
 
دمکراسی و آزادی زمانی به ثمر می رسد که   فضای 

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

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

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

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

برابری اجتماعی و حقوقی زنان و مردانمان  است که 
 .   به ايرانی آباد و آزاد خواهيم رسيد
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 : تهيه و تنظيم
 با سپاس از همکاری سايت اخبار روز شهال بهاردوست
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اعتراض شديد همسر دكتر معتمدي به وزير علوم 
 احمدي نژاد

مادرم در همبستگي با مجيد دو روز است : علي توكلي
  كه دست به اعتصاب غذا زده

 داستان
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 خبرها و گزارش ها

 22هشدار پليس تهران در مورد برخورد با تجمعات غيرقانوني 
 خرداد

 
 
 
 

 
 خبرگزاری هرانا

در حالی که کمتر از سه هفته به سالگرد اعتراضات مردمی به دهمين دوره ی  
انتخابات رياست جمهوری مانده است، فرمانده انتظامی تهران بزرگ روز 

 .کند خرداد برخورد می 22در " غيرقانونی"شنبه اخطار داد که پليس با تجمع  سه
ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر معترضان و رقبای اصلی آقای 

اند که در سالگرد  نژاد در انتخابات، پيش تر در چند نوبت از مردم خواسته احمدی
  .پيمايی شرکت کنند خردادماه در راه 22انتخابات در روز 

اند که  به گزارش راديو فردا، آقايان موسوی و کروبی در عين حال تاکيد کرده
پيمايی برای مخالفان دولت جمهوری اسالمی  تنها در صورت صدور مجوز راه
 .پيمايی شرکت کنند از مردم خواهند خواست در راه

پيمايی از سوی رهبران مخالفان و نص صريح قانون  با وجود تقاضای مجوز راه
پيمايی را برای همگان آزاد دانسته  اساسی جمهوری اسالمی که برگزاری راه

های جمهوری اسالمی در يک سال گذشته هيچ گاه به معترضان به  است، مقام
پيمايی رسمی نداده و حتی  نتيجه انتخابات رياست جمهوری اجازه برگزاری راه

 .اند شدت سرکوب کرده های آرام آنها را نيز به پيمايی راه
هم چون موارد متعدد ديگر در يک سال گذشته که مقامات دولت محمود 

نژاد چند هفته پيش از هر مناسبتی به مردم در مورد شرکت در هر گونه  احمدی
شنبه از قول رئيس  اند، خبرگزاری کار ايران، ايلنا، روز سه تجمعی اخطار داده

 .خرداد سال جاری هشدار داده است 22پليس پايتخت در مورد تجمع در 
در : "نيا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، در اين باره گفته است حسين ساجدی

تجمعات غيرقانونی چه در مواقع خاص و چه در ديگر روزهای سال با تجمع 
 ".شود غيرقانونی برخورد می

رئيس پليس پايتخت ايران هم چنين تاکيد کرده است که نيروی انتظامی جمهوری 
 .با تجمعات غيرقانونی برخورد خواهد کرد" برابر قانون"اسالمی 

اين در حالی است که برخورد نيروهای امنيتی و انتظامی ايران با مردم معترض 
ها همواره عالوه بر بازداشت گسترده عده بسياری زخمی و کشته نيز  در خيابان

 .بر جای گذاشته است
 

دانشجوي دانشكده ادبيات دانشگاه عالمه  20احضار 
 طباطبائي به كميته انضباطي

 
 خبرگزاری هرانا

 .دانشجوی دانشگاه عالمه طباطبايی به کميته انضباطی احضار شدند 20
به گزارش دانشجونيوز، حراست دانشگاه عالمه اين روزها به شدت با 

کند و آن ها را تحت  دانشجويان اين دانشگاه به خاطر مساله حجاب برخورد می
 .فشار قرار می دهد

گفته می شود در پی اين اقدامات حراست دانشگاه، دانشجويان دانشگاه عالمه 
اعالم کرده اند که اگر اين روند ادامه داشته باشد دست به تجمع سکوت خواهند 

 .زد
 
 

 جعفر پناهي آزاد شد 
 
 
 
 
 

 
 : اخبار روز

جعفر پناهی به دستور بازپرس و تاييد دادستان : ادسرای تهران اعالم کرد
پيش از آن همسر وی . عمومی و انقالب تهران با توديع وثيقه از زندان آزاد شد

 .اعالم کرده بود که او امشب آزاد خواهد شد
رسانی  به نقل از پايگاه اطالع) ايسنا(به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران 

ميليون تومان وثيقه روز  ٢٠٠دادسرای عمومی و انقالب تهران، پناهی با توديع 
 .شنبه از زندان اوين آزاد شد سه

ی اتهامی وی با صدور کيفرخواست به دادگاه  دادستانی اعالم کرده است پرونده
 . انقالب اسالمی تهران ارسال خواهد شد

جعفر پناهی در دهم اسفند ماه سال گذشته همراه با عده ای از ميهمانان خود در 
بازداشت جعفر پناهی با اعتراضات وسيع جهانی . منزل شخصی اش دستگير شد

به ويره در محافل سينمايی همراه شد و بزرگترين و مشهورترين سينماگران 
در جشنواره ی جهانی کان صندلی . جهان به زندانی شدن او اعتراض کردند

خالی به او اختصاص داده شد و برخی از برندگان جوايز با در دست گرفتن 
 .تابلويی که نام او بر آن نوشته شده بود، خواهان آزاديش شدند

از هفته ی گذشته جعفر پناهی دست به اعتصاب غذا زد و سه خواسته را در 
سه روز پيش دادستان تهران همراه با وکيل . برابر زندانبانان خود مطرح کرد

پناهی اما اعالم کرد تا دستيابی . مدافع وی و نيز خانواده اش با او مالقات کردند
به اخرين خواسته ی خود يعنی آزادی از زندان به اعتصاب غذای خود ادامه می 

 .دهد
امروز در حالی که فشارهای جهانی برای ازادی وی بيشتر شده بود، وی را به 

 .قيد وثيقه از زندان آزاد کردند
 

 تظاهرات ضدحكومتي بعد از پايان مسابقه ي فوتبال 
 

 :اخبار روز
به دنبال پايان مسابقه ی فوتبال فينال جام حذفی در ورزشگاه آزادی، گروهی از  

 . جوانان به تظاهرات ضدحکومتی اقدام کردند
بنا به گزارش فعالين حقوق بشر و دموکراسی در ايران، صدها نفر از جوانان 
 . هنگام خروج از استاديوم آزادی اقدام به سر دادن شعارهای ضد دولتی نمودند

دقيقه  ٢١:١۵خرداد ماه حوالی ساعت  ٣بنابر اين گزارش، دوشنبه غروب 
تماشاگران مسابقه فوتبال هنگام خروج از استاديوم ورزشی آزادی اقدام به سر 

جوانان در حين خروج از ضلع شرقی . دادن شعارهای ضد دولتی نمودند
فوتبال / دشمن اين خاک تويی/ استاديوم شعارهايی مانند، خس و خاشاک تويی 

بهونه ميشه خرداد قيامت ميشه، همچنين مرگ بر ديکتاتور و شعارهای ديگر سر 
 . دادند

جوانانی که سوار بر اتوبوس های شرکت واحد بودند در : اين گزارش می افزايد
همزمان با شعار دادن جوان ها . طی مسير اقدام به سر دادن شعار نمودند

اين . خودروها با بوق زدن ممتد با اعتراضات جوانان همراهی می کردند
 . ادامه داشت ١٠:٣٠اعتراضات تا ساعت 

گزارشات تاييد نشده ای حاکی از آن است که تعدادی از جوانان دستگير و به 
 . داخل استاديوم ورزشی منتقل شدند

نيروهای سرکوبگر گارد ويژه، نيروی  ١۵:٠٠از طرفی ديگر از ساعت 
انتظامی و لباس شخصی ها بصورت گسترده در درون و بيرون استاديوم مستقر 

و اطالعاتی ها با در ) لباس شخصی ها( افراد ويژه سپاه پاسداران . شده بودند
دست داشتن دوربين های فيلم برداری از جوانان برای ايجاد رعب و وحشت فيلم 

بيش از چهل خودروی نيروی انتظامی و خودروهای خاص . می گرفتند
 . دستگيری در استاديوم مستقر بودند
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تر از صدر است، شايد بتوان اندک احتمالی برای ترغيب باهنر به کانديدا  مثبت
در اين مورد، عبداهللا کعبی، نماينده . شدن در صحن علنی مجلس باقی دانست

اگر باهنر کانديدا شود، پيش بينی من اين است که «: گويد طلب آبادان می اصالح
هر چند آقای صدر هم نام آشنا هستند؛ ولی رای باهنر در کل . آورد رای می

به نظر من همفکران باهنر به او «: کند کعبی اضافه می ».مجلس بيشتر است
  ».گيری کانديدا شود آورند تا در جلسه رای فشار می

 

 اعتراض، بازداشت، مجازات
 

بازداشت بنيامين آل طيب، از دانشجويان دانشگاه آزاد 
 دزفول

 
 خبرگزاری هرانا 

اردی  29يکی از دانشجويان دانشگاه آزاد دزفول به نام بنيامين آل طيب از تاريخ 
 .بهشت ماه توسط اداره اطالعات اهواز دستگير شده است

ساله تاکنون فعاليت سياسی نداشته و اتهامی نيز  19گفته می شود اين دانشجوی 
 .از سوی ماموران امنيتی در حين بازداشت برای وی عنوان نشده است

به نقل از نوروز، به نظر می رسد اين دستگيری به علت سوابق خانوادگی آقای 
 .آل طيب صورت گرفته باشد

 
 صدور حكم اخراج محمد صيادي، 

 دانشجوي زنداني دانشگاه بوعلي سينا 
 

 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
حکم اخراج محمد صيادی دانشجوی دربند و دبير سياسی سابق انجمن اسالمی 

 .دانشجويان در همدان صادر شد
حکم اخراج صيادی در حالی صادر شده است که وی در حال سپری کردن 

 .ماه خود است 6سال و  2دوران محکوميت 
به گزارش دانشجونيوز، مسئوالن دانشگاه بوعلی سينای همدان، ضمن انتشار 

غير رسمی اين خبر در سطح دانشگاه، در حال سپری کردن مراحل اداری 
 .اخراج اين دانشجوی دربند می باشند

 
قابل ذکر است در دو ترم آخر قبل از دستگيری محمد صيادی مسئوالن دانشگاه 
تالش خود را برای پرونده سازی آموزشی بر عليه اين فعال دانشجويی با درج 

ادامه . در کارنامه اش و در نتيجه مشروطی وی آغاز کرده بودند 0.25نمرات 
اين پرونده سازی ها موجبات اخراج وی در شرايطی که در زندان به سر می 

 .برد را فراهم آورده است
 

 شرايط حاد جسمي حسين ميرزايي در زندان اروميه
 

 خبرگزاری هرانا
حسين ميرزايی از زندانيان کرد محبوس در زندان مرکزی اروميه، از لحاظ   

جسمی در شرايط نامناسبی قرار دارد و مسئوالن بهداری زندان نيز امکاناتی 
 .جهت درمان وی ارائه نمی دهند

بازداشت شده،  88بنا به اطالع گزارشگران هرانا، حسين ميرزايی که در سال 
در دوران اوليه ی حبس به مدت سه ماه در سلول های انفرادی زندان اوين و 

تحت شديد ترين شکنجه های جسمی نگهداری می شد تا جايی که حتی رشته های 
 .عصبی وی پاره شده اند

وی هم چنين به دليل نگهداری در مکان نامطلوب و انفرادی های بلند مدت، به 
 .بيماری آسم نيز مبتال شده است

 

 احتمال كنار رفتن باهنر از نايب رئيسي مجلس 
 

 : اخبار روز
 

رييسی مجلس  احتمال خداحافظی محمدرضا باهنر از مقام نايب -دنيای اقتصاد
برای اولين بار در شش سال . واکنش تعدادی از نمايندگان را به دنبال داشته است

رييسه  رييس متنفذ مجلس در آستانه حذف از هيات گذشته، محمدرضا باهنر، نايب
رييسه برای  در حالی که انتخابات رسمی هيات. قوه مقننه قرار گرفته است

شود، فراکسيون اکثريت  سومين سال از هشتمين دوره مجلس فردا برگزار می
رييسه  ای ليست پيشنهادی خود را برای اين هيات يکشنبه شب با تشکيل جلسه

گيری يکشنبه شب اين فراکسيون در  ترين تغييری که در رای مهم. تعيين کرد
الدين صدر به جای  رييسه مجلس ايجاد شد، جايگزينی شهاب ترکيب هيات

اتفاقی که با توجه به سابقه . رييسی دوم بود محمدرضا باهنر در سمت نايب
حضور باهنر در ادوار دوم، سوم، چهارم، پنجم، هفتم و هشتم مجلس و 

تواند قابل توجه  رييسی وی در شش سال اخير مجلس شورای اسالمی می نايب
 . باشد

بر اساس روال دو سال گذشته مجلس هشتم، همان کسانی که در انتخابات داخلی 
اند، در انتخابات  فراکسيون اکثريت به عنوان رييس و نواب رييس انتخاب شده

ضمن اينکه بر اساس توافقات . اند رييسه نيز رای الزم را کسب کرده رسمی هيات
نامه داخلی اين فراکسيون، نمايندگانی که در انتخابات داخلی رای الزم را  و آيين

رييسه کسب نکنند، اجازه کانديداتوری در صحن علنی  برای ورود به هيات
البته اين توافقات داخلی، الزام قانونی خاصی برای . دهند مجلس را از دست می

نامه داخلی فراکسيون متبوعش  کند، اما چنانچه وی بخواهد آيين باهنر ايجاد نمی
اين اتفاق البته . را زير پا بگذارد، پرستيژ سياسی خود را زير سوال خواهد برد

رييسه مجلس هشتم و در مورد دو نفر ديگر از  تر در دو انتخابات ديگر هيات پيش
سال گذشته هنگامی که موسی قربانی، نماينده قائنات . نمايندگان رخ داده است

نتوانست در انتخابات داخلی فراکسيون اصولگرايان راهی برای ورود به 
رييسه مجلس پيدا کند، در صحن علنی خود را کانديدا کرد، ولی باز هم  هيات

در سال نخست مجلس هشتم هم اميدوار . نتوانست رای همکارانش را جلب کند
 . رييسی مجلس به همين ترتيب ناکام مانده بود رضايی برای کسب عنوان نايب
ای که باهنر حضور دارد و خود را يکی از  با اين حال، در جايگاه سياسی

باهنر رييس فراکسيون اکثريت (داند  بنيانگذاران فراکسيون اصولگرايان می
کما . ، احتمال وقوع اين اتفاق بسيار اندک است)مجالس پنجم و هفتم نيز بوده

اينکه وقتی در آغاز دوره هشتم مجلس، غالمعلی حداد عادل با وجود سابقه 
رياست چهارساله بر قوه مقننه، رقابت داخلی فراکسيون اصولگرايان را به علی 
الريجانی واگذار کرد، نه تنها در صحن علنی برای اين پست کانديدا نشد، که تا 

در مورد محمدرضا باهنر نيز احتماال بايد . فرو رفت »روزه سکوت«ها به  مدت
منتظر واکنشی مشابه رفتار غالمعلی حداد عادل بود، به ويژه اينکه او در جلسه 

الدين صدر شکست خورد، به  يکشنبه شب فراکسيون اصولگرايان وقتی از شهاب
 . اش را به وی تبريک گفت سمت او رفت و با در آغوش گرفتن صدر، پيروزی

 
 چرا باهنر رای نياورد؟ 

ترين رقيب باهنر  های اول و دوم مجلس هشتم نزديک الدين صدر در سال شهاب
ها در برابر باهنر  رييسی دوم بود، اما در هر دو اين سال برای کسب عنوان نايب

صدر که در حال حاضر رييس کميسيون بهداشت و درمان مجلس . مغلوب شد
زنی در سطوح باالی مديريتی، کمتر به  ای و چانه است، از نظر جايگاه رسانه

همين موضوع هم باعث شده است برخی اعضای فراکسيون . باهنر شباهت دارد
اصولگرايان بالفاصله پس از پايان جلسه يکشنبه شب اين فراکسيون، ساز 

از جمله احمد آوايی، . رييسی مجلس را کوک کنند مخالفت با حذف باهنر از نايب
خسارتی برای مجلس و «رييسه را  نماينده دزفول نبودن باهنر در ترکيب هيات

هيچ ممنوعيتی برای کانديدا شدن آقای باهنر «: دانست و گفت »مهری به او بی
وجود ندارد و به نظر من بهتر است ايشان نامزد شوند؛ چون ] در صحن علنی[

کل مجلس که فراکسيون اصولگرايان نيست و آنهايی که در جلسه مجمع عمومی 
اما از سوی ديگر،  ».حاضر شده بودند هم کل اعضای فراکسيون نبودند

نامه  نمايندگان حامی دولت در مجلس هشتم اعتقاد دارند که باهنر بايد به آيين
اسماعيل کوثری، نماينده تهران در اين باره به . داخلی اين فراکسيون پايبند باشد

قرار بر اين است که به نتيجه جلسه مجمع «: گويد می »فردا«پايگاه خبری 
اگر قرار است آقای باهنر کانديدا شود که ديگر چه . عمومی متعهد باشند

  »گيری انجام پذيرد؟ ضرورتی داشت جلسه مجمع عمومی تشکيل شود و رای
 با اين وجود، از آنجا که نظر اعضای فراکسيون اقليت مجلس نسبت به باهنر 
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اما مسوالن بدون توجه به . وی سه فرزند دارد که کوچکترين آنها پنج ساله است
اين موضوع، تاکنون وی را به اتهام محاربه از طريق عضويت در سازمان 

 .منافقين درشرايطی کامال غير قانونی در زندان نگه داشته اند
. منفرد با اينکه ماه هاست زندانی است هرگز قرار بازداشت اش تمديد نشده است

اين در حالی است که اين زن بارها گفته است که هيچ وابستگی به سازمان 
منافقين ندارد و تنها نگران فرزندان اش است که اکنون دور از او به سختی 

 .روزگار می گذرانند
پروين جوادزاده يکی ديگر از زنان زندانی بند نسوان اوين است که در شرايط 

 .بسيار دشواری به سر می برد
دی ماه توسط نيروهای سپاه هنگام تردد در خيابان  6جوادزاده نيز عصر 

 .بازداشت و اکنون در بالتکليفی کامل در زندان اوين به سر می برد
سال سن اکنون جوانترين زندانی سياسی زن بند نسوان اوين است،  22وی که با 

سه ماه اول بازداشت خود را در يکی از سلول های انفرادی بازداشتگاه اطالعات 
سپاه محبوس بوده که اين موضوع موجب لطمه های شديد روحی و جسمی به 

 .وی شده است
طبق اخباری که از بند نسوان زندان اوين می رسد اتهام اين دختر جوان نيز 

دادگاه انقالب ارسال شده  15محاربه است و به تازگی پرونده ی وی به شعبه ی 
 .است

تن  3هم چنين اخبار ديگری نيز حاکی از وضعيت نامناسب جسمی و روحی 
 .ديگر از زندانيان بند نسوان اوين است

کبری زاغه دوست، بدر السادات مفيدی، دبير انجمن صنفی روزنامه نگاران و 
فاطمه خرمجو نيزهر کدام ماه هاست که در بالتکليفی کامل در زندان اوين به 
سر می برند؛ بدون اينکه از نظر قانونی رويه های بازداشت يا قرار بازداشت 

 .موقت شان رعايت شده باشد
 

 گزارشي از وضعيت حمزه كرمي، فعال سياسي دربند
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا
حمزه کرمی، فعال سياسی و مدير سايت جمهوريت در دادگاه تجديد نظر به  

. تحمل يازده سال حبس قطعی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است
وی در دوران مرخصی تحت فشار شديد ماموران امنيتی به منظور اخذ مصاحبه 

 7ی تلوزيونی عليه هاشمی رفسنجانی قرار داشته و هم اکنون نيز در اندرزگاه 
 .زندان اوين به سر می برد

مدير کل سياسی دفتر رياست جمهوری دوره  80الی  74حمزه کرمی از سال 
وی در زمان جنگ نيز فرمانده ی سپاه پاسداران . سازندگی و اصالحات بود
 74تا  68هم چنين از سال . استان تهران بود 2انتقالب اسالمی منطقه ی 

سال سابقه ی اجرايی و مديريتی  29فرماندار ورامين بود و در مجموع دارای 
 .در حاکميت جمهوری اسالمی است

دادگاه انقالب به رياست قاضی صلواتی با  15آقای کرمی از سوی شعبه ی 
ماموران امنيتی . روز مرخصی دريافت کرد 5ميليارد تومانی،  2توديع وثيقه ی 

از وی در ايام مرخصی خواستند که بر عليه رهبران جنبش سبز و خصوصا 
 .هاشمی رفسنجانی و پسرش مصاحبه نمايد که وی از اين امر استنکاف نمود

ماموران امنيتی به کرمی در برابر مصاحبه عليه هاشمی رفسنجانی قول عدم 
 .بازگشت به زندان را داده بودند

و بعد از حوادث انتخابات توسط نيروهای  88خرداد  28حمزه کرمی، که مورخ 
و نيم ماه در بندهای امنيتی و در سلول انفرادی بود که طی  4امنيتی دستگير شد 

 .اين مدت به شدت تحت فشار و شکنجه ی جسمی قرار داشته است
) 84سال(موارد اتهامی وی که در نهمين دوره ی انتخابات رياست جمهوری 

رئيس ستاد مطبوعاتی هاشمی رفسنجانی بود، همکاری با مهدی هاشمی بوده 
 .است

گفتنی است وی در ماه های اوليه ی بازداشت و در دادگاه بدوی از داشتن وکيل 
مدافع محروم بود و وکيل وی تنها توانست در دادگاه تجديد نظر با تنظيم اليجه 

ای عنوان کند که تمام اعترافات کرمی در دادگاه بدوی تحت شکنجه و غيرواقعی 
 .بوده است

 دستمزد كاركنان شركت مخابرات لرستان شركت كاهش يافت
 

 خبرگزاری هرانا 
آارآنان شرآت مخابرات استان لرستان آه در چارچوب قانون آار و به صورت 

گويند دستمزدهاي آنان با تصميم  قراردادي و پيمانكاري مشغول به آار هستند مي
 .هيات مديره شرآت به طور چشمگيري آاهش يافته است

به موجب بخشنامه ی : وگو با خبرنگار ايلنا گفت يكي از اين آارگران درگفت
صادره شده از ابتداي خردادماه دستمزدآارآنان شرآت مخابرات استان لرستان 

 .محاسبه و پرداخت خواهد شد 88هاي سال  درصد آمتر از تعرفه 15به ميزان 
جويي و  از ميان آارگران شايع است آه اين تصميم با هدف صرفه: وي افزود

هاي اضافي توسط اعضاي هيات مديره اتخاذ شده است و به همين  آاهش هزينه
آار  دليل از ابتداي هفته جاري تمامي آارآنان به صورت پاره وقت مشغول به

 .اند شده
عنوان آارگر دراستخدام پيمانكار  نفر در چارچوب قانون آار به 999حداقل 

طرف قرارداد شرآت مخابرات استان لرستان هستند آه مطابق بخشنامه، حقوق 
 303و دستمزد شوراي عالي آار دستمزد حقوق آنها بايد بر مبني دستمزد پايه 

 .هزار تومان در هر ماه محاسبه و پرداخت شود
هيات مديره ی شرآت مخابرات استان لرستان در حالي تصميم به آاهش دستمزد 

آارآنان قراردادي و پيماني مشاغل دراين شرآت گرفته است آه به موجب 
آار خودداري آارفرما از اجراي مصوبه حداقل مزد شوراي عالي آار و  قانون

پرداخت مزد آمتر از حداقل تعيين شده تخلف تلقي شده و مستوجب مجازات 
 .است

 

 مرگ يك دانشجو در ميان شعله هاي آتش حاصل 
 از نمايشگاه جنگ

 
 خبرگزاری هرانا 

خردادماه، در پی آتش سوزی در نمايشگاهی که به  3روز سه شنبه مورخ  
از سوی بسيج دانشجويی دانشگاه آزاد واحد "آزاد سازی خرمشهر"مناسبت 

 .ماهشهر داير شده بود، يک دانشجو در ميان شعله های آتش جان باخت
بنا به اطالع گزارشگران هرانا، در نمايشگاهی که به مناسبت سالروز 

در دانشگاه آزاد واحد ماهشهر برپا شده بود، به دليل عدم " آزادسازی خرمشهر"
تامين برق تعداد زيادی کولر با يک سيم کم مقاومت و (رعايت نکات ايمنی 

پس از آتش گرفتن کابل برق، شعله ...) استفاده از چادر برزنت در فصل گرم و 
 .هاي آتش به سرعت به ساير نقاط زبانه کشيد

پس از اين اتفاق دانشجويان و افراد حاضر در محل نسبت به نجات جان خود 
موفق به " غالمرضا قنبری"اقدام نمودند که در اين ميان چند دانشجو از جمله 

دانشجوی مذکور به دليل معلوليت و استفاده از ويلچر . نجات جان خود نشدند
توان فرار از محل را نداشت و در ميان ديدگان حضار سوخت و در جا جان 

 .ديگر افراد دچار جراحاتی جزئی شدند. سپرد
دانشجويان پس از ديدن اين صحنه دست به اعتراض شديد و تحصن زدند که با 

 .سرکوب حراست دانشگاه روبرو شدند
گفته می شود پس از اين اتفاق دلخراش مسئولين دانشگاه برای کنترل اعتراضات 

 .دانشجويان دانشگاه را تا اطالع ثانوی تعطيل اعالم کرده اند
 

بالتكليفي مطلق تعدادي از زندانيان زن متهم به محاربه در 
 زندان اوين

 
 خبرگزاری هرانا 

تعدادی از زندانيان سياسی بند نسوان زندان اوين که متهم به محاربه اند در  
شرايط کامال بالتکليف با اتهام های سنگينی که هيچ ربطی به عملکردشان ندارد 

 .ماه هاست که زندانی هستند
به گزارش کلمه، خبرهای دقيق از زندان اوين درباره برخی از اين زندانيان زن 

هم چنين حاکی از آن است که آن ها در شرايط نامناسبی به سر می برند و از 
 .کوچکترين امکانات رفاهی و بهداشتی بی بهره اند

دی ماه سال جاری و پس  10مريم اکبری منفرد يکی از اين زندانيان است که از 
 . .بازداشت و راهی زندان اوين شده است) عاشورا(دی ماه  6از حوادث 
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جمعي از فعاالن زنان با انتشار نامه اي سرگشاده خواستار 
  آزادي محبوبه كرمي شدند

 
 
 
 
 
 

جمعی از فعاالن زنان با انتشار نامه ی سرگشاده ای به صادق الريجانی، رياست 
قوه قضائيه به عدم پاسخگويی نسبت به شرايط فعاالن دربند اعتراض کرده و 

 .خواستار آزادی ايشان عموما و محبوبه کرمی خصوصا، شدند
 :متن کامل نامه ی مذکور به شرح زير است

 رياست محترم قوه قضائيه آيت اهللا صادق آملی الريجانی
 با سالم

حدود سه ماه هست که از بازداشت محبوبه کرمی، يکی از فعاالن حقوق زن در 
کمپين يک ميليون امضا می گذرد اما تاکنون هيچ پاسخ روشنی از وضعيت وی 

 88اسفند  11محبوبه کرمی در تاريخ  .به وکال يا خانواده ايشان داده نشده است
از آن زمان تا کنون وکالی وی نه به پرونده دسترسی داشته اند و . بازداشت شد

هيچ مرجع قانونی نيز توضيحی در . نه اجازه مالقات با موکلشان را داشته اند
اين درحاليست که بر طبق آئين . مورد اتهامات وارده به وی ارائه نداده است

. ساعت اول پس از بازداشت تفهيم اتهام شود 24دادرسی کيفری متهم بايد ظرف 
همچنين افراد بازداشت شده بايد از حق تماس و مالقات با خانواده برخوردار 

روز در تماس با خانواده اش اعالم  20محبوبه کرمی امروز پس از حدود . باشند
وی را به بند عمومی نسوان زندان , کرده که عليرغم وضعيت مبهم پرونده اش

 .اوين منتقل کرده اند
لزوم قانونمندی "رياست محترم قوه قضائيه شما بارها در سخنرانيهای خود به 

اشاره نموده ايد، اما موقعيت " تسهيل فرآيند دادرسی"و " دستگاه قضايی
بالتکليف فعاالن حقوق زن و خبرهای ناگواری که از صدور حکم های سنگين 

از آن . برای اين فعاالن می رسد از اين منظر برنگرانی های ما افزوده است
جمله می توان به صدور حکم سنگين برای بهاره هدايت فعال دانشجويی و فعال 

و بالتکليفی شيوا نظرآهاری از فعاالن دانشجويی و حقوق ) نه و نيم سال(کمپين 
 .زن اشاره کرد

رياست محترم قوه قضائيه، تاکنون بسياری از فعاالن حقوق زن، از جمله عاليه 
سال  4محکوم به (و زينب بازيدی ) سال حبس تعزيری 3محکوم به(اقدام دوست 
در حال سپری کردن حبس های ناعادالنه خود در زندان هستند و ) حبس تعزيری

بسياری ديگر با احکام تعليقی و يا بدوی و همچنين محروميت از کار يا تحصيل 
 .هزنيه های گزافی پرداخته اند

اکنون با عنايت به اين نکته که مسئوليت دستگاه قضا در مقطع کنونی امانتی 
خطير است در دستان شما، اميدواريم شاهد بازگشت روند قانونی به کليه پرونده 
های فعالين کمپين يک ميليون امضا و ديگر فعاالن اجتماعی و سياسی و بطور 

 .خاص روشن شدن وضعيت محبوبه کرمی باشيم
 جمعی از فعاالن حقوق زن در کمپين يک ميليون امضا

–ستاره هاشمی  –جمشيد آئين دار  –نفيسه آزاد  –زهره اسدپور  –پروين اردالن 
هدا  –رها عسگری زاده  –دالرام علی  –آزاده فرامرزيها  –الناز انصاری 

