
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

 
 31شماره ي 

 1389ارديبهشت ماه   7

 : تهيه و تنظيم
 شهال بهاردوست

 دعوت به برگزاري مراسم اول ماه مه در تهران 

 : مقاالت و مصاحبه ها در اين شماره 

 !قصه 
 منظر حسينی

 
 پيش در آمدي برآنسوي پرده در گفتمانِ اين سو 

 ناصر پسانيده 

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

 دعوت مشترك كروبي و موسوي 
 خرداد، سحام نيوز 22از مردم براي حضور در راهپيمايي 

 موسوي از هيئت موسس دانشگاه آزاد كنار گذاشته شد
 به دبير كل ملل متحد مهدي اسالميان نامه يك زنداني سياسي محكوم به اعدام

هفت روز از درگذشت كيوان ستاره دانشگاه ايرانشهر گذشت: كيوان ستاره شد  
 سه فعال صنفي معلمان در آستانه روز معلم بازداشت شدند

 مهدي كالري، دانشجوي المپيادي دانشگاه شريف به زندان برگردانده شد
نفر از شهروندان و فعاالن  500ي بيش از  بيانيه:  نويد خانجاني و ديگر فعاالن حق تحصيل را آزاد كنيد

 اطالعات محرمانه از ايران به غرب” درز“افزايش 
  با افرادي كه چهره جامعه را از نجابت و عفاف خارج مي كنند، برخورد شود: خامنه اي

 دختر هوشنگ اميراحمدي پيمانكار بزرگ دولت براي ساخت بزرگ ترين هتل و سالن در كيش شد
 رئيس چهار ساله به جاي رييس دائمي

 جنگ نرم جدي است ،بايد آن را جدي گرفت:مرتضي نبوي 
 اي شل و رپسول مهلت يك هفته/ پايان مهلت تركيه براي حضور در پارس جنوبي

 خواهيم  هزار ميليارد تومان بودجه مي200: معاون وزير راه و ترابري
 ها نتيجه متكي در وين براي جلوگيري از تحريم هاي بي تالش

 داليل واقعي افت سرعت اينترنت گم شده است؛
 لطفا پاي خود را از روي كابل برداريد

 

 آخرين گزارشات

چه “ قانون اساسی جمهوری اسالمی”با 
 12 بايد کرد؟   محسن کديور 

کرسی آسيا در کميسيون مقام زن، با زد 
 15 فرشته قاضیو بند   

 افزايش جمعيت و فقر
 16  اسماعيل گرامی مقدم 

 مانيفست فرزاد
 17  عارف نادری

حقوقدان و فعال حقوق  -شادی صدر 
 18 شادی صدرزنان     
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 خبرها 

با افرادي كه چهره جامعه را از نجابت و عفاف : خامنه اي
  خارج مي كنند، برخورد شود

 
 : راديو فردا 

علی خامنه أی، رهبر جمهوری اسالمی ايران، روز يکشنبه خواستار برخورد با 
تعمدًا يا از روی بی توجهی، چهره جامعه را  »برخی افراد شد، که به گفته او، 

 «.از لحاظ دينی، ازنجابت و عفاف خارج می کنند
به گزارش خبرگزاری ها در ايران، آيت اهللا خامنه ای همچنين با اشاره به 

رويدادهای پس از انتخابات رياست جمهوری سال گذشته، بر ادامه هماهنگی 
 .ميان نيروی انتظامی و وزارت کشور تاکيد کرد

در ماه های گذشته، نيروی انتظامی همراه با بسيج و سپاه پاسداران به دليل 
ضرب و شتم تظاهرکنندگان و نيز شکنجه بازداشت شدگان مورد انتقاد سازمان 

 .های مدافع حقوق بشر قرار داشته است
مقابله با فساد اعم  »رهبر جمهوری اسالمی، وظيفه اصلی نيروی انتظامی را 

دانست و در  «از بی نظمی، اغتشاش گری، قاچاق، دزدی، ناامنی و مواد مخدر
ضمن خواستار حفظ اقتدار اين نيرو در مقابل ديدگان مردم و در عين حال، 

 .محبت و صميميت با مردم شد
 

به  مهدي اسالميان نامه يك زنداني سياسي محكوم به اعدام
 دبير كل ملل متحد

 
 فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران

 
 رياست محترم سازمان ملل متحد جناب آقای بان کی مون،

با سالم و نهايت ادب و احترام خدمت شما رياست محترم سازمان ملل به 
استحضار حضرت عالی می رسانم اينجانب مهدی اسالميان روشنفکر و مدافع 

سال است بی گناه تحمل حبس می نمايم  2حقوق بشر و زندانی سياسی که مدت 
زندان اوين زير  209و مدت يک سال است در سلولهای مخوف و انفرادی بند 

شديدترين شکنجه ها قرار داشتم و تمامی اين سختيها را به جرم برادر بودن 
 . متحمل شدم

طبق گفته های نادرست معاون امنيت دادستان دادگاه انقالب پايتخت ايران  
تهران به اتهام محاربه، افساد فی ارض ،عضويت در انجمن پادشاهی ،تالش 

برای براندازی نظام جمهوری اسالمی ايران ،کمک مالی موثر به گروهای ضد 
انقالب بی دليل و بدون هيچ دليل و مدرکی و اعترافی توسط قاضی  به اعدام 

 . محکوم شدم
و هم اکنون در برابر چوبه دار ايستاده ام و سه نفر از هم بندانم بخصوص برادر 

در شيراز اعدام  1388/  2/  21در تاريخ ) ساله 19محسن اسالميان (کوچکم 
شدند و مابقی هم بندانم در زندان اوين بدون هيچ دليل و مدرکی متحمل کيفر 

 . شديم
در اين مدت که در انفراديهای زندان اوين بودم شبها از صدای ناله های  

دختران و پسران از خواب بيدار می شدم و تا صبح همراه با داد و فريادهای اين 
مظلومان با خدای خود راز و نياز می کردم و می گفتم خدايا کجايی؟ آيا تو 

اوين بودم متحمل شکنجه های زيادی شدم که  209هستی ؟ در اين مدت که در 
گاهی اوقات از شدت شکنجه خود را با سر به ديوار می کوبيدم و بارها و بارها 

صدای غل و زنجير جوانان اين مرز و بوم را می شنيدم که از اين سالن به آن 
 . سالن می رفتند

جوانانی را برای مداو به .مدت چهار ماه که در بند عمومی زندان اوين بودم  
بهداری می آوردند که همگی خرد سال يا جوان بودند و به خاطر تجمعات بعد 

از انتخابات بشدت شکنجه شده بودند و تمام صورت وبدن آنها متورم و کبود بود 
هر روزی  که بنده به بهداری می رفتم . که دل هر آزاده ای به درد می آورد 

دختران نوجوان را می ديدم که همگی بچه بودند و با لباس کامال پوشيده و چهرۀ 
 . ترسيده و مضطرب آنها را می ديدم

آقای بان کی مون آيا حق ما جوانان ايران از زندگی اين است؟آيا خداوند ما را 
برای زجر کشيدن آفريده است؟ آيا شما که نماينده تمام کشورهای دنيا هستيد و 

آيا از زندانهايی مثل .برای بازديد از کشور عزيزمان ايران قصد داريد بياييد 
اوين و رجائی شهر برای رسيدن به حقيقت بازديد خواهيد کرد؟ آيا دين خود را 
 به خدا و فعالين حقوق بشر و مردم همانگونه که قصم خورده ايد  ادا می کنيد؟

 اطالعات محرمانه از ايران به غرب” درز“افزايش 
 

 : بی بی سی 
روزنامه آمريکايی واشنگتن پست گزارش داده است که تعداد بيشتری از مقام ها 

و کارشناس های ايرانی در ماه های گذشته اطالعات محرمانه ای از برنامه اتمی 
 .اين کشور را در اختيار غرب قرار داده اند

هم زمان، يک مقام اسرائيلی اعالم کرده يکی از کارشناسان اتمی ايران از 
 .اسرائيل درخواست پناهندگی کرده است

 
نوشت وقايع پس از انتخابات ) آوريل ٢۵(واشنگتن پست يکشنبه، پنجم ارديبهشت 

سال گذشته ايران موجب شده است که تعدادی از افراد مرتبط با جمهوری اسالمی 
که با محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری ايران مخالفند به جاسوسی عليه ايران 

 .يا پناهنده شدن به کشورهای ديگر روی بياورند
اين روزنامه به پناهندگی محمد رضا حيدری، ديپلمات ايرانی در نروژ اشاره می 

کند و می نويسد، موارد مشابه ديگری نيز به وقوع پيوسته که هنوز اعالم نشده 
 .است

از حزب ليکود و عضو پارلمان " دروز"در همين رابطه، ايوب قرا، سياستمدار 
اسرائيل، روز شنبه گفت که يکی از کارشناس های مرتبط با برنامه اتمی ايران 

 .خواهان پناهندگی به اسرائيل شده است
 .دولت اسرائيل هنوز رسما درباره اين ادعا اظهار نظر نکرده است

" کشور دوست"به گفته سياستمدار اسرائيلی، متخصص ايرانی اکنون در يک 
 .بسر می برد

واشنگتن پست به نقل از منابع اطالعاتی که خواسته اند ناشناس باقی بمانند نوشته 
است، بيشتر اطالعات جديد راجع به برنامه اتمی ايران توسط متخصصان يا افراد 

 .مرتبط با برنامه های نظامی ايران تامين شده است
 

به نوشته واشنگتن پست، دريافت اطالعات بيشتر يکی از داليل تاخير در انتشار 
جديد نهادهای اطالعاتی آمريکا درباره وضعيت برنامه اتمی " ارزيابی"گزارش 

 .ايران است
ميالدی با انتشار گزارشی اعالم کردند  ٢٠٠٧نهادهای اطالعاتی آمريکا در سال 

ايران کار طراحی سالح های اتمی و بخش تسليحاتی کردن برنامه اتمی اش را که 
 .متوقف کرد از سر نگرفته است ٢٠٠٣در سال 

ايران اتهام تالش برای توليد بمب اتمی را رد می کند و می گويد تمام جوانب 
 .برنامه هسته ای اين کشور صلح آميز است

شبکه خبری ای بی سی آمريکا در ماه مارس خبر داد که شهرام اميری، کارشناس 
هسته ای ايرانی که سال گذشته در جريان سفر زيارتی به عربستان سعودی ناپديد 
 .شده بود، در آمريکا به سر می برد و با نهادهای امنيتی اين کشور همکاری دارد

بر اساس اين گزارش، پناهندگی شهرام اميری به آمريکا حاصل اقدام های 
برای ترغيب او به فرار از ايران و ) سيا(سازمان اطالعات مرکزی آمريکا 
 .سکونت در اياالت متحده بوده است

 .دولت آمريکا از تائيد يا رد اين خبر خودداری کرده است
گم "منوچهر متکی، وزير امور خارجه ايران، پيشتر آمريکا را به دست داشتن در 

  شهرام اميری متهم کرده بود" شدن
 

 سه فعال صنفي معلمان در آستانه روز معلم بازداشت شدند
 

:کلمه  
سه نفر از معلمان و فعاالن صنفی معلمان توسط اداره اطالعات همدان بازداشت  

.شدند  
به گزارش کلمه، براساس گزارش های دريافتی، اطالعات همدان از آقايان علی 
نجفی و محمد خانی و سعيد جهان آرا طی تماس های تلفنی به صورت جداگانه 

صبح روز شنبه به اداره اطالعات معرفی  ٨خواسته شده بود که خود را ساعت 
.نمايند   

اين افراد با حضور در اداره اطالعات همدان با بازجويی های طوالنی مواجه 
شدند و در نهايت به بازداشتگاه های انفرادی اداره اطالعات منتقل شدند و تا زمان 

.مخابره اين خبر از وضعيت آنها اطالعی در دست نيست   
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 موسوي از هيئت موسس دانشگاه آزاد كنار گذاشته شد
 

:مردمک  
نژاد اساسنامه جديد دانشگاه آزاد اسالمی را ابالغ کرده است که بر  محمود احمدي

اساس آن ميرحسين موسوی از هيئت موسس اين دانشگاه کنار گذاشته شده و 
.ساله شده است 4دوره رياست اين دانشگاه نيز   

اين اساسنامه جديد که از چهار سال پيش و با سر کار آمدن دولت نهم اصالح آن 
در دستور شورای عالى انقالب فرهنگى قرار گرفته بود، هفته گذشته سرانجام 

.جمهوری برای اجرا ابالغ شد در اين شورا تصويب و توسط رييس  
نژاد آن را ابالغ کرده است، نام  با توجه به اساسنامه جديدی که آقای احمدي

نفر تقليل  8نفره حذف شده و اين هيئت به  9ميرحسين موسوی از هيئت موسس 
.پيدا کرده است  

است  88جمهوری خرداد  ميرحسين موسوی يکی از نامزدهای انتخابات رياست
.شده اين انتخابات اعتراض دارد که به نحوه برگزاری و نتايج اعالم  

به گزارش ايسنا، در اساسنامه جديد دانشگاه آزاد اسالمي، هيئت مؤسس اين 
دانشگاه شامل اکبر هاشمی رفسنجاني، سيد عبدالکريم موسوی اردبيلي، عبداهللا 

اکبر واليتي، حسن حبيبي، سيدحسن خميني، محسن قمی و حميد  جاسبي، علي
.ميرزاده است  

اي، اکبر هاشمی  اهللا علی خامنه هيئت موسس اوليه اين دانشگاه شامل آيت
اهللا موسوی اردبيلي، سيد احمد خميني، ميرحسين موسوی و   رفسنجاني، آيت

اهللا  رسيدن آيت عبداهللا جاسبی بود که پس از درگذشت احمد خمينی و به رهبري
.مانده محدود شد اي، اين هيئت موسس عمال به چهار نفر باقي خامنه  

اعالم شد علی اکبر واليتي، حسن حبيبي، محسن قمي،  86در شهريورماه سال 
.حميد ميرزاده و سيد حسن خمينی نيز به اين چهار نفر اضافه شده است  

 

 رييس چهار ساله به جاي رييس دائمي
 

اساسنامه اصالحي، رئيس دانشگاه آزاد اسالمی به  13همچنين براساس ماده 
پيشنهاد هيئت امناء و تأييد شورای عالی انقالب فرهنگی و حکم رئيس هيات امنا 

.شود سال منصوب مي 4برای مدت   
عالی انقالب فرهنگي، قائل به فقدان  اگر بيش از دوسوم اعضای شوراي

صالحيت رئيس دانشگاه باشند، هيأت امناء مکلف به عزل او و معرفی فرد 
از زمان تاسيس دانشگاه آزاد اسالمی تا کنون، عبداهللا جاسبی . جايگزين است

.رييس آن بوده است  
دانشگاه آزاد اسالمی يکی از موضوعات تمرکز شعارها و تبليغات انتخابات 

و پس از آن بوده  84نژاد در انتخابات رياست جمهوری سال  محمود احمدي
حاميان دولت و ديگر منتقدان عملکرد دانشگاه آزاد اسالمي، اين مجموعه . است

.دانند را يکی از بازوهای اقتصادی و اجتماعی اکبر هاشمی رفسنجانی مي  
و  84حمايت علنی عبداهللا جاسبی از نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات 

جمهوری سال  سپس حمايت تلويحی او از ميرحسين موسوی در انتخابات رياست
آنان از جمله آقای . ، انتقاد حاميان دولت نسبت به او را افزايش داده است88

کنند که امکانات دانشگاه آزاد را در اختيار ستاد تبليغاتی آقای  جاسبی را متهم مي
.موسوی قرار داده بود  

اين اساسنامه در هفت جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی مورد بحث و بررسی 
.فروردين ماه به تصويب نهايی رسيد 24قرار گرفته بود و سرانجام در جلسه   

آريم زارع، معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسالمی خبر داده است که در مورد 
راهكارها و زمان اجرای اساسنامه در اولين جلسه هيات امنا آه اوايل خردادماه 

.شود تصميم گيری خواهد شد برگزار مي  
آقای زارع که عضو هيات امنای دانشگاه آزاد اسالمی نيز هست، شهريورماه 

»سال گذشته اعالم کرده بود که  های اين دانشگاه با موافقت  اموال و دارايي
ای وقف شده است اهللا خامنه آيت ». 

او تاکيد کرده بود که اين وقف به اين خاطر صورت گرفته است که تا در 
های آن در اختيار نهادهای ديگر قرار  صورت انحالل اين دانشگاه، دارايي

.نگيرد  
ای اعالم کرد که موافقتی از  با اين حال دفتر رهبر جمهوری اسالمی در اطالعيه

.ای برای وقف اموال دانشگاه آزاد اسالمی صادر نشده است اهللا خامنه سوی آيت  
رفسنجانی که رييس هيات امنای دانشگاه آزاد است، گفت  پس از آن اکبر هاشمي

ای  اهللا خامنه های دانشگاه آزاد از آيت که درباره وقف دارايي کرده و  «استفتا»
.موافقت او را گرفته است  

ماه است که به  8آقای بان کی مون بنده بخاطر دفاع از حقوق زندانيان حدود 
زندان رجائی شهر تبعيد کردند و در اينجا بارها و بارها نقض حقوق بشر را 

. بهداشت،درمان،آب و غذا در اينجا بسيار وضعيت اسفناکی دارد.مشاهده کردم 
از نظر بهداشت و درمان بسيار . آب آشاميدنی اينجا کامال گل آلود و کثيف است 

دکترهای متخصص در اين زندان برای مداوی زندانی وجود . در مضيقه هستيم 
ندارد و بارها و بارها ديده ام که کسانی که به دنبال حق و حقوق خود هستند 
بشدت از طرف مامورين زندان مورد ضرب وشتم قرار گرفته و ديده ام که 

هنگامی کسی را می خواهند به سلول انفرادی منتقل کنند با دستبند و پابند وی را 
به سلول انتقال می کنند و بارها و بارها مشاهده شده بخاطر اشتباهات روسای 

زندان بشدت با هم درگير شدند و تا پای مرگ با هم جنگيدند در اينجا اگر کسی 
به مداوی اورژانسی احتياج داشته باشد چنين امکانی وجود ندارد که متاسفانه 

 . ممکن است به مرگ تبديل شود
يکی از هم زنجيرانمان مورد  1389/  01/ 30در چندين مورد مثل روز دوشنبه 

ضرب وشتم بسيار شديدی  قرار گرفت و بشدت دست و پای وی و بدن او 
آيا اين است دفاع از حقوق بشر و دفاع از حقوق زندانيان و حتی  . مصدوم شد

آب و حتی اينکه آب آشاميدنی زندان از چاهايی تامين می شود که در کنار اين 
چاه ها کانالهای فاضل آب عبور کرده است و دائما زندانيان با مشکل سنگ کليه 

و سنگ مثانه مبتال هستند و دارويی هم برای درمان سنگ کليه اين عزيزان 
وجود ندارد و اگر کسی به هر عنوان بدنش زخمی شود و احتياج به درمان و 

زدن بخيه داشته باشد بايد هزينه آن را که بسيار کزاف است خود پرداخت کند و 
اگر نه مداوا نمی شود و همچنين به خاطر هتک حرمت زندانيان و نرسيدن به 
 . معالجه به موقع اعصاب و روان آنها با مشکالت کامال جدی روبرو می شوند
لذا از شما رياست محترم سازمان ملل متحد که برای بازديد از کشور باستانی 

ايران عزيزمان ديدن می فرماييد خواهشمندم برای حل پاره ای از مشکالت 
زندانيان رجائی شهر کرج ديدن فرماييد شايد ديدن شما از اين زندان مشکالت 

زيادی از زندانيان در بند اين زندان بخصوص زندانيان سياسی تا حدودی 
برطرف شود از اينکه از کشور باستانی و عزيز ايران قصد ديدار داريد کمال 

 . سپاسگزاری را دارم
 زندانی سياسی مهدی اسالميان

 زندان گوهردشت کرج 1بند  1سالن 
 1389/ ارديبهشت  / 02

     
 گزارش فوق به دبير کل سازمان ملل ارسال گرديد

 

:كيوان ستاره شد  
 هفت روز از درگذشت كيوان ستاره دانشگاه ايرانشهر گذشت

 
 درد و آزار شکنجه چند روزی بيش نيست
 راز دار خلق اگر باشی هميشه زنده ای

 /http://www.daftarha.comا 
 

:دفترها  
دانشجوی دانشگاه ايرانشهر در کنار دکل مخابراتی   جسد کيوان گودرزي،
مسئولين که حاال در همه جای مملکت وظيفه توجيه . دانشگاه پيدا شده است

کنند کارگری به علت برق  اند ابتدا اعالم مي جنايات رهبر را به عهده گرفته
دانشجويان که حاال در همه جای مملکت وظيفه ايستادن . گرفتگی فوت شده است

اند با ديدن صورت متالشی شده مقتول در  ها را به عهده گرفته در مقابل گرگ
مسئولين که . تر از کارگر بوده تر از برق و مقتول مجرم يابند که قاتل بی رحم مي

خواهند شايعه  گويند مي مثل مسئولين مملکت بی درنگ و احمقانه دروغ مي
دانند وزارت اطالعات و  خودکشی را قوت بخشند اما ديری است که همه مي

سربازان گمنام در داخل دانشگاه، دانشجويان را با پرتاب از بلندی تقديم حضرت 
درد، مسئوليت ما که  نظام هار شده است و با هر نفری که مي. کنند زهرا مي

. بايد گوش فلک را کر کرد. بايد فرياد زد. بايد نوشت. شود ايم بيشتر مي مانده
. کند خورد اين رژيم فقط پدران و مادران را دقمرگ نمي اينگونه که جوان مي

کند  زند، نسلی را ريشه کن مي ی کشوری مي تيشه به ريشه  
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براساس اطالعات رسيده به آخرين نيوز دختر هوشنگ اميراحمدی دالل بزرگ 
رابطه ايران با امريکا که از شهرت بين المللی در اين خصوص برخوردار است 

به نظر می رسد ديدارهای . پيمانکاری اين پروژه عظيم را بر عهده گرفته است 
سال گذشته اين چهره جنجالی با برخی از مقامات ارشد دولت اگر در عرصه 
روابط با امريکا نتيجه نداد در زمينه ايجاد يک فرصت اقتصادی کالن نتيجه 

ستاره را به دختر امير احمدی  ۵بخش بوده و مسئوالن ساخت اين هتل و پروژه 
بودجه اين پروژه مستقيما از سوی دولت و زير نظر يکی از . واگذار کردند 

 .معاونان رييس جمهور تامين و مديريت می شود
سال که ممنوع الورود به  ١٠گفتنی است هوشنگ امير احمدی چندی پيش بعد از 

ايران بود با کمک محمود احمدی نژاد به ايران آمد و با برخی مقامات برای 
امير احمدی پيشتر . برقراری رابطه ميان ايران و آمريکا ديدار هايی داشته است 

سال که دولت آقای خاتمی به بهانه های  ١٠بعد از  «: به شهروند امروز گفته بود
واهی مرا از حضور در ايران منع می کرد، آقای احمدی نژاد درخواستم برای 

 «. حضور در ايران را پذيرفت و من به اين سفر آمدم
 

مهدي كالري، دانشجوي المپيادي دانشگاه شريف به زندان 
 برگردانده شد

 
با اتمام تعطيالت نوروز و درست در روز شروع امتحانات به جای مانده از ترم 

 .گذشته، وی به بازداشتگاه اوين فراخوانده می شود
مهدی کالری، دانشجوی المپيادی کارشناسی مهندسی شيمی دانشگاه : کلمه

صنعتی شريف که در آخرين روزهای سال گذشته با قيد قرار وثيقه سنگين سيصد 
ميليون تومانی به مرخصی آمده بود، در آخرين روز فروردين ماه در حالی که به 

دليل مشکالت قلبی پيش آمده برای وی تحت مراقبت پزشک به سر می برد به 
 .زندان اوين فراخوانده شد و صبح روز شنبه خود را به زندان معرفی نمود

به گزارش خبرنگار کلمه اين دانشجوی سال سوم کارشناسی در روز شانزدهم 
آذرماه ابتدا توسط نيروهای حراست دانشگاه و نيروهای امنيتی حاضر در 

اما به نقل . دانشگاه بازداشت شد و پس از بازجويی در داخل دانشگاه آزاد گرديد
از دوستان وی پس از خروج از دانشگاه توسط دو ماشين پژو که خود را 

نيروهای اطالعات و امنيتی معرفی کردند بازداشت شده و به پليس امنيت انتقال 
 .يافت

پس از بازجويی در آنجا به زندان اوين منتقل شده و در ايام بازجويی در انفرادی 
به گفته وی قبل از روز عاشورا به وی و چندين نفر ديگر از . به سر برده است

دانشجويان بازداشتی گفته می شود که به زودی آزاد خواهند شد، اما پس از 
تحت سرپرستی قاضی  ٢٨عاشورا اين وعده تحقق نيافته و پرونده وی به شعبه 

 .مقيسه انتقال می يابد
نفر از اساتيد دانشکده، دوستان و همنوردان او در گروه  ٨۴قابل ذکر است که 

کوهنوردی دانشگاه و همکالسی های وی طی نامه ای خطاب به رياست محترم 
عالوه بر اين نمايندگی مقام معظم . قوه قضاييه خواستار آزادی وی شده اند

رهبری در دانشگاه و معاونت دانشجويی نيز در نامه های جداگانه ای خواستار 
تسريع در رسيدگی به پرونده وی شده اند و نامه های جداگانه ای نيز در سطح 

 .دانشگاه برای آزادی وی و ديگر دانشجويان دربند تهيه شده است
با اين حال و علی رغم عدم وجود مستندات برای موارد مطرحه در کيفرخواست 

و عدم قبول اتهامات وارده مبنی بر تبليغ عليه نظام و توهين به رهبری توسط 
وی، دادگاه اوليه او را به سه سال حبس تعزيری محکوم کرده است که اين حکم 

 .توسط وکيل وی مورد اعتراض قرار گرفته است
علی رغم پيگيری مدام خانواده وی برای آزادی مهدی، قاضی دادگاه تا آخرين 

لحظه برای تبديل قرار بازداشت به وثيقه مخالفت می کند و در نهايت به 
اما با اتمام . درخواست دادستان تهران دستور مرخصی برای وی صادر می گردد

تعطيالت نوروز و درست در روز شروع امتحانات به جای مانده از ترم گذشته، 
الزم به توضيح است که مادر مهدی . وی به بازداشتگاه اوين فراخوانده می شود

پس از شنيدن خبر احضار مجدد وی به بازداشتگاه دچار ناراحتی قلبی شده است 
 .و تحت درمان به سر می برد

 
 

 برکناری قبلی موسوی از فرهنگستان هنر
نژاد  اين نخستين تصميم شورای عالی انقالب فرهنگی به رياست محمود احمدي

های ميرحسين موسوی از او گرفته  نيست که بر اساس آن يکی از جايگاه
 .شود مي

، به تصويب شورای عالی انقالب فرهنگي، 88پيش از اين در آغاز دی ماه 
 .ميرحسين موسوی از رياست فرهنگستان هنر برکنار شده بود

ميرحسين موسوی از ابتدای تاسيس اين فرهنگستان به عنوان رئيس فرهنگستان 
های اخير پس از انتخابات  در ماه. هنر فعاليت خود را آغاز کرده بود

جمهوري، همواره اخباری در مورد تغيير رئيس فرهنگستان هنر شنيده  رياست
 .شد مي

نژاد در حالی که  های داخلی ايران گفته شد که محمود احمدي آن زمان در رسانه
برای يک سفر استانی به شيراز رفته بود، از شيراز به تهران بازگشت تا در 

جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی حاضر باشد و پس از اين جلسه، بار ديگر 
 .اش را پی بگيرد به شيراز بازگشت تا سفر استاني

پيش از اين نيز شورای عالی انقالب فرهنگي، دکتر ايرج فاضل را از رياست 
اهللا خميني،  فاضل از پزشکان آيت. فرهنگستان علوم پزشکی کنار گذاشته بود

