلبيانی، رضا گردانی، بهرام بهيمی و جمال 

تسوجيان مسئولين گروه فرهنگی کودکان وارليق و از فعالين فرهنگی آذربايجانی 
در شعبه سوم دادگاه انقالب تبريز  ٨٩فروردين  ٣١در تبريز روز سه شنبه 

 . برگزار گرديد
اتهام رضا گردانی و بهرام بهيمی اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم جهت بر هم 

زدن امنيت کشور و عضويت در گروههای غير قانونی قوم گرا عنوان شده 
سعيد چلبيانی و جمال تسوجيان ديگر متهمان اين پرونده عالوه از اين دو . است

 . اتهام به فعاليت تبليغی عليه نظام نيز متهم گرديده اند
مستندات قاضی بيات جهت طرح اين اتهامات تشکيل گروه فرهنگی و شعر 

کودکان با نام وارليق و اجرای برنامه سرود کودکان به زبان ترکی در جريان 
 . در منزل می باشد ٨٨آذر  ١٩مراسم خصوصی روز 

در جريان برگزاری مراسم جشن خصوصی سالروز  ٨٨آذر  ١٩اين افراد 
روز  ٢۴رسميت زبان ترکی در منزل جمال تسوجيان بازداشت و پس از 

 . ميليون تومانی از زندان آزاد شده بودند ٢٠بازداشت موقت به قيد وثيقه 
در جريان اين مراسم ماموران امنيتی با حمله به منزل محل برگزاری اين جشن، 

ماموران . به صورت مهمانان گاز فلفل پاشيده و عده ای را دستگير کرده بودند
 . همچنين کارت شناسايی و موبايل افراد حاضر در اين مراسم را ضبط کرده اند

طرح اين اتهامات برای مربيان و فعالين فرهنگی گروه فرهنگی کودکان وارليق 
در حالی صورت می پذيرد که اين فعالين چند ماه پيش از بازداشت با مراجعه به 
اداره ارشاد و ارئه اساسنامه خواهان صدور مجوز برای اين سازمان فرهنگی و 

غير دولتی شده بودند اما مسئولين ارشاد تا کنون پاسخی به اين درخواست آنها 
 . نداده اند

دادگاه اين فعالين به صورت غير علنی برگزار شده و نقی محمودی وکيل 
اين فعالين در . دادگستری در تبريز وکالت اين افراد را بر عهده داشته است

 . مرحله تحقيقات از حق مالقات با وکيل و خانواده محروم بوده اند

همان نشست پا گرفته بود که من، بی مالحظه راجع به اعتياد گسترده مردم و 
جوانان به مواد مخدر و آشوبی که در ساختار اجتماعی شهرهای کوچک و 

 . بزرگمان درافتاده به آشنا سخن گفتم
اکنون اما چرا از زندان برای شما نامه می نويسم؟ برای اينکه هنوز ناباورانه، به 

شما مگر برای : باورم بر اين است که. شما، آری به شخص شما، اميد بسته ام
شما، امروز رهبر کدام مردميد؟ من . اين انشقاق بزرگ مردمان چاره ای بينديشيد

رهبری، آن هم بر حداقل مردم، که . مردم فراوانی برای شما نمی بينم
مبادا من و شما را ازدحام مردمی که به استقبال يک مسئول و . غرورآفرين نيست

شما اگر به ديگر افراد مشهور هم اجازه ی . يا خود جنابعالی می آيند، بفريبد
. سخنرانی و حضور در کشورتان بدهيد، غوغای مردمان ما فزونی خواهد گرفت

امروز شما بر . اجتماع فراوان اين مردم، هيچ گاه قابل استناد نبوده و نيست
کشوری که در گردونه . کشوری رهبری می کنيد که مردمش از دست رفته است

کشوری که اتحاد و يکپارچگی اش، به . ی چه کنم های بسياری گرفتار است
دست خود شما و اطرافيان شما، به حاشيه رفته است و نگرشی قليل و تنگ به 

شنيده ام که به کوشش و تالش . نمی دانم امسال را سال چه ناميده ايد. ميدان آمده
اين نامگذاری، نشان می دهد که بعضًا مشاوران شما، . در آن اشاره شده است

من و همه، آنجا به شما آفرين می گفتيم که امسال . افراد صادق و کارآمدی نيستند
را سال آشتی ملی می ناميديد و خود برای اين پيوند مبارک اما دشوار و سخت، 

اگر کوشش و تالش برای شما مهم است، از انرژی آن در آشتی . پيشقدم می شديد
 . ملی بايد بهره ببريد

 
اما بياييد . رهبر گرامی، می دانم سخنان ناگوار من چه بسا تلخ و آشوبنده باشد

سخن تلخ و صادقانه مرا، بر شيرينی سخن چاپلوسانه ی کسانی که شما را احاطه 
ديگ . جامعه ی ما، در جوار يک انفجار بزرگ است. کرده اند، ترجيح دهيد

جوشانيست که ما به خاطر آزار از خروج پرسروصدای بخار آن، چوب کبريتی 
من با همه ی اطمينانی که سابقًا در جانبداری از شما . در سوپاپ آن فرو کرده ايم

ما، به روزهای پايانی : می نوشتم، اکنون نيز در جانبداری از شما مينويسم
روزهايی که دست تقدير، سنتهای ناب و حتمی . فرصت آزمون خويش رسيده ايم

امتحانی که در اين سی . خدای متعال، ما را از گردونه ی امتحان به در می برد
ما و شما؛ مردم خويش را از . سال فرصت، جز خراش و خرابی با ما نبوده است

اگر سکوت و آرامشی در آنان ميبينيد به ضرب زور و اسلحه . دست داده ايم
به دو کشور ايران و . اگر باور نداريد به يک آزمون خيالی تن در دهيد. است

مثًال سوئد يا کانادا يا حتی مالزی اعالم می کنيم که مردم اين دو کشور، يک 
روز، فقط يک روز پليس و بسيج و اسلحه ای بر سر نخواهند داشت و آزادند که 

تصور می کنيد در پايان اين . فقط طی يک روز. هرچه می خواهند انجام دهند
يک روز؛ کشور ما و شما چگونه خواهد بود؟ و کشورهای ديگرچطور؟ قصد 

بلکه می خواهم . من از اين مقايسه، مجيزگويی از غرب يا ساير کشورها نيست
 . به شکنندگی آرامش و سکوت دروغين جامعه ی خويش اشاره کنم

 
به . من و بسياری، هنوز دوستدار شما و سرنوشت کشور خويشيم! رهبر عزيز

ما دوست داريم با رهبری شما به . رهبری شما بر مقدرات کشور ايمان داريم
بعضًا . اما شما ظاهرًا اين اشتياق را طالب نيستيد. افقهای مبارک دست ببريم

مشاوران و دوستان ناآگاهی شما را در محاصره ی خود گرفته اند، به شما 
. و از زبان شما سخن غيرواقع برمی آورند. اطالعات و آمار نادرست ميدهند

دوستانی همچون آقای شريعتمداری کيهان، که اطمينان دارم آنگاه که همه از 
اطراف شما پراکنده شدند و شما و او در يک جزيره تنهايی تنها مانديد، او 

 ! درجانبداری غليظ از شما، به مخالفت با خود شما برخواهد خواست
برخالف ظاهر تلخ نوشته ام، با صدای بلند و آوازی که همه ی هستی را 

ما شما را دوست داريم و به پايان خوب سرنوشت : درنوردد اعالم می دارم که
حتی در خيال احتمال دهيد که ما . مرا و ما را باور کنيد. شما سخت عالقه منديم

در خيال خود باور . اين احتمال هيچ هزينه ای برای شما ندارد. درست می گوييم
کنيد که دوستان خوب شما، فراتر از شما، و در صنفی که انگ دشمن بر پيشانی 
آحادش خورده است، غم شما را می خورند و مضطربانه عالقمند درخشِش ناِب 
شما در اين روزهای پايانی آزمون الهی اند و با شجاعت تمام، شجاعتی که من 
شخصًا در شما باور دارم، امسال را سال آشتی ملی اعالم کنيد و از مالمت هر 

خدايی که دست خود و . که خدا شما و ما را کفايت ميکند. مالمتگری نهراسيد
 ! ياعلی. دست مردم را در دست شما می نهد

 
  ۵٧سلول -٢۴٠اوين بند. محمد نوری زاد: فرزند شما
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 نحوه برخورد نيروهای امنيتی و انتظامی با شما چطور بود؟ :سوال 
در هنگام دستگيری لباس شخصيها خيلی خشن و با حرفهای توهين آميز  :جواب 

، رکيک وبه به دور از شان و منزلت انسانی، اجتماعی که ادب اجازه نميدهد آنرا 
بعد توسط نيروی . به زبان بيارم ما رامورد تحقير و تمسخر قرار می دادند

منقل شديم در آنجا نيز بيش از قبل توسط درجه دارن و  22انتظامی به کالنتری 
سربازان با حرفهای توهين اميز وزننده شخصيت و خانواده ما را تحقير کردندو 
چنان سرما، فرياد می زدند که انگارما يک جانی هستيم بيشتر خامها از وحشت 

جيغ و فرياد می کشيدند و به ما می گفتند شما بی حيا هستيد آقايان شما بی غيرت 
از کالنتری ما را به امنيت اخالقی . هستند که شما را بين اين همه مرد ميبرند

منتقل کردند محلی که زنان فساداالخالق را به انجا می برند مگه چه کاری انجام 
 داده بوديم که را به آنجا بردند؟

 
شما را بعد از دستگيری به کجا منتقل کردند؟ آيا افرادی ديگری هم به  :سوال 

 غير از شما دستگير شده بودند؟
اماميه تبريز بردند و بعد از ان  22ما را بعد از دستگيری به کالنتری  :جواب 

نفر  30همه خانمها را در آنجا جمع کردنده به امنيت اخالقی منتقل کردند حدود 
خانم وتعدادی کودک و نوجوان دستگير کرده بودند در بين انها چند نفر خانم 

معلم، کارمند، محصل ، دانشجو و خانه دار از شهرهای مختلف تالش، 
 .بودند… زنجان،اردبيل، مشکين، اهر، زنجان و تبريز و

 
شما را به چه اتهامی دستگير کرده بودند؟ و چه سواالتی از شما می  :سوال 

 پرسيدند؟
و درآنجا !ما را به خاطر تماشای فوتبال از کوه و تپه دستگير کردند :جواب 

؟ آيا ماهواره .شما با تحريک چه کسانی به انجا رفته بوديد: سواالتی از قبيل
سياسی درآنجا حضور داشتيد؟با چه کسانی در آنجا   داريد؟به تحريک کدام کانال

بوديد؟ بعد در انجا فقط اسم خانمهای جوان را به گردنشان آويزان کردند و 
 .عکسهای مختلف از آنان گرفتند

 
 چگونه شما آزاد شديد؟ :سوال 
روز جمعه به قيد ضمانت آزاد 27/01/89مورخه 2200ما در ساعت  :جواب 

 .شديم و گفتند هر احضار کرديم بايستی در اسرع وقت خودتان را معرفی کنيد
 
 

 نگراني پزشكان از وضعيت مهدي محموديان

 

 

 
 
 

ُام فروردين ماه، از زندان اوين به بيمارستان  ٣٠مهدی محموديان، روز دوشنبه 
مهدی . منتقل شده و شاهدان عينی می گويند که او را با دستبند و پابند ديده اند

محموديان روزنامه نگاری است که نقش مهمی در افشای حوادث بازداشتگاه 
اين عضو کميته اطالع رسانی جبهه مشارکت، اولين . کهريزک داشته است

ی بود که دو سال پيش، درباره روش های غيرانسانی و غيرقانونی اعمال ...کس
آقای محموديان پس از انتخابات . شده در آن بازداشتگاه، اطالع رسانی کرد

رياست جمهوری، بارها درباره کشته شدن مردم در خيابانها، و دفن های شبانه و 
 .غيرقانونی کشته شدگان، با رسانه های مختلف گفتگو کرده بود

طبق معاينه پزشکاِن بيمارستان امام خمينی، هر دو ريه اين روزنامه نگار شديدًا 
بعد از انتشار اين . عفونت کرده که اين مسئله پزشکان را بسيار نگران کرده است

اخبار، مادر مهدی محمديان در نامه ای سرگشاده به دادستان تهران، وی را 
 مسئول مستقيم صدمات وارد شده به فرزندش دانست

آذربايجانيها به ياد . آذر سالروز رسميت زيان ترکی در آذربايجان است ٢١
يکسال رسميت زبان ترکی در آذربايجان، هر ساله با هديه دادن کتاب و پخش 

اعالميه و برگزاری مراسمات فرهنگی آذربايجانی اين روز را جشن می گرفته 
برگزاری اين مراسم هرساله با ممانعت . و ياد و خاطره آنرا گرامی می دارند

مقامات امنيتی و قضايی ايران مواجه می شود و شرکت کنندگان و برگزار 
کنندگان اين مراسمات بازداشت و مورد آزار و اذيت قرار گرفته و زندانی می 

 . شوند
 

کمپين امضای آداپ و عفو بين الملل آلمان برای آزادی زندانيان سياسی 
 آذربايجانی در فرانکفورت 

کمپين امضای آداپ و سازمان عفو بين الملل آلمان برای آزادی سعيد متين پور و 
 . ديگر زندانيان سياسی آذربايجانی در شهر فرانکفورت آلمان برگزار شد

در ميدان مرکزی هاپت  ٨٩فروردين  ٢٨در اين کمپين امضا که روز شنبه 
واخه شهر فرانکفورت برگزار گرديد شهروندان آلمانی با امضای نامه هايی از 
حکومت ايران خواستند تا با توجه به وضعيت وخيم جسمی سعيد متين پور در 

زندان اوين و وقوع دو حمله قلبی پياپی برای وی، امکان معالجه اين فعال حقوق 
امضا . بشر و روزنامه نگار آذربايجانی در خارج از زندان را فراهم سازد

کنندگان همچنين خواهان آزادی بی قيد و شرط متين پور ، بهروز عليزاده، ودود 
سعادتی، رحيم غالمی، علی عباسی و ديگر زندانيان سياسی آذربايجانی از 

 . زندانهای ايران شدند
اعضای آداپ در جريان اين کمپين بروشورهايی به زبان آلمانی حاوی اطالعاتی 

در خصوص محروميت آذربايجانيها از تحصيل به زبان مادری در ايران و 
وضعيت نقض حقوق بشر در منطقه آذربايجان به شهروندان آلمانی شرکت کننده 

 . در اين کمپين ارائه دادند
سعيد ساعد از اعضای آداپ در آلمان که مسئوليت برگزاری کمپين را برعهده 

کمپين امضای آداپ و عفو بين الملل «: دارد در مصاحبه با خبرنگار ما گفت
آلمان مورد استقبال گسترده شهروندان آلمانی قرار گرفته است و ما در صدديم تا 
با همکاری آذربايجانيها اين کمپين را به صورت زنجيره ای در ديگر شهرهای 

 . »آلمان نيز ادامه دهيم
پيش از اين نيز کمپينهای مشابهی از سوی انجمن دفاع از زندانيان سياسی 

و با همکاری سازمان عفو بين الملل برای آزادی ) آداپ(آذربايجانی در ابران
سعيد متين پور در شهرهای ونکور کانادا و هايدلبرگ آلمان و لندن برگزار شده 

 . بود
فعالين حقوق بشر در آذربايجان بر اين اعتقادند که سعيد متين پور صرفا در 

رابطه با فعاليتهايش در عرصه روزنامه نگاری و دفاع از حقوق بشر در منطقه 
آذربايجان بازداشت شده و اخبار منتشره از وخامت شرايط جسمی وی در زندان 

 . اوين تهران حکايت دارد
 ساواالن سسی : منبع گزارش ها

 

مصاحبه با يكي از بازداشت شدگان در ديدار تيمهاي 
 تراختورآذربايجان و پيروزي تهران در استاديوم سهند

 
ساله ، از 18مصاحبه مکتوب با خانم ائلميرا نظری دانش آموز  :تبريز سسی 

دستگير شدگان روز مسابقه تيمهای فوتبال تراختور آذربايجان و پيروزی تهران 
 در تبريز

 
 چطورشد شما دستگير شديد؟ :سوال 
ما روز جمعه به همراه خانواده پدر، مادرم فاطمه خسين زاده و برادرم  :جواب 

ساله و تعدادی زيادی از خانمها که از شهرهای مختلف از  12امير ارسالن 
جهت تماشای فوتبال … اهر،زنجان ،اردبيل ، تبريز و -جمله مشکين شهر

تراکتور سازی تبريز و پيروزی تهران به باالی تپه های مشرف به استاديوم 
توسط لبا س  1720ورزشگاه يادگار امام تبريز رفته بوديم که در ساعت 

 .شخصيهادستگير شديم 
چون در ايران خانمها برای تماشای فوتبال حق ورود به استاديوم را ندارند لذا ما 
برای تماشای فوتبال به تپه های مشرف به استاديوم برای حمايت از تيم تراکتور 

خواسته های مدنی از جمله تحصيل به زبان مادری   سازی که ميدانی برای
واعتراض به تبيعضات آشکار دولت نسبت به مناطق ترک نشين و وضعيت 

 .است رفته بوديم. …اسفبار اقتصادی مناطق آذربايجان و
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 ديدار خانواده مهديه گلرو با مهدي كروبي
 

خانواده مهديه گلرو به ديدار حجت السالم مهدی کروبی : به گزارش سحام نيوز
در اين ديدار ابتدا همسر مهديه گلرو درباره بازداشت خود و همسرش و . رفتند

 .آخرين وضعيت پرونده اين دانشجوی زندانی توضيحاتی ارائه داد
آذرماه در منزل بازداشت شديم، با اينکه کار من  ١١: وحيد لعلی پور گفت

روز آنرا  ٣٢روز زندانی بودم که  ٨١تدريس است و فعاليت سياسی نداشته ام 
همسرم در ارتباط با پرونده . ميليونی آزاد شدم ۵٠در انفرادی بودم و با وثيقه 

قبلی اش به يک سال حبس تعليقی محکوم شده بود بنابراين با صدور حکم فعلی 
، آن حکم نيز خود به خود اجرايی شده و به اين ترتيب )ماه حبس ۴سال و  ٢(

قاضی پرونده، برای ايشان  .ماه را در زندان بگذراند ۴سال و  ٣ايشان بايد 
ميليونی صادر کرده که متاسفانه تامين آن از توان ما خارج است و  ٧٠٠وثيقه 

علی رغم تالش های فراوان، . عمًال به معنای ماندن همسرم در زندان است
متاسفانه هنوز موفق به ديدار قاضی پرونده وی آقای پيرعباس نشده ايم و در اين 

 .رابطه هيچگونه همکاری انجام نمی گردد
صدور احکام و  :مهدی کروبی پس از استماع سخنان خانواده مهديه گلرو، گفت
 !وثيقه های سنگين راهکار مناسبی برای خروج از بحران نيست

سالهاست در راستای پيگيری وضعيت زندانيان جهت برخورداری از حقوق 
قانونی اشان، تالش نموده ام و در اين عرصه برای بنده هميشه حقوق قانونی 

وجود نگرش مثبت . زندانی اهميت داشته و نه شيوه و خط و مشی سياسی آنها
در گذشته در مواردی حتی به حل مشکالت می انجاميد ولی اکنون دولت چنان 
نگرش خود را تحميل و حاکم نموده است که شاهد صدور احکام و و ثيقه های 

صدور احکام و وثيقه های سنگين راهکار مناسبی برای خروج ! سنگين هستيم
 !از بحران نيست

امروز هم با وجود تمامی فشارها و : دبير کل حزب اعتماد ملی در پايان افزود
تخريب های روزافزون همان اعتقاد و باور را در احقاق حقوق قانونی زندانيان 

لذا بدانيد کروبی همچنان پيگير حقوق . دارم و به جد پيگير مسائل زندانيان هستم
 .بازداشت شدگان است

گفتنی است مهديه گلرو از دانشجويان حامی مهدی کروبی در انتخابات رياست 
 .جمهوری بوده است

 

 سال حبس تعزيري منيره ربيعي  5تاييد حكم 
 در دادگاه تجديدنظر

 
 
 
 
 

  -خبرگزاری هرانا 
 

دادگاه تجديدنظر استان تهران، حکم پنج سال حبس تعزيری برای  ۵۴شعبه 
 .منيره ربيعی را عينا تاييد کرد

به تحمل پنج سال زندان در تبعيد به برازجان محکوم  »محاربه«ربيعی به اتهام 
به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، دايی و خاله اين زندانی سياسی     .شد

گونه  به گفته نزديکان وی خانم ربيعی هيچ .در اردوگاه اشرف ساکن هستند
ارتباط خارج از چهارچوب خانوادگی با اعضای خانواده ساکن در اشرف 

نداشته و حتی همان ارتباط خانوادگی را هم مدتها پيش از احضار قطع کرده 
به همين دليل کارشناس پرونده، وی را مستحق تخفيف دانست اما قاضی . بود

پيرعباسی بدون توجه به نظر کارشناس پرونده و دفاعيات وکالی وی او را به 
 .اتهام محاربه به پنج سال حبس در تبعيد به برازجان محکوم کرد

 ۵٠پس از صدور حکم دادگاه بدوی با توجه به اينکه از مدتها قبل قرار وثيقه 
ميليون تومانی برای اين زندانی سياسی صادر شده بود و کارشناس پرونده هم با 

 .تيديل قرار او موافقت کرده بود خانواده برای تامين وثيقه اقدام کرد
. اما ستاری، ريس دفتر قاضی پيرعباسی از تبديل قرار ممانعت به عمل آورد

