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

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

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

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

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

 .   به ايرانی آباد و آزاد خواهيم رسيد
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 خبرها و گزارش ها

ی سال های اخير نشان می دهد که بهترين پاسخ به اين فشارها ادامه  تجربه
مبارزات مدنی، مسالمت آميز، بدور از خشونت و ايستادگی بر خواست 

شورِش کور وارد . دموکراسی است؛ نه شورِش کور و نه کرنش در برابر قدرت
شدن به رقابتی است که حکومت برای آن آماده است و مجهز، و کرنش در برابر 

قدرت قدم نهادن بر پلکان پوسيده ای است که اولين قدم بر آن، آخرين قدم و 
در تمامی اين سالها امواج فشارهای . سقوط به چاه ويل وابستگی خواهد بود

سهمناک، نسل جديدی از رهبران و فعاالن دانشجويی را با راهکارها و روش 
های جديد و نوين در سپهر دانشگاه های کشور پديدار ساخته و اين موج نيز 

از سوی ديگر تجربه نشان می دهد که حکومت اگر چه . چنين خواهد کرد
همواره احکامی سنگين و کمرشکن برای فعاالن دانشجويی صادر کرده است 
ولی آنجا که با اتحاد و تکاپوی دانشجويان مواجه شده، همواره عقب نشسته و 

 .خود پس از مدتی احکام ناعادالنه صادر شده را نقض کرده است
 »نمود «جنبش دانشجويی از  »بود«اگر زير زمينی شدن به معنی بيشتر بودن 

تالش . جنبش دانشجويی باشد، زيرزمينی شدن هم ممکن است و هم مطلوب
بيشتر در راه ساختن شبکه های جديد اجتماعی در درون و بيرون دانشگاه ها، 
پيوند خوردن با ديگر جنبش های اجتماعی، فعاليت تئوريک و افزايش دانش و 
معلومات فعاالن جنبش، توجه بيشتر به مناسبات درون دانشگاه و تالش برای 

خواهانه که هم  ساختن آکادمی آزاد در عين ايستادگی بر آرمان های دموکراسی
اينک در جنبش سبز تبلور يافته اند، می تواند به جنبش دانشجويی در مواجهه با 

همچنانکه پيوند خوردن جنبش دانشجويی با جنبش زنان . وضعيت جديد کمک کند
توانست هر دو جنبش را تقويت کند، به باور ما اينک وقت آن است که جنبش 

دانشجويی ضمن همراهی با جنبش سبک های زندگی که در طول چند سال اخير 
هر روزه در کوچه و خيابان حکومت را به چالش گرفته است، عرصه جديدی از 

مبارزه در درون دانشگاه ها را بگشايد و با بهره گيری از تالش حکومت برای 
تحميل بيش از پيش سبک زندگی ايدئولوژيک خود در درون دانشگاه، با دفاع 

تمام قد از حق دانشجويان برای زيستن به سبک دلخواهشان در فضای دانشگاه، 
ای جديد سامان دهد و با توده  مقاومت مدنی در درون دانشگاه ها را در عرصه

اما اگر زيرزمينی شدن به . های دانشجويی پيوندی جديتر و جديدتر برقرار کند
معنی رفتن به سمت هيجانات خطرناک، فرقه های ماجراجو و ايدئولوژی های 

غيردموکراتيک باشد، تجربه کشور ما و ديگر کشورها نشان می دهد که يقينا جز 
 .زيان و ضرر چيزی نصيب جنبش دانشجويی نخواهد کرد

آنچه آمد تالشی بود برای تقسيم بخشی از تجربه زيسته ما به عنوان کسانی که 
برخيشان چند سالی است در خارج از کشور به سر می برند و برخيشان چند 

در نهايت اين فعاالن جنبش دانشجويی در داخل هستند که می بايست با . ماهی
ارزيابی اوضاع، راه حل مناسب برای منفعل نشدن در برابر فشارهای فزاينده 

اگرچه حکومت می کوشد جنبش دانشجويی و جنبش سبز را به . حکومت را بيابند
. ياس و افسردگی بکشاند، اما هيچ يک از ما ديگر مردمان پيش از خرداد نيستيم

های درخشان شعور و مدنيت را در نزد مردمانمان ديده ايم و باور داريم  ما جلوه
طی يکصد سال اخير، ايران ما هيچ وقت بيش از امروز برای گذار به 

ما بارقه های نور را نه در دوردست ها که در . دموکراسی آماده نبوده است
خيابان های ايران ديده ايم و يقين داريم که بزودی خورشيد آزادی و عدالت در 

        .دل اين شب تيره طلوع خواهد کرد
 

 فعال دانشجويی سابق دانشگاه گيالن و روزنامه نگار -آرش بهمنی
 عضو سابق شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت –آرش هاشمی 
بنيانگزار دانشجويان و دانش آموختگان ليبرال دانشگاههای ايران  -احمد عشقيار

 ومدير مسئول و سردبير ماهنامه دانشجويی تلنگر
 عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت -اکبر عطری 
 عضو سازمان دانش آموختگان ايران، ادوار تحکيم وحدت -امير رشيدی 

سردبير نشريات دانشچويی و عضو سابق شورای مرکزی  –امين بزرگيان 
 تشکل دانشجويی جامعه فرهنگی

 دبير کل سابق جامعه فرهنگی دانشگاه تهران –بابک مينا 
 عضو سابق انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه اميرکبير -پويان محموديان 

 فعال دانشجويی سابق -پيمان مالز 
دانشجوی اخراجی و عضو سابق جمعيت مبارزه با تبعيض  -حسام ميثاقی 

 تحصيلی
 فعال حقوق بشر و سخنگوی جبهه متحد دانشجويی –حسن زارع زاده اردشير 

 عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت -سراج ميردامادی 
 دبير سابق تشکيالت دفتر تحکيم وحدت –سعيد حبيبی 

سخنگوی دانشجويان و دانش آموختگان ليبرال دانشگاههای  -سعيد قاسمی نژاد 
 ايران و عضو سازمان دانش آموختگان ايران، ادوار تحکيم وحدت

 سخنی با جنبش دانشجويی 
 ابتكار در مبارزه مدني، استمرار در راه دموكراسي 

 
 
 
 
 
 
 

 :اخبار روز
گروهی از دانشجويان سابق دانشگاه های ايران که در خارج از کشور به سر  

می برند، با انتشار بيانيه ای ديده گاه های مشترک خود در مورد ادامه ی فعاليت 
اين بيانيه از سوی بسياری از . جنبش دانشجويی در ايران را منتشر کرده اند

چهره های شناخته شده ی سابق جنبش دانشجويی ايران از جمله سعيد حبيبی، 
سعيد قاسمی نژاد، علی افشاری، اکبر عطری، فاطمه ی حقيقت جو، علی اکبر 
موسوی خوئينی ها، حسن زارع زاده ی اردشير، سراج ميردامادی و منوچهر 

 .محمدی امضا شده است
 

 ابتکار در مبارزه مدنی، استمرار در راه دموکراسی: سخنی با جنبش دانشجويی
 )خاشاک(بيانيه جمعی از فعاالن دانشجويی خارج شده از کشور 

بيش از يک دهه است که نسل جديد فعاالن جنبش دانشجويی ايران هدف برخورد 
دستگاه های سرکوبگر امنيتی و قضايی بوده است، نسلی که با بازخوانی انتقادی 
ميراث دو دهه مبارزه مسلحانه نسل پيش از خود، با الهام گرفتن از جنبش های 

های برجامانده از نزاع های  اصالحی و مبارزات بدون خشونت کوشيد بر ويرانه
ی مشترکی  اين آن تجربه. ، آکادمی آزاد و جامعه باز را بنا کند۶٠خونين دهه 

را به هم متصل می کند، نسلی از فعالين   است که ما امضا کنندگان اين نامه
جنبش دانشجويی که اينک به اختيار يا به اجبار، از سر اضطرار يا به قصد 

 . اندوختن دانش و تجربه در خارج از کشور به سر می بريم
ی صادر شده برای بهاره هدايت، ميالد  ی اين مکتوب حکم عميقا ناعادالنه بهانه

اين حکم تنها حکم ناعادالنه يک سال اخير، يک دهه . اسدی و مجيد توکلی است
اين حکم حتی ناعادالنه ترين . اخير و نيم قرن اخير عليه جنبش دانشجويی نيست

بسيارند ديگرانی که بيش از بهاره و . حکم صادر شده در نوع خود هم نيست
ميالد و مجيد مورد ظلم و ستم حکومت های استبدادی در ايران واقع شده اند، از 

شبنم مددزاده و مجيد دری و پيمان عارف و علی بيکس و ضيا نبوی و شيوا 
کوی   نظرآهاری و مهديه گلرو و محمد پورعبداهللا تا زندانيان همچنان دربند مانده

از دانشجويان شناخته شده تا دانشجويان . دانشگاه همچون بهروز جاويد تهرانی
گمنامی که در زندان های جمهوری اسالمی مورد ظلم و ستم قرار گرفته اند و 

محاکمه روش و منش جنبش . اما اين حکم، حکمی نمادين است. می گيرند
خواهی  دانشجويی در يک دهه اخير است، پيامی نمادين است به جنبش دموکراسی

به طور عام و جنبش دانشجويی به طور خاص، مبنی بر اينکه راهی که می روند 
بهاره و ميالد را عامدانه بخاطر چند بيانيه . جز به بن بست محبس راه نمی برد

بخاطر انجام ساده ترين، مدنی ترين، بی خشونت ترين و کم . محکوم کرده اند
می توانستند . تواند در پيش بگيرد هزينه ترين رفتاری که يک تشکل مدنی می

اتهامات ديگری برای آنان دست و پا کنند و از آستين شعبده بدر آورند چنانکه 
: چرا که پيغام حکومت به سادگی اين است. برای بسياری کرده اند، اما نکردند

اين کوچه بن بست است و رفتار بدور از خشونت را با خشونتی تمام پاسخ 
 .خواهيم داد

فشارها و تضييقات در نظام های استبدادی نيز، عموما حد و حدود و رابطه 
دولت احمدی نژاد در چند سال اخير . معقولی با آنچه که فرد می کند دارند

کوشيده است با درنورديدن اين حد و مرزها و مخدوش کردن تمامی نسبت ها، 
با برآمدن جنبش سبز در سپهر . جنبش دانشجويی را از عرصه اجتماع حذف کند

سياست ايران اين فشارها به شکلی غيرقابل باور افزون شده اند تا هزينه فعاليت 
سياسی را افزايش دهند غافل از آنکه سرکوب فزاينده، در عين باال بردن هزينه 

هر بار که موج . فعاليت، منجر به افزايش انگيزه مشارکت سياسی نيز می شود
جديدی از درنورديدن اين مرزها آغاز می شود، اين پرسش در جنبش دانشجويی 
مطرح می شود که با اين همه فشارهای نامتناسب آيا همچنان بايد مبارزات مدنی 

و بدور از خشونت را ادامه داد؟ آيا جنبش بايد زيرزمينی شود؟ آيا نبايد 
برخوردی متناسب با رفتارهای حکومت را در پيش گرفت؟ ما در طول فعاليت 

دانشجويی خود در داخل ايران، نه يک بار که بارها با اين پرسش ها مواجه 
 . ايم بوده
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نمود، مجيد در خصوص   هنگامی که دادستان تهران از زندان اوين بازديد می
ها ئی که بر خالف قانون در حق زندانيان  بسامان زندان و محدوديت  وضعيت نا

داشتند، اعتراض نمود و در نتيجه طبق تصميم مقامات زندان از   سياسی روا می
مجددا به سلول انفرادی منتقل شد و از همان روز  ١٣٨٩تاريخ دوم خرداد ماه 

وخيمی بسر   اعتصاب غذای خود را شروع کرد و اکنون در شرايط جسمی
 .برد  می

های آنان تا  های بستگان و دوستان مجيد و دادخواهی نظر به اينکه کليه تالش
نتيجه مانده است لذا با اعالم مراتب خواهشمندم به هر طريق مقتضی به   کنون بی

وضعيت اين دانشجوی آزادی خواه رسيدگی کرده و مقامات حکومتی ايران را 
 .های قانونی اعمال و تصميمات خويش نماييد متوجه مسئوليت

های ايران  شود که بازديد گزارشگران حقوق بشر از زندان  در خاتمه ياد آور می
های غير قانونی  تواند روشنگر رفتار  و ديدار با زندانيان و خانواده آنان می

 .مأمورين دولتی باشد
  شيرين عبادی

 ٢٠٠٣مدافع حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل در سال 
 ٢٠١٠می  ٢۵برابر با  ١٣٨٩خرداد  ۴
 
 

بيانيه جمعي از دانشجويان داشگاه تهران در پي اعتصاب 
 غذاي مجيد توكلي

 
 :اخبار روز

 
جمعی از دانشجويان دانشگاه تهران در پی اعتصاب غذای مجيد توکلی و در 

اقدام به انتشار بيانيه ای کردن که در آن اعالم داشتند، در صورت  حمايت از وی
سر ننهادن به خواسته های مجيد، ما نيز همپای وی دست به اعتصاب غذا 

 . خواهيم زد و امتحاناتمان تعطيل می کنيم
 :متن کامل اين بيانيه به شرخ زير می باشد

 سيصد گل سرخ، يك گل نصرانی 
 ما را ز سر بريده ميترسانی؟ 

 ما گر ز سر بريده می ترسيديم 
 در محفل عاشقان نمی رقصيديم

در آستانۀ کودتای ننگين اتنخابات ، فشارها بر دانشجويان و دانشگاهی باالخص 
همانان که هيچگاه شهامت خوشنام زيستن . است دانشجويان دربند دوچندان گشته

تر کردند تا  خواهان و دانشجويان سخت ديدند، زندگی را بر آزادی را در خود نمی
بل بر بر جنايات خويش سرپوش نهند و اعمال ننگين ديکتاتور را مخفی نگه 

اکنون نيز در چنگال  فشارها تا آنجا باال گرفت که حتی ترس از آنان که هم. دارند
های مخوف  خويش هستند رعشه بر اندامشان انداخته بطوريکه برخی را به زندان

شهر و پرديس کرج بردند و چندی را عليرغم  و دهشناک گوهردشت و رجايی
در اين . های تنگ و تاريک انفرادی انتقال دادند اتمام براحل دادرسی به سلول

ميان شرف جنبش دانشجويی ايران، آزادۀ دربند، مجيد توکلی تحت فشارهای 
سخت و صدچندان ُعمال ديکتاتور قرار گرفته است و به داليل نامعلوم به سلول 

وی نيز در واکنش به اين اقدام سفاکانه دست به اعتصاب غذای . انفرادی برده شد
 .اش زده و درحال پرپر شدن است خشک و نامحدود برای دستيابی به حقوق َحّقه

دانيم تا در  بار ما دانشجويان دانشگاه تهران بر خود الزم می در اين زمانۀ عسرت
کارانۀ حاکميت و همراهی و همدلی با يار دبستانی  اعتراض به اين اقدام جنايت

دربندمان، فرياد خود را به رسايی شرافت شرف جنبش دانشجويی ايران به گوش 
خواه  ما همچنين به حاکميت تماميت. ملت ايران و تمام آزادگاه جهان برسانيم

های مجيد توکلی و آزادی هرچه  دهيم در صورت عدم توجه به خواسته هشدار می
پای او دست به اعتصاب غذای ادامه دار سراسری در  تر وی، ما نيز هم سريع

دانشگاه تهران خواهيم زد و در صورت عدم شنيدن صدای خويش و تحقق 
مان از حضور در امتحانات سرباز ميزنيم و با عدم حضور خويش بر  خواسته

 .سر امتحانات اعتراض خويش را دوباره اعالم می کنيم
 جمعی از دانشجويان دانشگاه تهران
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 فعال سابق نشريات دانشجويی دانشگاه علم و صنعت –سينا مالکی 
 دانشجوی تعليقی و فعال دانشجويی سابق دانشگاه عالمه -عسل اخوان 
 عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت –علی افشاری 

عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت،  -علی اکبر موسوی خوئينی 
نماينده سابق مجلس شورای اسالمی و دبير کل سابق سازمان دانش آموختگان 

 ايران، ادوار تحکيم وحدت
دبير سابق واحد سياسی انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه صنعتی  -علی عبدی 

 شريف و عضو سابق شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت
 فعال دانشجويی سابق –علی هنری 
 فعال دانشجويی سابق –عمار ملکی 

عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت و نماينده  –فاطمه حقيقت جو 
 سابق مجلس شورای اسالمی

 فعال دانشجويی سابق –کورش صحتی 
 فعال دانشجويی سابق –محمد تهوری 

فعال دانشجويی سابق و عضو سابق شورای مرکزی  –محمد علی توفيقی 
 سازمان مجاهدين انقالب اسالمی

دبير سابق تشکيالت انجمن اسالمی دانشگاه عالمه  -مرتضی اصالحچی 
 طباطبايی

عضو سابق شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت و عضو  -مصطفی خسروی 
 شورای سياست گذاری سازمان دانش آموختگان ايران، ادوار تحکيم وحدت 

 عضو سابق شورای مرکزی جبهه متحد دانشجويی -منوچهر محمدی 
 عضو سابق شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت –مهدی حسين زاده 

عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشگاه علم و  –مهدی روحانی 
 صنعت ايران
سخنگوی کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی و دبير سابق  -ناصح فريدی 

 انجمن دانشگاه تربيت معلم
نائب دبير سابق انجمن اسالمی دانشگاه اميرکبير تهران و  –نريمان مصطفوی 

 قائم مقام فرهنگی دفتر تحکيم وحدت
 فعال دانشجويی سابق دانشگاه تهران –نيلوفر گلکار 
 فعال دانشجويی سابق -نيما راشدان 

 

نامه شيرين عبادي به گزارشگران ويژه شكنجه و بازداشت هاي 
 خودسرانه ي سازمان ملل درباره شرايط دشوار مجيد توكلي

 
 
 
 
 
 
 

شيرين عبادی، با انتشار نامه ای به گزارشگران ويژه ی شکنجه و بازداشت های 
خودسرانه ی سازمال ملل متحد، ايشان را نسبت به شرايط دشوار مجيد توکلی در 

 .زندان آگاه ساخت
 :متن کامل نامه ی مذکور به شرح زير است 
 :نامه به 

 گزارشگر ويژه شکنجه سازمان ملل متحد
 های خود سرانه سازمان ملل متحد گزارشگر ويژه بازداشت

 :رساند  عاليجنابان به استحضار می
به اتهام شرکت در  ١٣٨٨آذر ماه  ١۶مجيد توکلی دانشجوی جوان ايرانی، از 

تجمعات دانشجويی دستگير شد و بيش از چهار ماه او را در سلول انفرادی و در 
از جمله حق  -ترين شرايط و در جايی که از کليه حقوق قانونی خويش سخت

پس از اتمام تحقيقات . محروم مانده بود، زندانی کردند -دسترسی به وکيل
تنبيه شده   که باز جوی امنيتی احساس کرد که به ميزان کافی  مقدماتی و زمانی

 .زندان اوين منتقل کردند  است او را به سلول عمومی
اقامت طوالنی در سلول انفرادی و عدم دسترسی به هوای آزاد باعث بيماری 

های بهداری زندان نيز منعکس است و هم  ريوی مجيد شد که اين امر در پرونده
 .دهند  بر اين امر گواهی می  زندان همگی  های مجيد در سلول عمومی سلولی
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امنيتی از جمله در برزيل، جامائيکا، کلمبيا و مکزيک به ستوه آمدند و معافيت از 
کيفر برای نقض حقوق بشر به دست اياالت متحده در زمينه ضد تروريسم ادامه 

دولت ها در آفريقا مثل گينه و ماداگاسکار پاسخ دگرانديشی را با خشونت . يافت
مفرط و قتل های غيرقانونی دادند، و اتيوپی و اوگاندا وکشورهای ديگر انتقاد را 

 .سرکوب کردند
گروه های مسلح . بی اعتنايی بی رحمانه به غيرنظاميان شاخص درگيری ها بود

و نيروهای دولتی در جمهوری دمکراتيک کنگو، سری النکا و يمن حقوق بين 
در درگيری ها در غزه و جنوب اسرائيل، نيروهای . المللی را زير پا گذاشتند

اسرائيلی و گروه های مسلح فلسطينی غيرنظاميان را برخالف قانون کشتند و 
هزاران نفر از غيرنظاميان در اثر گسترش خشونت به وسيله . زخمی کردند

طالبان در افغانستان و پاکستان در معرض تعدی قرار گرفتند و در عراق و 
زنان و دختران در اکثر . سومالی بار اصلی منازعه ها را به دوش کشيدند

منازعه ها قربانی تجاوز و خشونت های ديگر به دست نيروهای دولتی و گروه 
 .های مسلح شدند

 :روند های ديگر از اين جمله بود
اخراج اجباری توده های مردم از خانه هايشان در آفريقا، به عنوان مثال در • 

 .آنگوال، غنا، کنيا و نيجريه، که اغلب مردم را در ورطه فقر بيشتر فرو برد
گزارش ها در باره خشونت خانگی عليه زنان، تجاوز، تعدی جنسی، و قتل و • 

مثله کردن پس از تجاوز در مکزيک، گواتماال، السالوادور، هندوراس و 
 .جامائيکا رو به افزايش بود

ميليون ها مهاجر در کشورهای آسيا و اقيانوس اطلس از جمله کره جنوبی، • 
 .ژاپن و مالزی با استثمار، خشونت و تعدی روبرو بودند

نژادپرستی، خارجی ـ ترسی و ناشکيبايی در اروپا و آسيای مرکزی به شدت • 
 .افزايش يافت

در خاورميانه و آفريقای شمالی، حمالت گروه های مسلح ـ که بعضی از آنها • 
آشکارا متحدان القاعده بودند ـ در کشورهايی مثل عراق و يمن ناامنی را افزايش 

 .داد
رويدادهای سراسر جهان، با سقوط ميليون ها نفر در ورطه فقر در اثر بحران 
های غذايی، انرژی و مالی، نياز به مقابله با تعدی های تاثيرگذار بر فقر را به 

 .نمايش گذاشتند
دولت ها بايد پاسخگوی تعدی های حقوق بشری باشند که به «: کالديو ُکرُدنه گفت

اجالس سازمان ملل برای بازنگری . فقر دامن می زنند و آن را عميق تر می کنند
اهداف توسعه هزاره در نيويورک، اياالت متحده آمريکا، در سپتامبر امسال 

فرصتی است برای رهبران جهان تا از وعده ها به سوی تعهدات قانونا قابل اجرا 
 ».حرکت کنند

زنان، به ويژه زنان تهی دست، بار اصلی شکست در دستيابی به اين اهداف را 
زن  ٣۵٠٠٠٠مشکالت ناشی از حاملگی به قيمت جان تقريبا . بر دوش کشيده اند

تمام شده و باعث شده مرگ و مير مادران اغلب به طور مستقيم در اثر تبعيض 
جنسيتی، نقض حقوق جنسی و توليد مثل و محروميت از دسترسی به مراقبت 

 .درمانی رخ دهد
دولت ها بايد برابری زنان را ترويج کنند و در صورتی که «: کالديو ُکرُدنه گفت

قصد دارند در دستيابی به اهداف توسعه هزاره پيشرفت داشته باشند به تبعيض 
 ».عليه زنان توجه کنند

را که به عضويت  ٢٠عفو بين الملل در عين حال آن دسته از کشورهای گروه 
کامل دادگاه بين المللی جزايی در نيامده اند ـ اياالت متحده آمريکا، چين، روسيه، 

اجالس . ترکيه، هند، اندونزی و عربستان سعودی ـ فراخواند تا اين کار را بکنند
در کامپاال، ) خرداد ١٠(مه  ٣١بين المللی بازنگری در مورد دادگاه، که در 

اوگاندا، شروع می شود، فرصتی برای دولت ها ايجاد می کند تا تعهدشان به 
 .دادگاه را نشان دهند

به رغم ناکامی ها در تضمين عدالت در سال گذشته، رويدادهای بسياری پيشرفت 
در آمريکای التين، تحقيقات در مورد جنايت . در اين زمينه را به نمايش گذاشتند

هايی که از حمايت قوانين عفو برخوردار شده بودند، دوباره شروع شد و به حکم 
های مهمی در باره رهبران پيشين انجاميد، از جمله به محکوميت رئيس جمهور 
پيشين پرو آلبرتو فوجيموری به خاطر جنايت های عليه بشريت و آخرين رئيس 

تمام . جمهور نظامی آرژانتين، رينالدو بيگونه، به خاطر آدم ربايی و شکنجه
محاکمه های دادگاه ويژه سيرا لئون به استثنای محاکمه رئيس جمهور پيشين 

 .ليبريا چارلز تيلور به سرانجام رسيد
نياز به عدالت ثمربخش جهانی درس اساسی سال گذشته «: کالديو ُکرُدنه گفت

عدالت، انصاف و حقيقت را دراختيار کسانی قرارمی دهد که ازتعدی ها . است
رنج برده اند، از نقض حقوق بشر پيشگيری می کند و سرانجام به ايجاد دنيای 

 ».باثبات تر و امن تری می انجامد

 خأل عدالت در سطح جهان 
 عفو بين الملل  ٢٠١٠گزارش 
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رويدادهای سراسر جهان، به سقوط ميليون ها نفر در ورطه فقر در اثر بحران  •

 ...های غذايی، انرژی و مالی انجاميده است 
عفو بين الملل امروز در ارزيابی ساالنه اش از وضع حقوق بشر در ) لندن(

به رغم سال مهمی که عدالت در سطح بين المللی در پشت : سراسر جهان گفت
 .سر دارد، سياست قدرت منجر به گسترش خأل عدالت در سطح جهان شده است

وضعيت حقوق بشردر : عفو بين الملل ٢٠١٠اين سازمان با انتشار گزارش 
کشور را مستند کرده است، گفت کشورهای قدرتمند  ١۵٠جهان، که تعدی ها در 

با ايستادن بر فراز قانون در زمينه حقوق بشر، با محافظت از متحدانشان در 
برابر انتقاد و دست زدن به اقدام تنها زمانی که از لحاظ سياسی به مصلحت 

 . است، مانع پيشرفت عدالت در سطح بين المللی می شوند
اختناق و بی عدالتی در خأل «: کالديو ُکرُدنه، دبيرکل موقت عفو بين الملل گفت

جهانی عدالت اوج می گيرند و ميليون ها نفر را به تحمل تعدی، ستم و فقر 
 ».محکوم می کنند

دولت ها بايد تضمين کنند که هيچکس باالتر از قانون نباشد و همه در زمينه «
تا زمانی که دولت ها عدالت را تابع . نقض حقوق بشر از عدالت بهره مند باشند

منافع سياسی قرار می دهند، آزادی از ترس و آزادی از نياز به دور ازدسترس 
 ».اکثريت بشريت قرار خواهد داشت

عفو بين الملل دولت ها را فراخواند تا پاسخگويی برای اقداماتشان را تضمين 
کنند، عضويت کامل دادگاه بين المللی جزايی را بپذيرند و امکان پيگرد جرايم را 

عفو بين الملل گفت . بر اساس حقوق بين الملل در همه جای جهان فراهم کنند
، دارای ٢٠کشورهايی که ادعای رهبری برجهان را دارند، از جمله گروه 

 .مسئوليت ويژه ای برای ارائه الگو هستند
حکم بازداشت دادگاه بين المللی جزايی برای رئيس جمهور سودان عمر حسن 

، به خاطر جنايت های عليه بشريت و جنايت های جنگی، ٢٠٠٩البشير در سال 
. نقطه عطفی بود که نشان داد حتا روسای فعلی کشورها فراتر از قانون نيستند
اما، خودداری اتحاديه آفريقا از همکاری، به رغم کابوس خشونت که صدها 

هزار نفر از مردم دارفور را درَنورديده است، مثال شاخصی از قصور دولتی از 
 . دادن اولويت به عدالت در برابر سياست بود

از کار افتادن شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد سری النکا، به رغم 
تعدی های جدی شامل جنايت های جنگی احتمالی هم از سوی نيروهای دولتی و 

هم از سوی نيروهای ببرهای آزاديبخش تاميل االم، گواهی شکست جامعه بين 
در اين بين، توصيه های گزارش . المللی در دست زدن به اقدام در زمان الزم بود

گلدستون شورای حقوق بشر در مورد ضرورت پاسخگويی برای منازعه در 
 .غزه هنوز مورد توجه اسرائيل و حماس قرار نگرفته است

خأل عدالت در سراسر جهان به وجود گستره خطرناکی از اختناق تداوم بخشيده 
تحقيقات عفو بين الملل به ثبت کردن اسناد شکنجه و اذيت و آزارهای ديگر . است

کشور، محدوديت  ۵۵کشور، دادگاه های ناعادالنه در حداقل  ١١١در حداقل 
کشور  ۴٨کشور و حبس زندانيان عقيدتی در حداقل  ٩۶آزادی بيان در حداقل 

 . منجر شده است
سازمان های حقوق بشر و مدافعان حقوق بشر در بسياری از کشورها مورد 

حمله قرار گرفتند و دولت ها از فعاليت آنها جلوگيری کردند يا از حمايت از آنان 
 . سر باز زدند

در خاورميانه و آفريقای شمالی، ناشکيبايی در برابر انتقاد در عربستان سعودی، 
در آسيا، دولت چين . سوريه و تونس و اختناق فزاينده در ايران رويه جاری بود

به چالش در مقابل اقتدار خود با افزايش فشار، بازداشت و آزار مدافعان حقوق 
هزاران نفر از اختناق شديد و فشار اقتصادی در کره . بشر واکنش نشان داد

 .شمالی و ميانمار فرار کردند
فضای موجود برای ابراز نظريات مستقل و جامعه مدنی در بخش هايی از اروپا 

و آسيای مرکزی تنگ تر شد و محدوديت های ناعادالنه ای بر آزادی بيان در 
و ازبکستان ) روسيه سفيد(روسيه، ترکيه، ترکمنستان، آذربايجان، بالروس 

 کشورهای آمريکايی از صدها قتل غيرقانونی به دست نيروهای . برقرار بود
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 گزارش تايمز از فعاليت نيروهای ويژه جاسوسی آمريکا
 آمريكا در تدارك حمله به ايران

 مايکل اوانز -گيلز ويتل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  روزآنالين
منابع دولتی اياالت متحده تأييد می کنند به گروه های نيروی ويژه آمريکا اجازه 

هدف از انجام عمليات ياد شده . داده شده تا به انجام عمليات جاسوسی دست بزنند
اين است که در صورت صدور دستور از سوی باراک اوباما، راه برای انجام 

 . يک حمله نظامی به ايران باز باشد
بر اساس فرمان مخفی نوشته شده از سوی ژنرال ديويد پتراوس، واحدهای 

نظامی برای شناسايی اهداف احتمالی هسته ای و تماس با گروه های مخالف 
وجود چنين فرمانی برای اولين بار درروز گذشته   .دولت، به ايران نفوذ می کنند

 . فاش شده است
در اين مدرک، به نيروهای ويژه اياالت متحده اجازه داده شده در سراسر 

با اين حال، احتمال فعال شدن نيروهای آمريکايی در . پخش شوندخاورميانه 
داخل ايران، بيشترين شانس بی ثبات شدن امنيت منطقه ای را با خود به همراه 

 .می آورد
س، عالی ترين فرمانده آمريکايی در خاورميانه و آسيای مرکزی يوژنرال پترا

، 2007برای اطمينان از موفقيت عمليات افزايش نيروها در داخل عراق در سال 
استفاده از نيروهای  شفرمان وی برای افزاي. به نيروهای ويژه اتکا کرده بود

جهت جمع   و واحدهای رنجری ارتش) Seal( سيل نيروهای ويژه دريايی دلتا، 
آوری اطالعات و اجرای عمليات نظامی، می تواند روابط اياالت متحده با 

متحدانش در منطقه را به خطر بياندازد و در عين حال، به مناقشه مزمن ميان 
 . سرويس اطالعات نظامی آمريکا و سازمان سيا دامن بزند

اين مدرک هفت صفحه ای که به رؤيت نيويورک تايمز رسيده است، هرچند در 
از آن زمان تا کنون، . ماه سپتامبر تهيه شده اما همچنان محرمانه تلقی می شود

ح يمنی لمتخصصان نظامی اياالت متحده که در حال همکاری با نيروهای مس
اين . رهبر القاعده در محدوده خليج فارس را کشته اند 15تن از  6هستند، 

آمريکايی در فورت هود  13عمليات در پی انتشار گزارش های مربوط به قتل 
تگزاس و تالش نافرجام صورت گرفته برای انفجار هواپيمای مسافربری آمريکا 

 . در کريسمس گذشته اجرا شده اند
وس، شمار تيم های عمليات يبه گفته مقامات ارشد، از زمان صدور فرمان پترا

اعتقاد بر اين است که . ويژه اياالت متحده در افغانستان به دو برابر رسيده است
تيم های ياد شده مسؤول اجرای بيش از نيمی از عمليات های نظامی در منطقه 

 . جنگی افغانستان هستند
اعزام نيروهای ويژه به داخل ايران بحث انگيز خواهد بود اما يکی از مأموريت 

های فرماندهی عمليات ويژه اياالت متحده به سرپرستی درياساالر اريک 
اولسون، عمليات شناسايی در داخل هر کشوری است که برای آمريکا يک خطر 

سخنگوی پنتاگون به نشريه تايمز گفت فرماندهان نظامی . محسوب می شود
دارای اين اختيار هستند که در صورت صالحديد، عمليات اطالعاتی را به 

 . مرحله اجرا درآورند
وس يکی از فرماندهان عاليرتبه پنتاگون است که موضوع کار وی، يژنرال پترا

 . طرح نقشه هايی برای نابودسازی زيرساخت های هسته ای ايران است
اين طرح ها : "آنتونی کوردزمن از مرکز مطالعات استراتژيک و بين المللی گفت