 – فروغ سميع نيا –جلوه جواهری  –کاوه مظفری  – سمانه عابدينی –امينيان 
 –امير يعقوبعلی  –آرش نصيری اقبالی  –محمد شوراب  –ژينا مدرس گرجی 

 –مريم زندی  –سوسن طهماسبی  –ناهيد جعفری  –ناهيد ميرحاج  –خديجه مقدم 
نوشين  –زينب پيغمبرزاده  –سميه رشيدی  –نسيم سرابندی  –مريم مالک 
نيلوفر انسان  –نيلوفر گلکار  –تارا نجد احمدی  –سيما حسين زاده  –کشاورزنيا 

پرستو  –نيکزاد زنگنه  –مريم حسين خواه  – محبوبه حسين زاده – نگار انسان –
بالل مرادويسی  –شهاب الدين شيخی  –امير رشيدی  -افروز مغزی  – اهللا ياری

نسيم  –مهرنوش اعتمادی  –هايده تابش  – حميده نظامی – فرناز کمالی –
ليال  –زهره ارزنی  –مونا محمد زاده  – رزيتا رجايی – نازلی فرخی –خسروی 

 –ياشار گرمستانی  –بهاره بهبودی  – فاطمه پيغمبر زاده –سحر روان  –نظری 
 –مارال فرخی  –سميه فريد  –زهره امين  –سيما شاه عباسی  –مرضيه شکيبا 

 –سولماز احمری  –ماهرخ روستايی صفت  – ريحانه رجايی –ريحانه جديد 
 –زانيار احمدی  –طيبه مونسان  – مريم عامری –ظريفه نصيری  –علی عبدی 
عشا  -بهناز شکاريار  –نرگس طيبات  –فيروزه مهاجر  –نينا وباب  –هما مداح 

 سودابه فرخ نيا -روجا بندري  -اميد کوهي  -نگار سماک نژاد  -مومني 

 نگراني نسبت به جان مجيد توكلي در پي ادامه اعتصاب غذاي وي
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا
در پی ادامه يافتن اعتصاب غذای مجيد توکلی در زندان اوين نگرانی ها نسبت به 

 .وضعيت سالمت وی افزايش يافته است
به گزارش دانشجونيوز، مجيد توکلی که از صبح روز يکشنبه به سلول انفرادی 
منتقل شده است، دست به اعتصاب غذای خشک زده و با گذشت زمان وضعيت 

 .سالمتی وی به شدت نگران کننده شده است
دستور انتقال مجيد توکلی به سلول انفرادی توسط داستانی تهران صادر شده 

يگذشته نامه ای تفصيلی   بنابر اطالع دريافتی مجيد توکلی در انتهای هفته. است
پيرامون وضعيت کنونی ايران نوشته است که اين مساله باعث واکنش شديد 

ماموران وزارت پس از اطالع از نوشته شدن اين . ماموران امنيتی شده است
هم چنين در پی حضور نماينده ی . نامه مجيد توکلی را تهديد به قتل کرده اند

دادستانی در زندان اوين در روز يکشنبه و بحث و جدل مجيد توکلی با وی، 
 .دستور انتقال توکلی به سلول انفرادی صادر شده است

 
آذر ماه گذشته و پس  16مجيد توکلی عضو انجمن اسالمی دانشگاه اميرکبير از 

از سخنرانی در دانشگاه اميرکبير به مناسبت روز دانشجو، بازداشت و به زندان 
بازداشت شده و  87و  86بار در سال های  2وی پيش از اين نيز . اوين منتقل شد

 .تاکنون نزديک به دو سال و نيم در زندان محبوس بوده است
 

در پی ادامه يافتن وضعيت وخيم مجيد توکلی بسياری از فعالين دانشجويی، حقوق 
می در  26خردادماه برابر با  5بشر و سياسی اعالم کرده اند که فردا چهارشنبه 

شهرهای کشورهای مختلف جهان در همبستگی با مجيد توکلی دست به اعتصاب 
 .غذا خواهند زد

 

 انتقال نصور نقي پور به سلول انفرادي
 
 
 
 

 
 خبرگزاری هرانا

نصور نقی پور، فعال حقوق بشر که از اسفندماه سال گذشته در بازداشت به سر   
 .می برد، بار ديگر به سلول انفرادی منتقل شده است

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، نقی پور به دليل عدم پذيرش مصاحبه ی 
تلويزيونی از سلول دو نفره ای که اخيرا به آن منتقل شده بود مجددْا به سلول 

  .انفرادی بازگردانده شد
در حالی قريب به سه ماه از بازداشت اين روزنامه نگار و فعال حقوق بشر می 

اردی بهشت ماه مهلت  11گذرد که قرار بازداشت موقت وی دوماهه بوده و در 
 .آن به سرآمده است

پيگيری های خانواده، آشنايان و وکيل نصور نقی پور تاکنون بی نتيجه بوده و 
اردی بهشت ماه  11وی از . مقامات اتهام مشخصی برای وی عنوان نمی کنند

تاکنون تنها يک بار و آن هم در ايام نوروز موفق به مالقات با خانواده ی خود 
روز است که موفق به برقراری تماس با  10شده است و به دليل افزايش فشارها 

 .خانواده ی خود نيز نشده است
گفتنی است مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران در آخرين بيانيه ی خود از 
 .تشديد فشارها و اخذ اعترافات تلوزيونی از فعاالن حقوق بشر خبر داده بود

اسفندماه  11نصور نقی پور وبالگ نويس، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، 
سال گذشته و در پی يورش های گسترده به فعالين حقوق بشر، در منزل پدری 

 .الف زندان اوين منتقل شد 2اش در شهر قزوين بازداشت و مستقيما به بند
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 براي تحقق مطالبات خود مقاومت مي كنيم: زهرا رهنورد
 
 
 
 
 
 

 :کلمه
در اين ديدار زهرا رهنورد ضمن تشکر از حضور “ کلمه”به گزارش خبرنگار 

اين جمع جوان با اشاره به روندبرگزاری انتخابات دهم رياست جمهوری و 
ضربه هولناکی که به حيثيت قوانين، دموکراسی و آزادی ملت وارد آمد، مقاومت 

ملت در دوران جنبش سبز را به وکالت از همين حقوق ضايع شده و اهانت 
 .بزرگ به ملت دانست

اين مطالبات از بطن شعارهای اصلی انقالب : زهرا رهنورد تصريح کرد
اسالمی يعنی استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی بر آمده است و امروز به طور 

 .وسيع تر و پيچيده تر در طی اين يک سال تداوم پيدا کرده است
رهنورد در پاسخ به سوال يکی از جوانان حزب پيرامون وضعيت فعلی زنان و 

قرار نبود و نيست که اين تبعيض ها در حق : تبعيض های رايج در حق آنان گفت
زنان روا داشته شود، امام خمينی پيوسته از هويت و حيثيت و بالندگی زنان سخن 

از ”در ميان سخنان ايشان دو جمله معروف تر است که می فرمايند . می گفتند
شما زنان در اين انقالب پيشوا بوده ”و ديگری “ دامن زن مرد به معراج می رود

اين دو جمله معروف می توانست کليد واژه های اصلی پی ريزی قوانينی . “ايد
متعالی و برابری طلبانه و حيثيت بخش برای زنان باشداما متاسفانه در روند و 
گذشت زمان حقوق زنان مغفول مانده است به طوری که جز در سطح آموزش 

درصد ورودی ٧٠عالی که زنان موقعيت بزرگی به دست آوردند و نزديک 
دانشگاه ها را تشکيل دادند در ساير موارد حقوقی و فرهنگی پيوسته عقب رانده 

 .شدند
  

وی تاکيد کرد در چند سال اخير اين روند تشديد شده است يعنی از انتخابات نهم و 
دهم به اين سو نگرش ارتجاعی و خرافی و سرکوبگرانه نسبت به زنان اوج 

گرفته تااينکه می بينيم سرکوب زنان در يک ساله اخير به واسطه ی اينکه از 
 .پيشتازان جنبش سبز بوده اند بی سابقه بوده است

زهرا رهنورد آرمان و شعار زنان را در کنار آزادی، استقالل، دموکراسی و 
قانون خواهی، رفع تبعيض عليه زنان دانست که متاسفانه به جای پاسخ به اين 

مطالبات طبيعی، کشور را به يک زندان بزرگ تبديل کردند و زنان در اين 
زندان بزرگ باترور شخصيت و آزار و شکنجه و تالش برای اقرار گرفتن و 

 .توبه نامه امضا کردن روبرو شدند
استاد دانشگاه الزهرا همچنين عقبه فکری اين رفتار را در تصويب برخی قوانين 

امروز برخی در قوانين تنظيم شده و لوايح هم : نيز قابل رديابی دانست و گفت
انواع تبعيض ها را عليه زنان روا می دارند و اخيرا هم با قانون حمايت از 
خانواده در پی متالشی کردن خانواده ها هستند که ضربه سخت را زنان و 

 .کودکان بی سر و سامان خواهند خورد
نگاه سرکوبگرانه و : احمدی نژاد گفت-وی با يادآوری مناظره تلويزيونی موسوی

تبعيض آميز به زن را در همان مناظره هم می توانستيم مشاهده کنيم چنانکه آقای 
احمدی نژاد سعی کرد حيثيت علمی و تحقيقاتی مرا زير سوال ببرد که البته اين 

اقدام موجب ريشخند مردم شد و واژه های به اصطالح تهديد آميز آن مناظره 
 .مدت ها موجب مزاح ملت بود

  
زهرا رهنورد تاکيد کرد اين دولت در حالی سرکوب زنان را و حاشيه نشين 

از اين دنيا زن، عطر : فرموده اند) ص(کردن آنان را کليد زد که پيامبر رحمت 
و نماز مورد عالقه من است و بنده قرار گرفتن اين مثلث عجيب در کنار هم را 

ناشی از اهميت وصول زن، نماز و عطر در يک عرض و نماد نگرشی سرشار 
 .از احترام و قداست می دانم
مطالبات زنان دو رويه دارد که بايد به هر دو رويه : رهنورد در پايان تاکيد کرد

 .ی آن توجه کرد
يک رويه آزادی ، دموکراسی ، قانون گرايی و عدم دخالت در زندگی فردی و 

رويه ديگر رفع تبعيض و تحقق اهداف حقوقی زنان است که بايد تامين شود چرا 
که آرمان آزادی بدون حضور نيمی از جمعيت يعنی بدون زنان تحقق پذير 

بنابراين به همه سرکوب گران اين عصر می گوئيم ما زنان برای . نخواهد بود
 .تحقق مطالبات خود مقاومت خواهيم کرد

 بيانيه ي خانواده زندانيان سياسي محبوس در 
 زندان رجايي شهر

 
 
 

 :کلمه
خانواده های زندانيان سياسی حوادث پس از انتخابات که در زندان رجايی شهر 

اکنون به  «:زندانی هستند ،با صدور بيانيه ای خطاب به مسووالن نوشته اند 
جای آن که زندانيان بی گناه ما را آزاد کنند، در شرايطی ويژه احکام سنگين آنها 
را يک به يک تاييد می کنند، به مرخصی رفته ها را به زندان باز می گردانند، 

آزاد شدگان را احضار می کنند و چه معامله ای بدتر از اين با فرزندان ايران 
. زمين که در سکوت آنها را به بدترين و مخوف ترين زندان ها منتقل می کنند

گويی بس نيست درد دوری و هجران و زندان که بايد اين درد به غايت خود نيز 
 «. برسد

 :متن کامل اين بيانيه به اين شرح است 
 بسم رب المظلومين
 از خواب بيدار شويد

در حالی می گذرد که نتيجه آن برای ما خانواده  ٨٨خرداد  ٢٢يک سال از 
جمعی از زندانيان سياسی که تمام اين روزها و ماه ها را پشت درب های اين 
بازدشتگاه و آن زندان گذرانده ايم، چيزی جز دوری از عزيزانمان و اندوه و 

نزديک به يک سال می گذرد و ما .هجران گسترده و ژرف بدون مرهم نيست
هنوز نمی دانيم که عزيزان ما تاوان چه چيز را پس می دهند، حرف زدن و 

نوشتن را، ابراز عقيده و چاره جويی را يا عشق به ايران و باورمندی به قانون 
 را؟

در تمامی اين مدت همواره می انديشيديم که پاسخ آن چه اين زندانيان عزيز ملت 
ايران کرده اند، جز برخورداری از عدالت و حقوق مصرح ان ها در قانون 

اساسی و آن چه رافت اسالمی می خوانند، نيست و هر روز اميد داشتيم که بی 
گناهی و خيرخواهی آن ها به اثبات برسد و به خانه بازگردند اما متاسفانه هر 
روز فشار تازه ای بر پيکره مجروح و سخت آزرده خانواده بزرگ زندانيان 

 .سياسی وارد می شود
اکنون به جای آن که زندانيان بی گناه ما را آزاد کنند، می بينيم که در شرايطی 

ويژه احکام سنگين آنها را يک به يک تاييد می کنند، به مرخصی رفته ها را به 
زندان باز می گردانند، آزاد شدگان را احضار می کنند و چه معامله ای بدتر از 

اين با فرزندان ايران زمين که در سکوت آنها را به بدترين و مخوف ترين زندان 
گويی بس نيست درد دوری و هجران و زندان که بايد اين درد . ها منتقل می کنند

 .به غايت خود نيز برسد
پيش از اين مسعود باستانی و احمد زيدآبادی را در فرايندی پر از ابهام، قانون 

شکنانه و بی دليل روشنی از زندان اوين که خود نماد جفا به فرهيختگان اين 
ملک بوده و است، جابه جا کرده و به زندان رجايی شهر انتقال داده اند و اکنون 

می بينيم که اين بدعت تبديل به روالی غيرقانونی شده و زندان پرديس کرج و 
زندان بدنام رجايی شهر اخيرا پذيرای داود سليمانی، مهدی محموديان، عيسی 
 .سحرخيز، رسول بداغی، رضا رفيعی فروشانی و حشمت اهللا طبرزدی بودند
انتقال اين عزيزان درحالی رخ داد که برخی از آن ها حتی بدون برگزاری 

 .دادگاه، ماه هاست که در بازداشت موقت بی پايان به سر می برند
اوين به ديگر زندان ها  ٣۵٠ما اعالم می کنيم که انتقال زندانيان سياسی از بند 

تنها با هدف افزايش فشار بر اسرای جنبش سبز رخ داده تا بلکه در خرداد ماه 
اين انتقال ها بر خالف تمامی موازين قانونی و . سناريو ديگری ساخته شود

حقوقی است و بديهی ترين مسايل آيين نامه زندان های جمهوری اسالمی که تاکيد 
 .بر تفکيک زندانيان بر اساس جرايم دارد را هم رعايت نکرده است

هنگامی اين مسايل بسيار بديهی و ساده زيرپا گذاشته شده است، ما خانواده های 
زندانيان سياسی از خود می پرسيم که مسوول حفظ جان عزيزان ما که بر اساس 

 يک تصميم فراقانونی به ميان مجرمان خطرناک فرستاده شده اند، با کيست؟
اميدواريم سنگينی مسووليت حفاظت از جان بهترين فرزندان اين آب و خاک 

 .مسووالن اين نهادها را از خواب سنگين بيدار کند
 والسالم علی عباداهللا الصالحين

خانواده های باستانی، زيدآبادی، سحرخيز، سليمانی، بداغی، محموديان، 
 طبرزدی، رفيعی فروشانی
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 :سازمان مجاهدين انقالب اسالمی 
 خرداد پاسخ مثبت دهيد 22به درخواست برگزاري راهپيمايي 

 
سازمان مجاهدين انقالب اسالمی، به مناسبت فرارسيدن ماه خرداد، با : جــرس

صدور بيانيه ای تحليلی، به بررسی حوادث خردادماه در تاريخ انقالب اسالمی 
پرداخته و ضمن تاکيد بر تداوم همراهی خود با جنبش آزادی خواهانه مردم 

تجديد نظر در رفتارهای "برای " حاکمان سرمست از قدرت"ايران، از 
دعوت بعمل آورده و خواستار آن شد که " غيرقانونی و خشونت آميزشان با مردم

در شرايط حساس فعلی بين المللی، هزينۀ آزادی خواهی و استقالل طلبی ملت "
  ".ايران، بيش از اين افزايش پيدا نکند

اين سازمان اصالح طلب همچنين خواستار آن شد که حکومت به جای برخورد 
غيرمنطقی با درخواست های قانونی و مشروع مير حسين موسوی و مهدی 

کروبی و نيز شورای هماهنگی جبهه اصالحات برای استفاده از حقوق قانونی 
خود در برگزاری مراسم و راهپيمايی که در قانون اساسی تصريح شده است، به 

 .اين تقاضاها پاسخ مثبت دهند
تحليلی امروز، مشروح بيانيه سازمان مجاهدين  –به گزارش سامانه خبری 

 :انقالب اسالمی به شرح زير است
 ملت شريف ايران

ماه خرداد، ماه پر خاطره، ماه تالش، هميت، مقاومت، مردانگی و ماه بلوغ عقل 
نخستين خاطرة ملت درماه . و در عين حال ماه غم ها و دلتنگی ها فرا رسيد

بود روزی که به ١٣۴٢خرداد ١۵سال مبارزه، قيام پرشکوه  ۵٠خرداد، طی
روزی که علی رغم . تعبير امام راحل، مبدأ نهضت آزادی خواهی ملت ايران شد

سال به سان سپيدة سحر، طلوع دوباره يافت و  ١۵غروب غمگينش، پس از 
باعث شد امام و مردم دست در دست هم نظامی را پايه گذاری کنند که نه به 

خرداد  ١۵نهضت ملی . قدرت و ثروت، بلکه به رأی و خواست ملت متکی بود
“ استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی”دکترين خود را در شعار جاودانة  ١٣۴٢

ثبت کرد و رهبری آن ضمن مخالفت صريح با ديگر  ١٣۵٧انقالب اسالمی سال 
اشکال ملک داری و حکمرانی، بر تامين حقوق ملت و مطالبات آنان پای فشرد و 

 .آن را در قالب قانون اساسی قانونمند کرد
در اين نظام گرچه بنا به ضرورت های ناشی از شرايط جنگ و نوپايی انقالب، 

گاهی خارج از چارچوب های قانونی تصميماتی اتخاذ می شد اما به محض پايان 
يافتن جنگ و برقراری وضعيت عادی، رفتار در چارچوب قانون اساسی و ديگر 

در حالی که . قوانين موضوعه مورد تاکيد رهبری و مقامات ارشد قرار گرفت
اين فضای اميد و رويکرد صادقانه می رفت که پس از واقعة پر هزينه و عبرت 

آموز جنگ، پايه های قانونمندی نظام را مستحکم سازد، بنيانگذار استقالل طلب، 
آزاد منش و جمهوری خواه و الهی جمهوری اسالمی ايران سخن از بدرود و 

 .رفتن سرداد و مردم وفادار و آرزومندش را با هزاران آرزو تنها گذاشت
در آن نيمة خرداد غمگين، همة ملت و جوانان سلحشور مجاهدی که با تمام توان 

در مسير صيانت از تماميت ارضی کشور، حماسة آزاد سازی خرمشهر را 
سرودند، سوگوار تنهايی خود شدند، اما با خاتمه جنگ و حالوت سربلندی های 

ناشی از آن، تحقق بخش هايی از قانون اساسی به ويژه حقوق مدنی و شهروندی 
اگرچه تالش های بزرگ توسعه و سازندگی را به . ملت در انتظار مانده بود

عنوان يک ضرورت پس از جنگ طوالنی بايد قابل تحسين دانست، اما انکار 
قانون  –نمی توان کرد که آزادی های مدنی به عنوان متن ميثاق نامه ملی کشور 

آزادی و حقوق شهروندی همان خواسته ای . همچنان کم فروغ می نمود -اساسی
بود که جمهوری اسالمی برای آن قد برافراشت و اساس حکمرانی و حکومت 

 .دينی در قرائت امام بود
خرداد ماهی است که نهضت اصالح طلبی در آن تولد يافت و جامعه مدنی با 

قرائتی که قدر نان و اقتصاد . قرائتی نو از انديشة بنيان گذار نهضت شکل گرفت
نهضت مدنی دوم خرداد با اين . را به سان امنيت و سياست جامعه ارج می نهاد

باور در ميان ملت منزلت يافت که قدرت و حکومت اگر با آزادی و آزادگی 
همراه نباشد به سان سد محکمی فرا روی انسان و خواست های مشروع او 

انديشه دوم خرداد بر اين پايه استوار بود که بيگانگی حکومت با . خواهد بود
آزادی های انسانی منجر به ريزش مدنی و گسست اجتماعی خواهد شد که اين 
فاجعه به رغم دلبستگی انسان ها به هويت ملی و دينی شان، خانمان سوزتر از 

لذا به جد پاسخ گويی دولت در برابر قانون را سرلوحه . هر جنگی خواهد بود
 .کتاب حکمرانی قرار داد تا در ساية اين تعادل، حقوق ملت محفوظ بماند

جنبش دوم خرداد در ذات خود اعتراضی مدنی به برخی جهت گيری ها و پايمال 
انديشه دوم خردادی در حکومت کوتاه اما اثرگذار . شدن حقوق شهروندی بود

 خود ثابت کرد که می توان با حفظ ارزش های دينی و ملی، هم شان داخلی 

 اعتراض شديد همسر دكتر معتمدي به وزير علوم احمدي نژاد
 آرزو پويان 

 
 
 
 
 
 :جرس  

همسر احمد معتمدی وزير سابق ارتباطات نسبت به عدم پيگيری وضعيت ترور 
اگر وزير علوم با همين بی اعتنايی و بی تفاوتی : همسرش اعتراض کرد و گفت

از کنار پرونده آقای معتمدی بگذرد، دور نيست که فردا شاهد حمله و حتی کشته 
خانم اژدری در گفتگو با خبرنگار جرس، تاکيد  . شدن اساتيد ديگر دانشگاه باشيم

بسيار متاسفم که آقای دانشجو به عنوان وزير علوم به ديدار ما در : کرد
بيمارستان می آيد و وعده و وعيد برای پيگيری پرونده حمله به يک استاد 

دانشگاه را حضوری مطرح می کند اما بعد از مدتی پرونده را با بی اعتنايی تمام 
وی با اشاره به اينکه آقای معتمدی امروز بعد از  .به فراموشی می سپارند

نزديک به يک ماه از بيمارستان مرخص شده است، ياد آورشد، زمانی که ايشان 
در بيمارستان بستری بود از صدا و سيما برای ساختن فيلم مورد نظر خودشان 

آمده بودند، از دفتر کميسيون امنيت ملی نيز آمده بودند و در کنار همه اينها آقای 
کامران دانشجو نيز آمده بود و بسيار جدی وعده پيگيری در اولين فرصت را 

 .داده بود
من به شما مديون هستم حاال بايد به : خود آقای وزير علوم گفته بود: وی ادامه داد

ايشان بگوييم اگر شما در مواجهه با کسانی که به آنها مديون هستيد، يک پرونده 
مهم و تهديد جان يک استاد دانشگاه را به اين راحتی رها می کنيد پس بدا به حال 

 .کسانی که شما خودتان را به آنها بدهکار نمی دانيد
وی در پاسخ به اين پرسش که آيا صدا و سيما پس از آنکه اعالم کرد ترور آقای 

معتمدی به داليل شخصی بوده است و شما نيز به اين مسله که ترور را در حد 
هرگز، به هيچ وجه : مسائل شخصی تقليل داده اند، پاسخی به شما داده است، گفت

به ما پاسخی نداده اند و حتی خودشان هم پيگير نشده اند که اگر حمله به آقای 
 معتمدی شخصی بوده است، اين ضارب االن کجاست؟

اينجا اصال : وی ضمن ابراز ناراحتی از بالتکليفی پرونده ترور همسرش گفت
بحث فردی مطرح نيست، بحث شخص آقای معتمدی هم نيست، همه حرف ما اين 

است که به ساحت دانشگاه توهين شده است، يک ضارب فرصت ورود به 
دانشگاه را يافته و به يک استاد دانشگاه حمله کرده است، بعد هم می گويند مشکل 

شخصی داشت، مگر می شود بعد از اين همه مدت مشخص نشود که آقايان می 
 خواهند اين پرونده را بررسی کنند يا نه؟

وی با بيان اينکه ما حتی نمی دانيم که آيا ضارب يک استاد دانشگاه االن در 
بارها هم از دانشگاه سوال : اختيار محاکم قضايی قرار دارد يا آزاد است، گفت

کرده ايم که ضارب کجاست و آيا آنها پيگير اين پرونده هستند يا نه اما به ما هيچ 
 .جوابی نداده اند

خانم اژدری در پاسخ به پرسشی در خصوص واکنش اساتيد دانشگاه به اين 
تا آنجايی که ما شنيده ايم نزديک به چهارصد استاد دانشگاه بيانيه : موضوع گفت

داده اند و به اين اقدام خطرناک و خشونت آميز اعتراض کرده بودند، اين بيانيه 
که به هيچ وجه سياسی نبوده و در راستای دفاع از حريم دانشگاه نيز امضا شده 

 .بود، به نظر نمی رسد که فرصت انتشار يافته باشد و دليل آن را هم نمی دانم
اين بيانيه غيرسياسی در اختيار رييس دانشکده برق : همسر آقای معتمدی افزود

اميرکبير است و نشان می دهد که دانشگاه و اساتيد دانشگاه به جز قلم سالحی 
ندارند که همان را هم بايد مسولين امر پاس بدارند نه آنکه هيچ تضمينی برای 

 .امنيت استادان دانشگاه وجود نداشته باشد
وی با تاکيد مجدد بر اينکه دانشگاه بايد به عنوان شاکی ، در مورد حمله به آقای  

نا امن بودن فضای دانشگاه يک خطر : به مراجع قضايی شکايت کند، يادآور شد
جدی است که تا تکليف پرونده های حمله به يک استاد دانشگاه روشن نشود، 
 .کسی نمی تواند بگويد تکرار چنين وقايع تلخی را دگر باره شاهد نخواهيم بود

پس از ترور دکترمسعود علی محمدی يکی از استادان فيزيک : گفتنی است
نظری دانشگاه تهران، سيد احمد معتمدی استاد برق دانشگاه اميرکبير و وزير 

مخابرات دولت سيد محمد خاتمی نيز سيزدهم ارديبهشت ماه، مورد حمله 
علی رغم وعده مسووالن . قرارگرفت و پس از زخمی شدن راهی بيمارستان شد 

برای بررسی داليل اين ترورها تا کنون هيچ پاسخ رسمی از سوی نهادهای 
امنيتی و قضايی در مورد نحوه رسيدگی به اين پرونده ها و يا نتايج آن منتشر 

 ..نشده است
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سازمان مجاهدين انقالب اسالمی ايران در آستانة  .اتحاد ملی را فراهم کنند
سالگرد شکوهمندی های خرداد و سالگشت ارتحال بنيانگذار عزيز جمهوری 

و  ۵٧اسالمی ايران، با پای فشاری بر آرمان های اصيل انقالب ملت در بهمن 
اصول قانون اساسی، همچون گذشته بر تداوم همراهی با اين جنبش اصيل 

مردمی تاکيد کرده و ضمن دعوت از آحاد ملت برای حفظ انسجام و حرکت 
قانونمند خود، حاکمان سرمست از قدرت را به تجديد نظر در رفتارهای 

غيرقانونی و خشونت آميزشان فرا می خواند تا زمينة کم شدن فاصله بين ملت و 
حکومت را فراهم آورند و اجازه ندهند در اين شرايط حساس بين المللی هزينة 

 .آزادی خواهی و استقالل طلبی ملت بيش از اين افزايش يابد
شايسته است به جای برخورد غيرمنطقی با درخواست های قانونی و مشروع 

آقايان مير حسين موسوی و مهدی کروبی و نيز شورای هماهنگی جبهه 
اصالحات برای استفاده از حقوق قانونی خود در برگزاری مراسم و راهپيمايی 

 .که در قانون اساسی تصريح شده است، به اين تقاضاها پاسخ مثبت دهند
در پايان ضمن قدردانی و تعظيم به آستان ملت شريف، نخبگان هوشمند، جوانان 
رشيد، از اقشار مختلف ملت از هر قوم و مذهب و منطقه انتظار دارد با حضور 
هوشيارانه، مسالمت آميزو قانونمند خود، تداوم بخش راهی باشند که سرانجام آن 
به حول و قوه الهی جز پيروزی و سربلندی ملت و حاکميت کامل قانون نخواهد 

 .بود

مادرم در همبستگي با مجيد دو روز است كه : علي توكلي
  دست به اعتصاب غذا زده

 خبرگزاری هرانا 
 

خرداد ماه در پی مالقات نماينده دادستان و گفتگو با زندانيان معترض به  2روز يکشنبه 
نتيجه انتخابات رياست جمهوری، و اعتراض مجيد توکلی به اظهارات وی نامبرده به 

 .سلول انفرادی منتقل شد
  .گفته می شود مجيد توکلی در طی اين مدت دست به اعتصاب غذای خشک زده است

 .عصر امروز خبری در رسانه ها مبنی بر وخامت حال مجيد توکلی منتشر شد
بر همين اساس خبرنگار هرانا گفتگويی داشت با علی توکلی، برادر اين دانشجوی دربند تا 

 .درباره ی صحت و سقم اين خبر اطالعاتی کسب کنيم
 :متن گفتگوی مذکور را در زير می خوانيد

 
آقای توکلی، اين خبر که وضعيت جسمی مجيد در معرض خطر قرار گرفته تا چه حد  

 صحت دارد؟
روز است دست به اعتصاب غذای  3امروز از زندان اوين به ما خبر رسيد، مجيد که 

خشک زده دچار سرفه های شديدی شده تا جايی که ماموران زندان به وی نوشيدن آب را 
توصيه کردند اما مجيد به دليل اصرار بر اعتصاب غذای خود از نوشيدن آب نيز هم چنان 

 .امتناع می کند
البته مجيد پيش از انتقالش به انفرادی گفته بود که در صورت چنين اتفاقی تا خروج از 

 .سلول انفرادی از اعتصاب غذا دست نخواهد کشيد
 
 آيا مجيد سابقه ی بيماری داشته که اکنون چنين وضعی پيدا کرده است؟ 

مجيد به علت تحمل انفرادی های طوالنی مدت به بيماری نارسايی ريه مبتال شده است . بله
، دارو مصرف می کرد و دائما در 240و تا قبل از انتقال وی به سلول انفرادی بند 

