
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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 شهال بهاردوست

 ناصر غياثی/ هاي يك ذهن متوهم  گويي پريشان

 ونداد زماني/ كجي شكسپير به صاحبان قدرت  دهن
اني: مترجم/ سميوئل تيلر كولريج  شيدا ديـ 
 فتح اهللا شكيبايي: سروده اي از

اسير نظام  »جنبش سبز«رهبران معنوی 
 28 دانش باقرپور ايدئولوژيک       

 آيا احمدی نژاد بيمار روانی است
 29 حسن مکارمی

 برنامه ی کار نوليبرالی ايران 
 30 جمشيد احمدی 

 واليت جلوه ی اهللا 
 31 دکتر فيروز نجومی 

 پيرامون گفتمان راهبر و سازمان رهبر 
 )سبز(در جنبش اعتراضی 

 نادر عصاره 

33 

 آذربايجان و جنبش سبز 
 33 مصاحبه با حسن شريعتمداری 

 تحريم 
 36 احمد پورمندی

 ميمونشاه و روباه مکار
 35 ابراهيم نبوی

اسماعيل نجار، آمر اصلی جنايت در 
 37 عارف نادریکردستان     

گيری در  به بهانه نمايش گروگان
 26 تلويزيون     شادی صدر

صف کشی مردم و نيروهای سرکوبگر در 
 25 برابرهم    فرشته قاضی

 برگزاری سالگرد آغاز جنبش سبز و 
 شهر جهان ٢٨خرداد، در  ٢٢مراسم 

 حميدرضا تکاپو
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مهدي كروبي در قم مورد هجوم 
 هواداران دولت قرار گرفت

گزارشات انقالب اسالمي در هجرت از 
 در تهران  89خرداد  22

 خرداد تهران؛  22روايت خزعلي از 
 پيامي كه به جهان مخابره شد 

 :اعتراض هاي جهاني 
فعاالن حقوق بشر در ايران را آزاد 

  !كنيد
تجمع اعتراضي خانواده هاي دستگير 

خرداد در مقابل پليس  22شدگان 
 پيشگيري و بازداشتگاه وزرا

كامران آسا همچنان در بازداشت  
 است 

  !اين همه نيرو؟    ما زنده ايم
تعدادي از منافقين : استاندار تهران

در ميان دستگيرشدگان ) مجاهدين خلق(
 خرداد هستند 22روز 

نامه ي اعتراضي به مقامات جمهوري 
 اسالمي 

 كار و صنايع در برابر آموزش  وزارت
 كنند كارگران معتاد مقاومت مي

اعضاي شوراي اسالمي كار شركت زمزم 
 آبادان اخراج شدند

 رئيس ستاد انتخاباتي مهندس موسوي در 
 بابلسر در زندان دچار حمله قلبي شد 
خاموشي كردستان در چهلم جان 

 ارديبهشت 19باختگان 
 گفتگو با مادر فرزاد كمانگر 

 نامه سرگشاده مهديه گلرو از زندان اوين 
 : مقاالت و مصاحبه ها در اين شماره 

 اعتراض ، بازداشت، مجازات
 

گزارشات ويژه تصويري از 
 اعتراضات ايرانيان 

 

جمهور  رئيس: اهللا جنتي آيت
تواند در وظايف مسئولين نظام  نمى

 دخالت كند
ها  عربستان و اسرائيل گزارش

درباره توافق بر سر حمله به ايران را 
 رد كردند

شنبه نوزدهم ژوئن، راهپيمائي 
 مركزي همگامان در پاريس 

با سركوب و زنداني كردن كارگران درد : فدائيان اكثريت
 بيدرمان رژيم كودتا درمان نميشود 

خرداد، زاد  22بيانيه اتحاد جمهوريخواهان ايران به مناسبت سالگرد 
 روز جنبش سبز 

 22بيانيه ي دفتر سياسي حزب دموكرات كردستان ايران به مناسبت 
 خرداد 

بيانيه ي كميته ي مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران در سالگرد 
 اعتراضات مردمي 
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 خبرها و گزارش ها

 در تهران  89خرداد  22گزارشات انقالب اسالمي در هجرت از 
 

 :  اخبار روز
 

 ٢١گزارشگر نشريه انقالب اسالمی در هجرت از صبح تا ساعت  ٢گزارشات 
 از تهران  ٨٩خرداد  ٢٢شب 

ايميل دريافتی از يکی ازگزارشگران دانشجوی نشريه انقالب اسالمی در 
 هجرت 
  ٨٩خرداد  ٢٢قبل از ظهر  ١١ساعت 
 با سالم 

 بازرسيهای بسيجی مزدور سر هر ايستگاهی شديد به چشم ميخورد 
  ١مردم را ميگردند و کيفهايشان را بدنبال يک مدرک جرم 

 يکی از دوستان زنگ زد گفت در خيابان کارگر گارد ويژه مستقر کرده اند 
ای کاش برعکس ! حيف که موسوی ترسيد و گفت مردم نيايند به تظاهرات

 ! ميگفت مردم بياييد و به صورت ميليونی در تظاهرات حاضر شويد
 تا ارسال گزارش بعدی خدا نگهدار 

 *** 
 گزارش دوم 

 از سوی گزارشگر انقالب اسالمی در هجرت از تهران 
 خطوط اينترنتی بسيار کند عمل ميکنند 

نيروهای انتظامی در ميدان امام حسين تهران در چادرهايی نيروهای خود را 
 مستقر کرده اند 

من هنوز نيروی شورش در .ورودی وخروجی خيا بانها سخت کنترل ميشوند 
خيابنی خودم با چشم خودم نديده ام ولی هر کس را ميشناسم ميگويند در 

 خيابانهايی که سر زده اند نيروهای انتظامی و يا بسيجی را استقرار داده اند 
از چند جوان شنيدم که ميگفتند بهتر است بصورت پراکنده در خيابانهای 

مختلف شعار داده و پراکنده شويم تا نيروها را از نفس بيندازيم تجمع يکباره و 
زياد تنها امکان سرکوب ما را زياد ميکند و گويا بدون تلفن و با ارسال شخص 

 در خيابانها گروهها و دستجات را هماهنگ می کردند ) پيک ( معتمد
 *** 

 گزارش سوم گزارشگر نشريه انقالب اسالمی در هجرت از تهران 
 بوقت ايران  ١۵ساعت 

دلت برای بازداشت شدن لک زده؟ گفتم من موبايلم اصال دوربين نداره و آنرا 
گفتم مودب باشيد لطفا من هم مثل ! گفت پس د ياهللا گورتو گم کن . نشانش دادم

رنگش !شما ايرانيم و فردای آزادی وطن بايد با هم در همين وطن زندگی کنيم
سفيد شد مثل کسی که خجالت کشيده باشد مودب گفت برادر خواهش ميکنم 

 ! من مامورم!وای نسا برو
ولی در تاکسی . من هنوز دستجات بزرگی از مردم را نديدم که شعار بدهند

مردم خيلی راحت حرف ميزنند وبخصوص عليه خامنه ای وبی کفايتی 
جالب اينکه چه در خانه و ميهمانيها چه در تاکسی و محفلهای کوچک که .وی 

همه می گويند بايد راه چاره ! کمی امن تر است کسی نميگويد جنبش خوابيده 
ولی همه متفق ميگويند درجه .هر کسی راه حلی می دهد. های جديد سنجيد

تحمل ما کم شده و بخصوص فرزندان جوانمان مثل آتشفشان قبل از فوران و 
بايد به اعتصابات سراسری بيانديشيم تا رژيم مثل دوران شاه از پا در .انفجارند

 . بياد
امروزاز يکی ازخانمها در تاکسی که خانم تحصيل کرده و روشنی به نظر 

ميرسيد پرسيدم آيا شما موافق ماندن در چهارچوب اين قانون اساسی هستيد که 
آقای موسوی مرتب تکرار ميکند؟ تا آمد جواب بدهد راننده تاکسی گفت اگر 

راننده تاکسی .او نيز گفت بفرماييد. خانم اجازه بدهند من نظرم را اول بگويم
گفت اول موسوی به مردم جواب بدهد مگر دعوای مردم با شخص خامنه ای 

. مردم اصل واليت فقيه را نمی خواند . است که او برود و يکی ديگر بيايد
پس به نظر من کل . هرکس جای خامنه ای بنشيند مثل او نشود بدتر ميشود

قانون اساسی بايد عوض بشود وعين کشورهای ديگر مردم از شر آقا باالسر با 
آقا خود : آن خانم نيز در تاييد راننده تاکسی گفت . اينهمه اختيار راحت شوند

قضاوت کنيد وقتی مردم ايران تا اين اندازه هوشمندند که راننده تاکسی اش با 
مسلمان است برای -اين صراحت و دقت نظر ميدهد و پيک صديق خرد ايرانی 

ساير مسافران، آيا چنين ملتی ديگر تحمل مقامی مثل مقام واليت فقيه را دارد؟ 
آقايان موسوی و کروبی با اين اصرار خود شايد نادانسته بزرگترين ضربه را 

اميدوارم در کنار مقاومتشان که قابل تحسين است از نظر . به جنبش ميزنند
 . مردم نيز درس و بهره بگيرند

 خرداد در ايران و جهان 22
  !اين همه نيرو؟ ما زنده ايم

 
 : اخبار روز

 
خرداد، نشان داد هيچ چيز عوض نشده  ٢٢نخستين سالگرد کودتای انتخاباتی  

حکومت تنها با سرنيزه و اعزام بی سابقه نيروهای امنيتی و سرکوبگر به . است
را حفظ کند و جنبش سبز آن قدر نيرومند است که به  »نظم«خيابان ها می تواند 

لشکرکشی بی سابقه ی . هر مناسبت هراس مرگ را بر دل حاکمان می نشاند
نيروهای نظامی و امنيتی به خيابان ها، برخالف ميل سران حکومت حکايت از 

جمع نشده است و احساس ترس و خطر،  »فتتنه«آن دارد که اوضاع آرام نيست، 
 . به احساس دائمی و هميشگی کودتاگران تبديل شده است

ديروز تظاهرات بزرگ و گسترده ای شکل نگرفت، اما در جای جای تهران و 
مردم . بود که حرف اول را می زد »اعتراض«ديگر شهرهای بزرگ ايران، اين 

حاال نه تنها . هر جا توانستند حضور خود و مخالفتشان با حکومت را اعالم کردند
حضور مردم، که انبوه گله های بسيجی و موتور سوار و نيروی انتظامی و لباس 

شخصی اشغالگر خيابان ها، نشان می دهد همه ی داستان سرايی های حکومت 
مردم ايران ايستاده اند و برای برافکندن . دروغ است »پايان فتنه«در مورد 

چه حجتی باالتر از اين که به هر مناسبت تهران بايد اشغال . استبداد مصمم هستند
 نظامی شود، تا آرامش حفظ شود؟ 

. بهمن را از فضای جامعه ی ما زدود ٢٢خرداد، روحيه ی ياس ناشی از  ٢٢
ديروز بار ديگر مردم قدرت خود را به چشم ديدند، قدرتی که از دهان جوانانی 

که در محاصره ی نيروهای سرکوبگر و امنيتی فريادهای آزادی خود را سر می 
دادند بيرون آمد، قدرتی که در چهره های مسخ شده ی هزاران هزار نيروی 

که به خيابان ها سرازير شده بود تا نگذارد مردم به هم پيوندند،  »حافظ امن«
قدرتی که در سرتاسر جهان، با تالش خستگی ناپذير . خود را نشان می داد

ايرانيان خارج از کشور که به ياد جهان می آورد در ايران نبرد برای آزادی 
 . همجنان ادامه دارد، خود را نشان می داد

هر جا . جنگ بر سر خيابان در کشور ما همچنان ادامه يافت –شنبه  –ديروز 
در اين جنگ و . نيروهای سرکوبگر غفلت کرد خيابان به تسخير مردم در آمد

جنگ روانی را مردم بردند، آن ها بودند که به آينده . گريز پيروزی با مردم بود
ديشب در پايان اين لشکرکشی نابرابر، حکومت بار ديگر در . اميدوارتر شدند

برابر اين پرسش آزاردهنده قرار گرفت که تا کی می تواند با بی سابقه ترين 
 شود؟  »آرامش«بسيج های نظامی و امنيتی، امنيت خود را حفظ کند و مدعس 

 

 مهدي كروبي در قم مورد هجوم هواداران دولت قرار گرفت
 
 
 
 
 
 
 

 نت. العربيه –دبی 
مهدی کروبی نامزد معترض به نتايج انتخابات رياست جمهوری امروز يکشنبه 

 .در قم مورد هجوم گروههای تندرو قرارگرفت 2010 – 6 – 13
منابع مطلع در تماس با العربيه اعالم کردند آقای کروبی که برای ديدار با چندتن 
 .از مراجع تقليد به قم سفر کرده است مورد هجوم لباس شخصی ها قرار گرفت

بر اساس اين گزارش هوادران دولت درحال حاصر در مقابل منزل آيت اهللا 
يوسف صانعی از مراجع تقليد منتقد دولت که کروبی به ديدار او رفته است تجمع 

 .کرده وعليه معترضان شعار سرمی دهند
مهدی کروبی به همراه ميرحسين موسوی برگزارکنندگان انتخابات رياست 

 .متهم می کند" تقلب سازماندهی شده " جمهوری گذشته را به دست داشتن در 
 .آقای کروبی پيش از اين نيز بارها مورد هجوم هواداران دولت قرارگرفته بود

گروههای تندرو هنگام ديدار کروبی از نمايشگاه مطبوعات ، سفر به قزوين ، 
 .بهمن به او حمله کرده بودند 22حضور در تظاهرات 
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دوستانش به ميدان فلسطين رفته و ديده که جوانها و مردم شعار مرگ بر خامنه 
ای ميدهند وی نيز با دوستانش به دادن اين شعار می پردازد که ماموران با گاز 

اشک آور حمله ميکنند و وی برای چند لحظه چشمهايش ميسوزد و جايی را 
خانمی مسن وی را زير چاد رمی گيريد . نميبيند و با سر به لبه پياده رو ميخورد 

و به کمک يک خانم جوان ديگر از منطقه دور ميکنند و آن خانم با پاره کردن 
چادر خود سر زخمی وی را می بندد تا خون بند بيايد و آن يکی خانم چشمان وی 

 ١۵برادر . را با آبی که همراه داشته مرتب ميشويد تا اينکه حالش بهتر ميشود
ساله ام ميخواسته به ميدان فلسطين برگردد که ان خانم مسن ميگويد پسرم تو سهم 

 خود را بخوبی انجام دادی حاال برگرد خانه مادرت ببيند سالمی خدايا شکر 
نميدانی مردم و بخصوص زنها چه شجاعانه جلو ماموران می ...وی می گفت 

 ايستادند و ميگفتند خامنه ای حيا کن ايرانمونو رها کن 
شب در خيابان آزاد ی بودم باور کن که مردم شجاعانه  ٧خودم نيز قبلش ساعت 

مبارزه می کنند و مقاومت و می گويند تازه اول شب است امشب تا نيمه شب 
نشانشان ميدهيم وبا تاکتيک بگو و در رو خود و دستهای کوچک ولی زياد خود 

راستی در اين فرصتی . ماموران را درسيت و حسابی کالفه و مستاصل کرده اند
 ٩که اومدم خانه سری نيز به سايتها زدم ديدم سايت موسوی سايت کلمه تا ساعت 

عجيب است تا !! شب هيچ خبری از تظاهرات و مقاومت مردم پخش نکرده 
مردم به حرف اينها گوش ند ادند يکباره مبارزه مردم حتی ارزش خبری خود را 

 !! از دست ميدهد
البته دوستی .اين نوع موضع گيری ها از ديد تيز و بينای مردم دور نخواهد ماند 

نيز ميگفت سايت جرس نيز همينطور است و بيکباره خبرنگارن درون کشورش 
سی نقل .بی.غيبشان زده است از خيابانها که گزارش بدهند و مجبور شده از بی 

 ! قول کند انهم تنها در يک خبر
 من اخر شب و اگر شد در نيمه شب نيز گزارش ميدهم 

 ممنون که سايت شما اخبار درون کشور را بموقع پخش ميکند 
 
 

 خرداد تهران؛  22روايت خزعلي از 
 پيامي كه به جهان مخابره شد 

 
 : کلمه

مهدی خزعلی در يادداشتی که در وب سايت خود آنرا منتشر کرد به شرح 
 . خرداد پرداخت ٢٢مشاهدات خود از خيابان های در سالگرد 

 : به گزارش کلمه متن اين يادداشت به شرح زير است
 

آذر را بسته  ١۶خرداد، تهران چهره حکومت نظامی به خود گرفت،  ٢٢سالگرد 
بودند، ترافيک شديد بلوار کشاورز موجب شد که از پارک الله تا تقاطع دکتر 
قريب و آزادی را پياده بيايم، انصافًا گاردی های جمهوری اسالمی به مراتب 

پيشرفته تر و مجهز تر از کماندوهای شاه هستند، مثل آدم آهنی لباس می پوشند، 
تازه خودشان که درگير نمی شوند، اول لباس شخصی ها به سبک شعبان بی مخ 
عربده می کشند و حمله می کنند و پشت سر آنها گارد، سواره يا پياده حرکت می 

 ! کند
نمی دانم آن چهل و اندی ميليون نفر که برای تجديد بيعت به پای صندوق های 

بهمن برای حمايت  ٢٢رای آمدند اينقدر ترسناکند يا آن پنجاه ميليون نفر که در 
وگرنه طبق گزارش کيهان که برای جنبش ! از آقايان به ميدان آمدند خطرناکند؟
رجوع شود به آخرين گزارش کيهان که ( سبز ديگر پنجاه نفر هم نمانده است 

نمی دانم رژيمی که به ) اعالم کرد پنجاه نفر هم به دعوت جنبش سبز پاسخ ندادند
پنجاه ميليون مردم پا به رکاب فدايی مستظهر است چرا بايد برای پنجاه نفر معانِد 

 ! ملحِد محارب، آن هم از نوع ترسو و بی دين، اين همه نيرو بسيج کند
: حکومت نظامی امروز تهران، پيامی به جهان مخابره کرد، آن پيام اين بود

، ديگر نيازی نيست که مخالفان به “ملت علی رغم سرکوب مضاعف زنده است“
از نظر اينجانب ! خيابان بيايند، حضور نيروهای سرکوبگر همان پيام را دارد

 ٣۶حجم نيروهای ضد شورش صد برابر زمان شاه می باشد، شاه در آن زمان 
 . …ميليون مخالف داشت، پيدا کنيد پرتقال فروش را

 
 تهران خيابان آزادی / دکتر مهدی خزعلی  ١٣٨٩خرداد  ٢٢

 
 
 

 

در همان موقع راننده تاکسی ماشينی را نشانم داد که بسيار عجيب بود و گفت 
و گفت اين رژيم سراپا .متعلق به گارد ويژه است و مجهز به همه وسائل سرکوب

ترس است وگرنه اگر معتقد بود رژيمی مشروع است چنين وسائلی را عليه مردم 
 بکار می بست؟ 

ساله ای نيز که مسافر بود گفت به نظر من بايد خود دانش  ١۶/١٧پسر جوان 
اموزان در مدارس تيمهای جوانان را تشکيل دهند که بين هم قراربگذارند در 

تظاهرات به شکل پراکنده ولی در هر خيابای يکی دو دسته و در سطح همه شهر 
بلکه محله ها را . پخش شوند ولی نه در محله خودشان که قابل شناسايی باشند

به خدا قسم مامور که آنقدر ندارند که در همه محله ها بگذارند . عوض کنند 
اينجوری از پا در مياند و بيکباره گفت تعجب نکنيد به خدا قسم خوردم چون من 
و خانواده ام همه مسلمانيم وبيشترين چيزی که پدرم را آزار ميدهد اين است که 

به نظر من اينها اصال دين ندارند . مسئولين اين حاکميت ادعای مسلمانی ميکنند
راننده تاکسی رو کرد به اون . چون اگر داشتند که مردم را به گلوله نمی بستند

خانم و من گفت وقتی جوان دانش اموز انقدر باهوشه ميخواهيد اين رژيم نترسه ؟ 
و بعد رو کرد به اون جوان که ميخواست پياده بشه و گفت نميخواهد کرايه بدی 

حاضرم هر روز بيام دم خانه ات هر جا خواستی .قدم تو بر چشمان من . پسرم
مجانی ببرمت و گفت ميخوای شماره موبايل خودم را بهت بدم هر وقت خواستی 

راننده . اون جوان بسيار تشکر کرد و قبول نکردو پياده شد. در خدمتت هستم
تاکسی در حالی که با بغض حرف ميزد رو کرد به او و گفت پسرم يادت نره که 

 ! اين ايده های خوب را تو و بقيه بايد عملی کنيد.فقط حرف نزنی 
االن که دارم اين گزارش را مينويسم در تمام وجودم تنها چيزی که ازش ... 

خبری نيست ترس از اين رژيم و ياس است بسيار اميدوار به جنبش مردم هستم و 
زن و مرد و جوان ايرانی که . دلشاد که نسل ما هم صبح آزادی را تجربه می کند

اينجور فکر کنند اين رژيم است که بيگانگی خود را با فهم و خرد و فرهنگ 
 . ايران و اسالم فرياد می زند

 *** 
 گزارش چهارم 

 خرداد به جنبش و جوشش و خروش در آمد  ٢٢تهران در عصر 
 گزارش چهارم گزارشگر نشريه انقالب اسالمی در هجرت از تهران 

مردم تهران با دقت رفتار ماموران و نوع استقرار ماموران را در خيابانها زير 
حوالی . به خيابهانها بيايند   نظر داشتند تا با اطالع از تناسب قوا وآرايش نيروها

ظهرگرچه دستجات کمی در برخی خيابانها منجمله خيابان کارگر و کشاورز 
بی  ٨٩خرداد  ٢٢صبح و ظهر به خيابانها در امدند ولی اکنون تهران در عصر 

اعتنا به پيامهايی که مردم را به ماندن در خانه ها ترغيب ميکرد به جوشش در 
گرم است و عليرغم گرمای آزار ١۶هوای تهران اکنون در ساعت . امده است

دهنده ، مردم در خيابانهای مختلف منجمله آزادی و انقالب و گارگر و بلوار 
کشاورز ونواب و مصدق در تجمعات کوچک ولی دسته دسته های مختلف اعم 

از زن و مرد و پير و جوان حتی با بهمراه داشتن نوزاد ،شعارهای مرگ بر 
ديکتاتور سر ميدهند و ماورران نظام نيز با شليک گلوله های رنگی بدانها قصد 

حتی در خيابان طالقانی صدای شليک گلوله بگوش .دارند مانع تجمع آنها شوند
ماموران قصد دارند . رسيده است و گاز اشک آور به سمت مردم پراکنده اند
اين تجمعات در . مغازه داران را به بستن مغازه های خود مجبور سازند

خرداد ،  ١۵خيابانهای آرژانتين ، طالقانی ،دروازه دولت ،ميدان ونک ، متروی 
در زير پل حافظ شاهد شعار مرگ بر . فردوسی و وصال صورت گرفته است

رانندگان اتوموبيلها نيز با بقيه مردم همراهی می کنند و به .خامنه ای مردم بودم
بوق زدنهای ممتد ميپردازند هرچند که ميدانند ماموران شيشه جلو انها را با باتوم 

 . خرد ميکنند
خيابانهای تهران مملو از مردم غيور و شجاع تهران است و اينگونه که مردم بهم 

اطالع ميدهند امشب از تاريکی هوا استفاده کرده به افزايش تجمعات خود 
 . ميپردازند

در دانشگاه تهران ميان ماموران نظام و خيل عظيمی از دانشجويان شجاع اين 
دانشگاه درگيری رخ داده است و تعداد زيادی ازدانشجويان معترض را بعد از 

دانشجويان حتی صورت .مضروب کردن با باتوم به جای نامعلومی انتقال داده اند
 . خود را نپوشانده بودند و ماموران به فيلم برداری از انها پرداخته اند

 . همچنين در دانشگاه شريف تجمع دانشجويان ادامه دارد
 *** 

 گزارش پنجم 
 گزارشگر نشريه انقالب اسالمی در هجرت از تهران 

 سالم ... خواهر خوبم 
سری به خانه ميزدم    من بايد ميرفتم.ميبخشی در نوشتن گزارش تاخير رخ داد 

 او ميگفت با .چون شنيدم برادرم که نوجوان است در ميد ان فلسطين زخمی شده 
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خرداد در  22تجمع اعتراضي خانواده هاي دستگير شدگان 
 مقابل پليس پيشگيري و بازداشتگاه وزرا

 
تعداد زيادی " فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران"بنابه گزارشات رسيده به 

خرداد در مقابل پليس  22از خانواده های دستگير شدگان روز 
تجمع کردند و خواستار آزادی فوری  148پيشگيری،بازداشتگاه وزرا و کالنتری 

 .و بی قيد و شرط عزيزانشان شدند
 22خرداد ماه ده ها نفر از خانواده های بازداشت شدگان روز  23روز يکشنبه 

 .تجمع کردند 148خرداد در مقابل پليس پيشگيری،بازداشتگاه وزرا و کالنتری 
خانواده ها خواهان .عمده تجمع اعتراضی خانواده در مقابل پليس پيشگيری بود

مطلع شدن از وضعيت و شرايط ، محل بازداشت و آزادی فوری و بی قيد شرط 
 .عزيزانشان بودند

اما مامورين سرکوبگر مستقر در پليس پيشگيری برخوردی توهين آميز و غير 
انسانی با خانواده ها داشتند و از پاسخ دادن به خانواده ها خوداری می 

پاسخهای نيروهای سرکوبگر مستقر در پليس پيشگيری به خانواده ها که با .کردند
آنها با کلماتی مانند؛ از اينجا بريد ،بريد . عربده کشی و داد وفرياد زدن همراه بود

بريد،ما از آنها اطالعی نداريم، اينجا نيستند و گاها هم خانواده ها را هل می 
 .دادند

خانواده های دستگير شدگان نسبت به برخوردهای غير انسانی و توهين آميز آنها 
اعتراض می کردند و به آنها هشدار می دادند که بايد پاسخگو باشند و حق توهين 

خانواده ها همچنين در مواردی اقدام . کردند و برخوردهای غير انسانی را ندارند
 .به سر دادن شعار زندانی سياسی آزاد بايد گردد می نمودند

آغاز شد و همچنان ادامه  08:30تجمع اعتراضی خانواده ها از حوالی ساعت 
آنها به نيروهای سرکوبگر اعالم می کردند که تا آزادی فوری و بی قيد و  .دارد

 .شرط عزيزانشان از آنجا نخواهند رفت
از طرفی ديگر از کانالهای غير مستقيم به تعداد کمی از خانواده ها گفته شد که 

 .عزيزانشان به زندان اوين منتقل شده اند
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران ،خواستار آزادی فوری و بی قيد وشرط 

تمامی دستگير شدگان است و از کميسر عالی حقوق بشر ،گزارشگران ويژه 
دستگيريهای خودسرانه و شکنجه سازمان ملل متحد و ساير مراجع بين المللی 

 .خواستار اقدامات عملی برای آزادی آنها هستند
 فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران

 2010ژوان  13برابر با  1389خرداد  23
 :گزارش فوق را به سازمانهای زير ارسال گرديد

 کميساريای عالی حقوق بشر 
 گزارشگران ويژه دستگيريهای خودسرانه و شکنجه سازمان ملل متحد

 کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا 
 سازمان عفو بين الملل

 

 كامران آسا همچنان در بازداشت است  
 

 اخبار روز 
که دوشنبه شب دهم خرداد در ) برادر کيانوش آسا(کامران آسا : گزارش دريافتی 

 . کرمانشاه بازداشت شد، همچنان در بازداشت اطالعات کرمانشاه به سر ميبرد
همزمانی بازداشت کامران به همراه اشکان و حميدرضا مصيبيان، سبب آشفتگی 

دو خانواده شده؛ و با مراجعه هر روزه خانواده های افراد دستگيرشده به 
به خاطر نزديک شدن سالگرد کشته شدن کيانوش : "اطالعات به آنها گفته شده

آسا و احتمال تجمع در اين روز اين چند نفر بازداشت شده اند؛ و اينها تا آخر 
 ." خرداد آزاد نخواهند شد

البته اين موارد به خانواده مصيبيان گفته شده و تا کنون هيچ توضيحی پيرامون 
علت دستگيری کامران به خانواده اش داده نشده است و تا اين لحظه کامران هيچ 

 . تماسی با منزل نداشته است
کيانوش عزيزترين ياورم، از : "مادر کامران که به شدت افسرده است، ميگويد

کامران سرپرست ... و حاال کامران هم! دستم رفت؛ اين غم سنگين کم بود؟
... خانواده است؛ او دانشجوست و در آستانه امتحاناتش در بازداشت به سر ميبرد

 . است ٢او به دليل تبعات جانباختن کيانوش در حال حاضر ترم 
 
 
 

 اعتراض های جهانی 
  !فعاالن حقوق بشر در ايران را آزاد كنيد

 
 : بی بی سی

 
وزير امورخارجه آمريکا با صدور بيانيه ای از حکومت ايران هيالری کلينتون، 

 . خواست فعاالن حقوق بشر بازداشت شده در اين کشور را آزاد کند
خانم کلينتون در اين بيانيه که به مناسبت سالگرد انتخابات جنجال برانگيز رياست 

جمهوری ايران صادر شد، از حکومت اين کشور می خواهد هر چه سريع تر 
شيوا نظرآهاری، نرگس محمدی، عمادالدين باقی، کوهيار گودرزی، بهاره 

 . هدايت، ميالد اسدی و محبوبه کرمی را آزاد کند
اين بيانيه همچنين از حکومت ايران می خواهد به تعهدات بين المللی و مسووليت 

 . خود در برابر مردم اين کشور عمل کند
يک سال گذشته حکومت ايران با " خشونت آميز"بر اين اساس، در پی برخورد 

در ايران، بسياری از زندانيان سياسی همچنان دربند " صلح طلب"معترضان 
هستند، تعداد زيادی از فعاالن جامعه مدنی ايران تحت فشارند و بسياری از 

روزنامه نگاران برجسته، دانشگاهيان و فعاالن سياسی مجبور به ترک 
 . کشورشان شده اند

هيالری کلينتون همچنين از ايران خواسته است هر چه زودتر سه کوهنورد 
آمريکايی بازداشت شده را آزاد کند و اطالعات خود از وضع رابرت لوينسون، 
مامور بازنشسته پليس فدرال آمريکا که در پی سفر به جزيره کيش مفقود شد را 

 . منتشر کند
او همچنين بر تعهد اين کشور به گفتگو با ايران برای پيدا کردن راه حل همه 

 . موضوع های مورد اختالف تاکيد کرده است
به گفته خانم کلينتون آمريکا همزمان با اين رويکرد، به دفاع از آزادی های اوليه 

 . فردی ادامه خواهد داد
 

 ايم  مردم ايران را فراموش نکرده: اتحاديه اروپا
 

 : راديو فردا
کاترين اشتون، رئيس سياست خارجی اتحاديه اروپا، در سالگرد انتخابات 

ای به نمايندگی از  خرداد، با صدور بيانيه ٢٢برانگيز رياست جمهوری  مناقشه
اتحاديه اروپا اعالم کرد که وضعيت حقوق بشر پس از اين انتخابات به شدت در 

 . اند شده است و تاکيد ورزيد که مردم ايران فراموش نشده  ايران وخيم
کاترين اشتون، در اين بيانيه که به نمايندگی از اتحاديه اروپا منتشر شده، آورده 

، وضعيت حقوق بشر در ايران به شدت ٢٠٠٩از زمان انتخابات ژوئن «: است
های ايرانی در سال  به وخامت گراييده است؛ بسياری از ايرانيان از طرف مقام

  ».اند گذشته متحمل خشونت، حبس و سرکوب شده
کنيم که جو ترس  ما مالحظه می«: افزايد مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا می

گاران، مدافعان حقوق بشر، دانشجويان و همه  در ايران، به تهديد مداوم روزنامه
  ».کسانی که درصدد دفاع از حقوق مشروعشان هستند، منتهی شده است

های جمهوری اسالمی خواسته است که به  کاترين اشتون در اين بيانيه از مقام
ارتباط آزاد و «احترام گذارند و به شهروندان ايرانی اجازه  »آزادی بيان«

 . را بدهند »ای و اينترنت دريافت اطالعات از راه تلويزيون و راديوهای ماهواره
هايی که حکايت  کاترين اشتون در اين بيانيه به نگرانی اتحاديه اروپا از گزارش

زندانيان در ايران دارد اشاره  »اعترافات اجباری«و  »شکنجه«، »بدرفتاری«از 
خواهيم به حقوق دادگاه عادله آنچنانکه در بند  ما از ايران می«: گويد کرده، و می

  ».المللی حقوق مدنی و سياسی منعکس شده، احترام بگذارد ميثاق بين ١۴
های دينی  تبعيض عليه اقليت«مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا با بيان اينکه 

های اتحاديه اروپا در مورد ايران است، تاکيد  از ديگر نگرانی »و قومی و زنان
 . کند را دنبال می »اتحاديه اروپا از نزديک محاکمه رهبران بهايی«کند که  می

در ادامه اين بيانيه آمده است اتحاديه اروپا قاطعانه افزايش مجازات اعدام که به 
شود را محکوم  استفاده می »برای ارعاب اپوزسيون سياسی«عنوان ابرازی 

المللی ممنوع است را  هايی که طبق قوانين بين کند؛ اين اتحاديه همچنين اعدام می
 . محکوم کرده است

ما اين فرصت را مغتنم «: گويد کاترين اشتون به نمايندگی اتحاديه اروپا می
  ».اند شماريم تا به مردم ايران اطمينان دهيم که فراموش نشده می

های جمهوری اسالمی خواسته است که مطابق با  اتحاديه اروپا در پايان از مقام
 . المللی خود به حقوق شهروندان ايرانی احترام بگذارند تعهدات بين
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خانم رضايی آيا نيروهای امنيتی و انتظامی در برگزاری مراسم ختم فرزندتان  
 برای خانواده شما ممانعت ايجاد کردند؟

موقعی که ما از تهران برگشتيم به ما اطالع دادند که اطالعات تماس گرفته و  -
اعالم کرده نبايد مراسم ختم در مسجد برگزاری بشود و تنها اجازه برگزاری 

ما هم که به عنوان خانواده فرزاد دوست . مراسم رو در خانه خودمان داده بودند
نداشتيم در اين مراسمات برای کسی مشکلی ايجاد شود به همين خاطر تنها در 

منزل خودمان درهای خانه رو به روی دوستاران آزادی و برابری باز کرديم و 
اما مردم شهر به چند مسجد . حتی نه اعالميه ايی و نه چيز ديگر پخش کرديم

شهر رفته بودند تا برای برگزاری مراسم ختم با خادم مساجد هماهنگی بکنند، اما 
شرکت کسترده مردم سبب شد که واقعا تمام  .ديده بودند همه مساجد رو بسته اند

 اتاق منزل و حتی راهروها پر بشود، به همين خاطر ما تصميم گرفتيم
طبق عرف محلی که هميشه مراسم ختم رو در مسجد برگزاری می کنند ما هم 

هنوز يم ساعت نگذشته بود که  .همراه کردم شهر به مسجد نزديک منزلمان رفتيم
نيروهای اطالعاتی اقدام به محاصره مسجد کردند و از اعضای خانواده خواستند 

رو همراه مردم ترک بکنيم، ما هم که چون نمی خواستيم در اين مدت  ما مسجد 
مشکلی برای کسی ايجاد شود از مسجد بيرون آمديم يا بهتر بگم ما رو از خانه 

ما در هيچ دين و مذهبی نديدم که برای حضور در خانه خدا . خدا بيرون کردند
 .بايد از حکومت بايد اجازه گرفت

ولی چون فرزاد تمام عمرش را برای رفاه و آسايش مردم صرف کرده بود، نمی 
خواستيم شلوغی پيش بيايد و در اين ميان مردم بی گناه قربانی ای از خدا بی 

 .خبران بشوند
واقعا تا امروز هم مردم از همه شهرها به منزلمان آمده اند و با ما ابراز همدردی 

 .جای دارد از همه اين خانواده ها تشکر نمايم. کرده اند
  

 خانم رضايی آيا برای برگزاری مراسم چهلم فرزاد برنامه ی خاصی داريد؟
در طی چند روز گذشته تعدادی از فعالين مدنی که به خانه امان آمدند، اعالم  -

به پاس ) شب  10پنج شنبه ساعت  ) کردند آنان تصميم دارند شب چهلم شهدا
احترام به روح پاک پنج پروانه راه آزادی و همچنين اعالم نارضايتی از اجرای 
حکم اعدام زندانيان سياسی و درخواست توقف اين جنايتها المپهای منازلشان را 

دقيقه خاموش می کنند، من هم پيشنهاد آن را مناسب ديدم و از اين  5به مدت 
ديروز ما ابراهيم ها ، احسان ها ، کيانوش ها ، نداها و . حرکت حمايت می کنم

سهراب ها رو از دست داديم ، امروز هم شيرين ها ، فرهاد ها ، علی ها ، 
فرزادها و مهدی ها در زندان اعدام شدند، فردا هم شايد نوبت زينب ها ، حبيب 
ها ، عبدالرضاها ، شيرکوه ها و صارمی ها می باشد، نبايد در قبال اين جنايت 

ارديبهشت ثابت کردند که در کنار فرزاندشان  23بی تفاوت باشيم، ملت کرد در 
هستند و با اقتدار اعالم کردند که ديگر مسئوالن جمهوری اسالمی بايد اجرای 

اعدام های سياسی در زندانها را متوقف بکنند، من هم سعی می کنم تاآخرين 
راه انسايت و برابری ما . نفسهايم آن را مقدسی که فرزاد برگزيده بود ادامه بدهم

االن نمی توانيم برای توقف اعدامها از مردم بخواهيم به خيابانها بريزند چون 
واقعا رژيم در کردستان همه را در خيابانها غلط در خون خواهد کرد، اما حداقل 
می توانيم با اعتصاب و کارهای همچون خاموش کردن المپها از کسانی که همه 

 .چيز خويش را در راه آزادی فدا کردند، حمايت بکنيم
تا جايی که من هميشه شنيده بودم دولتها خدمت گذار مردم هستند ولی متاسفانه 

 ... اينجا
  

 خانم رضايی در پايان اگر پيامی خاصی داريد، بفرمائيد؟
من از همه کسانی که در مدت اين چهار سال همراه فرزاد بودند و تمام  -

اعتقاد دارم فرزاد . تالشهايشان رو برای آزادی فرزاد انجام دادند، تشکر می کنم
 .و همراهانش برای هميشه در تاريخ جاويدان شدند

نکته که جای دارد به عنوان مادر فرزاد به اون اشاره بکنم اين است فرزاد 
هميشه از من می خواست نبايد اجازه بدهيم دشمنان احساس بکنند با بازداشت ، 

 .شکنجه و اعدام فرزندان اين ميهن توانسته اند به ما ضربه بزنند
هر چند از دست دادن فرزاد برای من به عنوان يک مادر ناگوار است و نمی 

توانم باور بکنم که ديگر نمی توانم صدای فرزندم را پشت تلفن زندان بشنوم، اما 
اعالم می کنم که ما مادران سرافراز اين ميهن هستيم نه مادران عزادار ما بايد به 
وجود چنين فرزندانی افتخار بکينم و اين واقعيت را بپذيريم که روح آنان امروز 

 .شاد هستش و اين راهيست که آنان با درک دشواريهای آن برگزيدند
در پايان هم جای دارد به مقاومت زندانيان سياسی در سياهچالهای جمهوری 

 .اسالمی درود بفرستم و از اينجا برای همه آنها سالم دارم

 ارديبهشت 19خاموشي كردستان در چهلم جان باختگان 
 گفتگو با مادر فرزاد كمانگر 

 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا
اردی بهشت ماه سالجاری در زندان اوين به  19فرزاد کمانگر معلم کرد، در  

صورت مخفيانه اعدام شد و خانواده وی برای تحويل پيکر وی با گذشت بيش از 
 .يک ماه همچنان بالتکليف هستند

متن زير گفتگويی است با مادر فرزاد کمانگر پس از گذشت يک ماه از اعدام 
فرزندش، وی در گفتگو با گزارشگران هرانا اعالم داشت از اعتراضات مدنی و 

اردی بهشت ماه حمايت می  19مسالمت آميز مردم ايران در چهلم جانباختگان 
 .کند

ارديبهشت ماه  19خانم رضايی ابتدا بفرمائيد تالشهای خانواده اعدام شدگان 
 برای تحويل اجساد به کجا رسيده است؟

خانواده ما همان روز يک شنبه و ساعاتی پس از اجرای حکم از طريق تماس  -
ابتدا پذيرفتن . های فعالين مدنی در جريان اعدام فرزاد و همراهانش قرار گرفت

اين حقيقت تلخ برای همه ما بسيار دشوار بود و به همين خاطر فوری تصميم 
همان روز همراه . گرفتيم برای اطالع دقيق از درستی خبر به تهران برويم

به مدت . چندين تن از اعضای خانواده ديگر اعدام شدگان ديگر به تهران رفتيم
چند روز که در آنجا بوديم ابتدا به زندان اوين مراجعه کرديم تا واقعا ببينيم اين 

 !خبر واقعيت داره يا نه
بعد از اينکه مطمئن شديم فرزندانمان بعد از چهار سال شکنجه و زندان عاقبت 
توسط دشمنان انسانيت اعدام شده، تصميم گرفتيم طبق وصيت فرزندم پيکر وی 

را تحويل بگيرم و در روستای پدری اش دفن بکنيم ولی متاسفانه تمام تالش 
هايمان در طول آن چند روز در تهران به جايی نرسيد و نه نمايندگان مجلس و نه 

همه می گفتند اگر جنازه ها رو  .مسوالن قضايی جواب مشخصی به ما می دادند
هر چند آقای بهراميان وکيل  .تحويل بدهيم در کردستان آشوب به پا می شود

فرزاد هم اعالم کرد حاضر است تعهد بدهد که بدون اينکه مشکلی پيش بيايد 
جنازه رو تحويل بگيرد و در کامياران دفن نمايد، اما آنها باز پاسخی به 

آنان خودشان خوب می دانستند چه جنايتی انجام داده اند و . درخواست ما ندادند
از پيامدهای آن می ترسيدند، آنان می دانستند فرزاد و همراهانش فعال حقوق 

وجدان آگاهی جای دارد، می ترسيدند از تهران   انسانی بوده اند و در دل تمام هر
بعد از . تا کردستان کاروانهای پيشوازی از پيکر شهدا به راه انداخته شود

بازگشت از تهران نيز به دليل حضور گسترده مردم از تمام مناطق ايران 
نتوانستم شخصا به تراه بروم تنها چند تن از اعضای خانواده همراهی اعضای 
 .خانواده ديگر اعضای خانواده دوباره به تهران رفتند اما باز هم به جوابی ندادند
ما تصميم گرفتيم تا زمانی که جنازه را تحويل ندهند در جلوی استانداری همراه 
اعضای خانواده شهيد فرهاد وکيلی و علی حيدريان تحصن بکنيم اما چند روز 

قبلش گويا يکی از نمايندگان کرد مجلس تماس گرفته بود و اعالم کرد بود قولهای 
ما هم پذيرفتيم اما . به وی داده اند به همين خاطر جلوی استانداری تحصن نکنيم

 تا اينکه هفته گذشته فکر کنم چهارشنبه بود. باز هم خبری از آنها نشد
همراه خواهر شهيد فرهاد وکيلی و مادر و خواهران علی حيدريان به استانداری 

زمانی که مه به . کردستان مراجعه کرديم و توانستيم با استاندار مالقات بکنيم
تهران رفته بوديم استاندار هم آنجا بود و به ما قول داد که بعدا پيکر شهدا رو به 

من هم از استاندار خواستم طبق قولی که داده بود جنازه ها رو . ما تحويل بدهند
به ما تحويل بدهد چون در تهران شايعاتی منتشر شد که استاندار و اطالعات 

اون روز استاندار کردستان . کردستان اجازه تحويل پيکر شهدا رو نمی دهند
اعالم کرد که جنازه ها در جايی خاص دفن شده است و بعدا مکانش در زمان 

حرفهای ديگر زد که با واکنش من مواجه شد و  .مناسب را به ما اعالم می کنند
فوری همراه محافظانش اتاق رو ترک کرد و درب را به روی ما بستند، موقعی 

که نيروهای حراسات ما رو از ساختمان خارج کردند مشاهده کرديم که تعداد 
زيادی نيروی در محوطه استانداری مستقر شده اند، مثل اينکه آنان از چهار تا 

 .پيره زن ترسيده بودند
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 انتقال ده ها بازداشتی به مکان نامعلوم/ بازداشتی  90آزادی 
 

 خبرگزاری هرانا
تن از مردان بازداشت شده توسط پليس  30تن از زنان و  60شب گذشته 

 .پيشگيری آزاد و ده ها بازداشتی به بازداشتگاه نامعلوم منتقل شدند
تن از زنان  60بامداد امروز  3بنا به اطالع گزارشگران هرانا، در ساعت 

بازداشتی پس از شناسايی و ثبت هويت توسط پليس پيشگيری آزاد شدند و ده ها 
به بازداشتگاه " ون"بامداد در سه دستگاه اتومبيل  3:30بازداشتی در ساعت 
 .نامعلومی منتقل شدند

شاهدان عينی در گفتگو با گزارشگر هرانا اعالم کردند که بازداشت شدگان پس 
از ثبت هويت و تشکيل پرونده به بازداشتگاه وزرا و يا زندان اوين منتقل شده 

 .اند
تن از بازداشت شدگان روز  30بامداد شب گذشته  2گفتنی است در ساعت 

از بازداشتگاه نامعلومی به ميدان انقالب منتقل " ون"گذشته با دو دستگاه خودرو 
 .و در آنجا آزاد شدند

نفر توسط نيروهای  900شايان ذکر است در تجمعات روز گذشته دست کم 
امنيتی، انتظامی و اطالعاتی بازداشت و به بازداشتگاه های نامعلومی منتقل 