هميشه تحت بازنگری جدی قرار می گيرند، زيرا شما با يک تهديد جدی سر و 
 .کار داريد

 تايمز آنالين  :برگرفته از 

  »ترفندي آشكار«توافق تهران : كلينتون
 ها است  براي خالصي از تحريم

 
  :راديو فردا

نامه تهران  ترين واکنش خود به توافق وزير امور خارجه اياالت متحده در تازه
نژاد را  برای مبادله سوخت اتمی جمهوری اسالمی اين طرح دولت محمود احمدی

های شورای  برای خالصی از دور تازه تحريم »ترفندی آشکار«نامناسب و 
 . امنيت سازمان ملل توصيف کرد

شنبه در پکن، پايتخت چين،  هيالری کلينتون، وزير خارجه آمريکا، روز سه
المللی  همچنين به خبرنگاران گفت که نامه جمهوری اسالمی ايران به آژانس بين

های  ای تهران دارای نقائصی است و نگرانی نامه هسته انرژی اتمی درباره توافق
 . کند جامعه جهانی را رفع نمی

گفت که نماينده ايران در آژانس  خانم کلينتون يک روز پس از آن سخن می
های  ای تهران تسليم مقام نامه هسته ای را در تأييد توافق المللی انرژی اتمی نامه بين

 . آژانس کرد
جانبه ايران، ترکيه و برزيل درباره مبادله اورانيوم  نامه سه بر اساس توافق

ای رآکتور تحقيقاتی تهران، قرار بود ايران رسمًا  شده ايران با سوخت هسته غنی
 . نامه آگاه سازد آژانس را از جزئيات اين توافق

ای قرار است جمهوری اسالمی ايران حدود  ماده ١٠نامه  به موجب اين توافق
شده خود را به ترکيه بفرستد و در مقابل  کيلوگرم از اورانيوم کمتر غنی ١٢٠٠

ای مورد نياز رآکتور تحقيقاتی تهران را دريافت  کيلوگرم سوخت هسته ١٢٠آن 
 . کند

به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، وزير خارجه آمريکا يکی از نقائص وارد 
بر طرح مبادله سوخت اتمی برای ايران در خاک ترکيه را اين امر دانسته است 

سازی اورانيوم در خاک  رغم وجود اين طرح بر ادامه غنی چنان به که تهران هم
 . ورزد ايران و در سطحی باال اصرار می

توافق ايران، برزيل و ترکيه تنها به اين دليل صورت «: هيالری کلينتون افزود
] تحريمی[گرفت که شورای امنيت سازمان ملل در آستانه انتشار متن قطعنامه 

  ».ای بود که ما چندين هفته درباره آن مذاکره کرده بوديم تازه
در حالی که وزير خارجه اياالت متحده از پيشرفت در زمينه جزئيات قطعنامه 

ويژه با طرف چينی، خبر داده است، نماينده آمريکا در  تازه عليه تهران، به
چنان  گويد کارشناسانی از کشورهای عضو شورای امنيت هم سازمان ملل نيز می

 . نويس اين قطعنامه هستند در حال کار روی متن پيش
سوزان رايس، نماينده آمريکا در سازمان ملل، در همين زمينه نظرات و 

 »سازنده«پيشنهادهای ديگر اعضای شورای امنيت درباره قطعنامه تازه را 
 . خواند

 
 :تحليل ونگوارديا

 جمهوري اسالمي بمب را براي چه مي خواهد؟
 

 روزآنالين
سازمان ملی امنيتی امريکا، از جمله سازمان  ١۶تعداد  ٢٠٠٧دسامبر  ٣روز 

در اين اسناد با صحت و . سيا، نتايجی را در گزارش های خود به چاپ رساندند
اطمينان نوشته شده بود که ايران قصد دستيابی به بمب اتمی ندارد و برنامه های 

 . خود در اين راستا را به حالت تعليق درآورده است
اين طور بايد فرض کرد که ايران، درست به مانند اسپانيا يا هر کشور ديگری، 
در آن زمان خاطرنشان کرد که هزينه کسب دانش علمی در ساخت بمب اتمی و 

محاسبات مشابهی نيز در . توليد و حفظ آن به صورت عملياتی بسيار باالست
کشورهای آفريقای جنوبی، برزيل و کانادا باعث توقف برنامه های اين کشورها 

با اين حال . البته اکنون شواهدی مبنی بر تغيير عقيده ايران در دست نيست. شد
مشخص است که ايران طی دو نوبت در اواسط قرن گذشته قصد دستيابی قطعی 

 ١٩۵٠اولين تالش ايران در اين زمينه به سال . به اين سالح را داشته است
بازمی گردد، زمانی که اياالت متحده به شاه کمک کرد تا اولين رآکتور هسته ای 

اين درحالی است که چندين کشور اروپايی، ازجمله آلمان و . خود را بسازد
 .به اياالت متحده اضافه شدند ١٩٧٠فرانسه، در سال های 

سرنگون شد، آيت اهللا خمينی برنامه هسته ای  ١٩٧٩زمانی که شاه در سال 
ولی سپس در جنگ با عراق به . بودن ادامه نداد" غيراسالمی"کشور را به دليل 

 .تدريج به اين نتيجه رسيد که بايد در تصميم قبلی اش تجديدنظر کند
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داده اند که اين موضوع امنيت برنامه هاي اتمي برزيل را هم زير سووال خواهد 
 .برد

اين پروژه . برزيل با کمک فرانسه در حال ساخت يک زير دريايي اتمي است
کامال با توافقنامه منع توليد سالح هسته اي سازگار است و به بازرسان آژانس 

اجازه داده شده است که دائما از آن بازديد کنند و ممنوعيت توليد سالح هسته اي 
اما برزيل از امضاي پروتوکل . اخيرا در قانون اساسي برزيل گنجانده شده است

 .مي توانند دفعات بيشتري از پروژه بازديد کنند الحاقي که بر اساس آن بازرسان 
حتي قبل از بازديد آقاي داسيلوا از تهران، لوئيز فليپه رامپريرا، وزير امور 

خارجه سابق برزيل، گفته بود که تالش هاي ديپلماتيک با ايران مي تواند منجر 
درست : "وي در روزنامه او گلوبو نوشت. به شکست هاي بزرگ سياسي شود

مثل کسي است که در حال رد شدن از خيابان پايش را روي پوست موز 
 ".بگذارد

خوزه آلنکار، معاون رئيس جمهور برزيل بعد از امضاي قرار داد بين ايران و 
برزيل گفت که برزيل بايد بتواند بعنوان از سالح اتمي بعنوان وسيله اي براي 

 .شروع بحث استفاده کند
با وجود اين نگراني ها، بسياري از برزيلي ها هم متوجه شده اند که برزيل وارد 

عرصه بين المللي شده است و تبديل به موضوع داغ براي آمريکايي ها شده 
 .است

پرزيدنت لوال به : "پائولو سوترو، مدير برزيلي موسسه وودرو ويلسون، مي گويد
اين انتقاد ها بي اعتنايي کرد و تصميم گرفت که ثابت کند که برزيل به اندازه 

 ".آمريکا حق دارد مانند بازيگران بزرگ اين عرصه وارد گود شود
تالش برزيل براي غلبه بر ايرانيان در اين کشور با استقبال خوبي مواجه نشده 

بعد از اينکه در ماه گذشته وزير اقتصاد برزيل لباس تيم ملي فوتبال برزيل . است
را به آقاي احمدي نژاد تقديم کرد، کلويز روسي، مقاله نويس معتبر نوشت که 
لباس تيم ملي برزيل به خون ايرانيان مخالف دولت که به دست حکومت کشته 

 .شده اند، آغشته شد
اما تعداد ديگري از برزيلي ها به نظر مي رسد که از معاشرت داسيلوا با 

درصد برزيلي ها  48طي يک آمارگيري . رهبران جهان احساس غرور مي کنند
درصد کامال سفر  46دقيقا به ياد ندارند که داسيلوا چکار کرده است؛ در حاليکه 

 .او را به خارج از کشور بياد دارند
اما در مورد روابط با آمريکا . آقاي سوترو و داسيلوا، بقاي خود را بيمه کرده اند

هنوز از ميزان خسارت هاي دوجانبه اي که به اين روابط وارد شده است، "
 ".اطاليي نداريم

 مه 24 نيويورک تايمز: منبع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقاله اي از نيويورک تايمز
 معامله با ايران باعث سلب مشروعيت 

 رئيس جمهور برزيل شده است
 الکسي باريونوو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روزآنالين
زماني که لوال دا سيلوا، رئيس جمهور برزيل به ايران رفت، اميدوار بود تا 

بحران الينحل اتمي ايران را حل کند و اعتباري با عنوان يک دولت مرد بين 
 .المللي کسب کند

اما بعد از اينکه برزيل و ترکيه با ايران قرارداد تبادل اورانيوم را بستند، آقاي 
داسيلوا در بازگشت به خانه با موجي از انتقاد متفکران و نمايندگان مجاس مواجه 

شد که معتقد بودند که اين ماموريت ساده لوحانه يا حتي مغاير با مواضع کشور 
 .بوده است

برخي مي گويند که ايران از او بعنوان راهي براي وقت کشي استفاده کرده است 
برخي ديگر مي گويند که او رابطه . تا بتواند با فراغ بال سالح اتمي بسازد

برزيل و آمريکا را خراب کرده است بطوريکه برنامه هاي اتمي برزيل هم از 
 .اين پس مورد بازرسي بيشتر بارزسان قرار خواهد گرفت

کاري که قرار بود دست آورد مهم آقاي داسيلوا بعنوان رئيس جمهور کشوري که 
در حال ورود به عرصه جهاني است، باشد تبديل شد به قدمي اشتباه که 

 .مشروعيت اين رئيس جمهور محبوب را زير سووال مي برد
اگر با ديد : "آموري د سوزا، تحليلگر سياسي در ريو دو ژانيرو، مي گويد
در اين بازي اگر . بزگوارانه نگاه کنيم بايد بگوييم که اين عمل ساده لوحانه بود

 ".انگ ساده لوح بخوري، نشان مي دهد که يک سياستمدار درجه سه هستي
برزيل و ترکيه کمک کردند تا ايران وارد معامله اي بشود که بر مبناي آن 

اورانيوم نيمه غني سازي شده اش را به بيرون از کشور بفرستد و در مقابل 
. سوخت هسته اي دريافت کند که اين پشنهاد در ماه اکتبر توسط ايران رد شده بود

اما مقامات ايراني بعد از رد کردن آن پيشنهاد اعالم کردند که به غني سازي 
 .اورانيوم ادامه خواهند داد

مقامامات برزيل اعالم کردند که از اين اضهارات غافلگير شده اند و اينکه 
 .واسطه مسائل داخلي ايران شده اند را رد کردند

آمريکا بالفاصله اين معامله را رد کرد و از آن بعنوان روشي براي وقت کشي 
ياد کرد و هر پنج عضو دائمي شوراي امنيت سازمان ملل هم توافق کردند تا 

 .پيشنويس تحريم هاي تازه عليه ايران را تهيه کنند
مي کنند و سلسو   اما مقامات برزيل همچنان با شجاعت از اين توافقنامه دفاع

اتفاقات زيادي هنوز بايد : "آموريم، وزير امور خارجه برزيل روز جمعه گفت
 ".بسيار دشوار است اما همچنان راهي در مقابل ما گشوده شده است. بيافتد

علي اصغر سلطانيه، سفير ايران در آژانس بين المللي انرژي هسته اي اعالم 
او . کرد که کشورش روز دوشنبه آژانس را از توافقنامه هسته اي آگاه کرده است

ما انتظار داريم از دور مقابله به همکاري برگرديم : "در مصاحبه اي اعالم کرد
 ".و به پاي ميز مذاکره بازگرديم

يکي از . مقامات برزيلي پاسخ منفي آمريکايي ها را دورويي تفسير کردند
مشاوران آقاي داسيلوا روز دوشنبه گفت که در روزهاي قبل از آغاز سفر وي به 

ايران، آقاي اوباما نامه اي به داسيلوا نوشت و به نکات مختلفي اشاره کرد که 
 .منجر به اين توافقنامه شد

بان کي مون، دبيرکل سازمان ملل روز دوشنبه گفت که ممکن است حرکت ايران 
براي امضاي توافقنامه با برزيل و ترکيه ممکن است منجر به آغاز مذاکرات 

 .اما مشکل اصلي اين است که هر دو طرف نسبت به هم بی اعتماد هستند. بشود
تحليلگران سياسي معتقدند که اگر قدرت هاي غرب به بي اعتنايي خود به اين                       
 توافقنامه ادامه بدهند، عواقب آن براي اعتبار برزيل سنگين خواهد بود و هشدار 
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يک هنرمند بدکاره از يک کارگردان «: است  نويس وطن امروز افزوده سرمقاله
لشکر فيلم مخفی و دروغ خود درباره  خائن و دروغ پرداز که برای تشکيل سياهی

رسوايی از . کند انتخابات، دست به دامان الوات و باجگيران شده بود، حمايت می
 «.مبارکتان باشد! اين بيشتر؟

 
 ها به انتشار ليست ميلياردرها واکنش

ذهنيت منفی به «روزنامه دنيای اقتصاد در سرمقاله امروز خود با عنوان 
 .در خصوص وضعيت توليد ثروت در جامعه ايران است »ميلياردرها، چرا؟

در برخی از کشورهای جهان از جمله در ايران، «: است در اين سرمقاله آمده
اطالعات و آمار مرتبط با بيشترين توليدکنندگان ثروت و درآمد به داليل گوناگون 

نفره از فعاالن  ٣٠انتشار يک فهرست . شود آوری شود؛ اما منتشر نمی شايد جمع
اقتصادی تحت عنوان ميلياردرهای ايران توسط يک سايت اينترنتی داخلی، 

 «.های متفاوتی داشت بازتاب
ويژه پس از  های پيشين به در دهه«: است نويس دنيای اقتصاد افزوده سرمقاله

هايی  ها و شخصيت های سياسی غالب و جمعيت پيروزی انقالب اسالمی، جريان
گرايان ناميد، فضای تبليغاتی سهمگينی عليه  توان آنها را در زمره چپ که می

صاحبان سرمايه ايجاد کردند و با ايجاد القائات منفی در ذهنيت شهروندان، 
 «.توليدکنندگان ثروت از مقبوليت دور شدند

ساختار توزيع قدرت در ايران ميان نهاد دولت و «: به نوشته اين سرمقاله
ای است که سهم  گونه ها و بخش خصوصی به نهادهای مدنی شامل خانواده

. است  ها همواره بيشتر و اصوال غيرقابل مقايسه با سهم نهادهای مدنی بوده دولت
گذاری و صاحبان  است، کارآفرينان و متقاضيان سرمايه  اين وضعيت موجب شده

سرمايه در ايران بدون تعامل با دولت نتوانند يا به سختی بتوانند فعاليت مستقل 
 «.داشته باشند

کاش روزی برسد توليد ثروت و درآمد جامعه به «: است اين سرمقاله ادامه داده
ويژه از سوی کارآفرينان برای شهروندان ايرانی نيز يک فضيلت باشد و کسانی 

توانند  شکنی و بدون پيوند با منابع عمومی جامعه توانسته و می که بدون قانون
 «.کارآمدی نشان داده و ثروتمند شوند، در جامعه مورد احترام باشند

 

 «الملل در اين روزها تصادفي نيست انتشار گزارش عفو بين
  
 
 
 
 
 

 :دويچه وله
گويد  المللی جوامع حقوق بشر می دکتر الهيجی نايب رئيس فدراسيون بين

درروزهای آينده شورای حقوق بشر سازمان ملل رسيدگی به پرونده ايران را 
الملل نيز در همين راستا  به اعتقاد وی انتشار گزارش عفو بين. آغازخواهد کرد

 .صورت گرفته است
ترين  الملل در گزارش ساالنه خود ايران را يکی از بدنام سازمان عفو بين 

دکتر عبدالکريم الهيجی نايب رئيس . کشورها در زمينه حقوق بشر خوانده است
گويد در روزهای آتی قرار است  المللی جوامع حقوق بشر می فدراسيون بين

اين . پرونده ايران در شورای حقوق بشر سازمان ملل مورد بررسی قرار گيرد
تواند بر روند رسيدگی به  الملل می حقوقدان معتقد است انتشار گزارش عفو بين

 .پرونده ايران در اين شورا تاثير بگذارد
دکتر الهيجی همچنين از آغاز به کار کمپينی برای آزادی تمامی زندانيان  

ی وی اين کمپين، کاری مشترک بين  به گفنه. دهد عقيدتی در ايران خبر می
 .لمللی جوامع حقوق بشر و سازمان گزارشگران حقوق بشر است ا فدراسيون بين

ی دکتر الهيجی، هدف اين کمپين جلب توجه جهانی به خصوص به  به گفته 
نفره از زندانيان  ۴٠٠ما يک ليست «: گويد او می. زندانيان گمنام سياسی است

دانيم که اين تعداد خيلی بيش از اينها و  عقيدتی در اختيار داريم ولی متاسفانه می
 .»نفر است ولی اسامی دقيق بقيه در اختيار ما نيست ٨٠٠حدود 

کند که ليست تهيه شده از زندانيان سياسی تنها شامل  دکتر الهيجی اضافه می 
تر مثل صادق کبودوند،  شود بلکه زندانيان قديمی زندانيان پس از انتخابات نمی

 .گيرد زينب بايزيدی و منصور اسانلو را هم در بر می
اين کمپين روز دوشنبه آينده دهم خرداد ماه با همکاری شهرداری پاريس آغاز  

خرداد، سالگرد انتخابات رياست جمهوری ادامه خواهد  ٢٢خواهد شد و تا روز 
 .داشت

  :نژاد مشاور ارشد امور خارجه روسيه خطاب به محمود احمدی
 توان بر سر قدرت ماند نمي »فريبي سياسي عوام«با 

 
 
 
 
 

 :راديوزمانه
نژاد از مواضع روسيه در قبال  چند ساعت پس از انتقاد شديد محمود احمدی

ای ايران، مشاور ارشد سياست خارجی روسيه، رئيس دولت دهم را  پرونده هسته
 .متهم کرد »فريبی سياسی عوام»به 

نژاد روز گذشته، چهارشنبه در يک سخنرانی در کرمان در جنوب  محمود احمدی
 «دشمنان تاريخی«شرقی ايران، به رهبران کرملين هشدار داد مراقب باشند به 

مردم ايران تبديل نشوند و اظهار داشت که رئيس جمهور روسيه بايد در اظهار 
 «.ساز ايران تأمل بيشتری بکند ملت بزرگ و تمدن«نظر درباره 

ترين رايزن امور  به گزارش خبرگزاری رويترز، سرگئی پريخودکو، بلندپايه
نژاد واکنش نشان  خارجه کرملين روز چهارشنبه به اين سخنان محمود احمدی

 .داد
 :ای که توسط سخنگوی کاخ کرملين خوانده شد گفت آقای پريخودکو، در بيانيه

تاريخ . فريبی سياسی بر سر قدرت بماند کس تاکنون نتوانسته با عوام هيچ»
 «.هزارساله ايران خود گواه اين است

های روسی خواسته بود تا مشخص کنند که  چنين از مقام نژاد هم محمود احمدی
 «.که دنبال چيز ديگری هستند آيا دوست و در کنار ايران هستند يا اين»

 :نويسد بيانيه کاخ کرملين در واکنش به اين گفته می
موضع ما يک . انديشد فدراسيون روسيه به منافع درازمدت مملکت خود می»

دهنده منافع تمامی مردم روسيه بزرگ  اين موضع بازتاب: موضع روسی است
 «.تواند موضعی طرفدار آمريکا باشد و نه موضعی طرفدار ايران است و نه می

های ارشد ايران و روسيه شديدترين تنش از اين نوع  اين تنش لفظی ميان مقام
 .های اخير است ميان دو کشور طی دهه

پيمانانش جهت  روسيه که پيش از اين رغبتی به همراهی با اياالت متحده و هم
ای آن کشور نداشت، از چندی  ها عليه ايران بر سر برنامه هسته افزودن بر تحريم

 .است تر به مواضع غرب در اين زمينه اتخاذ کرده پيش مواضعی نزديک
آقای پريخودکو در بيانيه خود به طور آشکار در اين مورد به سرزنش مقامات 

 :جمهوری اسالمی پرداخته و نوشت
گری سياسی، فقدان شفافيت، و يا نداشتن  ناپذير، افراط بينی هرگونه کار پيش»

ها که بر روی تمامی جامعه جهانی تأثير بگذارد و باعث  گيری تداوم در تصميم
 «.نگرانی جامعه جهانی بشود برای ما ناپذيرفتنی است

 :وی افزود
کنند اين  هايی که دارند االن به اسم مردم خردمند ايران صحبت می خوبست آن»

 «.موضوع را به خاطر بسپارند
 

 هاي صبح هاي روزنامه برگزيده سرمقاله
 :راديوزمانه

 
 حمايت بينوش از جعفر پناهی

به  »مبارکتان باشد«روزنامه وطن امروز در سرمقاله امروز خود با عنوان 
های ايرانی به بازی ژوليت بينوش، هنرپيشه فرانسوی در جديدترين  توجه رسانه

 .است  فيلم عباس کيارستمی پرداخته
ای به ژوليت  ماجرای عالقه وافر مطبوعات زنجيره«: خوانيم در اين سرمقاله می

تواند  توان به همين سادگی ناديده گرفت چراکه در عين حال می بينوش را نمی
 «.تبعات بسيار خطرناکی به دنبال داشته باشد

های فعال  کند که روزنامه وقتی بيننده ايرانی مشاهده می«: به نوشته اين سرمقاله
در نظام دينی جمهوری اسالمی هنرپيشه نقش نخست زن يک فيلم مستهجن را 

توان منتظر برخی وارونه  دهند چگونه می بدين شکل مورد لطف قرار می
 «ها در برخی مسائل نبود؟ فهمی

شود که دوست آقای  ماجرا زمانی جالب می«: است  در ادامه اين سرمقاله آمده
 - کيارستمی در جشنواره کن اقدام به حمايت از جعفر پناهی کارگردان متخلف

کند و اين حمايت زنجيره  می -ای و مخالفان نظام های زنجيره مورد عالقه رسانه
 «.شود که گفته شد آورد و حکايت همان می ها را بسيار سر ذوق می ای
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 انتقال كوهيار گودرزي و مجيد توكلي به بيمارستان 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :راديو زمانه
کوهيار گودرزی و مجيد توکلی، دو زندانی سياسی که در زندان دست به 

اند، امروز به دليل وخامت وضعيت جسمانی به بيمارستان  اعتصاب غذا زده
 .منتقل شدند

وگو با راديو زمانه از بيهوش شدن فرزندش بر  مادر کوهيار گودرزی در گفت
 .اثر اعتصاب غذا و انتقال وی به بهداری اوين خبر داد

امروز وقتی برای مالقات با کوهيار به اوين رفتم، به من گفتند که او «: وی گفت
ها در تماس تلفنی خبر  به انفرادی منتقل شده و مالقات ندارد، اما يکی از زندانی

 «.انتقال کوهيار به بهداری اوين را به من داد
وگو با راديو زمانه از بيهوش شدن فرزندش بر  مادر کوهيار گودرزی در گفت

 اثر اعتصاب غذا و انتقال وی به بهداری اوين خبر داد
برادر مجيد توکلی نيز به زمانه گفت که يکی از دوستان برادرش در تماس تلفنی 
از داخل زندان خبر داده که مجيد توکلی قدرت تکلم را از دست داده و به بهداری 

 .است  اوين منتقل شده
آذر ماه گذشته  ٢٩کوهيار گودرزی، عضو کميته گزارشگران حقوق بشر 

ارديبهشت در اعتراض به انتقالش به بند انفرادی  ٣٠وی از تاريخ . بازداشت شد
 .است دست به اعتصاب غذا زده 

اوين بازداشت بود، در  ٣۵٠اين دانشجوی زندانی که پيش از آن در بند عمومی 
وی . است منتقل شده ٢۴٠های انفرادی بند  پی اعتراض به رئيس اين بند به سلول

 .است اش نداشته  گونه تماس تلفنی با خانواده در دو هفته اخير هيچ
به اتهام شرکت  ١٣٨٨آذر ماه  ١۶مجيد توکلی، فعال سرشناس دانشجويی نيز که 

در تجمعات دانشجويی دستگير شد، در اعتراض به انتقالش به سلول انفرادی 
 .برد به سر می »ای کننده نگران«دست به اعتصاب غذا زده است و در شرايط 

های خالف  وضعيت نابسامان زندان و اعمال محدوديت«وی به دليل اعتراض به 
از تاريخ دوم خرداد ماه جاری دوباره به سلول  »قانون در حق زندانيان سياسی

 .است  انفرادی منتقل شده
به گفته برادر اين فعال دانشجويی، خانواده وی در طول شش ماه بازداشتش فقط 

 .اند دقيقه موفق به مالقات با وی شده ١٠دو بار و هر بار به مدت 
گويد تا  مادر مجيد توکلی نيز در روزهای گذشته دست به اعتصاب غذا زده و می

زمان انتقال فرزندش به بند عمومی و دسترسی وی به پزشک، دارو، تلفن، وکيل 
 .دهد و خانواده به اعتصاب غذايش ادامه می

ای به گزارشگر ويژه  شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل در نامه
های خودسرانه سازمان ملل متحد، خواستار رسيدگی به وضعيت مجيد  بازداشت

 .است توکلی شده 
برادر مجيد توکلی به زمانه گفت که يکی از دوستان برادرش در تماس تلفنی از 

داخل زندان خبر داده که مجيد توکلی قدرت تکلم را از دست داده و به بهداری 
 است  اوين منتقل شده

های بستگان و دوستان  که تاکنون تمامی تالش اين وکيل دادگستری با بيان اين
های  نتيجه مانده از گزارشگر ويژه بازداشت های آنان بی مجيد و دادخواهی

به هر طريق مقتضی به وضعيت «: است خودسرانه سازمان ملل متحد خواسته
خواه رسيدگی کرده و مقامات حکومتی ايران را متوجه  اين دانشجوی آزادی

 «.های قانونی اعمال و تصميمات خويش نمائيد مسئوليت
های ايران و  گويد که بازديد گزارشگران حقوق بشر از زندان شيرين عبادی می

 «رفتارهای غير قانونی«تواند روشنگر  ديدار با زندانيان و خانواده آنان می
  .مأموران دولتی باشد
، فعال حقوق بشر نيز در اعتراض به )بابک خرمدين(حسين رونقی ملکی 

در اعتصاب غذا به  »اش وضعيت بد جسمانی و عدم رسيدگی قانونی به پرونده«
 .برد سر می
ماه سال گذشته بازداشت شده، از  شود اين زندانی سياسی که در دی گفته می

برد و رسيدگی پزشکی در مورد بيماری  ناراحتی کليه در زندان به شدت رنج می
 .گيرد وی صورت نمی

  :مهدی کروبی
 «كرد گونه برخورد نمي شاه با مردم اين»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :راديو زمانه
بار  های خشونت مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت، با انتقاد از برخورد

دولتی با معترضان به نتيجه انتخابات گفت حکومت محمدرضا شاه پهلوی با 
 .کرد گونه برخورد نمی مردم اين

آميز  های خشونت سايت جرس افزود از برخورد آقای کروبی در گفتگو با وب
است و معتقد است بايد اين نوع  »متاثر و شرمگين«جمهوری اسالمی با مردم 

 .ها پايان يابد برخورد
های جمهوری  اسفند ماه سال گذشته نيز از مقام ٢۶دبيرکل حزب اعتماد ملی، 

اسالمی پرسيده بود منطق آنها در منتسب کردن مخالفان به بيگانگان، چه تفاوتی 
 با منطق شاه سابق ايران دارد؟

سی به  بی وی پرسيده بود چرا مسئوالن جمهوری اسالمی، آن زمان که بی
گرفتند، اما حاال منتقد و مخالف آن  ، به آن اشکالی نمی»کرد انقالب کمک می»

 اند؟ شده
های  خواندن خشونت »ناپذير وصف«ای با  ماه نيز در اطالعيه کروبی هفتم دی

 .را نگاه داشت »حرمت عاشورا«روز عاشورا اعالم کرده بود حتی شاه هم 
 «جنبش سبز زنده است»

يافته حکومت  های سازمان مهدی کروبی در بخش ديگری از اين گفتگو به تالش
اهللا خمينی اشاره کرد و آن را نشانه  برای برگزاری مراسم سالگرد درگذشت آيت

 .زنده بودن جنبش سبز دانست
ها نشان از زنده بودن  ها و نمايشگاه تدابير امنيتی شديد در مراسم«: کروبی گفت
دهنده زنده  اينکه برخی سالگردها را نگذاشتند برگزار شود، نشان. جنبش دارد

 «.بودن جنبش است
حرکت . حرکت ما يک حرکت مدنيست« : دبيرکل حزب اعتماد ملی اظهار داشت

 «.آميز و مسلحانه نيست و جنبش ما يک حرکت خشونت
قدر اين جريان حاکم سخيف و ترسو شده است که از کسانی که به ديدار من  آن»
 «گيرند که ديگر نبايد به ديدار کروبی برويد آيند تعهد کتبی می می

قدر اين جريان حاکم سخيف و ترسو شده است که از  آن«: وی در عين حال افزود
گيرند که ديگر نبايد به ديدار کروبی  آيند تعهد کتبی می کسانی که به ديدار من می

 «.برويد
کروبی بارديگر نظام جمهوری اسالمی را به قايقی تشبيه کرد که سرنشينان آن 

 «.خواهند صرفا حکومت را برای خودشان و منافع خودشان می»
يک عده قليلی مديريت کشور را در دست «به گفته اين رهبر مخالفان دولت، 

اند و به دليل اينکه توانايی و قدرت اداره کشور را ندارند، سعی در اعمال  گرفته
 «.کنند فشار بر مردم دارند و فشارها را بيشتر می

اين جريان حاکم به دليل اينکه پايگاه مردمی «: کروبی همچنين اظهار داشت
خواهد روز به روز با اعمال فشار بر مردم برای خود وجاهت پيدا  ندارد، می

 «.کنند
 توصيه به ايرانيان خارج کشور

اين رهبر مخالفان دولت در بخش ديگری از گفتگوی خود به ايرانيان ساکن 
 .خارج توصيه کرد شرايط داخل ايران را در نظر داشته باشند

هايی که در خارج از کشور  متاسفانه گاهی برخی تندروی«: آقای کروبی افزود
 «.شود ها وارد می گيرد، فشارش بر داخلی صورت می

ايرانيان  «تند«به گفته دبيرکل حزب اعتماد ملی، جمهوری اسالمی از اقدامات 
 .کند های داخل استفاده می خارج کشور به عنوان ابزاری در جهت فشار بر نيرو

باشند که تالش  »ها نفوذی«وی همچنين توصيه کرد که معترضان بايد مراقب 
آويزی به جريان حاکم در سرکوب  با دادن شعارهای بسيار تند، دست«کنند  می

 .بدهند »جنبش مردمی



9 

 1389خرداد ماه   6

همسر فرهاد وکيلی در گفتگو با گزارشگر هرانا زمان آخرين مراجعه شان به 
تهران را اواخر هفته ی گذشته اعالم کرده است که مسئوالن به ايشان گفته اند 

 .حدود بيست روز ديگر وضعيت را مشخص می کنند
استنباط خانم وکيلی اين است که به دليل فضای ملتهب کردستان و باتوجه به 

اينکه سالگرد اعتراضات مردمی به نتايج دهمين دوره ی رياست جمهوری در 
 .پيش است، مسئوالن اجساد را تحويل نمی دهند

وی معتقد است همسرش را همان طور که مخفيانه اعدام کرده اند، مخفيانه نيز 
 .در تهران دفن کرده اند

حتی از پيکر بی جان فرهاد و دوستانش نيز هم چون : خانم وکيلی در ادامه گفت
زمان زنده بودن در هراس اند، وگرنه، نه اعدامشان می کردند و نه اين چنين در 

 .تحويل اجساد کارشکنی می شد
در همين زمينه خليل بهراميان وکيل فرزاد کمانگر، مهدی اسالميان و شيرين علم 

ای از راه " درخواست نامه"هولی به گزارشگر هرانا گفته است که بر اساس 
 .قانونی خواستار تحويل هرچه سريع تر جسد موکالنش شده است

وی معتقد است، نمايندگان کرد نيز در اين زمينه تالش خودشان را کرده اند و از 
مسئوالن خواسته اند که اجساد را تحويل خانواده ها دهند؛ هرچند که تاکنون چنين 

 .نشده است
اين وکيل پايه يک دادگستری نسبت به اينکه اجساد اعدام شدگان نوزده اری 

 .بهشت به صورت مخفيانه دفن نشده باشند، ترديد دارد
آقای بهراميان با صدايی محزون در آخرين لحظات اين گفتگو برای گزارشگر 

: و ادامه می دهد!" خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند: "هرانا شعری می خواند
اتفاقی که نبايد می افتاد متاسفانه رخ داده و ديگر تحويل دادن يا ندادن اجساد 

 .آنچنان مشکلی را حل نمی کند
 

گزارشی از آخرين وضعيت پرونده ی محمد نادری پور، دانشجوی 
 جان باخته

 
 
 
 

 :خبرگزاری هرانا
محمد نادري پور، دانشجوي رشته مهندسي عمران دانشكده مهندسي سيرجان 

وابسته به دانشگاه باهنر آرمان، و رييس شاخه دانشجويي ستاد انتخاباتي 
ميرحسين موسوي در شهرستان سيرجان، به طرز مشکوکی در تابستان سال 

گذشته به قتل رسيد و علی رغم رسانه ای شدن خبر مرگ وی پس از گذشت يک 
ماه از مرگ اين فعال دانشجويی، واکنشی از سوی مقامات دولتی در اين 

  .خصوص انجام نگرفت
حضور نيروهای امنيتی در حين برگزاری مراسم ختم و فشار بر خانواده مقتول 

برای دفن فوری جسد از جمله مواردی است که در آن تشابه زيادی به مراسم ختم 
ساير جانباختگان معترض به نتيجه انتخابات ديده می شود که شائبه يک قتل 