 .بهداری زندان اوين تحت درمان قرار می گرفت
مجيد حتی در تماس تلفنی که روز قبل از انتقالش به انفرادی با مادرم داشت، هنگام 

 .صحبت به شدت صدايش می گرفت
 
شنيده های ما حاکی از اين است که مادرتان نسبت به عدم توجه مسئوالن به اعتصاب  

 شرايط روحی وی اکنون به چه صورت است؟. غذای مجيد بسيار آزرده خاطر است
مادرم طی اين دو روز به شدت نگران وضعيت مجيد بود تا جايی که خود نيز دو روز 

است در همبستگی با مجيد دست به اعتصاب غذا زده اما با شنيدن خبر وخامت حال مجيد، 
 .حال روحی وی طبعا بدتر نيز شده است

 
به نظر می رسد ماموران امنيتی نسبت به آخرين نامه ای که مجيد توکلی از زندان اوين  

اين واکنش . زندانی سياسی نگاشته است، واکنش نشان داده اند 5در اعتراض به اعدام 
 تا چه حد بوده؟

ماموران وزارت اطالعات پس از نوشتن نامه ی مجيد در مورد فرزاد کمانگر وی را 
می توان گفت که بر اساس . تهديد به تبعيد به زندانی ديگر و انتقال به سلول انفرادی کردند

اين نامه به وی وعده ی انتقال به سلول انفرادی را داده بودند و حضور نماينده دادستانی 
 .در زندان اوين که منجربه انتقال مجدد مجيد به انفرادی شد بهانه ای بيش نبود

 
 تهديد مجيد به دليل نگارش اين نامه به قتل صحت دارد؟

من اين مطلب را نيز از رسانه های ديگر شنيده ام و آن را نه تائيد و نه تکذيب می کنم اما 
 .بعيد می دانم ماموران وزارت اطالعات چنين تهديد بی شرمانه ای کرده باشند

حکومت را ارتقا داد و هم عزتمندانه در عرصة جهانی از حقوق ملت دفاع کرد 
در واقع می توان . و در اين راه ، مردم فريبی و ناراستگويی را نياز ندانست

گفت دولت برخاسته از اصالحات که مولود جنبش دوم خرداد به شمار می رفت، 
در حالی که از بسياری از اختيارات خود محروم بود و تا واپسين روزهای 

حکمرانی مورد نامهربانی ها و ناروايی های بيشماری قرار گرفت و علی رغم 
برخی ناکامی ها، با دستاوردهای بزرگ و ماندگار اقتصادی، اجتماعی، سياسی 

 .و فرهنگی، سر افرازی ملت را به نمايش گذاشت
با وجود اين موفقيت ها، کارشکنی های مخالفين جنبش دوم خرداد به ثمر نشست 

و در يک بسيج قوا با کمک حزب پادگانی، جريان ضد اصالحات بر کرسی 
دولت نشست و چهار سال تمام همة وقت و انرژی خود را برای پاک کردن 

 ٨٧چنين بود که در سال . جامعه از آثار انديشه و رفتار اصالح طلبی به کار برد
چهره های شاخص اصالح طلب با درک عميق از آينده تاريکی که فرا روی 

در اين مسير . کشور بود عزم خود را برای بازگشت به صحنه جزم نمودند
يعنی همان  –ناهموار همه باورمندان به استقالل و آزادی و جمهوری اسالمی 

پای در ميدان نهادند تا مگر راه گذشته را پس  -آرمانهای جاودانة نهضت خرداد
از يک توقف پر هزينه چهارساله در جهت حفظ عزت و سربلندی ايران پی 

 .بگيرند و اين همان چيزی بود که ملت آن را فرياد می زد
شاهد اين مدعا شعاری است که در يکی از سفرهای استانی نامزد اصالح طلبان 

ورود مير حسين . “ جمهوری اسالمی آزاد بايد گردد”: بر زبان ها جاری شد
سال دوران دفاع مقدس و حجت االسالم و المسلمين  ٨موسوی نخست وزير 

مهدی کروبی يار ديرين امام، با تأکيد بر ضرورت دفاع مستمر از جمهوريت 
نظام، حقوق شهروندی و آزادی های مدنی، اميد تازه ای در دل هوادران عزت و 

اقتدارگرايان تمامت خواه که نبرد مدنی را بر نتابيدند و . سربلندی ايران پديد آورد
رقابت سالم را به معنای شکست قطعی خود ديده بودند، با رفتارهای مهندسی شده 
مصمم شدند به هر قيمت، مسير اصالح طلبی ملت را سد کنند و چنين شد که بار 

 ٢٢ديگر ماه خرداد به ماه هزينه سنگين برای ملت تبديل شد و حالوت روز 
گر چه پس . خرداد همانند ديگر روزهای تاريخی اندوهگين ملت به تلخی گراييد

خرداد، حاکميت کوشيد رفتار از پيش طراحی شده خود را به شکل  ٢٢از حماسه 
 !ديگری تلقين کند، اما به نظر می رسيد وجدان عمومی آن را باور نکرد

خرداد تاکيدی بود بر اين عدم باور و در همراهی اصالح  ٢۵حماسة جاودانه 
مع االسف ميل تماميت خواهی، جريان حوادث را به . انديشی و اصالح طلبی

سمتی برد که حتی وساطت و مصلحت انديشی های خيرخواهانة برخی از 
بزرگان برای بازگرداندن امور به مسير درست و واقعی نتيجه نداد و مشاهده شد 

پيش از طی مسير قانونی متعارف در همه انتخابات در جهان، نتيجه انتخابات 
 .رياست جمهوری دورة دهم، خارج از مجرای طبيعی اعالم و به ملت تحميل شد
اين در حالی بود که بعضی از حوادث و وقايع روزهای قبل از انتخابات به سان 

هشداری جدی از سوی اقتدارگرايان به نامزدهای خارج از دايره قدرت و 
در آن ايام و در روزهای بعد به هيچ يک از . هواداران آنها به چشم خورد

اعتراضات مدنی توجهی نشد و سناريوی مهندسی شده پيروزی انتخاباتی، آنچنان 
خرداد که  ٢۵دل از طراحان و مجريان آن ربوده بود که حتی خروش ملت در 

برای هميشه در حافظه تاريخی ملت ايران ثبت و موجب بهت و حيرت جهانيان 
خرداد در واقع نويد بخش  ٢۵. شد نيز نتوانست اقتدارگرايان را به خود آورد

بلوغ اصالحات و ظهور يک جنبش اجتماعی در مدرسه اصالحات بود، جنبش 
سبزی که چيزی جز رعايت حقوق مدنی مصرح در قانون اساسی و اجرای کامل 

اما افسوس که اين روز بزرگ به دست عوامل  .همه اصول آن را طلب نمی کرد
 .کودتای انتخاباتی رنگ خون گرفت

اکنون که يک سال از آن روزهای تلخ و شيرين گذشته است، حماسه ملت در 
به عنوان نماد ملی جنبش سبز اصالح طلبی در جهان معرفی شده و  ٨٨خرداد 

خرداد روز انتقام از جنبشی بود که تاکيد  ٣٠در خاطره ها باقی مانده است که 
مجدد بر دفاع از حقوق شهروندی و آزادی های مدنی را به عنوان نمايشی از 

روزها گذشت و . واقعيت و مطالبات اجتماعی و سياسی ملت عرضه نمود
اقتدارگرايان همچنان داغ و درفش نشان دادند و فرزندان نامدار و گمنام ملت را 

در يک سال گذشته . دستگير، زندانی و مورد شکنجه و آزار قرار دادند
دستگيری ها و بازداشت های غير قانونی، يورش ها و هجمه های بی رحمانه 

خيابانی و دروغ سازی های رسانه های حکومتی، شکنجه ها، تهديدها و 
اعترافات نمايشی هم نتوانست اراده پوالدين ملت باورمند به اصالح وضع 

اينک جنبش اصالح طلبانه سبز و رهبران آن و مردم . موجود را درهم بکوبد
وفادار به آرمان های سبز، جز به احيای قانون اساسی و اجرای هماهنگ همة 

امروز همگان دريافته اند که اين . اصول آن به چيز ديگری رضايت نمی دهند
ای کاش اقتدارگرايان زودتر بر اين . حرکت، پايدار، مستمر و حذف ناشدنی است

 حقيقت وقوف يافته و با تغيير رفتارهای بيگانه با خواست ملت، زمينة همدلی و 



9 

 مصاحبه ها، مقاالت

های مسلحانه  دادند تا با روش بيشتر کردها ترجيح می ١٣۵٧غوغای انقالب سال 
های چند ماهه دولت تازه ايران برای مذاکره به  تالش. پيگير مطالبات خود باشند

اهللا خمينی  رفت آيت که بيم تجزيه کردستان می نتيجه نرسيد و در نهايت در حالی
جنگ داخلی کردستان اگرچه . دستور اعزام نيرو به اين منطقه را صادر کرد

 .ها ادامه داشت تحت تاثير جنگ ايران و عراق قرار گرفت اما تا سال
وگويی با  در گفت) ١٣۶٠-١٣٧۶(محسن رضايی فرمانده سابق سپاه پاسداران 
هم ادامه  ١٣٧۴های کردستان تا سال  خبرگزاری فارس عنوان کرده که شورش

بيش از  ١٣٧١تا  ١٣۵٨ها تنها از سال  به گفته او در اين درگيری. داشته است
توان گفت که اگر جنگي  می. نفر از نيروهای دولت مرکزی کشته شدند ١٢٠٠

داد، بزرگترين حادثه ايران پس از انقالب همين  بين ايران و عراق رخ نمي
 .شورش کردستان بود

جنگ کردستان عمال به جمهوری اسالمی کمک کرد تا به بهانه مقابله با 
طلبی و مبارزه با ضدانقالب و با تهييج ملی، تحريک احساسات مذهبی و  تجزيه

های سرکوب تمامی جريانات سياسی رقيب را در  اعالم شرايط فوق العاده، زمينه
 .ابتدای دهه شصت شمسی را فراهم کند

آميز کردها از سوی حاکميت پاسخی تند  های بعد نيز حرکات مسالمت در سال
مردم سنندج در اعتراض  ١٣٧٧به عنوان مثال هنگاميکه در اسفند سال . گرفت

به بازداشت عبدااله اوجاالن رهبر حزب کارگران کردستان ترکيه دست به 
مقامات دولتی تعداد . راهپيمايی آرامی زدند تظاهرات آنها به شدت سرکوب شد

ها نفر  کشته شدگان را پنج نفر اعالم کردند اما منابع غير رسمی به کشته شدن ده
سراسر مناطق کردنشين ايران در نتيجه  ١٣٨۴در تيرماه سال . اشاره کردند

کشته شدن يک شهروند مهابادی بنام شوانه سيدقادری توسط پليس به صحنه 
راهپيمايی و تظاهرات آرام تبديل شد اما آن هم با سرکوب شديد نيروهای انتظامی 

در جريان همين اعتراضات مردم شهر سقز از . و امنيتی مواجه شد
 .کوپترهای نيروی انتظامی به گلوله بسته شده و کشته شدند هلی

های دلخراشی از نقض حقوق بشر مانند  های پس از انقالب صحنه در تمام سال
آنچه که در جريان وقايع پس از انتخابات رياست جمهوری سال گذشته به وقوع 
پيوست، در کردستان وجود داشته است اما با توجيهاتی مانند خطر کردها برای 
تجزيه ايران و يا ضديت با انقالب کمتر در افکار عمومی داخل و خارج کشور 

الهی دانشجوی کرد دانشکاه  عنوان مثال ابراهيم لطف به. امکان طرح يافته است
و در هنگام امتحان درسی بازداشت شده بود  ١٣٨۶آزاد سنندج در دی ماه سال 

. اما چند روز پس از دستگيری به گفته مقامات امنيتی در زندان خودکشی کرد
اين در حالی بود که گفته می شد او در نتيجه شکنجه در بازداشتگاه کشته شده 

به خانواده او امکان مشاهده جنازه را ندادند و هرگز به تقاضای وکيل . است
 .مدافعش برای نبش قبر و معاينه مجدد پزشکی قانونی پاسخ مثبت داده نشد

رسد هم اکنون هم حکومت ميل وافری به راديکال نمودن فضای  به نظر می
سياسی کردستان دارد تا به اين طريق توجه افکار عمومی را از ديگر مسايل 

 .داخلی منحرف کند
رغم بيانيه رسمی قوه قضائيه که در آن  اما برخالف تصور مقامات و علی

های مسلح کرد و  صراحتا اعدام شدگان کرد به تجزيه طلبی، همکاری با گروه
ها  ضديت با انقالب متهم شده بودند بالفاصله پس از انعکاس خبر اين اعدام

های گسترده و غيرقابل انتظاری در داخل و خارج کشور پديدآمد و برای  واکنش
های اپوزيسيون ايرانی  اولين بار کردها تنها نبودند و از همراهی ساير گروه

 .غيرکرد نيزبرخوردار شدند
مانند ميرحسن موسوی  -جنبش سبز  -از يکسو رهبران اپوزيسيون داخل کشور 
گرايی جنبش سبز  ها همدردی خود و هم و مهدی کروبی با ناعادالنه خواندن اعدام

از ديگر سو با دعوت و فراخوان جريانات سياسی کرد . را با کردها نشان دادند
ای از مناطق کردنشين ايران در  ارديبهشت بخش عمده٢٣در روز پنچ شنبه 

شهرهای سنندج، سقز، مريوان، کامياران، ديواندره، بوکان، مهاباد، اشنويه و 
شاهدان عينی از تعطيلی کامل . پيرانشهر در اين روز به حالت تعطيل درآمده بود

کار آصف در سنندج که حتی در روزهای تعطيل رسمی  بازار سنتی و محافظه
آموزان بر سر  بسياری از دانشجويان و دانش. نيز به ندرت بسته بود خبر دادند

 .های درس حاضر نشدند کالس
هايی برای اعتصاب در  اگرچه اپوزيسيون کرد در ساليان گذشته نيز فراخوان

مناطق کردنشين داده بودند اما اين اولين باری بود که پاسخ مردم کردستان در 
 .شد های عمومی گزارش می چنين سطح وسيع و فراگيری توسط رسانه

اعدام شتابزده پنج نفر از سوی جمهوری اسالمی با هر هدفی صورت گرفته باشد 
چيزی که  .موجب شد تا فضای همدلی و همبستگی ميان مخالفان به وجود بيايد

 حکومت انتظار عکس آن را داشت

 شوند؟ چرا كردها براي اعدام انتخاب مي
 محمد علی توفيقی 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 :جرس
اعدام شتابزده پنج نفر از مخالفان سياسی توسط حکومت جمهوری اسالمی 

  .موجب شد تا برای اولين بار کردستان شاهد يک اعتصاب عمومی موفق باشد
های سياسی مخالف چه در داخل و خارج ايران  همچنين برای اولين بار تمام گروه

 -طلبی حاميان چندانی نداشتند  سنتی به خاطر اتهام تجزيه  که به طور -با کردها 
 .رسد حکومت ايران انتظار چنين واکنشی را داشت به نظر نمی. همدلی کردند
که ارتباط تلفنی زندان اوين با بيرون قطع   ارديبهشت هنگامی ١٨شامگاه شنبه 

دانستند که بزودی بايد شاهد اخبار  شد، بسياری از زندانيان از روی تجربه می
اين انتظار البته چندان به درازا نکشيد زيرا پايگاه . ناخوشايندی باشند

رسانی دولت در يکی از اولين خبرهای خود در صبح روز بعد از به دار  اطالع
های ضد انقالب به جرم محاربه  شدن پنج نفر تروريست و عضو گروهک آويخته

چهار نفر از اين اعدام . ـ جنگ با خدا و يا نماينده خدا ـ در اين زندان خبر داد
هولی ـ کرد  شدگان ـ فرزاد کمانگر، فرهاد وکيلی، علی حيدريان و شيرين علم

بودند که در بيانيه دادستانی تهران به عضويت در گروه مسلح پژاک، که گفته 
ک است و .ک.شود شاخه ايرانی حزب ممنوعه کارگران کردستان ترکيه پ می

 .اند جنگد متهم شده برای تشکيل يک حکومت کنفدراليستی در کردستان ايران می
نظامی انجمن  نفر پنجم ـ مهدی اسالميان ـ نيز به اتهام عضويت در گروه شبه

ای در شهر شيراز  اين گروه متهم به انفجار حسينه. پادشاهی ايران اعدام شده بود
 .نفر شد ١۴است که منجر به کشته شدن  ٨٧در فرودين سال 

از جمله اين افراد خليل . های سياسی اخير برای بسياری غافلگيرکننده بود اعدام
بهراميان، وکيل مدافع فرزاد کمانگر است که از اجرای حکم اعدام موکل خود در 

خانواده . که پرونده او همچنان در مرحله تجديدنظر است اظهار شگفتی کرد حالی
های اينترنتی مطلع  اين معلم کرد نيز اعالم کردند که از اعدام او از طريق سايت

اند و باور اين موضوع برای آنها بسيار سخت بوده است زيرا مقامات قضايی  شده
 .پيش از اين قول آزادی او را داده بودند
. شدگان نيز از زمان اعدام خبر نداشتند خانواده يا وکيل هيچ يک ديگر از اعدام

نامه اجرای حکم اعدام قوه قضائيه ايران،  اين در حالی است که بر اساس آئين
ساعت قبل از اجرای حکم در جريان  ۴٨وکيل مدافع محکوم عليه بايد حداقل 

تواند قبل از اجرای حکم با  زمان دقيق آن قرار بگيرد و محکوم به اعدام می
 .خانواده خود برای آخرين بار مالقات نمايد

روند غيرعادی و مخفيانه اعدام اين پنج نفر اين گمان را در ميان افکار عمومی 
 وجود آورده که هدف دولت ايجاد رعب و وحشت در ميان معترضين و  ايران به

عباس جعفری دولت . نشينی از مواضع خود است وادار نمودن آنان به عقب
ها خبر داد که حکم اعدام  آبادی، دادستان تهران تنها چند روز پس از اين اعدام

اند  شش نفر ديگر که از معترضان دستگيرشده در حوادث پس از انتخابات بوده
جمهوری  ماه مانده به سالگرد انتخابات رياست ها حدود يک اعدام. تأييد شده است

و اعتراضات پس از آن شروع شده و اين در حالی است که ميرحسين موسوی و 
 ٢٢مهدی کروبی دو تن از رهبران مخالف، درخواست راهپيمايی در روز 

شدگان اخير از ميان کردها چندان  اما انتخاب چهار تن از اعدام.اند خرداد کرده
 .تواند امری تصادفی باشد نمی

گروهی از کردها از ابتدای برسرکار آمدن جمهوری اسالمی تاکنون با دولت 
 در. اند مرکزی ايران اختالف دارند و خواهان خودمختاری و اخيرا فدراليسم بوده
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، آژانس پاريس که »سيپا«کارمندان روزنامه اطالعات به دست آورد و برای 
 .کرد، فرستاد های خودش از دوران انقالب را چاپ می عکس

هيچ کس به اشتباه مجله در ذکر نام . منتشر شد »پاری مچ«عکس در مجله 
 که روی گوشه چپ پايين صفحه فهرست چاپ شده بود، ) سيپا-رضا(عکاس 

وقتی يک نفر عکس را برای ما «: سيپا در اين مورد می گويد. توجهی نداشت
 ».نويسيم فرستد، ما هميشه نامش را زير آن می می

ها را نگرفته  يک نامه نوشت و گفت که او عکس »سيپا«گويد، او برای  دقتی می
از طريق آسوشيتدپرس، يک خبر ارسال کرد تا نامش را به  »سيپا«است و 

 .عنوان عکاس تکذيب کنند
، مشغول انتخاب »يونايتد پرس اينترنشنال«ماه بعد، دسانتيس مدير سردبير 

در رأس فهرست او عکس اعدام . اش برای جايزه بود بهترين کار سال روزنامه
 .قرار داشت

های  در کتاب عکس. جايزه پوليتزر را برد »ناشناس«، يک ١٩٨٠آوريل  ١۴در 
جايزه پوليتزر رسمًا به . نقش بسته بود »ناشناس«سال، در کنار نام عکاس، کلمه 

 .اهدا شد »يوناتيد پرس اينترنشنال«از  »عکاس ناشناس«
که کاوه گلستان بر اثر انفجار مين در عراق کشته شد، برخی از  ٢٠٠٣در سال 
همسر او، . های دنيا گزارش دادند که او برنده جايزه پوليتزر شده بود روزنامه

گويد، شوهرش هيچ گاه مدعی گرفتن آن عکس نشده است و  هنگامه گلستان می
داند که  خانم گلستان گفت او می. های تسليت سوء تفاهم وجود دارد اين در آگهی

 .آقای رزمی عکس را گرفته است
رضا دقتی هم در يادداشتی اعالم کرد که هيچگاه خود را صاحب اين عکس 

 .ندانسته است
بر آن  »وال استريت ژورنال«نگار  روزنامه »جاشوا پرايگر«، ٢٠٠٢در سال 

عکاس ناشناس، جهانگير رزمی . چنين نيز کرد. شد که نام عکاس را پيدا کند
 .ها از ذکر نامش، خودداری کرده بود ساله بود که طی اين سال ۵٨عکاس 

او تنها . هيئت داوران جايزه، رسما رزمی را برنده اعالم کرد١٣٨۵آذر  ١۶در 
 .رفت برنده ناشناس در تاريخ اين جايزه به شمار می

دهه، عکاس ناشناس برنده جايزه معتبر پوليتزر، شناسايی  ٣پس از نزديک به 
 ٣١رزمی روز دوشنبه . جهانگير رزمی عکاس وقت روزنامه اطالعات. شد

جايزه خود را طی مراسمی در دانشگاه کلمبيا دريافت  ١٣٨۶ارديبهشت سال 
 ]شرق، رسانه، ويکيپيديا: منابع ---کرد
 

تان را چه سالی گرفتيد  چطور شد به عکاسی روی آورديد؟ اولين عکس: شهرگان
 و چه شد که به اين سمت سوق پيدا کرديد؟

 
ی  سالگی با عموزاده ١٢-١٣در سن . من ساکن اراک بودم: جهانگير رزمی
ضمن اين که تحصيل . کردم ی عکاسی در اراک داشت کار می خودم که مغازه

ی پسرعموی من اتفاقی رخ  در نزديکی مغازه. رفتم کردم، پيش ايشان هم می می
 .کنم شروع کار عکاسی خبری من بود داد که من فکر می

 
 چه اتفاقی پيش آمد؟

 
ی پسرعموی من  من دوستی داشتم به نام بهروز طاهری که در نزديکی مغازه -

ايشان عاشق دختری بود به اسم . کرد و هم سن و سال خود من بود زندگی می
ی اين دختر نپذيرفتند و  ای رد و بدل کردند و خانواده ظاهرًا نامه. بدری سلطانی

. بام با تفنگ شکاری پدرش، با گلوله او را زد اين آقای بهروز طاهری از پشت
ی  اين حادثه دقيقا نزديکی محل عکاسی ما، شايد بشود گفت روبروی مغازه

سريع . يک روز بارانی هم بود. من اين صحنه را ديدم. ی من اتفاق افتاد عموزاده
های روسی بيشتر  دوربينی را که در مغازه بود برداشتم و در آن زمان هم دوربين

من دوربين را برداشتم، فيلم انداختم و از . های لوبيتل روسی دوربين. باب بود
ی اين دختر که در کف خيابان افتاده بود، عکس گرفتم و آقايی به نام مکی،  جنازه

که قبال هم با ايشان ارتباط داشتيم، کارهای خبری اراک را برای تهران انجام 
داد، با ايشان تماس گرفتم و اين عکس رفت به روزنامه و به نام خود من هم  می

ی کار خبری بود که  کنم اين اولين آغاز عالقه به اين رشته چاپ شد و من فکر می
بعد از اين که تحصيالتم به پايان رسيد آمدم تهران و در . از آن جا من پيدا کردم

در . ی اطالعات در آمدم ی خدمت نظام به استخدام روزنامه بعد از دوره ۴٨سال 
در  ۴٨ام را در سال  کار مطبوعاتی. ی اطالعات سرويس عکس و خبر روزنامه

خوشحال بودم، کاری بود که واقعا مورد . ی اطالعات شروع کردم روزنامه
همه چيز جور بود، محيط بسيار . دادم عالقه من بود، با عشق اين کار را انجام می

 .بخش بود دادم برايم لذت عالی و دلنشين بود، کاری که انجام می
 

 داستان اين عكس 
 گفت و گو با جهانگير رزمي عكاس شهير ايراني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جهانگير رزمی عکاسی که صحنه های تکان دهنده ی اعدام احسن ناهيد و ده  •

تن ديگر از نخستين قربانيان ترور دولتی در جمهوری اسالمی در کردستان را 
ثبت کرد، در گفتگو با روزنامه ی شهرگان از خاطرات خود در اين مورد گفته 

 ...است 
 

 : شهرگان
ها در  که مصادف شد با موج تازه اعدام -حضور جهانگير رزمی در ونکوور 

ميهنان کرد ما توسط جمهوری اسالمی  تن از فرزندان هم ۴ايران به ويژه اعدام 
، چون ١٣۵٨شهريور  ۵باعث شد تا پرونده کهنه اعدام در کردستان در تاريخ  –

 .سال دوباره سرباز کند ٣٠زخمی مزمن پس از 
ياد کاوه گلستان که در حين انجام کار   قولی از عکاس برجسته ايران زنده با نقل

اش در طبق اخالص گذاشت، به  اش را بر سر حرفه در کردستان جان شيرين
پردازم که تا دو سال پيش برای بزرگترين موسسه  معرفی عکاس ناشناسی می

چند دهه ناشناس مانده بود اما در تاريخ اين موسسه  »پوليتزر«عکاسی جهان 
آتش جنگ در «برای اولين بار با نام ناشناس به عنوان بهترين عکاس در مقوله 

او اينک برای همه جهان . شود عکس وی برنده جايزه اين موسسه می »ايران
-jahangir.شهره شد »پيدايی«در  »اش ناپيدايی«است و شهره  شناخته شده

razmi 
هايی را به تو نشان  خواهم صحنه من می»: گفت ياد گاوه گلستان می باری، زنده

دار کند و به خطر  دهم که مثل سيلی به صورتت بخورد و امنيت تو را خدشه
توانی هويت خودرا  توانی خاموش کنی، می توانی نگاه نکنی، می می. بيندازد

توانی جلوی حقيقت را بگيری، هيچ کس  ها، اما نمی پنهان کنی، مثل قاتل
 «.تواند نمی

جهانگير رزمی نيز با ثبت اين عکس سيلی محکمی به همه زد تا چهره سرخ شده 
پس از . ای به نام جمهوری اسالمی را درک کند تا بناگوش ما، حقيقت تلخ پديده

گيری  سال يک جنبش بيداری عمومی در سراسر کشورمان در حال شکل ٣٠
های مجدد، توسط رژيم جمهوری اسالمی  گيری از اعدام است که هنوز تا پيش
 الف. هـ  ---. ورزد خيزد و تالش می شود و کماکان بر می وحشيانه سرکوب می

دار و پدری کارمند ارتش، در منطقه  جهانگير رزمی، اولين فرزند مادری خانه[
رزمی در يک مغازه عکاسی به پسر عمويش در . صنعتی اراک بزرگ شد

 .کرد ظهور فيلم و گرفتن عکس از عروسان و سربازان کمک می
. نام جهانگير رزمی با عکس مشهورش از اعدام در کردستان پيوند خورده است

، صادق خلخالی را در استان کردستان ١٣۵٨شهريور  ۵رزمی زمانيکه در 
ای از مخالفين کرد و تنی چند از اعضای  کرد از تيرباران عده همراهی می

 .برداری کرد سازمان اطالعات و امنيت شاهنشاهی ايران عکس
ها را چاپ کرد اما نامی از عکاس نبرد تا  روزنامه اطالعات در آن زمان، عکس

دهنده بودن عکس، موجب شد تا در مدت کوتاهی سر از  تکان. مبادا به خطر بيفتد
چند روز بعد، اين عکس، در صفحه اول . های جهان در بياورد ساير روزنامه

 .های سراسر دنيا ظاهر گشت روزنامه
شپيگل در برلين و ديلی  اوت، نيويورک تايمز، واشنگتن پست، تاگس ٢٩در 

تقريبًا . های متعددی بودند که آن را چاپ کردند تلگرام در لندن از جمله روزنامه
 .دانستند ها می را صاحب عکس »يونايتد پرس اينترنشنال«همه 

رضا دقتی،عکاس آزاد ايرانی، . گرفت دامنه توزيع عکس همچنان وسعت می
 گويد، او پنج عکس ديگر از صحنه اعدام را از  دقتی می. عکس را ديده بود
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اندازی  ای بود که تازه راه دانم چون شناختی نداشتم و روزنامه اسم ايشان را نمی
اين تنها شانس من بود برای عکاسی کردن در شرايطی که از نظر کار . شده بود

هايی  ها و دادگاه چون ما برخی از اعدام. عکاسی بهترين موقعيت نوری را دارد
ی عکاسی،  شد يا صبح زود و در محدوه ايم، اغلب يا شب انجام می را که بوده

ولی . کرديم کرد و بايد با فالش و نور کار می شکل تعريف شده خودش را پيدا می
هايی که در آن جا بودند،  چنين آدم اين يک چيز متفاوتی بود با آن موقعيت و هم

روی اين اصل حساسيت من نسبت به آن لحظه و . کال فضا متفاوت بود با بقيه
های صحرايی  با توجه به اين که خوب به هر جهت دادگاه. اين عکس بيشتر شد

عکس را گرفتم . کردم عکس مهمی بايد باشد برگزار شده بود، آن لحظه حس می
بعد . نفر ديگر را آن جا داشتند که اعدام بشوند ٢١. رفتم سقز و بعد از آن بايد می

بوس را اجاره کردم و  از آن چون ديگر امکان پرواز با هليکوپتر نبود، من مينی
به تنهايی آمدم به فرودگاه سنندج خودم را رساندم که آن رسالت مطبوعاتی خودم 

اين که حتما بايد اين عکس و خبر روز بعد در روزنامه . را به نوعی برسانم
خوشبختانه شورای سردبيری وقت آقای محمد حيدری بود که . منعکس شود