های اکبر  بنيانگذار جمهوری اسالمي، و وزير بهداشت و وزير علوم دولت
 .هاشمی رفسنجانی بود

او در جريان انتخابات اخير از ميرحسين موسوی حمايت کرد و پس از آن نيز 
ای سرگشاده از نحوه برخورد نيروهای حکومتی با معترضان به نتيجه  در نامه

 .شدت انتقاد کرده بود انتخابات به
رضا  به جای دکتر ايرج فاضل، رياست فرهنگستان پزشکی به دکتر علي
 .مرندي، ديگر وزير بهداشت دولت هاشمی رفسنجاني، سپرده شد

 

 1388نفراز بازداشت شدگان سال  2560انتشار اسامي 
 

بخش تحقيقات مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، با توجه به مستندات و 
تن از بازداشت شدگان امنيتی و بخشی از  ٢۵۶٠موارِد اعالم شده، هويت 

قربانيان حقوق بشر در سال گزراشی را تحت عنوان اسامی بارزداشت شدگان 
 :را منتشر کرده است  1388سال 

اين ليست تنها شامل افرادی ميشود که در طول يکسال اخير توسط نيروهای 
. امنيتی و ماموراِن انتظامی بازداشت شده ا ند و هويت آنان نيز احراز شده است
و ليست زندانيان، محکومان و موارد مشابه، به صورت جداگانه ارائه خواهد 

 .شد
با توجه به گستردگی نقض حقوق بشر در ايران به خصوص در سال گذشته، رقم 

بازداشت شدگان توسط نهادهای مختلِف امنيتی و لباس شخصی ها که اکثر آنان 
در اعتراضات خيابانی بازداشت ) خردادماه(در وقايع پس از انتخابات در ايران 
 .هزار تن ارزيابی می شود ١٨شده اند، تعدادی بی سابقه و حدود 

 برای مالحظه اين ليست به آدرس ذيل مراجعه نماييد 
http://hra-iran.info/dw/asamiye-bazdashtiha88.pdf 

 
 

دختر هوشنگ اميراحمدي پيمانكار بزرگ دولت براي ساخت 
 بزرگ ترين هتل و سالن در كيش شد

 
به نظر می رسد ديدارهای سال گذشته اين چهره جنجالی با برخی از مقامات 

ارشد دولت اگر در عرصه روابط با امريکا نتيجه نداد در زمينه ايجاد يک 
 ۵فرصت اقتصادی کالن نتيجه بخش بوده و مسئوالن ساخت اين هتل و پروژه 

 .ستاره را به دختر وی واگذار کردند
به گزارش آخرين نيوز، دختر دالل رابطه ايران با آمريکا مديريت ساخت 
بزرگترين هتل و سالن ايران به منظور برگزاری اجالس سران کشورهای 

 . در منطقه آزاد کيش را بر عهده دارد ٢٠١٢غيرمتعهد در سال 
به ميزبانی  ٢٠١٢اجالس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در سال 

بر همين اساس هم . جمهوری اسالمی ايران و در جزيره کيش برگزار می شود
اکنون بزرگترين سالن اجالس در جزيره کيش به منظور برگزاری اجالس سران 

اتاق به  ٣۵٠برای اين سالن بيش از . کشورهای غيرمتعهد در حال ساخت است
منظور اقامت سران در نظر گرفته شده و سرمايه گذاری عظيم دهها ميلياردی 

 .در حال انجام است 
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دار  ريزي آنيم آه بتوانيم در برابر آشورهاي سرمايه باالي انقالب طوري برنامه
 .ها خط مشي تعيين آنيم غربي بايستيم و براي آن

بينيم يك تفكر و يك تحريك آوچك در مسائل بعد از  وقتي مي: وي ادامه داد
  انتخابات باعث به وجود آمدن آن مسائل شد، بيشتر به نقش تدبير و تفكر پي

البته نبايد اين مساله را نيز ناديده گرفت آه مسائل بعد از انتخابات با . بريم مي
تدبير رهبري و ملت بزرگوارمان در نطفه خفه و خنثي شد ولي بايد توجه داشت 

ساله  31به لطف الهي در اين . آند آه دشمن از يك لحظه غفلت نيز استفاده مي
 .هر چقدر آه توطئه آردند خنثي شده ولي بايد مراقب بود
توانيم با استفاده از  ما مي: اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح آرد

الگوهاي مناسبي آه داريم در تفكر و تدبير خود بازنگري انجام دهيم،اين روزها 
روز بزرگداشت خواجه نصيرالدين طوسي است، آسي آه با يك همت عالي 

توانست به جز مسلمان نمودن حاآمان مغول آن زمان، تاليفاتي به رشته تحرير 
. باشد ها مي درآورد آه اآنون جزء منابع الينفك علمي جهت بسياري از پژوهش

باشد آه به راستي هيچ پيامبري به اندازه  در منظر ديگر پيامبر گرامي اسالم مي
ايشان اذيت و آزار نشد؛ دندان اورا شكستند، ياران او را شكنجه دادند و حتي او 

ها نتوانست باعث آوتاهي در هدف  آدام از اين را تبعيد آردند ولي هيچ
را )ع(شان شود و حتي با اين همه فشار شاگردي مانند حضرت علي متعالي

 .پروش دادند آه باعث فخر تمام عالم هستي است
متاسفانه در آشور ما وابستگي غير اصولي به نفت وجود دارد به : وي ادامه داد

نبايد از سرمايه . آنيم طوري آه ما با پول نفت اقدام به گذراندن امور مملكت مي
ما در اصل به جاي همت مضاعف، تنبلي . گونه استفاده آرد چنيني اين اين

خواهند بدون هيچ  آه اآنون يكسري از جوانان ما مي به طوري. مضاعف داريم
 .زحمتي به همه چيز برسند

همت و : اي توسط رهبري گفت نبوي در مورد علت مطرح آردن چنين مساله
ها  آار مضاعف آه توسط رهبري اعالم شد داراي چندين علت است؛ يكي از آن

هاي قبل به هيچ عنوان  باشد آه متاسفانه در حكومت عقب ماندگي تاريخي ما مي
ماندگي  ها آار نشده است؛ مسائلي مانند قانونگرايي، دليل بعدي عقب روي آن

ماندگي باعث به وجود آمدن مسائل سال  فرهنگي است؛ به طوري آه اين عقب
قبل شد آه در همان زمان هم بسياري از مردم ما با نشان دادن يك آگاهي 

 .مضاعف باعث در هم شكستن آن فتنه شدند ولي بايد مراقب بود
وي در بيان علت ديگر نامگذاري امسال به نام سال همت و آار مضاعف 

علت ديگر نامگذاري سال جديد به نام همت مضاعف و آار مضاعف همين :گفت
بزرگواري و شايستگي ملت است به طوريكه بايد گفت مسووالن در جواب چنين 

ملت بزرگواري بايد با يك همت و آار مضاعف تدبيري جهت برطرف نمودن 
 .مشكالت بيانديشند

ها آار و  دولتي آه در همه زمينه: نبوي در مورد مسائل فرهنگي آشور افزود
تالش خوبي دارد بايد در مسائل فرهنگي نيز همان تالش را نشان دهد، يكي از 

آه اين مساله  مسائلي آه بايد به آن توجه ويژه شود مساله بدحجابي است به طوري
 .در دولت قبل و در زمان آقاي خاتمي نيز جدي گرفته نشد

بنده با افراط و تفريط در هر آاري مخالفم ولي در مورد اين : وي تصريح آرد
مساله بايد گفت همگي بايد به تصميم نيروي انتظامي در برخورد بااين ناهنجاري 
اجتماعي آمك آنيم تا بتوانيم جلوي پيشرفت آن را بگيريم و نبايد طوري شود آه 

 .خانواده شهداي ما خود را متعلق به اين جامعه ندانند
مدير مسئول روزنامه رسالت با تقدير از دولت و مجلس در هماهنگي جهت 

هاي قبلي نتواستند انجام دهند  آاري را آه دولت: ها گفت هدفمند آردن يارانه
بحمداهللا اين دولت در آنار مجلس در حال اجراي آن است و به رسم و قانون سي 

درآشور در حال اجراست پايان دهند ولي بايد  1350اي آه از سال  و چند ساله
توجه داشت اجراي اين مساله با توجه به قدمت قانون قبلي بسيار سخت است آه 
 .ما اميدواريم با يك همت مضاعف بتوان اين مورد را نيز به سالمت اجرا آرد

خوشبختانه و بحمداهللا يكي از برآات مهم نظام جمهوري : وي در پايان تاآيد آرد
زنند ولي  اسالمي نشان دادن چهره واقعي آساني است آه هميشه سخنان خوبي مي

جمهور آمريكا آه با شعار آزادي  آنند مانند رييس در باطن جور ديگري رفتار مي
جنگ نرم جدي . آند يي مي و دمكراسي جلو آمد ولي اآنون صحبت از حمله هسته

فرمايد بايد با  است و بايد آن را جدي گرفت و با توجه به آيات قرآن آريم آه مي
ريزي صحيح و عمل  ايمان و عمل صالح به مقصود رسيد، بتوان با يك برنامه

صالحي آه همانا شناخت مسووليت در زمان خود است، آشور را به سمت 
  .پيشرفت و تعالي سوق داد و راهنمايي آرد

 

 جنگ نرم جدي است ،بايد آن را جدي گرفت:مرتضي نبوي 
 

در آشور ما /همت و آار مضاعف فقط به معني آار زياد و ترميم اقتصادي نيست
وابستگي غير اصولي به نفت وجود دارد به طوري آه ما با پول نفت اقدام به 

 .آنيم گذراندن امور مملكت مي
 :ايلنا

معني همت و آار مضاعف :يك عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تاآيد آرد
فقط به معني آار زياد و ترميم اقتصادي نيست، بلكه در تفكر و تدبير نيز بايد 

اين تدبير بايد در مسايل آشور به آار گرفته شود تا بتوانيم . همت مضاعف آرد
 .در مقابل جنگ نرمي آه توسط دشمنان طراحي شده مقابله آنيم

هاي اسالمي  به گزارش ايلنا، مرتضي نبوي در گردهمايي هفتگي جامعه انجمن
طي ) س(اصناف و بازار با تسليت فرارسيدن ايام شهادت حضرت فاطمه زهرا

اي است  همت واژه: ؛ سال همت و آار مضاعف گفت 89سخناني درباره سال 
قرآني آه در معارف ما هم جايگاه باال و خوبي دارد، به طوري آه حضرت علي

يك انسان به همان مقدار ارزش،قدر و منزلت دارد  «در اين مورد فرمودند ) ع(
تواند جايگاه و  و اين بدان معناست آه انسان با داشتن همت مي »آه همت دارد

آنيم به  وقتي به ريشه لغوي آلمه همت مراجعه مي. منزلت خود را مشخص نمايد
باشد و معني آن اين است  مي »هم و غم«ها  رسيم؛ يكي از آن معاني مختلفي مي

آه انسان با همت، انساني بي خيال و بي تفاوت نيست و داراي يك دغدغه و 
باشد و اين دغدغه جهت جلوگيري براي از دست دادن مسائل  نگراني مي

آند تا تمامي  قدر شديد است آه انسان را وادار مي گرانبهاست، اين نگراني آن
 .امكانات خود را به آار گيرد و بسيج آند تا به هدف و مقصود نهايي برسد

است، يعني آسي آه قصد  »قصد، نيت و اراده«معني ديگر همت : وي افزود
آند تا آاري را انجام دهد، بايد در عمل نيز اراده نمايد تا آن آار به سرانجام  مي

آيد آه  در هر حال از ترآيب معاني ذآر شده در باال چنين بر مي. مقصود برسد
دهد و  انسان با همت، انساني است مصمم آه هدف خود را هدف وااليي قرار مي

تواند به آن برسد آه اين موارد معني سخنان  بعد با اراده، سعي و تالش مي
 .باشد آه در ابتدا ذآر شد حضرت اميرالمومنين مي

در آشور ) ره(حضرت امام خميني: نبوي در ادامه با ذآر مثالي خاطرنشان آرد
آرد با اراده قوي به سرمنزل مقصود  آس حتي فكرش را نمي ما آاري را آه هيچ

ساله را تبديل به نظام قدرتمند و  2500رساند و يك نظام از هم گسيخته و وابسته 
بايد توجه به اين نكته نيز داشت آه قصد اصلي . پوياي جمهوري اسالمي آرد

هاي  از انقالب تغيير روابط پوسيده جهاني بود آه در آن دولت) ره(امام
 .دانستند االجرا مي گرفتند و آن را الزم دار غربي براي جهان تصميم مي سرمايه

در ) ره(اين قصد و نيت و همت باعث شد حضرت امام خميني:وي ادامه داد
سراسر جهان داري يك منزلت و جايگاه وااليي گردد و محبوبيت زيادي نيز 

آسب آنند، نامگذاري سال جديد نيز توسط مقام معظم رهبري نشان از تدبير و 
دهد اگر همت مضاعف باشد آار نيز  دورانديشي ايشان است آه نشان مي

شود و با صحبت آردن و طرح دادن بدون اجرا هيچ پيشرفتي  مضاعف مي
 .شود حاصل نمي

مردان بزرگ به جز مطرح آردن : مدير مسوول روزنامه رسالت تصريح آرد
واقعيت اين است .نيت خود، حرآت و جهاد آردند تا توانستند به هدف خود برسند

ريزي و آغاز و حتي باعث تحولي شگرف در  پايه) ره(آه راهي آه توسط امام
منطقه شد، نبايد رها شود و بايد با يك همت و آار مضاعف اين راه را ادامه داد 

در فرهنگ اسالمي آار جزو عبادات است و آسي آه . تا به هدف نهايي برسيم
آند ، به مثابه آسي  در جامعه اسالمي آار و گره از مشكالت اين جامعه باز مي

 .است آه در راه خدا جهاد آردده است
معني همت و آار مضاعف : وي با تاآيد بر استفاده از تدبير در سال جديد گفت

فقط به معني آار زياد و ترميم اقتصادي نيست، بلكه در تفكر و تدبير نيز بايد 
اين تدبير بايد در مسايل آشور به آار گرفته شود تا بتوانيم . همت مضاعف آرد

در مقابل جنگ نرمي آه توسط دشمنان طراحي شده مقابله آنيم و شاهد آن چيزي 
 .آه در مسائل بعد از انتخابات پديد آمد نباشيم

نبوي با بيان اينكه همت و آار مضاعف هم جنبه آيفي دارد و هم آمي،اظهار 
هر فرد، نهاد و يا دستگاهي بايد عالوه بر افزايش آميت آار، تدبير و : داشت
تر  ريزي مناسب را انجام دهد تا بتواند مسائل آشور را به طور دقيق برنامه

امروزه نقش فناوري در جهان نقش بزرگي است و آن . بررسي و تحليل آند
طوري آه شاهد هستيم آشورهاي ديگر براي چندين سال آينده خود 

اي از علم در جهان به وجود آمده است به نام  آنند، رشته ريزي مي برنامه
 هاي  پژوهي، ما نيز بايد با استفاده از چنين مسائلي و با توجه به آرمان آينده
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ها فروخته، حداقل  ISDPو ISPوی آيفيت پهنای باندی آه مخابرات به به گفته
 .تر از ميزان پهنای باندی است آه به آنها فروخته شده است درصد پايين 40تا  30

عاتی وجود دارد و  های اطال يكسری بسته IPدر پروتكل: بيات خاطرنشان آرد
شود آه در  ها در اين ارتباط ارسال می شود بسته وقتی ارتباط اينترنتی برقرار می

بعضی مواقع و در بعضی جاها به دليل تاخير و سرعت آم ممكن است اين 
عات به مقصد نرسد آه استانداردهايی هم برای اين موضوع وجود دارد، به  اطال

آن ارسال نشود اين سرويس استاندارد  بسته 20بسته  100عنوان مثال اگر از 
هاي به مقصد نرسيده  نبوده و در جهان قابل فروش نيست و جالب اينكه اين بسته

است، بنابراين بايد گفت اينترنت ايران در حد بسيار  20در ايران بسيار بيشتر از 
 .پاييني وجود دارد

 تر از ميزان مجاز در رگوالتوري سرعت اينترنت پايين
تر از ميزانی است که سازمان تنظيم  در حال حاضر سرعت اينترنت حتی پايين
داند، سرعت پايين اينترنت عمال اجازه  مقررات آن را به طور رسمی مجاز می

گذاری و در نهايت توسعه اين بخش را از کشور سلب  گسترش خدمات، سرمايه
های اقتصادی و تجاری به اينترنت و ارتباطات  کرده است درحالي آه نياز بخش

بسيار ضروری است و نبود ارتباطات الکترونيکی به معنای رکود کسب و کار 
 .است

کنند عمال  های خصوصی که در زمينه اينترنت پر سرعت تبليغ می شرکت
مگابيت بر ثانيه خطوط پر سرعت به کاربران و متقاضيان  2توانند تا ميزان  می

ارائه کنند در حالی که مقررات امکان ارائه اين خدمات را از آنان سلب کرده 
است و در واقع بايد گفت اعمال محدوديت در استفاده از اينترنت نه تنها موجب 

برداری علمی، تجاری و  شود، بلکه امکان بهره ضرر بخشی خصوصی می
 .برد تحقيقاتی از اين تکنولوژی را نيز از بين می

ميليون پورت پرسرعت اينترنت برای  10در شرايطی که کشورمان حداقل 
ساله پنجم توسعه کشور نياز دارد متأسفانه هنوز در برخی مناطق شهر 5  برنامه

کننده اينترنت  ارائه -های ندا  بزرگی مثل تهران که بيشتر طرح تجاری شرکت
شود، امکان استفاده از اينترنت پرسرعت برای مشترکان  را شامل می -پرسرعت 

وجود ندارد و کاربران اينترنتی در مناطق بدون امکانات اينترنت پرسرعت 
 شود؟ دانند که اين مشکل چگونه و چه زمانی برطرف می تهران نمی

در زماني هم آه مسؤولين آشور ادعاي ارائه اينترنت پرسرعت را دارند، 
رسانند،  آيلو بيت مي 128سرعت اينترنت را براي آاربران خانگي محدود و به 
کيلوبيت در ثانيه است  512ولي بايد گفت، اينترنت پرسرعت، اينترنتی با بيش از 

مگابيت بر ثانيه 2مگ و حتی در حد  و در اکثر نقاط جهان اين سرعت باالی يک
. رسد مگابيت در ثانيه هم می 40اين رقم در برخی کشورهای پيشرفته تا . است

جنوبی ومالزی و سنگاپور نيز سرعت اينترنت  حتی در کشورهايی مثل کره
 .صدها برابر ايران است و در ايران رسيدن به اين سرعت خواب و خيال است

کننده  ارائه( شرکت دارای مجوز ندا 11که  کارشناسان معتقدند با توجه به اين
در کشور داريم، چنانچه همکاری الزم از طرف مخابرات ) اينترنت پرسرعت

ها در رقابت با يکديگر و تالش برای ايجاد  انجام شود به اين دليل که شرکت
خودی خود  پورت هستند و درصورت همکاری از طرف مراجع مربوطه به

 .تواند به حد مطلوب خود برسد اينترنت پرسرعت می
گذاری بيشتری در اين راستا  های ندا آماده سرمايه با وجود اين موضوع شرکت

هستند که البته به نظارت دقيق سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی منوط 
های مخابراتی  خواهد بود مشروط به اينکه تعهدات دو طرفه بوده و عمال شرکت

های ندا  با در دست داشتن پروانه جديد خود و انحصار امکانات مخابراتی، شرکت
 .ای که به ورشکستگی آنان منجر شود، نسازد را وارد بازی يکطرفه

هاي سود آور در زمان حاضر اينترنت پر  اساسًا در صنعت ارتباطات تنها بخش
 .سيم هستند هاي بي سرعت و شبکه

خواهيم؟ برای بالندگی کشور  اما سرانجام و در نهايت ما اينترنت را برای چه می
ها و اقتصاد باز در  در همه سطوح و اين بالندگی گذشته از دستيابی به تکنيک

دستيابی و گسترش اينترنت در نهايت خواهد توانست . گرو آگاهی يک ملت است
بر تجارت و اقتصاد اثرگذار باشد و به طور غير مستقيم ساختار اجتماعی و 

ريزی و وجود کار  البته اين امر با برنامه. سياسی جوامع را دگرگون خواهد کرد
 . پذير خواهد بود فرهنگی بسيار در زمينه اينترنت امکان

 داليل واقعي افت سرعت اينترنت گم شده است؛
 لطفا پاي خود را از روي كابل برداريد

 
 

/ هنوز در برخی مناطق تهران امکان استفاده از اينترنت پرسرعت وجود ندارد
 500جنوبی  چرا سرعت اينترنت پرسرعت و رايگان در آشوری مانند آره

برابر سرعت اينترنت معمولی در ايران است آه برای آن پول هم پرداخت 
 آنيم؟ می
بسياري از آاربران اينترنت آشور معتقدند دليل واقعي افت سرعت اينترنت : ايلنا

 .شود در آشور از سوي مسؤوالن عنوان نمي
اخير شاهد سرعت بسيار پايين، قطعي و   به گزارش خبرنگار ايلنا، در دو هفته

اختالالت گسترده در شبكه اينترنت بوديم، موضوع قطع اينترنت از اين قرار بود 
قطع شده بود  smw4 المللي و دريايی شبکه اينترنت بين الملل آه ظاهرا کابل بين

شد دچار اختالل  درصد ارتباطات کشور که از اين مسير تامين می 20و حدود 
 .شد

 فروردين ماه و بعد از تعمير کابل دريايی 31اين اختالالت قرار بود روز 
(smw4 (sea-me-we4  آه منشا آن هم در کشور ايتاليا است به پايان برسد

ولي اين امر محقق نشد و هنوز آاربران اينترنت شاهد اختالالت گسترده اينترنت 
 .هستند

های اصلی توسط لنگر آشتی  البته در ايران اين بار اولی نيست آه يكی از آابل
آه  اند آه به دليل اين شود ولي مسؤوالن زير ساخت ايران مدعي شده قطع می

توانند  المللي است، به همين دليل نمی منشا قطعی پيش آمده يکی از فيبرهای بين
آه پس از اين اتفاق  مسير پشتيبان و جايگزيني برای آن در نظر بگيرند، در حالي

عالوه بر آاربران ايرانی، آاربران آشورهای ديگری مانند مصر، ايتاليا، 
آه ارتباط آنها نيز از طريق اين آابل ... فرانسه، عراق، لبنان، ترآيه، هند و 

های مذآور به  شد شاهد افت شديد سرعت اينترنت شدند ولي دولت برقرار می
های  ل اقدام به برقراری ارتباط از طريق راه سرعت و پس از ايجاد اختال

ارتباطی جايگزين چون ماهواره آردند اما مسئولين شرآت ارتباطات زيرساخت 
رسد  آه متولی اصلی اينترنت و خطوط ارتباطی ديتای آشور هستند به نظر مي

 .ها را برطرف آنند اند اين اختالل هنوز نتوانسته
... فارغ از اين اما ارتباط آشور ما از چندين نقطه ترآيه، بندر فجيره، آويت و 

توانست عامل اصلی اين افت سرعت و  شود، پس اين اتفاق نمی برقرار می
توانست  روز نمی 3تا  2قطعی آابل مذآور نيز نهايتا بيش از . ل باشد اختال

درصد ارتباط  20تا  15ل آند و همچنين آه تنها  اينترنت آشور را دچار اختال
شود ولي اختالالت اينترنت در اين  آشور از طريق آابلی آه قطع شد برقرار می

 .درصد ظرفيت اين آابل بود 20دو هفته اخير بسيار فراتر از يك قطعي آابل و 
چرا . و آيفيت مناسب حق هر ايرانی است  استفاده از اينترنت با سرعت باال

برابر  500جنوبی  سرعت اينترنت پرسرعت و رايگان در آشوری مانند آره
 آنيم؟ سرعت اينترنت معمولی در ايران است آه برای آن پول هم پرداخت می

های ارائه دهنده خدمات اينترنتی نيز در پاسخ به آاربران  از طرفی ديگر شرآت
ناراضی عالوه بر موضوع قطعي اين آابل داليل ديگري را نيز براي افت 

آنند، داليلي آه هيچ وقت در سخنان مسؤوالت اينترنت آشور  اينترنت عنوان مي
شود، درهمه اظهارنظرهاي مسؤوالن دليل اختالالت اينترنت يا قطعی  اظهار نمي

ماه است آاربران  10آه حداقل  آابل داخلي است يا قطعي آابل خارجي، درحالي
 .ت عمده ناشی از پايين بودن شديد سرعت اينترنت روبرو هستند با مشكال

 احتياط يا آم فروشي مخابرات ؟
: گويد يكي از آارشناسان اينترنت در زمينه افت سرعت اينترنت در آشور مي

يكي از داليل عمده عدم آيفيت مناسب اينترنت در آشور انحصاري آردن اين 
شبكه به وسيله مخابرات و شرآت زير ساخت است، البته در برخي اوقات 

شرآت ارتباطات زير ساخت جهت ارائه اينترنت پرسرعت به آاربران احتياط 
 .آند مي

ف اصل  ايم آه برخال ما بارها بر اين موضوع تاآيد آرده: دهد اآبر بيات ادامه مي
را در اختيار خود  Gateway سازی، دولت قانون اساسی مبنی بر خصوصی 44

گرفته و اين مخابرات است آه ضمن خريد اينترنت از خارج آشور، در اين 
فروشی مخابرات يا احتياط آن در ارائه  آند در حاليكه آم زمينه فعاليت می

به طور . اينترنت، آاهش سرعت و آيفيت را در اين سرويس موجب شده است
امكانات اينترنت آشور همه يك منشاء داشته و آن مخابرات است   مشخص فعال

گوی نياز فعلی در اين زمينه نيست و  اما مخابرات آشور در حال حاضر جواب
ها در اين زمينه با مشكل  هر روز سرعت اينترنت پايين آمده است و تمام شرآت

 .اند و شكايت دارند مواجه
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اي بر عهده وزير راه و ترابري است و در بقيه آشورها رئيس  ايمني جاده
هاي مرتبط با  جمهور، معاون وي و حتي رئيس مجلس مسئول هماهنگي دستگاه

توان  ها مرتبط مي سوانح رانندگي هستند و تنها با هماهنگي آامل تمام دستگاه
 .شاهد آاهش قابل توجه تلفات بود

ميليارد تومان اعتبار براي  150به وزارت راه و ترابري : مجيدي اظهارداشت
 5اند در حالي آه براي رفع هر نقطه پر حادثه  رفع نقاط پرحادثه اختصاص داده

نقطه پر حادثه را به  30توان تنها  ميليارد تومان مورد نياز است در نتيجه مي
نقطه پرحادثه شناسايي شده است آه  2400در حالي آه . طور آامل اصالح آرد

ها نقاط جديد  ها با توجه به افزايش حجم ترافيك و تغيير آاربري راه با رفع آن
 .شود پرحادثه ايجاد مي

هم اآنون در صنعت حمل و نقل هوايي : معاون وزير راه و ترابري تأآيد آرد
ميليون دالري و سه ميليون دالري، نرخ  20رقابتي وجود ندارد و هواپيماي 

ها  بليت مشترك دارند آه بايد براي ارائه خدمات مطلوب هوايي آزادسازي قيمت
 .انجام شود

 250هزار آيلومتر خطوط هوايي در آشور وجود دارد آه  57: وي اضافه آرد
نقطه ممنوعه داريم آه از مجموع نقاط ممنوعه سه آشور همجوار ما بيشتر 

. شود آه پروازهاي عبوري آه درآمدآور است، آاهش يابد است و اين موجب مي
اند و شايد امروز  زيرا آه برخي از اين نقاط در گذشته ممنوعه تلقي شده

 .ضرورتي ندارد آه ديگر اين نقاط ممنوعه باشد
ها آمبود  مشكل نگهداري مطلوب آزادراه: معاون وزير راه و ترابري اعالم آرد