 .شدند
 

 نفر بازداشت شده اند  ٩٠٠دستکم 
 انتقال ده ها بازداشتی به مکان نامعلوم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :خبرگزاری هرانا
تن از مردان بازداشت شده توسط پليس  ٣٠تن از زنان و  ۶٠شب گذشته  

 . پيشگيری آزاد و ده ها بازداشتی به بازداشتگاه نامعلوم منتقل شدند
تن از زنان  ۶٠بامداد امروز  ٣بنا به اطالع گزارشگران هرانا، در ساعت 

بازداشتی پس از شناسايی و ثبت هويت توسط پليس پيشگيری آزاد شدند و ده 
به " ون"بامداد در سه دستگاه اتومبيل  ٣:٣٠ها بازداشتی در ساعت 

 . بازداشتگاه نامعلومی منتقل شدند
شاهدان عينی در گفتگو با گزارشگر هرانا اعالم کردند که بازداشت شدگان 

پس از ثبت هويت و تشکيل پرونده به بازداشتگاه وزرا و يا زندان اوين منتقل 
 . شده اند

تن از بازداشت شدگان روز  ٣٠بامداد شب گذشته  ٢گفتنی است در ساعت 
از بازداشتگاه نامعلومی به ميدان انقالب " ون"گذشته با دو دستگاه خودرو 
 . منتقل و در آنجا آزاد شدند

نفر توسط نيروهای  ٩٠٠شايان ذکر است در تجمعات روز گذشته دست کم 
امنيتی، انتظامی و اطالعاتی بازداشت و به بازداشتگاه های نامعلومی منتقل 

 . شدند
تن از اين افراد بازداشتی را  ٣٠٠بنا به اطالع گزارشگران هرانا، دستکم 

زنان تشکيل می دهند و خانواده های بازداشت شدگان از چگونگی وضعيت 
 . عزيزانشان بی اطالع اند

شهدای "اين روند تا جايی است که نيروهای امنيتی با بستن تقاطع خيابان 
برای ممانعت از تجمع خانواده ها در مقابل " کارگر جنوبی"و " ژاندارمری

 . ممانعت به عمل آورده اند" ستاد فرماندهی تهران بزرگ"
تن از زنان بازداشتی که کارت  ١۵گفتنی است تا کنون دست کم مشخصات 

شناسايی به همراه نداشتند به خانواده ها اعالم شده و از ايشان خواسته شده که 
 . مدارک شناسايی اين افراد را تحويل دهند

مسئوالن به خانواده ی مردان بازداشت شده نيز گفته اند که از فردا برای 
 .مراجعه کنند" پليس امنيت"پيگيری وضعيت عزيزانشان بايد به 

 اعتراض ، بازداشت، مجازات
 

 يونس رستمی عضو جبهه ملی بازداشت شد
 خبرگزاری هرانا 

 .خرداد بازداشت شده است 19يونس رستمی روز  
به گزارش دفتر مردمداری جبهه ملی، آقای يونس رستمی مسئول شاخه سازمان  

خرداد  ١٩دانش آموختگان جبهه ملی ايران در شهرستان آبدانان، روز چهارشنبه 
  .توسط نيروهای امنيتی در منزلش بازداشت شد و به زندان ايالم انتقال داده شد

 .هيچگونه خبری از وضعيت آقای رستمی بدست نيامده است
 

 کوروش جنتی بازداشت شد
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا
کوروش جنتی، دانشجوی ادبيات دانشگاه عالمه طباطبايی، صبح روز گذشته،  

 .خرداد، پس از احضار به حراست دانشگاه، بازداشت شد ٢٢شنبه 
نيروهای امنيتی، پس از بازداشت جنتی، به منزل پدری وی رفته و اقدام به تفتيش 

 .اند منزل و ضبط وسايل شخصی کرده
به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، تا اين لحظه هيچ اطالعی از محل 

 .نگهداری و علت بازداشت اين فعال دانشجويی در دست نيست
پيش از اين، کوروش جنتی، طی احکام جداگانه به سه ترم محروميت از تحصيل 

 .محکوم شده بود
 

 بازداشت سعيد فدايی اصل و فرنوش رزقی دو فعال دانشجويی
 خبرگزاری هرانا 

در جريان اعتراضات روز گذشته دو فعال دانشجويی توسط نيروهای امنيتی در 
 .تهران بازداشت شدند

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، سعيد فدايی اصل و فرنوش رزقی از فعاالن 
 .دانشجويی روز گذشته در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند

گفتنی است، تالش خانواده دو بازداشت شده برای پيگيری وضعيت ايشان تا کنون 
به جايی نرسيده است و مسئولين و ارگان های مختلف از پاسخ شفاف به خانواده 

 .ها خودداری می کنند
 

 بازداشت بيش از ششصد مرد و سيصد زن در پی اعتراضات روز گذشته
 خبرگزاری هرانا 

در پی اعتراضات مردمی در اولين سالگرد اعتراض به نتايج دهمين دوره ی 
 .تن از شهروندان بازداشت شدند 900انتخابات رياست جمهوری، بيش از 

تن از اين افراد بازداشتی را زنان  300بنا به اطالع گزارشگران هرانا، دستکم 
تشکيل می دهند و خانواده های بازداشت شدگان از چگونگی وضعيت عزيزانشان 

 .بی اطالع اند
شهدای "اين روند تا جايی است که نيروهای امنيتی با بستن تقاطع خيابان 

ستاد "برای ممانعت از تجمع خانواده ها در مقابل " کارگر جنوبی"و " ژاندارمری
 .ممانعت به عمل آورده اند" فرماندهی تهران بزرگ

تن از زنان بازداشتی که کارت  15گفتنی است تا کنون دست کم مشخصات 
شناسايی به همراه نداشتند به خانواده ها اعالم شده و از ايشان خواسته شده که 

 .مدارک شناسايی اين افراد را تحويل دهند
مسئوالن به خانواده ی مردان بازداشت شده نيز گفته اند که از فردا برای پيگيری 

 .مراجعه کنند "پليس امنيت"وضعيت عزيزانشان بايد به 
خرداد ماه، سی تن از بازداشت شدگان که  23بامداد  2شايان ذکر است در ساعت 

سال بودند به وسيله ی يک ون به ميدان انقالب  25-20همگی در رديف سنی 
 .منتقل و در آن جا رها شدند
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يکی ديگر از شاهدان عينی به جرس خبر داد که حد فاصل خيابان انقالب تا 
 .وليعصر درست مانند روزهای پس از انتخابات سال گذشته شلوغ بود

البته تعداد نيروهای سرکوبگر بسيار بيشتر از آن روزها به : او همچنين گفت
شان هم بسيار بيشتر بود؛ تا جايی که تاوان يک لحظه  رسيد و خشونت نظر می

 .شک باتوم خوردن بود ايستادن بی
اين شاهد عينی گفت که مردم در اين فاصله نتوانستند جمع شوند و يا شعار دهند 

 .گشتند رفتند و باز می ها می و تنها در خيابان
 

 نفر در تهران 200بازداشت بيش از 
 

های  نقر نفر از شهروندان و معترضان امروز در خيابان 200به گزارش هرانا  
 .تهران بازداشت شدند

های تهران شاهد  عصر امروز خيابان 16دهد که از ساعت  هرانا خبر می 
های پراکنده بين جوانان و زنان با نيروهای ضد شورش و لباس شخصی  درگيری

بود و در اين بين تعدادی از هموطنان توسط نيروها و ارگان های مختلف 
 .بازداشت و به مکان های نامعلومی منتقل شدند

های شريف و تهران نيز اقدام به برپايی تجمعات اعتراضی  دانشجويان دانشگاه 
کردند که در ساعات بعدی زد و خورد هايی بين نيروهای حراست، بسيج و 

اين در حالی بود که رفت و . دانشجويان معترض در داخل دانشگاه شکل گرفت
اعالم  آمد ساير دانشجويان به داخل دانشگاه تحت عنوان تعطيلی دانشگاه ممنوع

 .شده بود
هم چنين صدها تن از موتورسواران در اقدامی خشونت آميز با رفتن به  

روهای و معابر عبور شهروندان اقدام به ضرب و شتم و فحاشی و سر دادن  پياده
اين نيروها اقدام به شکستن تلفن های عمومی و . شعارهای تحريک آميز کردند

های تلفن کردند تا از خبررسانی شهروندان به نقاط ديگر  تخريب کامل باجه
 .جلوگيری کنند

اين در حالی بود که تمام مسيرهای منتهی به خيابان انقالب توسط گارد ضد  
 .شورش و با همکاری پليس راهنمايی رانندگی بسته شده بود

  
 پرتاب سنگ و آجر از سوی ماموران يگان ويژه به سمت مردم 

 
همچنين امروز در جريان حضور مردم در خيابان، نيروهای امنيتی و ماموران  

انقالب بودند، سنگ و آجر پرتاب   يگان ويژه، به سمت مردمی که در خيابان
 .کردند می

ميدان (به گزارش هرانا، با حضور مردم معترض در ميادين اصلی شهر تهران  
آور پرتاب  ، ماموران يگان ويژه به سمت مردم سنگ و آجر و گاز اشک)انقالب
کردند و پناه  های مترو فرار می کردند تا جايی که مردم به سمت ايستگاه می
 .گرفتند می

های منتهی به ميدان انقالب حضور  جمعيت فراوانی در ميدان انقالب و خيابان 
آور  ها گاز اشک داشتند که موتور سواران و نيروهای يگان ويژه، به سمت آن

 .کردند پرتاب می
در اين ميان تعداد زيادی از مامورانی که سوار بر موتور سيکلت بودند به سمت  

گيری  آوردند تا از اين طريق مردم را پراکنده کنند و اجازه شکل مردم هجوم می
 .دادند هيچ تجمعی را به آنان نمی

حد فاصل ميدان امام حسين تا ميدان آزادی نيز چندين نفر از شهروندان توسط  
شهروندان بازداشت شده به هنگام . نيروهای انتظامی و بسيج بازداشت شدند

 .اند دستگيری به شدت از سوی ماموران انتظامی مضروب شده
روها تردد  چنين نيروهای انتظامی و لباس شخصی از مردمی که در پياده هم 

 .کردند برداری می کردند به صورت مداوم از سطوح مرتفع فيلم می
 ١۵های منتهی به ميدان انقالب، حدود  بر اساس اين گزارش، در يکی از کوچه 

موتور سوار بسيجی، ناگهان از در يک پارکينگ ساختمان که به ظاهر مسکونی 
 .بود، به سمت مردم هجوم آوردند و به ضرب و شتم مردم پرداختند

کردند، با تنه  روهايی که مردم در آن تردد می چنين، ماموران امنيتی در پياده هم
ای آغاز  ها را داشتند تا درگيری تازه و باتوم زدن قصد تحريک آن زدن به مردم

 .کنند
آرتی، بر روی پل جديدی که در خيابان انقالب ساخته شده،  ايستگاه اتوبوس بی 

دادند و  ها را نمی ايستادن اتوبوس  مقر نيروهای امنيتی و يگان ويژه بوده و اجازه
های ديگر  را داشتند، بايد در ايستگاه  افرادی که قصد پياده شدن در آن ايستگاه

 .شدند پياده می

 درگيری و دستگيری حداقل ده تن در مشهد 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اخبار روز

برخی از شاهدان عينی به کمپين بين المللی حقوق بشر گفتند که در تهران و  
برخی از شهرهای ديگر از جمله مشهد نيروهای پليس و بسيجی با حضور 

گسترده در اقصی نقاط شهر واز جمله در اطراف دانشگاه ها از هر گونه تجمع 
مسالمت آميز افراد جلوگيری می کند دربرخی مناطق شهر نيز برخوردهايی با 

اجتماع کنندگان رخ داده است که هنوز اطالعات دقيقی در خصوص اين 
 .خصوص منتشر نشده است

به گزارش يکی از شاهدان عينی اعتراضات پراکنده و درگيری در اطراف 
پارک ملت و دانشگاه فردوسی مشهد رخ داده و تعداد از مردم نيز دستگير شده 

اند که در اين زمينه هم اطالعات دقيقی درمورد تعداد افراد دستگير شده در دست 
اگر چه يکی ديگر از شاهدان عينی از دستگيری حداقل ده تن در پارک . نيست

صبح دانشگاه  ١١تا  ١٠از ساعت  «: وی به کمپين گفت. ملت مشهد گفته است
های مشهد از جمله دانشگاه های فردوسی، آزاد، سجادو پيام نور مشهد شاهد 

او گفت که اين نيروها از . حضور گسترده نيروهای پليس و لباس شخصی ها بود
تجمع دانشجويان جلوگيری می کنند و خود وی شاهد درگيری بين دانشجويان و 

 .نيروهای پليس بوده است
 

 اش را پنهان کند حکومت نتوانست وحشت
 فاطمه شجاعی

 :جرس
خواهانه ملت ايران  ای جديد از مبارزات آزادی درست يک سال از شروع دوره 

ها، کتک  امروز روز تولد جنبشی بود که گرچه در اين يک سال شهادت. گذشت
های بسياری را به خود ديد اما نويد  ها و اشک ها، دوری ها، بازداشت خوردن

  .داد  فردايی سبز را به مردم مقاوم ايران می
پايان يافته و " فتنه"کند اين  حکومت ايران که يک سال است هر روز اعالم می 

رساند، در  با اين حال باز هم هر روزش را با هراس از اين جنبش به شب می
 .روز تولد مقاومت سبز ايران هم نتوانست بر ترس خود غلبه کند

" تجمعات غيرقانونی"برای راهپيمايی مجوز نداد؛ تاکيد کرد که با حاضران در 
ها را پر کرد از ماموران گارد  شود؛ از ساعات اوليه صبح خيابان برخورد می
ها و تا آنجا که توان داشت لشکر کشيد؛ اما آنچه عايدش شد  شخصی ويژه و لباس

حضور مردمی بود که به طور پراکنده گرچه مجال فرياد زدن نيافتند اما 
حضورشان در مناطق مختلف فريادی بود بر زنده بودن جنبش سبز و بار ديگر 

 .خواستند باور کنند رعشه انداخت بر اندام آنان که نمی
امروز نقاط مختلف تهران صحنه حضور مردمانی که بدون دعوت و تنها برای 

گرچه امروز هم به . ها آمدند نشان دادن حضورشان، در سکوت به خيابان
نفر بازداشت شدند، بسياری مورد حمله قرار گرفتند  200گزارش هرانا نزديک 

ما "شان جوشيد و باز هم گفتند که  آور خوردند، اما اميد در دل و گاز اشک
 ".شماريم بی

  
 تالش ماموران يگان ويژه برای ايجاد رعب و وحشت ميان مردم

های تهران تالش کردند تا به  ها در خيابان شخصی ماموران يگان ويژه و لباس 
 .ها رعب و وحشت ايجاد کنند اشکال مختلف ميان مردم حاضر در خيابان

يک شاهد عينی از تهران، به جرس گفت که ماموران يگان ويژه و همچنين لباس 
کردند و با باتوم و زنجير به  ها سوار بر موتور از ميان مردم حرکت می شخصی
زدند تا با ايجاد صدا ميان مردم ترس ايجاد  های خيابان می های زباله، ميله سطل
 .کنند

عالوه بر نيروهای يگان ويژه و نيروی انتظامی، حضور لباس : او ادامه داد
. رسيد ها بسيار نمودار بود و حتی بيش از دو گروه ديگر به نظر می شخصی

کردند و هيچ تالشی  رو و ميان جمعيت حرکت می ها اغلب با موتور، در پياده آن
 .دادند برای پنهان کردن خود انجام نمی
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  سيستان و بلوچستان
خرداد، سالروز انتخابات رياست جمهوری، توسط  22مراسم گراميداشت 

  .دانشجويان حامی جنبش سبز در دانشگاه سيستان و بلوچستان برگزار گرديد
در اين . در اين تجمع دانشجويان سکوت نموده و دست به اعتصاب غذا زدند

نفر شرکت کننده داشت، شاهد حضور اشخاص از اقوام  1000مراسم که حدود 
در حين برگزاری اين اعتصاب، عده . مختلف، از جمله کرد، لر و بلوچ بوديم
ايجاد درگيری و نزاع داشتند که   قصد  ای از عوامل کميته انضباطی دانشگاه

  .خوشبختانه با هوشياری دانشجويان اين مشکل برطرف گشت
در پايان اين تجمع دانشجويان دست در دست هم اقدام به تشکيل زنجيره بزرگ 

انسانی نموده و اعالم نمودند که در صورت ايجاد مشکل و صدور احکام 
  .انضباطی برای آنان، بار ديگر دست به تجمع خواهند زد

دبير  معاونت دانشجويی دانشگاه و  گفتنی ست، از چند روز پيش از اين مسئله،
کميته انضباطی، اقدام به احضار فعاالن دانشجويی اين دانشگاه نموده و با تهديد 

 .ايشان قصد در ارعاب دانشجويان جهت جلوگيری از تجمع را داشتند
 

  تجمع و درگيری در مشهد
برخی از شاهدان عينی به کمپين بين المللی حقوق بشر گفتند که در تهران و  

برخی از شهرهای ديگر از جمله مشهد نيروهای پليس و بسيجی با حضور 
گسترده در اقصی نقاط شهر واز جمله در اطراف دانشگاه ها از هر گونه تجمع 
مسالمت آميز افراد جلوگيری می کند دربرخی مناطق شهر نيز برخوردهايی با 

اجتماع کنندگان رخ داده است که هنوز اطالعات دقيقی در خصوص اين 
 .خصوص منتشر نشده است

به گزارش يکی از شاهدان عينی اعتراضات پراکنده ودرگيری در اطراف  
پارک ملت و دانشگاه فردوسی مشهد رخ داده و تعداد از مردم نيز دستگير شده 

اند که در اين زمينه هم اطالعات دقيقی درمورد تعداد افراد دستگير شده در 
اگر چه يکی ديگر از شاهدان عينی از دستگيری حداقل ده تن در  .دست نيست

صبح  ١١تا  ١٠از ساعت  «: وی به کمپين گفت. پارک ملت مشهد گفته است
دانشگاه های مشهد از جمله دانشگاه های فردوسی، آزاد، سجاد و پيام نور مشهد 

او گفت که اين . شاهد حضور گسترده نيروهای پليس و لباس شخصی ها بود
نيروها از تجمع دانشجويان جلوگيری می کنند و خود وی شاهد درگيری بين 

  .دانشجويان و نيروهای پليس بوده است
 

 برگزاري سالگرد آغاز جنبش سبز و 
 شهر جهان 28خرداد، در  22مراسم 

 حميدرضا تکاپو
 

 : جـــرس
خرداد، سالگرد انتخابات رياست جمهوری و اولين  ٢٢به مناسبت فرا رسيدن 

سال خيزش و تکوين جنبش سبز، ايرانيان و حاميان جنبش سبز در شهرهای 
، تجمع و تظاهرات گسترده ای برگزار ٨٩خرداد  ٢٢مختلف جهان، روز شنبه 

کرده و ضمن حمايت از جنبش مردم داخل ايران و مطالبات آنها، خواستار 
آزادی زندانيان سياسی در ايران و توقف نقض حقوق انسانی توسط حکومت 

  .شدند
شهرهايی که مراسم بزرگداشت اولين سالگرد جنبش سبز در آنها برگزار شد،  

لندن، پاريس، کوااللمپور، آنکارا، سيدنی، برلين، توکيو، بروکسل، اسلو، 
استکهلم، گوتنبرگ، هامبورگ، ملبورن، دورتموند، دوبی، رم، مونيخ، کپنهاگ، 

الهه، اتاوا، ونکوور، نيويورک، واشنگتن، کلن، ژوهانسبورگ، کوااللمپور، 
 .فرانکفورت و دوسلدرف بودند

 انگلستان
به گزارش خبرنگار جرس، جمع کثيری از هزاران ايرانی حامی جنبش سبز 
مقيم انگلستان و همچنين گروهی از فعاالن حقوق بشری جهان، با دعوت دو 

، با تجمعی چهار ساعته و »رای من کجاست«و  »جنبش سبز لندن«گروه 
راهپيمايی ها گسترده در مرکز لندن، از جنبش سبز مردم ايران و مطالبات آن 

حمايت کرده و افکار عمومی و رسانه های انگلستان را به مسائل ايران معطوف 
 .کردند

در مراسم لندن، ايرانيان عالوه بر تجمع مقابل سفارت جمهوری اسالمی، دو 
راهپيمايی طوالنی نيز، طی ظهر و غروب، در قلب لندن برگزار کردند و با در 

دست داشتن عکس شهدا و زندانيان سياسی ايران، و همچنين پالکاردها و 
 اعالميه هايی پيرامون مسائل ايران، حمايت شهروندان بريتانيايی را جلب کردند

 تجمع جمعي از مردم نجف آباد در بازار و در مقابل مسجد بازار
  

حضور گسترده جوانان و بويژه زنان در اين تجمع   به گزارش رسيده به جرس،
 .بسيار مشهود بود

 .اين تجمع با حمله لباس شحصی ها به خشونت کشيده شد
 15زن و دختر از که در بين آنها افراد کمتر از  70گفته می شود که بيش از  

سال هم بودند دستگير شدند و به اداره اماکن نيروی انتظامی  50سال و بيش از 
 .اين شهر واقع در امير آباد برده شدند

طبق خبرهای موثق برخی از اين زنان و دختران در ساعات پايانی شب آزاد شدند 
 .ولی هنوز بسياری ديگر در اين مرکز بازداشت هستند

مورد ضرب و شتم  و در همين حال چند تن از پسران جوان هم دستگير شده 
  .گرفته اند قرار

اين اداره اماکن بخاطر محل قرارگيری در بيابان امير آباد نجف اباد و در محيطی 
که اطراف ان باغ و فضای آزاد قرار دارد چند وقتی است به کهريزک نجف اباد 

 .معروف شده است
 -نيروهای لباس شخصی از شهرهای شهرک امام  همچنين در تجمع امروز،  

کهريز سنگ و روستای علی آباد و منطقه عسگران که معروفترين مراکز لباس 
 .محل تجمع آورده شده بودند شخصی های شهرستان نجف آباد هستند به

در اين ميان، حضور برخی از طلبه های شهرستانی که با لباس شخصی برای 
   .جلب نظر می کرد مقابله با مردم آمده بودند

برخی از حاضران در اطراف اداره اماکن و برخی مراکز بسيج می گفتند که به  
نيروی های لباس شخصی اسلحه کمری داده شده بود و در اين مراکز از لباس 

  .شخصی ها می خواستند که اسلحه های خود را تحويل دهند
اين تجمع در حالی برگزار شد که جو شديد امنيتی و اطالعاتی پس از برگزاری  

  .مراسم ارتحال ايت اهللا العظمی منتظری همچنان در نجف آباد وجود دارد
  

 تجمع مردم در شيراز 
 

امروز در دانشگاه شيراز در حالی که بر اساس فراخوان منتشر شده قرار بر اين 
تجمع اعتراضی شکل بگيرد اما به دليل ازدحام بی سابقه  ١٨بود ار ساعت 

نيروهای حراست و اطالعاتی و لباس شخصی ها در محوطه پرديس ارم و 
 .پراکنده کردن دانشجويانی که به قصد تجمع گرد آمده بودند تجمعی شکل نگرفت

به گزارش رهانا در شيراز، دانشجويان بعد از مشاهده اين وضعيت با خروج از  
دانشگاه به تجمع مردم در خيابان دانشجو و مالصدرا و ميدان نمازی و ارم 

مردم در اين مکانها به صورت آرام و بدون شعار دادن راهپيمايی . پيوستند
 .کردند می

های شهر هم نيروهای انتظامی، بسيجی و حتی  اين در حالی است که در خيابان
نيروهای راهنمايی و رانندگی را جهت ايجاد وحشت برای عدم حضور مردم در 

متر تعداد زيادی از اين  ٢٠نقاط مختلف شهر قرار داده بودند به طوری که هر 
نيروها ايستاده بودند و تعداد خيلی زيادی لباس شخصی هم به محل آمده بودند و 

 .در حال گشت زنی بودند
اما با وجود فضای امنيتی بسيار شديد، تعداد زيادی از دانشجويان دانشگاه شيراز 

روبروی خوابگاه ارم برای مدت کوتاهی  ١٩و عده ای از مردم معترض ساعت 
وارد پياده ) موتور سواران ( در همين لحظه بود که نيروهای ويژه . تجمع کردند

رو شدند و با ضرب وشتم ، جمعيت را متفرق کردند و با هجوم نيروهای بسيجی 
 .به مردم معترض ، تعدادی از معترضين دستگير شدند

اين درگيری های پراکنده در نقاط ديگر از جمله خيابان مالصدرا نيز رخ داده 
 .است، اما آمار دقيقی از تعداد دستگير شده گان در دست نيست

جمعيتی  6.30خرداد ساعت  22گزارش ديگری به جرس حاکی است که امروز 
نفری در شيراز از ميدان ارم به سمت فلکه علم در حرکت بود که به يکباره  300

نيروهای يگان ويژه با موتور سيکلت به داخل جمعيت آمده و مانع از پيشروی 
جمعيت شدند ناگهان افراد لباس شخصی با موتور سيکلت و باتوم به جمعيت حمله 
کردند و مردم را مورد ضرب و شتم قرار دادند چند نفر را نيز بازداشت کردند و 

در اين ميان نيروهای لباس شخصی .به داخل ون نيروی انتظامی منتقل کردند 
يک زن ميان سال را به طرز وحشيانه ای گرفتند و به درون يک سمند شخصی 

منتقل کردند اين نيروها همچنين با حمله به ماشين هايی که ايستاده بودند باعث 
شب نيزبه شدت جو امنيتی در حوالی  9آسيب به اين ماشين ها شدند تا ساعت 

 .خيابان ارم ،مقابل پرديس ارم دانشگاه شيراز وخيابان مالصدرا برقرار بود
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 آمريکا
کميته همبستگی از خواسته های دموکراتيک «در پايتخت اياالت متحده نيز، 

آمريکايی، اقدام به برگزاری يک -، با همکاری جوانان ايرانی»مردم ايران
راهپيمايی از مقابل دفتر حفاظت از منافع جمهوری اسالمی در واشنگتن به سمت 

 .دفتر سازمان ملل، و تجمع در فريدام پالزا کردند
و رکسانا ) سازمان عفو بين الملل(در اين مراسم علی افشاری، جو استورک 

 .سخنرانی کردند) آمريکايی -روزنامه نگار ايران)صابری 
خرداد و  ٢٢و در نيويورک نيز، حاميان جنبش سبز به مناسبت فرا رسيدن 

سالگرد انتخابات رياست جمهوری، دست به تجمعی اعتراضی زده و در حمايت 
از ايرانيان سبز داخل کشور و همچنين زندانيان سياسی در ايران، مقابل مقر 

 .اصلی سازمان ملل متحد، ساعت ها دست به تجمع زدند
 بلژيک 

 ٢٢حاميان جنبش سبز و ايرانيان آزاديخواه مقيم بلژيک نيز، به مناسبت سالگشت 
خرداد، روبروی سفارت ايران در بروکسل بلژيک گرد هم آمده و دست به تجمع 
اعتراضی نسبت به سرکوب معترضان به نتايج انتخابات و اعدام زندانيان سياسی 

 .و تداوم بازداشت ها زدند
 نروژ 

ايرانی -کميته نروژی»و در اسلو، پايتخت نروژ، مراسمی با دعوت تشکل 
برگزار شد که تعدادی از احزاب، سازمانها و  »حمايت از مبارزات مردم ايران

فعالين سياسی و مدنی با گرايش های مختلف در برگزاری اين همايش شرکت 
 .داشتند

سبزهای مقيم نروژ ضمن حمايت از جنبش داخل کشور، خواستار رساندن صدای 
آزاديخواهانه و برابری طلبانه مردم ميهنمان به گوش جهانيان بويژه مردم 

 .آزاديخواه، صلح طلب و بشر دوست نروژ شدند
 ژاپن 

در توکيو نيز، حاميان جنبش سبز، تجمعی در مقابل نمايندگی جمهوری اسالمی 
در آن شهر تدارک ديدند و با شعارها و پالکاردهايی، خواستار رفع ستم و 

 .سرکوب و اعدام در ايران گرديدند
 .سبزهای ژاپن همچنين خواستار آزادی زندانيان سياسی در ايران شدند

 آفريقای جنوبی 
 ٢٠١٠های جام جهانی  شهر ژوهانسبورگ آفريقای جنوبی که روز جمعه رقابت

 ٢٢در آن افتتاح شد، روز شنبه شاهد گروهی از ايرانيانی بود که در سالگرد 
دوستان را به حمايت از مبارزه مردم ايران برای  خرداد، مردم و فوتبال

  .خواندند دموکراسی و حقوق بشر فرامی
شان  دهندگان اين گروه در ژوهانسبورگ، درباره فعاليت سپيده، يکی از سازمان

هايی در  ما گروهی هستيم که پوسترها و عکس"به خبرگزاری آلمان گفت 
کنيم، توضيح  رويم با آنها صحبت می شوند می دستمان هست، هر جا ملت جمع می

. گوييم دهيم که اين چه کمپينی است يا راجع به حقوق بشر در ايران می می
های ما، با امضای خود، از اين کمپين حمايت می  ها بعد از شنيدن صحبت بعضی
 ".کنند

فعاليت آنها با استقبال خوب مردم و "اين ايرانی ساکن آفريقای جنوبی گفت 
مهمانان مواجه بود ومردم آفريقای جنوبی می گويند که برای ملت ايران هم اين 

ای   اميد وجود دارد که روزی مثل خودشان کشوری داشته باشند که هر عقيده
 ".بتواند بيان شود و آزاد باشد

 دانمارک 
در دانمارک نيز، همزمان با شهرهای  »انجمن ايران آزاد«تشکلی تحت عنوان 

ديگر اروپا و نقاط جهان، در راستای حمايت از جنبش سبز مردم ايران، 
تظاهراتی در مقابل سفارت جمهوری اسالمی ايران در کپنهاگ برگزار کرد، که 

دهها تن از آن استقبال نمودند و ساعتها به تجمع و اعتراض به حکومت ايران 
 .پرداختند
 استراليا

جمعی از حاميان جنبش سبز در استراليا نيز، به مناسبت نخستين سالگرد جنبش 
سبز، تجمعی در سيدنی تاون هال شهر سيدنی استراليا برگزار کردند و خواستار 

آزادی زندانيان سياسی در ايران، برقراری آزادی بيان، و توقف سرکوب ها 
 .شدند

گزارشی ديگر از شهر ملبورن استراليا خاطرنشان کرد صدها نفر از ايرانيان، با 
برگزاری راهپيمايی سکوت و در دست گرفتن تصاوير شهدا و زندانيان جنبش 

سبز و نيز نوشته هايی در حمايت از جنبش آزادی خواهی مردم ايران، به 
 .همدردی با هم ميهنان ساکن ايران پرداختند

 هلند
 ، در اولين سالگرد اعتراضات وسيع »کميته ايران«جمعی از فعاالن هلندی 

 پاريس.
مراسمی به  »کميته مستقل ضد سرکوب ايرانيان در پاريس«در پاريس نيز، 

خرداد برگزار کرد، که بنا به گزارش خبرگزاری آلمان، دهها تن از  ٢٢مناسبت 
ايرانيان و گروههای مختلف سياسی و حقوق بشری، ضمن حمايت از جنبش سبز 

  .پشتيبانی خود تا دستيابی به اهداف جنبش تاکيد نمودند" تداوم"مردم ايران، بر 
المللی حزب کمونيست فرانسه،  سخنرانان فرانسوی اين مراسم، رئيس بخش بين

معاون شهردار پاريس و نماينده جنبش آزاديخواه فرانسه بودند که سرکوب مردم 
المللی  در ايران را محکوم کردند و عبدالکريم الهيجی، رييس فدراسيون بين

حقوق بشر، شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل و محمدجواد اکبرين 
 ٢٢پژوه ايرانی نيز، سخنرانان ايرانی گردهمايی سالگرد  نگار و دين روزنامه

 .خرداد پاريس بودند
ها، زنجيره سبزی را از  کنندگان در اين تجمع، پس از خاتمه سخنرانی شرکت

ميدان صلح تا ميدان اينواليد به مسافت هفتصد متر تشکيل داده و با در دست 
داشتن نوار سرتاسری سبز و سر دادن شعارهايی عليه ديکتاتوری و سرکوب، 

 .خواستار آزادی زندانيان سياسی در ايران شدند
 آلمان 

در کشور آلمان نيز، در شهرهای برلين، هامبورگ، مونيخ، کلن، دوسلدرف، 
 .دورتموند و فرانکفورت، تجمعات و تظاهرات گسترده ای برگزار گرديد

 ٢٢طرف انجمن «، به دعوت و تالش  ٨٩خرداد  ٢٢در هامبورگ تظاهرات 
 .، در مرآز آن شهر برگزار شد»خرداد

گروهی از حاميان جنبش سبز به همراه جمعی تشکل های ايرانی ديگر، با در 
دست داشتن پرچم، پالکارد و شعارهای جنبش مردم داخل ايران، خواستار آزادی 

در اين برنامه نمايندگان احزاب آلمانی نيز، در . زندانيان سياسی در ايران شدند
 .حمايت از جنبش مردم ايران سخنرانی کردند
تشکل ايرانی ايالت غربی  ١٧در شهر کلن نيز تظاهراتی به دعوت بيش از 

فالن برگزار گرديد که جمع وسيعی در اين تظاهرات شرکت  نوردراين وست
  .کردند

های برگزارکنندگان  تظاهرات کلن با راهپيمايی سکوت آغاز شد و با قرائت بيانيه
ها از جمله  در اين بيانيه. تظاهرات در يکی از ميادين مرکزی شهر پايان يافت

  ".دانند جمهور ايران نمی نژاد را رئيس احمدی"ها  تأکيد شده بود که اين تشکل
صدها بادکنک که تصاوير شيوا نظرآهاری، از فعالين زندانی حقوق بشر، بر آنها 

 .کشيده شده بود، در کلن به هوا رها شد
برلين نيز شاهد تجمع گسترده ايرانيان و حاميان جنبش سبز، در سالگرد انتخابات 

 .و آغاز حوادث خونين بعد از آن بود
تجمع کنندگان با شعارهايی با مضمون مخالفت با سرکوب در ايران، خواستار 

 .توقف اعدام و شکنجه زندانيان سياسی شدند
و در فرانکفورت، تجمع کنندگان ضمن حمايت از جنبش داخل ايران، با پخش 

موزيک و شعارهايی در حمايت از جنبش آزادی خواهی ايرانيان، افکار عمومی 
 .آلمان را به مسائل ايران معطوف کردند

همچنين نمايشگاه عکسی از شهدای بعد از انتخابات برگزارشد که مورد استقبال 
 .عمومی قرار گرفت

در شهر دوسلدورف آلمان جمعی از ايرانيان در مجاورت برج تلويزيون از 
صبح تا يک بعدازظهر در اعتراض به تقلب در نتايج انتخابات سال  ١١ساعت 

  .تجمع کردند" رعايت حقوق بشر و آزادی در ايران"گذشته و در حمايت از 
اين مراسم با سخنرانی، خواندن ترانه و سر دادن شعار و همچنين سخنرانی اميد 

  .در پارلمان آلمان همراه بود  حزب سبزها  پور، نماينده نوری
  

 سوئد
که حاميان  »جمعيت پشتيبانی از مبارزات مردم ايران«در استکهلم سوئد، تشکل 

جنبش سبز در کشور سوئد می باشند، هزاران ايرانی و حامی جنبش سبز را در 
گردهم آوردند و با شعارهای زندانی سياسی آزاد بايد گردد و  »سر گل«ميدان 

در . مرگ بر ديکتاتور، نسبت به سرکوب در ايران از خود واکنش نشان دادند
وزير اتحاديه اروپا در دولت سوئد و  »برگيتا اولسون«تظاهرات استکهلم 

نمايندگانی از احزاب سوسيال دمکرات، چپ و سبز سوئد در حمايت از جنبش 
  .مردم ايران سخن گفتند

در شهر گوتنبرگ نيز، حاميان جنبش سبز و ايرانيان آزاديخواه، در يوتاپالتسن 
گردهم آمده و به سمت گوستاو آدولف توری راهپيمايی کردند و پس از تجمع در 

آن محل، نمايندگانی از پارلمان سوئد، در همبستگی با مردم ايران سخنرانی 
در اين تجمع، تصاوير ندا آقا سلطان، محسن روح االمينی، سهراب . نمودند

ها قرار  اعرابی، هنگامه شهيدی، احمدی امويی، ژيال بنی يعقوب بر فراز دست
 .گرفت
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شوند و اينکه اگر قرار باشد برای انتخابات سالگرد برگزار شود هر سال بايد 
راهپيمايی صورت گيرد و اما اگر منظور اعتراض به نتيجه انتخابات بود،  ٣٠

يعنی توهين به آرای ملت ايران، بنابراين نه تنها نبايد تقاضای راهپيمايی 
  .کردند بلکه بايد در پيشگاه ملت ايران محاکمه شوند می

کسانی که خواستار برگزاری راهپيمايی بودند اگر : استاندار تهران يادآور شد
ايم بايد بدانند اينکه نيازی به  درصدد بودند که بگويند در انتخابات شکست خورده

هايی نداشته باشند  راهپيمايی ندارد و اين افراد نه تنها بايد اين چنين درخواست
بلکه بايد در پيشگاه ملت پاسخگو بوده و به دليل اقدامات غير قانونی خود در 

  .توهين به آرای ملت محاکمه شوند
يکی : گران از تقاضای برگزاری راهپيمايی گفت تمدن در خصوص هدف فتنه

از اهداف آنها از برگزاری راهپيمايی ايجاد خوراک تبليغاتی برای بيگانگان و 
 .دشمنان نظام بود

 خرداد بعد از درخواست مجوز فرار رو به جلو بود ٢٢لغو راهپيمايی *
اينها بعد از درخواست اخذ مجوز برای راهپيمايی با اطالعيه : وی اضافه کرد

راهپيمايی در سالگرد دهمين دوره انتخابات رياست جمهور را لغو کردند که اين 
خود نيز فرار به جلو و سلب مسئوليت از اتفاقاتی بود که احتمال داشت روز 

دانستند مردم با آنها همراهی  شنبه رخ دهد و عالوه بر اين خود اينها نيز می
  .ای اين راهپيمايی را لغو کردند نخواهند کرد بنابراين طی اطالعيه

به پايان راه  ٨٨رئيس شورای تامين استان با تاکيد بر اينکه جريان فتنه در بهمن 
احساس کردند که هيچ  ٨٨عمال فتنه گران در بهمن : خود رسيد، تصريح کرد

 ٩نوبت  ٣خرداد در  ٢٢گونه جايگاهی در ميان مردم ندارند و مردم عالوه بر 
خرداد با حضور خود در صحنه رای به نظام دادند و باطل  ١۴بهمن و  ٢٢دی، 

  .بودن جريان فتنه را اعالم کردند
همين که سران فتنه جرات حضور در سيل خروشان مردم را : تمدن يادآور شد

نداشته و مشروعيت و مقبوليت خود را نزد افکار عمومی از دست داده مورد 
شان نزد ملت افشا و به بن  های بيگانه هستند، باعث شد کارنامه حمايت قدرت
  .بست برسند

خرداد، سالگرد دهمين دوره انتخابات رياست  ٢٢وی با اشاره به روز شنبه 
رغم حجم سنگين تبليغات  روز شنبه علی: جمهوری و اتفاقات اين روز گفت

های ضد انقالب  فضای سايبری و سايت ها،  های خارجی از جمله ماهواره رسانه
  .اينها برای چندمين بار پيام ملت ايران را دريافت کردند

  گران از کارهای خود عبرت نگرفته رئيس شورای تامين استان با بيان اينکه فتنه
رغم حجم گسترده  علی: اند، عنوان کرد و ح چشم خود را بر روی واقعيت بسته

ها، منافقين و اپوزيسيون خارج از کشور شاهد  تبليغات و فراخوان سلطنت طلب
اينها زد ولی   بوديم که روز شنبه ملت ايران برای چندمين بار دست رد به سينه

های داخلی را به کسانی که در  عجيب است که اينها حتی حاضر نشدند واقعيت
 .کنند انتقال دهند خارج بوده از اينها حمايت می

گران در صورت برگزاری راهپيمايی در  آمادگی مردم برای برخورد با فتنه*
 خرداد ٢٢روز 

تمدن در ادامه سخنان خود به اظهارات کلينتون در حمايت از فتنه گران اشاره و 
خرداد ابراز  ٢٢شاهد بوديم که کلينتون از لغو راهپيمايی : خاطرنشان کرد

های خارجی ضد  های تلويزيونی و رسانه تاسف کرد و شب گذشته تمام شبکه
های خود برگشتند و گويی برای آنها يک فاجعه  نظام با ياس و نااميدی به خانه

بود که ملت ايران با آگاهی و بصيرت خود نه تنها با آنها همکاری نکرد بلکه 
گران راهپيمايی  روز گذشته تعداد زيادی از مردم که شنيده بودند قرار است فتنه

ها و اطراف دانشگاه تجمع کرده بودند تا در صورت راهپيمايی  رو کنند در پياده
 .گران با آنها برخورد کنند و خود مردم جواب آنها را بدهند فتنه

 خرداد تعدادی از منافقان حضور دارند ٢٢در ميان دستگير شدگان روز *
بر اساس اطالعات به دست آمده در بين افرادی که ديروز : تمدن يادآور شد

توسط مردم دستگير شدند تعدادی از منافقان حضور دارند که مسئوالن 
اطالعاتی و انتظامی در موعد مقرر در اين خصوص اطالع رسانی خواهند 

  .کرد
گران اشاره و  وی به درخواست مردمی برای راهپيمايی در مقابله با فتنه

با وجود اينکه نيروهای ارزشی روز گذشته با حضور در : خاطرنشان کرد
گران بودند ولی  استانداری خواستار اخذ مجوز برای راهپيمايی در مقابله با فتنه

  .ما برای حفظ آرامش نيازی به انجام راهپيمايی نديديم
استاندار تهران حرکت جريان فتنه را همانند کبکی که سر خود را در برف فرو 

حتی کسانی که : ها را ببيند توصيف کرد و ابراز داشت خواهد واقعيت کرده نمی
سال گذشته به دليل عدم آگاهی از ماهيت جريان فتنه با آنها همراه بودند روز 

شنبه در راهپيمايی شرکت نکردند بلکه آماده بودند تا در مقابل حرکت احتمالی 
 جريان فتنه بايستند؛ چرا که ماهيت آنها را شناخته ديگر حاضر نبودند با آنها 

ضد دولتی مردم ايران، در مقابل سفارت ايران در هلند تجمع کرده و برای تحويل 
امضاهای جمع آوری شده سبزهای آن کشور، به سفارت ايران در الهه مراجعه 

در روی ليستی که قرار بود به . کردند اما سفارت از پذيرش آنها خودداری کرد
سفارت داده شوده، امضاهای نمايندگان احزاب هلندی و ساير شخصيت های 

 .سياسی و اجتماعی هلند به چشم می خورد
 کانادا

در شهرهای ونکوور و اتاوا نيز، حاميان جنبش سبز و ايرانيان آزاديخواه گرد هم 
، )پايتخت)در اتاوا . آمده و از جنبش مردم ايران و مطالبات آنها پشتيبانی کردند

 .تمام ديوارهای سفارت توسط جوانان با رنگ سبز پوشيده شد
 امارات متحده

، مانع از تجمع "تحت فشار دولت ايران"در دوبی نيز، پليس امارات متحده عربی 
 .ايرانيان معترض مقابل سفارت جمهوری اسالمی در دوبی شد

بنا به گزارش های رسيده، با اصرار معترضين و با توجه به شرايط سخت آن 
کشور، سبزها تنها توانستند تنها ده دقيقه و در سکوت، دستهايشان را با نشان دادن 

 .باال ببرند و در مقابل سفارت تجمع کنند (V) عالمت وی
 ايتاليا

در شهر رم، جمع گسترده ای از ايرانيان حامی جنبش سبز و همچنين نهادهای 
گردهم آمده و با در دست داشتن  »اسپانيا«حقوق بشری، در ميدانی موسوم به 

پالکاردها و اعالميه هايی در حمايت از جنبش سبز مردم ايران و فعاالن 
 .دانشجويی و مطبوعاتی دربند، خواستار آزادی زندانيان سياسی در ايران شدند

 ترکيه
عليرغم تمام محدوديت ها که پليس ترکيه ايجاد کرده بود، حاميان جنبش سبز در 

پايتخت آن کشور دست به تجمع در مقابل سفارت جمهوری اسالمی زده و ساعتها 
و " زندانی سياسی آزاد بايد گردد"، "مرگ بر ديکتاتور"با شعارهايی با مضامين 

، در مقابل سفارت ايران مراتب اعتراض و "احمدی نژاد رئيس جمهور ما نيست
 .خرداد را برگزار کردند ٢٢سالگرد 

شهر  ٢٨خرداد، ، در  ٢٢بدين ترتيب مراسم اولين سالگرد تولد جنبش سبز و  
 .مختلف جهان برگزار شد

 

در ميان ) مجاهدين خلق(تعدادي از منافقين : استاندار تهران
 خرداد هستند 22دستگيرشدگان روز 

 
 : خبرگزاری فارس

در بين افرادی که ديروز توسط مردم دستگير : رئيس شورای تامين استان گفت
شدند تعدادی از منافقان حضور دارند که مسئوالن اطالعاتی و انتظامی در موعد 

 .مقرر در اين خصوص اطالع رسانی خواهند کرد
وگو با  مرتضی تمدن استاندار تهران و رئيس شورای تامين استان در گفت

خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، در خصوص مباحث مربوط به سالگرد 
و تبليغات وسيع از سوی  »خرداد ٢٢«دهمين دور انتخابات رياست جمهوری 

های بيگانه برای ايجاد اغتشاش در اين روز و با اشاره به تقاضای  رسانه
 ٢٧برابر اصل : گران گفت خرداد از سوی فتنه ٢٢برگزاری راهپيمايی در روز 

قانون اساسی کسانی که قصد راهپيمايی دارند مشروط به اين است که مخل نظم 
شان مسلحانه نباشد که در نامه ارسالی به ما هيچ گونه  عمومی نبوده و راهپيمايی