ايشان هم لطف کردند و بهترين عکس را انتخاب کردند و دقيقا عکس گويايی بود 
من اين عکس را روز . ی اول روزنامه اطالعات چاپ شد از واقعه که در صفحه

ی  بعد در سنندج در روزنامه اطالعات ديدم در منزل آقای عياضی نماينده
ايشان خيلی خوشحال بودند از اين که اين عکس چاپ شده . روزنامه اطالعات

ای که يک تومان قيمت آن است، صد تا صدوپنجاه تومان  است و ديدم روزنامه
شود و به اين نتيجه پی بردم که اين کار، کار مثبت و موثری  خريد و فروش می

 .بوده است
 

 گرفتيد چه حسی داشتيد؟ ای که عکس می آقای رزمی در آن لحظه
 

از نظر مطبوعاتی شما بايد کار خودتان را . احساس من دقيقا ثبت آن لحظه بود
ها را خوب  افتد حاال قبل از آن خيلی چون به هر جهت اتفاقاتی که می. کرديد می

ها را بريده  ی کردستان سر آن هايی که در منطقه ام از آدم باز هم من عکاسی کرده
ها، دست  حال ديگر آن عکس. ايم ها را هم ما گرفته بودند و جدا کرده بودند، اين

ی اول  ولی از اين که اين عکس در صفحه. روزنامه است که چاپ کند يا نکند
 .روزنامه چاپ شد من به نوعی خوشحال بودم

 
 ای چاپ شده بود؟ در چه اندازه

 
پنجم اين اتفاق افتاد  .١٣۵٨شهريور  ۶ی  ی اول روزنامه ستون صفحه ۶در قطع 

 .و ششم شهريور اين عکس در صفحه اول اطالعات چاپ شد
 

 روزنامه اطالعات چند ستونی بود؟
 
 .ستون ١٠
 
 ستون، پس بزرگ چاپ شده بود؟ ١٠ستون از  ۶

 
 .بله بزرگ چاپ شده بود

 
 چه کسی تشخيص داد که اين عکس بدون اسم شما چاپ شود؟

 
ها در زير  زياد رايج نبود که اسامی عکاس -مثل االن که جا افتاده است  -قبال 
ها آورده شود و اين جنگ و جدلی بود که هميشه بين ما عکاسان و شورای  عکس

من از آقای حيدری سئوال کردم که اين عکس چرا بدون اسم چاپ . سردبيری بود
شد، خوب در آن زمان هم توضيح آقای حيدری اين بود که من بنا به داليل امنيتی 

دانستم که يا جلوی کار  چون شما در منطقه بوديد و می. اسم شما را چاپ نکردم
ايشان توضيح دادند که به . شود برای خودت گيرند و يا مسئله آفرين می شما را می

 .اين دليل من اسم شما را ننوشتم و من هم قانع شدم
 

يعنی ممکن بود که موردی از کدام طرف پيش بيايد از طرف کردها يا از طرف 
 حکومت؟

 
 .هر دو طرف بود. کرد فرقی نمی

 آن موقع سردبير اطالعات چه کسی بود؟
 
سردبير  ۴-۵آن زمان آقای حاج سيدجوادی بود، که بعد از ايشان حداقل ما  -

عوض کرديم که بايد بگويم متأسفانه مرحوم شهيدی بودند بعد از آن، مرحوم 
يار بودند و بعد فرهاد مسعودی شد  تاراجی بودند، مرحوم غالمحسين صالح

که من از اداره به نوعی  ۶٧سردبير و اين دوران را ما گذرانديم تا پايان سال 
 .مند نبودم ديگر با اين روزنامه همکاری کنم باالخره بيرون آمدم که عالقه

 
. اسم جهانگير رزمی بيش از يک سال قبل در سراسر دنيا به يکباره عنوان شد

اين در واقع به خاطر عکسی بود که جايزه پوليتزر به آن تعلق گرفته بود و اولين 
داستان گرفتن . شد ای بود که در تاريخ پوليتزر به يک فرد ناشناس داده می  جايزه

های ديگری هم  ها و روزنامه اين عکس را برايمان تعريف کنيد؟ آيا رسانه
 ها؟ رفتند برای تهيه گزارش و گرفتن عکس از اعدام می
 

روزنامه بيشتر فعال  ٣يا  ٢شود گفت تقريبا  در آن زمانی که انقالب شد، می
انقالب اسالمی هم بود که . ها کيهان و اطالعات بود ترين آن نبودند که ارجع

اطالعات و کيهان با توجه . ی جناحی بود کرد و يک روزنامه تر عمل می ضعيف
ی قبلی که داشتند هم ما نياز داشتيم به خبر و هم سيستم به ما نياز داشت  به سابقه

 .برای انعکاس اخبار
ها را قبل از انقالب حتی از  به اين دليل ما با توجه به اين که تقريبا تمام برنامه

شد عکس و  های ديگر انجام می هايی که در قم و تهران و شهرستان راهپيمايی
کرديم، ارتباط تقريبا تنگاتنگ و نزديکی با سيستم پيدا کرديم  خبر آن را تهيه می

که وقتی که حتی امام خمينی هم آمدند به تهران، من فرودگاه بودم و از آن 
خيلی راحت . ی ايران و علوی و بقيه حتی قم را ها عکاسی کردم تا مدرسه لحظه

های انقالب  از جمله آقای خلخالی چون در دادگاه. بوديم  ديگر ما با هم آشنا شده
ها ديگر آشنا شده  کرديم، چهره فعال بود و ما هم آن جا بايد خبرها را منعکس می

چون . کرديم گيری می ی کردستان را پی از اين رو ما برنامه. بود برای همديگر
رفتيم و مناطق را سرکشی  ارتباط زمينی غيرممکن بود ما بايد با هليکوپتر می

کرد، ما با هم  به همين دليل از هليکوپتری که آقای خلخالی استفاده می. کرديم می
ی خبر بود، خيلی ارتباط  با همکارم آقای خليل بهرامی که برای تهيه. بوديم

حاال . نزديک و تنگاتنگی پيدا کرده بودند و از جمله همين برنامه کردستان
اشان خواستند استفاده کنند که من  های حاضر در منطقه ها شايد از نماينده کيهانی
کنم آن زمان با توجه به شرايط، يک مقدار کار اشتباهی بوده است ولی  فکر می

کرديم و به  ما خودمان از تهران که رفته بوديم آن جا تمام مناطق را سرکشی می
 .همين دليل همه جا حاضر بوديم و تمام ماجراها را تحت پوشش داشتيم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آمد؟ ممانعتی به وجود نمی
 

رفتيم در  ما چون با خود آقای خلخالی می. آمد نه، هيچ ممانعتی به وجود نمی
هاست که  منطقه، هيچ موردی نداشتيم و اين مسئله کردستان هم يکی از همان

خواستيم عکاسی کنيم، من خودم تنها بودم و يک خانمی از  دقيقا روزی که می
اين خانم هم . کردند ی جمهوری اسالمی بود، که ايشان خبر تهيه می روزنامه

 .ها را بودند هميشه تقريبًا برنامه
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ولی از جهتی ديدم جدا از استفاده مالی، کار به جايی رسيده است که . مهم نيست
خودشان را مطرح کردند به عنوان اين که بگويند اين عکس مال ماست و 

که من يک مورد در فرانسه که رفته . ی پوليتزر را به نام خودشان بزنند جايزه
بودم، قبل از همين مسئله، شنيدم که آقای دقتی از اين عکس استفاده کرده است 

در نمايشگاهی که در شهرداری فرانسه برگزار کرده بود و عکس را به نام 
از کسانی شنيده بودم که مطمئن بودم واقعيت را . خودشان اعالم کرده بودند

به شکلی باز از جاهای ديگر هم شنيده بودم که کسان ديگری هم دارند . گويند می
گفتم خوب االن با توجه به اين قضيه فرصتی پيش آمد که . کنند همين را اعالم می
با مجوزی، ظاهرا بعد ) ی وال استريت ژورنال از روزنامه(آقای جاشوا پراگر 

اش مشخص  از اين که اين کتاب عکاسی را ديده بود که بدون نام هست و منطقه
که . است که ايران است، ايشان داوطلب شده بودند که اين قضيه را فاش کنند

سال در نوبت بودند که بيايند ايران و بعد هم که آمدند اين جا به هر  ۵ظاهرا 
گيری کرده بودند  هايی هم که در مسير برايش شده بود تا پی اندازی جهت با سنگ

ها دليل بر اين بود که کسانی هستند که مايل نيستند اين  که برسند به ايران، اين
به هر جهت کار . شخص بتواند با عکاس واقعی اين عکس ارتباط برقرار کند

يکی از دوستان بود که آقای پراگر را اتفاقی ديده بودند در ايران، و گفته بود که 
و همين باعث شد که آقای پراگر با . شناسم و تلفن او را هم دارم من فالنی را می

من تماس گرفت و تقاضای يک مصاحبه مطبوعاتی را کرد که من فکر کردم در 
شود و ديدم نه اين مصاحبه حداقل يک هفته طول کشيد  يک زمان کوتاه انجام می

 ٢٠٠۶بعد از اين که سال . و هر روز آن از هشت تا ده ساعت طول کشيد
ها  ها را که تنها چيزی بود که از اين عکس ها انجام شد، من هم کنتاکت مصاحبه

فريم را برده بودند و چاپ  ١٢ها  داشتم که دست بقيه نبود، قبال از اين عکس
تا دست خودم بود و تنها چيزی که از عکاسی منطقه  ٢٧کردند که کنتاکت بقيه 

و اين را در اختيار ايشان گذاشتم که آقا اين سند . در اختيار من بود اين بود
که آقای پراگر رفتند و بعد از مصاحبه . های من است که واقعيت اين است گفته
يک سال طول کشيد که چندين و چند ساعت هم از امريکا با من  ٢٠٠۶سال 

تماس گرفت و مطالب را بررسی کرد که دقيقا مطمئن شود که عکاس واقعی، 
ی جايزه  هم کميته ٢٠٠٧اين خبر رفت روی سايت و در سال . خود من هستم

ای را که به  پوليتزر نظرشان بر اين شد که اين عکس مال من است و جايزه
ی اصلی  آسوشيتدپرس داده بودند، ظاهرا هم آن را به من برگرداندند و هم جايزه

طی مراسمی در  ٢٠٠٧هزار دالر است، در سال  ۵٠٠پوليتزر را که به مبلغ 
 .دانشگاه کلمبيا به من دادند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يعنی در دو سيستم . آقای رزمی شما دو دوره در مطبوعات کار عکاسی کرديد
در کدام يک از اين دو سيستم کار . خاطرات زيادی داريد. متفاوت عکاس بوديد

 تر و ناگوارتر بود؟ ی عکس برايتان سخت کردن و ديدن يک سری وقايع و تهيه
 
ها  ها نظر خودشان را دارند و مطبوعات بايد به شکلی با آن خوب سيستم -

چون . در زمان گذشته خوب ما حتی محدودتر هم بوديم به نوعی. هماهنگ باشند
کرد، حق نداشتيم از آن  ها، اگر يک ماشين نظامی تصادف هم می حتی از نظامی

کنم  يعنی من فکر می. ای داشتيم های کليشه عکس. ماشين نظامی عکس بگيريم
اصال عکاسی ايران و عکاسان ايران، بعد از انقالب رشد پيدا کردند و در 

توانم بگوئيم در قياس با عکاسان  که االن حتی می. ی خودشان متفکر شدند رشته
به اين دليل که بعد از انقالب، تا يک مدتی دستشان . ها چيزی کم ندارند دنيا، اين
عکاسی جنگ، بسيار . بعد جنگ پيش آمد. کردند هايی را تهيه می عکس. باز بود

های عکاسی داير شد که قبل از آن  بعد از انقالب دانشگاه. به اين رشته کمک کرد
ها در بعد از انقالب به نسبت گذشته خيلی بيشتر بود و به  فعاليت عکاس. نبود

 همين دليل هم تعدادشان بيشتر شد و آن محدوديت نفرات از بين رفت که خالصه 

العمل داخل  اين عکس که چاپ شد و در سطح دنيا هم منتشر شد بازتاب و عکس
کشور نسبت به آن چه بود؟ چه برخوردهايی با شما شد؟ آيا نهايتا شناختند يا 

 دانستند اين ناشناس شما هستيد؟ می
 

بعد از اين که اين عکس در روزنامه چاپ شد و من در کردستان ديدم که 
شود، احساس کردم که اين عکس،  روزنامه با قيمت بااليی خريد و فروش می

ای خواهد بود و به خاطر اين که بيشتر از اين به جايی درز نکند،  عکس جنجالی
کرد قرار بود روز بعد از آن  جا می با توجه به اين که هليکوپتری که ما را جابه

بيايد برای سرويس، که من و دوستم آقای خليل بهرامی با همين هليکوپتر آمديم 
ها را از توی  های اين عکس تهران و من رفتم روزنامه و نگاتيوها و کنتاکت

 .البراتوار برداشتم و در کشوی خودم گذاشتم که فقط در اختيار خودم باشد
ها به سفارش  ظاهرًا قبل از اين که من اين کار را بکنم يک سری از اين عکس

که البته . دانم چه کسی چاپ شده بود و در همان دفتر البراتوار ثبت شده بود نمی
تر با اين مسئله برخورد کنم و  کنم همين باعث شد که من تقريبا راحت من فکر می
. چون بعد از اين قضيه حکم جلب من را دادند و من را بردند به اوين. سالم بمانم

نگاتيوها را گرفتند و چون من توضيح دادم که من در کردستان بودم و اين 
های  چون در روزنامه(ها از طريق من به خارج از ايران درز نکرده است  عکس

اين باعث شد که ) پاری ماچ، اليف و گلودين و بقيه مجالت چاپ شده بود
گفتم که کار من عکاسی بوده و من برای همين کار از طرف روزنامه . پذيرفتند

ولی فرستادن آن به خارج از ايران کار من . اطالعات رفتم و عکس را من گرفتم
 .نبوده است

اين باعث شد که فقط نگاتيوها را از من گرفتند و من آمدم به کار و زندگی خودم 
و حتی روز بعد از آن نيز مجددا رفتيم به منطقه کردستان و بقيه عمليات و 

 .کارهای کردستان را ادامه داديم
 

شما چه زمانی متوجه شديد که عکستان جايزه برده؟ به چه شکل متوجه شديد که 
 به عنوان يک ناشناس عکس شما برنده شده است؟

 
ماه بعد از اين موضوع من از طريق  ١٠يک سال بعد از اين موضوع يا شايد  -

از صدای راديو آمريکا شنيدم که اين عکس متعلق . مجالت خارجی متوجه شدم
های  دوستانی که به هر جهت با خبرگزاری. به يک عکاس ايرانی برنده شده

منتها با توجه به جو موجود، برای من . خارج ارتباط داشتند، به من تبريک گفتند
. صبر کردم. پذير نبود امکان اين که بخواهم اين موضوع را مطرح کنم امکان

من اين را اتفاقا در دانشگاه کلمبيا . ی پوليتزر برايم مهم نبود بنابه داليلی هم جايزه
 .هم، هنگام دريافت جايزه گفتم

 
 چه موضوعی را مطرح کرديد؟

 
ام  گيری خوشحالی؟ گفتم من جايزه که سئوال کردند از اين که اين جايزه را می -

تعجب کردند که چطور جايزه . سال پيش گرفتم و خوشحال از اين هستم ٢۶را 
های  ام اين بود که اين عکس باعث شد حداقل جلوی اعدام من جايزه: گرفتی؟ گفتم

ترين  کردستان گرفته شود و برای من به عنوان يک ژورناليست اين باارزش
ی دوم به  برم و اين جايزه هم حاال يک جايزه چيزی است که خودم لذت آن را می

 .ها هم از اين موضوع خوشحال بودند و آن. آيد برای من حساب می
 

. اين عکس بعد از اين که چاپ شد، اسامی متفاوتی مطرح شدند، مثل رضا دقتی
ها را  ای بود که اين عکس سيپا که موسسه -منتها در بعضی نشريات به نام رضا 

ای گفته است که اين اشتباه شده  بعد رضا دقتی در طی نامه. منتشر کرده بود
 .است

اند که ادعا کنند؟ شما که در  آيا کسانی ديگری هم بوده. شما حتما در جريان هستيد
 کرديد به اين قضايا؟ جريان اين مسائل بوديد چگونه نگاه می

 
شود گفت من در يک حالت کما قرار  تقريبا می -درست است  -سال را  ٢۶اين  -

درصد از  ٩٩ولی من و تقريبا . توانستم صدايش را در بياورم گرفته بودم و نمی
چون آن زمان . دانستند که اين کار من است از جمله رضا دقتی همکاران من می

رضا و منوچهر برادرش و مرحوم کاوه . در ايران بود و از دوستان خود من بود
چون به حساب خودم گفتم دقيقا همان جايزه . خواستم مطرح کنم من نمی. گلستان

گرفته همان بوده که آقای خلخالی را از  من و آن چيزی که به من تعلق می
اين برای من . ها را متوقف کردند کردستان آوردند تهران و جلوی اعدام

سال صبر کردم  ٢۶خوب . به همين دليل صدايم در نيامد. ترين چيز بود باارزش
 گفتم برای من . و ديدم به قول دوستان استفاده اين عکس را کسان ديگری بردند
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ها يا مال فدايی يا مجاهد يا هر کجا بودند به  حاال گروه. مجاهدين انقالب اسالمی
حتی ساواک هم که در آن . کردند شناختند و اعدام می اسم مجاهدين اسالمی می

ی مشترک ساواک بود، که تقريبا نزديک روزنامه اطالعات و  منطقه بود، کميته
خواستند  هايشان را می رفتيم برای اين که اسلحه ما می. در قلب شهر تهران بود
آن زمان به اين شکل مطرح . ی عکس و خبر رفتيم برای تهيه نشان بدهند و ما می

چون من فکر . ها را بوديم درصد اعدام٩٩اوايل انقالب هم که تقريبا . کردند می
ی  بود که همه ۵٨تا اواخر  ۵٧کنم دوران خوب مطبوعات از اواخر سال  می

خوب اخبار هم . هايی واقعی بودند  روزنامه. شد و واقعيت بود اخبار منعکس می
که بعد از آن، . شد افتاد منتشر می ها بود، هر اتفاقی می شد، اعدام بالطبع منتشر می

تقريبا نظارت بر مطبوعات پيدا شد و شکل گرفت و آن چيزی که به هر جهت 
آن  -حاال هرچيزی که درنظر خودش هست  -سيستم بايد برای خودش پياده بکند 

 .را بر مطبوعات اعمال کردند
 

آيا به نوعی در صدد ) نفر در کردستان ١١(ی افرادی که اعدام شدند  خانواده
 اند؟ ارتباط با شما بوده

 
چون طبيعی است که وقتی آن عکس را من گرفتم روزنامه اسم من را چاپ . نه -

ها تصادفا تماس هم با روزنامه گرفته باشند، معموال با  حاال اگر آن. نکرد
ها هم به دليل اين که نبايد اسم را مطرح کنند  آن. گيرند سرويس حوادث تماس می

هفت سال هم گذشته و به طور طبيعی ديگر -وشش خوب بيست. اند اسم را نگفته
هفت سال -وشش تا بعد از بيست. شوند از اين که سئوال کنند ها منصرف می اين

در همان . که من برای اولين بار خواهر و مادر برادران ناهيد را در آمريکا ديدم
دادند بود که مادر و  ای که در دانشگاه کلمبيا جايزه پوليتزر را به من می برنامه

ها را آن  خواهر ناهيد ها هم دعوت شده بودند و من برای اولين و آخرين بار آن
 .جا ديدم

 
 ای از اين ديدار داريد؟ هايی هم کرديد؟ خاطره  با هم صحبت

 
هايی کرديم ولی من به هر جهت در حدی که خانواده را به هم نريزم و  صحبت -

دانستند  ها بيشتر از من می کنم آن من فکر می. دانستند چيزهايی که خودشان هم می
 .و اطالعاتشان بيشتر از من بود

 
 . . .کردند يا ناراحت بودند؟ يا آيا از ثبت اين لحظه تشکر می

 
چشم من را بوس کرد و گفت از . مادر احسن ناهيد صورت من را بوس کرد -

. بينمش، خوشحالم اين که، اين چشمی که آخرين بار پسرم را ديده و االن می
 .شود کرد خوب متأثر شدم چه می

 
 ای هست که دوست داريد بيان کنيد؟ نکته

 
اميدوارم که در هر . کنم های شما تشکر می ها و شنونده من از شما و خواننده -

کجای ايران و خارج از ايران هستند سالم و سالمت و خوشحال زندگی کنند و از 
 .وجود خودشان لذت ببرند

 
در ونکوور ) ١٣٨٩ارديبهشت  ١٩( ٢٠١٠می ماه  ٩اين مصاحبه در تاريخ * 

ماه می از راديو شهرگان پخش  ١٧کانادا صورت گرفته و پيش از اين در تاريخ 
 .شد
 

 اخبار روز: منبع
 

ولی خوب در مقاطعی هم پيش آمد که همين عکاسانی که در . شد در چند نفر می
ی اخبار را خواندند متأسفانه با  های ايران درس خواندند، يعنی درس تهيه دانشگاه

تواند باشد و اين نبايد باشد  ی درسشان می مشکالتی روبرو شدند که جدا از مسئله
شود و  گردد به سيستم حکومتی که در هر کشوری اعمال می و اين ديگر برمی

داند چگونه با مملکت و افرادش برخورد کند که متأسفانه اين گونه  خودش می
 .پيش آمد

 
ها هم حضور داشتيد برای تهيه عکس و خبر؟ و اگر حضور  شما در دادگاه

 هايی حضور داشتيد؟ داشتيد، در چه دادگاه
 
های وزرای قبل از انقالب را، وزرای رژيم  شود گفت خوب دادگاه تقريبا می -

. هايشان را بودم، دادگاه نوژه را بودم نظامی. هايشان را بودم پهلوی را دادگاه
 ٣-٢گردد به اين که ما  شد، چون باز هم برمی هايی که برگزار می خيلی از دادگاه

رفتيم و چون تعداد نفراتمان هم محدود بود  روزنامه بيشتر نبوديم، اجبارا بايد می
به خصوص در بخش تحريه، اين بود که بين من و سه چهار نفر از همکارانم از 
جمله آقای جعفر دانيالی يا مرحوم مهدی کاشيان يا آقای علی غفاری و يکی دو تا 

شد و اين ديگر بستگی به اين داشت که نوبت چه  ها تقسيم می از دوستان ديگر اين
 کسی بود و چگونه برود؟

که بعد از انقالب هم من حدودا سه چهار سال بعد از انقالب به مدت هشت سال 
منتها . دادم ها می ريزی کارها را به بچه دبير سرويس عکس بودم که تقريبا برنامه

 .آمد که خودم نروم ی جنگ را دلم نمی مسئله
 

 از حضور و عکاسی در جنگ و خاطرات آن بگوييد؟
 
شخصا بودم و شنوايی گوش  -اش را  لحظه به لحظه -جنگ را   من تمام عمليات -

ای بود  آن لحظه. المقدس از دست دادم راستم را به دليل حضور در عمليات بيت
ی اصفهانی در پشت خمپاره عکس  ساله ١٨ – ١٧ی  که من از يک پسر بچه

اش آمد بين ما و من دچار موج  در حال صحبت بوديم که جواب خمپاره. گرفتم می
ای که در فريم قبلی  انفجار شدم و چند دقيقه بعد از آن بلند شدم و ديدم پسر بچه

من بود نصف صورتش نيست و فريم بعدی من دقيقا همان پسربچه بود منتها 
 .ام را آن جا از دست دادم من هم شنوايی. بدون اين که نصف صورتش باشد

دراز را گرفته بود که  ی بازی ی پادگان ابوذر، وقتی که ايران منطقه يا در منطقه
من بعدازظهر آنروز با شيرودی که از کردستان با او آشنا شده بودم، در همان 

ی بازی دراز  چون منطقه(پادگان ابوذر واليبال بازی کرديم و قرار گذاشتيم 
صبح فردا به اتفاق با هليکوپتر ايشان پرواز کنم ) العبوری بود ی صعب منطقه

ظاهرا عملياتی پيش آمده بود و ايشان زودتر از آن موعد    .بروم در آن منطقه
مقرر، رفته بودند و هليکوپتر ايشان مورد اصابت قرار گرفت و زمانی که من 

شود گفت  که می. ی شيرودی را آوردند منتظر ايشان در باند پادگان بودم، جنازه
دقيقا ده دقيقه بعد همان . های اختصاصی گرفتم و بعد جنازه ايشان را بردند عکس

فرصتی نبود که من . وسط باند بودم که دو عدد هواپيما آمدند برای بمباران پادگان
با همان لنز نرمالی که روی دوربينم بسته شده بود، از . حتی لنزم را عوض کنم

اين هواپيماها که هر دو شروع کردند به ريختن بمب، از باالی سر من رد شدند 
خوب شانس هم داشتم که يک بمب هم تقريبا در شش . و من هم عکس گرفتم

ای که خيس و گل بود و به گل نشست و عمل  متری من افتاد منتها رفت در باغچه
ای که دور و بر من  چون اگر عمل کرده بود، من و هليکوپترهای کبری. نکرد

و اين هم بخشی از . کرد بودند و همه هم مسلح بودند، پادگان را کال زيرورو می
 .شانس خوب من بوده است

 
کردند، چه در  هايی که اجرا می آقای رزمی آيا رسم براين بوده که حکم اعدام

زمان شاه و چه در زمان جمهوری اسالمی، از خبرنگاران و عکاسان بخواهند 
 برای عکسبرداری و تهيه خبر حضور داشته باشند؟

 
حتی در زمان قبل از انقالب هم من خودم . کردند يک زمانی اين کار را می

 .ام ام و عکس گرفته ها را بوده بخشی از اين اعدام
 

 باشند و شما بخواهيد نام ببريد؟  هايی هستند که معروف چهره
 
شود گفت کسانی را که معروف بودند قبل از  های معروفی خير، چون می چهره -

آمدم و آن زمان تقريبا سيستم يک شرايط  ۴٨چون من سال . من اعدام شدند
از جمله . آمد ولی باز مواردی پيش می. آرامتری نسبت به گذشته پيدا کرده بود

 گفتند  ها می های تروريستی بود که آن زمان به آن هايی که بين گروه درگيری



14 

 1389خرداد ماه    4

دو موجودی که ابعاد جنايت ها و بی , اساسی و شهروندی مردم بوده اند, طبيعی
حرمتی های شان نسبت به انسان و انسانيت فاصله ی آن ها را از ذات انسانیِ  

حيوانيت "انسان و انسانيت دور و به آنچه بسياری از روان شناسان و فالسفه 
بودن اين دو ولی فقيه را ده " انسان"حدود . نزديک کرده است, خوانده اند" انسان

و سی و يکسال بی حرمتی به حق حيات و , ها هزار انسان شکنجه و اعدام شده
 . کرامت انسان از انسان و انسانيت جدا و مشخص کرده است

بيش از آنکه , اين موجودات به احتمال به دو دليل روانشناسانه و جامعه شناختی
گرگ "و " حيوانيت انسان"انسان بهره مند شده باشند با پاره ی " انسانيت"از 

 .در آميخته اند" وارگی انسان
و " اليه غيرعقالنی"اين دست موجودات " تاريخی -ميراث روانی " -١
بی , خشونت, ذهن و ضميری ست که توليدکننده ی پرخاشگری" خردگريز"

ويژگی های درونی شده ی . درنده خويی و عدم تحمل ديگری ست, رحمی
انرژی های , ساختار ذهنی اين موجودات بازتاب انگيزه های زيست شناسانه

در . سرکوب شده و واپس زده و انواع اختالل های ژنتيک و بيوشيميايی ست
" نيمه حيوان"به شدت تضعيف و " نيمه فرشته"ميان موجوداتی از اين دست 

در ذهن و روان همه ی جنايتکاران عليه بشريت ردپای اين . حکم می راند
 . ويژگی ها را به تناسب می توان ديد

سياسی شده به عنوان يقينِ  اين حضرات نيز  -مذهب تشيعِ  ايديولوژيک  -٢
اينان به . خشونت آفرينی و انسان کشیِ  اين موجودات شده است, عامل عدم تحمل

و نيز پنداشتن خود به , دليل آلودگی به پاره های بنيادگرايانه و ارتجاعیِ  تشيع
رابطه شان با اصالح و تغيير و تبديل , عنوان صاحبان و مناديان حقيقت مطلق

تاريخ شهادت می دهد که . رابطه ی جن و بسم اهللا شده است, شدن شان به انسان
به ويژه در عرصه ی برخورد با , تاريخ اسالم سياسی، به دليل گفته شده

تاريخی سراسر انحصارطلبی، , دگرانديشان و مخالفان، تاريخی سياه است
تاريخ سرکوب و کشتار دگرانديشان و , خودبرتربينی، و قشريگريست

حکومت اسالمی ايران، نمونه ی درخشان . دگررفتاران و مخالفان عقيدتی ست
 .اسالم سياسی و حکومت اسالمی و موجوداتی به نام ولی فقيه ست

 
 روانی  –واکنش دفاعی 

 
و به بهای بهره برداری شخصی و , در نگاه اصالح طلبیِ  شيفته ی قدرت

برای . به انسان و رفتار انسانی ويژگی هايی دلخواسته اعطا می شود, سياسی
نمونه در عرصه رفتار اجتماعی و سياسی همه انسان ها مثل هم می شوند تا 

 :اعالم کرد" متحدالجنايت"بتوان جانی و غيرجانی را 
ای آلوده به تمام رذايل بشری است همانقدر اشتباه  اين که فکر کنيم آقای خامنه"... 