درآمد است و عوارض يك ساله يك جاده، به روآش چند آيلومتر آن هم محور 
 آند و مشكل نگهداري و بهسازي با آمبود اعتبار مواجه است آفاف نمي

 

 ها نتيجه متكي در وين براي جلوگيري از تحريم هاي بي تالش
 

 : دويچه وله 
ها برای جلوگيری از  منوچهر متکی وزير خارجه ايران در آخرين تالش

المللی و وزير خارجه اتريش ديدار  های جديد، با مدير آژانس بين تصويب تحريم
ای در بر  ها نتيجه ی محافل ديپلماتيک اين مالقات به گفته. وگو کرد  و گفت
 .اند نداشته

جمهوری اسالمی ايران در تالش است با يک ديپلماسی فعال به مقابله با 
منوچهر متکی، وزير . های شديدتر عليه ايران برود تصويب احتمالی تحريم

وارد وين شد ) ارديبهشت ۵/ آوريل  ٢۵(خارجه جمهوری اسالمی روز يکشنبه 
المللی و دولت اتريش، به عنوان يک عضو غيردائمی  و با مقامات آژانس بين

 .وگو کرد شورای امنيت گفت
  

 ايران پيشنهاد جديدی مطرح نکرده است
وگوهای وزير خارجه ايران  آيد نه گفت به گزارش خبرگزاری آلمان، به نظر می 

المللی انرژی اتمی تأثيری مطلوب ايران بر روند  با يوکيا آمانو، مدير آژانس بين
ِاگر، وزير خارجه  کنونی داشته است و نه مذاکرات وی با ميشائيل اشپيندل

 .اتريش
المللی روز يکشنبه تأييد کرد که ميان متکی و آمانو درباره مسائل  آژانس بين 

خانم گيل . وگوهايی صورت گرفته است هنوز ناروشن برنامه اتمی ايران گفت
اين مالقات در فضايی مذاکراتی «المللی گفت که  تودور، سخنگوی آژانس بين

وگو پيشنهاد و يا  ی محافل ديپلماتيک، در اين گفت به گفته. »صورت گرفت
 .موافقت مشخصی از سوی ايران طرح نشده است

ِاگر  ميشائيل اشپيندل. وزير خارجه اتريش نيز خبری از يک تغيير چشمگير نداد 
من برای «: پس از مالقات با منوچهر متکی طی يک کنفرانس مطبوعات گفت

اگر : وی افزود. »ها در حرکت است او روشن ساختم که قطار به سمت تحريم
وگو از خود نشان ندهد، اين قطار به مقصد  ايران همکاری و آمادگی برای گفت

 .خواهد رسيد
های  المللی و گسترش فعاليت تهران به دليل عدم همکاری الزم با آژانس بين 

دو کشور . المللی قرار گرفته است ای خود، هر چه بيشتر تحت فشار بين هسته
آمريکا و فرانسه به ويژه تأکيد دارند که شورای امنيت سازمان ملل بايد 

 .های شديدتر عليه جمهوری اسالمی را به تصويب برساند تحريم
  

 راه حل مناسبی برای معامله اتمی خواهيم يافت: متکی
ها، از سوی  پاسخ گذاشتن به بسياری پرسش جمهوری اسالمی ايران به دليل بی 

. ای است بسياری کشورها مظنون است به اينکه به دنبال ساخت سالح هسته
 " ديپلماسی فعال متقابل"کند و اينک قصد دارد با يک  تهران اين اتهام را رد می

مهلت يك / پايان مهلت تركيه براي حضور در پارس جنوبي
 اي شل و رپسول هفته

 
مدير عامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به پايان مهلت حضور ترکيه برای 
حضور و سرمايه گذاری در پارس جنوبی از تعيين فرصت يک هفته ای برای 

: شرکتهای شل و رپسول برای توسعه دو فاز پارس جنوبی خبر داد و گفت
 .عمليات اجرايی ميدان گازی پارس شمالی اين هفته آغاز می شود

علی وکيلی امروز در حاشيه برگزاری آخرين روز از به گزارش خبرنگار مهر، 
پانزدهمين نمايشگاه بين المللی نفت، گاز، پااليش و پتروشيمی با اشاره به تغيير 

و  27هفته آينده قرارداد فازهای : بلوک بندی فازهای پارس جنوبی تصريح کرد
 .پارس جنوبی با اين تغيير بلوک بندی به پتروپارس ايران واگذار می شود 28

اين مقام مسئول همچنين با اشاره به ضرورت شتابدهی به طرح توسعه فازهای 
از اين رو قصد داريم با اخذ مجوزهای : ميدان مشترک پارس جنوبی عنوان داشت

قانونی از کارگروه ويژه نفت بدون انجام مناقصه طرح توسعه برخی از فازهای 
 .واگذار کنيم) سپاه پاسداران(باقيمانده از پارس جنوبی را به شرکت های داخلی 

وی با تاکيد بر اينکه توسعه فازهای پارس جنوبی را معطل شرکتهای خارجی 
برای طرح جامع توسعه ميدان مشترک پارس جنوبی تا : نمی گذاريم، يادآور شد

 .فاز استاندارد تعريف کرده ايم 8کنون 
 

 پايان مهلت ترکيه برای حضور در پارس جنوبی
وکيلی در ادامه با اشاره به پايان رسيدن مهلت ترکيه برای مشارکت و سرمايه 

هم اکنون برخی از کاال و اجناس : فاز پارس جنوبی اظهار داشت 3گذاری در 
پارس جنوبی تهيه شده و حتی زمين توسعه ای اين فاز نيز  24و  22فازهای 

 .تامين شده است
ميليون يورو اوراق مشارکت در سال گذشته  250وی در ادامه با اشاره به انتشار 

ميليون يورو اوراق باقيمانده  750همچنين برای سال جاری عرضه : اظهار داشت
از سال گذشته را نيز در برنامه داريم که پيش بينی می کنيم اين اوراق تا يک هفته 

برای تامين سرمايه، زيرا  شرکتهای خارجی خواهان سرمايه (آينده عرضه شود 
 .(گذاری در ايران نيستند

وکيلی همچنين در مورد برداشت ايران و قطر از ميدان مشترک پارس جنوبی 
در حال حاضر قطری ها با راه اندازی چند طرح جديد از ايران کمی : توضيح داد

پارس  18تا  12جلو افتاده اند اما پيش بينی می کنيم با توسعه و ساخت فازهای 
 .جنوبی برداشت گاز ايران از قطر پيشی بگيرد

 

 :معاون وزير راه و ترابري
ميليارد  1000خواهيم و  هزار ميليارد تومان بودجه مي200

 تومان به پيمانكاران بدهكاريم
 

در حال حاضر وزارت راه و ترابري هزار ميليارد تومان به پيمانكاران بدهكار 
شود آه  ها بر اثر فشارها به وزارت راه و ترابري تحميل مي است و برخي پروژه

 .هاي نيمه تمام خواهد شد اين مساله موجب افزايش روز افزون پروژه
 : ايلنا

هاي نيمه تمام در  براي اتمام پروژه: معاون وزير راه و ترابري اعالم آرد
 .هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است 200هاي حمل و نقل به  حوزه

به گزارش ايلنا،احمد مجيدي آه در بيست و چهارمين نشست آميسيون اقتصادي و 
در حال : هاي اجرايي گفت هاي دستگاه زيربنايي شوراي هماهنگي روابط عمومي

حاضر وزارت راه و ترابري هزار ميليارد تومان به پيمانكاران بدهكار است و 
شود آه اين  ها بر اثر فشارها به وزارت راه و ترابري تحميل مي برخي پروژه

 .هاي نيمه تمام خواهد شد مساله موجب افزايش روز افزون پروژه
مشكل بعدي وزارت راه و ترابري بازنشسته شدن تعداد قابل : وي ادامه داد

. است آه جايگزيني براي آنها نيست 91و  90توجهي از آارمندان خبره در سال 
هاي گذشته به خاطر نداشتن مجوز به تناوب استخدام صورت  زيرا آه در سال

 .نگرفته است
معاون آارآفريني و مديريت بحران وزير راه و ترابري با اشاره به آمار تلفات 

اي و آاهش  دستگاه در ايمني جاده 28ها  بر اساس بررسي: رانندگي، تصريح آرد
 .سوانح رانندگي نقش دارند آه بايد با هماهنگي آامل وارد عمل شوند

 دهد آه تنها در يك آشور مسئوليت  آشور نشان مي 33بررسي در : وي افزود
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/ نويد خانجاني و ديگر فعاالن حق تحصيل را آزاد كنيد
 نفر از شهروندان و فعاالن مدني 500ي بيش از  بيانيه

 
نفر از شهروندان و فعالين  500بيش از :  ی گزارشگران حقوق بشر  کميته

ای خواستار آزادی سريع و بی قيد و شرط نويد  مدنی و سياسی با امضای بيانيه
آهاری، ضيا نبوی،  شيوا نظر: خانجانی و ديگران فعاالن حق تحصيل از جمله

 .مجيد دری، مهديه گلرو، ايقان شهيدی و سما نورانی شدند
نويد خانجانی فعال حقوق بشر و فعال حق تحصيل، يکی از موسسان جمعيت 

دين (مبارزه با تبعيض تحصيلی است که خود نيز به علت اعتقادات مذهبی خود 
 .های ايران محروم گرديده است از تحصيل در دانشگاه) بهايی

اسفند به بازداشت نيروهای  ١٣ی گزارشگران حقوق بشر روز  اين عضو کميته
 »سپاه«روز است که در بند متعلق به  50وی هم اکنون بيش از . امد امنيتی در

 .شود در زندان اوين نگهداری می
ی حق تحصيل و به خصوص  های چشمگيری در زمينه نويد خانجانی فعاليت

پيگيری حق تحصيل بهاييان از طريق پافشاری روی غيرقانونی بودن هر گونه 
 .محروميت از تحصيل داشته است

ژاد، مذهب و عقيده است  حق تحصيل از حقوق بنيادي هر فرد فارغ از جنس، ن
آموزش عالی بايد با  «اعالميه ي جهاني حقوق بشر  26و بر طبق ماده ي 

پذير باشد تا هر کس بتواند بنا به استعداد خود از  تساوی کامل برای همه امکان
 «.آن برخوردار شود

 
سپهر عاطفی، حسام ميثاقی، آيدا سعادت، پويان مکاری، شيوا نوجو، ميترا 
يوسفی، آرمين رحمانی، پريسا کاکائی، سعيد حبيبی، فهيمه خضر حيدری، 

فرناز کمالی، حميد حميدی، شبنم قادری، روحی شفيعی، امير محسن محمدی، 
صبا جدی، فرشته فراهانی، شعله اميد، صهبا صراف، سعيد امينی زاده فرد، 

شايان وحدتی، نسيم تبيانيان، مونا محمد حسينی، ارشيا بهين آئين، زينب 
پيغمبرزاده، راحيل مهدی زاده، سولماز ايکدر، نسيم روشنايی، نازی عظيما، 

پيمان حسينی، عليرضا، شکيبا راسخ فرد، اشکان شريعتی، پويا عزيزی، شيدا 
ترانه آزادی، شرمينه فرد، مامن رضايی، آزاده فرامرزيها، نيلوفر  -جهان بين 

گلکار، محمد فالح نيا، فرشته قاضی، زهره اسدپور، فهيمه اسليمی، مريم 
باز، اميد امين  دهقان، فريد امينی، شهاب فيضی، مائده يزدانی، حسين تاس

پارسا، بهنام وفاسرشت، حسن سياوشی، سعيد اوحدی، هنگامه هويدا، دانا 
حکيميان، ستار وکيلی، حسن نايب هاشم، عبداهللا عزيزی، اديب معصوميان، 

ناهيد ايرانی، شيوا فيروزی، سپيده عباس زاده، نادر جواهری، بانو شيدا، نوشين 
شاهرخی، حسام فرياد، سپهر اس، فرزاد حاضری، ناديا رحمانی، بهنام حاکی، 

رضا اهللا داد، اميد آ، علی رضا، سوسن کولی وند، مهوش سيروسيان، مهشيد 
شاد، مجيد غالمی، حميد ايرانی، شمس، آرام روحانی، دالور قدر، فرزانه 

مذکوری، علی قديمی، آرش اصل جعفری، شهال ابغری، سوسن فيروزی، اميد 
زند، سهيال موسوی، صفا گلشن، بهروز هاشمی، ايرج افالطون، ميترا رمضان، 

نژاد، آزيتا ميرزا، سارا آريايی، فاطيما آريان پور، مهرناز  موری احمدی
اسکندر، منوچهر رزم آرا، آرمين آسمان، شايان کاويانی، فيروزه رفيعی، 

برمک کوشا، عزت اهللا رياضتی، مهناز عندليبی، ميخک ميثاقيان، محسن کاکه 
رش، بهيه جيالنی، محمد فتحی، نگين آتشبار تهرانی، عماد طباطبايی، بهانه 

آذرپاد، مهين جوشک، محمد رضا خليق، هما وجدانی، سعيد شعبانی، .سارينی، م
نيکو عزيزی، فريبرز يزدانی، يزدانبخش يزدانی، ژان يادگار، هلنا يزدانی، چيا 
نمامی، سيا اکبری، شبنم بهاران، کيوان، انوش پارسايی، نگار عبدللهی، شراره 

فرامرزی، عليرضا ايرانی، مسعود سرابچيان، آرش شرقی، روح اهللا شيدا، 
بختيار اعظمی، بهيرخ طائفی، پری ايراندوست، نغمه طائفی، بانی صديقی، 

جاويد پاينده، اميد ايرانی، يلدا ايرانی، محمد سياحی، آروين رجبی، آينده آزاد، 
فرهاد ت، نسرين ممتحن، ميثم رحيمی تاری، آوا کريمی، شهال بهاردوست، 
فريدون عسگری، بهروز کاپرينی، محمد اسفندياری، عزيز الريجانی، آزيتا 

ايرانی، دانش باقرپور، علی مزرعه کار، نيما دهقانی، شهال پهلوی، احمد نجاتی 
، مژگان ثروتی، سينا برگی، کامران گرامی نژاد، سهيال شفغی، نکيسا ايرانی، 
حسن جعفری، ساسان ترابی، آرزو درخشانيان، نادر مقبالن، ژانت رمضانی، 

مقبالن، .اسفنديار طبری، ن حسين ماهوتی ها، شهرام ميرکاظمی، ليلی ايرانی،
سهيال طالبی، رضا کاويانی، رضا کريمی، ياسمن سوفی، محمد شيرزاد، اميد 

فّرحی، رويا رهبر، جعفر حسين زاده، اصغر اصغرزاده، فرحناز محمدی، آرش 
پارسا، رضا هيوا، روحا بديعی، شاهپور شاهپوريان، احمد ايرانی، مازيار 

 سيرافی، نغمه منصوری، سيمين ناصاری، مريم اصالنب، متين عاطفی، حميد 

 .های جديد ممانعت کند از تصويب تحريم
وگوهای ميان متکی و آمانو،  شود که در گفت در محافل نزديک به آژانس گفته می 

درصد در ايران و نيز امکان يک  ٣/ ۵سازی با غلظت بيشتر از  درباره غنی
 .وگو شده است معامله اتمی با کشورهای غربی نيز گفت

به گزارش خبرگزاری رويترز، يک ديپلمات غربی در اين زمينه گفت که  
آژانس «: وی افزود. »آژانس در يک روند مذاکرات با ايران قرار ندارد«

 .«شنود های همه را می صحبت
منوچهر متکی پس از مالقات با آمانو گفت که او درباره راه حلی که مورد  

متکی در اين باره که پيشنهاد . وگو کرده است پذيرش همگان باشد با آمانو گفت
من فرصت «: وی افزود. جديدی روی ميز قرار داده است، اظهار نظر نکرد

زمان «از نظر وی، . »بينم خوبی برای يافتن راه حلی برای تبادل مواد سوختی می
 .«وگوهای جديد فرا رسيده است گفت

کشورهای عضو   وزير خارجه جمهوری اسالمی طی روزهای آينده به پايتخت 
دائمی و غيردائمی شورای امنيت سازمان ملل سفر خواهد کرد تا نظر آنها را 

 .های شديدتر عليه کشورش تغيير دهد نسبت به تصويب تحريم
 

سال آينده بيش از  5در :بيني كرد  المللي پول پيش صندوق بين
 ميرند علت فقر شديد مي ميليون كودك در جهان به 1.2

 
بيني آرد با اقداماتي از قبيل حمايت از توليدات داخلي  المللي پول پيش صندوق بين

ميليون نفر  920به  2015شدگان بر اثر فقر در سال  و آاهش فقر، ميزان آشته
 .ميليارد نفر بود 1.8حدود  1990يابد، در حالي آه اين ميزان در سال  آاهش مي

 : ايلنا
رو  ميليون تن را در جهان با فقر شديد روبه 53بحران جهاني اقتصاد بيش از 

به گزارش ايلنا به نقل از الجزيره، بيش از يك ميليارد نفر در جهان از  .آرده است
اند، بسياري دچار  دست آوردن نيازهاي اساسي غذايي روزانه خود باز مانده به

 .ميرند اي نه چندان دور مي بيماري هستند و در آينده
 1.2شود در پنج سال آينده بيش  بيني مي طبق گزارش يانك جهاني پول، پيش
 .علت فقر شديد از بين بروند ميليون آودك در سراسر جهان به

افزايد، در آشورهاي فقير ميزان هزينه افراد در روز آمتر از  اين گزارش مي
بيني آرده بود با اقداماتي  المللي پول پيش پيش از اين صندوق بين .دالر است 1.25

از قبيل حمايت از توليدات داخلي و آاهش فقر در بسياري از آشورها، ميزان 
يابد، در  ميليون نفر آاهش مي 920به  2015شدگان بر اثر فقر را در سال  آشته

 .ميليارد نفر بود 1.8حدود  1990حالي آه اين ميزان در سال 
هاي صندوق جهاني پول اعالم آرد آه بحران اقتصادي جهاني شوك  يكي از مقام

 .ناگهاني بود آه به آشورهاي فقير ضربات جبران ناپذيري وارد آرد
مراتب بدتر از آن باشد آه در حال  توانست به تاثيرات اين بحران مي: وي افزود

 .حاظر شاهد آن هستيم
هاي مناسب در بسياري  در اين گزارش آمده است در صورت عدم وجود سياست

توانست فشارهاي  از آشورهاي در حال توسعه، عواقب بحران جهاني اقتصاد مي
 .بسيار جدي را بر زندگي روزمره مردم وارد آند

مدير بخش تحقيقات شرآت دارايي انگليس اعالم آرد آه حمايت از توليدات داخلي 
المللي پول باعث محدود آردن گسترش بحران مالي در جهان  توسط صندوق بين

 .شد و بسياري از مردم را از فقر مفرط نجات داد
المللي پول و بانك جهاني اقدامات بسياري از جمله توجه به آشورهاي  صندوق بين

 .اند فقير و آاهش فقر را براي رسيدن به سياست مشترك جهاني انجام داده
 

 پور احضار شد محمدرضا جاليي
 : نيوز پارلمان

پور، سخنگوی کمپين موج سوم و از اعضای ستاد انتخاباتی  محمد رضا جاليی
 .مهندس ميرحسين موسوی طی تماس تلفنی مجددا احضار شد

پور از جوانان نخبه کشور و حائز رتبه يک کنکور سراسری در  محمدرضا جاليی
 ٨٨وی پس از انتخابات به مدت . باشد مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می

روز در انفرادی بسر بود و پس از آزادی اجازه خروج از  ۵٠.روز بازداشت شد
 .کشور و ادامه تحصيل را نيافت

وی دانشجوی دروه دکترا در دانشگاه اکسفورد است که جهت شرکت در فعاليت 
 های انتخاباتی به کشور بازگشته بود
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در صورت حمله اتمي به ايران رژيم صهيونيستي : شيخ االسالم 
 را از نقشه جغرافيا محو مي كنيم

 
به گزارش مهر، حسين شيخ االسالم مشاور بين الملل رئيس مجلس شورای 

اسالمی  با اشاره به اظهارات رئيس جمهور فرانسه مبنی بر اينکه روزی از 
خواب بيدار می شوم و می شنوم که اسرائيل با بمب اتمی به ايران حمله کرده 

ايران هيچ گاه شروع کننده جنگ نبوده و نخواهد بود ولی در : است، گفت
صورت حمله اتمی رژيم صهيونيستی به ايران، قبل از اينکه ايشان مجددا به 

خواب بروند با ده ها فروند موشک برد بلند و کوتاه نه تنها رژيم صهيونيستی از 
نقشه جغرافيايی محو می شود بلکه پايگاه ها و ناوگان های آمريکا و فرانسه در 

 . منطقه به آتش کشيده خواهند شد
ملت ايران خوب می دانند چنين غلطی بدون موافقت آمريکا و عدم : وی ادامه داد

مخالفت فرانسه شدنی نيست، دو کشوری که عليرغم تعهداتشان در معاهده منع 
 گسترش سالح های اتمی رژيم صهيونيستی را به زرادخانه اتمی مسلح کرده اند

  
 جزئياتي از دستور رهبر در خصوص پرونده معاون دولت كودتا

 "مصالح عالی نظام"توقف پيگيری مفاسد رحيمی به دليل 
 

علت توقف پيگيری پرونده فساد مالی محمدرضا رحيمی، : ندای سبز آزادی 
 .معاون اول احمدی نژاد، مصالح عالی نظام اعالم شده است

بر اساس گزارش مبتنی بر شنيده های اشخاص نزديک به محافل درونی دولت و 
دفتر يک مقام عالی جمهوری اسالمی، علت فروکش کردن يکباره پيگيری 

پرونده فساد مالی اعضای مهم دولت و سکوت ناگهانی نمايندگان مجلس، دستور 
مقامات عالی کشور در زمينه ترجيح مصالح عالی نظام نسبت به پيگيری مفاسد 

 .مالی است
بر اساس اين گزارش، از آنجا که بخشی از درامد اين عمليات فساد آلود در سال 

به عنوان هزينه امور انتخاباتی محمود احمدی نژاد صرف شده است، مقامات  88
عالی نظام تصميم گرفته اند برای جلوگيری از اثبات خدشه دار بودن انتخابات 

رياست جمهوری و افتادن مدرک فساد به دست رقبای سياسی، اين پرونده به 
 .پيدا نکند 88صورتی مختومه شود که ارتباطی به انتخابات خرداد 

بر اساس محتويات پرونده رحيمی و شرکای جرم او، در يکی از موارد فساد 
درصد يک وام هفتصد ميليارد تومانی  5، پس از دريافت 87متعلق به سال 

پرداخت شده از سوی بانک ملی به يک فعال بخش خصوصی در قبال دريافت (
ميليارد تومان  10ميليارد تومان، مبلغ  35به مبلغ ) فقط سفته به عنوان تضمين

در اختيار يکی از بستگان نزديک احمدی نژاد قرار گرفته و محمود احمدی نژاد 
در توضيحات اخير خود نزد مقامات عالی نظام از دريافت اين پول توسط 

نزديکانش از يک سرمايه دار اصولگرا و هزينه شدن آن در جريان انتخابات 
 .اظهار اطالع اما از منبع اصلی پول اظهار بی اطالعی کرده است

ميليارد تومان برای  18بر اساس شنيده ها از افراد موثق، بقيه اين پول به ميزان 
اما از . ميليارد تومان برای آقای رحيمی تقسيم شده است 7آقای مشايی و 

 .توضيحات آنها برای محل هزينه اين مبالغ اطالعی در دست نيست
يادآور می شود از حدود بيستم فروردين ماه سال جاری اظهار نظر نمايندگان 

معترض مجلس به عدم پيگيری پرونده مفاسد رحيمی قطع و سکوت کاملی در 
اين مورد بر فضای مجلس و نمايندگان مشتاق افشای نقش رحيمی حاکم شده 

 .است
همچنين صدا و سيمای جمهوری اسالمی در دو هفته اخير در بخش های خبری 
اصلی خود، رحيمی را به کرات در مراسم مختلف نشان داده است تا بر اساس 
عرف سياسی کشور، مخالفان وی در مجلس از اينکه او مورد حمايت مقامات 

 .عاليرتبه است، مطمئن شوند
 

 هاي بزرگ يا دست دولت است يا سپاه پروژه: شعباني
 اپراتور سوم در واقع به دولت واگذار شده است

 
عضو فراکسيون خط امام مجلس با انتقاد از عدم اجرايی شدن اصل : نيوز پارلمان

متاسفانه  «:قانون اساسی در واگذاری امور به بخش خصوصی، تصريح کرد 44
گيرد و همچنان شاهد هستيم که پروژه  اجرای اين اصل به درستی صورت نمی

 «.های بزرگ در دست دولت يا سپاه است و بخش خصوصی نقشی ندارد
 

رضايی، ترانه ضرغام، آرش بابا علی، حسين شرنگ، سارا حسينی، حسن 
زارع زاده اردشير، اقبال اقبالی، دکتر کوروش فرزين، جهانگير لقائی، جالل 

عمرانی، پروين داوری، صنم ساعتپی، پرويز حاتمی فرهود مقربين مريم يزدی، 
حجت موّيدی، مهرداد رضوانی، سهيال ناظم آبادی، سهيال اکبری، ساحل ايرانی، 

آرتين سامی، هوشيار فرهنگ، پرديس درخشنده، شيدا کيانی، آرمين پورآزاد، 
هومن عباسيان، کتايون سنگانی، شهاب يحيوی، رويا رودسری، جبار دادگر، 

عبدالرحمان سينايی، ليدا حسينی نژاد، نسيم سياحی، اعظم شريفی، رويا کاشفی، 
نيوشا مختاری، سارا غضنفری، شيرين رحمانی فر، سحر سبحانی، بهناز 
مهرانی، کامبيز صبوری، حميد نّيری، پونه پهلوان، حمبير رياحی، شميس 

شيرازی، اردوان خرسند، داريوش داراب، سوسن بهروزی، حسن نظريان، 
بابک خرمدين، فرانک عباسپولی، مهرنوش رمضانعلی، ملينا دموکراسی، شيالن 
سعيدی، ذبيح فوزی، شبنم هدايتی، طرازاهللا خادم، کوروش پارسا، بهاره هاشمی، 
شهروز ايمانی، علی پورنقوی، آزاد يوسفيان، ليال ليالزی، محمد رضايی، مليحه 

روحانی، مينا روحانی، صابر احمديان، آسيه امينی، حسن زهتاب، شهال باور، 
کريم شام بياتی، توفيق گردی، شکوفه قياسی، بهروز فدائی، نيلو فررستمي، هلن 

تيفوری، . مهدوی، بهنام زندی، هوشنگ بهرامی، تقی عبدالحسينی، تارا تدين، ف
هدی علی تبار، غالمحسين عسگری، الهام ثابتيان، نرگس عظيمی، شيرين 

اسفنديارماز، ميترا وثوقيان، منصور صباغ، حسن درشتی، امير فرشاد 
نژاد، علی کالئی، امير سپهر، صبا احمدی، نيک جوادی،  ابراهيمی، مسيح علی

حسن نداف، علی رحيمی، ناهيد سليمانی، بابک رحيمی نژاد، روزبه رحيمی 
نژاد، مسعود سليمانی، سولماز وکيل پور، شميم رضايی، حجت نارنجی، زهيدا 

سبحانی، بابک بازرگان، بهزاد سعدی، صمد مهذب، پرهام ميثاقيان، مائده 
دخت ش، رعنا کريم زاده، حامد مرادی، سميرا مهربان، فراز  مويدنيا، ايران

فناييان، محمد مکاری، سياوش سبحانی، مانی پارسا، ادريس هميشه سبز، آرين 
نجاتی، مهسا مقدس قهفرخی، فريد خانجانی، فريماه خانجانی، ناهيد مصباحی، 
پرويز خانجانی، مريم خانجانی، حيدر مقدس قهفرخی، شری دولتشاهی، رويا 