خواهند راهپيمايی کنند و اينکه  مشخصاتی دال بر اين موارد و اينکه چه کسانی می
 .دليل اين راهپيمايی چيست، وجود نداشت
چه تضمينی وجود داشت که در اين : رئيس شورای تامين استان تصريح کرد

راهپيمايی عليه امنيت عمومی جامعه اقدام نشود که دال بر اين موضوع، در 
ای که به دست ما رسيده بود هيچ گونه تضمينی در اين خصوص وجود  نامه

  .نداشت
تمدن با بيان اينکه نامه دريافتی توسط استانداری فاقد هر گونه شماره نيز بود، 

. ای که به هيچ گروه و جريانی مستند نبود، اتکا کرد شد به نامه نمی: اظهار داشت
قانون اساسی است و  ٢٧صرف اينکه ما مردم را به صحنه بياوريم خالف اصل 

کسانی . عالوه بر اين هيچگونه پيگيری نيز برای اين درخواست صورت نگرفت
که خواستار برگزاری راهپيمايی هستند بايد شخصا به مراجع قانونی مراجعه کنند 

در حالی که اين نامه توسط فردی که اصال هيچ گونه مشخصاتی از او در دست 
  .نداريم برای استانداری ارسال شده بود
های ضد انقالب قبل از ارسال به استانداری  وی به انتشار اين نامه در برخی سايت

موضوع راهپيمايی يکی ديگر از اشکاالت اين نامه بود، : اشاره و خاطرنشان کرد
 اينکه به پاس انتخابات سال گذشته خواهان برگزاری راهپيمايی 
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 : فدائيان اکثريت
با سركوب و زنداني كردن كارگران درد بيدرمان رژيم كودتا 

 درمان نميشود 
 

   :اخبار روز
 
به مناسبت دستگيری ) اکثريت(کار کارگری سازمان فداييان خلق ايران   گروه 

با سرکوب و «فعالين کارگری سنديکای شرکت واحد اعالميه ای با عنوان 
، منتشر کرده »زندانی کردن کارگران درد بيدرمان رژيم کودتا درمان نميشود

 : است
مرتکب   نفرديگر از فعالين سنديکايی بدون اينکه ٣  گذشته  در طی يک هفته

باشند، توسط نيروهای امنيتی دولت کودتا دستگير   اقدام خالفی شده  هيچگونه
بدنبال دستگيری سعيد ترابيان، مسول روابط عمومی و . اند زندان شده  وروانه

  سنديکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه  عضو هيييت مديره
رضا شهابی، يکی ديگر   خرداد، امروز خبر رسيد، که ١٩در روز چهار شنبه 
  هر گونه  سنديکای کارکنان شرکت واحد نيز بدون ارايه  از اعضا هييت مديره

براين عليرضا   عالوه. دليل موجهی، توسط نيروهای امنيتی دستگير گرديده است
روز پيش تاکنون در  ٣اخوان يکی از اعضا کانون مدافعان حقوق کارگر نيز از 

همچنين، داود رضوی و همايون جابری دو نفر ديگر از . بازداشت قرار دارد
  موسوم به ١سنديکای واحد نيز بدنبال اعتصاب رانندگان خط   اعضا هييت مديره

و با خطر   از کار تعليق شده  گذشته رخ داد دوباره  در هفته  که) تی آر تی(
سازی برای منصور اسالو   افزايش فشار و پرونده. بازداشت مجدد روبرو هستند

بدنبال   در زندان، بازداشت و تعليق از کار تعداد ديگری از فعالين سنديکايی که
  گذشته  اعتراضات کارگری در سراسر ايران و اعتصاب هفته گسترش فزاينده 

سالگرد کودتای انتخاباتی   رانندگان يکی از خطوط اتوبوسرانی و در آستانه
و سازماندهی   اقدامات سرکوبگرانه  آن است که  است، نشان دهنده صورت گرفته 

در ميان جنبش سنديکايی و منزوی کردن   عمليات پنهانی بمنظور ايجاد تفرقه
رهبران مبارز، توانمند و پيگيری مانند منصور اسالو، ابراهيم مددی و امثالهم و 

جلوگيری از پيوستنگی و همراهی جنبش کارگری با جنبش سبز توسط رژيم 
  مبارزه  ميتواند مانع ادامه  و نه  توانسته  از کودتا نه  فاسد و ضد کارگری بر آمده

کارگران و مزدبگيران برای تامين حقوق سنديکايی شان و   و حق طلبانه  آگاهانه
تحکيم روز افزون پيوند درونی جنبش کارگری، افزايش محبوبيت و نفوذ 

رهبرانی همچون اسالو و مددی و همراهی روز افزون جنبش کارگری با جنبش 
فقر و فالکت و   اقتصادی اجتماعی رژيم که  سياست های ويرانگرانه  سبز و عليه

داری   را برای سرمايه  تباهی برای کارگران و زحمتکشان و ثروت و مکنت انبوه
ميگذرد و با آشکار شدن   بر عکس هر روز که. است گردد  ارمغان آورده  حاکم به
بيشتر ضعف و ناتوانی و فساد بيحد و حصر دولت کودتا و پيامدهای   هرچه
بار سياست ها و کارکردهای حکومت، کارگران و مزدبگيران در شرايط   فاجعه

رهايی از فقر و فالکت خود را در گرو افزايش مبارزه،   موجود بيش از پيش راه
برای کنار زدن   همبستگی درونی، سازمانيابی و تقويت و تعميق جنبش سبز که

 . می کند می بينند  رژيم کودتا و استقرار آزاديهای اساسی در کشور مبارزه
با کاربست زور و خشونت بتواند   بی ترديد دولت کودتا ناتوانتر از آن است که
خود خالق آنها است و در برابر   ای که مدت مديدی در مقابل بحران های فلج کننده

است و در مقابل گسترش   آنها در مانده  از پاسخگويی به  که  نيازهای عاجل جامعه
با سرکوب و زندانی کردن کارگران حق . جبری مبارزات اجتماعی دوام بياورد

تغيير و . درد بيدرمان رژيم کودتا درمان نميشود  طلب و ساير مبارزان آزاديخواه
. تحوالت دمکراتيک در ايران اجتناب ناپذير است و عمر استبداد حاکم برلب بام

 . خود را قطور تر ميکند  سرکوب و جنايت پرونده  رژيم کودتا با ادامه
منصور اسالو و ساير فعالين   سازی عليه  داشتن و پرونده  ما در زندان نگاه

  اينگونه  سنديکايی را بار ديگر تقبيح و محکوم می کنيم، و خواهان پايان دادن به
سنديکای کارکنان   پيگردها، آزادی منصور اسالو و ساير اعضای هييت مديره

زندانيان عقيدتی   شرکت واحد، رهبران زندانی سازمان های صنفی معلمان و کليه
 . و اجتماعی و رعايت حقوق سنديکايی و اجتماعی کارگران و مزدبگيران هستيم

 
 ) اکثريت(کار کارگری سازمان فداييان خلق ايران   گروه
  ٨٩خرداد  ٢٢

 .همراهی کنند
 گران گرفت خرداد، جرات حضور را از فتنه ٢٢حضور مردم در روز *

خانم دباغ اخيرا اعالم کرده که اگر وی و خانم مصطفوی "تمدن با بيان اينکه 
دانستند ماهيت اينها اينگونه است به موسوی رأی  می) ره(دختر حضرت امام 

اند  وظيفه ما در اين شرايط که مردم هوشياری به خرج داده: ، گفت"دادند  نمی
بايد اين باشد که اين بصيرت را قدر دانسته و بنده به عنوان رئيس شورای تأمين 

استان از مردم که با حضور خود صحنه را مديريت کردند و برای مقابله با 
گران گرفت، قدردانی  گران آماده شده بودند که جرأت حضور را از فتنه فتنه
 .کنم می
خرداد سالمرگ فتنه، سيلی محکمی به  ٢٢مردم با حضور خود در روز *

 جريان فتنه زدند
در بعضی از نقاط شهر شاهد بوديم که مردم از نيروهای حافظ امنيت : وی افزود

کردند بنابراين بايد قدر اين مردم را بدانيم، مردمی که باعث شدند  قدردانی می
  .جريان فتنه در سالمرگ فتنه سيلی بخورد

استاندار تهران در بخش ديگری از سخنان خود با تشکر از همکاری مردم در 
جريان فتنه بايد از اصرار بر : گران اظهار داشت بحث ترافيک و دستگيری فتنه

مواضع باطل خود دست برداشته، اقدامات خود را بررسی کرده از آن تبری 
  .جسته و نزد ملت ايران به اشتباه خود اعتراف کند

های  گران در بعضی از مناسبت فتنه  بينيم که از برنامه همچنين می: تمدن ادامه داد
دهند، يک نفر يا يک جريان چقدر بايد اشتباه کند و ملت ايران چند  آينده خبر می

آينده نيز  بار بايد به اينها درس عبرت بدهند در حالی که بايد بدانند ملت ايران در 
اجازه نخواهد داد کسی فضای عمومی جامعه را در خدمت به دشمنان نظام و 

  .انقالب قرار دهد
گران اشراف کامل دارند و اگر روزی  مسئوالن اطالعاتی بر فتنه: وی تأکيد کرد

اينها بخواهند در راستای اهداف دشمن حرکت کنند مردم ايران و نيروهای 
 .اطالعاتی و انتظامی اين اجازه را به آنها نخواهند داد

 
 : بازداشت کارگران

 نامه ي اعتراضي به مقامات جمهوري اسالمي 
 

 :اخبار روز
دستيار رئيس کشوری اتحاديه کارگران صنايع توليدی استراليا در نامه ای به 

مقامات جمهوری اسالمی به بازداشت فعالين کارگری در ايران اعتراض کرده 
 . و خواهان آزادی آن ها شده است

به گزارش اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران متن اين نامه به 
 : شرح زير است

من بدينوسيله خواهان آزادی فوری تمامی نمايندگان و اعضای سنديکای 
 . کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه می باشم

در حال حاضر، چهار نفر از رهبران و نمايندگان سنديکای واحد در زندان 
در حال  ٢٠٠٧که از سال (منصور اسانلو، رئيس هيئت مديره سنديکا : هستند

، ابراهيم مددی، نايب رئيس سنديکا )باشد  سال زندان می ۵سپری کردن حکم 
، )سال و نيم زندان می باشد ٣در حال سپری کردن حکم  ٢٠٠٧که از سال (

دستگير  ٢٠١٠جون  ٩از تاريخ (سعيد ترابيان، مسئول روابط عمومی سنديکا 
بازداشت  ٢٠١٠جون  ١٢که در (و رضا شهابی ) و در بازدشت بسر می برد

 ). شده است
عالوه بر اين، تعدادی ديگر از اعضای سنديکای واحد اخيرا مورد برخورد 

شرکت واحد قرار گرفته اند و بيم آن وجود دارد که اعضای ديگری از 
آقای اسانلو اخيرا مورد . سنديکای واحد و ديگر فعالين کارگری بازداشت شوند

اذيت و آزار قرار گرفته و مقامات زندان وی را با اتهامات جديد تهديد کرده 
با وجود در زندان بودن، آقای اسانلو تحت بازجويی قرار گرفته و متهم به . اند

. ارتباط با نيروهای اپوزيسيون و اهانت به رهبران جمهوری اسالمی شده است
 . آقای اسانلو تمامی اين اتهامات را رد کرده است

من خواهان آزادی فوری و بدون قيد و شرط اسانلو، مددی، ترابيان و شهابی 
من اين دور جديد حمالت عليه سنديکای کارگران اتوبوسرانی تهران و . هستم

. تدوام تهاجم گسترده عليه حقوق کارگری و انسانی در ايران را محکوم ميکنم
من خواهان آزادی فوری و بی قيد و شرط تمامی فعالين کارگری و زندانيان 
سياسی هستم و از حکومت می خواهم که به آزادی تشکل و حق سازماندهی 

 . احترام بگزارد
 گلن تامپسون، 

    دستيار رئيس کشوری اتحاديه کارگران صنايع توليدی استراليا
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 اعضاي شوراي اسالمي كار شركت زمزم آبادان اخراج شدند
 

 خبرگزاری هرانا 
آبادان در پی اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان  اعضای شورای اسالمی کار  

  .اخراج شدند
کارگران شرکت زمزم آبادان به دليل عدم پرداخت حقوق فروردين و ارديبهشت 

و عدم پرداخت حق بيمه خود چند روزی دست از کار کشيده و  1389سال 
 .خواستار پرداخت مطالبات خود شدند

 60بنا بر اين گزارش مدير شرکت در پاسخ به کارگران اقدام به اخراج حدود 
نفر از آنان از جمله اعضای شورای اسالمی کار آرد و هم اکنون واحد توليد 

  .کارخانه تعطيل شده است
سال  15تا 4ای از  شايان ذکر است که کارگران اخراج شده دارای سابقه

گونه  رغم مکاتبات انجام شده توسط شورای اسالمی کار هيچ باشند و علي می
 .نتيجه و پاسخی دريافت نشده است

 

 

 رئيس ستاد انتخاباتي مهندس موسوي در 
 بابلسر در زندان دچار حمله قلبي شد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخبار روز 
به گزارش منابع آگاه در مازندران صبح روز يکشنبه علی : گزارش دريافتی

طاری رئيس ستاد انتخاباتی مهندس موسوی در بابلسر دچار حمله قلبی شد و 
اين حمله قلبی در اثر عوارض بيماری نوسان . راهی بهداری زندان متی کال شد

ضربان قلب که در اثر سختی ها و فشارهای وارده بر ايشان برای اعتراف 
گيری از سوی بازجوهای اداره اطالعات مازندران و همچنين تاخير در رساندن 

روز اخير  ٨٠داروهای مورد استفاده وی در زندان اداره اطالعات ساری در 
 .گزارش شده است

. شنيده ها حاکی از آن است ايشان هم اکنون تحت مراقبت ويژه به سر می برد
پزشکان زندان متی کالی بابل در روزهای اخير بارها درمورد وضعيت 

نامساعد علی طاری به مسئولين زندان متی کال و دادستانی بابل هشدار دادند 
ولی مسئولين دادستانی و دادگستری بابل تحت فشار اداره اطالعات استان 

 .مازندران از اعطای مرخصی استعالجی به وی ممانعت می کردند
علی طاری رئيس ستاد انتخاباتی ميرحسين موسوی بوده که در فروردين سال 
جاری پس از احضار به اداره اطالعات شهرستان بابلسر بازداشت و به زندان 

 .اداره اطالعات ساری و سپس به زندان متی کالی بابل منتقل شد
روز بازداشت،  ٨٠اتهام اين فعال سياسی استان مازندران پس از قريب به 

 .تاکنون از سوی مقامات امنيتی و قضائی مشخص نشده است
پيش از اين نيز در زندان متی کالی بابل محسن برزگر دانشجوی دانشگاه 

شنيده ها حاکی از آن است . صنعتی نوشيروانی بابل دچار ضرب و شتم شده بود
گفتنی . دانشجوی زندان متی کال شرايط بسيار نامناسبی به سر می برند ۵که 

است ايمان صديقی، مشفق سمندی، نيما نحوی، حسين جليل نتاج از ديگر 
دانشجويان دربند زندان متی کالی بابل هستند که در حوادث پس از انتخابات به 

اتهام اقدام عليه امنيت ملی بازداشت شده و هم اکنون در حال گذراندن دوران 
 .محکوميتشان هستند

 

 كار و صنايع در برابر آموزش  وزارت
 كنند كارگران معتاد مقاومت مي

 
 خبرگزاری هرانا 

 
هاي مكرر  غيبت: مديرآل پيشگيري و امور اعتياد سازمان بهزيستي آشور گفت

ها،  هاي حاد، قطع شدن انگشت آارآنان در زير دستگاه در آارآنان، بيماري
از ... اي و  سرقت در محل آار، پايين آمدن آيفيت اجناس و توليدات آارخانه

هاي شغلي است آه  ها و ساير محيط معضالت حاصل از اعتياد در آارگاه
 .آند اي را ايجاد مي هاي درماني و اجتماعي گسترده هزينه

هاي شغلي و سنگين  وگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به استرس فرهاد اقطار در گفت
 : بودن برخي آارها تاآيد آرد

 خانواده و  هاي شغلي خطراتي مانند اضطراب، دوري از محيط در برخي از محيط
هاي آاري مانند  آه افراد شاغل در برخي از محيط شود به طوري مشاهده مي ....

عسلويه به مدت يك ماه تا چهل و پنج روز از محيط خانه خود دور هستند و يا آار 
آردن در مناطق فوق آه گرمسيري بوده و داشتن حرارت و دماي باال در آن 

  .آند مناطق جنس آار را به سمت گرايش به مواد مخدر نزديك مي
مديرآل دفتر پيشگيري و امور اعتياد سازمان بهزيستي آشور از اخراج آارمندان 

  :و آارگران درگير يا مشكوك به اعتياد انتقاد آرد و ادامه داد
هاي آاري انكار و مقاومت  متاسفانه در زمينه اعتياد از جانب آارفرما در محيط

دهند آه فرد را اخراج آنند، اين در حالي  وجود دارد و با نپذيرفتن آن ترجيح مي
شوند و يا در جامعه  است آه اخراج فايده ندارد، آنها وارد يك شغل جديد مي

  .آنند مشكالت ديگري را ايجاد مي
 : او ادامه داد

آنند و  آشورهاي اروپايي نيروهاي متخصص خود را به دليل اعتياد اخراج نمي
تر از صنعتي مانند نفت است؛ آنها متخصصان  منابع انساني در دنيا بسيار باارزش

دهند اما در آشور ما برعكس فرد متخصص به راحتي آنار  را از دست نمي
  .سوزد شود و سرمايه ملي مي گذاشته مي

اقطار با اعالم اينكه بهزيستي يك سيستم آموزشي ـ تخصصي و در ادامه سيستم 
مسئوليت اصلي با  :ها يادآور شد درمانگر و حمايتي است، با انتقاد از مقاومت

  .آيد صنايع، معادن و وزارت آار است اما مسئولي پاي آار نمي
هايي آه  به گفته مديرآل دفتر پيشگيري و امور اعتياد سازمان بهزيستي وزارتخانه
  .با آارگر و آارمند سر و آار دارند در قبال سالمت آنها مسئوليت دارند

اشاره آرد و در ارتباط با ) وضعيت اعتياد در آشور) RSA اقطار به آخرين آمار
مطابق با اين آمار اغلب افراد شاغلي آه درگير اعتياد : آارگران اخراج شده، گفت
 .اند درصد از آنها شغل خود را از دست داده 48بودند، آارگر ساده بوده و 

مديرآل پيشگيري و امور اعتياد سازمان بهزيستي آشور به اقدامات بهزيستي 
هاي آاري و انجام يكسري آارهاي پيشگيري سخن  براي ورود به برخي از محيط

محيط آاري وارد شده و با انجام  388بهزيستي سال گذشته در : گفت و افزود
  .اند ها و آارهاي پيشگيرانه اقداماتي را انجام داده برخي تست

  :او از مقاومت وزارت آار و صنايع خبر داد و تصريح آرد
اي از وزارت آشور، ستاد مبارزه با  اي با حضور نماينده اواخر سال گذشته جلسه

مواد مخدر، وزارت آار و بهزيستي برگزار شد تا براي ورود آسان نماينده 
هاي آاري و آموزش آنها اقدام شود اما متاسفانه هيچ يك از  بهزيستي به محيط

شوند اين در حالي است آه توان سازمان بهزيستي در  دار آن نمي ها عهده ارگان
  .دار شود اين زمينه آم است و ارگاني بايد مسئوليت آار را عهده

هاي حاد، قطع  هاي مكرر در آارآنان، بيماري به گفته اقطار در حال حاضر غيبت
ها، سرقت در محل آار، پايين آمدن آيفيت  شدن انگشت آارآنان در زير دستگاه

ها و  از معضالت حاصل از اعتياد در آارگاه... اي و  اجناس و توليدات آارخانه
اي را ايجاد  هاي درماني و اجتماعي گسترده هاي شغلي است آه هزينه ساير محيط

  .آند مي
ها و تمامي صنايع براي انجام يك آار  او در ادامه به لزوم همكاري وزارت خانه
 .پژوهشي گسترده در اين زمينه تاآيد آرد
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را بر عهده داشته و هرگز هم شناسايی نشده اند، به روال هميشه به بهانه حفظ 
انقالب بار ديگر به خيابان ها آمدند و در حمله به مردم بی دفاع با چوب و چماق 

و باتوم تا گلوله و گرفتن زير چرخ ماشين های دولتی با نيروهای مسلح همراه 
شدند و جوانان و آزاديخواهانی که به چنگ آنان افتادند، در زندان های قرون 

وسطايی کهريزک و بازداشتگاه های مخفی سپاه و بندهای ويژه اوين شاهدانی 
 . شدند بر جنايت عليه آزادی و مدنيت

آن چه در اين يک ساله بر مردم ايران رفته است، اين بار بر خالف سرکوب 
های سال های خونين دهه شصت، به مدد شبکه عظيم خبر رسانی مردمی و 

ايرانيان . تغيير مناسبات اطالع رسانی جهانی در مقابل چشم جهانيان قرار داشت
در هر کجای دنيا و مردم سراسر جهان هم زمان بر صفحه تلويزيون ها جان 

دادن جوانان ايرانی بر کف خيابان ها و خرد شدن استخوان های شان ر ا زير 
ی کشتار  فاجعه. ضربات وحشيانه مأموران رسمی و غير رسمی حکومت ديدند

زير شکنجه و تجاوز به جوانان شريف ايرانی در کهريزک و بازداشتگاه های 
ديگر خبرهای معمول يک ساله اخير در سطح جهان بود و گسترده ترين توجه و 

همدردی و احترام را پس از سی سال که از انقالب بهمن می گذشت، نسبت به 
 . مردم ايران برانگيخت

افکار عمومی جهانی به کمک ايرانيان دور از ميهن در تمامی کشورهای جهان 
آمدند و جنبش سبز مدنی و باشکوه مردم ايران مضمون خلق آثار فراوانی در 

ترانه و سرود و شعر و نقاشی تا فيلم و . عرصه هنر و ادبيات در سطح جهان شد
نمايش به کمک مقاومت و مبارزه با شکوه مردم ايران آمد و آن را به زيباترين 

 . شيوه ها به ثبت تاريخ رساند
در يک سال گذشته کم تر مناسبتی در صحنه های بين المللی از نشست های 

سياسی و حقوق بشری تا مناسبت های گوناگون هنری و ورزشی بدون نام بردن 
از جنبش سبز مردم ايران و فداکاری های پيگير زنان و مردان و جوانان 

 . مبارزان ايرانی برگزار شده است
اين چنين است که پس از گذشت يک سال و در حالی که ده ها نفر نفر از 

آزاديخواهان در اشکال مختلف به قتل رسيده اند، هزاران ايرانی با لطمات شديد 
روحی و روانی که حاصل تحمل انواع توهين ها و تحقيرها و رفتار 

ی مأموران حکومتی است، در گوشه و کنار ايران و جهان دست و  جنايتکارانه
پنجه نرم می کنند، جنبش سبز مدنی ايران از آن چنان قدرت و عمقی برخوردار 

ی دستگاه حکومتی را برای مقابله با احتمال حضور مسالمت  است که مجموعه
 . آميز و با شکوه مردم در خيابان ها به حالت آماده باش درآورده است

حکومتگران گمان می کنند با اجرای اعدام های غيرمنتظره،، صدور بی سابقه 
احکام طوالنی حبس برای دانشجويان و روزنامه نگاران و زنان و فعاالن سياسی 

همراه با نمايش قدرت نيروی انتظامی در خيابان ها و نيز دستگيری ها و 
ی سياسی کشور  احضارهای تازه، قادر به ارعاب مردم و حذف آنان از صحنه

خواهند بود؛ غافل از اين که همه اين ها يعنی برگزاری سالگرد بيست و دوم 
 . خرداد به آشکار ترين شکل ممکن

اتحاد جمهوريخواهان ايران که از اولين تکاپوهای انتخاباتی در کنار مردم ايران 
قرار داشته و در جهت ياری رساندن و معرفی و انتشار مطالبات و اهداف 

آزاديخواهانه و دموکراتيک و مطالبات اجتماعی آنان از آن چه در توان داشته و 
ی دومين سال آغاز آن حرکت  دارد، فروگذار نکرده است، بار ديگر و در آستانه

تاريخی، بر حمايت پيگير خود از خواسته های به حق مردم ايران تأکيد کرده و 
اعالم می کند که با تمام توان برای برگزاری شايسته و مناسب اين سالگرد 

 . تاريخی، در سراسر جهان تالش خواهد کرد
 

 هيات سياسی اجرائی 
 اتحاد جمهوريخواهان ايران 

  ١٣٨٩خرداد  ٢٢
  ٢٠٠٩ژوئن  ١٢

 22بيانيه اتحاد جمهوريخواهان ايران به مناسبت سالگرد 
 خرداد، زاد روز جنبش سبز 

 
 : اخبار روز

 بيانيه اتحاد جمهوريخواهان ايران  
 خرداد، زاد روز جنبش سبز  ٢٢به مناسبت سالگرد 

 
يک سال از برگزاری يکی از مهم ترين انتخابات تاريخ معاصر ايران گذشت؛ 
سالی سراسر مبارزه و تالش آزاديخواهانه از يک سو و سرکوب و خشونت و 

 . جنايت از سوی ديگر
سال گذشته در چنين روزهايی ملت ايران با اراده ای مصمم و هدفی مشخص، 

يعنی تغيير و اصالح شيرازه نابسامان امور کشور خود پای به ميدان مبارزه 
انتخابات گذاشت تا عليرغم همه نقائص و ايرادات جدی که در قانون انتخابات 

ايران وجود دارد، و همه محدوديت هايی که روند مبارزه انتخاباتی در ايران از 
آن آسيب می بيند، مديريت ناکارامد و ويرانگر دولت احمدی نژاد را برکنار کرده 

و راهی هر چند تنگ و دشوار به سوی آزادی و دموکراسی و عدالت و توسعه 
 . بگشايد

اتحاد جمهوری خواهان ايران تنها سازمان اپوزيسيون سکوالر و دموکرات 
کشور بود که همه اقشار اجتماعی را به شرکت هرچه گسترده تر در انتخابات 

 : ما با اتفاق آراء اعالم کرديم. دعوت کرد
اتحاد جمهوريخواهان ايران معتقد است نيروهای دگرانديش و حذف شده جامعه، "

آری «را با رای  »نه به احمدی نژاد«های مدنی و سياسی بايد رای  فعاالن جنبش
، به اهرمی برای گشودن فصل جديدی در تاثير گذاری فعال بر »به تغيير

نامزدهای مورد پشتيبانی نيروهای اصالح . روندهای سياسی جاری تبديل نمايند
های  ها در قدرت، حداقل، تغيير سياست طلب، نامزد ما نيستند، اما حضور آن

ها به  مخربی است که دولت احمدی نژاد طی چهار سال گذشته در همه عرصه
 ." کشور و مردم تحميل کرده است

شرکت بسيار گسترده و به کلی بيسابقه مردم در انتخابات بارز ترين نشانه 
اما حکومت گران که به دست . صحت موضع گيری اتحاد جمهوری خواهان شد

آوردن رای مردم و جلب اعتماد ملت را غير ممکن ديدند با سازمان گری يک 
خيانت بزرگ از پذيرفتن رای مردم روی برتافتند و با توسل به زور تصميم به 

 ٣٠امری که بی سابقه ترين موج اعتراض در تمام طول . ماندن در قدرت گرفتند
ميليون ها نفر در سراسر کشور و . سال حاکميت جمهوری اسالمی را رقم زد

خود انگيخته به " همراه با آنان ايرانيان مقيم خارج با شعار رای من کجاست
خرداد  ٢٢با . خيابان ها آمدند و به سرقت رای مردم اعتراض کردند

     .قدرتمندترين جنبش حقوق مدنی در ايران زاده شد
ادامه حاکميت دولت نهم کشور را در همه عرصه های حيات خود به آستانه 

اوضاع اقتصادی و معيشتی مردم عليرغم بی . انحطاط و سقوط بيشتر کشاند
سابقه ترين درآمدهای نفتی سخت تر و مشقت بار تر شده، فسادمالی، فنای 

اخالقی در فرهنگ، هنر و روابط اجتماعی در روزنامه ها و رسانه های خودی 
و غير خودی تصوير می شد و موقعيت سياسی و اقتصادی ايران در صحنه بين 

المللی زيان بار ترين وضعيت را می گذراند که صدور آخرين قطعنامه ها در 
شورای امنيت سازمان ملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در همين 

 . روزها مويد آن است
همه چيز حاکی از آن بود که همه گروه ها و اقشاری که تا آن روز به هر دليل و 
تفسيری از شرکت در انتخابات های غيردموکراتيک و محدود جمهوری اسالمی 
امتناع کرده اند، قصد مشارکت در اين عرصه و تغيير روندهای جاری را دارند 

و برای حکومت گران همانند مردم، روشن بود که چنين هدفی جز با برکناری 
همان اتفاقی که . دولت نااليق و زيانکار محمود احمدی نژاد ممکن نخواهد شد

ی دستگاه حاکم و در رأس ان شخص ولی فقيه به هيچ قيمتی آن را بر  مجموعه
در نتيجه با باال گرفتن شور و اشتياق جامعه، به خصوص بخش های . نمی تابيد
ی شهری، عزم اقتدارگرايان بر حفظ احمدی نژاد و تداوم حکومت او  آگاه جامعه

برای چهار سال آينده محکم تر شد و نتيجه غير قابل تصور انتخابات و واکنش 
های بعدی حکومت در مقابل اعتراضات مدنی مردم نشان داد که آنان در جهت 

حفظ وضع موجود و جلوگيری از آغاز روند تغيير، هيچ مرز قانونی، اخالقی و 
 . انسانی نمی شناسد

باندهای سياه مورد حمايت حکومتگران که در تمامی دوران حاکميت جمهوری 
 وظيفه سرکوب هر ندای آزادی خواهی  »لباس شخصی ها «اسالمی تحت عنوان 
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ی  ی کشورمان پشتيبانی و با خانواده ی مردم حق پايمال شده جنبش آزاديخواهانه
دوست تقاضا  شهدای سرفراز اظهار همدردی نمود و از محافل و مجامع انسان

همچنين اعالم نمود . نمود برای حفظ جان زندانيان سياسی به ياريشان بشتابند
تواند به اهداف خويش دست يابد که برای سرنگونی رژيم  اين جنبش زمانی می
ی دمکراسی و تأمين حقوق ملی ملتهای  بردن پروسه مبارزه نمايد و از پيش
زيرا در چارچوب اين سيستم هيچگونه تغييری به نفع . ايران طرفداری نمايد

در همين راستا، حزب دمکرات کردستان ايران . مردم صورت نخواهد گرفت
خورشيدی آخرين تحليل خويش را در رابطه با  ١٣٨٨در پلنوم شهريورماه 

طی آن تحليل، سياست و مواضع . اوضاع سياسی ايران و کردستان ارائه کرد
ها و مطالبات جنبش آزاديخواهی  رهبران جنبش سبز، در جهت خالف خواست

کشورمان جهت رهايی از چنگ ديکتاتوری و ارتجاع خوانده شده بود و دليل 
و مابقی طبقات و اقشار جامعه به حرکات   عدم همراهی ملتهای حق پايمال شده

ی اينها  از همه. های مزبور دانسته بود اعتراضی تا آن مقطع را ناشی از ضعف
مهمتر عدم وجود رهبريتی دمکرات و قاطع در جريان حرکات اعتراضی از 

 . های بسيار محسوس و چشمگير جنبش بود جمله ضعف
پس از اين تحليل سياسی، پلنوم تصويب نمود که بنابر سياست گذشته خود از 

کنيم، جنبشی که هدفش تغييری  جنبش سکوالر و مترقی کشورمان پشتيبانی می
بنيادين و سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی و بنيانگذار سيستمی دمکرات و 

اعالم گرديد که دوشادوش نيروهای سياسی ايران به مبارزه و . فدرال است
ای  ی مدنی و توده ی اين مبارزه تالش خويش ادامه داده و برای گسترش و توسعه

بخشيدن به ميدان فعاليت بدون هيچ ترديد و وسواسی تا دستيابی به  و وسعت
 . اهدافمان استوار خواهيم بود

ی دهم رياست جمهوری،  پس از گذشت يک سال از انتخابات فرمايشی دوره
پندارد که با کشتار،  ی خود است و شايد چنين می رژيم مست از موفقيت توطئه

است مردم ناراضی را سرکوب کرده و به   توانسته... کردن و شکنجه و  زندانی
های بسياری حاکی از آن است که نيروهای مقاومت  ليکن نشانه. سکوت بکشاند

و سرکوب، قدرتمندتر از گذشته سربر خواهد آورد،   مردم در برابر رژيم توطئه
در مقابل نيز رژيم بيش از همه وقت گرفتار بحرانهای داخلی و خارجی است که 

تر از  ای وخيم طی يکسال گذشته و سالهای پيش از آن بوجود آورده است و آينده
 . اين نيز در انتظارش است

اين جنبش برای اينکه در خيزش مجددش دچار اين ضعف و کمبودها نشود و 
ی پيروزی و مدت زمان آن کمتر باشد الزم است  سريعتر به هدف برسد و هزينه

های سياسی با دقت و با ديدی انتقادی به  ی مردم ايران و بويژه سازمان همه
در اين رابطه حزب دمکرات کردستان ايران بر . جنبش يکسال گذشته بنگرند

 : اين اعتقاد است که
ـ شرکت مردم در آخرين انتخابات رياست جمهوری گامی اشتباه بود زيرا به ١

ترديد مشارکت چشمگير مردم در هر انتخاباتی به عنوان  بی. نفع رژيم تمام شد
شود، به همين جهت از آن روز  های مشروعيت رژيم شمرده می يکی از نشانه

تاکنون صدها بار زمامداران رژيم جمهوری اسالمی آن مشارکت را در برابر 
مردم جهان و مردم ناراضی ايران برجسته نموده و به عنوان به نشان مقبوليت 

 . اند حکومتشان در نزد اکثريت مردم نشان داده
کنند که آرای  بنابراين ضروری است در انتخابات آينده نيز زمانی که احساس می

توانند به کانديدای مورد نظر خويش  ی انتخابات ندارد، نمی آنها تأثيری بر نتيجه
رأی بدهند، به طور خالصه کمترين معيارهای استاندارد يک انتخابات آزاد 

ای مدنی از فرصت استفاده نموده و در انتخابات  فراهم نيست به عنوان مبارزه
برای رژيم جمهوری اسالمی بسيار طبيعی است در شرايطی که . شرکت نکنند
های رأی خواهند رفت،  کند در هر حالتی مردم به پای صندوق احساس می

 . ها بيرون بياورد ی خود را از صنوق نماينده
طلبان، با وجود اعالم وفاداری  ی اصالح ـ تالش و فعاليت حدودًا ده ساله٢

اشان به رژيم بويژه طی يکسال گذشته، بار ديگر اين حقيقت را اثبات  جانبه همه
کرد که در اين رژيم امکان اصالح وجود ندارد، بنابراين الزم است بيش از اين 

مردم را اغفال نکرده و آنها را به انحراف نکشانند و خون آزاديخواهان ايران را 
زمامداری ثابت خود در عمل اثبات   رژيم طی چند دهه. در اين راه به هدر ندهند

نموده است که دستيابی به آزادی و دمکراسی که خواست مردم ايران است با 
وجود اين رژيم ممکن نيست و برای دستيابی بدين خواست مشروع الزم است 

 . ها در راه سرنگونی اين رژيم به حرکت درآيد ی نيروها و توانمندی همه
ی جنبش بود که  ای مشخص يکی از نقاط ضعف برجسته ـ عدم وجود برنامه٣

ی اين جنبش در هر  شده با اينکه رهبران شناخته. تاکنون نيز مشهود است
اند، اما اينها هيچکدام  ها شعاری داده اند و مردم در خيابان مناسبتی سخنی گفته

 . يابد برنامه نيست، هيچ جنبشی نيز بدون برنامه، به پيروزی دست نمی

بيانيه ي دفتر سياسي حزب دموكرات كردستان ايران به 
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 ١٣٨٨خردادماه سال  ٢٢رژيم جمهوری اسالمی يکسال پيش از اين، روز 
. ی انتخابات فرمايشی رياست جمهوری را برگزار کرد خورشيدی، دهمين دوره

نفری که ثبت نام نموده بودند  ١۴٠٠پيش از آن شورای نگهبان در ميان بيش از 
تن را مورد تأييد قرار داد و مابقی را رد صالحيت نمود، آن  ۴تنها صالحيت 

نژاد، رئيس جمهور وقت، ميرحسين  محمود احمدی: چهار نفر عبارت بودند از
سال رياست حکومت  ٨موسوی که در زمان حيات خمينی و جنگ ايران ـ عراق، 

طلبان،  اصالح!دار بود، مهدی کروبی که در دوران به اصطالح طالئی را عهده
ی کل سپاه  سال فرمانده ١٠رئيس پارلمان بود و محسن رضايی نيز بيش از 

 . های رژيم جمهوری اسالمی بودند ترين مهره شده کسانی که شناخته . پاسداران بود
داد حتی در ميان آن چهارتن نيز فرد دلخواه  به داليلی که رژيم به مردم اجازه نمی

خويش را برگزينند، قبل از انتخابات، رياست جمهوری آينده را تعيين نموده و 
ای دال بر برگزاری انتخاباتی که  رأی مردم هيچگونه ارزشی نداشت و هيچ نشانه

با حداقل استانداردهای انتخاباتی آزاد همخوانی داشته باشد، همچون ساير انتخابات 
خورد، حزب دمکرات  مشابهی که در گذشته برگزار شده بود، به چشم نمی

ليکن رژيم چون .ای اين انتخابات را تحريم کرد کردستان ايران طی اطالعيه
ی تلويزيونی ميان آن  های خود و از جمله برگزاری چندين مناظره هميشه با توطئه

به اصطالح کانديداتورها توانست شمار کثيری از مردم ايران ـ به غير از 
 . های رأی بکشاند کردستان ـ را به پای صندوق

هر چند در ساعات اوليه پس از برگزاری انتخابات، موسوی و طرفدارانش از 
گفتند و تبليغات چشمگيری را به راه انداختند، اما پس از  پيروزی خود سخن می

آن نهادهای ناظر بر اين انتخابات فرمايشی به صورت رسمی ـ همچنانکه در 
تحليل حزب دمکرات کردستان ايران آمده بود ـ کانديدای مورد تأييد واليت فقيه، 

ی ديگر رياست جمهوری کانديدای پيروز  نژاد را برای يک دوره محمود احمدی
 . معرفی کردند

با اعالم نتايج انتخابات در تهران و چند شهر ديگر معترضان به نتايج انتخابات به 
خيابان آمده و با حمايت از موسوی عليه نتايج آن انتخابات شعار دادند و از 

های خود پرسيدند و خواستار ابطال نتايج انتخابات و برگزاری  سرنوشت رأی
. طلب اين انتخابات را کودتا ناميدند به طور کلی کانديداهای اصالح. مجدد آن شدند

ليکن پس از چند روز تظاهرات و اعتراضات از جانب مردم و قبل از اعالم 
رسمی نتايج انتخابات از سوی شورای نگهبان، سرانجام رهبر جمهوری اسالمی 

نژاد  طی نشستی عمومی مجددًا از کانديدای مورد نظر خود محمود احمدی
پس از اين . پشتيبانی نمود و انتخابات را پيروزی ديگری برای رژيم برشمرد
طلب  ی اصالح موضعگيری رهبر جمهوری اسالمی ايران، کانديداهای طرد شده
رژيم در مقابل . و هوادارانشان تحت نام جنبش سبز به اعتراضاتشان ادامه دادند

اين اعتراضات سياست سرکوب و فشار را در پيش گرفت و شمار چشمگيری از 
های خوفناک نمود که در نهايت سبعيت مورد آزار و  ی زندان معترضان را روانه
اين سياست ضد انسانی رژيم در سراسر جهان طنين انداخت . شکنجه قرار گرفتند

دوست را دچار شوک نمود و  ويژه مجامع و محافل انسان المللی و به ی بين و جامعه
المللی تبديل و محکوميت رژيم جمهوری اسالمی  های بين به بحث مطرح رسانه

اين اقدامات . المللی را در پی داشت ايران از سوی اين مجامع و محافل بين
دار نمود  طلب را جريحه ی انسانهای آزاديخواه و حق ضدانسانی که عواطف همه

ی خويش به صفوف معترضين  های مردمی با شعارهای ويژه سبب گرديد که توده
با اينکه رهبران جنبش سبز مخالف شعارهای ساختارشکنانه بودند و . بپيوندند

نژاد و مجموعه  گيری احمدی مطالباتشان را حول مواردی از قبيل کناره
های ديگری همچون اجرای قانون اساسی جمهوری اسالمی محدود ساخته  خواست

ها و طی ماههای پس از  ها و راهپيمايی ی سلسله تظاهرات بودند، ليکن در ادامه
ها برخالف خواست و مطالبات سران  آن، مردم آزاديخواه حاضر در راهپيمايی
فقيه، قانون اساسی و در نهايت رژيم  جنبش سبز شعارهايشان را متوجه ولی

اين شعارهای راديکال، پيکر . جمهوری اسالمی در تماميت خويش نمودند
جمهوری اسالمی و رهبران آن را به لرزه درآوردند، در نتيجه رژيم که به 

گان را مورد يورش قرار داده و اقدام  کنند طوری که به طرزی بيرحمانه تظاهرات
به سرکوب و شهيدنمودن فرزندان آزاديخواه کشورمان کردند که در ميان اين 

 . شهدا چند نفرشان از فرزندان آزاديخواه ملت کرد بودند
 ای رسمی از  ی حساس، حزب دمکرات کردستان ايران طی بيانيه  در اين مرحله
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 . باشد مبارزه مردم برای احقاق حقوق خود می
جنبش اعتراضی جاری، جنبش عمومی عليه استبداد مذهبی است که شرکت 

فعاليتهای جسورانه و . کنندگان در آن، از اقشار و طبقات مختلف جامعه هستند
پيگيرانه زنان، جوانان و دانشجويان در اين ميان بسيار مهم و چشمگير بوده و از 
نقاط قوت اصلی آن محسوب ميشود که عالوه بر اين، رشد سطح عمومی جنبش 

 . دموکراتيک در جامعه ما را نيز خاطرنشان ميسازد
با وجود همه تقالها و ترفندهای رژيم اسالمی برای خاموش کردن صدای 

اعتراض و توقف جنبش حقطلبانه و آزاديخواهانه مردم، دستگيری و زندان، 
شکنجه و اعدام و ايجاد جو رعب و وحشت در شهرها، اما در طول يکسال 

گذشته، جنبش اعتراضی، با افت و خيزهای خود و با استفاده از ابتکارات 
جنبش اعتراضی در تداوم خود و در مقابل مقاومت . گوناگون، ادامه داشته است
 . های مردم، روز به بروز راديکالتر شده است جناح حاکم در برابر خواسته

در حالی که در ابتدا شعارها و خواست جنبش عمدتا در ابطال و برگزاری مجدد 
مرگ بر «بيانگر آن بود، تدريجا شعار  »رأی من کو«انتخابات خالصه ميشد که 

مرگ بر واليت «و  »مرگ بر خامنهای«عموميت يافت و سپس  »ديکتاتور
 . ، آشکارا تغيير نظام را مطرح ميسازد»جمهوری ايرانی«و يا  »فقيه

عمق نارضايتی و دامنه بيزاری مردم از حکومت بسيار فراتر از حد تصور و 
اهانتهای مکرر به معترضان و شعور مردم، خشونت . ارزيابی مستبدان حاکم بود

بيپروا در برابر تظاهرات آرام و مسالمتآميز، تجاوزات و شکنجه گريها در 
زندانهای پنهانی و آشکار رژيم، اعدام دستگيرشدگان و زندانيان سياسی به 

های موهوم، نه تنها مردم را به عقب نراند، بلکه در گسترش صفوف و  بهانه
ابراز همبستگی و همدردی با . راديکالتر شدن خواستهايشان بازتاب يافت

و اعدام شدگان موجب   های قربانيان، بازداشت شدگان و زندانيان سياسی خانواده
حرکتها و . انسجام و فشرده شدن صفوف معترضان از اقشار گوناگون شده است

های نيروهای اپوزيسيون و همه ايرانيان آزاديخواه و دموکرات در خارج  حمايت
از کشور، در افشای جنايات حکومت اسالمی و برانگيختن پشتيبانی افکار 

عمومی جهانی و مجامع بينالمللی از جنبش دموکراتيک مردم ايران نيز در اين 
 . زمينه، تآثيرگذار بوده است

رشد و گسترش جنبش مردم به رغم همه خشونتها و تهاجمات رژيم، حکومت را 
با بزرگترين بحران سياسی و اجتماعی دوران حيات شوم خويش مواجه ساخته 

اکنون بيش از هر زمان ديگر، سرکوب و خشونت شديد و مستمر به . است
عناصر و عوامل امنيتی و نظامی . گاه اصلی حکومت تبديل گرديده است تکيه

سپاه پاسداران رژيم که دستگاه اطالعاتی . موقعيت باالتری را به چنگ آوردهاند
اين . خاص خود را رسميت بخشيده، وزارت اطالعات را هم قبضه کرده است

 . وضعيت در عين حال به تناقضات و اختالفات درونی جناح حاکم دامن زده است
. درعرصه بينالمللی نيز رژيم حاکم بر ايران در موقعيت نامساعدی قرار دارد

در صحنه جهانی    بعد از آغاز حرکت مردم، انزوای حکومت استبدادی مذهبی
عليرغم تالشهای رژيم در اعطای . آن کمتر شده است »دوستان«بيشتر و 

امتيازات و واردات بيسابقه از خارج، رژيم موفق به يافتن حاميان پايداری برای 
تأثيرات مجازاتهای بينالمللی در رابطه با بحران اتمی، بحران . خود نشده است

عليرغم مانورهای اخير و کشاندن . اقتصادی گريبانگير کشور را تشديد مينمايد
پای دو دولت برزيل و ترکيه به پرونده اتمی ايران، ولی نهايتا قطعنامه جديدی 
شورای امنيت در گسترش تحريمها عليه ايران به تصويب رسيد و حاصل آن 