اسفند با  ٢۶منيره ربيعی دو ماه ديگر نيز در زندان ماند و در نهايت روز 
 .نامه آزادی وی به زندان ارسال شد" فشار معاون دادستان"

وی در مهر ماه . ساله و دارای مدرک مهندسی شيمی است ٣٢منيره ربيعی، 
در پی احضار به دفتر پيگيری وزارت اطالعات بازداشت و در  ٨٨سال 

 .اسفندماه به قيد وثيقه آزاد شد

 شيوا نظرآهاري تفهيم اتهام شد
 تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملي

 
اخذ «دادسرای مستقر در زندان اوين، پس از  -کميته گزارشگران حقوق بشر 

اقدام عليه »و  »تبليغ عليه نظام«از شيوا نظرآهاری، اتهامات  »آخرين دفاعيات
را به وی تفهيم  »آذر ١۶آبان و  ١٣های  امنيت ملی از طريق شرکت در تجمع

 .کرد
آذر را رد کرده و ابراز داشته در  ١۶آبان  ١٣های  نظرآهاری، شرکت در تجمع
بيش از  «.در محل کار خود حضور داشته است«ها  زمان برگزاری اين تجمع

گذرد و  روز از دومين بازداشت اين عضو کميته گزارشگران حقوق بشر می ١٢٠
اش  خردادماه سال گذشته که او برای اولين بار بازداشت شد، به پرونده ٢۴از 

 .رسيدگی نشده بود
دار از خردادماه سال  شيوا نظرآهاری، فعال برجسته حقوق بشر و دانشجوی ستاره

روز آن  ١٠٠روز را در بازداشت به سر برده که حدود  ٢٢٠گذشته نزديک به 
نظرآهاری، برای دومين بار در سال  .های انفرادی زندان اوين بوده است در سلول

اين درحالی است که در اول مهرماه با توديع . آذرماه بازداشت شد ٢٩گذشته در 
 .ميليون تومانی آزاد شده بود ٢٠٠وثيقه 

در حال حاضر، نويد خانجانی، کوهيار گودرزی و شيوا نظرآهاری سه عضو 
 .شده کميته گزارشگران حقوق بشر هستند بازداشت

 

 درساسبحاني آزاد شد
ميليون امضا  درسا سبحانی، فعال کمپين يک -کميته گزارشگران حقوق بشر 
، با توديع وثيقه از زندان اوين ١۶ماه، حدود ساعت  عصر امروز اول ارديبهشت

 .آزاد شد
اسفند سال گذشته، در ساری بازداشت شده و به زندان اوين منتقل  ١۶وی روز 
های انفرادی بند متعلق به سپاه  روز را در سلول ٢۵سبحانی حدود . شده بود

 .سپری کرد
 

 ماه 9تمديد قرار بازداشت يك زن زنداني گمنام پس از 
 

قرار بازداشت کبری زاغه دوست، زندانی : کميته گزارشگران حقوق بشر
گمنامی که در مراسم چهلم شهدای انتخابات دستگير شده بود، بعد از گذشت بيش 

 .ماه تمديد شد ٩از 
ماه،  ٩متاسفانه بعد از گذشت بيش از «: وکيل اين زندانی سياسی در اين باره گفت

بازهم قرار بازداشت وی تمديد شده و به علت استقرار دادسرا در داخل زندان 
اوين، و عدم امکان ورود به آن، حتی امکان اعتراض به تمديد قرار بازداشت، که 

اتهاماتی . در قانون برای متهمين به رسميت شناخته شده ديگر امکان پذير نيست
که به موکلم تفيهم شده، مربوط به شوهرشان است که به ايشان ارتباط ندارد و در 

 «.محدوده صالحيت دادسرا نيز قرار ندارد
ماه  ٩طی » :موکلش اضافه کرد »گمنام بودن«وکيل زاغه دوست با اشاره به 

گذشته، بسياری از فعاالن سياسی و اجتماعی بازداشت، محاکمه و آزاد شدند اما 
موکل من هنوز در بازداشت به سر ميبرد و تحقيقات در خصوص او پايان 

 «.نپذيرفته و همچنان بالتکليف، در زندان اوين رها شده است
موکلم هيچگونه فعاليت سياسی و «: وکيل اين زندانی سياسی در ادامه گفت

اجتماعی نداشته و مشخص نيست چرا قرار بازداشت او به قرار سبکتری تبديل 
کبری چه خطری برای جامعه ميتواند داشته باشد؟ اين سوالی است که . نميشود

 «.دانم جواب آن را نمی
وکيل کبری زاغه دوست در ادامه به مشکالت زيادی که برای خانواده اين زندانی 

به دليل اينکه امکان ارتباط با بازپرس «: سياسی ايجاد شده اشاره کرد و گفت
پرونده وجود ندارد، امکان جلوگيری از آزار و اذيتهای به وجود آمده نيز فراهم 

 «.نيست
وی در پايان نسبت به تسريع در رسيدگی به اين پرونده و امکان آزادی زاغه 

 .دوست قبل از حصول نتيجه تحقيقات، ابراز اميدواری کرد
کبری زاغه دوست از بازداشتشدگان مراسم چهلم شهدای انتخابات در بهشت زهرا 

 .ماه از بازداشتش، همچنان در زندان اوين به سر ميبرد ٩است که با گذشت 
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 كميته حمايت از روزنامه نگاران تهديد 
 مازيار بهاري را محكوم كرد

 
 
 
 
 
 
 
 

 -خبرگزاری هرانا 
آقای بهاری، در حال حاضر برای کمک به روزنامه نگارانی که مجبور به  

 .ترک ايران شده اند فعاليت خيريه انجام می دهد
کميته حمايت از روزنامه نگاران، تهديد تلفنی مازيار بهاری، خبرنگار نشريه 

نيوزويک را شيوه حکومت ايران برای ارعاب روزنامه نگاران منتقد دانست و 
 .آن را محکوم کرد

منتشر کرد، ) فروردين ٣٠(آوريل  ١٩اين سازمان در بيانيه ای که روز دوشنبه 
از حکومت ايران خواست تا از تهديد و ارعاب روزنامه نگاران منتقد دست 

 .بردارد
کانادايی هفته نامه نيوزويک، روز دوشنبه  -مازيار بهاری، خبرنگار ايرانی

" اعالم کرد که فردی ناشناس در تماس تلفنی به يکی از بستگانش گفته است که 
به مازيار بگوييد که مواظب حرف زدنش باشد و فکر نکند که چون خارج از 

 ".ايران است، ما به او دسترسی نداريم
آقای بهاری سال گذشته برای پوشش خبری انتخابات رياست جمهوری ايران به 

 ١١٨اين کشور رفته بود، اما يک روز پس از انتخابات بازداشت شد و مدت 
 .روز را در زندان انفرادی گذراند

در بيانيه کميته حمايت از روزنامه نگاران از قول جوئل سايمون، مدير اجرايی 
حکومت ايران به شيوه اش در آزار و رفتارهای خشن : "اين کميته آمده است

برای ساکت کردن صداهای منتقد ادامه می دهد و تازه ترين گواه اين موضوع 
 ".تهديد تلفنی همکارمان مازيار بهاری است

خود به سرکوب شديد روزنامه نگاران  ٢٠٠٩اين کميته پيشتر در گزارش سال 
در ايران در سال گذشته اشاره کرده و ايران را بزرگترين زندان روزنامه 

 .نگاران ناميده بود
در گزارش کميته حمايت از روزنامه نگاران، فهرستی از روزنامه نگاران کشته 

به تفکيک کشورهای مختلف ارائه شده بود که  ٢٠٠٩يا بازداشت شده در سال 
روزنامه نگار ايرانی که در زمان تهيه گزارش در بازداشت بوده  ٢٣در آن نام 

 .اند نيز آمده است
 

 پيام دوستان كانادائي كارگران ايران 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : اخبار روز
جمعی از ايرانيان مقيم کانادا و شهروندان کانادايی با انتشار نامه ای روز اول ماه 
مه را به کارگران ايرانی تبريک گفته اند و خواستار آزادی کارگران زندانی و به 

 :رسميت شناخته شدن حقوق سنديکايی کارگران در ايران شده اند
 

 کارگران عزيز ايران
روز جهانی کارگر به  ،ما امضاء کنندگان زير بمناسبت فرا رسيدن اول ماه مه

 ،شما درود می فرستيم و همبستگی و حمايت خود را از خواستهای بر حق تان
بويژه مبارزه برای آزادی تجمع برای استقرار سنديکاها و اتحاديه های کارگری 

اعالم می  ،مستقل و چانه زنی دسته جمعی بطور آزادانه و بی ترس از تعرض
 .داريم

نفر از پزشكان شركت كننده در آزمون دستياري  300تجمع 
 در ساختمان وزارت بهداشت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ايران پرس نيوز 
در حالی که آزمون نخست دستياری آزمون دستياری باز هم به جنجال کشيده شد 

پزشکی به دليل افشای فروش سواالت آن ابطال شده بود و آزمون دوم تحت 
تدابير شديد برگزار شده بود با اعالم نتايج آزمون دوم بازهم پزشکان در برابر 

 . وزارت بهداشت تجمع کرده اند
نفر از پزشکان  300به گزارش خبرنگار عصرايران از صبح امروز حدود 

شرکت کننده در آزمون دستياری با حضور در ساختمان وزارت بهداشت واقع در 
 . شهرک قدس اعتراض خود را نسبت به نتايج اعالم شده ابراز کرده اند

در واکنش به اين تجمع ، مسووالن معترضين را به سالن اجتماعان وزارت 
 . بهداشت هدايت کردند تا معاون وزير پاسخگويشان باشد

اين افراد معتقدند اگر در آزمون قبلی سواالت به فروش رفته است در آزمون 
 . اخير رتبه ها فروخته شده است

اکثر افراد حاضر در اين تجمع جز رتبه های برتر پزشکی هستند که نسبت به 
 . آنچه وقوع تقلب در اعالم نتايج آزمون دستياری می دانند معترضند

در اين باره ، محمد علی محققی معاون آموزشی وزارت بهداشت در خصوص 
اعتراضات عده ای از داوطلبان آزمون دستياری که امروز چهارشنبه در محل 

سطح نمرات و کيفيت شرکت کنندگان : وزارت بهداشت حضور يافته اند، گفت
در هر آزمون و هر دوره متفاوت است و در آزمونهای رقابتی همواره اين نوع 

 . اعتراضات وجود داشته و طبيعی است
يکی از داليلی که سطح نمرات نسبت به دوره قبل باالتر رفته : وی اظهار داشت

اين است که طيف وسيعی از کارورزان متاهل و دانشجويان استعداد درخشان در 
 . آن شرکت داشته و به رقابت پرداخته اند

معاون وزير بهداشت نگرانی داوطلبان را امری طبيعی دانست و در عين حال 
 . داوطلبان مطمئن باشند که نتيجه نهايی با نهايت دقت اعالم می شود: افزود

 پور،  اهللا گلپري صدور حكم اعدام براي حبيب
 شهروند كرد در مهاباد

 
 

 
 

  -خبرگزاری هرانا 
پور از طرف دادگاه انقالب  اهللا گلپری يک شهروند ُکرد اهل سنندج به نام حبيب

 .مهاباد به اعدام محکوم شد
برد به اتهام محاربه  سر می اين شهروند که بيش از شش ماه است در بازداشت به

از طريق فعاليت تبليغی و عضويت در يک حزب مخالف نظام به استناد ماده 
قانون مجازات اسالمی از سوی دادگاه انقالب مهاباد به اعدام  ١٩٠و  ١٨۶

  .محکوم شده است
به گزارش آژانس خبری موکريان، نامبرده که مدت طوالنی را در 

سر  های سنندج و مهاباد سپری نموده، هم اکنون در زندان مهاباد به بازداشتگاه
 .روز فرصت دارد که به رأی صادره اعتراض نمايد ٢٠برد و  می

شايان ذکر است که وکيل اين زندانی، سيداحسان مجتوی، صدور حکم اعدام 
پور را تأييد و اعالم نموده در فرصت قانونی به  اهللا گلپری اش حبيب برای موکل

 .نمايد حکم صادره اعتراض می
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 سوی سيلور، فعال حقوق بشر، ونکوور 
 مونترال ،بازنشسته ،الهه شکرائئ
 ، اتحاديه کارگران ارتباطات کاناداTWUسيد شنياد، 

 تورنتو ،، بورد آموزش منطقه ایTDSBايرج صفری، 
 محمود صفريان، شاعر و نويسنده، تورنتو

 فرهاد صوفی، عفوبين الملل، ونکوور
 محمد صفوی، ونکوور

 تورونتو ،روزنامه نگار ،فرح طاهری
 تورونتو ،شبکه ايرانی ـ افغان ،راشين عليزاده

 فتح اهللا عبدللهی، تورنتو
 تورونتو ،روزنامه نگار ،آرش عزيزی

 کامياران کريمی ، نويسنده، تورنتو
 شنن کلبی، مسئول اجرايی سازمان عفو بين الملل، ونکوور

، نماينده کشوری، CAWجف کيلی، اتحاديه کارگران اتومبيل سازی کانادا
 بازنشسته

 ,٢٢٧٨ CUPE Localرئيس پيشين واحد  ،الکس گرانت
 سيما فرهودی، ونکوور

، ١١١ CAW Localمهوش قائمی، اتحاديه کارگران اتومبيل سازی کانادا 
 رانندگان اتوبوس، ونکوور

 علی اصغر قربانی نضحد نژاد، عضو سنديکا چاپ، ادمونتون
 نرگس کرمانشاهی، راديو زن، ونکوور

 مونترال ،برنامه ريز ،ليلی کسائئ
 برنابی بی سی ،ريکا کومی، دانشگاه سيمون فريزر

 ،١١١ CAW Local    اتحاديه کارگران اتومبيل سازی کانادا،  ،کووان. ل
 رانندگان اتوبوس
 مونترال ،آرشيتکت ،رابرت گدوی

 سای گونيک، مجله کانادائی دايمنشن، وينی پگ
 CAW ،سام گيندين، اقتصاددان ارشد اتحاديه کارگران اتوموبيل کانادا

 ،١١١ CAW Localاتحاديه کارگران اتومبيل سازی کانادا،  ،لتورن. ج
 رانندگان اتوبوس
 مونترال ،فرزانه لواسانی

 سی.جمعيت زنان، کوگوتالم، بی. ا.پ.کارول متز مورری، م
 شهرزاد مجاب، دانشگاه تورنتو

 تورونتو ،شهروند ،ليال مجتهدی
 مونترال ،پزشک ،احمد مشعوف
 مونترال ،روانشناس ،انوشه مشعوف
 مونترال ،متخصص بيماری های واگير ،نيما مشعوف

 رزيتا معينی شيرازی، دانشگاه اميلی کار، ونکوور
 آزيتا معينی شيرازی، ونکوور

 هايده مغيثی، دانشگاه يورک، تورنتو
 محمد مفيدی، تورنتو

 فاطمه منصوری، تورنتو
 کيوان مهجور، هنرمند، مونترال

 احمد نائينی، تورنتو
 عيدی نعمتی، شاعر، تورنتو

 تورنتو  ،، اتحاديه کمک معلمانCUPE ۴۴٠٠شهين نوروزی ،
 مونترال ،دارو ساز ،نسرين وحيد
 .مونترال ،اکبر وکيلی

اطالع داريم که در . ما از شرائط بسيار سخت اقتصادی و سياسی شما آگاهيم
دستمزد های اکثر شما در زير  ،کشور ثروتمندی چون ايران با منابع عظيم در آمد

و در بسياری موارد حتی همين دستمزد ها نيز بطور  ،خط فقر نگه داشته شده
از آن مهم تر فعالين کارگری بشدت سرکوب می شوند و . منظم پرداخت نمی شود

از جمله منصور اسانلو دبير سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس  ،بسياری
 .در زندان بسر ميبرند ،رانی تهران و حومه

 ،مبارزه شما برای ايجاد سنديکاها و اتحاديه های صنعتی مستقل در سطوح محلی
که خواهند توانست حقوق بر حق شما را بوضوح بيان و تامين  ،منطقه ای و ملی

ما خواستار آزادی فوری و بی قيد و شرط منصور . مورد حمايت ما است ،کنند
اسانلو و تمامی زندانيان جنبش کارگری و جنبش آزادی خواهانه مردم ايران 

 . هستيم و هر گونه سرکوب حقوق بشر را در ايران محکوم می کنيم
 

 )بترتيب حروف الفبا(امضاء کنندگان 
 Esplanade Youth Community Organization ،فرشاد آزاديان

 هادی ابراهيمی ، شهروند بی سی ، ونکوور 
 يوسف احدی، ونکوور

 مونترال ،دانشگاه مک گيل ،پيام اخوان
 کانا اوراشيما ، تورنتو

 گولدن ازکن ، دانشگاه کارلتن، اتاوا
 ، ونکوور CAWاتحاديه کارگران اتومبيل سازی کانادا ،  ،سوزان استاوت

 مهران اسالمی ، تورنتو
 سپيده اعتمادی، تورنتو
 پروين اشرفی ، ونکوور

 افشاری ، عضوسابق سنديکای چاپ، ونکوور  مرتضی
 گرگ البو دانشگاه يورک ، تورنتو

 نسرين الماسی ، روزنامه نگار، نويسنده ، تورنتو
 مونترال ،شهريار بخشی

 تورونتو ،رضا براهنی ، نويسنده ، شاعر
 Shop ,OPSEU Local ۵١٠٨ ،اتحاديه کارکنان دولت انتاريو ،جوليان بنسون

Steward 
 سی،.بی ،فرانک بنويمو، معلم ، برنابی

 دانشگاه تورونتو ،بنفشه بيضائئ
 رضا پايدار، تورنتو

  CUPW Vancouver Localعضو هيئت اجرائی  ،مايکل پاله چک
 اکرم پدرام نيا ، تورنتو

 سی.هيزل پستما، معاون رييس کالج داگالس ، بی
 بهروز پيله ور، تورنتو

 بی سی ،کوکيتالم ،پائوال جونز
 رامين جهانبگلو ، دانشگاه تورنتو

 محمد رضا حدادی ، تورنتو
 امير حسن پور، دانشگاه تورنتو

 مونترال ،جعفر خدير
 عضو پارلمان کوبک ،امير خدير
 مونترال ،فريده دانا

 ليال دانشور، تورنتو
 هرمز درخشان، تورنتو

 CAWاتحاديه کارگران اتومبيل سازی کانادا،  ،انجلو ديکارو، نماينده کشوری
 آيات رزمجو، تورنتو
 باسام رستمی، تورنتو

 رضوی، تورنتو  علی
رانندگان  ،١١١ CAW Local ،ويوب، اتحاديه کارگران اتومبيل سازی کانادا. ر

 اتوبوس
 سعيد رهنما، دانشگاه يورک، تورنتو

 رضا رئيس دانا، تورنتو
 آزاده رئيس دانا، اديتور تلويزيون، تورنتو

 حسن زرهی، روزنامه نگار، تورنتو
 مونترال ،متخصص بهداشت ،زمانه زمانی

 اتحاديه کارکنان دولت، ونکوور ٣٠٣ BCGEU Localصّفار ساعد، 
 جان ستتلری، فعال حقوق بشر، ونکوور
 شکوفه سخی، دانشگاه يورک، تورنتو
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 مصاحبه ها و مقاالت

 حذف نيروهاي سكوالر از نقاط ضعف اصالح طلبان است-2
 "ندا حقيقت"

 
ندای آزادی در ادامه بحث بررسی مسائل انتخاباتی در ايران مصاحبه ای با 

جامعه شناس و استاد دانشگاه و عضو جنبش جمهوری " مهرداد درويش پور"
 .خواهان دمکرات و الئيک ايران انجام داده است

اين جامعه شناس به تحليل نقاط قوت و ضعف جنبش جمهوری خواهان دمکرات  
و الئيک در مواجه با جنبش اخير مردم ايران پرداخته و همچنين نقاط مشترک و 

 .اختالف با اصالح طلبان را بر شمرده است
 

آيا رهبری جنبش اخير در ايران را موسوی و کروبی بر عهده گرفته اند يا 
 اينکه تعريف ديگری از رهبری در اين جنبش وجود دارد؟

در اين جنبش . به اعتقاد من جنبش سبز متکثر، پروالريستی وچند صدايی است
هم نيروهايی که طرفداران اصالحات در چارچوب قانون اساسی هستند حضور 

درست . دارند و هم کسانی که اصوال با نظام دينی در جامعه ايران مخالف هستند
است که اين جنبش در پی کودتای انتخاباتی شکل گرفت و اعتراض به تقلب 

فقط محدود به دامنه تقلب در انتخابات   "رای من کجاست"انتخاباتی بود اما شعار 
شعار رای من کجاست در يک مفهوم وسيع تر يعنی حقوق شهروندی . نيست

در نظامی که مبتنی بر تبعيض، حذف ديگری، تقلب، استبداد . مطرح می شود
سياسی و استبداد دينی باشد، شانسی برای محاسبه رای شهروندان وجود ندارد 

بنابر اين نفس اينکه اين جنبش با شعار رای من کجاست يک خودآگاهی 
شهروندی بوجود آورده يک گام جدی و رو به جلويی است که اين جنبش همگانی 

 . سبز در آن حضور پيدا کرده است
پايه و اساس اين جنبش در مخالفت با دولت کودتا و اقتدار واليت فقيه و همچنين 
اعتراض به تقلب انتخاباتی و دفاع از حق رای شهروندی شکل گرفته است اما 

سال پيکار عليه  30بايد گفت اين جنبش يک روزه زائيده نشده و تداومی از 
در عين حال با توجه به اينکه اين جنبش درپی . استبداد دينی حاکم در ايران است