ايرانی، سياووش جليلی، آرزو روحانی، آرش فرهنگ مهر، آيدا قجر، نسيم، آذين 
شکيبايی، سمانه موسوی، نيما س، مهرداد اسالمخواه، ليزا مائده، آرمان عيسی 

خانی، آلينا دولت، بهروز برهمن، ويدا کاشانی، حميد کيا، تهمينه نيک پور، فريد 
فقيری، فريده بهاءالدينی، الهام منصوری، بختيار اعظمی، مسعود معمار، بهرام 

اسماعيل بيگي، کتايون تقی زاده، رحمان جوان مردی، نارين محمدی، حامد 
صامتی، پويا، شهاب الدين شيخی، صادق شجاعی، مونا خطيب شهيدی، نوشين 

 عاطفی، فربد بهشاد، کامليا کوثری، ناهيد عبداهللا، فردين بوکانی،
 

liliean roozbeh, uli vsanden – Munich, Donna Hakimian, Diyaa 
Mani, Elin Weinstein, Evan Siegel, maral may, Teni 

Kenerakis, Sarah Marlach, Lutz Bucklitsch, sean gates Dagn, 
Hrund Valgeirsd, sli Elvar, Arnarson, shannon harris, giovanna 

tappi, Diako Ghaderi, chegini green, Sean Alborzi , 
FERNANDO MATTA, Gunnar Vilhelmsson, Marg Goubin, 
Dr.Hamid Mozneb, Dr. Mardas Daneshian, rozita petri jemis 

ada, Ruzbeh Asbert, naheed khan, Ulrike Beudgen, karin 
friend, Colin White, Andrew Michael Paul, Shantilal Parmar, 

Eva Schwabe, zandi geev, Andi Schleewand, Anne Eksten, 
ARUN MATHUR, Rajesh Meena, Mohina Mathur galla, 

Mukesh Ananad, Ray Salehi, Cristina Annunziata, Julia – 
Germany, Roxanne lissnup, Jonathan Bennett, Marco Curatolo, 

Trisha Klawe, L. Bedurftig, RZ , Hannah B, Marco 
Crescimanno, Sandra Nunn, ELENA GENNARO, Cliff 

Jackson, katrine szyper, Pg Raja, maike pullo, Mir Muit, 
Nabakishor Nayak, tina bansi, Donna Vian, huschang 

dinarvand, John Wells – AUSTRALIA, Michael Sours, Susan 
Collins, christinA eijkhout, Desi Escobedo, Daniela 

Segalowitch, Ulrich Strauch, ODYSSEY, petra plötz, HRA, 
Julia, joseph j zamiri, Mir Muit kaaren, ba eh, A T 



10 

 1389ارديبهشت ماه   7

حکومت فکر ميکند مردم اعمال،کارها و رفتارهای . ما حافظه ی جمعی دارند
مثًال در همان مسئله فساد اقتصادی که . آنان را فراموش ميکنند، اما اينچنين نيست

؟ چند نفر خرده پا دستگير و اسم !چند هفته پيش مطرح شد چه سيری پيش آمد
يا مسئله کوی . يک نفر را بردند و سپس به يکباره همه چيز مسکوت ماند

متاسفانه فکر ميکنند مردم با مرور زمان . دانشگاه و آن فيلمی که منتشر شد
هر روز به گروهی . اين کارها غيراسالميست: موسوی افزود. يادشان ميرود

مردم لقب مرتد و کافر و غيره ميدهند به جرم اينکه کالمی بر خالف ديدگاه و 
به راستی نميدانم اينان چگونه ميخواهند پاسخ . نظر آقايان بر زبان رانده اند

وضعيت کارگران و اخراج آنان و تعويق در پرداخت حقوق . خداوند را بدهند
همه از نقاط ضعف سيستم … آنان، پائين آمدن نرخ سرمايه گذاری و غيره

. مردم اين قول ها و وقايع را يادشان نمی رود. اقتصادی و مديريتی کشور است
در همان اوايل انقالب : ميرحسين موسوی باذکر خاطره ای در اين باب افزود

مردم رفتند و آن شخصی که در زمان رضاشاه دستور شليک به مردم را در 
می خواهم . سالگی دستگير کردند ٩٠واقعه مسجد گوهرشاد داده بود را در سن 

بگويم مردم اعمال و رفتارهايی را که در اين يکساله بر آنان اتفاق افتاده از ياد 
موسوی با انتقاد از وضعيت مديريتی کشور و ضعف های موجود در .نخواند برد
در همه کشورها مديران و مقامات دولتی سابق به عنوان شورای : آن گفت

اما در ايران به طور مثال آقای . مشورتی به دولت های موجود کمک ميکنند
سال سابقه رياست جمهوری در کشور و جنابعالی و ديگر سران، ٨خاتمی با 

تمام کارشناسان خبره و باسابقه از سازمان ها . همکنون در چه وضعيتی هستند
من چشم انداز : موسوی افزود! رانده شدند، صرفا به دليل مسائل خطی و سياسی

زيرا بستر ها . روشنی را در راستای بهتر شدن مسائل اقتصادی کشور نميبينم
دستگاه های بيم دهنده از ميان برچيده . ابزارها از بين رفته است.خراب شده اند

حتی اگر . و برای کارشناسان در جامعه ديگر جايگاهی قائل نيستند. شده اند
همکنون شخصی از اصولگرايان صحبتی بر ربان بياورد وی را منافق خطاب 

 .می کنند
: مهدی کروبی نيز در سخنانی ضمن تاييد سخنان ميرحسين موسوی، افزود

متاسفانه اعمالی که اين افراد بر سر مردم می آورند با نام اسالم است و اين 
در حال حاضر شرايط جامعه . رفتارها باعث ميشود به اسالم ضربه وارد ميشود

بسيار وحشتناک است به طوری که هرچه ميخواهند ميگويند، هر تهمت و 
ناروايی که که ميخواهند به افراد نسبت ميدهند، هر آماری که تصور ميکنند 
منتشر ميکنند و همه اينها به اين دليل است که آنان فکر ميکنند صدای طرف 

مقابلشان به جايی نميرسد؛ اما نميدانند که اين مردم هستند که ميشنوند و شرايط 
. اقتصادی و سياسی را می بينند که چه چشم انداز سياهی در انتظارشان ميباشد
مثال در همين ماجرای عسلويه چه تعداد از کارکنان و کارگران به دليل عدم 

تصميم گيری صحيح و پياده نمودن سياست های نادرست، از کار بی کار شدند؟ 
بر اساس آمار رسمی چرا بايد طی چهار سال گذشته تعداد شاغالن در عسلويه از 

هزارنفر کاهش يابد؟ چرا بايد بدليل عدم مديريت صحيح، ساالنه ٨هزارنفر به ۶٠
ميليارد دالر درآمدی را که ميتواند از محل برداشت گاز از عسلويه عايد ٣٠

کشور شود را بايد از دست داد؟ دليل اين همه بی کاری چيست؟ دليل وضعيت بد 
کاری و اقتصادی کارگران چيست؟ آقايان نميدانند و يا نميخواهند بدانند که يک 
سخن آنان در مجامع بين المللی ميتواند تا چه حد به مردم و اقتصاد يک کشور 

به خاطر تحريم رفتند با شرکت های از چين و مالزی و ونزوئال . لطمه بزند
  قرارداد بسته اند و آخرش هم طرح را داده اند به نيروهای نظامی

امين شعبانی درباره واگذاری اپراتور سوم به شرکت زير مجموعه سازمان تامين 
، »نيوز پارلمان«مجلس)ره(اجتماعی به خبرنگار پايگاه خبری فراکسيون خط امام

به شبه دولتی تبديل شده  44تاکنون اقتصاد دولتی بود که با تصويب اصل  «:گفت
 «.شود و امور از بخش دولتی به شرکتهای زيرمجموعه آن واگذار می

عضو کميسيون عمران مجلس با تاکيد براينکه اين موضوع مغاير اهداف و 
طبق برنامه «:برای تقويت بخش خصوصی است، اظهار داشت 44مصوبه اصل 

هزار ميليارد  7چهارم دولت موظف بود از واگذاری امور به بخش خصوصی، 
درآمد از فروش سهام کسب کند اما در پايان سال تنها در جذب دو هزار ميليارد 

 «.به درستی اجرايی نشده است 44دهد اصل  موفق بود که اين نشان می
سازمان تامين اجتماعی با آنکه هيات مديره دارد  «:نماينده مردم سنندج تاکيد کرد

توان گفت اپراتور سوم به بخش خصوصی  اما زير نظر وزير رفاه است و نمی
 «.واگذار شده بلکه هنوز در دست دولت است

شعبانی با تاکيد براينکه به نفع دولت است که امور اجرايی را به بخش خصوصی 
های بزرگ به  شاهد آن هستييم که اکثر پروژه «:واگذار و خود نظارت کند گفت

 «.شود سپاه و دولت واگذار می
وی با بيان اينکه پيشرفت توان دفاعی و امنيتی سپاه جای تقدير دارد و به خوبی 

های اقتصادی که در اختيار  اما پروژه «:آيند، افزود از عهده وظايفشان بر می
تواند به بخش خصوصی واگذار شود تا شبهه دخالت نظاميان در  سپاه است می

اقتصاد مطرح نباشد و امور در جهت تامين اشتغال جوانان تحصيلکرده پيش 
 «.برود

واگذاری پروژه به بخش خوصی و تقويت حمايت  «:نماينده سنندج تصريح کرد
های محروم کشور همچون کردستان از اهميت بااليی  آنها برای اجرا در استان

 «.برخوردار است
 

دعوت مشترك كروبي و موسوي از مردم براي حضور در 
 خرداد، سحام نيوز 22راهپيمايي 

 
 
 
 

 
مهدی کروبی و ميرحسين موسوی نسبت به برگزاری راهپيمايی مردمی در روز 

آئين  ٣٢و  ٣١،  ٣٠قانون اساسی و طبق ماده  ٢٧خرداد بر اساس اصل ٢٢
نامه اجرايی قانون احزاب، تاکيد کردند و از همه گروه ها، تشکل ها و احزاب 

اصالح طلب خواستند تا در خواستشان را در همين زمينه به وزارت کشور 
 .ارسال نمايند
ميرحسين موسوی به ديدار  ١٣٨٩ارديبهشت ۶صبح ديروز مورخ : سحام نيوز

در اين ديدار نوروزی که يکساعت به طول انجاميد مسائلی . مهدی کروبی رفت
همچون سياست داخلی و خارجی کشور، وضعيت زندانيان سياسی و حوادث و 

به گزارش خبرنگار .رخدادهای اخير مملکتی مورد گفت و شنود قرار گرفت
سحام نيوز، مهدی کروبی ضمن خوش آمد گويی به ميرحسين موسوی آرزو کرد 

امسال سال عزت و آزادی برای مردم ايران باشد و از خدا خواست تا آزادی 
 .هرچه زودتر زندانيان سياسی را فراهم کند

اغلب : مير حسين موسوی نيز با انتقاد از سياست های موجود در کشور گفت
است و متاسفانه ساختارهای ما همچون “ باری به هر جهت”سياست های ما 

در حال : وی افزود. ماسه زار و شن زاريست که آب در آن پايدار نمی ماند
حاضر در زمينه ساختاری برنامه ای دقيق و روشن نداريم و بايد برای دراز 

شرايط حکومت طوری شده است که همه را توطئه گر تصور . مدت فکری نمود
ميرحسين موسوی ضمن انتقاد از . ميکند و دچار نوعی توهم توطئه گرديده است

صرفا در . اينان اصل صحبت ما را درک نميکنند: جريان تماميت خواه گفت
متاسفانه سيستم . بيانيه ها و سخنرانی های ما به دنبال کلمات هستند نه مفهوم

توهم و شايعه ای را که خود ساخته و پرداخته . ايدئولوژيک ايرادش همين است
اند آنچنان بازگو ميکنند که خودآنان باورشان ميشود و چيزی که ساخته اند ، 

 .دامن خودشان را ميگيرد و اينچنين ميشود که واقعيت را نمی شنوند
مهندس موسوی ضمن انتقاد از سياست خارجی کشور؛ وضعيت اقتصادی،مسائل 

 ما باور داريم مردم : وی گفت. داخلی و فساد را از جمله مشکالت کشور برشمرد
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 و خدشه نا پذير کارگران و عموم مردم مي دانيم
ما خواهان لغو کليه قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان و تضمين برابری کامل  -8

و بی قيد و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی،                    
 اقتصادی، سياسی، فرهنگی و خانوادگی هستيم

ما خواهان برخورداري تمامي بازنشستگان از يك زندگي مرفه و بدون                            -9
دغدغه اقتصادي و رفع هرگونه تبعيض در پرداخت مستمري بازنشستگان و                      

 بهره مندی آنان از تامين اجتماعی و خدمات درمانی هستيم
کار کودکان بايد محو گردد و تمامی کودکان بايد جداي از موقعيت اقتصادي               -10

ژادي و مذهبي از             و اجتماعي والدين، نوع جنسيت و وابستگي هاي ملي و ن                    
 و رايگانی برخوردار شوند  امكانات آموزشي، رفاهي و بهداشتي يكسان 

ما بدينوسيله پشتيباني خود را از تمامي جنبش هاي اجتماعی آزادی خواهانه               -11
اعالم مي داريم و دستگيري، محاآمه و به زندان افكندن فعالين اين جنبش ها را                   

 محكوم مي آنيم" قويا
ما ضمن اعالم حمايت قاطعانه از مطالبات معلمان، پرستاران و ساير اقشار               -12

زحمتكش جامعه ، خود را متحد آنها مي دانيم و خواهان تحقق فوري مطالبات                       
 آنان هستيم 

ما بخشي از آارگران جهان هستيم و اخراج و تحميل هر گونه تبعيض بر                       -13
 آارگران مهاجر افغاني و ساير مليت ها را به هر بهانه اي محكوم مي آنيم 

ما ضمن قدرداني از تمامي حمايت هاي بين المللي از مبارزات آارگران در            -14
ايران و حمايت قاطعانه از اعتراضات و خواسته هاي آارگران در سراسر جهان             
خود را متحد آنان مي دانيم و بيش از هر زمان ديگري بر همبستگي بين المللي                      

 آارگران براي رهايي از مشقات نظام سرمايه داري تاآيد مي آنيم 
اول ماه مه بايد تعطيل رسمي اعالم گردد و در تقويم رسمي آشور گنجانده                    -15
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 سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
 سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه

 اتحاديه آزاد کارگران ايران
 هيئت بازگشائی سنديکای فلز کار و مکانيک
 هيئت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش

 انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه
 کميته پيگيری ايجاد تشکلهای آزاد کارگری

 کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری
 انجمن دفاع از کارگران اخراجی و بيکار سقز

 شورای زنان

 قطعنامه مشترك روز جهاني كارگر
 )تشکل های کارگری ايران(  

 
اول ماه مه روز همبستگی بين المللی طبقه کارگر و روز اعتراض جهانی                              

در اين روز ميليونها کارگر در            .  کارگران به فقر و فالکت و نابرابری است               
سراسر جهان دست از کار می کشند، خيابانها را به تسخير خود در می آورند  و                   
با اعالم خشم و انزجار از مصائب بی شماری که نظام سرمايه داری بر بشريت                  
تحميل کرده است،  رهائی از ستم و استثمار و بر پائی دنيائی بهتر را فرياد                              

 .ميزنند
طنين اعتراض به مشقات نظام سرمايه داری و برابری خواهی کارگران در                         
اقصی نقاط جهان در حالی در روز اول ماه مه پهنه گيتی را در برميگيرد که                          
عالوه بر ممنوعيت برگزاری مراسم اين روز در ايران، هم اکنون بسياری از                     

يا به زندان محکوم شده اند و          88کارگران برگزار کننده مراسم اول ماه مه سال           
يا در معرض صدور احکام سنگين قضائی قرار دارند و دهها تن از فعالين و                         
رهبران کارگری به جرم برپائی تشکلهای کارگری و  دفاع از حقوق انسانی شان 

 . در زندانها بسر ميبرند
تحميل چنين ابعاد وحشتناکی از بی حقوقی اجتماعی بر کارگران ايران در                             
شرايطی است که سيستم سرمايه داری ايران پس از گذشت سه دهه از انقالب                       

، دستمزد کارگران را به يک چهارم مبلغ زير خط فقر تقليل داده  و با                     57بهمن  
عدم پرداخت بموقع اين دستمزدها و اخراج و بيکار سازی توده های عظيمی از                 
کارگران و رواج قراردادهای موقت و سفيد امضا شرايط به غايت جهنمی را بر                
ميليونها خانواده کارگری تحميل کرده است و امروزه برای تضمين بيش از پيش               
سود آوری سرمايه با به تعطيلی کشاندن کارخانه ها و طرح قطع يارانه ها در                       
صدد  است تا آخرين لقمه ها برای زنده ماندن ميليونها خانواده کارگری را از                        

 .سفره آنان به جيب صاحبان سرمايه سرازير کند
و سالهای اخير نشان        57اما همانگونه که ما کارگران ايران در انقالب بهمن                  

داديم تاب تحمل اينهمه فالکت و بی حقوقی را نخواهيم آورد و عليرغم زندان و                    
سرکوب، پيشاپيش عموم مردم ايران در مقابل لگد مال شدن بديهی ترين حقوق                   
انسانی خود ايستادگی خواهيم کرد و اجازه نخواهيم داد بيش از اين حق حيات و                   

ما توليد کنندگان اصلی تمامی ثروتها و تعمات              .  هستی ما را به تباهی بکشانند         
موجود در جامعه هستيم و داشتن يک زندگی انسانی مطابق با باالترين                                      
استانداردهای زندگی بشر امروز را حق مسلم خود و عموم توده های مردم ايران              

 . ميدانيم
در اين راستا ما ضمن اعتراض به وضعيت موجود که از روز جهانی کارگر                       
سال گذشته  به اين سو کارگران و عموم توده های مردم ايران را بيش از پيش                        
در معرض سرکوب و تحميل بی حقوقی قرار داده است بر تحقق مطالبات زير                    

 : پای می فشاريم و خواهان تحقق فوری و بی قيد شرط همه آنها هستيم
برپايي تشكل هاي مستقل از دولت و کارفرما، اعتصاب، اعتراض،                                   -1

راهپيمائی، تجمع و آزادي بيان حق مسلم ما است  و اين خواسته ها بايد بدون قيد                   
و شرط به عنوان حقوق خدشه ناپذير اجتماعي آارگران و عموم مردم ايران به                   

 رسميت شناخته شوند
هزار   303و حداقل دستمزد    )  هدفمند کردن يارانه ها     (ما طرح قطع يارانه ها  -2

تومانی را تحميل مرگ تدريجی بر ميليونها خانواده کارگری ميدانيم و خواهان                   
توقف فوری طرح قطع يارانه ها و افزايش حداقل دستمزدها به يک ميليون تومان 

 هستيم
و بي هيچ عذر و بهانه اي پرداخت            "  دستمزدهاي معوقه آارگران بايد فورا        -3

شود و عدم پرداخت آن بايستي به مثابه يك جرم قابل تعقيب قضائي تلقي گردد و                   
 خسارت ناشي از آن به آارگران پرداخت شود

اخراج و بيكار سازي آارگران به هر بهانه اي بايد متوقف گردد و تمامي                          -4
آساني آه بيكار شده و يا به سن اشتغال رسيده اند و آماده به آار هستند بايد تا                            
زمان اشتغال به آار از بيمه بيكاري متناسب با يك زندگي انساني برخوردار                          

 شوند
ما خواهان محو قراردادهاي موقت و سفيد امضاء، تامين امنيت شغلي                             -5 

آارگران و تمامی مزد بگيران ، رعايت باالترين استاندارد های بهداشت و ايمنی              
 کار و بر چيده شدن تمامی نهادهای دست ساز دولتی از محيطهای کار هستيم

ما خواهان لغو مجازات اعدام و آزادی فوری و بی قيد و شرط ابراهيم مددی                   -6
، منصور اسالو ، علی نجاتی و کليه فعالين کارگری و ديگر جنبش های اجتماعی 

 .و اعتراضی از زندان و توقف پيگرد های قضايی عليه آنان هستيم 
ما ضمن محكوم آردن  هر گونه تعرض به اعتراضات کارگری و  -7

 اعتراضات مردمی،  اعتراض به هر گونه بی حقوقی و ابراز عقيده  را حق مسلم 
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 مصاحبه ها و مقاالت

است، حال آنکه ديدگاه دوم برای قانون " ابزاری و تشريفاتی"جمهوريت نگاهی 
 .و جمهوريت اعتبار واقعی قائل است

ديدگاه سوم و چهارم نيز اگرچه هردو به دموکراسی و حقوق بشر و سکوالريسم  
فی الجمله باور دارند، اما در ديدگاه سوم تقدم با دموکراسی است و با اسالم 
دموکراتيک هم در صورت برخورداری از اکثريت و رعايت حقوق اقليت 

حال آنکه در ديدگاه چهارم مطالبه اصلی با سکوالريسم است و  .مشکلی ندارد
از اين ديدگاه شرط فعاليت در حوزه . اسالم دموکراتيک کوسه ريش پهن است

عمومی بويژه حوزه سياسی و باالخص دولت رها کردن باورهای دينی در اين 
 .عرصه هاست

به نظر می رسد ديدگاه قانونی ديدگاهی واقع گرايانه است؛ و ديدگاههای  
دموکراتيک و سکوالر ديدگاههائی ايده آل گرايانه هستند، به اين معنی که بيش از 

آنچه به امکان تحقق ديدگاههايشان با توجه به شرائط ايران بيانديشند، در مقام 
 .بيان رأی خود در برابر انحصار طلبی ديدگاه اول هستند

 
 ديدگاه رسمی: ديدگاه اول

اين . نخستين ديدگاه رأی رسمی نظام جمهوری اسالمی درباره قانون اساسی است
ديدگاه که توسط حضرت آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی نمايندگی می 
: شود نگاهی ابزاری به قانون اساسی دارد و در حقيقت يک اصل بيشتر ندارد

واليت مطلقه فقيه مايه مشروعيت نظام، صحت دينداری و ". اصالت رهبری"
بدون اعتقاد و التزام به آن انحراف و سقوط حتمی . سعادت دنيا و آخرت است

 .است
باالتر از قانون اساسی . مشروعيت قانون اساسی برخاسته از ولی فقيه است 

قانون اساسی کف اختيارات ولی فقيه را تبيين کرده . رهبر و منويات وی است
بعبارت ديگر برای رهبر اختيارات سياسی ديگری غير از آنچه در قانون احصا 

برخی اصول قانون اساسی اگر چه ظاهرا توسط مردم . شده است وجود دارد
وضع شده اما هيچ اراده بشری ولو اکثريت يا تمام شهروندان باالتفاق توان تغيير 

 .آن را ندارد و آن اصول مربوط به اسالميت و واليت فقيه است
شورای نگهبان در تفسير قانون اساسی اختيارات مطلقه دارد و با توجه به ملکه  

عدالت و اجتهاد اعضای آن و نظارت مقام رهبری بر آن اشتباه کردن در 
قاموسش بی معناست و برای شکايت از آن هيچ مرجع قانونی پيش بينی نشده 

واضح است که در تعارض نظر رهبری يا فقهای شورای نگهبان که  .است
. منصوب ايشان هستند با مراجع تقليد تقدم با نظر رهبر و منصوبان ايشان است

مراجع تقليد . اصوال مراجع تقليد در حوزه عمومی حق صدور حکم و فتوا ندارند
 .مجازند در حوزه خصوصی برای مقلدانشان فتوا صادر کنند

نظام حق دارد عمل به هر تعداد از اصول قانون اساسی را عمال به دليل  
نظام حق دارد انتخابات مجلس . مصلحت نظام موقتا يا برای هميشه متوقف کند

مهم . شورا، رياست جمهوری و خبرگان را مطابق مصلحت نظام مهندسی کند
انتخابات . رعايت منويات رهبری است و وظيفه مردم بيعت با معظم له است

اصوال اراده ملی اگر در مغايرت . معنائی جز بيعت و تجديد عهد با رهبری ندارد
 .با اراده ولی امر باشد ترديدی در بطالن آن نيست

اعالميه جهانی حقوق بشر و ديگر ميثاقهای بين المللی اگر با شرع انور و آراء  
کال حقوق شهروندی تا . ولی فقيه مغايرت داشته باشد از حيز انتفاع ساقط است

 .آنجا محترم است که با برداشت ولی فقيه از شرع انور تعارضی نداشته باشد
قانون اساسی و غير آن . آنچه مايه سعادت دنيا و آخرت است نظر ولی فقيه است

نيز مادامی که مورد تاييد مقام عظمای واليت است مالک عمل است و به 
تفاسيری متفاوت با تفسير . مجردی اينکه از چشم معظم له بيفتد بی اعتبار است
 .منصوبان ايشان در شورای نگهبان نيز مردود است

حکومت مطلقه ( 4از اين ديدگاه مهمترين اصول قانون اساسی يعنی اصل  
، )موازين اسالمی به تشخيص فقهای شورای نگهبان بر کليه قوانين و مقررات

 110و  57و  5اصول ) نظارت شورای نگهبان بر کليه انتخابات) 99اصل 
 .(واليت مطلقه فقيه و اختيارات آن(
اصولی از قانون اساسی که ظاهرا حاکی از دموکراسی و جمهوريت است می  

بر اين اساس جمهوری اسالمی . بايد در هماهنگی با اصول فوق تفسير شوند
جمهوری اسالمی يعنی حکومتی که اکثريت آن . معادل حکومت اسالمی است

يک بار برای هميشه حکومت اسالمی را پذيرفته اند و در حقيقت به وظيفه 
 .شرعی خود عمل کرده اند

هر گونه مخالفت با . با وجود واليت فقيه چنين حکومتی انحراف ناپذير است 
چنين حکومتی مخالفت با خدا و رسول و ائمه است و اقدام برای اصالح آن در 

نام واقعی چنين حکومتی جمهوری والئی يا . حکم جنگ نرم با اسالم است
قانون و جمهوريت و انتخابات دائر مدار قبول رهبر . حکومت واليت مدار است

 است، اگر رهبر اين امور را صالح نداند هيچ اعتباری ندارند

 چه بايد كرد؟“ قانون اساسي جمهوري اسالمي”با 
 محسن کديور 

  
قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران مهمترين سندی است که مناسب است همه 

دوستداران اعتالی ايران درباره آن اظهار نظر کنند و نسبت فعاليتهای خود را با 
نظام جمهوری اسالمی مخالفانش را به تمّرد از . آن در عمل مشخص سازند

قانون متهم می کند، در مقابل مخالفان و منتقدان نيز مهمترين ويژگی نظام را 
اجرای "انحراف از مدار قانون اساسی دانسته و محور مطالبات جنبش سبز را 

البته در ميان مخالفان برخی نيز قانون . اعالم می کنند" بی تنازل قانون اساسی
 .اساسی را مانع جنبش آزادی خواهی مردم ايران می دانند

در . را پشت سر گذاشته است" مرحله تکوين"جنبش سبز در دهمين ماه حياتش 
به اعالم مخدوش نتايج انتخابات " رأی من کجاست؟"مرحله مقدماتی با شعار 
با اعالم نظر زودهنگام رهبر جمهوری اسالمی موج . جمهوری اعتراض شد

سرکوب تظاهر کنندگان بی دفاع توسط . اعتراضات مردمی به سوی وی برگشت
ماموران مسلح و فشار فزاينده قوه قضائيه بر معتقدان و معترضان به کشته شدن 
دهها جوان بيگناه و دستگيری دهها هزار و صدور احکام سنگين زندان فعاالن 

احزاب اصالح طلب، روزنامه نگاران و خرده جنبشهای دانشجوئی و زنان 
 .ادامه يافت 1388بهمن  22اين روند تا . انجاميد

اقتضای . از اواخر سال گذشته شمسی جنبش سبز پا به مرحله تازه ای گذاشت
مرحله جديد يافتن تاکتيکهای جديد با توجه به شيوه خشن مقابله کودتاگران و 