 . تشديد بحران اقتصادی در کشور خواهد بود
با وجود رشد و گسترش سريع جنبش اعتراضی مردم طی يکسال گذشته، اما بايد 
اشاره کرد که با توجه به مختصات و شرايط موجود جامعه ما، اين جنبش هنوز 

بخش بزرگی از طبقات و اقشار . ظرفيت کامل خود را به ميدان نياورده است
کارگران و تهيدستان که . جامعه هنوز به صورت متشکل در آن درگير نشده اند 

امروزه از تشديد بيسابقه بيکاری رنج ميبرند و بواسطه گرانی و تورم 
روزافزون، زيستمايه اندک آنها دستخوش سودجوئيها و ماجراجوئيهای حکومت 

اسالمی و شرکای سرمايهدار آن قرار گرفته است، هنوز سهم و جای سزاوارشان 
گسترش و تقويت مبارزات و جنبشهای صنفی و . را در اين جنبش نيافتهاند

اجتماعی در پيوند با جنبش عمومی مردم و تالقی پيکار برای آزادی و مبارزه 
. برای نان، می تواند پتانسيل های بزرگ جنبش را به منصه ظهور رساند

همچنين گسترش جنبش در ابعاد توده ای ،متشکل ،سراسری ،سازمانيافته 
 . ،آگاهانه ومتحد می تواند،سرکوب رژيم را از کار بی اندازد 

نقيصه بزرگ ديگر جنبش در مرحله کنونی، نبود استراتژی مشخص برای 
پيشبرد جنبش و فقدان آلترناتيو معتبر و موثر در مقابل وضعيت حاکم است که 

ويژگی . اين مسئله طبعأ با فقدان رهبری جنبش جاری نيز ارتباط مييابد
خودانگيختگی و خودگردانی تاکنونی و همچنين تنوع و ترکيب رنگين کمان اين 

 اما برای تداوم و توسعه آن، حصول حد معينی از . جنبش از نقاط قوت آنست

ها و مطالبات  ـ برای تغيير رژيم و روی کار آوردن حکومتی که خواست۴
. طبقات و اقشار جامعه را تأمين نمايد، رهبريتی قاطع و دمکرات الزم است

رهبريتی که مسئول و نقدپذير باشد و بنابر روند پيشروی جنبش بتواند 
انتظار رهايی مردم از . مشی متناسب را برای استمرار مبارزه تعيين کند خط

دست ديکتاتوری رژيم از جانب افرادی که روزانه بر اعتقادشان به جمهوری 
اينهم يکی از نقاط ضعف . اساس است ورزند، انتظاری بی اسالمی تأکيد می

 . ديگر جنبش سبز بوده که تاکنون نيز گرفتار آن است
ی مدنی ـ راهپيمايی ـ و عدم  ـ محدود ماندن جنبش در يک فاز مبارزه۵

گيری از مابقی متدهای اين قبيل مبارزات به غير از اينکه به تدريج مردم  بهره
را خسته خواهد کرد نيروهای سرکوبگر رژيم نيز با آمادگی تمام بر اين متد 

ليکن تغيير . کنند چينی می تمرکز کرده و برای سرکوب کردنش توطئه  مبارزه
به عنوان . نمايد مداوم متد مبارزاتی متناسب، نيروهای رژيم را غافلگير می

توان به متد اعتصاب، عدم حضور در محل کار در کردستان اشاره  مثال می
خورشيدی به دنبال اعدام پنج فعال  ١٣٨٩ارديبهشت  ٢٣نمود که در روز 

 . سياسی برگزار گرديد
اش به اين هدف  در خاتمه حزب دمکرات کردستان ايران جهت دستيابی

ی نيروهای سياسی  سياسی، بار دگر بر همکاری و همبستگی مبارزاتی با همه
مترقی ايران تأکيد نموده و اين همکاری را برای سرنگونی رژيم جمهوری 

 . داند ی متدهای مبارزه، ضرورتی سياسی می اسالمی ايران و با استفاده از همه
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بيانيه ي كميته ي مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران در 
 سالگرد اعتراضات مردمي 

 
 : اخبار روز

 
 در سالگرد جنبش اعتراضی مردم 

مبارزه برای جنبشی متشکل ،توده ای سراسری ،سازمان يافته ،آگاهانه و متحد 
 را گسترش دهيم 

جنبشی . يکسال از برآمد جنبش آزاديخواهانه و عدالتخواهانه مردم ايران ميگذرد
که از خرداد سال گذشته آغاز گرديده و شگفتی جهانيان را برانگيخته است، نه 

تنها همچنان در برابر سرکوبگريهای وحشيانه رژيم حاکم مبارزه و مقاومت می 
 . کند، بلکه بر وسعت و عمق آن افزوده شده است

های جناح  تالش. بود ١٣٨٨خرداد  ٢٢بهانه بروز اين جنبش تقلب در انتخابات 
خرداد  ٢٢های رای در جريان انتخابات  حاکم در کشاندن مردم به پای صندوق

های آخر قبل از انتخابات، منجر  و ايجاد فضا برای بازی انتخاباتی درهفته ١٣٨٨
اجتماعی در کارزار انتخاباتی و  –به فعال شدن بخش وسيع از کنشگران سياسی 

ها و اقشار جامعه و جلب توجه مردم و بويژه زنان و جوانان  طرح مطالبات گروه
مردم اميد داشتند که اين فضای نسبتا باز نهايتا به انتخاباتی . به اين انتخابات شد

بيانجامد که آنها بتوانند با رايشان تغييری در حاکميت سياسی جامعه بوجود 
آورند، احمدی نژاد را از صندلی رياست جمهوری برکنار کنند و بدينگونه 

بيرون آمدن احمدی نژاد از صندوقهای . نارضايتی خود از حکومت را ابراز کنند
رای، نشان داد که آن فضای نسبتا باز سياسی، ترفندی بيش برای کشاندن مردم 

از پيش برای جناح . های رای و تبليغات برای جناح حاکم نبود به پای صندوق
حاکم روشن بود که چه کسی قرار است رئيس جمهور شود و رای مردم هيچ 

اين دغلکاری مردم را به خشم آورد و اعتراض به . ارزشی برای آنها نداشت
تقلب انتخاباتی به سرعت آغاز و ابعاد وسيع يافت، تا جائی که کانديداهای 

 . شکست خورده اصالح طلبان را نيز وادار به مقاومت در برابر جناح حاکم کرد
و بدنبال تقلب انتخاباتی شروع  »رای من کو«اگر چه اين اعتراضات با شعار 

نارضايتی . شد، ولی ريشه آن در نارضايتی عميق مردم از حکومت نهفته است
که بتدريج در طول سی سال حکومت ديکتاتوری مذهبی و نابسامانيهای اجتماعی 

در عين حال اين جنبش . اقتصادی ناشی از آن در جامعه انباشته شده است –
اعتراضی در تداوم ديگر جنبشهای اعتراضی مردم همچون جنبشهای اعتراضی 

 بوده و بازتاب سی سال .. زنان، دانشجويان، کارگران، مليتهای ساکن ايران و 
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ما هيچ دانشجويی را به دليل انتقاد از تحصيل محروم نکرده ايم و اين رويه ” 
همگی از هم اين سوال را “ ايم های گذشته بوده است که ما متوقف نموده دولت
پس من کی هستم؟ پس حکم محروميت شش ترمی من از ”پرسيديم که  می

هيچ وقت اين گونه حس …“ اند؟ و  کجاست؟ پس چرا کارنامه مرا نداده
 . نکردم که هويتم زير سوال رفته است

پس از اين مناظره، دانشجويان محروم از تحصيل که اغلب در شورای دفاع 
از حق تحصيل عضو بودند، تصميم به تجمع در مقابل ستاد کانديدای مزبور، 

دانشگاه تهران و صدا و سيما که محل پخش اين کذبيات بود گرفتند؛ البته 
قانون  ٢٧تجمعات بدون حمل اسلحه و توهين به مقدسات که بر مبنای اصل 

ها، بدون حمل سالح به شرط آنکه  تشکيل اجتماعات و راهپيمايی”اساسی 
 . غير قانونی نبود“ مخل به مبانی اسالم نباشد آزاد است

ای دانشجوی محروم از تحصيل به  هدف از اين تجمعات تنها نشان دادن عده
خرداد و نشستن بر مسند  ٢٢اما پس از . عنوان اسناد اين دروغ بزرگ بود

های گسترده اعضای شورا از  حکومت چه بر سر دانشجويان آمد؟ بازداشت
خرداد آغاز شد که اين نشان دهنده تاثير شورا در روشن ساختن بحث  ٢۵

محروميت از تحصيل هست؛ که خوب می دانيم به درخت بی بار کسی سنگ 
طبيعی به نظر می رسيد که دروغگو در پی کتمان و پنهان کردن . زند نمی

های سخت و تالش برای  اسناد بر مال کردن دروغ خود باشد، بازجويی
دارها با بهانه ارتباط با فالن گروهک و حزب  مصاحبه تلويزيونی از ستاره

سرآغاز اين آزار بود و ما که تنها برای گرفتن حق تحصيل خود تالش 
 . های مختلف، حق آزادی را نيز از دست داديم کرديم با بر چسب می

در طی چهار سال نخسِت دولت مهرورزی و پس از آغاز سناريوی خالی 
ها از دانشجويان منتقد، همواره در تالش برای گفتگو بوده و  کردن دانشگاه

قانون اساسی  ٣۴سعی در حل اين مسئله داشتيم؛ چون بر اساس اصل 
دادخواهی حق هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به ”

به ديوان عدالت اداری مراجعه کرديم …“ های صالح رجوع نمايد و  دادگاه
که يک ترم محروميت در برخورد با اين دادخواهی به شش ترم و دو ترم به 

 . اخراج مبدل گشت
به نظر من که هنوز خود را مفتخر به عضويت در شورای دفاع از حق 

گاه تحت نفوذ هيچ گروه  تحصيل می دانم و ايمان قلبی دارم که اين شورا هيچ
دانشجوی عضو اين شورا،  ١٠و حزب سياسی نبوده است بازداشت بيش از 

های سياسی و  تنها نشان دهنده حقانيت اين تشکل است که هيچگاه وارد البی
های حزبی نشد و تنها در تالش برای اجرای قوانين، مبنی بر داشتن  فعاليت

حق تحصيل برای همه ايرانيان با هر فکر و عقيده است و تقاضای حداقل 
قانون  ٢٣اصل (داند  پايبندی به قوانينی که تفتيش عقايد را غيرقانونی می

 ). اساسی
شنيدم که هر يک  از اساتيد خود که در دوره پهلوی دانشجويان منتقد بودند، می

بردند و پس از آزادی، سريع و در اولين  ها در حبس و زندان به سر می سال
دانم انتقاد ما چگونه بود و حرف  گشتند؛ نمی فرصت به آغوش دانشگاه باز می

گويی بود که زندان نيامده، اول حق تحصيل در دانشگاه از ما  ما چقدر درشت
 . ها حبس و تبعيد برای جويندگان دانش بود صلب شد و نتيجه آن سال

ها به ميان  يک  ستوان“ دکتر”دارها و به قول  ام می آيد سخن از ستاره شرم
جامعه  ١۴، به جرم داشتن رتبه ٨۶دار سال  آورم، وقتی ضيا نبوی ستاره

سال زندان و و مجيد دری دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه  ١٠شناسی 
ها را بعد از انتخابات به لحاظ تعداد بازداشتی  عالمه که روی همه دانشگاه

سفيد کرده، شش سال زندان و هر دو حکم تبعيد به ايذه دارند؛ در سياهی اوين 
 . سوزند می

کرد اسناد مربوط به  بود سعی می“ دکتر”شايد هر کس ديگری نيز جای 
به هر حال تالش برای ! اش را پاک کرده و يا حداقل دور کند دروغ بزرگ

زا، تالشی به نهايت عبث  نشان دادن آسمان صاف با وجود ابرهای سياه باران
ها پر هستند معلوم است که همچنان منتقدانی وجود  است و تا زمانی که زندان

ترين انتقادی را بر  دارند که به گمان وزارت محترم اطالعات که کوچک
اما ! شوند؛ آری شايد مجيد و ضيا محارب باشند تابد، محارب قلمداد می نمی

 . محارب با جهل و دروغگويی که بسيار پسنديده و زيباست
يابد و  خرداد معنايی می ٢٢خرداد برای هر کدام از زندانيان سياسی بعد از 

ترين دروغ عمرم بوده است، برای هر  معنای آن تنها برای من شنيدن بزرگ
کس سالگرد حادثه ای است، اما برای من و احتماال همه دانشجويان، سالگرد 

 . دروغ بزرگ احمدی نژاد است
ها به تکه تکه آسمان نگاه می کنم و  اين روزها از پشت سيم خاردارها و نرده

 . ماند ام می انديشم که ماه هميشه پشت ابر نمی به جمله کودکی
 ها و  تالش برای وصل جريان دانشجويان محروم از تحصيل به گروه

هماهنگيهای تاکتيکی و استراتژيک و شکلگيری بديلی مشخص و اميد آفرين، 
ايجاد و تقويت نهادها، کانونها وائتالفهای مستقل در . بيش از پيش ضروری ميشود

عرصههای مختلف فعاليت و حيات اجتماعی، همکاری و اتحاد شخصيتها، نيروها 
و جريانات دموکرات، چپ و ترقيخواه و هماهنگی و همگرائی ميان آنها، می 
تواند در راستای تدوين استراتژی مشترک و شکلگيری آلترناتيو معتبر برای 

 . تحقق اهداف جنبش دموکراتيک مردم مفيد و کارساز باشد
در شرائط حاضر همکاری و اتحاد عمل نيروهای آزاديخواه و دمکرات معتقد به 

جدائی دين از دولت و مدافع مطالبات جنبشهای اجتماعی در ايران، ضرورتی 
الزم است تا اپوزيسيون دمکرات و آزاديخواه که . است تاريخی و انکارناپذير

برای استقرار دمکراسی، جدائی دين از حکومت و حفظ استقالل و صلح مبارزه 
های خود را برای سامان دادن به يک جبهه سياسی دمکراتيک و  کنند، تالش می

 . آزاديخواه دو چندان کنند
سازمان ما که از ديرباز همواره بر ضرورت همکاری، اتحاد عمل و هماهنگی 

نيروهای آزاديخواه و دمکرات تاکيد داشته، آماده است تا دست همه اين نيروها را 
برای همکاری تا رسيدن به يک ائتالف پايدار سياسی برای استقرار يک جمهوری 

 . دمکراتيک و الئيک به جای جمهوری اسالمی در ايران، بفشارد
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران در گراميداشت سالگرد خيزش آزاديخواهانه و 

عدالت طلبانه مردم ايران، زنان،جوانان کارگران ومليت های تحت ستم را فرا می 
خواند که در پيکار مشترک عليه ديکتاتوری و استبداد دينی صفوف خود را فشرده 

 . ترسازند 
ما ياد و نام همه جانباختگان اين جنبش از ندا و سهراب تا فرزاد و شيرين را 

 . گرامی می داريم
 

 سرنگون باد نظام جمهوری اسالمی 
 کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران 

  ١٣٨٩خرداد  ٢٢
 

 نامه سرگشاده مهديه گلرو از زندان اوين 
 

 : اخبار روز
 نامه سرگشاده مهديه گلرو از زندان اوين 

 ما تالش کرديم، هر چند به دانشگاه بازنگشتيم اما اوين را دانشگاه کرديم 
 

ای از زندان اوين با اشاره به  مهديه گلرو در نامه: گزارش دريافتی -اخبار روز 
اين که سال گذشته در همين روزها و در مناظرات انتخاباتی، وجود دانشجويان 

 : نويسد دار به کلی انکار شد می ستاره
همين روزها بود که کانديدای پيروز انتخابات دهم رياست جمهوری در چشم ما 

های گسترده اعضای شورا  بازداشت. نگاه کرد و موجوديت ما را زير سوال برد
خرداد آغاز شد که اين نشان دهنده تاثير شورا در روشن ساختن بحث  ٢۵از 

محروميت از تحصيل هست؛ که خوب می دانيم به درخت بی بار کسی سنگ 
طبيعی به نظر می رسيد که دروغگو در پی کتمان و پنهان کردن اسناد . زند نمی

 . بر مال کردن دروغ خود باشد
دار زندانی عضو شورای دفاع از  وی در ادامه با اشاره به ديگر دانشجويان ستاره

دانم جريان محروميت از تحصيل همچنان ادامه  نيک می: افزايد حق تحصيل می
دارد و وزارت علوم در کنار و شانه به شانه وزارت محترم اطالعات مشغول 

های  دانم همچون سال ها از نيروهای متعهد و منتقد است، می خالی کردن دانشگاه
اخير کارنامه کارشناسی ارشد را ندادند و اخراج و تعليق رو به فزونی است؛ اما 

دهم از حق خود نگذريد، که حق تحصيل از  به شما عزيزانم، خواهرانه پيشنهاد می
تمام قد در برابر اين حق کشی بايستيد تا زشتی و قبح . اولين حقوق انسانی ما است

 . اين عمل در چشم مرتکبين نشکند و عادتی برای نسل های بعدی نشود
ما تالش کرديم، هر : آرود دار در پايان می به گزارش هرانا اين دانشجوی ستاره

چند به دانشگاه بازنگشتيم اما اوين را دانشگاه کرديم؛ شما نيز تالش کنيد؛ که 
 . انسان تنها به تالش و اميد زنده است

 : متن نامه به اين شرح است
توانند در چشم فرد مقابل نگاه کرده و  هميشه فکر می کردم آدم های دروغگو نمی

دروغ بگويند؛ اما سال گذشته، همين روزها بود که کانديدای پيروز انتخابات دهم 
با تعدادی از دانشجويان . در چشم ما نگاه کرد و موجوديت ما را زير سوال برد

دار در حال ديدن مناظره تلويزيونی کانديداهای  محروم از تحصيل و ستاره
مان زير سوال رفته؛ پس از  انتخاباتی بوديم که به ناگاه متوجه شديم هويت همگی
 شنيدن اين جمله از آقای رييس جمهور  مبنی بر اينکه
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اين اظهارات واآنش على الريجانى، رئيس مجلس شوراى اسالمى، را برانگيخت و در 
سخنانى تهديد آرد آه اگر دولت بر تخلف از قوانين اصرار ورزد موارد را به اطالع 

 .نمايندگان و مردم خواهد رساند
تخلفات دولت از قانون «همزمان محمدرضا باهنر، معاون نظارت مجلس، اعالم آرد آه 

 «.زياد و مفصل است و در جاهايی، دولت در تخلف از قانون عمد دارد
هاى اخير بر سر اجراى قوانين باعث واآنش  اوج گرفتن اختالفات مجلس و دولت در ماه

اى، رهبر جمهورى اسالمى، شده است و وى از دولت و مجلس خواسته  اهللا على خامنه آيت
 .با يكديگر همكارى آنند »صميمانه»است آه 

نژاد آه  دانسته و با حمايت از دولت محمود احمدى «حساس«رهبر ايران شرايط آشور را 
اى عمل آنند  زير فشارهاى داخلى و خارجى قرار دارد از نمايندگان خواسته است به گونه

 .آه دولت بتواند به قانون عمل آند
ها درباره توافق بر سر حمله به  عربستان و اسرائيل گزارش

 ايران را رد كردند
 
 
 
 

 :راديوفردا
تايمز  های روزنامه بريتانيايی تايمز و نشريه ساندی عربستان سعودی و اسرائيل گزارش
های اسرائيلی از يک داالن هوايی عربستان جهت  را در مورد دادن اجازه عبور جنگنده

 .اند ای ايران رد کرده حمله احتمالی به تأسيسات هسته
ای تأکيد کرد که گزارش ساندی تايمز در اين  وزيری اسرائيل يکشنبه در بيانيه دفتر نخست

 .اساس است زمينه کامًال بی
گزارش  »قاطعانه«امير محمد بن نواف، سفيرعربستان سعودی در بريتانيا، نيز با تکذيب 

روز شنبه روزنامه تايمز، گفت که کشورش با هرگونه اقدامی که به حاکميت و حريم اين 
ای  کشور لطمه وارد کند، به شدت مخالفت خواهد کرد، و هيچگاه به اسرائيل چنين اجازه

 .نداده است
های  االوسط، امير نواف افزوده است که گزارش به نوشته روزنامه عرب زبان الشرق

در راه ) اسرائيل( »کشوری اشغالگر»های  مربوط به موافقت عربستان با عبور جنگنده
 .است »کامًال غيرمنطقی«حمله به ايران، 

هايی انجام داده که هدف از آن، غيرفعال  تايمز شنبه مدعی شده بود که عربستان تمرين
های اسرائيلی از آسمان اين  کردن سامانه پدافند هوايی خود در صورت عبور جنگنده

 .ای ايران بوده است کشور برای حمله به تأسيسات هسته
اين روزنامه همچنين مدعی شده بود که عربستان موافقت کرده است يک داالن باريک 

هوايی را در شمال اين کشور برای عبور هواپيماهای جنگی اسرائيل باز بگذارد و 
 .های پدافند موشکی عربستان ساکت بمانند سامانه

ای ايران به دليل پراکنده بودن  به نوشته تايمز، عمليات موفق هوايی عليه تأسيسات هسته
 .اين تأسيسات در چند نقطه ايران، به چندين موج حمله نياز دارد

تايمز لندن چندی پيش نيز مدعی شده بود که مئير داگان، رئيس موساد اسرائيل به 
وزير، اين کشور گفته است که با استناد به اظهارات مقامات اطالعاتی عربستان،  نخست

چشم خود را روی عبور اسرائيل برای حمله به ايران خواهد «اين کشور اطالع داده که 
 .رو شد ؛ گزارشی که با تکذيب و خشم عربستان روبه»بست

ساندی تايمز نيز يکشنبه نوشته است که رئيس موساد با مقامات عربستان ديدار کرده و 
 .اجازه آنها را دريافت کرده است

کند و  ابراز نگرانی می »در حد خطر حياتی«ای ايران  های هسته اسرائيل از برنامه
ای شدن  های خليج فارس نيز هرازگاهی ناخشنودی خود را از احتمال هسته اميرنشين

 .اند هايی را عنوان کرده ايران تلويحًا بيان کرده و گاه نيز از عواقب نشت اتمی نگرانی
را با هدف واداشتن دولت ايران به عدول  ١٩٢٩شورای امنيت چهارشنبه گذشته قطعنامه 

ای که به آن متهم است، در حالی تصويب کرد که ايران  های هسته از بخش نظامی برنامه
جويانه، به ويژه برای  اش را در چارچوب اهداف مسالمت های اتمی کند برنامه تأکيد می

 .کند توليد برق پيگيری می
وزير اسرائيل چهارشنبه از اين قطعنامه استقبال کرد اما آن را  بنيامين نتانياهو، نخست

ها عليه ايران به  های مستقل از سوی قدرت دانست و خواهان برقراری تحريم »ناکافی«
 .ويژه در عرصه انرژی ايران شد

در همين حال رابرت گيتس وزير دفاع آمريکا جمعه در بروکسل گفت که ايران تا توليد 
 .نخستين بمب اتم يک تا سه سال ديگر زمان نياز دارد

ايران هشدار داده است که همه منافع آمريکا و کشورهای دخيل در يک حمله احتمالی به 
 .داند خود را هدفی بالقوه می

های زيادی در آن  ای که آمريکا و غرب منافع و پايگاه های خليج فارس، منطقه اميرنشين
اند که به هيچ کشوری برای حمله احتمالی به  های متعدد همواره تأکيد کرده دارند، در بيانيه

 .ايران اجازه عبور نخواهند داد

های خارج از کشور، سناريوی از پيش بازنده بود که به سرعت رنگ  جريان
پرسد و من با افتخار و  باخت، وقتی بازجو از من درباره جزييات شورا می

کرد و گاهی از اينکه  هايمان می گفتم؛ گاهی با من همراهی می صادقانه از تالش
های  شد، که تصميمات آگاهانه و تالش قدر محق هستيم عصبانی می ديد ما اين می

مستمر ما را مربوط به خط گيری از فالن گروه و فالن سازمان می دانست؛ هر 
چند گاهی خود فراموش می کردند که بر اساس قرارهای از پيش تعيين شده 

 . های خاص متصل گردد شورا بايد به جريان
به هر روی من از اتهام هر نوع ارتباط تبرئه شدم، اما به لحظه لحظه تالشم 

خورم و ايمان دارم؛ هيچ يک از اعضای  برای بازگشت به دانشگاه قسم می
اند و اين قصه تنها برای  شورا، هيچ نوع ارتباطی با هيچ جريان سياسی نداشته

 . داشتن دليلی برای دادن احکام سنگين بوده است
دانم جريان محروميت از تحصيل همچنان ادامه دارد و وزارت علوم در  نيک می

ها از  کنار و شانه به شانه وزارت محترم اطالعات مشغول خالی کردن دانشگاه
های اخير کارنامه کارشناسی  دانم همچون سال نيروهای متعهد و منتقد است، می

ارشد را ندادند و اخراج و تعليق رو به فزونی است؛ اما به شما عزيزانم، 
دهم از حق خود نگذريد، که حق تحصيل از اولين حقوق  خواهرانه پيشنهاد می

تمام قد در برابر اين حق کشی بايستيد تا زشتی و قبح اين عمل . انسانی ما است
 . در چشم مرتکبين نشکند و عادتی برای نسل های بعدی نشود

ما تالش کرديم، هر چند به دانشگاه بازنگشتيم اما اوين را دانشگاه کرديم؛ شما 
 .نيز تالش کنيد؛ که انسان تنها به تالش و اميد زنده است

 

تواند در وظايف مسئولين  جمهور نمى رئيس: اهللا جنتي آيت
 نظام دخالت كند

 :راديوفردا
نژاد از وى انتقاد  اى به محمود احمدى اهللا احمد جنتى، دبير شوراى نگهبان، در نامه آيت

تواند در مصاديق و جزئيات وظايف و اختيارات  جمهور نمى آرده و گفته است آه رئيس
 .مسئولين مختلف نظام دخالت آند

رئيس جمهور ايران روز هفدهم خردادماه در نامه اى به شوراى نگهبان گفته بود آه سه 
پذيرش  «، »الحاق موادى به قانون ساماندهى و حمايت از عرض و توليد مسكن«قانون 

و  »اى، مراآز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايى هاى فنى و حرفه دانشجو در آموزشكده
با قانون اساسى  »الحاق احكامى قانون بودجه بدون ترتيبات مقرر در قانون اساسى»

 »قانونگذارى در مسير منطبق با قانون اساسى«مغايرت دارد و خواستار آن شده بود آه 
 .انجام گيرد

اهللا جنتى در واآنشى به اين انتقاد رئيس جمهور گفته است آه بر اساس قانون، مرجع  آيت
تشخيص خالف شرع و يا خالف قانون اساسى بودن مصوبات مجلس شوراى اسالمى، 

پس از تشخيص اين شورا و طى مراحل نهايى، ساير مقامات و «شوراى نگهبان است، و 
 «.اى جز اجراى قانون و رعايت آن ندارند نهادها وظيفه

دبير شوراى نگهبان با ارائه توضيحاتى درباره مراحل بررسى قوانين مورد اعتراض 
دو مصوبه اول مجلس با نظر شوراى نگهبان اآنون به «رئيس دولت دهم، گفته است آه 
 «.باشند هاى ذيربط مكلف به اجراى آن مى عنوان قانون تلقى شده و دستگاه

قانون اساسى تأآيد  ١١٣اهللا جنتى همچنين با اشاره به تفسير شوراى نگهبان از اصل  آيت
قانون اساسى اين نيست آه رئيس جمهور محترم  ١١٣مستفاد ار اصل »آرده است آه 

 «.بتواند در مصاديق و جزئيات وظايف و اختيارات مسئولين مختلف نظام دخالت آند
جمهور   رئيس  رهبرى  از مقام  پس«: گويد قانون اساسى جمهورى اسالمى مى ١١٣اصل 
  مجريه  قوه  و رياست  اساسى  قانون  اجراى  و مسئوليت  آشور است  رسمى  مقام  ترين عالی

 «.دارد  شود، بر عهده  مربوط مى  رهبرى  مستقيمًا به  آه  را جز در امورى
نژاد به  اين نخستين بار نيست آه دبير شوراى نگهبان آه از هواداران دولت محمود احمدى

 .آند رود از عملكرد و اقدامات رئيس دولت دهم انتقاد مى شمار مى
ها  تكليف ماست که ضعف«: اهللا جنتى خطاب اوايل خردادماه خطاب به دولت گفته بود آيت

ناشى از احتمال سوء استفاده   انديشى  و خطرات را هم گوشزد آنيم، زمانى به دليل مصلحت
ها پرهيز آرديم و اين تذآرات را علنى  گران، از علنى آردن برخى انتقادها و گاليه  فتنه
 «گفتيم، ولى تا آى بايد در اين خصوص سكوت آرد؟ نمى

نژاد، آه از سوى  وى بدون نام بردن از اسفنديار رحيم مشايى، رئيس دفتر محمود احمدی
 هاى  وجود عناصرى در پست«: اصولگرايان زير انتقاد است گفته بود

آنند و مايلند آشور به  ها دخالت نا به جا مى سياسى آه با تفكراتى خاص، در عزل و نصب
 «.آمريكا نزديک شود، براى نظام خطرناک است

نژاد و مجلس پس از آن علنى شد  هاى اخير ميان شوراى نگهبان، دولت احمدى نگارى نامه
قانون اساسى در هفته اول خرداد با رئيس  ٩٠آه جمعى از اعضاى آميسيون اصل 

قانون دو ميليارد تومان تسهيالت براى قطار «جمهور ايران ديدار و از تأخير در ابالغ 
 .توسط دولت انتقاد آرده بودند »قانون حمايت از توليد مسكن»و نيز  »شهرى

امكان ابالغ اين دو قانون نبوده است «: رئيس دولت دهم در واآنش به اين انتقادها گفته بود
خود مجلس بدون توجه به قوانين باالدستى موارد فراوانى از قوانين را به تصويب ... و 

 «.رسانده آه همه آنها با مشكل مواجه است
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 گزارشات ويژه تصويري از اعتراضات ايرانيان در خارج از كشور

با تجمع در محوطٔه راه آهن مرکزی شهر جمعی از تظاهرکنندگان در حمايت از 
های شبانه مردم تهران از  مبارزات مردم ايران و خصوصا همصدايی با شعار

فراز بامهای شهر در شب گذشته، شروع به سر دادن شعارهای مرگ بر 
ديکتاتور، مرگ بر جمهوری اسالمی، زنده باد آزادی و برابری، مرگ بر اصل 

واليت فقيه و زندانی سياسی آزاد بايد گردد نمودند، در ادامه مراسم با پخش 
موزيک، اهدای يک تابلوی هنری از مبارزات ميليونی مردم آزاديخواه ايران در 

، به شهرداری هامبورگ برای نصب در تاالر شهرداری شهر هامبورگ ٨٨سال 
نمايندٔه شهرداری و تنی چند از اعضای فعال سياسی و اجتمأعی شهر   و سخنرانی

در پايان اين تظاهرات . هامبورگ در حمايت از مبارزات مردم ايران ادامه يافت
و تشکر سازمان دهندگان تظاهرات از " ای ايران"و راهپيمايی با پخش سرود 

 . کليه شرکت کنندگان اعم از چپ تا راست به پايان رسيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ساعت به طول انجاميد و شرکت کنندگان  ٢اين راهپيمايی و تظاهرات بيش از 
آنرا ايرانيان شهرهای هامبورگ و اطراف، جمعی از دانشجويان آلمانی، حاميان 

خرداد هامبورگ و افرادی از شهرهای ٢٢های دانشجويان  جنبش سبز، گروه
شهر   اطراف، انجمن حقوق بشر و دموکراسی هامبورگ، جمعيت مادران ايرانی

هامبورگ، حزب کمونيست کارگری و سازمانهای طرفدار پرچم شير و خورشيد 
نفر در بر  ١٠٠٠و ديگر سازمانها با جمعيتی در حدود ) احزاب سلطنت طلب(

 .گرفت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

اين آکسيون اعتراضی نماد زيبايی بود از اتحاد ايرانيان و ديگر مردم آزاده 
خارج کشور در حمايت از مبارزات شجاعانه مردم ايران، که از پيوندی عميق 

بين مبارزات ايرانيان داخل و خارج کشور حکايت دارد و طلوع صبح آزادی در 
 .ای نزديک را نويد ميدهد آينده

 

 : هامبورگ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 -اخبار روز 

تظاهراتی در شهر  ٢٠١٠ژوئن  ١٢روز شنبه برابر با : گزارش دريافتی 
اين تظاهرات به مناسبت سالگرد قيام ميليونی مردم . هامبورگ آلمان برپا گرديد

 بر پا شد، اعتراضاتی که در  ٨٨در تهران و ساير شهرها در خرداد 
های  سالٔه مردم ايران عليه جمهوری اسالمی بود و جلوه ٣٠واقع فوران خشم 

شکوهمندی از اراده و شجاعت در به ميدان آمدن ميليونها انسان برای تحقق 
هايشان و عقب راندن يک رژيم سرکوبگر و جنايتکار را به نمايش  خواسته
 .گذشت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
خرداد هامبورگ سازمان داده  ٢٢اين تظاهرات و راهپيمايی به فراخون گروه 

شده بود، راهپيمايان با حرکت از اطراف دانشگاه هامبورگ به سمت راه آهن 
مرکزی شهر و با عبور از مراکز، خيابانهای مهم و پر تجمع شهر و در نهايت 

در . تجمع در محوطٔه راه آهن مرکزی هامبورگ به راهپيمايی خود خاتمه دادند
با ) بيشتر به زبان آلمانی(طول مسير حرکت شعارهايی به زبان آلمانی و فارسی 

تاکيد بر حمايت از حقوق اوليه مردم چون دموکراسی و آزادی برای مردم ايران، 
آزادی برای کليه زندانيان سياسی کشور، لزوم آزادی مطبوعات، انديشه و عقايد 

متنوع سياسی، و اتحاد همه جانبه از طرف کليه مردم آزديخواه دنيا در حمايت از 
جنبش آزاديخواهی مردم ايران از زبان سازمان دهندگان تظاهرات و شرکت 

ها در حمايت از دانشجويان  کنندگان داده شد، و هم آوايی با سرود يار دبستانی بار
 .ای خاص بخشيد آزاديخواه کشور فضای شهر هامبورگ را جلوه



19 

 1389خرداد ماه   23

 : کلن
 اخبارروز

 : کپنهاگ
 خبارروزا
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 : آمستردام
 اخبار روز
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 :متن فارسی قطعنامه
 متحدانه مقاومت عليه ديکتاتوری را گسترش دهيم

 احمدی نژاد رييس جمهور مردم ايران نيست
ميليون ها نفر از  1388خرداد  22در . يک سال از کودتای انتخاباتی در ايران گذشت

در جمهوری اسالمی هيچ وقت . زنان و مردان در ايران به پای صندوق های رای رفتند
کانديداهای رياست جمهوری بايد از فيلتر شورای . انتخابات آزاد و عادالنه نبوده است

بيش از نيمی از جمعيت . نگهبان که بخشی از آنان توسط رهبر انتخاب می شوند بگذرند
با اعمال نظارت استصوابی و التزام به اعتقادات . ايران يعنی زنان حق کانديدا شدن ندارند

مشخص مذهبی امکان کانديداتوری برای اقليت های قومی، مذهبی و فرهنگی فراهم نمی 
ممنوعيت فعاليت احزاب و سازمان های اپوزوسيون عمال جايی برای کانديداتوری . باشد

 . رسانه های ملی عمال تريبون رسمی جناح غالب هستند.آن ها باقی نمی گذارد
سال، جايی برای آزادی  10روزنامه و نشريه تنها در مدت  120در کشوری با توقيف 

 .بيان و مطبوعات باقی نمانده است
خرداد تصميم گرفتند که دولت احمدی نژاد را  22با وجود اين شرايط مردم ايران در 

ميليون ها نفر به پای صندوق های رای رفتند و آقای موسوی را انتخاب . ساقط نمايند
محافل سپاهی و بسيجی با هدايت شخص رهبر به کودتای انتخاباتی دست زده به . نمودند

گونه ای که رهبری قبل از پايان مهلت قانونی اعتراض ساير کانديداها ، رياست جمهوری 
 .احمدی نژاد را تبريک گفته و موضوع انتخابات را مختومه اعالم نمودند

اين وقايع بيانگر اين موضوع است که مسولين تراز اول جمهوری اسالمی به قوانين 
 مصوبه خود نيز مقيد نسيتند

ميليون ها نفر به خيابان ها آمدند وبا شعار . اما برای مردم ايران اين تازه اول ماجرا بود
رای من کجاست و عدم مشروعيت رياست جمهوری احمدی نژاد را اعالم نمودند اما 

 .حکومت اعتراض مسالمت آميز مردم را با حداکثر خشونت پاسخ داد
ابعاد گسترده سرکوب در يک سال اخير توام با بی عدالتی، اجحاف، تبعيض و تحقير 

 سال گذشته، کشور را به مرحله انفجار رسانده است 30مردم ايران در 
نفر در يک سال گذشته دستگير و در شرايط غير انسانی زندان های  5000حدود 

حکومت با برپايی دادگاه های . جمهوری اسالمی مورد شکتجه قرار گرفته و تحقير شدند
نمايشی قصد دارد که زتدانيان را به توبه وادار نموده و مجبور به اعتراف در رسانه های 

 .تصويری نموده و قدر قدرتی خود را به نمايش گذارد
زندانی سياسی  5در ارديبهشت امسال . ساله دارد 30اعدام در جمهوری اسالمی سابقه ای 

 .اعدام شدند
 جنبش سبز زنده است

با وجود تمامی سرکوب ها حکومت قادر نشد که اعتراضات و فعاليت های مخالفين را 
سرکوب نمايد بلکه بر عکس مبارزه انتخاباتی برای يک کانديدا و رنگ سبز آن به عنوان 
يک سمبل به يک جنبش اعتراضی عليه کودتای انتخاباتی منجر شد و اکنون به يک جنبش 

 .اجتماعی با اهداف و سمبل های خود فراروييده است -سياسی
اکنون مهمترين مسئله در جنبش کثرت گرای سبز اين است که با وجود خواست ها و 

مطالبات متنوع در درون اين جنبش سقف خواست های حداقلی را مبنا قرار دهد تا بدين 
 . وسيله همبستگی مبارزاتی مردم ايران را تضمين نمايد

 :ما آرزو می کنيم که
جنبش سبز با وجود سرکوب ، ترور شخصيت ها و عوام فريبی های حکومت بتواند 

قدرتمند به راه خود ادامه دهد و با هوشياری از هر گونه دو دستگی در داخل و خارج 
 . جنبش جلوگيری نمايد و همچنين به اصل عدم خشونت در تمامی مسير مبارزه وفاداربماند

 برای آزادی، حقوق بشر و دموکراسی در ايران
ما در اين جا جمع شده ايم تا با ملت ايران اعالم همبستگی نماييم و صدای اعتراض خود 

را به حکومت جمهوری اسالمی در رابطه با پايمال کردن حقوق حقه ملت ايران با صدای 
 رسا اعالم نماييم

ما سرکوب بيرحمانه مردم ايران را با قاطعيت محکوم نموده و دولت آقای احمدی نژاد و 
 . شخص رهبر را مسول فجايع اين يک سال اخير می دانيم

 :ما خواهان آنيم
اعدام ها در ايران بايد بی درنگ متئقف گردد و يساط شکنجه و دادگاه های نمايشی بر  -1

 .چيده شود
به طور عاجل و بدون هيچگونه پيش شرطی تمامی زندانيان سياسی و عقيدتی آزاد بايد  -2

 .گردند
جمهوری اسالمی ايران بايد به اعالميه حقوق بشر و ميثاق های آن که خود نيز امضا  -3

 .نموده است در عمل پايبند باشد
آزادی بيان، اجتماعات، احزاب و سازمان ها و همچنين آزادی مطبوعات و رسانه های  -4

 .عمومی بدون قيد و شرط تضمين گردد و همچنين حقوق اساسی انسان ها بايد تامين گردد
سرکوب مردم توسط حکومت و ارگانهای حکومتی و شبه حکومتی بايد متوقف گردد و  -5

پرونده تمامی مسببين فجايع يکسال اخير در دادگاه های صالحه مورد بررسی قرار گرفته 
 .و مجرمين به سزای اعمال خود برسند

بديهی است .اما خواست اصلی جنبش سبز در ايران بر پايی انتخابات آزاد و عادالنه است
به عبارتی ديگر در انتخابات هر کسی . بدون اجرای موارد فوق چنين چيزی ممکن نيست

 . بايد يتواند کانديد گردد و هر حزب سياسی کانديدای خود را داشته باشد
اجازه بدهيد با هم عليه سرکوب مردم ايران مقاومتمان را گسترش دهيم و با همبستگی با 

 .مردم ايران در اين مبارزه حياتی سهم خود را در خارج از کشور ادا نماييم
 اتريش -جمعيت دفاع از حقوق مردم ايران

 تشکل سبز وين

 :وين
 

اتريش و تشکل سبز  –تظاهرات که به دعوت جمعيت دفاع از حقوق مردم ايران 
وين انجام شد با شرکت هموطنان ايرانی در وين و نيز پشتيبانی عفو بين الملل در 

 .برگزار شد) امنستی وين( وين 
در آغاز قطنامه به زبان آلمانی خوانده شد و پس از حرکت جمعيت و رسيدن آنها 
به سفارت جمهوری اسالمی، قطنامه هائی به زبان فارسی از طرف جمعيت دفاع 

سپس بطور . اتريش و تشکل سبز وين خوانده شد –از حقوق مردم ايران 
در پايان به اميد آزادی . به صندوقها ريخته شد «نه به احمدی نژاد»سبمليک رای 

زندانيان سياسی و اعالم همبستگی با آنها و مردم ايران در مبارزاتشان بادکنک 
 .هايی به رنگهای سبز، سفيد و قرمز به آسمان رها شد

 .تظاهرات با سرود ای ايران پايان يافت
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 :گوتنبرگ 
 اخبار روز

 : مونيخ



در سه هفتهء گذشته در سراسر کشور  »اعدام«تجربهء اجرای بيش از سی حکم 
و تجربهء سرکوب سازمان يافتهء تظاهرات اعتراضی امروز در سطح شهرهای 
بزرگ سراسر کشور و دستگيری های گسترده در مراکز آموزشی و خيابان ها 

خبر از آن می دهد که رژيم جمهوری اسالمی برای بقای خود به سرکوب سی و 
شايسته است هر کجا که هستيم و هر آندازه که می . يک ساله ادامه خواهد داد

اپوزيسيون . توانيم به مبارزه عليه رژيم ضد انسانی جمهوری اسالمی بپردازيم
مترقی ايران می تواند به سهم خود در خارج از مرزهای ايران پژواک صدای 

 در اين راستا ما . رسای جنبش نوين اعتراضی مردم بر عليه کليت نظام باشد
 

شنبه نوزدهم ژوئن از ساعت شانزده از ميدان پانتئون به سمت ميدان سنت ميشل 
در پاريس به راهپيمائی در اعتراض و افشای جمهوری اسالمی، دست خواهيم 

 . زد
 

 : ما مبانی فعاليت مشترک 
، توقف هر نوع شکنجه و آزادی بدون  »اعدام«مبارزه برای توقف فوری  -    

 ی زندانيان سياسی و عقيدتی؛  قيد و شرط کليه
دفاع از حقوق و خواسته های زنان، کارگران، دانشجويان، دانش آموزان و  -    

 ديگر اقشار مردم و پشتيبانی از مبارزاتشان؛ 
تالش برای ايجاد کميسيون حقيقت ياب جهت بررسی وضعيت زندانيان،  -    
گيری و مجازات  ها و ترورهای رژيم در داخل و خارج از کشور وپی» اعدام«

 عاملين و آمرين آن؛ 
به کمک وکال و حقوق (المللی  های بين تالش برای اعزام هيئت و يا هيئت -    

به منظور بررسی جنايات نظام ) سياسی-های فرهنگی دانان بدون مرز، شخصيت
 جمهوری اسالمی و وضعيت حقوق بشر در ايران؛ 

 ی نهادهای سرکوب رژيم؛  برچيدن کليه -    
ها، عقيدتی،  زن و مرد، مليت: رعايت و احترام به اصل برابرحقوقی -    

 مذهبی، فرهنگی و شهروندی؛ 
 جدايی دين از دولت؛  -    
های بدون قيد و شرط سياسی؛ آزادی انديشه و بيان، اجتماعات و  آزادی -    

 . تظاهرات، تشکل، تجمع، اعتصاب، احزاب و مطبوعات
با درود به کليه زندانيان در بند رژيم جنايت کار جمهوری اسالمی، با درود به 

سال حاکميت رژيم قرون وسطائی فرزندان، همسران و  ٣١خانواده هائی که در 
والدين خود را از دست داده اند، با درود به زنان ، کارگران ، کارمندان ، معلمان 

، دانش جويان و جوانانی که برای برابرحقوقی و عدالت اجتماعی مبارزه می 
کنند و به جمهوری اسالمی نشان داده اند که در تدارک سرنگونی اين رژيم 

 . هستند 
با درود به مبارزان آذری، بلوچ، ترکمن، کرد و عرب که تحت بدترين شرايط 
زندگی و عدم امنيت، به خاطر کوچکترين خواسته های خود، مجبور به هزينه 

 . گذاشتن از امنيت زندگی و جانی خود هستند
زنده باد آزادی، دمکراسی، جدائی دين از دولت و برابرحقوقی در تمامی زمينه 

 های اجتماعی 
 زنده باد همبستگی جهانی ايرانيان بر عليه رژيم جنايت کار جمهوری اسالمی 

 سرنگون باد جمهوری اسالمی ايران 
ها و تشکل های ايرانی درهمبستگی و پشتيبانی از مبارزات  همگامی افراد، کانون

انجمن دفاع از زندانيان سياسی و عقيدتی در : مردم ايران، در خارج از کشور
؛ جمعيت )کلن( کانون حمايت از مبارزات مردم ايران  -؛ تالش )پاريس(ايران 