کودتای انتخاباتی صورت گرفته، روشن است که حضور نيروی های اصالح 
طلب دينی که در يک دوره تاريخی به حاشيه رانده شده بودند افزايش پيدا کرده 

اصالح طلبان عمال با پيوستن به جنبش تحول طلبی در راس اين جنبش . است
اصالح طلبان که در گذشته به چانه زنی از باال و شرکت در .قرار گرفته اند

انتخابات نظر داشتند با توجه به اينکه جنبش سبز يک نوع نافرمانی مدنی و 
عمال معنی آن .تحول خواه است، خود مجبور شدند در اين جنبش حضور پيدا کنند

به عبارت ديگر با . اين است که اصالح طلبان دينی به جنبش تحول خواه پيوستند
آنها . پايان يافتن پروژه اصالحات، اصالح طلبان دينی موضوعيت پيدا کردند

بخشی از اين جنبش هستند و سعی می کنند اين جنبش را در چارچوب اصالحات 
آيا فکر می کنند اگر اين ! اما آيا اينکار بخاطر عقيده آنهاست؟.دينی خالصه کنند

آيا بخاطر سرکوب سياسی ! نظام زير سوال برود خود فاقد موضوعيت می شوند؟
است و می خواهند مردم هزينه کم بپردازند به همين جهت نمی خواهند شعارهای 

ساختار شکن بدهند؟ ما نه در پس ذهن آنها هستيم و نه در سياست بر اين مبنا 
يک واقعيت اين است که اصالح طلبان دينی در اين جنبش . قضاوت می شود

نقش بسيار مهمی هم دارند و سپر باليی هستند که قدرت سرکوب اين جنبش 
اما اين نقش .توسط حضور آنها کم می شود به همين دليل حضور آنها مثبت است

تا جايی که تالش می کنند نيروهای سکوالر و ساختار شکن را حذف کنند منفی 
جنبش چند صدايی عمال نشان داده، گر چه موسوی و کروبی را به   اين. می شود

عنوان نمادهايی در اين جنبش ارج می نهد اما خود را به اينها تقليل نمی دهد و 
در بسياری از تظاهرات ها شعارهايی داده شده که مورد نظر کروبی و موسوی 

خصلت افقی، چند صدايی و پروالريستی اين جنبش امکان اين را که .نبوده است
رهبران کاريزماتيک و فرهمند جنبش  57موسوی و کروبی مثل دوران انقالب 

نه توده خودسپاری می کند و نه اينها قادر به اتوريته . شوند، منتفی کرده است
کاريزماتيک نوع خمينی هستند و اصال زبان دمکراتيک جنبش اين اجازه را نمی 

 .دهد
 

 اين جنبش رهبری دارد يا خير؟
آری به اين دليل که اين افراد نقش نمادين . می توانم بگويم هم خير و هم آری

دارند و نه به اين معنی که اين جنبش چند صدايی است و گرايش سکوالر طبيعتا 
 .خود را در موسوی پيدا نمی کند

 
جنبش جمهوری خواهان دمکرات و الئيک چه رابطه ای می تواند با جنبش 

 برقرار کند؟

 سه گفتگو               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گفت و گو راديو فردا با مهرداد درويش پور-1

 انقالب در انقالب قرقيزستان
 

ساعت تحوالت خشونت بار خيابانی تغيير  ۴٨حکومت در قرقيزستان ظرف 
مردم و بخشی از نخبگان ، عليه حکومت قربان بيک باقی يف شوريدند و . کرد

نام اين نوع از . پس از درگيرهای کوتاه مدت دو روزه ، دولت سرنگون شد 
 انقالب ، کودتا ، قيام يا شورش ؟. تغيير حکومت ها را چه می توان نهاد 

مهرداد درويش پور جامعه شناس و استاد دانشگاه در سوئد با راديو فردا، درباره 
 .ماهيت اين نوع تغييرات سياسی و حکومتی گفت و گو کرده است

يکی از پديده های نادری که بعد از انقالب ها ممکن است به وجود : درويش پور
 .نام برده می شود »انقالب در انقالب«آيد، پديده ای است که از آن به عنوان 

يعنی حکومتی که تازه به قدرت می رسد در دوره معينی برای پاسخگويی به 
ادعاها و مطالبات خود فرصت دارد، اگر نتواند در اين مدت پاسخگو باشد جامعه 

قربان بيک باقی يف . فراتر از حکومت و رهبران سابق مردم عمل خواهد کرد
نتوانست حکومت و به خصوص اصالحات اقتصادی را پيش ببرد بنابراين مردم 

به نظر من سقوط حکومت باقيف را بايد يک تالش . از او رويگردان شدند
هماهنگ دانست و ما شاهد بوديم که اين قيام به سرعت به فرار رئيس کشور 

 .منجر شد
البته سريع ترين قيام ها زمانی به پيروزی می رسد که هم مردم و نيروهای 

 .نظامی و هم احزاب اپوزيسيون بر سر برکناری يک دولت توافق دارند
حکومت های غير دموکراتيک فقط زمانی سقوط می کنند که قدرت سرکوب را 

آيا قدرت سرکوب . از دست می دهند و نه الزامًا محبوبيت و مردمی بودنشان را
 حکومت آقای باقيف يک شبه دچار ريزش شد؟

علت سريع السير بودن اين قيام و پيروزی آن پيوند سه گروه اجتماعی بود، نه 
 .فقط اپوزيسيون و مردم

اگر حکومت های ديکتاتوری از پشتيبانی و وفاداری قدرت نظامی برخوردار 
باشند توان سرکوب بسياری از جنبش ها را دست کم در کوتاه مدت خواهند 

اما علت سقوط باقی يف اين بود که نيروهای نظامی از او پشتيبانی فعال . داشت
برخورد انفعالی ارتش، اعالم بی طرفی آن و يا پيوستن . نکردند و به قيام پيوستند

آشکار به يک جنبش معموًال فاصله چندانی با هم ندارد و مهمترين نقطه عطف 
 .برای سقوط يک دولت است

يعنی قربان بيک باقی يف هم مردم معترض و هم نخبگان معترض را در برابر 
 خود داشت و از طرفی نيروی سرکوب هم دراين مقطع اراده سرکوب نداشت؟

نيروی نظامی از او پشتيبانی نکرد و حتی عده ای از کودتا . بله همين طور است
نام بردند چون بخشی از نيروهای نظامی به طور مشخص با او مخالفت داشتند و 

يا به اپوزيسيون متمايل بودند و اين مسئله نقش کليدی در سقوط دولت باقيف 
 .داشت

هنگامی که حکومت ها با اعتراض نخبگان و مردم روبرو می شوند، مدلی که 
 برخورد طبيعی تلقی شود چيست تا انتقال قدرت غير دموکراتيک نباشد؟

زمانی که کشورها از مدنيت و دموکراسی گسترده تری برخودار می شوند، 
تحوالت و اعتراضات در آن بيشتر به صورت مسالمت آميز و دموکراتيک شکل 

اما هر چه کشورها زمينه دموکراسی و رشد يافتگی کمتری داشته . می گيرد
باشند، دولت ها شانس بيشتری دارند که با قدرت سرکوب بالمنازع بتوانند 

 .حاکميت خود را تحميل کنند
در اين حکومت ها زور حرف آخر را می زند و حکومت ها به راحتی تسليم 

اراده مردم نمی شوند، بنابراين اعتراضات می تواند به سرعت خشونت آميز و 
در تحوالت خشونت آميز شانس برقراری دموکراسی کمتر و . تبديل به قيام شود

 .با دشواری بيشتری همراه است تا تحوالتی که خصلت مسالمت آميز دارد
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 اشغال محوطه سفارت ايران در هلند؛ درست يا نادرست؟-3
 ی اشغال سفارت ايران در هلند ميزگردی درباره

 حسين علوی
گر  شناس و تحليل پور جامعه در اين ميز گرد مهرداد درويش: راديو زمانه

گر و فعال سياسی در لندن شرکت  سياسی در استکهلم و فرخ نگهدار تحليل
شنبه  موضوع ميزگرد، ورود تعدادی از معترضان ايرانی در روز سه. دارند

 .ی سفارت ايران در هلند، واقع در شهر الهه است ششم آوريل به محوطه
ی موافق و مخالف روبرو شد و در  های بسيار گسترده اين خبر با واکنش

. های بسياری در ارتباط با آن انتشار يافت ها و يادداشت های مختلف کامنت سايت
ها متفاوت  ها و اظهارنظر مخاطبان و خوانندگان رسانه مضمون اين يادداشت

 .بود
ی سياسی، اين اقدام را درست و برخی نادرست ارزيابی  برخی به ويژه از جنبه

آميز مبارزه به  آميز و يا غيرمسالمت ی روش مسالمت بخشی هم از جنبه. کردند
دادند و يا زير سؤال  پرداختند و آن را از اين زاويه مورد حمايت قرار می آن 
 .بردند می

کنندگان  کنيم و از شرکت بحث را ابتدا از نگاه سياسی به مسئله شروع می
خواهم ابتدا به اين سؤال پاسخ بدهند که از نگاه سياسی، آيا اين اقدام  می
حمايت از جنبش «کنندگان مطرح کردند، يعنی  تواند با هدفی که اقدام می

 »ها در داخل ايران ها و اعمال خشونت ها، بازداشت اعتراضی و مخالفت با اعدام
منطبق باشد؟ به عبارت ديگر آيا اين اقدام از نظر سياسی، اقدام درستی است يا 

 خير؟
 :کنيم پور شروع می بحث را با آقای درويش

 
اوًال اشکال گوناگونی از مبارزه برای حمايت از مبارزات مردم ايران وجود 

به گمان من، . توان به يک شکل مشخص ختم کرد اين اشکال مبارزه را نمی. دارد
های مبارزه را نبايد  آن مرزبندی و يا خط قرمزی که بر اساس آن بعضی روش

من شخصا با . آميز است تحت هيچ شرايطی تشويق کرد، مبارزات خشونت
ام و  آميز برای حمايت از مبارزات مردم ايران مخالف اشکال مبارزات خشونت

 .شود کنم اين شيوه به ضد خود تبديل می فکر می
های چندهزاره نفره  اما در ميان اشکال گوناگون مبارزه، اگر گاهی با تظاهرات

توان افکار عمومی را جلب کرد، اشکال ديگری از مبارزه نيز وجود دارد که  می
 .ممکن است تعداد معدودتری در آن حضور داشته باشند

تواند جمع  ی سفارت ايران، از اين بابت که نمی تالش برای ورود به محوطه
تر  گرش برجسته ای را بسيج کند، خصلت سمبليک آن از قدرت بسيج گسترده
 .است

شود و با  جايی که معموال در شرايطی که فضای سياسی محدود می اما از آن
های تندتر درپيش گرفته  شويم، گاهی روش نوعی انسداد سياسی روبرو می

ی سفارت باشم يا  بدون اين که من خودم هرگز مشوق ورود به محوطه. شود می
اين روش مبارزه را شخصا پيشه کنم، برايم قابل درک است که نافرمانی مدنی 

های  شکلی از اعتراض است که صرفًا در چهارچوب قانون و در تظاهرات
 .شود قانونی، خالصه نمی

توانم بگويم که تاثير سياسی اين حرکت، مستقل از هر انتقادی که  از اين نظر، می
به آن داشته باشيم، به هرحال نوعی جلب توجه افکار عمومی است و يکی از 

 .گيرند های راديکال آن را در پيش می های مبارزه است که بيشتر گروه روش
 

پس تاکيد شما بر اين است که از نظر سياسی، چون فضا در ! پور آقای درويش
ايران مسدود است و آزادی اظهارنظر وجود ندارد و در خارج از کشور اين 

به . تواند درست باشد امکان موجود است، اين حرکت در قالب نافرمانی مدنی می
 .ی خشونت در دور بعدی صحبت خواهيم پرداخت مساله

آقای نگهدار نظر شما در اين باره چيست؟ آيا از نظر سياسی، اين اقدام در 
 حمايت از جنبش اعتراضی در ايران درست است يا خير؟

 
بندی که ابتدا ببينيم اين حرکت از نظر سياسی به سود جنبش سبز  من با اين تقسيم

ها و اصولی که  بايد ابتدا ديد که اين حرکت با پرنسيب. هست يا نه؛ موافق نيستم
جنبش اعتراضی مردم ايران، به نظر من، بايد راهنمای عمل خود قرار بدهد، 

 .خوانايی دارد يا خير
مند نيستيم؛ يعنی سران حاکميت جمهوری  ما در کشورمان از حکومت قانون بهره

هايی که  اند و در سوگند ه اسالمی ايران به قوانينی که خودشان وضع کرد
بند نيستند و حقوق مردم را زيرپا  اند، پای بندی کرده اند، به آن اعالم پای خورده
 .گذارند می

ما از دو نقطه قدرت برخورداريم که جنبش می تواند نقش ما را برجسته کند و از 
در جامعه ايران حتی اصالح . يک ضعف که می تواند ما را به حاشيه براند

طلبان می گويند می خواهيم از جمهوريت نظام دفاع کنيم و اسالميت آنرا به عقب 
برانيم يا دستگاههای ايدئولوژيک و استبداد دينی را به عقب برانيم بنابراين خود 
اينکه قرار باشد جمهوريت نظام در اذهان عمومی جنبه برجسته تری پيدا کند، 

نزديک شدن به يکی از مطالبات ما يعنی جمهوری است اين به اين معنی نيست 
. که اصالح طلبان دينی همان برداشتی را دارند که ما از جمهوری داريم

جمهوری ما خصلت انتخاباتی دارد و برپايه اقتدار موروثی و ايدئولوژيک و 
طبيعتا کسانی که می خواهند در چارچوب نظام دينی . دينی استوار نيست

جمهوری را توسعه دهند با ما در تضاد می افتند اما نفس برجسته شدن ايده 
به گمان ما در اين جنبش . جمهوری زمينه رشد اجتماعی ما را فراهم کرده است

بدنه سکوالر است و . بين بدنه و رهبری نمادين آن شکاف جدی وجود دارد  سبز
 . از استبداد دينی به تنگ آمده است

غايت آرزوهای جنبش موسوی و کروبی نيست بنابراين خواست جدايی دين از 
دولت به يک تب جدی جامعه تبديل شده و اين برای ما که اتفاقا پافشاری کرديم 
. از جدايی دين و دولت نوعی زمينه رشد اجتماعی فراهم شود اتفاق بزرگی است
ما به عنوان نيروی تحول طلب و جمهوری خواه و طرفدار جدايی دين از دولت 

زمينه های اجتماعی شدن را به دست آورده ايم و اگر بتوانيم به گونه ای در خور 
با اين جنبش برخورد کنيم حضور خيلی قدرتمند خواهيم داشت اما چه چيزی مانع 
از آن است که بتوانيم در پيوند خود با جنبش سبز حضور موثرتری پيدا کنيم؟ به 

ما . نظرم دو مانع نقش ايفا می کند که يکی جدايی داخل و خارج کشور است
بخش عمده نيروهايمان در خارج کشور است و بنابراين از امکان يک ارتباط 

ديگر . ارگانيک با داخل کشور به داليل شرايط استبداد سياسی محروم هستيم
اينکه بر اساس اين واقعيت که ما در خارج از کشور شکل گرفته ايم، هنوز 

ممکن است از يک ذهنيت تبعيدی رنج ببريم که نگاهی ملموس با جنبش واقعی و 
دشواری ها و فراز و نشيب هايش نداشته باشيم و اين مساله می تواند ما را به 

يک نوع آرمانگرايی عبارت پردازانه تقليل دهد و ما را از جنس گروههای ديگر 
. اپوزسيون کند، همچنانکه وقتی جنبش پيش رفت همه گروهها در حاشيه ماندند

به نظر من اين مشکل در ما وجود دارد و بايک وضعيت پارادوکس روبرو 
که از " جدايی دين از دولت"و " جمهوری ايرانی"شعارهايی نظير . شديم

جمهوری "در شعار . شعارهای ما بوده به شعارهای جنبش مبدل شده است
هم جمهوريت مطرح است و هم در برابر جمهوری اسالمی است " ايرانی

دو خواسته از . بنابراين بحث جدايی دين از دولت را در خود مستتر دارد
مطالبات کليدی ما در اين شعار مطرح است ولی ما به جای اينکه اجتماعی تر 

اين تناقض ناشی از چيست؟ به گمان من ما از به .شويم به حاشيه رانده شده ايم 
رسميت شناخته شدن در يک جمعيت متکثر هراس داريم، جنبشی که در آن 

اصالح طلبان دينی هم حضور دارند و خود اين باعث می شود که نتوانيم آنطور 
عالوه بر آن اصالح طلبان دينی هم . که بايد و شايد در اين جنبش نقش ايفا کنيم

سعی می کنند گروههای سکوالر را حذف کرده و از مشارکت آنان خودداری 
ما بايد در اين جنبش شرکت کنيم و بر مشارکت و حضور خود پافشاری . کنند

کنيم و در عين حال نقاط اشتراک و تفاوت خود را با اصالح طلبان دينی مشخص 
نقطه اشتراک ما می تواند انتخابات آزاد باشد و نقطه اختالف ما جدايی دين . کنيم

ما قطعا خواستار جدايی دين از دولت هستيم و اين خواستار . از دولت است
يک انتخابات آزاد می تواند روشن کند که هر کدام از . سياسی را بايد انجام دهيم

گروه بندی های اجتماعی چه وضعيتی در جامعه دارند و در رشد دمکراسی به 
 .گونه ای مسالمت آميز نقش بسيار موثر و کليدی خواهند داشت
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بنابراين نفس اين که در کشوری قوانين استبدادی باشد، . دمکراتيک داشته باشد
دانند حتی از اين  کنند و مجاز می ها را غيرقانونی می فعاليت تمام افراد و گروه

 .ها را حذف کنند نظر آن
 

ها و  تان تاکيد کرديد که هميشه با چنين شيوه پور، در ابتدای صحبت آقای درويش
دانيد،  شرايطی که شما برای چنين اقداماتی مناسب می. متدهايی موافق نيستيد

هايی از آن را  ها هستند؟ اگر ممکن است نمونه به ويژه در خارج از ايران، کدام
 .هم ذکر کنيد

 
اول اين نکته را توضيح بدهم که وقتی در کشورهايی که قوانين دمکراتيک هم 
دارند، نافرمانی مدنی به لحاظ اعتبار اخالقی آن، به رسميت شناخته شده است، 

به اين معنی است که قانون يک گاو مقدس نيست که تحت هر شرايطی بدون 
 .استثنا بايد از آن تبعيت کرد

يعنی وقتی در کشورهای دمکراتيک نيز ميدان برای نافرمانی مدنی باز شده 
انگيز است که ما مردم را  است، در کشورهای استبدادی اصال به نظر من، بهت
برداری از قوانين  به جای اين که به نافرمانی مدنی فرابخوانيم، به فرمان

 .استبدادی فرا بخوانيم
گرين «های نافرمانی مدنی در غرب؛ مثال در جنبش  اما در ارتباط با نمونه

جا  های اتمی را جابه هايی که زباله ، برای جلوگيری از حرکت کشتی»پيس
اين کار . کنند روند و راه حرکت آن کشتی را مسدود می کند، چند قايق می می

 .المللی برخوردار است کامال غيرقانونی است، اما از حمايت افکار عمومی بين
های کشورهای  ، برای اين که وام»جهانی شدن از پايين«يا جنبش موسوم به 

های طبقاتی کاهش پيدا کند، جلوی مراکز  جهان سوم بخشوده شوند و يا شکاف
کنند با نوعی نافرمانی مدنی،  شوند و سعی می مند جمع می تجمع کشورهای ثروت

 .توجه افکار عمومی و صاحبان قدرت را جلب کنند
اند و  اند که تاثير خود را نشان داده آميزی بوده های بسيار موفقيت ها نمونه اتفاقا اين

اند و يا  های کشورهای جهان سوم را کاسته مند صنعتی وام مثال کشورهای ثروت
 .اند بخش زيادی از آن را حذف کرده

 
گونه اقدامات مسلم و  کنند که غيرقانونی بودن اين پور تاکيد می آقای درويش

 .ی نافرمانی مدنی، متکی بر نوعی سرپيچی از قانون است اساسًا نفس شيوه
آقای نگهدار، با توجه به تاکيد شما بر اين که چون سرپيچی از قانون اقدامی 

گيرد، بنابراين از سوی جنبش  است که توسط حکومت ايران صورت می
اکنون عنصر خشونت را هم در اينجا وارد بحث . اعتراضی نبايد انجام بشود

آميز باشد و فقط  نگاه شما به نافرمانی مدنی در صورتی که غيرخشونت. کنيم
نقض قوانين موجود و حاکم، چه در ايران و چه در خارج از ايران باشد، 

 چگونه است؟
 

ی نافرمانی  قبل از پرداختن به اين سؤال شما، بايد موضع خودم را در زمينه
اوًال من نگفتم که تمام قوانين ايران يا ساختار حقوقی در ايران . مدنی تصريح کنم

وجه چنين  به هيچ. خواهيم ها همان قوانينی هستند که ما می دمکراتيک است و اين
 .ی ما هم برای تغيير قوانين است نيست و اصل مبارزه

ولی تغيير قوانين به طور خودسرانه، برای انتخابات، برای تشکيل قدرت، برای 
يا ما بايد به طرف . معنا است و اصال معنای سياسی ندارد بی… تشکيل مجلس و 

براندازی برويم و بگوييم که کل نظام را بايد کنار بگذاريم و نظام ديگری را 
ای خواهد  ايم چه نتيجه ايم و ديده جايگزين آن کنيم که يک بار آن را تجربه کرده

خواهيم قانون را از طريق  می. خواهيم اين کار را بکنيم يا اين که نه، نمی. داد
 .قانون تغيير بدهيم