 .سياسی را دامن می زند
با اين حال و پس از گذشت ماه ها از قتل اين دانشجو دادستانی سيرجان در 
گفتگويی اعالم کرد که قتل اين دانشجو نه با انگيزه سياسی بلکه با انگيزه 

 .شخصی انجام گرفته است
فرج اهللا کارگر دادستان سيرجان برای شفاف سازی اين پرونده مدعی شده است 

تن را بازداشت کرده اند و هر سه با اعتراف به قتل  3که در پيگيری پرونده 
 .اعالم داشته اند که در قتل اين دانشجو دخيل بوده اند

پس از يک سري کارهاي پليسي، قضايي و : "وی در تشريح پيگيری پرونده گفت
اطالعاتي، سه نفر متهم در اين رابطه دستگير شد که يک نفر از آنها به جرم قتل 

به دليل ارتباط درسي وي با يک ) محمد نادري(به خاطر کينه جويي از مقتول 
 ".دختر دانشجو، اعتراف کرد

دو متهم ديگر نيز که يک زن و يک مرد : "دادستان سيرجان خاطر نشان کرد
 ".هستند به جرم پنهان کردن موضوع و حمل جنازه در زندان به سر مي برند

پرونده سازی بر عليه فعالين سياسی و برگزاری دادگاه های نمايشی برای ايشان، 
ارتباط دادن ساير فعالين سياسی بازداشت شده در پيش از انتخابات تحت عناوين 

از جمله ...اغتشاشگر و آشوبگر و صدور احکامی چون اعدام برای ايشان و
مورادی است که در يک سال گذشته بيش از پيش روند دادرسی و رسيدگی 

عادالنه به پرونده متهمين را از سوی قوه قضائيه زير سوال برده است و اين امر 
تاثير مستقيم در بی اعتمادی عمومی نسبت به اظهارات مقامات قضايی دارد که 

 .در پرونده اين فعال دانشجويی نيز از موراد تاثير گذار است

 اعتراض ،بازداشت، مجازات
 

کوهيار گودرزی، فعال حقوق بشر در اثر اعتصاب غذا در سلول 
  .انفرادی به بهداری زندان اوين منتقل شد

 
 
 
 
 
 
 

 :رهانا
آذر ماه بازداشت      ٢٩دانشجوی اخراجی دانشگاه صنعتی شريف که از تاريخ                 

های انفرادی زندان اوين منتقل شده بود، در اثر تداوم              شده و چندی پيش به سلول      
 .اکنون زير سرم قرار دارد اعتصاب غذا به بهداری زندان منتقل شده است و هم

: پروين مخترع، مادر کوهيار گودرزی در اين خصوص به خبرنگار رهانا گفت             
ی   امروز که برای مالقات وی به زندان مراجعه کرده بودم مسئوالن به من اجازه              
 .مالقات ندادند و گفتند تا زمانی که در سلول انفرادی است، حق مالقات ندارد

های کوهيار    تماس:  چنين در خصوص قطع تماس فرزندش با خانواده گفت           وی هم 
 .روز پيش با ما قطع شده و هيچ اطالعی از وضعيت وی نداريم ١۵از حدود 

گشتم فردی از زندان با        امروز زمانی که از زندان برمی       :  مخترع در ادامه گفت    
هوش شده است را      من تماس گرفت و گفت که کوهيار که در اثر اعتصاب غذا بی            

 .اند به بهداری زندان اوين منتقل کرده
يی را برای         نامه:  وی از حضور خود در دادستانی تهران خبر داد و گفت                         

ی مالقات با فرزندم را داشته باشم اما اين مالقات              دادستانی نوشته بودم که اجازه     
 .يی نداده است تا کنون هيچ نتيجه

مادر کوهيار گودرزی در پايان با انتفاد از برخورد ماموران امنيتی با زندانيان                   
ها   اند که مجبور به اعتصاب غذا در زندان         فرزندان ما مگر چه گناهی کرده     :  گفت
های انفرادی زندان اوين  ايم که به سلول مان را بزرگ نکرده شوند؟ ما فرزندان می

 .جا گرسنه و تشنه بمانند منتقل شوند و در آن
ارديبهشت   ٣٠کوهيار گودرزی عضو کميته گزارشگران حقوق بشر، در تاريخ            

های انفرادی    زندان اوين به سلول      ٣۵٠ماه به دليل اعتراض به رئيس اندرزگاه           
 .منتقل شده است ٢۴٠بند 

چنين مجيد توکلی،      نويس و فعال حقوق بشر و هم             حسين رونقی ملکی، وبالگ     
های    جويی نيز در پنجمين روز از اعتصاب غذای خود در سلول                         فعال دانش  

 .برند انفرادی زندان اوين به سر می
 

هرانا؛ تداوم کارشکنی مسئوالن در تحويل اجساد اعدام شدگان 
 نوزده اردی بهشت

 
 
 
 
 
 

 : خبرگزاری هرانا
اردی بهشت ماه پنج  19امنيتی سحرگاه يکشنبه  -پس از اينکه دستگاه قضايی

زندانی سياسی به نام های فرزاد کمانگر، مهدی اسالميان، شيرين علم هولی، 
علی حيدريان و فرهاد وکيلی را بدون اطالع خانواده و وکيل اعدام کرد، اکنون و 

بعد از گذشت قريب به بيست روز، هم چنان از تحويل اجساد ايشان ممانعت به 
 .عمل می آورد

اين روند تاجايی است که خانواده ی اعدام شدگان نوزده اردی بهشت حتی اجازه 
 .ی برگزاری مراسم سوگواری برای عزيزانشان را نيز نداشته اند

  
چند تن از نمايندگان مجلس با درخواست از ايشان جهت آرام کردن فضا، مانع از 

 .برگزاری تجمع توسط ايشان شدند
به گفته ی همسر فرهاد وکيلی پيگيری های ايشان برای تحويل گرفتن جسد 
 .تاکنون بی نتيجه بوده و مسئوالن هربار پاسخی متفاوت به آن ها می دهند
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 پنج زندانی، در زندان رشت به دار آويخته شدند
 

 :خبرگزاری هرانا 
خردادماه، پنج زندانی توسط دستگاه قضايی در  3سحرگاه روز دوشنبه مورخ 

 .زندان رشت اعدام شدند
به گزارش فعالين حقوق بشر و دموکراسی، اين پنج تن که يکی از آن ها زن 

  .بوده، در پشت بهداری زندان رشت به دار آويخته شدند
 .هنوز از هويت و علت اعدام شدگان خبری در دست نيست

گفتنی است علی رغم اينکه چند روز از اعدام اين پنج نفر می گذرد، اما قوه 
قضائيه و رسانه های دولتی در برابر اين اعدام ها سکوت پيشه کرده اند و از 

 .نفر خوداری می کنند 5انتشار خبر اعدام اين 
 

تجمع سکوت صدها دانشجوی دانشگاه های فردوسی و آزاد مشهد 
 در سالگرد دوم خرداد

 :خبرگزاری هرانا 
در پی فراخوان دانشجويان سبز دانشگاه های آزاد و فردوسی مشهد برای تجمع 

سکوت در اين دانشگاه ها ، تجمع سکوت در سالگرد دوم خرداد در دراين دو 
 .دانشگاه برگزار شد

به گزارش دانشجونيوز، صدها تن از دانشجويان دانشگاه های آزاد مشهد و 
  .فردوسی در اين تجمعات در صحن اين دو دانشگاه شرکت کردند

دانشجويان دانشگاه آزاد مشهد طبق قرار قبلی مقابل ساختمان سلف سرويس اين 
 .دانشگاه متحصن شدند

گفتنی است دانشجويان در اين تجمع که با سکوت کامل برگزار شد، با در دست 
داشتن پالکاردها و نماد های سبز از جنبش سبز و آقايان موسوی و کروبی 

 .حمايت کردند
در پايان اين تجمع دو ساعته رئيس و تعدادی از کارکنان حراست دانشگاه ازاد 

 .مشهد دانشجويان را به برخورد انضباطی تهديد نمودند
همچنين گفتنی است صدها تن از دانشجويان دانشگاه فردوسی مشهد نيز در 

سالگرد دوم خرداد و در اعتراض به تفکيک جنسيتی و بی حرمتی به دانشجويان 
 .تجمع اعتراضی برگزار کردند

از   صدها تن از دانشجويان اين دانشگاه با حضور در مقابل دانشکده مهندسی
 .عصر يکشنبه دوم خرداد در اين تجمع شرکت کردند 3تا  12ساعت 

هم چنين در چند مورد بين دانشجويان معترض و بسيجی ها درگيری لفظی پيش 
 .آمد که با خويشتن داری سبزها از وقوع درگيری جلوگيری شد

شايان ذکر است در حاشيه مراسم يکی از بسيجی با اين ادعا که ما در به هم زدن 
 مراسم های شما تخصص داريم سعی در تحريک دانشجويان داشت که ناکام ماند

 
 بازداشت محمد فيض، دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد

 
 
 

 
 
 
 

 :خبرگزاری هرانا 
محمد فيض يکی از دانشجويان دانشکده فنی دانشگاه فردوسی مشهد، پس از پايان  
تجمع روز دوم خرداد دانشجويان دانشگاه فردوسی توسط نهادهای امنيتی                              

 .بازداشت شد
به گزارش دانشجونيوز، از زمان دستگيری محمد فيض تاکنون، وی هيچ تماسی              

  .با خانواده اش نداشته است
هم اکنون خانواده اين فعال دانشجويی در بی خبری کامل از وضعيت فرزندشان                

 .به سر ميبرند و هيچ اطالعی از مکان بازداشت اين دانشجو در دست نيست
در پی بازداشت محمد فيض، دانشجويان دانشگاه فردوسی مشهد در حال تدارک                
تحصن های دانشجويی در اعتراض به اين بازداشت می باشند و اعالم کرده اند                  

 .که در صورت ادامه بازداشت وی در صحن دانشگاه متحصن خواهند شد
گفتنی است در طی تجمع سبزها در دانشگاه فردوسی مشهد، درگيری های لفظی               
بين بسيجی ها و دانشجويان معترض پيش آمد که طی آن بسيجی ها به تهديد                             

 .دانشجويان پرداختند

 انتقال علی پرويز، دانشجوی دربند، به سلول انفرادی
 
 
 
 
 
 
 

 :خبرگزاری هرانا
آبان ماه سال  13علی پرويز، دانشجوی دانشگاه صنعتی خواجه نصير که از 

 .گذشته در زندان اوين به سر می برد ،به سلول انفرادی منتقل شد
به گزارش کلمه، پرويز چند شب پيش هم چون تعدادی ديگر از زندانيان سياسی 

ماموران  .منتقل شد 209اوين ساعت يک بامداد برای بازجويی به بند  350بند 
 .وی و ديگر فعاالن سياسی را مجبور به استفاده از چشم بند کرده بودند 209

پرويز با يادآوری اينکه بازجوهای وزارت اطالعات در زمان بازداشت و تفهيم 
اتهام اوليه، او و تعدادی ديگر از فعاالن دانشجويی را که با چشم بند برگه تفهيم 
اتهام را نمی ديدند، مجبور به امضای موارد اتهامی کرده بودند که بعد مشخص 
شد هيچ ارتباطی به او و ديگر فعاالن دانشجويی نداشته، نسبت به اين موضوع 

 .اعتراض کرد
علی پرويز وقتی با برخورد تند ماموران اطالعات برای اجبار وی به استفاده از 
چشم بند مواجه شد، چشم بندش را پاره کرد و از ديگر فعاالن داشجويی خواست 

 .که اجازه ندهند بار ديگر با چشم بند بازجويی شوند
ماموران اطالعات در يک اقدام تنبهی و تالفی جويانه، دستور انتقال پرويز را به 

 .سلول انفرادی صادر کردند
دانشجوی بازداشتی دانشگاه صنعتی خواجه نصير است  12علی پرويز يکی از 

وی در دادگاه اوليه به .آبان ماه در زندان اوين به سر می برد  12که از تاريخ 
سه سال حبس تعزيری و در دادگاه تجديد نظر به يکسال حبس تعزيری و همچنين 

شرکت در "، "اقدام عليه امنيت ملی"اتهامات وی . جريمه نقدی محکوم شد
 .است "توهين به مقام رياست جمهوری"و "تجمعات

 
 بازداشت شد) پينار(حميده فرج زاده 

 
 
 
 
 
 
 

 :خبرگزاری هرانا 
فعال شناخته شده زن آذربايجانی روز چهارم خرداد ) پينار(حميده فرج زاده 

 .در اروميه بازداشت شد ١٣٨٩
به گزارش مدرسه فمنيستی، ماموران ادره اطالعات اين شهر اين مدافع حقوق 

بازداشت و منزل پدری  11:45زنان آذربايجان را هنگام خروج از خانه ساعت 
ادامه  2:30در جستجوی خانه که تا ساعت . ايشان مورد تفتيش قرار گرفت

داشت، تمام کتابها، سی دی ها و هر کاغذی که روی آن چيزی به زبان ترکی 
 .نوشته شده بود را با خود بردند

وقتی که دفتر خاطرات خود را در بين وسايل ضبط ) آيسان(خواهر کوچک ايشان
همه چيز از "شده می بيند، در پاسخ به اعتراض خود اين جواب را ميگيرد که 

 ".خاطره نوشتن به زبان ترکی شروع می شود
در حين بازرسی خانه که توسط چهار مامور اطالعاتی انجام می شد ماموران 

 .محکوم ميکردند "خيانت به دولت و ملت"خانم فرج زاده را به 
ماموران اطالعاتی گفته اند که خانم فرج زاده به تبريز منتقل خواهد شد و زودتر 

الزم به ذکر است که ماموران هنگام ورود به خانه . از يک هفته آزاد نخواهد شد
مجوز نشان ندادند، اما بعدا در حين جستجوی منزل يکی را ماموران که مجوز 

 .در دست داشته به آنها اضافه شده است
گفتنی است حميده فرج زاده فارغ التحصيل از دانشگاه علوم پزشکی ايران، فعال 
سابق دانشجويی و از فعاالن شناخته شده زن هم در عرصه حقوق ملی و هم در 

 .عرصه حقوق زنان می باشد
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 لباس شخصی به دفتر هئيت امنای دانشگاه آزاد 20حمله ی شبانه 
 

در ساعت سی دقيقه بامداد روز پنجشنبه، بيش از بيست نفر از افراد لباس 
شخصی با اسلحه، با حمله به دفتر هيات امنا و هيات موسس دانشگاه آزاد 

های پيشرفته به طور غيرقانونی وارد اين  اسالمی و دفتر مرکز علوم و فناوری
 .ساختمان شدند

دفتر هيات امنای دانشگاه آزاد اسالمی اعالم کرد که اين افراد طی چهار : رهانا
های  ساعت حضور غيرقانونی، همراه با زور و تهديد و يا دستبند زدن به نگهبان
ساختمان و بازداشت موقت آنان در محل به تعدادی از واحدهای اداری اين 
ساختمان وارد شده و با تخريب و زير و رو نمودن کليه وسايل موجود آن، 

های کامپيوتری و اشياء مختلف ديگر را همراه  تعدادی از مدارک، اسناد، کيس
خود خارج نمودند که تا اين لحظه ليست دقيق وسايل خارج شده مشخص نشده 

 .است
به گزارش سفير افراد لباس شخصی با ادعای حضور نماينده دادستان و قاضی و 

اند که  نيز ادعای همراه داشتن حکم دادستانی اين اقدامات خالف را انجام داده
مراجع قضايی از قبل و تاکنون هيچگونه اطالع و يا خبر رسمی در اين زمينه به 

 .اند مسئوالن دانشگاه آزاد اسالمی نداده
بر اساس اعالم دفتر هيات امنای دانشگاه آزاد، اين اقدامات در ادامه تحرکات 

روزهای اخير عليه دانشگاه آزاد اسالمی و به دنبال اعالم تغييرات غيرقانونی در 
اساسنامه اين دانشگاه و معرفی اعضای جديد هيات امناء و همچنين برگزاری 
تجمعات خالف تعدادی از افراد لباس شخصی در مقابل دفاتر مختلف دانشگاه 

 .آزاد انجام شده است
دفتر هيات امنا دانشگاه آزاد اسالمی تاکيد کرده است که خواستار رسيدگی عاجل 

و فوری از مراجع ذيصالح قانونی و قضايی به منظور رسيدگی و پيگيری 
 .فوری اين اقدامات است

 
 ممنوع المالقات شدن يک زندانی کرد در مهاباد

 
يک زندانی کرد در زندان مهاباد به نام وهاب فتاحی طی روزهای گذشته از 

 .سوی مسئولين زندان ممنوع المالقات شده است
گفته می شود اين زندانی که اهل روستای قم قلعه از توابع شهر مهاباد : رهانا

 .است در چند روز گذشته در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است
سال است در  ١به گزارش آژانس خبری موکريان، وهاب فتاحی که بيش از 

از طرف دادگاه انقالب مهاباد به اتهام همکاری با احزاب   برد زندان به سر می
 .سال زندان محکوم شده است ۵غيرقانونی به 

های کردستان همواره و به طور مستمر از طرف  حقوق زندانيان کرد در زندان
ها با سو استفاده از فضای  مسئولين زندان. شود مسئولين قضايی و زندان نقض می

 .دهند ی اطالع رسانی همواره اين زندانيان را مورد آزار قرار می بسته
 

 دومين مالقات مهديه گلرو پس از هشت ماه با همسرش
 
 
 
 
 
 

مهديه گلرو، دانشجوی محروم از تحصيل و عضو شورای دفاع از حق تحصيل، 
 .روز گذشته با همسرش مالقات حضوری داشت

  :رهانا
آبان ماه در منزل بازداشت  ١٢پور، در تاريخ  مهديه گلرو و همسرش وحيد لعلی

گونه فعاليت سياسی بازداشت  همسرش که بدون هيچ. و به زندان اوين منتقل شدند
 .شده بود، اسفند ماه سال گذشته از زندان آزاد شد

برد  ماه است که در بازداشت به سر می ٨گلرو بيش از   به گزارش سايت جرس،
وی در دوران بازداشت به بيماری  .ای دارد و وضعيت جسمی بسيار نگران کننده

گوارشی مبتال شد و از يک هفته پيش به دليل عدم وجود آب گرم در زندان و 
 .استحمام با آب سرد، دچار سرماخوردگی شديد شده است

کيلو کاهش وزن داشته  ١۵اين فعال دانشجويی، که در دوران بازداشت بيش از 
برد اما به گفته همسرش روحيه بسيار  است، از ضعف جسمانی شديد رنج می

 .خوبی دارد

 اطالعيه مطبوعاتی گزارشگران و فعاالن حقوق بشر ايران 
ما مقامات ايران را مسئول جان و سالمتی مجيد توکلی و حسين 

 رونقی می دانيم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : رهانا
در اين اطالعيه گزارشگران و فعاالن حقوق بشر ايران با اشاره به وضعيت 

تر کميسر عالی  وخيم زندانيان سياسی در ايران خواستار اعزام هر چه سريع
 :آيد متن اين اطالعيه در پی می. حقوق بشر به ايران شدند

 
گزارشگران حقوق بشر، نگرانی عميق خود را از شرايط بازداشت غيرانسانی 
زندانيان سياسی و عقيدتی به ويژه زندانيانی چون مجيد توکلی و حسين رونقی 

اعتصاب غذای مجيد توکلی و حسين رونقی ملکی در پی . کند ملکی اعالم می
شرايط بازداشت و نقض مکرر حقوق ايشان اتفاق افتاده است و مسئوليت هر 
گونه اتفاقی متوجه مقامات ايران و به طور مشخص دستگاه قضايی جمهوری 

 .اسالمی است
ها  زندگی بسياری از زندانيان در دربند به علت بيماری و عدم امکان درمان، ماه

های انفرادی همراه با شکنجه و فشارهای غير متعارف و  بازداشت در سلول
ما از مقامات و مسئوالن جمهوری . غيرقانونی در معرض خطر جدی قرار دارد

 .اسالمی به جد خواستار رسيدگی سريع و آنی به وضعيت زندانيان هستيم
آذر ماه سال گذشته بازداشت شده است و در   دانشجو مجيد توکلی از شانزدهم

 ١٢۵او مدت . طی اين مدت متحمل رفتارهای خالف قانون بسياری شده است
روز در سلول انفرادی بوده است و در طی اين مدت به خاطر استيفای حقوق 

مجيد توکلی در دادگاهی . خود چندين مورد مجبور به اعتصاب غذا شده است
 ٨به حکم سنگين   ناعادالنه که بدون حضور وکيل و هيات منصفه برگزار شد،

در طی روزهای گذشته در اقدامی خالفی قانون . سال زندان محکوم شده است
مجيد توکلی بار ديگر به سلول انفرادی منتقل شده و وی دراعتراض دست به 

ی وی با توجه به بيماری مجيد توکلی نسبت به  خانواده .اعتصاب غذا زده است
گويند اين مساله ممکن است سالمت او  سالمت جانی او بسيار نگران هستند و می

 .را در معرض خطر جدی قرار دهد
کرد، ديگر  نويسی می حسين رونقی ملکی که با نام مستعار بابک خرمدين وبالگ

زندانی است که در پی شرايط بازداشت غير انسانی و رفتارهای خالف قانون 
گزارشگران و فعاالن . مقامات امنيتی و قضايی مجبور به اعتصاب غذا شده است

های  حقوق بشر ايران مطلع شده است که وی در اثر شش ماه بازداشت در سلول
الف زندان اوين از نظر جسمی دچار مشکالت عديده  ٢انفرادی مخوف بند 

جسمی شده و حتا در مکامله کوتاه خود با خانواده به همين علت توانايی صحبت 
 .عادی را نداشته است

آذر ماه گذشته بازداشت شده و فشار ماموران امنيتی بر  ٢٢رونقی ملکی از 
در طول مدت . خانواده و دوستان وی منجر به مخفی ماندن بازداشت وی شده بود

های روحی و جسمی قرار گرفته تا به  بازداشت وی تحت شديدترين شکنجه
 .های بازجويان گردن نهد و در اعترافات تلويزيونی شرکت کند خواسته

گزارشگران و فعاالن حقوق بشر ايران، شرايط به وجود آمده برای اين زندانيان 
تر مجيد  داند و خواستار آزادی هر چه سريع را مستقيما متوجه مقامات ايران می

های  توکلی، حسين رونقی ملکی و ديگر زندانيان سياسی و عقيدتی در زندان
 .سراسر ايران است

سرکوب در ايران به طور متدوام ادامه دارد و گزارشگران ويژه سازمان ملل و 
تر به ايران اعزام شده و از نزديک  کميسر عالی حقوق بشر بايد هر چه سريع

. وضعيت بحرانی حقوق بشر در ايران را در دستور کار و رسيدگی قرار دهند
سکوت کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل مساوی با سرکوب شديدتر 

 .شهروندان ايران است
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 مصاحبه ها، مقاالت

ساله ای است که ظهر روز عاشورا توسط خودرو نيروی  34شبنم سهرابی، زن 
ماشين : "انتظامی زير گرفته شد و شاهدان عينی اين صحنه را چنين بازگو کردند

نيروی انتظامی با سرعت به شبنم برخورد کرد و بعد از چندين بار رد شدن از 
بر دانشجويان هم افزايش می " فشار.""شکم شبنم، او را زير چرخ هايش له کرد

مقنعه در دانشگاهها اجباری و خنديدن با صدای بلند و بحث و شوخی در . يابد
 .محوطه دانشگاه علوم پزشکی شيراز ممنوع می شود

 ٣٠٠محمد ذوقى، دادستان عمومى و انقالب مشهد، از جريمه يک ميليون و 
آتش دادستان قزوين تندتر . خبر می دهد" بانوان بدحجاب"هزار تومانى برای 

 .شود قانون قطع دست براي کاهش سرقت پيگيري مي: است
سالروز قيامت صغرای خلق و : "به تعبير زيبای دکتر عبد الکريم سروش 

 .نزديک می شود" نهضت کبرای سبز
ميرحسين موسوی و مهدی کروبی خواستار صدورمجوز برای راهپيمايی ملی 

تمام امکانات " فتنه سبز مرده است"کودتا چيان که مدام شعار می دهند . شده اند
خود،از تامين مواد غذايی گرفته تا تهيه بسته های فرهنگی، رابکار می گيرند تا 

 .ميليون زائر بسيجی قرار بگيرد ٢تهران زير پای 
شنبه اخطار می کند که پليس با تجمع  فرمانده انتظامی تهران بزرگ روز سه

 .کند خرداد برخورد می ٢٢در " غيرقانونی"
جهان که باسياست وقت کشی جمهوری اسالمی بخوبی آشنا شده، از زبان ديويد 

کامرون نخست وزير انگلستان،آشکارا از ضرورت کشيدن ضامن فشار می 
 : گويد

فرانسه و   ديويد کامرون، بعد از رايزنی با نيکوال سارکوزی، رئيس جمهوری
ها به يک سو داللت دارد و  همه نشانه: "آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان، می گويد

در شش سال گذشته ما .ای دارد افزارهای هسته آن اينکه ايران قصد ساخت جنگ
دهد، آماده  ايم که در عين اينکه پيشنهاد همکاری می سياست دولبه را دنبال کرده

هنگام آن است که ضامن فشار را بکشيم و   من براين باورم. اعمال فشار است
 ."زمان نيز کوتاه است

تر شورای امنيت و اتحاديه  های قوی اين دولت هدفی مشخص برای اعمال تحريم 
 .اروپا عليه ايران دارد

علت اين عزم جهانی را که جزم می نمايد يک پژوهشگر کميته سياست خارجی 
آنچه اتفاق افتاد بيش از هر چيز ناشی از نا اميدی : "سنا به بی بی سی می گويد

. مقامات ارشد دولت و سناتور های پر نفوذ از موفقيت سياست گفت وگو است
آنها معتقدند به ويژه پس از انتخابات سال گذشته، دولت ايران مشروعيت خود را 

کامال از دست داده و بحران های داخلی توان تصميم گيری در مسايل حساس 
تحرک اخير ايران از ديد . سياست خارجی را از رهبران ايران سلب کرده است

 ."بسياری از سياستگذاران در آمريکا تنها برای خريدن زمان بيشتر است
تايمز، توليد نفت ايران در  در هفته ای که به گزارش روزنامه انگليسی فايننشال

و گاز دست  گذاری در صنايع نفت  های اقتصادی و عدم سرمايه اثر تحريم
است، تصوير عريان جمهوری   هزار بشکه نفت در روز کاهش يافته   ٣٠٠  کم

اسالمی رامی توان در عکس شش ستونی صفحه اول روزنامه طالبانی 
 .ديد  کيهان

نه روحانی . آيت اله سيد علی حسينی خامنه ای درميان نظاميان ايستاده است
 .ديگری در عکس است و نه حتی تصوير آيت اله خمينی ديده می شود

دکتر عبدالکريم سروش که به مراجع پيشنهاد مهاجرت می دهد، گفتی در باره 
مشاطگان : "تصوير جمهوری اسالمی بر صفحه اول کيهان است که می نويسد

قدرت و فراشان واليت و پندارپروران بنگاه بانگ و رنگ و عمله استبداد 
رطب خوردگان واليت می مانند و وٌعاظ السالطين و خٌدام الشياطين و  ... دينی

و سفلگانی که هرصبح و شام بر در سرای سلطنت  »مشايخ بی نشان از عشق«
سجده می برند و پشت بر قبله نماز می کنند و با غاصبان می نشينند و دست در 

 ...."خون مغصوبان می برند و عهد خالق را می شکنند
غربال بصيرت بدست، می مانند تا خادمان را از خائنان باز شناسند "و مردم که 

و نگين سليمان را از دست اهريمنان بيرون کنند و ديوان را از مسند 
به سخن وزير دفاع دولت خاتمی از جنبش سبز گوش می ." فرو کشند  خديوان
 .کنند

آزادى زندانيان سياسى، ايجاد فضايى "محمد خاتمى خواستار :   آنها می شنوند
 .است" آزاد امن و آزاد و برگزارى انتخابات 

 »راست قامت و محکم«بدون نااميد شدن : "شيخ دالورمهدی کروبی می خواهد
به مبارزه خود ادامه داده و در عين حال انتظار نداشته باشند که به زودی به 

 ."پيروزی خواهند رسيد
ميرحسين موسوی بار ديگر تأکيد می کند که راه حل خروج از بحران بازگشت 

به سوی مردم و جلب اعتماد آنهاست و اين کار جز از طريق به رسميت شناختن 
 .حق مردم برای حاکميت بر سرنوشت خود ممکن نيست

 ضامن فشار
 هوشنگ اسدی

 
 
 
 
 

 روزآنالين
همه رويدادهای نخستين هفته .خرداد، ماه حوادث بزرگ در ايران رسيده است

و   که در آن هم انقالب اسالمی نطفه بست، هم فرزندان سبز به دنيا آمدند -خرداد
هم طالبانش کودتا کردند ـ نشان می دهد که به تعبير نخست وزير انگلستان 

 ."هنگام آن است که ضامن فشار را بکشيم و زمان نيز کوتاه است"
رادرآن " فشار" رخدادهای هفته را می توان در سه محور گرد آورد ونقش 

 .بروشنی تمام ديد
جشنواره جهانی کن، اين معتبرترين فستيوال سينمائی جهان، صندلی خالی جعفر 

کارگردان سبز ايران به جای . پناهی را در مرکز توجه جهانيان قرار می دهد
نشستن بر آن صندلی، در سلول های مخوف اوين دست به اعتصاب غذازده 

 .است
عباس .تقريبا تمامی سينماگران صاحب نام ايران، سکوت اختيار کرده اند

فرياد . کيارستمی که درکن است، جلسه مطبوعاتی اش را با اما و اگر می آغازد
نه "اعتراض شهال رستمی خبرنگار ايرانی واشک های ژوليت بينوش، سياست 

اعتراض به ستمی که بر . کيارستمی را بر بادمی دهد" سيخ بسوزد، نه کباب
وقتی که : جعفر پناهی می رود به فريادی مبدل می شود و تا روز اختتاميه می آيد

ژوليت بينوش نام جعفر پناهی را بر دست می گيرد و در منظر دوربين های 
 .جهانی می ايستد

آخر هفته پناهی با لبخندی برلب از زندان رها می . جهانی حواب می دهد" فشار"
چه بر مردمان می گذرد، " نظام"می دهد در زندان های  تصوير او نشان. گردد

ودرست درهمان روزی که وزير اطالعات صدور اجازه سفر مادران آمريکايی 
می "اقدام بشر دوستانه"و فراهم کردن امکان مالقات آنها با فرزندانشان را يک 

" تالش مضاعف"دولت مهرورزی با " بشر دوستانه"و صدالبته اقدامات . خواند
 .ادامه دارد

با تصويب طرح يک فوريتی " امر به معروف و نهی از منکر"هفته ای است که 
زير نظر رهبر قرار می گيرد، و يک قراردادجديد " بله قربان گو"در مجلس 

 ميليارد دالری، حتی بدون انجام10
سپاه سپرده می شود که حاال " خاتم االنبيای"قرارگاه   مناقصه تشريفاتی به

 .کنسرسيومی است صاحب هشتصد شرکت
تالش "باشند با " دولت مهرورزی"که بانيان  صاحبان اين ثروت افسانه ای 

 .خود ادامه می دهند"بشر دوستانه"بر اقدامات " مضاعف
ايران به يک زندان بزرگ تبديل : "زهرا رهنورد در مصاحبه با لوموند می گويد

فعالين حقوق بشر ودمکراسی از بر پائی سلول های انفرادی بنام ." شده است
: گزارش آنها تکان دهنده است. در زندان رجائی شهر خبر می دهند" سگدونی"
زندانيان بی دفاع و اسير که اکثر آنها جوانان هستند بدليل اعتراض به "

برخوردها و رفتار های قرون وسطائی رئيس بند، حسن آخريان که شکنجه گری 
بی رحم و جالدی به تمام معنا ست بند به سلول های انفرادی معروف به سگدونی 

 ."انتقال داده می شوند
مادرش هم . اعتصاب غذای خشک مجيد توکلی در سلول انفرادی آغاز می شود

از زندانيان سياسی .در زندان بزرگ جامعه ايران، راه فرزند دالور را می رود
خبرهايی که حکايت از بازجويی های . زن خبرهای نگران کننده ای می رسد

آخرين خبرها حکايت دارد که . شبانه و شرايط ناگوار روحی اين زندانيان دارد
 .دانشجو زندانی هستند 80

های زندانيان سياسی باستانی، زيدآبادی، سحرخيز، سليمانی، بداغی،  خانواده
اند  در اسارت" شهر رجايی"محموديان، طبرزدی، رفيعی فروشانی که در زندان 

اند پاسخ دهند مسووليت  از مسئوالن حکومتی خواسته  ای سرگشاده با انتشار نامه
حفظ جان عزيزان آنها که بر اساس يک تصميم فراقانونی به ميان مجرمان 

 اند، با کيست؟ خطرناک فرستاده شده
فرزندم را کشتند : "مادر احمد نجاتی کارگر؛ از قربانيان کهريزک فاش می کند

 . "بعد فيلم ساختند که زنده است
 "چطور توانستيد از روی پيکر فرزندم بگذريد؟: "مادر شبنم سهرابی می پرسد
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دولت اصالحات سعي در تنش زدايي و رابطه مسالمت آميز با غرب داشت و  
همين باعث شده بود تا پرونده هسته اي ايران به تحريم نكشد و در همان آش و 

اما دولت احمدي نژاد با بلند پروازيهاي اتمي و اعالن . قوسهاي آژانس اتمي بماند
جنگ ديپلماتيك به اروپا و آمريكا عمال در اردوي مضمحل شده شرق قرار 

اگر شوروي سابق به داليل ايدئولوژيك از آشورهاي اقماريش حمايت مي . گرفت
آرد، اما روسيه بر جاي مانده از شوروي ديگر نه آن توان شوروي سابق را 
داشت و نه حكومتي ايدئولوژيك به شمار مي رفت تا فراتر از منافع ملي خود 

در تمام سالهاي پس از انقراض شوروي عمال سياستي معامله   روسها. عمل آند
گرا داشتند و بر سر تمام آنچه از نفوذ شوروي مانده بود، بنابر منافع ملي و 

روسها حتي حاضر بودند تمام . قدرت گرفتن روبل، حاضر به معامله بودند
رژيم صدام يكي از . متحدان قديمي را وجه المصالحه امتياز از غرب قرار دهند

سكوت روسها در قبال نابودي صدام و دادن اطالعات غلط . همين معامالت بود
به صدام حتي تا شب حمله آمريكا به عراق، باعث شد تا اين ابرقدرت ورشكسته 

روسها تا . امتيازاتي را در حوزه بالكان و شرق اروپا از غرب دريافت آنند
آخرين لحظات به صدام اطمينان دادند آه آمريكا به عراق حمله نخواهد آرد و در 

  .صدد نابودي حزب بعث نيست
احمدي نژاد در سياست رو به سوي منتقدين آمريكا، بادبان سياست خارجي  

دو عضو دائم شوراي امنيت آه مي . ايران را به سمت روسيه و چين چرخاند
دولت . توانستند در جلوگيري از صدور قطعنامه هاي تحريمي نقش بازی کنند

اما . قطعنامه ها را وتو آند  احمدي نژاد حتي اين تخيل را نيز داشت آه روسيه
حاال اوضاع . روسها تنها به تعديل بخش هايي از سه قطعنامه پيشين بسنده آردند

روسها در سمت آمريكا ايستاده اند و   و احوال براي اولين بار تغيير آرده و
مقامات روسيه اجازه ندهند مردم ايران آنها را در صف :"احمدي نژاد مي گويد

 ".دشمنان تاريخي خود قرار دهند
  

 امتيازهايي آه بر باد رفت 
  

بيانيه تهران آخرين تيري است آه نظام پرتاب آرده، تا بلكه بتواند از تحريمي 
همه جانبه آن هم نه از سوي آمريكا، بلكه شوراي امنيت و سازمان ملل و با 

نبودن متحدي در ميان پنج عضو شوراي . اجماع قدرتهاي بزرگ جلوگيري آند 
امنيت آار را به جايي رسانده آه دولت احمدي نژاد از دولتين ترآيه و برزيل آه 

به نظر مي رسد تمام امتيازاتي آه . عضو غير دائم و موقت هستند، استمداد آند
دولت احمدي نژاد به روسيه داده است و اتفاقا غير قابل استرداد است، بر باد 

دولت احمدي نژاد بنا بر سياستهاي بلند پروازانه هسته اي عمال . رفته است
درياي خزر را به روسها واگذار آرد و از حق مشاع ايران صرفنظر آرد تا آنجا 

آه روسها عمال بزرگترين سهم را از درياي خزر بردند و حتي اين درياي بي 
طرف را جوالنگاه ناوگان نظامي خود آردند و به صورت يك طرفه درياي خزر 

در اين ميان دولت ايران عمال عقب نشيني آرد و اين حق . را نظامي اعالم آردند
ضعف ديپلماتيك هيچ گاه از   همين  مسلمانان چچني به واسطه. روسيه را پذيرفت

حمايت ايران برخوردار نشدند، همانگونه آه در چين نيز سرآوب قيام مسلمانان 
. از سوي هوادارن دولت احمدي نژاد و روزنامه آيهان مساله اي داخلي تعبير شد

امتيازاتي مانند فروش گاز ارزان به روسيه، چشم پوشي از اخذ هزينه تاخير راه 
اندازي نيروگاه بوشهر و وابستگي صنايع نظامي به روسيه بدون پشتيباني 

مطمئن، از امتيازاتي بود آه با گشاده دستي به روسها واگذار شد و در عوض 
پدافند اس . آنچه به دست آمد، تنها وعده هايي بود آه روسها دادند و عملي نكردند

نيروگاه بوشهر پس از دو دهه هنوز نقص . هيچگاه به دست سپاه نرسيد 300
عمده دارد، و از همه بدتر روسيه ديگر همان سياست تعديل را در قبال قطعنامه 

بيانيه تهران براي روسها ارزشي ندارد و اين تالش گسترده ديپلماتيك . ها ندارد
نگاه سرد روسها مواجه شده است، مدودف يك روز قبل از اجالس   ايران با

روسها . در صد به موثر بودن اجالس تهران اميدوار است 30تهران گفت تنها 
ديگر ظاهر و باطن به سمت آمريكا چرخيده اند و نشستهاي اوباما و هيالري 

 . آلينتون با مدودوف و پوتين آامال براي روسها قا نع آننده بوده است
  

 تنها ونزوئال مانده است 
  

راهپيمايي هاي جنبش سبز در يكسال گذشته مرگ بر روسيه شنيده   در بسياي از
آبان سال گذشته مي شد طرفدارن آم شمار دولت را  13در راهپيمايي . مي شد

ديد آه در قبال فرياد مرگ بر روسيه خشمگين مي شدند و شنيده شد آه دولت 
احمدي نژاد مراتب عذر و تقصير خود را در همان روزها از اين شعار هاي ضد 

با اين احوال به نظر مي رسد لحن احمدي . روسي به سفارت روسيه هم رساند
 . نژاد و سايتهاي دولتي آه اين اظهارات تازه را منعكس آردند، ملتمسانه است 

دورنمای صبح اميد در صورتی پيدا خواهد شد که : "مير حسين موسوی می گويد
بدون هيچ تغييری اجرا ] مربوط به حقوق ملت[فصل سوم قانون اساسی 

ها  ها و پر کردن زندان توان مسائل داخلی و خارجی را با بستن روزنامه نمی.شود
ها بر  ها و در بيرون زندان ای با چوب و چماق در زندان مهار کرد و اينکه عده

 ."های قاجاری است سر مردم بزنند، همان سياست
رابر سر مساله اتمی به خانمان سوز ترين " قرار داد تهران"زهرا رهنور هم 

 .می شمارد" قرار داد ترکمانچای"سياست قاجاری پيوند می زند وآن رابدتر از 
قرار دادترکمانچای درواقع دستپخت علمای نادانی بود که فتوای جنگ با کفر را  

لشکريان بی باروت را به پشتوانه حمايت امام زمان به جنگ ابرقدرت . دادند
 .اين نادانی دادند  روس فرستادند و بخش بزرگی از خاک ايران را بابت خسارت

روزشمار حوادث شگفت تاريخی اش را مزدک علی نظری   درخردادی ديگر که
فراهم آورده است، عالمانی از تبار همان نادانان ايران بر باد ده، ايران را براهی 

 .مکرر می برند
رحيم مشائی نامی که جاده برای امام زمان می سازد، قطعنامه های سازمان ملل 

مريدش که . می خواند و خبراز تفنگ پر طالبان ايرانی می دهد" نان صبحانه"را 
يعنی ترکيه و " قدرت متوسط" سودای مديريت جهان دارد دست به دامان دو 

برزيل می شود و علی الريجانی را به ميدان تهديد می آورد تامانع صدور 
 .قطعنامه جديد شود

تاريخ نشان خواهد داد که ترکيه و برزيل چه دست خوش گزافی گرفته اند که به 
تهران را به کرسی بنشانندو برای طالبان ايرانی " قرارداد"آب و آتش می زنند تا 

 .وقت بخرند
ضامن . "همين يکی دوروز ديگر از پگاه است که جهان روشن خواهد کرد

 .رابر شقيقه جمهوری اسالمی خواهد گذاشت يا نه" فشار
. به استقبال روز سيز تاريخ ايران خواهد رفت  و ايران زخمی، ايران زندانی

 .خود را فرياد کرد" حق"در جامعه ايرانی متولد شد و " فرد"روزی که 
طالبان ايرانی به جان می کوشند گفتمان   .اين فرد تاريخی را نمی توان کشت

را با بسيج نظاميان و اجير شدگان به ميدان " توده و تکليف"تاريخا منسوخ 
 .را سر ببرند" فرد و حق"بياورند و گفتمان سبز 

لحظه   فقط 1389خوفناکترين نبرد جامعه ايران از اين معبر می گذرد وخرداد 
 .ای از آن است

 

 !روسيه هم دشمن شد؟
 فهيمه روشن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آرمان حرف هايي زد آه   محمود احمدي نژاد در سفر استاني اش به: جرس
احمدي نژاد با لحني آه  .تاآيد داشت، مدودف رئيس جمهور روسيه گوش دهد

امروز : "گويي يكي از اعضاي حزب توده از برادر بزرگتر گله مي آند، گفت
احمدي ." توضيح رفتار مدودف براي ملت ايران از سوي ما مشكل شده است

:" نژاد در بخش ديگر گفته هايش به خدمات دولتش به روسيه اشاره آرد و گفت
قبال مي گفتند غربيها به ما فشار مي آورند، خب ما هم تحت فشاريم اما اين 

  ". فشارها باعث نشده آه به اين بهانه عليه منافع روسيه اقدام آنيم
   

 دوستي هايي آه بر باد سوار است
  
شعار مرگ بر روسيه سالهاست آه از فضاي نماز جمعه تهران حذف شده و  

روسها بيست سال است آه قرارداد بسته اند تا نيروگاه اتمي بوشهر را راه اندازي 
در تمام اين دوران روسها شريك استراتژيك ايران بوده اند ،شريكي آه . آنند

قرار بوده، تا با بهره بردن از منابع اقتصادي ايران از نيروگاه اتمي بوشهر 
گرفته تا بخش گاز و نفت، در شوراي امنيت و ديپلماسي جهاني از ايران حمايت 

روابط ايران و روسيه در هيچ برهه اي مانند پنج سال گذشته   البته. آنند
  .استراتژيك نبوده است
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در ابتدا به نظر شما،استراتژی جنبش سبز در برخورد با مشکالت، تهديدات و 
اصالح   فشارهای حاکميت چگونه بايد باشد؟ شما در مقاله ای گفته بوديد که

لطفا درباره اين مثال بيشتر . طلبی مثل پختن سمنو است و انقالب مثل نيمرو
آيا هدف شما از اين مثال صبر و پايداری در حرکت اصالح طلبی   توضيح دهيد؟

                                                                                         است؟
اما اين پختن . جنبش سبز، آنچه از ظاهرش برمی آيد، مانند پختن سمنو است 

اينکه فقط ما بگوييم . سمنو احتياح به ترويج هم دارد و تبليغ تنها کفايت نمی کند
سمبل . يک ويژگی در قوم ايرانی، عجول بودن است. صبر کنيد البته کافی نيست

ويژگی شير اينکه وقتی گرسنه است می غرد و پاره می . جامعه ما شير است 
البته می توان اين . کند اما وقتی که سير باشد گوشه ای ساعات طوالنی می خوابد

شير را مدنی کرد همانطور که عقاب آمريکايی ها مدنی شده و خروس فرانسوی 
روشنفکران، . ولی واقعيت اين است که اين احتياج به ترويج هم دارد  ها،

کسانی که در . رهبران جنبش ودانشجويان بايد عالوه بر تبليغ، ترويج هم بکنند
تاريخ ما به عنوان انسان های اصالح طلب و سمج ولی با حوصله و با تدبير 

دکتر يداهللا سحابی با يک . مثالی می زنم . بودند می توانند مشعل اين راه باشند 
نوعی حق طلبی   زندگی طوالنی بدون اينکه با هيچ قدرتی سازش کند اما با

به نظر من هر نسلی با هر . توانست که نمونه زندگی زيستی اين نوع مبارز باشد
عقيده ای آهنگ و خواست خودش را دارد و الگوها و سمبل های خودش را 

به خاطر اينکه واقعا اصالح طلبی شود فاقد اين قضيه بوده   اصالح طلبی. دارد
ما به شکل تبليغی . برای اينکه واقعا اصالح طلبی شود بايد ترويج شود. است

انقالب را مطرح می کرديم و نه به روش ترويجی و به همين دليل نتيجه نمی 
اکتفا تنها به روش های تقسيم قدرت نمی تواند چندان موثر باشد ما نياز . گرفتيم

روش اين کار هم در ساختن ادبيات و آهنگ الزم . داريم اين جنبش را ترويج کنيم
حتی موسيقی ما به شکل تبليغی انقالب . برای اصالح طلبی و مبارزه مدنی است

روش های تثبيت قدرت بدون ساختن . را طرح ميکرد به شيوه ای ترويجی 
. اتمسفر يا جو اصالح طلبی بايد به وجود آيد. نهادهای مدنی نمی تواند موثر باشد

اين سه ويژگی . اين اتمسفر سه ويژگی دارد، حوصله، استمرار و مداراگرايی
هنوز وجود ندارد و بين ما هنوز خودی و غيرخودی قوی است و اين باعث می 

با يکی سری الگوها می تواند اين   .به وجود نياد   شود که مداراگرايی ملی
موضوع روشن شود، دکتر سحابی کسی است که در دو ائتالف با هر کس که 

قبل از انقالب در جمعيتی حقوق بشری که . ايرانی و ملی بوده شرکت کرده است
بعد از انقالب هم در جمعيت . چهرهای مذهبی و غيرمذهبی در آن وجود داشتند

يک انسان مذهبی و . دفاع از قانون اساسی که در آن چهره های ملی وجود داشتند
با اخالق نوعی مداراگريی و حوصله و سماجت برای آزادی در زندگی اش 

البته هر نسلی بايد نقشه راه را . اين انسان ها می توانند مشعل راه باشند . هست 
خودش تعيين کند اما الگو ها بسيار مهم هستند الگوها می توانند شکل و اتمسفر 

جنبش سبز به اين مشعل ها نياز دارد و رهبران و روشنفکرنش به . الزم را دهند 
ترويج اين ايده نياز دارند و هنرمندانش بايد ادبيات اين حوزه را 

                                                                      .بيافرينند
اما اول انقالب همان خواننده " ناگزير و ناالنم"خواننده ای شعر می خواند که  

پس شعر جديدی هم " . دايه دايه وقت جنگه وقت دوستی با تفنگه"می خواند که 
اصالح طلبی .اکنون خلق می شود که سماجت و حوصله جزو شعارهای آن است

مادربزرگ من وقتی سمنو می پخت از . به اين نياز دارد تا سمنويش جا بيافتد 
شب تا دو صبح پختنش وقت می برد اما در ساختن نيمرو چون سريع عمل می 

. به جافتادن آن دقت نمی کنيم و تنها به سير شدن فکر می کنيم  کنيم حتی
تا خوشمزه و قوی . برخالف سمنو که حوصله بايد به خرج داد

                                                شود
  

می فرماييد بايد حوصله به خرج داد و در عين سماجت، ممارست و مداراگرايی 
روش اين کار چگونه بايد باشد؟ انتخابات شوراها و . اصالح طلبی را پيش برد 

مجلس شورای اسالمی پيش رو هست آيا جريان های معترض به انتخابات 
استراتژی مسالمت آميز ويژگی   رياست جمهوری بايد در انتخابات شرکت کنند؟

                                                                        هايش چيست؟
قبل از اينکه به انتخابات بپردازيم بايد از استراتژی . اين سوال خوبی است    

مبارزه مدنی اگر به خيابان می آيد عاقبت يک . مسالمت آميز و مدنی حرف يزنيم
اگر قرار به گفتگو باشد . طرفش گفتگو است اما بايد طرف مقابل هم گفتگو کند

قبل از اينکه ما با انتخابات شوراها مواجه شويم ما .بايد جا بيافتد که بايد چه کرد
استراتژی . بايد بدانيم که استراتِژی جنبش مدنی، استراتزی قهر و لجبازی نيست 

تقصير استبداد هم   البته اين. ما کم حوصلگی خاصی داريم   .مقاومت هم هست
درست است که هر بار . اما بخشی از آن به خود درونی ما بازمی گردد.هست 

 آنها رو ترش کردند، کاله . باب گفتگو آغاز کنيم) حکومت(با آنها   می خواهيم

خبرگزاري فارس پس از جستجو درباره واآنش به حرفهاي رييس دولت در 
رسانه هاي روسي، عاقبت به حرف تلخي از پريخادآف مشاور ريس جمهور 
روسيه رسيده است آن هم در شبكه عرب زبان، تلويزيون دولتي روسيه، اين 

سياست دولت روسيه تامين منافع اين : مي گويد   مشاور رييس جمهور روسيه
 ".آشور است و نه منافع ايران

اما در يک اظهار نظر رسمی، مشاور سياست خارجی رييس جمهور روسيه   
با عوام فريبی سياسی نمی توان قدرت را : در واکنش به سخنان احمدی نژاد گفت

در بيانيه سرگئی پريخودکو که توسط سخنگوی کرملين خوانده شد، . حفظ کرد
هيچکس هرگز نتوانسته که با عوام فريبی سياسی قدرت خود را  «:آمده است
من اطمينان دارم که تاريخ هزاران ساله ايران خود شاهد اين مدعا . حفظ کند

هرگونه غيرقابل پيش بينی «:اين مقام روسی همچنين تاکيد کرده است ».است
بودن، هرگونه افراط گرايی سياسی، فقدان شفافيت و غير قابل پيگيری کردن در 

اتخاذ تصميمات مرتبط به جامعه بين المللی که موجبات نگرانی همگانی را فراهم 
 «.می آورد، برای ما پذيرفتنی نيست

به نظر مي رسد با تغيير شرايط ديپلماسي جهاني و تحرك وسيع آمريكا و  
دولت احمدي " منافعي"متحدين . متحدان اروپاييش براي تحريم گسترده ايران

دولت ترآيه اعالم آرده است . نژاد با خونسردي و در سكوت آناره مي گيرند 
آه اگر ايران در مواضع اتمي اش در مساله هسته اي نرمش نشان ندهد ،منزوي 

مذاآرات سوريه و . در اجالس تهران شرآت نكرد  امير قطر هم. خواهد شد
آمريكا در جريان است و با اين حساب تنها ونزو ئال و چاوز مانده است آه مي 

توان پيش بيني آرد آه چاوز در يك سخنراني همه آنچه تا به حال يك دوستي 
چاوز در اجالس تهران حضور نيافت . آتشين به حساب مي آمد را يخ و سرد آند

  .و همين شايد آغاز دوري باشد
 

 ايران مقتدر و ملي بدون: تقي رحماني
 ايران مدني به دست نمي آيد 

 فرزانه بذرپور 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نگار، نويسنده و فعال سياسی عضو شورای فعاالن  تقی رحمانی روزنامه: جرس
در . است سر برده از عمر خود را در زندان به  سال 14رحمانی .ملی مذهبی است

به جرم نويسندگی در نشرئه زيرزمينی پيشتاز متعلق به گروه  ١٣۶٠سال 
های علی شريعتی، به سه سال حبس محکوم  پيشتازان، گروهی متأثر از انديشه

هايش در روزنامه زيرزمينی موحد متعلق به  بخاطر نوشته ١٣۶۵در سال . شد
سال به زندان  ١١گروه موحدون در زمينه نوگرايی دينی دستگير و اين بار برای 

با ماهنامه ايران فردا و  ١٣٧۶پس از آزادی از زندان در سال . محکوم شد
دوباره در يک  ١٣٧٩اسفند  ٢٠او در . کرد نامه اميد زنجان همکاری می هفته

نگار به همراه تعداد ديگری از اعضای جريان  حمله شبانه به منزل محمد بسته
با سپردن وثيقه از زندان آزاد  ١٣٨١فروردين  ٢٧ملی مذهبی دستگير شد و در 

کوتاه ترين . ماه را در زندان سپری کرد 22نيز مدت  82رحمانی در سال . شد
بود که چند  88دوران حبس وی بعد از انتخابات رياست جمهوری در سال 

همت از سوی  –به جز دريافت جايزه هلمن . روزی را در زندان سپری کرد
، چندی پيش کانون مدافعان حقوق بشر 82سازمان ديده بان حقوق بشر در سال 
فعال حقوق " و هم به عنوان " قربانی"نيز جايزه ساالنه خود را هم به عنوان

در گفتگو با تقی رحمانی، از او . به تقی رحمانی اختصاص داده است" بشر
درباره استراتژی جنبش سبز، نهادسازی مدنی و شيوه های مبارزه مسالمت آميز 

ايران مقتدر و ملی بدون ايران مدنی به دست    رحمانی معتقد است که. پرسيديم
نمی آيد و استرآتِژی جنبش مدنی، استراتزی قهر و لجبازی نيست، استراتژی 

او باور دارد که حوصله، سماجت و مداراگرايی ويژگی های . مقاومت هم هست
توجه شما را به گفتگوی جرس با اين فعال سياسی جلب می .اصالح طلبی است

 :کنيم
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و در  40ايشان در دهه . شما به نقش و الگوی دکتر يداهللا سحابی اشاره کرديد 
چه فرقی ميان نهادهای . جريان مبارزه سياسی قائل به نهادسازی بوده اند
اجتماعی امروز ايران وجود  -سياسی و احزاب در آن دوره با نهادهای مدنی

و آيا جنبش سبز نهادی مدنی است؟ نقش جنبش سبز در ارتباط با تشکل . دارد
                                      های اجتماعی و اقتصادی جامعه چگونه بايد باشد؟

به نهادسازی  40دکتر سحابی و مهندس بازرگان در دهه . من نکته ای دارم 
توجه کردند ولی در دوران انقالب به دولت سازی و نجات ايران توجه کردند و 

ايران در تفکر نسل قبل، ايرانی بزرگ با تاريخ و . به نهادسازی مدنی توجه نشد
مرزهای ارزشند بود و يک دموکراسی کالن محور می خواست و تمام گروههای 
سياسی از چپ و راست و اسالمی در همين پارادايم فکر می کردند که ايران ملی 

. اما االن ما وارد فاز ايران مدنی می شويم. من می گويم تئوری ايران ملی. بود
در ايران مدنی اصناف، اقوام و زنان هستند و به عبارتی همه خودشان را در 
جنبش سيز تعريف می کنند و در عين حال برای خودشان يک هويت و تفکر 
مستقل هم قائل هستند اين يک قدم به جلو است و ما متفاوت از زمان مهندس 

                                                                                  .بازرگان هستيم
اميرکبير ايده ايران مقتدر را آورد و شکست خورد و ايده ايران ملی مصدق هم  

پيروز نشد و مهندس بازرگان و دکتر سحابی نيز به اين ايده اعتقاد داشتند و آن 
ايران . را مطرح کردند اما ايران مقتدر و ملی بدون ايران مدنی به دست نمی آيد

ايران زنان، اقوام و اصناف هستند که . فقط در ديواره تاريخ و مرزهانيست 
اين نوع نهادسازی مدنی . براساس جنسيت، قوميت و اخالق تقسيم بندی می شود

در اين نهادسازی اصالت عنصر ملی را هم . با آن نهادسازی سياسی فرق دارد
اين نوع . در چهارچوب يک ملت فراگير می توان انديشه کنند . می بينيم

هرکس با ايدئولوژی خودش . نهادسازی مدنی با آن نوع نهادسازی ملی فرق دارد
نهاد ميتواند داشته باشد و ايدئولوژی ها در جنبش مدنی حضور دارند اما اصل 

اين يک فاز مهمی است که در چند سال . تعيين کنند رابطه ايرانی بودن ما نيست
. جنبش سبز هم يکی از ويژگی هايش همين موضوع است.اخير وارد آن شده ايم

خرداد مردم آمدند و گفتند رای ما را بده، و حقوق مدنی ما را بده و نگفتند  25در 
جنبش سبز هم يکی . تو برو ؟ اين تئوری خاص خود را می طلبد  به حکومت که

اين نوع زبان و پارادايم جديدی است يعنی پيوند . از ويژگی هايش همين است
در دوران شريعتی، بازرگان و حتی دوره آقای خاتمی  .دموکراسی با امور خرد

به دنبال تحقق يک دمکراسی کالن در دولت بودند اما امروز مهندس موسوی و 
خانم رهنورد از آزادی و حقوق زنان هم حرف می ز نند که اين يک مفهوم جديد 

از مبارزه است و توجه به اين نوع نهاد سازی با دوران نهادسازی آن بزرگان 
سياسی  –جنبش سبز با يک رويه مدنی . نقشه جديدی می خواهد. فرق می کند

وارد شده است و االن بايد برای اقشار متوسط، يعنی کسانی که نه مرفه هستند و 
نه خيلی فقير هستند که فکر کردن نتوانند، اين اقشار متوسط که در ايران هستند 

زنان، معلمان و کارگران، اين تشکل ها را . نهادهای خودشان را می خواهند
جنبش سبز بايد به رسميت بشناسد و آن را تبليغ و ترويج کند و نهاد های وجود 
دارند که می توانند به نهاد های مرجع تبديل شوند مانند انجمن صنفی روزنامه 
نگاران، انجمن صنفی معلمان يا جريان های مستقل ملی که ميخواهند با زبان 
محلی نوعی خودگردانی داشته باشند بايد اين نهادها به رسميت شناخته شود و 

يک ايران مدنی شکل . بايد ادبيات و شعرش ساخته شود . ادبيات آن توليد شود 
آن ايران ملی که آرزوی . زنان حقوق پيدا کنند . بگيرد که سه عنصری است 

دکتر مصدق بود و آن ايران مقتدر که آرزوی اميرکبير بود می تواند شکل 
                                            .بگيرد

پيوندش با . شکل گرفت  1910دموکراسی خرد در اروپا به ويژه در فرانسه در  
پيوند آنها   امور خرد يعنی جنبش های مثل زنان و کارگران قرارگرفت که در

کاری که دکتر .می توان به نهادسازی مدرن فکر کرد و از تجربه آنها آموخت 
انجام داد، ترتيب نهادهای ملی بود و امروز  46تا  40سحابی در مقطع خاص 

اين نهاهای مدنی به صورت جنينی شکل گرفته است ولی مدام بايد دقت داشت و 
وظيفه جنبش سبز به عنوان يک نهاد ملی اين است که   .از آنها مراقبت کرد

به نظر من جنبش . برای اين نهاد ها زمينه بروز و گسترش را باز و هموار کند
سبز مثل تيم ملی است و اين نهادها مثل تيم های باشگاهی هستند هر چقدر اين 

بيشتر و گستره باالتری می   جنبش سبز هم قدرت. نهادها قدرتمند تر شوند 
                                                                                                .يابد

جنبش سبز يک . به موضوغ پررنگ بودن خودی و غيرخودی اشاره کرديد 
حرکت مردمی و غير متمرکز است و گروهها و جريانات مذهبی و سکوالر و 

 -شما يکی از فعاالن ملی. الئيک با انگيزه های گوناگون بدان پيوند خورده اند
انتظار شما از رهبران اصالحات برای حفظ پيوستگی جنبش سبز . مذهبی هستيد

                                                                                     چيست؟
  

کج کردند و رخت سکندری انداختند، اين روش ها برای حاکمان نتيجه شومی 
آنچه که اتفاق می افتد ديگر در . وقتی همه راه ها بسته می شود . خواهد داشت 

حوصله ،صبر و . بايد قاعده خودمان را داشته باشيم. اراده ما وآنها نيست
و بدان اعتقاد داشته باشيم   مداراگری به ما می آموزد که اگر اين استراتـژی باشد

مبارزه مسالمت آميز مبارزه ای است که براساس رفتار قانونمند   می دانيم که
نهايت قرار است با گفتگو به نتيجه . و اگر هم خيابانی است . شکل می گيرد

آن . برسد، در اين صورت می توانيم اميدوارم باشيم که رفتار مدنی را آموخته ايم
قهر . وقت مسئله انتخابات که شرکت کنيم يا نه، خودش يک رفتار مدنی می شود

گاهی در انتخاباتی آن را تحريم می کنيم اما باز اين هم . کردن رفتار مدنی نيست
جامعه ما بين قهر کردن و رفتار مدنی هنوز سرگشتگی . يک رفتار مدنی است

به انتخابات نبايد به ديد کشتی نجات نگاه کرد و در عين حال می توان از . دارد
اگر . آن به عنوان يک فرصت استفاده کرد تا خواست های مدنی را دنبال کنيم

استراتژی جنبش سبز، استراتژی گفتگو است پس همواره انتخابات برای آن يک 
گاهی در آن شرکت می کند و گاهی به داليلی در آن شرکت نمی . موضوع است

 کنيم اما در عين حال قهر هم نمی .کند
به طور مثال انتخابات شوراها، اين انتخابات در شهرهای کوچک و 

برای مردم به دليل جذابيت پست و مقام عمال با يک استقبال نسبی   روستاها
در شهر های . اما در پايتخت و شهر های بزرگ متفاوت است. مواجه می شود

اما نبايد در هر . بزرگ می توان موضوع شرکت يا عدم شرکت تاثيرگذار باشد 
شکلی با صندوق های رای قهر يا آشتی کرد بلکه بايد با شرايط شرکت کنيم و 

تا تحليل دقيقی از آن به دست . بايد کمی به آن شرايط نزديک شد
                                                                                             .آيد

  
آيا حرکتهای خيابانی و اعمال زور از . در آستانه سالگرد انتخابات هستيم 

طريق مقابله خيابانی با حکومت برای جنبش سبز ثمری دارد؟ برخی معتقدند که 
الگوی مبارزه مدنی قرقيزستان، اکراين يا کشورهای اسيای مرکزی روش 

و حتی فيلم های از تحوالت . را نشان می دهد  مبارزه برای تغيير دموکراتيک
سياسی و انقالب های رنگی در اين کشورها بر روی برخی سايت ها و شبکه 

نظر شما جنبش سبز شباهتی با اين جريانات   آيا به. فيس بوک قرار گرفته است
                              دارد يا می تواند از آن الگوبرداری کند؟

معتقدم که در يک بازی .من به عنوان کسی که در انقالب سرباز انقالب بودم  
تند، کسانی که قدرت و ثروت بيشتر دارند حاکم می شوند و مسئله دموکراسی 

به نظر من اساسا در کشور . جهان هم اکنون در حال تولد و زايش است
قرقيزستان تحوالتی اتفاق نيافتاده است و بيشتر موضوع بر سر منافع آمريکا و 

االن آمريکاييها به مصالحه روسيه احتياج دارند و . روسيه در اين منطقه است
اما به صورت کلی در . طبيعتا فرصت را به روسيه در قرقيزستان واگذاشته اند

تحول . آسيای مرکزی اين تقسيم بنديها، جمهوری ها را بی ريشه تر کرده است 
معناداری در اين کشورها رخ نمی دهد و کشوهای کوچک با جمعيت های کم و 

به نظر من الگو . که تنها رفت و آمد می کند  با اکثريت بی تفاوت و اقليتی
اين   .کشورهای آسيای مرکزی مثل اکراين يا قرقيزستان برای ما مهم نيست

اگرچه که در اکراين نگاه ملی و . انقالب های رنگی چيزهای ريشه داری نيستند
هويت اکراينی وجود دارد اما در مورد قرقيزستان، آن را حائز اهميت نمی 

    .بينم 
ولی از يک سو مسئله کشمکش خيابانی و خشونت خيابانی چيزی نيست که يک  

. جريان اصالح طلب بخواهد تاييدش کند به ويژه کسی که انقالب را ديده است
االن چند غول . مسئله دموکراسی در جهان هنوز يک موضوع جديدی است 

. جهان برای تحريم ايران اقدام می کنند که دو تا از آنها روسيه و چين است
پيچيدگی کشورهای اروپايی موضوع . بنابراين بر جهان دموکراسی حاکم نيست

در آمريکا و اروپا به خاطر وجود نهاد های مدنی يک دموکراسی . ديگری است
لذا تغيير يک دولت، معلوم نيست يک دموکراسی به وجود . نيم بندی وجود دارد

                                                                                              .آورد
بحث دموکراسی در .يا غير دينی است   بحث ما اين نيست که يک حکومت دينی

که سقف قدرت و تراکم قدرت در صد سال اخير هرگاه جايی   ايران اين است
رسيده که ديگر کسی آن را تحمل نکرده است اعتراض و طغيان شکل گرفته 

تفاوت اساسی . و اين هم می تواند در قالب ايدئولوژی های مختلف رخ دهد. است
در اين کشورها يک تحول سريع و بی . بين تجربه اين کشورها با ما وجود دارد 

بازرگان در . دموکراسی هم روش خاص خودش را دارد .. ريشه رخ داده است
پايان رِژيم شاه گفت که بعد از ما کسانی می آيند که به روش ديگری با شما سخن 

به   اما  پيش بينی بازرگان درست درآمد و اين تغيير رخ داد. می گويند
ضرورتا به دموکراسی منجر می   اينکه تغيير دولت. دموکراسی هم منجر نشد
 شود يا نه بايد بحث کرد
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استراتژی ما اگر اين باشد که در جناح راست اثر بگذاريم که تا در قدرت . يابند
وارد شويم نتايج خاص خود را دارد ولی اگر بر يک سری اصول بايستيم، می 

اين نيازمند نوعی انسجام درونی ميان . توانيم بر جناح مقابل هم تاثيرگذار باشيم
جنبش سبز است که بتوانند همديگر را تحمل کنند و توافق استراتژيکی بين شان 

به وجود آيد و تبديل به موازنه قدرت شود و اين می تواند بر روابط ما با 
همانطور که حضور مردم معترض در . کشورهای خارجی هم تاثير بگذارد

  .جنبش سبز بر بسياری از معادالت بين المللی تاثيرگذاشت
 

 اعتصاب غذاي زندانيان سياسي درگفتگو با 
 يك نماينده اصولگرا و يك مادر

 مسيح علی نژاد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وضعيت زندانيان سياسی که اخيرا دست به اعتصاب غذا در زندان زده : جرس
اند، خانواده های آنها را تا آنجا نگران کرده است که علی رغم تهديد نهادهای 
امنيتی، اقدام به مصاحبه با سايت ها و رسانه های خبری کرده اند تا به گفته 

خودشان صدای اعتراضی که از سوی مسووالن کشور ناشنيده گرفته می شود را 
  .به گوش مردم برسانند

شناخته شده ايرانی   جعفر پناهی و محمد نوری زاد، دو کارگردان و مستند ساز
که اين روزها اعتصاب غدای آنها در سطح وسيعی خبررسانی شده است، به 

برخی از خواسته های خود دست يافته اند اما داستان فشارهای سياسی بر 
  .زندانيان و اعتصاب غذا در زندان همچنان ادامه دارد

جعفر پناهی پس از اعتصاب غذا به صورت موقت آزاد شده است اما محمد  
نوری زاد که به شدت در اوين مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود پس از ديدار 

فوری دادستان تهران با او در زندان، تنها به بند عمومی منتقل شده است و 
پيش از   خانواده نوری زاد. بی صدا مانده است   همچنان پرونده ضرب و شتم او

اين بالفاصله پس از ضرب و شتم شديد اين زندانی سياسی طی گفتگويی با جرس 
 .نسبت به مسوالن قضايی هشدار داده بودند

در کنار اين خبرها، مجيد توکلی، فعال دانشجويی دربند و حسين رونقی ملکی،  
پيش از   مادر مجيد توکلی. وبالگ نويس دربند نيز دست به اعتصاب غذا زده اند

مجيد را بنا به داليل نامعلومی به انفرادی منتقل کرده اند   :اين به جرس گفته بود
مادر   .و او نيز در اعتراض به روند جديد اقدام به اعتصاب غذا کرده است

همانند خانواده نوری زاد به مسووالن قضايی نسبت به در خطر بودن   توکلی نيز
وضعيت فرزند دربند خود هشدار داد اما علی رغم خبرهای نگران کننده ای که 

از اوين در مورد اعتصاب غذای زندانيان می رسد تا کنون هيچ يک از نهاد های 
 .قضايی کشور به صورت رسمی در اين مورد اعالم نظر نکرده اند ا

با توجه به حاد بودن شرايط زندانيان پس از انتخابات،جرس در سلسله  
گفتگوهای خود در اين رابطه، با اميد حل مشکل زندانيان سياسی، مجددا با مادر 

مشهد و عضو فراکسيون   مجيد توکلی از يک سو و جواد آرين منش نماينده
 .از سوی ديگر گفتگو کرده است که در پی می آيد  اصولگرايان مجلس هشتم

  
اگر فرزند يکی از نمايندگان در زندان اعتصاب غذا کند، آنها : مادر مجيد توکلی

 چه می کنند؟
خانم توکلی، پيش از اين در مصاحبه اوليه تان که خبر اعتصاب غدای مجيد را  

اعالم کرده بوديد، يادآور شديد که هيچ کس پاسخگوی وضعيت مجيد نيست و 
برای همين مصاحبه با رسانه ها و کمک خواستن از مردم را به عنوان تنها 
گزينه پيش رو برگزيديد، در حال حاضر برخی از نمايندگان مجلس هم اعالم 

آمادگی کرده اند که صرف نظر از اتهامات مربوط به زندانيان، در صورت در 
اختيار داشتن اطالعات الزم، حقوق اوليه يک زندانی و بهره وری آنها از 

 نظر شما چيست؟  امکانان مرخصی و حق ديدار با وکيل را پيگير خواهند بود؟

در جامعه ما نشان داده است که در جريان انقالب و در دوره اصالح   تحوالت
اما در عين حال به شدت . تحول فکری را آغاز کرديم  ما يک  طلبی خاتمی

هنوز نيروهای اپوزيسيون حاکميت حاضر نيستند . خودی و غير خودی داشته ايم
اين قدم را بايد آقای خاتمی در  با دکتر يزدی تماس بگيرند و حالش را بپرسند

برخی از دوستان اصالح طلب بدانند که چه به . همان اوايل برمی داشت
. اپوزيسيون نزديک شوند يا خير اين فشارها گريبان آن ها را هم خواهند گرفت

طبيعتا . شعار آقای خاتمی جامعه مدنی و ايران برای همه ايرانيان است
ايدئولوژی های گوناگون، اقوام و اصناف همگی در آن جای می گيرند و به نظر 

الزم نيست . ما بايد دقت کنيم. من حق شهروندی را بايد به رسميت بشناسند 
می توانيم بر اختالفات تاکيد کنيم اما حقوق مدنی را هم .دروغی باهم کنار بياييم 

انتظار اين بود که جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقالب . مدنظر داشته باشيم
همه اين .بايد جبهه دموکراسی خواهی شکل می گرفت . اسالمی جلو می آمدند

سر ملی مذهبی ها آمد و آن وقت گفته شد که سر اينها  80و  79فشارها در سال 
نيروهای جوان، زنان، اقوام و اصناف که به جنبش . که اين اتفاق افتاد.هم می آيد 

معموال برای . مبارزه سبز قدم می گذارند به اين رفتارها خيلی حساس هستند
دلسرد کننده و سوال   جوانان اختالفات فعاالن و رهبران سياسی درون جنبش

آقای خاتمی حاضر نشد با کلينتون دست بدهد ولی هر روز يک . برانگيز است
بحران برای او ساختند حاال يک بحران ديگر هم می ساختند اما احمدی نژاد 

وقتی شعار جامعه مدنی می . دوبار به بوش نامه نوشت و او هم جوابش را نداد
دهيم بايد قدم های برداريم تا آن خط و مرزهای دروغين فرو بريزد تا همه 

گروهها با ايدئولوژی های گوناگون در کنار هم قرار گيرند و صرفا ايدئولوژی 
گاه جريان های مختلف بر يک موضوع ملی يا سياسی . ها مالک رفتارها نيست

ما بايد بر اين مشترکات تاکيد کنيم ضمن اينکه هويت . رفتار مشترکی دارند 
                                                .خودمان را حفظ کنيم

  
حال اگر بخواهيم به دنبال . شما به مشترکات درون جنبش سبز اشاره کرديد

. تشابهات و مشترکات با جريان راست باشيم اين وضعيت چطور خواهد بود
خبرها مبنی بر اختالفات ميان جريان محافظه کار اصول گرا با دولت افراطی 

می تواند   آيا جريان اپوزيسيون. احمدی نژاد شدت و ضعف دارد 
برای نزديک شدن به جريان اصول گرا يابد؟ و آيا نيازی به يافتن   راهکاری

  نقاط مشترک و تقويت آن هست؟
اگر هدف از اين استراتژِی اختالف انداختن برای . اين هم سهل است و هم ممتنع 

چون در ايران . ورود به قدرت باشد اين کوتاه مدت است و فايده ای هم ندارد
نهادهای مدنی وجود ندارد و باندهای قدرت به وجود می آيد که تضاد منافع در 

اين مسئله در کشورهايی که . اين باند ها بی ريشه هستند. آنها را سبب می شود
ولی اين . همواره به چشم می خورد. بدون نهادهای مدنی وارد انتخابات می شوند

در دوره اصالحات، جريان موتلفه پرچمدار مبارزه با . ثابت نيست  موضع
اصالح طلبان بود ولی االن موتلفه از صحنه کنار رفته است و به نوعی انزوا 

اگر نيروهای اصالح طلب شعارشان اين باشد ک ما کسی را . اختيار کرده است
هر انسانی راست . می توان جناح راست را هم در معادالت ديد. حذف نمی کنيم

و چپ دارد و هر جامعه ای در عين داشتن راست و چپ می تواند ايدوئولوژی 
های مختلفی داشته باشد اگر شعار من اين باشد که همه ايرانی هستيم می توان 

اگر نهاد های مدنی ريشه دار در کشور وجود داشته باشند آن . مشترکات را يافت
يا ترس از حذف شدن از . وقت اگر کسی از دولت بيرون آيد نابود نمی شود

بلکه جذب نهادهای مدنی شده و دوباره از نو تالش می . صحنه سياسی را ندارد
اگر ما اين شعارها را دهيم و در درون خودمان دوست شويم و براساس . کند

اصول مشخصی عمل کنيم و بر بعضی موضوعات مثل انتخابات آزاد، حق 
تجمع، آزادی مطبوعات و پاسخگو کردن دولت ، همه گروهها به يک توافق 

استراتژيک دست يابند آن وقت است که می تواند ايران برای همه ايرانيان 
. هرنوع تحولی غير از اين دوباره به دور باطلی از هرج و مرج می انجامد.باشد

در صورت اين توافق استراتژيک آرام آرام توازن قوا هم شکل می گيرد و تنها 
توازن قواست که می تواند طرف مقابل را تغيير دهد و گرنه نصحيت خواهد 

                                                                                                .بود
بله من هم معتقدم که . برخی اشکال ميگيرند که اقای دکتر سحابی اخالقی بود  

نهادهای مدنی بر اخالق حق تقدم دارد و در جامعه مدنی است که اخالق محقق 
يک سری انسان های اخالقی در قله قرار دارند اکثريتی هم در دره . می شود 

و افراد دچار   انسان ها مدام در دره و قله در نوسان هستند  هستند و اين ميان
جامعه اخالقی به سپرهای محافظی چون نهاد های .تضادهای شخصيتی می شوند

مشکل ما اين . که حکومت ها نتواند به راحتی با آنها بازی کنند  .نياز مدنی دارد 
مشکل جامعه ما اين است که اخالق ها در .نيست که انسان های اخالقی نداريم

 نهاد های مدنی تثبيت نشده اند که انسان های متوسط هم در اين نهاد ها پرورش 
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بله ولی به گفته خانواده ها، زندانيان ديگری هنوز دربند و در اعتصاب هستند   
 .و به نظر می رسد آقای پناهی هم به دليل فشارهای بين المللی آزاد شده است

در روزهای گذشته جمعی از هنرمندان و مسووالن خانه سينما به مجلس آمده   
اند و ديداری هم در کيمسيون فرهنگی مجلس با اين هنرمندان داشتيم که آنها 
نگران وضعيت سه هنرمند از جمله آقای پناهی، نوری زاد و شيرزادی بوده 

روز دوشنبه هم نمايندگان مجلس جلسه مشترکی با حضور وزير ارشاد در   .اند
به عنوان   کميسيون فرهنگی مجلس برگزار کرده بودند که آقای حداد عادل نيز

هنرمندان و   من خواسته. رييس کميسيون، پيگير وضعيت هنرمندان بوده است
نگرانی های آنان را به وزير فرهنگ و ارشاد منتقل کردم که در همان جلسه 
 آقای حسينی وزير ارشاد نيز گفتند آقای پناهی با قيد ضمانت آزاد شده است

  
البته تعداد هنرمندانی که در زندان هستند بسيار بيشتر از سه نفری هستند که 

با اين توصيف آيا در مورد وضعيت آقای نوری زاد که هنرمندان   .نام برده شد
پيگير شده   نامش را در جلسه با شما مطرح کرده بودند، کميسيون فرهنگی

 است که چه کسانی در زندان اين هنرمند را مورد ضرب و شتم قرار داده اند؟ 
آقای حسينی وزير ارشاد ابراز اميدواری کردند که به وضعيت ساير هنرمندان  

که در زندان هستند هم حتما رسيدگی خواهد شد و ما هم اميدوار هستيم که با 
در واقع حرف ما اين است که عموم . پيگيری های الزم مشکالت آنها رفع شود

در مورد آقای نوری . هنرمندان را افرادی مومن، متعهد و ارزشمند می دانيم 
زاد هم گذشته ايشان مشخص است که ايشان يک فرد انقالبی، حزب اللهی و 

متعهد بوده و در مورد برخی مسائلی که اين اواخر مطرح کرده اند کمی ترديد 
   .وجود دارد

  
منظورتان کدام صحبت های آقای نوری زاد است، نامه هايی که به رهبری 

 نوشته اند؟
همان اظهاراتی که به هر حال اين اواخر مطرح کرده اند و در برخی نشريات  

فضای آزادی تا   می خواهم بگويم در ايران. هم چاپ شد مورد نظرم است
ما در . که در آن امکان طرح ديدگاه های مختلف نيز وجود دارد  آنجاست

کشوری زندگی می کنيم که در آن يک انقالب بزرگ رخ داده است، انقالبی که 
حاصل خون شهدا بود، اگر همه به اصول قانون اساسی و انقالب پايبند باشند 
امکان طرح ديدگاه های خودشان را در داخل کشور پيدا می کنند، يعنی اگر 

پايبندی به اصول قانون اساسی در کشور وجود داشته باشد، من فکر نمی کنم 
  .هيچ کشوری به اندازه ايران چنين فضای آزادی داشته باشد

  
بر ضد کدام يک از اصول قانون اساسی   فکر می کنيد اظهارات آقای نوری زاد 

 بود و فرجام پرونده او چه خواهد شد؟
در نهايت با پيگيری هايی که کميسيون فرهنگی مجلس انجام داده است و  

انشاهللا در جهت سوءتفاهمات خواهند داشت،   نظراتی هم که خود آقای نوری زاد
 .مشکل ايشان برطرف خواهد شد

  
به هر حال در اين زمينه خانواده ايشان سکوت اختيار کرده اند، از طرفی 

خانواده مجيد توکلی بسيار نگران اين دانشجوی دربند هستند که اعتصاب غدای 
او در زندان شده است، بر اساس گفته های خانواده   او منجر به بيماری

هيچ يک از مقامات قضايی هم در مورد وضعيت توکلی پاسخگو   توکلی،
نيستند، مجلس در مورد اعتصاب اين دسته از زندانيان که به هر حال بازتاب 

 بين المللی هم يافته است چه می کند؟ 
ما که در جريان جزيئات مسائل و موضوعات قرار نداريم و نمی دانيم که افراد  

اگر اطالعات دقيق در مورد . به چه دليل بازداشت شده اند و جرائم آنها چيست
وضعيت اين زندانيان در اخيتار مجلس قرار گيرد، به طور يقين ما پيگير ماجرا 

 .خواهيم بود
  

خانواده های زندانيان هر بار از طريق مصاحبه ها و گفتگو های خود نسبت به 
يا بايد شيوه های   وضعيت زندانيان ابراز نگرانی می کنند، آيا همين کافی است

 ديگری را در اين زمينه دنبال کنند؟
ضرورتی ندارد که بخواهند از طريق مصاحبه وضعيت زندانيان را مطرح  

 .بکنند، کمکی نمی کند
  

پيشنهاد مشخص شما چيست وقتی خانواده زندانيان می گويند به درخواست ها 
 و نامه های آنها در دستگاه قضايی هيچ توجهی نمی شود؟

پيشنهاد من اين است که به نمايندگان مجلس نامه بنويسند و اخبار مربوط به  
 وضعيت زندانيان را منتقل کنند، به عنوان مثال هنرمندان می توانند به جناب 

من همان روز اول هم به شما گفته بودم که اگر فريادرسی در داخل کشور بود و 
اگر مسووالن جواب التماس های يک مادر را برای ديدار با فرزندش می دادند، 

مجيد خودش می . من هم که يک آدم سياسی نيستم تا بخواهم کار سياسی بکنم
چگونه کار سياسی کند و چگونه از خودش دفاع کند، من يک مادر هستم و   داند

فکر می کنم در يک کشور اسالمی اين ساده ترين حق يک مادر است که از حال 
فرزند دربند خود با خبر شود که همين حق را هم از ما گرفته بودند و می گفتند با 

رسانه ها هم حرف نزنيد ولی همه درخواست ما به عنوان خانواده يک زندانی 
سياسی اين بود که مجيد حق ديدار با وکيل را داشته باشد، برای ما هم همانگونه 

مادران آمريکايی امکان مالقات با فرزندان زندانی شان را فراهم   که برای
کردند، تدبيری بيانديشند، نماينده های مجلس و مسووالن خودشان را بگذارند 

جای ما ، فرض کنيم که اصال فرزندشان مجرم، آيا حاضر می شوند در زندان 
جمهوری اسالمی چنين شرايطی را برای فرزندانشان به وجود آورند که نزديک 

به شش ماه حق ديدار يک مادر با فرزندش را فراهم نکنند و االن هم در سلول 
انفرادی هيچ کس به دادش نرسد و بی اعتنا به اعتصاب غذای او باشند، من به 

هم اعتصاب غذا   خودم  عنوان يک مادر هيچ کاری از دستم بر نيامد جز آنکه
کنم، چون اعتصاب مجيد اعتصاب خشک است از امروز هم که با خبر 

مجيد ديگر نمی تواند يک کلمه حرف بزند و به بهداری منتقل شده، من فقط   شديم
بر می آيد انجام دهند   می خواهم هر کاری از دست نمايندگان مجلس و مسووالن

 .تا حداقل من صدای مجيد را بشنوم
  

روزنه ای   آيا  بعد از آنکه صدای اعتراض شما به عنوان يک مادر بلند شد،
برای شکستن اعتصاب غذای مجيد باز نشده است، راهکار ديگرتان چيست و 

 فکر می کنيد چه بايد کرد؟
من هم به حسن نيتی که برخی از نمايندگان مجلس و مسووالن نشان داده اند باز  

اعتماد می کنم و دوباره برايشان نامه می فرستم و شرح حال خودمان و مجيد را 
به خدا از همان روز . توضيح می دهم، ببينيم آيا باز هم همه راه ها را می بندند

اولی که به شما گفته ام تا خود امروز لب به غذا نزده ام، با مجيد اعتصاب غذا 
کرده ام ولی اينها برای پسر مريض من در سلول انفرادی نه سالمتی آورده است 

من که گفتم ديگر آزادی اش را هم نمی خواهم، کاری کنند اعتصاب . و نه آزادی
امروز . غذايش را بشکند و از انفرادی خارج کنند و يک تلفن ساده به من بزند

دوباره دوست مجيد از زندان با ما تماس گرفته و می گويد مجيد نای حرف زدن 
می گويد تا تکليفم معلوم . حاضر نمی شود بشکند  ندارد، اعتصاب غذايش را

وضعيت مجيد خطرناک شده است و ما . نشود به اعتصاب غذايم ادامه می دهم
ناله ها و سرفه های مجيد که از   .دست مان روز به روز کوتاه تر می شود

بيماری ريه رنج می برد دل هيچ يک از مسووالن را در زندان به درد نمی 
آورد؟ انگار هنوز هيچ کدام از مسووالن کشور صدای اعتراض و اعتصاب 

 .غذای مجيد را نشينده اند 
  
از روزی که شما اعالم کرده ايد همراه با مجيد اعتصاب غذا کرده ايد هيچ يک  

 از مسووالن با شما تماس نگرفته اند؟
چرا خانواده های زندانيان سياسی که خودشان هم دردمند هستند، با ما تماس  

گرفته اند، خانواده های آقای تاجزاده، خانواده آقای نوری زاد و خيلی از مردم 
معمولی ديگر که هر کدام صدايشان مرا اميدوار کرد که مردم هموطن شان را 

خانواده شهيد همت با خانواده ما تماس گرفتند، . در شرايط سخت تنها نمی گذارند
با پدر مجيد صحبت کرده اند و دلجويی کرده اند، ايرانيان خارج از کشور به ما 

زنگ زده اند، خيلی از دوستان مجيد وقتی صدای ضعيف شده مرا هم شنيدند 
باشد من تا عصر امروز می . صادقانه اصرار کردند تا اعتصاب غذايم را بشکنم

مقاوم است و اعتصابش را نمی شکند و   شکنم اين اعتصاب غذا را تا اگر مجيد
من قدردان همراهی همه مردم . نای حرف زدن ندارد حداقل من صدای او باشم

که ما را تنها نگذاشتند و چشمم ام به در مانده است که يکی از مسوالن   هستم
 .قضايی يا يکی از نمايندگان مجلس به دادمان برسد

    
بايد به مادران ايرانی ثابت شود که زندان جمهوری   :نماينده اصولگرای مجلس

 اسالمی شرايط مناسبی دارد
ابتدا آقايان . آقای آرين منش، خبرهايی که از زندان می رسد را حتما شنيده ايد  

پناهی و نوری زاد، دو هنرمند اعتصاب عذا کرده بودند و پس از آن نيز مجيد 
توکلی يکی از فعالين جنبش دانشجويی، حسين رونقی ملکی و همچنين گفته می 

شود جمع ديگری از زندانيان نيز در حمايت از مجيد توکلی دست به اعتصاب 
 غذا زده اند، به عنوان نماينده مجلس، آيا پيگير وضعيت اين زندانيان بوده ايد؟

  
 .آقای پناهی که آزاد شده اند
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ای موجود است بعد از اين مسئله نبايد  های ضبط شده حتی اگر از اين افراد فيلم»
 «.ها از رسانه ملی و حتی سينما داده شود اجازه پخش اين فيلم

چنان به خشم  ی فيلم کن آن رهبر از کشف حجاب فاطمه معتمدآريا در جشنواره
ی  ی محبوب را کمترين خواسته التصوير شدن اين هنرپيشه آمده بود که ممنوع

مجمع روحانيون مجلس اين مسأله را «: نمايندگان روحانی مجلس دانست و گفت
 «.بررسی خواهد کرد و مسئولين امر را مورد بازخواست قرار خواهد داد

 .شود اين نخستين بار نيست که خانم معتمدآريا در سياست روز ايران مطرح می
از مهندس ميرحسين موسوی حمايت  ١٣٨٨او که در انتخابات رياست جمهوری 

کرده بود و در فيلم تبليغاتی او به همراه خانم زهرا رهنورد حضور پيدا کرده بود 
او که به همراه جعفر پناهی و مجتبی . در مهر ماه آن سال ممنوع الخروج شد

ميرطهماسب قصد سفر به آمريکا و حضور در يک برنامه را داشت با حکمی که 
 .صادر شده بود موفق به اين کار نشد

جعفر پناهی، فاطمه معتمدآريا و مجتبی ميرطهماسب، اوايل آبان ماه در واکنش 
ای خطاب به مردم ايران، با انتقاد از  الخروج شدن خود با انتشار نامه به ممنوع

. ما سينماگريم«: الخروج کردن آنان گفته بودند تصميم حکومت مبنی بر ممنوع
هايمان در مجامع جهانی نماينده  ايم و به واسطه فيلم در اين سی سال سينماگر شده

هيچ دولتی اين هويت را به ما نبخشيده . ايم فرهنگ و هويت ايرانی خويش بوده
 «.است که بتواند آن را از ما پس بگيرد
  :در بخش ديگری از اين نامه آمده بود

ايم و آن را در معرض تماشای مردم  ما همواره به فرهنگ کشورمان باليده»
ای  اند؛ گاليه ولی اکنون حق عبور از مرزها را از ما گرفته. ايم جهان قرار داده

خواهيم  اما ما می. ای نداريم دانيم به چه اتهامی؛ باز هم گله حتی نمی. نداريم
 «.همچنان سينماگر مستقل ايرانی باقی بمانيم

الخروج شدن اين هنرمندان را  های وزارت ارشاد دليل ممنوع در آن زمان مقام
 .اعالم کرده بودند »قضايی«مسايل 

ی  نيوز که نزديک به دولت است با انتشار عکس محو شده پايگاه خبری جهان
ی فيلم کن، از او به کنايه  خانم فاطمه معتمد آريا بدون حجاب اسالمی در جشنواره

ی  ياد کرده و قضاوت را به عهده »نماينده فرهنگ و تمدن ايرانی«به عنوان 
دهد که  همين پايگاه خبری از يک فيلم سينمايی خبر می. خوانندگانش گذاشته است

محمد رضا . آفرينی محمد رضا سرشار در آن توقيف شده است به دليل نقش
 .التصوير سينمای ايران است سرشار هم از بازيگران سرشناس و ممنوع

شده و  از بازيگران شناخته) در تهران ١٣۴٠آبان  ٧زاده (فاطمه معتمدآريا 
های کارگردانان بزرگ سينمای ايران  او در فيلم. محبوب سينمای ايران است

آرا بازی  چون بهرام بيضايی، محسن مخملباف، رخشان بنی اعتماد و بهمن فرمان
 .است کرده و بازی او بارها موردتوجه و تحسين قرار گرفته

با شرکت در  ١٣۵٢های هنری خود را در سال  خانم معتمد آريا فعاليت
اين زن هنرمند . های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز کرد کالس

ها را بست، به سينما روی  خانه درهای نمايش »انقالب فرهنگی«در دورانی که 
حاصل . برقرار کرد  آورد و پس از مدت کوتاهی با دوربين فيلمبرداری رابطه

ی محبوب ملی رقم زده  فيلم است که از او يک چهره ۴٠، بيش از  اين رابطه
  .است

ی فيلم فجر  های مختلف جشنواره معتمد آريا تاکنون چهار بار سيمرغ بلورين دوره
 .را از آن خود کرده و پنج بار هم نامزد دريافت اين جايزه شده است

 
 

آقای حداد عادل به عنوان رييس کميسيون فرهنگی مجلس نامه بنويسند و 
   .وضعيت هنرمندان زندانی را به ايشان منتقل کنند، مجلس هم پيگير خواهد بود

  
خانواده ها می گويند، اين اقدامات را انجام داده اند و چون نتيجه ای نگرفته 

مصاحبه با رسانه ها و کمک خواستن از قدرت رسانه ای و   اند، تنها راه را
دو بار   می گويد  به عنوان مثال مادر مجيد توکلی. فشار افکار عمومی می دانند

سکوت کرد اما نه   از سوی وزارت اطالعات تهديد شده بود وپس از آن ماه ها
تنها موفق به ديدار و دريافت مرخصی برای فرزند دربند خود نشد بلکه او را 
به انفرادی هم منتقل کرده اند بدون آنکه دليل اين اقدام را به خانواده بگويند؟ 

 به نظر شما چه راهی برای خانواده ها باقی می ماند؟
و مسايل خانوادگی را به رسانه های بيگانه   بهتر است ما مسايل داخل کشور را 

به هر حال مجلس دنبال . نکشانيم و در درون خودمان اين مشکالت را حل کنيم
موضوع زندانيان است و اگر خانواده ها به مجلس منتقل کنند بهتر است تا اينکه 

  .به سراغ رسانه هايی بروند که دلشان برای کشور ما نمی سوزد
  
آقای آرين منش پس از آنکه ژوليت بينوش، بازيگر معروف فرانسوی در يکی  

مهم دنيا به اعتصاب غذای يک کارگردان ايرانی اعتراض می   از جشنواره های
کند و فردا وزير فرهنگ و ارشاد ايران نيز به نوع واکنش اين هنرمند فرانسوی 
نيز در موضع گيری خود اشاره می کند، اين يعنی چاره ای برای برخی از مردم 

نمی ماند جز آنکه از طريق رسانه های خارجی و فشارهای بين المللی، توجه 
مسوالن ايرانی را به وضعيت دشوار زندانيان خود جلب کنند، از طرفی خانواده 

می بينند که حاکميت در ايران به مادران آمريکايی فرصت ديدار با   های ايرانی
   .زندانيان را می دهد اما اين امکان برای مادران ايرانی فراهم نمی شود

من شخصا معتقدم نبايد کاری کرد که هنرمندان و دلسوزان ما به کشورهای  
خودم به برخی از اعضای وزارت اطالعات گفتم بايد   .بيگانه روی بياورند

به سمت بی بی سی و صدا ی آمريکا   هنرمندان ما به جای رفتن  کاری بکنيم که
و رسانه های بيگانه بتوانند در همين داخل کشور حرف هايشان را بزنند و فکر 

اين فرصت مهيا شود تا از سالمت فرزندان   می کنم برای مادران ايرانی هم بايد
خود در زندان مطلع شوند و يقين حاصل کنند که بازداشتگاه های جمهوری 

 اسالمی از شرايط خوبی برخوردار است
 

 التصوير شدن فاطمه معتمدآريا ممنوع
 امير رسولی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :راديو زمانه
ی محبوب و ملی ايران، خانم فاطمه معتمدآريا در  که هنرپيشه پس از آن
ی فيلم کن بدون حجاب و با آزادی کامل و يا يک لباس شرقی زيبا،  جشنواره

آميز مردم ايران روی  ی حمايت از جنبش اعتراض همراه با دستبند سبز به نشانه
ها قرار گرفت، رئيس مجمع روحانيون  فرش قرمز ظاهر شد و مقابل دوربين

 .التصوير شدن اين بازيگر سرشناس سينمای ايران شد مجلس خواستار ممنوع
به گزارش زنان ايران، حجت االسالم محمد تقی رهبر، رييس مجمع روحانيون 

که مجمع روحانيون مجلس در برابر اين کشف  مجلس شورای اسالمی با بيان اين
مجمع «: حجاب فاطمه معتمد آريا واکنش نشان خواهد داد به خبرنگار ايرنا گفت

اين مسئله را با رابط پارلمانی وزارت ارشاد و صدا و سيمای جمهوری اسالمی 
 «.ايران در ميان خواهد گذاشت

محمد تقی رهبر گفت تصاوير افرادی که با ظاهری برخالف عرف و شرع نظام 
او در . شوند نبايد از رسانه ملی پخش شود المللی ظاهر می اسالمی در مجامع بين

  :ی سخنانش افزود ادامه
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 :می گذارند برای چيست؟ طرح اين حکم که 
ما به دستگاه قضائی جمهوری اسالمی ايران کوچک ترين اعتمادی نداريم و آن را "

دستگاه قضائی امنيت را از تک . ابزاری در دست نهادهای نظامی و امنيتی می شناسيم
 ." تک شهروندان ايران سلب کرده است

به چه معناست؟ در کشور ما ايران، بر اساس قانون اساسی و ساختار واقعی قدرت، قوای 
استقالل اين قوا فقط در آنجائی است . مقننه و مجريه و قضائيه چندان استقالل رای ندارند

به محض خروج از خط . که مطابق و در موافقت با منافع کل نظام تصميم می گيرند
قوه قضائيه از . قرمزهای نظام، کارت قرمز خواهند گرفت و تصميم آنها وتو خواهد شد

در اعدام های اخير نيز به دليل . قضا از وابسته ترين و گوش بفرمان ترين آنهاست
اين تصميم . حساسيت روی اوضاع سياسی، تصميم را از باالی سر اين ارگان گرفته اند

برای يک تصميم سياسی حتی در کشورهائی نظير فرانسه نيز، . قضائی نبود، سياسی بود
هر چند به نادرست، در مواردی ديده شده است که ارگان های سياسی در امر قضائی، 

استقاللی وجود ندارد که . در کشوری مثل ايران خرابی بيش از اين هاست. دخالت کنند
اجرائی سازمان -سياسی بودن اين تصميم در بيانيه هيئت سياسی. دخالت معنا پيدا کند
 :چنيين بازتاب يافته است) اکثريت(فدائيان خلق ايران 

اعدام جانباختگان فرزاد کمانگر، علی حيدريان، فرهاد وکيلی، شيرين علم هولی و مهدی "
اسالميان، تصميم سياسی باالترين مقامات رژيم واليت فقيه بود که با واکنش مشترک 

 "منتقدان و مخالفان حکومت روبرو شد
از اين جريان بدين خاطر نقل قول آوردم که کادرهای سازمان اکثريت در تنظيم اين نامه 

به لحاظ شمار امضا کنندگان، باز اعضای اين سازمان ثقل سنگينی دارد و . نقش داشته اند
باالخره جريانی است که پيرامون مضامين اين بيانيه پيش از اين، موضع خود را اعالم 

 .کرده است
پيرامون نقش قوه قضائيه در اعدام های اخير، " بيانيه"اکنون جدا از نادرستی موضع 

سئوالم از امضا کنندگان اين متن اين است که چه لزومی داشت پيرامون اين مساله موضع 
دليل ناديده گرفتن تذکر ديگران پيش از انتشار متن، که به حذف گرايشات . گيری شود

ديگر انجاميد، چه بود؟ آيا اکنون با حذف گرايشات ديگر به هدف خود رسيده ايد؟ توجه 
نه چنين . می بايست تحليل ما وارد شود" بيانيه"داشته باشيد که منظورم اين نيست که در 

سخن اين است که در اينگونه بيانيه های سياسی که همگامی . چيزی را درست نمی دانم
حامالن انديشه های مختلف هدف اصلی آن است، لزومی به وارد شدن در تحليل سياسی 

اين دو در دو مسير سير . ورود به اين مباحث با مشارکت وسيع در تناقض است. نيست
هر چه به تحليل و مشی سياسی نزديک شويم دامنه همکاری کوچکتر خواهد شد . می کنند

 . و تعداد حذف شدگان افزون تر
 

تصميم گيرندگان جمع آوری امضا و تنظيم کنندگان بيانيه، در جان و تن آن روحيه يک 
مشی سياسی و نگاه به حاکميت از ديد يک گرايش را تزريق کرده اند و احکام را با آگاهی 

اين اعدام ها را اقدام عليه وحدت : "برای نمونه نوشته اند. از نتايج آن در متن گنجانده اند
اين حکم برای چه گنجانده شده است؟ شکی نيست حکومت ضد ملی . می دانيم" ملی

اگر بداند اين اقدامات به وحدت . جمهوری اسالمی می خواهد عليه وحدت ملی اقدام کند
اين . اما واقعيت غير از اين است. ملی آسيب می زنند آن را پرشمارتر هم خواهند کرد

در اين . مگر اينکه کسی اين حکومت را بخشی از ملت بداند. جنايات ملت را متحدتر کرد
در حالت ديگری . حالت است که می توان نتيجه اين اعدام ها را عليه وحدت ملی دانست

يعنی در حالتی که نگران تجزيه طلبی مليت های ديگر . نيز می توان اين ادعا را پذيرفت
در چنين حالتی اعدام ها عليه وحدت . باشيم و حکومت را هم نماينده فارس ها تصور کنيم

 !! چون فارس ها کردها را کشته اند. ملی خواهند بود
با اين حکم نيز نه تنها بخشی از گرايشات اپوزيسيون موافق نيستند، حتی شماری از امضا 

اجرائی سازمان اکثريت در  -هيئت سياسی. کنندگان نيز مواضع متضادی با آن داشته اند
 :اين باره در بيانيه خود پس از اعدامهای اخير اعالم نمود که

يابيم و افق را برای شکل گيری اتحاد  تر می بندی ضد استبدادی را فراخ اکنون صف" 
 ."تر ملی، روشن

دوست عزيزم بهزاد کريمی يکی از کادرهای موثر اکثريت و از امضا کنندگان بيانيه نيز 
 :به درستی می گويد

اين آموزگار  -فردا که بر کتاب تاريخ اين سرزمين، صفحه مرگ جانگداز فرزاد کمانگر"
 ١٣٨٩و جهار جانباخته ديگر نوزدهم ارديبهشت سال  -دلسوخته را صمد بهرنگی ها

مرگی که دروازه را برای تحکيم : گشوده شود، بر باالی آن، تيتر را چنيم خواهند خواند
 "همبستگی ملی فراختر کرد

اما پرسش من اين است که چگونه دو موضع . اين ها احکام درست و قابل دفاعی است
متضاد با يکديگر قابل جمع شدنند ؟ خصوصا امضا کنندگان اين دو متن بهتر است داليل 

باز پيشنهاد ندارم در اين متون عمومی وارد تحليل . اين مواضع ناهمخوان را توضيح دهند
تاکيدات گرايش ما و گرايش مخالف ما در جای خود می تواند طرح شده و پيرامون . شويم

در اينجا هدفم طرح . جای اين نظرات در اين متون نيست. آنها گفتگو سازمان داده شود
مگر کسی به عمد کار . اين مبحث است که برای کار جمعی بايد روحيه آن را داشت

مشترک با طيفی از اپوزيسيون را مضر به حال مشی سياسی خود و برنامه آتی مورد 
 .نظر خود بداند
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 “قطع فوري اعدام هاي سياسي“درنگي كوتاه بر بيانيه 
 محمد اعظمی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :اخبار روز
اخيرا متن بيانيه ای با امضای گروهی از فعاالن سياسی و فرهنگی در اعتراض به اعدام 

های اخير منتشر شده است که به رغم برخی نکات مثبت، دارای نواقصی است که 
 .برخورد با آن را، از زاويه درک قانونمندی های فعاليت مشترک، ضروری يافتم

جانمايه اين بيانيه در مقدمه آن به صورت حکمی بسيار روشن و درست و قابل دفاع، 
 :چنين بازتاب يافته است

. ما امضا کنندگان اين فراخوان بر اين باوريم که اعدام مجازاتی غير انسانی است" 
 " صدور هر حکم اعدام صدور يک فرمان برای ارتکاب قتل است

امروز کمتر فرد يا جريانی . به نظرم با اين حکم، عموم فعاالن سياسی و فرهنگی موافقند
اگر اين . را می توان يافت که ادعای آزاديخواهی داشته باشد، اما لغو حکم اعدام را نپذيرد

حکم مبنای تنظيم متنی کوتاه قرار می گرفت بسياری از گرايشات فکری در اپوزيسيون 
به اين هدف " بيانيه"با تاسف . جمهوری اسالمی را می توانست عليه اعدام همگام کند

پايبند نمانده و با ورود به تحليل حاکميت و عناصری از مشی سياسی، راه همگامی را، 
برای من اين ابهام هنوز وجود دارد که چرا تنظيم . برای مخالفان اين تحليل، بسته است

کننده يا تنظيم کنندگان بيانيه کوشيده اند خواسته های يک گرايش معين را، که در تضاد با 
گاهی پيش آمده است که موضوعی در . افکار و عقايد گرايشات ديگر است، وارد متن کنند
اما زمانی که پيش از انتشار يک متن، . يک متن به سهو و در نتيجه کم دقتی وارد شود

تصميم گيرندگان از ابعاد حساسيت روی برخی احکام مطلع می شوند و باز برای گنجاندن 
اين حق هر فرد . نظر و تحليل خود پافشاری می کنند، آنگاه بايد تصميم را آگاهانه دانست
اين کار نه تنها . و يا جريانی است که نظر خود و يا گرايش خود را تبليغ و منتشر کند

چون تالشی است برای بيان نظر و به چالش کشيدن . نکوهيده نيست، ارزشمند نيز هست
اما زمانی که هدف فراتر رفتن از اين يا آن گرايش در دستور گذاشته . ديدگاههای ديگر

می شود، آن زمان گنجاندن نظر يک گرايش و ديدگاه در متنی که برای نيروهای گسترده 
بدون شک، تالش برای تنظيم چنين متن هائی برای . تنظيم می شود، نقض غرض است

افرادی که همت به جمع آوری امضا . همگام کردن ايرانيان با دشواری زيادی روبروست
اين . می کنند انرژی و وقت قابل توجهی را صرف می کنند و زحمات زيادی می کشند

وظيفه ماست که بکوشيم حتی المقدور از ايرادات جزئی . کار ارزشمند و قابل تقدير است
اما اين زحمات نبايد . درگذريم و بيشترين روحيه همکاری و همياری را با آنها نشان دهيم

هر عمل و اقدامی با . پرده ای روی ضعف ها و تالش برای کم دامنه کردن آنها بکشد
در عين حال تالش دست اندرکاران يک . هدف و حاصل کار آن اندازه گيری می شود

اين بيانيه، بر . اقدام جمعی زمانی به بار می نشيند که منطق کار جمعی درک و فهم شود
اساس متنی که برای امضا کنندگان ارسال شده بود، جمع آوری وسيع امضا با مشارکت 

طيف های گوناگون اپوزيسيون مخالف اعدام را، به عنوان هدف، در برابر خود قرار داده 
به نظر می رسد در تنظيم متن دوستان تصميم گيرنده، از اين هدف دور شده، شعار . بود

به باور من همراه شدن افراد با افکار متفاوت . را راهنمای خود قرار داده اند" همه با من"
بدين معنا که . تنها زمانی عملی است که اوال اشتراکات مبنای تنظيم بيانيه قرار گيرد

سياست و شعاری مغاير پرنسيپ های امضاکنندگان در آن گنجانده نشود ثانيا اشتراکات 
آنقدر مهم باشند که همراهی و همگامی صاحبان افکار متفاوت را مقرون به صرفه و 

با رعايت اين دو اصل، باز هم هستند افرادی که به داليل تاريخی و بعضا . الزامی کند
ما نيازمنديم . اينگونه افراد را عمل ما جذب يا دفع خواهد کرد. واهی از همراهی بگريزند

صف همگامان خود را پرشمارتر کنيم نه اينکه آتش به خرمن زمينه های مناسب نيز، 
 . بزنيم و توجيه و بهانه ای برای تنگ تر کردن تنفس تنگ نظران به دست دهيم 

چشم . متاسفانه بيانيه که در مخالفت با اعدام تنظيم شده، از چنين روشی پيروی کرده است
بر جانمايه مثبتی که در مقدمه انعکاس يافته فرو بسته و با ورود به حوزه تحليل حاکميت 

از چشم چه کسی پنهان است که برخی . و مشی سياسی از دو اصل فوق فاصله گرفته است
از جريانات سياسی سرکوب و اعدام را نتيجه سياست اين يا آن فرد و يا اين يا آن نهاد در 

کل جمهوری اسالمی را با محوريت دستگاه واليت و شخص . جمهوری اسالمی نمی دانند
بنا براين تاکيد بر عدم اعتماد به قوه قضائيه در . خامنه ای مسئول اين جنايات می شناسند

 حالی که امروز بيشترين جريانات بر مسئوليت کل نظام در رابطه با اين اعدامها انگشت 
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ايد و شرايط زندگی در آنجا را  مهاجرت کند؟ آيا اخيرا ديداری از نجف داشته
سنجيده ايد؟ امروز از کدام انسان معاصر می توان خواست که الگو از صد سال 

کنيد؟  پيش بگيرد که شما روحانيون را به سنت دوران مشروطه توصيه می
دانيد عمدتا از  مهاجرت های دوران معاصر هم همان طور که خود به نيکی می

عراق به ايران بوده و دليل آن نه خواست شخصی روحانيون ساکن عراق، بلکه 
 .به اجبار و به سبب تبعيد آنان توسط صدام بوده است

 کند؟ اما اين توصيه را چه کسی می
سالهای پيش از انقالب و اوايل  .شما از ابتدا با روحانيت سنتی در ستيز بوده ايد

نهاد روحانيت . انقالب در پيروی از آيت اهللا خمينی فقه سنتی را شماتت کرديد
. شد سنتی شيعه از ديد نوگرايان دينی به سازش با طاغوت و يا بی عملی متهم می

 »اسالم توضيح المسائل«شد و سيره روحانيت اصيل  سنت تقيه پوسيده قلمداد می
های حوزه  واقعيت اين است که ازدواجی نامبارک ميان انديشه. شد خوانده می

های ايدئولوژيک مرحوم شريعتی و   ستيز و سنت ستيز آيت اهللا خمينی با آموزه
بسياری از . بقيه نوگرايان دينی در گرفت و شما ساقدوش اين داماد عقيم بوديد

های تندروی روزگار در  مراجع خانه نشين شدند و کماکان از تيغ مالمت انقالبی
نشئه اسالم ايدئولوژيک و نوگرا آن چنان در خون اين انقالبيان می . امان نماندند

های نخست پس از انقالب در جلوی درب منزل آيت اهللا   دويد که در همان ماه
سکوت هر مسلمان، خيانت «خوانساری در بازار گرد آمدند و شعار سر دادند که 

 .کنيد امروز همان تاريخ را تکرار می. »است به قرآن
پس از چند سالی که از تئوری واليت فقيه ملول شديد، بجای بازنگری و نقد 

نوگرايی و ايدئولوژی دينی که خود از دامن زنندگان به آن بوديد، شمشير نقد 
گفتيد  .آختيد و بر سر فقيهان فرو آورديد و اسالم منهای روحانيت را تبليغ کرديد

اکنون راه . که فقه از اعراض دين است و روحانيون جمعی فقه دان و محتسب
بدرستی نوشته . می خوانيد »اقطاب و ارکان دين«ديگری می پيماييد و آنان را 

های آن را  است، اما ريشه »خونين دل و خسته جگر«ايد که روحانيت امروز 
 .نکاويديد

آنچه مايلم با شما درميان بگذارم، فاصله ای است که نسل انقالب،   آقای سروش،
بطور خود انگيخته، از واقعيات و مقتضيات امروز گرفته و کماکان نيز بر آن 

امروز با وجود انقالب . دهد افزايد و اين شکاف ميان دو نسل را گسترش می می
ای بايد برای مشارکت سياسی و تاثيرگزاری سازنده از شيوه هايی متفاوت  رسانه

 .از صدور اعالميه و نوشتن نامه سرگشاده بهره برد و بايد طرحی نو درانداخت
پيش از هرچيز الزم است قبول کنيم برای گذار به دموکراسی ما نيازمند همراهی 

نهاد روحانيت ريشه ای چند صد ساله دارد و . و توليد اعتماد در روحانيت هستيم
مخالف خوانی با آن، چه از سر شفقت و چه از سر اتمام حجت، ما را به هيچ 

حتا سکوالريزم سياسی که شما آن را مفيد دانسته و . هدف سازنده ای نمی رساند
شما به زيبايی گفته . ترويج می کنيد بدون اقناع و همراهی روحانيت مقدور نيست

بارض عالمها ملجم و «ايد که اتفاقا روحانيت امروز بيش از هر زمان ديگری از 
شما نيک می دانيد که بسياری از ديدارهای . خورد خون دل می »جاهلها مکٌرم

مراجع اين روزها جز به معنی اعتراض نيست و بی انصافی است که آن را در 
خواهيم  اگر هدف ما اصالحی است و می. قلمداد کنيم »اعوذ و الحول«سطح 

روحانيت را به صراحت بيشتری ترغيب کنيم بايد با آنان صميمانه و صادقانه 
وارد تعامل بشويم نه آنکه از دور صدای عتاب بلند کنيم و انگشت اشارت به 

توان با سرزنش همدلی کسی را بدست آورد؟ برای  چگونه می. سوی شان دراز
تعامل با روحانيت بايد رفتار نهادی آنان را شناخت، شيوه اعتراضی آنان را 

 .دريافت و اعتبار و انعکاس داد، و سپس طلب چيزی بيشتر کرد
وقتی آيت اهللا جوادی آملی نيز بعد از سی سال دريافته . بگذاريد صريح تر باشم

گويد که بايد سنت مرجعيت را حفظ  که چه جفايی بر هم کسوتان ايشان رفته و می
کرد، چه فرصتی از اين مغتنم تر؟ چرا چنين فرصتی را با صف کشی لفظی 

توانيد بجای عتاب، طرحی دراندازيد که با سنت روحانيت  پايمال کنيم؟ شما می
می دانيم که روحانيون اعتبار زيادی به مباحثات طلبگی . نيز اتفاقا در وفاق باشد

به همين سبب نيز معموال عدم پاسخ به طرح . می دهند و آن را گرامی می دارند
چرا از اين سنت استفاده نکنيم و با آنان در تعامل قرار . شمرند مباحثه را قبيح می

کنم که منظور من استفتاء نيست، بلکه طرح يک مباحثه فقهی با  تاکيد می. نگيريم
يکی از حياتی ترين بحث  »عدالت حاکم اسالمی«موضوع . يک فقيه معين است

هايی است که امروز برای بسياری از مردم متدين سواالت زيادی را ايجاد کرده 
ضرورت اخالقی چنين بحثی اکنون غيرقابل انکار است و بی ترديد شما . است

از معدود کسانی هستيد خارج از روحانيت که می توانيد به اين گونه بحث ها غنا 
 .ببخشيد

 ايد؟  آقاي سروش، به چه كسي نامه نوشته
 مهدی جاللی

 
 
 
 
 

 :گويا نيوز
عالی در اين نامه به چه اشخاصی است؟ چرا به يک  آقای سروش، خطاب جناب

ای که به  شخص معين حقيقی نامه ننوشتيد؟ قاعدتا هدف شما از نگاشتن نامه
. موضوعاتی تا به اين پايه حياتی و حساس اشاره دارد، تاثيرگزاری جدی است

گذاشتيد و  آيا بهتر نبود که نام هر يک از اين مراجع و مشايخ را بر سر نامه می
ما که . کرديد؟ سياق نامه شما سياق اتمام حجت است به دفتر آنان ارسال می

خب، فرض کنيد که اين نامه را نوشتيد و . توانيم با روحانيت اتمام حجت کنيم نمی
چه سودی حاصل خواهد شد؟ نامه شما بيش از آن که . پاسخ درخوری نيامد

 آميز است تر ترغيب کند، عتاب روحانيت را به اتخاذ مواضع روشن
 آقای سروش، 

اما اين نقد نظری نيست بلکه درميان . اين نوشته نقد يک شاگرد است به استاد
گذاشتن نگرانی از شرايط متغير و در عين حال تعيين کننده ای است که ما در آن 

آينده سياسی ايران چيزی نيست مگر نتيجه رفتار و گفتار سياسی . بريم بسر می
امروز ما و در اين ميان بدون ترديد اعمال کسانی که صاحب وزن سياسی در 

تاثير شما بر تاريخ تفکر سياسی و مذهبی  .اجتماع هستند، نقش جدی دارد
من نيز سالهايی که شما ممنوع التدريس . معاصر ايران بر کسی پوشيده نيست

های شما را دنبال کردم و  بوديد از اقدسيه تا عيسی خان و تا خيابان يخچال بحث
 .بسيار آموختم

جز بيان حقايق و از سر شفقت  »مشايخ و مراجع کرام«نامه اخير شما نيز به 
نامه شما اثری است با نثری فاخر و فکری ناب و سخنانی نغز که خواننده . نيست

اما آنچه مرا به نوشتن وامی دارد . دهد را در مقام اقناع و تحسين قرار می
 .رسد هايی است که از سياق اين گونه نامه نگاری به ذهنم می پرسش

آقای سروش، خطاب جناب عالی در اين نامه به چه اشخاصی است؟ چرا به يک 
ای که به   شخص معين حقيقی نامه ننوشتيد؟ قاعدتا هدف شما از نگاشتن نامه

. موضوعاتی تا به اين پايه حياتی و حساس اشاره دارد، تاثيرگزاری جدی است
گذاشتيد و  آيا بهتر نبود که نام هر يک از اين مراجع و مشايخ را بر سر نامه می

ما که نمی . کرديد؟ سياق نامه شما سياق اتمام حجت است به دفتر آنان ارسال می
خب، فرض کنيد که اين نامه را نوشتيد و . توانيم با روحانيت اتمام حجت کنيم

چه سودی حاصل خواهد شد؟ نامه شما بيش از آن که . پاسخ درخوری نيامد
 .روحانيت را به اتخاذ مواضع روشن تر ترغيب کند، عتاب آميز است

اگر هدف اصالح است و تاثيربخشی، کداميک احتمال منطقی پاسخ گفتن مخاطب 
برد، نامه شخصی و يا نامه سرگشاده به يک جماعت؟ آيا بجای يک  را باال می

دسته کردن روحانيون و همگی را باهم خطاب و عتاب و تحذير و تنذير کردن، 
رسيد؟ شما  ايجاد يک رابطه و تعامل حقيقی با روحانيون مفيد تر به نظرتان نمی

که به احوال شخصی بسياری از روحانيون اشراف داريد و آنها را از نزديک 
شناسيد و می دانيد که تا چه حد از نظر فکری قشر متکثری هستند، پس  می

 خطاب جمعی به آنها به چه کار می آيد؟
بر اين باورم که سياست مدرن نياز به تعامالت واقعی و ملموس دارد و جامعه 

هايی  روحانيون انسان. سياسی ما نياز به توليد روابط معين، حقيقی و انسانی
حقيقت اين است که نامه . هستند مثل خود ما و با اخالقيات و نيازهايی حقيقی

بدون مخاطب شخصی و معين، نامه به تاريخ است و محتمل است که منظور شما 
. پس مخاطب آن برخالف مدعايش روحانيون نيستند. نيز همين بوده است

روحانيون هم مثل من و شما آن را می فهمند و خود را مکلف به جواب و يا 
خوانند که ادبياتی فاخر  آنها نامه ای را می. هرگونه اقدام فراخور آن نمی بينند

 .آفريند دارد، اما همدلی نمی
. دارند «ای پر آتش سينه«دانيد بسياری از مراجع و مشايخ  اشاره کرده ايد که می

ايد که بنا به  اما از سوی ديگر آنان را توصيه ای غيرمنصفانه و غير واقعی کرده
طبيعی است که اين توصيه . سنتی از دوران مشروطه به نجف مهاجرت کنند

علقه به وطن به کنار، آيا واقعا اين انتظاری بجاست که . ناسنجيده به نظر بيايد
داند، خانواده و روابط و  امروز از مرجعی که قم را شهر و کاشانه خود می

مراجعاتش در اين شهر است، و شبکه ای از شاگردان و درس و بحث و 
 وجوهات شرعيه را فراهم آورده، بخواهيم که همه را رها کرده و به نجف 
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برای روشن شدن مفهوم دولت قانونمدار، توجه خوانندگان را به دو نوع  -۴
ها را به وجه  يک نوع قانونمداری وجود دارد که دولت. کنم قانونمداری جلب می

من در اينجا اصطالحًا آن . سازد قوانين جاری و مصوب در جامعه، قانونمدار می
و نوع ديگری از ايده قانونمداری . نامم می" دولت قانونمدار به وجه قانونی"را 

و من اصطالحًا . شناسد ها را به وجه حقوقی قانون مدار می وجود دارد که دولت
در معنای دوم، دولت . کنم نامگذاری می" دولت قانونمدار به وجه حقوقی"آن را 

در اين . قانونمدار نتيجه تبعی يک وضعيت دموکراتيک در جامعه است
گذاران از قوانين اساسی و قوانين اساسی  دموکراسی صالحيت حاکمان و قانون

نيز از اجماع حقوق انسان در آزادی رقابت و استفاده برابر از حقوق مدنی 
های دمکراسی ليبرال در وجه آرمانی از چنين  دولت. گيرند سرچشمه می

 .کنند وضعيتی پشتيبانی می
در معنای نخست، يک دولت قانونمدار ممکن است نتيجه قوانينی باشد که در آن 

لذا دولت قانونی هر . قوانين هيچ توجهی در آزادی و حقوق انسان نداشته باشد
دولت قانونمدار "چند محصول حاکميت صوری قوانين در يک جامعه است، اما 

و آن زمانی است . نيز تنها يک گام از دولت قانونی جلوتر است" به وجه قانونی
که اراده حاکمان تنها در تصويب قوانين جاری هستند و بعد از تصويب همين 

بنابراين، اگر قوانينی بر ضد آزادی و . ها بايد در اجراء تابع قوانين باشند اراده
حقوق انسان تدوين شوند و يا قوانينی برابر با اصل دوگانگی و چندگانگی انسان 
و تبعيض افراد و اقوام مختلف تدوين شده باشند، چنين دولتی وقتی به اجرای مو 

 .شود دهد، يک دولت قانونمدار شمرده می به موی اين قوانين تن می
از ميان اين چهار وجه، به . ها اشاره شد تا اينجا به شرح چهار وجه از دولت

استثنای دولت انتظامی، سه وجه ديگر دو به دو وجوه مشترک و وجوه اختالف 
دولت "يک شباهت با " دولت قانونمدار به وجه قانونی"بدين ترتيب که، . دارند
دولت قانونمدار ". دولت قانونمدار به وجه حقوقی"دارد و يک شباهت با " قانونی

به وجه قانونی در تأسيس شبيه دولت قانونی است، اما در اجراء شبيه دولت 
اين دو نوع دولت از اين نظر در تأسيس دارای . قانونمدار به وجه حقوقی است

وجوه مشترک هستند، که اگر تمام قوانين جامعه ظالمانه باشند، دولتی که در 
به عنوان مثال، دولت . آيد، دولت قانونی است نتيجه چنين قوانينی به وجود می

آمد، چون برابر با انتخابات صوری در  صدام حسين يک دولت قانونی بشمار می
های انتخابات  درصد آراء به نفع او در صندوق ٩٩کشور عراق، بيش از 

دولت قانونمدار "با " دولت قانونمدار به وجه قانونی"همچنين . شد کارسازی می
از اين رو که تابع نعل به نعل قوانين موجود هستند، دارای " به وجه حقوقی

 .شباهت و وجوه مشترک هستند
از زمان دولت آقای خاتمی بدين سو، طرفداران اصالحات از دولت قانونمدار  -۵

اما گفتمان آقای خاتمی و يارانش از آنچه به عنوان قانونمداری . کردند حمايت می
لذا در اين راه آنها . خواندند، طرفدارانی نيز در داخل و خارج از کشور داشت می

ای  بخشی از نيروهای ملی و مذهبی و پاره. در بيان ايده قانونمداری تنها نبودند
از نيروهای ليبرال در داخل و خارج از کشور، استقرار يک دولت قانونمدار را 

با اين وجود، همه آنها که به گفتمان . مهمترين سرمشق سياسی خود کردند
. قانونمداری دلبسته بودند، در محتوای قانونمداری چندان وجه مشترک نداشتند

ای که در باال در باره سه نوع دولت داشتيم، به طرفداران اصالحات  تقسيم بندی
وجه مشترک همه طرفداران اصالحات بود، اما " قانون"کلمه . قابل تسری است

هر يک بدون اينکه دقيقًا از اوضاع و احوال خواست خود با اطالع باشند، به 
دولت "ای از آنها به  پاره. وجه صوری، خود را به طيف اصالحات چسباندند

و " دولت قانونمدار به حيث قانونی"ای ديگر به  معتقد بودند و پاره" قانونی
مذهبی، اصالح طلبان راديکال و  –ای ديگر چون نيروهای ملی  پاره

  .معتقد بودند" دولت قانونمدار به حيث حقوقی"ها به  سکوالريست
ياد کرد، بيان و گفتار آقای " مداری ناب انديشه مصلحت"توان از  بنا بر آنچه می

. ها و مواضع وی، اصًال روشن نبود خاتمی در باره قانونمداری، مانند اغلب گفته
داد و گاه قانونمداری را تا حد  گاه او قانونمداری را تا حد دولت قانونی تقليل می

کرد و گاه بيان خود را تا حد دولت  دولت قانونمدار به حيث قانونی بيان می
اما اگر بخواهيم ميانگينی از حد . بخشيد قانونمدار به حيث حقوقی ارتقاء می

دولت قانونمدار "قانونمداری او ترسيم کنيم، می توان قانونمداری او را به مثابه 
ای بود که وی به قوانين  شخصيت آقای خاتمی به گونه. کرد تلقی " به وجه قانونی

. داد جاری کشور، هر چند ظالمانه و تبعيض آميز باشند، تسليم کامل نشان می
های او برای تغيير قوانين ظالمانه و تبعيض آميز بسيار محتاطانه،  کوشش
به . مدارانه و در چارچوب تسليم بالقيد و شرط نسبت به همان قوانين بود مصلحت

عبارتی، او با تمکين مطلق به قوانين تبعيض آميز، کوشش داشت تا دست به 
مالحظه . مدارانه در تغيير آن بکوشد اقدامات نسبی و محتاطانه و مصلحت

تا چه اندازه شگفت انگيز  "تمکين و کوشش"کنيد که تناقض در جمع دو مقوله  می
 اين تناقض جز در انديشه راهنمای قدرت، که سراسر تهی از انديشه . نمايد می

 مدار؟  مدار يا دولت حقوق دولت قانون
 احمد فعال

 
 
 
 
 

 :گويا نيوز
اين . ای است که حاوی ابهامات و تناقضات فراوان است مدار انديشه دولت قانون

مداری، به حيث قانونی است و يا به  ها از قانون کند که مراد آن انديشه معين نمی
کند که وقتی قوانين بر وفق تبعيض تنظيم شوند، پرگار  حيث حقوقی؟ و معين نمی

گران سياسی در کدام گردی بايد به عمل بنشيد؟ اگر پرگار  انديشه انسان و کنش
های نهفته در  شود، چگونه است که بنا به مصلحت انديشه بر مدار قانون گرد می

همان قانون و بنا به مقتضيات طبع گردان قدرت، بتوان دل از تبعيض به تغيير 
 جست؟

به اين دليل  .های دموکراسی ليبرال است دولت قانونمدار يکی پيامدهای نظام -١
 :که

و دوم، . نخست رقابت آزاد: آموزه دموکراسی ليبرال بر دو اصل استوار است
دو اصل آزادی و برابری که . گران رقابت ايجاد شرايط مساوی برای همه کنش

از جمله دو آموزه مهم انقالب فرانسه و دو آموزه مهم فرايند مدرنيزاسيون بود، 
تحول پيدا " برابری در رقابت"و " آزادی رقابت"در اقتصاد ليبرال به دو اصل 

رقابت "کند و در دمکراسی ليبرال با همان انديشه راهنمای بازار، به دو اصل  می
" شرايط مساوی برای همه کنش گران رقابت در بازار سياست"و ايجاد " آزاد

  .شود تبديل می
گران مدرن دريافتند  وقتی اندشه. شود قدرت تکثير می) الف: بنا بر اين دو اصل 
شود، انديشه تقسيم و  آورد و قدرت مطلق موجب فساد مطلق می که قدرت فساد می

تقسيم و تکثير قدرت به خودی خود موجب محدود ) ب. تکثير قدرت به ميان آمد
اينکه دامن هر يک از قوا تا کجا بسط و تا کجا بسته . شود شدن دامنه قدرت می

شود، قانون اساسی و قوانين مدنی و پس از آن مطبوعات، به مثابه ستون پايه 
قوانين محدوده بسط و . های يک نظام کنترل در آمدند که بر قدرت خيمه زدند

 .کرد بست قدرت را معين می
تکثير و چند پاره شدن قدرت تا بدان حد پيش رفت که جامعه خود به مهمترين ) ج

حق تعين سرنوشت خود، و حق مساوی داشتن در آئين . مؤلفه قدرت تبديل شد
ای بود که به درستی قدرت را بالطبع  دادرسی و دادگری، از جمله نتيجه انديشه

اما به درستی دانسته نشد که چرا، اصول ياد شده خود در انديشه . دانست فاسد می
در حقيقت دولت قانونمدار برآمده از اين انديشه  .راهنمای قدرت سازمان يافتند

در دولت قانونمدار، قدرت به موجب قوانين محدود : حاصل آنکه. راهنما بود
شود تا به موجب قوانين و نظام نمايندگی به ترسيم  شود و جامعه قادر می می

  .سرنوشت خود اقدام کند
اگر . وجود دارد" دولت قانونی"با " دولت قانونمدار"های روشن ميان  تفاوت -٢

، دولتی است "دولت قانونی"دو وجه صوری و ماهوی برای قوانين قائل شويم، 
، دولتی است که به "دولت قانونمدار"که به وجه صوری تابع قوانين است، اما 

در دولت قانونی، دولت به قوانين التزام ندارد، اما . وجه ماهوی تابع قوانين است
اما در دولت قانونمدار، تابعيت . دهد که تابع قوانين است به وجه صوری نشان می

در دولت قانونی، هم قوانين وجود دارند و هم اراده . دولت از قوانين ماهوی است
قوانين يا منبعث از اراده حاکمان است و يا اگر به وجه صوری در يک . حاکمان

توانند محدود کننده اراده  قانون اساسی تدوين شده باشند، باز اين قوانين نمی
  .حاکمان قرار گيرند

با وجود تفاوت آشکار که ميان دولت قانونی و دولت قانونمدار وجود دارد،  -٣
اصطالح دولت قانونمداراز . اما خود مفهوم دولت قانونمدار چندان روشن نيست

ای در برابر دولت  دولت قانونمدار ايده. های دوم قرن نوزدهم پديد آمد نيمه
گر فرانسوی، دولت قانونمدار  شد و جلوتر ژاک شواليه انديشه انتظامی شمرده می

در اينجا با سه . را به منزله ماشين جنگی در برابر ايده دولت قانونی بشمار آورد
  :نوع دولت مواجه هستيم

دولت انتظامی، دولتی است که مشروعيت خود را . نخست، دولت انتظامی است
دولت قانونی، . دوم، دولت قانونی است. کرد از اراده متصرفان قدرت کسب می

آورد، اما  دولتی است که به نحو صوری مشروعيت از آراء عمومی بدست می
سوم دولت قانونمدار است، که در  .اداره دولت و جامعه به نحو اقتدارگرايی است

ای  نظر متقدمين، دولتی بود که اجرای قانون را بر اجرای هر نوع ايده و اراده
  .شمارد مقدم می
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مصلحت کتمان چنين حقايقی را به کسی وانگذاشته است، اين ديگر نه مصلحت بلکه عين 
  .مفسدت است

. توان برای پيشبرد قانون و يا پيشبرد حق، گاه به مصالحه با ناحق رفت شود می گفته می
گرايی، نتايج يک مصالحه را در سنجش سود و زيان  غير دينداران، بنا به نظريه فايده

در صلح حديبيه و ) ع(کنند که حضرت پيامبر  و دينداران استناد می. کنند ارزيابی می
در صلح با معاويه، با هدف حفظ اسالم، به مصالحه با ناحقی ) ع(حضرت امام حسن 

های  تناقض. اين ادعا نسبتی بس ناروا، به اين دو رهپويه حقمداری است. مبادرت کردند
ادعاهای نسبت داده شده به اين دو پيمان را   و تناقض ١گرايی را در يک مقاله نظريه فايده
شوم که اين مصالحه،  از باب اطالع خوانندگان يادآور می. ام شرح داده ٢ديگر  نيز در مقاله

آنچه خطاست، . شود سازش و حتی همکاری با ناحق نيست که خطا و ناحق شمرده می
توان با ناحق کنار آمد و يا با  به ديگر سخن، می. سازش و همکاری بر مبادی باطل است

ناحق همکاری کرد، اما نه بر اساس اصول و توافقنامه باطل، بلکه بر اساس اصول و 
تر، در اصول و توافقنامه حقمدارانه، اين باطل است  به عبارت کامل. مدارانه توافقنامه حق

اين آن خطای فاحشی است که از  .که با حق کنار آمده و تسليم حق شده است، نه برعکس
ای که  در مقاله. ديد بسياری از مفسرين دينی و بسياری از اصالح طلبان پنهان مانده است

های حديبيه و امام حسن، بر اصول  ام که بند بند صلحنامه اشاره شد به تفصيل شرح داده
تا آنجا که اين قلم به مطالعه فهرست اين دو پيمان اقدام کرده است،  .اند حقمداری تنظيم شده

بنا به مفاد آن دو پيمان، هم معاويه و هم . هيچ ناحقی جز اجرای حق در آن نيافته است
خوب است خواننده بداند که هر دو . اند، نه برعکس مشرکين مکه تن به اجرای حق داده

ای را نه در سود و زيان خود و  پيمان با قلم آن دو حضرت تنظيم شد و آن دو هيچ ناحقی
 .نه در سود و زيان معارضان، در پيمان نگنجاندند

نکته با اهميت اينجاست که مهمترين التزام انسان، چه به حيث انسانيت و چه به حيث 
دولت قانونمدار التزام به قانون را ارجح از التزام به . دينداری، التزام به حقيقت است

نه از اين حيث که حق با اکثريت است، که اگر چنين بود خود التزام به . شمارد حقيقت می
التزام به قانون نزد دولت . قانون، در هر حال طرفی از التزام به حقيقت بسته بود

بينانه،از اين روست که نقض قانون را مساوی هرج و مرج  قانونمدار در يک ديد خوش
دهد و تصرف قدرت را تنها راه جادويی  شناسند و در ديد بدبينانه، به قدرت اصالت می می

تر، مالحظات و منافع شخصی در ميان  شناسند و در ديد بدبينانه دستيابی به هدف می
  .آيد می

ترديدی نيست که جلوگيری از نا امنی و هرج و مرج حق است، اما بايد به دقت توجه 
هيچ هرج و مرجی باالتر از تصديق . تواند ناقض حقوق ديگر باشد داشت که اين حق نمی

سوزاند و اگر ملتی به موجب ترس و يا به  تبعيض خانمان يک مليت را می. تبعيض نيست
ها و  دهد، به غير از اينکه ترس موجب ناآگاهی نسبت به حقوق خود، تن به تبعيض می

توانند به  ها خود بزرگترين هرج و مرج مضمر هستند، در بزنگاه حوادث می ناآگاهی
بنابراين، به حيث دينداری سفارش قرآن است . ابزار هرج و مرج طلبان واقعی در آيند

و به حيث انسانيت به اين گفته از ". حق را بگوييد، اگر چه بر عليه خودتان باشد: "که 
راستی و درستی مطلق، تنها «:کنم که  ديويد ثورو پيشگام مبارزه مدنی در آمريکا اکتفا می

 .«حقيقتی است که مصلحت همگان است
 حاصل سخن

اين انديشه . ای است که حاوی ابهامات و تناقضات فراوان است دولت قانونمداری انديشه
کند که مراد آنها از قانونمداری، به حيث قانونی است و يا به حيث حقوقی؟ و  معين نمی
کند که وقتی قوانين بر وفق تبعيض تنظيم شوند، پرگار انديشه انسان و  معين نمی

گران سياسی در کدام گردی بايد به عمل بنشيد؟ اگر پرگار انديشه بر مدار قانون گرد  کنش
های نهفته در همان قانون و بنا به مقتضيات طبع  شود، چگونه است که بنا به مصلحت می

 گردان قدرت، بتوان دل از تبعيض به تغيير جست؟ 
را " حق اکثريت"دهد، و بنا به اينکه  اما دولت حقمداری بنا به اينکه به قدرت اصالت نمی

کند، نخست اينکه، جريان انديشه آزاد را مقدم بر  مخدوش نمی" اکثريت بر حق"با 
شناسد ودوم آنکه، تغيير قوانين تبعيض آميز را به حقوق ذاتی انسان، از راه  دولتمداری می

 .کند اکثريت کردن حق، جستجو می
 

آقای خاتمی در آرمان، حداکثر کوشش داشت تا . حقمداری است، قابل توضيح نبود
های خود را در سپهر دولت ليبرال تعريف کند، اما در عمل جز در سپهر دولت  برنامه

 .قانونی راه به جايی نبرد
 دولت حقوقمدار چگونه دولتی است؟

 :دولت حقوقمدار با هر سه و چهار ديدگاهی که شرح آن گذشت به کلی متفاوت است
 .گيرد دولت حقوقمدار از انديشه حقمداری سرچشمه می

زند، دولت قانونمدار به  ها دامن می دولت قانونی با ايجاد قوانين تبعيض آميز به تبعيض
گيرد و دولت قانونمدار به وجه حقوقی، به موجب  ها را ناديده می وجه قانونی، تبعيض

 .شمارد ها را طبيعی می بازار آزاد و اصل رقابت، تبعيض
دولت حقوقمدار به هيچ رو تسليم . تابد ها را بر نمی اما دولت حقوقمدار به هيچ رو تبعيض

هاست، دولت  ها و ناحقی ای خود معتاد و گرفتار تبعيض و اگر جامعه. تبعيض ها نمی شود
اما اگر خواننده محترم به يک نکته ظريف . بخشد حقوقمدار، عطای قدرت را به لقايش می

توجه نداشته باشد، انديشه حقمداری و دولت حقوقمدار، به آسانی در ورطه بدترين و 
حقوقمدار تمايزی آشکار   دولت. غلطد ها، يعنی دولت بنيادگرايی در می خطرناکترين دولت

دولت بنيادگرايی چيزی به نام . قائل است" حق اکثريت"و " اکثريت بر حق"ميان مفاهيم 
ای، اکثريتی  به اين حقيقت آشکار آگاه نيست که اگر بنا به فرموده. حق اکثريت قائل نيست

، اين چيزی از حق اکثريت در اجرای )اکثرهم اليشعرون(در يک جامعه بر حق نباشند 
بنابراين، انديشه حقمداری به خود حق . کاهد های خود، نمی حکومت و اجرای خواست

هاست، به مثابه سازمان قدرت، به مدار  ای که معتاد به انواع تبعيض دهد، تا در جامعه نمی
چه آنکه، همينجاست که سازمان قدرت خود به اسباب بدترين . اجرای حق تبديل شود

 .شود تبعيض و تضاد در جامعه، تبديل می
اما دولت قانونمدار متعهد به قوانين مصوب . دولت حقوقمدار متعهد به حقوق انسان است

تعهد و وامداری دولت حقوقمدار بدان معنا نيست که به قوانين مصوب احترام . است
شود، بلکه بدان  گذارد و يا آنکه خود پيشگام نقض مرزهای قانونی در کشور می نمی

  : معناست که
 .دهد دولت حقوقمدار به قدرت اصالت نمی) الف
عدم اصالت به قدرت بدان معناست که اجرای قانون بد و ظالمانه و در نتيجه، ادامه ) ب

  .پذيرد حکمرانی را به هر مصلحتی، نمی
با اين وجود، عدم تسلم شدن دولت حقوقمدار به قوانين ظالمانه، به منزله نقض يکجانبه ) ج

که اگر چنين بود، . آن بيرون از مدار اکثريت و بيرون از مدار نظام قانونی کشور نيست
 .خود اقدام ظالمانه و تبعيض آميزی بود

دولت حقوقمدار حداکثِر کوشش و مبارزه خود را در تغيير قانون بد و استوار کردن ) د
دولت حقوقمدار چنين کوششی را از راه نظام . گذارد قوانين بر حقوق ذاتی انسان می

مراجعه به آراء عمومی يکی از کارآمدترين . دهد حقوقی و قانونی در خود کشور انجام می
  .ها برای تغيير قوانين بد به قوانين خوب است و عادالنه ترين روش

يابد که در  دولت حقوقمدار بنا به اينکه به حقوق برابر انسانها معتقد است، نيک درمی) ه
ها، مراجعه به آراء عمومی  يک وضعيت تبعيض آميز در استفاده از حقوق ناشی از آزادی

لذا مراجعه به آراء عمومی تنها در شرايط برابر . تواند اسباب تبعيضی ديگر شود خود می
 .شود خواهی می و حقوق برابر اسباب گسترش عدالت

اين فرض  .دولت قانونمدار بر اين فرض استوار است که قانون بد بهتر از بی قانونی است
توماس هابز، هماهنگ با نظام فکری دموکراسی ليبرال " دولت شر"بر اساس آموزه 

اما برای آن دسته از اصالح طلبان مذهبی و به ويژه با ديدگاه شيعی، ناقض اصل . است
می دانيد که اهل سنت برابر با . اساسی فلسفه سياسی شيعيان در برابر اهل سنت است

استدالل آنها اين بود که . نظريه های فقهی پيشينيان به نظريه امام جائر تمکين می کردند
اقتداء به امام جائر و حکومت جائر، به موجب امنيت، بر فقدان حکومت و امامت 

بنابراين، تمسک به ارجحيت قانون بد نسبت به بی قانونی، همان آموزه ای . ارجحيت دارد
  .است که در طی قرون، شيعيان را در برابر اهل سنت قرار می داد

دولت حقوقمدار اين فرض را که قانون بد بهتر از بی قانونی است، فريبی بزرگ و 
نخست اينکه، اراده جامعه را در تغيير بالدرنگ . پوشاننده حق هايی پرشمار می شمارد

دوم اينکه، قبح قانون بد را می ريزد و جامعه را به بی اخالقی . قوانين بد، سست می کند
سوم اينکه، تجاوزهايی که به موجب قوانين بد در وجود می آيند، بالتعقيب . تسليم می کند
چهارم اينکه، اخالق مصلحت مداری را که آفت اخالق حقمداری در جامعه . می گرداند

پنجم اينکه، قوانين بد پرده پوش تجاوزهايی است که قدرتمداران . است، دامن می زند
ششم اينکه، قوانين بد پرده پوش انديشه های مصلحت مداری است که . طالب آن هستند

  .زندانی کرده اند" بد و بدتر"جامعه را همواره در مدار بسته 
کند، به مصلحت  دولت قانونمدار با اين نگاه که مصلحت را بيرون از حقيقت تفسير می

ها را صرفا روش اجرای حقيقت  اما دولت حقوقمدار اوًال، مصلحت. دهد اصالت می
از اين نظر، دروغ . شناسد شمارد و ثانيًا مصلحت بيرون از حقيقت را جز مفسدت نمی می

گفتن به مصلحت، گفتن نا حق، يا مصالحه با ناحق، به قصد رسيدن به حق، اجرای قانون 
 .شناسد ناحق با هدف اقامه يک حق، همه اينها را جز مفسدت نمی

دهد که بعضی از حقايق را، به نام حرکت در چارچوب  دولت قانونمدار به خود حق می
گويم، اما هر حقيتی را هم  گفت من دروغ نمی آقای خاتمی می. قانون از مردم پنهان کند

صرفنظر از اينکه قسم نخست گفته ايشان تا چه حد حقيقت داشت، پرسيدنی . گويم نمی
شمارد؟  ای از حقايق می است، او به نيابت از چه کسی خود را ملتزم به کتمان کردن پاره

ای از حقايقی که به امور شخصيه خود و يا عقايد  تواند پاره توضيح اينکه، هر فرد می
ليکن در مقام اجتماعی، . شود، تنها در مقام شخصی، بازنگويد شخصی خود مربوط می

 شود، و جامعه  پنهان کردن حقوق و حقايقی که به سرنوشت خود جامعه مربوط می
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سال پيش حضور داشته و بخشی از بنيانگذاران همين سيستم بوده اند، که  ٣١در 
بنابراين اگر از آنها به عنوان . در طول زمان واقعگرا و معتدل شده اند

ياد کنيم، بايد بپذيريم که برکنار دانستن آنها از  ١٣۵٧سهامداران انقالب سال 
 .کليت اين سيستم کار دشواری است، هرچند اين تصور امروز ديگر وجود ندارد

زيرا آنها معتقدند که انقالب اسالمی دچار انحراف از اهداف اصيل خود شده 
است و در واقع آنها به عنوان نامزد انتخابات برای مواجهه با همين انحرافات و 
مقابله با احمدی نژاد و گروهی که او را احاطه کرده اند و خوراک فکری به او 

به باور آقايان وسوی و . می دهند، برخاستند و به ميدان مبارزات انتخاباتی آمدند
کروبی، انقالب ايران و جمهوری اسالمی، می توانست عاقبت خوبی داشته باشد 

اما در بيرون . اين باور آنهاست! اما اکنون به بدترين وضعيت ممکن رسيده است
از اين ميدان، مردم تماشاگر اين مبارزه بين دو جبهه هستند و اميدوارند که اين 

صحنه . به معنای حق حاکميت ملی منتهی شود" دموکراسی"بحث و مبارزه به 
مردم به مثابه تماشاگران برای . درست شبيه يک مسابقه فوتبال به نظر می رسد

دستيابی به اهدافشان موسوی و کروبی را در برابر رژيم می بينند و از آنها 
اما مشکل اين است که اين رقابتهای انتخاباتی، بعد . حمايت و پشتيبانی می کنند

از کودتا از شکل رقابت خارج شد و احمدی نژاد و دولت کودتايی او، مسلسل به 
دليل محبوبيت ! استاديوم آوردند تا بازيکنان تيم مقابل و مردم را به رگبار ببندند

موسوی و کروبی در ميان مردم، اين است که آنها تاکنون تمام قواعد يک بازی 
شرافتمندانه را رعايت کرده اند و همواره تأکيد می کنند که از خشونت استفاده 

نخواهيم کرد چرا که خشونت، نفرت را تشديد می کند و پيروزی را شکننده می 
مردم ما به درستی می دانند که موسوی و کروبی تا امروز هزينه های . سازد

زيادی را پرداخته اند، بنابراين گروههای مختلف سياسی متقاعد شده اند که 
حمايت مردم از آنها به دليل اين نيست که موسوی و کروبی می توانند همه کارها 
را آنگونه که شايسته و بايسته است به جلو ببرند، بلکه به اين دليل است که مردم 

البته هرگز نبايد فراموش کرد که . به صداقت موسوی و کروبی اعتماد دارند
مخالفان ما از خشونت زيادی در برابر جنبش سبز استفاده می کنند تا مسير 

مسالمت آميز آن را به سمت خشونت گرايی منحرف کنند و با راحتی بيشتری آن 
 ۵٧بنابراين مسير، سخت تر از مسيری است که انقالب سال . را سرکوب نمايند

اما در نتيجه، يک جنبش مستمر و نرم، بسيار مؤثرتر و بادوام تر از . طی کرد
 .آن انقالب ايدئولوژيک و تند است

آيا در نهايت اين امکان وجود دارد که با اين تضاد درونی در ساختار  -
جمهوری اسالمی در موضوع مشروعيت قدرت و مشروعيت مذهبی، رسيدن به 

  دموکراسی ناممکن باشد؟
جنبش سبز برای دين احترام قائل است اما اين جنبش، . اين تناقض وجود دارد

جنبشی مذهبی نيست و يکی ازعقاديد و تصورات اين جنبش اين است که دين، از 
دقيقا به همين دليل است که حکومت در حال . قدرت سياسی منتزع و جداست

حاضر از دين استفاده می کند و در مواجهه با مشکالت جدی مانند فقر، بيکاری 
و فساد که هر روز افزايش می يابد، دولت قادر به ارائه داليل معتبر و منطقی 

نيست، بنابراين تداوم خود را در اراده خدا بيان می کند و مشکالت را به قضا و 
دولت احمدی نژاد و حکومت آيت اهللا خامنه ای مدام بيان می . قدر نسبت می دهد

من . کنند که ايران تنها کشوری است که کامال تعاليم اسالمی در آن رواج دارد
که عمدتا شهروندان الجزايری " الوطن"می خواهم به خوانندگان روزنامه 

هستند اين نکته را بگويم که اين حکومت برای حفظ ) و فرانسوی زبان(مسلمان 
و باقی ماندن در جايگاه خود، از دين استفاده ابزاری و کاسبکارانه می کند و 

بدتر از آن با . همزمان در خيابانها و زندانها مرتکب بدترين جنايات می شود
توجيهی مذهبی به دختران و مردان جوان بيگناه در زندانها تجاوز می کنند و آن 

يعنی پيروزی بزرگ می خوانند و سعی در مهار جنبش مردمی " فتح المبين"را 
به اين دليل است که سران جنبش سبز، حکومت فعلی . با اين قبيل شيوه ها دارند

آنها با نام خدا رأی مردم . را شکل منحرفی از جمهوری اسالمی اوليه می دانند
را به سرقت بردند، با نام خدا مردم معترض را شکنجه و زندانی و اعدام می 

کنند و به خصوص در ماه ژوئن گذشته و عاشورا، با نام خدا دست به قتل مردم 
بعد از برگزاری انتخابات در حاليکه . زدند و آنها را با اتومبيل پليس له می کردند

هنوز شمارش آرا نهايی نشده بود، آيت اهللا خامنه ای احمدی نژاد را به عنوان 
به ) احمدخاتمی(برنده اعالم کرد و در مدت کوتاهی بعد از آن امام جمعه تهران 

به چالش کشيدن حرف خامنه ای، يعنی به چالش کشيدن کالم : طور رسمی گفت
در حاليکه اين حرفها ديگر در ايران تبديل به يک . خدا و اين کفر خواهد بود

. شوخی شده است وقتی کسی می گويد خامنه ای نماينده خدا در روی زمين است
مردم . شهروندان عادی معتقدند اين خداست که نماينده خامنه ای در آسمانهاست

برای اعتراض به اين دخالت غيرقانونی رهبر در انتخابات به خيابانها آمدند اما 
خوانده شدند و می دانيد که محاربه به معنی مبارزه " محارب"توسط حکومت 
 جرم آنها در اين محاربه چه بوده؟ آيا اعتراض به تقلب محاربه . عليه خداست

 جنبش سبز؟ يا انقالبي كه در راه است؟ 
 با بابک داد" الوطن"وگوی نشريه  برگردان فارسی گفت

 
 
 
 
 
 
 
 

 :گويا نيوز
گرايانه  اش به حالتی شعاری و آرمان بينانه اگر جنبش از حالت رئاليسم و واقع

اگر جنبش اين تنوع بزرگ ملت ايران را . شود، البته شکننده خواهد بود کشيده
دچار ضعف و " فراموش کند و منحصر به طيف خاصی از مردم بشود، قطعا

اگر جنبش فراموش کند اهداف خود را به تمام اقشار جامعه . شکست خواهد شد
که جنبش سبز بايد همواره  و اين. گسترش بدهد، شکننده و نافرجام خواهد شد

چنان وجود  خطری که از آغاز پشت سر ما هم. ی مخالفان نيفتد مراقبت کند در تله
 است داشته

بابک داد روزنامه نگاری است که از فردای روز انتخابات از  :توضيح الوطن
خانه خود خارج شد تا قبل از بازداشت توسط مأمورانی که بدنبالش آمده بودند، 
رسالت اطالع رسانی اش را در شرايط بعد از کودتای انتخاباتی و سانسورها و 

او بعد از چهار ماه زندگی مخفيانه و اطالع . بازداشتهای گسترده انجام دهد
 .رسانی، به ناچار از ايران خارج شد

از جنبش سبز گاهی به عنوان يک خيزش و جنبش مردمی ياد می شود و  -
از نگاه شما . گاهی به عنوان چکيده و نتيجه ی عقايد يک اقليت تحصيل کرده

 تعريف دقيق جنبش سبز چيست؟
جنبش سبز جنبشی عظيم است که به تدريج همه ی ايرانيان اعم از جانبازان 

از نظر " جنگ، سلنطت طلبان، مهاجران و گروههای مختلفی را که اساسا
سياسی ديدگاههای مختلفی دارند، در خود جای داد و در حقيقت مردم انعکاسی از 

بعد از انتخابات سال قبل، در ابتدا . خواسته های خود را در اين جنبش پيدا کردند
ابعاد جنبش چندان مشخص نبود، اما آنچه که بعد از مدت کوتاهی مشخص شد 

آنچه که ما . طنين و تاثير اين جنبش بر اقشار و اليه های مختلف اجتماعی بود
اکنون از جنبش می بينيم بسيار بهتر و عميق تر از روزهای پر تنش اوليه جنبش 

اعتراضی است و آن چيزی نيست جز اين که اين جنبش از پشتيبانی همه ی 
. ايرانيها چه ايرانيان مقيم داخل کشور و چه ايرانيان مقيم خارج، برخوردار است
اما آنچه که امروز بر همه ما مسلم است آن است که با وجود همه ی تفاوت ها، 
اقدامات صلح آميز و مسالمت جويانه می تواند سبب تثبيت اين جنبش در داخل 

 .کشور شود
شما فکر می کنيد شرط زنده ماندن جنبش سبز، صلح طلبی و مسالمت جويی  -

 آن است؟
جنبش سبز، انتخاب مردم ايران برای رسيدن به آزادی است، از مسيری بدون 

مردم ايران بعد از تجربه انقالب سی و يک سال قبل، به درستی از . خشونت
دادن کشته ها و قربانيان بيشتر اجتناب می کنند و مايل به کشتن و يا کشته شدن 

فراموش نکنيد که مردم ايران هنوز در حال زندگی و سروکله زدن با . نيستند
سال پيش با روشهای انقالبی و خشونت آميزی به وجود  ٣١انقالبی هستند که 

مردم ما به خوبی می دانند که انقالب مثل طوفان است و ! آمد؛ يک انقالب خونين
هنگامی که طوفان می آيد، بی گناه و گناهکار را هدف عوارض وخيمی قرار می 

در حالی که جنبش مانند نسيم، تغييرات را با آرامی ولی ماندگاری بيشتری . دهد
آن انقالب که توسط مردم انجام شد، با هدف دستيابی به آزادی و . تضمين می کند

عدالت بوجود آمد اما در همان بدو تولد خشونتی ايدئولوژيک در خود داشت که 
به همان " منجر به اعمالی چون انتقام و شکنجه و زندان و اعدام شد، يعنی دقيقا

شيوه ديکتاتوری شاه، که از آن انتقاد می کرد انقالب پا گرفت و بعدها با همان 
اکنون مردم  .شيوه ها با مخالفان خود برخورد کرد و خاطرات تلخی برجای نهاد

ايران همچنان بيمناک هستند از اين تجربه و به همين دليل مايل هستند بدون 
پرداخت قيمتی چنان گزاف، تغييری اساسی در زندگی خود ايجاد کنند و اين يعنی 

 .استفاده از ابزارهای جنبش بدون خشونت
چگونگی تمايل و همراهی اجزا و قسمتهای مختلف جنبش با ميرحسين  -

موسوی را توضيح دهيد در حاليکه ايشان هنوز متعهد به رژيم جمهوری 
 اسالمی است؟

 نمادهای جنبش يعنی آقايان موسوی، کروبی و خاتمی، هر سه نفر از آغاز انقالب 
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جنبش سبز در تالش است تا . است و ساختاری ثابت و انعطاف ناپذير دارد
خواسته های دموکراتيک خود را در همين چارچوب بروز دهد و بيان کند و 
اين . قصدش تخريب پايه های دينی و فرهنگی جامعه و يا انقالبی اساسی نيست

رسالتی بسيار حساس است که بتواند بدون انقالب، دموکراسی را در چارچوب 
اگر موفق به اعمال اين رسالت بزرگ شود . يک حکومت استبداد دينی پياده نمايد

است که موفق به جمع آوری تمام مطالبات  ٢١تقريبا شبيه به کشفی در قرن 
دموکراتيک مردم ايران شده و اين می تواند پاسخی باشد به سواالت بسياری که 
در مورد تداخل دين با آزادی های فردی در مورد اسالم در سطح جهان امروز 

اگر جنبش سبز در اين مقوله موفق شود، درواقع ممکن است نگاه . مطرح است
دنيا را در مورد دين اسالم تغيير دهد و به تغيير طرز فکر صدها ميليون نفر 

اين تفکر سران جنبش است، اما بدنه مردمی جنبش، کماکان بر . مسلمان بيانجامد
زيرا آسيب های . جدا کردن مقوله دين از ساختار حکومت و دولت اصرار دارند

 .اين تلفيق نامبارک را در طی اين سی و يک سال اخير به عينه ديده ايم
از نقطه . شما صحبت کرديد که جنبش از گروههای مختلفی تشکيل شده است -

 نظر عملی آيا اينترنت ابزاری برای سازماندهی جنبش هست يا نه؟
اينترنت و شبکه های اجتماعی، ارتباط فرد با فرد و روابط خانوادگی از 

بزرگترين و کارآمدترين ابزارهای جنبش های اجتماعی و در اينجا جنبش سبز 
مردم ايران بوده و هستند که سبب افزايش آگاهی می شوند، درست مثل شاخه 

حکومت مدتهاست بنا دارد شاخه های . هايی که به گسترش انشعابات می انجامند
 .اين درخت را بشکند اما هنوز موفق نشده است

که اکنون در خارج از ) مانند شما(کارتهای برنده چه هستند؟ آيا ايرانيانی  -
کشور هستند، می توانند در اين روند کمکی موثر داشته باشند؟ نقش شما 

 روزنامه نگاران در اينجا چگونه است؟
به عنوان روزنامه نگار، درحال حاضر تالش برای رساندن . می توانند" حتما

پيام مردم ايران، يکی از مهمترين اقداماتی است که می توانيم انجام دهيم که بی 
شک به افزايش آگاهی ، نشر اطالعات درست و نشان دادن واقعيتهای جنبش 

ما بايد تيزبين و دقيق باشيم و هوشيارانه به تحوالت نگاه کنيم . کمک خواهد کرد
باز هم شبيه به بازی فوتبال . تا دچار خطا نشويم و سايرين را هم دچار خطا نکنيم

است که تجزيه و تحليل بازی، آناليز عملکرد مربيان و بازيکنان و استراتژی 
بازی و سنجش واکنش تماشاگران، تاثير زيادی در موفقيت نهايی دارد و اين 

 .رسالت روزنامه نگاران و تحليلگران است که بازی را از بيرون تماشا می کنند
 از آن واهمه داشته باشيد؟" آيا ضعفی را در جنبش سبز می بينيد که شخصا -

اگر جنبش از حالت رئاليسم و واقع بينانه اش به حالتی شعاری و آرمان گرايانه 
اگر جنبش اين تنوع بزرگ ملت ايران را . کشيده شود، البته شکننده خواهد بود

دچار ضعف و " فراموش کند و منحصر به طيف خاصی از مردم بشود، قطعا
اگر جنبش فراموش کند اهداف خود را به تمام اقشار جامعه . شکست خواهد شد

و اينکه جنبش سبز بايد همواره . گسترش بدهد، شکننده و نافرجام خواهد شد
خطری که از آغاز پشت سر ما همچنان . مراقبت کند در تله ی مخالفان نيفتد

حکومت با اينکه بارها توانسته جنبش را برای مقطع کوتاهی  .وجود داشته است
کند " حل"کنند اما بعد از گذشت يازده ماه همچنان نتوانسته اين معادله را " جمع"

هرچند از نگاه من، ضعف اصلی . و در مهارسازی اين جنبش ناتوان مانده است
جنبش سبز در کم تحرکی و فراگير نشدنش در ميان برخی اقشار جامعه مانند 

 .فقراست که اگر از آنها غفلت شود، خطرساز خواهد بود
 .چرا؟ توضيح بيشتری بدهيد -

از آنجا که سران جنبش سبز، يعنی آقايان موسوی و کروبی تاکنون موفق به 
ايجاد ارتباط مناسبی با طبقه فقير جامعه نشده اند، ابزار حکومت متکی به نفت و 

دولت به لطف . دولت اعانه پرداز احمدی نژاد در اين زمينه قوی تر بوده است
پول می دهد " پول نفت به شکلی روزانه به بخشهايی از طبقه فقير جامعه مستقيما

و جنبشی که معتقد است برای رفع فقر، بايد به حاکميت ملت رسيد و کارآفرينی 
ابزاری برای ارتباط با فقرا در اختيار ندارد و بايد برای اين مشکل ... مفيد کرد و

گاهی بحث های درون جنبش سبز، فراتر از زندگی . چاره ای انديشيده شود
گاهی اينطور استنباط . روزمره است و تئوريک و روشنفکرانه صحبت می شود

. می شود که مسدله مردم عادی و اقشار فرودست و فقير در اين بحثها غايب است
در صورتی که ما جمعيت بسيار بااليی از بيکاران، فقيران و اقشار ضعيف 
داريم که بايد در اين جنبش بتوانند خودشان و مسائل و دغدغه های روزمره 

احمدی نژاد با خاصه خرجی پول نفت، اقدام به جمع . خودشان را احساس کنند
آوری نيرو و بسيجيان می کند و عده ای برای تأمين معاش گرد او جمع می شوند 

تا در سرکوب جنبش سربازانش باشند، ولی جنبش سبز تا کنون موفق به ايجاد 
دولت احمدی نژاد، خط فقری را که در سطح . يک همدلی مؤثر با فقرا نشده است

تعريف سازمان ملل متحد از فقر . بين المللی تعريف شده، تحريف کرده است
 با همين ". دالر١فقر خشن يعنی داشتن درآمدی روزانه حدود : "خشن اين است

است؟ آيا ندا آقا سلطان محارب بود؟ يا دهها جوان ديگری که با شليک مستقيم 
رأی من چه :"کشته شدند محارب بودند؟ در حالی که يک سئوال ساده داشتند

  "شد؟
 .حکومت همه اين مشکالت را بوجود آورد و مشکالتش را هم به خداوند ربط داد

به همين دليل . اين باعث بدبينی بسياری از جوانان به دين و خداوند شده است
است که بسياری در جنبش سبز، خواهان جدايی دين از دولت و سياست هستند، 

بخصوص کسانی که خود مذهبی هستند و گاه از سر دلسوزی سعی در 
تصويری که با حکومت اين . بازگرداندن تصوير مثبت خداوند در جامعه دارند
به هر حال در سراسر اين . نمايندگان خودخوانده خداوند، مخدوش شده است
" مردم"است و بعد " خداوند"داستان آن که بی گناه تر از همه است اول خود 

 .ايران که فقط يک زندگی بهتر را حق خود می دانند
در قالب همين سيستم بنياد گرايی، انتخاباتی آرام برگزار  ١٩٩٨اما در سال  -

 اين چگونه است؟. شد که در آن فرد اصالح طلبی چون محمد خاتمی انتخاب شد
فراموش نکنيد که آن انتخابات هم توسط آيت اهللا خامنه ای و شورای نگهبان تحت 

اما حکومت و آقای خامنه ای هرگز پيروزی خاتمی را پيش بينی نمی . کنترل بود
کردند و در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتند و تصميم گرفتند به کنترل و 

آقای خاتمی ايده های . کارشکنی و محدودسازی دولت خاتمی بپردازند
دموکراتيک و اصالح طلبانه داشت که اين ايده ها با وجود گروههای افراطی 

مذهبی و با مزاحمت افراطيون سياسی، تا حدود زيادی قابليت پياده شدن و 
اما به هرحال، دوران رياست جمهوری او مانند بهار . اجرايی شدن نيافتند

کوتاهی بود که در آن اقداماتی کم و بيش سازنده صورت گرفت، نظير آزادی 
مطبوعات، حرکت به سمت استيفای حقوق زنان و يا آزاديهای سياسی در 

محيطهای کارگری و دانشگاهها، که البته مثل بهار موقتی بودند و دو دولت 
در . احمدی نژاد همگی سرکوب و محدود شدند و خزان دوباره از راه رسيد

زمان خاتمی تنها نيروهای فکری که حامل اين اصالحات و اصالح طلبی بودند، 
دانشجويان و روشنفکران بودند، در نتيجه اين تفکر تاحدودی در ميان اقشار 

اما امروز، ايده جنبش سبز توسط تعداد زيادی از . تحصيل کرده متمرکز شد
جنبش سبز اين . مردم به اشتراک گذاشته می شود که اين از نقاط قوت آن است

نقطه قوت را از طريق همين تنوع مردمی به دست آورده و حضور اقشار 
جنبه ی مثبتی که اگر به درستی شناخته . مختلف مردم سبب دوام آن شده است

خوشبختانه جنبش سبز، روی يک يا دو . شود سبب شتاب بيشتر آن هم خواهد شد
. گروه متمرکز نشده، در غير اينصورت شکست می خورد و دوام نمی آورد

هرچند بايد وسعت بيشتری پيدا کند و بخصوص راهی در ميان اقشار فرودست 
 .پيدا کند

به نظر شما سيستم ديالکتيک دولت آمريکا به ويژه در زمان جورج بوش به  -
 مستحکم شدن اين خط بنيادگرايی رژيم ايران کمک نکرده است؟

موقعيت جمهوريخواهان در زمان جرج بوش و اشتباهاتی که بوش در زمان . بله
دولت خاتمی کرد و ايران را محور شرارت ناميد، باعث شد تا يک همدردی در 

در عين حال منظور . درون اقشار سنتی مردم برای رژيم اسالمی ايجاد شود
بوش ساختار نظام جمهوی اسالمی به عنوان حکومتی ماجراجو و شرور بود اما 

بدليل آنکه در آن زمان دولتی منتخب مردم بر سر کار بود، سياست آمريکا در 
شايد بوش فراموش کرده بود صريح . قبال حکومت ايران دچار سوء تفاهم شد

بگويد که اين مشکالت در رأس و ساختار نظام و حکومت است و نه در دولت 
خاتمی، يعنی دولت اصالحات که داشت کارها را سرو سامان می داد و گامهای 

اوباما هم چون بوش می داند که ايران به دنبال دستيابی به . درستی بر می داشت
اما من فکر می کنم که کار اوباما بهتر به نتيجه می رسد چون . سالح اتمی است

باهوش تر از بوش است، هرچند بی تفاوتی دولت آمريکا در زمينه نقض حقوق 
چيزی که من می خواهم اضافه کنم در  .بشر مردم ايران، قابل سرزنش است

مورد مسئله حقوق بشر و بمب هسته ای است؛ و آن اينکه مردم ايران از 
کشورهای مختلف نااميد شده اند چرا که رفتارهای متفاوتی در مورد مسئله اتمی 

همه کشورها و البته کشورهای مسلمان مانند . و مسئله حقوق بشر از آنها می بينند
الجزاير و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی می توانند با اعزام 

نمايندگان خود به ايران، بسياری از موارد نقض حقوق بشر را در کشوری که 
اين به ابتکار و جديت . ادعای مرکزيت جهان اسالم را می کند از نزديک ببينند

کشورهای مسلمان ربط دارد تا با اعزام نمايندگان خود در جهت محکوم کردن 
اين اقدامات حکومت ايران کاری انجام دهند چرا که اين به نوعی در واقع دفاع 

 .از اسالم است
جنبش سبز اما همچنان بر رابطه سياست و مذهب و سازگاری با حاکميت  -

 آيا اين مسئله فراتر از چهارچوب ايرانی نيست؟. تاکيد دارد
اتفاقی که در ايران افتاده اين است که جنبش سبز در . اين موضوعی گسترده است

 حال گسترش دادن خود در داخل سيستمی است که آن حکومت بر مذهب استوار 
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جنبش سبز عليه تبعيض به وجود آمده و قرار است با تبعيض در هر شکل آن 
تبعيض جنسيتی، تبعيض قومی، تبعيض مذهبی، :مبارزه و آن را ريشه کن کند
 ...تبعيض ميان شهروندان و

در : اما فراموش نکنيم که برای مبارزه با امری، تنها مخالفت با آن مالک نيست
 زمان شاه نيز تمامی گروه های سياسی ـ از جمله آنانی که بعدها جمهوری 

چه در ميان اين گروه که اکنون . اسالمی را برپا داشتند ـ با استبداد مخالفت کردند
حاکم است و نتيجه اعمال اش را می بينيم و چه در ميان مخالفانی که اکنون هم 

در کسوت اپوزيسيون درآمده اند، تا چه حد روابط دموکراتيک جاری است؟ 
فراموش نکنيم جمله نيچه را که برای مبارزه با يک غول، تنها مبارزه با آن کافی 

 .نيست، بايد غول درون خودت ات را هم بکشی
در چند روز گذشته، کمپين گسترده ای برای همدردی با مجيد توکلی، شرف 

حرکتی که بی شک در خور توجه و . جنبش دانشجويی ايران، به راه افتاده است
اما آيا تاکنون از خود پرسيده ايم که ديگر دانشجويان . تحسين بسيار بوده است

زندانی در چه حال اند؟ آيا می دانيد در همين زمان که شايد اين يادداشت را می 
دانشجوی زندانی داريم؟ آيا تاکنون حالی از آن ها پرسيده ايم؟  100خوانيد، حدود 

خبری گرفته ايم؟می ... از خانواده عباس کاکايی، علی پرويز، سيامک ميرزايی و
دانيم مادر محمد داوری چه می کشد که نه ماهی است فرزند عزيزش را نديده، 
تنها به جرم آنکه اسناد تجاوز در زندان های جمهوری اسالمی را ثبت و ضبط 

می کرده است؟ کسی در روزهای اخير حالی از همسر حسين نورانی نژاد 
 پرسيده است؟

به گوش تان خورده است؟ می دانيد اين زندانی " هادی عابد باخدا"تا حال نام 
سياسی در رشت، فلج است و مشکالت حرکتی جدی دارد و به دو سال زندان 

 محکوم شده است؟
را با استفاده از فيلترشکن هايی باز کرده ايد " روزآن الين"چند نفر همين االن 

آيا می دانيد که بابک خرم دين .برای تان فرستاده است" بابک خرم دين"که 
آذرماه در بازداشت اداره اطالعات سپاه پاسداران،  22از ) حسين رونقی ملکی(

تحت فشار شديد برای همکاری با سپاه در زمينه اينترنت و اعتراف تلويزيونی 
روز است در اعتصاب غذاست و در سلول  5است؟ کسی می داند که حسين 
 انفرادی روزگار می گذراند؟

کسی می داند که در حال حاضر در زندان های سراسر کشور چند زندانی 
سياسی داريم که در حوادث پس از انتخابات بازداشت شده اند و ما حتی نامی هم 

از آن ها دردست نداريم که حداقل برای تسالی خاطر خود، نامی از آن ها 
 ؟..ببريم

در . جنبش مدنی ما قرار است چراغی باشد که آينده روشنی را به ما نشان دهد
آينده روشنی که برای خودمان متصور هستيم، مرکز نشين و شهرستان نشين، 
روزنامه نگار مشهور و روزنامه نگار محلی، فعال حقوق بشر و عضو حزب 

ما قرار است ايرانی بسازيم برای همه . برای ما تفاوتی ندارند... اصالح طلب و
اگر بخواهيم پايه های تبعيض را سست کنيم، بايد از همين امروز و از . ايرانيان

 .ميان خودمان آغاز کنيم که شايد فردا دير باشد
بايد کمپينی راه اندازيم عليه گمنامی، برای روزی که در ايران آزاد و آباد ما، 

 ...کسی گمنام نباشد
 

ميليون نفر در ايران زير خط فقر خشن زندگی می کنند و  ١۵تعريف، بيشتر از 
 .و به طور تدريجی در حال مردن هستند" زنده مانده اند"يا بهتر است بگويم 

ميليون اقشار فقير جامعه ايرانی، کسانی هستند که نگرانی  ١۵واضح است که 
های جدی روزمره دارند و البته که آگاهند از اين که رأيشان به سرقت رفته يا 

اما من تکرار می کنم که دولت . دچار ظلم يک حکومت ديکتاتوری هستند
کنونی، به هيچوجه دولتی همدل با فقرا نيست و فقرا هم می دانند که قربانيان 

اما اين به اين معنا نيست که جنبش توانسته . اصلی در قدرت خود آنها هستند
در واقع نه دولت و نه جنبش نتوانسته اند . جمعيت فقرا را به سوی خود جذب کند

دالر در سفرهای  ٢٠فقرا را جذب کنند، هرچند احمدی نژاد تنها با پرداخت 
استانی اش، به آنها می گويد که دمکراسی، پديده ای غربی و خطرناک است و 
آزدای، دين شما را نابود می کند و دچار غضب الهی می شويد، بنابراين تسليم 

اين بازی روانی ! قضا و قدری شويد که ما تشخيص می دهيم تا به بهشت برويد
من از . حکومت با ملتی که تا گردن در فقر گير کرده، مسئله ای بسيار مهم است

روزی می ترسم که فشارهای اقتصادی بر مردم و بی توجهی اين دولت ناتوان، 
باعث شود که به جای اين جنبش مسالمت آميز، طوفانی از خشم اين جمعيت 

مستأصل و فقير، در بگيرد و باز کشورم را دچار يک انقالب خشونت بار ديگر 
يک بار برای آيت اهللا خامنه ای در نامه . اتفاقی که چندان دور از ذهن نيست. کند

ای سرگشاده نوشتم روزی آرزو خواهيد کرد که به وسيله اين جنبش سبز که به 
زيرا حرکت بعدی مردم، شايد . قول خودتان نرم و مخملين بود، برکنار می شديد

 .انقالبی تند و خشن و ويرانگر باشد
متن باال، متن مکتوب و مشروح و کاملی است از مصاحبه ام با : پی نوشت

در برگردان فرانسوی . که در الجزاير منتشر شده است" الوطن"نشريه فرانسوی 
در نسخه های متفاوت اينترنتی و روزنامه ای بدليل رعايت قالب های هر کدام، 

بخشهايی از جزئيات اين گفتگو حذف شده اند که در اين نسخه، به تمامی ذکر 
انجام شده و در تاريخ  ٢٠١٠اين مصاحبه حدود يک ماه قبل در آوريل . شده اند

نسخه (برای مشاهده متن فرانسوی . منتشر شده است" الوطن"می در  ٢١
 :به اين نشانی مراجعه می توان کرد) اينترنتی الوطن
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 :روزآنالين
اغراقی در کار نخواهد بود اگر بگوييم از زمانی که جنبش سبز، در حرکتی 

عظيم مطالبات يک صد ساله خود را از حاکمان طلب کرد، با چشمی گريان و يا 
چشمی خندان، در اين جنبش شرکت کرده، حرکت اش را نظاره کرده ايم و با 

موفقيت های اش خنديده ايم و هر بار با از دست دادن ياری يا شنيدن خبر مرگ 
با صدای بلند گريسته . يا ظلمی که بر هم وطنی ناديده اما آشنا رفته، گريسته ايم

ايم و اشک های مان را نيز از کسی پنهان نکرده ايم تا صدای مظلوميت آنانی را 
 .که برای دموکراسی و آزادی در خون خود غلتيدند، به همه دنيا برسانيم

روزهای نخست جنبش، بازداشت های فله ای بسياری از بزرگان سياست را 
اما کم کم، روند . هر روز خبر بازداشت جمعی و عده ای می رسيد. شاهد بوديم

سی ام . سياسيون در زندان بودند و مردم در خيابان: بازداشت ها تغيير کرد
منتشر شد، تازه فهميديم که چه روی   "ندا آقا سلطان"خرداد ماه که خبر شهادت 

اين بار افرادی به خيابان آمده بودند و مورد هجوم قرار گرفته بودند : داده است
اسامی بازداشتی های تظاهرات . که گرچه شايد نام آشنا نبودند، اما درد آشنا بودند

جنبش آن . که منتشر می شد، تازه فهميديم که بسياری نام ها برای مان آشنا نيستند
 .را شعار اصلی خود قرار داد" ما بی شماريم"جا بود که 

چه بسيار پدر و مادر : اما حضور و بروز اين افراد، مشکل ديگری را پيش آورد
و همسر و برادر و خواهر و فرزند که شب ها تنها و بی حضور عزيزشان سر 

عزيزانی که چون نام آشنا نبودند، در سکوت، روزگار تلخی را . بر بالين گذاشتند
خوش شانس بايد می بودند يا خوش اقبال که خبری از . در زندان ها می گذراندند
اگر نبود همت چند رسانه و روزنامه نگار، شايد . آن ها در جايی منتشر شود

 . همين گمنامان نيز، گمنام می ماندند
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ترين قرون،  اين تخس. خوشحالم که قرن عزيز بيستم، برای هميشه قرن نيستم شد
بکش و بسوز : انگيزی گذاشت، يا بهتر است بگويم تکميل کرد يک بدعت هراس

کمتر قرنی اينهمه متفکرانه . خسارت بده. و بدزد و بتجاوز و اعاده ی حيثيت کن
ای را کرد که پيش از آن  او با طبيعت و مردم طبيعی همان معامله. جنايت کرد

خودت را از او ببر، و آن نيم بسمل را تعريف : اش با شرق کردند شناسان شرق
من همچنان تا پيش . ای اش کن که انگار خودت آن را ساخته طوری تعريف. کن

. بردم  کانادا رنج می »کبک«، از اين تعريف اينجا در »جوش«از بنيانگذاری 
  خواست باور کند که من فردی هستم در جهان که شعری جهانی  نمی  يعنی کسی

های مرا بر  های من، تالش داشتند که خلبازی اينجا در چند نگاه به کار. گويم  می
وحش، ! گفتم حاال بفرما. بگذارند » های شرقی سنت«صفحه و صحنه به حساب 

. به بداهت چرا. به بدويت ندارم  من هيچ عشقی. شناسد  شرق و غرب نمی
شعر، فرار شعر از تمدن است، فرار دوار حيوان گرفتار در +وحش= وحشعر
ی من دست نخورده است؟  مگر ّننه! ها طبيعت دست نخورده؟ چه فرمايش. قفس

من هر روزم يک شصت پيشاميالد ! کنم؟ شصت ميالدی  پس من اينجا چکار می
 !شان کشتند مرا با اين دو هزار و اندی تاريخ ميالدی. است

کند يا شما از تمدن به توحش پناه  تمدن گريزی چی؟ شعر شما از تمدن فرار می
 آوريد؟  می
اش را در ذهن  از تمدن؟ چطور؟ آخر اين تمدن تخم شوم  گريختن ذهنی  گفتی

بوسم   آن را چون يک کتاب بيش از حد مقدس می. گريزم  من از تمدن نمی. گذاشته
ام را و هواپيما و کوکاکوال را  من لپ تاپ. کنم  گذارم و باز باز می  و کنار می
  هايی من اميد. اميد؟ تمدن؟ اميد مادر متمدنان است...هر چند خأينانه. دوست دارم
  .ديگر دارم

در شعر فارسی حيواناتی مانند بلبل و هد هد و پروانه و کبوتر و هر چند گاه 
در شعر شما، برای نخستين بار در سنت . شوند ای پيدا می اژدهايی افسانه

ی کالغ به  مان از صدای غرش پلنگ مجروح تا قار قار اسب و شيهه شعری
  .رسد گوش می

حيوان   ولی. نالند  البته در فولکلور از ناله ی پلنگ يا ببر تير خورده می
ب را از فلوبر بردار، فلور را . اسکيزوفرنيک، روان نژند، چيزی ديگر است

ها  آن روز. های بسيارم  ها و تنهايی اين وحوش مجروح، خود من اند، در تن: ببو
کردم، وحشی محتضر و   نوشتم، هر بار که به آينه نگاه می  که من وحشعر می
ی آن وحوش را در  من همه. نوشتم  ترسيدم و می  بيشتر می. ديدم  خونين و مالين می

ام از من  نجاتبخش ديدم، که پس از زهره ترک کردن -ای هراس انگيز مکاشفه
 رفتم تو . در رفتم. نوشتم. خواستند که آنها را بنويسم

ی فرد و چه در  در اشعار اين کتاب شما خود را از گذشته، چه در معنای پيشينه
شعر شما، در اغلب موارد نوعی . کنيد معنای سنت شعر فارسی جدا می

در جايی «ی شما  افتد، يا به گفته زمانی اتفاق می در زماِن بی. ست »نگاری لحظه»
در حالی که ذهن انسان تبعيدی بيشتر . »ای درست همين جا ميان اکنون، در لحظه

  .به گذشته متوجه است تا به حال يا آينده
  هم شنی » فرد و فارسی«پيشينه ی . هايم دارم ی عمر کيهان را در سلول من همه

. اينجا چيزی از چيزی جدا نيست -در اين اکنون. پايان است  از همان بيابان بی
و اما اين تبعيدی . شود  ای از خود جدا می خدا هم به قول کودکان دبستانی، با نقطه

. دارم  من عشق کيهان شناسی. رانند، از من بعيد است  که همه از آن سخن می
ديگر،   من از جايی. نيافريده  مرا کسی. دانم  خودم را مسافر خاکستری کيهان می

پنجاه ... ها آمدم و رفتم و آمدم بار. ها داشتم من ميسيون. ام به اينجا باريده  پنهانی
ساپيانس،  -ساپيانس  -ی ژيندوس، باز آمدم که به هومو  هزار سال پيش، از سياره

دروغ زيبا و : مخ مخلوقات خودمان، دو کار توپ ياد بدهم  همين اشرف بی
ورزش استعداد مبسوطی از خودش  -مخ در اين دو هنر   اشرف بی. خودبازی
  ....هيچ مغبون نيستم.  به ويژه در دومی. نشان داد

نگری مسلط در شعر تبعيد؟ يا اين که اين  آيا شعر شما واکنشی است به گذشته
يک امر شخصی و يک نياز شايد ناخودآگاه است برای زدودن غبار گذشته از 

 ذهن؟ 
؟ نياز ناخود آگاه برای زدودن  نگری مسلط بر شعر تبعيد؟ امر شخصی گذشته

ها  اين حرف.  زنی  حرف می" جوش"تو داری با پرزيدنت   غبار گذشته از ذهن؟
و به . ها و خداهای بسياری را دور انداختم من خود.به عالم من ندارد  هيچ ربطی

در  .و اين محض تقدس است. هاله و نامقدس دارم  بی  همه چيز و همه کس نگاهی
تازه ذهن، خودش غبار گذشته ... کفر است-من پيوسته کاهنی کيهانی در حال دعا

  .است
ی شما به فراخور حال و روز يک نفر از آشنايان  ظاهرًا اغلب اشعار کتاب تازه

به اين لحاظ شعر شما نمايانگر تأثيری است که از يک نفر . شما سروده شده
يعنی به جای آن که مثل سنت شعری در فرهنگ پاپ متوجه شِی باشيد، . ايد گرفته

  .متوجه يک شخص مشخص ايد

جمهوری «ی مجموعه شعر  وگو با حسين شرنگ درباره گفت
  «وحشی شرنگستان

 مانيفست جمهوري خودبنياد شرنگستان
 دفتر خاک

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اين کتاب . ای است کتاب وحشی، دفتری در شعر، اثر حسين شرنگ کتاب ويژه
بناميم، از  «شرنگستان«توانيم آن را نوعی مانيفست جمهوری خودبنياد  که می

آيد  ی تعالی به شمار می های نظريه ترين گفتمان که از مهم »عشق به بدويت«
  .نشان دارد

ای  اشعار اين کتاب معطوف به انسان و حيوان است و حسين شرنگ به گونه
شعر او  .نويسد که انگار پيش از او هيچکس شعر نگفته است اين کتاب را می

افتد؛ در غروب انسان غارنشينی که  گيری واژه اتفاق می ی صفر شکل در نقطه
ها و فريادها را سر داد و تمدنی را بنيان نهاد  پيش از اختراع خط نخستين ناله

  .که از جنس درد است
شعر شرنگ گاهی از آغازهای تازه، گاه از طنز، و گاه از سوررئاليسم و 

يک باغ وحش  .زند پذيری تن می فرهنگ پاپ نشان دارد و در هر حال از تعريف
حتی مرگ هم در شعر او صميمی است، شکل دارد و در . به تمام معناست

  .توان آن را تصور کرد دسترس است و می
مرگ گاهی . کشد که توسط او ميرانده شود در جمهوری او انسان مرگ را می

مار است و مار گاهی امضاء انسان است و در هر حال بين مار و مادر تنها يک 
دال فاصله است و آناکوندا در ميان برخی صفحات اين کتاب در کمين است و در 

  .کند اش نشسته و بغبغو می همان حال کبوتری روی سايه
ی عشق و  ، درباره(اگر البته حقيقت داشته باشد(آنچه در مورد مرگ گفتيم، 

خوشبوی »هوا در جمهوری وحشی گاهی . های عاشقانه هم صحت دارد کامی تن
عشق، پای درخِت «است و گاهی  »کس وحشی، تاريک، نمناک، استوايی

های  خروش و خاموشی جنگ«انسان در حد فاصل . رود از ياد می »افتاده
ی او  گمشده. ای دارد اينجا هم گمشده. دلتنگ است »گذشته و کشتگان آينده

  «.بيائيد و ما به دنيا آمديم: است که کنار مادر ما به ما گفت »هاجر  بی بی«
ايم که  وگويی کرده آشنای تبعيدی گفت با حسين شرنگ، از شاعران نام

 :خوانيد می
به يک معنا مانيفست  »کتاب وحشی«ی شما  آقای شرنگ مجموعه شعر تازه

اين جمهوری شرنگستان که شما بنيان . است »جمهوری شرنگستان«
 ايد، آيا از جنس جمهوری معروف افالطون است؟ گذاشته

يک «، شايد از سر احترام،  برخی. جمهوری وحشی شرنگستان، درست است
در برابر . بالم  من به توحش می. وحشی: گيرند  معروف را درز می »کلمه بيشتر

شکار خواندن = و با وحشی.های طبيعت را قيچی کرد تمدن اشغالگری که بال
-پيش-آسيايی-استراليايی-بوميان زمين، همان رفتاری را با انسان آفريقايی

. کند  آمريکائی کرد که پيش از آن با شير و ببر و آهو و پلنگ کرد و کمابيش می
، من به اين دروغ گويان، و پيشينيان "جوش="با بنيان گذاشتن ج و ش

از جنس جمهوری افالطون؟ آن شاعری که ... شان، چنگ واژون زدم شرقی
های آن ابوالمستبدين را  قوم و خويش! زد؟ هرگز  اش به شعرش لگد می فضل
اش، صدام، آريل شارون  خمينی و جانشين. توان به وفور در خاورميانه يافت  می

خوشحالم که . از آنها او را نخوانده باشند  همه از دم افالطونی اند، حتا اگر برخی
ها هم گويا افالطونيان  بوش. اش به گاه رفت افالطون پرزيدنت نشد و جمهوری

دولت، دول ات . شعر است -شهر نيست، دولت -، دولت»جوش«. ای بودند نکره
  .مانوفست.، بهتر از مانيفست قانون اساسی= شعر. اصل شعر است. است

در . ی تعالی ريشه دارد آشنا هستيم که در نظريه »عشق به بدويت«ی  ما با انديشه
خوانيم که به انسان و تمدنی که او بنا کرده ديگر اميدی  ی کتاب شما می مقدمه
کنيد، نوعی گريختن ذهنی از تمدن  که شما بنا می »شعری وحش«آيا . نيست

ی که  »عشق به بدويت«نخورده، از نوع  است؛ پناه آوردن به دامن طبيعت دست
 ی شصت ميالدی سراغ داريم؟  های آخر دهه در سال



27 

 1389خرداد ماه    6

من با او . که شيفته ی شعر و ادبيات ويژه هم هست. هومان ذو الفقاری است
هم سروده ی خود من به ) مرئی  بيرون نا( بخش دوم آن. دستياری داشتم

اينجا از اين کتاب استقبال . ای وحشی است، که به دست همو اديت شده فرانسه
مشکل . هستم، ناشر هم همينطور  از کيفيت ترجمه هم بسيار راضی. شد  توپی

محال   دشوار است، ولی: ترجمه ی شعر، مشکل عشقبازی با کرگدن است
شعر در اصل، يعنی در خود زبان مادری هم، ترجمه ی . بايد پروانه شد.نيست

مادری هم   شود آن را به زبان نا  پس می. زبان آنچنان تر: زبان به زبان تر است
 اش فرو نکنند  اگر سوزن به مالج .ترجمه کرد

شعر شما،  .تان را به ما هديه داديد آقای شرنگ سپاسگزاريم که وقت نازنين
 .ما لذت برديم از غوطه خوردن توی دنيای شعری شما. ناب و خاص است

 ای خاکی، از تو بسيار سپاسگزارم
 

هيچکدام اين شعرها، شايد به استثناء دو شعر که برای برادر از ! اشتباه بزرگ
  .اند سروده نشده  ام، برای کسی ام نوشته مرده -نخل افتاده

گفتيم هر شعر ظاهرًا بيانگر حال و روز کسی . سراييد نگفتيم برای کسی شعر می
  .از آشنايان شماست

غرضی   ولی. خوشحال شوند  کنم که اندکی  هايم را به ديگران هديه می من شعر
، روح آن کس را تسخير کرده،  با اهدای هر شعری به کسی: تر هم دارم بزرگ
پوستان از سروران  که سفيد  هايی شبيه به نخستين عکس. کنم  آن شعر می  برخی

کتاب «مثال يک شعری در . کنم  من آنها را غارت می. گرفتند  سرخپوست می
، اين شعر جاندار هفتاد »کافه ليت«ی  ساله ٧٠--١٨به بچه های: هست »وحشی

کافه ليت، يک محفل . فهمد  زبان آن را نمی  به همين خاطر کسی. نفر است
فارغ تحصيل ايرانی در -پنجشنبه يک بار جوانان دانشجو  علمی-- فرهنگی

ها حتا، آشنايی زيادی  آنوقت. ی آنها را غارت کردم من روح همه. مونترال است
که در اين پنجاه سال، به ياد آن پنجاه   هايی آدم. های ديگر و آدم. هم با آنها نداشتم

چيزی را به تو ببخشند، به آن توجه   ، وقتی از طرفی. هزار سال، دوست داشته ام
مثًال . اند های تقريبا زيادی هستند که اين شعرها را حفظ کرده آدم.  کنی  بيشتری می

تا هر که هست ...من نيستم: را  »هفتاد سنگ قبر«من اين شعر رويايی در 
چرا؟ چون رويايی در . من اين شعر را از حفظ ام...و هر که نيست هم...باشد

 سنگ شرنگ : عالم لطف آن را به من هديه کرده
در شعر شما گاهی برخی شهرها و حتی روستاها شخصيت و فرديت پيدا می 

شود يا در روستاهای سيدآباد و  توی خواب گيج قندهار نارنجک پرت می. کنند
  .شوند مرادآباد اهالی می ميرند و اين روستاها به قبرستان بدل می

ام که فروختند و  سيدآباد، زادگاهم، و مرادآباد،ملک پدری: در مورد آن دو روستا
اش در  هم صاحب دوم  دومی. با خشک شدن قنات و خشکسالی مرد  اولی. مرد
ام آرزو دارد دولت آن را به  عموی پير دهقان. اش مرد ی بم با تمام خانواده زلزله

که   در مورد مردگان، افزون بر مردگان بسيار خودم، هر کسی. او پس بدهد
  ...تاکنون مرده، قوم و خويش من بوده

ها شايد يکی از  نگاری بيزاری از جنگ و اصوًال خشونت، در کنار اين لحظه
  .های جمهوری شرنگستان باشد ترين مؤلفه مهم

 .بيزاری از جنگ و خشونت؟ حتا هيتلر هم از جنگ و خشونت ابدی بيزار بود
کنند که با   می -کردند  اشتباه بزرگ او و امثال اين بود و هست،است که فکر می

آرمانشان را از چشم -سرزمين يا دين-يک خشونت بزرگ و سريع، جاودانه، نژاد
  می-کردند  در حاليکه دشمنانشان هم همينطور فکر می. دهند  بد و حسد نجات می

همه چيز از ياد ...هر دشمنی اول دشمن خويش است، در آينه ی ديگری. کنند
اين . شود  دوباره همه چيز می. رود  رود، ياد نمی  همه چيز می. رود  رود و نمی  می

های ژيندوسی  از راز  اين يکی. شمار صفر برابرش  يعنی يک فانتزی با صفی بی
" وايلد اير شرنگستان" های  احساسات؟ احساسات سوخت اسپيس شاتل. من است

  .است و بس
تواند با آن  سازيد که خواننده از بيرون نمی شما در مجموع يک جهان شعری می

کليدی در . هايی نيست که ما بتوانيم آنها را معنی کنيم يعنی نشانه. رابطه بگيرد
بايد حتمًا شهروند جمهوری . تان ايد برای ورود به دنيای شعری دست ما نداده

  .وحشی شما شد تا بتوان به شعر شما راه پيدا کرد
های حشری هست؟ کتاب وحشی  شرمگاه است، چه نيازی به اين کليد  قفل بی  وقتی

اش فرا  من خواننده را به باغ وحش درون. هتل نيست که دسته کليد داشته باشد
به پوست و پشم و فلس و نيش و سم . که بوده  هايی به وحش. خوانم  می
خودت را در دست .  حاال تو کتابی وحشی هستی! ای خواننده وحش :هايش..و

در ضمن نوعی . نوعان را دارد -اين کتاب ادعای آينگی همديگر...گرفته ای
فرستم که   ی ژيندوس می ام در سياره همزيستان -مستند هم هست که من برای پيش

 تنگ شده است " آنجا" دلم برای . بخوانند و عبرت بگيرند
مار به . رساند به مار ما را می. دهيد جالب است تفسيری که از کليد به دست می

آيا مرگ در شعر شما به شکل . راستی که در شعر شما حضوری برجسته دارد
  مار است؟

اگر  :ام به باد رفت کشتم و دودمان  من اين مار را در جوانی! دست به جگرم نزن
ام را کور  اگر خون حيوان سر نوشت. کشتم، اگر ماری، اگر غوکی  کبوتری نمی

ها پيش همينجا، از آستين من لغزيد و امضا من شد و  آن مار کشته، سال. کرد  نمی
داستان انسان با   اش به تلخی داستان. بينم  هنوز هم او را به خواب می. مرا بخشيد

 ديگر   وقتی. گويم  اگر بخواهی می. طبيعت است
شود و  کی به فرانسه منتشر می. کتاب وحشی ظاهرًا به فرانسه هم ترجمه شده

کی آن را ترجمه کرده؟ آيا از کيفيت ترجمه راضی هستيد؟ ترجمه شعر چه 
 پذير است؟ مشکالتی دارد، آيا اصوًال شعر ترجمه

پاييز گذشته، . ، به فرانسه منتشر شد کوتاه پس از چاپ فارسی  کتاب وحشی مدتی
 مترجم آن دوست واالی رياضی دان من، . ، مونترال"نورووا" در اديسيون 

 جای حضور فرياد است

   سيمين بهبهانی

 

 

 

 

 
 

  خاموش و کور می بينم            هرچند دخمه را بسيار
 يک نقطه ی نور می بينم                  در انتهای داالنش

 
  بسته ست راه بر ديدار             هرچند پيش رو ديوار
 راه عبور می بينم             در جای جای ويرانش

 
  نالين زمين و بالين سنگ          هرچند شب دراز آهنگ
 دل را صبور می بينم          در انتظار روزی خوش

 
  پايم ضعيف و دستم سرد          تن کم توان و سر پردرد
 از عشق و شور می بينم            در سينه ليک غوغايی

 
  پاس گذر گرفت از من       گر غول در شگفت از من

 از راه دور می بينم           با چشم دل عزيزان را
 

  هرگز مبادم انديشه              من کاج آهنين ريشه
 از مار و مور می بينم         برخاک خود اگر موجی

 
  ناکام و خسته بگريزد         طوفان چو در من آويزد
 در اين شرور می بينم          از من هراس و پروايی

 
  جای حضور فرياد است        هر جا خالفی افتاده است

 در اين حضور می بينم               من رمز کاميابی را
 

  گويد خروش بس کن زن            هشتاد و اند من، با من
  تنها به گور می بينم             گويم خموش بودن را
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 آنجا 
 با هيمه ی سرابت 

 آتشم می زنی 
   

 باز می گردانی ام 
 اما سياه 

 جسدم را باز می گردانی 
 سياه 

 جسدی سياه 
 سوخته 

 سرشکسته و دلشکسته 
 حاال کو سياوشی که شناسايی ام کند؟ 

 کو؟ 
   

 اسطوره و افسانه   در زمهرير
 آزمون آتش کيکاووس 

 گريزگاه سودابه از آغوش خيال سياوش بود 
   

 و ابراهيم نيز 
 در کنج عافيت خيال ساميان 

 از شعله های سوسن و سنبل گريخت 
   

 مرا تو اما سوخته ای 
 در کوره ی گدازان صفحه اول                     

 به دارم کشيده ای 
 بر ستون شاعران سوخته                     
 رهايم کرده ای 
 در خيابان خلوت پشت جلد                     

   
 تو کشته ای مرا 

 ) شاعر کشی که شاخ و دم ندارد(
   

 پيراهنم آلوده و چرک است 
 به نکبت می آاليی ام 

 خارم می کنی 
 خفيف می شوم 

 به گاهی که 
 می کشانی و   به خيابانم  با مردم        
 با امام به خانه ام باز می گردانی         

 تو می کشی مرا 
 ) شاعر کشی که فقط کار حاکم نيست(

  !شاعر کشی
 خسرو باقرپور 

   
  ٢٠٠٣دسامبر  ٢٢ – ١٣٨٢دوشنبه اول دی ماه  

 ی نداشت " فرود"برای او که 
            

 می گويم !" رهايم کن"
 دست بدار از دامانم 

 مرا به حال خودم بگذار 
 رمز اين، همين است که   "حال خود"که اين 

 بمانم                                                      

   

 دست بدار از من 
 چه می خواهی از من؟ 

 تو به راه خودت برو 
 مرا نيز 

 برای خود، برای خدا 
 بگذار به راه خود بروم            

   
 شوريده از شعفی که جنس جنون است 

 دستم را می گيری 
 همراه مردم 

 به سوی خيابانم می کشانی 
 می گويم رها کن دستم را 

 چه می خواهی از من؟ 
 دستم را شکستی، رها کن دستم را 

 مرا به حال خودم بگذار 
   

 می کشانی مرا به خيابان 
 با پيراهنی به سفيدی ی پاکی 

 هوا می کنی اين پيراهن را 
 و روحی به سرخی خون 

 پرچم می کنی اين روح را 
 و روانی آبی 

 پريشان می کنی اين روان را 
 زير پا می اندازی اش 

 بيرون ميکشی ام از خود 
   

 آنوقت، 
 با مردم، 

 می کشانی ام به خيابان         
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 رهايی 
 مهدی فالحتی 

   
 جهان 
 مثل جانم رهايی ست        

 جهانم رها 
 مثل جان است              

 و حّتا اگر جان نماَند، جهانم جوان است 
 و پيونِد من با حضوِر جهانواره ات 

 بی دريغ و عيان است 
 

 جهانم رها 
 از همه هيچ و پوچی که هستی ست نامش 

 و از هرچه فرياِد ساکت که چون زهر، 
 . می ريزد انسان به کاَمش

 جهانم 
 همه        

 اشتياق است و فريادهای رهايی 
 . چنانچون که در بستِر عشقبازی م

 
 جهانت رها در جهاِن رهايم 

 که پيوند با جاِن ديگر  -
 رهايی ست                                  

 . حّتا اگر جان ببازيم
 

 بهمن مرادی: دو سروده از
 پنجره طبقه هفتم 

 
 مثال 

 فرض می کنيم، 
 " روزگار غريبی است نازنين"

 اين که نشد 
 همينطور رد جاده را بگيری 

 که رسيدی " خنزر پنزری"و به هر 
 ! را ورق بزنی" بوف کور"هی 

 " پستوی خانه جای سوزن انداختن نيست"
 چه معنی دارد 

 از پنجره طبقه هفتم 
 به تکه تکه خودت روی سنگفرش 

 هی نگاه می کنی؟ 
 

 ... برای يک بار هم که شده
 

 از من می شنوی 
 شبی که مهتاب توی حوض می چکد 

 دفتر شعرت را ببند 
 : رک و راست بگويم

 وقتی از پنجره نگاه می کنی 
 و می بينی 

 اقاقيا با باغچه زمزمه می کند 
 ! شاعر نشو

 ، "گهواره بين دو درخت"ترا به همان 
 به خواب دختر نه ساله کوچه اگر آمدی 

 بدون پيچک 
 بدون اطلسی 

 بدون انار 
 ... بيا

 " صداقت آب"ترا به همان 
 بگذار شعر تو هم 

 برای يک بار هم که شده 
 مثل بچه آدم 
 . حرف بزند

 
 

 کوچه و پنجره 
 

 اين را فقط به تو می گويم 
 دارم از دست او پاک ديوانه می شوم 

 نمی دانی چه می کشم 
 ! خانه برايم جهنم است

 بين خودمان بماند 
 اگر از خدا نمی ترسيدم 

 يک شب از پنجره 
 . به کوچه می زدم
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 اينجا که می رسم، 

 عجيب دينگ دانگِ  ناقوسها 

 عجيب تر، وقتی که ديگر آدم، آدم نيست 

 خالصه در حقارت می شود

 رویِ  من سنگ می اندازد

 التهابی در نفس می آيد، می ماند، می روم

 نامم با سنگ نقش می بندد

 !و تاريخ از خجالت پشِت کتابش عکس مرا می چسباند

 اّما

 من هنوز در نقطه ای با آبی ترين آبيها 

 بو می کشم

 نفس شيرين می کنم

 !چشمهايی مرا در عمق آبيهايش ثبت می کند

 من خورشيد می شوم

 عجب فريِب دلنوازی 

 عجب آشوِب حيرت انگيزی

 پشِت اين همه، دهانِ  شب خيس می شود

 زمين دلش برای باران تنگ می شود

 انديشه ها َپرِ   بالها، بالها واژه ها

 واژه ها يکی يکی با من، من با تو 

 ميانِ  همين خطوط در آبی ترين آبيها 

 بی هراس از سنگها، همخوابه می شوم

 .خواب می شوم

 

 )3(آبی ترين آبيها 

 شهال بهاردوست

 

 شب از عريانی من کبود

 ديوار رسيده به جنون

 ميانِ  باغچه عشق بازیِ  خرگوش ها

 !دو صندلی در انتظارِ  سرانگشتان رویِ  گوشها

 

 لب نشانده انتظار ميان عقربه ها

 عجيب پيچيده دينگ دانگِ  ناقوسها 

 حرف حرف دفتر من با هواست

 !هوا پيچيده بر من چه بيخيال

 داغ لميده دور ناف من

 در التهاب نشسته بر پشِت من

 طعم توت می آورد بر لبم  

 !دهان ُپر می کند از تنم

 

 رویِ  گلويش سيب در قاه قاه 

 گلويم خشک، در آه آه

 صدايم ميانِ  پچپچه ها چه نازک 

 !نفسها زنانه، در تبی جفت جفت

 

 حاال ببين، فردا که می رسد

 !چقدر برايم سنگ چيده اند

 چقدر توطئه در خواب ديده اند

 !چقدر برايم گودال کنده اند

 

 !من سفيد پوشيده ام

 دستمال روی کبودها بسته ام

 لبهايم را سرخ، موهايم را ولو کرده ام

 باز آفتاب محوِ  تماشا می شود

 پرنده غرق در آبی ترين آبيها 

 چشمهايش خيالم را به تو کوک می زند

 