او هم . ای بپنداريم که بر دامن کبرياش ننشيند گرد است که او را رهبری فرزانه
 . ها انسانی است مثل بقيه انسان

از او همين تصوری ساخته  –سال در قدرت مانده بود  ٢٠اگر  –هر کس بود 
کند که آن فرد آيت اهللا خمينی باشد، ناصرالدين شاه باشد،  زياد فرق نمی. شد می

تارنمای ايران , فرخ نگهدار...." ( استالين باشد، موگابه باشد، يا محمدرضا
 -١٣٨٨مهرماه , رهبران جنبش سبز و رهبری جمهوری اسالمی ايران, امروز 
 ).٢٠٠٩اکتبر 

 
که يکی از اقالم جنايت های , انسان دانستن موجوداتی چون خمينی و خامنه ای

و نيز , شان شکنجه و اعدام ده ها هزار انسان به گناه دگرانديشی و مخالفت است
انسان هايی مثل همه ی انسان های ", طرح اين حکم بی ربط که اين دو ولی فقيه

طهارت خود و تطهير . توهين آشکار به انسان و انسانيت است, هستند" ديگر
اين , اخالقی و علمی جازد, جنايت به اين سياق را نمی توان امری انسان دوستانه

واکنشی فرافکنانه , روانی ست -ارزيابیِ  غير منصفانه و زيانبار واکنشی دفاعی 
نوعی سهيم کردن ديگران در جرمی ناکرده است تا , و توجيه کننده ی خطاست

اين واکنش و صدور چنين حکمی تالش برای . از بار جرم خويش کاسته شود
رهايی از فشارهای روانی و عصبیِ  ناشی از ارتکاب به خطاهای فاجعه باری 

شهامت و صداقت پذيرش و تصحيح خطا , ست که سبب سازان اش فاقد دانش
    .هستند

يش از سی سال است اين نوع از اصالح طلبی با سفسطه و ارعاب و توجيه و 
و نيز کرداری شايسته ی اين , فلسفی و اخالقی, آلوده کردن بحث های سياسی

اصالح طلبی ای که از موانع تحقق , در خدمت حکومت اسالمی است, بحث ها
اين نوع اصالح طلبی پيش از . دموکراسی و مدنيت در جامعه است, آزادی

 . اصالح و تغيير ديگران نياز به اصالح و تغيير خويش دارد

 حدود انسان بودن ِ آيت اهللا خامنه اي 
 مسعود نقره کار 

 
 
 
 
 

 
 :اخبارروز

 
 پيشگفتار

از قديمی ترين و در عين حال شگفت انگيزترين نوع اصالح طلبی در حکومت 
اين . اصالح طلبی ای ست که حزب توده ايران مروج و مبلغ آن بود, اسالمی

 : نوع اصالح طلبی اين گونه جمعبندی می شد
جمهوری اسالمی دارای ظرفيت اصالح و تغيير و گام نهادن در راه رشد "

رهبر . غيرسرمايه داری و در نتيجه پيش رفت به سوی سوسيالسيم است
انسانی است , جمهوری اسالمی آيت اهللا خمينی به عنوان يک دموکرات انقالبی

ندانم کاری ها و تناقض های او را می , که ناآگاهی ها, اصالح پذير و قابل تغيير
توان با دانش و تجربه و شهامت حزب طراز نوين طبقه کارگر تغيير داد و از او 

توده ای . و پشتوانه ی مردمی اش در راستای دستيابی به سوسياليسم استفاده کرد
و ميان , که در درون و برون حکومت, "که بر که"ها می بايد در نبرد 

و ليبرال ها و ديگر جريان های وابسته به امپرياليسم " دموکرات های انقالبی"
پشتيبان امامِ دموکرات , جهانی بسرکردگی امپرياليسم امريکا در جريان است

انقالبی باشند و امام و جمهوری اسالمی اش را در مسير راه رشد غيرسرمايه 
بدين گونه به پشتوانه ی حزب طراز نوين و اردوگاه . داری هدايت کنند

و نيز پای , سوسياليسم شاهد شکوفايی جمهوری اسالمی در عرصه های مختلف
 ..."گذاردن جمهوری و جامعه به جهان سوسياليسم خواهيم بود و

که آيت اهللا خمينی با قربانی کردن توده ای , "تز"عليرغم نادرستی و شکست اين 
هنوز جماعتی دست نخورده از همان نوع توده , های حامی اش آن را تکميل کرد

ای ها باقی مانده اند که از تجربه ی شکست اصالح پذيری جمهوری اسالمی و 
خمينی درس نگرفته اند و بارديگر بپا خاسته اند تا ضمن اصالح جمهوری 

, انسانيت را در آيت اهللا خامنه ای بيدار کنند و سبب تغيير انسانی در او, اسالمی
فرهنگی و اخالقی در جامعه , اقتصادی, اجتماعی, و در نتيجه تغيير سياسی

آيت اهللا ای که ويرانگری ها و جنايت های حکومت اسالمی دستاورد فکر , شوند
برای آشنايی با نظرات اين دسته از . (و رفتار ضدانسانی او و همفکران اش است

به ويژه نوشته های , ک به مقاله های مندرج در تارنمای ايران امروز.افراد ر
 )آقای فرخ نگهدار

تکرار حديثی مکرر است و نشانه ی , بحث امروزين اين جنم از اصالح طلبان
بر آن فکر و . اين واقعيت که برای آنان هنوز در بر همان پاشنه می چرخد

يعنی تز توجيه کننده ی , "راه رشد غيرسرمايه داری"کرداری که ديروز تز 
, سوار بود, حمايت از يکی از ارتجاعی ترين حکومت های تاريخ سرزمين مان

و به جای , سوار شده است" تغيير رفتار رهبری"و تز " منافع ملی"امروز تز 
بتدريج , ای همچون آيت اهللا خمينی و آيت اهللا خلخالی" دموکرات های انقالبی"

که  -اين نوع اصالح طلبان . آيت اهللا خامنه ای و دارو دسته اش نشانده می شوند
عالوه بر باور و يقين به ظرفيت اصالح و  -خود تجلی اصالح ناپذيری هستند 

بحث توانايی , "امام"تغيير جمهوری اسالمی و بازگشت به شکوفايی دوره 
مثل همه ی انسان "که " انسانی"اصالح و تغيير رفتار ولی فقيه به عنوان 

 . را نيز هدفمندانه مطرح و برجسته کرده اند" هاست
 

 حدود انسان بودن ولی فقيه
 

و " مثبت و منفی"همگان می دانند انسان آميزه ای از حس ها و عاطفه های 
و توانايی تغيير و تسلط بر بسياری از پديده های حسی و , است" جمع االضداد"

می بايد , انسان به ذات. و رفتارهای ناشی از آنان را داراست, عاطفی و معرفتی
تاريخ و زندگی اما نشانگر اين واقعيت نيز بوده . حرمت خويش و ديگران بدارد

است که انسان هايی وجود داشته و دارند که به داليل گوناگون مجموعه ای از 
) و اساسی و شهروندی(حس ها و عواطف منفی و بی حرمتی به حقوق طبيعی 

در تاريخ سی ساله ی اخير ميهنمان دو ولی فقيه و بسياری از . ديگران هستند
 مشابهين شان نمونه هايی از حس ها و عاطفه های منفی و بی حرمتی به حقوق 
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در اوين، پاسدارانی را با شاخه نبات و قرانی در دست به ديدار   ی شبانه شده
ديشب . ات ی دخترک اعدام شده بيا اين هم شيربها و مهريه: فرستاد که مادرانی می

آن وقت شما رياست بنياد . تصرفش کردم! قبل از تيرباران و البته از باِب صواب
 درست است؟ " امام راحل" شهيد بوديد و دست راسِت 

های  وقتی از شکاف کرکره. شود بيست و دوسال سه ماه ديگر می! آقای کروبی
راهی تنی چند از  به هم  ُکِش گوهردشت فلزی آخرين سلوِل بنِد هشِت زنداِن گوهر

گاِن آن سال به تماشای مرگ ايستاده و با نگاهی ناباور فاجعه را تاب  مانده زنده
زده که با  پوشانی ماسک داِر حمِل گوشت بود و چکمه آورديم، کاميوِن يخچال می

گان را  باريد، مرده شهر ُکفر می ِ رجايی هايی که از آسمان ياب در شب وقاحتی کم
شبانه بارمان زدند . بودند" امام راحل"آن ها فرزندان راستيِن .  کردند عقوبت می

يک ماه کسب و کارشان مرگ بود و پر .  مان کردند و در کفرآبادی اسالمی پنهان
و پس از  ١٣۶٧در تابستان سال . ها از آِن گورکنان وطن شد تريِن حرفه رونق

سازمان ملل و در فاصله مرداد تا شهريور اين سال، با  ۵٩٨نامه  پذيرش قطع
حکِم باالترين مقاِم مذهبی حکومِت اسالمی که ديگر حتا تکرار نامش توهين به 

های جواِن نايافته  های هزاران گم شده از جان شود، استخوان دنيای مدرن تلقی می
های  کسانی را که در اتاق. های اسالمی شيار شد ها و خاکپشته  آباد در لعنت
ی اسالمی، پس از جام زهر حکم به ذبِح انسان دادند  خانه ی امنيت دربسته

مان ثبت کرده و  ی خاطرات اسامی را بدوِن حرِف رمز در دفترچه. شناسيم می
فراموش . دانيم آن تصميم با توافِق تماِم پوزيسيون وقت به فعل درآمد نيک می

نکردن اما نه برای صيقل دادن شمشيرهای روز انتقام که برای جلوگيری از 
کشتار و تصفيه . ی فراموشی برای مقابله با خوره. تکرار فجايع ضرورت دارد

ی مذهبی  بی هيچ اما و اگری به دستور مستقيم خمينی و اتوريته ۶٧فيزيکی سال 
خود، " وحدت کلمه"وی با شعاِر معروف . وی نزد پايوران نظام به فعل درآمد

" وحدت عمل"دسِت تماِم پايوراِن نظام را در طشِت خون شستشو داد و آن را به 
ی حکومت  خط قرمز و کالِم ممنوعه ۶٧از همين رو تابستان . ارتقاء بخشيد

ايم امروز مورد  مان ثبت کرده نام يکی از کسانی که در دفتر يادداشت. فقهاست
تان به ايشان در  شما در نامه" اهللا العظمی موسوی اردبيلی آيت"خطاب شماست 

تاکنون هيچگاه ريز آن قضايا : "ايد ارتباط با کشتار تابستان شصت و هفت آورده
بررسی نشده و چرايی آن مشخص نيست و هنوز ماجرا در ابهام قرار دارد و 

اگر تنها تنی چند " اند معلوم نيست که تا چه اندازه امام در اين ماجرا دخالت داشته
. است" حضرت آيت اهللا العظمی اردبيلی"از ريز قضايا مطلع باشند يکی همين 

به زيرنويس همين نوشته و پرسش پاسخ ايشان با حاج احمد خمينی از ديگر 
 .سران اصلی کشتار مراجعه کنيد

شما بيش از ديگران به اسناد دسترسی داريد تنها برای تلنگر به ! آقای کروبی
های ارتباطی ما  ی اول مرداد ماه که تمامی کانال از هفته: شوم آور می ياد  حافظه

در زندان بادنيای خارج قطع شده بود به سختی و از طريق راديويی که پاسداران 
دادند، شنيديم که خطيب جمعه مردم را ترغيب  های نماز جمعه گوش می به خطبه

فرياد منافق مسلح اعدام بايد . کرد ها می به دادن شعارهايی در حمايت از اعدام
دانيد نام آن خطيب محترم که آتش  می. گردد را به سختی از زير درب بند شنيديم

گی  شما به تازه. اهللا موسوی اردبيلی بيار معرکه اعدام بايد گردد شده چه بود؟ آيت
بدستان نظام اسالمی  ای عمومی، يکی از نزديکان فکری خود و کار با انتشاِر نامه

" اهللا العظمی آيت" ی سياه شصت را با عنوان   و باالترين مقاِم قضايی در دهه
نگاری  قبل از هر چيز انتشاِر علنی و منطق چنين نامه. ايد مورد خطاب قرار داده

چرا که برای رهبراِن موِج . را بايد تالشی جهِت حضور در جنِگ قدرت دانست
سبز از جمله شما و مقابله با خطِر حذِف کامل از صحنه سياسی راهی جز منطِق 

رهبری که خود . حضوِر سياسی و حرکت در نقاِط کوِر حريف باقی نمانده است
با اين منطق . شود به شدت رو به افول و ريزش بوده و روز به روز الغرتر می

ی اصلی بازی همانا حفظ حاکميت  اما قاعده. بايد بازی را به زمين حريف کشاند
های  گيری ی گذشته و در تماِم موضع رهبراِن موِج سبز دريک ساله. و نظام است

شان سعی بر حفظ يک ساخت داشته و به همين اعتبار فرض را بر  سياسی
ی کالِم رهبراِن موج سبز و مهدی کروبی در  مايه بن. درستی يک اصل گذاشتند
نظاِم مقدِس اسالمی و "يک ساخِت پاکيزه يعنی : مکتوب اخير آن است که

با اين نگاه . های خبيث مخدوش شده است با وروِد چهره" های اماِم راحل آرمان
های زشت،  شود، چرا که آدم اساسًا از ساخت و بنای معيوب چيزی گفته نمی

اشکال . اند های زيبا را از صحنه بيرون رانده و آدم  ساخت خوب را تصرف کرده
اين نگاه با اين تبييِن نادقيق، تاريِخ . کار در همين بنيان فکری متجلی است

سرکوب با من و ما آغاز شده . دهد ناعدالتی و سرکوب را تنها با خود توضيح می
جدا از . سر پاک و منزه بوده است هرچه پيش از اين رخ داده يک. است
گونه خوانش از تاريخ، به ناگزير  اخالقی بودِن اين کاری حافظه و غير دست

رهبران موِج سبز و مهدی . شود بخشی از تاريخ نيز در اين ميان حذف می
 های ايدئولوژيکی  کروبی برای حفِظ زندگی سياسی خود به دفاع از گذشته و بنيان

 دانيد خاوران كجاست؟  آقاي كروبي هيچ مي 
 مهدی اصالنی 

 
 
 
 
 
 

 :اخبارروز
 
ای که اخيرا مطرح شده است و برای اولين بار چنين روندی را شاهد  مساله"

بوديم، اينکه در روزهای اخير دادستان محترم تهران برای توجيه اقدام تشکيالت 
نفر از شهروندان ايرانی و در پاسخ به مواضع  ۵قضايی در رابطه با اعدام 

وزير زمان امام به  ويژه در رد سخنان نخست کانديداهای معترض انتخابات و به
کند که چرا آقای موسوی در آن زمان به  اشاره کرده و اعالم می ۶٧سال 
ايشان همان . هايی که با حکم حضرت امام صورت گرفت اعتراض نکردند اعدام

ی اخير کروبی به موسوی  به نقل از نامه." گويد زند که دشمن می حرفی را می
                                                                                           .اردبيلی

ی شما  مورد اشاره" دشمنان"گذارم که يکی از  آن می فرض را بر! آقای کروبی  
. ترين مقام قضايی در سال شصت و هفت من باشم در مکتوب اخيرتان به عالی
گاه گذارتان به جنوب شرقی تهران و  شما هيچ: کنم ابتدا سئوالی را طرح می

مکانی که به گورستان   کيلومتر سيزده جاده قديم خراسان افتاده است؟ همان
های  آباد نام نهادندش و وجدان حکومتيان لعنت. متروکه بهاييان شهره بود

بار هم که شده  تان بگوييد تنها يک بد نيست به راننده. خورده گلستان خاوران زخم
اين مکان تا پيش از تابستان سال شصت هفت مکانی . شما را به اين مکان ببرد

اما امروز محلی است برای . چون ديگر اماکنی از اين دست بود معمولی هم
بار هم که شده در  جمعه و تنها برای يک کافی است يک شب. فراموش نکردن

سری   های زندانيان خودی های ديدارتان از خانواده کنار پخش خبر و درج عکس
جا بزنيد و ببينيد مادران و همسران داغ و درفش چگونه بيست و دو سال  هم بدان

نام  ی ناخن و اشک، مزارهای بی نشينند و با تراشه هايی فرضی می است بر مکان
جا هبت  کنند که مثال اين  گذارند و نشان می شاخه گلی می. دهند را شستشو می

محسن است و آن ديگری خوشابی و رضا عصمتی و  آرميده و اين يکی حاج
. ها کسری اکبری و همايون آزادی و حميد منتظری و براداران رياحی و بهکيش

و . کشند که نشاِن جنايت پنهان کنند اندازند و لوله فاضالب از ميانش می لودر می
اهللا منتظری  به اعتباِر حرِف آيت". امام راحل است"اين همه از برکاِت وجوِد 

کسی که به گاِه قدرت در توطئه زدنش دست داشتيد و . (کم چهار هزار نفرند دست
اين گورستان تنها سهم ) ی قدرت از وی حالليت طلبيديد تر خارج از گردونه بعد

کفار شد که به غسل و کفن نياز نداشتند و برخی را در گورهای جمعی پنهان 
های  چنان از سرنوشت هزاران مجاهِد اعدام شده که در گورستان اما هم. کردند

چرا که تمامی تالش شما و " ايد کرده"گويم  می. خبريم ايد بی عمومی پنهان کرده
فکرانتان در دوران اخير منزه جلوه دادن دورانی است که خود از کاربدستانش  هم

حتا با درستی اين فرض که در زمان وقوع از آن قتل سياسی مذهبی بی . بوديد
تان و مسئوليت اخالقی که متوجه  ای از بار سکوت طوالنی ايد، ذره اطالع مانده
فروشان نه،  تنها گورستان مرگ! خاوران. کاهد باشد نمی تان می فکران شما و هم

ترين فرزندان  به شهادت زندگی با شريف! آقای کروبی. که مشهورترين آن است
دار چون  ی حکم دانيد برخی از مجاهدان اعدام شده می: گويم اين ملک بالخيز می

ها  آن. شد فر نماز شبشان در زندان ترک نمی فرشاد اسفندياری و مصطفی مرد
سر از خاوران و " آن پير فرزانه و امام راحل"گی با فرماِن مقتدای شما  همه

چندی قبل پسرتان را ساعاتی به حبس کشيدند و . ها درآوردند ديگر گورستان
به عنوان کسی . مالی مختصری دادند که گفته باشند ما با کسی شوخی نداريم گوش

که ساليانی دراز و به دورانی که شما به قدرت بوديد را به حبس گذرانده، يک 
بازوی سرخ شده و صورت سيلی . دارم ساعت از زندان را بر کسی روا نمی

ها از  مادر فرزندتان چه سخن. ها بود ی ايشان چند روزی خبر اول آنتن خورده
گيسو و پدران  مادران سپيد. عدالتی که در حق پسرتان رفت به زبان نياورد بی

سکته کرده و قامت راست ناکرده و همسران درد و فرزندانی که جوانی و 
پدرانشان از ايشان دزديده شد، بيست و دو سال است پی مزار عزيزانشان روانند 

کشند و  به حبس می. کنند مدام تحقيرشان می. اند و هنوز سنگ قبرشان را نداده
کنند، و اين نه به دوران اخير که به روزگاری است که شما بر صندلی  تهديد می

سرباِز فداکار "و اين همه جدای از دورانی است که . رياست مجلس لميده بوديد
 تيرهای شمارش  های هزار بار مردن و تک اسداهللا الجوردی در شب" اسالم
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روزي از آن جنبش زنان و جنبش سبز، نوشين ” خرداد 22“
 احمدی خراسانی

 
 
 
 
 
 
 

 مدرسه فمينيستی
 

و به منظور دفاع از  ١٣٨٨جنبش سبز نيز از دل فضای انتخاباتی خرداد سال 
" گيری از فضای انتخاباتی بهره"در حقيقت . حقوق شهروندی شکل گرفت

و از همين . است خرداد برای جنبش زنان و جنبش سبز بوده ٢٢سرمنشاء روز 
راه نيست اگر ادعا کنيم که پيوندهای چندوجهی جنبش زنان و جنبش  رو ُپربی

در اين دو جنبش ) خرداد ٢٢(گيری روزی مهم و ماندگار  سبز، حتا در شکل
 است  نقش داشته

می  »جنبش سبز«خرداد امسال، دقيقَا يک سال از رويش  ٢٢: مدرسه فمينيستی
نقش  »بدنه آن«گذرد، جنبشی گسترده که به باور بسياری کسان، زنان نه تنها در 

های مختلفی همچون سازماندهی و راهبری، نقش حمايتی و تدارکاتی و عملياتی 
داشته اند، بلکه موفق شده اند که تجربه ها و ويژگی های خاص جنبش خود 

ويژگی ها و تجربه هايی که شايد مهم . را نيز به آن منتقل کنند) جنبش زنان(
 .در پيکار مدنی و مبارزات اجتماعی است »خشونت پرهيزی»ترين اش 

ارتباط جنبش زنان و جنبش سبز، رابطه ای چندسويه و انداموار است، چرا که 
را تشکيل ) در هر طبقه، دسته، گروه و قشری(اول از همه، زنان نيمی از جامعه 

، »حق مدار«می دهند، بنابراين خيلی طبيعی است که در همه جنبش های 
و دموکراتيک در کشور، همدوش با مردان همان طبقه، صنف، گروه  »صنفی«

و دسته ، بخش انکارناپذيری از بدنه آن را تشکيل دهند، به ويژه آن که امروز 
زنان جامعه ما برخالف دوران های گذشته صرفا به حوزه خانگی محدود نشده 
اند بلکه در عرصه عمومی و در تمامی حوزه های اجتماعی حضوری گسترده 

و صنفی، نه  »حق مدار«يافته اند و از اين روست که نقش آنان در جنبش های 
که حضوری  »شوهر، پدر يا همسر و برادر خود»صرفا به واسطه پشتيبانی از 

 .است «خود«مستقل و به واسطه منافع 
است و  »طبقه متوسط شهری«از اين ها گذشته موتور محرکه جنبش سبز عمدتا 

جنبش زنان نيز بدنه اصلی و نيروی محرکه اش را طبقه متوسط شهری تشکيل 
می دهد، هر چند خواسته ها و تالش رنج خيز کنشگران امروز جنبش زنان مانند 

مادر و مادر بزرگ هايشان در يکصدساله تاريخ معاصر ايران، عمدتا حول 
سوم . نيازهای طبقات و گروه های فرودست تر جامعه زنان، متمرکز بوده است

آن که حرکت های مهم و اصلی جنبش های زنان در طول تاريخ ايران، حول 
، شکل گرفته »مساوات مدنی«و  »حقوق برابر شهروندی«مطالبات مبتنی بر 

مانند جنبش حق تحصيل و آموزش برای دختران، جنبش حق رای، جنبش حقوق (
و جنبش سبز نيز مانند جنبش زنان، حول مطالبه ی دموکراتيک ...) برابر و
 .تکوين يافته است) حق رای و انتخابات آزاد( »حقوق شهروندی«کسب 

اصل خشونت پرهيزی در «چهارم آن که جنبش زنان در ايران، ويژگی مهم 
را با خود حمل می کند و جنبش سبز نيز همين ويژگی خشونت پرهيزی  »مبارزه

و باالخره پنجمين ويژگی مشترک اين دو . را در مجموع از خود بروز داده است
جنبش، استفاده گسترده از امکانات نوين ارتباطی از جمله شبکه جهانی اينترنت 

و فضاهای مجازی و بهره گرفتن از بافت شبکه های اجتماعی و خانوادگی برای 
گسترش آگاهی و پيشبرد اهداف دموکراتيک جنبش است که هم در جنبش سبز و 

 ...هم در جنبش زنان به خوبی از آن استفاده شده، و
بسياری ديگر از اشتراکات و ويژگی ها را در ميان اين دو جنبش می توان يافت 

و . که آنان را در پيوندی چندوجهی، مستحکم و ناگزير با يکديگر قرار می دهد
شايد به همين داليل است که زنان فعال در هر دو جنبش، که در طول يک سال 

گذشته به طور خودجوش در پهنه جامعه و برای دفاع از حق شهروندی خود 
تعامل و مشارکت داشتند، لزوم تعامل و همکاری نزديک تر را عمال احساس می 

، در روز »همگرايی سبز فعاالن جنبش زنان در ايران«کردند و سرانجام، 
شکل گرفت و با تعاون و همدلی ميان جمعی از ) ١٣٨٨مارس  ٨(جهانی زن 

 .فعاالن اين دو جنبش، به آرامی ادامه يافته است

آيند که جز ويرانی و گورستان و نکبت برای ايران در برنداشته، و آن   بر می
ای دو سر باخت برای رهبراِن موِج  مسابقه. است" های امام راحل انديشه"همانا 
" فرزانه دوران"های نورانی  اگر قرار باشد تا در نبرِد وفاداری به انديشه. سبز
ی تالش رهبران  همه. ای در نظر گرفت نتيجه بازی از قبل تعيين شده است برنده

ای به وی ببخشند که  سبز در آن است که با ساختِن سيمايی پاک از خمينی، چهره
اگر قرار بر . سر ناراست و خطا فکری يک. با مصلحِت لحظه سازگار باشد

گی رقيب بسيار  اعطای نمايندگی امام بر کسی وجود داشته باشد، همانا شايسته
رهبران موِج سبز تاريخ سی ساله اخير را طوری . باشد بيش از شما می
اسفنديار  نقص بودن امام است، و چشم اش بی ی کانونی کنند که نکته بازنويسی می

يکی از مانورهای رهبران موج سبز در جلب اقشار ميانی . قصه همين جاست
جامعه در يک سال گذشته آن بود که قانون اساسی وحی منزل نبوده و قابل تغيير 

توان اصل واليت فقيه و رهبر را هم به زير مهميز  با اتکا به اين منطق می. است
شود از وی سيمايی  کشاند، اما بالفاصله تا پای خمينی به ميان آورده می  قانون

از . هاست ی اين سال و اين حکايت همه. شود نقص تصوير می پاک و منزه و بی
نشيند تا نوانديش دينی که با  فيلسوفی که با هرمنوتيک به تبيين دوران امام می

خمينی بايد پاک و منزه جلوه داده شود چون ما در موقعيت ديگری . ماکس وبر
در اين گفتمان . شود با اين بنيان ايدئولوژيک يک گفتمان ساخته می. قرار داشتيم

شود که ناعادالنه و نادقيق است به واقع دفاع از  جايگاهی به خمينی ارزانی می
اعتراِض رهبران سبز به . ی سياسی خود است دفاع از گذشته" امام راحل"

ی فجر آن بود که چرا مسئوالن سيما بخشی از سخنان  سيمای اسالمی در ايام دهه
سخنان امام چربش " بعد رحمانی"اند که بيان خشونت آن به  امام را برگزيده

گفتاری خونين و   ی اخير مويد اين چربش برگ برگ تاريخ سی ساله. داشته است
ها و جنايت حکومت اسالمی خمينی  در پشت تمامی سرکوب. انسانی است غير

گان  مانده وا که اکثر از قدرت  ی کانونی ديگر آن نکته. حضور و وجود داشته است
جويی از تاريخ اين امر را به معترض بودن خود به ديروز  ديروز، با اعتبار

در همين مکتوب اخير کروبی، وی کنار ماندن موسوی اردبيلی . دهند نسبت می
ارزيابی " های علميه وداع با قدرت برای رونق بخشيدن به حوزه" از قدرت را 
  )١. (تاريخ اما قضاوتی ديگرگونه دارد. کرده است

کروبی و ديگر رهبران موج سبز بايد بدانند که در امر دادخواهی از يک جنايت 
آفرينان اصلی کشتار بزرگ  توان متوسل به کسانی شد که خود از نقش بزرگ نمی

قوه قضاييه در طول سی سال گذشته هرگز مستقل نبوده و اساسًا با . اند بوده
توانسته که مستقل از ولی فقيه  انسانی قانون اساسی نمی آميز و غير ساخت تبعيض

برای پی بردن به اين معنا شما را به پرسش موسوی اردبيلی و پاسخ . عمل کند
 )٢. (دهم در ارتباط با کشتار تابستان شصت و هفت رجوع می" امام راحل"

چنين بايد متوجه باشند که تابستان شصت و هفت آجر  و رهبران موج سبز هم
گان آن آوار  آورنده ديواری است که اگر کشيده شود خروارها نکبت بر سر پديد

که دير   و ديگر آن. شويد آجر اول کشيده شده است صدای آوار را نمی. خواهد کرد
 .محکوم کردن بهتر از هرگز محکوم نکردن است

گان دانسته است که پس از مرگ خمينی و ناکام ماندن طرح  ديگر بر همه -١
شورای سه نفره رهبری که در صورت آوردن رای و حدنصاب کافی موسوی 

ای به مقام رهبری  اردبيلی يکی از اعضای قطعی آن بود، و با انتخاب خامنه
حضور اردبيلی به عنوان کسی که خود مدعی . تمامی معادالت بهم ريخت

تابيد به قم رفته تا  ای را برنمی رهبری بود و حکم گرفتن از دست خامنه
 .مرجعيتش را کامل کند

 العالی پدر بزرگوار حضرت امام مدظله -٢
اهللا موسوی اردبيلی در مورد حکم اخير حضرتعالی  پس از عرض سالم، آيت

 :اند که تلفنی در سه سئوال مطرح کردند درباره منافقين ابهاماتی داشته
اند و  اند و محاکمه شده ها بوده آيا اين حکم مربوط به آنهاست که در زندان -١

اند و هنوز هم حکم در مورد آنها  اند ولی تغيير موضع نداده محکوم به اعدام گشته
 اند محکوم به اعدامند؟ هايی که حتی محاکمه هم نشده اجرا نشده است، يا آن

اند و مقداری از زندانشان را هم  آيا منافقين که محکوم به زندان محدود شده -٢
 باشند؟ باشند محکوم به اعدام می اند ولی بر سر موضع نفاق می کشيده

های منافقينی که در  در مورد رسيدگی به وضع منافقين آيا پرونده -٣
هائی که خود استقالل قضائی دارند و تابع مرکز استان نيستند بايد به  شهرستان

 "توانند مستقال عمل کنند مرکز استان ارسال گردد يا خود می
 :پاسخ خمينی

در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام "
ها  است، سريعا دشمنان اسالم را نابود کنيد، در مورد رسيدگی به وضع پرونده

 ."در هر صورت که حکم سريعتر انجام گردد همان مورد نظر است
 ، )۶٢۵ص  ١خاطرات آيت اهللا منتظری، ج (
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برای احقاق حقوق شهروندی خود در تالش اند و حتا اعضای  »خانواده هايشان
 .مذکر خانواده را نيز به دنبال خود می کشند

می خواهم بگويم نشانه های انکارناپذيری وجود دارد که به بانگ بلند به همه ما 
اعالم می کند که اتفاقا بخش بزرگی از فعاالن و عالقمندان جنبش زنان داخل 