؛ جمعيت کردهای مقيم )ماينس و ويسبادن(پشتيبانی از مبارزات مردم ايران 
؛ شورای )هلند(فرانسه؛ جمعی از فعالين سياسی و حقوق بشر و سازمان پرايم 

)هامبورگ(؛ شورای هماهنگی ايرانيان )لندن(همبستگی با مبارزات مردم ايران 
؛ شورای سوسياليست )اشتوتگارت(؛ شورای حمايت از مبارزات مردم ايران 

؛ کانون فرهنگی )برلن(؛ کانون پناهندگان سياسی ايران )هلند(های مسلمان 
؛ کميته )هانوفر(؛ کانون همبستگی و دفاع از مبارزات مردم ايران )هلند(ايرانيان 

؛ کميته دفاع از مبارزات مردم ايران )زوريخ(دفاع از مبارزات مردم ايران 
؛ کميته فعالين چپ )برلن(؛ کميته دفاع از زندانيان سياسی ايران )بروکسل(
 ) هامبورگ(

 
برای هماهنگی در راهپيمائی نوزدهم ژوئن در پاريس، با آدرس های زير می 

 : توانيد تماس بگيريد
info@hamgami.org  
adpoi@hotmail.fr  

 شنبه نوزدهم ژوئن، راهپيمائي مركزي همگامان در پاريس 
 

 : اخبار روز
زنان و مردان ايران سی و يک سال پيش، برای تحقق استقالل، آزادی، ايجاد 
امنيت اجتماعی، آزادی انديشه و بيان، برخوردارشدن از حق ايجاد نهاد های 

مستقل صنفی، فرهنگی، زنان، سياسی و اجتماعی و بهره مند شدن از کليه حقوق 
را خلق نمودند و ماشين نظام سلطنت موروثی  ۵٧شهروندی، انقالب عظيم بهمن 

پهلوی را درهم شکستند تا به بی عدالتی های سياسی، اقتصادی، فرهنگی و 
اجتماعی پايان دهند و مناسباتی آزاد، برابر و انسانی در جامعه ايران برقرار 

 . سازند
اما نه تنها آمال شان متحقق نشد بلکه حتی ابتدائی ترين حقوق شهرونديشان نيز 

لگد مال حاکميت قرون وسطائی مذهبی، تحت لوای نظام جمهوری اسالمی ايران 
سی و يک سال است که رژيم جمهوری اسالمی، ايران را به زندان و قتل . گرديد

سی ويک سال است که در جمهوری اسالمی . گاه دگرانديشان تبديل کرده است
زن و مرد ايرانی، از پير و جوان به جرم دگرآنديشی، آزادی خواهی و برابری 
. طلبی مورد اذيت و آزار، دستگيری و شکنجه، زندان و اعدام قرار می گيرند

سی و يک سال است که رژيم جمهوری اسالمی از ارتکاب هيچ جنايتی نسبت به 
تقلبات انتخاباتی در سال . مردم وجامعه ی سراسر ايران کوتاهی نکرده است

گذشته نيز نشان داد، آن جا که منافع کليت نظام مورد خطر جدی قرار گيرد، 
 . رژيم حتی به قواعد بازی ميان خودی ها نيز پای بند نيست

تجربه سی و يک سال حاکميت اين نظام قرون وسطائی بروشنی بيان گر اين 
واقعيت است که اين نظام اصالح پذير نيست و بواقع خود مانع اصلی بر سر راه 

. تحقق هرگونه گشايش، تحول و دگرگونی دموکراتيک سياسی واجتماعی است
برای مردم سراسر ايران راهی جز اين باقی نمانده است که با حضور گسترده 

ميليونی و حتی قربانی کردن امنيت، آسايش و جان خود، در سراسر ايران نشان 
دهند که آزادی، برابری و عدالت اجتماعی را می خواهند، جمهوری اسالمی را 

 . نمی خواهند و برچيدن آن را در دستور کار خود قرار داده اند
سرکوب اعتراضات گسترده و مسالمت آميز مردم، اذيت و آزار، دستگيری، 

زندان، تعدی، شکنجه، تجاوز به جان و شخصيت و کشتار زنان و مردان 
دگرآنديش، واکنشی است که رژيم جمهوری اسالمی بنا بر ماهيت خود در برابر 

اعتراضات مردم از خود نشان داده، هر روزه نشان می دهد و تا پايان عمر 
 . سياهش، نشان خواهد داد

در چنين شرايطی کوشش همگامان اين است که به باز کردن فضای دمکراتيک، 
اشکال جديد . روحيه آزاد آنديشی و آزاد منشی هر کجا که هستيم، دامن زنيم

همکاری و همآهنگی در فعاليت ها را، آزمايش و تجربه کرده و زمينه همکاری 
 . ها در دفاع از ميارزات مردم در خارج را گسترش دهيم

ما در پی آن هستيم که عناصر و نيروهای مترقی با حفظ استقالل فکری، با طرح 
آپوزيسيون . خواسته های مشترک خود در صحنه مبارزات فعاالنه شرکت کنند

مترقی ايران در خارج از کشور راهی ندارد، جز اين که با نشانه رفتن کليت 
نظام جمهوری اسالمی و با طرح روشن خواسته ها، به سهم خود در اين حرکت 

اگر در داخل ايران برای دگرآنديشان به علت خشونت بی . اعتراضی شرکت کند
حد و اندازه رژيم خطرات بيشماری وجود دارد تا نتوانند خواسته های خود را به 

روشنی بيان کنند، برای اپوزيسيون مترقی در خارج از کشور نه تنها اين 
محدوديت ها وجود ندارد، بلکه اين اپوزيسيون موظف است که هر چه روشن 

تر، به طرح اين خواسته ها پرداخته و صدای رسای شکوفائی و گسترش جنبش 
 . نوين اعتراضی مردم بر عليه کليت نظام باشد

تجربه ما و فعاليت های مشترک مان در ماه های گذشته دال بر آن است که می 
توان با نشان دادن روحيه حسن تفاهم و فرهنگ مدارا، با حرکت از مشترکات به 

شکل گيری جو زنده ی سياسی و تحرک مبارزاتی عليه کليت نظام جمهوری 
اسالمی، تفکر بازمانده از نظام های موروثی، ساختارهای فرد محوری و واليت 

 . مدار نيز مبارزه کرد
حرکت ما می تواند به عنوان يک تجربه عملی در خارج از مرز های ايران 

سرآغازی باشد برای همگامی های ضروری و ايجاد ارتباط در ميان کليه 
نيروهائی که هدف شان، پشتيبانی از مبارزات مردم، ارتقا و گسترش آن و عبور 

ازجمهوری اسالمی به سمت آزادی، برابرحقوقی، عدالت اجتماعی و جدائی و 
 . دولت، می باشد

ما از همهء ايرانيان صميمانه درخواست می کنيم که برای آينده ای بهتر و انسانی 
با ما، به صورت برابر حقوق، هم گام شوند تا مشترکا بتوانيم از مبارزات مردم 

ايران برای از ميان برداشتن رژيم جمهوری اسالمی، رسيدن به آزادی، 
 . برابرحقوقی، جدائی دين و دولت و عدالت اجتماعی پشتيبانی کنيم
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 مصاحبه ها، مقاالت

داده بودند و توسط ماموران نظامی از ماشين پايين کشيده شدند و به ماشين های 
 .مخصوص نگاهداری دستگيرشدگان انتقال يافتند

خبر از حضور قاضی صلواتی " روز"آن سو تر و در ميدان انقالب، خبرنگار 
 3که ساعت  "روز"به گفته خبرنگار . فروردين داده است 12در ابتدای خيابان 

 12به انقالب رفته بود، قاضي صلواتي به اتفاق چند لباس شخصی، سر خيابان 
 .فروردين در کنار يک ماشين پرشيا ايستاده بود

صبح اصال خبری  :گفته است" روز"در اين منطقه از تهران، يک شاهد عينی به 
خيابانها پاشيده بودند؛ خيابان انقالب که خصوصا   نبود و انگار گرد مرگ در

ماشين يگان ويژه در  20 حالت نيمه تعطيل داشت؛ اما حدود ساعت يازده، 
حدود . راشروع کردند  انقالب مستقر شدند و هلی کوپترها رفت و آمد  ميدان

به . ظهر ميدان انقالب پر از نيرو شد، حتی وسط ميدان و روی چمن ها هم بودند
 تدريج سرو کله مردم هم پيدا شد و تعداد جمعيت 

هرچه بيشتر از ميدان انقالب بطرف پارک دانشجو می رفتيم، . زيادتر شد
بيشتر می شد اما ماموران اجازه نميدادند بايستيم؛ ما هم به روی خودمان  جمعيت 

اما بعد از مدتی پياده روها ديگر  . نياورديم، تظاهر کرديم در حال گذر هستيم
جای سوزن انداختن نداشت و اتوبوس های بی آر تی هم پر از جمعيت از راه می 

ميدان انقالب پر از  –فاصله کالج  5حدود ساعت . رسيدند و مردم پياده می شدند
اتوبوس ها خارج . تمام محوطه مسدوده شده بود. مردم و نيروهای سرکوبگر بود

از ايستگاه می ايستادند ومردم راپياده می کردند و وقتی نيروی انتظامی و سپاه 
مرگ بر   به سه اتوبوس حمله کردند و شيشه ها راشکستند اولين شعارهای

 .ديکتاتور از داخل اتوبوس ها شنيده شد
خيابان بهبودی، مقابل دانشگاه تهران، طالقانی، ميدان آزادی و خيابان های 

مرکزی تهران، شاهد ضرب و شتم مردمی بود که هيچ شعاری سر نميدادند اما 
ماموران گارد ويژه با ضربات باتوم و در مواردی با استفاده از گاز اشک آور 

 .تالش داشتند مانع شکل گيری هسته اوليه برای هر گونه تجمعی شوند
از : گفته است "روز"يک شاهد عينی که برادرش روز گذشته بازداشت شده به 

سر خيابان مطهری تا چهار راه ولی عصر، ترافيک اتوبوس بود و مردم در 
از . من به چهارراه وليعصر رفتم. ضلع شمالی خيابان انقالب جمع شده بودند

می ديدم که مردم چگونه دوباره .ديدن آدم هايی که آمده بودند، حيرت کرده بودم
خودم ديدم که يک خانمی به ماموران می گفت شانس آورده ايد . روحيه می گيرند

 ...که ميرحسين گفته کاری نکنيم و
. در دانشگاه تهران و دانشگاه شريف اما اعتراض ها و درگيريها شديد تر بود
براساس ويدئو هايی که بر روی يوتيوب و برخی وب سايت ها قرار گرفته 

مرگ بر "، "يا حسين، ميرحسين"دانشجويان دانشگاه تهران با فرياد های 
. به برگزاری تجمع پرداختند" مرگ بر اين دولت مردم فريب"و " ديکتاتور

تجمعی که با يورش لباس شخصی ها و نيروهای حراست دانشگاه مواجه شده و 
 .بسياری از دانشجويان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند

ظهر در محوطه اين دانشگاه ١٢دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف اما از ساعت 
به سمت مسجد " يا حسين، ميرحسين"در حالی که شعار می دادند   تجمع کردند و

و در اصلی دانشگاه حرکت کردند تا به مردمی که در خيابان بودند، بپيوندند اما 
پس از ايجاد درگيری از . مامورين حراست دانشگاه مانع از خروج آنان شدند

از  .از سوی دانشجويان شنيده می شد" دروغگو"سوی نيروهای بسيج، فرياد 
 .تعداد بازداشت شدگان اين دانشگاه خبری در دست نيست

  
 در تهران  خرداد 22گزارش فرهاد رجبعلی از سالگرد 

فرهاد رجبعلی، روزنامه نگاری که ديروز در تهران حضور داشته و اوضاع 
قرار  "روز"تهران را از نزديک شاهد بوده در گزارشی که در اختيار سايت 

 :داده نوشته است
تعداد نيروهاي يگان ويژه ضد شورش و نيروهاي بسيجي بسيار گسترده و 

در خيابان های مرکزی تهران جايی وجود نداشت که ماموران  .چشمگير بود
حضور نداشته باشند و تمامی مدارس در مرکز تهران، مقر استقرار نيروهای 

آنطور که از شواهد آشكار بود نيروهاي امنيتي .لباس شخصی و بسيجی شده بود
پير و  .به دستوري، سختگيري در نهايت را در دستور آار خود قرار داده بودند

جوان و زن و مرد مورد شديدترين حمالت و ضربات باتوم و تيرهای ساچمه ای 
 قرار می گرفتند

از ساعت هاي اوليه بعد از ظهر پياده روهاي خيابان انقالب و خيابان هاي 
مغازه ها نيزبا شلوغي و . اطراف رفته رفته شلوغ و بر تعداد مردم افزوده شد

بعد از ظهر به دستور و هجوم نيروهاي انتظامي  16افزايش جمعيت در ساعت 
درب تمامي پاساژ هاي اطراف ميدان انقالب نيز به زور ماموران . بسته شدند
حجره داران پاساژي در ضلع شمال ميدان انقالب حاضر به بسته شدن . بسته شد

 مغازه هاي شان نشدند و مقاومت آردند آه با يورش ماموران و خرد شدن چند 

 صف كشي مردم و نيروهاي سركوبگر در برابرهم
 خرداددر سراسر کشور 22برگزاری سالگرد 

 فرشته قاضی
 
 

 روزآنالين
خرداد را با پيامک های وزارت  22مردم ايران سالگرد انتخابات مخدوش 

: مضمون آن چنين بود  اطالعات آغاز کردند؛پيامک های تهديد آميزی که
های بيگانه قرار گرفته ايد و برای آنها  شهروند گرامی، شما مورد فريب رسانه"

در صورت تکرار مجدد اين عمل از سوی شما بنابر قوانين . کنيد فعاليت می
کاری که وزارت اطالعات پيش از ". مجازات اسالمی با شما برخورد خواهد شد

د 22اين هم کرده بود اما اين بار هم باعث نشد تا معترضان به تقلب انتخاباتی 
در حاليکه در روزهای منتهی به سالگرد انتخابات .خرداد به خيابان نيايند

با ايجاد فضای امنيتی و  خرداد، دولت مستقر و نيروهای نظامی  22مخدوش 
تمام تالش خود را به کار بردند تا از حضور مردم معترض در خيابان   پادگانی

ها جلوگيری کنند، روز گذشته تهران و ساير شهرهای ايران، برای چندمين بار 
در يک ساله گذشته شاهد درگيريهای پراکنده ميان مردمی بود که خشم يکساله 

فرياد می زدند و نظاميانی که تالش داشتند " مرگ بر ديکتاتور"خود را با شعار 
 .مانع تجمع مردم شوند

خرداد همچون روزهای اوليه کودتا، يکصدا بر پشت بام ها  21مردمی که شب 
فرياد اهللا اکبر سرداده بودند ديروز با وجود فضای به شدت امنيتی تهران به 

خيابان ها آمدند و به گفته سردار رادان، جانشين فرمانده نيروی انتظامی ايران، 
بازداشت شدگانی که  .حضورشان چنان بود که تعدادی از آنها هم بازداشت شدند

رادان به عنوان مظنون از آنها ياد کرده اما توضيح نداده است آنها مظنون به چه 
حضور مردم و درگيری های پراکنده ديروز در حالی روی داد که .چيزی بودند

در پی عدم صدور مجوز از سوی وزارت کشور برای راهپيمايی، ميرحسين 
ساعاتی . موسوی و مهدی کروبی اعالم کرده بودند راهپيمايی برگزار نخواهد شد

بعد از اين اعالم، وب سايت کلمه که ديدگاههای ميرحسين موسوی را منتشر 
در اين شرايط حساس متوجه "ميکند از مردم و فعاالن جنبش سبز خواست که 

توطئه قدرت طلبان و خشونت طلبان باشند و کوچکترين فرصت و امکانی را 
برای آنها فراهم ننمايند تا با بهره گيری از آن به مقاصد شوم خود دست پيدا کنند 
و با استفاده از نيروهای تحت امر خود دست به خشونت زده و سپس به بهانه ی 

آن مردم بی دفاع را مورد تهاجم و کشتار و اسارت قرار دهند و به اين نکته 
 ".توجه کنند که دولت دراين برهه اساسا به حرکات راديکال نياز مبرم دارد

  
 حضور هوشمند مردم

ديروز تهران امنيتی ترين روز خود را طی " روز"به گزارش خبرنگاران 
ماههای گذشته پشت سر گذاشت و مملو از ماموران نظامی، گارد ويژه، نيروهای 

لباس شخصی و بسيجيانی بود که آمده بودند تا همچون يک سال گذشته، مردمی 
را سرکوب کنند که به دنبال رای خود بودند و به کشتار هموطنان خود اعتراض 
داشتند؛ در مقابل مردمی که عليرغم همه تهديدات به خيابان آمده بودند بی توجه 

مرگ بر ديکتاتور سر دادند  به حجم نيروهای نظامی، در نقاط مختلف شهرشعار 
و با ايجاد ترافيک شديد در خيابان ها، حضور خود را به رخ نيروهای امنيتی و 

 .نظامی کشيدند
از ميدان ونک حاکيست اين ميدان عصر روز گذشته از شدت " روز"گزارش 

براساس  .بود و هيچ تحرکی از سوی ماشين ها امکان پذير نبود ترافيک قفل شده 
يک سرهنگ نيروي انتظامي که به شدت عصبانی شده بود، در  اين گزارش، 

تمام چراغها را سبز آنيد اين ترافيک : خيابان ميرداماد پشت بي سيم فرياد ميزد
 !باز شود من ببينم چه کسی نمی رود تا ماشين او را آتش بزنم

مردم کامال رندانه توي : "در تهران نوشته است" روز"يکی از خبرنگاران 
خيابان ها بودند و راه می رفتند و مي خنديدند، پليس را عصباني ميكردند اما 

 ".نمي دادند و نظامی ها کامال عصباني وآفري بودند  بهانه
موتورسواران بسيجی نيز در دسته های چند نفره در نقاط مختلف شهر در 

حرکت بودند و ماشين های گارد ضد شورش و نيروی انتظامی به تعداد زياد در 
 .ميادين اصلی و کوچه های فرعی پارک شده بودند

. روی داد  به اين ترتيب بود که در اقصی نقاط شهر تهران درگيری های پراکنده
در ميدان ونک، مالصدرا و خيابان جردن درگيريهای پراکنده ای روی داد و 

و هو کردن نظاميانی پرداختند که " يا حسين، ميرحسين"مردم به سر دادن شعار 
بازداشت سه دختر  "روز"يکی از خبرنگاران . قصد متفرق کردن آنها را داشتند

 جوان را در ابتدای خيابان جردن تاييد کرده که در داخل ماشين فرياد اهللا اکبر سر
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خيابان هاي احمد آباد، وکيل آباد، ملک آباد، آزادي،  89خرداد  22روز 
آزادشهر، معلم، نخريسي و ميادين تقي آباد، فلکه پارک و اطراف همه دانشگاه 

هاي مشهد در محاصره کودتاچيان قرار داشت و حکومت نظامي اعالم نشده در 
 .اکثر نقاط مشهد حاکم بود

بنا به اين گزارش علي رغم حضور بسيار گسترده نيروهاي امنيتي، نظامي و 
انتظامي دولت کودتا در سطح شهر مشهد، سبزهاي مشهد به طور گسترده اي در 

 .اطراف دانشگاه فردوسي و پارک ملت اين شهر حاضر شدند
اين گزارش حاکيست نيروهاي سرکوبگر از هر گونه جمع شدن مردم جلوگيري 

با اين حال در برخي از مناطق پارک ملت مشهد تعدادي از سبزها . ميکردند
موفق به تشکيل تجمعات پراکنده و سر دادن شعارهايي در حمايت از جنبش سبز 

 .شدند که منجر به درگيري سرکوبگران با مردم شد
ميان   های پراکنده همچنين از اصفهان خبرهای تاييد نشده حکايت از درگيری

ها در خيابان مسجد سيد و چهارباغ  مردم و نيروهای گارد ويژه و لباس شخصی
 .اطراف دروازه دولت دارد

گزارش شده روز بيست و پنجم خرداد حاميان جنبش سبز ساعت  از شيرازنيز
 .هجده در بيت آيت اهللا دستغيب تجمع خواهند کرد

گفتنی است مردم شهرهای اصفهان، تبريز، مشهد، شيراز، اهواز و سنندج که 
شب گذشته همزمان با تهران، فرياد اهللا اکبر و شعارهايی در حمايت جنبش سبز 

خرداد با حضور گسترده ماموران  22سر دادند، از اولين ساعات بامداد روز 
 .رو شدند  به ها رو امنيتی در خيابان

 
 : زدايی از شيرين عبادی مشروعيت

 گيري در تلويزيون به بهانه نمايش گروگان
 شادی صدر

 
 
 

 :گويا نيوز
به فرشته قاضی که در سخت ترين روزهای زندگی عزيزترين کسانش، به فکر 

 عزيزان از دست رفته ديگران است
shadisadr@gmail.com 

خرداد،  ٢١شب  ٣٠و  ٢٠پخش اعترافات همسر شيرين عبادی در بخش خبری 
پرونده سازی های تلويزيون جمهوری اسالمی را درباره فعاالن سياسی و مدنی، 

اين اولين بار بود که غير از طرح ادعاهای سياسی، . وارد فاز جديدی کرد
تلويزيون وارد مسائل خصوصی و خانوادگی سوژه مورد نظر خود شده و 

اطالعاتی را منتشر کرده که سابقه طرح قبلی در روزنامه هايی مثل کيهان يا 
گروه زيادی از نويسندگان و فعاالن . سايتهايی مثل فارس و رجانيوز نداشته است

سياسی معتقدند که اين فيلم هم مثل ساير فيلمهايی از اين دست، تاثيری بر 
مخاطبان نداشته، کسی ديگر اينگونه تبليغات را باور نمی کند و اهميتی به آن 

اما من در اين نوشتار کوتاه برآنم داليل خود را برای . نمی دهند و می گذرند
اينکه چنين تبليغاتی را، و به خصوص فيلمی را که درباره شيرين عبادی ساخته 

و به نمايش در آمد، موثر می دانم، بيان کنم و در نهايت، راهی را که برای خنثی 
  .سازی يا کاهش تاثيرات چنين تبليغاتی مفيد می دانم ارائه دهم

پيش از هر استداللی در تاثير يا بی تاثيری چنين فيلمهايی بايد بدانيم که هدف 
سازندگان و پخش کنندگان آن چيست؟ آيا هدفشان باوراندن موضوعی به مخاطب 

است يا ايجاد ترديد نسبت به موضوعی؟ از نظر من، مهمترين هدف اينگونه 
از فعاالن مدنی و سياسی است که از راه ايجاد " مشروعيت زدايی"تبليغات، 

لزومی ندارد همه مخاطبان ميليونی تلويزيون، يا حتی . ترديد صورت می گيرد
آنهايی که برنامه را نديده اند و وصفش را از ديگران شنيده اند، صد در صد 

مهم اين است که اين تبليغات، مشروعيت آن . ادعاهای مطرح شده را باور کنند
فعال مدنی را مورد ترديد يا حداقل مورد مناقشه قرار می دهد و در عين حال، 

در عرض ده دقيقه، بدون هزينه فراوان، استداللهايی يکسان، برای ميليونها نفری 
که به هر دليل، طرفدار دولت احمدی نژاد يا سياستهای حاکم هستند فراهم می کند 

تا در بحثهايشان، در تاکسی، در کوچه و بازار و همينطور در فضای اينترنت، 
ترديد درباره : خوراک داشته باشند و بذر ترديد را بيشتر و عميق تر بکارند

. صداقت نسبت به آرمانها و استقالل فعاالن مدنی از احزاب سياسی و دولت ها
سربازان "در واقع اين شکلی از يک کالس توجيهی کم هزينه است که برای 

در واقع مساله اساسا باور کردن مطلق . گذاشته می شود) ١" (گمنام امام زمان
 چنين تبليغاتی نيست بلکه مساله، ايجاد شک درباره يک فعال مدنی و از طريق 

بسته شدن مغازه هاي .شيشه و لوازم آنها مجبور به تعطيلي حجره هاي شان شدند
 خيابان انقالب از ميدان فردوسي تا تقاطع توحيد، حضور معترضان

اما نيروهاي امنيتي با . به نتيجه انتخابات و طرفداران جنبش سبز چشمگيرتر شد
نصب نرده هاي آهنين در تقاطع هاي خيابان انقالب مانع رفت و آمد عابران می 

در خيابان .شدند و مردم را به آوچه و خيابان هاي اطراف هدايت مي آردند
آزادي از تقاطع ميدان توحيد به سمت ميدان آزادي عمال تمام راه مسدود و هيچ 

اما خطوط .عابري حق حرآت به سمت دانشگاه شريف و ميدان آزادي را نداشت
تي از موارد دسترسي آسان مردم به نقاط مختلف خيابان انقالب بود آه .آر.بي

آنان به ناچار چندين بار طول خيابان انقالب را با اتوبوس هاي شرآت واحد طي 
معترضان به نتايج انتخابات در اتوبوس ها . مي آردند و در رفت و برگشت بودند

مبهوت به انبوه ماموران امنيتي و يگان ويژه خيره مي شدند و گاه با ديدن صحنه 
دستگيري شروع به اعتراض و شعار دادن از داخل اتوبوس مي آردند آه اين 
امر موجب يورش ماموران به چند دستگاه اتوبوس شد آه تعدادي نيز در اين 

ماموران در نتيجه استفاده بيش از حد جمعيت از خطوط .جريان دستگير شدند
مجبور به بستن ايستگاه هاي  17تي به ناچار در ساعت .آر.حمل و نقل شهري بي

چهار راه وليعصر، وصال شيرازي و ميدان انقالب شدند تا مانع رفت و برگشت 
تمامي مسيرهاي منتهي به خيابان  19همچنين از ساعت . مردم با اتوبوس شوند

انقالب مسدود و از ورود خودرو از چهار راه وليعصر به سمت ميدان انقالب 
 .جلوگيري شد

به دليل ممانعت ها و در پي آن مقاومت :رجبعلی در ادامه اين گزارش می نويسد
. هاي مردمي تعداد بسياري مورد ضرب شتم واقع شده و ده ها تن دستگيرشدند

ده . اوج دستگيري ها در اطراف ميدان انقالب و روبروي دانشگاه تهران بود
نيروي انتظامي در ضلع جنوبي ميدان انقالب مستقر بوده و " ون"دستگاه خودرو 

در بين دستگيرشدگان . دستگيرشدگان را به محل هاي نامعلومي منتقل مي آردند
تعداد زيادي دختر جوان ديده مي شدند آه توسط نيروي انتظامي دستگير شده 

ميدان های امام حسين و وليعصر تهران نيز همانند ميدان انقالب مملو از . بودند
 .نيروهاي امنيتي بود اما رفت و آمد عمومی در اين ميادين عادی بود

نيروهاي لباس شخصي دو پايگاه مقداد در خيابان آزادي و همچنين دبستان 
دخترانه قدس در ضلع شرقي دانشگاه تهران را پايگاه اصلي و بازداشتگاه موقت 
آرده بودند و بسياري از دستگيرشدگان توسط نيروهاي امنيتي و لباس شخصي 

يك زن و مرد جوان در حضور عابران به شدت . به اين مكان ها منتقل شدند
يك بسيجي آه از دست زدن به زن جوان ابايي . مورد ضرب و شتم قرار گرفتند

نداشت با نشستن بر روي دختر و پسر جوان در محوطه مدرسه قدس زن جوان 
 .را همچنان مورد ضرب و شتم قرار مي داد

دست به تجمع در  16ده ها تن از دانشجويان دانشگاه تهران نيز در حوالي ساعت 
آنار درب جنوبي دانشگاه تهران زدند آه با دخالت حراست دانشگاه پراآنده 

تعدادي از دانشجويان با در دست داشتن پارچه هاي سبز رنگ در آنار . شدند
نرده هاي دانشگاه با سر دادن شعار خواستار پيوستن مردم به جمع آنان شدند آه 
ماموران امنيتي و نيز حراست دانشگاه آنان را مورد ضرب و شتم قرار داده و 

پليس ضد شورش نيز . مجبور به ترك محوطه درب اصلي دانشگاه آردند
بالفاصله اتوبوس هايي را جلوي در اصلي و روبروي محوطه دانشگاه تهران 

از نكات قابل توجه در تدابير .قرار داد تا از تجمع در اين منطقه جلوگيري شود
امروز نيروي انتظامي، تجهيز اآثريت ماموران به ماسك شيميايي بود آه در 

نيروهاي بسيجي نيز با حمل اسلحه اي جديد و غول پيكر . صحنه حضور داشتند
تعدادي از آنها نيز با پوششي تمام قد مشكي  .مردم را تهديد به شليك مي آردند

رنگ و نقابهاي سياه رنگ بر صورت، باتوم ها را درهوا مي چرخاندند و سوار 
درگيري و تشنج در .بر موتورسيكلت سعي در ايجاد رعب و وحشت داشتند

 .ادامه داشت 21خيابان هاي مرآزي تهران تا ساعت 
  

 بازداشت دهها تن و درگيری در شهرهای مختلف
شاهد عينی اعتراضات پراکنده ودرگيری در اطراف پارک ملت   به گزارش يک

و دانشگاه فردوسی مشهد هم رخ داده و تعداد از مردم نيز دستگير شده اند اما 
اگر چه يکی . اطالعات دقيقی درمورد تعداد افراد دستگير شده در دست نيست

ديگر از شاهدان عينی از دستگيری حداقل ده تن در پارک ملت مشهد خبر داده 
صبح دانشگاه های مشهد از جمله  ١١تا  ١٠از ساعت : "وی به کمپين گفته. است

دانشگاه های فردوسی، آزاد، سجادو پيام نور مشهد شاهد حضور گسترده 
 ".نيروهای پليس و لباس شخصی ها بود

اين نيروها از تجمع دانشجويان جلوگيری می کردند و خود وی شاهد  او گفته  
 .درگيری بين دانشجويان و نيروهای پليس بوده است

در مشهد فضاي اين شهر در سالگرد کودتاي انتخاباتي به شدت امنيتي و شبيه به 
 سايت ندای سبز آزادی گزارش داده است که در .حکومت نظامي اعالم نشده بود



27 

 1389خرداد ماه    23

اعمال فشار بر اعضای خانواده، غير از ساکت کردن فعال مورد نظر، : فعاليتها
تهيه و تدارک مواد الزم برای سناريوهای احتمالی، ترس فراوانی نيز ميان خود 

اعضای خانواده که اغلب غيرسياسی و ناآشنا به قواعد مواجهه با جمهوری 
آنها نخستين کسانی هستند که براساس خواسته . اسالمی اند ايجاد می کند

بازجويان يا عوامل امنيتی، از فعال مورد نظر می خواهند درباره اين فشارها 
بازجويان می شوند تا به فعال " پيغامبران"آنها بهترين و موثرترين  .سخن نگويد

مورد نظر بگويند به محض اينکه دهان بگشايد، فشارها افزايش خواهد يافت يا 
اين ترس، . حتی بدتر از اين، اعضای خانواده زندانی و يا کشته خواهند شد

شجاع ترين انسانها را از پا و از کار می اندازد زيرا انسانهای شجاع، زندگی 
خود را هزينه می کنند تا زندگی ديگران را نجات دهند نه اينکه زندگی 

با اين همه، تا زمانی که اين بازی، تنها . عزيزترين کسانشان را به خطر بيندازند
بين آن فعال و خانواده اش از يکسو و نيروهای امنيتی جمهوری اسالمی از سوی 

ديگر، به عنوان يک امر خصوصی در جريان است، معلوم است که زور چه 
به محض اينکه با انداختن . کسی می چربد و نبرد تا چه حد نابرابر خواهد بود

نورافکن بر موضوع، امر خصوصی را به امر عمومی تبديل کنيم، در واقع 
افکار عمومی را پشت خانواده قرار داده ايم که اگرچه جمهوری اسالمی همواره 
خود را به آن بی اعتنا نشان می دهد، اما تجربه ساليان سال نشان داده که همواره 

به خصوص که موضوع، نه خود آن فعال که گفته می : برايش مهم بوده است
شود البد کاری کرده و خصومتی با نظام دارد، که خانواده بی گناه و بی ارتباط 

می دانم که بسيار . تنهايی نمی توان به جنگ يک دستگاه امنيتی رفت. اوست
سخت است در حالی که عزيزترين کسانت تحت فشارند و تو می ترسی با علنی 
کردن موضوع، آنها تهديدهای نهايی شان را عملی کنند، درباره مساله افشاگری 

قانون حق . کنی اما نبايد از ياد برد که اين، نوعی حق السکوت بگيری است
. تو همواره بايد باج بدهی اما اين چاه، هيچگاه ته ندارد: السکوت بگير اين است

بنابراين بسيار مهم است که با اعالم علنی موضوع فشارها بر خانواده ها و اين 
موضوع که فشارهای يادشده، تاثيری در خاموش کردنمان نخواهد داشت، 

اين موضع که . ابزاری را که به نظر می رسد کارايی دارد، ناکارا و خنثی کنيم
قرار نيست در خارج از مرزهای ايران هم با ابزار فشار بر خانواده هايمان، ما 
را وادار به پذيرش قواعد خودساخته و خودسانسوری کنيد، بارها و بارها و در 

 .هر مصاحبه و مناسبتی تکرار شود
عمل جمعی پيرامون اعمال فشار بر خانواده های فعاالن به عنوان يکی از  .٢

موضوع وارد آوردن فشار بر خانواده فعاالن سياسی و مدنی، : روشهای سرکوب
اعتراف گيری از آنان يا استفاده از آنان برای ساکت کردن و منفعل کردن 

برعکس، به سان شتری که دير يا زود، می . فعاالن، يک موضوع شخصی نيست
تواند در خانه همه بخوابد، يک معضل جمعی است که تنها وقتی وجه جمعی آن 

درست مثل . را به عنوان يک روش سرکوب ببينيم، می توانيم با آن مبارزه کنيم
درست است که در وهله اول، اين شخص : زمانی که فعالی را به زندان می برند

آن فعال است که زندانی شده ولی برای همه ما بديهی است که مساله او، مساله 
اينجا هم از فشار بر خانواده ها، به عنوان ابزار ديگری از سرکوب  .همه ماست

به همين دليل نبايد موضوع . و خاموش کردن صداهای اعتراضی استفاده می کنند
را بين آن شخص و خانواده اش از يک سو و جمهوری اسالمی از سوی ديگر 

بسياری از فعالترين های ديروزمان، امروز ساکت و نظاره گرند بی آن . ببينيم
قضيه را که نيک . که زندانی باشند يا حتی در چارچوب مرزهای ايران باشند

عزيزی، عضوی از خانواده يا حتی : بنگری، می بينی که گروگانی وجود دارد
را به عنوان يک ) ٢"(گروگان گيری"بايد موضوع . مالی که به وثيقه رفته است

روش سرکوب مدام و مدام مطرح کرد، در کنار خواست آزادی زندانيان سياسی، 
خواست توقف فشار بر خانواده فعاالن مدنی را هم گذاشت و از تمامی رسانه ها 

 .و تريبونهای ممکن، در اين راه استفاده کرد
 :پانوشت ها

برای اولين بار، ايت اهللا خمينی اين اصطالح را در توصيف ماموران وزارت  .١
اما امروز به نظر می رسد اين فقط ماموران اطالعات . اطالعات به کار برد

نيستند که به شکل ناشناخته، وظيفه حفظ نظام جمهوری اسالمی را بر عهده 
به اين معنا، سربازان گمنام امام زمان را در توصيف همه کسانی به کار . دارند

برده ام که به هر دليلی، سازمانی يا غير سازمانی، از تحکيم پايه های جمهوری 
 .اسالمی منتفع می شوند و هم خود را بر آن گذاشته اند

اين اصطالح را از فاطمه شمس وام گرفته ام که در مورد خواهر جوانش که  .٢
او امروز نيز، با . بدون داشتن هيچ فعاليت سياسی بازداشت شده بود به کار برد

نامزد خواهرش، عبداهللا يوسف زادگان : وجود آزادی خواهرش، گروگانی دارد
روز است در انفرادی حبس شده است تنها به دليل اينکه ماموران امنيتی  ٩٠که 

نتوانسته اند خود فاطمه شمس را که دانشجوی دکترا در آکسفورد است، دستگير 
 .کنند

مساله، . آن، مشروعيت زدايی از او و همه پيشينه و فعاليتهای متصل به اوست
با اين .مخدوش کردن باور عمومی درباره يک فعال شناخته شده و خوشنام است

مقدمه، به باور من فيلمی که درباره شيرين عبادی ساخته شده بود، يکی از 
و درست به همين دليل فکر می کنم بايد . تاثيرگذارترين ها در نوع خود بود

ضمن به رسميت شناختن اثر آن، برای خنثی کردن چنين تبليغاتی، فکر کرد، نه 
اينکه از کنار آن به سادگی گذشت با خيال اينکه مخاطبان آن هم به همين سادگی 

و اما ويژگی هايی که به نظرم ميزان تاثيرگذاری اين فيلم را باال برده . می گذرند
  :است؛ به طور خالصه توضيح می دهم

اين فيلم، غير از طرح ادعاهای سياسی معمول و کليشه ای، وارد مسائل  .١
خصوصی و خانوادگی شده بود که برعکس مسائل سياسی که برای قشری خاص 

جذاب است، برای همگان جذابيت دارد و باز برعکس مسائل سياسی که عينيت 
چندانی ندارد، ذهن همه از زن خانه دار روستايی تا فالن فعال سياسی پايتخت 

شنيدن چنين حرفهايی از زبان همسر شيرين . نشين ناراضی را درگير می کند
ساله زندگی اش و پدر دو فرزندش، نه در فضای زندان بلکه  ٣۵عبادی، شريک 

آن را صد ) بخوانيد ايجاد ترديد(در فضای آرام يک خانه، ميزان باور پذيری 
از ياد نبريم که زندگی خصوصی شخصيتها و چهره ها در هر . چندان می کند

در . جای دنيا، يکی از جذاب ترين موضوعات برای مخاطبان رسانه هاست
مقابل مقياس ميليونی و پهناوری جغرافيايی فراگيری مخاطبان تلويزيون، مگر 
چند نفر خواننده برخی از سايتهای سياسی هستند که در آن دوستان و نزديکان 

شيرين عبادی، آن هم پس از پخش فيلم و نه در يک سال گذشته، اعالم کرده اند 
است، زمانی که پس از زندانی کردن و شکنجه همسر  ٨٨که فيلم، مربوط به تير 

واقعيت اين است که ! عبادی، او را به اجبار، در مقابل دوربين نشانده اند؟
واقعيات پشت پرده اين فيلم، که بسيار ديرهنگام و تنها پس از پخش آن بيان شد، 
عمده مخاطبش اتفاقا همانهايی هستند که نه تنها دسترسی به اينترنت آزاد دارند، 

بلکه سايتهای سياسی را می خوانند و اتفاقا همانهايی هستند که حتی بدون دانستن 
  !پشت پرده اين فيلم، محتويات آن را باور نمی کردند

سازندگان فيلم، به خوبی از حساسيتها و کليشه های يک جامعه مردساالر،  .٢
در . آگاهی داشته اند و درست براساس آنها، سناريوی خود را تنظيم کرده اند

باورهای مردساالر، زن قدرتمندی که حضور اجتماعی و سياسی فعالی دارد، در 
است و چون مردساالری، تصويرديگری از " مرد"زندگی خانوادگی خود 

خانواده، غير از خانواده مردساالر ندارد، در اين کليشه ها، آن که قدرتمندتر 
است، رييس و ساالر خانه است و از آنجايی که خانواده تشکيل می شود از يک 

رييس و عده ای مرئوس، اگر زن خانواده آنقدر قوی باشد که نتوان مرئوس بودن 
کليشه ديگری که مردساالران آن را مدام . را به او نسبت داد، حتما رييس است

مدافعان (بازتوليد می کنند اين است که زنان فعال، و به خصوص فمينيستها 
، خشن هستند و زندگی خانوادگی پرتنشی دارند و مردانشان را )حقوق زنان

مجبور می کنند بروند دفترخانه و حق طالق و خروج از کشور، که حقوق اوليه 
کليشه ديگر، اين . انسانی است که قوانين ايران از زنان گرفته است، به آنان بدهند

است که همه زنهايی که سخنرانان خوبی هستند، اهل جدل اند و در پاسخ 
سئواالت سخت، در نمی مانند بلکه جواب می دهند، رگه هايی از ديوانگی يا عدم 

می " مادر فوالد زره"يا " فاطمه اره"کليشه ای که با عنوان  .تعادل روانی دارند
چه خوشمان بيايد و چه نيايد، . شناسيم نيز در اين مستند بازتوليد شده است

عليرغم همه شعارهايی که داده ايم و می دهيم، مردساالری يک باور عمومی و 
اين فيلم بر بستر . قوی در جامعه ايران است و مدافعان سرسختی هم دارد

فرهنگ ضد زن جامعه سوار می شود و به سادگی، و بدون هيچ مانعی تا عمق 
 .آن حرکت می کند

سازندگان اين فيلم که می تواند آنها را شاگردان به حق گوبلز دانست در پهلو  .٣
زدن تبليغاتشان به تبليغات دوران فاشيسم، تمامی ادعاهای خودساخته شان را 

مستند کرده اند به صحبتهای قيچی شده و دستکاری شده شيرين عبادی يا 
اين کار اگرچه کامال از بی طرفی . اعترافات به زور گرفته شده از همسر او

مستندسازی و روزنامه نگاری به دور است اما در چارچوب پروپاگاندای 
دولتهای توتاليتر، به خصوص برای مخاطبان تک منبعی، يعنی مخاطبانی که 
تنها اطالعات و اخبار را از منابع دولتی و به وجود تلويزيون می گيرند، کل 

  .قضيه را باورپذيرتر می کند
همانطور که در ابتدای نوشتار آوردم، با پخش فيلم درباره شيرين عبادی، مرحله 

تازه ای در سناريو سازی به قصد مشروعيت زدايی از فعاالن مدنی آغاز شده 
در شرايطی که طرف مقابل از مخاطبان ميليونی : سئوال اين است. است

اين . برخوردار است، چگونه می توان اين روند تازه را متوقف يا خنثی ساخت
دو روش هم زمان به ذهن من می رسد اما قطعا تنها روشها و احتماال بهترين 

 :روشها نيستند
 علنی کردن فشارهای امنيتی بر خانواده، اعالم موضع صريح درباره تداوم  .١



28 

 1389خرداد ماه    23

يابی و مديريت سياسی نوين و موثر است که بتواند متناسب با  جنبش به سازمان
های اجتماعی، بستر مناسبی برای برگزاری  سطح مطالبات و موقعيت نارضايتی

از اين رو ترويج آگاهی . يک انتخابات آزاد، عادالنه و سالم در کشور مهيا سازد
های اجتماعی و ايجاد طرح و برنامه سياسی  گيری حداکثری از جنبش و بهره

مستقل و کسب مديريت جمعی و دمکراتيک تنها راه غلبه بر موانع نهادهای 
بنابر اين، با توجه به ذات . شود فرادست و سرکوبگر حکومتی نشخيض داده می

های حقيقی حکومت و ماهيت بسته و  دينی، خشن و نامتعارف شخصيت
رسد که جنبش  های فرادست حقوقی آن، بعيد به نظر می ناپذير ارگان انعطاف

شناسی و غلبه بر موانع موجود و تجهيز هوشيارانه خود به مسائل ياد  بدون آسيب
گير در جهت تغييرات ساختاری و محقق ساختن مطالبات  شده، موفقيتی چشم

 . شهروندی بدست آورد
های اساسی  های زنان و جوانان گام هر چند که در اين يک سال به همت فداکاری

 . و مهمی به جلو برداشته شده است
 

 رهبران ايدئولوژيک 
 

جنبش همواره “ رهبران معنوی”اين موضوع از آن جهت دارای اهميت است که 
موقعيت و برنامه خود را در کادر سياسی و حقوقی نظام بسته به تعريف 

ها با رجعت مداوم مخاطبين خود به الگوهای دهه اوِل انقالب، بسيار  آن. اند نشسته
ها و مطالبات دمکراتيک جامعه جوان و  ای به نيازمندی مهجور و حاشيه

از همين روست که آنان همواره . اند اند و پاسخ داده امروزين ايران نظر افکنده
يابی مستقل جنبش و تغييرات ساختاری مورد لزوم جامعه  تمايلی چندان به تشکل

فقيه به مثابه عنصر  ها از نقش ولی گيری دهند و در موضع از خود نشان نمی
درست به همين علت نيز تاکنون توفيقی . برند اصلی بحران در کشور نامی نمی

اند، متناسب با سطح انتظارات و مبارزات جاری و ساری زنان و جوانان،  نيافته
 . ريزی کنند مديريت کالن و نوينی را برنامه

همواره از راديکاليسم و سکوالريزه شدن جنبش در هراس “ رهبران”اين 
داری  گی و ميدان نتايج حاصله از اين طرز نگرش، منجر به چيره. اند بوده

رهبران ”. حکومت استبدادی، و سلب اعتماد جامعه از چنين مديريتی خواهد شد
جنبش بنابر وابستگی ايدئولوژيک خود به نظام، همواره بين جامعه “ معنوی
از همين رو تاکنون . اند وار و انديشه متعلق به جامعه مدنی گرفتار بوده توده

خصلت و ذات . اند هدايت موثر و دمکراتيک جنبش را برعهده گيرند توفيق نيافته
تواند به تنهايی توجيه کننده اين موضوع باشد و ضعف  استبدادی حکومت نير نمی

توان به پايگاه اجتماعی  بنابر اين نمی. ای و مديريتی آنان را مستتر دارد انديشه
وار  يابی و سطح رشديافتگی آن، همانند جامعه توده اين جنبش با توجه به هويت

رفتار کرد و از پذيرش يک آرايش جديد با ساز و کارهای مديريت شده شانه 
 . خالی نمود

هدايت جنبش . جنبش نوين نيازمند رهبری نوين، برنامه و سياست نوين است
 . اجتماعی بدون طرح، برنامه و نقشه رهنما محکوم به شکست است

در حوزه وظيفه و مسئوليت بسياری از مردم تعهد شهروندی را به جای 
اند، مطالبات خود  های ويژه پا به خيابان گذارده  اند، به دفعات و به مناسبت آورده

فقيه را آماج اصلی  اند، ولی را در غالب شعارهای ساختارشکن اعالم داشته
مثابه عنصر   اند، وی و ساختار حقوقی حکومت را به حمالت خود قرار داده

اند و با صراحت و روشنی  اصلی بحران در کشور به جهانيان معرفی کرده
 . اند خواستار به برگزاری رفراندوم برای تعيين نظام سياسی در کشور شده

آفرين در مقابل سرکوب عريان قوای دولتی  زنان و جوانان شجاعانه و غرور
آنان اراده مصمم خود را در . اند اند و از ميادين خونين پای به عقب ننهاده ايستاده

برای آن هزينه پرداخت . اند کسب آزادی و تعيين سرنوشت به جهانيان نشان داده
های  محکوميت. اند مورد تجاوز و شکنجه قرار گرفته. اند اند، باتوم خورده کرده

اند و باالخره جان خويش را نثار استقرار آزادی و  سنگين را به جان خريده
 ١٣٨٨خرداد  ٢٢اکنون با گذشت يک سال از . اند دمکراسی در کشور کرده

از همين رو . روی ما قرار گرفته است تجارب بسياری از مشاهدات پيش
اند که،  در مقابل اين سوال بزرگ افکار عمومی قرار گرفته“ رهبران معنوی ”

خواهی جاری، کدام يک را  بين حکومت اسالمی موجود و جنبش دمکراسی
“ جنبش سبز”گزينند و اساسًا چه الگويی از برنامه و مديريت سياسی به  برمی

 . دهند ارائه می
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 : اخبار روز

مّلت ايران در آستانه بيست و دوم خرداد، روز نمايش انتخاباتی قرار گرفته 
خرداد سال گذشته بدينسو، جهان و بشريت ترقيخواه، شاهده وقوع  ٢٢است، از 

جنبش فراگير، مطالباتی و خودبنياد در ايران بوده است که با تقلب انتخاباتی و 
ای در بلندای عمر  سابقه های درونی نظام به اوج و شکوفايی کم تشديد تنش

 . حکومت اسالمی رسيده است
گی پرشکوه  سال ايستاده خواهانه مّلت ايران در طی يک جنبش اعتراض و آزادی

و شجاعانه در مقابل سرکوب و خودکامگی، سيمای نوينی از مطالبات 
آميز نزد جهانيان از خود به نمايش گزارده است که در چند  دمکراتيک و مسالمت
 . نظير بوده است دهه معاصر جهان کم

 ای عنصر اصلی بحران  علی خامنه
اين جنبش در شرايطی به اوج اعتبار و مقبوليت فراروييد که سران نظام شاهد 

از . ها و کاهش مداوم پايگاه اجتماعی خويش بودند رشد روزافزون نارضايتی
در وحشت از اوج و گسترش  ١٣٨٨خرداد  ٢٩ای در  اينرو علی خامنه

جويانه با  اعتراضات خيابانی و پيامدهای ناشی از آن، رويکرد خونين مقابله
خواهی مردم را برگزيد و سپس با تکيه بر اراده نهادهای اطالعاتی  جنبش آزادی

هان نظامی و انتظامی، معترضيِن مدنی و خيابانی را  و قضايی، همراه با فرمانده
او طی هشت ماه به دفعات با گسيل نيروهای سرکوبگر، فرمان . محارب نام نهاد

ها صادر  ريختن خون زنان و جوانان معترض و آزاده را بر سنگفرش خيابان
با اين وجود مردم به اشکال مقتضی به اعتراضات مدنی ادامه دادند، در . کرد

فقيه را آماج اصلی خود قرار دادند و وی را مانع  ها حضور يافتند، ولی خيابان
 . خواهی ملت ايران معرفی کردند اصلی بر سر راه جنبش دمکراسی

رغم سرکوب شديد نظامی و امنيتی، مطالبات دموکراتيک شهروندی خود  و علی
با اين همه . های اساسی به جلو برداشتند را به حکومت اسالمی يادآور شدند و گام

گيری از ضعف  حق مردم و با بهره  های به اعتنا به خواست سران حکومت بی
های  چنان به سرکوب خونين ادامه دادند و با تشکيل دادگاه مديريتی جنبش، هم

خواهان و مدافعين حقوق بشر را به پای ميز محاکمه  دسته از آزادی فرمايشی دسته
کشاندند و با صدور احکام ناعادالنه و ضد انسانی، فرزندان مردم را به تناوب به 

های  های بلندمدت و سپردن به چوبه های اجتماعی و تحصيلی، حبس محروميت
 . دار محکوم ساختند

در اين ميان حکومت اسالمی با توسل به سرکوب عريان و ايجاد جو رعب و 
ای جنبش، موانع جدی و  گيری از ضعف رهبری و برنامه وحشت و با بهره

زمان دستگاه واليت با  هم. اساسی بر سر راه مردم معترض قرار داده است
نظامی به تجديد آرايش جديد  اختصاص پول نفت به نهادهای دينی، نظامی و شبه 

يابی و  حکومتی اهتمام ورزيده است و بيش از گذشته بستری مناسب برای راه
های کالن  گزاری و مديريت تر نظاميان در سياست آفرينی هر چه گسترده نقش

 . وجود آورده است  اجرايی و اقتصادی کشور به
ای و احمدی نژاد از اتخاذ چنين تصميمی، تالش برای بازسازی و  هدف خامنه

آور قبل از کودتای انتخاباتی  تداوم اقتدار فرو ريخته رهبری نظام به جايگاه توهم
و توانمندسازی و مشارکت هر چه بيشتر نهادهای دينی و نظامی در 

جويی خونين با  ناپذيری و مقابله آشتی. های کليدی کشور، بوده است گيری تصميم
خواهی مردم و مطيع سازی منتقدين درونی  جنبش اعتراضی و دمکراسی

جنبش از جمله “ رهبران معنوی”حکومت و باالخره به انقياد درآوردن اراده 
 . ای کودتاگران بوده است ديگر اهداف برنامه

 
 انتخابات آزاد 

 
های اجتماعی، زنان و جوانان،  در اين دور از مبارزه، بسياری از فعالين جنبش

وابسته به طبقه متوسط جديد که تا به امروز با مقاومت مدنی خود هزينه حضور 
اند، بنابر تجارب خويش و شناخت  در صحنه پرتالطم اجتماعی را پرداخت کرده

اند که تحقق  از آرايش حقيقی و حقوقی نظام، هر روز بيش از گذشته دريافته
 يابی  سازی و نيرومندسازی پايگاه اجتماعی و دست مطالباتشان مستلزم آگاهی
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 :همين راستاست که جنبش سبز هم دروغ را مساله اصلی مينامد
مسئله دروغ مسئله اصلی ما شده و مردم نسبت بدان اعتراض دارند که متاسفانه "

در همه سطوح حاکميت و تبليغات جريان دارد و مردم را نسبت به اصل و اساس 
اصلی ترين عامل . اين نظام مسئله دار و در باورهاشان ترديد ايجاد کرده است

که باعث تثبيت و حفظ نظام بوده و آن اعتماد مردم به حاکميت بوده است از بين 
همه ... مسائل اخالقی، عدم کارآمدی، سياست خارجی، فساد فراگير،. رفته است

 ".اينها يک نوع بی اعتمادی نسبت به حاکميت و نظام ايجاد کرده است
اين بخشی از سخنان ميرحسين موسوی بود در جمع اعضای فراکسيون سازمان 

مجاهدين در مجلس ششم که به صورت مستقيم مهمترين ويژگی منفی دولت 
 .محمود احمدی نژاد را به انتقاد گرفت

قريب به اتفاق اندك نهادهاي مستقل و نيمه : "يکی ديگر از مخالفان مينويسد 
مستقل باقي مانده در آشور و حتي آمارهاي دستكاري شده دولتي ارسالي به 

نهادهاي بين المللي نشان مي دهددولت نهم و دولت مستقر دهم جمهوري اسالمي 
ايران، يكي از بي انضباط ترين، فاسد ترين، بي مباالت ترين، محدودآننده 

نا امن ترين، بي ثبات ترين و نهايتا دروغگو ترين و رياآارترين دولت  ترين،
هاي پس از انقالب و حال حاضر جهان است آه ادعاهايش گوش دنيا را آر آرده 

و دستاوردهايش ايران را از آشوري قدرتمند و سرافراز در جهان به آشوري 
 ".غرق در تباهي و نيستي آشانده است

برای بررسی ميزان صحت و سقم اتهاماتی که : "به نمونه ای ديگر توجه کنيم
اصالح طلبان به دولت نهم وارد می کنند می توان در يک بازه زمانی مشخص 

احمدی نژاد در زمانی کمتر از . به گفته های محمود احمدی نژاد مراجعه نمود
دقيقه در مناظره با مير حسين موسوی به نکاتی اشاره کرد که در روزهای ۴۵

 (خبرگزاری دولتی ايرنا: منبع سخنان احمدی نژاد." ( بعد محل مناقشه شد
کار به جايی رسيده است که دانشنامه ويکيپديا به زبان پارسی مقاله مفصلی به نام 

دارد که با حوصله و فراست بيش از بيست فيلم " نژاد گويی محمود احمدی دروغ"
 .و متن از دروغ گويی های احمدی نژاد را بر مال ميکند
ميتومنی بيماری جنون : بيايد با هم کمی حالت روانی ميتومن ها را دوره کنيم

دروغ گو ميداند که دروغ . ميتومن دروغ گو نيست. اغراق گويی يا دروغ گويی
ميخواهد با کمال وضوح مخاطب خود را فريب بدهد بی آنکه خواب و  .می گويد

دروغ گوئيش . ميتومن به آنچه ميگويد باور دارد. خيال و واقعيت را در هم کند
ميتومن در . برای فريب ديگری نيست بلکه برای آنست که خود آن را باور کند

ميتومن در نهايت در عشق . روبرويی با دروغ خود به هر راهی متوسل می شود
. با هر دروغ در خود ميل و خواهش و هوسی را پنهان می کند .به خود می زيد

به دنبال گروهی است که به . در حالت افسردگی بسيار گله و گاليه می کند
. دور نيست) خود بزرگ بينی( گاه ميتومنی از مگالومنی  .حرفهاياش باور آورند

ساله، دروغ پاره ای از مراحل رشد محسوب می شود،  ۶تا  ۴گر چه در کودکان 
اما در ورای اين سن و سال ميتومنی در زمره آسيب ها و بيماری های روانی 

 .شمرده ميشود
پيداش پديده ميتومنی و دروغ گويی مداوم، غالبا تنها راه فرار از واقعيت جهان 

ميتومن از تحريک ديگران، رفت و آمد بين فانتزی و واقعيت لذت . خارج است
ترس از افشا . ارائه استدالل برای عيان کردن دروغ ميتومن بيهوده است.ميبرد

شدن، ميتومن را گاه تا خشونت، توهين و ايراد اتهام دروغ گويی به مخاطب به 
برای درمان . ميتومنتنها سخنی را گوش ميدهد که در راه هد فش باشد. پيش ميبرد

حال از .ميبايست فرد بپذيرد که بيمار است، و اين برای ميتومن غير ممکن است
ميانه هزاران مقاله و فيلم و نوشته احمدی نژاد، طرفداران و مخالفانش در سايت 

 .ها، دالئل بيشتری برای پاسخ يافتن به پرسش نخستين بيابيد
 

 با محمود احمدی نژاد" لورانس فراری"مصاحبه 
 

به نظر شما وضعيت در نوار غزه چگونه است و راه حل برای غزه : خبرنگار
 چيست؟

چيزی که اتفاق افتاده . ما فکر ميکنيم تحريم غزه بايد برداشته بشود: احمدی نژاد
در هيچ . است زشت ترين و غير انسانی ترين کاری بوده که ميتوان تصور کرد
اما چنين . جای دنيا کمک های بشر دوستانه مورد حمله نظامی قرار نميگيرند

ما . البته فرانسه در مورد اين قضيه موضع خوبی گرفت .حمله ای صورت گرفت
البته کسانی که به کاروان های . انتظار داريم که فرانسه اين مسير را ادامه بدهد

 .بشردوستانه حمله کرده اند بايد حتما محاکمه بشوند
برای حفاظت از غزه، آيا همانطور که شما در گذشته گفته ايد، : خبرنگار

آيا شما . اسرائيل بايد نابود بشود؟ اين کلماتی است که شما بکار برده ايد
 همچنان همانطور که بارها در گذشته گفته ايد خواستار نابودی اسرائيل هستيد؟

 آيا احمدي نژاد بيمار رواني است
 حسن مکارمی

 روانکاو بالينی و پژوهشگر سوربن
 
 

 ٧( مصاحبه اخير احمدی نژاد با روزنامه نگار کانال يک تلويزيون فرانسه  
در چند نشريه . در روزنامه های فرانسوی انعکاس وسيعی يافت)  ٢٠١٠جون 

معتبر از روزنامه نگار و روسری اش انتقاد شد اما کمتر کسی به متن پاسخ های 
متن کامل اين مصاحبه را که مستقيما از نوار به فارسی . [احمدی نژاد توجه کرد

عقيدتی  -ما به محتوای سياسی ].ترجمه شده است در انتهای اين متن خواهيد يافت
اين پاسخ ها به عمد بی توجه ميمانيم تا بتوانيم از ورای آن نگاهی به ساختار 

 .روانی احمدی نژاد بياندازيم
در نگاه نخست، در توصيف حمله به کشتی حامل کمک های اوليه به مردم غزه 

" غير انسانی ترين"، "زشت ترين"احمدی نژاد از صفات عالی و مطلق گرايانه 
اين واژه ها در دو انتهای سياه و سپيد . استفاده می کند" در هيچ کجای دنيا"و 

از سوی ديگر احمدی نژاد به . قرار دارند و از بعد نسبی قضاوت عاری اند
آيا اسرائيل  :پرسش های ديگر، در هيچ مورد، پاسخ مستقيم آری يا نه نمی دهد

بايد نابود شود؟ آيا شما در حال توليد بمب اتمی هستيد؟ آيا به تظاهر کنندگان در 
 خرداد آينده اجازه راهپيمايی خواهيد داد؟ ٢٢

در مورد . احمدی نژاد در راهکار ها نيز پيشنهاد های افراطی را مطرح ميکند 
هر کس از هر کجا آماده است به همان جا باز : "حل مشکل فلسطين می گويد

وضعيت هم پارسال خوب بود و هم : "در مورد ايران صراحتا ميگويد  "!گردد
احمدی نژاد نتيجه . اين بار هم صفات کامال شفاف و بدون ابهام است." امسال
آزادی که : "در پاسخ به پرسش بعد ميگويد. ايران کشوری آزاد است: "ميگيرد

 ".در ايران بر قرار است مخصوص ايران است
او به خوبی از دستگيری ها، شکنجه ها، تجاوزات، اعدام ها، کشتار های داخل  

و خارج از زندان ها، اخراج اساتيد دانشگاه ها، بستن روزنامه ها، اخراج 
او بدون ترديد اين ها همه را انکار . دانشجويان، بيش از هر کس ديگر آگاه است

 .ميکند
سخنان . احمدی نژاد از هر فرصتی برای به دست گرفتن سخن استفاده می کند

خود را بر اساس مستمعين می چرخاند حتی لباس پوشيدن خود را تطبيق می 
در سخنرانی خود به . کافی است به سخنرانی های شهرستانی او توجه کنيم. دهد

دو هزار و : "مناسبت خليج فارس، به نوشته بجا مانده از کوروش اشاره می کند
دستور اول اين . پانصد سال قبل، کوروش فرمانروای ايران، فرمانی صادر کرد

ها فقط صد وهشتاد سال  اين درحالی است که آمريکايی. داری بود فرمان لغو برده
 ."داری رسيدند های بسيار به موضوع لغو برده ها و خونريزی پيش، پس از جنگ

در حدود دو .آزادی همگان، مذاهب و انديشه ها بود"و دستور دوم اين فرمان 
هزار و پانصد سال پيش هيچ درگيری مذهبی و تعصبات مذهبی درايران مشاهده 

اما امروز مدعيان حقوق بشر، آزادی و گردش آزاد اطالعات در هر . نشده بود
شوند با به اسارت گرفتن مردم، جنگها و درگيری ها را به  سرزمينی که وارد می

نژاد در همايش ثبت ملی  ای از سخنان محمود احمدی گزيده ]".رسانند اوج می
 [خليج فارس و همايش حکمت مطهر در دانشگاه تهران

ماجرای همزيستی مداوم او با امام زمان، چه در گفتار و چه در رفتارش، از 
در جايی ميگويد که مقلد خامنه ای است و مريد مصباح . موارد قابل توجه است

اين گفتار با تعريف متعارف مقلد و مريد سازگار نيست که تنها ميتواند . يزدی
از سويی به خود بسيار اعتماد دارد و از سويی . محصول ذهنی دو گانه باشد

واژه رنجيدن از دوستان را بسيار بکار ميبرد، در حاليکه . بسيار زود رنج است
واقعيت های کردار و رفتار  .در نظام کنونی در مکان قدرتمندی قرار دارد

مخالفان خود را چون توطئه بزرگ و استثنايی سياه دالن و سياه کاران در پشت 
ما دشمنان بزرگی : "در همين مصاحبه در مورد آنان ميگويد. صحنه نشان ميدهد

در برابر همه آنها ايستاده ايم و مقاومت کرده ايم و . داريم، مثل دولت آمريکا
اما هيچگاه دليل اتحاد اين همه دشمنی را که همه توان خود را در مقابله   ".هستيم

شناخت های علمی و فنی، ارقام و اعداد و . با او بکار ميگيرند، بر مال نمی کند
. آمار، اگر در جهت افکار او نگردند، از همين توطعه ها به شمار ميروند

کافيست به مناظره های تلويزيونی او با دگر نامزد های رياست جمهوری گوش 
 .توطئه ای به رهبری رفسنجانی:دهيم

با مراجعه ساده به جستجوگر های اينترنتی تنها در هفته اخير بيش از صد ها 
مقاله و مطلب در مورد دروغ گويی احمدی نژاد، دولت و يا پاسخ طرفداران 

تا حدی که گاه مدافعان نظام هم فرياد . احمدی نژاد به اين مقاالت روبرو ميشويم
 در .بر مياورند که دروغ گويی احمدی نژاد را به پای جمهوری اسالمی ننويسيد
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من کلمات شما را تکرار ميکنم، شما گفتيد که در ايران مردم حق  :خبرنگار 
ژوئن و در سالگرد انتخاب شما احزاب  12در تاريخ . دارند تظاهرات بکنند

آيا شما اجازه . اپوزيسيون خواستار آن شده اند که بتوانند تظاهرات بکنند
 خواهيد داد که اين تظاهرات برگزار بشوند؟

آنها بايد به مقامات مربوطه مراجعه بکنند و بايد . بستگی دارد: احمدی نژاد
اگر اين احزاب قانونی باشند، قانون به آنها اين اجازه . ببينيم قانون چه ميگويد

آزادی ای که در ايران برقرار . ايران کشور تظاهرات است. را خواهد داد
هيچکس نميتواند فشاری بر روی ملت ايران . است مخصوص ايران است

  .هيچکس، نه اين دولت، و نه هيچ دولت ديگری. اعمال بکند
 

 برنامه ي كار نوليبرالي ايران 
 جمشيد احمدی 

 
 : اخبار روز

آميزی که برای دومين بار محمود احمدی  در نخستين سالگرد انتخابات تقلب
نژاد را بر کرسی رياست جمهوری نشاند، ايران بار ديگر در مرکز توجه 

 . های دنيا قرار گرفته است رسانه
های دور چهارم شورای امنيت سازمان ملل  روز از تصويب تحريم ٣هنوز 

متحد نگذشته است که رژيم بنيادگرای ايران بار ديگر به مردم خشمگين و جان 
بينی شدٔه اعتراضی  به لب رسيدٔه ايران دندان نشان داد و راهپيمايی پيش

ريزی شده بود، قدغن  برنامه -سالگرد انتخابات -ای را که برای اين روز توده
 . اعالم کرد

در بيرون از ايران، رژيم اسالمی ايران به طور صوری با سياست خارجی 
اش بر ضد اياالت متحد آمريکا و  های لفظی ويژه حمله اش و به ضد غربی

درستی  اما اکثريت بزرگی از نيروهای مترقی به. شود اسرائيل شناخته می
دهند که در پشت ظاهر ُشعارپرداز اين رژيم، يک رژيم  تشخيص می

ساالر و ارتجاعی قرار دارد که جلودار آن دولت غيرقانونی احمدی نژاد  مذهب
در اين ميان، به سياست اقتصادی نوليبرالی رژيم و تأثير آن بر زندگی . است

 . شود دستان و زحمتکشان، کمتر توجه می اکثريت مردم، يعنی تهی
های نوليبرالی زيانبار رئيس  فريبانٔه احمدی نژاد عليه سياست شعارهای مردم

جمهور پيشين، محمد خاتمی، در آغاز توانست توجه مثبت محرومان و 
های سازمان نيافتٔه زحمتکشان را به خود جلب  دستان و برخی از بخش تهی
فريبانٔه احمدی نژاد او را به عنوان طرفدار مردم معرفی  تبليغات عوام. کند
داد فقر مزمن را برطرف کند، با فساد مبارزه کند و در  کرد که قول می می

پر سر و " طرفدار"اما خيلی زود روشن شد که اين . مقابل َاَبرثروتمندان بايستد
های اقتصادی  وجه قصد تغيير جهت دادن به برنامه صدای مردم به هيچ

 . نوليبرالی رژيم را نداشته و ندارد
زدايی بازار کار با سرعتی حتیٰ  سازی لگام گسيخته و مقررات خصوصی

در پشت پردٔه . های کارگران سرکوب شد بيشتر از پيش ادامه يافت، و اعتراض
های ضد آمريکايی و ضد فساد احمدی نژاد، قصد  خوانی ها و رجز دود دروغ

گيری اقتصادی نوليبرالی رژيم بود و نه  واقعی او فقط تغيير ظاهری سمت
از دور اول رياست جمهوری احمدی نژاد تا کنون . تغيير اساسی محتوای آن

. های توليدی صورت نگرفته است گذاری هيچ افزايش چشمگيری در سرمايه
توسعٔه اقتصادی کماکان فقط بر پائه صادرات نفت خام و شکلی از 

برآيند . داری انگلی قرار دارد که دست اندر کار معامالت دّلالی است سرمايه
دستان و  تر شدن زندگی تهی ها چيزی نبوده است جز سخت اين سياست
 . زحمتکشان

های مشابه پيش از  تفاوت اصلی ميان برنامٔه اقتصادی احمدی نژاد و برنامه
او، صرفًا تغيير در ترکيب کسانی در ميان نخبگان رژيم است که از اين 

های اقتصادی مبتی بر بازار آزاد  سياست. برند های اقتصادی سود می سياست
او برای به حداکثر رساندن سود و سرازير کردن آن به سوی محافل رهبری 

مانده و ناقص  با توجه به ساختار عقب. کنندٔه متفاوتی در حلقٔه قدرت است
داری ايران، پذيرش و دنبال کردن الگوی اقتصادی نوليبرالی نيز الزامًا  سرمايه

 . به صورتی مخدوش و معجوج صورت گرفته است
اقتصاددان نوليبرال آمريکايی ُمبّلغ دولت کوچک و عدم [البته ميلتون فريدمن 

اگر زنده بود حتمًا برخی از اصولی را که ] دخالت مطلق دولت در بازار آزاد
شناخت و تحسين  شود فورًا می مصّرانه توسط دولت احمدی نژاد دنبال می

دولت «های دولت و ايجاد يک  سازی فزايندٔه دارايی خصوصی. کرد می
کند  که شانه از زير بار مسئوليت رشد و توسعٔه اقتصاد ملی خالی می »کوچک

 اما سرسختانه سياست ايجاد نيروی کار سازمان نيافته و ارزان را اجرا 

ملت فلسطين از ابتدايی ترين حقوق خود محروم شده است، منجمله : احمدی نژاد
راه حل چيست؟ ما فکر ميکنيم راه حل اين  .حق امنيت و حق تعيين سرنوشت

ملت فلسطين بايد . است که مراجعه کنيم به عدالت، مراجعه کنيم به رای مردم
معنای اين حرف برای من بسيار روشن . بتواند سرنوشت خودش را تعيين بکند

البته يک راه حل آسان تر هم وجود دارد و آن اين است که هرکس از . است
 .هرکجا آمده برگردد به همانجا

معنای اين حرف اين است که ديگر کشوری بنام اسرائيل وجود  :خبرنگار
 نخواهد داشت؟
سال پيش وجود داشته است؟  80مگر قبال وجود داشته است؟ مگر : احمدی نژاد

 .اين کشور با اشغال، با اسلحه و تفنگ بوجود آمده است
بنابر اين مجددا شاهديم که شما همواره خواستار نابودی اسرائيل : خبرنگار
 هستيد؟

ما . ما دنبال جنگ هم نيستيم. ما دنبال نابودی هيچکس نيستيم: احمدی نژاد
 .ميگوئيم که حق ملت فلسطين بايد ادا بشود

آقای رئيس جمهور، من از شما يک سئوال ساده ميکنم، غربی ها بر : خبرنگار
اين باورند که شما چيزهايی را از آنها پنهان ميکنيد و برنامه هسته ای کشور 

آيا شما ميتوانيد به ما بگوييد که شما اينجا در ايران در . شما اهداف نظامی دارد
 حال توليد بمب يک هسته ای هستيد يا نه؟ 

خوب، بمب هسته ای به چه دردی ميخورد؟ به چه کاری ميخورد؟ : احمدی نژاد
. هزار بمب را بگيرد 20کدام عاقلی فکر ميکند که ميتواند با يک بمب جلوی 

چه کسی بايد نگران باشد؟ آيا ما بايد نگران . بياييد از اون ور قضيه نگاه بکنيم
 باشيم يا کسانی که بمب اتمی دارند؟

 بنابر اين شما بمب هسته ای توليد نخواهيد کرد؟ :خبرنگار
  .ما اصال اين کار را احمقانه ميدانيم: احمدی نژاد
روابط شما با فرانسه يا حداقل با پرزيدنت سارکوزی بسيار تنش بار : خبرنگار
کشور امکانپذير  2آيا شما فکر ميکنيد که هنوز يک ديالوگ ميان . بوده اند
 باشد؟

بله چرا ممکن نيست؟ در سابقه تاريخی روابط بين ايران و فرانسه : احمدی نژاد
  .دوره های تاريک سنگينی وجود ندارند

هم اکنون پرزيدنت سارکوزی موضع بسيار سرسختی در برابر ايران : خبرنگار
او خواستار آن شده است که مجازات های سازمان ملل بر عليه کشور . دارد

شما در . اين کلماتی است که او بکار برده است. شما هرچه سرسختانه تر باشند
 برابر سخنان او چه پاسخی داريد؟

ما فکر ميکنيم که . پاسخ من همان پاسخی است که در گذشته داده ام: احمدی نژاد
ما . به نفع فرانسه و به نفع همه است که ملت ها روابط دوستانه داشته باشند

در برابر همه آنها ايستاده ايم و مقاومت . دشمنان بزرگی داريم، مثل دولت آمريکا
من فکر نميکنم که آقای سارکوزی ديگر دنبال اين باشد که از . کرده ايم و هستيم

خود اين واژه مجازات کردن يک کشور، متعلق به . اين ادبيات استفاده بکند
  .گذشته است
چند کلمه در مورد کلوتيلد ريس، دختر جوان فرانسوی که شما چند : خبرنگار

روز بعد، فرانسه علی وکيلی راد، قاتل شاپور  2. هفته پيش او را آزاد کرديد
آقای احمدی نژاد، آيا معامله ای در کار بوده است و آيا اين . بختيار، را آزاد کرد

 زندانی با يکديگر مبادله شده اند؟ 2
آقای لوال و افراد . نه، ضرورتی ندارد که معامله ای انجام بشود :احمدی نژاد

ديگر از ما خواستند که يک کار انسانی انجام بدهيم و ما اين کار را انجام داديم، 
  .برای نشان دادن حسن نيت و دوستی

فرانسه مهد حقوق . شما از فرانسه و از مردم فرانسه سخن گفتيد: خبرنگار
شما يک سال پيش مجددا به رياست جمهوری ايران انتخاب شديد، . بشر است

. در جريان يک رای گيری که نتايج آن اکنون همچنان مورد اعتراض قرار دارد
در حال حاضر و يک سال . اين اعتراضات بصورت خشونت باری سرکوب شدند

 پس از آن قضايا وضعيت در ايران چگونه است؟
ايران يک . وضعيت هم پارسال خوب بود و هم اآلن خوب است: احمدی نژاد

  .افراد ميتوانند اعتراض کنند .کشور آزاد است
در جريان اين تظاهرات تعدادی کشته . اما صدها نفر دستگير شده اند: خبرنگار
 ...شده اند

اگر در فرانسه افرادی به خيابان ها بيايند، اتومبيل ها را آتش  ...:احمدی نژاد
 بزنند و نظم عمومی را برهم بزنند، دولت فرانسه چکار ميکند؟

 .در فرانسه وقتی افراد تظاهرات ميکنند دستگير نميشوند: خبرنگار
کسی را به خاطر شرکت در تظاهرات . اينجا هم همين طور است :احمدی نژاد

 .دستگير نمی کنند
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 واليت جلوه ي اهللا 
 دکتر فيروز نجومی 

 
 : اخبار روز

به «بار ديگر بر فراز منبر جلوس نمود و  )٨٩(واليت فقيه در چهاردهم خرداد 
بندگان اهللا را به تسليم و  »مناسبت بيست و يکمين سالگرد رحلت امام راحل

اسالمی که خصم آشتی -" اسالم ناب محمدی "اطاعت، تقليد و تبعيت، ويا به 
ولی فقيه در آغاز خطبه خود به دوران . است، فراخواند" ناپذير اسالم آمريکايی 

رسالت رجعت ميکند تا خشم و خشونت، بيرحمی و انتقام جويی که تا کنون برای 
بدين منظور . حفظ و تداوم نظام اسالمی بکار گرفته است توجيه و مشروع سازد

وی به دورانی باز ميگردد که اهللا خود بواسطه محمد بر باديه نشينان عرب 
دورانی که اهللا، محمد را برگزيده بود که مخلوق خود را به . حکومت ميکرد

بنا بر . پذيرش و باور به اصل و اصول دين اسالم و شريعت الهی دعوت نمايد
قول ولی فقيه در آن دوران هم گويا بسياری بوده اند که نسبت به حکومت اهللا 

 »وعده الهی«داشته، و  »سوء ظن«دشمنی و خصومت می ورزيده اند و به اهللا 
بدين لحاظ آيه ای را از آسمانها بر محمد نازل . نداشتند »باور«يا »قبول «را

ميکند و طی آن به محمد فرمان استقامت داده و باو توصيه ميکند که از آنان که 
و سر پيجی از امر و اراده اهللا را " طغيان "و " صراط مستقيم "قصد انحراف از 

دارند شديدا انتقام بگيرد و در تنبيه و مجازات شان مبادا کوتاهی کند ويا شک و 
فاستقم کما امرت و من تاب «: که اهللا چنين فرموده است. ترديد بخود راه دهد

در توضيح اين آيه از سوره هود، ولی  ».معک و التطغوا اّنه بما تعملون بصير
 : فقيه اظهار ميدارد که

استقامت، يعنی پايداری؛ راه را مستقيم . فرمايد به استقامت پيغمبر را امر می«
ی مقابل اين حرکت مستقيم در  نقطه. ادامه دادن؛ در جهت درست حرکت کردن

طغيان، يعنی . »و التطغوا«ی شريفه، طغيان قرار داده شده است؛  اين آيه
هم کسانی که  -شخصًا  -هم تو : فرمايد به پيغمبر می. سرکشی؛ منحرف شدن

اّنه بما «همراه تو و با تو هستند، اين راه را درست ادامه بدهيد و منحرف نشويد؛ 
ی طباطبائی بزرگوار در تفسير الميزان  مرحوم عالمه. »تعملون بصير

  ».ی رحمت در اين آيه نيست لحن اين آيه، لحن تشدد است؛ هيچ نشانه: فرمايد می
تسليم و  -يعنی که اهللا به آنانی که به او با سوء ظن مينگرند، و از صراط مستقيم 

وقتی به " لحن تشدد. "دچار انحراف ميشوند، گذشت و رحمت روا ندارد -اطاعت
اهللا نسبت داده ميشود، حکايت از سرنوشت محتومی ميکند که در دوزخ الهی 

بنابراين ولی فقيه به دشمنان و خصمان رژيم اخطار ميکند که . واقعيت مييابد
چه او در . مبادا انتظار رحم و شفقت، گذشت و رحمت از واليت داشته باشند

تسليم و اطاعت از اهللا است که دروازه دوزخ خود را گشوده است و دشمنان 
نظام، محاربين معصوم را در زير شکنجه، شکسته، ويران نموده و سپس بدار 

ولی فقيه نا خواسته نشان ميدهد که خشم و خشونت در ذات اهللا . مجازات ميآويزد
نه اينکه اهللا از رحمت و عفو و بخشايس بندگان . نهفته است و خود جلوه اهللا است

 . تنها تشدد را برای آنان بکارگيرد که اعتراض کنند. خود دريغ دارد
او برای تاييد و تصديق . اما بازگشت ولی فقيه تنها بدوران رسالت ختم نميشود

رفتار و گفتار خود،يعنی زندان و اعدام مخالفان بجرم سرکشی و گفتمان ارعاب 
پر نفوذ "وی بهيکی از دعا های . و تهديد، به دامان امامان نيز پناهنده ميشود

امام سجاد رجوع ميکند که نشان دهد که امام نيز در کمال تقوا و " اثر گذار "و"
در حال عبادت به اهللا اطمينان ميدهد که نسبت به آنکه با اهللا به دشمنی پرداخته 

است ويا شک و ترديد نسبت بهيگانگی ويکتايی اهللا بخود راه داد است هرگز سر 
ولی . کينه آنان را بدل ميگيرد و آنها را بسزای اعمالشان ميرساند. آشتی ندارد

وی . فقيه نه تنها در راه اهللا و پيامبرش گام می نهد بلکه از امام نيز تبعيت ميکند
 : اظهار ميدارد که

که دعای ورود در ماه رمضان  -ی سجاديه  در دعای چهل و چهارم صحيفه «
حضرت چيزهائی را از خدای متعال برای  -خواندند  است و امام سجاد آن را می
کنند، اين  ی چيزهائی که درخواست می کنند؛ از جمله ماه رمضان درخواست می

ی دشمناِن  خواهيم که با همه از تو می! ؛ پروردگارا»و ان نسالم من عادانا«: است
حاشا من  «: فرمايند بعد بالفاصله می. خودمان صلح کنيم، سلم و مدارا پيشه کنيم

؛ مگر آن »عودی فيک و لک فأنه العدّو اّلذی النواليه و الحزب اّلذی النصافيه
اين . دشمنی که من به خاطر تو با او دشمنی کردم، در راه تو با او دشمنی کردم
دشمنی است که ما هرگز با او دم از آشتی نخواهيم زد و دل ما با او صاف 

  ».نخواهد شد
پس همهی آنان که بهيگانگی اهللا و جانشين و جلوهی وی، آقای علی خامنه ای، 

يکی با اراده اهللا و پيامبر و (در برابر رای ولی فقيه    شک و ترديد دارند، ويا
 ، بر خاسته، اظهار وجود ميکنند و فرياد بر ميآورند که ما هم هستيم، خيال )امام

آنچه از الگوی نوليبرالی فريدمن در ايران . اند  هايی قابل توجه کند، نمونه می
البته اين امر نه ناشی از بينش . شود يک بازار رقابت کامًال آزاد است ديده نمی

احمدی نژاد، بلکه به اين علت است که از ايجاد بازار  »داری ضد سرمايه«
آزاد به طور عمدی جلوگيری شده است تا به اين ترتيب منافع اليگارشی درون 

 . محافل حاکم رژيم اسالمی تأمين و حفظ شود
کنندگان سياسی اصلی احمدی نژاد  سپاه پاسداران انقالب اسالمی، که از حمايت

است، و فرماندهان رده باالی آن، سود برندگان اقتصادی اصلی از 
سپاه برای گسترش امپراتوری . اند های گسترده بوده سازی خصوصی
 اش از دست زدن به هر کار قانونی يا غيرقانونی، از جمله ارعاب و  اقتصادی

 . به کار بردن مستقيم زور، ابايی ندارد
در نخستين دورٔه رياست جمهوری احمدی نژاد بود که قانون اساسی کشور تغيير 

های  داده شد تا اين نقش به دولت داده شود که از طريق بازار سهام تهران دارايی
ساز و سودآور صنعت نفت، معادن  های پول بخش. کليدی دولت را خصوصی کند

ای هستند که هدف  و زيرساختار صنعت ملی مخابرات از صنايع عمده
 . اند اندازی فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی بوده چنگ

سپردن کار مردم به «ای آن را  سازی فّله احمدی نژاد برای توجيه اين خصوصی
خواند که در آن مردم  »سهام عدالت«سازی را توزيع  ناميد و خصوصی »مردم

 »داری دموکراسی سهام«اين رويکرد يادآور . دار بشوند توانند سهام عادی می
مارگارت تاچر است که در نهايت، همان طور که قرار بود، تعداد بسيار اندکی 

 . سهام در اختيار مردم عادی قرار گرفت
ويژه کسری فزايندٔه  دولت احمدی نژاد در برخورد با مسائل اقتصادی دولت و به

بودجه، دست به يک شوک درمانی اقتصادی به شدت راستگرايانه زده است که 
اينک احمدی نژاد برنامه دارد که . برد نام می »جراّحی بزرگ«از آن به عنوان 

های کنونی را  های کاالهای عمده را حذف کند و در عوض، پول يارانه تمام يارانه
ترين  اين طرح يکی از عمده. به محرومان بدهد »پرداخت نقدی«به صورت 

المللی پول تبليغ و  های اقتصادی نوليبرالی است که توسط صندوق بين برنامه
حتیٰ مجلس ايران نيز که اکثريت اعضای آن از حاميان انتخابات . شود تحميل می

همٔه . تقلبی احمدی نژاد هستند، با اين طرح خطرناک مخالف کرده است
دهند که توّرم افسارگسيختٔه ناشی از اين طرح به  کارشناسان هشدار می

شايان توجه است که . دستان آسيب جّدی وارد خواهد آورد زحمتکشان و تهی
به  »های نقدی پرداختی«ايران فاقد زيرساختار الزم برای رساندن به اصطالح 

 . دست آنهايی است که به آن نياز دارند
دولت احمدی نژاد هم مانند اسالفش اقتصاد نوليبرالی را راه چارٔه مشکالت 

دهد که منافع  داند، ولی در عين حال اين امکان را به رژيم می اقتصادی ايران می
دولت احمدی نژاد، مثل اسالفش، کارگران ايران . اقتصادی نخبگانش را حفظ کند

اش، تمايلش به  های اقتصادی داند که بايد خواست را نيرويی خطرناک می
 . اش را مهار کرد های سياسی يابی، و فعاليت سازمان

سرکوب وحشيانٔه معترضان به انتخاب غيرقانونی احمدی نژاد توسط پاسداران 
های دولتی  توان اقدام اسالمی و ادامه دادن به اعدام ها و زندانی کردن ها را نمی

اين گونه . خواهد خود را در برابر مداخلٔه خارجی حفاظت کند دانست که می
ها صرفًا نشانٔه يک رژيم ديکتاتوری است که برای حفظ قدرت سياسی و  اقدام

 . شود اش متوسل به زور می منافع گستردٔه اقتصادی اليگارشی نوين
 
 

. است) CODIR(جمشيد احمدی معاون دبيرکل کميتٔه دفاع از حقوق مردم ايران 
 . مراجعه کنيد www.codir.netبرای اطالعات بيشتر به سايت 

برای دستيابی به اصل اين مقاله به زبان انگليسی به لينک 
net.codir.www   مراجعه کنيد . 

اصل اين مقاله امروز در روزنامه مورنينگ استار چاپ لندن، و همچنين در 
  org.peoplesworld.www. هفته نامه جهان مردم در اياالت متحده منتشر شد
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اسالم را با کليتش بايستی بيان . اين غلط است! اسالمی از اسالم خوشش بيايد
  ».کرد
 

ولی فقيه به احکامی رجوع ميکند که ممکن است در همآهنگی با دوران و عصر 
اما اين احکام قرآنی . خويش،يعنی دوران بدوی و باديه نشينان عرب، بوده است

نبوده است که سعودی ها را به کشف و بهره برداری از ثروتی که در زير 
آيا اين تصادفی است که نظام های غربی، . پايشان وجود دارد، وا داشته است

آنان نيز تا زمانيکه در دوران تاريکی قصد بازگشت به . جهان را مديريت ميکنند
گذشته را داشتند و برای تبديل گذشته به حال و آينده دست مبارزه ميزدند، دچار 

تنها تعبير و تفسير انسانی از اميال و اراده الهی بود . استبداد و مطلق گرايی بودند
حال آنکه احکام اسالمی هرگز . که آنها را از کوری و تاريکی نجات بخشيد

گريبان مسلمانان را رها نساخته است و پيوسته آنها را در اسارت و بندگی، در 
خامنه ای بر آن تصور . استبداد و مطلق گرايی و عقب ماندگی نگاه داشته است

است که احکام قصاص، جهاد و حجاب ما ايرانيان را به سرحد آزادی و کمال 
انسانی نائل ميسازد، احکامی که درنهاد آنها خشم و خشونت و انتقامجوی، ظلم و 

ولی فقيه از فرو پاشی شريعت الهی ست که بخود . ستم و بی عدالتی نهفته است
 : بدين لحاظ ميگويد که. لرزيده است

 
ی شريعت اسالمی و تفکر اسالمی نباشد، امکان  اگر نظام سياسی کشور بر پايه«

ندارد که اسالم بتواند با ستمگران عالم، با زورگويان عالم، با زورگويان يک 
لذا امام حراست و صيانت از جمهوری . ی واقعی و حقيقی بکند جامعه، مبارزه

. اوجب واجبات، نه از اوجب واجبات. دانست اسالمی را اوجب واجبات می
به  -ترين واجبها، صيانت از جمهوری اسالمی است؛ چون صيانت اسالم  واجب

  ».ی به صيانت از نظام سياسی اسالمی است وابسته -معنای حقيقی کلمه 
 

روشن است که ستمگران و زورگويان عالم آنانی هستند که شريعت اسالم را 
مغاير با طبع و خصلت بشری و آزادی ای که در سرشت ش نهاده شده است، 

اما نکته مهمتر در اين گفتار آن . حق بشر را ارجح به حق اهللا می شناسند. ميدانند
" اوجب واجبات"را از " صيانت از جمهوری اسالمی" است که ولی فقيه وقتی

ميخواند در واقع در راه خالفت ويزيد گام بر داشته است نه در راه امامت و 
يزيد در صيانت از ).نه اينکه اين تفاوت براستی دارای اهميتی بسزا ست(حسين 

چرا که . نظام اسالمی بوده است که دست خود را به خون امام حسين آلوده نمود
و سرکشی عليه نظام اسالمی برخاسته، اظهار وجود  »طغيان«امام حسين به 

هم اکنون ثابت شده است که اگر امام . نموده و اعالم کرده بود که من هم هستم
حسين ميتوانست بر لشگريزيد پيروز شو، نه تنها برای صييانت نظام از ريختن 

خونيزيد خود داری نميکرد بلکه شمشير خود را بر گردن هرکسی ديگری که در 
همچنانکه امام خمينی . برابر حکومت به مقاومت بر می خاست، فرود ميآورد

بعبارت . دست خود را به خون محاربينی همچون امام حسين آلوده ساخته است
ديگر، نظام واليت در واقع ادامهی خالفت است نه ادامه امامت، آقای خامنه ای 
کمی زودتر به اين موضوع نيز اشاره کرد که امام علی نيز برای صيانت نظام 

 . اسالمی شمشير بر روی اصحابی کشيد که سر به طغيان برداشته بودند
 

جدی بگيريم، دريابيم که رهايی از ) ٨٩(خرداد  ١۴اگر خطبه ولی فقيه را در 
زندان بزرگ واليت، از نقد و نفی مرجعی ميگذرد که ولی فقيه برای بقای خود 

ولی فقيه با رجوع به اهللا و پيامبر و امام است، که ميتواند . بدان مراجعه ميکند
مردم را از ابتدايی ترين حق و حقوق انسانی شان محروم بدارد، شمشير بر هر 
گردن برافراشته ای فرود آورد و و در دفاع از صراط مستقيم، دست به جنايت 

تغيير جمهوری اسالمی از نقد خمينی می "بعضا بر آنند که . عليه بشريت بزند
بدون تقدس زدايی . حال آنکه رهايی، از راه نقد اهللا و کتاب قرآن ميگذرد." گذرد

بدون تقدس زدايی از نهادهائيکه در بقای آن بوجود آمده است، . از کتاب مقدس
تا زمانيکه ولی فقيه قرآن را . رهايی از شريعت و احکام الهی بوقوع نپيوندد

 . دريک دست دارد نميتوان شمشير را از دست ديگرش خارج نمود
 

 فيروز نجومی 
fmonjem@gmail.com  

آسوده دارند، که جز تسليم و اطاعت از اميال و اراده ولی فقيه که هم اکنون 
ولی فقيه برحسب . بازتابی از اراده اهللا است، راه و چاره ديگری وجود ندارند

توصيه ميکند، به  »تقوا«سنت البته که در آغاز خطبه همه بندگان اهللا را به 
کينه و کيفر نسبت به مخالف و معترض، : تقوايی که از امام سجاد آموخته است

 . زندان و شکنجه سپس اعدام
اما شرک و سوء ظن به اهللا ، بهيگانگی و وعده های او و انديشه ديگر بودن، بنا 

بر قول ولی فقيه، به ناگهانی بروز داده نميشود، به تدريج ظاهر ميشود و 
خطاب بهياران ديروز و خصمان امروز هشدار ميدهد . گشوده ميشود »زاويه«

که مهم نيست که ديروز در زمره باورمندان قرار داشتی ويا روزی همچون 
فرمانبرداری مطيع و سر بزير و زبان بسته بوده ای، مهم اين است که امروز در 

راه امام گام نهی و به واليت به مثابه ادامه رسالت و امامت، بدون هيچ چند و 
بدامن . بدين منظور ولی فقيه در همان خطبه طوالنی. چونی باور داشته باشی

امام علی پناه مبيرد و نشان ميدهد که علی نيز کردار و گفتار دوست و مريد و 
هواخواه ويا مومن و باورمند را در گذشته معيار قرار نميداد بلکه تسليم و 

در اينجا بار ديگر بدوران خالفت و . اظاعت زمان حال را در نظر ميگرفت
 : و ميگويد. امامت باز ميگردد

جناب زبير سوابقی . شما بايد بدانيد طلحه و زبير مردمان کوچکی نبودند«
يکی ...درخشان دارد که نظير آن را کمتر کسی از اصحاب اميرالمومنين داشت

بکر بلند شد و از حق اميرالمومنين دفاع  از آن اشخاصی که پای منبر جناب ابی
مابين آن روز و روزی که زبير روی . ی زبير است اين سابقه. کرد، زبير است

اما اميرالمومنين با ... اميرالمومنين شمشير کشيد، فاصله بيست و پنج سال است
اميرالمومنين از مدينه لشکر کشيد، رفت طرف کوفه و . اينها چه کرد؟ جنگيد

امام . يعنی آن سوابق محو شد، تمام شد. بصره، برای جنگ با طلحه و زبير
  ».مالکش اين بود، معيارش اين بود
نسبت به دشمنان اهللا را باوج خود  »تشدد«بنظر ولی فقيه، اما، امام خمينی 

مسلکها و  ليبرال" و در برابر " را از خود ش جدا"نه تنها کمونيست ها . ميرساند
" و " دلباختگان به نظامهای غربی و فرهنگ غربی، امام قاطعيت نشان داد،

بلکه در تبعيت و پيروی از امام علی به جنگ " مرتجعين را از خودش طرد کرد،
آنانی که او را از تبعيد به تهران همراهی ميکرد پرداخت و آنها را به جرم 

ها  بعضی «: همچنانکه خود صريحا اعالم ميکند که. خيانت بدار مجازات آويخت
با امام از پاريس تو هواپيما بودند و آمدند ايران؛ اما در زمان امام به خاطر 

  ».خيانت اعدام شدند
بعبارت ديگر، در نظام واليت تنها آن کسانی حق هستی دارند که خود را تمام و 

نه . کامل تسليم شريعت الهی نموده، و فرمانبردار و بنده ای مطيع و آرام باشند
دهان خود را هرگز به نفی و انتقاد بگشايند و نه هرگز در سويی بجز سوی راه 

ولی فقيه در واقع برای اينکه بقای نظام واليت را . مستقيم گامی بر خواهند داشت
حفظ کند به زمانی باز ميگردد که، بشر در طفوليت خود بسر ميکرد ، زمانيکه 

در دوران رسالت . انسان از انسان بودن خود از چيستی و هستی خود نا آگاه بود
زندگی در تسليم و اطاعت از احکام اهللا . و امامت، اهللا است که منشا زندگی ست

صراط مستقيم که انحراف از آن به تشدد اهللا ميانجامد، . دارای معنا و مفهوم بود
اهللا به انسان . نفی و انکار انسان بعنوانيک موجود متعقل و خرد ورز است

همچون رمه ای از گوسفندان مينگرد که بايد به آن راهی که پيشا پيش برای او 
بی دليل نيست که فقيه اعظم، به . برگزيده است بوسيله چوپانی هدايت شوند

تنها با بازگشت به زمان . او حال و آينده را در گذشته مييابد. گذشته رجعت ميکند
. رسالت و امامت است که ميتواند خود را جلوه اهللا بر روی زمين احساس نمايد

همچون اهللا، خود را چوپان ميپندارد و مردم را رمهی گوسفندان و سخت بر آن 
مسلم است که هيچ . باور است که ميداند که راه مستقيم از کدام سو آغاز ميگردد
بندهی رهايافته از . بنده ای را اهللا مجاز نساخته است که راه خود را برگزيند

 . شريعت و احکام الهی در آتش دوزخ خواهد سوخت
زيستن در گذشته و تبديل گذشته به حال و آينده، ولی فقيه را تنها به ستيز و 

خصومت با حق و حقوق بشر نمی کشاند، بلکه او را به دشمنی با اراده زمان نيز 
او از حاکميت . او بر اين تصور است که واليت تا قيامت ادامه دارد. وا ميدارد

بر اين تصور است که تنها دنيای مادی، دنيای صنعت و . زمان سر باز ميزند
اما بشر، بويژه ايرانيان بايد به احکام . تکنولوژی است که دستخوش تحول ميشود

نظم و انضباظ شريعت را بپذيرند و در آن چند و چون و چرا . شريعت تن بدهند
 : ولی فقيه در دفاع از نظام شريعت ميگويد. نيآورند

های ما  که ما آن دوران را به ياد داريم؛ دوران جوانی -ای در يک دورانی  عده«
مندان و طرفدارانی پيدا کند، بعضی از احکام اسالم را  برای اينکه اسالم عالقه -

گرفتند؛ حکم قصاص را، حکم جهاد را، حکم حجاب  کردند، نديده می کمرنگ می
گفتند اينها از اسالم نيست، قصاص از اسالم  کردند، می را انکار و پنهان می

 نيست، جهاد از اسالم نيست، برای اينکه فالن مستشرق يا فالن دشمن مبانی 
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، شعارهای بسيار بجا و پيشرفت هائی در باورهای )جنبش سبز(آزاديخواهانه 
با تمامی جوانب مثبت و منفی در اين زمينه، پيداست . دموکراتيک آشکار است

. که خواست دموکراسی به مسئله ای در ايران تبديل شده است که بايد حل شود
اما گفتمانی که جنبش را در اين جهت راهبری کند، بهمان گونه که سازمان رهبر 

و اين ضعف، در مفاهيم، بنيادهای فکری، ارزش ها و روش های . ضعيف است
رهبران بدنبال تمايالت . مورد نظر در مواضع گرايشات مختلف، منعکس است

مردم، به اين يا آن شعار اشاره می کنند، سازمان ها و گروه ها و جمعيت ها اين 
اما . يا آن شعار و روش را باال می برند و حول آن ها دچار هيجان می شوند

براستی بر پايه کدام مفاهيم و بنيادها، کدام ارزش ها و روش هاست که بايد 
بسوی دموکراسی رفت؟ آيا گفتمان راهبر، خواست همگانی و مقدم، خواست 

مشترک آزادی های فردی و حقوق شهروندی و حاکميت ملت ايران از طريق 
انتخابات رقابتی و آزادانه است؟ خواست همگانی ای که با تحقق آن راه تحقق 

کامل آماج های ديگر، آماج های مليت ها، زنان، کارگران، دگر فرهنگان، 
فراهم می شود؟ آيا گفتمان راهبر، اين باور است ... پيروان مذاهب و مکاتب و 

که زندگی جمعی ما ايرانيان نه با حذف و طرد همديگر که با تعامل و مذاکره و 
مبارزه صلح آميز و در نهايت توافق بر اساس آراء آزادانه در زير سقفی که بر 

 سر ملت ايران است به نيکی تحقق می يابد؟ 
 

خرداد که به جنبش اعتراضی و آزاديخواهانه مردم ايران  ٢٢در اولين سالگرد 
انجاميده است، بايد اذعان داشت که ضعف گفتمان راهبر و سازمان ) جنبش سبز(

 . رهبر يکی از مشکالت بزرگ راه رهايی از استبداد حاکم است
 

 نادر عصاره 
  ١٣٨٩خرداد  ٢١
  ٢٠١٠ژوئن  ١١

 

 آذربايجان و جنبش سبز 
 مصاحبه با حسن شريعتمداری 

 
 
 
 
 
 

  
 :دويچه وله

وگو  دويچه وله در گفت. سال گذشته از همراهی مناطق قومی برخوردار نبود يک
  .با حسن شريعتمداری به چرايی اين موضوع پرداخته است

ها به  ها به به نتايج انتخابات رياست جمهوری در پايتخت، چشم با آغاز اعتراض 
آذربايجان و به تبريز دوخته شد، اينکه آذربايجان و تبريز چه واکنشی نشان 

ها نيز قوت گرفت که چرا آذربايجان  هر چه زمان گذشت اين پرسش. خواهد داد
ساکت است؟ اگر چه واکنش مردم در شهرهای بزرگ آذربايجان چندان تفاوتی با 

های در شهرهای قم و اصفهان و  ديگر شهرهای کشور نداشت و برخی اعتراض
شيراز تنها محدود به هواداران سه روحانی مشهور منتظری، طاهری و دستغيب 

ها در مورد چرايی سکوت شهرهايی مثل تبريز باقی  حال پرسش بودند، با اين
  .است

، فعال سياسی ساکن آلمان کوششی وگوی دويچه وله با حسن شريعتمداری گفت 
يابی رفتار آذربايجان و فعالين مدنی اين خطه از کشور در برابر  در جهت ريشه

 .شناسی جنبش سبز در برابر مطالبات قومی است جنبش سبز و نيز آسيب
آقای شريعتمداری پرسش را از اينجا آغاز کنيم که چرا چنين   :دويچه وله 

انتظاری از آذربايجان و تبريز وجود داشت؟ آيا داليل تاريخی دارد؟ يا چون 
 موسوی آذربايجانی بود چنين انتظاری پديد آمده بود؟

های  آذربايجان در جنبش مشروطيت و پس از آن در برهه: حسن شريعتمداری 
 ۵٧در انقالب   نقش آذربايحان. تاريخی حساس رل مهمی بازی کرده است

. بنابراين توجه عمومی به آذربايجان طبيعی است. کننده بود نيرتعيين
ی آذربايجانيان در پيوستن به  توانست به عالقه بودن موسوی نيز می آذربايجانی
ها با  اعتقاد عمومی در ايران بر اين است که آذربايجانی. بيافزايد  جنبش سبز

و   توانند در تغيير صحنه مبارزه اجتماعی مبارزه دليرانه و مقاومت قهرمانانه می
 .کننده داشته باشند سياسی مردم رلی تعيين

 پيرامون گفتمان راهبر و سازمان رهبر 
 )سبز(در جنبش اعتراضي 
 نادر عصاره 

 
 : اخبار روز

جنبش اعتراضی و آزاديخواهانه مردم ايران معروف به جنبش سبز، مثل هر 
مبارزه جمعی ديگر، بدون يک گفتمان راهبر و نيز يک سازمان رهبر نه تنها 

نمی تواند به سرمنزل مقصود نائل آيد، بلکه از مبارزه ای موثر با جبهه 
خرداد  ٢٢راه دور نرويم در آستانه سالگرد . استبداد نيز ناتوان می ماند

امسال، آقايان موسوی و کروبی که به رهبران نمادين جنبش سبز معروف شده 
جهت حفظ جان و مال مردم اعالم «اند در اعالميه خود از يکسو می نويسند 

، از سوی ديگر از »می داريم راهپيمايی پيش بينی شده برگزار نخواهد شد
خواسته و مطالبات به حق خود را از مجاری کم هزينه تر «مردم می خواهند 

 »خّلاقانه نقش آفرينی خود را در اين مسير متجّلی«و  »و موثرتری دنبال کنند
آيا کسی از اين جمالت جز ابطال تظاهرات معنای ديگری را می فهمد؟ . سازند

از اين جمالت چه چيز واحدی می توان فهميد تا به آن مردم همگی جمعا اقدام 
کنند؟ کسی می تواند ترديدی در پاسخ به اين سئوال داشته باشد؟ متاسفانه هيچ 
چيز واحدی از اين جمالت نمی توان برداشت و هر کس خود مختار است که 

با افسوس بايست گفت که اين سياست، معنايش . آن چه می خواهد بکند يا نکند
آيا آن ها نمی توانستند در اعالميه به جای تظاهرات . پراکنده کردن جنبش است

که مجوزش را استبداد نداد، به اعتراضات از راه کم هزينه تری، به اعتصابی 
نظير اعتصاب در کردستان و يا به تظاهراتی بدون مبدا و بدون مقصد رهنمود 

در مبارزه، با برگزيدن مجاری کم  »حفظ جان و مال مردم«بی ترديد . دهند
ولی اگر حفظ جان و مال . هزينه و خالقانه، اقدامی پسنديده و عاقالنه است

مردم با ترک مبارزه حتی برای يک روز و بويژه در روز موعد صورت 
اگر در اينجا به اعالميه آقايان کروبی و . گيرد، اين دست کم يک اشتباه است

از . موسوی اشاره کردم، قصد ندارم مشکل موجود را محدود به آن ها نمايم
در  ١٣٨٩خرداد  ٢١ميان شخصيت هايی که برخی رسانه ها در صبح جمعه 

اين باره با آن ها مصاحبه کرده اند، تنها خانم شيرين عبادی برخی اقدامات 
اعتراضی شخصی را پيشنهاد می کند بقيه خود را محدود و ملزم به اعالميه 

گرايش وسيعی در اين باره با آقايان موسوی و کروبی . نامبرده می کنند
همراهی می کنند، بی آن که فراموش کنيم که گرايش مخالف آن ها نيز صدای 

اين را نيز اضافه کنم که من راه دموکراسی . خود را به گوش ها رسانيده است
را از مقصد جدا نمی کنم و به تاثير راه های غيردموکراتيک برای رسيدن به 

پس مسئله مورد بحث در اين جا، تنها ضعف در پی . آن مقصد باور ندارم
گيری و استواری در مبارزه دموکراتيک همگانی است که بنا به اعالميه 

نامبرده گويی محدود به اشکالی شده است که دولت و واليت فقيه مستبد اجازه 
و چون مجوز مبارزه از طرف استبداد داده نشده است، دعوت به . بدهند

 . مبارزه ای متحد بالموضوع گشته است
جنبش اعتراضی و آزاديخواهانه بايست با چشم باز به خود بنگرد و به 

کمداشت گفتمان راهبر و سازمان رهبر . خودپرستی و خودفريبی گرفتار نيايد
. يکی از ضعف هايی است که اين جنبش را ناتوان و استبداد را قوت می دهد

 . اين ضعف می تواند جنبش سبز را از پا در آورد
منظورم از سازمان رهبر، سازمانی است که گام به گام در پيکار با استبداد، 

مبارزه را هماهنگ و راهبری کند و وحدت صفوف ملت را فشرده و تشتت در 
اين سازمان، بر خالف سازمان های . صفوف استبداد را گسترده نمايد

بروکراتيک و آهنين سابق می تواند از هماهنگی ميان شبکه های اجتماعی 
وحدت همگانی در شکلی از مبارزه، با    اقدام چنين سازمانی به. فراهم شود

خرداد اگر مقدور می بود،  ٢٢تظاهرات و يا با اعتصاب سراسری در روز 
آيا . بعنوان يک موفقيت برای جنبش و يک شکست برای استبداد نوشته می شد
با اين اعالميه موسوی و کروبی در صورت پيروی از آن، بر عکس آن 

 موفقيت اتفاق نمی افتد؟ 
گفتمان راهبر آن باوری است که همگی بدان دست يافته و برای آن و تحقق آن 

شعار مثل فريادی است از . گفتمان راهبر در حد شعار نيست. عمل می کنند
تاريخ می آموزد که در ايام قبل از انقالب . گفتمان، درمان بيداد است. بيداد

شعار عدالت و عدالت خانه در همه . مشروطه، بيداد بر رعيت غوغا می کرد
درمان آن بيداد، گفتمان همه گير حاکميت قانون، بر آن انقالب . جا جار زده شد

غالب شد و هنوز که هنوز است بسياری از آن چه که در زمينه قانون باقی 
 بايد باور کرد که در جنبش اعتراضی و . است، از آن گفتمان داريم
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اين رنجش باعث بدبينی ضمنی درهر دو سوی اين گسل و بخصوص نخبگان 
شود و  برای نمونه من دو قضاوتی را که از دو طرف می. دوطرف شده است

 :کنم شايد شنيده باشيد را نقل می
. اند بسياری از فعالين مدنی و سياسی آذربايجان نسبت به جنبش سبز عميقا بدبين 

های اجتماعی  نظام که پايه. گويند اين جنگ يک جنگ زرگری بيش نيست می
المللی روبروست با اين طرفند و برای بقای  خود را از دست داده و با انزوای بين

 کند که از توجه مردم توليد می المله و مورد خود شخصيتهای وجيه
سرهمه کاله گشادی رفته . المللی نيز مورد توجه و اعتماد خواهند بود لحاظ بين

زودی با سالم و  ميرحسين موسوی نيز مانند پس از کش و قوس زياد، به. است
آيد ولی همانند خاتمی، مجددا همه را سر کار  صلوات عمومی سر کار می

گويند چگونه است که زندان و اعدام  فعالين مدنی آذربايجان می! گذارد می
عزيزان ما کمتر مورد همدردی جنبش سبز است، ولی نخبگان آنها از درون 

 .کنند و همه متوجه آنان هستند دهند و مصاحبه می زندان اعالميه می
گويند که پشت سازماندهی عظيم تماشاچيان  فعالين جنبش سبز نيز در مقابل می 

. کار طبيعی نيست دست نهادهای امنيتی نهفته است و اين) تراختور(تيم تراکتور 
طالبانه و قومی و  های هويت فعالين مدنی آذربايجان با عمده کردن خواسته

زنند و  اندازی اجتماعات برای ابراز آن، به ناخودآگاه مردم تلنگر سختی می راه
ترسانند و الجرم به سوی حمايت از نظام موجود و به  آنها را از تجزيه می

  .دهند نژاد متظاهربه اقتدار نظامی، سوق می احمدی
های موجود  حال مالحظه کنيد از هر دو سو با وجود اينکه امکان ديدن واقعيت

اعتماد،  گرايانه آن وجود دارد، با عينک بدبينی و عدم در وجه غالب و واقع
  .پراکنند بدترين احتماالت را برجسته نموده و تخم تفرقه می

منظور اين است که وقتی گسل بوجود آمد رفتار هر دو سو بايد مورد توجه قرار  
سويه بود و معنای سياسی آن اين است که هر که   سئوال شما به شدت يک. بگيرد

تر و  درصورتی که موضوع بسيار عميق. با من نيست لزوما دشمن من است
 .تر است پيچيده

توانست انجام دهد تا همراهی فعالين آذربايجان را به سود  جنبش سبز چه می 
ها و مشکالت جنبش سبز است که منجر به  خود کسب نمايد؟ منظور ضعف

 تفاوتی فعالين قومی در آذربايجان شده؟  بی
ولی اصوال و گذشته از . يافته و واحدی نيست جنبش سبز دارای گفتمان سامان 

انتظار از آذربايجانيان، برای شرکت موثرتر در جنبش و توقع يکجانبه از آنان 
هيچ حرکتی در اين جنبش برای شناخت مشکل، پرداحتن به آن و احيانا رفع آن 

تا آنجا که مربوط به رهبری نمادين جنبش سبز است، اولويت اول . شود ديده نمی
آنها جذب نيروهای معتقد به انقالب و دوران رهبری آقای خمينی است و بيشتر 

اند تا ثابت کنند که آنان فرزندان خلف رهبر  شان را در اين راه گذاشته سرمايه
. اند فرهيخته انقالب و پيروان راستين او هستند و ديگران از اين راه منحرف شده
آنان هيچ سرمايه قابل توجهی برای جذب فعالين مدنی و سياسی آذربايجان و 

بخش سکوالر جنبش سبز نيز اين . اند گسترش حوزه نفوذ خود به آنجا نکرده
بيند و در بيشتر مواظب است که توازن قوا  مساله را فقط در سطح سياسی آن می

های کليدی سنتی به نفع فعالين مدنی و سياسی آذربايجان به  حتی در سطح واژه
  .هم نخورد

ی سياسی بدبينانه و سنتی قضيه به درون  اصوال تا هنگامی که ما از رويه 
ها را  های دارای اولويت جامعه آذربايجان نگاهی نيافکنيم و اين خواسته خواسته

اذعان به ادبيات و  –که از سوی مردم آذربايجان احترام متقابل، اذعان به هويت 
حق برخورداری يکسان از امکانات مملکت و از سوی نخبگان  –زبان 

آذربايجان امکان شرکت در قدرت سياسی را جدی نگرفته و وجود بحران را به 
وگو و تفاهم، حساسيت فعالين مرکزنشين را در  ايم و با ايجاد گفت رسميت نشناخته

ايم، ايجاد پروسه اعتمادسازی  رسميت شناختن حقانيت اين ادعاها باال نبرده به
 .امکان عملی نخواهد يافت

شما شهريور سال گذشته آذربايجان را مخاطب قرار داديد و از آنها خواستيد  
که به ياری هموطنان خود برخيزند؟ اکنون اگر بخواهيد بارديگر با آذربايجان 

 سخن بگوييد چه خواهيد گفت؟
دهم مخاطبين من  بار ترجيح می اين. من چيزی به مردم آذربايجان نخواهم گفت 

خواهم که حداقل به همان اندازه که در کندن  از آنها می. فعالين جنبش سبز باشد
اللهی حکومت از آن و اثبات حقانيت خود در عدم انحرافف از خط  بدنه حزب

انقالب و رهبری نخستين آن کوشا هستند، در جلب اعتماد مردم آذربايجان و 
 .گذاری کنند ها و ترکمنستان نيز سرمايه ها، بلوچ فعالين آن، کردها، عرب

چرا اين جنبش اعتراضی : شناسی عمومی جنبش سبز رسيم به آسيب حال می 
عليرغم گستردگی، نتوانست تغييری در تناسب قوای سياسی در کشور ايجاد 

 کند؟
 جنبش سبز اگر در حد جنبش اقشار متوسط شهرهای بزرگ باقی بماند، حتی در  

پرسش بعدی اين است که اساسا چرا آذربايجان و شهری مثل تبريز ساکت ماند؟ 
توجهی در ميان فعالين مدنی  های اخير تحرک نسبتا قابل در حالی که در سال
 شد؟ آذربايجان ديده می

تر از سطح صرفا  و کليدی بايد مقداری عميق  برای پاسخ به اين پرسش مهم 
شناسی سياسی به آن توجه  سياسی مساله، به علل آن بپردازيم و از زاويه جامعه

  .کنيم
واقعيت اين است که در عرض سی سال پس از انقالب جامعه شهری آذربايجان  

های  هائی که قبال با ديگر رسانه من در مصاحبه. تغييرات مهمی کرده است
ام به تفصيل به عوامل  ارتباط جمعی داشته و يا مقاالتی که در اين مورد نوشته

 .کنم ام و آنها را بطور خالصه تکرار می عمده اين تغييرات اشاره کرده
 Social)مرکز و حاشيه به گسل (Social Gap) تبديل شکاف«مهمترين نکته  

discontinuity)  های اجتماعی اجتماعی در بهترين و کارآمدترين  شکاف. است
های اجتماعی، جامعه را به يک محيط  شکاف. های سياسی نيز وجود دارند نظام

های  ی اجتماعات شکاف مثال در همه. کنند پيوسته ولی قابل تمايز تقسيم می
شود و يا شکاف جنسيتی جامعه  معيشتی باعث ايجاد طبقات گوناگون اجتماعی می

های گوناگون  و يا وجود اقوام و نژادها و زبان. کند را به مرد و زن تقسيم می
ولی با وجود اين . کند جامعه را از تنوع قومی و زبانی و فرهنگی برخوردار می

سانی اجتماعی، وجود اعتماد متقابل و عمومی، فرهنگ  چندگونگی و طيف
مشترک، تاريخ واحد، زبان سراسری و حکومتی کارآمد، وحدتی در کثرت 

های اصلی و  سازد که نخبگان آن خواسته بوجود آورده و جامعه بزرگی را می
 .شان اعتماد متقابل وجود دارد مهم مشترکی داشته و بين

های طبيعی موجود به داليل  در حالتهای بدخيم و بحرانی در جوامع، اين شکاف 
های اجتماعی جامعه  گسل. های خطرناکی تبديل شوند توانند به گسل مختلف، می

کنند و همگنی  را در محل گسل به دو پارچه غيرهمگن و غيرقابل عبور تبديل می
نخبگان دو سوی . برند را از بين می (Social Continuity) اجتماعی

رسد،  شان به حداقل می ديگر به هم اعتماد ندارند، قابليت تفاهم در ميان  گسل
شود، تاريخ  ادبيات سياسی از هر دو سو پرخاشگرانه و و بدبينانه می

با دو تفسير کامال متمايز به دو تاريخ جداگانه تبديل شده و فرهنگ   مشترک،
در چنين حالتی، . گيرد مشترک نکات اشتراکشان مورد حمله و ترديد قرار می

رو در روی هم   مثال در صورت تبديل شکاف طبقاتی به گسل طبقاتی، طبقات
  .روند کنند، و به سوی جنگ طبقاتی می آرايی می صف

يا شکاف مرکز و (در مورد اقوام، که مورد بحث ماست، متاسفانه شکاف قومی  
جد اهتمام  ها به اگر به ترميم اين گسل. شدن به گسل است در حالت تبديل) حاشيه

های قومی و تهديد  وجود آمدن زمينه برای نزاع ی آن به ورزيده نشود، نتيجه
  .يکپارچگی سرزمينی است

کنند، بايد علت آن  اينکه چرا فعالين مدنی آذربايجان در جنبش سبز شرکت نمی 
) ١: را در تکوين شکاف مرز و حاشيه به گسل عميقی ديد که امروز نتيجه آن

وجود ) ٢اعتمادی کامل ميان نخبگان هر دو سو به همديگر؛  وجود بدبينی و بی
) ٣های مدنی در دو سوی گسل و باالخره  در خواسته  های متفاوت اولويت
های  های قومی به گسل های داخلی و خارجی فعال در جهت تعميق شکاف سياست

خطرناک است و به اين دليل تاکنون جنبش سبز نتوانسته است چنانکه بايد و شايد 
 .ی خودر ا به درون آذربايجان بگستراند دامنه

در اينجا به علت . ام من داليل تکوين اين شکاف را به گسل قبال گفته و نوشته 
 .کنم رعايت اختصاراز ذکرمجدد آن خودداری می

اصرار عجيبی داشتند و هنوز  -دستکم بخشی از آنها  -فعالين مدنی آذربايجان  
توان اين رفتار را درک  چگونه می  .هم دارند که برکنار از جنبش سبز بمانند
گيرد؟ آنها در معرض اين اتهام هستند که  کرد و اين موضع از کجا سرچشمه می

ای عمل  سو و همراه با گروه حاکم و مجموعه نه لزوما آگاهانه، اما عمال هم
چنين . کنند که به تقلب در انتخابات و کودتا عليه اراده مردم متهم هستند می
 هايی عليه فعالين آذربايجان تا چه اندازه موجه هستند؟ اتهام

خوب . ولی اين رفتار دوسويه است. کنم که داليل آن را قبال ذکر کردم فکر می 
چه تالش بخصوصی از جانب فعالين مهم جنبش : است متقابال نيز پرسيده شود

ای به  فعالين مدنی آذربايجان شده است؟ چه توجه ويژه  سبز برای جلب اعتماد
اعتمادی از هر دو سو بسيار بلند  های مهم آنها به عمل آمده؟ اين ديوار بی اولويت

  .و قطور است
ما به علت نديدن اين واقعيتهای دردناک و با تجاهل العارف کردن بسياری از  

 نخبگان مرکزنشين و يا تمرکزگرا، چنان وظيفه شرکت آنان را در جنبش سبز
های آنها و حساسيت نسبت به آن و همدردی با  دانيم که گويا به خواسته بديهی می

شود و پبچيده در حکمرانی، محاوره  آنان در توهين و تحقيری که روا شده و می
و ادبيات عاميانه است و از ناسيوناليسم رضاشاهی تاکنون آنان را رنجانده است، 

 .ای الزم نيست هيچ توجه ويژه
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 جوجه تيغی و روباه مکار 
 

يه روز روباه تصميم گرفت از شر جوجه تيغی راحت بشه، انداختش توی 
زندون، ولی هر چی بازجويی اش کرد فايده نداشت، چون در مقابل هر سووالی 

تو ديگه حق نداری تيغ : " بهش گفت. که می کرد يک تيغ به روباه پرت می کرد
باالخره اينقدر جوجه تيغی رو توی زندون نگه داشتن که تمام تيغ " پرتاب کنی؟

حاال ديگه می تونی سردبير : " بعد بهش گفتن. هاش ريخت و آزادش کردن
يک هفته گذشت، آقا روباهه ديد که دوباره روزنامه پر شده از ." روزنامه بشی

وقتی آوردنش ديد دوباره يک عالمه تيغ . انتقاد، دستور داد جوجه تيغی رو آوردن
 .باالخره تصميم گرفت روزنامه نگاری رو بکلی ممنوع کنه. تازه درآورده

 
 روباه مکار و گرگ های نابکار

يک روز روباه تصميم گرفت سلطان جنگل بشه، هرچی گرگ توی جنگل بود 
من  " جمع کرد و داد مثل خرس خوردن و بعدش هم دادار دودور راه انداخت که

 .تا اين رو گفت خرگوش ها خنديدن اينقدر که از دل درد افتادن زمين". شيرم
 " دوباره گفت. روباهه گفت هر کی بخنده بايد بره زندون، همه شونو زندانی کرد

 .اينها هم شاهد من ان، گرگ ها زوزه کشيدن و دم تکون دادن" من شيرم
من " دوباره گفت . گوسفندها هم بع بع کردن و رفتن دم بانک سهام شونو بگيرن

ما که سی ساله می شناسيمت، ! آقاجون" يک دفعه جوجه تيغی گفت " شيرم
دوباره . دستور داد جوجه تيغی رو زندونی کردن." هرچی باشی شير نيستی

ما می دونيم تو ! روباه عزيز" اين دفعه اسبه گفت " من شيرم " روباهه گفت
اين . روباهه دستور داد اسب رو از جنگل بيرون کردن" رئيسی ولی شير نيستی

کوسه " من شيرم، کوسه هم شاهد منه" دفعه هرچی گوسفند بود جمع کرد و گفت 
رفت وسط دريا و . اومد حرف بزنه يک هو صد تا تمساح بهش حمله کردن

 .ساکت نشست
 

 مگس ها و يک تيکه بی ادبی
روباهه تصميم گرفت سلطان جنگل بشه، گفت برين صدهزار تا اسب شاخدار 

گفتش برين ده هزار تا گوسفند پروار بيارين، . گفتن دريغ از دو تا دونه. بيارين
. رفتن با اتوبوس و مينی بوس بزحمت و با بدبختی صد تا گوسفند پيزوری آوردن

رفت وسط ." ای به چشم" ميمونه گفت . گفت برين هزار تا سوسک بيارين
گفت کی . بيابون پی پی کرد، تا پی پی کرد، يک دفعه هزار تا مگس جمع شدن

گفت کی سوسکه؟ همه شون گفتن منم من منم ! خسته است؟ مگس ها گفتن دشمن
 !من
 

 تمساح و کوسه
 اگر گفتين بهترين راه برای اينکه نذاريم يک کوسه بياد طرف قدرت چيه؟

ده تا تمساح ول کنيم توی ساحل و بهشون شکر بديم بخورن، عوضش : جواب
 .چيز زيادی نخورن

 
 انتقادات جوجه تيغی ها

خفه شون  " روباه به خرس نگهبان گفت. جوجه تيغی ها زياد حرف می زدند
 :روباه پرسيد. خرس پاسبان نشست روی جوجه تيغی ها و خفه شون کرد" کن

نه، فقط چند تا انتقاد تند و تيز داشتند که رفت : " مشکلی نبود؟ خرس پاسبان گفت
 .بعد سيخ ها رو درآورد و رفت پی کارش" توی اونجام

 
 ميمونشاه

 .حاال يکی بايد بشه وزيرم" من شيرم" روباه گفت 
 ".ای به چشم، من خودم هم برات وزيرم هم برات می ميرم" ميمونه گفت 
 ".وزير من بايد خيلی قوی باشه" روباهه گفت 

ببينيد جناب سلطان من چقدر " ميمونه نشست روی کول خرس پاسبان و گفت 
 ".بزرگم

 ".وزير من بايد شاعر باشه، چون ما از جوانی شعر دوست داشتيم" روباهه گفت 
ميمونه يک اسب يالدار پيدا کرد که صب تا شب شعر می گفت و دمش هم اسبی 

 "حاال هم خيلی قوی ام هم براتون شعر می گم" بود و نشست روی کولش و گفت 
 ".وزير من بايد کاری کنه که هيچ کس به قدرت نزديک نشه" روباه گفت

ميمونه شروع کرد سه برابر هيکلش خرابکاری کرد، چنانکه بوی گند همه جا 
 .رو برداشت و هر چی جانور توی جنگل بود فرار کردن و رفتن

 "چه بوی گندی می آد اينجا؟ چی کار کنيم؟" روباهه گفت 
بوش بده، ولی عوضش خيال تون راحت باشه، ديگه کسی اين " ميمونه گفت 
 ".طرفها نمی آد

صورت توفيق در ايجاد شکاف در حکومت، به ايجاد وحدت ملی موفق نخواهد 
متاسفانه شايد قرارداشتن آن قسمت از نيروهای جنبش سبز که در داخل . بود

دهد که با ديدی  هستند زير ضربات مداوم سرکوب حکومت، به آنها امکان نمی
اين بيشتر . در ايران نگاه کنند »گسل مرکز و حاشيه«ی حاد  بازتر به مسئله

ی کوشندگان سياسی و مدنی خارج از کشور است که با ايجاد سمينارهای  وظيفه
مشترک با فعالين آذربايجانی، کرد، بلوچ، عرب و ترکمن، درک درستی از 

و حساسيت خود را از سطح سياسی صرف به سطح مدنی   های آنان داشته خواسته
های آنان ارتقا دهند و با اعتمادسازی متقابل به شکل دادن  و اجتماعی خواسته

 .های مشترک کمک کنند گفتمان
جنبش سبز برای بقا و گسترش خود از چه امکاناتی برخوردار است؟ اينکه  

ها پيوند  شود جنبش سبز بايد با مطالبات کارگران، معلمان و قوميت گفته می
 بخورد در عمل به چه معناست؟

شايد بتوان گفت که . زدن تعادل نيرو با حکومت نييست مساله جنبش سبز فقط بهم 
خوردن اين تعادل  حتی بخش مهمی از جنبش سبز حالتی دو گانه نسبت به بهم

های مهم اجتماعی که از مهمترين  اش اين است که گسل کنند زيرا احساس حس می
برديد، اعتماد کافی به آنان ندارند و در صورت رهايی از بند سرکوب   آنها نام

کنند متحدين آينده  بنابراين سعی می. حکومت، ممکن است در مقابل آنان بايستند
های  اللهی خود را برای تغيير توازن قوا از نيروهای درون نظام، مانند حزب

گرا مانند برادران الريجانی و  گرايان عمل نيروهای سپاه و اصول!! واقعی
بنابراين شايد . خانواده هاشمی انتخاب کنند و در گذر به قدرت به آنان متکی باشند

شود که ريسک گسترش جنبش سبز  اين احساس دو گانه نسبت به آينده باعث می
اما برای بقای وحدت . های اجتماعی را نپذيرند و آن را خطرناک بدانند به گسل

ملی و يکپارچگی اجتماعی و حتی سرزمينی ما ايرانيان، ديگر فعاالن جنبش 
های مدنی  سبز که اين مالحظات را ندارند بايد در اين مسير يعنی توجه به اولويت

 .ها و اعتمادسازی متقابل اقدامات عملی نمايند و اجتماعی اين گسل
  

 مصطفی ملکان: گر مصاحبه
 رضا نيکجو: تحريريه

 

 ميمونشاه و روباه مكار
 ابراهيم نبوی

 
 
 

 
 روز آنالين

 
 خرگوشی که موش شد

 
اينقدر . يه روز يه خرگوش زياد حرف می زد، گرفتنش و انداختنش توی زندون

. بعدش آزادش کردن. کتکش زدن و بهش هويج ندادن تا اعتراف کرد که موشه
بهش گفتن بگو من . وقتی آزادش کردن ديدن همه بهش می گن آقاخرگوشه سالم

بعد از چند . باالخره ولش کردن. ولی هيچ کس باور نکرد. موشم، گفت من موشم
روز ديدن موش هم خطرناکه، براش يه تله گذاشتن و انداختنش توی تله، گفتن 

بعد از . اعتراف کرد که سوسکه، آزادش کردن. بايد اعتراف کنی که سوسکی
آخيش بميرم : " اينکه آزادش کردن هرکی به ديدنش می اومد بهش می گفت

 "!آقا خرگوشه، چقدر الغر شدی !برات
 

 گوسنفدی که گرگ شد
 

يک روز آقای چوپان تصميم گرفت به همه گوسفندهای مردم حمله کنه، 
گوسفندهاشو جمع کرد و آفتابه قرمز انداخت گردن شون و بردشون کهريزک و 

يواش يواش همه شون . يک ماه هم کتک شون زد هم گشنه نگهشون داشت
دندوناشون تيز شد، سم شون قوی شد، دم شون دراز شد و چشماشون از هزار 

بعد بردشون توی خيابون و گفت هر چی خرگوشه . متری همه چی رو می ديد
. ولی هر چی می خوردن تموم نمی شدن. خرگوش ها رو خوردن. بخورين

گرگ ها نگاهی به هم . باالخره خرگوش ها ترسيدن و رفتن توی خونه شون
انداختن و شروع کردن به جردادن همديگه و يک شکافی افتاد بين شون که کله 

 .باالخره هم آقای چوپان رو خوردن. يکی اين ور بود و پاچه يکی اون ور
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اياالت متحده در پروژه در هم شکستن . چين و روسيه هم از آن پشتيبانی کردند
ا ، منافع استراتژيک خود در خاور ميانه، آسيای ميانه و قفقاز را .مقاومت ج

پی ميگيرد که کنترل منابع نفتی اين مناطق و اعمال کنترل کامل بر منابع و 
نه چين و نه روسيه تحت هيچ . بازارهای انرژی جهان، محور اصلی آن است

شرايطی حاضر نيستند، که دژ ايران فرو بريزد و امريکا با دستيابی به 
و به  -ا روی اين تضاد .ج. اهدافش در منطقه، گلوی آنها را در چنگ بگيرد

حساب باز کرد و تا پيش از قطعنامه اخير، بازی با اين تضاد، در  -درستی
وجه غالبش جواب ميداد، اما اين بار جواب نداد و در نگاهی دقيق تر، جواب 

اينکه در پس پرده چه گذشت و تيم اوباما تا چه ميزان در معماری . عکس داد
نظم نوين جهانی، چين و روسيه را همراه کرده است، امريست در حوزه حدس 

هيچ ديپلماتی روی اسب بازنده شرط نميبندد : و گمان ولی يک نکته مسلم است
و سوال اين است که آيا برای ديپلماسی چين و روسيه دوران احمدی نژاد پايان 

يافته است و رای مثبت به قطعنامه را در عين حال بايد پيامی به جامعه و 
اپوزيسيون ايرانی هم دانست؟ برای پاسخ مثبت به اين سوال دالئل موجهی 

کانونی . کانون توليد شر در منطقه است. ا.برای اياالت متحده، ج: وجود دارد
در زمين . شود" مهار"و به زبان اوباما " خاموش"به زبان بوش  -که بايد 

تنها سه احتمال وجود  -بازی سياست ايران اما، با حذف پروژه حمله نظامی 
خامنه ای، گفتگو با  -حفظ و به زانو در آوردن رژيم احمدی نژاد: خواهد داشت

نظاميان و توافق بر اساس انتقال همه قدرت به آنها، و يا کمک به انتقال قدرت 
به همان ميزان که برای امريکا، انتقال . به جنبش سبز به زعامت موسوی

در مقابل دو  -را پنهان نميکند" غرب"قدرت به موسوی، که بدبينی اش به 
آلترناتيو ديگر، ميتواند نامطلوب ترين تلقی شود، برای روسيه و بويژه چين 

اين انتقال می تواند مطلوب باشد، چرا که ايران تحت رهبری موسوی، نه خود 
حياط خلوت غرب خواهد شد و نه دست امريکا را در تبديل خليج فارس، 

 . آسيای ميانه و قفقاز به حوزه نفوذ بی رقيب باز خواهد گذشت
چه اين تحليل و ارزيابی درست باشد و چه نادرست، يک نکته روشن است، 

. ا.ج" نگاه به شرق"چين و روسيه با رای خود اعالم کردند که سياست 
شکست سنگينی خورده است و زين پس با دولت محبوب خامنه ای چون گذشته 

اين پيام نميتواند مورد استقبال ايرانيان قرار نگيرد و . همراهی نخواهند کرد
 . بويژه در منطقه خاکستری تاثيرات مثبتی بر جا نگذارد 

قطعنامه چهارم وقتی به اجرا در آيد و با تحريم های فوق العاده امريکا و اروپا 
هم همراه شود، به رغم همه تالشی که برای محدود کردن دامنه تاثير آن به 
حکومت و امکانات آن صورت گرفته، تاثيرات سويی بر اقتصاد کشور و 

تا جايی که به کشور و . زندگی مردم، بويژه تهيدستان جامعه خواهد گذشت
مردم ايران مربوط ميشود، مسوليت تمام عواقب تحريم ها متوجه علی خامنه 

فالکت موجود که با افزايش . امنيتی حاکم است-نظامی -ای و باندهای نفتی
در عين حال اگر . تحريم ها شديدتر هم می شود، سرنوشت مقدر کشور ما نبود

 : بپذيريم که 
 . خطر جنگ، حمله خارجی و تجزيه، کشور را تهديد نمی کند -١

 
شاخص اصلی روندهای سياسی کشور بوده و می " جا به جايی قدرت"  -٢

 رود تا به مساله روز تبديل شود؛ 
 

در آن صورت، می توان تصور کرد که قطعنامه و پيام های همراه آن می 
تواند به يک سويه شدن منطقه خاکستری، استواری اراده تغيير در جنبش سبز 

آيا مردم ايران حاضرند، به . و تشديد درگيری ها در اردوی حکومت کمک کند
نتايج منفی اين فشارها به مثابه بهای آزادی، بنگرند و شرايط مثبت جهانی را 

در خدمت تغيير و يکسره کردن کار حکومت بگيرند و يا آنگونه که بدبينان 
ميگويند، زير بار فشار قد خم کرده، اقتصاد صدقه ای و حکومت رماالن را 
باز هم تحمل خواهند کرد؟ پاسخ اين سوال هر چه باشد، دريافت آن چندان به 

 .درازا نخواهد کشيد
 

 تحريم 
 احمد پورمندی

 
 
 
 
 
 
 

 : اخبار روز
 
صدور قطعنامه چهارم تحريم از سوی شورای امنيت؛ بار ديگر گفتگوی   

پيشتر، در زمان ترکتازی . گسترده ای را در ميان نيروهای اپوزيسيون دامن زد 
بر سياست خارجی اياالت متحده " محور شرارت"جورج بوش پسر، که نظريه 

در رابطه با کشور ما حاکم و شبح جنگ بر فراز کشورمان در پرواز بود، تحريم 
در آن زمان که از . و تشديد آن عمدتا در خدمت فضای جنگی قرار داشت

اپوزيسيون قدرتمند هم خبری نبود و چشم انداز روشنی در مقابل جامعه قرار 
 . نداشت، نتيجه عملی تحريم در ايران عمدتا فقر و فالکت بيشتر مردم می بود

 
 : امروز اما، شرايط تغيرات محسوسی کرده است

ياد می شود، اما با پيروزی " گزينه نظامی"گر چه هنوز هم اينجا و آنجا از  -
دموکرات ها و استقرار اوباما در کاخ سفيد، اين گزينه از دستور کار سياست 

ديگر هيچ " جنگ"و " تحريم"خارجی اياالت متحده اساسا خارج شده و در نتيجه 
رابطه قابل فهم و نگران کننده ای با هم ندارند و با تحريم نمی توان از اين زاويه 

 . مخالفت کرد
در داخل کشور، تولد و رشد شتابان جنبش سبز، معادالت استراتژيک را  -

اين جنبش که بر پايه همکاری رانده شدگان از حکومت و سرکوب . دگرگون کرد
شدگان به دست حکومت پديد آمد، با طرح گفتمانی انسانی، ملی، دموکراتيک و 

حضور هزاران کادر . مدرن چشم انداز تازه ای را در مقابل جامعه ايرانی گشود
ورزيده و با تجربه، بر آمده از جنبش های ملی، چپ و مذهبی، در درون جنبش 

سبز و حرکت متين آن در سالی که گذشت، تولد و حضور نيرويی توانا و با 
ظرفيت مسئوليت پذيری و حکومتگری را رغم زد و مردم ايران می روند تا در 

دوام جنبش سبز و اعتماد . سيمای اين جنبش، آلترناتيو مورد اعتمادی را بيابند
پايه . ا را بيش از پيش دشوار کرده است.روزافزون مردم به آن، موقعيت نظام ج

علی خامنه ای که امروز بخش . اجتماعی نظام هرگز تا بدين حد الغر نبوده است
بزرگی از پايه گذاران نظام را در مقابل خود می بيند، بيش از هر زمان به باندها 

امنيتی متکی شده و به ناچار منويات آنان را نمايندگی  -نظامی -و محافل نفتی
ميکند به گونه ای که می توان کشور را آوردگاه دو نيروی متخاصم تصور کرد 
که در يک سو پيشگامان مردم به طاليه داری جنبش سبز و در سوی ديگر باند 

فتح "و "کهريزک. "های فوق الذکر به زعامت خامنه ای صف آرايی کرده اند
به مثابه جز کوچکی از سی سال جنايات و تبهکاری اين باندها و اعقاب " المبين

و انصارشان، راه مصالحه را مسدود کردند و امروز اگر روند انتقال قدرت، به 
مثابه روند اصلی تحوالت کشور، با افت و خيز همراه شده است، اين نه نشانه 

فقدان اراده معطوف به قدرت در جنبش سبز و يا وجود شانس قابل رويت توافق 
نسبتا بزرگی است که هم " منطقه خاکستری"و سازش، بلکه ناشی از وجود 

 . اکنون ميان دو اردوگاه وجود دارد
اتخاذ هر تصميم تعيين کننده ای تا حدود زيادی در گروی تعييرات و سير 

رويدادها در اين منطقه خاکستری است، که در آن توده وسيعی از اليه ها و 
از بخش هايی از طبقه سرمايه دار تا بی چيزان اعماق، از بی  -اقشار مختلف 

خبران تا مرددها و از آنهايی که در همه حال در کنار قدرت حاکم و پيروزمندان 
 . حضور دارند -قرار دارند تا پاسداران، بسيجی ها و روحانيون دون پايه 

در جهان امروز، ديپلماسی هر کشور فقط تا جايی که مدافع منافع ملی آن کشور 
بنا براين از دول غربی، چين و يا روسيه اين . باشد، دارای منطق قابل فهم است

انتظار را داشتن که در سياست خارجی خود، به منافع مردم ايران توجه کنند، در 
در عين حال عدم توجه به نظرات و . بهترين حالت ساده لوحی سياسی است

تصميمات دول ديگر و بويژه دولت های بزرگ و تاثيرات اين تصميمات بر حال 
و آينده کشور، و عدم بررسی امکانات تاثير گزاری بر آنها، چيزی به مراتب 

 . بدتر از ساده لوحی است
قطعنامه چهارم شورای امنيت سازمان ملل را نه مردم ايران پيشنهاد کردند و نه 

 امريکا و دول اروپا مبتکر و مدافع پيگير آن بودند و . نيروهای اپوزيسيون
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اهللا شاهرودی، که نام دستگاه قضايی بر آن  به قول آيت" ويرانه"در واقع اين 
ی جای ايران  تر از همه تر و غيرمستقل نهاده شده است در کردستان ويرانه

است امری که بالشخصه نيز ناظر آن بوديم و هنگام صدور حکم برايمان در 
اداره اطالعات "گفت  دادگاه انقالب سنندج قاضی بابايی بدون هيچ ابايی می

يا وقتی که آقای صفر زارعی، مدير دفتر نجار در مورد محتويات ". اند فرموده
هايم در اطالعات سنندج و قروه و جلسات دادگاه انقالب و  پرونده و بازجويی

کرد، معلوم بود  زنی می چگونگی صدور حکمم با من در محل استانداری چانه
 . خورد که قضيه چيست و چنين فشارها و احکامی از کجا آب می

سخن گفتن از چند مسئول رده باالی حکومتی در استان کردستان به هيچوجه 
تقليل جنايت سيستماتيک رژيم و عملکرد ناشی از نگاه امنيتی و 

ليکن وجود . شماری نيست اش به شخص يا مجموعه افراد انگشت پندارانه دشمن
افرادی اينگونه در مسند حکومتی سرکوبگر ماشين سرکوب را سرعت 

 . بخشد بيشتری می
جمع چشمگيری از فعالين مدنی و دانشجويی  ٨۶اينکه در تابستان و پاييز 

شوند و قبل از اعالم اتهام آنان  کرد، بويژه در استان کردستان بازداشت می
توسط مقامات قضائی رژيم، استاندار و استانداری کردستان خبر از دستگيری 

روناک صفازاده، هانا عبدی، ياسر (چند تروريست و بمب گذار دختر و پسر 
ای از پيش طراحی  نفسه حاکی از نقشه دهند فی می...) اهللا لطيفی و گلی، حبيب
طلبی، اقدام عليه  های مختلف به تجزيه زيرا پيشتر فعالين حوزه. شده است

شدند اما با  امنيت ملی و هواداری يا رابطه با اپوزيسيون برانداز متهم می
های متعددش با مسئولين قضايی استان و  حضور وی در استان و نشست

درخواست برخورد جدی و قاطع با عوامل دشمن در کردستان، قضايا به فاز 
های بازجويی و  ديگری رفت و پس از آن اتهام ترور و تروريسم در برگه

های فعال دانشجويی،  روندی که اکثر چهره. های فعاالن کرد کليد خورد پرونده
نگاری، سازمان های غيردولتی و حتی فعاالن محيط زيست و  روزنامه

 . کوهنوردی را راهی بازداشتگاه های رژيم نمود
ی افرادی که اندک شناخت و آشنايی با استاندار کنونی کردستان، موسوی  همه

نماينده ولی فقيه و گروسی مديرکل دادگستری استان داشته باشند به سادگی 
توانند نقش اين افراد را که نجار محوريت آنرا برعهده دارد در سرکوب  می

های  نژاد و اعدام های گسترده فعالين مدنی طی چند سال زمامداری احمدی
توان با  به طوری که می. اخير و احتمال اعدام ديگر فعالين را تشخيص دهند

های گسترده در  اطمينان و يقين گفت نجار مسئول و آمر اصلی سرکوب
ها با دستور يا اطالع و رضايت مستقيم شخص  ی جنايت کردستان است و همه

 . گردد وی عملی می
 

Gerus۴۶@yahoo.com 
 

 اسماعيل نجار، آمر اصلي جنايت در كردستان 
 عارف نادری

 
 : اخبار روز

ارديبهشت با اسماعيل  ١٩ی شهدای  خردادماه جمعی از اعضای خانواده ١٢
ديداری . کنند نجار، استاندار کردستان برای تحويل گرفتن پيکر شهدا مالقات می

که بدون ترديد نامبرده تنها به خاطر کاهش حساسيت افکارعمومی جامعه 
حلی  کردستان به اين موضوع تن به انجام آن داده است نه اينکه در پی يافتن راه

 . برای حل مسئله باشد
های بدسابقه رژيم به نسبت مردم در کردستان بوده  اسماعيل نجار از جمله مهره

در ) سالگی ٢٢(ی شصت  است چه در ايام مسئوليت فرمانداريشان در اوايل دهه
 . مريوان و چه هنگام منصوب شدنشان به پست استانداری کردستان

روزهای آغازين ورود وی به کردستان برخی از همقطارانش منجمله سيد عماد 
اش نجار  حسينی، نماينده مردم قروه در مجلس شورای اسالمی در مراسم معارفه

سخنی که واکنش تند و غيرقابل انتظار دکتر . خطاب کرد" فرزند کردستان"را 
زاده، نماينده شجاع مردم کرد در مجلس ششم را به همراه داشت و  جالل جاللی

نه نجار فرزند "طی يادداشتی زير عنوان " سيروان"ايشان در هفته نامه 
ی نجار  به تبليغات عوامفريبانه در باره" کردستان است و نه من فرزند ايران

طولی نکشيد که بعد از چند مالقات اداری و معارفه با حواشی . پاسخ گفت
در دفتر ايشان واقع در استانداری و هم در فرمانداری  -خودمانی با آقای نجار 
شناخت  -ها و سفرهای ديگر ايشان به قروه و دهگالن  قروه و ضمن مناسبت

 . تری از وی پيدا نمودم جامع و عميق
ی از  ايشان در اوان حضورشان به عنوان استاندار کردستان هميشه با خاطره

شب زفافمان " تازه عروسم"گفت من با  او می. کرد مريوان خودش را معرفی می
توی سنگر بوده و من همون نجار هستم و امروز نيز برای دوباره حضور يافتن 

 . ام در همان سنگر آمده
نژاد است به طوری که يک سررسيد  نجار از جمله شيفتگان پر و پا قرص احمدی
نژاد در باب مسائل مختلف است و در  را به همراه دارد که گلچين سخنان احمدی

همچنين بدون . کند ای با افتخار کامل بخشهايی از آنرا قرائت می هر جلسه
قابل الذکر است که (گفت  های خود می هيچگونه تعارفی از مواضع و سياست

ايشان کم و بيش با ديدگاهها و طرز نگرش اينجانب به عنوان عضو شورای شهر 
او بدون ) قروه به مسائل روز کردستان و ايران شناخت مختصری داشت

گفت که پيام در هم کوبيدن و متالشی کردن نحلهای نحس  پوشی می هيچگونه پرده
مخصوصًا از . سازد ضدانقالب را با خود دارد و با قاطعيت آنرا عملی می

کرد که  نگاران و اهل قلم و انديشه کرد دل خونينی داشت و اظهار می روزنامه
منظور ما از دولت مهرورزی رحم نکردن بر معاندان و محاربين و تصفيه آنان 

ها را بر  ی عرصه پوشی همه گفت بايد بدون هيچگونه اغماض و چشم می. است
زيرا اگر غير از اين باشد مهرورزی . آنان تنگ نموده و به اشد مجازات برسانيم

گفت من  می. ما معنايی نخواهد داشت و همپيالگی با معاندان و دشمنان خواهد بود
ذهن منحرف و افکار مسموم اين به اصطالح فعالين مدنی کرد را خوب 

اگرچه طی آن . شناسم و ميدان مانور و اجازه عمل به آنها را نخواهم داد می
جلسات و مالقاتها هيچگاه نگرانيم را بروز ندادم ليکن پيام خون و مرگ را در 

ای که نظير  نظرانه ادبيات خشن و تنگ. کالم و رفتار وی به تمامی حس کردم
حداقل سه تن از آنان رحيمی، (آنرا در هيچ يک از استانداران پيشين کردستان 

و فرماندهان ) زاده و رازانی که آشنايی نزديک با آنان داشتم رمضان
پاسدارن، مسئوالن اطالعاتی قروه و سنندج و بازجوهای مختلفم طی بيش از  سپاه

الاقل ديگران سعی . يک دهه در اطالعات و سپاه نه ديده و نه شنيده بودم
ولی ايشان لب . ای ديگر ابراز وجود کنند کردند حفظ ظاهری بنمايند و به گونه می

باور داشت او همان . کالم و جان هر سخنش شاخ و شانه کشيدن و ستيز بود
ی شصت بود و اهل قلم و  ی شهادت دهه پاسدار مسلح مشتاق جهاد و تشنه

قبل از وی نيز . ی کرد نيز پيشمرگان مسلحی که بايستی جانشان را ستاند انديشه
فردی همچون موسی موسوی، نماينده خمينی در کردستان وجود داشت و دارد که 

ورزی و کردکشی و توجيه آن برای مقامات  عطش سيری ناپذير وی به خشونت
با وجود چنين افرادی در کردستان و بودن . باالتر کشوری واضح و مبرهن است

اکبر گروسی در سمت مديرکلی دادگستری استان، به عنوان  شخصی چون علی
ی بيجار  بچه دو روستای همجوار در منطقه(اراده  النفس و بی ای ضعيف مهره

که بدون اختيار هر ) آباد و من بودال در سه کيلومتری هم هستيم، وی امين
توان بسياری از پرونده  کند مثلث شومی است که می دستوری را اجرا می

 . های مختلف را پيامد آن دانست ها و بگير و ببندهای فعاالن  حوزه سازی
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 هنر
ها کانت  آلمانی. شود، در درازای تاريخ احساس و منطق در فرهنگ تعيين می

چرا از نظر او کانت و منطق کانتی نماد فرهنگِ  آلمانی است  ».دارند و ما حافظ
 .و حافظ نماد فرهنگ ايرانی، هيچ معلوم نيست

 :توان گفت، او فاقد فرديت و يک تيپ است در مجموع در مورد عباس می
زنند، از آن دست  های متوهم به خود که الف در غربت می ای از آدم نمونه
خود را عالم دهر . پندارند و ديگران را عامل هايی که خود را قربانی می آدم
 .داند ی ميزبان قدرشان را نمی دانند و اعتقاد دارند جامعه می

 برنارد
دکتر برنارد، يک پزشک آلمانی ثروتمند و صاحب هتلی در اطرافِ  برلين، 

است و نگاهی به غايت تحقيرآميز  »تنها و بدبخت«، »باز سگ«باره،  مردی زن
او عاشق تحکم و فرمان دادن است، کارمندانش را تا سر حد مرگ . به زنان دارد
به مثل کيرشن باوئر که . ترسند ها مثل سگ از او می ی آن کند و همه استثمار می

های برنارد  به سگ »از تاريک روشن صبح«، »سرگارسون رستوران هتل بود«
اش را با صبحانه  کار اصلی «و بعد  »کرد شان را جمع می کثافت«داد،  غدا می

 .کرد می »دادن به مهمانان شروع
ها ساعت ُنه که عباس  داد و شب را می »ها ی سگ غذای شبانه«هم  »دم غروب»
ها را  ها و ظرف آخر شب هم قابلمه«. داد رفت سرکار، هتل را تحويل او می می
... گذاشت،  انداخت، وسايل را سرجايش می شست، زمين را برق می می

 «.کرد آماده می... ی مهمانان را  صبحانه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عباس برای پذيرفتن کار شبانه در هتل که روزگارش را سياه کرده، داليل 
بی آن که دليلش را بدانم «: آورد گوناگون و متضادی در سراسر کتاب می

آن «، »به استخدام اين هتل درآمدم... من به خاطر رفاقت «، ».کارمندش بودم
 «.قدر زير گوشم خواند که خام شدم

 :گويد خواند و گاه می می »انزوا«را  »يکی از داليل پذيرش شغل شبانه«گاه 
اگر پذيرفته بودم بروم کارمند دکتر برنارد شوم به خاطر درک سريع او از »

دکتر برنارد عباس را به سفر به قطب شمال  ».های فرهنگ و زندگی بود ظرافت
کند، ولی معلوم نيست چرا عباس و ديگران، همه از جمله مادرش که  دعوت می

 .اند کند، با اين سفر مخالف در ايران زندگی می
و  »ی بدی نيست بچه«است و  »مهربان«دکتر برنارد که رفيق و رييس عباس و 

ام  به محض ديدنش برق خوشحالی در چشمان«: گويد ی او می عباس درباره
چيند و ظاهرًا قصد جان او را کرده يا  ، دايم برای او توطئه می»درخشيده می

برای اين که مرا بکشاند توی آن هتل «. کم دشمنیِ  خونينی با او دارد دست
هام را  هام را از دورم پراند، رابطه خيلی از رفيق. حاضر بود همه کاری بکند

 «.خراب کرد
خواهد با حيل مختلف کلک عباس را بکند و سرانجام وقتی هيچ يک از  برنارد می

اش  دهد، برای عباس فضای موبينگ ايجاد کرده و اخراج های او ثمر نمی توطئه
 .ماند اما علت واقعیِ  دشمنیِ  برنارد با عباس بر خواننده پوشيده می. کند می

 
 های رمان زن

آشوبی از . دختری بود پر از زندگی«پری عشق دوران جوانی عباس در ايران، 
زد، از  کرد، با نگاه حرف می سکوت بود، دختری کم حرف که با نگاه زندگی می

داد، صدای جان لنون را دوست  برد، اديت پياف گوش می موزيک آدامو لذت می
دهنش «خواند،  می »نوشت در مطبوعات می«را که عباس  »هايی چيز«، »داشت

موزيک «شد،  بود و وقتی با عباس تنها می »ملوس و قشنگ«، »داد بوی گل می
خواند، معماهای مشکل  هايی از کتاب شازده کوچولو را می گذاشت، تکه می

الهی بميرم، «: گقت گرفت، می و وقتی عباس سرش درد می «کرد رياضی حل می
داده  »تراش مرگ بر ريش«او در يک درگيری که طی آن شعار  »چی شده؟

 .شود شد، دستگير و سپس اعدام می می

 هاي يك ذهن متوهم گويي پريشان
 ناصر غياثی

 
آخرين اثر عباس معروفی، رمانی است روايت شده از منظر  »تمامًا مخصوص»

و در چهارصد صفحه که سال گذشته توسط ) عباس ايرانی(اول شخص مفرد 
گويد، هفت سال روی  معروفی می. انتشارات گردون در برلين منتشر شده است

های اين کتاب  در زير به بررسی برخی جنبه. اين رمان کار کرده است
 .ام پرداخته

 عباس ايرانی
عباس ايرانی، شخصيت اصلی رمان چهل و چهار سال دارد، در ايران دانشجوی 

 »به موازات درس و دانشگاه چيزهايی هم در مطبوعات«فيزيک بود و 
تحت نظر قرار  »ضد انقالب«نوشت و البد همين باعث شده بود، به عنوانِ   می

 .گرفته و سپس فراری شود
ی  خواند و چون در رشته جا فيزيک می رود، آن از طريق پاکستان به برلين می
کند و  سازی کار می شود، ابتدا در يک موزائيک خودش کاری برای او پيدا نمی

اش دکتر برنارد به استخدامِ  هتل او در نزديکیِ  برلين  سپس به پيشنهادِ  دوست
 .شود جا اخراج می آيد و سرانجام پس از سه سال کار از آن درمی

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 توهمات عباس

 «ای که کارهای با هر روزنامه«او . عباس ايرانی به شدت به خودش متوهم است
کند که  اش به او اعتراض می کند، حتا يک بار دوست ، کار می»چاپ کند«او را 

نگار  روزنامه«ديگران او را يک . کند می »ای همکاری چرا با هر روزنامه»
های  مقاله«خوانند و  هايش را می دانند، تمام مقاله می »فکر تبعيدی و روشن

 .کنند نويسد را ستايش می که می »قشنگی
اما در  .دارد های او را نگه می اش در هتل دو تا از مقاله حتا يکی از همکاران

ای است و معلوم  های او در چه زمينه سرتاسر رمان هيچ معلوم نيست مقاله
اش رفت، چرا مجبور بوده ابتدا در يک  نوشته که شرح نيست، اگر آن چنان می

ی  طرفه اين که به گفته. سازی و بعد در يک هتل دورافتاده کار کند موزائيک
 .ننوشته است »سه سال است که چيزی«خودش 

: گويند ی صميمانه دارد، به او می ها رابطه به تقريب تمام کسانی که عباس با آن
همه از پليس . کند خطاب می »تو«، و عباس همه را »آقای ايرانی«يا  »شما«

ی  که البته ترجمه »آقای من«: گويند بگير تا يانوشکا، عشق عباس، به او می
خالصه  .است »آقای محترم«در زبان آلمانی و به معنای  Mein Herr غلطی از

نواز است و بذل و بخشش فراوان دارد، اما  القلوب و مهمان اين که عباس محبوب
 .با اين وجود تنها و افسرده است

 اوهام عباس
گيرد، شبحِ   های سخت قرار می معموًال وقتی در وضعيت. عباس اوهام دارد

شوند و او با  اش ظاهر می اش در ايران دايم جلوی چشم های مختلفِ  زندگی آدم
ميرزا «اش  ، و دوست صميمی»پری«پدر، مادر، : زند ها حرف می ها و از آن آن

 «.فروش  عبداهللا، پسر اکبرمشدی بستنی
 ذهن و دانش عباس

ی والّذاريات  گيرد، دو بار آيه عباس وقتی در معرض خطر مرگ قرار می
وقتی غمگين . کند خواند و به سمت او فوت می خواند يا برای مادرش دعا می می

شايد به همين خاطر است که . بشنود »دعا و صدای اذان«خواهد، است، دلش می
 :پرسد ی آلمانی، از او می متعجب از مجرد بودنِ  يانوشکای بيست و پنج ساله

از قرار در طول هجده سالی که در آلمان  »ای؟ تو چرا هنوز ازدواج نکرده»
خواهی  اگر می«: بوده، چيز زيادی از زبان و فرهنگ آلمانی ياد نگرفته است

 «.آلمانی باشی بايد فرهنگ رزا لوکزامبورگ و کانت و يونگ و هسه را بفهمی
داند که از اين چهار نفر، دو نفرشان رزا لوکزامبورگ لهستانی و  عباس نمی

: نيز چنين است » ی روانپزشک فرويدی نسخه«فهم او از . يونگ سويسی بودند
 در آلمان فهميدم که مرز «: گويد عباس می ».به خودت فکر کن. برو خوش باش«
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ی عباس  وگوها و توصيفات کتاب را به زبان فارسی و با ترجمه تمام گفت
 .«اوه مای گاد«: گويند های رمان مرتب به انگليسی می خوانيم، اما آلمانی می

و  »دو نفس پياپی کشيدن«، »لمبر خوردن«، »کله کشيدن«افعالی مثلِ  
، به تناوب در کتاب تکرار »صدای پژواک چکيدن آب«تصاويری مانند 

با اطپرين به طرف در «دو بار در جمالتِ   »اطپرين«ای به نام  کلمه .شوند می
شود که  ، تکرار می»برای اطپرين در يخچال گشتم«و  »خيز برداشتم

نتيجه  های مختلف فارسی بی وجوی من برای يافتن معنای آن در فرهنگ جست
 .بود

 
 سرانجام

دهد که  رمانی پيش روی خواننده قرار می »تمامًا مخصوص«عباس معروفی با 
های پيش  رمانی است پر از حوادث و صحنه. برد های فراوانی رنج می از کاستی

ای که خواننده را  های معمولی و کم بهره از انديشه پاافتاده، انباشته از ديالوگ
 .تکان بدهد و به فکر فرو ببرد

در دو نشست  »خوان خوش«های  توان مثل تمام رمان را می »تمامًا مخصوص»
توانست با حذفِ  برخی  اين کتاب می. خواند و کنار گذاشت و بعد از ياد برد

کند و نيز با  ها که وجود يا عدم وجودشان نقشی در روند داستان بازی نمی صحنه
ی کمتر سطور و با امساک در اصراف  انتخابِ  حروفِ  نه چندان درشت، فاصله

 .صفحات سفيد، تبديل به کتابی در حدود دويست صفحه بشود
 

 :ی کتاب شناسنامه
 تمامًا مخصوص، عباس معروفی

 يورو ٢٢: ، قيمت١٣٨٨نشر گردون، برلين، چاپ يکم، زمستان  
 

رومئو و «ی کار شکسپير از تراژدی  با نگاهی به دگرگونی شيوه
  «رؤيای شب تابستانی«به کمدی  »ژوليت
 كجي شكسپير به صاحبان قدرت دهن

 ونداد زمانی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
توجه هميشگی برای به چالش کشيدن موضوعاتی چون تقدير، سلسله مراتب 

ای بوده است که  ها نمايشنامه بخش نوشتن ده قدرت، تاريخ و عشق کور، انگيزه
. اش از خود به جای گذاشته است سال زندگی فعال هنری ٢٠شکسپير در طول 
يکی از اتفاقاتی است که در بسياری از  »ازدواج«ی  در اين ميان سوژه

 .شود های او تکرار می نمايشنامه
 ١٧و اوائل قرن  ١۶اواخر قرن  -که در دوران فعاليت ادبی شکسپير  با وجود آن

ای  اروپا به آرامی در حال گذار به دوران رنسانس بود، اما ذهنيت تقديرگرايانه –
پيغمبر و معصومين بنا شده بود همچنان در /فرشتگان/که بر سلسله مراتب خدا

ای غيرمستقيم با  جوامع اروپايی پا برجا بود، و با اين حال تقديرگرايی به گونه
ها متوجه نمايندگان خدا  اين اعتراض. آميز روبرو شده بود هايی اعتراض زمزمه

های اجتماعی مذهبی  کليسا و سنت/در روی زمين، به ويژه سلسله مراتب شاه 
  .بود

روشنفکران مذهبی در عصر رنسانس و از جمله شکسپير با به زير سئوال بردن 
مفاهيم سنتی، تالش هدفمند خويش را در تضعيف هر چه بيشتر تفکرات قرون 

های اجتماعی بود که  ازدواج اجباری از جمله سنت. بردند وسطی به کار می
ای برای  داران بزرگ و دربار پادشاهان اروپا به وسيله ی زمين ويژه در خانواده به

 .زدوبندهای مربوط به قدرت و تسلط تبديل گشته بود

به راستی شبيه يکی از دختران «ی آلمانی و  يانوشکا يک زنِ  بيست و پنج ساله
ی پيانو است و گاهی برای عباس  است، نوازنده »جوان تابلوهای آگوست رنوار

عاشق کتاب است و مدام «زند،  می »قطعاتی از چايکوفسکی و برامز و شوپن«
عشق يک چيز عتيقه است که با «: زند هايی شبيه اين می و حرف »خواند می

قيمتی است که آدم باهاش زندگی  ی گران عشق عتقيه. فروشی فرق دارد عتيقه
 «.فروشی پراز وسايل گران است که حاال از زندگی خالی شده کند، اما عتيقه می

دهی  اجازه می«: پرسد اين زن آن چنان مجذوب عباس است که يک بار از او می
 «دوستت داشته باشم؟

البته (نشيند  او دو ساعت پس از کورتاژ در مطب پزشک، پشت فرمان ماشين می
در رمان گفته نشده که يانوشکا ماشين داشته يا آن روز سوار ماشين چه کسی 

دانيم زنی که کورتاژ کرده باشد تا  می. ميرد کند و می ، تصادف می)شده بود
 .ها قادر به حرکت نيست، رانندگی که جای خود دارد ساعت

 
است، از  »مهربان و آرام«دارد،  »ای و موهای پرکالغی های غنچه لب«ژاله 

شوهرش جدا شده و گارسون يک رستوران است، عاشق عباس است و آرزويی 
شود، عباس  وقتی برايش مسجل می. ندارد مگر خوشبختیِ  او و زندگی با او

ی عباس و بعد با چاقو  نشيند روی يخچال آشپزخانه عاشق يانوشکا هست، اول می
 .کند قصد جان او می

اند، حتا زنِ  گارسون  های رمان واله و شيدای عباس در يک کالم تمام زن
در برابر عباس . خواهد دل عباس را به دست بياورد رستورانِ  توی راه هم می

 .است »هرچه تو بخواهی«و  »هرچه تو بگويی«شان  همه  ورد زبان
 .اش همه خواهان داشتن رابطه و زندگی مشترک با اويند و دايم در خدمت

سابند و لباس  شورند و می پزند و می می »با جان و دل«کنند،  هرکاری برايش می
اش را  اندازند، حتا چايی زنند و خالصه خانه را برق می و ملحفه و پرده اطو می

عباس فرو  »دست در موهای«کنند تا سرد بشود و سرانجام همه  برايش فوت می
 »خواب در گرمای رخت«شوند و  می »رها«اش  در بغل »تسليم و نرم«برند،  می
 .«آب»او 

با احترام به «: ی نخست کتاب آورده شايان توجه است که معروفی در صفحه
 «.جنبش زنان ايران و زنان در سايه

 
 بار مصرف شخصيتِ  يک

بار مصرف کتاب است و کارکردش تنها  شخصيتِ  يک »خانم دکتر شواتيزر»
از آن «او که يک پزشکِ  آلمانی و . برای نشان دادنِ  خواستنی بودن عباس است

ی پيشينِ  عباس است، تنها پس از يک ديدار،  و همسايه »العاده شيک های فوق زن
کند، سرزده وارد  در شبی سرد و زمستانی، پس از اين که با شوهرش قهر می

 .برد شود و به او پناه می ی عباس می خانه
پس . خوابد با او می »را خيش کشيد«عباس  »تمام تن«همان شب، در حالی که 

داری  چنين است داروخانه از آن ديگر هيچ رد و اثری از او در کتاب نيست، هم
 .شود به نام روبرت که فقط در يک جمله به اسم او اشاره می

 فراموشی نويسنده
 

گويد دوستش برای او تلفن  گير تلفنی ندارد اما بعد می گويد پيام جا می عباس يک
گويد از  خواند، اما بعد می يک جا سوپ را غذايی عالی می. زده و پيغام گذاشته
 »زيرشيروانی»و در  »ی پنجم در طبقه«اش  گويد خانه ابتدا می. سوپ متنفر است

 .ی چهارم شود به طبقه بوده، اما بعد تبديل می
ها تنها  دوشنبه«گويد،  است و گاهی می »ها آزاد بعضی دوشنبه«گويد،  گاهی می

ی اول  بار در طبقه  دفتر وکالت برادر دکتر برنارد يک. اوست »روز تعطيلی
پرسد،  ها گذشته، خواننده از خود می از همه اين. ی دوم است و يک بار در طبقه

چگونه ممکن است، هتلی سه ستاره که گاهی حتا مسافر هم ندارد و به همين 
 »همکاران»دهند که الزم نيست به هتل بيايد، پر است از  خاطر به عباس خبر می

دارد؟ و سرانجام اين که برخالف آن چه در کتاب  »سرگارسون«و  »سرآشپز«و 
ويزای برلين . ها را در برلين شرقی بخوابد توانست شب آمده، هيچ خارجی نمی
 .شد ها فقط برای چند ساعت صادر می شرقی برای خارجی

 
 کلمات

است، اما به مسافر " مهمان"در زبان آلمانی  Gast اين درست که معنای اول
بنابراين در زبان فارسی . گويند می Gast هتل و تاکسی و مشتری رستوران هم

شود  دارد و نه آن طور که مرتب در کتاب تکرار می »مسافر«يک هتل 
، »تاستاتور«، »کواچ«، »سوسيال آمت«: کلماتِ  آلمانی مثل. »مهمان«
که به  شوند، بی آن به فراوانی در کتاب آورده می «وايناختن«و  »اشتازی«

 ما . ها روشن شود ای که زبان آلمانی بلد نيست، معنی آن طريقی برای خواننده
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 .گوش نسپارد جزايش مرگ است
 
 
 
 
 
 
 
 

های يک  با تعيين شرائط بسيار ناگواری چون جزای مرگ، شکسپير نشانه
کند ولی بالفاصله با  ی اول نمايش عرضه می تراژدی مرگبار را در همان پرده

افزودن دنيای خيالی جديدی در مقابل آتن که سمبل قانون و سلسله مراتب قدرت 
 .کند ای می ی اتفاق جديد و غير منتظره و اطاعت است، بينندگانش را آماده

ای موازی  ای سرزمين پريان که به گونه روايت سراسر تصويری از دنيای افسانه
گردد، ولی  با دنيای آتن وجود دارد، دنيايی که هر چند به شيوه پادشاهی اداره می

برد، ترفند دراماتيک شکسپير است  سر می در تضاد کامل با تمدن ساخته بشر به
 .برای پايان بخشيدن به احساس تراژيکی که در صحنه اول برانگيخته است

گونه و مملو از وقايع جادويی و  سرزمين پريان محلی است تاريک و شب
نخورده که سه قرن پس از نوشتن و اجرای  غيرمنتظره، فضايی وحشی و دست

های فرويد در  نامه، منتقدين قرن بيستم را واداشته است تا آن را به ديدگاه نمايش
  .ی رؤيا و ضمير ناخودآگاه مقايسه کنند زمينه

به  «هرميا«شويم که  متوجه می »رويای شب تابستانی«ی  نامه ی نمايش در ادامه
کنند و ناخواسته وارد قلمرو  شبانه عزم فرار می »ليساندر«اش  پيشنهاد معشوقه

دختری که عاشق اوست  »هلنا«شوهر تحميلی و  »ديميتريوس«. گردد پريان می
شکسپير با قرار دادن . ُگردند نيز ضمن تعقيب آن دو وارد سرزمين جادويی می

ی نظم و قدرت شهری،  دو زوج جوان ولی مختلف آتنی در خارج از گردونه
 .کند زمينه را برای يک شوخی بزرگ آماده می

گرای رنسانسی چون شکسپير که در تراژدی رومئو و ژوليت  هنرمند انسان
ازتعصب و کوردلی اشرافيت به تنگ آمده بود و خشم خود را با کشته شدن زوج 

کند که چهار  دلداده با قدرت تمام نشان داده است، اين بار شرائطی را فراهم می
جوان، عشق و دلدادگی کورکورانه را در دنيای پريان در وضعيتی مضحک در 

 .معرض نمايش بگذارند
ی سرزمين پريان،  های شخصی فرمانروا و ملکه ی انتقام و درگيری به انگيزه

آميزی به دستور شاه پريان و به دست يک پری مکار اجرا  بازی شيطنت
روند  به سراغ جوانان آتنی می »ساز گل عاشق«ی  ی عصاره آنها با تهيه .گردد می

 »ديميتريوس«ی جادويی،  که به سرزمين آنها قدم نهاده بودند تا با کمک عصاره
کنند تا او فکر ازدواج با  »هلنا«شوهر تحميلی را عاشق دختر همراهش 

  .را از سرش باز کند »هرميا«
که به تراژدی از نوع رومئو و  کند، به جای آن تصادفی که شکسپير طراحی می

دارد به نوبت  انجامد که عشاق جوان را وا می ای می ژوليت منجر گردد به کمدی
و بر حسب تصادف عاشق ديگری شوند و هر بار نيز به ضرب قدرت بيان 
 .زيبای شکسپير در وصف عشق تصادفی و جديد خويش سخن پروری کنند

اش را با  نويسی نامه بار ديگر نبوغ نمايش »رويای شب تابستانی«شکسپير در 
ها و  دهد و ارزش اش قرار می گرايانه های انسان صالبت تمام در کنار دغدغه

او اين بار نه تنها ازدواج تحميلی را . برد اخالقيات سنتی جامعه را زير سؤال می
يابد تا عشق کور  گيرد، بلکه فرصت می در کنار اخالقيات اشرافی به سخره می
 .اعتبار سازد ناشی از هيجانات جوانانه را نيز بی

تر داستانی و  های پيچيده به دليل وجود اليه »رويای شب تابستانی«ی  نامه نمايش
خلق فضای اسرارآميز از شهرت عمومی کمتری نسبت به رومئو و ژوليت 

که در  - «نمايشی در دل نمايش«استفاده از شگرد جديد . برخوردار گشته است
کنند که نه تنها در تئاتر بلکه در  عصر ما از آن به عنوان تمهيدی مدرن ياد می

نيز دستاوردی است که از  -ادبيات مدرن جهان مدام مورد استفاده قرار می گيرد 
 .ی دراماتيک شکل گرفته است درون اين تجربه

يک گروه سيار تئاتری که برای اجرای نمايش قصد رفتن به آتن داشتند نيز در 
پری مکار . شوند می »گل عاشق ساز«ی  درون سرزمين پريان گرفتار عصاره

ی  کند و عصاره به دستور شاه پريان يکی از بازيگران را به خر تبديل می
دارد که عاشق خر  پاشد و با اين کار ملکه پريان را وا می جادويی را بر او می

  .گردد
ای که ملکه اليزابت فرمانروای بی چون  به مضحکه کشيدن ملکه پريان در دوره

ی  دهنده وچرای امپراطوری انگليس بود شبيه سازی آشکاری بود که نشان
 .اش بود های شکسپير اومانيست به سلسله مراتب قدرت در جامعه کجی دهن

رؤيای «و  »رومئو و ژوليت«ی  ای اختصاصی در دو نمايشنامه شکسپير به گونه
در اين دو . به ازدواج اجباری و پيامدهای ناگوارآن پرداخته است »شب تابستانی

نامه هم مثل هميشه، وقتی شکسپير توجه خود را به يک موضوع مشخص  نمايش
 .گردد يابد که به متنی جاودانه مبدل می کند به خلق اثری دست می معطوف می

زمان، اول  شکسپير هنوز در ابتدای شهرت هنری خويش بود که تقريبًا هم
رويای شب «تراژدی رومئو و ژوليت را به روی صحنه برد و بعد کمدی 

نويس  نامه رفت تا وجهه نمايش شکسپير که می. را به پايان رساند «تابستانی
کارگيری يک داستان  تجربی بودن را، برای خود تثبيت کند مصمم شد تا ضمن به

زوج جوانی عاشقانه به هم دل می بندند ولی زدوبند های خانواده های  –مشخص 
ی متفاوت تراژدی و کمدی،  از دو زاويه -گردد  پرقدرت مانع وصلت آنها می
 .ی نمايش بررسی کند موضوع فوق را در صحنه

 شکسپير بر مبنای يکی از تعاريف متعددی که برای تراژدی در نظر گرفته شده
به ماجرای عشق دو دلداده و پايان مرگبار آنها  -تصادف طراحی شده  –

در اولين صحنه نمايش، شکسپير آب پاکی را بر روی نظم ازلی سلسله  .پرداخت
که بر طبق  ميالدی به جای آن ١۶تماشاگران اواخر قرن . ريزد مراتب قدرت می

ها در آغاز نمايش باشند ناباورانه با دو  زاده رسوم شاهد ورود شاهان و نجيب
ی  گردند که از دشمنی کور و احمقانه بين دو خانواده خدمتکار خانوادگی آشنا می

  .زنند اشرافی حرف می
های بعدی به کمک زبان پر صالبت شکسپير پر  خشم کور و متعصبانه در صحنه

تا آنجا که صحبت  -به ويژه در صحنه دوم از پرده سوم  –گيرد  وبال بيشتری می
های شهر  های کريه، کار را به نزاع واقعی در کوچه از بريدن سر و نفرين

گوهای ارائه شده فقط بيانگر نفرتی است قديمی بين دو  و گفت. کشاند می »ورونا»
خانواده بزرگ و هيچکس در پی آن نيست که بخواهد از دالئل دشمنی حرفی به 

ای  نگری و تعصب کوردالنه در حقيقت پايه و اساس سوژه جانبه يک. ميان آورد
 .است که شکسپير به کمک آن، دو نمايش با دو پايان متفاوت را سامان داده است
. تعصب و کوردلی در وجود همه و حتی عاشق جوان، رومئو نيز وجود دارد

آورد و  ای که در اولين جمالتی که او به زبان می تصوير لوس و بچگانه
ميل و نااميد است و  خبر و بی که غمگين ، پريشان، بی احساسات آبکی او از اين

راستی چه غذايی برای شام «: سرايد و می پرسد در همان حال جمالتی منظوم می
حاکی از آن است که نگاه انتقادی  -صحنه دوم از پرده اول  -مهيا شده است؟ 

  .ناپذيری تمام حتی قهرمانان تراژدی را از قلم نينداخته است شکسپير با مصلحت
ی شکسپير کم کم از عمق و  رومئو و ژوليت بدون شک به کمک طراحی رندانه

شوند ولی هر دو آنها در مراحل مختلف رشد و  اصالت بيشتری برخوردار می
که  زنند، چنان ها و تصميمات کوری را رقم می شان همچنان لحظه تغيير شخصيت
ای ندارند جز تن دادن به تراژدی و از سر گذراندن تصادفاتی که  گويی آنها چاره

 .دهد  شان قرار می کند و بر سر راه شکسپير طراحی می
ژوليت چهارده ساله نيز با پذيرش برپايی ميهمانی خواستگاری خويش با والی 

ميل نيست تا تن به تجمل و  دهد که در شرايط معمولی او نيز بی شهر نشان می
تفاخر اشرافی بدهد و فقط با تصادف طراحی شده شکسپير و پس از مالقات 

همين ژوليت زيبا . کند تصادفی با رومئوست که عليه ازدواج مصلحتی عمل می
فهمد رومئوی عزيزش از جنگ تن به تن با  های پايانی وقتی که می در صحنه

پسرعموی ژوليت جان سالم به در برده، از خشونت مرگبار رومئو حرفی 
 .شود زده می زند و حتی از خبر شنيدن سالمت رومئو نيز ذوق نمی

، «نيستی«، »مرگ«های ممکن و با تکرار کلماتی چون  شکسپير با تمام قابليت
های نمايش وحتی با خلق يک پيشگفتار  در تمام پرده »شب و سياهی«، »قبر»

ی  نامتعارف در موجزترين حالت ممکن از تعصب، کوردلی و خشونت احمقانه
  .گويد موجود در سنت می

های سنتی موجود در اجتماع، خشم زيبايی را در  رسد که حماقت به نظر می
شکسپير برانگيخته بود که وادارش می کرد تا برای سوزاندل دل بينندگان 
شوند،  تئاترش، دو دلداده را که در طول نمايش هر لحظه زيباتر و با شعورتر می

شايد به همين . های ساخته خويش به کام مرگ بکشاند در کارآمدترين تصادف
رويای «دليل بود که بالفاصله خود را درگير بازنويسی عشق دو دلداده ديگر در 

شکسپير اما اين بار بر خشمی که از آن شکايت داشت و در . نمود »شب تابستانی
خودش نيز وجود داشت مسلط گشت و با چرخشی پر از مزاح، تراژدی را تبديل 

  .به کمدی نمود
ی اول را با التيماتوم  ، صحنه»رؤيای شب تابستانی«شکسپير در نمايش جديدش 

کند و رسمًا در حضور  شروع می »هرميا«ی عضو دربار به دخترش  زاده نجيب
ی  مرد مورد عالقه »ليساندر«ها و  فرمانروا، داماد مصلحتی، ساير نجيب زاده

کند که او يا بايد به ازدواج تحميلی تن دهد يا راهی صومعه  دخترش، اعالم می
 اگر به دو انتخاب ارائه شده سر تسليم فرود . گردد و دست از زندگی دنيوی بکشد

  –پدر  –نياورد، طبق قانون شهر آتن، دختری که به دستورات صاحب خود 



41 

 1389خرداد ماه    23

 .فکر را
  

 بسی روزهای دبستانی
 که در انتظار آن غريبهء مرتعش،
 به پيش گويی های خوش باورانه

 .خيره بر نرده ها مانده ام
 اين چنين اغلب

 با پلک های نابسته
 در رؤيا،

 زادگاه شيرينم را
 خواب ديده ام؛

 و برج آن کليسای کهنه را
 که ناقوسش،

 تک نوای انسان بينوا،
 صبح تا شام،
 چنان مست

 در سراسر بازار داغ
 می نواخت 

 که لّذتی خودجوش
 از درونم زبانه می کشيد و

 برگوشم 
 .رساترين اميدهای آينده بود

 من،  بسی خيره بر جای،
 تا ال اليی رؤيا های تسّلی

 به خوابم می بردند و
 خواب،

 ...در امتداد رؤياهايم
 پس تمامی صبح فردا را
 غوطه ور انديشه ها و

 در ترسی از چهرهء قاطع آموزگار،
 به تظاهر

 چشم بر کتاب شناور می دوخته ام؛
 مگر آنکه درزِ  در

 به نيمه باز می گشت و
 در نيم نگاهی به شتاب
 برون می جهيد قلبم؛

 که هنوز
 :بوده ام" غريبه"به اميد چهرهء آن 
 مردی از شهر،
 خويشاوندی،

 يا محبوب تر خواهری
 که با لباس يک شکل

 .همبازی روزهايم بوده است
  

 در کنارم آرميده است
 محبوب من آن آسوده ترينِ گاهواره ای؛

 و با نفس های سنگينش
 که در اين آرامِ  مرده پيچيده ست
 پر می کند خالّی پراکنده را و

 .وقفه های دردم ذهن را
  

 برای خواهرم ديبا؛
 و روزهای کودکی مان
 سميوئل تيلر کولريج

 شيدا دّيـانی: مترجم
 FROST AT MIDNIGHT 
  

 بی ياری بادی
 يختود برمی انگيزد

 .هيأت نهانش را
 بوفچه ای

 جيغ می کشد؛
 لحظه ای گوش می سپارد و

 ديگر بار
 .پرصدا همچون پيش

 اهالی کلبه ام
 همه آسوده و مرا

 به انزوايی نهاده اند
 در خور تعّمق های نهفته تر؛

 مگر آن شيرخوارهء گاهواره ای
 که چنان در کنارم آرميده ست
 که سکوت غريب و زياده اش

 .ذهن را می آشفد
  

 دريا و تّپه ها و جنگل ها،
 !اين دهکدهء پرازدحام

 دريا،
 ...تّپه ها، و جنگل ها

 با تمامی روزمّرگی های بی شمار
 !بسان رؤيا های ناشنودنی

  
 نازکای شعلهء آبی رنگ

 بی ارتعاشی
 برآتش نيم خفم خميده است؛

 تنها
 غشای مشّبکی

 که آسيمه می لرزيد
 برسرآتشدان،

 تک صدای ناخفته اي ست
 .که هنوز پرمی زند آن جا

 زيسته ام
 تا تصويری دلپذيرش سازم؛

 و فکر می کنم
 که در خموش طبيعت

 جنبشش 
 غمخواری اندکی ست مرا؛

 و پرپرهای بی رمقش،
 که روح راکد

 به ُخلق خود تعبير می کند،
 باز می تابد از همه سو

 در پی خويش؛
 و به بازی می گيرد



42 

 1389خرداد ماه    23

 باران ُو باِد نوبهاری آب گشتند 
 فتح اله شکيبايی

 

 

  
 باران ُو باِد نوبهاری آب گشتند

 زين غصه بيد ُو نسترن بی تاب گشتند
 

 تا خوشه های روشنايی را بچينند
 توِر حريِر چهره ی مهتاب گشتند

 
 از پلِک خيِس هر علف فرياد برخاست
 چون خانه ی خورشيد عالمتاب گشتند

 
 تا ّرِد پايی از هوای تازه يابند

 سرچشمه های اشِک چشِم آب گشتند
 

 اين جا نه، هر جا بگذری دردست ُو اندوه
 زيرا درون لحظه های ناب گشتند

 
 شادا که خيِل عاشقاِن عافيت سوز
 .مستانه در پيچ ُو خِم گرداب گشتند

 شعفی يکدست
 قلبم را می افکند

 هربار
 در نگاهی به تو محبوب زيبا

 می پندارم 
 که حکاياتی ديگر

 فرا خواهی گرفت 
 !از مناظری ديگر

 من
 در شهر بزرگ پرورده ام،

 در خفای صومعه های کمسو؛
 و هيچ جز آسمان و ستاره ها

 .به عشق نديده ام
 اّما  !محبوب من

 بايد که پرسه زنی چون نسيم،" تو"
 در کنار درياچه ها و
 ساحل های ماسه اّی و

 ...به زير صخره های کوه های اعصار
 به زير ابرهايی که پشته هاشان

 ...تصوير درياچه ها و ساحل ها و صخره های قّله هاست
 بايد که بنگرّی و گوش بسپاری

 اشکال و نواهای واقف بر آن زبان جاودانه را
 که خدايت زمزمه می کند؛

 او که از جاودانگی
 خود را به هر چه دراوست و

 آن چه را که در اوست
 .به خود می شناساند

 !آموزگار جهانی بزرگ
 ست که بايد"او"

 خميره ات را روح بخشد و
 .در دهشی بر انگيزد

  
 پس تمامی فصول

 :بايد که در نظرت شهد بنمايد
 می خواهد که تابستان

 سرتاسر زمين را
 قبايی سبز پوشانده باشد،
 يا که دستهء سينه سرخ
 در ميان پوکه های برف

 بر شاخسار لخت درخت های خزپوش سيب
 به آواز نشسته باشد؛

 همزمان که بام های پوشالی
 :ذوبِ  خورشيد-دود می کند در يخ

 می خواهد که سقوط ُرخبام ها
 در خلسه های توفان شنيده آيد،

 يا که هيأت نهان يختود
 در قنديلک های لب خفته ای

 که بر ماه مسکوت می درخشند،
 .بی صدا به دارشان برآويزد

 2005تاريخ ترجمه 
 