مرحله مقاومت "اين مرحله را می توان . سارقان رأی مردم با معترضان است
اين مرحله با برگزاری . ناميد" مدنی نامحدود بر مطالبات محدود قانونی

تا برگزاری اين . چهارمين همه پرسی در جمهوری اسالمی به پايان خواهد رسيد
همه پرسی تاريخی که آحاد ملت ايران نظرش را درباره آينده سياسی کشورش 

خواهد داد، قانون اساسی جمهوری اسالمی مهمترين سند احتجاج مخالفان با 
 .ارباب قدرت است

) 1388دی  30" (جنبش سبز در چهار راه جمهوری"اين مقال ادامه نوشتار  
 .است

 
 چهار ديدگاه اصلی در مواجهه با قانون اساسی

  
محوريت قانون اساسی در صدر مطالبات اين مرحله جنبش سبز مناقشات 

فراوانی را به همراه دارد و مسئله به اين سادگی که در آغاز به نظر می رسد 
برای درک اين دشواری چاره ای جز تمايز چهار ديدگاه اصلی در  .نيست

از اين چهار ديدگاه به اختصار . مواجهه با قانون اساسی و تحليل هر يک نيست
ديدگاه رسمی، ديدگاه قانونی، ديدگاه : می توان با عناوين ذيل ياد کرد
 .دموکراتيک، ديدگاه سکوالر

اما به نظر می رسد اين . البته می توان به ديدگاههای ديگری هم اشاره کرد 
چهار ديدگاه مهمترين ديدگاههای موجود در ميان ايرانيان داخل و خارج را 

 .نمايندگی می کنند
و " واليت مطلقه فقيه"ديدگاه رسمی، ديدگاه نظام جمهوری اسالمی است که  

 .حفظ آن را به هر قيمتی بزرگترين مطالبه خود می داند
ديدگاه قانونی ديدگاه آن دسته از منتقدان جمهوری اسالمی است که اعتراضات  

اجرای بی "تدارک ديده اند و " جنبش سبز"مردمی يک سال اخير را با عنوان 
 .را وجهه نظر اصلی خود می دانند" تنازل قانون اساسی جمهوری اسالمی

ديدگاه دموکراتيک ديدگاهی است که قانون اساسی جمهوری اسالمی را به دليل  
در براشتن نهاد ضددموکراتيک واليت مطلقه فقيه قابل دفاع نمی داند و 

 .دموکراسی و حقوق بشر را در صدر مطالبات خود می شمارد
معتقد ) دموکراسی و حقوق بشر(ديدگاه سکوالر عالوه بر مطالبات دسته سوم  

است که سکوالريسم در صدر مطالبات مردم ايران است و تنها راه رهائی 
خصوصی کردن دين، ابتناء حوزه عمومی بر امور کامال عرفی و حقوق مشابه 

 .برای همه اديان است
در زمينه جمهوريت، دموکراسی . اين چهار ديدگاه در مواردی هم پوشانی دارند 

 .و حقوق بشر سه ديدگاه اخير موارد اشتراک فراوانی دارند، با شدت و ضعف
از نوعی حقوق بشر و دموکراسی حداقلی دفاع می کند، حال ) قانونی(ديدگاه دوم 

آنکه ديدگاه سوم و چهارم به نوعی حقوق بشر و دموکراسی حداکثری باور 
 .دارند

اگرچه دو ديدگاه اول و دوم هر دو به ظاهر . اين چهار ديدگاه از هم متمايزند 
قانون اساسی و جمهوری اسالمی را باور دارند، اما رويکردشان به قانون 

 ديدگاه اول نگاهش به قانون و . اساسی و جمهوری اسالمی بسيار متفاوت است
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 .از استبداد دينی اقدام کرد.
با عنايت به اينکه قانون اساسی از تعارض درونی رنج می برد، در تعارض  

حقوق مردم با نوعی حکومت فردی يکه ساالر می بايد با اتکا به عقبه قدرتمند 
مردمی تفسيری حقوقی و اخالقی از بخش غيردموکراتيک قانون اساسی را بر 

بخصوص آنکه اسالم رحمانی با نظارت نهادينه بر قدرت سياسی و . کرسی نشاند
اسالم علوی و حسينی هرگز استبداد دينی و . محدوديت آن کامال سازگار است

 .يکه ساالری بنام تشيع را برنمی تابد
تمسک به قانون اساسی مطالبه ای حداقلی و کف سالئق گوناگون منتقدان وضع  

اگر جنبش توانی بيش از اين داشت ممکن بود اصالح را از کانون . موجود است
فساد نظام آغاز کرد، اما تکيه بر قانون اساسی بهترين زمينه ساز جراحی بزرگ 

افتادن در دام مطالبات . جمهوری اسالمی از غده سرطانی استبداد دينی است
حداکثری که در تاب و توان فعلی جنبش نيست، يا اصوال با فرهنگ و ارزشهای 
اسالمی مورد قبول اکثريت ملت ايران سازگاری ندارد، زمينه را برای سرکوب 

بيشتر مبارزان از سوی حاکمان و در نتيجه نااميدی و يأس نسل جوان از عدم 
 .موفقيت جنبش فراهم می کند

يکی از پايه های نظام : از اين منظر در قانون اساسی نکات زير برجسته است 
نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه "جمهوری اسالمی مطابق اصل دوم 

محو هرگونه استبداد و "بند ششم اصل سوم. است" گری و سلطه پذيری
اصل . را از اهداف جمهوری اسالمی می شمارد" خودکامگی و انحصار طلبی

اصل . را ترسيم می کند" اداره امور کشور با اتکا بر آراء عمومی"ششم بنيان 
هيچ مقامی حق "نهم تفکيک ناپذيری آزادی و استقالل در ايران است و اينکه 

ندارد بنام حفظ استقالل و تماميت ارضی کشور آزادی های مصرح و مشروع را 
راستی آيا با همين يک اصل ." هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب کند

 کارنامه دومين رهبر جمهوری اسالمی نمره مردودی نمی گيرد؟
کف حقوق شهروندی ملت ايران است که توسط  39تا  32و  27تا  22اصول  

اصل . حق حاکميت ملی است 56اصل . حکام جمهوری اسالمی نقض شده است
ممنوعيت حکومت نظامی  79اصل . همه پرسی را به رسميت شناخته است 59
عدالت و آگاهی به مقتضيات زمان و مسائل "شرط فقهای شورای نگهبان . است
به نظارت  99تفسير نظارت شورای نگهبان بر انتخابات در اصل . است" روز

 108اصل . استصوابی برخالف مسلمات علم اصول فقه و دانش حقوق است
 .دست اعضای خبرگان را برای کليه مسائل مرتبط با ايشان باز گذاشته است

اول، : "سه شرط را از جمله شرائط وصفات رهبر برشمرده است 109اصل  
صالحيت علمی الزم برای افتاء در ابواب مختلف فقه؛ دوم، عدالت و تقوای الزم 

برای رهبری امت اسالم؛ سوم، بينش صحيح سياسی و اجتماعی، تدبير، 
 88تير  19بر اساس فتوای ". شجاعت، مديريت و قدرت کافی برای رهبری

مرحوم آيت اهللا منتظری بر اساس موازين فقه جعفری رهبر جمهوری اسالمی 
بر اين . بويژه با اقدامات خالف شرع يک سال اخيرش فاقد هر سه شرط است

خبرگان قانون اساسی . يعنی برکناری وی محقق شده است 111مبنا صدر اصل 
بر اساس انتخابات مهندسی شده جرأت عمل به وظيفه قانونی خود يعنی کشف از 

 .عزل را ندارند
اصولی که . ضوابط دادرسی عادالنه را مشخص کرده است 168تا  165اصول  

تاسيس هرنوع  172بر اساس اصل . هرگز در جمهوری اسالمی اجرا نشده است
ممنوع  -به استثنای دادگاه نظامی برای پرسنل نيروهای مسلح  - دادگاه ويژه

 .است
اگر جامعه مدنی و احزاب قوی باشند، با عنايت به اصول متعدد قانون اساسی  

 .که به مهترين آنها اشاره شد، رهبر جرأت تجاوز به حقوق ملت را نخواهد کرد
جنبش سبز در مقام احيای اين اصول بر زمين مانده قانون اساسی است که نتيجه 

 .آن به راه افتادن دموکراسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی است
 

 اصول پايه ديدگاه قانونی
  

با توجه به توضيحات فوق می توان ديدگاه قانونی را در اصول و ضوابط زير 
 :خالصه کرد

اول، جمهوری اسالمی از وعده های اوليه در صدر انقالب اسالمی و پايه های 
ترسيم شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی و مبانی اسالم رحمانی بشدت 

منحرف شده است و به لحاظ کارشناسی و کارآمدی نيز در وضعيتی کامال 
 .نامطلوب بسر می برد

 .در صدر مطالبات ملت ايران قرار دارد" اجرای بی تنازل قانون اساسی"دوم، 
 :به اين معنی که

اوال در متن اين قانون حداقلی از ضوابط دموکراتيک و حقوق بشری و مبانی 
 .اسالم رحمانی يافت می شود

وقتی مشروعيت قانون به رهبری است، واضح است که نمی توان به استناد اين 
قانون رهبری که مؤيد به تأييدات خاصه حضرت صاحب االمر شمرده می شود 

 .ارزيابی يا نقد يا نصيحت کرد
 

 ديدگاه قانونی: ديدگاه دوم
 .دومين ديدگاه به فراگيرترين بخش معترضين ديدگاه اول اختصاص دارد

البته معترضين . نيز تعبير کرد" جنبش سبز"ديدگاهی که می توان از آن به 
طيف متنوعی از آراء را در بر می گيرد ) ديدگاه رسمی يکه ساالر(ديدگاه اول 

از ديدگاه قانونی و دموکراسی حداقلی تا ديدگاه دموکراتيک حداکثری و ديدگاه 
بخشی از باورمندان دو ديدگاه اخير نيز می کوشند تا خود را نماينده . سکوالر

بر اساس بيانات سخنگويان جنبش سبز در ايران که . جنبش سبز معرفی کنند
مقبوليت ملی دارند ديدگاه دوم را به انتساب به جنبش سبز صائب می دانم، با اين 

 .توضيح که ال مّشاح فی االصطالح
اما چرا ديدگاه دوم را قانونی ناميدم، به اين دليل که جنبش اعتراضی اخير مردم  

و سپس بزودی " رأی من کو؟"ايران با تکيه بر يک مطالبه قانونی شکل گرفت 
معتقدان اين  .به مطالبه درجه اول آن ارتقا يافت" اجرای بی تنازل قانون اساسی"

ديدگاه بر اين باورند که مطالبات ارزنده ای از قبيل اسالم رحمانی، مردم 
ساالری، حقوق بشر و حقوق شهروندی، احترام به حقوق اقليتهای مذهبی و 

قومی و نيز مدارا و تکثر آراء همگی از طريق اجرای قانون اساسی و تفسيری 
 .حقوقی و دموکراتيک از آن امکان پذير است

يک انتخاب " اجرای بی تنازل اصول قانون اساسی"از اين منظر استراتژی  
برای . واقع گرايانه با توجه به محدوديتهای فرهنگی، سياسی و امنيتی ايران است

کسی که در شرائط خفقان و سرکوب مبارزه می کند تمسک به قانون اساسی 
اگر قرار نيست بار ديگر انقالب تجربه . حصنی حصين و سنگری محکم است

شود، و اگر بناست اصالح طلبانه و با پرهيز از خشونت و به شيوه مسالمت آميز 
به اصالح کشور اقدام شود بيشک استفاده از ظرفيتهای قانون اساسی کم هزينه 

 .ترين و باصرفه ترين راه است
 .معنای اين سخن اين نيست که قانون اساسی وحی منزل است يا فاقد اشکال است 

به بيان . برعکس، ديدگاه دوم مشروعيت قانون اساسی را از آراء مردم می داند
قانون اساسی سقف اختيارات مقامات . ديگر قانون اساسی فوق نظام و رهبر است

مقامات جمهوری اسالمی اختيارات سياسی ديگری . را تبيين کرده نه کف آنرا
 .غير از آنچه در قانون احصا شده است ندارند

اين اصول توسط مردم . قانون اساسی با رأی مردم جزءًا يا کًال قابل تغيير است 
. وضع شده، همانها هم هر زمان اراده کردند می توانند کال يا جزءًا تغييرش دهند

در استثناها و تبصره های  –شورای نگهبان  –مفسران رسمی قانون اساسی 
قانونی که مسئله به موازين شرع و مبانی اسالم و اصول و ضوابط مذهب 

موکول شده، عمال در بسياری موارد موازين اسالم را بر خالف ضوابط مسلم 
اسالمی تفسير کرده اند به عنوان مثال تفسير نظارت به نظارت استصوابی، وقتی 

مراجع تقليد و استوانه های فقاهت از قبيل آيت اهللا منتظری اين تفاسير شورای 
نگهبان را به لحاظ شرعی مردود اعالم می کنند، واضح است که اين نظام است 

 .که از ضوابط شرعی عدول کرده است نه منتقدان و علمای مخالف
نمی . تفسير قانون اساسی بر خالف روح و جهت گيری کلی آن مجاز نيست 

توان برخی اصول قانون اساسی را به گونه ای تفسير کرد که برخالف اصول 
اگر بسياری از . حاکی از اهداف عالی نظام مصرح در خود آن قانون باشد

عالمان دين و فقيهان و نيز اکثريت شهروندان از تفسير مفسران رسمی قانون 
ناراضی باشند، معنای اين سخن همان استنتاج  –يعنی شورای نگهبان  –اساسی 

 ."اين رژيم نه جمهوری است نه اسالمی: "تاريخی اعلم فقيهان قم است
مثال اصول مدافع حقوق شهروندی  –زمانی که بخشی از اصول قانون اساسی  

توسط حکومت به طاق نسيان سپرده شد مهمترين وظيفه شهروندان  – ملت
پافشاری بر احيای اين اصول از طرق مسالمت آميز از جمله تظاهرات خيابانی 

با توجه به اينکه نهادهای پيش بينی شده در قانون اساسی به عنوان تجلی . است
اراده ملی عمال توسط حکومت به نحوی مهندسی شد که اراده ملی در البالی 

دستگاه ديوانساالری حکومتی ِله شده، به نحوی که محصول انتخابات مجلس و 
شوراها و رياست جمهوری و خبرگان اسما منتخب ملت و رسما منصوب 

حکومت باشند، ارتقای سطح آگاهی های عمومی و مبارزه قانونی برای 
 .بازگردان نظام از انحراف بنيادی اقدامی اخالقی و دينی است

با توجه به اينکه برخی اصول قانون اساسی با برخی برداشتها از پاره ای اصول  
آن در ارتباط با مديريت کالن کشور با قوانين آمره ای از قبيل اعالميه جهانی 

حقوق بشر و ميثاق بين المللی مدنی سياسی که اتفاقا حکومت ايران آنها را امضا 
کرده و بر اساس موازين حقوق بين الملل موظف به رعايت آنهاست معارض 

 است، در نخستين زمان ممکن می بايد برای اصالح قانون اساسی و پاکسازی آن 



14 

 1389ارديبهشت ماه   7

اصول اين ديدگاه را می توان چنين صورت بندی . ديدگاه سوم بسيار نزديک است
 :کرد

 .اول، سکوالريسم در صدر مطالبات ملت ايران است 
دموکراسی غيرسکوالر امری بی . دوم، سکوالريسم از دموکراسی الينفک است

 .تالش برای سازگاری اسالم و دموکراسی کوششی عبث است. معناست
سوم، قانون اساسی جمهوری اسالمی به دليل دخالت دادن دين در دولت و 

راه اصالح آن خلع يد مطلقه از دين در . سياست و عرصه عمومی فاسد شده است
عرصه عمومی و خصوصی کردن دين و تاسيس يک حکومت کامال سکوالر 

 .است
کليه  .از اين ديدگاه اشکال قانون اساسی تنها واليت فقيه و شورای نگهبان نيست 

اصولی که اسالم و تشيع را به عنوان دين و مذهب رسمی به رسميت شناخته 
است، يا اصولی از حقوق ملت که با استثناهائی از موازين اسالمی يا ضوابط 

غيرقابل قبول  –يعنی اکثر اصول قانون اساسی  –شرعی تبصره خورده است 
حتی پيش نويس قانون . اين قانون و رژيم مبتنی بر آن اصالح شدنی نيست .است

اساسی هم اگرچه مبتنی بر واليت فقيه نبود، اما اسالم و تشيع را به عنوان دين و 
مذهب رسمی پذيرفته بود، بنابراين بی طرفی نسبت به اديان و مذاهب را نقض 

 .کرده بود
درصد  98ولو در کشوری با اکثريت بيش از  -منوط کردن تصويب يک قانون  

به عدم مخالفت با شرع حتی اگر هيأت بررسی کننده فقيهان منتخب  -مسلمان
نگاه قانون . نمايندگان مردم در مجلس باشند با اصول سکوالريسم سازگار نيست

بايد يکسان باشد و پيروان اين ) از اسالم تا بهائيت(اساسی به همه اديان و مکاتب 
اديان و مکاتب بايد از امکانات مساوی در تبليغ و ترويج و تعليم مرام خود 

 .برخوردار باشند
از منظر ديدگاه چهارم اشکال اصلی جمهوری اسالمی استبدادی بودن آن نيست،  

هر . بلکه استبدادی بودن آن ناشی از دينی بودن آن است. دينی بودن آن است
اگر فريب اصالح جمهوری اسالمی از طريق . رژيم دينی استبدادی می شود

اجرای بی تنازل قانون اساسی آنرا بخوريم، اصالح بنيادی امور را به تاخير 
اگر بپنداريم که اسالم با دموکراسی امکان سازگاری دارد، همانند اين . انداخته ايم

با عناوينی از قبيل . است که بگوئيم ديکتاتوری با ليبراليسم توان جمع شدن دارد
اسالم همانند هر دين . اسالم رحمانی می خواهند چهره خشن اسالم را بزک کنند

تنها ره رهائی سکوالريسم است . ديگری در ذات خود با دموکراسی متضاد است
 .و ورود دين در عرصه عمومی ام الفساد تمام تباهی هاست

گفتنی است که سکوالريسم انواعی دارد، از سکوالريسم ذهنی تا سکوالريسم  
عينی؛ و سکوالريسم عينی نيز رويکردهای مختلفی دارد از جدائی نهاد دين از 

، حوزه سياسی، جامعه مدنی تا عرصه (government) ، دولت(State) نظام
سکوالريسم (برخی از انواع آن . بيشک اين انواع حکم يکسانی ندارند .عمومی
برخی از رويکردهای سکوالريسم عينی . به نظر نگارنده مخدوش است) ذهنی

 قابل دفاع است، در عين اينکه فعاليت دولت) جدائی نهاد دين از نظام(
(government) حزب، انجمن غير دولتی با هويت دينی به شرط رعايت ،

تفصيل اين اجمال در مقالی . ضوابط دموکراتيک را ممنوع دانستن موجه نيست
 انشاء اهللا. ديگر خواهد آمد

قانون اساسی جمهوری اسالمی در تعارض با تمامی انواع سکوالريسم اعم از  
جدائی نهاد دين (مطرح کردن نوع موجه سکوالريسم . موجه و غيرموجه است

به لحاظ مقدورات ابتدا اجرای اصول . در اولويت مطالبات ملت نيست) از نظام
مغفول قانون اساسی و تفسير حقوقی و دموکراتيک از اصول غير دموکراتيک 

در مرتبه دوم اصالح قانون اساسی از اصول غيردموکراتيک . آن قرار دارد
 .می رسد) به معنای موجه آن(در مرتبه سوم نوبت به سکوالريسم . است

مشکل رويکرد چهارم اوال عدم تفکيک بين رويکردهای مختلف و گاهی انواع  
مختلف سکوالريسم و ثانيا عدم اولويت اين مطالبه در ميان مطالبات مقدور ملت 

 .ايران است
   

 جنبش سبز و قانون اساسی: کالم پايانی
  

 :اصالح نظام سياسی در ايران مراحل زير را در پيش دارد
اجرای اصول برجامانده قانون اساسی که برآورنده حقوق بشر و دموکراسی 

 حداقلی است 
تفسير حقوقی و دموکراتيک از ديگر اصول قانون اساسی با پشتگرمی اقتدار 

 جامعه مدنی جوان ايران 
اصالح قانون اساسی و پاکسازی کردن آن از اصول غيردموکراتيک از قبيل 

 واليت فقيه 
  

ثانيا، با اقتدار جامعه مدنی اصول ديگر مندرج در قانون فعلی توان ايجاد مانع در 
 .برابر اراده ملی را نخواهند داشت

سوم، درباره آينده نظام و اصالح قانون اساسی در مراحل بعدی از طريق همه 
 .پرسی تصميم گيری خواهد شد

در اصل دوم . اين ديدگاه در هر سه اصل خود با رويکرد اول در تعارض است
در اصل سومش نيز با دو ديدگاه . خود با ديدگاه سوم و چهارم اختالف جدی دارد

 .اخير تفاوت دارد زيرا آنها رفراندم را فوری ترين مطالبه ملی می شمارند
  

 رويکرد دموکراتيک: ديدگاه سوم
  

اين ديدگاه که به بخشی از معترضين جمهوری اسالمی متعلق است، عمال اصول 
 :و ضوابطی دارد

 .اوال، دموکراسی و حقوق بشر را در صدر مطالبات مردم ايران می داند
ثانيا، تحقق اين مطالبات را از طريق قانون اساسی جمهوری اسالمی به دليل 

 .ابتناء آن بر اصل ضد دموکراتيک واليت مطلقه فقيه و لوازم آن ممکن نمی داند
 .در نخستين فرصت بايد رفراندم برگزار شود و تکليف آينده نظام مشخص شود

ثالثا، اگر چه به برخی انواع سکوالريسم باور دارد، اما آنرا در صدر مطالبات 
 .خود برنمی شمارد و حداقل برای موقعيت فعلی ايران تجويز نمی کند

در . ديدگاه دموکراتيک در نخستين اصلش با رويکرد رسمی مرزبندی می کند 
عين اينکه در مقايسه با رويکرد دوم نيز می توان آنرا قائل به دموکراسی 

فاصله ) سبز/ قانونی(در اصل دوم به وضوح از رويکرد دوم . حداکثری ناميد
در اصل سومش نيز تمايز خود را با رويکرد چهارم برجسته می . می گيرد
 .سازد

عمده بحث در امکان عملی . در مطلوبيت دموکراسی و حقوق بشر بحثی نيست 
تحقق دموکراسی حداکثری فراتر از قانون اساسی در شرائط فرهنگی سياسی 

قائالن ديدگاه دوم آنرا ايده آلی غيرمقدور در شرائط فعلی . فعلی ايران است
اما طرفداران ديدگاه سوم آنرا ممکن و مقدور و مطلوب . ارزيابی می کنند
اميدوارم ادله و قرائن کافی برای اثبات اين مدعی از سوی  .ارزيابی می کنند

 .قائالنش اقامه گردد
قانون اساسی و رژيم جمهوری اسالمی . تشريح اصل دوم اين ديدگاه روشن است 

تنها راه باقيمانده برانداختن آن . استعداد اصالح ندارد، از بنيان فاسد شده است
وصله پينه قانون اساسی و مشاطه گری اين رژيم، آب در هاون کوبيدن . است
استبداد دينی با برخورداری از قدرت . تجربه دوران اصالحات کافی است. است

بی حد و حصر قانونی و امکانات فراوان فراقانونی و با اتکا به قدرت نظامی 
. امنيتی و اقتصاد تک محصولی هرگز به هيچ اصالح از درون تن نخواهد داد

 .مشکل ايران رئيس جمهور تقلبی نيست، رهبری مستبد و ديکتاتور است
در قانون مشروطه که شاه قانونا فاقد مسئوليت بود و مقامی تشريفاتی محسوب  

در قانون . می شد، بيش از نيم قرن ايران را در حضيض خفقان فرو برد
جمهوری اسالمی رهبر نه تنها از مسئوليت در برابر نهاد بشری مبری است 

بلکه اختياراتی مطلقه هم داراست، واضح است که چنين استبدادی که پشتگرم به 
 .تلقی خاصی از مبانی دينی است، تا برقرار است کشور روی آرامش نخواهد ديد

بنابراين تجربه تاريخی ترديدی باقی نمی گذارد که با وجود اصل ارتجاعی 
می بايد در نخستين . واليت فقيه هيچ اصالحی در ايران ممکن نخواهد بود

فرصت از اين قانون اساسی استبدادی و اين رژيم فاسد خلع يد کرد و با 
 .برگزاری رفراندم آينده ايران را رقم زد

ضمنا با توجه به شرائط فرهنگی ايران دموکراسی برای آن از نان شب واجب  
را می توان تا مرحله ) جدائی نهاد دين از نهاد سياست(اما سکوالريسم . تر است

با پيش نويس قانون اساسی که در آن اسم و اثری . بعدی جنبش به تعويق انداخت
از واليت فقيه نبود هم می توان با توجه به شرائط خاص ايران به دموکراسی و 

اگر روشنفکران مسلمان می توانند قرائتی دموکراتيک از . حقوق بشر رسيد
اگر توانستند در رقابتی آزاد و . اسالم ارائه کنند بايد به آنها خوشامد گفت

منصفانه از اکثريت برخوردار و حقوق اقليت را رعايت کنند و در زمان مقرر 
قدرت را به شکل مسالمت آميز به منتخب بعدی ملت بسپارند، دينداريشان در 

 .عرصه عمومی هيچ منافاتی با دموکراسی ندارد
يعنی همان  –از اين ديدگاه اصول مربوط به واليت مطلقه فقيه و شورای نگهبان  

نقاط ضعف قانون اساسی  -اصولی که در ديدگاه رسمی نقطه قوت شمرده می شد 
 .به حساب می آيند

 
 رويکرد سکوالر: ديدگاه چهارم

  
 چهارمين ديدگاه که بخش ديگری از معترضين ايرانی را نمايندگی می کند، به 
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بيش تر کميسيونی تشريفاتی است انصراف داد تا جمهوری اسالمی وارد شود، 
از . بدين ترتيب عضويت ايران در کميسيون مقام زن ، قطعی به نظر می رسد

کميسيون برگزيده   سوی ديگر ايران به احتمال زياد به عنوان نايب رئيس اين
چون بر اساس گزارشها اکنون اين معاونت خالی است و انتخابات . خواهد شد

  .فردا نيز برای اين کرسی است
اما اين مساله که فعاالن حقوق بشر از آن به عنوان زد و بند سياسی ياد می کنند 

در گفتگو با فعاالن جنبش زنان " روز. "واکنش های متفاوتی را ايجاد کرده است
  .ايران و هادی قائمی به بررسی جوانب مختلف اين موضوع پرداخته است

  ترفند سياسی
شيرين عبادی، برنده ايرانی جايزه صلح نوبل، عضويت ايران در کميسيون مقام 

با اشاره به " روز"او در گفتگو با . زن سازمان ملل را بسيار بی اهميت می داند
: کناره گيری ايران از کانديداتوری در شورای حقوق بشر سازمان ملل می گويد
دولت ايران برای جلوگيری از يک شکست فاحش سياسی ، درخواست خود را 

پس گرفت و از کشورهای آسيايی درخواست کرد که او را به عنوان کانديدا 
برای کميسيون مقام زن معرفی کنند و در حقيقت اين موضوع يک شکست 

سنگين سياسی برای دولت ايران بود و عضويت در کميسيون مقام زن بسيار بی 
اهميت استد خانم عبادی توضيح ميدهد که برخالف شورای حقوق بشر سازمان 
ملل، کميسيون مقام زن ، هيچ گونه امتيازی در قضاوت درباره عملکرد ديگر 

کشورها و در هيچ زمينه ديگری به دولت ايران نمی دهد و اعضا فقط وضعيت 
حقوق زن در کشورهای ديگر را رصد می کنند بدون اينکه حق قضاوت يا 