کشور، هر چند در نوع پيشين فعاليت شان وقفه حاصل شده اما لحظه ای عامليت 
: به داليلی همچون(خود را از دست ندادند، بلکه به خاطر تغيير معادالت قبلی 

حضور جنبش سبز و ظهور ميدان های جديد مبارزه برای کسب حقوق برابر، 
اراده اقتدارگرايان برای نابودی کامل جامعه مدنی، تغيير در گفتمان دولت با 

شهروندان و در معادالت سياسی و نتيجتَا شکاف در حاکميت، ناامن شدن رو به 
 / فرد«بوده که عامليت مبتنی بر...) تزايد فضای فعاليت های مدنی در کشور، و

ــ در  »در جنبش زنان تقويت شده بود«آنان ــ که در چند ساله گذشته  »زن
شرايط تازه، به ناگزير در ابعاد و کيفيات ديگری گسترش يافته است تا از اين 

يعنی شرايط جديد سياسی و تکثر . طريق به حقوق شهروندی و برابر دست يابند
ميدان های کسب حقوق برابر، در مجموع سبب گرديد عامليت زنان در قالبی 

 .برجسته و هويدا شود »خانواده ی زن محور«جديد مبتنی بر 
هر چند در ظاهر و در نگاه اول ممکن است به نظر برسد که اين رويکرد تازه 

 ۵٧است که به مانند انقالب سال  »سنتی«از مفهوم عامليت، پديده و رويکردی 
زنان را از استقالل محروم می کند و آنان را به دنباله روی از افراد مذکر 

خانواده های شان وا می دارد اما واقعيت چيز ديگری است و آنچه در جنبش 
يعنی عامليت مبتنی بر (زنان با توجه به پيوندش با جنبش سبز ظهور يافته، 

اساسا ) که عرصه تازه ای برای کسب حقوق برابر است »خانواده ی زن محور«
بودن زنان نيست، بلکه اين بار برخالف تحوالت سياسی  »جنس دوم«مبتنی بر 

را بر  »تفوق گفتار و کردار مبتنی بر آگاهی جنسيتی«گذشته، به خوبی می توان 
ديد و از تکثير و بازتوليد ) مقاومت خانوادگی(اين پايگاه مقاومت اجتماعی 

بی . به شکلی جهشی و گسترده در اين جنبش، لذت برد »خانواده برابر«الگوی 
که ما جنبش زنانی ها طی دو دهه گذشته سعی می  «خانواده برابر«شک مدل 

کرديم از طريق طرح گفتمان برابری خواهانه در سطحی نه چندان گسترده 
بازتوليد کنيم خوشبختانه امروز به ُيمن حضور جنبش سبز و نقش فعال کنشگران 

) چه در سطح رهبری اين جنبش و چه در بدنه آن)جنبش زنان در آن، اين الگو 
 .در سطحی وسيع و در اليه های زيرين جامعه در حال تعميم يافتن است

اگر ما در جنبش زنان، برابری خواهی را عمدتا در سطح گفتمان در ميان افکار 
ارتقاء داديم، اين گفتمان اکنون در  »خواسته«عمومی گسترديم و به سطح يک 

تبلوری عينی و ملموس برای  »الگوی خانواده برابر«جنبش سبز به شکل ارائه 
الگويی که هم در سطح رهبری، تغييراتی ايجاد کرد و هم در . جامعه يافته است

 .بدنه جنبش بازتوليد و عموميت يافت
، به »مرد محور«تغيير رويکرد رهبری : تحول ساختاری در سطح رهبری

 «خانواده محور»رويکرد 
در طول تاريخ معاصر ايران، هميشه بخشی از پايگاه مقاومت در برابر هجمه 

)شکل و سازمان می داده است اما آن زمان  »خانواده«دولتها به جامعه مدنی را 
اين پايگاه مقاومت، به هزار و يک دليل ) ۵٧به خصوص در انقالب سال 

در . تربيتی، تاريخی، فرهنگی و به ويژه اقتصادی، محوريتی مردانه داشته است
عمدتا بر شالوده و فرمول مرسوم  ۵٧واقع رويکرد عامليت در انقالب 

استوار بوده که زنان را به دنباله  »خانواده/ مرد  «و يا حداکثر  »فردمحور«
اما امروز نه تنها بخش اصلی پايگاه مقاومت مردمی و . روی وا می داشته است

دفاع شهروندی در برابر انواع و اقسام دست اندازی ها به حريم خصوصی و 
حقوق اجتماعی را خانواده ها تشکيل می دهند بلکه اين پايگاه مقاومت در حال 

/ خانواده «بر مدار  »مرد/ خانواده «يافته يعنی از  »زنانه»حاضر محوريتی 
سمبل چنين مقاومتی را می توانيم در خانواده ی اغلب فعاالن  .چرخيده است »زن

 .شناخته شده ی جنبش سبز ـ حتا در بخشی از رهبری آن ـ نيز مشاهده کنيم
فارغ از علت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اين رويکرد تازه، به هر حال 

)آنچه که آشکارا می بينيم اين است که رهبريت فردگرايانه با محوريت مردان 
جايگزين آن  »خانواده محور«، عمال تضعيف و رهبريتی )»مرد محور«رهبری 
و عمدتا با  »خانواده«و امروز نه تنها در بدنه جنبش سبز، کانون . شده است

جسارت و محوريت زنان، در مرکز ميدان مقاومت مدنی قرار دارد بلکه در 
بخش های متنوع رهبری جنبش نيز اين مسئله تسری يافته است به طوری که در 

رهبريت «ما شاهد ) به جای رهبران مرد(سطوح متکثر رهبری جنبش سبز، 
 –فائزه هاشمی «، »ميرحسين موسوی –زهرا رهنورد »هستيم مانند  »خانوادگی

، و نظاير چنين خانواده »مهدی کروبی –فاطمه کروبی «، »هاشمی رفسنجانی
 .هايی که در جنبش سبز فراوان اند

و حوادث بعد از انتخابات شاهد بوديم که در اکثر ) ١٣٨٨(در طول سال گذشته 
را بيشتر از همتايان  »مقاومت«اين خانواده ها، زنان نقش محوری و روحيه   

 ٢٢و باز شايد به خاطر همين پيوندهای مشترک است که حتا سبب شده روز 
نام گرفته و به  »ملی همبستگی زنان ايران«خرداد، که در سال های اخير روز 

روزی مهم و تاثيرگذار در جنبش زنان تبديل شده بود ، امروز به روزی 
ممکن است که اين تقارن را يک اتفاق . پراهميت برای جنبش سبز نيز تبديل شود

 ٢٢و حادثه قلمداد کنيم، ولی در حقيقت چنين نيست، چرا که شکل گيری روز 
خرداد، در جنبش زنان، بدان خاطر بود که فعاالن اين جنبش پس از دوره ای 

تصميم  ١٣٨۴فعاليت های زيربنايی و ساختن نهادها، برای اولين بار در سال 
گرفتند که با تشکيل ائتالفی از گروه های مختلف فکری، بروز گسترده بيرونی 

را به محور اعتراض خيابانی خود  »حق و حقوق«و  »قانون»بيابند و موضوع 
و جالب است که در آن سال، فعاالن جنبش زنان، اين حرکت . تبديل کنند

فضای «اعتراضی را در مقابل سردر دانشگاه تهران با توجه به وجود 
 .برگزيدند و با موفقيت سامان دادند »انتخاباتی

با توجه به وجود فضای  ١٣٨۴در حقيقت، کنشگران جنبش زنان در سال 
در  »حقوق شهروندی شان«و  »حق زنان«انتخابات رياست جمهوری، موضوع 

قوانين فعلی را به محور اعتراض خيابانی تبديل ساختند و بدين ترتيب جنبش 
عموميت و گستردگی شايان ) خرداد ٢٢(زنان و خواسته هايش در اين روز 

توجهی يافت و در عين حال، سرمنشاء حرکت های آينده و هدفمند جنبش زنان 
 .هم شد

و به منظور دفاع از  ١٣٨٨جنبش سبز نيز از دل فضای انتخاباتی خرداد سال 
سر  »بهره گيری از فضای انتخاباتی«در حقيقت . حقوق شهروندی شکل گرفت

و از همين رو . خرداد برای جنبش زنان و جنبش سبز بوده است ٢٢منشاء روز 
ُپربيراه نيست اگر ادعا کنيم که پيوندهای چندوجهی جنبش زنان و جنبش سبز، 

در اين دو جنبش نقش ) خرداد ٢٢(حتا در شکل گيری روزی مهم و ماندگار 
 .داشته است

خرداد، به منظور تداوم  ٢٢در چهار سال پياپی، برگزاری ُپر هزينه ی سالگرد 
برای جنبش زنان، امری مهم  ١٣٨۴خرداد  ٢٢و بزرگداشت حرکت اعتراضی 

) همانطور که امروز برای جنبش سبز مهم و حياتی است(و سرنوشت ساز بود 
 ٢٢فعاالن جنبش زنان در سالروز  ١٣٨۵بدين سبب در سال بعد يعنی در سال 

 »ميدان هفتم تير«خرداد نيز به خيابان آمدند و تجمع اعتراضی شان را در 
اما . برگزار کردند هرچند که با خشونت و بداخالقی نيروهای پليس روبرو شدند

خشونت ورزی پليس، نه فقط باعث نااميدی يا افراط گرايی و تند شدن شعارهای 
جنبش زنان نشد بلکه از دل آن تجمع مسالمت آميز زنانه، ائتالف گسترده ای 

چرا که ِويژگی مدنی و . شکل گرفت »کمپين يک ميليون امضاء«تحت نام 
خشونت پرهيزی جنبش زنان، فعاالن اين جنبش را به جای سوق يافتن به افراط 

برای  »راه هايی جديد مدنی«گرايی، به طور اصولی ترغيب و وادار به کشف 
امروز نيز جنبش سبز، سالگرد تولد خود را  .تداوم حرکت مسالمت آميز شان کرد

برگزار می کند ، و ما فعاالن جنبش زنان به سهم خود ) خرداد را ٢٢اولين ( 
نيز با تجربه اندوزی از اتفاقات يک ) جنبش سبز)اميدواريم که اين نوزاد يکساله 

سال گذشته و برآورد دستاوردها و هزينه های سنگينی که پرداخته، بتواند با 
، راه های بديل متکثر و جديدی را »حق مدار«ياری صادقانه ديگر جنبش های 

کشف کند تا ادامه حرکت صلح جويانه اش را هر چه بيشتر تضمين و گسترده 
 .نمايد

 «خانواده ی زن محور«جنبش سبز و ظهور عامليت مبتنی بر 
واقعيت آن است که در جنبش سبز ـ چنانچه همه شاهد هستيم ـ زنان بسياری 

حضور دارند که فارغ از آن که خود را فمينيست تلقی کنند يا نکنند اما با آگاهی 
آنان در اين پيکار مدنی تنها نيستند . جنسيتی در پی حقوق شهروندی خود هستند

و اغلب به همراه اعضای خانواده، در اين تالش دسته جمعی شرکت دارند 
 « زن/ فرد «بنابراين، نقش آگاهانه و عامليت آن ها لزومَا از نقشی مبتنی بر 

سرچشمه نمی گيرد بلکه اين عامليت جديد زنانه با توجه به هم سرنوشتی شان 
را  »فردگرايانه«است که خواهی نخواهی دعاوی  »با بقيه اعضای خانواده شان»

کمرنگ ساخته و عامليتی متفاوت را در مقابل زورگويی و دخالت گسترده 
 .اقتدارگرايان در نفی حقوق شهروندی، برجسته ساخته است

اين تفاوت در نوع عامليت زنان که تحت تاثير شرايط متفاوت اجتماعی و ظهور 
در ميان زنان و  »عدم عامليت«جنبش سبز، برجسته و مسلط تر شده به معنی 

جنبش زنان نيست بلکه اتفاقَا به معنی تاثيرپذيری زندگی زنان از جنبه های 
و چند وجهی بود ) در فضای ناامن سياسی کشورشان(گوناگون زندگی اجتماعی 

زنان با شوهران و  »هم سرنوشتی«در چنين بستری، اين . موقعيت آنان است
فرزندان و برادران شان بود که تولد عامليت تازه و نوپديدی را سبب شد، و در 
حال حاضر کانون مقاومت و محمل مناسب دفاع شهروندی در ايران امروز به 

 »پناه و دنباله ی خانواده هايشان«البته اين زنان نه مانند گذشته در . شمار می آيد
 پرچمدار افتخارآفرين «که اين بار در جايگاه پذيرش يک مسئوليت تاريخی و 
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زنان در اين خانواده ها اين پايگاه مقاومت را حتا در سطوح رهبری جنبش، 
منفعل سازند و از سوی ديگر برای خنثا کردن نقش مرکزی زنان در خانواده ها 

 »ضد زن«نيز با انواع و اقسام طرح ها و لوايح ) در بدنه اين جنبش اعتراضی(
به همراه تبليغات ( »بدحجابی«و جداسازی های جنسيتی و طرح مجدد بحث 

سعی دارند تا محوريت اصلی اين پايگاه ) گسترده و نمايشی حول اين موضوع
مقاومت خانوادگی ـ يعنی زنان ـ را هرطور که شده از نفس بيندازند و از اين 

و به صورت تصنعی، ) با دستکاری در مناسبات اجتماعی(طريق شايد بتوانند 
 .محل و ميدان نزاع را تغيير دهند

البته می دانيم که از نظر برخی از فمينيست ها، چنين الگوهايی از خانواده برابر 
ـ که می تواند در ادامه همان گفتمان برابری طلبی جنبش زنان تعريف شود ـ 

محسوب نمی شود ولی ما که در داخل کشور زندگی می کنيم  »ايده آل فمينيستی«
اين نکته را متوجه شده و پذيرفته ايم که يک جامعه بزرگ و متکثر، با ايده آل 
سازی و تقدس فرمولها و کليشه هايی از فمينيسم، تغيير نمی کند بلکه با همين 

الگوهای موثر برآمده از تجربه زيسته و درون زاد که ميليون ها زن و مرد 
شان با آن هم ذات پنداری و انطباق يابند  »زندگی روزمره«ايرانی می توانند در 

به تدريج تحول می يابد، همانطور که مثال تغيير چند قانون مورد درخواست ما 
زنان در قوانين خانواده، ايده آل فمينيستی محسوب نمی شود اما تغيير همين 

 .قوانين در زندگی زنان ايرانی بسيار مهم است
نمادی از پيوند جنبش زنان و  »همگرايی سبز جمعی از فعاالن جنبش زنان»

 جنبش سبز
جنبشی که احترام به حق رای شهروندی را در (و اما، با ظهور جنبش سبز 
، گروههای مختلف جنبش زنان هر کدام بنا به )سرلوحه کار خود قرار داده

ظرفيت و توان خويش، انواع و اقسام راهکارها را برگزيدند تا در شرايط ُپر 
فشار سياسی و هجمه های پياپی در طول سال گذشته، هر يک به سهم خود کانون 

تنوع در روش پايداری و انتخاب . های مقاومت جنبش زنان را تداوم بخشند
آگاهانه ی ميدانهای مختلف مبارزه در مجموع باعث شد تا کليت جنبش زنان در 

بماند و بتواند روحيه و اميد  »زنده و سرپا«اين تالطم عظيم اجتماعی و سياسی 
 .و تداوم بخشد »حفظ«کنشگری خود را 

آن، مستلزم  »پويايی«اما بی شک استمرار و بقاء کليت يک جنبش اجتماعی و 
برای  »گفتمان های تازه«جذب نيروهای تازه نفس به بدنه جنبش، و نيز ايجاد 

راه اندازی موج فکری و تحرک اجتماعی به منظور تعميق و تداوم گفتمان 
منظور از جذب نيروهای . برابری خواهی در قالب های تازه و قابل لمس است

نيروهای «نيست بلکه منظور  »افراد جديد«جديد و تازه نفس، لزومَا و حتمَا 
را به  »پتانسيل های جديد و عرصه های نوينی«است که می توانند  »اجتماعی

 .روی فعاليت های جنبش زنان بگشايند
اما پذيرش موقعيت های جديد و به خصوص بهره گيری از امکانات تازه ـ از 

جمله فضاهای مناسبی که جنبش های ديگر به وجود می آورند ـ نيازمند از 
خودگذشتگی، و شهامت روبرو شدن و خطر کردن برای ورود به عرصه های 

کنشگران در برابر  »ميزان توان«جديد و تقريبَا ناشناخته است، همچنين نيازمند 
 .نيز است »هجمه های خشونت بار«

اساسا وقتی ميزان خشونت و سرکوب در جامعه افزايش می يابد امکان اين که 
و يا تکيه بر پايگاه پيشين خود  »توافق های قبلی«افراد و گروه ها بر اساس 

حرکت کنند عمال وجود ندارد، بلکه معموال در چنين شرايطی آستانه ی تحمل و 
که افراد و گروه ها با توجه به سابقه  »حاشيه امنيتی«مقاومت کنشگر، و ميزان 

مبارزاتی خود کسب کرده اند و حجم اندوخته های تجربی يکايک کنشگران است 
و . که سبب ساز شکل گيری کانون های متفاوت حول مطالبات گوناگون می شود

بدين ترتيب است که حرکت ها مجددَا شکل می گيرد و نيروهای باقيمانده با توجه 
به موقعيت، اعتقاد قلبی و زور فکری شان، جابه جا شده و يکديگر را در کانون 

از اين رو جا به جايی نيروها و شکل گيری . های جديد مقاومت پيدا می کنند
کانون ها، ائتالف ها، و توافقات جديد در چنين تالطم های بزرگ سياسی، امری 

کامال طبيعی است، و اگر خوشبين باشيم می توانيم بگوييم که همه اين تنوع و 
 .رنگارنگی در نهايت به نفع جنبش زنان تمام خواهد شد

در هر صورت عوامل و مؤلفه های پيوند ميان جنبش زنان و جنبش سبز 
همگرايی «همانطور که ذکر شد فراوانند و همين پيوندها زمينه ساز شکل گيری 

اما در اين ميان متاسفانه برخی با ايجاد . بود »سبز جمعی از فعاالن جنبش زنان
غيرواقعی از جنبش مدنی سبز کنونی با  »هم ذات پنداری«ترس هايی هم چون 

، و يا با طرح »خطر سياسی شدن جنبش زنان«، و ۵٧جنبش اسالم سياسی سال 
از جنبش زنان و يا طرح بحث  »قربانی سازی و سوء استفاده ابزاری»گفتمان 

، سعی کردند که ضرورت پيوند »استقالل«های کليشه ای و غيرواقعی از مفهوم 
که می تواند سبب ساز تقويت و همگرايی بخش (جنبش زنان و جنبش سبز 

 زير سوآل ببرند و کنشگران جنبش ) وسيعی از نيروهای جامعه مدنی ايران باشد

از همين روست که شايد بازتوليد همين الگوی . مردشان از خود بروز دادند
و نقش محوری زنان در چنين خانواده ای سبب شده که در يک  »خانواده برابر»

ساله اخير محافظه کاران بيش از آن که برای نمونه به ميرحسين موسوی حساس 
باشند، زهرا رهنورد را مرتبا مورد تاخت و تاز قرار می دهند، و يا در 

برخوردهايشان به خانواده هاشمی رفسنجانی نيز نسبت به حضور فائزه هاشمی 
جسارتی که امثال اين زنان نام آشنای جنبش سبز . به شدت حساسيت نشان دهند

در حوادث پس از انتخابات از خود نشان دادند گاه بيش از همسران و برادران و 
پدران شان، مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و سبب ساز حرکت بوده 

چرا که حضور و پيگيری اين زنان در مبارزه برای کسب مساوات مدنی، . است
تنها گوشه ای از تحول بزرگتری است که در گستره کلی جنبش سبز و در اکثر 

خانواده های طبقه متوسط اتفاق افتاده و در اليه های زيرين جامعه در حال 
گسترش است و به نظر می رسد اين رويکرد در نوع عامليت، يکی از نقاط 

را ) همگرايی سبز فعاالن جنبش زنان(عطف پيوند جنبش زنان و جنبش سبز 
 .تشکيل می دهد

نمونه های موثر ديگر از اين نوع عامليتی که عمدتَا توسط کنشگران جنبش زنان 
 «مادران عزادار«به حرکت درآمد همچنان فراوان و فعال است از جمله حرکت 

شکل گرفت، و می دانيم که اين  »خانواده ـ زن«که دقيقا حول عامليتی مبتنی بر 
همچنين حرکت . حرکت تاثيرگذار نيز اتفاقا از سوی فعاالن جنبش زنان آغاز شد

در حمايت از خانواده های زندانيان سياسی و  »مادران صلح«متين و سنجيده 
ايجاد حلقه های نمادين غيرخشونت آميز در راهپيمايی ها و ايجاد و بسط گفتمان 
های خشونت پرهيز که در ارتباط با جنبش سبز پيش بردند، همگی بر محور اين 

 .عامليت و از سوی فعاالن جنبش زنان شکل گرفت
همينطور حرکت بديع نگارش و انتشار نامه های عاشقانه همسران و دختران 
زندانيان سياسی نيز کنشی آگاهانه و خالق بود که آن هم عمدتا از سوی زنان 

عمدتا دين باور به راه افتاد که در جنبش زنان فعال بودند و اکنون از خانوادههای 
کميته همبستگی زنان «و يا حرکت . زندانيان سياسی کشور محسوب می شوند

که در جهت بسط گفتمان سازی و تفوق ديدگاه  »عليه خشونت های اجتماعی
خشونت پرهيزی از همان ابتدا از سوی فعاالن جنبش زنان در جامعه مدنی ايران 

 .مطرح شد و به آرامی گسترش يافت و در زير پوست جنبش سبز نفوذ کرد
همچنين حرکت های اعتراضی برای جلوگيری از اعدام شهروندان يا حرکت 

مانند (هايی که حول حمايت از بازداشت شدگان پس از انتخابات انجام گرفت 
برگزاری مراسم روز تولد زندانی ها، مراسم افطاری ها، آش نذری ها که همه 

اين حرکت های اعتراضی و سمبليک، اغلب در محوطه مقابل زندان اوين 
و نيز برگزاری مراسم دعای کميل و جلسات قرآن خوانی ) صورت می گرفت

زنانه در پايتخت و در اکثر شهرها، همچنين ديد و بازديدهای نوروزی از 
خانواده های زندانيان سياسی و نظاير اين کنش های جمعی زنانه که عمدتا از 

می خواهم . سوی زنان مسلمان و مدافع حقوق برابر در جنبش سبز اتفاق افتاد
بگويم که بخش مهمی از اين حرکت ها و کنش های درون جنبش سبز اغلب تحت 

پيش رفت که آن هم عمدتا با تکيه بر  »خانواده های زندانيان سياسی«عنوان 
سنت های زنانه و فارغ از ايدئولوژی ها و دسته بندی های رايج ، و به ابتکار و 

شکل گرفت ) و به ويژه فعاالن نوگرای دينی و سکوالر جنبش زنان(همت زنان 
اين فعاليت ها بر نوع حرکت و . و به ديگر نيروهای اجتماعی نيز تعميم يافت

 .ادبيات جنبش سبز تاثيری قابل مالحظه، ماندگار و اميدوار کننده داشته است
با تکيه و تمرکز بر اين نمونه ها در واقع سعی دارم نشان بدهم که اتفاقا همه اين 

 » حرکت ها و جوشش ها و همدلی ها و همکاری ها که مبتنی بر عامليت
در جنبش سبز اتفاق افتاد تا حدود زيادی تحت تاثير کنشگری  »زن / خانواده 

فعاالن جنبش زنان بوده و سمبل های موجود در همه اين نوع فعاليت ها را زنانی 
شناخته می  »فعاالن با سابقه جنبش زنان«تشکيل می دهند که غالبَا از شمار 

حتا زهرا رهنورد به عنوان يکی از بی شمار نمادهای اين نوع عامليت، . شوند
زنی است که سالها پيش از فراروييدن جنبش سبز، در حوزه مسائل زنان فعاليت 

می کرد و به عنوان فمينيست، همواره مورد بی مهری و غضب سنت گرايان 
 .بود

در جنبش سبز و  »برابرگرايانه«طرفه آن که روابط و مناسبات خانوادگی 
بازتوليد اين الگو، از دو سو محافظه کاران پدرساالر و زن ستيز را به چالش می 

يکم، حضور چنين الگويی از خانواده برابر و بازتوليد آن در سطحی : کشد
آنان را نسبت به زنان به زير  »قيم مآبانه«گسترده، کل قوانين و ديدگاه های 

و دوم، بازتوليد اين الگو در قالب يک جنبش وسيع اعتراضی، . سئوال می برد
سطح مقاومت مردمی را در فضايی که خارج از دسترس آنان است افزايش می 

دهد و باعث رشد عينی ارزش های برابری خواهانه به صورت گسترده و عملی 
از اين روست که نوک پيکان حمالت خود را در . در حوزه عمومی می شود

 سطوح رهبری جنبش سبز بر روی زنان قرار می دهند تا شايد با منفعل ساختن 
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 جنبش سبز؛ سكوالر يا ديندار؟
 مريم محمدی

 
 راديو زمانه

. های نظری و بينشی خود است جنبش سبز در ايران هنوز در حال تدوين پايه
ی ايرانی جاری بوده است، تبعًا  هايی که تاکنون در ميان اپوزيسيون جامعه بحث

يکی از مباحثی که اين روزها حداقل در ميان . يابد به اين جنبش نيز راه می
اپوزيسيون خارج از کشور مطرح است، بحث سکوالريسم و دموکراسی دينی 

 .است
باور جدايی دين از دولت، حتی در ميان نوانديشان دينی ايران نيز راه يافته است، 

های نظری جنبش سبز  عنوان يکی از پايه معنای پذيرفتن سکوالريسم به اما اين به
در حالی که برخی از فعاالن اپوزيسيون معتقدند که نزاع . ها نيست از جانب آن

های مهم درون  ميان سکوالريسم و دينداری، بحث اصلی يا حداقل يکی از بحث
 .جنبش سبز است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وگو با دو صاحب نظر و فعال سياسی شناخته شده، هر دو در جنبش چپ  در گفت
ام که آيا نزاع ميان سکوالريسم و دينداری،  و سکوالر ايران، به اين نکته پرداخته
 های جانبی آن؟ بحث اصلی جنبش است يا يکی از بحث

 :گويند آقای بابک اميرخسروی می
برای اين که . نظر من اين يک بحث واقعًا فرعی و حتی شايد انحرافی است به»

ی ما نيروهای  ای که اکنون ما در جامعه داريم، اين است که در جامعه مسئله
 .اصلی که االن در صحنه حضور دارند، عمدتًا نيروهايی ديندار و مذهبی هستند

ما روشنفکران دينی داريم، مردم مذهبی هستند و اصًال يک رژيم مبتنی بر 
 .واليت فقيه داريم

اگر قرار باشد ما اين . ی ما اهميت دارد ها فاکتورهايی هستند که در جامعه اين
مسئله را تبديل کنيم به يک بحث اصلی، بحث دينداری يا سکوالريسم؟، 

چون اصطالح . رساند سرانجام می های بی بخصوص سکوالريسم ما را به بحث
های ضد  داوری تر در فرانسه مطرح بوده، تا حدودی پيش سکوالريسم که بيش

 .دينی دارد و اصًال به اين شکل جا افتاده است
ام که برخی از روشنفکران دينی مثل آقای کديور، کامًال روی اين  من حتی ديده

 .بينند اصطالح حساسيت دارند و آن را نوعی چالش با روشنفکران دينی می
وجود آورد و همين نيروهايی  تواند سوء تفاهم به خاطر اين که ذات اين بحث می به

ها را نيروهای طرفدار جدايی دولت از دين و نه  جای سکوالر، آن را که من به
هايی  خودی در مقابل هم قرار دهد و ما را به بحث نامم، بی دين از سياست می

 «.زند سرانجام برساند که به مواضع مشترک صدمه می بی
 جدايی دين از دولت

 :آقای رضا اکرمی اما معتقد است
ی ما يک جامعه دينی  ها مبتنی بر اين باشد که جامعه ی اين استدالل اگر پايه»

است، که من همين اصطالح را از آقای مهاجرانی در جايی شنيده بودم، فکر 
کنم تا حدودی نفهميدن موضوع سکوالريسم و الئيسيته مطرح است؛ اين که  می

کنند که ضديتی با عقايد  فرض کسانی دفاع می گويا از سکوالريسم يا الئيسيته، به
 .دينی مردم دارند

قول معروف خلط  ها به اين نوع استدالل. در حالی که اساسًا موضوع اين نيست
های مختلف  تواند عقايد گوناگونی داشته باشد و بخش جامعه می. مبحث است

ولی سکوالريسم و يا الئيسيته، خود اين . جامعه از اديان مختلفی جانبداری کنند
دو مفهوم قابل بحث هستند و ما فعًال از آن به عنوان جدايی دين از دولت نام 

بريم؛ جدايی دين از دولت، و جدايی هر نوع ايدئولوژی از دولت و دفاع از  می
 .اين جدايی
 مان  تر از هر وقت ديگری در شرايط امروز، که جنبشی هم در جامعه اتفاقًا بيش

زنان را از هر نوع تماس، تحرک و خطر کردن برای ورود به شبکه ها و 
، بر حذر دارند )گشوده شده توسط فعاالن جنبش سبز(عرصه های جديد مبارزه 

اما واقعيت آن است که جنبش زنان، هرچند به لحاظ تاريخی جنبشی نوپاست اما 
طی دو دهه گذشته دارای شناسنامه، هويت و گفتمانی مستقل شده است ولی اگر 

در شرايط گوناگون نتواند خودش را با سطح عمومی پيکار مدنی در کشور 
منطبق سازد، حقيقتَا نمی تواند قدرتمند شود و در اعماق جامعه ريشه بدواند حتا 

زيرا تفاوت ميان . »استقالل خود را نگه دارد«در بلندمدت نخواهد توانست 
، از زمين تا آسمان است و برداشت غيرواقعی »استقالل گرايی«با  »انزواطلبی«

و خلط کردن اين مفهوم پويا و متحرک با مفهوم  »استقالل«و يکسويه از مفهوم 
، صرفا باعث می شود که فعاالن جنبش زنان »انزواطلبی«ايستا و غيرديناميک 