ی نافرمانی مدنی در ايران، در مواردی است که ناقض حقوق فردی  دوم مساله
ای در ايران شايع است و اين يک واقعيت است و من هم با  چنين پديده. است

 .کنم که حامی نافرمانی در مورد آن هستم صدای بلند اعالم می
شهروندان ايرانی توسط قوانين جمهوری اسالمی تضييع   يعنی هرجا حق

شود، از جمله در مورد حجاب، ما بايد بايستيم و بگوييم تحميل حجاب کاری  می
بايد مردم حق داشته باشند . است بر خالف حقوق بشر و خالف خواست مردم

 .ی حجاب و يا عدم داشتن آن را انتخاب کنند شيوه
ی حقوق فردی شهروندان، اگر فضا درست باشد و  پس نافرمانی مدنی در زمينه

شهروند تشخيص بدهد و اين کار صورت بگيرد، بايد مورد حمايت قرار بگيرد و 
 .مورد حمايت من هم هست

 
آقای نگهدار، معترضان ايرانی که ديروز برای ورود به سفارت ايران در هلند 

 اند و داخل ساختمان  ی سفارت شده اند که وارد محوطه اقدام کردند، اعالم کرده

سرپيچی از قانون در ايران و در فضای فعلی، کاری است که حاکميت انجام 
مندی از حقوق مندرج در قانون اساسی  مردم خواهان بهره. دهد و نه مردم می

شان تصريح شده است، هستند؛ مانند حق  جمهوری اسالمی ايران که برای
حاکميت ايران از … و ) ٢۶اصل (، حق آزادی احزاب )٢٧اصل (تظاهرات 

 .کند رعايت اين حقوق سرپيچی می
اين که ما مردم ايران را به سرپيچی از قوانين تشويق کنيم، آن هم در خارج از 

کشور و در فضايی که حاکميت قانون وجود دارد، تصوير عدم تابعيت از قانون 
دهد و ما را به عنوان نيروهای متخلف از قانون، در خارج از  را بازتاب می

کند و اين به سود  ی ما را در خارج از کشور تخريب می چهره. شناساند کشور می
 .جنبش سبز نيست

دار  ما بايد جنبش سبز را چه در داخل و چه در خارج از کشور، جنبشی طرف
پور نيز خود را از شرکت در  همين االن آقای درويش. حاکميت قانون بشناسانيم
پور هم به صالح  چون به نظر من، آقای درويش. کنند چنين عملياتی مبرا می

اين . ی سوئد خود را فردی تابع قانون معرفی کنند دانند که در برابر جامعه می
 .مصلحت، يک مصلحت عمومی است

 
طور که جنبش سبز در  آيد که همان جا اين سؤال پيش می آقای نگهدار، در اين

کنند  ايران، جنبش رنگارنگی است و فعاالن جنبش در داخل ايران هم تاکيد می
ها و مواضع سياسی و اجتماعی  ها، ديدگاه که اين جنبش متشکل از نگرش
ها و متدهای مبارزه هم بتوان اين تنوع را در نظر   مختلفی است، شايد در روش

پذيريد؟ و در اين صورت  اساسًا شما چيزی به نام نافرمانی مدنی را می. گرفت
 کنيد؟ آن را چگونه تعريف می

 
ی اصلی  در فضايی که نافرمانی و تخلف و سرپيچی از قانون، به وجه مشخصه

حاکميت تبديل شده است، روش ما به عنوان معترضين، بايد پاسداری از قوانينی 
ی حقوق ملت و حاصل مبارزات ملی از مشروطه تا امروز است،  که بيان کننده

 .باشد
ی متخلف از قانون  ی سبز، به عنوان چهره وجه موافق نيستم که چهره به هيچ

در فضايی که فضای حاکميت قانون است و ما . باری است کار زيان. معرفی شود
ايم، ممکن است به نوعی اين را بپذيريم که در آن فضا، سرپيچی  با قانونی مخالف

 .از قانونی را که به سود ما نيست، بپذيريم و به آن تن بدهيم
ترين خاطيان قانون هستند، اين که ما افتخار  ولی در فضايی که خود حاکمان مهم

ی ما را خراب  کنيم، چهره کنيم که خاطی قانون هستيم و از قانون تخلف می
 .جانب ی حاکميت را حق به کند و چهره می
 

کنندگان اصلی از  پور، آقای نگهدار معتقدند به دليل اين که سرپيچی آقای درويش
قانون در ايران، حاکمان هستند و نه مردم، بنابراين عدم سرپيچی از قانون جزو 

های اعتراضی جنبش اعتراضی و يا جنبش سبز در ايران  ها و منش پرنسيب
کنيد که در خارج  نظر شما در اين باره در داخل کشور چيست؟ آيا فکر می. است

 از کشور هم بايد همان تلقی را از نافرمانی مدنی داشت که در داخل ايران است؟
 

بيند، حتی  جا که ضرور می آن اوًال اين واقعيت که جمهوری اسالمی ايران هر
خواهانه  گذارد، بخشی از نوعی گرايش توتاليتر و يا تمام قوانين خود را زيرپا می

اما از اين برخورد، نبايد اين . است که در آن کالم رهبر، مقدم بر قوانين است
 .نتيجه را گرفت که قوانين آن کشور دمکراتيک هستند

قوانين جمهوری اسالمی ايران، اساسا قوانينی سخت ضددمکراتيک و 
بنابراين، اين ادعا که خود حکومت هيچ وقعی به قوانين . آميز هستند تبعيض
گذارد و برعکس هواداران دمکراسی خواستار پاسداری از قانون اساسی  نمی

طلبان دينی  جمهوری اسالمی ايران هستند، به گمان من، روايتی است که اصالح
 .کنند ارائه بدهند سعی می

 
پور، البته آقای نگهدار بر دمکراتيک و يا غيردمکراتيک بودن  آقای درويش

گويند که اساسًا نفس سرپيچی از قانون، در  ايشان می. قوانين تاکيد نداشتند
 .گيرد ايران است که دارد صورت می

 
آميز است، اين که فکر  يعنی بنابراين اگر قانونی استبدادی و تبعيض! ديگر بدتر

کنيد تبعيت از قوانين استبدادی، راه رسيدن به دمکراسی است، به نظر من، نقض 
 .غرض است

، فقط در کشورهايی که قوانين  ی مبارزه نافرمانی مدنی، به عنوان يک شيوه
جاست که در  ی کليدی اين يعنی اتفاقا نکته. دمکراتيک دارند، مطرح نيست

 ی ملی باشد و خصلت  کشورهايی قانون اصل است که اين قانون برآمده از اراده
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يعنی با توجه به اين که از جانب معترضين خشونت خاصی انجام نگرفته بود، 
ها شکل گرفت، اما نوعی توجه به اعتبار اخالقی اعتراض،  گرچه بحث در رسانه
 .دهد جا را هم تحت تاثير قرار می باالخره حتی پليس اين

طور نيست که مردم مانند ُربات باشند و بگويند قانونی بودن و يا غيرقانونی  اين
آمدها  چيز است؛ بدون اين که به نفس انگيزه، نتايج و پی  گوی همه بودن پاسخ
 .بيانديشند

آميز به کار گرفته  های خشونت کنندگان روش در رابطه با هلند نيز اگر اقدام
آميز  های خشونت چرا که روش. ها فاصله گرفت گونه روش باشند، بايد جدًا از اين

نه در افکار عمومی جهان غرب و نه در افکار عمومی ايرانيان مقيم غرب، 
 .گذارد و نه حتی بازتاب خوبی در داخل کشور خواهد داشت تاثير مثبتی نمی

اما اگر ما فقط بر مبنای اين که اين تجمع غيرقانونی است بخواهيم سخن بگوييم، 
کنم که  آوری می های غيرقانونی نيستم، ولی بازهم ياد گرچه من مبلغ تجمع

های مدنی که به مواردی از آن اشاره کردم  ای از نافرمانی های گسترده نمونه
شکنی و  يعنی نوعی قانون. اند اند، اما نافرمانی مدنی آميز وجود دارند که مسالمت

 .يا فراتر رفتن از قانون را در خود دارند
ها ضرورتًا و صرفا به حقوق شهروندی مرتبط نيستند، بلکه اعتراضی  نمونه  اين

 .گيرد های جهانی را هم دربرمی سياسی است و مثال اعتراض در برابر قدرت
 

گونه خشونتی  ی خود گفته است که هيچ البته پليس هلند هم در گزارش اوليه
شان کامًال  اند که حرکت ه صورت نگرفته است و خود اقدام کنندگان هم اعالم کرد

آميز بوده  شان انجام حرکتی غيرخشونت آميز بوده و اساسًا هدف غيرخشونت
که آيا اساسا ورود به يک سفارت،   منتها تفسير حقوقی اين مساله. است

 .گيرد آميز است يا نه، توسط پليس و دادگاه هلند مورد بررسی قرار می خشونت
ام نظر هر دو شرکت کننده را در مورد اين نکته بدانم که در  در پايان بحث، مايل

اذهان مردم و فعاالن نوعی مقايسه بين ورود به سفارت ايران در هلند که 
های ايران در خارج از کشور پيش از  خانه ديروز روی داد، با اشغال سفارت

کردند،  انقالب که آن زمان فعاالن اپوزيسيون اين حرکت را مرتب تکرار می
 چگونه می بينيد؟  پور شما اين مقايسه آقای درويش. افتد اتفاق می

 
ی اشغال سفارت امريکا توسط عمال  ی کوتاه هم در مورد مقايسه من يک جمله

حکومت در ايران با حرکت امروز بگويم؛ اشغال سفارت امريکا در ايران توسط 
 .خود حکومت ايران انجام گرفت

گيری  ی حکومت دفاع از سفارت امريکا بود و رفتار گروگان در حالی که وظيفه
هايی از اعتراض که  و خشونت، تحت بسيج خود حکومت، هيچ ربطی به نمونه

گيرد،  ها انجام می ی سفارت پيش از انقالب و امروز هم به شکل ورود به محوطه
 .ندارد و هيچ شباهتی بين اين دو وجود ندارد

ايرانيان در . اما در مورد پيش از انقالب و امروز، يک تفاوت جدی وجود دارد
ناپذيری،  گذشته تحت تاثير فرهنگ گفتمان قهر، گفتمان انقالبی و گفتمان آشتی

توانستند به  شد و تا می شان نوعی روش مطلوب محسوب می گرفتن سفارت برای
ی ايرانی از اين روش به عنوان  امروز اکثريت جامعه. زدند اين روش دست می

 .کند يک روش اعتراض استقبال نمی
 

آميز، دنبال مبارزات مدنی  امروز ايرانيان با توجه به اين که دنبال روش مسالمت
 .کنند اشکال ديگری از مبارزه را درپيش بگيرند و قانونی هستند، سعی می

 
 بينيد؟ ای را چگونه می آقای نگهدار، شما چنين مقايسه

 
گونه نبود که  اول اين نکته را بگويم که در ارتباط با اشغال سفارت امريکا، اين

بلکه پيروان رهبری جمهوری . عمال حکومت رفتند و سفارت امريکا را گرفتند
ها عمال حکومت باشند، چنين  ولی اين که آن. اسالمی اين کار را انجام دادند

 .حسی نه در خود آنان بود و نه در تاريخ به اين شکل ثبت شده است
ها را پيش از انقالب با امروز مقايسه کنم، با اين  اما اگر بخواهم اشغال سفارت

پور موافق هستم که سير تحول اشکال مبارزاتی در ايران دارد  نظر آقای درويش
خانه که زمانی به عنوان يک تاکتيک محوری  رود که اشغال سفارت به سمتی می

 .شد، االن به يک تاکتيک استثنايی و مطرود و نادر تبديل شده است تلقی می
بنابراين سير تحول ما از گذشته تا به امروز، جدايی و دوری از اين اشکال 

 .مبارزه است
ی  ها که در جامعه ی پايانی باشد بر اين نوع روش اميدوارم که جنبش سبز نقطه

المللی به عنوان يک پرنسيب و يک روش مبارزه غيرقابل دفاع است و  بين
مشوقی برای روی آوردن به متدهايی مانند ميزگردی که االن با هم داريم، يعنی 

 .وگو، باشد گفت

ها صرفًا چند  آن. اند ده آميزی هم انجام ندا گونه عمل خشونت اند و هيچ هم نرفته
اند و پرچم ديگری  اند و پرچم جمهوری اسالمی را پايين آورده شعار مطرح کرده

 .اند را به جای آن باال برده
تواند نافرمانی مدنی  آميز به اين شکل، می آيا از نظر شما، اقدامی غيرخشونت

کنيد که اين اقدام تصادفًا با خشونت مواجه نشده  محسوب شود؟ يا شما فکر می
 توانسته است به خشونت هم بيانجامد؟ است و می

 
ی  در اين مورد، امروز خوشبختانه همه! کشيد که ديگر واويال اگر به خشونت می

اند که اعمال  رسيده  کنند، به اين نتيجه هايی که برای دمکراسی مبارزه می نحله
 .جا مطرح است موضوع قانون در اين. خشونت اشتباه است

 
يعنی ممکن بود فرضا که . خشونت ممکن است از طرف مقابل هم صورت بگيرد

آميز  چنين اتفاقی خوشبختانه نيفتاد از سوی کارمندان سفارت حرکتی خشونت
 .انجام بگيرد و آن وقت اين اقدام به خشونت کشيده بشود

 
اين حرکت، نافرمانی از . جا نيروی حاکم نيستند کارمندان سفارت که در آن

اگر پليس . حاکميت جمهوری اسالمی نيست بلکه نافرمانی از قوانين هلند است
ی اوست  خشونت به خرج بدهد و فراتر از وظايفی که طبق قانون بر عهده

 .حرکت کند، بايد حتما مورد بازخواست قرار بگيرد
. ی ما نيستند به عالوه، کارمندان سفارت جمهوری اسالمی ايران طرف مبارزه

گونه که در مورد نروژ و آقای حيدری ديديم،  ی کارمندان سفارت، همان توده
اند و  ها با اين اعتراضات همراه آن. جزو جنبش سبز هستند. دلی دارند اکثرًا هم

 .ترسد هاست که می جمهوری اسالمی ايران، بيشتر از آن
البته بحث ما اين نيست، بحث ما بر سر اين است که آيا رفتن به درون سفارت، 

جا صحيح است يا خير؟ نظر من  آميز و اعالم اعتراض در آن به صورت مسالمت
در جايی . ی پليس صحيح است ی پليس باشد، در حد اجازه اين است که اگر اجازه

کنم که فعالين  ی پليس وجود ندارد و خالف قانون است، من توصيه نمی که اجازه
گو نباشند و از  سبز در خارج از کشور کارهايی بکنند که در برابر پليس پاسخ

 .نظر اخالقی هم صحيح نيست
 

هرحال اقدام به نافرمانی  تان تاکيد داشتيد که به پور، شما در صحبت آقای درويش
اما به . آمدهای رفتار غيرقانونی را هم دارد مدنی که خالف قوانين باشد، پی

 .آمدها را هم پذيرفت خاطر ارزش نافرمانی مدنی، بايد اين پی
های که به دست ما رسيده، حاکی از آن است که کسانی که وارد سفارت  گزارش

اند و هنوز هم در بازداشت  بودند، توسط پليس بازداشت شده  ايران در هلند شده
ی اول با  شدگان مطرح کرده که آنان در وهله  وکيل اين بازداشت. برند سر می به

 اند که البته اين اتهامات هنوز در دست بررسی است؛ سه اتهام مواجه
دوم اينکه تجمع . اند آميز انجام داده يک اتهام آنان اين است که اقدام خشونت

ی قبلی بوده  اند، يعنی پليس خبر نداشته و تجمع بدون اجازه غيرقانونی داشته
ی يک کشور بوده  خانه ها ورود غيرمجاز به سفارت سومين اتهام آن. است
 .است

آميز  اند که غيرقانونی بودن تجمع و اين که آيا اين اقدام خشونت البته تاکيد کرده
بوده يا خير، بحثی است که نياز به تفسير قضايی دارد و بحثی است که پليس و 

 .دادگاه بايد نتيجه آن را تعيين کنند
ای مجاز است که شامل اين اتهامات،  از نگاه شما، نافرمانی مدنی در چه درجه

برخی نيز . آميز، تجمع غيرقانونی و ورود غيرقانونی نشود يعنی اقدام خشونت
اين حرکت را با ورود به سفارت امريکا در ايران در اوايل انقالب، مقايسه 

ها  خانه کنند و معتقدند اگر آن حرکت مردود است، هرگونه ورود به سفارت می
که خاک کشور ديگری است و دولت آن کشور در برابر آن مسئول است و 

 .واکنش نشان خواهد داد، کاری غيرقانونی است و مجاز نيست
 

کنم و نه مشوق آن هستم و نه  تر گفتم که شخصا نه اين روش را تبليغ می من پيش
به دليل اين که خطر درغلتيدن به خشونت در . خودم در آن شرکت خواهم کرد

کنم بايد با  کارهايی زياد است و به همين خاطر، فکر می  چنين روشی و
تواند گسترده باشد، با  ی خشونت در آن می هايی از نافرمانی مدنی که زمينه شيوه

 .احتياط بيشتری برخورد کرد
ی  اما در مورد اين ادعا که اگر اين کار غيرقانونی بوده، پليس هلند بايد بر پايه

 .انگيز است قوانين آن کشور، با شدت عمل رفتار کند، بهت
ی سفارت  ی اين حرکت در سوئد بودم که ايرانيان وارد محوطه من شاهد نمونه

شدند، اما به راستی پليس با مسامحه برخورد کرد و با نوعی تساهل و گذشت با 
 .معترضين رفتار کرد
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اعدامها در کردستان و ايران، رژيم برای مدت کوتاهی دست از اعدام برداشت و 
های مردم ناراضی فروکش  سکوت پيشه کرد تا بلکه اعتراضات و واکنش توده

اما اينک که با توسل به سالح و اختناق و شکنجه، فضای نسبتًا آرامی در . نمايد
کشور حاکم شده است، مجددًا موج ديگری از بازداشت و انتقال زندانيان سياسی 
محکوم به اعدام به سلولهای انفرادی و مکانهای نامعلوم و نيز قتل عمد زندانيان 

حسين خضری زندانی سياسی کرد محکوم . توسط رژيم به راه انداخته شده است
به اعدام، از جمله اشخاصی است که در چند روز گذشته از بند عمومی به مکان 
نامعلومی منتقل شده است و با توجه به ماهيت ضد انسانی و جنايتکارانه رژيم، 
هر لحظه ممکن است اين زندانی و ديگر زندانيان محکوم به اعدام در کردستان 

به دار آويخته شوند و بدينگونه فاز ديگری از پروژه ترور و تصفيه مخالفان 
رژيم آغاز و بدين صورت با امنيتی کردن فضای کردستان از يکسو راه را برای 

تازی عوامل رژيم و نيز چپاول و غارت کردستان هموار نموده و از دگر  يکه
سوی با توسل به اين اعمال فضای ترس و وحشت بيشتری را در ايران مهيا 

 . کنند
از ياد نبريم که جمهوری اسالمی از همان اوان روی کار آمدنش تاکنون عليرغم 

آنکه ميهن پرستان کرد، سوای مطالبه خواست های مشروع ملت کرد و تالش 
اند، اما متاسفانه بخاطر  برای همزيستی مسالمت آميز ملل ايران پا فرا ننهاده

نگرش بدبينانه و توهم توطئه حکام غالب، پاسخ خواستهای قانونی آنها هميشه 
جنگ افروزی و کشتار و ازدياد زندانيان سياسی و صدها رفتار ضد بشری ديگر 

بوده است، رفتار و اعمالی که هنوز هم در قالب سناريوهای مختلفی چون 
 . سرکوب و تعقيب و اعدام فرزندان نستوه و حق طلب ملت کرد اعمال ميشود

متاسفانه تا اين لحظه هم رژيم اسالمی ايران همچنان با روند رو به افزايش الغای 
حکم اعدام در جهان ناهماهنگ بوده و بلحاظ تعداد اعدامها پس از چين در رتبه 

دوم قرار داشته و حتی از اجرای حکم اعدام نوجوانان و سنگسار نيز ابايی 
 .ندارد

از همين منظر، حزب دمکرات کردستان، مستمرا مخالفت خود را با هر نوع 
حکم اعدام ابراز داشته و بر اين اعتقاد بوده است که مجازات اعدام زندانيان 

سياسی و مدنی صرفًا به فرهنگ خشونت و کينه و انتقام دامن ميزند و برخالف 
ادعا و راهکارهای رژيم جهت تامين امنيت در کشور، توسل به اين رفتار 

هيچگاه تثبيت امنيت را در جامعه در پی نخواهد داشت، چراکه رژيم با اعدام 
فرزندان آزاديخواه کرد و سرکوب مستمر فعاالن سياسی و مدنی به زعم خود در 
پی استقرار امنيت پايدار در کردستان است و برای نيل به اين هدف نيز سناريوی 
سرکوب فعاالن سياسی و مدنی را با شدت و حدت بيشتری از گدشته آغاز نموده 

تن از فعاالن سياسی و مدنی کرد به  ٢١است، سناريويی که با محکوم نمودن 
اعدام در جريان است، فعاالنی که سرمايه ارزشمند امروز و فردای ملت کرد 

بوده و صرفًا به اتهام کرد بودن و اعتراض به سياست سرکوب و اختناق و 
بر . تبعيض سردمداران رژيم اسالمی رفتن به پای دار اعدام را انتظار ميکشند

همين مبنا حزب دمکرات کردستان حمايت و همکاری کليه احزاب و سازمانها و 
کانونهای مدافع حقوق بشر از اين فرزندان شجاع و دلير کرد و تالش برای 

ای انسانی و ملی دانسته و هرگونه  متوقف کردن اجرای حکم اعدام آنان را وظيفه
اقدام و همياری جهت توقف دوباره سناريوی اعدامهای سياسی در کردستان را 

 . پندارد امری الزم و مقدس می

ها حرف خود را  ما بايد حامی روی آوردن به سمتی باشيم که از طريق رسانه
بزنيم و اين آزادی و امکانات به وجود بيايد که هرکس بتواند حرف خود را به 

 .بيان کند -اگر تازه اين روش را مدنی بدانيم -تر های مدنی روش
 

 .دهيم بندی بحث می در پايان بحث، به هردو شرکت کننده فرصتی برای جمع
ها،  خانه طور که من متوجه شدم، شما با ورود به سفارت پور، آن آقای درويش

به ندرت و با رعايت شرايط بسيار خاصی، به صورت فقط نافرمانی مدنی و 
 .آميز موافق هستيد بسيار مسالمت

 
اگر دقيق و کوتاه بخواهم بگويم، رنگارنگی يک جنبش فقط در مطالبات آن 

دهد و  های عمل هم نشان می کند، بلکه بازتاب خود را در شيوه بازتاب پيدا نمی
های تندتری را در مبارزه در پيش  تر اين جنبش، طبيعتًا روش های راديکال بخش
 .گيرند می

ی  جان کالم صحبت من اين بود که خط قرمز من خودداری از مبارزه
های مدنی از اين نوع را گرچه مبلغ آن نيستم،  اما نافرمانی. آميز است خشونت

های  تواند زمينه ام قابل درک است که انسداد سياسی می کنم و برای محکوم نمی
 .کردهايی را ايجاد کند چنين روی

 
ی بحث شما اين بود که شما تحت هيچ  آقای نگهدار، استنباط من از مجموعه
ی مبارزه از  ها، به عنوان يک شيوه خانه شرايطی با اشغال و ورود به سفارت

 طور است؟ آيا همين. خواهان ايران، موافق نيستيد جانب آزادی
 

بندی را کامال تاييد  من اين جمع. بندی شما کامال درست است جمع: فرخ نگهدار
داران  ايم که اگر مثال طرف های اخير ديده کنم که در دوره کنم و اضافه می می

اند  اند و يا به مناسبتی خواسته جمهوری اسالمی در جايی جلساتی گذاشته
اند و به عنوان مخالفت با اين  ای رفته داران خود را جمع کنند، عده هوا

 .اند هم زده ها، آن جلسات را به سخنرانی
ی ما در  وگو شود، مانع ارتباط بشود و چهره من با هرنوع عملی که مانع گفت

گرا  شکن يا خشونت ی قانون المللی و در انظار جهانيان را يک چهره ی بين عرصه
نظر  پور در اين زمينه با هم هم من و آقای درويش -که خطری بسيار جدی است 

 .جلوه بدهد، کامًال مخالف هستم؛ از جمله اين حرکت -هستيم
 

من نيز تحت هر شرايطی با بر هم زدن تجمعات مخالف : پور مهرداد درويش
اما بين برهم زدن جلسات با شکلی از . هستم، چون سلب آزادی ديگری است

ی مردم ايران است،  طلبانه نافرمانی مدنی که اعتراضی برای رساندن صدای حق
 .بينم سان نمی من اين دو را يک. تفاوت وجود دارد

 
 .کامال درست است: نگهدار   فرخ

 

 با فشار بر رژيم

 مانع از اعدام زندانيان سياسي و مدني كرد شويم 
 هژير عبداله پور 

 
حزب دمکرات کردستان حمايت و همکاری کليه احزاب و سازمانها و • 

کانونهای مدافع حقوق بشر از اين فرزندان شجاع و دلير کرد و تالش برای 
ای انسانی و ملی دانسته و هرگونه  متوقف کردن اجرای حکم اعدام آنان را وظيفه

اقدام و همياری جهت توقف دوباره سناريوی اعدامهای سياسی در کردستان را 
 ...پندارد  امری الزم و مقدس می

 
بر اساس اخبار و گزارشاتی که از سوی بنيادهای دفاع از حقوق بشر و همچنين 

تن از فعاالن سياسی و  ٢١سازمانهای اپوزيسيون کرد منتشر شده است، همينک 
مدنی کرد به اتهام کرد بودن و آزاديخواهی در سياهچالهای رژيم به اعدام 

اند و هر لحظه امکان دارد مورد آماج ترور دولتی جمهوری اسالمی  محکوم شده
اين موارد عليرغم دهها زندانی سياسی و مدنی . واقع شده و به دار آويخته شوند

ديگری چون محمد صديق کبودوند و کمال شريفی است که در وضعيت جسمانی 
و روانی وخيمی بسر برده و دهها تن ديگر نيز در بالتکليفی بسر ميبرند 

همانطور که مطلعيد، بدنبال اعدام زندانيان سياسی در ايران و بويژه در کردستان 
 در سال گذشته و متعاقب آن موج گسترده نارضايتی ها نسبت به اجرای حکم 
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خواهند از بين ببرند،  منطقی را می کرده است که مهريه های نامتعارف و غير 
شود و بار  می ماند که بخشی از عقد نکاح که بين زن و شوهر انجام  مثل اين می

گويند  چيزی که حقوقدانان می. مالی دارد را بخواهند قانون گذاران تعيين کنند
يعنی آن چيزی که در عرف است مثل  »عرفا کان المشروط شرطا المعروف «

فرض . ماند يعنی مثل شرط ضمن عقد می. است شرطی است که در قرارداد آمده 
در بالکن خانه گذاشته  کنيد االن در عرف جامعه اين است که چيز اضافه ای 

گويند چون عرف شده است و همه هم رعايت می کنند اين مثل يک  نشود، می
اآلن هم در جامعه ما يک رسم شيربها . آيد ماند که در قراردادها می شرطی می 

اين را که . گيرند همه هم می. در عرف هم هست. مالی دارد اين شيربها بار . است
چيزی که بار مالی دارد را من تعيين  تواند قانون گذار اعالم کند که آن  نمی
گويی به  شما می اگر اين جور باشد، . آخر چه ارتباطی به قانون گذار دارد. کنم می

. کنم گويد قيمتش را من تعيين می  خواهم ماشينم را بفروشم به شما، می فرض می
. گويد قيمتش را من تعيين می کنم خواهم به بفروشم به شما، می من خانه ام را می

خواهم مهريه نداشته  گوييد بنده می خواهيد ازدواج کنيد، می فرض شما می االن به 
سکه بهار آزادی مهريه ام باشد، به قانون گذار  ٢٠٠٠  خواهم  باشم، يا بنده می
اين . مالی دارد و قبول می کند شخص مخاطب شما هم تمکن . ارتباطی ندارد

بخواهد ادا کند،  طرف است که می خواهد دينش را ادا بکند، ممکن داشته باشد و 
سکه بهار آزادی،  ٢٠٠٠االن فرضا بنده متمکنم . چه ارتباطی به قانونگذار دارد

سکه،  ٢٠٠٠گويد من زير  خانم هم می. سکه بهار آزادی هم دارم ١٠٠٠٠  حتی 
. خوب زوج و زوجه تصميم می گيرند، چه اشکالی دارد شوم،  همسر کسی نمی

کند، اصلن اين غير منطقی و غير  مجلس می خواهد اين ماده را مطرح می    بعد
کند؟ اين را بايد وزارت امور اقتصاد و  متعارف بودنش را چطور احراز می

دارايی بررسی کند چون ذکر شده در اين ماده که با توجه به وضعيت عمومی  
تواند احراز  وضعت عمومی اقتصاد کشور را چطور می اما اين . اقتصاد کشور

خورم و  موقعی به مشکل برمی فرضًا بنده امروز تواناييش را دارم، اما . بکند
ماده  شود؟ در هر صورت اين  ديگر تواناييش را ندارم، چطور اين احراز می
اوال مهريه متعارف مهريه توافق . خيلی مشکل دارد و اصال قابليت اجرا ندارد

وضعيت عمومی اقتصاد کشور را کسی نمی تواند پيش بينی  . بين طرفين است
و نيز به مولفه های خيلی . تفاوت داشته باشد امروز با فردا ممکن است خيلی . کند

کشور است، يکی درآمد  يکی از اين مولفه ها رشد اقتصادی . زيادی ارتباط دارد
اينها است که در آمد . سرانه ملی، يکی کاهش آمار بيکاری، يکی تورم است

مولفه ... افزايش صادرات، کم کردن واردات . اقتصادی کشور را تشکيل می دهد 
علم اقتصاد که بنده هم تخصص ندارم که اين مولفه ها به  هايی وجود دارد در 

نه، آن هم با آماری که االن يکی در  شود يا  وضعيت عمومی اقتصاد مربوط می
متفاوت است،  دهد با آماری که بانک مرکزی می دهد  امر اقتصاد يک آماری می

خيلی اشکال دارد و قابليت اجرا . شود خيلی به آن وقعی نهاد و توجه کرد پس نمی
تواند بعد از تصويب اين  اگر چنين چيزی تصويب بشود، هر مردی می. ندارد 

عمومی و اقتصادی بنده در زمان عقد نکاح خوب  ماده اعالم کند که وضعيت 
سکه بوده است  ١٠٠حد  سکه مهريه کردم، وضعيتم در  ١٠٠٠نبوده است، اگر 

می  يک دادخواست جديد شروع . و تقاضای ابطال مازاد مهريه را از دادگاه دارم
تواند  شود، دادگاه بايد رسيدگی کند، کارشناسی کند، خيلی معضالت متعددی می

   .داشته باشد
 

داشتن همسران متعدد به نظر شما به عنوان يک مرد و نيز حقوقدان در چه 
     ممکن است؟ و نقص قانون حاضر در اين مورد چيست؟ شرايطی 

 
اين که بياييم اعالم کنيم که به صرف اينکه من متاهل شده ام و ازدواج : پوربابايی

توانم ازدواج مجدد بکنم، اين مشکل است  هيچ شرايطی نمی کردم، ديگر تحت 
بخواهيم به اين تيپ قضايا نگاه کنيم، نخير  البته اگر از لحاظ حقوق بشری . واقعا

دارد که مردی بتواند با  چرا که کمتر جاهای دنيا اين موضوع را . مشکلی نيست
اما در قوانين اسالمی ما در . داشتن يک همسر، همسر ديگری اختيار کند

چون ما طالق را زشت ترين عملی می دانيم که قرآن می گويد . مواردی هست 
چون ما طالق . افتد شود، عرش خداوند به لرزه می صادر می هر بار حکم طالق 
عمل ناپسندی است، پس تحکيم خانواده  دانيم و در مکتب اسالم  را خيلی وقيح می

در مواردی هست  گوييم که  از اين لحاظ می. را بيشتر بايد مورد توجه قرار بگيرد
که زن قادر به تمکين نيست، مواردی مثل عسر و حرج، يا مشکالت زناشويی يا 

مشکالت معيشتی، يا خيلی موارد متعدد که زن مرد را به عسر و حرج  
خيلی متدين و مذهبی هم بود و قبول کند اين آيه قرآن  کشاند، حاال اگر مردی  می

دانم  من طالق نمی دهم و مکروه می را که طالق امری ناپسند است، و بگويد که 
عمومی من را  تواند نيازهای شخصی و يا  و زنم را دوستش دارم و او هم نمی

 از اين . برآورده کند، پس می توانم بروم همسر ديگری اختيار کنم

 پيشنهاد اليحه جايگزين، يك مناظره اجتماعي است 
با هوشنگ پوربابايی، وکيل  «تا قانون خانواده ی برابر«مصاحبه 

 دادگستری 
 

و اعتراضات به  ٨۶بعد از طرح اليحه خانواده در سال : تا قانون خانواده برابر
اليحه در کميسيون حقوقی و قضايی مجلس  از  ٢۵و  ٢٣آن دو مورد ماده های 

رسيدگی شود ولی در رسيدگی دوباره  حذف شد و باز قرار شد دوباره به اليحه 
از نظر حقوقی مجلس بعد . شد باز دو ماده فوق اضافه و شروطی بر آنها اضافه 

مواد حذفی را برگرداند  تواند  از حذف موادی از اليحه بعد از چه مدت دوباره می
 فوق چيست؟  و دوباره بررسی کند؟ و نظر شما راجع به برگرداندن اين دو ماده 

 
اينکه آيا از نظر حقوقی منعی برای برگرداندن ماده ای وجود دارد يا : پوربابايی
اين است که آيا نمايندگان مجلس با طرح اين موضوع در  بحث کليات . خير؟ خير

مثًال اعالم . موافق هستند يا نه مجلس و ورود اين بحث يا اليحه به کميسيون 
اولويت  مثًال قانون بودجه االن . کنند که اين کليات االن خيلی ضرورت ندارد می

و  ٢٣حاال اين کليات ارتباطی به ماده . ندارد، و فعًال نمی خواهند تصويب کنند
اينجا قانون گذار اعالم کرده اليحه ای که دولت داده، در اين موقع  فقط . ندارد ٢۵

اما حاال اين فقط يعنی با کليات . است زمانی طرح و تصويب اين موضوع الزم 
که کليات اليحه  در واقع، وقتی . آن موافق هستند تا بعد وارد جزئيات آن بشوند

حاال تشريفات جزئيات . حمايت از خانواده رای آورد يعنی بررسی آن الزم است
اما يک موضوعی در کميسيون ها . ماند تا روند قانونيش را طی بکند می آن 

های تخصصی که معمولن افراد متخصصی بايد در  شود، کميسيون  مطرح می
کنند، نظر نماينده های دولت را  می بحث . اين کميسيون ها حضور داشته باشند

يک نتيجه ای  شنوند، نظر حقوقدانها و کارشناسان را می گيرند، تا اينکه به  می
اينکه آيا حذف يک ماده در کميسيون و بعد يک مدتی باز مجددًا آوردن آن . برسند
عرضم . اليحه در کميسيون، آيا قانونی هست يا نه، بله به نظر من هست ماده 

زمانی که در مجلس يعنی بعد از اينکه کميسيون آن را به  اينجاست که ما حتی 
توانند يک مواردی را  نماينده ها می صحن علنی مجلس داد، در صحن علنی 

پيشنهاد کل بدهند،  پيشنهاد کنند، اضافه کنند، حذف کنند، پيشنهاد جزء بدهند، 
حذف جزء بدهند، حذف کل بدهند، يعنی اين تغييرات داخلی منع قانونی اصال 

   . ندارد 
شود و بعد به صحن  همانطور که می دانيد موضوع اول در کميسيون مطرح می

بپذيريم که در صحن علنی حق داريم کم و زياد بکنيم،  اگر ما . رود علنی می
طور کل، پس اولی است که در  اضافه کنيم و حذف کنيم چه به طور جزء، چه به 

پس اين  . کميسيون که قبل از طرح در صحن علنی است هم اين حق را داريم
تنها منع قانونی اين است . موضوع از لحاظ قانونی از نظر من هيچ منعی ندارد

صحن علنی مجلس نسبت به يک موضوع يا ماده ای رای گيری بشود  که شما در 
اعالم بکنند و رئيس مجلس اعالم کند که اين ماده يا  و نمايندگان رای خودشان را 

رای گيری از آن ماده و عدول  اين موضوع تصويب شد يا تصويب نشد و بعد از 
ديگر  ٢۴  بروند سراغ ماده  ٢٣يعنی کنار گذاشتن آن ماده يعنی مثلن بعد از ماده 

مگر در يک صورتی که اخطار قانون اساسی  ٢٣توانند برگردند به ماده  نمی
يعنی نماينده ای بگويد که من اين ماده را مخالف قانون اساسی  داشته باشد، 

شود  گويند نمی باز بعضی از نمايندگان می. است دانم، اخطار قانون اساسی  می
نگهبان است که مخالفتش  وارد آن شد، ديگر از اين مرحله به بعد وظيفه شورای 

   .را اعالم کند
 

به نظر شما . يکی از موارد مورد اعتراض اليحه، تعيين سقف برای مهريه است
اين اليحه از اين نظر چيست؟ و در صورت تصويب چه دعاوی حقوقی  اشکاالت 

 شود؟  می جديدی را منجر 
 

. شيوه نگارش اين قانون شيوه درستی نيست که يک سقفی تعيين بشود: پوربابايی
قانون مدنی که موضوعی که در آن  ١٠وجود دارد، به نام ماده  يک ماده قانونی 
است، يعنی به فرض بنده االن با شما   »حاکميت امر اراده«اشاره شده است 

تومان  ١٠ارزشش  اين کتاب . کنم که اين کتاب را به شما فروختم معامله می
تومان، شما هم حق اين را داری که  ١٠٠من حق اين را دارم که بفروشم . است

 ١تومانی را من حق دارم بفروشم  ١٠تومان و نيز همين کتاب  ١٠٠بخری  
 آن صراحتًا اعالم  ٢۵اين قانون که ماده . تومان ١بخری  تومان و شما حق داری 
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ساله جامعه دچار  ١۵-١٠آسيب ببينند، ترديدی نيست که در يک ظرف زمانی 
   .انحطاط خواهد شد 

 
 شما چه قوانينی را به عنوان جايگزين اين اليحه پيشنهاد می کنيد؟ 

 
البته اين اليحه هنوز به عنوان قانون در نيامده که بخواهيم ببينيم : پوربابايی

بهتر از قانون  ۵٨توانيم بگوييم که مثال قانون سال  زمانی می ماحصل چيست؟ ما 
ما نمی دانيم در اين مجادالت و . داشته باشند االن است که هر دوتا حکم قانون را 

صحن علنی چه بحث  بحث ها و مناظرات داخل مجلس در کميسيون و يا طرح 
قانون  شود که ما بگوييم جايگزين آن  هايی مطرح می شود که نتيجه آن قانون می

. ولی اساسا قانون حمايت از خانواده خيلی مدون و کاملی هنوز نداريم. چی باشد
در واقع يک قانون جامعی که در بردارنده . انقالب و چه بعد از انقالب چه قبل از 

حضانت، حقوق مادر، همسر، در دوران  همه حقوق از جمله حقوق اخوت، 
مطابقت بکند با  نامزدی لغايت به بعد باشد، نداريم چنين قانونی را که البته 

توانيم مثل قانون تجارت دقيقا مثل قانون  يعنی ما نمی. نيازهای فرهنگی خودمان
يعنی به . آيد يعنی به مذاق ما خوشبين نمی. بلژيک يا فرانسه را کپی کنيم بياوريم 

يعنی که در اين لحظه نمی شود که آدم بگويد . کشوری خوشبين نمی آيد مذاق هيچ 
چون اين اليحه ممکن است که . کرديم اين اليحه می که چه قوانينی را جايگزين 

   .جرح و تعديل بشود
 

سال گذشته، بعد از حذف دو ماده فوق نمايندگان مجلس ذکر کردند که در بررسی 
کارشناسان و صاحب نظران حقوق زنان در اين زمينه دعوت خواهند  مجدد از 

. حضور داشته باشند و موارد پيشنهادی خود را ارائه کنند کرد که در اين جلسات 
. هنوز چنين دعوتی از هيچ کس صورت نگرفته است اما حاال بعد از چندين جلسه 

توان پيش گرفت برای متقاعد  ديگری می با اين وجود به نظر شما چه راهکار 
 به سوی برابری خانواده؟  کردن وکالی مردم در مجلس به تغيير اين قوانين 

 
يکی از تکاليف مجلس اين است که از متخصصين خارج از مجلس هم : پوربابايی
موضوعی داريم در قوانين، مخصوصا قوانين فرانسه که بهش  ما يک . دعوت کند

يعنی نظريات حقوقی، نظريات علمی  دکترين . استناد می کنند به نام دکترين
عنوان نماينده  بنده به . دانشمندان، صاحب نظران علمی را می گويند دکترين

مجلس خوب حاال ممکن است دکترای حقوق جزا هم داشته باشم، اما تخصص در 
اليحه خانواده نداشته باشم يا بالعکس ممکن دکترای حقوق تجارت بين الملل داشته  

ترديدی نيست بايد نظريات . حقوق جزا تخصص داشته باشم باشم و در امور 
خصوصا سازمانها يا حتی قضات يا حتی  . مختلف کارشناسان حقوقی را شنيد

جامع بکند، بايد  خواهد يک کار  يعنی اگر رئيس جمهور می. وکال و دانشگاهيان
يکی از داليلی که همه ساله بعضا اصالحيه ها يا متمم . از همه اينها دعوت بکند

چون کار . هايی را به قانون اضافه می کنند به خاطر نقص در تدوين آن است 
فرض کنيد اليحه های آيين دادرسی کيفری را مطرح . است کارشناسی انجام نشده 

ولی اليحه حمايت از خانواده . کنيم نمی می کنند به خاطر بعضی مسائل تصويب 
که فرصت کافی  شما . را زود می خواهيم تصويب کنيم بدون نظر کارشناسان

داشتيد، االن يکی دو سال است اين موضوع طرح حمايت از خانواده را مطرح 
بايد نمايندگان بنشينند نظر کارشناسان و دانشگاهيان و خانواده ها را  کرديد، 

بگيرند، جلسات مکرر و متعدد بگذارند، بعد يک  بگيرند، نظر قضات خانواده را 
پس . سال دوام داشته باشد  ١۵-١٠قانون جامع درست کنند که اين قانون حداقل 

اجرا  فردا نياييم دوباره يکسری اعتراض کنند، يکسری منحرف بشوند، نتوانند 
اين طبيعی است که بايد کار کارشناسی . کنند که اين قانون اليحه اشتباه است

بايد از نظر حقوقدانان، به خصوص حقوقدانان دانشگاهی استفاده  . صورت بگيرد
   . کنند
 

اين از جانب مجلس، حاال برای ما به عنوان فعاالن مدنی، فعاالن حقوق زنان چه 
     را پيشنهاد می کنيد؟ راهکاری 
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ها، خصوصا نماينده های کميسيون حقوقی قضايی، هيچ  دعوت کردن از نماينده 
هماهنگی بکنيد، با دانشگاه تهران  اشکالی ندارد که شما فرض با کانون وکال 

وکالی معتبر، دو  هماهنگی بکنيد از يکی دو تا از اساتيد دانشگاه، يکی دو تا از 
سه تا از قضات، دو سه تا از فعالين حقوق مدنی دعوت کنيد يک جايی را مثال 

. بحث کنند راجع به آن. کنند، سالن دانشگاه تهران مثال و يا هر مرکز ديگر تعبيه 
 شود به عنوان فعال حقوق مدنی فرضا  حقوقی قضايی می ولی در مورد کميسيون 

اما اين زن . تواند آن زن را طالق بدهد البته می. ممکن است ديد اگر نگاه  کنی، 
ديگری اختيار کند چرا که برای او  تواند همسر  اگر طالق داده بشود، نمی

چتر (را  خوب اگر اين مرد چراغ حمايت خود . مشکالت تازه ای ايجاد می شود
همچنان می خواهد برای همسر اولش نگه دارد، خيلی خوب ) حمايتی خودش را

کنيم همسری دارای سرطان است،  فرض می. شود به اين گفت بد نمی ديگر . است
تواند با هيچ مردی زندگی کند، حاال فرض  خوب نمی اصال مشکالت جنسی دارد 

چکار کند؟ فرض کنيم پشتيبان هم  خواهد  می. کن من اين زنم را طالق هم بدهم
من هين  توانم بکند، اگر  يک آدمی که پشتيبان ندارد، ازدواج هم نمی. ندارد

جوری به آيه قرآن کفايت کنم و طالقش ندهم، ولی با وجود او بروم زن دوم 
در واقع همان . قانونی دارد؟ نه خيلی هم محبت کردم در حقش بگيرم، آيا منع 

داشتم، هزينه هايش را دادم، نفقه اش را  چتر حمايتی خودم را باال سرش نگه 
   . دادم

ولی درايران اصل بر تحکيم خانواده است که اين در اصل سوم قانون اساسی هم 
بنا بر حمايت خانواده است، بنا بر بنای . تحکيم خانواده است آمده است که بنا بر 

قانونی هم تصويب بشود بر پايه اين  هر . زوجيت است، دوام زناشويی است
مواد طوری  نبايد . اصال عنوان قانون هم حمايت از خانواده است. اصل هست

تبيين بشود که استثنا اصل را از بين ببرد، يعنی استثنايی به وجود بيايد که 
ما نبايد استثنا را . چون استثنا فرع بر اصل است. کننده قاعده باشد خودش زائل 

بدهيم و جوری راهگشا باشد که خود قاعده را  جوری تفسير کنيم، جوری وسعت 
گوييم که حمايت ما از  ما می . از بين ببرد، يعنی راهگشاتر از اصل قاعده
گذاريم که مرد اگر بخواهد زن بگيرد  خانواده است، ولی در کنارش يک ماده می

. اين استثنا است. يعنی اصل حمايت از خانواده را از بين برديم. می تواند بگيرد 
خيلی بهش . يعنی محدود بهش نگاه کنيم. مضيق کنيم در استثنا ما بايد تعبير 

کردم که ممکن پيش بيايد خيلی معدود  يعنی مواردی که من عرض . وسعت ندهيم
   .پيشبينی کند ولی به هر حال قانون بايد اينها را . است و استثنا است

 
زنان در هر جامعه ای بعنوان اولين «شما در مقاله ای عنوان کرده بوديد که 

انسانهائی هستند که بعدها چنين انسانهائی در جامعه وظيفه رهبری و  معلم 
ارج نهادن به چنين معلمانی که وظيفه آموزش پايه ای کليه  حکومتی دارند لذا 

حاال با تصويب  »از جمله تکاليف آنان است آحاد جامعه را برعهده دارند نيز 
شود همچنان ثبات خانواده  چگونه می قانون چند همسری با شروط سهل الوصول 

 و تربيت درست نسل های بعدی را انتظار داشت؟ 
 

باز . در اين که زنها اولين معلم انسانها هستند، ترديدی نيست: پوربابايی
تربيت در  االن در جامعه ما هر بچه ای بی. المعروف عرفا گردم به همان  برمی

درست است . مادر بلد نبوده تربيت کند . بيايد، می گويند کی کرده است؟ مادرش
. معلمی که نقش دارد گردد به آموزش يعنی همان اولين  چرا؟ برمی. اين موضوع

درگير  اين به اين معنی نيست که نقش پدر اساسا از بين برود، نه ولی پدر چون 
تواند آن توجهی  مشکالت و معضالت زندگی است، مسائل مالی و اينها خيلی نمی

خاطر عاطفه بيشتری که نسبت به بچه اش دارد و هم به خاطر وقت  که مادر به 
. کند، نمی تواند آن توجه خاص را داشته باشد می بيشتری که با بچه اش سپری 

چون . است، هم توجه اش، هم وقتش مادر هم عاطفه اش نسبت به بچه اش بيشتر 
. مادر بيشتر است اين سه تا مورد را مادر دارد، طبيعتا آن بچه هم گرايشش به 

گويم اول  از خود من هم بپرسند مادرت يا پدرت تاثير بيشتری داشته اند؟ می
اين به خاطر . همه همين طورند. نه اينکه پدرم را دوست نداشته باشم، نه مادر، 

به خاطر توجهی است که از طرف مادر به ما . گرفتيد آموزشی است که از مادر 
ما اگر بخواهيم از نظر . مادر است در نتيجه معلم اصلی هر انسانی . شده است

مادر هر  روحی، از نظر اقتصادی وضعيت نابسامانی برای مادر ايجاد کنيم که 
تواند وظيفه آموزش را  لحظه نگران بقای خودش باشد ديگر اصلن اساسا نمی

برگرديم به معلم اول دبستان، که آن وظيفه آموزش دانش آموزان  . انجام بدهد
هزار تومان درآمد  ۵٠٠مثال قرار است ماهی  اگر معلم دبستان . خودش را دارد

نگران وضعيت معيشتی  هزار تومان بگيرد، هر لحظه  ١٠٠داشته باشد، ماهی 
مادر هم همين . تواند درست به بچه ها آموزش بدهد ديگر نمی. خودش است

هر لحظه اگر . يعنی بقا و دوام مادر به اين وضعيت روحيش بستگی دارد. است 
که ممکن است شخص ديگری وارد زندگيش بشود احساس  اين مادر احساس کند 

معموال کشورهايی که پيشرفت . خورد می نا امنی می کند و تحکيم خانواده بر هم 
ابتدايی و هم آموزش  هم آموزش . کنند کنند، به خاطر آموزش پيشرفت می می

. دوران کودکی که به مراتب سخت تر است چون سير تکوين شخصيت فرد است
گويند بچه اگر  می. همين هم هست. ساله آموزش داد ٢۵چون نمی توان به پسر  

موسيقی در بچگی بهتر است، . بگيرد در بچگی بهتر است خواهد زبان ياد  می
در حقيقت مادر . دغدغه هايش کمتر است چون بچه . درس در بچگی بهتر است

 ما در جامعه بخواهند  به نظر من اگر زنان . زن هم همين است. هم همين است



17 

 1389ارديبهشت ماه   2

و به راحتی نقشه جغرافيای سياسی مناطق مختلف جهان را تغيير می دهند؛ از 
عهدۀ جلوگيری از نقض حقوق بشر که به دست دولت های کوچک و بزرگ 

صورت می گيرد بر نمی آيند؟ آيا قدرت هايی که توانستند در عرض چند هفته 
ديکتاتوری مثل صدام حسين را از عرش قدرت به زير کشيده و بر فرش خواری 
و مذلت بکوبند نمی توانند يا نمی توانستند از نقض حقوق يک روزنامه نگار و و 
بالگ نويس در ايران يا يک نامزد انتخاباتی در مصر ويا مواردی پيش پا افتاده 

 از اين دست در گوشه و کنار جهان پيشگيری نمايند؟
برای يافتن پاسخی قانع کننده در برابر اين پرسش و تبيين چرايی عدم تحقق شعار 

ها و ادعا های حاميان حقوق بشر در پيشگيری از نقض گستردۀ آن در 
 .کشورهای مختلف جهان، توجه به نکات زير راهگشا تواند بود

نخستين نکته آنست که اساسا قدرتهای بزرگ جهان اراده ای جدی برای گسترش 
حقوق بشر و پيشگيری از نقض آن چنانکه بايد و شايد ندارند و اين امر را 

سال های سال در . بسادگی از کارنامه عملکردشان در اين باب می توان دريافت
سايه ديکتاتوری های نظامی امريکای التين هر روز فجايعی تلخ رخ می داد اما 

سهل است در بسياری . قدرت های بزرگ جهان اعتنايی به اين امور نمی کردند
آنچه سال ها در بوسنی هرزگوين . از موارد از ديکتاتورها حمايت هم می کردند

در . و در برابر چشمان امريکا و اروپا گذشت نمونه ای تلخ از اين حکايت است
واقع قدرت های غربی زمانی به فکر مداخله افتادند که تداوم حکومت ميلوسويچ 

فراموش نکنيم که قتل عام سربرينتسا در برابر . را با منافع خود معارض يافتند
 .ديدگان نيروهای مسلح اما منفعل سازمان ملل رخ داد

نکته دوم برخورد تبعيض آميز و دوگانه قدرتهای جهانی با موارد و مصديق 
نمونه آشکار اين تبعيض و . نقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان است

دوگانگی بی توجهی امريکا و کشورهای اروپايی به حوادث تلخ و دردناکی است 
در واقع دهها سال است که اشفاگران فلسطين . که در فلسطين اشغالی جريان دارد

به جای دريافت اخطار از سوی قدرتهای غربی و بويژه اياالت متحده از آنها 
پاداش می گيرند و اين در حالی است که مبارزات گروههای فلسطينی برای رفع 

چند سال است که بنا به ادعای جيمی کارتر . اشغال برچسب تروريسم می خورد
رئيس جمهور پيشين امريکا غزه بزرگترين زندان جهان است که ساکنانش در 

تحريم و محاصره ای غير انسانی به مرگ تدريجی جان می بازند اما هيچ 
فشاری به اسرائيل از جانب قدرت های بزرگ برای کاهش شدت خشونت ها 

 .عليه غيرنظاميان وارد نيامده است
اين برخورد دوگانه در مورد ديگر دولت های خاورميانه نيز که روابط خوبی با 

به عنوان مثال وضع حقوق بشر در مصر و . قدرتهای غربی دارند صدق می کند
اردن و عربستان بسيار وخيم و تأسف آور است اّما قدرتهای غربی تنها می 

کوشند از مقوله حقوق بشر فقط عليه کشورهايی نظير ايران و سوريه بهره ببرند 
که سياستهايی ناهمسو با آنان دارند و بر محدوديتهای حقوق بشری و حتی جرايم 

آشکار و سازمان يافته حکومتی عليه شهروندان در کشورهای همسو چشم 
اين دوگانگی عالوه بر آن که موجب تشجيع آن دسته از ناقضان حقوق  .بپوشند

بشر می شود که مورد حمايت قرار دارند ، به دست ديگران نيز بهانه می دهد تا 
با سياسی قلمداد کردن مقوله حقوق بشر از تن دادن به رعايت آن سرباز زده و 
در نهايت نيز ارزشهای حقوق بشری در انتظار جهانيان خوار و بی اعتبار و 

 .چشم انداز آيندۀ آن مبهم و تار شود
نکته سوم که بسيار تأسف بارتر و پيامدهای منفی اش نيز بيشتر است نقض جّدی 

حقوق بشر توسط قدرتهايی است که خود علم دفاع از آن را بلند کرده و اساسًا 
رسالت گسترش ارزش های حقوق بشر را به نحوی خود خوانده برعهده گرفته 

نگاهی گذرا به اوضاع افغانستان و عراق در سال های اخير و مرور پرونده . اند
نظير ابوغريب و گوانتانامو در کنار تجارت پر سود سالحهای مرگبار در   هايی 

جناياتی . سراسر جهان اين نکته را بخوبی روشن می کند و برآن گواهی می دهد
که قدرتهای غربی در بسياری از نقاط جهان کرده اند و هنوز هم مرتکب می 

شوند اين مقوله را دست کم در چشم بسياری از مردمان جهان بی اعتبار و آلوده 
آنچه آمريکائيها در جنگهای ويتنام و کره . به اغراض سياسی جلوه داده و می دهد

مرتکب شده و هنوز هم در عراق و افغانستان مرتکب می شوند کمتر از آنچه در 
يوگسالوی پس از فروپاشی رخ داد نيست اّما جرايم سران سياسی و فرماندهای 

هم چنين . نظامی امريکا هيچ گاه در هيچ محکمه ای مورد رسيدگی قرار نگرفت
. نسل کشی سرخپوستان امريکايی کم اهميت تر از ديگر نسل کشی ها نبوده است

با اينهمه امريکايی ها در حالی نسل کشی ارامنه از سوی دولت عثمانی را 
محکوم می کنند که خود هيچگاه به آنچه با ساکنان اصلی کشور خود روا داشته 

بنابراين طبيعی است تا وقتی که . اند اعتراف و از آن اظهار ندامت نکرده اند
قدرتهای جهانی خود چنين عملکردی در زمينه حقوق بشر دارند اقداماتشان در 

اين زمينه چندان به جد گرفته نمی شود و بر عکس امواج گسترده ای از 
 و باز در .اعتراضات مردم در سراسر جهان عليه جنايات ايشان بر پا می شود

فعاالن حقوق مدنی گذاشتند با حضور  از آقای تجری دعوت کنيم، جلسه ای 
مجلس دعوت  يا اگر . صاحب نظران و اساتيد با هم صحبت کنيم و يا بحث کنند

خواهد يا توانش را ندارد، چه فرقی دارد، چه اشکالی دارد که  نمی کند يا نمی
هيچ منع . حقوق مدنی که می خواهند اعتراض کنند، بيايند بحث کنند فعاالن 

   . قانونی ندارد
دومين موضوع که در جايی ديگری هم گفتم، مگر نماينده مجلس نماينده من 

مگر نماينده مجلس حق طرح موضوع را ندارد؟ . داده ام نيست؟ من بهش وکالت 
موضوعی را تصويب کنند و به  توانند يک  نفر از نماينده های مجلس می ١۵

اصيل  زمانی که وکيل می تواند اين کار را بکند، . عنوان طرح بدهند به مجلس
. من يک وکالتی دادم به شما به فرض برای فروش خانه ام. تواند هم قطعا می

توانيد بفروشيد، مِن اصيل نمی توانم؟ اولی  شما وکيل می. فروشيد شما وکيل در 
. نماينده مجلس تقاضا می کند شما هم تقاضا کنيد زمانی که . است که می توانم

خواهيم يک سری جلسه بگذاريم،  تقاضا کنيد از هيات رئيسه مجلس که ما هم می 
نبايد سياسی  ولی واقعًا اليحه حمايت از خانواده را . راجع به يک سری از قوانين

ممکن است در . اين يک اليحه است که دولت داده، وحی منزل نيست. کرد
و يا خيلی از ماده ها تصويب شود ولی در . تصويب نشود و يا بشود کميسيون 

است که به نظر من گذاشتن جلسات متعدد با  اين . دادگاه ها نشود اجرا کرد
جلسات اول نمايندگان مجلس  حتی ممکن است در . صاحب نظران مفيد است

کار  و خبر را . شما از صاحب نظران حقوقی دعوت کنيد. ايرادی ندارد. نيايند
ما حاضريم نقطه مقابلش هم اگر . کنيد که صاحب نظران حقوقی اينها را گفتند

اين تحقيقات، تبديل به يک رويه . کسی نقدی دارد، نظری دارد هست، کار کنيم، 
سياسی، ولی مناظره های اجتماعی است،  شود تقريبا مثل مناظره های  ای می

فارغ از اينکه چه کسی پيگير  شوند  همه دخيل می. حقوقی است، سياسی نيست
   .اين کار راهکار خوبی است اگر بتوانيد اجرا کنيد. موضوع است

 

 نقض حقوق بشر و برخوردهاي دوگانه
 سعيد رضوی فقيه، فعال سياسی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

نقض حقوق بشر و جنايت عليه بشريت حکايتی تازه نيست و سابقه ای ديرينه 
دارد اما آنچه عصر ما را از روزگاران گذشته ممتاز می کند تثبيت مقوله حقوق 

بشر به عنوان يکی از اصلی ترين ارزش های جهان شمول در جوامع انسانی 
مبانی فلسفی و اخالقی حقوق بشر دهها سال است که انديشه های سياسی و . است

نظام های حقوقی دنيای جديد را تغذيه می کند و اگر نه لزوما اجرای عملی اما 
دست کم قوت و حقانيت نظری حقوق ذاتی و فطری انسان را بماهو انسان 

 .تضمين می نمايد
طی چند دهه گذشته اتفاق ديگری نيز افتاده است که بحث حقوق بشر را به گونه 

يک ارزش جهانی و مرز ناپذير محل توجه و اعتنای جدی همه دولت ها در تمام 
کشورها قرار داده و آن را به يکی از موضوعات و مباحث جدی در روابط بين 

الملل بدل کرده است و آن اتفاق عبارت است از برافراشته شدن پرچم دفاع از 
قدرت هايی که اراده . حقوق بشر و گسترش آن توسط قدرت های بزرگ جهانی

و تصميم و بويژه اجماع آن ها می تواند حوادثی بزرگ را روی کرۀ خاکی رقم 
 .بزند و يا برعکس از وقوع حوادثی بزرگ پيشگيری نمايد

اما آنچه جای پرسش و تأمل و حتی تعجب دارد اين است که چرا برغم ادعای 
 از حقوق بشر همچنان شاهد نقض گسترده و   قدرت های بزرگ جهان در دفاع

بعضا سازماندهی شدۀ آن در گوشه و کنار جهان هستيم و هر روز اخباری آزار 
راستی چگونه . دهنده و نگران کننده و تأسف بار در اين باب به گوش می رسد

قدرت هايی که به سادگی حکومت های مقتدر و منسجم را ساقط می کنند و با در 
 هم شکستن مقاومت ارتش های بزرگ و مجهز سرزمين های پهناور را فتح کرده 
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افزايش اعتراضات کارگری و چشم انداز گسترش شتابان اين اعتراضات بدليل 
  ميدان آمدن و مبارزه  بيکاری و فقر، و آمادگی روز افزون زحمتکشان برای به

در   دشوارشان و حضور جنبش نيرومندی که  کردن برای تغيير شرايط بی اندازه
  و همه  از دل پيکارهای صد سالۀ مردمی بروز يافت، همه  بهار سال گذشته

 .ايران سال پر تب و تابی را در پيش روی دارد جامعه   حکايت از آن دارند که
وجود . يک سال تاريخی سرنوشت ساز در کشور تبديل شود  ای بسا به  سالی که

  اين وضعيت رژيم کودتا را دچار کابوس و هراس و سران رژيم را سراسيمه
ای مانع  بهمين دليل آنها با تمام توان خود می کوشند بهر وسيله. است  کرده

و از برقراری و گسترش ارتباط   گسترش اعتراضات کارگری و اجتماعی شده
جنبش کارگری و ساير جنبشهای اجتماعی با يکديگر و جنبش سبز جلوگيری 

زيرا آنها در حال حاضر فنای خويش را در گسترش، تعميق و قدرتمند شدن . کنند
 .بيشر اين جنبش می بينند

ها می تواند   در اثنای اين تحوالت پرشتاب، مخالفت با قانون هدفمند کردن يارانه
بسياری  .های مهم مبارزات مردم در آيندۀ نزديک تبديل گردد  به يکی از عرصه

ها، افزايش  ها را ترفندی برای حذف يارانه  از نيروها، قانون هدفمند کردن يارانه
کشاکش بر . کالن دولت کودتا می دانند  قيمت کاالهای اساسی و تامين کسر بودجه

ها بين طرفداران و مخالفين دولت در   اجرای قانون هدفمند کردن يارانه  سر نحوه
هنوز در مورد کم و کيف   گرچه. دارد  مجلس و در حکومت همچنان ادامه

ميان دولت و مخالفان موضع دولت در مجلس اظهارات ضد   عمل آمده توافقات به
ای  خامنه  ، اما از خالل اين اطالعات می شود فهميد که و نقيضی منتشر شده

ای  مضمون پاره  از خالل بحثهای مجلس، که. است  جانب احمدی نژاد را گرفته
از نظر دولت اين   مشخص شد که  پخش گرديده،  گريخته  از آنها بطور جسته

از طرفی . ، راهکار و اميد آخر آن برای مهاراوضاع است طرح فعال تنها برنامه
دولت   ای دراين کشمکش با حمايت از موضع و برنامه خامنه  ديگر آشکار شد که

و با سنگ روی يخ کردن نمايندگان مخالف درخواست احمدی نژاد، اگر خودش 
نباشد همچنان ترجيح می دهد در کنار افراطيون قرار   يک طرف اصلی قضيه

اجرای   زيادی از کارشناسان، مبنی بر اين که  ارزيابی عده  عطف به. باشد  داشته
در مجلس تصويب   صورتی که  ها بطور کلی حتی به  قانون هدفمند کردن يارانه

رکود بيشتر توليد، بيکاری و گسترش بحران اقتصادی و اعتراضات   شد منجر به
اگر اين جريان مهلت بيشتری   اجتماعی خواهد شد، ترديد زيادی باقی نمی ماند که

پيدا کند برای حفظ قدرت خودش حتی برای مدت کوتاهی می تواند چنان 
جبران آنها چند نسل طول   خسارات سنگين ديگری بر کشور و مردم وارد کند که

  از کرسی نشينان مجلس نيز که  اگر چنين اتفاقی رخ دهد بی ترديد آن دسته. بکشد
رهبر   ای تسليم امر و اراده هر انگيزه  و به  برغم مخالفت شان تحت هر بهانه

  .مردم پاسخگو باشند  در مقابل اعمالشان به  شوند نيز بايد در آينده
قانون هدفمند کردن   ای از دولت، در جريان درگيريهای مربوط به حمايت خامنه

ها و عقب نشينی مجلس از مصوبه خود، آشکارا اطاعت مجلس کنونی از   يارانه
الريجانی و توکلی که استقامت بر . خامنه ای را تا حد مجلسی فرمايشی نشان داد

مخالفتشان با طرح احمدی نژاد می توانست به تعديل آن طرح بيانجامد، پس از 
 .حمايت خامنه ای از آن، عقب نشينی را بر مقاومت وتعرض ترجيح دادند

از جانب مخالفان احمدی نژاد برای جدا   نيز برغم تمام تالشهايی که  ولی فقيه
کردن او از احمدی نژاد انجام می گيرد، همچنان ترجيح می دهد برای حفظ 

 .عقب نشينی در کنار احمد ی نژاد و پاسداران باقی بماند  قدرت و تن ندادن به
و حمايت او از   ای در مقابل واقعيات امروز جامعه خامنه  مقاومت سرسختانه

اقتصادی، اجتماعی و خارجی دولت و موضعگيری   سياستهای شکست خورده
ها، برغم   قانون هدفمند کردن يارانه  اش از نظر دولت نسبت به  جانبدارانه
در اثر اجرای اين طرح کشور را تهديد می کند و ترجيح دادن وضع   خطراتی که

موجود بر عقب نشينی در مقابل مردم، نمی تواند مدت طوالنی دوام بياورد و 
اما در . بحران، حاکميت را از پای در خواهد آورد  سرانجام جنبش مردم و ادامه

کارآمدی برای مهار   برنامه  است حکومت نه  مشخص شده  حاضر که  لحظه
حاضر است در مقابل جنبش مردم تسليم شود، و بر عکس   بحرانها را دارد و نه

نامشروع و زيانبارش را بر مردم حفظ   هر قيمت قدرت و سلطه  می خواهد به
  می توان زمان و ضايعات اين وضع را به  نمايد، سؤال روز اين است که چگونه

حداقل ممکن رساند و همزمان شرايط را برای تغييرات دمکراتيک اساسی در 
 .کرد  آماده  جامعه
خالص   می تواند به  حقايق موجود بنظر می رسد مهمترين عاملی که  به  با توجه

اجتماعی   شدن سريعتر مردم از اين بحرانها و استبداد کمک کند، گسترش پايگاه
  فعاليت و مشارکت فعاالنه  بيشتر زحمتکشان به  جنبش سبز از طريق جلب هر چه

 .آنها در جنبش است

چنين شرايطی طبيعی است ديکتاتورهای ناقض حقوق بشر که با ژست های ضد 
به جهت مخالفت با عملکردامريکا و غرب در گوشه و کنار جهان   امپرياليستی

محبوب القلوب برخی مردم ستمديده يا حتی روشنفکران ضد جنگ و ضد سلطه 
جنبش های . شوند و کار انتخاب ميان بد و بدتر گره بخورد و سخت دشوار شود

ضد جنگ در سرتاسر جهان پيش و پس از حمله امريکا به عراق که هنوز هم 
گاه ظهور و بروز می يابد بهترين گواه اين مدعاست که در افکار عمومی 

. جهانيان امريکا و متحدانش از متهمان اصلی نقض حقوق بشر به شمار می روند
طبيعی است تا زمانی که زندان گوانتنامو برچيده نشود و حقوق متهمان و 

مظنونان به هر اتهامی رعايت نشود هيچکس صداقت سياستمداران امريکايی را 
در دفاع از حقوق متهمان سياسی و مطبوعاتی در ديگر کشورها از جمله ايران 

حتی می توان گفت حمايتهای امريکا و ديگر قدرتهای . را باور نخواهد کرد
جهانی از بازداشت شدگان و زندانيان سياسی و مطبوعاتی نه تنها به بهبود 

وضعيت آنان منجر نخواهد شد بلکه برعکس مشکالت تازه ای به مشکالت و 
 .محدوديتهای آنان خواهد افزود که مجال توضيحش اينجا نيست

در واقع تا هنگامی که مقوله حقوق بشر در حّد يک شعار و ژست سياسی در 
مجامع بين المللی باقی مانده است و تنها به عنوان ابزاری برای اعمال فشارهای 

سياسی آن هم به شکل موسمی و تبعيض آميز مورد استفاده قرار می گيرد می 
توان گفت بشريت چشم انداز روشنی از استيفای حقوق خود در برابر ندارد و در 
اين زمينه جرم قدرتهای بزرگ جهانی نيز به اندازۀ ديکتاتورهای محّلی کما بيش 

بيهوده نيست که دوسر ماجرا همزمان طرف . قابل ارزيابی است  به يک ميزان
مقابل را با اسناد و مدارک عينی به جنايت عليه بشريت متهم می کنند و در کنار 

آن به بهانه دفاع از امنيت ملی خود گستاخ و بی پروا به نقض حقوق بشر مشغول 
 .می شوند

 

 واقعيتها نيرومندتر از فريب
 صادق کار

 
افزايش اعتراضات کارگری و چشم انداز گسترش شتابان اين اعتراضات بدليل 

  ميدان آمدن و مبارزه  بيکاری و فقر، و آمادگی روز افزون زحمتکشان برای به
در   دشوارشان و حضور جنبش نيرومندی که  کردن برای تغيير شرايط بی اندازه

  و همه  از دل پيکارهای صد سالۀ مردمی بروز يافت، همه  بهار سال گذشته
. ايران سال پر تب و تابی را در پيش روی دارد جامعه   حکايت از آن دارند که

 .يک سال تاريخی سرنوشت ساز در کشور تبديل شود  ای بسا به  سالی که
 

تر،   می گذرد بحران اقتصادی شديدتر، حکومت از مهار آن در مانده  هر روز که
بيشتر و   تر و نگرانی از سرانجام کار در جامعه  اعتراضات اجتماعی گسترده

اخير، و درست پس از اظهارات   هفته  تنها در طول دو سه. بيشتر می شود
سطح پنج   احمدی نژاد مبنی بر کاهش نرخ بيکاری و رساندن آمار بيکاری به

داليل   درصد، هزاران نفر ديگر از کارگران و کارکنان موسسا ت مختلف به
گوناگون از کار اخراج شدند، و تعداد ديگری از واحدهای توليدی و خدماتی، از 

در خرمشهر، ورشکست يا   سازی خاورميانه  نوشابه  بزرگترين کارخانه  جمله
از   موجب يک رشته  اين رخدادهای پرشتاب مانند هميشه. دچار رکود گرديدند

اما اين بار . اعتصابات و اعتراضات کارگری ديگر در نقاط مختلف کشور شدند
عبارت بود از   اين رخدادها کماکان مانند هميشه  نيز واکنش حکومت نسبت به

اما اگر . های توخالی ديگر انکار واقعيتها، تهديد و سرکوبهای بيشتر و دادن وعده
احمدی نژاد ديروز می توانست با انتقاد از سياستهای اصالح طلبان و دادن 

  تهيدستان، ايجاد عدالت و وعده  هائی مانند آوردن پول نفت بر سر سفره وعده
ای از آنها را جلب  هائی از اين دست آنها را دچار توهم کند و آرا و حمايت عده

است ديگر شانسی   او در اين شش سال از خود بجا گذاشته  ای که کند، با کارنامه
و وعيدهای احمدی نژاد را   کسی فريب وعده  امروز ديگر نه. برای اين کار ندارد

گرسنگی جايی برای   انکار بحرانهای متعدد امکانپذير است و نه  می خورد، نه
برغم تظاهر .  ترسيدن و جازدن در مقابل سرکوب و تهديدات باقی گذاشته است

چيز در کشور و انکار   بسامان و عالی بودن همه  به  احمدی نژاد و ولی فقيه
و   ايران و حکومت را در برگرفته  تمام تاروپود جامعه  بحرانهای متعددی که

است، اما   کشور و مردم را در معرض خطرات و تهديدات جدی قرار داده
حدی است که موجب نگرانی شديد و تشديد تضادها و   بحران به  وخامت و دامنه

تقال و تکاپو   و آنها را بيش از پيش به  اختالفات جناحهای مختلف حکومت گرديده
 .برای خالصی از وضعيت بحرانی موجود انداخته است
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  در ميدان  جمعيت  انبوه. کرد  را گم  آباد دوستانش عشرت  ميدان  حميد در ازدحام

  مردم  چند هجوم. گشت می  پادگان  ورود به  برای  راهی  بود و دنبال  کرده  اجتماع
. بود  مانده  و ناکام  شده  مواجه  پادگان  از درون  شديدی  با تيراندازی  و افراد مسلح
  برای  صبری و بی  داشت  ادامه  و مردم  پادگان  مدافعين  بين  پراکنده  های تيراندازی
دو   زير آتش  پادگان  و آهنی  بزرگ  درب. شد بيشتر می  دم  به  دم  پادگان  تصرف
شد،  می  ها شليک برج  اين  سوی  که به  هايی و گلوله  قرار داشت  نگهبانی  برج
 .بياندازد  را از پای  آنان  نگهبانان  توانست نمی

، در  رفقايش  در جستجوی  نگاهی  و نيم  نگهبانی  های برج  به  نگاهی حميد نيم
  خوابی و کم  گرسنگی. زد  آتش  داد و سيگاری  تکيه  درختی  به  از ميدان  ای گوشه
  سياه  علی. کرد  توقف  در برابرش  موتور سيکلتی. بود  برده  تحليل  را به  قوايش
 : کند، داد زد  موتور را خاموش  که  اين  بدون. بود

 "!  دارن  کمک  به  ، اونجا احتياج شديده  راديو درگيری  توی"
 : پرسيد  سياه  و علی  او برداشت  سوی  به  حميد گامی

 " کجا هستند؟  بقيه"
 : گرداند  جمعيت  را روی  حميد نگاهش

صبر   کم  يه  اگه: "افزود  مکث  و با اندکی"  کردم  ، گمشون بوديم  تا اينجا با هم"
 ". کنم  پيداشون  شايد بتونم  کنی
 "! ، بيا باال کن  ولش: "داد  هوا تکان  را توی  دستش  سياه  علی

حميد   سوی  را به  کرد، صورتش  حرکت  سياه  و علی  موتور نشست  حميد بر ترک
  به  راديو و تلويزيون  اگه: "او برسد، داد زد  به  صدايش  که  اين  چرخاند و برای

  به  که  در خورجينی  دست  حال  در همين." کار تمومه  ، ديگه بيفته  مردم  دست
حميد داد   دست  آورد و به  بيرون  ث. ژ   تفنگ  بود کرد، يک  موتور آويخته  کناره

  را محکم  سياه  آزاد بود، کمر علی  که  حميد با دستی. موتور افزود  و بر سرعت
  صورتش  باد سرد توی. را بر سر دست بلند کرد  ديگر تفنگش  چسبيد و با دست

  که  از جوانان  هايی هر جا به دسته  سياه  علی. آمد نمی  خورد و ديگر خوابش می
  اين  و بدون  کاست موتور می  از سرعت; خورد رفتند، برمی سو می  سو و آن  اين
 : زد بايستد، بلند فرياد می  که
 "!  دارن  کمک  به  راديو احتياج! راديو"
کرد و   پارک  خيابان  موتور را در گوشه  علی. آباد رسيدند  حسن  ميدان  نزديک  به

  ، صدای ميدان  پشت. بود  پراکنده  خيابان  توی  جمعيت. شدند  هر دو پياده
 . آمد می  تيراندازی
  ساختمان  روبروی  که  بازرگانی  وزارت  چند طبقه  گارد در ساختمان  نيروهای

. داشتند  را زير آتش  آن  راديو و اطراف  بودند و ساختمان  گرفته  راديو بود موضع
  بدون  بود که  معلوم. کردند می  شليک  آنان  سوی  به  از چند ساختمان  انقالبيون
  تصرف  جهيد امکان می  بيرون  وزارتخانه  از ساختمان  که  آتشی  کردن  خاموش

رساندند و از کنار   ميدان  سوی  آن  خود را به  سياه  حميد و علی. مرکز راديو نبود
در   مسلح  چند جوان. جلو کشيدند  همايون  باب  ديوارها خود را تا سر خيابان

  شليک  ساختمان وزارتخانه  سوی  بودند و به  گرفته  موضع  چهار راه  اطراف
  ها بيرون از پنجره  که  آتشی. کشيد  ديوار با احتياط سرک  حميد از پناه. کردند می
نهاد،   زمين  را به  زانويش  يک  سياه  علی. بود  معلوم  خوبی  جا به  جهيد، از اين می

  تقليد او زانو به  حميد نيز به. کرد  شليک  ساختمان  سوی  به  و رگباری  رفت  نشانه
به   ديوار کشاند و چشم  پناه  گشود و خود را به  آتش  ساختمان  سوی  زد و به  زمين
  ديوار باالی  به  از گلوله  رگباری. آمد می  بيرون  تفنگش  از لوله  که  دوخت  دودی
  خيابان  سوی  از آن. ريخت  را بر زمين  و خاک  سنگ  های خورد و تکه  سرش
 .کرد  مجددا شليک  کسی
  به  ها آمد و نرسيده آن  سوی  به  ميدان  از سمت  سوار بر موتورسيکلت  جوانی

  اينک  ديوار کشاند، در کنار حميد که  پناه  شد، خود را به  از موتور پياده  چهارراه
  صحنه  و با کنجکاوی  کشيده  سرک  حميد او را که. بود، ايستاد  نشسته  بر زمين

نسبتا   با هيکلی.  ساله  و پنج  بود حدود سی  مردی. کرد، نگريست نبرد را نگاه می
و   سياه  پر پشت  و موهای  ضخيم  ، ابروهايی تقريبا چهار گوش  ، صورتی درشت
بر   عينکی  جوان. بود  سرح شده  خوابی و کم  خستگی  شايد از شدت  که  چشمانی
  بر کمر بسته  و نارنجک  از فشنگ  قطاری.  در دست  و کالشينکفی  داشت  چشم
  گرفته  ديوارها موضع  جا در پناه  جا و آن  اين  را که  مسلحی  مرد، جوانان. بود

  نشسته  زير پای او بر زمين  حميد شد که  متوجه  بودند، از نظر گذراند و نگاهش
با وقار و   مرد با صدايی. مرد جابجا شد  حميد زير نگاه. بود  ديوار داده  به  و تکيه
 : از حميد پرسيد  متين

 " ؟ اينجايی  چند وقته"
 : حميد از جا برخاست

 " ؟ چطور مگه: "گفت  سکوت  از لختی  و پس"  اومدم  تازه"
کرد و   اشاره  ديگران  سوی  دهد، با سر به  او را پاسخی  سوال  که  اين  مرد بدون
 : باز پرسيد

 روزي كه مثل هيچ روزي نبود 
 تابان . ف

 
 
 
 
 
 
 

بلند باشد درباره ی حوادث سال های   رمان  حاضر قرار بود بخشی از يک  نوشته
و   آغاز شود، از انقالب ۵٠  در دهه  دانشجويی  انقالبی  انقالب که از محافل

برسد که متاسفانه به  ۶٧  در سال  سياسی  زندانيان  عام گذر کند و به قتل  آن  حوادث
، بخشی از اين رمان بوده   در زير آمده  که  فصلی. دليل کمبود وقت به پايان نرسيد

اکنون در اين شب .  است  را تصوير کرده ١٣۵٧بهمن  ٢٢که برش هايی از روز 
سالگرد آن واقعه ی بزرگ که ميهن ما را بار ديگر تب ازادی فرا گرفته است، 

  در راه  که  هايی آن  قاسم سيادتی که در آن نبردها کشته شد و همه  آن را به ياد
 .باختند، بخوانيد  جان  در آن انقالب  و عدالت  آزادی
  تابان.   ف
 

  را نخوابيده  شهر انگار شب. شد می  روشن  شرق  از سمت  تدريج  به  تهران  آسمان
روز   استقبال  به  و لختی  با خستگی  و ضيا، و اکنون  حميد و قاسم  بود، مثل

  که  روزی. نبود  روزی  هيچ  مثل. ديگر نبود  روزهای  مثل  که  ، روزی رفت می
ابر بر   های لکه  گله  به  گله. بماند  يگانه  سرزمين  اين  قرار بود در تاريخ کهنسال

بود،   هوا سرد نبود، اگر هم. بود  تهران چسبيده  بهمن ٢٢  رنگ  خاکستری  آسمان
  ها ترافيک خيابان. کرد نمی  را احساس  آن  ، کسی کرده  شهر تب  در هيجان
  ها تعطيل بودند، مغازه  باز ايستاده  ها از حرکت ، اتوموبيل را نداشت  هميشگی

بود، شهر در انتظار ظهور   ها تعطيل بود، دانشگاه  تعطيل  بود، ادارات
،  نظامی  فرمانداری  ، نيروهای ارتش. برد سر می خود به  تازه  فرمانروايان
ها و مراکز  بودند و در پادگان  ها برچيده و پليس بساط خود را از خيابان  شهربانی
نبردها در سراسر . ها نيز در انتظار بودند آن. بودند  موضع گرفته  دولتی  حساس
  انقالبيون  تصرف  به  ها و مراکز نظامی از کالنتری  بود، برخی  يافته  ادامه  شب

  شبانه  نبردهای  ها يادآور اين در خيابان  سوخته  نيمه  چند تانک  بود، الشه  درآمده
 . بود

  اين  ، بدون افراد مسلح. يافت  ها افزايش خيابان  به  مردم  روز، هجوم  با باال آمدن
بارها و   سوار بر وانت  و سرافرازانه  سازند، آزادانه  خود را پنهان  های سالح  که

ها  اين. کردند و آمد می  ها بودند، رفت در خيابان  که  معدودی  های يا اتوموبيل
  مردم. گرفتند شهر را در اختيار می  کنترل  تدريج  به  بودند که  ای فرمانروايان تازه

شتافتند و  ها می و پادگان  مراکز دولتی  سوی  ای در کار باشد، به نقشه  که  اين  بدون
  چه  بر گرد آن  ی شهر آزاد شده  محاصره  حلقه. کردند می  ها اجتماع آن  در اطراف

  کوپترها بر فراز آسمان هلی. شد تر می تر و سنگين کرد، تنگ می  هنوز مقاومت  که
  دست  نبايد به  را که  و غنايمی  و ارتش  حکومت  کردند و سران پرواز می

خود   پيروزی  هنوز به  مردم. کردند منتقل می  نقاط امن تر  بيفتند، به  کنندگان قيام
  غروب  به  و تنها ساعاتی  است  کار تمام  بود که  دريافته  باور نداشتند، اما حکومت

  خبر فرار سران. بود  ها داغ در خيابان  بازار شايعات. است  مانده  باقی  سلطنت
  ای باد از گوشه  سرعت  به  و اشتياق  و با هيجان  دهان  به  ، دهان و حکومت  ارتش

 : رسيد ديگر می  ای گوشه  در شهر به
 " فرار کرده  ازهاری"
 ، " خسروداد دستگير شده"

  چشم  به  نبود که  کس  ، هيچ اخبار از کجاست  بگويد منشا اين  توانست نمی  کس  هيچ
  نيز نبود که  کس  باشد و هيچ  شد، ديده می  نقل  دهان  به  دهان  را که  خود اتفاقاتی

از سر   تدريج  نبردها به. نکند  زمزمه  ديگری  را در گوش  راست و دروغ  شايعات
. شهر طنين می انداخت  ها بار ديگر در آسمان گلوله  می شد و صدای  گرفته
، ستادهای  مانده باقی  های ، کالنتری راديو و تلويزيون  های ها، ساختمان پادگان
و   ارتش. گرفت قرار می  ها مورد هجوم و زندان  سلطنتی  ، کاخ های نظامی

  تيراندازی  مردم  سوی  خود به  ها و سنگرهای ساختمان  از داخل  انتظامی  نيروهای
 . کردند می
داشتند   اسلحه  که  کسانی. بودند  مقابله  برای  کافی  هنوز فاقد سالح  مردم  های توده

 . شمار بودند و انگشت  نبرد، اندک  تماشاچيان  در برابر خيل
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يخ   تنش.  نگريست  اطراف  آورد و به  بيرون  دستان  حميد با احتياط سر را از ميان
. است  چقدر آشکار سفيد شده  صورتش  رنگ  کرد که می  کرده بود و خود حس

  که  او برگرداند و با چشمانی  طرف  را به  صورتش  چند متری  از فاصله  چريک
 : داد  سر تکان  زحمت  حميد به.  زد، او را نگريست می  موج  در آن  نگرانی

 "! ام زنده"
  دوم  طبقه  به  بود که  بود از پاگرد پلکانی  شده  حميد شليک  سوی  به  که  رگباری

قرار   ها را زير آتش پله  نوبت  بودند، به  گرفته  پناه  در سالن  ها که آن. رفت می
خيز  سينه  سياه  علی. برسانند  سالن  داخل  مانده افراد نيز خود را به  باقی  دادند که

او دو نفر   دنبال  ديد نبود کشاند و به قابل  پلکان  از طرف  که  ديواری  پناه  خود را به
 ٧ها حاال  آن  گروه. نشد  خبری  سو رفتند، اما از بقيه  همان  خيز به ديگر نيز سينه
  چريک. شد  شروع  دوم  طبقه  سوی  به  به قدم  و قدم  آهسته  پيشروی. نفر بيشتر نبود

  موضع  و در پاگرد آن  ها باال رفت خيز از پله  سينه  رزمانش هم  آتش  در پناه
  مقابل  از سوی. ها رساندند پاگرد پله  او خود را به  دنبال  به  ديگران.  گرفت
  حميد خود را به. افزود حميد می  و وحشت  بر هراس  شد و اين نمی  شليک  ای گلوله

  در دل  که  قرار داشت  عريضی  در هر دو سو راهروهای. رساند  دوم  پاگرد طبقه
خود   چريک. شد می  ديده  اتاق  خوردند و در هر سو چندين می  پيچ  عظيم  ساختمان
  از ته. خوابيد  کرد و بر زمين  شليک  در رساند، رگباری  ترين نزديک  پشت  را به

  چريک. کردند  سو چند نفر شليک  از اين. کرد  کشيد و شليک  سرک  راهرو کسی
. کرد  شليک  را گشود و رگباری  ، با لگد در اتاق بار ديگر از زمين برخاست

قرار   در امنيت  اکنون  که  ورودی  در سالن  ای تازه  های آدم  سر و کله. نيامد  جوابی
 : رسيد  گوش  به  صدايی  از پايين. شد ، پيدا می داشت

 " نداريد؟  الزم  فشنگ"
  کسی. نشد  اضافه  گروه  به  رسيد، اما کسی  ای تازه  های و سالح  چند قطار فشنگ

. بود رساند  شده  پنهان  در آن  چريک  که  اتاقی  از کنار حميد بلند شد و خود را به
حميد خود را . شد می  پراکنده  ساختمان  های در اتاق  تدريج  ها به نفره آن  هفت  گروه
  در برسد، صدای  دستگيره  به  دستش  که  از آن  قبل. در اتاقی رساند  پشت  به

  بيرون  رگبار اما به. کرد  ميخکوب  او را بر جای  اتاق  از داخل  انفجار رگباری
  که  شکار مردمی  به  پنجره  از پشت  ، يا کسانی کسی  اتاق  بود، در اين  شده  شليک
  به  هجوم  حميد برای. بودند  کنند مشغول  راديو را تصرف  کوشيدند ايستگاه می

، شايد او بتواند  سياه گشت  علی  دنبال  ترسيد، با چشم می. بود  دودل  اتاق  داخل
حميد   بر شانه  دست. بود  چريک. کنار او رساند  خود را به  کسی. کند  کمکش

 : پرسيد  ای خفه  گذاشت و با صدای
 "؟ جا زدن  از اين"

 : کرد  زمزمه  دوباره  چريک. داد  حميد سر تکان
 "! کن  شليک  ، با من باز کردم  در رو که"

کرد و خود را بر   گشود و آتش  محکم  ، در را با لگدی رفت  عقب  کمی  چريک
فشرد و خود را بر   را بر ماشه  ديرتر از او انگشتش  حميد اندکی. افکند  زمين
  به  از پنجره  از بدنش  نيمی  را ديد که  کسی  سر بلند کرد و هيکل. انداخت  زمين
  خودش  حميد با خستگی. زند می  فواره  خون  پشتش  و از چند جای  شده  خم  بيرون
  سرباز مقتول  و مهمات  اسلحه  چريک. زد  آتش  کشاند و سيگاری  ميزی  پناه  را به

مرد   برخورد با اين  لحظه  از نخستين  را که  حميد با ترديد، آن چه.  را برداشت
را   آن  هم  خودش  فکر کرد حتی  بود، با صدايی که  او افتاده  بر جان  خوره  چون
  که  ای از پنجره  مرد که" ؟ ، نه هستی  تو چريک: "آورد  ، بر زبان است  نشنيده
حميد   سوی  ، به نگريست می  بيرون  بود به  آويزان  از آن  جنازه  از يک  نيمی  اينک

 :و لبخند زد  برگشت
 "! ...هستند  چريک  ايران  مردم  امروز همه"

 :حميد آرام نوک پايش را به زمين ماليد
  در چشمان  آن گاه سر بلند کرد، چشم... »چريک روز انقالب نبود... منظورم«

 " ؟ فدايی هستی: "و افزود  مرد دوخت  روشن
 : خنديد  مرد دوباره

 " ؟ شناسيشون می"
  صحبتش فکر کرد هم  لرزيد که می  چنان  زد، دستش  سيگارش  به  عميقی  حميد پک

 :  گفت  آرام  و با صدايی  زير انداخت  ، سر به است  شده  متوجه  هم
 "! ميان  سراغم  رويا و خواب  توی  که  ، شبحی شبح  يک  مثل"

او نهاد و با   را بر شانه  سنگينش  ايستاد، دست  حميد آمد، در برابرش  سوی  مرد به
 : نمود گفت می  زده هيجان  اندکی  که  صدايی

  حق  ها هم نباشند، شايد اون  شبح  ها مثل اون  ديگه  رفتيم  بيرون  جا که  شايد از اين"
 "! کنن  زندگی  دارن  دوستشون  همه  اين  که  مردمی  در ميان  که  پيدا کنن

  در آن  چند وقت  ، نفهميد که است  زده  حلقه  در چشمانش  کرد اشک  حميد حس
 : خود آورد  مرد او را به  صدای.  وضع گذشت

 حميد . افتاد  راه  در به  سمت  و به"! آخر رساند  نبرد را به  اما حاال بايد اين"

 " ؟ شناسی رو می  بقيه  اين"
  را به  و تفنگش  رسانده  خيابان  سوی  آن  را به  خودش  که  سياه  علی  سوی  حميد به

 : کرد و گفت  اشاره  رفت می  نشانه  سوی دشمن
 ".  شناسم يکی رو می  فقط اون"

  اين  مرد بدون. شد  بود، گم  کرده  شليک  سياه  علی  که  هايی گلوله  در آتش  صدايش
 : کرد  زند، زمزمه می  کند، انگار با خود حرف  به حميد نگاه  که
"! کرد  حمله  ساختمان  اون  ، بايد به فشنگه  فقط هدر دادن  جور جنگيدن  اين"

  آتش  های زبانه  هايش از پنجره  بود که  بازرگانی  وزارت  به ساختمان  نگاهش
 : حميد برگشت  مرد به سوی. جهيد می  بيرون

 " ؟ حاضری"
  که  و رفتار کسی  و نارنجک  قطار فشنگ  ، آن کالشينکف  آن. حميد يکه خورد

او   بود که  نگذاشته  باقی  برايش  ترديدی  هيچ  بود، جای  در برابر او ايستاده  اينک
است، همان که حميد روزها و شايد هم   و نبرد کرده  ديده  آموزش  يک چريک

  تو يک: "را بپرسد  اين  گشود که  دهان. سال ها دربه در به دنبالش گشته بود
  چشم  به  ، چشم را باال انداخت  هايش شانه  آن  جای  ، به ، اما نگفت"؟ چريک هستی

 :  گفت  آرامی  و به  دوخت  نگريست در او می  همچنان  مرد که
 " ؟ نه  چرا که"

 : او زد  بر شانه  مرد دستی
 "! نکن  خود حروم بی  رو هم  هات گلوله. همينجا منتظر باش"

را   سرد خيابان  او آسفالت  پای  ها جلوی دويد، گلوله  خيابان  ميان  به  سرعت  مرد به
ديوار کشاند و با   در پناه  خيابان  سوی  آن  او خود را به. سوراخ سوراخ کردند

مرد . زدند  ها حلقه دور آن  ديگری  جوانان  تدريج  به. مشغول گفتگو شد  سياه  علی
را در   حميد تفنگش. خواند  خيابان  سوی  آن  او را به  حميد کرد و با دست  رو به
به   ای گلوله. دويد  خيابان  سوی  آن  به  سرعت  و به  خميده  حالت  کشيد و به  آغوش

  و به  زده  دور مرد حلقه  مسلح  جوان  ده  به  نزديک  اکنون. نشد  طرف او شليک
بود و   و بااطمينان  رفتار مرد پرصالبت. دادند می  داد، گوش او می  که  دستوراتی

نبرد   برای  بودند، انگار در وجود او فرماندهی  زده  حلقه  دورش  به  که  آنان
  دو دسته  را به  فرمانش  تحت  مرد گروه. بودند  داشتند، يافته  در پيش  که  بزرگی
 : بيفتد گفت  راه  که  از آن  ، پيش نخست  دسته  کرد و خود در پيشاپيش  تقسيم

 "! حميده  من  ، اسم بخواد منو صدا کنه  اگر کسی"
  ديوار، ساختمان  ، در پناه شناخت را نمی  يک  او هيچ  ، که جوان  حميد و گروهی

  سوی  به  از کنار ديوارها پيشروی  اول  گرفتند و گروه  وزارتخانه را زير آتش
گيرند، حميد و   خطر پناه بی  توانستند در محلی  ها که آن. را آغاز کردند  ساختمان

و   را با شتاب  خانه وزارت  ها تا نزديکی آن  ، زير حمايت آتش جوانان  مانده  باقی
  خانه وزارت  ای و شيشه  در بزرگ  تا مقابل  ای حادثه  هيچ  بدون. پيمودند  سرعت

نفر   و حميد جسد سه  ها قرار داشت در برابر آن  راديو اکنون  ساختمان. جلو رفنتد
. بودند  روی زمين افتاده  رو مقابل در پياده  نزديک  ای فاصله  به  ديد که را می

و شانسی برای   افراد گارد قرار داشت  زير آتش  آن  اصلی  راديو و درب  ساختمان
  ورودی  درب  مقابل  خود را به  اکنون  که  افراد مسلحی. ورود به آن جا نبود

. شدند  ورودی  بودند، با احتياط وارد سالن  رسانده  بازرگانی  وزارت  ساختمان
  داشته  نگاه  شليک  را آماده  تفنگش. شد  داخل  بود که  کسی  ، نخستين گروه  فرمانده

. کرد  اشاره  ديگران  به  رساند و با دست  ستونی  پناه  خود را به  بود و با چاالکی
  با صدايی  در سالن  رگباری. گذاشت  سالن  به  گام  بود که  نفری  حميد چهارمين

، انگار در مغز حميد منفجر  رگبار ديگری  زدنی  هم  به  ترکيد و در چشم  مهيب
  يکی  خيز خود را پشت افکند و سينه  خود را بر زمين  طور غريزی  حميد به. شد

  پاسخ داده  دشمن  آتش  به  بود که  مسلح  تنها چريک. کشيد  سالن  درون  های از ستون
  حميد را که  زده بودند، بهت  گرفته  پناه  از او در سالن  پيش  که  ديگرانی  بود، آن
 . کردند می  فشرد، نگاه می  سنگی  ستون  و خود را به  شده  مچاله  بر زمين  اينک



21 

 هنر

 عقيق و ابريشم 
 خسرو باقرپور 

 
 آغاز روز بود 

 زمانی که گيسوانت را شناختم 
 هرچند خوب می دانستم 

 خويشاوند شب است 
 و سرشار از شب است 

 . و خورشيد را به انتهای جهان تبعيد می کند
   

 پايان شب بود 
 زمانی که ستاره چشمانت را رصد کردم 

 و تا انتهای خواب های عميق رفتم 
 جهان چه کم رنگ بود 

 به گاهی که بدر عقيق چشم هايت 
 با گشودن پلک ها 

 پيدا می شدند 
 و شب را روشن می کردند 

 و ما در کوباکوب دهل دلهامان 
 رويش هر جوانه را می ديديم 

 و به باز شدن ساکت هر غنچه گوش می داديم 
   

 و حاال 
 ! ای غايب به ناگاه

 اندوه تو بر گونه ی آيينه می چکد 
 بوی پيراهنت 

 کبوتر غريبی ست 
 در تنهايی خانه 

 که بی قرار و هراسان 
 از اين سو به آن سو می پرد 

 : می پرسم از خودم
 من با نگاه مات اين پنجره در پايان روز چه کنم؟ 

 جواب جام شکسته شيشه را در آغاز شب چه بدهم؟ 
 
 

 : مرددانه پرسيد
 " آخر خواهد رسيد؟  به"

 : گفت  حميد چرخاند و آرام  سوی  را به  رخش ايستاد، نيم  ای مرد لحظه
 . خزيد  بيرون  و از اتاق" ، خواهد رسيد اگر بخواهيم"

راهرو   در رساند و توی  پشت  حميد خود را به. در راهرو پيچيد  چند گلوله  صدای
در   از الی  تفنگی  لوله. بود  افتاده  راهرو بر زمين  دو جسد در انتهای. سرک کشيد

  علی  کله. شد  شليک  کشيد و آماده  را عقب  خزيد، حميد خودش  روبرو بيرون  اتاق
حميد . ماند  بر هم  ای لحظه  دو رفيق  نگاه. آمد  در با احتياط بيرون  از الی  سياه

بود،   افتاده  دو جسد بر زمين  که  جايی  راهرو، به  به انتهای  سياه  علی. لبخند زد
"! اينجا افتاده  هم  يکی: "کرد  سرش اشاره  حميد به پشت" ؟ بينی می: "کرد  اشاره
جا   آن  اکنون  چريک. بود  رسيده  طبقه سوم  از باال آمد، نبرد به  ای گلوله  صدای
  ها و راهروها را سرک او اتاق  داد و همراه  سياه  علی  پشت  به  حميد پشت. بود
. رساندند می  ساختمان  خود را به  ای افراد تازه. در اينجا نبود  از دشمن  اثری. کشيد
  ريخت می  بر مردم  ساختمان  اين  های از پنجره  که  آتشی  از شدت  بود که  معلوم
  ها افزوده بر تعداد آن  که  انقالبيون  گارد در برابر آتش  نيروهای. است  شده  کاسته
برده   پناه  ساختمان  طبقه  آخرين  به  نشستند و اکنون می  عقب  قدم  به  شد، قدم می

و   کردند، با شجاعت می  تنگ  را بر آنان  محاصره  حلقه  که  جوانانی. بودند
  شليک  هنگام  به  فشردند و دستانشان می  ها را در دست تفنگ  بيشتری  استواری
 . لرزيد کمتر می
لشکر . بودند  ها آموخته سال  ها و بلکه ماه  اندازه  نبرد به  چند ساعت  در اين  گويی

  آخرين  شکستن درهم  او برای  دنبال  به  بود، اکنون  ديده  تدارک  چريک  که  کوچکی
  سوی  آمد و به  ها بيرون پله  از پناه  چريک. شد می  آماده  سنگرهای دشمن

  از انتهای  در اتاقی  بود که  راه  هنوز در نيمه. رفت  طبقه  آخرين  اتاق  ترين نزديک
  مسلسل  از دهانه  حميد ديد که. جهيد  بيرون  از اتاق  راهرو باز شد، سربازی

  خون  ، و ديد که رفت  شيرجه  زمين  سوی  به  چريک  زد، ديد که  فوران  سرباز آتش
را   کوتاه  سکوت. باز ايستاد  از حرکت  ای لحظه  دنيا برای. زد  او فوران  از پشت

  باب  دشوار را از چهار راه  راه  آن  ها که آن  ، همه شکست  ها در هم غريو مسلسل
  بودند، اکنون  پيموده  جهمنی  اين ساختمان  مانده  سنگر باقی  آخرين  تا اين  همايون
  خود را از دهانه  و اندوه  و افسوس  و جنون  خشم  کشيدند و همه فرياد می
زود از   و انتقام  خشم  اين  مهيب  در آتش  دشمن. ريختند می  بيرون  هايشان سالح
  خود را به.  گذشت  نبرد چه  اين  لحظات  در آخرين  حميد نفهميد که. درآمد  پای
. بود، برگرداند  افتاده  بر زمين  پشت  به  رساند و او را که  سر چريک  باالی
با او از   کوتاه  گفتگوی  و هنگام  دوم  طبقه  اتاق  در آن  که  چريک  روشن  های چشم
بر   گلوله. بود  مانده  او خيره  به  فروغ و بی  مات  سرشار بود، اکنون  زندگی  شوق
آمدند، حميد را کنار   کسانی. بود  باز مانده  از حرکت  و در قلبش  او نشسته  شانه

 . *گرفتند  را بر دوش  چريک  جان زدند، پيکر بی
و   ها را بر سر نهاده دست  که  ها را پيمود از کنار افسری ها پله حميد در کنار آن
  احساسی  شد، بدون می  داده  هل  پايين  به  خشمگين  و لگد جمعيت  در ميان مشت

بودند،   گرفته  را بر دوش  پيکر چريک  که  کسانی.  گذاشت  به خيابان  و قدم  گذشت
حميد   نگاه. کرد  حرکت  مقصدی  سوی  به  گذاشتند، اتوموبيل  او را در اتوموبيلی

از   اکنون  مرکز راديو شد که  شد، متوجه دور و دورتر می  که  از اتوموبيل
  خود را در هوا تکان  های بودند و اسلحه  شده  خم  بيرون  به  مردم  آن  های پنجره
. بود  آن را تا آخر باز کرده  پيچ. آورد  ای کنار پنجره  را به  راديويی  کسی. دادند می

 : خواند را می  ارتش  اعالميه  با هيجان  نيرومندی  صدای
و تا   را داشته  کشور عزيز ايران  و تماميت  از استقالل  دفاع  وظيفه  ايران  ارتش"

  ، اين قانونی  از دولتهای  با پشتيبانی  است  نموده  سعی  داخلی  های در آشوب  کنون
  عالی  اخير کشور، شورای  تحوالت  به  با توجه. دهد  انجام  نحو احسن  را به  وظيفه
آرا   اتفاق  و به  تشکيل ١٣۵٧  بهمن ٢٢امروز،   و سی دقيقه  ده  در ساعت  ارتش
  طرفی بيشتر بی  ريزی و خون  و مرج  از هرج  جلوگيری  شد برای  گرفته  تصميم

  شد به  دستور داده  نظامی  های يکان  و به  اعالم  فعلی  سياسی  خود را در مناقشات
و   و نجيب  شريف  پشتيبان ملت  همواره  ايران  ارتش. نمايند  ها مراجعه پادگان
  با تمام  ايران  شريف  ملت  های و خواهد بود و از خواسته  بوده  ايران  پرست وطن
 ."نمايد می  پشتيبانی  قدرت

با   گوينده  مردم  در ميان غريو پرخروش  گاه  قطع شد و آن  ای صدای راديو لحظه
 ."  است  ايران  انقالب  صدای  اين: "رسا فرياد زد  صدايی
شد و قهرمان او را با خود  دور و دورتر می  بود که  اتوموبيلی  حميد به  چشمان
 . می برد

 
قاسم سيادتی عضو رهبری سازمان چريک های فدايی خلق ايران با نام * 

 در اين ساختمان جان باخت ١٣۵٧بهمن  ٢٢مستعار حميد در روز 



22 

 1389ارديبهشت ماه    1

 هستِی گريزان 
 ناصر کاخساز 

 
 همايون . برای ه

 
 با آفتاب که در اقيانوس آب تنی می کند 

 برهنه می شوم 
 جامی از نور بر می دارم 

 و دستم را از اين سوی اقيانوس 
 بسوی ات دراز می کنم 

 بگير و بنوش 
 تا من آرام بگيرم 

 
 آوايت را در آهنگ آب می شنوم 

 و تصوير شناورت 
 با عشق به نيستی 

  -که در من است -
 بر امواج آينه می گريزد 

 هستی 
 در بلور نگران نگاهت 

 گريزان است 
 وقتی که نيستی برای زيبائی طنازی می کند 

 
 پستان های دريا بر کرانه می لغزند 

 و خاک مرطوب تمنا 
 هياتی موسيقائی به خود می گيرد 

 اقيانوس می سرايد 
 و ساحل از موسيقی سنگين است 

 عابری از کنار باد می گذرد 
 باد، که جای قدم های مرا  -

  -بر شن ها پاک می کند

 چّکه ها  
 برای من و آسمانی که از ابر نمی گريزد

 شهال بهاردوست
 
 
 

 لب به گيالس نشانده، سرخ 
 سرختر در هياهویِ  تکرارِ  نگاه

 در سکوت چرخ، نزديک، نزديکتر
 پشِت ديوار، کنارِ  خوابهایِ  پريده، زيِر نفسهایِ  بريده

 دستی به دستی تا گرهء انگشتانِ  سرد
 همآنجا بود، انگار چيزی آتش گرفته  
 انگار چيزی در آن شراب چکيده بود
 رویِ  لبها، نشسته، جا خشک کرده 

 و 
 می خواستيم تا ميان دهان بچرخد

 از گلو فرو رود
 زيرِ  پوست، ميانِ  شيارها

 دوان دوان، تا گره ، تا دوباره ، تا رویِ  لبها
 و

 !پوست: گفتم 
 !تن: گفتی
 !داغ: گفتم
 آفتاب: گفتی
 جااااان: گفتم

 ! گفتی؟ نه هيچ نگفتی
  حاال دوباره آمد، چيزی از ما

 رویِ  ُپلها، باالیِ  تّپه ها
 با چشمِک بوته های توت فرنگی  
 عشوه های ستارگان در راه شيری

 چيزی که هنوز در چگونه ها قطره قطره می چکد 
 و

 تو آنجا خوابيده ای 
 و 

 من اينجا بو می کشم
 زير سقف اين اتاق، سايهء نخلها دهانم را شيرين می کند

 روی زبانم هنوز طعمی از خيسی تنت
 فرو نمی رود، چکه نمی کند

 و رویِ  انگشتانم، همين جا، انگار چيزی آتش گرفته 
 و 

 انگار اين چّکه ها در چيزی جا مانده  
 که می خواهم هی بچرخد، هی بچرخد 

 و 
 .از چشمهايم  هی هی هی  جاری شود