  .صدور قطعنامه و يا تهيه پيش نويس آيين نامه ای را داشته باشند
به گفته خانم عبادی، کميسيون مقام زن، يک کميسيون فرعی است که فاقد 

هرگونه اختيارات اجرايی است و عضويت در اين کميسيون ، هيچ گونه مزيت و 
به   ايران در مقابل می تواند اين حسن را داشته باشد . امتيازی به حساب نمی آيد

  .الحاق به کنوانسيون رفع تبعيض از زنان ، ناگزير شود
دولت ايران در : وی با تاکيد بر فاقد اختيارات بودن کميسيون مقام زن می افزايد

کشورهای اسيايی برای عضويت در اين کميسيون رقيبی ندارد و شانس خود را 
برای پوشاندن شکست فاحش خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل امتحان 
ميکند و در حقيقت اينکه اعالم کردند برای عضويت در اين کميسيون از آن 
  .شورا صرف نظر کرده اند يک ترفند سياسی است و مصرف داخلی دارد

  هشدار به تالشگران حقوق زنان
آسيه امينی، روزنامه نگار و فعال جنبش زنان اما از زاويه ديگری به اين 

او از سه جنبه به بررسی موضوع عضويت ايران در . موضوع می نگرد
در جنبه اول، اين مساله يک : می گويد" روز"کميسيون مقام زن پرداخته و به 

ايراد به ساختار کميسيون مقام زن سازمان ملل است که در واقع مانند بسياری از 
يعنی در اصل تنها مبنای . نهادهای بين الملل ، ايرادهای ساختاری جدی دارد

پذيرش عضو در اين کميسيون ، سهميه بندی منطقه ای است نه صالحيت 
عضوی که برای اين کميسيون پذيرفته  54لذا از بين . رفتاری و عملکردی اعضا

می شود، يک صندلی خالی کافی است تا دولتی مثل دولت فعلی ايران که اساسا 
با موضوعی به نام برابری جنسيتی مخالف است و برای تثبيت اين مخالفت از 

هيچ تالشی فروگذاری نکرده، به عنوان يک عضو اين کميسيون ، آن هم در 
  .يعنی تنها کرسی خالی فعلی. جايگاه معاونت رئيس دفتر کميسيون پذيرفته شود

خانم امينی سپس سپس به تالش دولت ايران در سالهای اخير در سطح بين المللی 
: برای توجيه سياست های اين کشور در قبال زنان اشاره کرده و توضيح ميدهد

در سالهای اخيردولت ايران در بسياری از کنفرانس های بين المللی که در حوزه 
زنان مطرح شده ، تالش کرده است با فرستادن افراديکه ، نماينده واقعی جامعه 

مدنی و زنان ايران نبوده و مدافعان سياست های دولت هستند، سياست گذاريهای 
يکی از اين توجيهات، توسل به . توجيه کند  دولت را در خصوص مسائل زنان

فرهنگ بومی و ارزش های مذهبی برای پس زدن خواسته های برابری خواهانه 
زنان ايران بوده است که همواره نمايندگان دولت ايران و برخی سازمان های 

غير دولتی مدافع دولت ايران تالش کرده اند به اسم فرهنگ و سنت و مذهب ،  
نظام پدرساالرانه موجود در ساختارهای سياسی و اجتماعی را خواسته مردم 

لذا حضور دولت ايران به عنوان يک عضو در کميسيون مقام . ايران جلوه دهند 
زن ، اين تهديد را برای زنان ايران و جهان خواهد داشت که يک فرصت بين 

المللی به جای اين که مصروف دموکراسی و برابری جنسيتی شود برای خواسته 
  .های بنيادگرايانه دولت ايران هزينه شود

اين روزنامه نگار از عضويت ايران در کميسيون مقام زن سازمان ملل به عنوان 
اين مساله يک هشدار به سازمان : يک هشدار برای زنان ياد کرده و می افزايد

های زنان و تالش گران حقوق زن در سراسر دنيا است که اگر چه کميسيون مقام 
زن دارای ضمانت اجرايی نيست اما نفوذ تفکر ضد برابری در مجامع بين المللی 

  .را جدی بگيريد

سکوالر کردن (از طريق جداکردن نهاد دين از آن  (state)اصالح نظام سياسی 
، در عين به رسميت شناختن حق فعاليت دموکراتيک با هويت دينی )نظام سياسی
 ، حزب و انجمن غيردولتی (government) برای دولت

بسيار بعيد به نظر می رسد که قبل از هر . اين مراحل در طول هم قرار دارد
انباشته کردن مطالبات و طرح يکباره . مرحله بتوان مراحل بعدی را محقق کرد

هنوز ) از قبيل مرحله چهارم(برخی از اين مراحل . آنها خالف دورانديشی است
جنبش سبز در شرائط . به کار فرهنگی و آگاه سازی عمومی فراوانی نياز دارد

فعلی منحصر به مراحل اول و دوم است و تا اطالع ثانوی دو مرحله اخير را در 
اصوال مراحل سوم و چهارم بدون رفراندم محقق نمی . در دستور کار خود ندارد

 .شود
جنبش سبز مردم ايران به روايت مولدان و نمايندگان برخوردار از اقبال ملی  

اين مطالبات در اجرای اصول . اش مطالباتی حداقلی و استقامتی حداکثری دارد
برجامانده قانون اساسی و تفسير حقوقی و دموکراتيک ديگر اصول آن خالصه 

نه قصد تغيير رژيم دارد و نه مطالبه ) تا برگزاری رفراندم(اين جنبش . می شود
دموکراسی حداکثری يا . ای فراتر از قانون اساسی جمهوری اسالمی دارد
تاب جنبش محدود و توانش . سکوالريسم خارج از مطالبات جنبش سبز است

 .تبيين مطالبات بر اساس ظرفيت جنبش شرط خردمندی است. مشخص است
اگر ترسيم اين قلم از جغرافيای سياسی جنبش سبز صحيح باشد، معنای تلخ آن  

يک " يک کلمه"اين است که ما همچنان همان را می خواهيم که نويسنده کتاب 
همان را می خواهيم که پدرانمان در ". قانون: "قرن و نيم پيش می خواست

تاسيس عدالت خانه و محدوديت قدرت و نظارت : نهضت مشروطه می خواستند
شاه : همان را می خواهيم که مبارزان ملی پيش از انقالب می خواستند. بر آن

همان را می خواهيم که سی و دو سال قبل در جريان  .سلطنت کند نه حکومت
يک . استقالل و آزادی و عدالت و اسالم رحمانی: انقالب اسالمی طلب می کرديم

اينک تجربه های فراوان کسب کرده . قرن و نيم است اجرای قانون می خواهيم
ايم، ما ديگر از سوراخی دوبار گزيده نمی شويم و استبداد را در هر لباسش از 

 .دينی و سکوالر شناسائی می کنيم
زمان . زمان شعار های آتشين و بيان ايده آلهای پرزرق و برق سپری شده است 

اقدامات پيگيرانه و مستمر و استقامتهای بزرگ بر سر مطالبات حداقلی فرا 
نگارنده از نقد آراء خود استقبال . مهم اين است که تا به آخر بايستيم . رسيده است

 .می کند
 جرس: منبع 
 

تالش برای پوشاندن شکست در عضويت کميسيون حقوق بشر 
 سازمان ملل

 كرسي آسيا در كميسيون مقام زن، با زد و بند 
 فرشته قاضی

 
 
 
 
 

خبر کانديداتوری جمهوری اسالمی ايران برای عضويت در کميسون مقام زن در 
حالی منتشر شده است که انتخابات اين کميسيون روز چهارشنبه ، يعنی فردا 

کشور پاکستان که قرار " روز"برگزار می شود و بر اساس گزارش خبرنگار 
بود کانديدای منطقه برای عضويت در اين کميسيون باشد، به نفع ايران کنار 

روز شنبه، سخنگوی وزارت .کشيده و ايران جايگزين اين کشور شده است
خارجه ايران، خبر از انصراف اين کشور ار کانديداتوری در شورای حقوق بشر 

کشورهای   تبادل نظر با بقيه  سازمان ملل داده و گفته بود که اين تصميم نتيجه
آسيايی عضو شورای حقوق بشر بوده و قرار شده ايران عضويت در کميسيون 

با توجه به اينکه چنين نهادی در سازمان .بين المللی حقوق زنان را درخواست کند
ملل وجود ندارد، برخی از اين سخن اين مقام ايرانی به عنوان يک بلوف برای 

پوشش شکست در جلب آرای کشورها برای عضويت در شورای حقوق بشر 
ايران رسما کانديدای عضويت   شد  سازمان ملل ياد کردند اما روز گذشته معلوم

در کميسيون مقام زن شده است و منظور سخنگوی وزارت خارجه ايران از 
کميسيون بين المللی حقوق زنان، همان کميسيون مقام زن سازمان ملل بوده 

حاکيست از آسيا کشورهای ايران و تايلند، " روز"گزارش خبرنگار .است
کانديدای عضويت در اين کميسيون بودند اما زمانی که جمهوری اسالمی احساس 

کرد نخواهد توانست رای الزم را برای عضويت در آن کميسيون مهم به دست 
 آورد به تايلند پيشنهاد داد و در مقابل تايلند از عضويت در کميسيون مقام زن که 
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  .قبال برابری جنسيتی بسيار مخالف با اهداف اين کميسيون است
های سياسی در سطح منطقه، نامزد   به گفته او، ايران توانسته است با زد و بند

  .عضويت در اين کميسيون شود
تالش ايران برای عضويت در کميسيون سازمان های غير : آقای قائمی می گويد

دولتی سازمان ملل و همچنين شورای حقوق بشر اين سازمان با شکست مواجه 
شد و در حقيقت عضويت در کميسيون مقام زن ، هيچ گونه پيروزی برای 

  .ديپلماسی دولت احمدی نژاد محسوب نمی شود
بنا بر اطالعاتی که ما داريم پاکستان است در اين زد و بند   وی توضيح ميدهد که

  .و کرسی خود را با ايران معامله کرده است نقشی اساسی داشته   سياسی
به گفته آقای قائمی، اين عضويت ، هيچ گونه امتيازی يه اسران نمی دهد هر چند 

اهداف کميسيون را تحت تاثير   که دولت ايران تالش خواهد کرد سياست ها و
قرار دهد اما سياست های دولت ايرانچنان با سياست های سازمان ملل د رتضاد 

  .است که مطمئنا در اين در اقليت خواهد بود و راه به جايی نخواهد برد
وی تصريح می کند که دولت ايران اين کرسی را بدون رای گيری تصاحب می 

کند درحالی که برای شورای حقوق بشر ، رای گيری در مجمع عمومی می 
  .و شکست بدی در انتظارشان بود  بود

ز نامزدی در کميسيون مقام زن، باز هم انتخاب ايران، نزديک به يقين خواهد  
  بود

  
 روزآنالين: منبع

 

 افزايش جمعيت و فقر
  اسماعيل گرامی مقدم 

 
 :شده اند  در دهه های اخير کشورهای جهان به طور مشخص به سه دسته تقسيم

) جهان دوم(کشورهای در حال توسعه ) جهان اول(کشورهای توسعه يافته 
و آنچه در اين تقسيم بندی وجه متمايز ) جهان سوم(  وکشورهای توسعه نيافته

توسعه يافتگی . هريک نسبت به ديگری بر شمرده می شود واژه توسعه است
به مفهوم رشد اقتصادی نيست بلکه مجموعه امتيازهای اقتصادی، سياسی "صرفا

اين تعاريف   هر چقدر که از آغاز. واجتماعی در يک جامعه را در بر می گيرد
جهانی فاصله گرفته ايم مرز بندی بين اين سه دسته نيز قابل اندازه گيری تر شده 

کشورهای جهان اول با   به نحوی که می توان امروز با مقايسه. است و می شود
پس از عبور . دو دسته ديگر با اعداد رياضی، سنجش دقيقی از آن به عمل آورد

از نظريههای علمی در خصوص توسعه، سازمان های جهانی نظير بانک 
با تاکيد بر اين مبانی علمی به   جهانی، صندوق بين المللی پول و سازمان ملل

ذيل در خصوص بر جسته ترين ويژگی های توسعه يافتگی و   جمع بندی های
  .توسعه نيافتگی دست يافته اند

افزايش  -3   باال بودن توليد ناخالص داخلی -2    باال بودن رشد اقتصادی -1
کاهش نرخ -6  کاهش نرخ تورم - 5  باال بودن ارزش پول ملی -4  صادرات

کاهش نرخ بی  -9  کاهش نرخ جمعيت -8  کاهش نرخ بيکاری -7سود بانکی 
 سوادی 

همانگونه که مالحظه می شود اين دسته از عالئم توسعه يافتگی از عمده ترين 
آنچه مسلم است پرداختن به . می شود  ويژگی های يک جامعه توسعه يافته قلمداد

با بحث های   همه موارد فوق از حوصله بحث ما خارج است و ناگزير هستيم
مطروحه در خصوص افزايش جمعيت کشور ايران نرخ رشد جمعيت را که 

آن را   جهانی کاهش  و همچنين سازمان های  انديشمندان اقتصادی، اجتماعی
مصداق توسعه يافتگی و افزايش آن را نشانه عقب افتادگی می دانند، بيشتر مورد 

هر چند هنوز حاميان سياست افزايش جمعيت داليل خود را به . کاوش قرار دهيم
برق رسانی، گازرسانی، " طور علمی و پژوهشی اعالم نکرده اند و صرفا 

افزايش تعداد مدارس و دانشگاهها و ديگر خدمات دولتی را نشانه توسعه يافتگی 
خطی ميان افزايش خدمات دولتی و افزايش جمعيت را عامل   دانسته و رابطه

با   البته پرواضح است که افزايش جمعيت هيچ ارتباطی .پيشرفت اعالم کرده اند
افزايش جمعيت " بهتر شدن وضعيت مردم يا توسعه يافتگی ندارد يعنی ضرورتا

منجر به رفاه عمومی مردم نخواهد شد هر چند ممکن است خدمات عمومی ارائه 
در حالی که عکس اين قضيه . شده توسط دولت ها افزايش چشمگيری داشته باشد

ثابت شده است يعنی کاهش جمعيت منتج به بهبود وضعيت افراد يک جامعه شده 
) اسکانديناوی(است که به عنوان نمونه بارز، می توان به کشورهای شمال اروپا 
بلکه نتايج   اشاره کرد اما هنوز جان کالم ما، جالی خاص خود را يافت نکرده،

 هولناک باال بودن نرخ جمعيت با مقوله فقر نسبت مستقيم دارد که محققين و 

  تف سر باال
پروين اردالن نيز از زاويه ای ديگر موضوع عضويت ايران در کميسيون مقام 

سياست دولت ايران هميشه اين : می گويد" روز"وی به . زن را بررسی می کند
بوده که نسبت به فعاليت هايش واکنش ايجاد کند و از طرف ديگر کار خودش را 

  .بکند
وی با بيان اينکه همه دولت ها می توانند خود را برای عضويت در کميسيون 

تناقض در کانديداتوری دولت ايران برای : مقام زن کانديدا کنند می گويد
عضويت در اين کميسيون نيست بلکه تناقض در ساختار خود کميسيون مقام زن 
است که از يک طرف، در خصوص برابری جنسيتی تالش ميکند اما از طرف 

ديگر برای اين کميسيون فرقی نميکند که دولت های عضو به اين مساله توجه 
  .می کنند يا نه

به گفته خانم اردالن، عضويت ايران در کميسيون مقام زن ناقض ساختار اين 
و نشانگر اين است که توجه به برابری جنسيتی ، چندان مساله   کميسيون

استراتژيکی برای اين کميسيون نيست چون در غير اين صورت ، می توانستند 
  .گروههای غير دولتی را نيز در اين کميسيون سهيم کنند

خانم اردالن از اين مساله به عنوان نوعی تف سر باال برای کميسيون مقام زن ياد 
اين نشان ميدهد که سازمان های بين المللی تا چه اندازه، سختار : کرده می گويد

اما در عين حال که اکنون ميدانيم در اين مدت کوتاه، اگر . های نقض کننده دارند
اعتراضاتی شکل بگيردف مانع از عضويت دولت ايران در اين کميسيون نخواهد 
  .شد اما اين اعتراضات می تواند صدای زنان ايران را به عرصه جهانی برساند

اين فعال جنبش زنان سپس با تاکيد بر اينکه ، عضويت دولت ايران در اين 
کميسيون چندان هم وحشتناک و دور از انتظار نيست و هميشه امکان آن وجود 

دولت ايران می خواهد از اين زاويه اعالم کند که در : داشته و دارد می افزايد
حوزه زنان فعال است اما در آن سو شکل های مختلف تبعيض جنسيتی است که 

  .در داخل ايران در حوزه های مختلف شاهد هستيم
به گفته خانم اردالن عضويت دولت ايران در اين کميسيون، در نقد عملکرد ايران 
در جامعه جهانی در خصوص زنانوی می تواند پوئن مثبتی نيز برای فعاالن زن 

  .باشد
به جای اينکه فقط واکنش نشان دهيم می تواينم از اين قضيه به : وی می گويد

  .عنوان يک کنش به نفع زنان و فعاليت های برابری جنسيتی استفاده کنيم
  بنيادگرايی در سازمان ملل

محبوبه عباسقلی زاده از فعاالن جنبش زنان اما اين عضويت را نوعی توهين و 
بي احترامی به آرمان و خواسته های ميليون ها زن ايرانی و آسيايی داشنته و به 

اين کميسيون ارش   درسند پکن متبلور شد که  آرمان هايي: روز می گويد
تا جايي  رژيم ايران در دولت احمدي نژاد  . نظارت بر اجراي آن آرمان هاست

که توانسته با مفاد سند پکن مخالفت کرده و حاضر نشده هيچ نوع پاسخگويی به 
  .تعهدات خود در اجرای اين سند باشد

نگاهی به سخنرانی ها و موضع گيريهای مقامات دولت ايران : وی می افزايد
نشان می دهد که آنها اساسا سازمان ملل و مکانيزم هاي جنسيتی آن را بر خالف 

و حاال جای تعجب است که نمايندگان   ايدئولوژی بنيادگرايي خودشان مي دانند
دولت ايران که واپسگرايانه ترين موضع گيری ها را عليه زنان دارد، 

  .عضو می شود کمسيون مقام زن   در
خانم عباسقلی زاده در عين حال توضيح می دهد که ايران از قاره آسيا در اين 

کمسيون قصد عضويت دارد که متاسفانه از نظر سطح دمکراسی و برابری 
جنسيتی وضع وخيم تری نسبت به ساير قاره ها دارد از بين يازده سهميه آسيايی 

رقابت بين دو  اين کمسيون تنها يک کرسی خالي است که برای تصاحب آن 
انصراف اجباری دولت ايران از  کشور تايلند و دولت ايران بود که بعد از 

تنها گزينه  در شوراي حقوق بشر به نفع تايلند، اين صندلی به عنوان  عضويت 
  .در اختيارش قرار گرفت

به گفته وی، متاسفانه نمايندگان کشورهايی که تا همين ديروز با فشار سياسی 
خود باعث عقب نشيني دولت ايران از نامزدی شورای حقوق بشر شدند حاال در 

اين نشان   .زن سکوت اختيار کرده اند مقابل عضويت ايران در کميسيون مقام 
می دهد که حتی موضوع مهمی مثل مسئله زنان براي نمايندگان سياسي کشورها 

در حالي که هويت اصلی رژيم ها . اهميت کمتری مثال از مسئله تحريم دارد 
حاصل   زن کميسيون مقام   ينيادگرا بر اساس تبعيض جنسيتي ساخته می شود و

رنج جنبش جهاني زنان در چند دهه اخير است و حضور جمهوری اسالمی در 
آن جا به معنای نهادينه کردن بنيادگرايی در سازوکارهای رسمي سازمان ملل 

  .است
  زد و بند سياسی

هادی قائمی ، سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشراما معتقد است که دولت 
 ايران لياقت عضويت در کميسيون مقام زن را ندارد و سياست های اين کشور در 
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 مانيفست فرزاد
  عارف نادری

 
 
 
 
 
 

ی مفاهيمی است که انسان هميشه آرزو و تمنای آن را داشته و  آزادی از جمله
به عبارتی ديگر، آزادی، رويا و آرمان و . برای دستيابی بدان تالش کرده است

اما مهمتر از خواست و فهم آزادی، اراده و . ی انسانهاست ی مشترک همه مطالبه
ی ما در پی  ست که همه طبيعی. جرئت قبول آزادی و صيانت از آزادی است

آزادييم، ليکن خود ما نيز بزرگترين ترس را از آزادی داريم، شايد بدين علت که 
انسان آزاد، نه . هايی آزاد نيستيم خود ما شخصًا در بطن و درون خويش انسان

تنها توان انديشه و آزادانديشی را داراست بلکه قدرت و شجاعت برخورداری از 
پردازد و رنج فهميدن  يعنی بهای آزادی را می. آزادی و زندگی آزاد را نيز دارد

جستن وی از خواست  تواند باعث دوری کند و هيچ مانع و عاملی نمی را تقبل می
ای که مدام تابوها و خطوط قرمز خفقان را شکسته و  به گونه. آزادی باشد

اش جهت تحقق آزادی ارائه  های نوين و متناسب با شأن انسانی راهکار و سياق
  .دهد می

ی عينی انسان  فرزاد کمانگر،معلم، فعال حقوق بشر و حامی محيط زيست، نمونه
فرزاد همچنانکه گذشته و حال او روايتگر و نمايانگر . آزاد و آزاديخواه است

آنست، فردی بوده است که از روياهای آسمانی گذر کرده و منافع و سعادت 
. مشی در پيش گرفته و پيموده است زمينی و اومانيستی را به عنوان آرمان و خط

زيستن کرده  انسانی که سکوت را فرياد نموده و آخرين نفس را سرآغاز دوباره
های مدرسه را با آن  کند و بچه فرزاد، وطن را عشق و سرود و ترانه می .است

دوباره " سرود  –اش  دهد، اقدامی که از ديد سيستم حاکم و نظام آموزشی تعليم می
باور،  زيرا سيستم مرگ. دهد بوی خون و باروت می –“ سازمت وطن  می

را " وجود"و " پرسش"و " عشق"ی  تواند واژه طلبی نمی استشهادی و شهادت
زيرا فرد آزاد و مستقل و صاحب اراده . طاقت بياورد و انسان آزاد را پذيرا باشد

و متضمن انسجام و همبستگی بوده، و در جو اختناق   ای آزاد، شالوده در جامعه
جوامع بسته نيز، ساختارشکن، پويا و در تقابل با تمامی تابوهای مخلوق جباريت 

 .است
ها، در آنطرف ديوارهای قلعه ترس و توحش و  فرزاد در دهشتناکترين سياهچال

تر  پرستی، به شخصيتی بلندآوازه و باالبلندتر از تمامی ديوارها، با اتوريته خرافه
فرزاد . های خوف آنان، تبديل گشت تر از قلعه از خداوندگاران جور و با هيبت

ای متفاوت و سرآغازی برای گذر از  فصلی نوين از زندگی همگی ماست، تجربه
های بسته و  های مرگ، دروازه های دار، گيوتين، جوخه وحشت طناب، چوبه
 .راههای نرفته است

او . گردد شود و در غياب فراموش نمی فرزاد در سلولهای انفرادی محدود نمی
سازد که بار ديگر در کالسهای درسش حضور يابد و  ای می حتی زندان را بهانه

بياموزد و از آرزوها ) ای رقيب)به شاگردان مشتاقش درس عشق و سرود وطن 
او زندان را مکانيسم و فرصتی برای خوانش . اشان بگويد و روياهای ارغوانی
گان کليدی ما، حتی به من و تو تبديل  فرزاد به واژه. سازد خود و خودمان می

شود، زيرا او، ما، و ما اوييم، با همبودنی که  می" ما"است و " خود"گردد، او  می
 .رمز بودن ماست

فرزاد با سکوت نکردن و فرياد شدن در مقابل توحش حاکم، پرده از روی شکوه 
اندازد و با استقامتش،  دروغين دوزخ و جالل کذب بازرگانان بهشت بر می

ها و مواضعش، باری ديگر ضرورت پايبندی و دفاع از آزادی، آزادگی و  نامه
ی  او به ما آموخت که اگر تا ديروز، زندان نقطه. نمايد زندگی آزاد را اثبات می

پايان و قلمرو سکوت و انفعال بود، امروز دقيقًا بالعکس آن، سرآغاز و سرمنشأ 
زندان از ديدگاه فرزاد، مبارزه در قلب دگماتيسم . ست مبارزه و مقاومتی واقعی

حاکم است و معتقد است ما بايستی دليرانه و مصمم در آنجا باشيم و برای افشای 
خشونت و زدودن ترس ناشی از وجود ديوارها و وحشت تلقين شده از دوزخ 

هايشان پای را  های مرگ و سياهچال فروشان اهريمنی، از دوزخ، تونل بهشت
فرزاد هرگز به زندان نرفت و هيچ ميله و حصار و . فراتر نهاده و گذر کنيم

ها و ديوارها پيش  ديواری او را پنهان نساخت، زيرا فرزاد از آنجا و آنسوی ميله
ای گرانسنگ برای تاريخ مبارزاتی نسل ما و فصلی نوين از  ما آمد و تجربه
 ...ها شد رويش جوانه

 هرانا: منبع

را بيشتر از گذشته نگران می کند چرا که ميزان نرخ   پژوهشگران مقوله فقر
رشد جمعيت به دليل تاثيرگذاری مستقيم بر منابع مالی يک کشور به شدت خط 

معتقدند فقر آستانه   اقتصاددانان. فقر را در هر جامعه ای تحريک خواهد کرد
رفاهی است که با تعابير پولی بيان می شود و از همين منظر بازسازی توزيع 

منابع مالی کشورهايی که قسمت اعظم در آمدشان وابسته به منابع طبيعی و 
به ويژه   .ذخاير زيرزمينی است نسبت به کشورهای ديگر را سخت تر می کند

آنکه اصالح توزيع منابع از عوامل کاهنده فقر محسوب می شود و از طرف 
ديگر هنگامی که توزيع منابع مالی يک کشور مواجه با افزايش نرخ رشد 

فقر را دست   زدودن" آنکه مساله را پيچيده تر می کند اساسا  جمعيت می شود
آن را از يک   نيافتنی می کند و اين رابطه سهل و آسان است و می توان نمونه

جامعه کوچکتر يعنی خانواده تا يک کشور يعنی يک جامعه بزرگتر به صورت 
  .تمثيلی عينی ارائه داد

يک ميليون تومان است هر عضو   يک خانواده پنج نفره که دارای در آمد ماهيانه
با . هزار تومان را صرف زندگی خود کند 200اين خانواده در ماه می تواند 

ديدگاه جديد که معتقدند افزايش جمعيت منجربه مرفه شدن جامعه شده است با اين 
 10يعنی اعضای خانواده به  - درآمد ثابت به محض اينکه جمعيت دو برابر شود

هزار تومان کاهش خواهد  100سهم هر نفر به نصف يعنی به  -نفر ارتقا يابد 
واحد قادر به  100يافت و اين به منزله اين است که اعضای خانواده به اندازه 

فراهم آوردن حداقل امکانات اوليه زندگی خود نخواهند بود و به عبارت ديگر 
که معنای آن در   کمبود ونايابی نيازها در اثر کمبود منابع مالی آغاز می شود

حال همين مصداق بارز را می توان به يک روستا، . يک جامعه آغاز فقر است
سخن آخر اينکه . کشور که دارای منابع ثابت مالی است تعميم داد" شهر و نهايتا

رابطه ميان افزايش جمعيت و فقر جزو بديهيات علوم اقتصادی و اجتماعی است 
اگر هر کسی ناگهان  .از يک منطق رياضی برخوردار است 2+2=4و به مانند 

توجه خواهد کرد   اعالم کند که اين منطق رياضی نادرست است مسلما جلب
خواه اين سخن خاستگاه علمی جديدی داشته باشد، خواه به مانند گذشته سخن خلق 