عمال از فرصت ها و امکانات قابل مالحظه ی شبکه های مردمی در جنبش سبز 
 .محروم شوند

، گفتمانی مردانه است که نه تنها »سوء استفاده ابزاری«از سوی ديگر گفتمان 
بلکه به تبع آن، جنبش آنان را نيز صغير و همواره در معرض  »صغير«زنان را 

به نظر . نمايش می دهد »غيرخودی ها«و  »ديگری«از سوی  »سوء استفاده«
دختر «می رسد در چهارچوب اين گفتمان مردانه، کليت جنبش زنان نيز مانند 

ای تلقی می شود که گويا اگر به عرصه جامعه وارد شود ممکن است  «باکره
پس بهتر است . مورد سوء استفاده جنسی قرار بگيرد و عصمت اش به باد رود

 .منزوی و به دور از تالطمات، خود را حبس کند »خانه خود»در چهارديواری 
 سخن پايانی

ديدن، شناختن و سپس رابطه گرفتن با روندهای تازه در يک جنبش اجتماعی، 
مستلزم داشتن قلبی بزرگ و سينه ای گشوده و پذيرا، و در گرو ارتباط مستمر و 

چرا که اگر گروه های جنبش . آگاهانه با بدنه و اجزای مختلف آن جنبش است
زنان با مخاطبان و اجزای بدنه جنبش يعنی ميليون ها زن جامعه ارتباطی 

ارگانيک و همدالنه داشته باشند بی شک تغيير و تحوالت و نيازمندی های زنان 
جامعه، راحت تر و سريع تر به آنان منتقل می شود و تحت تاثير متقابل آن قرار 
می گيرند و رويکردهای تازه در درون جامعه زنان را بهتر هضم و در برابرش 

می خواهم بگويم آن بخش از جنبش زنانی ها که . واکنشی منطقی نشان می دهند
ارتباط پيوسته تر، و احساس مسئوليت بيشتری در برابر نيازهای جامعه زنان 

همراه با «بلکه در عين حال  »برای زنان«دارند و حرکت خود را نه صرفا 
تنظيم می کنند پرچمدار حرکت هايی شدند که منطبق با شرايط جامعه  »زنان

و بالمآل  »جايگاه و محوريت زنان«مخاطب شان بود و توانست به تقويت 
هر چه بيشتر آنان در تحوالت جاری کمک کند و در نتيجه  »قدرت گيری«

 .برای زنان را در تحوالت آينده واقعا افزايش دهد »حقوق برابر«امکان تضمين 
و نه ديگر حرکت های  »همگرايی سبز جمعی از فعاالن جنبش زنان«هرچند نه 

آرمان «پی گرفته شده در جنبش زنان در پيوند با جنبش سبز، هيچکدام با نگرشی 
را تحقق بخشد  »همه خواسته های زنان«که گويا جنبش سبز می تواند  »گرايانه

اتفاق نيافتاده است بلکه همه مدافعان وحدت و همگرايی، با اين اميد واقعی که 
، بتواند راه )احقاق حق شهروندی برای انتخاباتی آزاد(تحقق خواسته جنبش سبز 

دراز و پيچاپيچ دستيابی زنان به حقوق شان را هموارتر سازد، در اين راه قدم 
  .گذاشته اند
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ی ديگری که مسائل  نظر خودتان را سر مسئله شما همين امروز بايد بتوانيد نقطه
طور مشخص  ی ايران، به امروز مثًال در جامعه. سياسی روز است، مطرح کنيد

ها و  ها، که ديروز در حکومت بودند و امروز در خيابان طلب بخشی از اصالح
اند و هنوز  حکومت هستند، دست باالتری را در طرح مسائلی در جامعه پيدا کرده

من اعتقاد ندارم که از نظر سياسی بايد به . از اين امکانات برخوردار هستند
 ها بايد راه خودشان را ادامه دهند و به  آن . ها حرکت کرد قيمت تضعيف آن

کنم قوت هم  ميزانی هم که از آزادی بيان و انديشه دفاع کنند، من فکر می
 «.گيرند می

 
 قوانين عرفی

ی جدايی دين از سياست يا جدايی  آقای بابک اميرخسروی با تفکيک دو مسئله
ی جدايی دين از دولت، در ميان  کند و اين که انديشه دين از دولت اشاره می

 :مبارزان دينی جنبش سبز نيز وجود دارد
در اصل مذهب . شود جدا کرد ی اسالمی نمی دين را اصًال از سياست در جامعه»

توانيد  شما نمی. اسالم، شرکت در زندگی اجتماعی، جزو وظايف و تکاليف است
آدمی . اين اصًال غلط است. به يک آدم ديندار بگوييد که در سياست دخالت نکند

چيزی که درست است . که دين دارد، چرا نبايد در سياست کشورش شرکت کند
 .اين است که دولت از دين جدا شود

يعنی اين قلمرو دين و قلمرو حکومت، آن که عرفی است از آن که دينی است جدا 
يعنی دين، ديگر مظهر . کشورداری يک امر مدنی و يک امر عرفی است. شود

اين يک . دولت و مبانی دولت قوانين اسالمی نباشد، بلکه بايد قوانين عرفی باشد
برای اين که يک . ولی جدا کردن ديندار از سياست غلط است. بحث درستی است

بسياری از همين روشنفکران دينی . مند است سياستمدار هم به اين موضوع عالقه
که االن در صحنه يا در زندان هستند هم خواستار آنند که اين دو قلمرو را از هم 

 .جدا کنند
اند و تمام مواضع دين را رعايت  کم نيستند در ميان محافلی که واقعًا مذهبی

خيلی از . کنند، ولی معتقدند که اين دو صحنه بايد از هم جدا شود می
اند  جا رسيده های بزرگی هستند که به اين الهی های بزرگ مذهبی، آيت شخصيت

 «.که اين دو صحنه را بايد ازهم جدا کرد
 حقوق برابر شهروندی

من فکر «: گويد آقای رضا اکرمی با تأييد بخشی از نظرات آقای اميرخسروی می
ی ما همچنان از يک نوع حکومت تلفيقی، از دين و  کنم که بخشی از جامعه می

اش مطرح کنيم، من  ولی اگر از نظر اجتماعی و گستردگی. کند دولت دفاع می
کند و سی  تری از آن از جدايی دين و دولت صحبت می کنم بخش بزرگ فکر می

کند که  بندی می سال حکومت جمهوری اسالمی را اين چنين برای خودش جمع
دهد و هم  جدايی دين و دولت، هم دين را در موقعيت و جايگاه خودش قرار می

ی يک مملکت با حقوق برابر  ی اداره نشاند که شايسته دولت را در جايگاهی می
 .شهروندی است

ها  اين را خيلی روشن به شما بگويم که بخشی از آن. بينيم من هم دو ديدگاه می
ولی بخش ديگری هم . کنند امروز دارند از نوعی دموکراسی دينی صحبت می

من . کند هست که از يک نوع دموکراسی مبتنی بر جدايی دين از دولت دفاع می
ی جنبش سبز و جنبش آزاديخواهانه را تشکيل  دو امروز دو پايه  کنم اين فکر می

دهند و به گمان من بايد در هر سطحی، اگر امکانش وجود داشته باشد، با  می
 «.يکديگر همکاری کنند

در جريان است، دفاع از اين ايده به تقويت گرايش دموکراتيک جنبش سبز کمک 
خواهد کرد و حتی مانعی هم ايجاد نخواهد کرد بر سر نوع گرايشی که فکر 

ها نظر خودشان را دارند  اين. کند همچنان بايد از نوع حکومت دينی دفاع کند می
 «.کنند ها هم نظر خودشان را مطرح می و آن

 
 ها دوستی و وحدت انديشه

آيا مطالباتی که در اين جنبش مطرح هستند، مطالبات سکوالر، دينی و يا از نوع 
 :گويد ديگری هستند؟ بابک اميرخسروی می

ترين مبانی و موازين آزادی  کنيم که ابتدايی ای زندگی می ما اکنون در جامعه»
تحمل  .آزادی بيان، آزادی مطبوعات و تجمع نداريم. زير پا گذاشته شده است

اکنون تعداد زيادی از مبارزان سياسی ايران ازجمله  هم. دگرانديش را نداريم
 .همين مبارزينی که جزو روشنفکران دينی هستند، در زندانند

دست آوردن اين  برای به. دست آوريم ها را به ما االن در اين جامعه بايد اين حداقل
گوييم  ها می ها، وحدت، هماهنگی، تفاهم و دوستی ميان نيروهايی که به آن حداقل

نان مثًال عنوان سکوالر  شود به آ ديندار يا روشنفکران دينی و آن نيرويی که می
 «.را اطالق کرد، ضروری است
ی مشترک، همين فشارهای  شود همين مبارزه وی در پاسخ به اين که گفته می

مشترکی که وجود دارد، در هرحال روی آزاديخواهان سکوالر و دينی يکسان 
ی مشترک هم فشارهای متفاوتی به دو گروه  يعنی در همين مبارزه .نيست

 :دهد شود، توضيح می سکوالر و دينی وارد می
دانم و االن مبنايی برای داوری  حاال من نمی. ی ديگری است البته اين مسئله»

تر از  حاال فرض کنيم که مشکالت سکوالرها در مبارزه برای آزادی بيش. ندارم
من . برد روشنفکران دينی است، بسيار خب، اما اين اصل موضوع را از بين نمی

هم قبول دارم که رژيم حاکم نسبت به کسانی که ديندار يا اصًال مذهبی نيستند، 
 .برد حساسيت دوباره دارد، ولی اين اصل موضوع را از بين نمی

ترين مبانی  جاست که ما ابتدايی اصل موضوع کجاست؟ اصل موضوع در اين
من هم طرفدار خيلی قوی و . در اين اصل همه باهم مشترکيم. آزادی را نداريم

برای اين که معتقدم اگر اين دو ازهم جدا نشوند، . شديد جدايی دولت از دين هستم
 «.تری در جامعه حاکم خواهد بود ای نوعی ديکتاتوری بسيار پايه

 
 اول مبانی آزادی و دموکراسی

 :دهند آقای اکرمی اما اين موضوع را اين گونه توضيح می
کنم هم موضوع الئيسيته، هم موضوع جمهوری و دموکراسی و هم  من فکر می»

ی  های جامعه ديدن تنوع ملی و مناطق ملی، در ايران مسائلی هستند که واقعيت
نوعی قيم مردم کنيم و بگوييم  اما اين که خودمان را به. دهند امروز ما را نشان می

هايی را که امروز  کنند، واقعيت نه، مردم همچنان هم از حکومت دينی دفاع می
 .دهد افتد نشان نمی ی ايران دارد اتفاق می در جامعه

 .اند ی امروز ايران بسيار به جدايی دين از دولت رسيده مردم در جامعه
لحاظ سياسی بتواند اين بخش را نمايندگی  نيرويی که به: شان ولی اين است مشکل

به اين دليل که بخشی از خودش سلب مسئوليت . ها ندارد کند جايگاهی ميان آن
 .نظری و انحصارطلبی قرار دارد  کند و بخش ديگر هم همچنان در تنگ می

مان را بشناسيم، نظر من اين است که  های جامعه بنابراين اگر بخواهيم واقعيت
 «.بايد به اين شکل نگاه کرد

های اساسی در جنبش سبز  آقای اميرخسروی اما همچنان معتقد است که بحث
 :های بسيار ابتدايی هستند ايران هنوز بحث

نه تنها مشترک، بلکه ابتدايی، اساسی و بنيادين . ی مشترک ما است اين مبارزه»
آزادی و دموکراسی ) ابتدايی(ما اساسًا تا اين مقدمات و تا اين عناصر . ما است

بنابراين من معتقدم  .جايی برسانيم توانيم اين بحث را به را نداشته باشيم، اصًال نمی
که امروز هر نيرويی با هر گرايش سياسی و هر گرايش فلسفی، بايد برای تأمين 

ترين مبانی آزادی و دموکراسی با ديگری متحد  ترين و اصلی ترين، اوليه ابتدايی
 «.ی مسائل را کنار بگذارد شود و بقيه

 دفاع از دموکراسی نوبتی نيست
ی  کند که در هر شرايطی مجموعه آقای اکرمی اما عقيده ديگری دارد و تاکيد می

 :مباحثی را که هست، نبايد فراموش کنيم
تر برای  مسائل سياسی تاکتيکی مراحل را بايد ما از مسائلی که کمی بنيانی»

مثًال اگر ما از پوالريسم، . ی ما هستند تفکيک کنيم های دموکراسی در جامعه پايه
ها  کنيم، هر روز بايد از اين ها دفاع می از تنوع نظر، تنوع احزاب و تنوع تشکل

نوبتی نيست که بگوييم ما امروز اين را مطرح کنيم، حاال تا فردا ببينيم . دفاع کنيم
نيرويی که قدرت را دوباره گرفت، آن نيرو به شما اجازه ! نه. شود چه می

 .نخواهد داد
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اسالم مخالف دروغ و فساد است و بايد به مردم بگوئيم حساب فساد و ساير 
 ."اقدامات غير انسانی و غير قانونی را از اسالم جدا کنند

 و افول   آن دو همچنين اوضاع اقتصادی کشور را نيز مورد بررسی قرارداده
صنايع ملی، گسترش بيکاری و وضعيت بد حقوق بگيران و کارگران و معلمان 

 . را مهمترين مشکالت اقتصادی کشور خوانده اند
موسوی و کروبی با اشاره به تالش های مقامات دولت برای منحرف کردن 

افکار عمومی از معضالت اقتصادی و سياست های نادرست دولت در اين باره 
منحرف کردن اذهان مردم از داليل اصلی گريزاز هنجارها، : "تصريح کردند

تاکتيکی برای انحراف ذهن مردم است و دولتمردان به جای دليل تراشی بيکاری 
و گرانی را کنترل کنند و از اقتصاد ملی حمايت کنند آنگاه خواهند ديد که بسياری 

 ."از جرم ها کاهش پيدا می کند
اين دو کانديدای معترض به تقلب در انتخابات سال گذشته در ادامه جلسه مشترک 

اگر صدا : "خود همچنين با خطاب قرار دادن مسئوالن صدا و سيما اعالم کردند
و سيما از سياست يک صدائی و انحصار طلبی دست بردارد در سطح جامعه با 

اين چه دستگاهی است که بدان لقب . اقناع و وحدت بيشتری روبرو خواهيم بود
 "رسانه ملی داده اند ولی از اخبار و نظرات ملت در آن خبری نيست؟

ميرحسين موسوی و کروبی ضمن با اهميت دانستن مناسبت های جاری در 
خردادماه بويژه با اشاره به سالروز درگذشت  30و  25، 22، 15، 14روزهای 

آيت اهللا خمينی وعملکرد نهادهای حکومتی مانند صدا وسيما در اين باره تاکيد 
متاسفانه برای وارونه نمايی آنچه در دهه اول انقالب گذشته است : "کردند

صداهای بيگانه و صدای حاکمان هماهنگ عمل می کند که ضرورت دارد با 
خرداد اگاهی بخشی صادقانه و بدون ١۵و  ١۴توجه به در پيش بودن مناسبت 

 ."تعصب از آن دوران صورت گيرد
  

 نهادهای نظامی و مناسبت های خردادماه
و   خردادماه 22اعالم لزوم دعوت مردم برای حضور در راهپيمايی ملی 

و   درخواست مجوز از مقامات کشور از سوی ميرحسين موسوی و مهدی کروی
سالروز درگذشت   تاکيد آنها بر اهميت مناسبت های جاری در خردادماه همچون

در شرايطی است که پيش از اين، مقام های  خرداد،  15آيت اهللا خمينی و قيام 
نظامی همچون فرماندهان بسيج و سپاه پاسداران با اظهارات مختلف نسبت به 

 .هرگونه تجمعات اعتراضی هشدار داده اند
در اين باره جمعه گذشته حسن فيروزآبادی رييس ستاد مشترک کل نيروهای 

فتنه اخير محصول اتحاد فكري همه : "مسلح پيش از خطبه های نماز جمعه گفت
آساني بود آه از خط و راه امام زاويه گرفته و دچار فساد اقتصادي و سياسي 

 ."ديدند شده بودند و جايي را براي مسئوليت در خط امام نمي
: وي در ادامه اظهاراتش با اشاره به اينکه پيروان واليت بايد هشيار باشند افزود

خواهند سياسي آاري  اند اما مي اگر چه فتنه گران سياست خود را تعديل آرده"
آنند و ممكن است آنهايي آه به دنبال آودتاي مخملي بودند دوباره بر آنها سوار 

 ."شوند
همزمان با اظهارات حسن فيروزآبادی در نماز جمعه، جانشين فرمانده بسيج هم  

در مراسم امسال بايد چشم فتنه گران را : "گفت  به بهانه سالمرگ آيت اهللا خمينی
 ". کور کنيم

حضور باشكوه جوانان و مردم : "علی فضلی در اين اظهارات تاکيد کرده بود که
آشورمان در مراسم سالگرد ارتحال امام پاسخي به مستكبران جهان است و 

 ."گران را آور خواهد آرد چشمان منافقين و فتنه
بيش از دو ميليون نفر زائر و "وی با اين پيش بينی که در مراسم سالگرد 

اميدواريم آه با توآل برخدا و توسل به ائمه، : "افزوده بود" نمازگذار داشته باشيم
هاي گذشته  تر از سال مراسم سالگرد ارتحال بنيانگذار انقالب هر چه باشكوه

ترين  برگزار شود و با توجه به مصادف شدن اين روز با روز جمعه، باشكوه
 ."نماز جمعه با حضور نائب امام زمان برگزار خواهد شد

اشاره جانشين فرمانده بسيج به تدارکات گسترده برای مراسم سالگرد آيت اهللا 
 .خرداد برگزار می شود 14خمينی است که با حضور آيت اهللا خامنه ای در روز 

در کنار اين اظهارات حسين همداني فرمانده سپاه محمد رسول اهللا تهران نيز طي 
آيت اهللا خميني با بيان اينكه اين   سخناني در همايش آارگزاران ستاد بزرگداشت

از : "گفته است" دي برگزار شود 9بهمن و  22حماسه "مراسم بايد همچون 
اي  آنجاآه سالگرد ارتحال امام خميني مقارن با نماز جمعه است، بايد به گونه

به نحوي . ترين مراسم در آره زمين برگزار شود نظير آارها را تنظيم آنيم تا بي
آه زائرين به موقع در مراسم حضور يافته و پس از اقامه نماز جمعه، با 

هاي از پيش صورت گرفته، بدون هيچگونه ترافيك، حرم را ترك  سازماندهي
 ."آنند

 

 تأکيد موسوی و کروبی بر مواضع يکسال گذشته
 خرداد 22دعوت به راهپيمايي ملي در 
 بهرام رفيعی

 
 
 
 
 
 
 
 

 روزآنالين
ميرحسين موسوی و مهدی کروبی دو کانديدای معترض انتخابات رياست 
جمهوری، با فرا رسيدن خردادماه و همزمان با روزهايی که يادآور تقلب 

انتخاباتی و حوادث تلخ پس از آن است، طی مالقاتی با يکديگر، ضمن تاکيد بر 
 22مواضع پيشين خود بر لزوم دعوت از مردم برای راهپيمايی ملی در روز 

 .خرداد تاکيد کردند
در صورت : "ميرحسين موسوی و مهدی کروبی در اين ديدار، توافق کردند که

دادن مجوز راهپيمايی، در سطح ملی، مردم به شرکت در اين راهپيمايی دعوت 
شوند و در غير اين صورت نيز برای اطالع رسانی و آگاهی بخشی با تنوع و 

تکثری که شبکه های اجتماعی دارند به صورت مسالمت آميز جريان اطالع 
 ."رسانی صورت گيرد

نخست وزير سابق کشور و رييس پيشين مجلس شورای اسالمی در اين جلسه 
خواستار روشن شدن تمام اتفاقات روی داده در يک سال گذشته شدند و تصريح 

خرداد تا کنون اتفاق افتاده است برای ٢٢روشن شدن آنچه از : "کردند که
پيشرفت جنبش سبز و نشان دادن مسير حق جويی و حق طلبی ملت بسيار مهم 

 ."است
موسوی و کروبی همچنين ضمن تاکيد بر بيهودگی مقابله خشونت آميز با جنبش 
سبز و گسترش امواج سبز آگاهی عليرغم همه محدوديت ها، اتفاقات يک هفته 

اخير در دانشگاهها را نشانه ای از بی اثر بودن ضرب و زور در برابر مطالبات 
مردم به دنبال حقوق تصريح شده انسانی در : "به حق مردم دانسته و افزوده اند

قانون اساسی و خواهان انتخاباتی غير گزينشی و آزاد و نيز خواهان ازادی 
 ."رسانه ها و آزادی زندانيان سياسی هستند

اشاره رهبران جنبش سبز به شروع دوباره بازداشت ها، حمله ی بسيجيان به 
دانشجويان و ضرب و جرح آنها، احکام سنگين برای فعاالن دانشجويی و 

محدوديت هايی است که طی هفته های اخير و منتهی به خردادماه در دانشگاه 
 .های کشور، به ويژه در دانشگاه های تهران اعمال شده است

در اين ديدار همچنين، اين دو چهره اصالح طلب با اشاره به حمالت لباس 
که به سالح های سرد و گرم و بی سيم مجهز هستند، به دفاتر و   شخصی هايی

اين اقدامات، سازمان يافته و دنباله همان فجايع : "شخصيت ها، اعالم کردند
 ."کهريزک و کوی دانشگاه است که امروز به شکل ديگری ظاهر شده است

همه اين اتفاقات ناشی از : "ميرحسين موسوی و مهدی کروبی تاکيد کردند
سکوت در مقابل مظالم بوده است و برای جلوگيری و ختم اين روش های غير 

قانونی و غير شرعی بايد بدون توجه به عقايد و اتهامات افراد و گروه های 
مختلف از حقوق آنها دفاع شود چرا که رويه اسالمی دفاع از حقوق مظلوم است، 

 ."با هر گرايش و فکری
اين اظهارات موسوی و کروبی درحالی است که طی هفته های اخير ابتدا يک 

فرد مسلح به سالح سرد به دکتر سيد احمد معتمدی وزير ارتباطات دولت 
اصالحات و ازچهره های نزديک به ميرحسين موسوی و محمد خاتمی حمله و 
وی را مجروح کرد، پس از آن نيز تعدادی از افراد لباس شخصی مجهز به بی 

سيم و اسلحه به خودروی محمد علی ابطحی از نزديکان مهدی کروبی، حمله 
 . کردند و بدان صدمات زيادی وارد آوردند

  
 انتقاد از دولت و صدا و سيما

ميرحسين موسوی و مهدی کروبی همچنين در ديدار اخير خود با ابراز نگرانی 
نسبت به شيوع گسترده دروغ در گفته ها و دستکاری آمار و اطالعات هشدار 

شيوع دروغ قطعا ضمن ويران کردن اوضاع اقتصادی و سياسی و : "دادند که
 فرهنگی به بنيان های فکری جامعه نيز لطمه خواهد زد و بايد به همه گفت که 
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 هنر

هيچ دستوری نشوند، خود فعال شده و اين پازل ها را در ذهن خود آنگونه کنار 
اما هدف واقعی او از اين . در وجود آيد" درست"يکديگر بچينند، که يک تصوير 

 همه آتش بازی چيست؟ 
 ! ... " چيزی در آغازم جا مانده! بايد برگردم"

و طبيعی " نرمال"شايد در درجه ی اول برايش همان مهم باشد، که اعتياد 
به مفهوم فيکس کردن واژه ها در تداعی های فيکس  -خواننده به تصوير سازی 

را مخدوش کند، از هم بپاشد، تا خواننده ديگر براحتی، بالفاصله  -و شناخته شده 
پس از خواندن يا همزمان، امکان و توان دستيابی به تصويرسازی را يا نداشته 

باشد، يا بزودی از دست بدهد و مجبور شود در واژه ها و در رابطه ی ميان آنها 
به عبارت ديگر آنها را از نو برای خود بسازد و بپردازد، . تعمق و تفکر کند

بهم نامربوط را آگاهانه تر دريافت کند، حس  -در نگاه اول  -همان قاچ قاچ های 
خوب که بنگريم، می بينيم، اين همان کاری ست که شرنگ با ... کند، انديشه کند 

کلمات ... خودش هم می کند، با خود هم آن کند که ما را نيز به آن دچار و وادار 
و حروف به ظاهر آشنا را با غرشی شرنگی تکه تکه می کند، از هم می درد، و 
بعد مونتاژشان می کند، کلمات و جمالتی نوين می سازد که ظاهرا ربط قبلی به 

هم را ازدست داده اند، اما يک تصوير زنده، جديد و فيکس ناشدنی را بدست 
 . ميدهند

 داِل مادر اگر بيفتد "
 ماِر شاخدار می آيد 

 " نيش می زند به ريشه ی رگ ها 
 

! اين جادوی شرنگی نه مد است، نه مد شدنی، و نه به مفهوم عامش مدرن است
اين ديگر آن مد جديدی نيست که بسياری قاريان و قلمزنان قار قار کنان به آن 

" مدرن نويسی"دست يافته و طوطی وار با سر هم کردن بی ربطيات به هم، 
برخی، واژه ها و مضامين را بصورت بسيار مدرن تکه پاره می کنند و . کنند

تنها اتفاقی که آنجا می افتد . همانطور جنازه وار دوباره روی هم می ريزند
که البته در . سردرگم کردن خواننده ی بيچاره به طرز وحشتناک سفيهانه ايست

خوانده " مدرن"قياس، چنين متونی فقط بيچاره وار می خواهند هر طور شده 
شرنگ اما در آن است که می داند با آن " تنهايی"راز  -! انزوا نه -راز ... شوند 

تکه تکه ها چه می کند، يا بهتر بگوييم، اصال از همان آغاز ميداند، چرا اصال 
شرنگ با مونتاژکاری دايم، عطر نهفته در حروف، کلمات و ... تکه پاره می کند 

برای او تکرار، تکرار نيست، . جمالت را با مهارت به دفعات استخراج می کند
او ذهن خواننده را با تداعی ها و . تنها گام بعدی ست در سفر به ژرفای کلمات

تصاوير نوين، بيدار می کند، زنده نگه می دارد، آشنا و دوست می کند، دست 
 ... دوباره، و ديگر بار ... زبان را در دستهايشان می گذارد 

 " برف باريده
 شمرده شاخ هايم را 

 برف باريده 
 بافته دم هايم را 

 برف باريده 
 جويده سم هايم را 

 برف باريده 
 خورده پوزه هايم را 

 " برف باريده 
 برده زوزه هايم را 

 
گاه آنچه که در ميان برخی واژه های او به نظر آشنا می آيند، جوجه هايند، و 

شمردن آنهاست، که در ابتدا ذهن خواننده را فورا و مستقيم به ياد همان ضرب 
اما او مجال نميدهد که آن تصوير فيکس شده، اين بار . المثل معروف می اندازد

فورا . نيز طبق معمول در ذهن خواننده فوری فيکس و پوالرويدی تداعی شود
پس از آنکه مزه ی آن را بر نک زبان زنده کرد، تصوير را می شکند، آنوقت 

ديگر اين جوجه ها نيستند که آخر پاييز شمرده می شوند، بلکه اين زندگی ست که 
تخم هايش را می شمارد، و اين مرگ است که جوجه هايش را می شمارد، و 

و باقی نيز به شمارش ... يک، که صفرهايش را، و صفر، که بيهودگی هايش را 
زيبايی در کالم، زيبايی و لطافت در    ...در شمارند ... می افتند و می شمارند و 

ريتم، و در ساختمانی که در نهايت درهم ريختگی ظاهری، از انسجامی کامل 
و تداعی تصاوير نوين، که قادرند با ژرفا و تازگی شان ... برخوردار است 

بدر کنند، " راه راست"خواننده را از دست بندهای پوسيده ی زبانی برهانند و از 
آنچه که در اين ميان از اهميت بسزايی برخوردار ... چه فريب دل انگيزی ! به

خواننده می " تو"خواننده کتاب را کامال متفاوت از " من"هر : می شود، آنست که
 البته نه به مفهوم بديهی آن، که هماره برای همه ی نوشته ها و همه ی . خواند

 ”.بوي آدميزاد مي آيد، آمد“ 
ی حسين " کتاب وحشی"يادداشتکی بر گوشه ای از گستره ی 

 شرنگ 
 مه ناز طالبی تاری 

 
 
 
 

   
 پرواز می توانستم "

 آسمان نمی دانستم 
 آسمان دانم 

     "پرواز نتوانم 
 

 ." بوی آدميزاد می آيد، آمد
 

اينچنين زبان می گشايد، کتاب جادوی وحش حسين شرنگ، بی آنکه بی درنگ 
پيگيرانه و سازش ناپذير، تمدِن فرزانه ی منظومه ی شمسی را . راز بگشايد

حاال ديگر يکی از : "دست به سر کرده و فاتحانه سحر آن را از آِن خود می سازد
و بدين ترتيب افسانه ی آفرينش را از نو می دوزد، از نو نقاشی " ... ما شده ای

چه، ... ميکند، می سرايد، از نو بر کتيبه های هستی نقش می کند، با آِب حيوان 
منظومه ی زمينی او را حيوانی زيبا و دانا در آخرت ايستاده، و آسماِن بی 

از پسِر انسان که آبی گرم "انتهايش را هم اوست که پاس می دارد، چرا که 
اما آيا خود اين حيوان، واقعا تا کجا زمينی ست؟ و زمينش، آن زمينی    ." ...نشد

، که بر فراز آن پرواز می کند، از جنس کدام منظومه !نه... که بر روی آن راه 
ی نامنظوم است؟ که در باغ زبان وحشی اش حروف، جام هايی می شوند 

سرشار از شهد شکوفه های انديشه، لبريز از می نابی برای حس بی حسی در 
اينهمه می رود تا ميالد ظهور خرد در ... برابر نزول آيه های کرگدنی، و 

را به آنها " دازاين"می نابی، که طنزهای وحشی، و کشف رازهای اين ... درد 
که ديگر فيلسوفانه و با لبخندی در ميان اشک ها به ماهيِت فيزيکی و متايِی گريه 

کداک "فکر نمی کنند، می نوشاند، آنها که ديگر گريه نمی کنند، يا در يک 
عکس نمی گيرند، آنها که عکس گرفتن را ... جاودانه ميخ نمی شوند " مومنت

او جام های شرنگی اش را با آنها درمی کشد، به سالمتی ... ترک کرده اند 
 ... شيطان، جل الخالق 

 
 در باز شد کسی نيامد "

 " يا آمد و کسی نديدش 
 ... 

 حرفی سِر زبانم بود "
     می گفتم

 دهانم آوار می شد 
 نمی گفتم 

 زبان ام از ياد می رفت 
 هنوز غروِب غاری 

 از پيش از اختراِع خط 
 " می نالد در من 

 
کوبيسم ادبی ست يا آکمه ايسم روسی، سمبليسم يا سوررئاليسم فرانسوی؟ يا 

هيچکدام؟ شايد تنها دستورالعمل های خالص شرنگی برای آن همان منطق های 
بی مغز، و برای همه ی آن -بی منطق، منطق آن طوطيان کم گوی، پر نغز و با

باقيمانده های ياغی که پس رعشه های انديشوی را پياپی می لرزند، و دردهای 
اين تصاوير شبه ... شيرين و العالج زبان را تحمل می کنند و می نويسند 
شرنگ اين قاچ قاچ ها را . کوبيستی در پرسپکتيوهای متفاوت قاچ قاچ می شوند

ميکس می کند، در ابتدا، هم وانمود می کند که آنها را فقط سراسيمه، سر به هوا 
و سر در گم دوباره کنار هم چيده، و هم اينکه پرسپکتيو هر يک از اين قاچ ها 

اما ديری نمی گذرد که اين . را، تنها در کمال بی ربطی کنار آن ديگر نشانده
او به عمد يک . برای خواننده به يک شوک، که گذراست، تبديل می شود" ادعا"

تصوير ظاهرا نامنسجم و نامرتبط می سازد، و در آن واحد با مهارت و تردستی 
 خاص زبانی اش، بيننده و خواننده را بی درنگ وادار می کند که ديگر منتظر 
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و بعد دوباره با رسيدن به آن پل هايی، که از پيش برايش ساخته و ... می کند 
تدارک ديده، لبخند پر شيطنتی می زند و باقی راه را به انتخاب خود خواننده 

يکی از شرط های مهمش برای پيدا کردن راه آن است که، خواننده . وامی گذارد
الزمه ی نزديکی به . خالی کند" زمان"حاضر باشد، و قادر باشد خواندنش را از 

او خود از . ، فشار و تعصب زمان است"دام"دنيای انديشه های او، رها شدن از 
پيش، زمان را از نوشته هايش، و نوشته هايش را از بند او آزاد کرده، و می داند 

دوستی او . که خواننده نيز دير يا زود مجبور خواهد بود خود را از بند آن برهاند
نيز با خواننده اش به همين دليل است که از جنس رهايی ست، و نه 

ديگر . به ميانه های کتاب که ميرسيم، ديگر آن خواننده ی اول نيستيم   !چسبناک
. بخواند" کتاب جالب، شيرين و بامزه"او نيستيم که احتماال تصميم گرفته بود يک 

خواننده دريافته که آن عکس های هميشگی ديگر براحتی قابل گرفتن نيستند، تار 
و آن پرنسيپ ... و خراب شده اند، با رنگهای درهم و خطوط غير قابل تشخيص 

ادبی قديمی و هميشگی هم ديگر در اينجا کارآيی ندارد، ذهن ديگر قادر به 
که آن عادت های هميشگی و  -عکاسی نيست، و برای لحظاتی، اگر تمرکز خود 

را بدست نياورد، نوعی ترس ناشناخته  -دوربينی معموال متالشی اش می کنند 
در ذهن معتادش پديد می آيد، که گويی می خواسته او را برای لحظات اول کامال 

از درک نوشته عاجز کند، اما به محض تسلط مجدد بر اوضاع و تالش برای 
 -متمرکز کردن آنچه که می توان آن را آگاهی و دانش قبلی و واقعی خواننده 

بخشا هنوز  -دانست، در ذهن او يک نوع ارتباط جديد و نو  -همچنين به خودش 
 . با واژه ها و با واقعيت متن پيش رو در وجود می آيد -ناشناخته 

 
 " دست"به شواليه "

 و ترس بود 
 سايه ی سفيد ترس که 

 گربه را شير داد 
 شير کرد 

 در ِکرم دميد 
 اژدها شد 

 و واژه در خود غوطه زد 
 " سر از خدا درآورد 

 
اصال خودشان هم . جمله ها نيز يک رابطه ی ديگری با واقعيت برقرار می کنند

ديگر نمی خواهند از واقعيت بيرون عکس بگيرند يا آن را کپی کنند، می خواهند 
آنجا : "نوشته ها ديگر نمی گويند. به جای آن، واقعيت خودشان را بوجود آورند

يک ماشين آبی پارک شده است، و يک مرد که کاله به سر دارد، در حال پياده 
بلکه برای نمونه از چرخ خياطی و چتری صحبت می ! نه." شدن از آن است

و بقيه ی ماجرا را، به ... کنند، که کنار هم روی ميز جراحی خوابانده شده اند 
اين ديگر خود اوست که تصميم می گيرد با اين داده شده . خواننده واگذار می کنند

ها و با شرايط موجود چه کند، از اينجای کار به بعد ديگر به خواننده مربوط و 
 ... واگذار می شود 

 
 پشِت سر حيوان "

 پلِک حادثه می پرد 
 روِی مژگاِن لحظه 

 پروانه از هوش می رود 
 تخم هاِی ناشناِس دو النه 

 " ُوول می خورند بی تاِب بازی
 

آنچه که در اين ميان اما برای خود نوشته اهميت پيدا می کند، آنست که، جراحی 
 -شدن، و تکه تکه شدنش ديگر فقط در خود متن نيست که به وقوع می پيوندد 

تنها به اين مفهوم که نوشته حاوی واژه ها و جمله های ظاهرا به هم نامربوط 
که بلحاظ گرامری هنوز درستند، و  -بلکه خود تک تک اين جمله ها  -است 

اگر خوب بنگريم، يا در معنا و مفهوم خود به کل شکسته اند، يا حداقل  -جمله اند 
 . ترک برداشته اند

 
 پشِت سر حيوان "

 پلِک حادثه می پرد 
 روِی مژگاِن لحظه 

 " پروانه از هوش می رود
 

 گر چه بلحاظ گرامری درست به هم وصل  -قسمت ها و تکه های مختلف جمله 

شايد اصال هدف شرنگ اين باشد که آن برداشت ! نه! خوانندگان صادق است
ذهنی، تصويری و حسی از متن، در ذهن هر خواننده از ديگری متفاوت شود، و 

چگونه رابطه ی نوين ميان جوجه و شمردن را به مفهوم جديد مرتبط " من"اينکه 
ديگر نروی، و نمی روی، و " تو"کنم، راهی شود که بدليل وجود شرايط جديد 

نخستين، يعنی استفاده از " دام"شايد بتوان اين برداشت را کرد که آن . برعکس
واژه ها و مفاهيم از قبل آشنا، عملی ست که کامال آگاهانه صورت می گيرد، تا 
در ابتدا آن خواننده ی به مفاهيم از پيش آشنا، حين خواندن اين نوشته ی جديد، 

همان راهی را برود که تا حال می رفته، اما بعد بزودی و ناگهان متوجه اين 
شرايط عجيب و جديد شود، و خود شروع به شکستن کند، اجبارا در ادامه ی راه 

" شناخت"تا شايد ... مجبور می شود آن راهی را برود، که تا حاال نمی رفته 
 ؟ "!نفی "انديشه کردن از راه ... ؟ !صورت گيرد
 " گرِد خورشيد

 انديشه است و انديشه 
 وقت ندارد 

 " وقِت مرگ ندارد 
 

گويی می خواهد هر طور شده تفاوت های ميان خوانندگانش را برجسته تر کند، 
در . اما به اين بسنده نمی کند. بر تفاوت ها تاکيد می کند، آنها را آشکار می کند

را از آنچه که تا به حال عرف و معمول بوده جدا کرده، و بعد " تو"و " من"ابتدا 
فانتزی ها و تداعی هايمان . از آن هر کدام از ما را از خودمان نيز جدا می کند

را از آنچه که تا به حال برای ذهن و انديشه مان شناخته شده بودند، و ظاهرا من 
و از آن شناخته  -می داده اند، می کند، جدا می کند " پيوند"و تو را حتا به هم 

شده و اندوخته و بخشا گنديده، دور می کند، " دانش های ذخيره"شده ها، آن 
همان اندوخته هايی که اغلب پايمان را به گل می ... می رهاند ... متفاوت می کند 

... نشانند، و خودمان را از خود دور می کنند، به جای اينکه رهنمايمان باشند 
ميخ شويم کناِر خود " کداک مومنت"ـ بيا تا جاودانه در يک ... "رهايمان کنند 

براحتی می توان در اينجا مدعی آن شد،  " e=mc٢ناشناس و فرمول معروف 
که اين امر طبيعتا همواره در حين خواندن هر نوشته ای، بدليل متفاوت بودن ما 

از يکديگر صورت می گيرد، اما خواننده ی هشيار به زودی در می يابد که، 
اين نوع . تفاوت در اينجا از نفس و کيفيت به مراتب متفاوت تری برخوردار است

مونتاژ کردن حروف، کلمه ها و جمله هايی که از آن تکه تکه ها در ذهنمان می 
... سازيم به همان دليل متفاوتند، که انديشه ی برآمده از خواندن اينچنين متنی نيز 

به اين ترتيب نوشته به نوعی به يک پارتيتور تبديل می شود، که هر خواننده ی 
هر . آن، با ساز آگاهی و انديشه ی خويش در آن زندگی ميدمد و آن را می نوازد

اينجاست که براحتی ميتوان عشق . فرد آزاد است، از آن موسيقی خود را بسازد
با وجود ظاهر سخت گير،  -نويسنده به خواننده اش، به استقالل و فرديت او را 

     .بروشنی ديد و احساس کرد -گاه ديوانه و غرنده اش 
 
 وقار "

 وقار 
 وقار 

     کالغ ها همه عصا قورت داده اند
 قار 
 قار 
 قار 

 " قاريان همه کالغ قورت داده اند 
 

از کلمه ها  -آن عکسی که خواننده در حالت عادی و کالسيک، از يک متن ادبی 
واژه ی . در ذهنش می گيرد، در اينجا ناگهان مخدوش می شود -و جمله های آن 

وقار که در حالت عادی الزاما کالغ را تداعی نمی کند، در اينجا با او به شدت 
درمی آميزد، به جای گوشش، زبان کالغ می گيرد، و او را بهمراه آوازش می 

آورد می گذارد وسط واژه ی وقار، و با يک عصا ی قورت دادنی به خوردمان 
به شوک اوليه که مسلط شديم، ديگر خودمان راه می افتيم و قار قارش . می دهد

می دانيم که از دلمان می ... را ميان راه به قاريان می رسانيم، و آزاد می شويم 
آوای قاريان نفرين شده را قار قار تداعی می شود، کم کم موضوع ديگر . گويد

قاريان همان آنانند که بايد : آنقدر روشن است که جای هيچ پرسشی نميگذارد
در اينجا قادر می شويم قار قار را از کالغ جدا . قاعدتا جملگی کالغ خورده باشند

خواندن تازه می گردد، تصوير می ... کنيم و سر جای شرنگی خودش بنشانيم 
شرنگ، پنهان از نظرها به خواننده اش وعده ی ... توفد و خيال آسوده می شود 

در ابتدا، دستش را می گيرد، تا از راه باريکه های تيز زبانی . رهايی می دهد
 اما بگذرد، گاه می غرد و می توفد، گاه دستش را رها  -حتا اگر به سختی  -اش 
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 گلداِن تنها را آب می دهند 
 روِی ميز می رقصند 

 و می پرند در فضاِی پاره 
 " شعرها به آمازون می روند 

 
بزمی پر از بز، و دايه های زبانی پستان گاوی، سمبليست های فرانسه در گوشه 
ای می رقصند و با دهان عطار می خوانند، و طوطيان با پستانهای منجوق کاری 

را " اشتفان ماالمه"شده به فرزندان نوح شير می دهند، و سگهای الئيک و با وفا 
در حلقه ی بسته ای از پروانه ها، کرگدن ها، خرطوم ها و کراوات ها دوره 

کرده اند و عهد عتيق می خوانند، تا در بستری آسمانی که دور تا دورش را با 
چراغک های سوررئاليستی آذين کرده اند، ايجاز و اعجاز را به هم خوابگی با 
واژه دعوت کنند، تا شعر در وجود آيد، رعش شود، عرش شود، رشع بخورد، 

     ...ايم " اقرا"شويم، ب " سمع"کنيم، " ش ما"و من و تو ... ... عشر بنوشد 
 مارها تورات نمی خوانند "

     مارها می نويسند
 

 گنجی نهفته دارم از تومارهای مار نبشته 
 که هر بار که خطی از آن می خوانم 

 گلويم هزار توِی بيشه ها می شود 
 نينواِی بيابان ها 

 و سليمان فقط شاعر مورچه ها بود 
     "مورچه ها تلمود هم می خوانند

نيچه ی جوان نيز در اين بزم، تنها و در گوشه ای برای خود نشسته، هلنی انديشه 
را می ") وو وه نارگ"و " الروش فوکو("موراليست های فرانسوی ... می کند 
و با زبانی روان تر از آب، سبک تر از ابر و ژرف تر از آسمان، ... خواند 

می انديشند، به آلمانی می نويسد و " مار"جمله های کوتاهش را، که به بلندای طو
چشم از شرنگ رقصان، که برای ترک ترس و هذيان دوپا اسفند دود می کند و 

از آن بزم های شرنگی ست، که هژده ... خاک بر سرش می پاشد، بر نمی دارد 
بی نمونه است و ... ميليارد ساِل نورِی ديگر هم بگردی، نظيرش را نمی يابی 

تازه، به تازگی آن واژه های نورسته و نو دسته، که در اين کتاب تنها در دستان 
دست توِی ... پايان به آغاز و نخست به واپسين برمی گردد : "او آب می شوند

دهاِن مرگ می برد و وازنده ی پالسيده درمی آورد داراِی لبخند در سايه ی ماده 
ُبن انجير می خورد و آينده جادو می کرد همپرِس سروِر دانا گات می دوشيد و 

 : گاو در غار نعره می کشيد
 ." گله ی مرا به دسِت شاعری ناتوان سپردند"

او خود را پشت . حسين شرنگ درس های مدرنش را بسيار خوب آموخته
با . ديوار ندارد، از پشت رازهايش با ما سخن می گويد. ديوارها پنهان نمی کند

که در ساختمان نوشته هايش و انتخاب نوع سنگهای آن، از " کارل آينشتاين"
سنگهای مغناطيسی استفاده کرده، ارتباط شرنگی برقرار می کند، دستش را 

خوانده، نوآوری در واژه را بر کمر کوبيسم نقاشی می کند، يا می نويسد؟ معلوم 
زيرا چشم اندازهای نو و خودی اش را، بی آنکه نامحرم ببيند، از پشت ! نيست

پرده های پر رمز و راز هفت گانه ی شرق وحشی و ديوانه وارد جمله ها می 
کند، و با انگشتان جادويی واژه ها، غرب قلب جمله ها را از هم می شکافد، 

انگشتانش را می ليسد و مرواريدهای کشف شده را، که ديگر هيچ شباهتی به آن 
گردنبند اولی ندارند، کالژ می کند، مونتاژ می کند، در بشقاب می گذارد و به 

واژه از واژه بر می کند، ... وامی گذارد ! گرسنگان خودی تعارف می کند، نه
جدا می کند، از ريشه می کند، و در سطوحی فراتر باز در کنار يکديگر می 

چون  -اين بار اما واژه ها ديگر ... نشاندشان، می کاردشان، سبز می شوند 
گول نمی خورند، و در روز روشن رابطه ای از نوع سوم با هم  -خواننده ها 

برقرار می کنند، متفاوت، جديد، تعبير برانگيز، خواننده ی قادر و ناقادر را به 
آنچنان آش ناشتايی ... می گوييد، نه؟ ... تداعی معنا دعوت می کنند و به فانتزی 

پخته، که قلمکاران هم عمق رنگهای آن ندانند، و قلمزنان نيز راز آن نخوانند، و 
دستور پختش را فقط خودش ... دست آخر باز ندانند که چه بر سر معده شان آمده 

واقع در جنوب " جمهوری آنارکو پاسيفيِک شرنگستان"دارد، و مالتش تنها در 
واقع در " الگنُوس"واقع در منظومه ی شمسی " ژيندُوس"شرقِی سياره ی 

 ... کهکشاِن راِه کشکی واقع در جمهوری شرنگستان پيدا می شود 
 
     برمی گردم"

 پوست هايم را يکی يکی می خورم 
 پوست هایِ  سال ها و سايه ها 

 پوسِت تخم هايم را هم می خورم 

و ... در مفهوم عادی و عام به هم نمی خورند، همانند خود جمله ها  -شده باشند 
اين گويای آن است که، آن دايره ای را که شرنگ در ابتدا شروع به کشيدنش 

آنچه که بر سر واژه ها و جمله ها آورده بود، . کرده، نهايتا تمام و کمال می بندد
بر سر مفهوم نيز می آورد، نه تنها وقار قاچ قاچ شده قار می شود، بلکه قاريان 

شايد بتوان گفت    ...هم به قار قار می افتند، و جنگل مفاهيم به هم درمی شکند 
که در اينجا شاهد نوعی شرنگ ايکونوکالست می شويم، شاعری تصوير 

شاهد در هم شکستن جنون تصوير ها، در هم شکستن اين شمايل ! ... شکن
آنجا که تصاوير . قديسان می شويم، که گاه حتا با تيشه هم نمی شود خردشان کرد

... تالش در نوشتن دارند و می خواهند برای ما انديشه کنند، خردشان می کند 
را  -تا به حال مقدس  -جمله ی نوين، انديشه و استعاره های منعکس در شمايل 

انديشه ی از "می شکند، انديشه های تصويری کهنه را، و تصاوير و عکس های 
را خراب می کند، تخريب استعاره های معمول با قدرت " پيش تعيين شده

دل، ... "و انديشيدن خرواری از اين خرده پاره ها را به ما وامی گذارد ! ... تمام
ترانه ی هندی، دهان، ديوار چين، انفجارهای نخستين، زبانه های محال و کندوی 

 : اينجاست که لذت با خواندن يکی می شود! بفرما، نوش جان" ... زبان
 
 دلم ترانه ای هندی بود "

 دهانم ادامه ی ديوار چين 
 آنجا که زبانه هاِی محال 

 ـ انفجارهای سياِه نخستين 
 " کندوِی زبان را می ليسيد

 
تازگی که در اين جهش و غرش زبانی و فکری، و در اين نوع کار نهفته است، 

همان ميکس کردن تصاوير و استعاره های خوب در هم مخلوط شده است، تا 
به مدل شرنگی اش، نگاره . بتواند نوع ديگری از تصويرپردازی را خلق کند

... های تازه، تصاوير مجازی و واقعی ديگرگونه و استعاره های آبدار و نوين 
می گذارد و دست " برينک من"را در دست " گادزيال"دست هياکل و هيوالهای 

او را در حنا، تا مگر پسران حيوان را از سبِد سياهپوشان پياده کند، تا گامی از 
خود بيرون نهاده، به واپسين سوسوی چشماِن خود نگريسته؛ هر چه را ديده و 

بوده اند، يکسر فراموش کنند، نو نوار شوند، تن نو، چهره نو، صدا نو، سرشت 
... کنند " کات آپ"نو، گزينش نو کنند، و دست در دست او نوشته هايش را 

اين گرسنگان جمهوری . ديگر هژده ميليارد ساِل نورِی صبر نمی کند! ... شايد
شرنگ، اين حيوانات اهلی شده را، به نرمی از کشتی نوح پياده می کند، به دور 
ميز می خواندشان، در سخاوت شرنگی اش غرشی می کند، که سهم زمين يکجا 
از آسمان کنده می شود، فرياد می کشد، چهچهه می زند، کوکو می زند، حق قار 

ميو واق عربع ما ع فش می کند، دوباره می ّغرد و زوزه می کشد، گلويش 
اپراِی َدد و دام می شود و سراپايش از پشم و پيل و شاخ و ُدم و پنجه و ُسم و 

روبو پرتره ی : َفلس و يال و کوپال و نيش و بال و َپر و منقار و عاج و خرطوم
نور چشمِی منظومه ها می ... چقدر تماشايی می شود ... باغ وحش ـ سيرک 

و از صبح تا شام با پان شرنگيست ها مغز و زبان ... شود، و کبوتِر ماه نشين 
" کودک"تا مگر بتواند خوانندگانش را باز وحشی کند، ذهن آن ... تناول می کند 

آزاد و آزادمنش را باز در وجود و انديشه شان زنده کند، وحشی شان کند، و درد 
 ! رام بودنشان را عالج

 
 کرمی ست که "

 تا ابد بزرگ می شود 
 بزرِگ کرده و کارما 
 " و می ترکد با ابديت 

 
شايد اين کتاب وحش همان بزمی باشد، که هم آکمه ايست ها به آن دعوت شده 

بزمی با واق ـ ميوهای دردناک هستی، مزين شده به آهن . اند، هم سمبليست ها
اسيپ "آنجا که . بزمی آسمانی تر از زمين و زمينی تر از آسمان... های نفيس 
انگشت در " ودنسکی"می کوبد، " دانيل شارمز"بر دف روسی " ماندل شتام

کرده، ساعت ها را نوازش می کند تا زمان آرام " دالی"دايره های آب شده ی 
، در آن ميان، با پرسش های رنگين کمانی "ژابه"بخسبد، و انگشتهای زبان 

 ... ... ... تردستی می کنند، چه بزم پر شوری 
 شعرها از آمازون می آيند "

 و ّحِق برگ می خواهند 
 ّحِق چوب 

     ّحِق پر
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قرار بود اين، تنها يادداشتک کوچکی باشد برای کتابی که ابعاد بزرگی اش را 
بالطبع می توان بی رويه نوشت، از اينجا و آنجا گفت و برای . شايد هنوز نميدانم

هر ادعا، و خدای ناکرده استدالل بی سر و ته، از نوشته های او نمونه ها بيرون 
قصد ... خالصه از اين کارها که می کنند ... کشيد، تئوری های رنگی ساخت و 

من اما، تنها نشان دادن گوشه ی کوچکی از آنچه که اين واژه ها و جمله ها 
و آن رد پاهای زيبايی که در ... هنگام خواندن و خوردنشان، با من کردند، بود 

و اينک، در اين لحظه، می دانم که ... من بجا گذاشتند، يا آنچه که از من گرفتند 
اگر کتاب را ببندم، و چند روز، هفته، ماه، سال ديگر دوباره بازش کنم، و باز 

پس از خواندن، برداشت ها، حس و انديشه ام را بر کاغذ روان کنم، قطعا متنی 
کامال متفاوت از اين نوشته در وجود خواهد آمد، و مجبور خواهم شد اين يکی را 

چه، اين خاصيت شرنگی اشعار اين ... پشت هفتمين کشوی شرقی مخفی کنم 
با اين اميد که ... کتاب است، نمی ايستند، در جريانند و تو را نيز با خود می برند 

! آمين... گناهان کبيره ی اين نوشته، به بزرگواری شرنگی، بر او بخشوده شوند 
 زباِن مرا "

 غسِل لغت ده 
 دفن 

     "در دهان کن 
 ." ـ بوی آدميزاد می آيد، آمد"

 می نشينم بر ُدم 
 دهان ام را می گشايم 
 بی نهايت می گشايم 

 برون را می بلعم 
 " يا درون را می پوشم 

 
اما، از هر شادی شرنگی و شرنگستانی که بگذريم، سخن از اندوه ناخوش تر 

آن غمی که در دل اين همه شادی و بزم و سرور النه کرده، بناچار و ... است 
دير يا زود از روزنه های ساز و دهل هايش بيرون ميزند، و خواننده، که اينک 

گاه ... شده را، در گريستن نيز با خود هم پا می کند " دوست"ديگر به شدت با او 
حين خواندن، ضمن سير و سلوک در دنيای تداعی ها و فانتزی ها، يادآوری 
برخی خاطرات يا خوانده های ديگر، اتمسفر اين خوانش را بخصوص برايم 

در . ژرف تر می کرد، بدون اينکه بتوانم يا بخواهم علتی برای آن پيدا کنم
جاهايی اندوه شرنگ مرا به ياد آن واقعه ی معروف درهم شکستن نيچه در ميدان 

در آن روز او تازه از خانه اش بيرون آمده، که شاهد آن . کارلو آلبرتو می اندازد
می شود که چگونه يک درشکه چی بی رحم با خشونت تمام اسبش را به باد 

کتک گرفته و از هر سو بر او می کوبد، نيچه با صورتی پوشيده از اشک به 
طرف آنها می دود و خود را ناالن به گردن اسب بيچاره می اندازد و او را در 

چند روز پس از اين . آغوش می گيرد و چند لحظه بعد همانجا از هوش می رود
 ... واقعه او را به بيمارستان روان درمانی شهر بازل در سوييس منتقل می کنند 

 
 قار قاِر اسب "

     شيهه ی کالغ
 حيواِن ديوانه 

 به سايه اش زل می زند 
 ديوانه تر می شود 

 با خشمی انسانی 
 پرنده ی عصبی می خندد 

 به دشت 
 " به آسمان 

 
 : يا... 
 
ُگر و ُگر مرده می آوردند و فرو می . نشسته بودم" َجَمنای"بر شن هاِی لب "

کردند در روِد آلوده ی خاکستری و بعد پهن بر تِل هيزم و شراره هاِی تناور، 
برخی از اين مرده ). شايع شده بود" تب استخوان"نوعی وبا . (تنوره می کشيدند

 ." شيِون چندانی در کار نبود. ها را با ساز و دهل همراهی می کردند
 : يا... 

ی شده بود و " داخاو"هوا از بوِی کباِب انسان و اوراِد دودی برهمنان "... 
ميمون ها، ده ها ميمون بر شاخه هاِی جنگلِک ساحل، چنان خنده ـ جيغ می 

عصبی در من پاره شد و شروع کردم به . کشيدند که هر دم ممکن بود بيفتند
بعد کولی . آنقدر خنديدم که تِب استخوان گرفتم. جوری ديگر ـ ميمونانه ـ خنديدن

 ." ها و يک دانشجوِی ايرانی نجات ام دادند
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 
شايد اين يکی از زيباترين پاسپورت های کهکشان باشد، برای شاعران دو پاِی 
هذيانگو، تا با آن به پرواز شوند، و به جای اينکه با سه تريليارد پشه و مگس 

طوری که هيچکس نداند منظور خودش چيست، چه رسد به مال  -وزوز کنند 
و دچار خاموشِی از آِن خود کننده شوند، بی آن که شيون کنند و بر ... ديگری 

گم و "با اين پاسپورت به پرواز شوند به سوی سياره های  -حال خود بگريند 
 ... و کام و زبان اژدهاِی سپهر را با وحشعر شيرين کنند " ... گور

 در خواب دست بردن "
 با دست خواب ديدن 

 در خواِب دست گشتن 
     :ُخرُخر کنان نوشتن

 
 گنج من آنجاست 

 در شکِم اژدها 
 " روزی به مرگ دست خواهم برد

 ... 
 



26 

 1389خرداد ماه    4

 به طرِف جويباران، الله زاران را تماشا کن 
 فتح اله شکيبايی 

 
   

 به طرِف جويباران، الله زاران را تماشا کن 
 شکوِه شعِر پرواِز هزاران را تماشا کن 

 
 مياِن تخته بنِد تن چه می ُخسبی ز ناچاری 
 فضای سبِز جاِن بی قراران را تماشا کن 

 
 به سوی خطه ی خورشيد می تازند ُو می نازند 

 سروِد سرِخ اين چابک سواران را تماشا کن 
 

 وگر خواهی که از چشمان، شِط خونی کنی جاری 
 شقايق های داِغ سوگواران را تماشا کن 

 
 به زيِر دشنه ی جالد می خندند ُو می ميرند 

 صفای خاطِر اميدواران را تماشا کن 
 

 ز سر آخر چه می گويی به راِه عشِق آزادی 
 فراِز دار، رقِص سربداران را تماشا کن 

 
 نمی رويد اگر شعِر تری در خشک سالی ها 

 فسون لعل پر آِب نگاران را تماشا کن 
 

 شکيبايی چرا آشفته از بيداد پائيزی 
 . بيا اعجاِز عيسای بهاران را تماشا کن

   
 

 مثل خيال  »خ»
 صمصام کشفی 

   
 گفت  رفت خيال تو ز چشم من و می می

 ست  هيهات از اين گوشه که معمور نمانده
  »حافظ «

 
 شبی 

 آفريدمت از خمير خيالم 
 تا شکل وشمايل بگيری 

 پرداختمت در خوابم 
 در تو دميدم از جانم 

 جان که گرفتی، 
 با تو رسد کردم جهانم را 

 و خواندمت به ديدن روياهايم 
 ام که شدی  يگانه

 با ناز و نوازش بيدارم کردم 
 شستم سر و صورتم را 

 شانه زدم سرم را 
 بافتم گيسوانم را 

 نشاندم خودم را در برابرم 
 ، »يک حرف و دو حرف بر زبانم«

 هجی زدم تو را ُو 
 گانت  با واژه
 جمله   جمله

 . ساختم شعرهايم را
 با چشمانت ديدم 

 با لبانت خنديدم و بوسيدم 
 با سرانگشتانت نوشتم 

 هامان را  و برگ برگ روی هم گذاشتم هستی
 حاال که سرخوش از آفرينش 

 خواهم بخوانم ُو  می
 با دهان تو واگو کنم خودم را، 

 ای خيالم را  کرده بينم که خط خطی و مچاله می
 ای از خيال و خواب  و خالی کرده

 جانم را 
 

 ام انگاری  خام انديش بوده
 : ای  کردم تا کنون دريافته که خيال می
 از خيالم و 

 بی خيال و خواب 
 . توانم  نفس کشيدن نمی

 
 بی خيالی انگاری 

 کنی بامن،  دانی چه می و نمی
 ! دارد خمير می شود خيالم 

 کنی اگر  باور نمی
 بفرست خيالت را 

   
تو چون  تا در نگرد که بی/ ـ باور نکنی خيال خود را بفرست  ١

  »حافظ«خواهم خفت 