آثار مثبت سياست افزايش جمعيت در ابتدای انقالب، اينک افزايش . الساعه باشد
بلکه تبعات نادرستی آن سياست، ! خدمات دولتی به مانند برق، آب و گاز نيست

 14امروزه در مواردی همچون افزايش افراد زير خط فقر مطلق تارقمی بالغ بر 
ميليون نفر، افزايش  30به ميزان بيش از   ميليون نفر، افزايش خط فقر نسبی

کاهش رشد اقتصادی   تغذيه و»نرخ بيکاری، افزايش نرخ بزهکاری، افزايش سو
در اين ميان شايد حاميان افزايش جمعيت با نگاه سطحی کشور . آشکار شده است

رشد  "چين را به عنوان الگوی مناسب مطرح کنند در حالی که نبايد صرفا
اقتصادی باالی آن را دستاورد افزايش جمعيت دانست چرا که حتی اين رشد 

اقتصادی باال نيز قادر به کنترل آثار مهيب افزايش جمعيت نشده است و هم اکنون 
ميليون نفر در چين با درآمدی کمتر از يک دالر شب را گرسنه تا  200بيش از 

که می خواهند روابط علمی   خوب است کسانی  از اين رو. صبح سپری می کنند
و پژوهشی را به ويژه در مواردی از اين قبيل که مساله ای مسلم و بديهی است 

زير سوال برند داليل خود را به صورت منطقی و مبتنی بر علوم نظری، 
 .ارائه دهند  پژوهشهای علمی و مدل های موفق جهانی

 اسماعيل گرامی مقدم، نماينده سابق مجلس شورای اسالمی
 روزنامه مردم ساالری: منبع
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ای که بدون آن،  تجربه. شدن برای مردان در ايران است بخشی از روند بزرگ
 .شود مرد ايرانی، مرد نمی

در عوض، در آن سوی ديگر، تذکرها و فشار مداوم خانوادگی، اجتماعی و 
های خود،  سياسی برای پوشاندن خود، و بيشتر پوشاندن خود، بدن خود، خنده

شادابی و زيبايی کودکی و نوجوانی و جوانی خود و ذهن و تمايالت و 
روندی . شدن برای زنان در ايران است های خود، بخشی از روند بزرگ خواسته

که اتفاقا شما آقايان، بله همين شما، حتی در آن هم سهيم هستيد؛ حتی اگر 
 .نوجوانی بيش نباشيد

اولين باری که به : لطفا يک بار هم که شده جلو آينه بايستيد و از خود بپرسيد
دختری متلک گفتم کی بود؟ اولين باری که به خواهرم، يا حتی به مادرم، يا 

ات را بکش جلو يا آرايش نکن جلوی  دخترم گفتم روسری ام يا دوست دخترخاله
 هر مرد و نامرد غريبه، کی بود؟

ايد که خيابان را  شما همان مرد و نامرد غريبه: ای نيست شوخی بامزه! بينيد؟ می
کنيد و در عين حال، همان مرد  برای خواهر و مادر و دختر ديگران ناامن می

پوشانيد تا از مرد  محرمی هستيد که زن و خواهر و مادرتان را بيشتر و بيشتر می
و نامرد غريبه محفوظ بمانند و اين عين همان کاری است که همان مرد و نامرد 

غريبه با زن و خواهر و مادر شما و زن و مادر و خواهر خودش به طور 
اصال اينطوری به ! اند مردها اينطوری: برايش هم توجيه داريد. کند همزمان می

و اغلب، با وجود وجه منفی که ! هيزند! هاست چشمشان دنبال زن! اند دنيا آمده
شود، با تسامح عمومی مواجه  اين صفت دارد، وقتی به مردان نسبت داده می

پرستند و اسالم گفته که خودت را  و از آن طرف هم البد مردها ناموس. شود می
و اگر . يابد ای مثبت می و باز هم سرکوب زنان در خانه، جنبه. بپوشان

يا حوصله ! کشی ندارم من حال گشت ارشاد و آژان و آژان: روشنفکرتر باشی
 !حرف مردم را ندارم

ايد و  تهران هم که چيزی غير از اين نگفته که شما گفته »زده فلک«جمعه  خب امام
شوند مردها  آورند، چون باعث می شان فساد می حجابی ها با بی گفته زن: گوييد می

طوری  گيرم دومين جمله را شما اين. آورد و فساد، زلزله می. تحريک شوند
آورد و  بندوباری می گوييد فساد چيز بدی است چون بی گوييد اما مثال می نمی

گيرمان می کند که کم از  کند و انواع باليای اجتماعی را دامن طالق را زياد می
و اگر نبود اين توجيهات، چگونه دايره معيوب آزار جنسی روزانه . زلزله ندارد

زنان توسط مردان و افزايش فشار بر زنان برای رعايت حجاب و عفاف، در 
يافت، بی آنکه اصل داستان  کردن آزار جنسی روزمره تداوم می ظاهرا برای کم

 ديده شود؟
توانيم به گشت ارشاد، به طرح گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، به  چگونه می

سازد  های ارشاد پشتوانه ايدئولوژيک می سخنان امام جمعه تهران که برای گشت
و اين قبيل نقد داشته باشيم، بی آنکه از خودمان بپرسيم چند بار نقش گشت ارشاد 

ايم؟ چند بار با آزار جنسی  مان بازی کرده را در کنترل ذهن و بدن زنان زندگی
گويی، به بازتوليد اين تفکر که زن، يک  پنداشتن عمل متداول متلک زنان، با ساده

سوژه جنسی است که اگر چون مرواريدی در صدف حفظ نشود، به يغما خواهد 
 ايم؟ رفت کمک کرده

دنيای ما : کنيم ها نيستيم که دنيا را به زن و مرد تقسيم می بينيد؟ اين ما فمينيست می
گوييد، ما  شما متلک می: که به دنيا بياييم، تقسيم شده است کامال و از قبل از اين

 .رويم کنيد، ما در حجاب می شنويم؛ شما ما را در حجاب می متلک می
ای زن و  بندی، انکار آن نيست؛ تکرار جمله کليشه راه از ميان بردن اين تقسيم

دموکراسی روزی . کند مرد هر دو انسانند و فرقی ندارند، مشکلی را حل نمی
آغاز خواهد شد که شما، بله شما آقايان ياد بگيريد نه فقط جلو آينه بلکه در منظر 
عموم، به جای دفاع از حقوق زنان به مثابه امری بيرونی و انتزاعی، از تجربه 

سخن بگوييد و نقشی که  »مرد«به عنوان يک  »خود«واقعی، درونی و زمينی 
 .ايد را به نقد بکشيد آميز موجود داشته در بازتوليد ساختارهای تبعيض

هايی  شود و نه از آدم دموکراسی و حقوق بشر، از هر يک از ما شروع می
انتزاعی، که بايد خودشان، نگاهشان و رفتارهايشان را اصالح کنند تا ايران 

 .کردن باشد جايی بهتر برای زندگی
تا آن زمان که اميدوارم چندان دور نباشد، راستش من چندان فرقی بين 

بالغ ديروز و مردان طرفدار  االسالم صديقی با هر يک از پسران تازه حجت
کم در آنچه هست  بينم؛ غير از اينکه او دست حقوق بشر و حقوق زنان امروز نمی

 .رو تر است گويد، يک و آنچه می

 حقوقدان و فعال حقوق زنان  -شادي صدر 
 شادی صدر

 
 
 
 
 
 
 

 
توان در ايران پسری تازه به سن بلوغ رسيده بود و بزرگ و بالغ  نگوييد که می

شدن برای  اغراق، اين بخشی از روند بزرگ شد، بی آنکه به زنان متلک گفت؛ بی
  .شود ای که بدون آن، مرد ايرانی، مرد نمی تجربه. مردان در ايران است

 شادی صدر 
شادی صدر، حقوقدان و فعال حقوق زنان، در يادداشتی که برای مردمک نوشته 

االسالم صديقی با هر يک از پسران  چندان فرقی بين حجت: گويد است، می
بينم؛ غير  بالغ ديروز و مردان طرفدار حقوق بشر و حقوق زنان امروز نمی تازه

 .رو تر است گويد، يک کم در آنچه هست و آنچه می از اينکه او دست
. های امام جمعه تهران و رابطه بين حجاب و زنا و زلزله هنوز ادامه دارد داستان

اندازد  راه می (Boobquake) «لرزه ممه»در آن سر دنيا دختری دانشجو، کمپين 
های امام  ببينند که حرف های خبری مختلف می و ايرانيان سراسر دنيا، در شبکه

جمعه تهران که هيچگونه ريشه منطقی و علمی ندارد، اسباب خنده مجريان و 
 .شده است شان گزارشگران

دادن تمامی باليای آسمانی و زمينی، از زلزله و  زنان و نسبت »انگاری اهريمن»
ای نيست بلکه تاريخ درازی  سيل گرفته تا جنگ و قحطی، نه تنها موضوع تازه

های اخير، بنيادگرايان مذهبی در استان آچه اندونزی،  در همين سال. هم دارد
ای  زنان را مسبب سونامی دانستند، و واعظان الجرايزی هم هر بار که زلزله

در دنيای مسيحيان و . دهند آيد آن را به رفتارهای نامناسب زنان ربط می می
 .يهوديان و هندوهای بنيادگرا هم اوضاع به همين منوال است

انگاری زنان و نه رويکرد  اما اين يادداشت کوتاه نه درباره فرهنگ اهريمن
اين يادداشت کوتاه فقط برای . بنيادگرايان مذهبی به زن و بدن و ذهن زن است

تلنگر زدن به خودمان نوشته شده است؛ به مصداق سوزنی که بايد به خودمان 
 .زنيم االسالم صديقی می بزنيم در مقابل جوال دوزی که مثال به حجت

ارتباطی که امام جمعه تهران بين حجاب و رفتار زنان با زلزله برقرار کرده، با 
خوانی ندارد اما بسياری سياستمداران، حتی  هيچ توجيه منطقی و علمی هم

هايی به همين  های عادی، بارها نسبت بسياری از روشنفکران و به تبع آنان آدم
های عمومی برقرار  اندازه ضد زن، ميان حجاب و رفتار زنان با ناهنجاری

اند و هيچگاه اين چنين از سوی جامعه مورد سرزنش يا تمسخر قرار  کرده
 .اند نگرفته

های  اس ام نژاد نيست که ارسال اس منظور من در اينجا مسئوالن دولت احمدی
دانند،  می مستجهن از سوی زنان به همکاران مردانشان را از علل افزايش طالق

ای به نام زن  کردن صورت مساله يا روحانيون تندرويی که از روبنده، برای پاک
 .کنند دفاع می

همه کسانی که اظهارات امام ! منظور من خود شما هستيد، بله، خود شما، آقايان
ايد  شده در مورد علل وقوع زلزله دانسته جمعه تهران را خالف قواعد علمی ثابت

و در يک بعد از ظهر مطبوع بهاری، چای را که مادراتان، زنتان، خواهرتان يا 
های  شده از صحبت ايد و مفرح دخترتان جلويتان گذاشته، هورت کشيده حتی دوست

ايد بی آنکه حتی يک لحظه فکر کنيد  امام جمعه، زندگی و کارتان را ادامه داده
جمعه تهران از بلندپايگان  شما، خود شما نيز عضو همان باشگاهی هستيد که امام

 !پرسيد چرا؟ کنيد؟ می تعجب می. آن است
مان، حداقل در راه مدرسه،  های اول زندگی همه ما زنان ايرانی، از همان سال

شد و تا  های ظاهرا ساده شروع می اگر نه در خانه، آزار جنسی را که با متلک
های خيلی  های خلوت يا مکان تعقيب و گريز، دستمالی و تهديد به تجاوز در کوچه

 .ايم گرفت، تجربه کرده شلوغ باال می
که دنبالت راه بيفتند، همواره فضای کوچه و  شان و از اين ترس از مردان، از نگاه

و عامالن اين آزار جنسی مدام، چه کسانی . خيابان را برای ما ناامن کرده است
توان در ايران پسری تازه به سن  به من نگوييد که می! بله، خود شما! بودند؟ شما

 اغراق، اين  بلوغ رسيده بود و بزرگ و بالغ شد، بی آنکه به زنان متلک گفت؛ بی

http://balatarin.com/topic/2010/4/22/1004877�
http://www.youtube.com/watch?v=auIP2Lx8tYY&feature=player_embedded�
http://www.youtube.com/watch?v=auIP2Lx8tYY&feature=player_embedded�
http://www.youtube.com/watch?v=auIP2Lx8tYY&feature=player_embedded�
http://www.youtube.com/watch?v=auIP2Lx8tYY&feature=player_embedded�
http://tabnak.ir/fa/pages/?cid=88298�
http://www.askdin.com/showthread.php?t=1408goto=newpost�
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انسان، در زمان و مکان است که هستی دارد و يک خواننده به چنين مکانی در 
فضای قصه،  ."من کجا هستم" قصه نياز دارد زيرا پيوسته از خود می پرسد
 .چگونه جايی است و من در اين جهان قصه چگونه بايستی جهت يابی کنم

از اينرو همانگونه که پالت، وضعيتی ثابت است که ما در مرکز آن قرار گرفته 
ايم، مکان نيز حالتی ثابت است، چرا که ما هميشه در زمانی مشخص و مکانی 

 .واقعی وجود داريم و هستيم
 همانطور که پرسش .انسان يا شخصيت ها، سومين نياز خواننده يک قصه است
نيز  "من کيستم" برای خواننده مطرح می شود، اين سوا ل که "من کجا هستم"
هر فردی نياز به هويت جويی داشته و انسان از  .دارای اهميت ويژه ای است

 .طريق ارتباط با ديگران است که با خويشتن آشنا می شود
برای خواننده يک قصه، اين نياز، به صورت توانايی شخصيت ها و کنجکاوی 
ما در شخصيت های يک قصه، خود را  .در شناخت هويت آنان مطرح می شود
به بيانی  .باز می شناسيم و اين شخصيت ها هميشه تصويری از يک انسان هستند
را در  "انسان" ديگر، توانايی شخصيت های قصه، خواننده را ياری می دهد تا
مکان و انسان، درواقع ستون های ما در /يک قصه باز شناخته و پالت، زمان

 .جهان مادی واقعيت و جهان داستان می باشند
يکی ديگر از عناصرمهمی که بايستی به آن اشاره شود،اين است که در يک 

 چيست یا کيست؟ ، "تعين کننده يا حاکم "قصه، عنصر
موضوع حاکم يا اصلی در يک متن، عنصری است که در راس قرار دارد و 
اين بدين معنی است که ساير عناصر  .ساختار و جريان قصه را هدايت می کند
بايستی از عنصر اصلی و هدايت کننده پيروی کرده و خود، نقش کامل کننده يا 

 .مکمل را داشته باشند
با در نظر گرفتن چنين تقسيم بندی ميتوان گفت يک قصه به سه شکل می تواند 

 .بيان و تصوير شود
 .قصه ای که در آن پالت، عنصراصلی و تعين کننده است ·

 .قصه ای که مکان، نقش اصلی و تعين کننده را دارد ·
 .يا قصه ای که شخصيت ها نقش اصلی را ايفا می کنند ·

اما معموال در يک قصه، فقط يکی از اين عناصر، نقش اصلی و تعين کننده را 
دارا هستند و ساير عناصر نقش تکميل کننده را ايفا می کنند و هيچ قصه ای 
به بيانی ديگر،  .وجود ندارد که دارای يک عنصراصلی و هدايت کننده نباشد

عنصر اصلی و هدايت کننده، علت يا مبدا داستان است، يعنی جايی که همه چيز 
 .از آن آغاز می شود

برای تشخيص اينکه عنصر حاکم در يک داستان کيست يا چيست، بايستی تمام 
 (پالت، مکان ، شخصيت ) قصه را خوانده و در جريان متن، يکی از اين اجزا

 .ثابت و گرداننده را کشف نمود
قصه ای که در آن پالت نقش اصلی و گرداننده را دارد، مکان و شخصيت های 
به همين ترتيب، داستانی که در آن  .داستان، جنبه ثانوی و کامل کننده را دارند
مکان، عنصر اصلی است، خواننده با فضايی برخورد می کند که پالت داستان 
در آنجا اتفاق می افتد و شامل آن چيزهای است که درمحيط پيرامون شخصيت 
به تعريفی ديگر،  .( مثل زمين، باد، درخت، خانه و غيره ) .داستان و جود دارد

 .نيست "هيچ" مکان؛ تمامی آن چيزی است که
در چنين قصه ای نويسنده می کوشد مکان، شرايط محيطی وا شيايی که شخصيت 

های داستان را در بر گرفته اند، با جزييات هر چه بيشتری برای خواننده ترسيم 
 .کند

در داستانی که شخصيت ها موضوع اصلی و گرداننده را به عهده دارند، خود 
شخصيت ها هستند که جريان داستان را در زمان و مکان طی می کنند و از 

آنجاييکه يک قصه هميشه جريان و بيانی است در مورد انسان، به اين معنی که 
عالقه و توجه انسان به خويش، انگيزه و هدف داستان است، خواننده در چنين 

داستان هايی به انسان بسيار نزديک شده و تمامی اعماق روان و شخصيت او را 
جستجو، بررسی و کشف می کند و مکان فقط فضايی می شود که ميتوان از آن 

 .به بيرون نگريست
خود از هر چيزی نزديکتر  "تن" انسان، به .در جهان واقعيت نيز چنين است

در پيرامون او مکان و اشيای وجود دارند که او را در بر گرفته اند و اين  .است
 .واقعيت جهان واقعی پيرامون او به سه شکل، خود را بر او آشکار می سازنند
ساختار اساسی  .يکی از اين فرمها اين است که داستان، در خود خواننده است

يک قصه، تصويری است از زندگی يک فرد با يک آغاز و پايان و پديده هايی 
که انسان در جهان پيرامون خود با آن برخورد می کند، پديده هايی هستند که در 

يک قصه باز يافته می شوند و اين پديده ها رويدادها، مکان و شخصيت ها 
اگر چه زبان، تنها  .بنابراين در ساختار يک قصه شرط الزم، زبان نيست .هستند

بلکه يک داستان دارای  .وسيله ای است که يک متن توسط آن بيان می شود
  انسان است و در هيچ قصه ای نميتوان "تن" ساختاری است که آغاز آن از

 قصه 
 منظر حسينی

 
 
 
 
 

 
با ما متولد می شوند، می ميرند و اساسی ترين  .قصه ها بيان هستی انسان هستند

 .ويژه گی روان ما را تشکيل می دهند
آيا قصه ها بخشی از ما هستند يا که ما بخشی از قصه ها ؟ قصه هايی که هميشه 
 .گفته شده اند، گفته می شوند و ما خود را در آن باز می يابيم و تجربه می کنيم

شايد بتوان گفت اين قصه ها هستند که در ما زندگی می کنند و ما در هنگام 
خواندن، بخشی از اين جريان روايت شده می شويم و هميشه بی هيچ مشکلی، 

فقط با ريزش بلورين واژه ها بر صفحه سفيد کاغذ، به گردش در اين جهان 
است، اما  "من" است، قصه "ديگران" قصه ای که قصه .افسانه ای می پردازيم

 .نيست "درمن" قصه
 .يک متن ادبی تنها معرف يک تاريخ نيست بلکه اين متن، بيان يک تاريخ است
تاريخی که به موقعيتی خاص، بدل و بيان شده است و زبان و انديشه اين متن، 
مکانی و فرهنگی آفريده شده /توسط يک نويسنده، در يک شرايط خاص زمانی

از اينرو نويسنده، توسط زبان، جهانی را در چهارچوب يک متن به  .است
جهانی افسانه ای که به خودی خود وجود نداشته  .خواننده معرفی و منتقل می کند

 .و توانايی ای روانی انسان آنرا به قصه بدل کرده است
در قصه ها، ما جهان را از چشمان يک شحصيت، يعنی يک انسان می بينيم و 

وقتی قصه را می خوانيم، خود را در آن می يابيم و ادراک نويسنده از آن خواننده 
صدای راوی داستان، صدای من خواننده شده و رويدادهای قصه آنچنان  .می شود

زنده و عريان می شوند که گويی درست در همان لحظه ای که با نگاه و ادراک 
 .من جفت می شوند، برای من به يک واقعيت محض بدل می شود

اگرچه هر کسی جهان واقعيت را بصورتی خاص، فردی و به تنهايی تجربه می 
کند، با اين وجود، قصه ها يک فضای روانی ای را خلق کرده و در اين فضاست 

که انسان ها خود را مالقات کرده، به ديدار يکديگر رفته و به سهولت، ميان 
جهان قصه و جهان واقعيت حرکت می کنند و از آنجاييکه می دانند قصه ها 
بطور واقعی و از پديده های واقعی خلق شده اند، می توانند به اين جهان پای 

 .بگذارند
جهان قصه، يک انسان را به ما  .هيچ چيزی در يک قصه برای ما بيگانه نيست
از جمله  ) معرفی می کند و ما خود، انسانيم و تمامی عناصراين جهان افسانه ای

 .به ما تعلق دارند (ها/مکان و شخصيت/پالت، زمان
قصه ای که يکی از پيچيده  .بنابراين يک قصه، بيان درک انسان از واقعيت است
قصه ای که بازتاب جهان  .ترين و اساسی ترين ويژه گی های روان انسان است
جهانی که چونان آيينه ای  .واقعی بوده و جهان واقعيت نيزبازتابی در قصه است
در برابر يکد يگر قرار گرفته اند ودر هر کدام که بنگريم، آن ديگری را خواهيم 

 .ديد
اما در آيينه قصه ها چيست و چه اصولی اين جهان افسانه ای را هدايت می کند، 

 و با واژه، بيان و به تصوير می کشاند ؟
آيا يک اصل ساختاری و واقعی و فرم ويژه ای که ما بدان صورت جهان را 

تجربه می کنيم وجود دارد که اين اصل، در ساختار يک داستان مجددا تکرار 
شده و يا اينکه چه نيرويی است که جريان يک قصه را از آغاز تا پايان هدايت 

 می کند و آيا می توان ساختار جهان واقعی را در قصه ها بازيافت؟
برای آفرينش يک قصه سه عنصر و جُز اساسی وجود دارد که ساختار قصه را 
مکان و شخصيت های /تشکيل می دهند و اين سه عنصر عبارتند از پالت، زمان

 .داستان و يک قصه به حضور هر سه اين اجزا نياز دارد
مکان و شخصيت ها، بدون يک پالت، در يک قصه کافی نيست چرا /وجود زمان
شخصيت ها و پالت نيز  .که يک قصه بايستی دارای يک جريان و واقعه باشد
وجود داشته باشند زيرا در يک مقطع زمانی  "مکان/زمان "نمی توانند بدون
/ زمان" و "پالت" خاص است که يک واقعه رخ می دهد و به همين ترتيب

را نمی توان بدون شخصيت ها تصور کرد، چرا که شخصيت های يک  "مکان
به همان اندازه که پالت يک قصه،  .قصه هستند که واقعه ای را خلق می کنند
 تعين کننده شور و پی گيری خواننده در جريان قصه است، مشخص کردن

 .نيز برای خواننده دارای اهميت بسياری است "مکان"
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 پيش در آمدي برآنسوي پرده در گفتمانِ اين سو 
 ناصر پسانيده 

   
1 : 

انديشه و ِخَردی در ورای وجوِد جسم وکالبِد متراکم موج می زد و آرام و قرار 
شانه بر شا نه اش می نهادم ، از خود رها و از زمين جدا در . از من می گرفت

ُافق های بيکرانش غوطه و می شدم ، بال بودم و پرواز، رها می شدم ، رها در 
ره ، رها در شدن ها و رفتن ها، بی خود و سرشار از مِن پويا، سر گشته و جدا 

صدای نفس ها و ضربان آهنگين . در خوِد آسمانی و متعالی نفس می کشيدم
خدا زنده بود و من در َنَفس هايش می تپيدم و در . می تپيد و می راند" انالحق"

 . آشيانهء سلول ها و رگها و استخوانهايش زندگی می کردم و می آسودم
پيش تر ها وقتی در گشت وگذار شدن ها از رگی به رِگ ديگر و از سلولی به 

َنَفِس ديگر راه يافتم، َنَفسی مسيح هايی با َنَفَسم بيآميخت، چشم در چشم خيره در 
روِح زمان به درون من راه . جاِن هم غلتيديم ، وقتی به خود آمديم که خدا بوديم

دستهايم را که نگاه کردم . را به کالبِد و پيکر جها نی هديه کرد" من" جست و خدا
در مياِن پرده دری ها گم گشتم ، خيره به جاِن خود ، سرگشته در پی خويش ، 

دست بر پا و زنجيراز تن گسسته از روی سايهء خود پريده آنسوی پرده گام نهادم 
" ، من َنَفس های خدا را به همراه داشتم و خود را آنسوی پرده يافتم و اين سو 

باِر ديگر بر . و پرچم های برافراشته ديديم و به خود شوريدم" کوزه های شکسته
از ميان تن فرياد " من . " سايهء خود غلتيدم تا با زباِن جسم با مردم سخن گويم

می زدم ، مياِن آسمان و زمين ، مياِن صدا و تصوير، مياِن واژگان و َنَفس ها ، 
گويان بر دار شدم و به جاِن دل در صليب، خون " ِانالحق" زنجير ها کسستم و 

جاِن نا . به جاِن زمين بخشيدم تا َنَفسی کشم و از جاِن شما بار ديگر سر بر آورم
درآشيانهء تن وسلول بی قراری می کرد ، نياِز تولد از جای جاِی " من"آراِم 

می بايد از رگ ها و " تو"نمی توانستی بمانی، " تو"پيکِرزمان سرشار بود، 
راه می جستی، هم ) مکان(سلول های زمان به رگ ها و سلول هاِی جهان 

باِر ديگراز " تو"سخن می گفت ، " تو" آغوشِی زمان و جهان از نياِز شدن های
 . باِر ديگر چشم باز کردی"تو. "مياِن زمان و جهان سر برآوردی 

2 : 
! بايد چشِم هوش و گوش باشد" تو"سلول به سلول و لحظه به لحظه و جای جاِی 

پيشينيان تو همراه تو ، در کنار تو، شانه به شانه ـ پا بپای تو و در نفس های تو 
تو رودر روِی سايه ها وسياه چاِل کيهان زخم خورده و اسير به . نفس می کشند

وقتی روِح خود را نقاشی کرده بر ديوار آويختی ويا آنرا در . دنبال خويش هستی 
قالِب پيکرهای زمينی به نمايش گذاشتی ، يا او را در قالِب واژگان سرودی و در 

ميان صداها نواختی ، آن فرزند آفريدگان تو بود که در زمين چشم باز کرد، 
شکوفا شد، ولی اين خانه و آشيانهء تو نتوانست َنَفس بکشد، تو آسمان را به زمين 

آوردی ، َنَفس را به رگها ِسُپردی، ولی آن کدامين رگ وسلول بود که به جاِن 
خون به جريان در نيآمد و آسمان در ! خود خيانت کرد و َنَفس را جاری نساخت ؟

روِح زمان به جاِن جهان نپيوست و َنَفس های زندگی در . آشيانهء خود زندانی شد
َحبس به ُرشِد َسَرطانی تبديل شدند و سياه چاِل کيهانی و سايه های انسانی َحجيم 

" مِن زياده خواِه"روِح جارِی زمان با ناکارآمدی وو يا خيانِت . تر و ُبزرگتر شدند
و سياه چاِل َبلعنده شد و سايه ها زمان و ) تومور(يک سلول تبديل به سرطان 

جهان را َتسخير کردندو روِح تعادل خواه و آزادی خوِی حقيقی گرفتاِر سايه هاِی
 . خود شد) سرمايه و مِن ِذهنی(

     
 : از گفتماِن آرمانی

 
ِی آن "تو"و " من"سخن از زباِن مِن اين جايی برای فهم و گفتگو و حصول به 

 : جايی 
 

) Johns Wolfgang von Goethe 1749- 1832(گوته.ف.پيش تر يوهانس و
به مثابه شهرتی که با آثارشن بدست آورده بودـ توجه من را به خود جلب کرده ،و 

و دانشمند ـ " فيلسوف"بعدها که فرصتی پيش آمد تا بابرخی ازآثاِر اين هنرمنِد 
چون تراژدی فاوست آشنايی پيدا کردم ـ و نام او عنوان و موضوِع کاری شد که 

خود را روی ) 1995(سا لها بعد ! :ولی چرا گوته؟... روی آن کارکرده و
صحنهء نمايِش سطوری از سروده های گوته از بخِش دوم تراژدِی فاوست به نام 

يافتم ، در مياِن نمايش واژگان  Ariele Szene)    (aus Faust IIآريله ِسنه 
(وجمالت و حرکاتی که می بايست روح و جوهِر مفاهيم را با تصاوير دريافتی 

Inspiration, Intuition ,Imagination ( به بيننده ُمنَتِقل می کرد، متوجه
 قانونمندی های حياتی و حرکاتی ميان حرکت و واژگان شدم و اين ابتداِی آشنايی 

 .جهانی را بدون حضور انسان بيان و ترسيم نمود
قصه ها يا شرح رويدادها و وقايعی هستند که انسان آنها را تجربه می کند، يا در 

مورد مکان و زمانی است که انسان در آن حضور دارد و يا پيرامون شخصيت و 
 "بازخوانی" و ما به عنوان يک خواننده فقط نمی خوانيم بلکه .ماهيت آدميست

 .می کنيم
از اينرو می توان گفت که داستان ها در انسان و جود دارند، انتظار می کشند و 
بوسيله حس های او بيدار و زنده می شوند و جهان پيرامون ما که از سه هستی 

 مستقل، وقايع، مکان و انسان تشکيل شده است چيزی است که در يک واژه
 .خالصه می شود "واقعيت"

سخنی  "وقايع، مکان و انسان" به بيانی ديگر نمی توان بی آنکه ازپديده های
اين تمامی آن چيزی است که در هستی  .بگوييم، از جهان واقعيت صحبت کنيم
زندگي  ،"واقعيت" وجود داشته و انسان به هيچ روی قادر نيست بدون اين جهان
زمينی خويش، در يک مکان و زمان واقعی است که  "تن" زيرا انسان با .کند

وجود دارد و اگر ما در اين جهان واقعی وجود نداشتيم، نمی توانستيم هيچ چيزی 
بدون وجود و حضور انسان، صحبت کردن از نظم يا بی  .در مورد آن بيان کنيم

نظم يا بی نظمی، يک ويژه گی و  .نظمی در جهان، بی معنی خواهد بود
خصوصيت هستی نيست، بلکه انسان است که اين نظم يا بی نظمی را در جهان 

 .خلق می کند
بنابراين ميتوان يک قصه را، تصويری ثابت و منظم از جهان قلمداد کرده و آن 

و گرده هم آيی  "وقايع، مکان و انسان "را نظم بخشيدن روانی به پديده هايی چون
 .اين پديده ها در چهار چوب يک قصه تعريف کرد

فضايی  .آفرينش و خلق يک قصه، تالش نويسنده در معنا بخشيدن به جهان است
که راوی می کوشد در اين فضا، جهان خود را برای خواننده به نمايش گذاشته، 
و چنين نمايش و بيانی به هر  .معرفی کند و يا خواننده را به ديدار آن دعوت کند

شکلی که نشان داده شود، بيش از آنکه جهان واقعييت را بر ما بنماياند، جهان 
 .بينی، درک و تجربه انسان را از خود و محيط پيرامون او نشان می دهد

خويش وجود ندارد، کسی نيز يافت نمی شود که  "تن" همانطور که انسان بدون
 .در يک موقعيت واقعی نباشد

وقايع و رويدادهای زندگی بخش بزرگی از هستی بوده و همين وقايع هستند که 
ما آنها را در يک قصه، بيان و تصوير می کنيم و در اينجاست که پالت بوجود 
بدين معنی که پالت، مجموعه ای از وقايعی به هم پيوسته است که الزم  .می آيد
تجارب ما از وقايع جهان واقعيت، انسان را قادر می  .و ملزوم يکديگر هستند

سازد تا جريان وقايع را در يک قصه درک و دنبال کند و واقعيت جهان بر روی 
 .می شوند "تکرار " صفحات کاغذ

قصه انسانی که ظهور و  .بنابراين اين وقايع، بخش از قصه خود ما هستند
 .حضور مستقلی در جهان است

است که او را ترک نمی کند و با اين تن زمينی است که انسان وجود  "تنی "
تنی که ادراک، روان و حس های  .داشته و دارای موقعيتی ويژه در جهان است

 .او را در خود جای داده است
انسان، پديده های جهان را در قصه، بازشناسی می کند و اين انسان و ادراک 

اينکه آيا جهان می تواند فرم و شکل  .اوست که به جهان فرم، شکل و معنا ميدهد
ديگری داشته باشد و يا اينکه چيزی ديگر بجز آنچه ما آنرا درک می کنيم هست 

 .را نمی دانيم و هرگز نيز نخواهيم دانست
  ما قصه هستيم و قصه ها در ما
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که او را با محيط زيستی او پيوند می دهد،ولی اورا در پيوندی فيزيکی و فرا 
اينگونه دريافت ( می کند(   Individuum) جسمی از آنها جدا و منحصر به فرد

های فلسفی در شرق ودرعرفاِی ايرانِی و عربِ بعد از ميالد و در دورهء 
سيطرهء اعراب در ايران به چشم می خوردکه به طرق مختلف ازجمله بواسطهء 
ترجمه هايی که به شکل ناقص از التين به عربی برگردان شده در اختيار عرفای 
ايرانی قرار می گيرد که تاثيری از انديشه و فلسفهء افالطون در نوافالطونيان و 

:" ، اشاره ای به شعری از مولوی. نفوذ آن در عرفای ايرانی و عربی است
آمده اول به " از ابتدای دفتر چهارم مثنوِی معنوی ، " اطوار و منازل خلقت آدمی

 ...) سالها " اقليم جماد ، وز جمادی در نباتی اوفتاد
های " سايه"نظاِم پيداو قانونمنِد پديده های مادی ، صورت ويا به قوِل افالطون 

حقايِق غيِر مادِی ورای کالبد فيزيکی هستند که به باور رودلف اشتاينراين 
گوته جهاِن پيداِی مادی . صوِرغيِرمادی ازقانونمدی های ويژهء خود برخوردارند

ای می بيند که متولد شده و به جهان مادی پای گذاشته، " ايده"و " محصول" را
به زعم اشتاينر    يعنی حقايِق نامحسوس که بوسيلهء ارگانهاِی گوناگون انسانی و

 Astralleib ,Ätherleib, Ichاز طريِق جسم های اثيری و فوق اثيری 
bewusste Seele( , ) که در ارتباطی ارگانيگ و فيزيکی با ارگانهای کيهانی و

البته ترسيم رودلف اشتاينر . (فراکيهانی هستندـ دريافت و زمينی ويا مادی شده اند
از جهاِن مادی و غير مادی ترسيمی است به مراتب پيچيده و دشوار که او در 

بدآن  Anthroposophieُکتب و نوشته هاو سخنرانی های متعدِد آنتروپوزوفيک 
گوته با قرار دادن انسان در مقابل سرنوشت خود و خوِد ديگِر ). اشاره می کند

" انسان"تنها ميگذاردولی از آنجاکه گوته " مختومش"او، گويی او رابا سرنوشت 
می داندو از اينروست که در تراژدی فاوست در " سرشت ملکوتی" را دارای

)که در مواجهه با نيروهای اهريمنی ـ ) انسان در هيبت فاوست(نهايت هم اوست 
ظاهرمی شودـ به دريافت حقيقت و در پی جبراِن  Mephisto Fels(ِمفيستو ِفلس 

ترسيم گوته از انسان در . خطا های خود و بعد ازمرگ به روح متعالی می پيوندد
تراژدی فاوست و قرار دادن اومقابل نيروهای اهريمنی در نقش مفيستو، به گونه 

ای ترسيم اين جهانی اونه تنها ازانسان، بلکه نگاهی فلسفی و هنری است به 
انسان و مناسبات او و جهاِن سرشار از تمايالت و خواستهای فرا فيزيکی که 

رودلف اشتاينر يکی از ويژگی های . ارگانهاِی مادی اين جهانی را متاثر می کنند
عصر کنونی را بر خوردای انسان از اراده و هوِش آزاد می داند و بر اين باور 

است که بايد انسان ارادهء آزاد و آگاه خود را که درارتباط ارگانيِک فرافيزيکی با 
است را شناخته ، تقويت کرده وبکار گيرد تااز تکراِر شوِم حقايِق " مِن متعالی"

ديگرگون شده در امان بماند، او از ويژگی های ديگر عصر کنونی را ، رشد 
می داندو بر اين باور است که )Egoismus(    روز افزوِن فردگرايی يا ِاگويست

اين در نهايت خوِد انسان است که تصميم می گيرد که با کدام سرشت خود پيوند 
برقرار کند و اشاره می کند که عصر کنونی عصر تسلط فردگرايی و بقول او 

 . است" همه عليه هم"
تالش نگارنده اين سطور بر اين است ،که تصويگر مفاهيم و يا بيشتر رسانندهء 
تصاوير دريافتيی که به َشخصه با آن مواجه هست ، باشد، که البته اين گفتماِن 

هم نتيجهء تجربهء  individuale Ansicht    خودپرداِز تصويرگر
، هم جستجو، و هم ايدهء پيوندگِر نهفته در حقايِق بيرونی Empirischشخصی

objektive Wahrheit است که نگارنده را به سوی چنين نگاهی سوق می دهد .
به ) نگارنده(و در ارتباط با اين پيوند ارگانيکی و توامّا فراجسمی است که من 

خوِد ترکيب شده و مجزا که به نام وبا ناِم )Ich" (خود"می رسم ، باوربه " باور"
يت به پيکر و ارگاِن فيزيکی و فرافيزيکی "خود"و " فرد"ويا " من"، "انسان"

نيست " کل" وجودی جدای از" جزء"تعريف وباور من به . سمت وسو می دهد
 Individuumانديويديوم ) باورمند و خود يافته " مِن"ولی جزئی که در نقِش 

باکنش های احساسی ، " خوِدمتعالی . " ِی هستی است"خدا"در مقام سکاندار و ( 
در پيوندی ارگانيک و قانونمند ) Fühlen, Denken, Wollen(فکری ، عملی 

است، سطوح دريافت ها و انگيزش ها به لحاظ " فيزيکی"يا" مِن مادی "با اجزاء 
" به گونه گونه گی گراييده و... پيشينه ها و دشواری های تاريخی و تعدد وقايع و

ها يا سايه "فهمم"در اين وادی ضمِن بارور شدن، سرشار از کوله باِر سوء " من
های واسطه ای است که در سيستم های اجتماعِی، اقتصادی و يا سياسی " فهم"

بواسطه ءساختارهاو " من"ارائهء . فرهنگی شکل گرفته شده ويا شکل داده شده
با دشوارهای ياده شده، " خود انگيزش"يا " شکل داده شده" سيستم های فکری

وارد سيستم ارزشی و سطح ديگری از نظام ارزشی در علوم فراطبيعی می 
     .شود

 
 ! ؟" خود"و باور به " جستجو"گفتمان 
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، که انگيزهء "خيالی"و " مادی"علمی و سيستمايک من شد با حقايِق وراِی صوِر 
 . من را به کاوش جهِت شناخت و شناسايی جهان بينِی گوته بيشتر از پيش ساخت

از ) ؟(ـ ميان اين واژگان چيست که گاه تورا ويرانه و گاه ديوانه ات می کند     
جاِن جهان تو عبور می کند دانه دانه سلولهای تو فتح کرده به استخوانهای توحکم 

می کند، به آسمانت برده اگر بخواهی از تن جدا و از زمين رهايت ميکند و آن 
گاه پرده در پرده از ديده گان تو دريده می شود و جهان در دستهای تو وتو 

 . و اين سر آغاز پيوستن به خويش است.باجهان يکی می شوی
گوته در يافته بود که دروراِی هر واقعيت صوری و مادی، پيام و واقعيت ديگری 

. است که نه تنها قابل کشف و دسترسی است، بلکه نياز به تولد نيزمی طلبد
 Verborgeneباورهای ديگر گونهء او در عرصهء پوشيده گی حقايق 

Wahrheit) ( و توانايی انسانی به تجربه و کشف اين حقايق ـ او را در مقابل و
گوته اوقات خود را با . رودر روِی حتی دوستاِن نزديکش چون شيلر قرار ميداد

مجادله سپری نمی کرد و بنظر ميرسد که در جهان بينی و شخصيت او چنين 
مجادالتی چندان جايی ندارد ـ او ميداند که هر انسانی منحصر به فرد است و 

جهانی نه تنها متفاوت در خود که متغير در خود نيز داردـ به زعم اواين تفاوت و 
تحوِل جهان نگری گوناگون انسانهاـ خود را در اشکال گوناگون نشان ميدهند و 

(و اشکال اوليهء ) Metamorphose(از قوانين مشخص متامورفوزيک
Urbild“ oder „Urpflanze”” ( به باور گوته وبا توجه .خود پيروی می کند

به تحقيقات و پژوهش هايی که خود در زمينهء تحول و دگرديسی نباتات و 
حيوانات انجام می دهد به اين نتيجه می رسد که فرم ها و اشکال صوری تابع 

قوانينی از رشد و دگرگونی هستند که در نهاد خود آن را به همراه دارند، او در 
پی و جستجوی سلسله های اشکال و فرم های پيدا تا ناپيدای صور وجود و 

و ) (Friedrisch Schiller 1759-1805درمکاتبه و هم فکری با فردريش شيلر
ضمن توجه  Johan Gottfried )Herder 1744-1803(يوهان گودفريدهردر 

به افکار و انديشه های آنها، نظر و انديشه و يافته های خود را با آنها در ميان 
(يا کشِف دگر گونه گی و دگر ديسی " ايده "می گذاردو در اين ميان است که به 

Metamorphose (گوته اشکال پديده هارا متامورفوزيک يا . پديده ها ميرسد
تغيير يافته و متحول شدهء اجزاء اوليهء خوِد پديده می ديد که در پژوهش های 

زيست شناسی خود بدآن دست يافته بود، او با پيگيرِی اجزاء پيوسته و ديگرگوِن 
صور يا فرم های ظاهری در پی يافتن و رسيدن به جزء يا فرِم نخستيِن پديده هاـ 

 Urbild oder(او نباتات بودند) Schema(که در مورد خاص و شمايی 
Urpflanze( ـ به اين تفکر و ايدهء علمی فلسفی ـ که قابل بسط به سايرزمينه ها

نکتهء قابل توجه در انديشه و فلسفهء گوته نتيجه گيری ها و . بودـ رسيده بود
ـ    20.07.1794باورهای اوست، که به نظر ميرسد بعد اين يافته ها اودر سال 

،و همچنين در دفتر ياداشتهای  Herder( (که در ميان مکاتبات او با ِهردر
که در آن اشاره به صحبت هايی دارد که در طول اقامت )1986( روزانه اش

. با شيلر دارد ، می کند) ( Palermoو پالرمو ( Jena) خوددر ايتاليا و شهر ينا
در حال نزديک شدن وکشِف واقعيِت نهفته "... او در نامه ای به ِهردر می نويسد

و برانگيزانندهء فرم و سيستِم روئيدنی ) ( Urpflanzeای است که در نهاِد نباتی 
واز ُمدِل نباتی ميدهد که ) Objekt(   او تصويری از جزء موضوعی..." هاست

الزم به توضيح ( در ارتباطی زنده و پويا در جهانی زاينده و دگرگون است 
به نوعی با طرح مثال معروف  Platoسال پيش از ميالد افالطون  370: اينکه 

سعی در نزديک کردن     Höhlengleichnis   "تمثيِل غار"خود تحت عنواِن 
مردم به ديگرگونه ديدن وفهم و درک پديده ها را از ورای محسوسات بيرونی که 

ُمدِل گوته از روئيدنی ها به تصويری بی ) او آنها را سايه می ناميدـ کرده بود
نهايت از جهاِن هستی که در ارتباطی ارگانيک و پيوسته ـ متحول و متغيربا 

نتايِج اميدوار "در ياداشتی زير عنواِن . جهاِن ماورايی است ، منجر می شود
يا "يافته "است نه )Idee(    اين يافتهء او که به باور شيلر ايده" کننده

ـ همانطور که اشاره شدـ با ِهرِدر ) Empirisch oder Erfahrung(    "تجربه"
)Johan Gottfried Herder از ميان نامه های گوته . در ميان گذاشته می شود

سراسِر فلسفه و دريافت های گوته .  J. G .Herderبه    17.05.1787به سال 
از جهاِن محسوِس ناپيداِی هستی در جای جاِی آثارش قابل مطالعه و موشکافی 

بعد از تحقيق و تفحص ) Rudolf Steiner 1861-1925(رودلف اشتاينر . است
در يافته های گوته ضمِن کشِف خودويژه گی های زبان و نگرِش گوته به جهاِن 

هستی با بهره گيری از هنرو زواياِی نگاه او، جوهر داده ها درتصاوير واژگانی 
حکِم محکوميت نهادی شده که در رويِش و اشکال . او را بسط و توسعه می دهد

نباتی و حيوانی عمل می کند، در مورد انسان ضمن برخوردای از اين دو جزء 
آزادو متکی به خود وفرا " مِن"نهادی شده ـ برخوردار از اراده و خواسِت 

به زبان ديگر، انسان .ميشود) ( Ich bewusst sein Seeleروئيدهء جسمی
ضمِن حکم ومحکوميِت فيزيکی وفيزيولژيکی تاريخی و اجتماعی ، از ارادهء 

 آزاد نيز برخوردار است، ارادهء آزادی که با توجه به اشتراکات نباتی و حيوانی 
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چه " عدالت"است، يا ) böseشيطانی و ابليسی "(بد"يا )gutمتعالی يا ملکوتی "
آيا خدايی وجود دارد ويا آدمی دارای روِح ناميرايی : مفهومی دارد، ويا اينکه 

همچنين سئواالت . برای چيست)هدف و انگيزهء زندگی " (هستِی زندگی"است و 
گوناگون و متعدد ديگری در سطوح و عرصه های مختلف وجود دارند که علوم 

بدين گونه به عنوان مثال ،زيست شناسی . در مقام پاسخگويی آن نمی تواند باشد
به بررسِی دنياِی زيستی موجودات می پردازد، ولی نمی تواند در مقام تصميم 

هستی بشر بر خورداراز چه : ويا سئوال اينکه. يا نيستی آن شود" هستی"گيربر 
در ." و هم چنين است در عرصه های ديگرعلوم..."حقوق و تکاليفی است و

نهايت مشکالتی هست که حدوِد انديشه و فکر رامتاثر می کنند ، سئوالهايی 
با توجه به بافت ها (آيا حقيقت وجودی دريافت های فردی واقعا : چون ) گرهگاه(

با ...) وتعريف داده شده و قوانين و... و حدود شکل گرفته اجتماعی، اقصادی و
در چنين مواردی علوم گونه گونه درمانده از . مو جوديت خود عمل می کند 

 ." پاسخگويی است
با توجه به مشکالت و دشواری های شکل گرفته در ارائهء تصوير و تعريِف 

سال پيش 2000انسان از خود و جهان ، افالطون فيلسوف بناِم يونانی که بيش از 
از ميالد می زيسته ، با اشاره به محدويت های حسی فيزيکی انسان يا ارگانهای 

،در شناسايی حقيقت ، مثال معروف خود ) ارگانهای شناخته شدهء معمول ( بدن 
در صورت عالقه به ... و.را می آورد) Höhlengleichnis(    "تمثيل غار" 

 . منابعی ذيل مراجعه شود
 

 : سئوال در گفتمان امروزغرب
 

ـ تا چه اندازه گفتمان امروزی غرب در زمينهء ايده آليسم و ماترياليسم که پيش 
 روی جامعهء غرب قرار دارد ، به سوی تَامل يا در تَامل وبا تَامل است؟ 

ـ چگونگی حاکميت دولتی و نظام آموزشی در تعريف و انتقال مفاهيم واژگانی 
 ؟ ... وايجاد سيستم فکری ،عملی درکنترل وهدايت و

 
 : ی " ايران"سئوال وفرضيه های پيش رو درگفتمان امروز

 
(   به عنوان هويت و دگرگونی و تحول" من"با توجه به بسط پذيری  »

Metamorphose( که برگرفته از دريافت های گوته و توسعهء آن توسط اشتاينر
 ؟ ) با در نظر گرفتن نظام حاکم( داده می شود" مِن ايرانی"است ، چه تعريفی از 

 
 : منابع 

سوئيس / اشتاينر.انتشارات ر 1963/از رودلف اشتاينر/ ـ جهان بينی گوته
 ) به زبان آلمانی. (،دورناخ

. سوئيس ،دورناخ/ اشتاينر.انتشارات ر 1958/از رودلف اشتاينر/ ـ واقعيت و علم
 ) به زبان آلمانی(

انتشارات  1979/از رودلف اشتاينر/ / ـ کيهان شناسی ، ِالهيات و فلسفه
 ) به زبان آلمانی. (سوئيس ،دورناخ/ اشتاينر.ر

 گوته .و. ی/ ـ فاوست 
  net.anthroposophie.wikiـ 
  org.wikipedia.deـ 

 

و "انحراف افکار عمومی "به خدايان آتن و" تمکين نکردن
به مرگ محکوم شد، او باِميل و ارادهء خود جاِم شوکران " جوانان" خصوصا،
(شاگرد بنام او افالطون . رها ساخت " تن " را از زندگِی" خود"را نوشيدو 

Plato 427- )347     ُسکان زندگی و انديشه های او را دريافت و بدست
سال پيکر در پيکر، بازو در بازو و از  2409گرفت، و اين کشتی اينک بعد از 

. تنی به تن ديگر، در اقيانوِس پر تالطم زمان همچنان در امواج به پيش می رود
هستهء پويا و درخشان انسان صبورانه می رود و می آيد، از ميان پوست و 

گوشت، از ميان رگها و سلولها و از ميان استخوانها عبور می کند تا حقيقتِ  
خودرا به نمايش گذارد، گاه در پيکر سقراط يا از زباِن افالطون يا برونو و 

خدايان از . زبان به سخن می گشايد خسته و فرسوده نمی شود... دکارت ونيچه 
بت ها به کليسها و مساجد و معابد راه می يابند و اين بار جاِم شوکران به صليِب 

از ) Giordano Bruno 1548‐ 1600(آتشين تبديل می شود جردانو برونو 
خليفت "طرف کليسا محکوم ودر صليب سوزانده می شود ودرسوی ديگر ديِن 

حکم به سنگسارو ُمثلهء حسين ابن ... و" صوفی"از مساجد ودر جلِد خليفه و" اهللا
-1153(را صادر می کند و شهاب الدين سهرودی) 922-857(منصور حالج 

 ... با همان حکم در زندان جان می سپاردو) 1191
وغرب ساليان سال الزم داشت، تابا نياِز شدن، وجستجو برای يافتن وشناختن 

بياميزد، خود را با خود رودررو کند،تا موفق به کشف بخشی از خود " خود"
شود ودر کنار تاريِخ خودبه نقد بخش ديگری از خود بپردازد و اين گفتماِن 

و انديويديوم و " مِن ديگری"خودجو و خودپو با شناخت و شناسايی تاريخِی 
وارد " به عنوان جهان متفاوت" رسميت يافتن حقوق فردی به شکل قانونی 

زندگی و مناسبات جامعهء غرب می شود ، غرب سکوالريزم را کشف ميکند و 
يا " حقوق فردی"بهايی گران برای پيداکردن وکشِف مفاهيم بنياديی چون 

ولی اين تنها بخش کوچکی از اين گفتمان است و . می پردازد... و" انديويديوآليسم
بخش بزرگ و به نظر بنيادين، همچنان روی ميز است ، انديشه و تفکر رسمی و 
حاکم و ناظری که خود با پذيرش جهان متضاد و متفاوت ،در عمل و تنها، به سو 
و وجههء قابل رويت و مادی هستی بها می دهد و به رسميت شناخته و آن رادر 

عمل حاکم وناظر بر مناسبات انسانی می کند،و چنين انديشه ای هست که در 
غرب خود را در جای جای زندگی روزمره نشان می دهد که از طرف ارگان 

های رسمِی شکل داده شدهء دولتی، با پشتوانه های مادی فراواِن کنسرسيوم های 
اين انديشهء ناظر و حاکِم يک سويه، . گوناگون هدايت و پشتيبانی می شود

کردن و ) در شکل منفی( ساختار و سيستم خود را شکل داده ضمن سکوالريزه
تعريف مفاهيمی که با ارکان های فکری ساختارش هم خوان است، همچنان تالش 

در مسِخ حقايقی می کند که سينه به سينه و نسل به نسل بوسيلهء هنرمندان و 
فيلسوفانی چون داوينچی ، ميکل آنژ، گوته سقراط ، افالطون، وبسياری ديگر تا 

 . يت واقعی انسان را دارند" من"، و "هويت"کنون سعی درنشان دادن و حفظ 
ولی باتوجه وبا وجود تمام دشواری ها و پيچيده گی هاِی جهاِن کنونی ، يوهان 

بر اين باور (     )Johann Gottlieb Fichte 1762‐1814گودليب فيهته 
يا " چگونه گی"است که تعريف جهان و نوع نگاه و باور فلسفی انسان به 

 . او بسته گی دارد" ديگرگونه گی "و " آنگونه گی"
„was für eine Philosophie man wähle ,hängt...davon ab, was 

für ein Mensch ist.”    " چگونه گی انتخاب فلسفهء آدمی ، به چه گونه گی
با ) ) Rudolf Steiner 1861‐1925و رودلف اشتاينر ." او وابسته است

تصوير انسان و نيروهای متضاِد کنشگر موجود ، پروسهء خود آگاهی و 
اورا با وجود تمام دشوارها ی دگرگون شدهء مذکور، تنها به " من"سکانداری 

 . واگذر می کند) خودآگاهی( ارادهء آزاد وآگاه شدهء او
با اين شرح و تصوير، و در پيوند و رابطه با گفتماِن مذکور و سنِت ديرينهء 

فالسفهء قديم در توضيح و تصوير از جهان و چيستِی فلسفه و نگرِش فلسفی در 
، همانطور که اشاره شد به انحاء گوناگون به کثرِت آراء " من"و" خود"شناخِت 

بر می خوريم، ولی اين اندک در حقيقت تالشی بوداز زبانی ديگر و نگاهی 
و دنياِی (    )Philosophie der Idealismus   متفاوت به فلسفهء آرمانی

، و بر اين اساس با ارائهء تعريف ويا تصويرداده شدهء )تعاريف مادی(پيِش رو 
اوليه از فلسفه برای رسيدن به سئوال های بدون پاسِخ باز،که از طبيعِت پرسشگِر 

شيفته ، در پی يافتن و شدن ودگرديسی آدمی مايه می گيرد ، اميد است فرصتی 
 . فراهم آيد، تا اين گفتمان، شايد فصلی ديگر و بهتر به خود بگيرد

 
که من را ُمجاب کند، به بخش آلمانی " فلسفه"در پی يافتن تعريف و تصويری از 

برخوردم که به نظرم آمد تصويری متعادل و واقعی " ويکی پديا" سايت اينترنتِی
 : از فلسفه ارائه ميدهد ، برگرداِن آزاِد بخش هايی از متِن آلمانی

سئواالت و مشکالتی وجود دارند که با کمک علوِم جاری نمی توان پاسخی به " 
 به مفهوم فلسفی " (خوب"پرسشهايی چون ، چه چيز ). روی آن کار کرد(آنها داد 

http://wiki.anthroposophie.net/H%C3%B6hlengleichnis�
http://de.wikipedia.org/wiki/Philosophie�

