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

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

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

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

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

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

در زنجان زاده شد و پس از پايان دبيرستان، در  ١٣۵١نرگس محمدی در سال 
او يکی از . رشته فيزيک کاربردی دانشگاه امام خمينی قزوين ادامه تحصيل داد

در اين دانشگاه بود و در دوران فعاليت  »تشکل دانشجويی روشنگران«مؤسسان 
عالوه . های دانشجويی بازداشت شد اش، دو بار هنگام برگزاری نشست دانشجويی

بر آن، او در دوران دانشجويی سازمان دهنده و همکار برای صعود به بلندترين 
های  اش از ورود او به گروه های سياسی های ايران بود ولی به دليل فعاليت قله

نگاری را در  روزنامه ١٣٧۵محمدی از سال . کوهنوردی ممانعت به عمل آمد
هايی درباره مسايل  نشريه پيام هاجر آغاز کرد و در نشريات ديگر نيز مقاله

با تقی  ١٣٧٨او در سال . زنان، مسايل دانشجويان و حقوق بشر چاپ کرد
رحمانی نويسنده، استاد دانشگاه، فعال سياسی و زندانی سياسی ازدواج کرد و دو 

نرگس محمدی سپس به عضويت کانون مدافعان حقوق بشر درآمد و . فرزند دارد
رياست اين کانون . باشد اکنون نايب رئيس اين کانون و رئيس کميته زنان آن می

پس از تاسيس شورای ملی . برعهده شيرين عبادی، برنده جايزه نوبل صلح است
فرهنگی -سياسی-شخصيت اجتماعی ٨٣توسط  ١٣٨٧صلح در ايران که در سال 

در انتخابات داخلی اين  ٢٠٠٨با محور صلح و حقوق بشر تشکيل شد، در سال 
 .شورا به عنوان رئيس هيئت اجرايی آن برگزيده شد

المللی بنياد الکساندر  برنده جايزه بين) 1388( ٢٠٠٩نرگس محمدی، در سال 
النگر شد اما به دليل ممنوعيت خروج نتوانست در مراسم اهدای جايزه خود که 

اما در پيامی که به اين مراسم فرستاد با . برگزار شد شرکت کند 1388در تيرماه 
ملت ايران، ملتی مسالمت جو و متنفر از جنگ و  »صدای بلند اعالم کرد 

 .خشونت است
 
 

 : پدر محمد کامرانی فر
 چرا متهم اصلي كهريزك معاون دادستان كشور مي شود؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :جرس
خدا می داند، چه به روزمان آمد وقتی حرف های کسانی که در کهريزک بوده اند 
را در مورد جنايت های رخ داده شنيديم، خدا می داند که بعد از برگزاری دادگاه 

شب دادگاه ما روانی ...من و مادر، دو خواهر و برادر محمد نتوانستيم بخوابيم
خانه ما پر از گريه و زاری . شديم، ديوانه شديم از اين همه دردهايی که شنيديم

  .بود، تازه فهميديم چه باليی بر سرمحمد و بچه ها آورده بودند
کهريزک يک پرونده دردناک اما تاريخی برای ايران است و تا زمانی که متهمان 

اصلی اين پرونده و همان کسانی که دستور جنايات صورت گرفته در کهريزک 
برای . را صادر کرده اند، به سزای اعمال خودشان نرسند، ما آرام نخواهيم شد

همين به اندازه توانايی ام فرياد خواهم زد تا حداقل دنيا بداند، محمد من حتی سن 
قانونی برای رای دادن هم نداشت، در تجمع هم نبود، اما کسانی به اسم لباس 

شخصی دستگيرش کردند، او را بی رحمانه مورد ضرب و شتم قرار دادند و بعد 
بچه ای که در کما بود و تب شديد داشت را با غل و زنجير به تخت بيمارستان 

لقمان بسته بودند تا زمانی که پس از انتقال به بيمارستان مهر تهران، ديگر جان 
 .اش را از دست داد

اين گفته های علی کامرانی است، پدر محمد کامرانی جان باخته هيجده ساله 
 ٨٨تيرماه  ١٨روزهای پس از انتخابات رياست جمهوری سال گذشته ايران که 

در خيابان دمشق تهران، با يورش لباس شخصی ها دستگير شده و پس از شکنجه 
اما جراحات وارد شده به . و ضرب و شتم در زندان، به بيمارستان منتقل می شود

اين نوجوان آنقدر شديد بوده است که حتی پدر و مادر وی فرصت خداحافظی از 
 .محمد که در کما بوده است را نيافتند

خانواده امير جوادی فر و محمد کامرانی، دو تن از جان باختگان بازداشتگاه 
از ديدگاه آنان متهم اصلی پرونده قتل زندانيان کهريزک همان : کهريزک گفته اند

قضاتی هستند که دستور انتقال دستگيرشدگان را به اين بازداشتگاه غير قانونی 
داده اند و لذا عالوه بر برگزاری دادگاه مربوط به پرسنل نيروی انتظامی، 

 .خانواده ها بی صبرانه منتظر برپايی دادگاه قضات هستند

 ديدار جمعي از فعاالن جنبش زنان با خانواده 
 نرگس محمدي

مردی تنها و استوار در حلقه مهر مادران صلح و فعاالن جنبش 
 خندان خانه اش می گويد  " نرگس" زنان از 

جمعی از فعاالن جنبش زنان دوشنبه شب با تقی رحمانی،  :مدرسه فمينيستی
نرگس محمدی فعال حقوق بشر و فعال حقوق . همسر نرگس محمدی ديدار کردند

زنان و نايب رئيس ،سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و رييس هيئت اجرايی 
در خانه خود در  1389خردادماه  20وی روز  .شورای صلح ايران است 

 .حضور دو کودک خردسال که نياز زيادی به مادر دارند بازداشت شد
در اين ديدار که نسرين ستوده، مينو مرتاضی، فيروزه صابر، منصوره شجاعی، 

نوشين احمدی خراسانی، مريم رحمانی، فرخنده احتسابيان ، اکرم مصباح، 
عبدالفتاح سلطانی و تنی چند از فعاالن جنبش دانشجويی حضور داشتند تقی 

رحمانی درباره وضعيت پرونده همسرش ، نحوه بازداشت او وپيگيری های که 
به گفته  .از زمان دستگيری نرگس انجام داده است توضيحاتی برای حاضران داد

تقی رحمانی، کيانا و علی دوقلوهای سه سال و نيمه نرگس دلتنگ مادرشان 
کيانا در زمان  :تقی رحمانی گفت. هستند و بهانه مادر را از اطرافيان می گيرند

بازداشت مادرش بيدار بوده و موقع خداحافظی از آغوش مادرش جدا نمی شده 
 .است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دوقلوهای نرگس هرچند که صدها خاله و عمه و عمو و در سراسر ايران دارند، 
اما فعال نزد مادر پير و بيمار تقی رحمانی نگهداری می شوند تا وی بتواند پی 

 .گيروضعيت همسرش باشد
فعاالن جنبش زنان در اين ديدار ضمن ابراز نگرانی از وضعيت سالمتی نرگس 
محمدی و نگرانی برای دو کودک خردسال وی آرزو کردند هرچه سريع تر اين 

 .فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان آزاد شود
تنها نگران وضعيت سالمتی او : تقی رحمانی با تصديق روحيه خوب نرگس گفت

از آغاز بازداشت نرگس . است چرا که او از بيماری کم خونی شديد رنج می برد
پيش از اين نيز در  .محمدی تنها يک بار توانسته با خانواده تماس تلفنی بگيرد

بازجويی های متعدد ازنرگس محمدی خواسته شده که به عضويت در کانون 
وی سپس با  .مدافعان حقوق بشر و فعاليت های حقوق بشری خويش پايان دهد

لحنی مسوالنه و مهربان از همه می خواهد که همانطور که پی گير وضعيت 
 .همسر او هستند، رضا تاجيک همکار ديگر همسرش را نيز از نظر دور ندارند
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خرج داد و دنيای خود را به آخرت ديگران نفروخت اما نمی دانم چرا تنها چند 
گفتند به  .روز قبل از دادگاه به ما اعالم کردند که علنی برگزار نخواهد شد

 .مصلحت نظام نيست
 قاضی پرونده چه مواردی را مطرح کرد؟

قاضی دادگاه بسيار مسلط، مو به مو حوادثی که رخ داده بود را کالبد شکافی 
کرد، عامالن فاجعه هم مدام انکار می کردند يا می گفتند آن زمان متوجه نبودند 

چه کار می کردند، يک پرونده سه هزار صفحه ای در اختيار قاضی بود و 
جزييات را به جرات به رخ متهمان کشيد و قتی آنها انکار می کردند به آنها گفته 

 شد که فيلم و مستندات رفتارهای آنها با زندانيان هم موجود است و نمی توانند 
 .رفتارهای خشونت آميز خودشان را انکار کنند

به کرات گفته می شود عده ای از نيروهای خودسر اين رفتارهای خشونت آميز 
 …را مرتکب می شوند

وهللا برای همه مردم سوال . برای همين است که می گويم آمران بايد محاکمه شوند
است که لباس شخصی ها از کجا دستور می گيرند، از کجا حمايت می شوند؟ 

 امينت کشور دست چند ارگان است؟
  

تير دستگير کرده اند و گفته می شود بسياری از  ١٨دانشجويان زيادی را در 
آنان توسط لباس شخصی ها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، در مورد محمد 

 چطور؟
محمد حتی سن قانونی . محمد به همراه دوستش رفته بودند دنبال درس و مدرسه

در تجمع . اش به رای دادن نمی رسيد، رفته بود دنبال کارهای کنکور و مدرسه
هم نبود، نمی دانم چرا دستگيرش کرده اند، عزيز من که می رفت دنبال درس و 

مدرسه ، برای چه بايد مرد ضرب شتم آن هم به آن صورت فاجعه آميز قرار می 
گرفت؟ محمد من با دوستش رفته بودند مدرسه شهيد مطهری، اون لباس شخصی 

که بچه مرا گرفت قاتل است و اون کسی که دستور داد بچه مرا بفرستند به 
آنجايی که نبايد می فرستادند هم قاتل است، اگر نمی توانند از امنيت مردم حمايت 

 .کنيد، خب بگويند حکومت نظامی است تا مردم به خيابان نيايند
 

شما و مادر محمد در تمام اين مدت که عزيزتان را از دست داده ايد چه چيزی 
 بيشتر از هميشه آرام تان کرده است؟

ياد راه رفتن اش در خانه که مدام . مادر محمد افسرده است، ما همه افسرده شديم
 .برای کنکور اضطراب داشت، ياد چشم های نگران محمد ديوانه مان کرده است

تنها چزيی که آرام مان می کند اين است که مسووالن قاتل محمد را به سزای 
به ما بايد بگويند اين لباس شخصی ها از کجا . عملی که انجام داده برسانند

حمايت می شوند؟ نمی شود تا هر اتفاقی افتاد بگويند خودسر بودند، لباس 
شخصی بودند، ما می خواهيم همين باليی که سر بچه ما آمده يک روز سر 

 .خودشان بيايد تا بفهمند در اين مدت چه دردی کشيديم
  

گفته می شود تعدادی از شاکيان کهريزک شکايت خود را پس گرفته اند، شما 
 خبر داريد؟

بله بعضی ها به دليل شرايط حاکم و احساس نا امنی که آن زمان می کردند، می 
گفتند، آزار و اذيت شديم، ترسيديم و شکايت را پس گرفتيم، روزهای اول خيلی 

تالش می کردند تا مردم شکايت خود را پس بگيرند اما خوشبختانه اين بحث 
هايی که ما مطرح کرديم، زندانيان هم آمدند و از حقوق خودشان در دادگاه دفاع 

 .کردند
 

به برخی از خانواده های کشته شدگان پيشنهاد دادند که ديه دريافت کنند به شما 
 چطور؟

جرات اين کار را ندارند که در قبال از دست دان عزيزمان به ما پيشنهاد ديه و 
را می خواهم چه  من ديه . اجازه نمی دهيم به آنها که چنين کاری بکنند. پول بدهند
 .دنبال قصاص از کسانی هستم که بچه بی گناه مرا کشتند. کار کنم

  
 …آخرين بار که محمد را ديديد و حرف آخر خودتان

تب داشت . محمد را برده بودند بيمارستان لقمان، روی تخت بيمارستان ديدمش
داغ بود، در بيمارستان لقمان با همان حالتی که در کما بود يک سرباز باالی سر 

عزيز ما را به تخت بسته بودند، وقتی محمد را در آغوش . بچه گذاشته بودند
کشيدم داشت می سوخت و من هنوز برايم سوال است بچه ای که در کما بود و 

از آنجا . داشت از تب می سوخت را برای چه با غل و زنجير به تخت بسه بودند
 ..او را به بيمارستان مهر منتقل کرديم و دوساعت بعد

همه اميدمان اين است که قاتالن محاکمه شوند تا فاجعه کهريزک برای هيچ کس 
 .تکرار نشود

 
پس از مطلع شدن از فاجعه جان باختن فرزند خود، : پدر محمد کامرانی می گويد

به هاشمی شاهرودی شکايت نامه ای نوشته است که در آن نام سعيد مرتضوی را 
به عنوان کسی که دستور انتقال زندانيان به کهريزک را داده بود قيد کرده است و 

آقای شاهرودی نيز در ذيل نامه دستور پيگيری داده بود و در کنار اين اقدام، او 
همچنين نامه ای به رهبری جمهوری اسالمی می نويسد که آيت اهللا خامنه ای نيز 

 .دستور پيگيری را در ذيل نامه آقای کامرانی می نويسد
گفتگوی کامل علی کامرانی پدر محمد کامرانی را پيرامون اين پرونده و آنچه بر 

 :فرزند او در کهريزک گذشته است، بخوانيد
 

آقای کامرانی، تنها دادگاهی که برای بررسی کشته شدن مردم در جريان بعد از 
انتخابات تشکيل شده است، دادگاه مربوط به کشته شدگان کهريزک است، با 

توجه به اتفاق نظر حاکميت نسبت به محکوم بودن فاجعه کهريزک، شما اميدی 
 به فرجام مثبت اين دادگاه داريد؟

به ما گفته اند تا آخر همين هفته نتيجه دادگاه متهمان کهريزک را اعالم خواهند 
کرد، ما همه چشم اميدمان به همين پرونده است تا ببينيم مسوالن چه پاسخی می 

دهند، اگرچه در روند برگزاری دادگاه، تنها کسانی به عنوان متهم حضور داشتند 
که فقط عامل بودند و دستور برخورد داشتند، اينها هم در جايگاه خود مقصر 

همان کسانی که  .هستند اما آمران بايد محاکمه شوند و به سزای اعمال خود برسند
دستور انتقال محمد و دوستانش را به کهريزک صادر کرده اند، همان کسانی که 

از نزديک در جريان فجايع بوده اند بايد زير ذره بين قرار گيرند و محاکمه 
 .شوند

  
به هرحال مجلس شورای اسالمی هم نام سعيد مرتضوی را به عنوان قاضی 

دستور دهنده انتقال زندانيان به کهريزک مطرح کرده است، آيا شما همين 
درخواست تان مبنی بر محاکمه آمران را از مقامات ارشد کشور و يا دولت 

 جمهوری اسالمی به صورت رسمی هم مطرح کرده ايد؟
بله من به عنوان يک شهروند ايرانی به آقای شاهرودی رييس وقت قوه قضاييه 
نامه نوشته بودم و اسم دادستان وقت را هم به عنوان کسی که بايد پاسخگو باشد 

محمد ما يک پرونده هشتاد صفحه ای در دستگاه . در نامه مطرح کرده بودم
قضايی دارد و خود قوه قضاييه می داند درخواست ما چيست، من يک بار با مقام 
رهبری ديدار کرده ام و يک بار هم به ايشان نامه نوشته ام، که ايشان هم در ذيل 
نامه و همين طور شفاها تاکيد کردند کليه کسانی که در قتل محمد کامرانی دست 

 داشتند بايد محاکمه شوند
ولی آقای کامرانی همانطور که در جريان هستيد، دادستان وقت تهران همان 

کهريزک رسمی و قانونی بوده و  «زمان در نامه ای به الريجانی نوشته بود؛ 
و حتی بعدها به عنوان  »ها به آنجا موجه بوده است انتقال گروهی از بازداشتی

 .معاون کل دادستان کشور برگزيده شد
موضوع معاونت آقای مرتضوی مورد انتقاد خيلی ها است و بارها از طرف 

حرف ما هم همين است؛ حداقل کسی که اتهام . برخی از نمايندگان هم مطرح شد
به او وارد است، ابتدا بايد تحقيق و بررسی الزم در مورد اتهاماتی که از سوی 

مجلس هم مطرح شده، در موردش صورت می گرفت اگرچه چنانچه مجرم نبود 
ما با کسی خصومت شخصی . می توانست بشود معاون کل دادستان کشور

نداريم، اينجا بحث تکرار نشدن فاجعه کهريزک است که آرزو می کنم برای 
همانطور که خود آقای الريجانی هم در  .گرگ بيابان هم چنين اتفاقی رخ ندهد

ديداری که با ايشان داشتم گفتند با کسی تعارف نداريم، بايد قاطعانه و مسوالنه 
نسبت به اتهامات همه کسانی که در فاجعه کهريزک نقش داشته اند تحقيق و 

 .برسی کنند و آمران را به سزای عملشان برساند
 

آقای کامرانی مگر در دادگاه غير علنی متهمان کهريزک، چه نکاتی اضافه بر 
موارد شکنجه و تجاوز که بارها مهم مطرح شده است، از سوی شاهدان عينی 

 عنوان شد که مسوولين امر صالح نديدند تا دادگاه را علنی برگزار کنند؟
خدا می داند، چه به روزمان آمد وقتی حرف های کسانی که در کهريزک بوده اند 
را در مورد جنايت های رخ داده شنيديم، خدا می داند که بعد از برگزاری دادگاه 

شب دادگاه ما روانی …من و مادر، دو خواهر و برادر محمد نتوانستيم بخوابيم
خانه ما پر از گريه و زاری . شديم، ديوانه شديم از اين همه دردهايی که شنيديم

از قاضی پرونده  .بود، تازه فهميديم چه باليی بر سرمحمد و بچه ها آورده بودند
که به زيبايی بازجويی کرد تا همه موارد از متهمان و شاهدان عينی در دادگاه 

مطرح کند تشکر می کنم ولی همه حرفم اين است که چرا يک نسخه از فيلم 
دادگاه متهمان کهريزک را به مردم نشان نمی دهند تا همه بدانند چه باليی بر سر 
 بچه های ما در کهريزک آوردند، قاضی پرونده علی رغم همه فشارها جرات به 
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 جنبش سبز مرهون پايداري زنان است 
 بيانيه دکتر زهرا رهنورد به مناسبت سالگرد شهادت ندا 

 
 : اخبار روز

خانم زهرا رهنورد به مناسبت سالگرد درگذشت ندا آقاسلطان در سی خرداد 
به گزارش کلمه، متن اين بيانيه به شرح زير . بيانيه ای منتشر کرده است ١٣٨٨
 :است

سی ام خرداد، سالگرد يکی از باشکوه ترين حضورهای ملی و مردمی در تاريخ 
سی ام خرداد، سالگرد غم بار شهادت زنان بيگناه، زنان سلحشور . کشور ماست

و آزاديخواه و زنان مقاوم است که جنبش سبز بی حضور آنان نمی توانست 
ندا آقا سلطان، شبنم سهرابی، ترانه موسوی از جمله شهدای زن . پايدار بماند
 .جنبش هستند

در چنين روزی بار ديگر، حاکميت فعلی، به روی ملت و مردم سرزمين خود 
 .تير گشود و جوانان و زنان ملت را به خاک و خون کشاند

خرداد هشتاد و هشت تا امروز که سی ام خرداد هشتاد و  ٢٢در طی يک سال از 
ها،  ترين رنج نه است پيوسته زنان و جوانان و حتی ميانساالن در معرض سخت

 .ها و شکنجه ها بوده اند ها، بازجويی دغذغه ها، نگرانی
 :توان طبقه بندی کرد فهرست حضور زنان در جنبش سبز را می

ها و حتی در مواردی به عنوان  حضور فعال و شجاعانه زنان در سطح خيابان -
 .گام و يا حامی مبارزان پيش

ها و مقاومت، در برابر  حضور سلحشورانه و مقاومت مدارانه زنان در زندان -
زنانی چون شيوا نظر آهاری، بهاره هدايت، آذر . (ها شکنجه ها و اعتراف گيری

 ..)منصوری، مهديه گلرو، عاطفه نبوی و
حضور با هويتی چون روزنامه نگاران، معلمان، کارگران، فعاالن حقوق بشر  -

و هنرمندان و حضوری سخت تر از هر حضور، در مقام مادرانی که در سوگ 
ها، لکه ننگی بر سيمای  های غم و اندوه گورستان فرزندان شان در فستيوال

 .حاکميت فعلی نشاندند
ها آزادی دختران و پسران زندانی خود را  مادرانی که هر روز پشت در زندان

آنان که مرد خانواده را در کنار . مطالبه می کنند و البته همسران زندانيان سياسی
بينند و با همه اين مشکالت دندان بر جگر نهاده اند تا مبادا خون دل  خود نمی

 .دردمندشان، آبروی سلحشوريشان را نزدايد
 .اينک با سه مخاطب مشکالت زنان مطرح می شود

موقعيت امروزی جنبش . نخست روی سخن با جريان پرشکوه جنبش سبز است
سبز مرهون پايداری زنان است که در کنار همسران و فرزندان خود و به عنوان 

 .جمعی از پيشتازان جنبش حضوری بی بديل داشته اند
جنبش بايد بداند تحقق آزادی و دمکراسی بدون زنان سر افراز و بدون محاسبه و 
اجرای مطالبات رفع تبعيض و خشونت که زنان پيوسته طالب آن بوده اند ممکن 

 .نيست
های اقتصادی و بين المللی و فرهنگی و سياسی  حاکميت فعلی برای اينکه بحران

را زير نقاب قرار دهد، خشونت را همچنان طراحی و پی گيری می کند که 
. ها در اين زمره اند دستگيری ها، حمله به بيوت علمای عظام، پر کردن زندان

اما پيشنهاد می کنم به جای اين گونه اقدامات آرامش و لطافت و عقالنيت را پيشه 
 .خود سازد و بدون هيچ قيد و شرطی زندانيان را آزاد کند

در اين روند با آزادی زنان بدون هرگونه قيد و شرط حسن نيت خود را ثابت کند 
و به خاطر داشته باشند که خودشان مادر، همسر و فرزند دارند و حداقل با شبيه 

سازی عاطفی و عقالنی دست از سر زنان زندانی بردارند و آنها را به حال 
 .شکوهمند خود برگردانند

ساليان متمادی است که زنان مطالبات خود را در چارچوب مبارزه برای 
حاکميت برای تحقق اين . برابری، رفع تبعيض و رفع خشونت اعالم کرده اند

 .اهداف، اقدامات اساسی را شروع کند
ها عنوان ديگر را که خوشبختانه علمای نو  تعدد زوجات، حضانت، ديه و ده

انديش برای آنها راه حل ارائه کرده اند، از مرحله تحقيق و پژوهش و فتوا به 
مرحله عمل در آورد و در جهت اصالح فرهنگ و قوانين قيم مابانه نسبت به 

از دخالت در زندگی خصوصی افراد به ويژه زنان خودداری کنند . زنان اقدام کند
و در نهايت در روند رفع بحران و توسعه عقالنيت در کنار آزادی زندانيان 
سياسی، برگزاری انتخابات آزاد، آزادی مطبوعات و رسانه ها، احترام به 

های آن وجهه همت  دمکراسی و اجرای قانون اساسی را در همه بندها و بخش
 ».خود قرار دهد

 : محمد خاتمی
 امروز گروه هاي خودسر امنيت دارند و 

 احزاب قانوني ممنوع مي شوند
 
 
 
 
 
 

 :راديو فردا
امروز از : محمد خاتمی، رييس جمهوری سابق ايران در انتقاد به شرايط گفت

يک سو گروه های به اصطالح خودسر آزادی و امنيت دارند ولی احزاب و 
 .تشکل های قانونی و خدمتگزار محدود و ممنوع می شوند

به گزارش پارلمان نيوز، محمد خاتمی در ديدار با اعضای شورای مرکزی 
اساس بودن توهمات و نادرستی  امروز بی «:حزب جوانان اسالمی گفته است

 «.های اعمال شده در يکسال اخير بر هر انسان منصفی آشکار شده است روش
و اعضای   پارلمان نيوز در اين گزارش اشاره ای به زمان ديدار محمد خاتمی

 .شورای مرکزی حزب جوانان اسالمی نکرده است
آقای خاتمی به بحث گروه هايی که از آن ها به عنوان خودسر نام برده، اشاره 

طبق قانون اساسی برگزاری راهپيمايی بدون حمل سالح نياز به «:کرد و گفت
در حالی . مجوز ندارد، اگر خالف قانون عمل شد، طبق قانون با آنها رفتار شود

های جريانات موسوم به خودسری هستيم که  که امروز شاهد حضور و فعاليت
دانم چون اينها با امنيت کامل هر کاری بخواهند  البته من اينها را خودسر نمی

آيند که  دهند و با تجهيزات و لوازمی می خالف ضوابط قانونی و شرعی انجام می
 در اختيار افراد عادی نيست و مصونيت هم دارند

خرداد امسال ديديم چه حوادث تلخی بوجود آمد و  ١۴در «:وی تصريح کرد
شود با امام مخالفت کرد و به نام امام با  معلوم شد که حتی به نام امام هم می

ميراث امام و نمادهای تداوم راه امام مخالفت و اعتراض و جفا کرد، اين مساله 
مهمی است که به نام امام و انقالب با محتوا و راه و انديشه امام مبارزه و مخالفت 

 «.کرد
در روز چهاردهم خرداد، عده ای در جريان سخنرانی حسن خمينی، نوه آيت اهللا 

  .خمينی اخالل کرده و اجازه ندادند سخنرانی او تمام شود
 

آقای خاتمی به شرايط پس از انتخابات رياست جمهوری خرداد ماه سال گذشته و 
توانست نشان دهنده  با اين حضور که می «:حضور مردم اشاره کرد و گفت

ظرفيت نظام جمهوری اسالمی برای تداوم راه و حرمت نهادن به مردم باشد 
برخورد بدی شد، که هنوزهم آثار آن را با انبوه زندانيان و آسيب ديدگان و حتی 

کنيم و متاسفانه به  کسانی که جانشان را در اين عرصه از دست دادند مشاهده می
 «.ها و جبران آن، نمک هم به زخم آنها پاشيده شد جای همدردی با آن

وضعيتی  «:رييس جمهوری سابق ايران با اشاره به شرايط حاکم بر کشور گفت
که االن جمهوری اسالمی از نظر مديريت و موقعيتی که در جهان دارد وضعيت 

 «.مطلوبی نيست
البته . محمد خاتمی همچنين گفت که مردم حق دارند اعتراض کنند و حرف بزنند

 .پذيرد هيچ حکومتی آشوب و دست بردن به سالح را نمی
متاسفانه امروز  «:آقای خاتمی که رياست بنياد باران را هم برعهده دارد گفت

در عرصه  »امام راحل«فحش، دروغ و تهمت به کسانی که حتی قبل از اين که 
بيايند از ارادتمندان امام بودند و بعد هم از پيروزی انقالب هم از ارکان و 

توانند  شوند و نمی های انقالب بودند رايج شده و متهم به انواع اتهامات می چهره
 «.از خودشان دفاع کنند

شود  وقتی در رسانه ملی دائما مسائلی نادرست يک طرفه مطرح می «:وی افزود
 «.فاجعه است) اگر درست هم باشد ناسزا گويی و تخريب کار غلطی است(

راخس و خاشاک و ) معترضان(نمی شود بی حساب آنها  «:آقای خاتمی گفت
البته من دشمنی و توطئه عليه نظام و مردم را انکار . مشتی اغتشاشگر ناميد

هايی که انتقاد و اعتراض دارند، به اين همه اتهامات  کنم ولی چرا بايد چهره نمی
متهم شوند و بعد هم برای اين توهم و توجيه رفتارها، تحليل ها و توجيه رفتارها 

 «.تحليل ها و توجيهات عجيب و غريب تراشيده می شود
محمود احمدی نژاد پس از اعتراض ها به نتايج انتخابات رياست جمهوری 

کسانی که معترض به نتايج بودند را  در جمع هوادارانش، خردادماه سال گذشته،
 .خوانده بود »مشتی خس و خاشاک«
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 تعطيلي مجدد كارخانه قند بردسير و سرگرداني كارگران
 خبرگزاری هرانا

کارخانه قند بردسير به عنوان بزرگترين واحد اشتغالزايی بردسير، تنها پس از 
چهار ماه فعاليت بعد از دو سال تعطيلی مداوم بار ديگر از چرخه توليد خارج 

  .شد
شهرستان بردسير در استان کرمان يکی از شهرستانهای محروم کرمان از لحاظ 

زايی  اشتغالزايی محسوب می شود و وجود کارخانه قند بردسير به دليل اشتغال
در صنايع پائين دستی و باال دستی کارخانه موجب اشتغالزايی بخش قابل توجهی 

  .از مردم اين شهر شده بود
ای در راستای  به گزارش مهر، وجود کارخانه قند بردسير در واقع پتانسيل بالقوه

شود زيرا جدا از اشتغالزايی مستقيم  کشت چغندر قند در اين منطقه محسوب می
کند به طوريکه اکثر  کارخانه، بخش کشاورزی را نيز با رونق مواجه می

کشاورزان اين منطقه چغندرکار بوده اند و بهترين محصولی نيز که در اين 
های اخير اين  شود همان چغندر قند است که به دليل تعطيلی سال منطقه کشت می

  .کارخانه، کشت چغندر قند نيز در اين منطقه با مشکل مواجه شده است
روی داد اين کارخانه  86پس از دو سال تعطيلی کارخانه قند بردسير که از سال 

از آبان ماه سال گذشته بار ديگر و اين بار با تعديل نيروهای قبل و با استفاده از 
شد شروع بکار کرد و در همان زمان  شکر خام که از خارج از کشور وارد می

قرار شد با عقد قراردادهايی با کشاورزان بار ديگر کشتزارهای چغندر قند نيز 
رونق مجدد گيرند که در برخی از مزراع نيز چنين شد، اما اين کارخانه تنها پس 

کارگر که پس از تعديل نيرو در  241از چهار ماه کار، مجددا تعطيل شد و 
ها سال در کارخانه قند  کارخانه مشغول کار بودند امروز بار ديگر و پس از ده

اندازی مجدد  بردسير سرگردان به دنبال کسب کار جديد يا چشم به راه راه
  .کارخانه هستند

دليل تعطيلی پی در پی اين کارخانه توسط مسئوالن عوامل متعددی بيان شده 
آالت کارخانه، تعداد باالی نيروی کار،  توان به فرسوده بودن ماشين است که می

واردات قند و شکر از کشورهای ديگر، بدهی باالی صاحبان سرمايه کارخانه و 
نبود بازار مصرف مناسب ذکر شده است و مسئوالن شهرستان بردسير و 

استانداری کرمان نيز بارها با تشکيل جلسات متعدد در راستای حل مشکالت 
رسد انگيزه و اراده ادامه فعاليت اين  اند اما به نظر می کارخانه تالش کرده

کارخانه توسط بخش خصوصی وجود ندارد و عدم سوددهی و استهالک باالی 
اين واحد صنعتی در نهايت اين کارخانه را به سمت تعطيلی مجدد سوق داده 

  .است
کار کارخانه قند  از ابتدای شروع به: يکی از کارگران کارخانه قند بردسير، گفت

کار شدم و  شود، در اين واحد صنعتی مشغول به سال می 10بردسير که بالغ بر 
 گذشت و  تمام امرار معاش خانواده من از اين راه می

  .شوم در پی تعطيلی کارخانه مواجه می ام با مشکل پی امروز که پا به سن نهاده
ها نيروی کار ديگر در کارخانه  اين مسئله تنها درد من نيست بلکه ده: وی افزود

  .خواهم اين مشکل را پيگيری کنند هم همين وضعيت را دارند و از مسئوالن می
جواب زن و بچه ما را چه کسی بايد بدهد از ابتدای سال : وی خاطرنشان کرد

جاری کارخانه تعطيل است و حقوق چند ماه گذشته خود را نيز هنوز دريافت 
  .نکرده ايم

مسئوالن استان کرمان : يکی ديگر از کارگران کارخانه قند بردسير اضافه کرد
خصوص مسئوالن اداره کار و استانداری کرمان بارها در خصوص رفع اين  به

رسد  کنيم اما به نظر می اند و از همکاری آنها تشکر می مشکل پيگيری کرده
  .مسئوالن کارخانه ديگر رغبتی به ادامه کار ندارند

بينيم کارخانه قند که متعلق به بخش خصوصی است بار  وقتی می: وی افزود
ای نداريم جز اينکه دوباره از مسئوالن بخواهيم در اين  ديگر تعطيل شده ما چاره

  .انديشی کنند زمينه چاره
جلساتی برای رفع  :مديرکل کار و امور اجتماعی کرمان نيز در اين راستا، گفت

مشکل اين کارخانه انجام شده است و دولت تمام سعی خود را برای رفع مشکل 
  .کارگران انجام خواهد داد
مسئوالن کارخانه بايد در خصوص وضعيت موجود  :سيد جواد منصوری افزود

  .شود های الزم انجام می گو باشند و در همين راستا پيگيری جواب
هم اکنون کارهايی با هماهنگی استانداری برای رفع مشکل : وی اضافه کرد

کارگران صورت گرفته است و امور مربوط به افرادی که دارای شرايط 
  .اند، انجام شده است بازنشستگی بوده

ای  گونه اکنون چرخه توليد قند کارخانه متوقف است و اميدواريم به هم: وی گفت
  .زا بار ديگر آغاز بکار کند ريزی شود که اين واحد اشتغال برنامه

 .استانداری کرمان با جديت پيگير حل مشکل کارگران است: منصوری افزود

 صد رحمت به اوين، زندان رجائي شهر را دريابيد
 

 :جرس
شنيده ها حاکيست زندانيان سياسی که با بازجوها بگو مگو کرده اند، يا در ميان  

زندانيان محبوبيت پيدا کرده اند، جدا کرده به زندان بدتری بنام رجائی شهر کرج 
منتقل کرده اند و در ميان قاتالن و قاچاقچيان مواد مخدر و اعدامی ها رهايشان 

 .کرده اند تا شبانه روز در شکنجه باشند
دارد، بعدش هم مدير " واليت مطلقه"بر اساس اين شنيده ها، در زندان بازجو 

هر کدام در قبرستانی بنام زندان که به قول خود . بند، دست آخر هم زندان بان
زندانيان آدم را عمودي می آوردند تو، حاال افقی هم شد، در ايران آب از آب 

مگر قضيه زهرا کاظمي يادمان رفته ؟ جمهوری اسالمی است، . تکان نمی خورد
 .چندان تفاوتی ندارد! با شهر هرت

از زندان رجائی شهر کرج خبر رسيده که سهميه تلفن زندانيان سياسی را کاهش 
ساعت عصر که به هر کدامشان چند  2ساعت صبح و  2داده اند به مجموعا 

برای يک تلفن يک دقيقه ای بايد ساعتها در صف . دقيقه هم در روز نمی رسد
 .بايستی تا تحقير شوی و بدانی انتقاد از مقامات چه مزه ای دارد

شنيده های ديگر حاکيست براي زندانيان سياسی شاخص عالوه بر زندانبانهای 
توی زندان به اين جاسوسهاي مدير زندان . عمومی مأمور ويژه و بپا گذاشته اند

بعد از سالگرد . اين بدترين نسبت داخل زندان است". آدم فروش"می گويند 
انتخابات براي زندانيان سياسی شاخص رجائی شهر هم مأمور ويژه گذاشته اند 

 .هم آدم فروش
ساعت سهميه  48زندانيان سياسی زندان رجائي شهر کرج تهديد کرده اند اگر تا 

تلفن را به حالت عادی برنگردانند و اين بپاها و آدم فروشها را جمع نکنند، 
احتماال برای ايزوله بيشتر اين بار توی چله تابستان . واکنش نشان خواهد داد

زندانيان سياسی را به زندان خوش آب و هوای برازجان تبعيد مي کنند، مگر شاه 
با بازرگان و سحابی و طالقانی همين معامله را نکرد؟ آقای خامنه ای چی چی 

 اش از محمدرضا شاه کمتر است که مثل او با مخالفانش عمل نکند؟ 
می گويند توی جهنم عقربهای جّراره ای است که اصحاب جهنم از شر آنها به 

که ظاهرا قرار است با  -" جمهوری اسالمی"حاال در . مار غاشيه پناه می برند
جهنم آخرت رقابت کند، و واليت مطلقه فقيه به خدای تعالی پيغام داده جمهوری 
اسالمی در اين مورد هم بعد از انرژی هسته ای و لولهنگ به خود کفائی رسيده 

قضيه زندان اوين همان  -و ما توی همين دنيا جهنمی برپا می کنيم بيا و ببين 
 ."عقرب جراره"است و زندان رجائی شهر کرج همان " مار غاشيه"
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 از راديوي تصويري تا تداوم جعل و تحريف دستگاه امنيتي 
 اطالعيه مطبوعاتی 

 
 تداوم نشراکاذيب دستگاه امنيتی

با جدی تر شدن چالش حکومت ايران در قبال نقض حقوق بشر به خصوص در 
جامعه بين الملل، سياست دستگاه امنيتی آن نه بر اساس توجه به اسناد و مدعيات 

سازمانهای مدافع حقوق بشر بلکه بر تخريب آنان و فرار از واقعيت موجود شکل 
در اجرای اين سياست و ادامه روند هجمه های رسانه ای آغاز شده  .گرفته است

از اسفندماه سال گذشته بر عليه مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران که عالوه 
بر بازداشت های گسترده، با سوء استفاده دستگاه امنيتی از خالء قانون و 

امکانات رسانه ای خود منجمله رسانه به اصطالح ملی که با سرمايه و ماليات 
 ٢٢شهروندان ايرانی اداره ميشود در جريان است، ويديويی ديگری در تاريخ 

خردادماه از شبکه خبر اين رسانه بر عليه مجموعه و تنی از مسوالن فعلی و 
سابق آن، نمايش داده شد که اين ويديو نيز در ادامه ويديوهای قبلی از لحاظ 

محتوايی مجددْا به تکرار اتهاماتی در رابطه با اين مجموعه می پردازد، هر چند 
اين مجموعه پيش تر عليرغم محروميت از امکان پاسخگويی در رسانه مورد 
اشاره به شفاف سازی در قبال ادعاهای واهی دستگاه امنيتی مبادرت کرده بود 
اما نظر به تداوم سناريوی دستگاه امنيتی و تحليل از برنامه های آتی آن، اين 

مجموعه مطالب ديگری را به خصوص در بحث سياست گذاری های اين ويديو 
ويديوهايی که هرچند بيشتر به طنزهای تصويری . الزم به توضيح می داند

شباهت دارد اما عمده مفهوم آنها جدی تر شدن چالش دولت ايران در قبال نقض 
حقوق بشر و امنيتی تر شدن فضا برای مدافعان حقوق بشر است، در اين رابطه 
برجسته ترين موارد آخرين ويديوی پخش شده را بايد در موارد ذيل دسته بندی 

 : کرد
  

محدوده کردن مجموعه، سياست گذاری و مديريت آن به چند فرد جهت  -الف 
 سهولت در تخريب

شکی نيست که تخريب چند فرد با انتساب و افترا بر اساس هويت حقيقی سهل تر 
است تا به چالش کشيدن خروجی مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران بعنوان 
معيار ماهيت شناسی شفاف اين سازمان، نيروهای امنيتی نيز با اطالع از اين 
رويه به جای پاسخگويی در قبال اسناد منتشره و گزارشات اين تشکل در قبال 

نقض حقوق بشر در ايران به پاک کردن صورت مسله به اقدام جهت تخريب اين 
گروه می پردازند، اين مجموعه درک ميکند که دولت ايران امکان دفاع مناسبی 

در قبال مجموع موارد نقض حقوق بشر و خصوصا گزارشات و افشاگريهای اين 
تشکل را ندارد ولی فرار از پاسخگويی با عنصر تخريب را نيز زيبنده مدعيان 

 .دفاع از حقوق جامعه نمی داند
سناريوسازان ويديوی اخير در امتداد تخريبهای رسانه ای قبلی سعی بسيار 

مينمايند برای چند فرد برخالف واقعيت، قوانين مجموعه و مديريت شورايی 
مجموعه که مطلبی عمومی و مستند است، موقعيت راهبری مطلق قايل شوند و 
پس از القای اين مسله با تحريف تاريخچه مجموعه و تخريب افراد مورد اشاره 

به زعم خود که به واسطه در اختيار گرفتن آلبوم های خانوادگی افراد و گروگان 
گرفتن اعضای خانواده های آنان صورت ميگيرد به تخريب کليت مجموعه 

اين نيروهای قانون گريز به روشنی تخريب شخصيتی افراد و تجاوز   .بپردازند
به حريم خصوصی آنان را بعنوان يک مشی در مجموع ويديوهايی که اخيرا بر 

 .عليه فعاالن سياسی و مدنی از تلويزيون حکومتی پخش شد برگزيده اند
تالش برای انتساب مجموعه به هر جريانی که ميتواند هزينه مندی را برای  -ب 

 اين تشکل به همراه بياورد
نيروهای امنيتی برای متوقف کردن فعاليتهای مجموعه که با هر نوع اقدام 

غيرانسانی از گروگانگيری تا تهديد و تطميع تاکنون همراه بوده، به هزينه سازی 
برای اين تشکل بعنوان آخرين راهکار خود از اسفندماه سال گذشته روی آورده 
اند، در اين سياست در مجموع چندماه اخير هجمه های رسانه ای، تقريبا گروه، 

، در آخرين !دسته و يا دولتی نمانده که اين مجموعه را مرتبط با آن نخوانده باشند
اقدام، مجددْا در اين ويديو به روال سابق تالش کرده اند تا بافتن آسمان و ريسمان 

و استفاده از تمامی تکنيکهای صوتی و تصويری ادعای رابطه اين تشکل با 
را باور پذير کنند، آنها در !) حتی اسراييل(کشورها و سازمانهای سياسی ديگر 

اين ويديو با ترکيب چهار فايل صدا صحنه طنزی را فراهم کرده اند که در 
با ) کيوان رفيعی(زيرنويس ويديو مدعی هستند گفتگوی دبيرکل سابق مجموعه 

مديريت راديو اسراييل است، در حالی که عالوه بر اينکه مخاطب ناشناس است 
فايل صدای مورد اشاره از ارسال تصاوير برای کار رسانه ای صحبت می کند، 

 تنها يک طنز و خطا نيست بلکه شاخصی است از اينکه در "! راديوی تصويری"

تذكر «متكي ممانعت از ورود بازرسان آژانس را 
 خواند »اي نامه آئين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :راديو فردا
ممانعت تهران از ورود دو تن  منوچهر متکی، وزير خارجه جمهوری اسالمی،

به  »ای نامه تذکری آئين« را المللی انرژی اتمی به ايران از بازرسان آژانس بين
مراقب باشد که بازرسان آژانس از «يوکيا آمانو، مديرکل آژانس، خواند تا 

  .«المللی تخطی نکنند اساسنامه اين نهاد بين
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی، ايرنا، منوچهر متکی، دوشنبه  

شبکه دو تلويزيون ايران اين دو بازرس را به  وگويی خبری در شب، در گفت
از موعد رسمی  ارائه اطالعات غلط و غيرحقيقی و همچنين برمال کردن پيش «

ديگر حق ورود به «متهم کرد و گفت که به همين دليل است که آنها  «اطالعات
 .«ايران را ندارند

: پيشتر، روز دوشنبه علی اکبر صالحی، رئيس سازمان انرژی اتمی ايران، گفت 
المللی انرژی اتمی اعالم کرده است که از ورود دو بازرس  تهران به آژانس بين

به دليل ارائه غلط و غيرحقيقی و همچنين برمال کردن پيش از موعد «آژانس 
 .به خاک ايران خودداری خواهد کرد »اطالعات رسمی

آنها درباره مفقود شدن چند   ايران اين دو بازرس را متهم کرده است که گزارش 
 .ای نادرست و خالف واقع بوده است قطعه از تجهيزات هسته

در واکنش به اين اقدام ايران، گرگ وب، سخنگوی آژانس، با بيان اين که  
المللی انرژی  آژانس بين«: بوده تصريح کرد »کامال دقيق«گزارش ماه گذشته 
 «.طرفانه اين دو بازرس اعتماد کامل دارد ای و بی اتمی به کار حرفه

اين اقدام »: کرولی، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا، در اين باره گفت. جی. پی 
کننده است، اقدامی که نشانه و در راستای رسم ديرينه  از سوی ايران نگران

 «.تهران در ارعاب بازرسان است
تهران در حالی اعالم کرده است که اين دو بازرس آژانس حق ورود به خاک  

ايران را ندارند که تنها دو هفته از تصويب دوره چهارم تحريم ها عليه برنامه 
 .گذرد جمهوری اسالمی در شورای امنيت سازمان ملل می  ای هسته

جانبه استراليا، اتحاديه اروپا و اياالت متحده همراه  های يک ها با تحريم اين تحريم 
 .شده است

 
 استقبال از پيشنهاد سرکوزی

 
آقای متکی همچنين از پيشنهاد فرانسه برای مذاکره با تهران در مورد برنامه 

 .المللی انرژی اتمی، در وين، استقبال کرد ای اين کشور در مقر آژانس بين هسته
رئيس جمهور فرانسه روز شنبه  شود که سخنان آقای متکی در حالی بيان می

با تهران در آژانس  »درنگ بی«اعالم کرد که پاريس آماده مذاکره فوری و 
 .ای ايران است المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته بين

ها در شورای امنيت  نيکال سرکوزی اظهار داشت تصويب چهارمين دور تحريم 
سازمان ملل نه برای مجازات ايران، بلکه جهت واداشتن رهبران ايران برای 

 .بازگشت به ميز مذاکره بوده است
روز شنبه سخنگوی نيکال سرکوزی اعالم کرد که مذاکره احتمالی با ايران، بر  

  اند مبنی بر تالشهای ترکيه و برزيل و پاسخی که روسيه، آمريکا و فرانسه داده
 .انجام خواهد شد

از سوی  »اقدامی مثبت«در حالی که منوچهر متکی سخنان آقای سرکوزی را  
فرانسه دانسته، رامين ميهمان پرست، سخنگوی وزارت خارجه ايران، پيشنهاد 

فرانسه را مغاير با پشتيبانی اين کشور از چهارمين قطعنامه تحريمی عليه ايران 
  .دانست
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 يكسال از بازداشت عبداهللا مومني گذشت 
 
 
 
 
 

 : ادوارنيوز
ای که  چهره. عبداهللا مومنی برای جنبش دانشجويی ايران نامی است شناخته شده

از ) ادوار تحکيم وحدت(سال گذشته به همراه سازمان دانش آموختگان ايران 
مهدی کروبی حمايت کرد و پس از بر عهده گرفتن مسووليت ستاد شهروند آزاد 
او و حضوری پررنگ در انتخابات رياست جمهوری دهم، روز اول تير ماه بعد 
از يورش نيروهای امنيتی به دفتر اين ستاد به شيوه خشنی و همراه با ضرب و 

های  ها راهی زندان شتمی که خونريزی وی را در برداشت بازداشت و برای ماه
 .جمهوری اسالمی شد

در اين . روز پس از بازداشت او موفق به ديدارش نشدند ۵۵خانواده مومنی تا 
مدت مومنی تنها دو بار، آن هم در حد يک يا دو دقيقه موفق به برقرای تماس 

خبری مبنی بر ديدار  ١٣٨٨مرداد  ١۵اما روز . تلفنی با خانواده خود شده بود
ديدار ده . ها قرار گرفت اش در حياط زندان اوين روی سايت وی با خانواده

اش نشد  ای که بر خالف تصور همگان نه تنها باعث آرامش خاطر خانواده دقيقه
 .کرد ها را از وضعيت اين فعال سياسی دربند دو چندان می بلکه نگرانی

بچه های «: همسر وی پس اين ديداراز وضعيت نگران کننده او خبر داد و گفت
به گفته  ».من اصال آقای مومنی را نشناختند و به شدت از ديدن او شوکه شديم

روز بازداشت انفرادی نزديک به  ۵۵وند، مومنی پس از گذراندن  فاطمه آدينه
سايت . کيلو وزن کم کرده و تعادل روحی و جسمی اش را از دست داده بود ٢٠

همسر، برادر و فرزندان «: روز آنالين نيز در گزارش خود از يان ديدار آورد
عبداهللا مومنی روز گذشته در زندان اوين با او در حالی ديدار کردند که اين فعال 

 ».دانشجويی نه قدرت تکلم داشت و نه قدرت راه رفتن
پس از انتشار خبر مربوط به اين ديدار، روز هجدهم مردادماه سازمان دانش 

فرماندهان و "ای  با انتشار بيانيه) ادوار تحکيم وحدت(آموختگان ايران اسالمی 
اعضای  «: را مسوول جان زندانيان سياسی دانست و اعالم کرد" گروگانگيران

اين سازمان در جهت احقاق حقوق و آزادی آقايان احمد زيدآبادی و عبداهللا مومنی 
ای  اين سازمان پيش از اين نيز دربيانيه ».از هيچ کوششی فروگذار نخواهند کرد

منتشر شد اعتراض خود را نسبت به تداوم بازداشت و  ١٣٨٨ام تيرماه  که سی
مندی احمد زيدآبادی و عبداهللا مومنی دبيرکل و سخنگوی اين تشکل از  عدم بهره

اين سازمان همچنين در بيانيه ديگری پيشاپيش . حقوق دادرسی عادالنه اعالم کرد
: مردادماه تاکيد کرد ١٣اعترافات اجباری را رد کرده و در بيانيه ای در 

کند که اقارير و  اعالم می) ادوار تحکيم وحدت(سازمان دانش آموختگان ايران "
شود  اعترافات فعاالن سياسی دربند که تاکنون و يا از اين پس منتشر شده يا می

تنها از آن جهت قابل توجه است که سند و مدرکی در جهت اثبات جرايم عوامل 
گذارد که در آينده به جنايات گسترده  روی محاکم صالح و مستقلی می تهيه آن پيش

گونه ارزشی  مند رخ داده در اين مدت رسيدگی خواهند کرد و جز اين هيچ و نظام
 ".ندارد

روز بعدهيچ ۴٠مرداد خانواده عبداهللا مومنی با وی تا  ١۵پس از ديدار روز 
نگرانی از سالمت وی روز به روز . گونه خبری از وضعيت او منتشر نشد

ای،  شد و اين نگرانی به جايی رسيد که ادوار تحکيم وحدت در بيانيه بيشتر می
روز پس از  ٣۵اين سوال را مطرح کرد که آيا مومنی زنده است؟ اين بيانيه 

منتشر شد  ١٣٨٨شهريور  ١٩اولين وآخرين ديدار خانواده مومنی با او در تاريخ 
گيری تمام عيار برای  چيزی جز يک گروگان"که در آن دستگيری فعالين سياسی 

 .دانسته نشده است" خرداد ٢٢سرپوش نهادن بر کودتای 
ای را از قول  ی سر گشاده  پيش از اين نيز در نهم شهريور ماه ادوارنيوز نامه

رقيه مومنی فرزند شهيد علی احمد مومنی و دختر خوانده عبداهللا مومنی به آيت 
ای که پس از  نامه. ای زيادی داشت ای منتشر کرد که بازتاب رسانه اهللا علی خامنه

روز بی خبری مطلق از وضعيت وی  ٢۵روز از بازداشت عبداهللا مومنی و  ٧۵
ای که از  در اين نامه رقيه مومنی ترس خود را از تکرار صحنه. شد منتشر می

وضعيت پدر خوانده و عموی خود که در مالقات حضوری ديده بود، بيان کرده و 
برای ما خانواده عبداهللا مومنی مايه تعجب است که عمويم روزی به «: آورده بود

شود و  خاطر تحريم انتخابات و نقد قدرت و دوری از آن زندانی و محاکمه می
در اين نامه همچنين  ».امروز به جرم مشارکت فعال در انتخابات زندانی است

آرزوی ديدار چهره پدر شهيدم به رهايی عموی اسيرم بدل شده «: آمده بود
 .»است

شرايط بی حد و حصر قانون گريزی مدعيان قانون منطقی بودن سناريو و وجود 
همچنين . کوچکترين سندی شرط نيست که در واقع هدف وسيله را توجيح ميکند

در ادامه اين ويديو مجددْا جعليات و ادعاهای بی سند و بدون پشتوانه ديگری نيز 
پخش شده که پيش تر به همه اين اکاذيب پاسخ مناسب از سوی مجموعه داده شده 

 .بود
 
 پخش اعترافات تلويزيونی تنی از فعاالن حقوق بشر بازداشت شده -پ 

اما در اين ويديو، مهمترين مسئله برای مجموعه پخش اعترافات تلويزيونی 
فعاالن حقوق بشر دربند البته نه از حوزه اطالعات و امنيت برای تشکلی که 

کامال شفاف عمل کرده بلکه از منظر حقوق انسانی و شهروندی فعاالن دربند 
اجتماعی و توسل به زور در برابر پايداری  -تطميع فعالين سياسی .مطرح است

ايشان نسبت به عدم پذيرش اعمال انتسابی، دارای سابقه ی طوالنی در جمهوری 
اسالمی ايران است و کيست که نداند فارغ از بازداشتهای غيرقانونی، شکنجه 
های اعمال شده، در شرايطی که هنوز وکال نتوانسته اند بعد از ماهها موکالن 

خود در اين پرونده را مالقات کنند و هستند افرادی که همچنان ممنوع المالقات 
در سلول انفرادی نگهداری ميشوند و همينطور اساسا از اتهامات بسياری از 

افراد بازداشت شده اطالعی در دست نيست، اين عمل کليشه ای مقابل دوربين 
نشستن بر اساس آموزه تاريخی و اسناد موجود بر اثر جبر، فشار و شکنجه 

 .صورت ميگيرد
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران معتقد است،نيروهای قانون شکن باوری 

قانون  ٢٨قانون مدنی و اصل  ١٢٧حداقلی به قانون ندارند و به نص صريح ماده 
اساسی در خصوص ممنوع بودن اين قبيل اعتراف گيری ها و بالطبع بی اثر 

اين مجموعه با تحليل های صحيح . بودن آن که بايد حافظ آن باشند بی اعتنا هستند
خود، پيش تر در خصوص رويه شدن جنگ رسانه ای دستگاه امنيتی با ابزار 

تخريب بر عليه فعاالن سياسی و مدنی هشدار داده و همينطور از پخش فيلمهای 
بيشتری به خصوص با محور اعترافات مدافعان حقوق بشر دربند خبر داده و می 
دهد، مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، ضمن محکوم کردن فشارهای سياسی 

بر مدافعان حقوق بشر که مغايرت با تمامی اصول قانونی و مقاوله نامه های 
حقوق بشری دارد و همينطور تاسف از سياست و مديريت رسانه ای که بايد 

صدايی متعلق به آحاد جامعه باشد، اميدوار است دستگاه امنيتی به جای فرار از 
واقعيت و پاک کردن صورت مسله با فرافکنی های مکرر و تخريب جمعيتها و 

افراد منتقد، نشر اکاذيب، جعل و افترا، برای حل چالش حقوق بشری خود نسبت 
به پاسخگويی و مجازات عامالن و آمرين نقض حقوق بشر در ايران گامهايی 

 .بردارد
 

 دبيرخانه مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران
 ١٣٨٩خردادماه  ٣٠
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ها است،  که تحت نظارت سازمان زندان ٣۵٠خانجانی و هدايت آقايی از بند 
کند  هايی از آن را وزارت اطالعات مديريت می که قسمت ٢۴٠بار ديگربه بند 

از اين زمان به بعد فشارها بر مومنی افزايش پيدا کرد تا اينکه . منتقل شد
ای که  وثيقه. ميليون تومان تعيين کرد ٨٠٠ای معادل  دادگاه برای او وثيقه

قاضی صلواتی نيز وثيقه . خانواده او اعالم کردند توان پرداخت آن را ندارند
ميليون تومانی که توسط خانواده مومنی فراهم شده بود را در ابتدا ۴٠٠

نپذيرفت و نهايتا پس از بيش از ده روز ناتوانی از توديع وثيقه سرانجام با 
 ١٣٨٨اسفند ماه  ١۶تامين وثيقه مدنظر دادگاه وی در شامگاه روز يکشنبه 

درحالی که با استقبال گسترده ای در مقابل زندان اوين مواجه شد، پس از 
 .روز زندان، آزاد شد ٢۶٠تحمل 

اسفند ماه نيز اعالم شد او  ٢١دو روز بعد مهدی کروبی به ديدار وی شتافت و 
در  ٢٠٠٩سال  »هومو هومينی«به همراه مجيد توکلی بنده جايزه حقوق بشری 

فروردين ماه نيز مومنی در منزل خود از ٢٠. پراگ جمهوری چک شده است
 .ميرحسين موسوی وزهرا رهنورد پذيرايی کرد

اين در حالی بود که همگان انتظار بازگشت احمد زيدآبادی را از زندان 
ها در کنار  کشيدند تا اين دو عضو ارشد ادوار تحکيم وحدت پس از ماه می

در اين ميان نه تغييری در وضعيت زيدآبادی . خانواده خود روزگار بگذرانند
 .حاصل شد و نه آزادی مومنی ديری پاييد

فروردين سال جاری مومنی، درحالی که تماس های بازجويان با عبداهللا  ٢۴
مومنی و درخواست های مکرر آنان برای موضع گيری عليه سازمان 

می گفت، " نه"ادوارتحکيم و سران جنبش سبز شدت يافته و او قاطعانه به آنها 
پس از احضار دادگاه انقالب، بدون طی تشريفات قانونی به زندان اوين 

وند در گفتگويی با راديو زمانه دليل  در همان روز فاطمه آدينه. بازگردانده شد
او . های متعدد حکومت عنوان کرد بازگرداندن همسرش به را نپذيرفتن خواسته

های خود را روز بعد در گفتگويی با دويچه وله با لحن تندتری تکرار و  گفته
گرچه در همان  ».اگر مالقات ندهند، خيلی چيزها را خواهم گفت«: تهديد کرد

روزها اخبار پراکنده ای از ابعاد شکنجه و نيز اسامی بازجويان مومنی منتشر 
شد، اما يکی از اعضای ادوار تحکيم در گفتگويی تصريح کرد که آنچه تاکنون 
گفته شده تنها مشتی از خروار شکنجه های عبداهللا مومنی است و در صورت 

 .لزوم حقايق تکان دهنده ديگری نيز منتشر خواهد شد
ساعتی پس از آنکه عبداهللا مومنی به زندان بازگردانده شد، خبرگزاری 

خبر از تخفيف در مجازات وی داد و اعالم کرد ) ايرنا(جمهوری اسالمی 
مجازات او به دو سال حبس کاهش يافته است خبری که کذب بودن آن با ابالغ 

ماه حبس  ١١سال و  ۴رسمی حکم دادگاه تجديدنظر مبنی بر صدور حکم 
 .مشخص شد

 .زندان اوين محبوس است ٨عبداهللا مومنی اکنون در اندرزگاه 
 
 
 

 اعتراض، بازداشت، مجازات
 
 

 اعتصاب پزشکان بهداری زندان اروميه 
 
 

 : خبرگزاری هرانا
پزشکان بهداری زندان اروميه در اقدامی اعتراضی نسبت به شرايط بد کاری 

 . خود دست به اعتصاب نامحدود زدند
بنا به اطالع گزارشگران هرانا، اين پزشکان به علت عدم پرداخت حقوق 

چندين ماه خود و عدم وجود امکانات حداقلی پزشکی برای رسيدگی به 
 . وضعيت زندانيان دست از کار کشيدند

ايشان که اعتراض خود را از امروز سه شنبه اول تيرماه شروع کرده و اعالم 
 .داشتند تا تغيير شرايط به کار باز نخواهند گشت

 
 

روز بی خبری مطلق از وضعيت عبداهللا مومنی آشنايان و ۴٠اما آنچه پس از 
خانواده وی را از نگرانی در مورد جان وی بيرون آورد نه آزادی وی بود ونه 

برگزاری پنجمين جلسه دادگاه زندانيان . مالقات حضوری ونه حتی تماس تلفنی
امکانی شد تا نزديکان ١٣٨٨شهريور  ٢٣سياسی بعد از انتخابات در روز 

رسيد تنها  دادگاهی که به نظر می. مومنی از زنده بودن وی اطمينان حاصل کنند
جهت محاکمه عبداهللا مومنی برپا شده است، چه اينکه از پنج نفر متهمان محاکمه 

. شد  شده در اين جلسه تنها مومنی از نيروهای سرشناس سياسی محسوب می
مومنی در اين دادگاه اقدام به اعتراف برعليه خود و جريان جنبش دانشجويی 

 .ايران کرد
های نزديک به دولت همراه بود و در عوض  اعترافاتی که با استقبال رسانه
ادوار تحکيم وحدت، . های معترض بگيرد نتوانست تاييدی از سوی گروه

ای  سازمانی که مومنی خود سخنگو ورييس شورای مرکزی آن است در بيانيه
شديدا به پخش اين اعترافات واکنش داد و اتهامات وارده به مومنی را واهی و بی 

 .اساس توصيف کرد
ادوار تحکيم وحدت دادگاه سخنگوی شورای مرکزی خود را پس از چهل روز 

آرايی مضحک و پليدی ناميد وکيفرخواست صادره عليه عبداهللا  بی خبری، صحنه
در قسمتی . مومنی را نيز بی اساس و فاقد ارزش هرگونه پاسخگويی عنوان کرد

به باور سازمان دانش آموختگان «: از اين بيانيه، ادوار تحکيم وحدت آورده بود
ايران متن کيفرخواست و آنچه تحت عنوان اعترافات آقای عبداهللا مومنی منتشر 

شده در واقع سند افتخاری برای اين سازمان و مهر تاييد ديگری بر سالها مبارزه 
های برجسته اين  جنبش دانشجويی ايران و عبداهللا مومنی به عنوان يکی از چهره

خواه در راه نيل به مطالبات تاريخی و احقاق حقوق ملت ايران  جريان آزادی
 ».است

روز از برگزاری دادگاه مومنی، بخش خبری بيست و سی  ١۴پس از گذشت 
صدا و سيمای جمهوری اسالمی اقدام به پخش فيلمی از اعترافات اين فعال جنبش 

فيلمی که در آن از زبان مومنی مراحل به اصطالح انحراف . دانشجويی کرد
جنبش دانشجويی از آرمان های انقالب بر شمرده شد و او مواردی را که در 

دادگاه از روی متن قرائت کرده بود، اينبار خطاب به دوربين رسانه جمهوری 
 .اسالمی قرائت کرد

همسر عبداهللا مومنی در واکنش به پخش اين فيلم با تاکيد بر بی اثر بودن آنچه 
همسرم را بعد از ماه ها حبس در «: تحت عنوان اعترافات منتشر می شد گفت

سلول های قبر مانند و شکنجه های جسمی و روحی مجبور کرده اند تا سخنانی 
بر خالف عقيده اش بر زبان آورد و خوشبختانه امروز طشت رسوايی 

دروغگويان چنان از بام افتاده است که ديگر کسی چنين اعترافاتی را باور نمی 
 ».کند

در واکنش به پخش اعترافات " بيانيه شديدالحن دفتر تحکيم وحدت"پس از اين 
دفتر تحکيم وحدت در اين بيانيه ضمن اشاره به . عبداهللا مومنی منتشر شد

های گسترده مومنی در دفاع از حقوق بشر و مبارزه با استبداد، فشارهای  فعاليت
متعدد وارد بر مومنی جهت خودانکاری و خودويرانگری در طول مدت 

بازداشت را نتيجه تفکری ارزيابی کرد که هدفش القای اين تفکر به جامعه است 
 !"دفاع از حقوق مردم توطئه دشمن است و مستوجب مجازات"که 

اما دو روز بعد ادوار نيوز خبری را بر اساس اظهارات يک مقام آگاه در گفتگو 
. با ايرنا مخابره کرد مبنی بر آزادی قريب الوقوع احمد زيدآبادی و عبداهللا مومنی

ها بعد رنگ واقعيت به خود نگرفت و عبداهللا مومنی همچنان در  خبری که تا ماه
 .انفرادی زندان اوين نگه داشته شد

اما با گذشت بيش از چهل روز از انتشار خبر احتمال آزادی مومنی، در حاليکه 
همسر او گفت که مومنی بيش از يک ماه است که با منزل تماس تلفنی نداشته، از 

وندعبداهللا مومنی  به گفته فاطمه آدينه . وخامت حال وی در زندان اوين خبر داد
سابقه سنگ کليه داشته است و در آن ايام در دسترس نبودن دستشويی موجب 

افزايش درد کليه اش شده و ناراحتی قلبی اش نيز او را بسيار در شرايط بد 
 .جسمی و روحی قرار داده بوده است

همسر مومنی از محکوميت وی به ١٣٨٨آبان  ٢٣يک روز بعد يعنی شنبه
اين در حالی بود . دادگاه انقالب خبر داد ١۵سال زندان، توسط شعبه  ٨مجموعا 

. گذراند که مومنی صد و چهل و ششمين روز بازداشت خود را در اوين می
روز بعد از . دورانی که بيش از سه ماه آن را در زندان انفرادی به سر برده بود

سال زندان برای عبداهللا  ٨حکم . اعالم اين حکم او به بند عمومی اوين منتقل شد
مومنی در حالی از سوی دادگاه انقالب صادر شد که همسرش از عدم دسترسی 

 ٢٩اما باالخره . داد ماه بازداشت و جلسه محاکمه خبر می ۵او به وکيل در طول 
ماه از بازداشت مومنی، وکيل او دکتر محمد شريف  ٧بعد از گذشت  ١٣٨٨ديماه 

 .موفق به مطالعه پرونده موکلش شد
 سه روز بعد مومنی به همراه مسعود باستانی، رضا نوربخش، جهانبخش 
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 نصور نقی پور آزاد شد
 

 خبرگزاری هرانا 
روز حبس،  110نصور نقی پور، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر پس از تحمل 

 .به طور موقت تا زمان تشکيل دادگاه از زندان اوين آزاد شد
بنا به اطالع گزارشگران هرانا، آقای نقی پور که در پی سناريو سازی برای                        

 100فعالين حقوق بشر در اسفندماه گذشته بازداشت شده بود با قرار وثيقه ی                         
 . ميليون تومانی از بند دو الف سپاه پاسداران آزاد شده است

وکيل وی در طی مدت بازداشت به پرونده ی موکلش دسترسی نداشت و                                   
مسئوالن در برابر پيگيری های خانواده تاکنون اتهام مشخصی را عنوان نکرده                

گفته می شود اين وبالگ نويس و فعال حقوق بشر که ده ها روز از زمان                         .  اند
الف نگهداری می شد، به شدت تحت            2بازداشت خود را در سلول انفرادی بند           

 .فشار برای اخذ اعترافات تلوزيونی قرار داشته است
نصور نقی پور که دانشجوی رشته ی الکترونيک نيز می باشد، تاکنون فاقد                           

 .هرگونه سابقه ی کيفری بوده است
 

 بازداشت ده ها تن از فعالين سياسی و دانشجويی در شيراز
 

 خبرگزاری هرانا
ده ها تن از فعالين سياسی و دانشجويی شيراز دستگير شده و هم اکنون در                                

 .بازداشت وزارت اطالعات به سر می برند
به گزارش دانشجونيوز، اداره اطالعات شيراز به داليلی نامعلوم اين فعالين                         

خرداد بازداشت کرده و در بازداشتگاه              20را در روز          سياسی و دانشجويی    
 . شيراز که متعلق به اداره اطالعات اين شهر است نگاه داری می کند 100پالک 

فرشيد رضازاده مدير مسئول نشريه دانشجويی توسعه ملی، حميده مرادی                             
سردبير نشريه، مهرداد رزمجويی، آتنا علوی، نجمه ستوده، پيمان حاجی زاده و               

 .مسعود شمس از جمله دانشجويان بازداشت شده هستند
گفتنی است دانشگاه شيراز از جمله دانشگاه های فعال است که در بسياری از                       

 .موارد وزارت اطالعات اين دانشگاه را پايگاه سرکوب دانشجويان کرده است
 

 سايت های بالگفا، پرشين بالگ و کلوب فيلتر شدند
 

 خبرگزاری هرانا 
 .خردادماه پرشين بالگ، بالگفا و کلوب فيلتر شدند 30از صبح امروز، يکشنبه 

های حامی دولت از روز گذشته مدعی شده بودند که بالگفا و پرشين بالگ  رسانه
 . اند های ارزشی را حذف کرده و اقداماتی عليه مسئوالن انجام داده وبالگ

نکته جالب توجه در فيلترينگ اين بالگفا و پرشين بالگ، اين است که اين دو 
های مفيد    های غيرمجاز، جز سايت سايت در فهرست صفحه فيلترينگ سايت

های مفيد برای معرفی به  شوند و آدرس آنها در فهرست سايت محسوب می
 .کاربران اينترنتی آورده شده است

دهنده وبالگ فارسی است و پس از گوگل و  ترين سرويس سرويس بالگفا، مهم
 .ياهو پربازديدترين سايت اينترنتی در کشور محسوب می شود

 . بالگ نيز نخستين سرويس وبالگ فارسی بوده است سرويس پرشين
چندی پيش مدير سايت بالگفا با حکم دادگاهی در کرمان بازداشت و به قيد وثيقه 

های  اين دادگاه دليل بازداشت را مطالب منتشره در يکی از وبالگ. آزاد شده بود
 . اين سرويس عنوان کرده بود

 88بالگ نيز در روزهای پايانی سال  چنين مهدی بوترابی موسس پرشين هم
 . دستگير شده بود

 
 بازداشت فعالين سياسی و دانشجويی در استان هرمزگان

 
 خبرگزاری هرانا

طی روزهای گذشته دستکم سه تن از فعالين مدنی در استان هرمزگان توسط                        
 .ماموران امنيتی بازداشت شدند

شنبه هفته گذشته فيصل ضرغامی از اعضای سازمان مجاهدين انقالب اسالمی                
صبح در محل کار خود، استانداری هرمزگان             10در شاخه هرمزگان، ساعت        

 . دستگير شد
به گزارش خبرنگار امروز، وی سپس به همراه ماموران اطالعات به منزلش 

 .مراجعه کرده است و منزلش مورد تفتيش قرار گرفته است
 در اين جريان همسر وی نيز بازداشت می شود که پس از سه ساعت بازجويی 

 خرداد 30فضای ميليتاريستی شهر تهران در روز 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا
خردادماه، که مصادف است با سالروز يکی از  30فضای شهر تهران در روز 

خونبارترين روزهای حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری دهم، به شدت 
 .ميليتاريستی عنوان شده است

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، امروز در اکثر نقاط شهر تهران منجمله ميدان 
فاطمی، ميدان و خيابان ولی عصر، ميدان انقالب، خيابان کارگر شمالی، مترو 

خرداد و مترو دروازه دولت ماموران امنيتی و لباس شخصی حضور  15
  .چشمگيری داشته اند

خرداد سالروز کشته شدن ندا آقا سلطان که به نماد  30بر اساس اينکه 
تبديل شده است، می باشد؛ نيروهای ) جنبش سبز(اعتراضات پس از انتخابات 

امنيتی برای جلوگيری از هرگونه تجمع و ايجاد فضای رعب و وحشت در 
) محل جان باختن ندا آقا سلطان(خيابان خسروی و خصوصا کوچه صالحی

اين نوع برخورد در ميدان . حضور يافته و اقدام به فيلم برداری از مردم نمودند
 .فاطمی نيز مشاهده شده است

خشونت در تجمعات  1388خرداد سال  30الزم به يادآوری است که در روز 
مردمی پس از انتخابات شدت گرفت و نيروهای امنيتی بسياری از شهروندان را 

برخی . مورد ضرب و شتم قرار داده و بعضا با شليک گلوله ی مستقيم کشتند
معتقدند گفته های سيد علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی، در خطبه های 

خرداد ماه به مثابه فرمان برخورد شديد تر نيروهای امنيتی  29نمازجمعه مورخ 
 .با مخالفان دولت بوده است

در اين روز عالوه بر ندا آقا سلطان چندين تن ديگر منجمله ابوالفضل عبدالهی، 
اشکان سهرابی، اميرحسين طوفان پور، ايمان هاشمی، پويا مقصود بيگی، ساالر 

طهماسبی، سعيد عباسی فر، سيد رضا طباطبايى، سهراب َاعرابی، محسن 
 .کشته شدند... حدادى، مسعود هاشم زاده، واحد اآبرى، فاطمه سمسارپور و 

 
 مجيد سعيدی، عکاس خبری به سه سال زندان محکوم شد

 
 خبرگزاری هرانا

مجيد سعيدی، عکاس سرشناس ايرانی که پس از انتخابات بازداشت شده بود به                   
 .سه سال حبس تعزيری محکوم شد

به گزارش بامداد خبر، مجيد سعيدی، عکاس مطبوعاتی، دهم تيرماه سال گذشته               
توسط ماموران امنيتی در منزلش بازداشت و پس از مدتی در دادگاههای نمايشی              

شدگان حوادث پس از انتخابات، شرکت داده شد و چندی بعد به قيد وثيقه          بازداشت
 . آزاد گرديد

سعيدی، که سابقه بيست سال عکاسی خبری برای مطبوعات را در کارنامه دارد، 
 .های بين المللی کار کرده است ها و نشريات داخلی و رسانه با روزنامه

اگر بنا باشد به قانون احترام گذاشته شود، بيگناهی من               ”:  گويد  مجيد سعيدی می   
ثابت خواهد شد زيرا من کاری به جز انجام وظيفه روزنامه نگاری خودم نکرده                 

من همانطور که همايش انتخاباتی موسوی را پوشش دادم، از همايش احمدی               .  ام
چرا من را به جرم عکاسی از موسوی، نه                           .  نژاد هم عکس تهيه کردم             

 “کنند؟ نژاد، محاکمه می احمدی
 

 بازداشت همسر اکبر کرمی، زندانی سياسی در قم
 

 خبرگزاری هرانا
شيرين فيروزی همسر دکتر اکبر کرمی از فعاالن سياسی استان قم امروز،                           

 .يکشنبه سی خرداد ماه توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد
به گزارش ادوار نيوز خانم فيروزی طی مدت اخير در راستای اطالع رسانی                     
وضعيت همسرش چند مصاحبه داشته است اما از علت اصلی بازداشت وی                          

 .اطالعی در دست نيست
گفتنی است دکتر اکبر کرمی چندين ماه است که در قم در بازداشت به سر می                        

هم چنين حکم دادگاه بدوی اين فعال سياسی به تازگی اعالم شده که بر اساس . برد
 .سال حبس و دو ميليون ريال جزای نقدی محکوم شده است 3آن وی به 
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انتقال بهشتی / بی توجهی زندانبان به وضعيت نا مساعد نوری زاد
 اوين ٣۵٠شيرازی به بند 

 :کلمه
محمد نوری زاد کماکان از بيماری رنج می برد و وضعيت جسمی مساعدی 

به گزارش کلمه اين جهادگر دربند که شش ماه از اسارتش می گذرد در  .ندارد
شديد مداوم   دچار سر درد ها ی زندان و پس از ضرب وشتم توسط بازجوها 

اين در حالی . شده ضمن اينکه اختالل بينايی وی نيز کماکان بهبودی نيافته است
اوين منتقل شده که امکانات بسيار ضعيفی از نظر  ٣۵٠است که نوری زاد به بند 

پس از گذشت چند روز از درخواست وی   بهداشتی و درمانی دارد به طوری که
به بهانه نبود پزشک هنوز با درخواست وی   برای رفتن به درمانگاه ماموران

در همين حال خانواده نوری زاد نيز بيش از ده روز است که . موافقت نکرده اند
نوری زاد را نموده اند که تا کنون هيچ   تقاضای مرخصی استعالجی برای
 .پاسخی به اين درخواست داده نشده

سيد عليرضا بهشتی شيرازی   آن است که  حاکی از  آخرين خبر رسيده به کلمه
هنوز از علت اين . منتقل شده است  اوين ٣۵٠مشاور ارشد موسوی نيز به بند 

 .کار اطالعی در دست نيست
 

 با خانوادهايشان 350قطع کامل ارتباط تلفنی زتدانيان بند 
 

 خبرگزاری هرانا 
زندان  350فشارهای طاقت فرسا و ايجاد محدوديت ها عليه زندانيان سياسی بند  

اوين تشديد شده است تا جايی که ارتباط تلفنی زندانيان سياسی اين بند با خانواده 
 .هايشان از شب گذشته به طور کامل قطع شده است

ادامه دارد و  350به گزارش کلمه ،ساخت و ساز و بنايی نيز همچنان در بند 
فضای بند نيز همچنان گرم .زندانيان جای مناسب برای خواب و استراحت ندارند

 . است و هنوز وسايل خنک کننده و مناسب برای اين بند نصب نشده است
گاز اين بند نيز همچون اندرزگاه هفت چند روزی است که قطع شده و زندانيان 

 .مجبور به استحمام با آب سرد هستند
 ٣۵٠اين در حالی است که دادستان تهران ديروز با اعزام نماينده ای به بند 

دستور رسيدگی به مشکالت زندانيان اين بند و بهبود وضع آنان را داده است و 
 .زندانيان اين بند اميدوارند که دستور دادستان برای رفع مشکالت پيگيری شود

 
 نشريه تذآر گرفتند 3مجوز يك نشريه لغو شد و 

 
 خبرگزاری هرانا 

مجوز فصلنامه فرهنگ آموزش لغو شد و به ماهنامه فردوسي ،رودآي و گلستانه 
 .تذآر آتبي داده شد

هيأت نظارت بر مطبوعات موضوع  31/3/89به گزارش ايلنا، در جلسه مورخ 
 : گيري شد تخلفات نشريات مطرح و بشرح ذيل تصميم

بدليل انتشار مطالب مخالف موازين اسالمي " فرهنگ آموزش"مجوز فصلنامه 
 . آن قانون لغو شد 11قانون مطبوعات و تبصره ماده  6ماده  1به استناد بند 

بدليل افترا به نهادها و ارگان هاي نظام، انتشار مطالب " فردوسي"به ماهنامه 
 6ماده  11و  8خالف واقع و عدم پايبندي به رسالت مطبوعاتي به استناد بندهاي 

قانون مطبوعات تذآر داده شد و مقرر گرديد مراتب جهت پيگرد قانوني  2و ماده 
 .به مرجع قضايي ارسال شود

بدليل عدم پايبندي به رسالت " گلستانه"و ماهنامه " رودآي"نامه  به هفته
 .قانون مطبوعات تذآر داده شد 2مطبوعاتي به استناد ماده 

 
 شوند دو ترم از تحصيل محروم می  دانشجويان سيگاری

 
 خبرگزاری هرانا 

دبير شورای مرکزی انضباطی دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
نامه جديد اجرايی انضباطی دانشجويان از  پزشکی با اشاره به جزئيات شيوه

ها و اجرای تنبهيات  ممنوعيت مصرف سيگار و مواد دخانی در محيط دانشگاه
 . در اين حوزه خبر داد

نامه جديد اجرايی انضباطی دانشجويان  در شيوه: مهدی طيبی تفرشی افزود
استعمال دخانيات در دانشگاه و اماکن مرتبط يعنی هر فضايی که به دانشجو و 

 . شود دانشگاه مرتبط باشد تخلف اخالقی محسوب می
در صورت ارتکاب دانشجويان به اين تخلف در مرحله اول : وی اضافه کرد

 .شيوه نامه اجرايی که از اخطار شفاهی تا درج در پرونده است  5تا  2بندهای 

فيصل ضرغامی طی يک هفته گذشته فقط يکبار با منزل تماس . آزاد شده است
 .گرفته و هيچ اطالعی از اتهام و علت دستگيری وی در دست نيست

هم چنين در ادامه افزايش سرکوب ها در استان هرمزگان، حسين و ناصر نبی 
زاده دو دانشجوی بندرعباسی که جهت امتحانات پايان ترم به مهريز يزد مراجعه 

 .کرده بودند، در مهريز دستگير شدند
حسين نبی زاده پس از گذشت يک هفته روز گذشته با منزلش تماس گرفته و 

خانواده ی خود را را از سالمت جسمی اش مطلع کرده اما کماکان از اتهامات و 
 .محل بازداشت اين دو دانشجو اطالعی به خانواده هايشان داده نشده است

 
 خاطر حجاب از هفتاد دانشجوی دانشگاه تبريز تعهد گرفته شد به
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا
معاون دانشجويی دانشگاه تبريز درباره تعداد احضار دانشجويان بدحجاب به 

دانشجوی بدحجاب تعهد  70از ابتدای سال تاکنون از حدود : کميته انضباطی گفت
دانشجو نيز برخورد انضباطی صورت گرفته  10اخذ شده است و با بيش از 

 .است
دکتر محمدتقی اعلمی، در تشريح برنامه اين دانشگاه برای مقابله با بدحجابی 

اولين مرحله، مرحله ارشادی است و در مراحل بعدی در صورت ادامه : گفت
 . گيرد روند استفاده از پوشش نامناسب، برخورد صورت می

گونه بيان  به گزارش مهر، وی شيوه شناسايی بدحجابان و دادن تذکر اوليه را اين
از طريق انتظامات دانشگاه، هنگام ورود، پوشش دانشجويان مورد نظارت : کرد

 . شود گيرد و در دو بخش خواهران و برادران به بدحجابان تذکر داده می قرار می
ويژه جلسات شورای دانشگاه از  در جلسات متعدد به: معاون دانشگاه تبريز افزود

شود که در مبارزه با بدحجابی سهيم  ها و اساتيد خواسته می روسای دانشکده
 .شوند

 
 گزارشی از آخرين وضعيت سه فعال آذربايجانی در بند

 
 خبرگزاری هرانا

طی روزهای اخير روند بازداشت فعالين آذربايجانی تشديد شده به طوری که هم 
تن از فعالين آذربايجانی محبوس، در انفرادی به سر می برند و تاکنون  15اکنون 

هم چنين وزارت اطالعات خانواده ها را نسبت به پيگيری . بازپرسی نشده اند
  .وضعيت عزيزانشان تهديد نموده است

زاده،   فرج) سونا(خردادماه، خانم زهرا 29بر همين اساس صبح روز شنبه 
همسر آيت مهر علی بيگلو، در تبريز در پی مراجعه به دادسرای عمومی و 

انقالب اين شهر به دليل پيگيری وضيعت اين فعال آذربايجانی بازداشت شد؛ هم 
 .چنين که چندی پيش خواهر آقای مهر علی بيگلو نيز بازداشت شده بود

خردادماه در يکی از  18يکی ديگر از افراد محبوس محمود فضلی است که 
خيابان های شهر تبريز دستگير و پس از انتقال وی به منزل و تفتيش وسايل 

شب به اداره اطالعات تبريز  12شخصی اش، ماموران امنيتی وی را در ساعت 
 .منتقل می نمايند

خرداد ماه تاکنون تماسی با خانواده ی خود  22اين فعال مدنی آذربايجان که از 
 .نداشته است و عالوه بر عدم دسترسی به وکيل ممنوع المالقات است

روز از بازداشت هنوز بازپرسی نشده و  12محمود فضلی علی رغم گذشت 
بازپرسی تبريز  4مسئوالن به همسر وی که برای پيگيری وضعيت اش به شعبه 

 "ترويج پان ترکيسم"و " مراجعه کرده بود اتهام وی را اقدام عليه امنيت ملی
 .عنوان کرده اند

خردادماه سال جاری در کرج بازداشت  3هم چنين دکتر لطيف حسنی که مورخ 
شده و با هواپيما به تبريز نتقل شده و اکنون در اداره اطالعات اين شهر به سر 

 .می برد؛ کماکان ممنوع المالقات است
ماموران پس از دستگيری اين فعال مدنی، منزل وی در شهر کرج را نيز تفتيش 

ی وی " کتاب ها"و " هارد کامپيوتر"کرده و بسياری از وسايل شخصی منجمله 
 .را ضبط نمودند

مسئوالن در رابطه با اتهام آقای حسنی تاکنون پاسخ صريحی به خانواده ايشان 
نداده اند و اين فعال مدنی آذربايجان طی تماس تلفنی خود از زندان، اجازه ی 
گرفتن وکيل را نيز از آن ها سلب کرده است که اين نشان از تحت فشار بودن 

 .زندانی دارد
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گرامی داشت سالگرد جان باختن مسعود هاشم زاده و گلباران 
 مزار او 

 : اخبار روز
مردم با حضور در مزار و خانه ی مسعود هاشم زاده در خشکبيجار، در سالگرد 

 . جان باختن او، يادش را گرامی داشتند
به گزارش فعالين حقوق بشر و دموکراسی در ايران، بعد از ظهر روز يکشنبه با 
حضور تعداد زيادی از مردم مراسم گراميداشت سالگرد شهيد راه آزادی مسعود 

هاشم زاده در منزل پدری و آرامگاهش در روستای خشکبيجار برگذار شد و 
 .حاضرين آرامگاه او را گل باران کردند

در اين مراسم عالوه بر . اين مراسم از ساعت هفده مسعود هاشم زاده آغاز شد
خانواده، بستگان، دوستان و مردم شهر، مادران عزادار تهران، کرمانشاه و 

 .رشت شرکت داشتند
ابتدا حاضرين با نثار گل و روشن کردن شمع بر آرامگاه اين جان باخته راه 

سپس بر خالف مراسم سنتی، حاضرين با سر دادن . آزادی ادای احترام کردند
از جمله سرودهای که . سرودهای انقالبی و ملی ياد و خاطره او را گرامی داشتند

در آنجا خوانده می شد؛ باز اومد بهارون، مرغ سحر و سرودهای مختلف ديگر 
 . بود

اين مراسم در روستای خشک بيجار از توابع شهرستان رشت زادگاه پدری اين 
مراسم تا ساعت نوزده ادامه . شهيد راه آزادی که در آن خفته است برگزار شد

 .داشت
مسعود هاشم زاده سال گذشته در تهران همراه با ده ها نفر ديگر به گلوله بسته 

 ٢٩به گلوله بستن مردم در پی فرمان علی خامنه ای در روز . شد و جان باخت
برای پوشاندن جنايت عليه بشريت که در طی سال . خرداد ماه صورت گرفت

گذشته صورت گرفته بود، خانواده های جان باختگان هنوز از انجام آزادانه 
 .مراسم سالگرد عزيزانشان محروم هستند

 

 بهزاد باقري را آزاد كنيد : عفو بين الملل
 

 :اخبار روز
سازمان عفو بين الملل، در سندی که : دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی 

عصر امروز منتشر کرد، با نام بردن از بهزاد باقری، دانشجوی آزادی خواه 
دربند ايرانی، وی را يکی از زندانيان عقيدتی ای خواند که صرفا به خاطر 

عفو بين . فعاليت های مسالمت آميز خود در رابطه با آزدی بيان بازداشت شده
الملل همچنين از همگان خواست تا با ارسال نامه به مقامات مسئول جمهوری 

 .اسالمی، خواستار آزادی بی قيد و شرط اين فعال دانشجويی شوند
امنستی اينترنشنال با بيان اينکه باقری زندانی عقيدتی ای است که صرفا به 

خاطر دليل فعاليت های مسالمت آميز خود در زمينه آزادی بيان بازداشت شده، 
بازداشت وی را بخشی از موج دستگيری فعاالن سياسی در پيش از سالگرد 

 .خرداد دانست ٢٢انتخابات بحث برانگيز رياست جمهوری در 
عفو بين الملل گفت، دليل بازداشت وی روشن نيست، اما احتماال بازداشت وی 

بخشی از موج دستگيری فعاالن سياسی، مدافعان حقوق بشر، دانشجويان و 
اعضای اتحاديه های کارگری پيش از سالگرد انتخابات بحث برانگيز رياست 

 .خرداد می باشد ٢٢جمهوری در 
خرداد  ٨بهزاد باقری کاهکش از فعالين دانشجويی طيف چپ، در تاريخ 

بازداشت و از آن زمان تاکنون بدون هيچ اتهامی در زندان دستگرد  ١٣٨٩
دانشجويی ) تعطيل شده(باقری، از فعالين دو نشريه . اصفهان به سر می برد

و در جريان دستگيری گسترده  ٨۶طلوع و خاک، پيش از اين نيز در سال 
 ١٠٠به قيد وثيقه  ٨۶دانشجويان طيف چپ بازداشت شده بود و در اسفند سال 

 .ميليون تومانی آزاد شد
وی دانشجوی باستان شناسی دانشگاه تهران و از دانشجويان آزاديخواه و 

در خانه اش در شاهين شهر  ١٣٨٩خرداد  ٨باقری در . برابری طلب می باشد
خانواده باقری تا يک هفته . اصفهان توسط ماموران لباس شخصی دستگير شد

وی در  ١٣٨٩خرداد  ١٨نهايتا در . از محل نگهداری وی بی اطالع بودند
تماسی با خانواده اش اعالم کرد که به بازداشتگاه امنيتی زندان دستگرد در 

 .اصفهان منتقل شده است
در پايان اين سند، عفو بين الملل از همگان تقاضا کرد که در نامه ای به رئيس 

قوه قضائيه و دبيرکل شورای عالی حقوق بشر جمهوری اسالمی خواستار 
آزادی بی قيد و شرط بهزاد باقری و دسترسی وی به حق انتخاب وکيل و 

حفاظت از وی در برابر شکنجه و ساير بدرفتاری ها و پايان اذيت و آزار 
 .خانواده وی شوند

که در نهايت به دو ترم محروميت  12اعمال می شود و در صورت تکرار تا بند 
 . می انجامد قابل تشديد است) تعليق(

ايم که دانشجويان به  البته تاکنون حکمی در اين زمينه نداشته: طيبی يادآور شد
طور عمدی بخواهند فضا را آلوده کنند و تاکنون با اخطار شفاهی موضوع حل 

 .شده است
شود و  اين شيوه برای کليه دانشجويان دختر و پسر اجرا می: وی تاکيد کرد

 .های وابسته به وزارت بهداشت يا علوم وجود ندارد تفاوتی نيز ميان دانشگاه
پيش از اين دکتر مرضيه وحيددستجردی وزير بهداشت در همايش روز جهانی 
 . مبارزه با دخانيات نسبت به افزايش دانشجويان دختر سيگاری هشدار داده بود

از سوی ديگر آخرين تحقيقاتی که مرکز تحقيقات و کنترل دخانيات امسال انجام 
سال سيگار  20درصد افراد سيگاری در سنين زير  75داده است نشان می دهد 

کنند و تحقيقات انجام شده در مورد ميزان مصرف سيگار در  کشيدن را آغاز می
 16دهد ميزان مصرف سيگار در بين دانشجويان  بين دانشجويان کشور نشان می

 . درصد است
درصد و در  25بر اساس اين تحقيق ميزان مصرف سيگار در دانشجويان پسر 

بر اساس نتايج اين تحقيق، ميزان مصرف . درصد است 6دانشجويان دختر 
 .ها بيشتر است سيگار در بين دانشجويان پزشکی نسبت به ساير رشته

سيگار  بر اساس ديگر نتايج اين مطالعه دانشجويان پسر به اندازه جامعه عمومی 
کشند و دانشجويان دختر در مقايسه با آمار طرح سالمت نسبت به زنان جامعه  می

ها مشخص شده است  همچنين با توجه به يافته. کشند بيشتر سيگار می عمومی 
داری افزايش  نحو معنی ميزان استعمال دخانيات طی دوره تحصيل دانشگاه به 

 .يابد می
 ارعاب و آزار فعالين دانشجويی کرمانشاهی در آستانه امتحانات پايان ترم

 خبرگزاری هرانا 
نهادهای امنيتی و شبه امنيتی مجددا و در آستانه امتحانات پايان ترم به صورت 

 .سازمان يافته اقدام به احضار و تهديد دانشجويان فعال کرده اند
به گزارش دانشجونيوز، در دو هفته ی اخير نهادهای امنيتی و شبه امنيتی چون 

وزارت اطالعات، بسيج، حراست دانشگاه و کميته انضباطی دانشگاه ها با 
احضار دانشجويان فعال عنوان کرده اند که ايشان حق شرکت در امتحانات پايان 

عملی شدن اين تهديد ها مخابره نشده   اما تاکنون خبری درمورد. را ندارند  ترم
 .است

به نظر می رسد اين اقدامات به منظور اعمال فشارهای عصبی بر فعالين 
 .دانشجويی و مواجه ساختن ايشان با مشکالت آموزشی صورت می پذيرد

گفتنی است اين اقدامات به صورت کامال سازمان دهی شده و در هماهنگی کامل 
بسياری از . نهادهای سرکوب داخل و خارج دانشگاه صورت می گيرد

دانشجويان به کميته انضباطی و حراست دانشگاه فراخوانده شده اند و به ايشان 
اعالم کرده اند که با توجه به سابقه فعاليت هايی دانشجويی، اين دانشجويان حق 

اين درحالی است که آموزش دانشگاه . شرکت در امتحان پايان ترم را ندارند
 .وساير مسئولين دانشگاه از چنين موضوعی ابراز بی اطالعی کرده اند

همچنين نهادهای خارج از دانشگاه، چون بسيج و دفاتر وزرات اطالعات در 
آستانه ی امتحانات دور جديدی از تهديد و احضار فعالين دانشجويی را آغاز 

در اين سری از احضارها دانشجويان به مدت چند روز پياپی مورد . کرده اند
بازجويی و تهديد قرار می گيرند و ضمن طرح ادعای صدور حکم بازداشت 
احضار شدگان، ايشان را به همکاری يا سکوت دربرابر اين احضارها وامی 

 .دارند
پيش از اين جمعی از فعالين سياسی و دانشجويی شهر کرمانشاه با نوشتن نامه 

هايی به نمايندگان مجلس و مسئولين شهر کرمانشاه اين اقدامات عجيب و 
 .فراقانونی برخی نهادهای امنيتی و نظامی را گوشزد کرده بودند

 
 بازداشت و احضار چند شهروند مهابادی

 
 خبرگزاری هرانا 

از سوی " حسين نوجوان"طی روزهای اخير يکی از بازاريان مهابادی به نام  
 .نيروهای امنيتی بازداشت شده است

به گزارش آژانس خبری موکريان، تاکنون از اتهام و محل نگهداری اين شهروند 
 . اطالعی در دست نيست

، "کاک اهللا افشاری"هم چنين روز گذشته سه شهروند اهل مهاباد به نام های 
از سوی يکی از نهادهای امنيتی احضار شده " بيانه افشاری"و " ملک شريفی"
گفنه می شود دليل اين احضار سفر به کردستان عراق و مصاحبه و گفتگو با . اند

 رسانه های کردی اعالم شده است
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 نكته در مورد اعتصاب عمومي  7
 

 :اخبار روز
از وقتی که شدت سرکوب در خيابان ها، دامنه ی اعتراضات خيابانی را  

محدود و محدودتر کرد، بسياری از فعالين جنبش سبز و دموکراتيک، بر روی 
تدارک و کار آگاهگرانه برای توسل جنبش به اعتصاب های سياسی و عمومی 

 .انگشت گذاشته اند
که به تشريح نکاتی در مورد  »رای ما کجاست«يادداشت زير از سايت 

 :اعتصاب های عمومی می پردازد، انتخاب شده است
 هفت نکته درباره اعتصاب عمومی: فرزاد کرمانی -رای ما کجاست 

اگر خواهان . صبر و حوصله نياز اصلی يک جنبش اجتماعی ريشه دار است
انتظار اينکه يک . تغيير و اصالح ساختارها هستيم، بايد صبورانه مبارزه کنيم

حتی اگر شاهد حادثه . شبه اتفاق فرخنده ای رخ دهد، چندان واقعبينانه نيست
واکنش های عجوالنه باعث می . خوبی باشيم، احتمال پايداری اش اندک است

شود که کمتر بتوانيم سنجيده عمل کنيم و احتمال خطا در عملکردمان بيشتر 
بنابراين، در انتخاب الگويی برای تغيير مناسبات موجود، نيازمند . شود

الگويی که بتواند با جلب مشارکت حداکثری، . رويکردی بلندمدت هستيم
 .تاثيرگذار نيز باشد

از نيمه زمستان سال گذشته، خودکامگان توانستند با تشديد سرکوب ها، هزينه 
اعتراضات خيابانی را باال ببرند؛ همچنين، با ايجاد محدوديت های گسترده در 

همزمان، . فضاهای ارتباطی، امکان سازماندهی جنبش سبز را دچار مشکل کنند
رسانه های اقتدارگرا تالش کردند تا فضای نااميدی و ترس را در جامعه تبليغ 

با . نتيجه اين شد که از تظاهر بيرونی جنبش سبز تاحدودی کاسته شود. کنند
اينکه، شبکه های اين جنبش همچنان فعال است، اما نمود بيرونی اش کمتر شده 

خودکامگان آموخته اند که قبل از هر تجمعی، دستگيری و بازداشت ها را . است
شروع کنند، فضای رعب و وحشت به راه بياندازند، و در روز تجمع نيز با 

طی اين مدت، بحث . تعداد زيادی نيروی سرکوبگر خيابان ها را اشغال کنند
اصلی ميان فعاالن سبز جستجوی راهی است که بتوانند مجددًا اعتراض خود را 

الگوی تجمع خيابانی، به دليل افزايش سرکوب و خشونت، ديگر . عمومی کنند
 .نمی تواند تنها ابزار اعتراضی باشد

بدين منظور، الزم است تا کنشگران جنبش سبز به طور جدی به استفاده از 
الگوهايی مسالمت آميز و قابل اجرا که . الگوهای اعتراضی جديدی بيانديشند

الگوهايی که از امکان جلب مشارکت توده مردم برخوردار . تاثيرگذار باشند
در اين رابطه، تاکنون . باشند، و به نتايج ملموسی، هر چند کوچک، منجر شوند

چند مرتبه بحث اعتصاب عمومی ميان معترضان مطرح شده است، اما کمتر 
شايد از آن جهت که اعتصاب عمومی در . جنبه عملياتی به خود گرفته است

مقايسه با تظاهرات خيابانی از هيجان کمتری برخوردار است، يا به دليل اينکه 
اما در اين يادداشت، نکات و مراحلی . تصور می شده که امکان پذير نيست

 :پيشنهاد می شود تا اندکی جنبه عملی اعتصاب جدی تر شود
 
بر خالف اين تصور رايج که : اعتصاب عمومی، يک اعتراض ايجابی است -١

اعتصاب يک کار سلبی است، بايد گفت فرايندی که به يک اعتصاب منجر می 
اين ادعا را می توان بر اساس تجارب . شود، فرايندی کامًال فعاالنه است
کارگران برای تدارک يک اعتصاب، تنها به . مبارزات کارگری توضيح داد

روز اعتصاب اکتفا نمی کنند، آنها از روزها و حتی هفته ها پيش از اعتصاب، 
تالش می کنند تا اجماعی . برای برگزاری آن برنامه ريزی و تبليغ می کنند

 .حداکثری برای شرکت همه کارگران در اعتصاب ايجاد کنند
 
يکی از نقاط ضعف جنبش سبز : تبليغ چهره به چهره برای اعتصاب عمومی -٢

برخالف روزهای نخست که . در حال حاضر، کاهش ارتباطات مردمی است
مردم در خيابان با يکديگر درباره برگزاری تجمعات صحبت می کردند و قرار 

می گذاشتند، اين روزها کمتر پيش می آيد که برای يک تظاهرات با يکديگر 
برگزاری يک اعتصاب عمومی، می تواند زمينه ساز ارتباط مجدد . صحبت کنند

به عنوان مثال، از يک ماه پيش از موعد اعتصاب، . مردم در خيابان باشد
کنشگران جنبش سبز به طور هماهنگ قرار بگذارند که برای اعتصاب به 

صورت چهره به چهره با مردم وارد صحبت شوند، اعالميه و بيانيه توزيع کنند 
 .و جزئيات برنامه اعتصاب را به اطالع همگان برسانند

 
لزومی ندارد که : ساعت اعتصاب کرد ٢برای شروع کار، می توان فقط  -٣

همچنين، لزومی . برنامه اعتصاب شامل تمام ساعت های کاری يک روز باشد
 ندارد که همه دست از کار بکشند، اگر برخی به داليل امنيتی نمی 

 عفو بين الملل بار ديگر خواهان محاكمه ي قاتالن ندا شد 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : راديو فردا

الملل با  سازمان عفو بين) خرداد ٣٠(در آستانه سالروز کشته شدن نداآقا سلطان 
 .های جمهوری اسالمی خواست قاتل ندا را معرفی کنند ای از مقام صدور بيانيه

يک سال پس از کشتن ندا آقا سلطان، کوتاهی «: گويد الملل می سازمان عفو بين
ای محکمی از فرهنگ  های ايرانی در به دست عدالت سپردان قاتل ندا، نمونه مقام

گسترش  ٢٠٠٩های انتخاباتی سال  معافيت از مجازات است که از زمان اعتراض
 ».يافته است

کشتن غيرقانونی ندا نه تنها مظهر نقض «: کند الملل تصريح می سازمان عفو بين
بلکه نشانگر خودداری ... ها در طول سال گذشته است متعدد حقوق بشر ايرانی

مداوم دولت از به محاکمه کشاندن کسانی است که مسئول شکنجه و کشتن مخالفان 
 ».اند دولت بوده

ای در  اهللا خامنه ساله تهرانی، يک روز پس از آنکه آيت ٢۶ندا آقا سلطان، دختر 
های ريخته شده دانست، و  مخالفان را مسئول خون ١٣٨٨خرداد  ٢٩نماز جمعه 

نسبت به هرگونه اعتراض خيابانی هشدار داد، به ضرب گلوله در نزديکی خيابان 
 .اميرآباد کشته شد

ندا آقا سلطان يکی از دهها نفری بود که در حوادث پس از انتخابات رياست 
 .جمهوری ايران کشته شدند

در فهرستی که هيات پيگيری ميرحسين موسوی و مهدی کروبی در سال گذشته 
نفر قيد شده است که در جريان رويدادهای پس  ٧٠های بيش از  منتشر کردند، نام

 .اند از انتخابات کشته شده
با وجود انبوهی از شواهد ويدئويی و «: گويد الملل در ادامه می سازمان عفو بين

های ايرانی هيچگونه تحقيق مستقلی نه برای مرگ ندا و نه  شاهدان عينی، مقام
 ٢٠٠٩   های بسياری به دست نيروهای دولتی، از ماه ژوئن تا دسامبر برای مرگ
 ».اند انجام نداده
نظامی  های ايرانی ادعاهايی که نيروی شبه مقام«: کند الملل تصريح می عفو بين

ای از افراد و  کنند و به جای آن دسته داند، رد می می بسيج را مسئول مرگ ندا 
ای و حتی پزشکی که هنگام گلوله  آی ان، سی ان سی، سی بی ها از جمله، بی سازمان

 ».کنند خوردن ندا به کمک او شتافت را متهم می
ای  واکنش دولت به کشتن ندا اقدام خودخواهانه«: در ادامه اين بيانيه آمده است
 ».برای حفظ وجهه بوده است

های ايرانی اجازه  الملل همچنين خواستار آن شده است که مقام سازمان عفو بين
 .دهنده ناظران حقوق بشر سازمان ملل اجازه ورود به کشور پيدا کنند

الملل در اين بيانيه خطاب به حاکمان جمهوری اسالمی گفته است که  عفو بين
تالش آنها برای پاک کردن قرائن و شواهد، خللی در عزم مردم ايران را برای 

 .کند رسيدن به حقيقت و عدالت در مورد کشتن ندا و ديگران، وارد نمی
های ايرانی  پس از آنکه ويدئوی تير خوردن دنيا در سراسر جهان مخابره شد، مقام

برد؛ در ادامه  در ابتدا اعالم کردند که ندا زنده است و در خارج ايران به سر می
های جاسوسی غربی، آرش حجازی  سی، سازمان سی های ايرانی خبرنگار بی مقام

 .و ديگران را متهم به قتل ندا کردند
در آخرين فيلمی که درباره ندا از سيمای جمهوری اسالمی پخش شده، سازمان 

 .مجاهدين خلق متهم به تيراندازی به سوی ندا شده است
ای که مردم حاضر در صحنه  در اين فيلم، عباس کارگر جاويد، همان بسيجی

کارت شناسايی وی را گرفتند و تصاوير وی را در اينترنت منتشر کردند، 
ای نداشته است و صرفا برای بررسی  گويد که وی اصال در آن روز اسلحه   می

 .اوضاع در صحنه حضور داشته است
به گفته آرش حجازی، پزشکی که تا آخرين دقايق سعی در نجات ندا داشت، مردم 

گفته است  حاضر در صحنه اين بسيجی را در حالی دستگير کردند که وی می
گويد که وی  خواستم بکشمش؛ با اين حال عباس کارگر جاويد در اين فيلم می نمی

 .در آن موقع گفته است که من نبودم
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 همسر دکتر اکبر کرمی دستگير شد 
 دادخواهي مادر دكتر كرمي از وجدان هاي بيدار 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :اخبار روز
خانم شيرين فيروزی همسر دکتر اکبر کرمی، پزشک ساکن قم، که هفت ماه  

مادر دکتر . پيش بازداشت شد، به دليل پيگيری وضعيت او دستگير شده است
کرمی در نامه ای خطاب به وجدان های بيدار نسبت به بازداشت فرزند و 

 : عروسش دادخواهی کرده است
 هوا بس ناجوانمردانه سرد است 

 آی 
 دمت گرم و سرت خوش باد 

 سالمم را تو پاسخ گوی در بگشای 
شيرين فيروزی . شيرين فيروزی همسر فرزندم دکتر اکبر کرمی دستگير شد

که پيشتر تلفنی از سوی ماموران امنيتی استان قم به سکوت و عدم انجام 
مصاحبه با رسانه های خبری و نيز عدم اطالع رسانی و پيگيری وضعيت 

/٣٠همسرش تهديد شده بود با احضاريه کتبی مواجه می شود وی يکشنبه 
به دادگاه انقالب مراجعه می کند که بالفاصله ماموران  ٩:٣٠ساعت  ٣/٨٩

ماموران امنيتی از وی می خواهند که تعهد . امنيتی وی را دستگير می کنند
کتبی دهد تا دست از پيگيری پرونده همسرش دکتر اکبر کرمی برداشته و در 

خانم فيروزی اعالم . خصوص وضعيت او با شبکه های خبری مصاحبه نکند
می نمايد از آنجا که دادخواهی در خصوص وضعيت همسرش حق مسلم 
شرعی، قانونی و عرفی او و خانواده دکتر کرمی می باشد هرگز حاضر 
نخواهد شد که از اين حق کوتاه بيايد که ماموران امنيتی به وی می گويند 

 روزگار تيره و تاری در انتظار شما، خانواده کرمی می باشد 
اکنون اينجانب مادر سالخورده دکتر اکبر کرمی اعالم می دارم هر چقدر که 

بازداشت هفت ماهه فرزندم غيرقانونی، غيرشرعی و ناجوانمردانه بوده است، 
 . بازداشت همسرش شرم آورتر، غيرانسانی تر و ظالمانه تر می باشد

در اين هفت ماهی که پسرم به ناحق در زندان جمهوری اسالمی بوده است 
همسرش شيرين فيروزی هم برای نوه ی کوچکم مادر بوده و هم پدر اما اکنون 

که او را نيز بازداشت کرده اند چه کسی بايد از دختر هفت ساله ی فرزندم 
دکتر اکبر کرمی سرپرستی کند؟ نوه ی نازنينم از صبح گريه می کند و می 

گويد من می خواهم بروم پيش مامان و بابام بگيد من رو هم ببرن پيش مامان و 
 . بابام

از کليه خير خواهان، مدافعان حقوق بشرو رسانه های آزاد برای نجات 
 . فرزندانم استمداد می جويم

آيا ياری کننده ای هست که اين مادر پير و رنج کشيده و دختر هفت ساله ی 
 . فرزندم را ياری کند
 آيا دادرسی هست؟ 

 
مادر سالخورده و دختر هفت ساله زندانيان سياسی دکتر اکبر کرمی و شيرين «

   »فيروزی
 

بدين ترتيب، می . توانند، شايد فقط الزم باشد که از سرعت کارشان کم کنند
به مرور زمان، فرا . توان به تدريج همگرايی برای اعتصاب را افزايش داد

 .می گيريم که چگونه برای يک روز کامل اعتصاب کنيم
 
برخالف اين کليشه که : اعتصاب صرفًا محدود به کارخانه ها نيست -۴

اعتصاب تنها در کارخانه ها جواب می دهد، يا برخی معتقدند که تنها اگر 
صنعت نفت وارد اعتصاب شود، تاثير گذار خواهد بود؛ بايد گفت الگوی 
از . اعتصاب می تواند در همه محيط های عمومی مورد استفاده قرار گيرد

مدارس گرفته، تا ادارات دولتی، از کارخانه ها گرفته تا بازار، همه و همه می 
همه مزد و حقوق بگيران، نيروهايی . توانند برای مدتی دست از کار بکشند

هستند که می توانند با متوقف کردن فعاليت هايشان، قدرت واقعی خود را به 
 .رخ بکشند

 
مسلمًا يک ساعت اعتصاب، اختالل : با يک اعتصاب کار تمام نمی شود -۵

شايد دفعات اول اعتصاب بيشتر . چندانی در کار خودکامگان ايجاد نمی کند
اما به تدريج، . برای روحيه دادن به فعاالن جنبش و توده مردم مفيد باشد

زنجيره اعتصاب ها می تواند به ابزار قدرتمندی تبديل شود که هيچ نيروی 
 .سرکوبگری، توان سرکوب آنرا نخواهد داشت

 
وقتی از شيوه های مبارزه : اعتصاب، جدی ترين مبارزه بی خشونت است -۶

مبارزه بی . نيست »سکوت«بی خشونت صحبت می شود، منظور تنها 
خشونت اين نيست که هر چند وقت يکبار به خيابان بياييم و کتک بخوريم و 

مبارزه بی خشونت بايد . بازداشت شويم و به تدريج از توانمان کاسته شود
اعتصابيون، با پرهيز از خشونت به اقتدارگرايان نشان می دهند که . موثر باشد

آن زمان که . بدون کار آنها هيچ نظامی نمی تواند به حيات خود ادامه دهد
بازتوليد نظم موجود را متوقف کنيم، دريچه های تازه برای آفريدن نظمی نوين 

 .گشوده خواهد شد
 
هيچ سالحی نمی تواند اعتصابيون را : اعتصاب يعنی خلع سالح نظاميان -٧

باتوم و گاز اشک آور و گلوله که . وادار کند که سر کارهای خود بازگردند
سهل است، اگر نظاميان به بمب هسته ای هم مسلط باشند، ديگر کاربردی 

شايد زمانی برسد که سربازها هم به جمع اعتصابيون بپيوندند، آنگاه . ندارد
 .است که فرماندهان با توپ و تانک هايشان تنها می مانند

 
و حرف آخر اينکه، اگر از تجارب موفقيت آميز اعتصاب در موارد ديگر 
بياموزيم، حتمًا می توانيم پيشنهادات عملی ديگری به اين فهرست هفتگانه 

اعتصابی که در اعتراض به اعدام سياسی چهار فعال ُکرد، در . اضافه کنيم
شهرهای مختلف کردستان روی داد، نشان از آن دارد که حتی در بسته ترين 

اين نمونه . می توان دست به اعتصاب عمومی زد) همچون کردستان(فضاها 
 .موفق نافرمانی مدنی، می تواند درسی آموزنده برای فعاالن جنبش سبز باشد
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اين مساله طی نامه ای به رييس مجلس شورای اسالمی نيز اعالم شده : داشت
 .است

نور اهللا حيدری دستنايی، علی کريمی فيروزجايی، فرهاد بشيری، : وی افزود
طيبه صفايی، الله افتخاری، فاطمه آجرلو، اسداهللا عباسی، قدرت اهللا حسينی، 

عليرضا سليمی، مرتضی آقاتهرانی و ضياء اهللا اعزازی ملکی، يازده نماينده ای 
 .هستند که اين نامه را امضا کردند

 ١۴۵و  ٣۴، ٣٣در اين نامه به رفتارهای غيرقانونی و نقض مواد : وی افزود
آيين نامه داخلی توسط علی عباسپور تهرانی فرد رييس کميسيون و سوء استفاده 

از جايگاه رياست کميسيون در حمايت غيرمتعارف از دانشگاه آزاد اسالمی 
 .اشاره شده است
امضا کننده اين نامه تصريح کردند که تا تعيين تکليف : سليمی تاکيد کرد

موضوعات پيش آمده، در ساعات جلسه کميسيون در هيات رييسه مجلس 
 .شورای اسالمی حضور خواهند يافت

 

 هشدار علي الريجاني نسبت به انحالل مجلس 
 
 
 
 

 :اخبار روز
تصويب مصوبه ای در مورد دانشگاه ازاد، بار ديگر اکثريت مجلس و دولت  

 .احمدی نژاد را به رويايی تندی با يکديگر کشاند
به گزارش خبرگزاری های داخلی، مجلس روز گذشته طرح وقف اموال 

رای  72رای موافق و  134کليات اين طرح با . دانشگاه آزاد را تصويب کرد
بر اساس اين طرح، هيات موسس يا هيات امنای . مخالف به تصويب رسيد

دانشگاه آزاد پس از وقف اموال اين دانشگاه حق تصرف مالکانه نسبت به اموال 
مخالفين اين طرح را مخالف با مصوبات شورای عالی انقالب . آن را دارند

چگونگی اداره و مديريت دانشگاه آزاد که تحت نفوذ هاشمی . فرهنگی می نامند
احمدی . رفسنجانی است، همواره از مسايل مناقشه انگيز در حکومت بوده است

نژاد تاکنون اقدمات متعددی را برای خارج کردن دانشگاه آزاد از چنگ هاشمی 
با تصويب . رفسنجانی و محدود کردن بيشتر حوزه ی نفوذ او صورت داده است

 .مصوبه ی روز گذشته در مجلس، اين هدف دشوارتر شده است
تصويب طرح مذکور با واکنش های تند و در برخی موارد افراطی طرفداران 

روزنامه ی کيهان عنوان اصلی شماره ی روز دوشنبه . دولت روبرو شده است
 134موافقت سوال برانگيز «ی خود را به اين موضوع اختصاص داده و از 

 .خبر داد »نماينده ی مجلس با طرح وقف دانشگاه آزاد
باالخره پس از ماهها تالش حاميان جاسبی در : کيهان در گزارش خود نوشت

مجلس، نمايندگان حامی وی بدون توجه به مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی 
 .با طرح وقف اموال دانشگاه آزاد موافقت کردند

صحن علنی بهارستان صبح ديروز شاهد بررسی : اين روزنامه اضافه کرد
کليات و جزئيات طرحی بود که به اعتقاد بسياری از حقوقدانان مغايرت آشکار 

 .با شرع و قانون اساسی داشت
حمايت از تاسيس و تقويت موسسات و مراکز آموزشی «اين طرح که با عنوان 

در دستور کار ساختمان مثلثی بهارستان قرار گرفت در واقع با  »غيردولتی
هدف حمايت از رياست مادام العمری جاسبی بر دانشگاه آزاد و مقابله با مصوبه 

 .شورای عالی انقالب فرهنگی در اصالح اين دانشگاه مطرح شد
کليات طرح فوق در مقابل ديدگان حيرت زده آحاد مردم به ويژه : کيهان نوشت

دانشجويان دانشگاه آزاد که اميد فراوانی به اصالح اين دانشگاه داشتند با 
 .رای منفی به تصويب رسيد 72رای مثبت در مقابل 134

رای موافق به  140اين نمايندگان همچنين در بررسی جزئيات طرح فوق با 
. رای مثبت دادند) حامی جاسبی در دانشگاه آزاد زابل(پيشنهاد عباسعلی نورا 

براساس اين پيشنهاد که به منزله ناديده گرفتن مصوبه جديد شورای عالی انقالب 
فرهنگی است اساسنامه اوليه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غيردولتی که 

فعاليت خود را با آن آغاز کرده و قبًال به تصويب شورای عالی فرهنگی رسيده 
است هم چنان معتبر بوده و هرگونه تغيير در آن، با پيشنهاد هيات موسس و تاييد 
شورای عالی انقالب فرهنگی صورت خواهد گرفت و کليه مصوبات وضع شده 

 .مغاير با اين تبصره لغو می گردد

  !واليت تعطيل بايد گردد مجلس بي
 تظاهرات احمدی نژادی ها در برابر مجلس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :اخبار روز
عده ای از مخالفين طرح مصوب مجلس، روز سه شنبه در برابر مجلس  

شورای اسالمی تجمع و تظاهرات کرده و خواهان استعفای نمايندگان به گفته ی 
 .آن ها طرفدار جاسبی، رئيس دانشگاه آزاد، شدند

 
بنابر گزارش خبرگزاری امنيتی فارس اين عده خواستار استعفای عباسپور 

 »حامی جاسبی«رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و ديگر نمايندگان 
 .الجاسبی ناميدند در مجلس شده و آنها را وکيل

گروهی از نمايندگان مجلس از اين تظاهرات استقبال کرده و به ميان 
تظاهرکنندگان آمدند که از جمله ی آن ها عباس سليمی نمين، عليرضا 

االسالم حميد رسايی، طيبه صفايی عضو کميسيون آموزش  زاکانی،حجت
 .زاده بودند کوچک مجلس، مهدی

نماينده جاسبی اخراج بايد : "بنابر اين گزارش شعارها به قرار زير بوده است
، "مجلس، مافيا پيوندتان مبارک"  ،"نماينده خائن شرمت باد شرمت باد"، "گردد

، "گرا استعفا استعفا  مجلس جاسبی"جاسبی قانون شکن شرمت باد شرمت باد، "
برادرزن "، "عباسپور تهرانی استعفا استعفا "، "مرگ بر اسالم آمريکايی "

وکيل بابصيرت " ، "الهی تشکر تشکر وکيل حزب"، "جاسبی استعفا استعفا 
مجلس الريجانی تو مشت "، "جاسبی جاسبی ننگ به نيرنگ تو"، "تشکر تشکر
المال را  جاسبی حيا کن بيت"، "جاسبی حياکن سلطنت را رها کن"، "رفسنجانی
المال اعدام بايد  غارتگر بيت"، "واليت تعطيل بايد گردد مجلس بی"، "رها کن
 ".جاسبی آمريکايی آدم رفسنجانی"، "گردد

 .دانشجويان همچنين شعارهايی عليه علی الريجانی سر دادند
بنابر اين گزارش، تعدادی از اين عده به نام نماينده ی دانشجويان وارد مجلس 

 .شده اند تا با نمايندگان در مورد خواست های خود مذاکره کنند
 

 طرح پيشنهادی دو فوريتی
در همين حال، يک نماينده ی مجلس خبر داد دوفوريت بازگشت مصوبه مجلس 

صد نماينده  توسط نمايندگان مطرح شد که اکنون به امضای نزديک به يک
 .رسيده است

وگو با   علی کريمی فيروزجايی نماينده بابل در مجلس شورای اسالمی در گفت
ها شيطنت کرده  بعد از اينکه مشخص شد برخی: خبرنگار سياسی فارس، گفت

و به طرح مذکور وقف دانشگاه آزاد را اضافه کردند، دوفوريت بازگشت اين 
مصوبه به مجلس توسط نمايندگان مطرح شد که اکنون نزديک به امضای 

 .يکصد نماينده رسيده است
وی با اشاره به مصوبه مجلس که آن را غيرقانونی می خواند، مبنی بر وقف 

دانشگاه آزاد و نقض مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی در خصوص 
اين مصوبه مغاير با مصوبه شورای : اساسنامه دانشگاه آزاد، اظهار داشت

 .عالی انقالب فرهنگی بوده و به لحاظ قانونی معتبر نيست
 نفر از اعضای کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ١١کناره گيری 

در دنباله ی فشارهای طرفداران احمدی نژاد به مجلس در اعتراض به مصوبه 
ی آن در مورد دانشگاه آزاد، يازده عضو کميسيون آموزش و تحقيقات اعالم 

 .کناره گيری کردند
به گزارش ايرنا يک عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اعالم کرد که 

يازده نفر از اعضای اين کميسيون در اعتراض به عملکرد رييس کميسيون 
آموزش و تحقيقات مجلس و حمايت غيرمتعارف از دانشگاه آزاد اسالمی تا 

 .يابند اطالع ثانوی در اين کميسيون حضور نمی
 عليرضا سليمی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ايرنا، اظهار 
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مجلس هم مانند ساير   :اساسی گرفته است اما مجلس آن را وارد ندانسته گفت
نهادها تابع نظامات قانونی خود است و اداره مجلس بايد طبق آيين نامه صورت 

 .می پذيرد
وی با تاکيد براين که رييس مجلس نمی تواند بدون اخذ نظر نمايندگان طرحی را 

از دستور خارج کند از اين که روند رسيدگی به اين مصوبه به اليحه ای در 
 .خصوص قانون انتخابات در مجلس ششم مقايسه شده بود انتقاد کرد

در مجلس ششم رييس مجلس اليحه انتخابات را با حکم واليی از  :وی افزود
 .دستور کار خارج کرد اما در اين مسله حکم واليی مطرح نبود

در مورد اين مسله بن بستی در کار نيست و ممکن  :رييس مجلس تصريح کرد
است شورای نگهبان اخطار قانون اساسی را وارد بداند و به اين خاطر نياز به 

 .غوغاساالری در اين موضوع نداريم
وی ! مجلس در راس امور است: رييس مجلس به خمينی استناد کرد و گفت

هيچ کس حق انحالل : پيشاپيش نسبت به خطر انحالل مجلس هشدار داد و گفت
از آنجا که کشور از انحالل و نبود مجلس ضررهای زيادی در . مجلس را ندارد

طول تاريخ ديده است، در قانون اساسی پيش بينی شد که هيچگاه کشور بدون 
مجلس نباشد و به همين خاطر در سخت ترين شرايط نيز انتخابات مجلس برگزار 

 .شد
ای  گرايی و صيانت از مجلس مساله او با تاکيد براينکه اصرار مجلس بر قانون

ايم که نداشتن يک مجلس قوی به  در تاريخ به وضوح ديده: صنفی نيست، گفت
که در کشور دموکراسی حاکم باشد بدون  کشور لطمه زده است؛ اصرار ما بر اين

قانون ميسر نيست و دموکراسی دينی در گرو مجلس قدرتمند برای صيانت از 
 .حقوق مردم و پايداری دموکراسی است

برخی قوانين "الريجانی در ادامه کسانی را مورد اشاره قرار داد که به تعبير او 
گاهی برخی افراد برای تسهيل امور : ؛ وی گفت"مصوب مجلس را دوست ندارند
کشند و گاهی اين قوانين را دوست ندارند که اين کار  برای مجلس خط و نشان می

 .درست نيست
روشن است که : وی تفکيک قوا را عاملی برای کنترل قدرت دانست و تاکيد کرد

قوای مجريه و قضاييه به صورت بالفعل دارای قدرتی هستند که اگر کنترل 
نشوند ممکن است کارهايی به دور از چشم مردم اتفاق افتد و اگر توسط قوه 

 .ديگری کنترل نشوند می توانند مشکل ساز شوند
ساله قانونگذاری در ايران را نشانه بلوغ سياسی ملت  104رييس مجلس سابقه 

ايران نسبت به ساير کشورهای منطقه دانست و تاکيد کرد که انحالل مجلس کليد 
 .ديکتاتوری است

ir.irna.www  
 

 "اقتصادی کثيف-کالهبرداری سياسی"لشکرکشی برای مقابله با 
 .خبرگزاری فارس از لشکرکشی هواداران دولت در برابر مجلس خبر داده است

دانشگاه کشور اقدام ديروز  142بنا بر گزارش اين خبرگزاری بسيج دانشجويی 
رئيس و : در نامه ی اين گروه های بسيجی آمده است. مجلس را محکوم کرده اند

بر کرسی !! گرايی شما که با ادعای اصول! نمايندگان مجلس شورای اسالمی
پوشی از  تا شما با چشم. ايد چه عاملی باعث شده است گذاری تکيه زده قانون

ها  که برخی از آن-العمر رئيس آن تمامی تخلفات دانشگاه آزاد در مديريت مادام
ی مجلس به  ی تحقيق و تفحصی که با تصويب و هزينه در گزارش قرائت نشده

های چند سال  ی تالش دست به اقدامی بزنيد که نتيجه-انجام رسيده، موجود است 
 اخير شورای عالی انقالب فرهنگی را بر باد دهد؟

 !!گرا آقايان اصول
نفر از شما در جهت منافع و  200به چه دليل و با کدامين دورانديشی رئيس و 

کنيد با نامه نگاری به رهبر معظم انقالب در جهت  ای سعی می طلبی عده قدرت
 آييد؟ سوءاستفاده از شان و جايگاه ايشان بر 

com.farsnews.www  
 

نظامی احمدی نژآد نيز متن  -هشت انجمن اسالمی طرفدار دولت کودتايی 
آقای الريجانی، بايد بگوييم بزرگترين : مشابهی منتشر کرده اند و نوشته اند

پوشد که شما سکاندار آن  اختالس مالی تاريخ جهان در مجلسی لباس قانون را می
هستيد و از آنجايی که طبع بلندی در ورود به اصطالحات جديد به ترمينولوژی 

است " اقتصادی کثيف-کالهبرداری سياسی"علوم سياسی داريد، اين اتفاق يک 
که تا ابد مانند لکه ننگی بر پيشانی مجلس به اصطالح اصولگرای هشتم خواهد 

 . ماند
com.farsnews.www 

 

طرح فوق به معنای ملغی شدن مصوبه : کيهان به نقل از الياس نادران نوشت
شورای عالی انقالب فرهنگی در مورد دانشگاه آزاد است و به مصلحت مجلس 

 .نيست که در تعارضات اين شورا و هيات موسس دانشگاه آزاد وارد شود
ir.kayhannews.www  
 

 هزار ميليارد تومان است 250دعوا بر سر 
کيهان در ادامه ی مخالفت خود با اين طرح يادداشت روز خود را نيز همين 

و تعجب  -شايد تعجب کنيد: حسين شريعتمداری نوشت. موضوع اختصاص داد
 134که ديروز در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی، طرحی با  -آور نيز هست
رأی مخالف به تصويب رسيد که چه نمايندگان موافق  72در مقابل ! رأی موافق

هزار  250طرح پايمال «طرح خواسته باشند و چه نخواسته باشند بايد آن را 
 !ناميد »ميليارد تومانی بيت المال

شريعتمداری با حمله به هاشمی رفسنجانی او را حامی پشت پرده ی اين مصوبه 
جناب آقای هاشمی رفسنجانی عالوه بر رياست مجمع تشخيص : ناميد و نوشت

مصلحت نظام، رئيس هيئت موسس و رئيس هيئت امناء دانشگاه آزاد نيز هست و 
طی چند ماه اخير، بارها بر ضرورت عملياتی شدن آنچه در مصوبه ديروز 

 .مجلس آمده است، تأکيد ورزيده اند
ir.kayhannews.www  
 

 روزی سياه برای مجلس
با فرمان آتش حسين شريعتمداری، حمالت موافقان دولت به مصوبه ی مجلس در 

 . روز چهارشنبه با کارگردانی خبرگزاری جمهوری اسالمی شدت گرفت
يک عضو کميسيون فرهنگی مجلس به نام حجت االسالم و المسلمين جالل يحيی 

روزی شوم و تاريک برای «را  -روز تصويب طرح مذکور  -زاده روز يکشنبه 
طرح وقف اموال دانشگاه آزاد با توجه به تاکيدات مکرر : خواند و گفت »مجلس

رهبر معظم انقالب مبنی برعدم دخالت مجلس و شورای انقالب فرهنگی در 
 . امور يکديگر، زير فشار البی نمايندگان دانشگاه آزاد به تصويب رسيد

جمعی از نمايندگان دست چين شده ی مجلس نيز در گفتگو با خبرگزاری ايرنا 
مدعی شدند که رای گيری درباره ی طرح وقف اموال دانشگاه آزاد قانونی نبوده 

 !را جبران کند »اشتباهش«است و الريجانی رئيس مجلس بايد 
محمدجواد ابطحی اظهار داشت که الريجانی نبايد اين طرح را در دستور کار 

 .می گذاشت و با به دستور گذاشتن اين طرح مرتکب اشتباه شد
طيبه صفايی نايب رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس مدعی شد نمايندگانی 
که روز گذشته به اين مصوبه رای داده اند، برخالف نظر رهبری عمل کرده اند 

و در مقابل مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی درباره . و بايد پاسخگو باشند
دانشگاه آزاد، طرح وقف اموال اين دانشگاه را تصويب کردند، بايد پاسخگو 

 .باشند
تصويب طرح : الله افتخاری عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت

وقف اموال دانشگاه آزاد به وسيله نمايندگان مجلس با توجه به تاکيدات رهبر 
معظم انقالب مبنی بر عدم ورود مجلس به اموری که شورای عالی انقالب 

 .فرهنگی به آن ورود کرده است، جای تاسف بسيار دارد
عليرضا سليمی عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسالمی هم 

مصوبه ديروز مجلس اشکاالت حقوقی فراوانی دارد و مغاير قانون : گفت
نامه داخلی مجلس شورای اسالمی است و اين مصوبه قطعا  اساسی، شرع و آيين

: وی افزود. توسط شورای نگهبان مورد ايرادهای فراوان قرار خواهد گرفت
 .وقف اموال مساله شرعی است و مجلس حق ورود به اين موضوع را ندارد

ir.irna.www  
 

سايت افراطی رجا نيوز يک گام جلوتر گذاشت و رفتار الريجانی در مجلس 
 .هشتم را مشابه رفتار کروبی در مجلش ششم خواند

com.rajanews  
 

 !مخالفان دريده
 هشدار الريجانی نسبت به انحالل مجلس

علی الريجانی رئيس مجلس، در واکنش به اين مخالفت ها، مخالفين را دريده 
اگر کسی در رسانه ها با دريدگی نسبت به جايگاه مجلس : وی گفت. خواند

 .صحبت کند به معنی منطقی بودن کالم او نيست
برخی افرادی که در اين زمينه سروصدا کرده اند کل مصوبه را خوب : وی گفت

نخوانده اند زيرا اين مصوبه درباره همه موسسات آموزشی غير دولتی است و 
 .تنها بخشی از آن شامل دانشگاه آزاد می شود

 الريجانی با تاکيد براين که وی در جريان بررسی اين طرح به آن اشکال قانون 

http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=1190163�
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8903311356�
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8903310705�
http://www.kayhannews.ir/890331/14.htm#other1402�
http://www.kayhannews.ir/890331/2.HTM#other200�
http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=1190118�
http://rajanews.com/detail.asp?lang_id=&id=53431�


16 

 1389تيرماه   1

هزار  ٢٠٠ميليون و  ۴سال اخير، توليد نفت خام ايران از  ۴کما اينکه طی 
 «.هزار بشکه در روز رسيده است ٨٠٠الی  ٧٠٠ميليون و  ٣بشکه به 

 
 «نقشه راه غرب»

هايی که در گزارش خود آورده  گيری از داده وبسايت عصر ايران در نتيجه
غرب  :رسيم همه اينها را که کنار هم بگذاريم به اين نتيجه می«: نويسد است، می

و متحدانش در آسيا و خاورميانه، برای تشديد فشارهای اقتصادی عليه ايران، 
آنها برای محاصره کامل اقتصادی ايران، نفشه راهی . اند گدار به آب نزده بی

های کشورهای مختلف  اند و در مرحله کنونی در صدد قطع وابستگی تنظيم کرده
اگر اين مرحله با توفيق همراه باشد، . به اقتصاد ايران از جمله نفت ايران هستند

جانبه همراه و  های همه شود کشورهايی مانند چين را در تحريم تر می راحت
همگام ساخت چه آنکه اگر اين کشورها مطمئن شوند ايزوله کردن ايران تاثير 

گذارد، برای حضور در محاصره اقتصادی ايران ترديدهای  منفی بر آنها نمی
 «.کمتری خواهند داشت

 

 منصور اسانلو »عفو«احتمال 
  
 
 
 
 
 
 
 

 :دويچه وله
منصور اسانلو، " عفو"المللی کار از موافقت قوه قضاييه ايران با  سازمان بين

رييس هيات مديره سنديکای واحد خبر داده و افزوده که هدف اين تصميم، 
وگوهای  المللی و ارتقای گفت های بين نامه سازی برای اجرای مقاوله زمينه

 .اجتماعی است
  

 ٢٢المللی کار، دولت ايران در روز  سازمان بين" آزادی تشکل"به نقل از کميته 
ماه مه سال جاری به صورت رسمی اعالم کرده که رييس قوه قضاييه با 

" عفو"درخواست وزير کار و امور اجتماعی برای انجام اقدامات الزم جهت 
 .آقای اسانلو موافقت کرده است

تواند پس از گذراندن نيمی از  طبق قوانين جمهوری اسالمی، هر زندانی می
المللی کار، با ادای  سازمان بين. دوره محکوميت خود، مورد عفو قرار گيرد
های وزير کار و امور اجتماعی  احترام به منصور اسانلو و استقبال از تالش

برای آزادی وی، اعالم کرده که انتظار دارد اين فعال کارگری به زودی آزاد 
اين سازمان، ضمن اعالم اين خبر در گزارش ساالنه خود، از دولت . شود

در  ٩٨و  ٨٧المللی  های بين نامه جمهوری اسالمی انتقاد کرده که به مقاوله
 .خصوص آزادی تشکل احترام نگذاشته است

در خيابان و در نزديکی منزل خود بدون حکم  ٨۶منصور اسانلو در تيرماه سال 
وی پس از محاکمه به اتهام اقدام . دادگاه و توسط ماموران امنيتی دستگير شد

. سال زندان قطعی را دريافت کرد ۵عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام، حکم 
شهر کرج در بند زندانيان عادی نگاهداری  اينک در زندان رجايی آقای اسانلو هم

های ريوی و چشمی و کمردرد رنج  شود و از حساسيت پوستی و بيماری می
 .برد می

موافقت قوه قضاييه با عفو آقای اسانلو در حالی در گزارش ساالنه سازمان 
المللی کار منعکس شده، که برای اين فعال سنديکايی چندی قبل پرونده  بين

 . گشوده شد" ارتباط با معارضين نظام"جديدی به اتهام 
های اينترنتی خوانده و صحت و سقم آن  همسر آقای اسانلو اين خبر را در رسانه

گويد، همسرش نيز از موضوع عفو  پروانه اسانلو به دويچه وله می. داند را نمی
اطالع است و تنها از طريق تبريک زندانيان ديگر در جريان قرار گرفته   بی

خانم اسانلو اميدوار است که همسرش پس از سه سال حبس به مناسبت  .است
 .از زندان آزاد شود) تيرماه ۵شنبه (روز پدر 

وکالی منصور اسانلو نيز تاکنون از مجاری رسمی و حقوقی خبری در باره 
آقايان احمد خورشيد و يوسف مواليی بر اين نظرند . اند عفو وی دريافت نکرده

که بايد در استقبال از چنين خبری محتاط بود، صبر کرد و صحت اين تصميم را 
 .در عمل ديد

 نقشه راه آمريكا و متحدانش براي محاصره اقتصادي ايران
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 :دويچه وله
برخی . گيرد های اقتصادی فزونی می ها از تشديد اثرات تحريم در ايران نگرانی
 «نقشه راه آمريکا و متحدانش برای محاصره اقتصادی ايران«منابع ايرانی از 

 .گويند که تحريم نفتی ايران در مرکز آن قرار دارد سخن می
روی اصولگرايان نزديک  ، که به محافل ميانه»عصر ايران«وبسايت خبری  

است، در گزارشی نوشته است، آمريکا و متحدانش، از استراليا و شرق آسيا تا 
تر کردن حلقه  تنگ«اش کانادا، هم اکنون سياست آشکار  قلب اروپا و همسايه

 .کنند را دنبال می »ها به منظور فشار حداکثری به ايران تحريم
های  محدوديت«به باور نويسندگان اين وبسايت، آمريکا و متحدانش اميدوارند 

اقتصادی، هزينه بازی را برای ايران به حدی باال ببرد که تهران در نهايت بدين 
اش توازن معقولی وجود  ای های برنامه هسته"هزينه و فايده"نتيجه برسد که بين 

ندارد و بر اين مبنا، از آن دست بکشد و از موضع ضعف، در مقام مذاکره قرار 
 «.گيرد
اش دو راه  ای ی هسته ی پيگيری برنامه ها برای بازداشتن ايران از ادامه غربی

ی نظامی به ايران است و راه دوم، فشارهای  راه نخست حمله: بيشتر ندارند
 .اقتصادی
تواند عملياتی شود،  ، گزينه جنگ در شرايط کنونی نمی»عصر ايران«به نظر 

های ماجرا، به جز در مقام  زيرا به حدی پرهزينه است که هيچ کدام از طرف
ها نيز بر اين  ای غرب مانند سعودی متحدان منطقه. انديشند تهديد، چندان بدان نمی

آتش، در خانه همسايه محدود نخواهد ماند و نه دودش که «اند که  نکته واقف
 «.هايش به آنها نيز آسيب های جدی وارد خواهد کرد شعله

عليه ايران است  »امان اقتصادی فشارهای بی«بنابراين تنها گزينه مطلوب غرب 
 «سياست رسمی و اعالمی و اعمالی«اکنون  ، هم»عصر ايران«که به نظر 

 .آنهاست
 

 تحريم نفتی، حلقه اصلی فشار
های نفتی و فشار بر صنعت نفت  در اعمال فشارهای اقتصادی عليه ايران، تحريم

 .ترين منبع درآمد ايران است، در جايگاه نخست قرار دارد و گاز که مهم
اکنون، هشت کشور چين، ژاپن، هند، کره جنوبی،  ، هم»عصر ايران«ی  به نوشته

اين کشورها . اسپانيا، پرتغال، يونان و ترکيه، خريداران عمده نفت ايران هستند
با اين حال، اگر . خرند هزار بشکه نفت از ايران می ٧٠٠روزانه يک ميليون و 

ميزان خريد نفتی اين کشورها از ايران را به صورت نمودار رسم کنيم، منحنی آن 
 .رو به افول ترسيم خواهد شد

ی نفت چين بود، ولی اکنون به جايگاه  کننده ايران تا همين اواخر سومين تامين
آخرين اخبار نيز حاکی از آن است که واردات نفت چين از . هشتم تنزل يافته است

 .درصد کاهش يافته است ٧۴ايران در يک ماه گذشته 
، کشورهای اروپايی مشتری نفت ايران آرام آرام در »عصر ايران«بنابر گزارش 

های نفتی خود هستند و دور از انتظار نيست که وابستگی نفتی  حال تغيير طرف
خود را در مدت زمان کوتاهی به طور کامل از ايران قطع کنند و از ديگران 

ژاپن و کره جنوبی هم در همداستانی با اروپا، ترديدی به خود راه نخواهند . بخرند
چين نيز که با آن همه ادعای شراکت تجاری و اقتصادی، عمال خريد خود را . داد

ها، نه تنها واردات نفت از ايران را  ها نيز از ترس تحريم هندی. کاهش داده است
 .اند اند، بلکه از صادرات بنزين به ايران نيز دست کشيده کاسته

در اين ميان، نکته تامل برانگيزی که وبسايت عصر ايران به آن اشاره کرده، 
المللی  های بين گذاری فقدان سرمايه. کاهش تدريجی ظرفيت توليد نفت ايران است

های  در صنعت نفت ايران که خود نتيجه بالفصل مناقشه اتمی ايران و تحريم
 .المللی است، موجب تحليل توان توليد نفت ايران شده است بين

معنی تلخ اين گزاره آن است که با ادامه روند کنونی، «: نويسد عصر ايران می
اش يعنی صادرات نفت را از دست  ايران، آرام آرام بزرگترين منبع درآمدی

  .کند سروصدا واگذار می دهد و اين برگ برنده اقتصادی و سياسی را بی می
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 مصاحبه ها، مقاالت

قابل توجهي از مردم در مجلسمذآور حضور نداشته و در تعيين رهبر جديد 
به همين دليل اصلمشروعيت و مقبوليت رهبر جديد از سوي  .نقشي نداشته باشند

در ساختارفعلي و با وجود نظارت  (به روال نظام هاي دموآراتيك) مردم
 .استصوابي شوراي نگهبان آامال زير سوال است

اما راه حل بنيادگرايان چه بود؟ همانطور آه مي دانيم، بنيادگرايان به تبعيت از 
هيچگاه معتقد به انتخاب رهبر و  "آيت هللا مصباح يزدي" روحانيونتندرويي چون

ولي فقيه توسط مجلسخبرگان نبوده و با اين اصل قانون اساسي همواره مخالف 
لذا راه حل  .است نه انتخاب "نظريهكشف و نصب" تاآيد ايشان بر .بوده اند

بنيادگرايان براي حل بحران رهبري در دوران انتقال،چيزي شبيه به نظريه 
 سلطنت موروثي است با اين تفاوت آه رهبر جديد لزوما وارث خوني

يا ) از ديد ايشان، ولي فقيه فعلي مي تواند نظر بارگاه الهي .رهبر پيشين نيست
را در مورد گزينه رهبر آينده جويا شود و پس از اطالع،  (حضرت وليعصر

مجلس خبرگان نيز با تاييد رهبر  .آند "معرفي"فرد مذآور را به مجلس خبرگان
آرده ودر واقع مقبوليت مردمي وي را  "بيعت" جديد به نمايندگي از ملت با وي

آشف و )بنابراين رهبر جديد توسط رهبر قبلي منصوب .آشكار مي سازد
 بيعت) مي شود و مشروعيت الهي مي يابد و با تاييد مجلس خبرگان (معرفي

 .مقبوليت مردمي پيدا مي آند (غيرمستقيم مردم
 .در عصر جديد نيست "نظريه خالفت" نظريه بنيادگرايان چيزي جز بازسازي

نقشي جز تاييد خالفت و مشورت دهي به  "شوراي اسالمي"و "خبرگان" مجالس
بنيادگرايان " از اين نظر بسيار شبيه "بنيادگرايان شيعه".خليفه نخواهند داشت

بنيادگرايان فكرمي آنند آه با عملي ساختن نظريه فوق،  .عمل مي آنند "سني
تنش هاي دوره هاي انتقال رهبري به حداقلخواهد رسيد و اين تنش ها درحد 

 .اعتراضات محدود و بي خطر سياسي باقي خواهد ماند
بدين ترتيب رهبر آينده توسط رهبر فعلي معرفي خواهد شد و مجلس خبرگان 

اما مشكل بنيادگرايان، عملي ساختن اين نظريه بود نه .نيز وي را تاييدخواهد آرد
بر روي آاغذ  "شيخ فضل هللا" نوشتن آن بر روي آاغذ آه اين نوشتهها از زمان

چگونه مي شود با وجود احزاب وگروه هاي اصالح طلب،  .وجود داشته است
نشريات و روزنامه هاي گوناگون و نخبگان سرشناس و روحانيونمخالف 

 –سرسخت اين نظريه، آن را در عمل پياده ساخت؟ آيا در چنين فضاي سياسي
 مدنيمتكثري امكان اجراي آن پروژه وجود داشت؟

 پروژه بنيادگرايان چگونه آليد خورد؟
بنيادگرايان ماموريت يافتند تا با ايجاد يك حكومت نظامي به يكدست سازي 
 .فضاي سياسي وفراهم ساختن شرايط الزم براي معرفي رهبر جديد اقدام آنند

به عنوان رياست جمهوري  ١٣٨۴براي اين هدف، احمدي ن ژاد درسال 
پروژه  .برگزيده شد و اآثر پست هاي دولت وي را نظاميانسابق اشغال آردند

 و براي دو دوره رياست جمهوري احمدي "دو بخش" بنيادگرايان در
در چهار سال اول، وي ماموريت داشت تمام پتانسيل هاي  .نژاد طراحي شده بود

ايجاد شدهدر عرصه مدني در دوران اصالحات را از بين برده يا تحت آنترل 
در اين دوره،  .بود "دورهبازگشت به نقطه صفر" در واقع اين دوره، .درآورد

ها و مطبوعات مستقل به "ان جياو" احزاب سياسي، انجمن هاي دانشجويي،
 شدت تحت فشار قرار گرفته و تضعيف شدند تا شرايط به دوران

 .نزديك شود ١٣٧۶پيش از سال 
قسمت اصلي پروژه اما به دور دوم رياست جمهوري احمدي نژاد مربوط مي 

دو دسته از فعالين سياسي بايد حذف مي شدند؛  .بود "دوره حذف"دوره دوم، .شد
اصالح طلبان مانعي بر  .بودند "هدف" بودند و يك دسته آه"مانع" يك دسته آه

طبق پيش بيني ها، طبيعي بود آه ايشان نسبت .سر راه پروژه محسوب مي شدند
به تخلفات گسترده و عيان در انتخاباتاعتراض آنند؛ پس سناريويي نوشتند تا به 

به دستگيري گسترده  "براندازينرم" و با اتهام واهي "انقالب مخملين" بهانه
 .اصالح طلبان و حذف ايشان از عرصه سياسي بپردازند

دسته دوم آه هدف اصلي پروژه حذف بودند، شامل طيفي از محافظه آاران 
 .گرد آمده بودند "هاشمي رفسنجاني" ميانه رو و سنتيمي شدند آه حول محوريت

هدف، حذف هاشمي واطرافيان وي بود چراآه از ديد بنيادگرايان اين دسته از 
پيش از اين و در دوره  .افراد در تعيين رهبر آينده نظام نقشيموثر خواهند داشت

اول رياست جمهوري احمدي نژاد چندين بار سعيشد تا با پرونده سازي براي 
، زمينه هاي "مهديهاشمي" و "موسويان" ،"روحاني" اطرافيان هاشمي همچون

 الزم را براي دستيابي و ضربه به هاشمي فراهم آورند آه البته چندان
قرار بود با حمله احمدي نژاد به  "پروژه حذف هاشمي" .موفقيت آميز نبود

هاشمي در مناظره با موسوي آليد بخورد و پس از آن امت انقالبي آار را 
 .يكسره آنند

تن از فعالين سياسي و مدني و اخراج  ۵٠٠بدين ترتيب، با زنداني ساختن 
 محافظه آارانميانه رو از حاآميت، فضاي الزم براي گذار از دوره انتقال 

 مقصد آغاز راه بود
 يادداشتی از عماد بهاور

 
اآنون براي ما روشن است آه تمام آنچه پيش و پس از دهمين دوره انتخابات 

بحران " رياست جمهوريرخ داد، حاصل راه حل بسيار ناشيانه اي براي حل مسئله
در آينده نظامجمهوري اسالمي بود آه توسط بخشي از نيروهاي امنيتي  "رهبري

راهحلي آه نه تنها بحران مذآور را مرتفع نكرد بلكه  .و نظامي طراحي شده بود
صدمات و لطمات جبران ناپذيري به ساختار ومشروعيت نظام سياسي وارد 

 .ساخت
حاآمان فعلي تالش مي آنند آه در ظاهر، وجود هر نوع بحران سياسي را در 

اما تحليل  .آشور انكارآرده و برعكس، اصالح طلبان را در بن بست نشان دهند
خالف  "جنبش سبز" رفتار و تصميمات آن ها درانتخابات اخير و در مواجهه با

بحران " در بدترين حالت خود در شكل "بحرانسياسي" .اين مدعا را اثبات مي آند
 نيز در حادترين شكل خود در "بحرانمشروعيت" بروز مي آند و "مشروعيت

بنابراين نظام نهتنها درگير يك بحران سياسي  .نمود مي يابد "بحران رهبري نظام"
 است آه بايد متذآر شد اين بحران يك بحران عادي نبوده و از

مكانيسم " ،"رهبر آينده نظام چه آسي خواهد بود؟".بدترين نوع خود مي باشد
آيا تداوم رهبري واليت فقيه در "،"انتخاب رهبر آينده چگونه خواهد بود؟

، اين ها سواالت و "چارچوب قانون اساسي و مكانيسم هاي فعلي ميسراست؟
مسائلي هستند آه سال ها ذهن اصالح طلبان، محافظه آاران وبنيادگرايان را به 
 خود مشغول آرده است؛ حوادث انتخابات اخير نيز به تعبيري حاصل بلند فكر

 اين حوادث البته حاصل .آردن اين طيف هاي سياسي درباره همان سواالت بود
 .طيف بنيادگراي حاآميت در ارائه راه حل براي سواالت فوق نيز بود"اقدام جدي"

تبعات اين اقدام طوفان زا وخانمان برانداز آشكار ساخت آه حل بحران مذآور با 
بسيار  "بن بست" و "بحران" ممكننيست و "راه حل هاي ساده انگارانه" ارائه

 جدي تر از آن است آه با ماجراجويي هاي يك طيف
 .نظامي بتوان به رفع آن پرداخت

 ماجرا از چه قرار بود؟
ماجرا از زماني شكل جدي به خود گرفت آه طيف بنيادگراي نظام، شامل گروه 
هاي نظامي وشبه نظامي و روحانيون تندرو، اقدامات عملي خود را براي فراهم 

آغاز رهبري آيت هللا  .آغاز آرد "دوران انتقال رهبري"سازي شرايط مناسب براي
خامنه اي، با اجماع نسبي طيف هايمختلف درون حاآميت همراه بود و وي 

توانست در ابتدا با نوعي عملكرد فراجناحي، تاحديانسجام و ثبات را براي نظام 
روي آار آمدن دولت اصالح طلب در دوران رهبريايشان نيز  .فراهم سازد

 بسياري از گروه هاي سياسي را به اين نتيجه رساند آه امكان فعاليت و اصالح
اما چه  .بدون آنكه آليت نظام دچار تهديد جدي و عدم ثبات شود، ميسر است

 تضميني بود آهاين ثبات و انسجام تداوم يابد؟
از چنان  "رهبري جديد" هيچ تضميني وجود نداشت آه دوران انتقال رهبري به

تحليل ها و شواهد نشان مي داد آه نظام در دوران  .انسجامسياسي برخوردار باشد
انتقال رهبريدچار تنش هاي جدي خواهد شد و اين تنش ها موجوديت آن را نيز 

اين بودآه تمام طيف هاي سياسي درون نظام، از اصالح طلب  .تهديد خواهد آرد
گرفته تا محافظه آار و بنيادگرا، درچارچوب مباني فكري خود سعي در ارائه راه 

بهداليلي آه قابل ذآر نيست، اين  .حل هايي براي گذار از اين دوره داشتند
 بنيادگرايان بودند آه امكان ارائه راه حل خويش را به صورت

آن ها ماموريت يافتند تا با  .عملي پيدا آردند « حكومت نظامي » و يكدست سازي
برقراري يكحاآميت و برقراري سكوت در عرصه سياسي، شرايط مناسب را 

، فراهم  « محمود احمدي نژاد » براي دوران انتقال رهبريبراي پست رياست
جمهوري و براي فراهم ساختن شرايط ١٣٨۴اينگونه بود آه در سال  .سازند

 .مناسب برگزيده شد
 راه حل بنيادگرايان چه بود؟

بدترين مدل ثبات سياسي آن است آه سرنوشت يك نظام سياسي را به سرنوشت 
يك فردگره زنند، چراآه هرگونه تغيير در راس نظام، آليت ساختار نظام را دچار 

سلطنت " اين مسئله در نظام هاي پادشاهي با ايجاد مكانيسم .بحران و تهديد ميكند
و انتخاب فرزنديا اقوام پادشاه به عنوان وليعهد، به نوعي حل شده است  "موروثي

و فوت پادشاه و جانشيني وليعهديك روال طبيعي و مشروع محسوب شده و آليت 
اما درساختار نظام فعلي جمهوري اسالمي، نه  .ساختار نظام را تهديد نمي آند

 مكانيسم هاي سلطنت موروثي وجود دارد و نه
مجلس خبرگاِن  "ظاهرا" از يك سو .مكانيسم هاي دموآراتيك انتخاب رهبران جديد

 منتخِبملت وظيفه انتخاب رهبر جديد را برعهده دارد، اما از سويي ديگر، مكانيسم
 باعث شده آه نمايندگان بخش "نظارتاستصوابي شوراي نگهبان"



به حال اطرافيان و حاميان هاشمي و مجموعهميانه روها از هجوم بنيادگرايان  
 در امان مانده اند به اين دليل است آه بنيادگرايان به آنترل و

محافظه آاران ميانه رو، قدرت بنيادگرايان  .سرآوب جنبش سبز سرگرم بوده اند
اصالح طلبان و باتالق جنبش  "مانع" بنيادگرايان اگر از .را دست آمگرفته اند

نبايد  .سبز عبور آنند، مستقيم وبدون درنگ به سراغ آن ها خواهند رفت
فراموش آرد آه هدف، هاشمي و اطرافيان اشبوده اند نه اصالح طلبان و پروژه 

اگر بنيادگرايان مهار نشوند، سرنوشتمحافظه آاران ميانه رو  .چيز ديگري است
 .چندان بهتر از سرنوشت اصالح طلبان نخواهد بود

ميانه روهاي طيف محافظه آار از زمان آغاز جنبش سبز سعي آردند آه خود 
را از صحنه نزاعكنار بكشند تا دو طيف بنيادگرا و اصالح طلب باهم درگير 

سپس زماني آه آن دو طيف تضعيف  .شده و طي چند ماه يكديگر رامستهلك آنند
معرفي آرده و  "نيروي نجات بخش" و "نيرويسوم" شدند، خودشان را به عنوان

اما اتفاقي آه رخداد اين بود آه درگيري  .سكان دولت را در دست بگيرند
 بنيادگرايان و جنبش سبز هر روز شديدتر و فضا به شدت دو قطبي و

راديكال شد به طوري آه آليت نظام دچار تهديد شد و جايي براي ميانه روها 
اينگونه بود آه ميانه روها پس از گذشت هفت ماه از انتخابات تصميم .باقي نماند

در تحوالت ايفا نمايند؛ نوعي  « محسن رضايي » گرفتند آه نقش موثرتريبه مقام
نامهرهبري، طرح اصالح قانون انتخابات، اقدام  .نقش ميانجيگري و ميانداري

، تغيير فرماندهانسپاه و نيروي انتظامي، "سعيد مرتضوي" براي محاآمه
 گزارش هاي مختلف مجلس از تخلفات دولت، رايزني براي آزادي

زندانيان اصالح طلب و مصاحبه هاي گوناگون در نقد تندروي دولت، همه و 
همه تالشي بود آهمحافظه آاران ميانه رو براي پايان دادن به مناقشات آغاز 

 .بهمن ماه بيشتر آشكار شد٢٢نتيجه اين تالش ها پس از  .آردند
 چه خواهد شد؟

 ٨۴تا  ٨٠در بين سال هاي  "بن بست اصالحات" نتيجه ٨٨حوادث سال  - ١
در  "حذف اصالح طلبان" چه آسي ميتواند حدس بزند آه هزينه و تبعات .بود

سال هاي آينده چقدر خواهد بود؟سرآوب نمادهاي بيروني جنبش سبز، آن جنبش 
جنبش سبز  .را از بين نبرده و تنها به اليه هاي زيرينجامعه منتقل مي سازد

 .نبود آه با جلوگيري ازتظاهرات نيز از بين برود "تظاهرات خياباني" معادل
مطالبات اين جنبش بسيار جدي است و عدم پاسخگويي به آنمطالبات، بحران 

 در .سياسي را عميق تر و احتمال بروز تنش را در آينده بيشتر خواهد آرد
واقع، درست همان لحظه آه بنيادگرايان فكر مي آنند همه چيز پايان يافته و 

 .اوضاع آرام شدهاست، بار ديگر همه چيز از نو آغاز خواهد شد
 يك گروه اپوزيسيون :دو گروه همواره تحليلي اشتباه از جنبش سبز ارائه داده اند

آآسيون " ساختارشكني بودند آه اعتراضات خياباني و مسالمت آميز جنبش را
مي خواندند و گروه ديگر، بخشي از محافظه آاران  "نهايي برايفروپاشي نظام

بودند آه اين اعتراضات راآخرين تالش براي جلوگيري از تثبيت نظام مي 
 سخن گفته بود آه در پي "پايانتاريخ" تحليلگر هفته نامه پنجره از) .دانستند

رقم مي خورد؛ گناهي آه بزرگترين گناه وحاصل دسيسه شيطاني  "آخرين گناه"
جنبش سبز اما، يك جنبش مدني اصالح طلبانه، مسالمت آميز و مطالبه (!است

محور است آهمصرانه در پي ايجاد شرايط بهتر براي زندگي شهروندان ايراني 
لذا اين جنبش خارجاز چارچوب هاي ذهني آن دو گروه مذآور ادامه  .مي باشد

 (نه لزوما با تظاهرات خياباني)خواهد يافت و اعتراض خود را به هر نحو ممكن
ضمن آن آه با بروز هر اتفاقيدر سطح ملي يا  .به گوش حاآمان خواهد رساند

علي رغم .بين المللي احتمال شعله ور شدن مجدد اعتراضات وجود خواهد داشت
 اينكه احمدي نژاد مبالغ هنگفتي را صرف دادن صدقه به اقشار آم درآمد آرده

است، اما اين بخش از مردم به دليل فشار رو به افزايش تورم و بيكاري همچنان 
موسوي نتوانست " آه گفت "امير محبيان" سخن .مستعداعتراض مي باشند

سخن درستي است اما مطمئنا احمدي  "طبقات پايين را به طبقهمتوسط پيوند بزند
 .نژاد از عهده اين آار بر خواهد آمد

 .اصالح طلبان و رهبرانشان از اعتراضات خود دست بر نخواهند داشت - ٢
اقدامات محافظهكاران ميانه رو اما، در آنار جنبش سبز، بسيار موثر و مفيدتر 

يكي از داليل بن بست اصالحات آن بود آه  .خواهد بود تا در غياب جنبشسبز
هيچ گاه  "فشار ازپايين، چانه زني از باال" با عنوان "سعيد حجاريان" استراتژي

نه فشار از پاييني وجود داشت و نهاطرافيان خاتمي توانايي  .امكان اجرا نيافت
 .چانه زني موثر در باال داشتند

زماني آه  .جنبش سبز، بازسازي شده و تصحيح شده جنبش اصالحات است
حجاريان درزندان بود و خود را براي مصاحبه تلويزيوني آماده مي آرد، 
در  .استراتژي او در بيرون از زندان، بهشكل آامال عملگرايانه در جريان بود

يك توافق نانوشته، فشار از پايين را مردم و رهبرانجنبش سازماندهي مي آردند 
 اين يكتقسيم وظيفه  .و چانه زني از باال بر عهده محافظه آاران ميانه رو بود

در چنين فضاييحتي امكان تغيير قانون اساسي براي تطبيق  .رهبري پديد مي آمد
اما چنان آه ديديم، اين  .نيز فراهممي شد "نظريه آشف و نصب الهي" بيشتر با

 .پروژه به ميل بنيادگرايان پيش نرفت؛ جنبش سبز آغاز شدهبود
 چه اتفاقي رخ داد؟
چگونه شكل گرفت و منشاء پيدايش آن چه بود،  "جنبش سبز" اين موضوع آه

اما  .بحث هايمفصل تري را مي طلبد آه بيان آن ها در اين يادداشت ممكن نيست
روشن است آه اينجنبش نقشه هاي بنيادگرايان را آه سال ها براي تحقق آن 

نه تنها زمينه هاي الزم براي گذار از دوره  .زحمت آشيده بودند نقش بر آبكرد
 .انتقال رهبري فراهم نيامد، بلكه عرصه سياسيدچار تنش و تشتت فراوان شد
بنيادگرايان انتظار داشتند آه پس از انتخابات و پس از يك دورهاعتراضات 

 محدود، شاهد سكوت، ياس و انفعال مردم و فعالين سياسي باشند اما قضيه دقيقا
حتي  .برعكس شد؛ اعتراضات باال گرفت و مردم اميدوارتر و فعال تر شدند

يعني نه تنها مردم  .بسياري از مردمغيرسياسي و بي تفاوت، سياسي شده بودند
 .سياسي منفعل نشدندآه مردم غيرسياسي نيز فعال شدند

اصالح طلبان بر سر مواضع خود ايستادند و  .پروژه بنيادگرايان شكست خورد
زنداني آردن اصالح طلبان چندان موثر واقع نشد و نتيجه  .عقب نشينينكردند

حتيمقاومت بسياري از اصالح طلبان در برابر پروژه،  .مطلوب به بار نياورد
 "هاشمي رفسنجاني" .براي بدنه تشكيالتي آن ها انگيزه بخش و مايهاميدواري بود

 با درايت مثال زدني اش، هرگونه فرصت حذف را از
وي نه تنها جايگاه خود را از دست نداد بلكه آامال آگاهانه  .دستان بنيادگرايان ربود

 .فاصلهپيشين خود را با جايگاه رهبري حفظ آرد
راه حل بنيادگرايان براي گذار از دوره انتقال رهبري بسيار ناشيانه و ساده 

آن ها فكر مي آردند تنها  .بود "استفاده از زور و قدرت" انگارانه و تنها مبتنيبر
بنابراين  .برايرسيدن به هر هدفي آافي است "پول" و "تكنولوژي" استفاده از

ساختارمشروعيت نظام به شدت آسيب ديد و يك  .نتايج بدست آمده آامال عكس بود
شبه، وجهه ملي و جهاني آن تيره گشت؛ بسيارياز همپيمانان بين المللي و 

ايدئولوژيك نظام دچار شك و ترديد شدند؛ ثبات و انسجام نظامدچار مخاطره جدي 
 شد و شكاف و دودستگي ميان مردم و ميان نخبگان به ميزان حداآثر خود

به اين ترتيب، در طي هشت ماه پس از انتخابات تمام تالش بنيادگرايان آن .رسيد
بود آه با استفادهاز همان تكنولوژي ها و پول ها، شرايط را به دوران پيش از 

آن ها ميخواستند اشتباهات گذشته خود را با اشتباهات ديگري  .انتخابات بازگردانند
 خويش به مردم و آشور را در پشت"خيانت" بپوشانند و تالش آردند آه

 .هرآاري آه آردند اما نتيجه بدتريدر پي داشت .پنهان آنند "خشونت"
ضربه اي آه بنيادگرايان به نظام سياسي ايران وارد آردند، هيچ نيروي 

مسئوليت تمام اتفاقات رخ داده پس از انتخابات  .اپوزيسيوني قادر بهانجام آن نبود
و تمام صدمات وارده بر نظامبرعهده نظاميان و شبهه نظامياني است آه طراح 

کردند   تكيه "ثروت" و "بزار" آن ها آساني بودند آهتنها بر .پروژه مذآور بودند
و موجوديت نظام را بازيچه اميال سيري ناپذير خود دردستيابي نامحدود به پست 

 .هاي سياسي و منابع مالي در طي بيست سال آينده نمودند
 نقش محافظه آاران ميانه رو چه بود؟

سال گذشته و هنگامي آه هنوز چندماه به انتخابات رياست جمهوري باقي مانده 
به اصالح طلبان پيغام داده بودند  "محافظه آاراِن سنتِي ميانه رو" بود،بخشي از

مثال ) آه آانديدايي درانتخابات معرفي نكنند و درعوض از آانديداي آن طيف
استدالل اين بود آه درصورتي آه  .حمايت نمايند(قاليباف يا الريجاني يا رضايي

اصالح طلبان آانديدا نداشته باشند، اجماعمحافظه آاران در حمايت از احمدي نژاد 
از ديد ايشان اين تنها  .شكسته و آانديداي محافظه آاران ميانه رو پيروزخواهد شد

پاسخ اصالح طلبانبه اين درخواست البته  .بود "احمدي نژاد" راه از ميان برداشتن
هيچ تضميني وجود نداشت آه اجماع حول احمدي نژاد بهاين سادگي  .منفي بود

ستاد محافظه آاران از مرآز خاصي هدايت مي شد و طيفنظامي  .شكسته شود
احمدي نژاد را  .بنيادگرايان مصمم به تداوم رياست جمهوري احمدي نژاد بودند

مي توانست متوقف آند نه ائتالف هاي  "دوم خرداد" فقط يكجنبش عظيم مانند
سيد " اين بود آه تمام تالش اصالح طلبان بر آانديداتوري.پشت پرده انتخاباتي

 .و بازآفريني دومخرداد متمرآز شد "محمد خاتمي
به موسوي پيغام  "علي مطهري" اآنون نيز پس از گذشت يك سال افرادي همچون

مي دهندآه از صحنه آنار بكشد و آار را به ميانه روهاي اصولگرا واگذارد 
چراآه تا وقتي اصالح طلبان درصحنه باشند، تمام ظرفيت محافظه آاران در 

حمايت از احمدي نژاد بسيج خواهد شد و اگراصالح طلبان آنار بكشند، محافظه 
 .آاران خود، حساب احمدي ن ژاد را يكسره خواهند آرد

هر نوع عقب نشيني  .اين بار نيز پاسخ موسوي و ساير اصالح طلبان، منفي بود
موسوي وآروبي از مواضع خود نه تنها به تضعيف يا سقوط احمدي نژاد نخواهد 

 اگر تا  .انجاميد، آه آغازي برحذف محافظه آاران ميانه رو خواهد بود
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 دانشگاه آزاد و نزاع دو جناح حكومتي
  
 
 
 
 
 
 
 

 :دويچه وله
ی لغو اساسنامه جديد دانشگاه آزاد، دور  کشمکش دولت و مجلس با مصوبه

که علی الريجانی، مخالفان وقف اين نهاد را از   در حالی. ای يافته است تازه
اند که مجلس را به توپ  دريدگی برحذر داشته، طرفداران دولت تهديد کرده

 .خواهند بست
  

خرداد، مجلس شورای اسالمی قانونی را به تصويب رساند که  ٣٠روز يکشنبه 
پيش از اين شورای انقالب . شود طی آن، راه برای وقف دانشگاه آزاد باز می

ی جديدی برای اين دانشگاه  نژاد، اساسنامه فرهنگی به رياست محمود احمدی
ها و مراکز  با مصوبه اخير مجلس، اساسنامه اوليه دانشگاه. تصويب کرده بود

 .آموزش عالی غير دولتی، همچنان معتبر خواهند بود
آقايان هاشمی رفسنجانی و عبداهللا جاسبی در   دانشگاه آزاد اسالمی با رايزنی

آقای . هزار ميليارد تومان سرمايه دارد ٢۵٠تاسيس شده و  ١٣۶١سال 
های باالی اين دانشگاه، خواستار نظارت  نژاد بارها با انتقاد از شهريه احمدی

 . دولتی بر گردش کار و امور مالی اين مرکز آموزشی شده است
وله از اهداف اين مناقشه  گر سياسی در گفتگو با دويچه فقيه، تحليل سعيد رضوی

های مختلف حکومتی برای تصرف  انداز دعواهای سياسی ميان جناح و از چشم
 .گويد دانشگاه آزاد می

. مناقشه ميان دولت و مجلس بر سر دانشگاه آزاد باال گرفته است: وله دويچه
کنيد دليل تالش دولت برای استيال بر اين مرکز آموزشی به هر  شما فکر می
 قيمت چيست؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. تر باشد کنم اين دعوا بخشی از يک دعوای بزرگ فکر می: فقيه   سعيد رضوی
اين نزاعی است ميان جريانی از نيروهای داخل نظام به رهبری آقای هاشمی 
اهللا  رفسنجانی با بخش ديگری به محوريت دولت، اصولگرايان تندرو و حتی آيت

هم حکايت از اين دارد که تندروها، مصوبه " کيهان"سرمقاله ديروز . ای خامنه
مجلس و بيرون بردن دانشگاه آزاد اسالمی از نظارت دولت را زير سايه آقای 

 .کنند رفسنجانی تلقی می
آقای الهام، سخنگوی سابق دولت نيز در انتقاد از مصوبه اخير مجلس، اعالم 

ها به موازات  اين گفته. کرده که دانشگاه آزاد، عقبه مالی جريان فتنه است
 های ديگر چه معنا دارد؟ تالش

دانم چگونه و به چه شکلی از اموال دانشگاه آزاد برای هدايت و حمايت  من نمی
های  جانبه دستگاه چنين چيزی با نظارت همه. جنبش سبز استفاده شده است

طور بود، بازرسی  اگر اين. حکومتی روی نهادهای مختلف کشور، بعيد است
 .داد کل کشور با ارقام و اسناد، به افکار عمومی گزارش می

. هد ی آقای الهام، عمال منظور اصلی اصولگرايان تندرو را نشان ميد اما گفته
خواهند از امکانات مالی دانشگاه آزاد به نفع  نظر من، اتفاقا آنها هستند که می به

اين اتفاقی است که در سازمان ملی جوانان و . خود و جناح خود سوءاستفاده کنند
 .برخی ديگر از مؤسسات اقتصادی دولتی افتاده است

شود که نمايندگان اصولگرای مجلس که در بسياری موارد  نظر شما، چه می به
دهند که  ای رای می اند، به مصوبه با نيت و اراده دولت همراهی کرده

 کند؟ ناخشنودی آن را فراهم می

 .واقع گرايانه و موثر بود
آن ها  .بنيادگرايان تا به اين جاي آار در اجراي پروژه خود شكست خورده اند - ٣

نه توانستند آههاشمي را از جايگاه خود آنار زنند و نه حتي توانايي بازداشت و 
حتي اگر هيچ تظاهرات خياباني  .حذف موسوي، آروبي وخاتمي را داشته اند

ديگري در تهران رخ ندهد، بازهم شرايطسياسي چنان بحراني، ملتهب و متشتت 
 .است آه اجازه اجراي هيچ پروژه ديگري را به ايشاننخواهد داد

اما بايد در نظر داشت آه بنيادگرايان چنان براي بدست گرفتن پست رهبري آينده 
جمهورياسالمي مصمم هستند آه براي رسيدن به اين هدف هرنوع هزينه اي را 

 "وضعيت فوق العاده" آن ها حتي براي ايجاد .براين آشور تحميلخواهند آرد
درآشور، حاضر به ايجاد درگيرينظامي با ساير آشورها و به راه انداختن جنگي 

مي دانيم آه فضايجنگي مي تواند پوششي مناسب براي برخي  .چندماهه مي باشند
، فرزند غالمعلي، در "فريدالدين حدادعادل"اخيرا) .تحوالت سياسي داخلي باشد

سرمقاله نشريه خود، جنگ ايران با ترآيه را در ماههاي آينده پيش بيني آرده 
 (.است
اآنون براي تصميم گيرندگان نظام آشكار شده آه راه حل بنيادگرايانه براي  - ۴

گذار از دورهانتقال رهبري و تثبيت نظام، بسيار هزينه بر است و ريسك بااليي 
 ضمن آنكه تداوم و موفقيت پروژه هاي آن ها با وضعيت حاضر .را طلب مي آند

بسيار دور  (...از لحاظ مشروعيت مردمي، موقعيتبين المللي، شرايط اقتصادي و)
اصالح ) لذا مي توان اميدوار بودآه دو طيف ديگر .از ذهن به نظر مي رسد

نيز در آينده امكان ارائه راه حلخويش را براي  (طلبان و محافظه آاران ميانه رو
 اين راه حل ها شامل دموآراتيك سازي مجالس خبرگان و .تثبيت نظام بيابند

شوراي اسالمي با حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان يا طرح هايي مانند 
 .در آينده مي باشد "شورايرهبر ي" ايجاد

مقصد، در آغاز راه بوددو شكست مهم را مي توان در تاريخ معاصر بنيادگرايي 
آيت هللا  ."نواب صفوي" و اعدام "شيخ فضل هللا"بر دار شدن :شيعه مشاهده آرد

خميني نيز در تاسيس حكومت اسالمي آنها را ناآام گذاشته بود و آن زماني بود آه 
 بر راي مردم تاآيد آرد و نهادهاي مدرن دموآراتيكرا درون ساختار قانون اساسي

بنيادگرايان پس از درگذشت رهبرانقالب، سال ها  .گنجاند "جمهوري اسالمي"
 اما .تالش آردند تا زمينه رسيدن به آرزوي هاي صداله را فراهم آنند

به صحنه، جنبشي عظيم شكل  "نخست وزير امام" درست در لحظه آخر، با ورود
آغازجنبش سبز، پاياني بود بر پروژه بنيادگرايان و ناآامي مجدد ايشان را  .گرفت

) فرياداعتراض بيت آيت هللا خميني بلند شد و اآثر مراجع شيعه .در تاريخ رقم زد
اگر گروهي اليق اتهام .سخن به انتقاد گشودند(حتي محافظه آارترين آن ها

 براندازي باشند، بي شك آن گروه، بنيادگرايان خواهند بود آه قصد
 .را داشته اند "حكومت خلفاي شيعه" و استقرار "جمهوري اسالمي" براندازي

موسوي چارهاي نداشت آه با تمام توان خويش در برابر اين اقدام بنيادگرايان 
موسوي  .مقاومت آند، هرچند هزينهگزافي براي وي يا مردم به همراه داشته باشد

چنين هزينه اي را پرداخت آرد، چرا  "خروج اصالحات از بنبست" آگاهانه براي
 .آه اصالحات تنها راه دفاع از جمهوريت نظام و حفظجمهوري اسالمي بود

 .پروژه بنيادگرايان براي حذف جمهوريت نظام با آغاز جنبش سبز نقش برآب شد
جنبش سبز درهمان آغاز به هدف اصلي اش رسيده بود؛ هرآنچه بعدها بدست 
. آورد و ياخواهد آورد، همهدستآوردهاي مضاعفي براي اين جنبش خواهد بود

 .مقصد، در آغاز راه بود



20 

 1389تيرماه   1

 فاجعه ي انساني در يك قدمي پايتخت 
 

 :سايت خبری ايران
های پايتخت در منطقه کهريزک شهرستان ری در  بهداشتی زباله دفن سنتی و غير

ها و  هکتاری از اين زباله ١٢های گذشته، موجب ايجاد درياچه شيرابه  طول سال
 .ميليون متر مکعب گاز متان در اين منطقه شده است ٢۵٠تجميع 

های صحيح دفن و امحای زباله در  به گزارش رجانيوز، توجه نکردن به شيوه
اصولی سازمان بازيافت شهرداری  مرکز دفن زباله کهريزک و عملکرد غير

های  ويژه در سال تهران بدون توجه به حفظ ايمنی و سالمت مردم اين منطقه به
اخير موجب به خطر افتادن جدی بهداشت عمومی و سالمت محيط شده است، 

طوری که طبق آمار و مستندات موجود، بروز يک فاجعه انسانی در جنوب  به
 .تهران دور از ذهن نيست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها دفن شده است، به دو هزار  های شهری تهران در آن وسعت اين اراضی زباله
طوری که  رسد، به متر هم می ١٠٠های دفن شده بعضًا به  هکتار و ارتفاع زباله

های شيرابه زباله  های مختلف مرکز دفن زباله، شاهد ايجاد حوضچه در بخش
هکتاری  ١٢ها، يک درياچه شيرابه  هستيم که از به هم پيوستن اين حوضچه

بوی نامطبوع اين درياچه در تمام شهر منتشر شده و زندگی . وجود آمده است به
زبان اين منطقه سخت و دشوار کرده است، به طوری که  را بر اهالی و مردم بی

های پوستی و تنفسی و حتی سرطان  بيشتر آنها با انواع و اقسام بيماری
 .کنند پنجه نرم می و دست

های دفن شده در  مکعب گاز متان حاصل از زباله ميليون متر ٢۵٠تجميع 
های گذشته قطعًا زنگ خطر جدی برای سالمت ساکنان منطقه وسيعی از  سال

های فراوان فرمانداری، اداره محيط  اما به رغم پيگيری. جنوب پايتخت است
زيست، شبکه بهداشت و شورای شهر شهرستان ری و حتی استانداری تهران و 

سازمان بازرسی کل کشور، متأسفانه شهرداری تهران به عنوان عامل اصلی 
محيطی هيچ همکاری و مشارکت مؤثر  ها و ايجاد اين فاجعه زيست انگاری سهل

 .برای رفع معضل و مشکل موجود نداشته و ندارد

به نظر من بخش مهمی از جناح راست و بخصوص نيروهای تحت رهبری 
گرفتن تندروها در هراس هستند و تصرف  رو از قدرت اصولگرايان سنتی و ميانه

سنگر دانشگاه آزاد اسالمی را موجب باال رفتن قدرت دولت و نيروهای افراطی 
العاده، توان اين را به  اند که اين افزايش قدرت فوق آنها احتماال نگران. دانند می

افراطيون بدهد که بدون توجه به نظر و نگاه نيروهای سنتی و معتدل اردوگاه 
 . کاران، کار خود را پيش برند و حتی آنها را پااليش و تصفيه کنند محافظه

اهللا عظما نوری همدانی در قم، با وجودی که  توجه کنيد که تهاجم به بيت آيت
دهد که نيروهای افراطی  ايشان يک مرجع دولتی و حکومتی است، نشان می

کنم که  به اين ترتيب فکر می. شناسند ديگر حد و مرزی برای تعرضات خود نمی
های دولت  طلبی جناح راست سنتی و معتدل دارد خود را آماده مهار زدن به فزون

 . کند می
ممکن . اند شعارهای غيربهداشتی عليه رييس مجلس نيز مدتی است باال گرفته

 تر به آقای الريجانی هم کشيده شود؟  است دامنه اين مناقشات به شکل جدی
نژاد  های آقای الريجانی و احمدی نگاری نامه! اين در عمل کشيده شده است

دهد که روسای دو قوه چندان ماليمت و مدارايی  مسبوق به سابقه است و نشان می
های سياسی جديدی ميان نيروهای  به نظر من بايد آماده درگيری. با هم ندارند

کنند با  طبيعتا دولت و نيروهای تندرو سعی می. مختلف جناح راست باشيم
دوقطبی کردن فضا، محوريت جريان را به آقای رفسنجانی بدهند تا بتوانند 

 . اهداف خود را در سايه تخريب آقای رفسنجانی پيش ببرند
تر  داری دارد، صريح از طرف ديگر، آقای الريجانی هم که معموال سعی در ميانه

. گويد از هميشه از دخالت و دريدگی موافقان دولت در قبال مصوبات مجلس می
آيا اين مناقشه پايدار . بندند اند که مجلس را به توپ می تندروها نيز تهديد کرده

 آيند؟ خواهد ماند يا طرفين بعنوان اعضای يک خانواده با هم کنار می
در زمستان . اند اول بگويم که مجلس قبال به توپ بسته شده و آقايان دير رسيده

، مجلس توسط شورای نگهبان و از طريق رد صالحيت گسترده به توپ ٨٢سال 
 .بريم بسته شد و ما همچنان در دوره استبداد صغير به سر می

های مختلف جناح راست مبتنی بر مبانی اساسی و  نظر من، اختالف ميان طيف به
اما تداوم اين اختالف، بستگی به نوع برخورد آقای . در نتيجه بسيار جدی است

قيد و شرط از دولت بکند و مجلس  اگر ايشان مانند قبل حمايت بی. ای دارد خامنه
نژاد حمايت  ها سرپوش بگذارد و ازآقای احمدی را مکلف سازد که روی اختالف

به گمان من، مناقشه ميان مجلس و دولت در . آيد کند، احتماال مجلس کوتاه می
با توجه به پاسخ . گيرد ای پای خود را کنار بکشد، باال می صورتی که آقای خامنه

نژاد، ممکن است اين بار اين شورای نگهبان،  دبير شورای نگهبان به آقای احمدی
 .در کنار مجلس قرار گيرد

مندی از آقای  تری در گله های شفاف گيری آقای رفسنجانی اخيرا موضع
که ايشان مرکز منازعه  با توجه به اين. ای کرده است نژاد و آقای خامنه احمدی

کننده نيز در اين  در دانشگاه آزاد است، امکان دارد که سخنی ويژه و تعيين
 زمينه بگويد؟ 

ای مبنی بر اجازه انتقاد   آقای رفسنجانی هم با توجه به موضع تلويحی آقای خامنه
مواضع اخير ايشان . نژاد وارد اين مباحث شده است محدود از آقای احمدی

نقش . تواند فصل جديدی در توازن قوا ميان نيروهای سياسی ايران ايجاد کند می
ايشان اساسا جلوگيری از يکدست شدن قدرت نزد تندروها و ايجاد اتحاد ميان 

های آقای  ها عليه افراط کاری طرف طلب و بی       نيروهای جناح راست، اصالح
 . نژاد است احمدی
 مهيندخت مصباح: گر مصاحبه
 کيواندخت قهاری: تحريريه
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: فرماندار شهرستان ری در خصوص کهريزک نيز ابراز عقيده می کند
مهمترين خواسته ما مکان يابی و انتقال مرکز دفن زباله به مکانی مناسب «

است، چرا که با اين شرايط، جان مردم در خطر است و هيچ چيز به اندازه 
 «.سالمتی و جان ساکنان و اهالی برای ما اهميت و ارزش ندارد

از سوی ديگر شهرداری تهران تعهداتی داشته که علی رغم «: دهد وی ادامه می
اين همه ايجاد مشکل و مزاحمت برای مردم ری هنوز به آنها عمل نکرده است 

 «.و ما خواستار جامه عمل پوشاندن به تمامی اين تعهدات هستيم
 -١: از مهمترين تعهدات شهرداری تهران می توان به اين موارد اشاره کرد

حدفاصل (قم  -بهسازی مسير جاده تهران -٢احداث پارک بازيافت و نگهداری 
 ٢٠٠با توجه به اينکه تردد روزانه هزار و ) راه باقرشهر تا کهريزک سه

کاميون حمل زباله به اين مسير آسيب جدی وارد کرده و بهسازی آن ضروری 
ايجاد ايستگاه مترو کهريزک از ديگر تعهدات است که شرکت مترو  -٣است 

 ۶خط به  ۴قم از  -افزايش خطوط کمربندی دوم تهران -۴. نسبت به آن اقدام کند
خط از ديگر تعهدات شهرداری تهران است در اين خصوص قرار بر اين بود 

شهرداری تهران با همکاری اداره کل راه و ترابری استان تهران برای اين امر 
ميليارد  ١٠بودجه  ٨٨اقدام کند و شورای شهر نيز در مرحله اول در سال 

هدف . تومانی برای آن را به تصويب رساند، اما اين مبلغ هنوز تأمين نشده است
کاميون حمل  ١٢٠٠قم اين است که  –از افزايش خطوط کمربندی دوم تهران 
کنند، به داخل شهر وارد نشوند و آلودگی  زباله که به صورت روزانه تردد می

 .حاصل از آنها موجب به خطر افتادن سالمتی مردم نشود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گزارش هشدار گونه کارشناسان رسمی دادگستری
در اين زمينه، اداره محيط زيست شهرستان ری از طريق مراجع قضايی 

اکنون در دادگاه  شکايتی را عليه مرکز بازيافت کهريزک مطرح کرد که هم
به دنبال آن به دستور قاضی، کارشناسان . اش مفتوح است کهريزک پرونده

هکتار  ١٨٠رسمی دادگستری وارد عمل شده و پس از بازديد و بررسی حدود 
های مختلف، گزارشی ارائه  از اراضی کهريزک و مراجعه به ادارات و سازمان

مجتمع مورد بحث دارای «: شود هايی از آن اشاره می دادند که در زير به بخش
هزار تن زباله  ٨تا  ۵٠٠هزار و  ٧روز حدود  ساله است و در شبانه ۴۵قدمتی 

اليه  هکتار در شهرستان ری در منتهی ۵٠٠کند که به وسعت هزار و  دريافت می
حجم وسيع  …بعد از شورآباد واقع شده است ٢٣قم، کيلومتر  -جاده قديم تهران

هکتار در قسمت شمال  ١٢ای به وسعت حدود  ها به صورت درياچه از شيرابه
محل مورد ترافع قرار گرفته که عالوه بر بوی شديد ترش هوا باعث آلودگی 

های  شيرابه زباله دارای آالينده… های زيرزمينی در پائين دست شده است آب
گاز متان … های شيميايی خطرناک است آلی و معدنی، غلظت سنگين و آالينده

و انفجارات احتمالی ناشی از گازهای موجود و تخريب ديواره ترانشه محل دفن 
های اسيدی آن به مناطق مسکونی در اثر حوادث  و سرازير شدن شيرابه

غيرمترقبه از قبيل زلزله از ديگر موارد خطرات ناشی از وجود عدم کنترل 
 «…مناسب گازهای متان در منطقه است

علی رغم گذشت بيش از يکسال و نيم از اعالم دعوی محيط زيست عليه 
 .سازمان بازيافت در دادگاه کهريزک تاکنون رای صادر نشده است

از سوی ديگر اجرای کمپوست به صورت روباز موجب پخش و انتشار 
های مختلف در محيط شده و شرايط مناسبی برای زيست و تکثير حشرات  آلودگی

موذی ايجاد کرده است و با توجه به فاصله بسيار کم محل اجرای کمپوست روباز 
های پوستی، ريوی و تنفسی در بين  با مناطق مسکونی، شاهد شيوع بيماری

 .ساکنان هستيم
دهد که با توجه به دفن گسترده و  ها، تصاوير و مستندات، نشان می عکس

ها  اکنون امکان گسترش محل دفن زباله های اخير، هم ها در سال غيراصولی زباله
در کهريزک وجود ندارد چرا که منطقه دفن آنقدر گسترش يافته که احتمال تجاوز 

 .آن به امالک انحصاری ارتش وجود دارد
کاری به سازمان بازيافت شهرداری  همچنين اراضی منابع طبيعی که برای جنگل

اين اراضی طبق . تهران تحويل داده شده بود، در معرض تهديد جدی قرار دارد
به سازمان  ١٣٧٩مصوبه شورای عالی بهداشت استانداری تهران در سال 

 .کاری در آن اجرا شود بازيافت تحويل داده شد تا عمليات جنگل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جان مردم در خطر است: فرماندار شهرستان ری
ها  متاسفانه در طول اين سال«: جعفر فرجی فرماندار ری در اين زمينه می گويد

انتقال زباله . شهرستان ری محل سرريز معضالت و مشکالت تهران بوده است
ميليون متر مکعب فاضالب تهران، انتقال  ٣۵٠های کالنشهر تهران، ورود 

صنايع آالينده تهران، انتقال زندان هايی نظير زندان قصر، انتقال اراذل و اوباش 
 «.از آن جمله است. …تهران، انتقال اموات پايتخت، انتقال مجانين تهران و

شهرداری تهران در حالی که شعار لزوم رسيدگی به جنوب «: وی ادامه می دهد
تهران بيش از شمال آن را سر می دهد اما در عمل جنوب تهران را به سطل زباله 
بزرگ پايتخت تبديل کرده است و عالوه بر زباله های پايتخت، تمام مشکالت خود 

 «.را نيز بر دوش مردم شهرستان ری بار می کند
به عنوان مثال با انتقال پادگان قلعه مرغی قرار است پارکی در «: افزايد فرجی می

تهران ايجاد شود که اقدامی بسيار قابل تقدير است اما در عوض شهرداری تهران 
ترين زمين های کشاورزی شهرستان  يکی از بهترين مناطق توريستی و مرغوب

در منطقه پروازی ری را خريداری و به هوا ناجا برای انتقال پادگان قلعه مرغی 
 «.واگذار کرده است
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ها و شهرداری است را تذکر داده برای اين مورد  های دستگاه مربوط به نارسايی
 .قضايی تشکيل شده است  پرونده

های  وی در پاسخ به اين پرسش که چرا شهرداری تهران وعده بازيافت زباله
منطقه کهريزک را به مردم اين منطقه داده بود ولی اين کار را به انجام نرسانده 

کند که به دنبال بازيافت  شهرداری ادعا می: گويد است، با تأييد اين مطلب می
 .ها است اما از نظر ما اين ادعايشان به طور کامل عملی نشده است زباله

 هزار تن زباله تهران در کهريزک ٨دفن روزانه 
هزار  ٨روزانه بيش از «: گويد در اين خصوص يک مقام آگاه به خبرنگار ما می

شود که نتيجه آن تهديد  تن زباله کالن شهر تهران در اين منطقه تخليه و دفن می
های آب زيرزمينی و محيط زيست و  جدی بهداشت منطقه، آلودگی شديد سفره

 «.آثار زيانبار بر سالمت اهالی است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پس از ارائه گزارش سازمان بازرسی کل کشور، اين سازمان «: افزايد وی می
در نامه ای از شهرداری تهران خواست تا شرحی از آخرين اقدامات صورت 

گرفته درباره اجرای پيشنهادهای مطرح شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور 
به اين سازمان ارسال کند و ما نيز از شورای اسالمی کهريزک خواستيم تا 

مقدمات تشکيل جلسه مشترک با معاونت خدمات شهری شهرداری تهران را در 
باره فراهم کند اما متأسفانه مسئوالن و مديران شهری تهران کمترين  همين

 «.اند همکاری را با ما و سازمان بازرسی کل کشور داشته
خطاب به  ٣١/۶/٨٨شهرداری کهريزک در نامه مورخ «: دهد وی ادامه می

سازمان بازرسی کل کشور اعالم کرد که هيچ اقدامی از سوی مسئوالن سازمان 
بازيافت شهرداری تهران به منظور حسن جريان امور و رفع ايرادات موجود 

هزار  ٨شهر تهران که روزانه بالغ بر  های توليدی کالن انجام نشده است و زباله
 «.شود تن است همچنان در اين منطقه تخليه و دفن می

 شهرداری به تعهدات خود عمل کند
، رئيس وقت شورای اسالمی ٢۵٠١/۶٢١و در نامه شماره  ١١/٨/٨٨در تاريخ 

ای به دکتر حمزه شکيب رئيس کميسيون توسعه و عمران  شهر کهريزک در نامه
شورای شهر تهران، مسائلی را درباره معضالت مرکز دفن زباله کهريزک 

 .مطرح کرد
مهندس مهدی چمران رئيس شورای اسالمی شهر «: گويد باره می شکيب در اين

باره تشکيل و اقدامات الزم و  های مرتبط در اين تهران دستور دارد تا کميسيون
ای به  شورای شهر کهريزک در نامه  اما چندی پيش رئيس. مؤثر را انجام دهند

باره انجام  ای در اين سال است که هيچ جلسه و مکاتبه ٢اينجانب عنوان کرد که 
 «.نشده است

های صورت  های انجام شده و کارشناسی با توجه به بررسی«: دهد وی ادامه می
گرفته، منطقه دفن زباله کهريزک وضعيت مناسبی ندارد و شهرداری تهران بايد 
برای اصالح امور و خروج از وضعيت نامناسب فعلی اقدامات اساسی انجام دهد 

های  البته نهادها و سازمان .و به وظايف ذاتی و تعهدات قانونی خود عمل کند
ديگر نيز بايد در اين زمينه همراه شوند و مشارکت کنند چرا که با همکاری همه 

 «.توان به حل مشکالت موجود اميدوار بود جانبه و بين دستگاهی می
 مجبور به شکايت شديم

در : گويد پور رئيس اداره محيط زيست شهرستان ری می محمود رضا سعيد
خصوص عملکرد زيست محيطی مرکز دفن زباله کهريزک پيگيری های زيادی 

گيری مجبور شديم از طريق مراجع قضايی شکايتی  داشتيم که به علت عدم نتيجه
 .را عليه مرکز بازيافت کهريزک مطرح کنيم

های  هزار کيلومتری شهر ری و قدمت حوزه ٢وی ضمن اشاره به وسعت 
متأسفانه افزايش : افزايد مختلف صنعتی بويژه بخش صنايع نفتی در شهرستان می

 های غيرمجاز با اثرات سوء و مخرب بسيار دردسر ساز  رشد قارچ گونه کارگاه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 واکنش سازمان بازرسی کل کشور
معضالت زيست محيطی ايجاد شده توسط مرکز بازيافت به حدی است که چندی 

باره آغاز کرد  ای را در اين های گسترده پيش سازمان بازرسی کل کشور بررسی
که نتيجه آن، نامه ای از سوی معاونت نظارت و بازرسی امور سياسی و قضايی 

برگ گزارش کامل از  ٩سازمان بازرسی کل کشور به استاندار تهران بود که 
 .اين معضل زيست محيطی نيز به آن پيوست شده بود

مهدی اميری، معاون نظارت و بازرسی امور سياسی و قضايی سازمان بازرسی 
نظر به «: کل کشور در گزارشی خطاب به تمدن، استاندار تهران نوشته است

که اطالعات واصله به اين سازمان درخصوص عملکرد مرکز دفن زباله  اين
ای از  کهريزک شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است لذا به پيوست نسخه

تهديد بهداشت  :اهم مفاد گزارش عبارت است از. گردد گزارش مربوط ارسال می
-های سمی ناشی از آن  ای از شيرابه ها و تشکيل درياچه منطقه به علت دفن زباله

آلودگی شديد زيست  -های زيرزمينی ناشی از نشت شيرابه آلودگی شديد آب
 «.محيطی و آثار زيانبار آن بر سالمت اهالی

در پايان گزارش، به منظور حسن جريان امور و «: در ادامه اين نامه آمده است
انجام مطالعات : رفع ايرادات پيشنهادهايی مطرح که مهمترين آن عبارت است از

الزم و برآورد دقيق هزينه و امکانات مورد نياز شهرداری تهران برای انتقال 
ايجاد يک منطقه  –ای ديگر  مکان دفن زباله فعلی از ناحيه کهريزک به منطقه

خودداری از صدور مجوزهای ساخت و ساز  –امن حايل در اطراف مرکز دفن 
در اطراف منطقه دفن زباله و اقدام جهت تصفيه و امحای درياچه شيرابه در 

 «.مرکز دفن
 ها را جايی غير از کهريزک دفن کنند زباله

زاده رئيس سازمان حفاظت محيط زيست نيز از سيکل معيوب  محمد جواد محمدی
ادعای : گويد آوری زباله تا مرحله بازيافت ابراز نگرانی کرده و می جمع

ها در محل جمع آوری زباله واقع در کهريزک  شهرداری برای بازيافت زباله
 .عملی نشده است

ها  ها اصالح و بازيافت زباله اگر تفکيک زباله از مبدأ و نحوه جمع آوری زباله
ماند که بعد نيازمند دفن آن باشيم، اما از آنجايی که  ای نمی نيز عملی شود، زباله

هايی در اين خصوص  اين سيکل معيوب موجود در حال انجام است، نگرانی
 .داريم

هايی برای تعيين نقاط ديگری برای دفن زباله  که از قبل بررسی وی با بيان اين
های اخير ما اصرار بر بازيافت و  پيگيری: کند انجام شده بود، تصريح می

شود با سوزاندن زباله، انرژی توليد کرد  خصوصًا توليد انرژی است چرا که می
 .که اميدواريم اين کار به نتيجه برسد

ها در  هکتاری که از شيرابه زباله ١٢ای  زاده با اشاره به تشکيل درياچه محمدی
همان منطقه و مجاورت مناطق مسکونی و صنعتی به وجود آمده است، خاطر 

ها عالوه برداشتن گاز مضر متان و خطرات ديگر، به  شيرابه زباله: کند نشان می
ها  رساند و درياچه ای هم که االن از شيرابه زباله آبهای زيرزمينی هم آسيب می

طرحی . ها سال پيش است شکل گرفته است نتيجه تخليه زباله و انباشت آن از ده
المللی بررسی کرده بودند که با تخليه گاز متان و  را از قبل توسط مجامع بين

تبديل اين شيرابه آسيب آن را به حداقل برسانند که مجری اين طرح نيز 
 .شهرداری است، اما شهرداری به اين وظيفه خود به خوبی عمل نکرده است

که پيشنهاد ما به شهرداری  رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با تأکيد بر اين
ها  اگر بخواهيم دفن زباله: دارد دفن زباله نبوده بلکه بازيافت آن است، اظهار می

يابی جديدی انجام شود؛ هر چند تأکيد ما بر بازيافت است  را ادامه دهيم، بايد مکان
سازمان . ای بماند قطعًا بايد در جای ديگری دفن شود ولی اگر بخشی از زباله

 حفاظت محيط زيست بر محل دفن زباله کهريزک نظارت دارد و مواردی را که 
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. فعاليت صنعت نفت در کشور می گذرد، هنوز هم بنزين از خارج وارد می شود
به جای حل اين مشکل، جمهوری اسالمی در فکر تهيۀ سوخت هسته ای برای 

 .راکتوری است که هنوز آغاز به کار نکرده است
افزون بر آن، برای توليد برق در کشور، بر اساس برآوردهای خود نظام 

. درصد است ٧۵و سهم گاز  ١٠جمهوری اسالمی، سهم نيروگاه های هسته ای 
اما با ادامۀ تنش با جامعه جهانی، امکان سرمايه گذاری کالن در بخش گاز از 

يعنی نظام، برای دستيابی به منبعی که در بهترين حالت قرار . ميان رفته است
برای . درصدی را قربانی کرده است ٧۵است ده درصد برق را توليد کند، منبع 

نيازهای سوختی کشور، صنايع نفت و گاز بسيار آسان تر و مفيدتر از صنايع 
اگر واقعا جمهوری اسالمی در پی تامين سوخت برای کشور بود، به  .اتمی اند

منابع نفت و گاز اولويت می بخشيد و مثال دست کم توانش توليد نفت را به سطح 
اين رويه نشان می دهد که انتظار جمهوری اسالمی از . پيش از انقالب می رساند

  .صنعت اتمی، فراتر از تهيه منبع انرژی است
جمهوری اسالمی . خود کفايی صنعت اتمی در ايران شعاری دورغين است

مدعی است که گويا با غنی سازی اورانيوم، چرخه توليد را در اختيار خواهد 
چنين ادعايی شدنی . گرفت و کشور به لحاظ سوخت هسته ای خود کفا خواهد شد

نيست چرا که منابع اورانيوم ايران هرگز برای غنی سازی و تهيه سوخت انرژی 
  !هسته ای کافی نيستند

بنابر برآوردهايی مندرج در وبسايت آژانس بين المللی انرژی اتمی سنگ 
البته برخی . تن است ٣٠٠٠اورانيوم موجود و محرز در معادن ايران در حدود 

از نهادهای رسمی جمهوری اسالمی ذخاير ايران را بسيار بيشتر از اين برآورد 
تن با در نظرداشت ذخاير محتمل و  ٣٠٠٠٠ -٢٠٠٠٠حتی بين (می کنند 
اما حتی با گرفتن دست باال بايد گفت که با توجه به برنامه اعالم شده ). نامحرز

نيروگاه اتمی جديد با ظرفيت توليدی کارخانه  ٢٠نظام برای ايجاد دست کم 
، ذخاير اورانيوم کشور پس از چند سال به پايان )تن در سال ٢٠٠(بوشهر 

  .خواهند رسيد
نتيجۀ اين که با توجه به منابع محدود اورانيوم در کشور، حتی با خوشبينانه ترين 

برآورد ها، سرسختان جمهوری اسالمی در مدتی کمتر از ده سال مجبور به 
واردات اورانيوم از خارج خواهند بود و اين نقطۀ مقابل شعارها و تبليغات آن ها 

با ادامه اين سياست، ايران، به . ای است در زمينه خودکفائی در تهيه سوخت هسته
  .جای استقالل و خودکفايی، وابسته تر خواهد شد

برای دست يابی به فنآوری اتمی و استفاده مسالمت آميز از آن، جمهوری اسالمی 
سرسختان بر سر قدرت و رسانه های . نيازی به فعاليت های پنهانی نداشته است

رسمی جمهوری اسالمی چنين عنوان می کنند که قدرت های غربی و به ويژه 
آمريکا و اروپا به داليل استعماری مخالف پيشرفت کشورهای جهان سوم و به 
ويژه اسالمی هستند و به همين اعتبار در پی محروم کردن ايران از دستيابی و 

اما در همين مدتی که جمهوری اسالمی پنهانی . بهره مندی از انرژی اتمی هستند
در پی دستيابی به فنآوری اتمی بود، بسياری از کشورهای جهان سوم و اسالمی، 

چون ابوظبی به سادگی پيشرفته ترين راکتور اتمی را خريدند و از آن بهره مند 
گذشته از آن که آيا صنايع اتمی واقعا به کار ايران می آيند يا نه، بايد . شدند

دانست که جمهوری اسالمی به راحتی می توانست بدون تنش با جامعه جهانی و 
  .با کمترين هزينه به انرژی اتمی برای اهداف صلح آميز دست يابد

هيچ کشور، حکومت و زمامداری در غرب يا سازمان بين المللی نيست که 
مثال آن . مخالف دستيابی و بهره مندی صلح آميز ايران از انرژی اتمی باشد

به جمهوری اسالمی است برای راه  ١٣٨۴پيشنهاد اتحاديه اروپا در تابستان 
رد اين پيشنهاد از سوی . اندازی سوخت اتمی و همکاری در مورد نفت و گاز

 .جمهوری اسالمی باورنکردنی و در مورد نيت واقعی نظام شک برانگيز بود
، جمهوری اسالمی اعالم کرد که برای ١٣٨٨در پاييز : اين تنها نمونه نبود

. درصدی نياز دارد ٢٠جايگزينی سوخت راکتور پژوهشی خود به اورانيوم 
و آژانس انرژی اتمی در نشستی به نمايندگان  ١+۵مذاکره کنندگان گروه 

جمهوری اسالمی در روز پنجشنبه نهم مهرماه در ژنو سويس، پيشنهاد کردند که 
درصدی خود را برای غنی سازی تا  ٣درصد از ذخيره اورانيوم  ٨٠ايران 
درصد تحويل روسيه دهد و سپس روسيه آن را برای تبديل به سوخت  ٢٠سطح 

به فرانسه بفرستد و سرانجام آن را همچون سوخت مناسب برای توليد راديو 
. ايزوتوپ پنج راکتور پژوهشی پزشکی تهران با تضمين آژانس تحويل بگيرد

اما پس . پس طرفين غربی مشکلی نداشتند که سوخت تمی به ايران تحويل دهند
 از مدتی جمهوری اسالمی زير تعهد خود زد؟

جمهوری اسالمی، به ويژه پس از روی کارآمدن سرسختان سپاه و محمود 
احمدی نژاد پيشنهادهای جامعه جهانی را برای به راه اندازی فنآوری هسته ای و 
استفاده صلح آميز از آن را يک به يک رد می کرد و در همان حال فعاليـت های 

 پنهان کاری در مورد سياست غنی سازی اورانيوم . پنهانی خود را ادامه می داد

های الزم کارشناسی و در نظر نداشتن مبحث مهم آمايش  عدم بررسی. شده است
های سال است که صنعت و صنايع  سرزمين، محيط زيست و توسعه پايدار سال

 .های غيرمجاز کرده است آالينده شهری را ميزبان فعاليت
ها هم پيگيری های الزم صورت گرفت  در بحث بازيافت زباله: کند وی تأکيد می

لکن مجبور شديم از طريق مراجع قضايی شکايتی را عليه مرکز بازيافت 
مفتوح و تاکنون   اکنون در دادگاه کهريزک پرونده کهريزک مطرح کنيم که هم

 .رای صادر نشده است
هزار تن زباله به  ٨اين کارشناس محيط زيست با بيان اينکه انتقال روزانه ب 

با کار دقيق : افزايد کند،می کهريزک بشدت منابع آب، خاک و هوا را تهديد می
کارشناسی مکان ديگری برای دفن زباله در نظر گرفته شده است که سازمان 

 .بازيافت به خاطر هزينه حمل آن تمايل به انتقال ندارد
رئيس اداره محيط زيست به برخی از مجوزها با عنوان انبار و سيلو اشاره و 

شود و به خاطر  های آالينده جايگزين می به نام انبار و سيلو کارگاه: اظهار کرد
شوند که در واقع  کنند برای خود حق و حقوقی قائل می عوارضی که پرداخت می

 .رسد اين روش نوعی عبور از قوانين و مقررات محيط زيست است به نظر می
 

 هشدار مقامات بهداشتی شهرستان
های  های زيرزمينی و زمين ها به آب های حاصل از دفن زباله نفوذ شيرابه

 .کشاورزی، خطرهای جدی را متوجه مردم منطقه و حتی پايتخت کرده است
: مديرشبکه بهداشت و درمان شهرستان ری در نامه ای اينطور آورده است

تداوم وضعيت موجود به داليل متعدد همچون نشت شيرابه زباله، وضعيت «
خودبخودی، تردد   های بيمارستانی، دفع غالبًا غيراصولی، دود ناشی از آتش زباله

های انتقال زباله در شرايط کامًال غيربهداشتی، عدم رعايت حريم حداقل  کاميون
موجبات تهديد عليه بهداشت  …فاصله مجاز اين محل از مناطق مسکونی و
که  عالوه بر آن با توجه به اين. عمومی ساکنين منطقه را فراهم نموده است

باشد، طرح  محيطی می معضالت حاکم بر اين مرکز بيشتر دارای تبعات زيست
آوری و انتقال آن، از طريق سازمان  شکايت از اين مجموعه به منظور جمع

 «.زيست در دادگاه عمومی بخش کهريزک صورت گرفته است محيط
 

 سرنوشت اتمي ايران را از دست حاكمان 
 !مستبد جمهوري اسالمي رها كنيد
 نامه سرگشاده به ملت ايران

جمشيد اسدی، مهران براتی، بهروز بيات، دکتر اميرحسين گنج 
 بخش، مهران مصطفوی

سياست نابخردانه و تنش افروز حاکمان کنونی جمهوری اسالمی در ! هم ميهنان
زمينه پرونده هسته ای برانگيزنده چهارمين قعطنامه شورای امنيت سازمان ملل 

اياالت متحده آمريکا و چند کشور . و مجازات های تازه تری عليه کشور مان شد
ما نگران  .بزرگ اروپايی اعالم کرده اند که در پی مجازات های بيشتری هستند
اجازه . حقوق ملی و باز شدن راه برای دخالت قدرت های خارجی در کشوريم

ندهيد که سرسختان نظام برای تداوم حکومت رانت خوار و مستبد خود حقوق 
در هر مقام و موقعيتی که هستيد خواستار توقف . ملی ايران را به بازی گيرند

 ! سياست هسته ای حاکمان شويد
ما به داليل زير سياست اتمی جمهوری اسالمی را ضد حقوق و منافع ملی می 
دانيم و از همين رو در مورد پيآمدهای بسيار ناگوارتر از پيش برای ايران و 

 .آينده هشدار می دهيم
با توجه به منابع بزرگ نفت و گاز و . سوخت اتمی برای ايران ضروری نيست

نيز سرچشمه های سوخت پاک چون آب و باد و خورشيد، ايران نياز ويژه ای به 
با کاستن از مصرف بی رويه انرژی، بهره گيری بهينه . انرژی هسته ای ندارد

از منابع نفت و به ويژه گاز و سرمايه گذاری در منابع انرژی بدون کربن مانند 
خورشيد و باد و آب، نيازهای سوختی ايران تا سال های دراز تامين خواهند شد 

 .و هيچ فعاليتی در کشور، چه در خانه و چه در کارخانه، از پا نخواهد ماند
شوربختانه اما، درپی تنش افروزی های بيهوده جناح سرسخت حاکميت و به 

ويژه محمود احمدی نژاد صنايع نفت و گاز ما هم با مشکل جذب سرمايه مالی و 
فنآوری و انسانی برای به راه اندازی و بازسازی روبرو شده اند، تا چه رسد به 

  !انرژی های نو
با ادامه چنين تنش . امروز توليد نفت در ايران کمتر از توليد پيش از انقالب است

افروزی های بی سرانجامی با جهانيان، حتی به گواهی نهادهای رسمی خود 
رژيم، کشور ما که بر بزرگ ترين منابع نفت و گاز جهان نشسته است، در چند 

 پس از صد سال که از . سال آينده نيازمند واردات همين دو سوخت خواهد بود



24 

 1389تيرماه   1

سازی بر افکار و احساسات ميهن پرستانه ايرانيان تاثير گذارد  اندازه مسئله غنی
  .و شهروندانی را فراتر از طرفداران سنتی خود بسيج کند

اما اين سياست چگونه می تواند در سمت و سوی منافع ملی باشد، در حالی که به 
دور از آگاهی مردم و مشارکت ايشان پاگرفته و به جلو برده شده است؟ حتی به 

جرات می توان گفت که قدرت های خارجی بيش از ايرانيان در مورد پرونده 
حاکمان تا کنون کوچکترين گزارشی در باره چرايی . هسته ای ايران آگاهی دارند

و چگونگی اجرای سياست اتمی به ملت ايران نداده اند و هزينه های بسيار 
  .هنگفت اين سياست از چشم مردم ايران پوشيده مانده است

المللی اتمی  از آن گذشته، سرسختان حاکميت با دروغ های بی شمار به آژانس بين
و ديگر نهادهای بين المللی و تنش افروزی های دشمن تراش، نه تنها کشور را 
در صحنه سياسی بين الملی به انزوا کشانده اند، بلکه در زمينه اقتصادی نيز با 

ها از سوی ديگر باعث  ها از يک سو و از دست دادن فرصت برانگيختن تحريم
تازه، خطر حمله نظامی به ايران بار ديگر افزايش . گسترش فقر و فالکت شده اند

 .يافته است
از همين اين ها گذشته، اگر نظام جمهوری اسالمی موفق به ساختن بمب اتمی 
شود، مسابقۀ تسليحاتی ويرانگری در خاورميانه به راه می افتد که در پی آن 

ايران نه تنها از سوی غرب و اسرائيل، بلکه از جانب همۀ همسايگان و 
روشن است که چنين . کشورهای منطقه مثابه خطر اصلی تلقی خواهد شد

پيآمدهايی در سمت و سوی منافع ملی و پيشرفت ايران نيستند و بلکه ضد و 
اما پرسش اين جاست که مستبدان حاکم چه هدفی دارند که فايده اش . خالف آنند

 از هزينه به خطر انداختن کشور باالتر است؟
جمهوری اسالمی ادعا می کند که صنعت اتمی . صنعت اتمی، صنعت مادر نيست

مادر صنايع سوخت و آينده ساز است و غنی سازی اورانيوم هم مهم ترين و بلکه 
بنيادی ترين فعاليت چرخه اتمی است و نتيجه می گيرد که پس برای توسعه و 

پيشرفت کشور می بايستی به هر قيمتی به فنآوری هسته ای و به ويژه غنی 
البته ما ايرانيان حق و بلکه وظيفه داريم که تا سر حد . سازی اورانيوم دست يافت

اما در پرتو چنين حق و وظيفه ای، . امکان در تکنولوژی هسته ای پيشرفت کنيم
 .می بايستی چند نکته را به ياد داشت

بر اساس . نخست اين که فنآوری هسته ای نه صنعت مادر است و نه آينده ساز
گزارش های قابل اتکا، مهم ترين فنآوری های سوختی برآمده از انرژی 

 .خورشيدی اند، که کشور ما از آن فراوان در اختيار دارد
ای درگرو غنی سازی اورانيوم نيست کمااينکه در  دوم اين که توليد انرژی هسته

کنند،  ای برای توليد انرژی استفاده می ها کشوری که از سوخت هسته ميان ده
چرا که در صنعت اتمی، همچون . سازی دارند شماری توانايی غنی تعداد انگشت

هر صنعت ديگری، توليد تنها در صورتی سودآور است که به صورت انبوه 
صورت بگيرد و از اين رو اگر شمار نيروگاه های يک کشور قابل مالحظه 

نکته اين جاست که اورانيوم کاربرد دوگانه نظامی و . نباشند، توليد سود ده نيست
همين باعث نگرانی . غيرنظامی دارد و با غنای باال می تواند به کار بمب آيد

اگر جمهوری اسالمی در پی استفاده صلح آميز از : جامعه جهانی شده است
انرژی اتمی است چرا همانند بسياری از ديگر کشورها اورانيوم با غنای مناسب 

سوخت را وارد نمی کند؟ به ويژه آن که جامعه جهانی بارها در مورد تحويل 
 .چنين اورانيمی به ايران تعهد داده است

تاکيد رژيم بر اينکه فنآوری هسته ای برای تهيۀ برق صنعت مادر و آينده ساز 
است درست نيست و برعکس ديگر کاربردهای فنآوری هسته ای در صنعت، 

پزشکی، کشاورزی، آبشناسی و آينده بهتری دارند و جامعه جهانی هم با به 
بايد دانست که حساب دانش هسته ای از . کارگيری آن ها در ايران مخالفتی ندارد

همانگونه که حساب دانش شيمی از سالح های شيميايی . بمب اتمی جداست
 .جداست يا آهنگری از شمشير

پرسش اين جاست که چرا برای جمهوری اسالمی غنی سازی اورانيوم با درجه 
 باال از ديگر فنآوری های از پيشرفته هسته ای مهم تر است؟

می دانيم که کاربرد هرگونه . امکان فاجعه اتمی غير قابل جبران در اثر زلزه
. فنآوری می تواند با سوانح همراه باشد اّما معموأل سوانح هسته ای فاجعه بارند
نشت راديواکتيويته کارخانه چرنوبيل در شوروی پيشين با بيش از يک هزار 

. کيلومتر فاصله به ما رسيد و کشتزارهای ما را در آذربايجان و گيالن آلوده کرد
 حاال اگر نيروگاه اتمی در دورن مرزهای کشور فروشکند، چه خواهد شد؟ 

در نتيجه اگر در اثر تکانه . بايد به ياد داشت که ايران کشوری زلزله خيز است
ای کارخانه ای اتمی در ايران فروپاشد و راديواکتيو آن در فضا آزاد شود فاجعه 

البته چنين خطراتی قابل کنترل و پيشگيری . ای بزرگ به دنبال خواهد داشت
شوربختانه اما، در شرايط کنونی ايران بيم آن می رود که در زمينه اتمی، . است

همچون بسياری از ديگر طرح های بزرگ ساختمانی، ساختمان نيروگاه های 
 جديد بدون رقابت و در نظرداشت کارشناسی به شرکت های رانت خوار بدون 

کارخانه غنی سازی نطنز . که با کمک از پاکستان آغازيد، به همان جا تمام نشد
در مورد نيروگاه . افشا شد به طور پنهانی توسعه يافته بود ٢٠٠٢که در سال 

همه اين . اراک هم به آژانس بين المللی انرژی اتمی گزارش کاملی داده نشده بود
با جامعه جهانی برای  ٢٠٠٩ها کم بود که در گرماگرم گفتگو های ژنو در پاييز 

اعتماد سازی، کارخانه غنی سازی اورانيوم فردو در نزديکی قم هم که به طور 
 .مخفی ساخته می شد، افشا شد

جامعه جهانی می پرسد که اگر جمهوری اسالمی در قصد و آهنگ نظامی نبود، 
چه نيازی برای اين همه پنهان کاری داشت؟ اگر هدف استفاده صلح آميز از 

سوخت اتمی بود که اين مورد پذيرش و پشتيبانی جامعه جهانی و نيز سازمان 
ملل متحد است، پس چه نيازی بود که جمهوری اسالمی فعاليت های اتمی خود 
را سال ها مخفی نگه دارد يا پيشنهاد جامعه جهانی را در مورد تحويل پيشرفته 
ترين فنآوری در ازای تعليق غنی سازی اورانيوم نپذيرد؟ در نبود پاسخ روشن 
بدين پرسش ها گمان قوی بر آن است هدف جمهوری اسالمی فراتر از استفاده 

صلح آميز از صنعت اتمی و دست کم در راستای دستيابی به توانش سالح اتمی 
 .است

آيا فعاليت های . فعاليت های هسته ای جمهوری اسالمی توجيه اقتصادی ندارند
هسته ای جمهوری اسالمی توجيه و صرفه اقتصادی دارند؟ پاسخ به روشنی 

  .منفی است
فنآوری هسته ای برای تهيۀ برق عمومأ و غنی سازی اورانيم خصوصأ در بر 

ارزش انرژی . گيرندۀ سود اقتصادی برای ايران نيستند و توجيه منطقی ندارند
ذخاير گاز آن است و  %٠.٠٩زائی ذخاير اورانيوم ايران در بهترين حالت تنها 

 .حتی نسبت به ظرفيت برق آبی نيز بسيار کوچک است
هزينه توليد کيک زرد در ايران نيز سه برابر قيمت خريد نوع مرغوب آن در 

دالر  ٢۵بهای پودر اورانيوم در بازار های جهانی در حدود . بازار جهانی است
 ٨٠تا  ۶٠برای هر کيلو است، در حالی که هزينه توليد آن در ايران را ميان 

چرا حکومت سرسخت حاضر به خريد . دالر برای هر کيلو برآورد می کنند
کيک اورانيوم ارزان از بازار آزاد جهانی نشد و به بهانه استقالل در در پی توليد 

 آن به چند برابر بهای بازار آزاد است؟
سال سرمايه  ٣٠سرانجام در مورد خود نيروگاه های هسته ای هم بايد دانست که 

گذاری بدون بهره برداری از نيروگاه بوشهر که تاکنون بيشتر هزينه بر بوده 
از آن گذشته بايد پرسيد که جمهوری اسالمی برای تامين . است تا فايده رسان

ميليارد دالر در پی چه  ١٨٠ -١۴٠نيروگاه به بهای کنونی  ٢٠مالی ساختن 
 سياستی است و کدام ثروت ملی را به حراج خواهد گذارد؟ 

پرسش اين جاست که چرا جمهوری اسالمی برای تهيه نيازهای خود، به جای 
گزينه بازار جهانی و بهای ارزان تر، به سراغ داد و ستد های پنهانی و قيمت 

 های گران تر رفته است؟
از همان . فعاليت اتمی جمهوری اسالمی نشانه های نظامی گری داشته است

آغاز، نه يک نهاد اقتصادی يا صنعتی، بلکه نهاد نظامی سپاه پاسداران، مدير و 
، ١٣۶۴از سال . بازيگر اصلی فعاليت هسته ای در جمهوری اسالمی بوده است

سپاه پاسداران تقاضای بودجه برای فعاليت هسته ای داشته و تا کنون هم نقش 
هنوز هم سازمان های وابسته و يا . اصلی را در اين زمينه به عهده گرفته است

پيوسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی، مطالعات ژئوفيزيکی برای تعيين محل 
 .ساختمان نيروگاه های هسته ای بر عهده دارند

از آن گذشته، نشانه هايی از فعاليت های اتمی جمهوری اسالمی به دست آمده، 
اشاره کنيم که سالح اتمی . که مستقيم و غيرمستقيم با سالح اتمی مربوط بوده اند

يا (سوخت مانند اورانيوم غنی شده با درجه باال : به سه عامل بستگی دارد
 .، بمب با کالهک و وسيله ای جابجايی)پلوتونيوم که البته دو ماده متفاوت هستند
، کارخانه مخفی ١٣٨٨در پاييز . از نشانه های مربوط به سوخت بيآغازيم

حدود سه –ديگری در در دل کوه نزديک قم کشف شد که تنها ظرفيت شمار کمی 
نکته اين جاست که اين شمار کم سانتريفوژ برای غنی . سانتريفوژ دارد –هزار

کردن اورانيم الزم برای نيروگاه بوشهر کافی نيست، اما برای تهيه اورانيم غنی 
 .شده در سطح باال برای سالح اتمی کافی است

در مورد وسيله جابجايی سالح اتمی هم جمهوری اسالمی موشک های دورپيمای 
 ٢٠٠۴اکتبر  ٢٠در تاريخ . کيلومتر در اختيار دارد ١٣٠٠با برد  ٣شهاب 

را آزمايش کرد که دو  ٣جمهوری اسالمی نوع دقيق تری از موشک شهاب 
  .هزار کيلومتر برد دارد و می تواند اسرائيل را هدف قرار دهد

در مورد کالهک هم بايد گفت که آژانس اتمی در ايران نشانه هايی يافته است که 
می تواند مربوط به توليد فلز اورانيوم باشد که از جمله به کار جاسازی در 

 .کالهک می آيد
جمهوری . سياست اتمی جمهوری اسالمی در سمت و سوی منافع ملی نيست

 های تبليغاتی خود به اسم منافع ملی نتوانست به  اسالمی در هيچ يک از برنامه
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 محكوميت اعمال خالف اسراييل را لوث نكنيد
 محمد برقعی

 
 
 
 
 

 :گويا نيوز
طلبانه حمايت از فلسطينيان  شان فرصت ای از ايرانيان در اثر آن که حکومت پاره

است در حمايت  دادهای خود قرار داده بخشيدن به بی ای برای مشروعيت را بهانه
کردن اين جنايت  از مردم فلسطين چنان جانب احتياط را دارند که حتی در محکوم

سنگ با اسراييل بايد محکوم  راه و هم آشکار هم بر آن هستند که فلسطين هم
خشم مردم ما از حکومت خودمان عينکی شده بر ديدگان در نگاه به مساله ... شود

 فلسطين و اسراييل
دوستانی که از سر  های صلح حمله وحشيانه نظاميان اسراييل به کاروان کشتی

رفتند از سوی  انسانيت به همدلی و ياری مردم محروم و ستمديده فلسطين می
ای از ايرانيان در اثر آن که حکومتشان  بيشتر جهانيان محکوم شده است اما پاره

ای برای مشروعيت بخشيدن به  طلبانه حمايت از فلسطينيان را بهانه فرصت
بيدادهای خود قرار داده است در حمايت از مردم فلسطين چنان جانب احتياط را 

دارند که حتی در محکوم کردن اين جنايت آشکار هم بر آن هستند که فلسطين 
از آن جمله آقای فرخ نگهدار . همراه و هم سنگ با اسراييل بايد محکوم شود

نفر از روشنفکران ايرانی در محکوميت اين  ٧۵ای را که توسط  است که اعالميه
زده، احساساتی  عمل صادر شده را سخت مورد نکوهش قرار داده و آن را شتاب
اند که زبان  و گفته. و بنيادگرايانه خوانده و نبود آن را بهتر از بود آن دانسته است

اعالميه تند است، که ظاهرا اشاره به اين دارند که در آن گفته شده حکومت 
اند ما  اند که مدعی شده اسراييل سرشت اشغالگر دارد و بعد هم تا بدانجا رفته

 !امضاء کنندگان اين بيانيه خواستار نابودی اسراييل هستيم
از آنجا که اين خطا نه از سوی يک نفر و نه در يک مورد خاص است بلکه خشم 

مردم ما از حکومت خودمان عينکی شده بر ديدگان در نگاه به مساله فلسطين و 
اسراييل تا حدی که اعالميه ديگری در همين زمينه و با امضاء شماری از 
از اين . جوانان درآمده که گويی وزارت امور خارجه اسراييل آن را نوشته است

 .روی شکافتن اين موضع و تشريح دليل اين خطا شايد مفيد باشد
 «حقيقت«از  »واقعيت«ريشه اين خطا نه فقط در انديشه و داوری جدا نکردن 

امری است سياسی که هويت آن  »واقعيت«. بلکه در بهم آميختن اين دو است
 .مبتنی بر قدرت است

جوشد و هرچه آن  ها و باورها می امری است اخالقی که از ارزش »حقيقت»
اربابان  .گيرد ها فراگيرتر باشند آن حقيقت نيز بيشتر مورد قبول قرار می ارزش

 .کوشند با تکرار واقعيت آن را به حقيقت تبديل کنند قدرت می
اکنون کاربرد اين دو مفهوم را در رابطه با اسراييل و اشغال فلسطين بررسی 

اسراييل دولتی يهودی و نيرومند در خاورميانه است که نه تنها : واقعيت. کنيم می
نابودی آن ممکن نيست بلکه هر ادعايی از اين دست يا از سر خشم و نادانی است 

طلبی سياسی و عوام فريبی؛ همان گونه که کشور آذربايجان يا  يا از سر فرصت
اين گونه سخنان هيچ حاصلی ندارد جز آن که . گردد شهر هرات به ايران باز نمی

نيروهای بنيادگرای متعصب را تقويت کرده و صدای يهوديانی را که خواستار 
 .آميز با همسايگان فلسطينی خود هستند خفه کند همزيستی مسالمت

آيا اين سرزمين به يهوديان تعلق داشته و دولت اسراييل حق ديرينه : حقيقت
يهوديان را گرفته يا اين سرزمين فلسطينيان است که اسراييل به زور آن را 

کند  است؟ اسراييل ادعای خود بر اين خاک را به سه دليل توجيه می  اشغال کرده
 .شود که در ذيل تشريح می

اند که حال پس از دو هزار  يهوديان ساکنين اصلی اين سرزمين بوده: ـ تاريخی ١
اين استدالل دو ايراد بنيانی . اند سال سرزمين آبا و اجدادی خود را بازپس گرفته

نخست آن که با اين استدالل کشور آمريکا و کانادا بايد به بوميان . دارد
شهر استانبول  .پوست و بيشتر آمريکای التين به اوالد ماياها پس داده شود سرخ

ها پس داده شود چون از اصل توسط کنستانتين امپراتور روم ساخته  به ايتاليايی
ثانيا بسياری . شده است و شهر اسکندريه مصر هم بايد به يونانيان پس داده شود

اند بعدها مسيحی شدند،  از همان يهوديان که دو هزار سال قبل ساکن اورشليم بوده
و بخش وسيعی از همان مسيحيان يا يهوديان اوليه مسلمان شدند لذا در حقيقت 

مردم کنونی فلسطين بيشتر اوالد همان يهوديان اوليه هستند تا يهوديان مثال 
 ها زيست در مناطق ديگر و  اتيوپی يا ساير کشورهای اروپايی که در اثر قرن

 .تخصص داده می شود
نيروگاه هسته ای جديد است،  ٢٠اگر راست باشد که نظام اسالمی در پی ساختن 

در کدام نقطه از خاک ايران می توان مکانی : اين نگرانی صد چندان می شود 
اسناد آژانس بين المللی . برای نصب اين نيروگاه ها يافت که زلزله خيز نباشد

اتمی نشان می دهند که برای تعيين محل مناسب برای يک سايت اتمی و محل 
 .ساخت آن بيش از پنچ سال زمان الزم است

البته همچنان که تجربه ژاپن نشان می دهد حتی در مناطق زلزله خيز نيز می 
اما باتوجه به پيش آمدهای ناگواری که به . توان راکتورهای اتمی مطمئن ساخت

ويژه در سال های اخير در طرح های سازه سد و تونل و راه پيش آمده است، 
چگونه می توان در اين شرايط به ساختن نيروگاه های اتمی توسط جمهوری 

اسالمی اطمينان داشت؟ آيا دولت و نهاد های مسئول پيش از به مناقصه گذاشتن 
ساخت نيروگاههای اتمی اين زمان را برای انجام تحقيقات الزم داشته اند؟ کدام 

توليد کننده نيروگاه هسته ای می تواند نيروگاهی بسازد که پاسخگوی زلزله های 
احتمالی باشد و در نهايت کدام مهندس مشاور مسئوليت به مناقصه گذاشتن 

نيروگاه های هسته ای مورد نظر را پذيرفته و اصل تحقيقات در چه زمانی انجام 
 .گرفته است
کوتاه سخن اين که بنابر داليلی که شرحشان رفت انگيزۀ رژيم در . سخن آخر

پيگيری غنی سازی، توجيه انرژتيک، اقتصادی، سياسی يا ديپلماتيک ندارد و 
گمان دست باال اين است که در شرايط کنونی اگر جمهوری اسالمی به دنبال 
 .ساختن بمب اتمی نباشد، بی شک در پی دستيابی به توانش توليد بمب اتم است

ما امضاکنندگان اين نوشته در مورد پيآمدهای بسيار ناگوارتر از پيش ! هم ميهنان
 .مديريت پرونده هسته ای از سوی سرسختان حاکم در کشور هشدار می دهيم

گذشته از افزايش گرانی و بيکاری و گسترش فقر، جغد شوم جنگ نيز بر فرای 
از همين رو ما خواستار ايست تمامی فعاليت های اتمی در . ميهن در پرواز است

  .شرايط کنونی در کشور هستيم
البته مقامات جمهوری اسالمی بارها از زبان آيت اهللا خامنه ای، رهبر نظام، 

اما از آنجا که بنابر . تکرار کرده اند که استفاده از بمب اتمی خالف اسالم است
نظر فرادست در حاکميت، برای مصلحت و نگهداشت حکومت اسالمی اصول و 
احکام را می توان کنار گذارد، به اعالم حرام بودن سالح اتمی هم ارزشی بيش 

 .از مصلحت انديشی ابن الوفتی سران نظام نمی توان داد
  !به اميد روزی که مردم ايران خود مديريت پرونده هسته ای را در دست گيرند

 !به اميد سربلندی، پيروزی و آزادی ايران
 ,France)استاد و پژوهشگر استراتژی اقتصادی  دکتر جمشيد اسدی،

Burgundy School of Business) 
 پژوهشگر دانشگاه برلين و کارشناس روابط بين الملل دکتر مهران براتی،
 فيزيک پيشه، کارشناس و مشاور مستقل دکتر بهروز بيات،

رييس و پروهشگر ارشد بيوفيزيک در موسسه ملی  دکتر اميرحسين گنج بخش،
 (National Institutes of Health, NIH) بهداشت آمريکا

 ,France) استاد، پژوهشگر و مدير واحد شيمی فيزيک دکتر مهران مصطفوی،
CNRS-Université Paris-Sud) 
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کند آن را مخالف يهوديان اعالم کند، حتی کاری  ها اعتراض می اين زورگويی
آورترين خبرنگار ويژه کاخ سفيد يعنی خانم هلن  کند که در همين روزها نام می

نگاری مجبور به  سال اعتبار روزنامه ٧٠سالگی و بيش از  ٩٠توماس در سن 
استعفا شود چون گفته است که اين سرزمين متعلق به فلسطينيان است، يعنی 

آن هم در "واقعيت «و تمايز آن از  »حقيقت«را گفته و بيان اين  »حقيقت»
 کشوری که اصل آن بر آزادی بيان است، چنان برای البی اسراييل غير قابل 

تحمل است که گويی در ايران و زير تسلط حکومت اسالمی کسی جسارت پيدا 
 .کند و قرآن را باطل بخواند يا به حضرت رسول توهين کند

کنند و  کسانی که همه امور را از زاويه قدرت سياسی و مماشات با قدرت نگاه می
ای  يا در درگيری با جمهوری اسالمی نگاهشان به حقوق بشر هم نگاهی قبيله

شوند که در حالی که همه  می است چنان از نگاه از زاويه حقوق بشری غافل 
خواهند که از  ها در دست قدرتمندان است از مبارزان حقوق بشری هم می سالح

گر و  سرشت آنان را ستيزه«حمله به قدرتمندان زورگو دست بردارند و 
کنند که تنها  اينان فراموش می. نخوانند مبادا خاطر آنان آزرده شود »طلب توسعه

ها و حمالت سخت از زاويه حقوق بشری به نيروهای تجاوزگر  با همين افشاگری
ها تن به گفت و گو و مذاکره و  و بسيج افکار عمومی بر عليه آنان است که آن

 .دهند مصالحه سياسی می
تر و افشای هرچه بيشتر اعمال حاکمان جنايتکار از جمله  با حمله هرچه سخت

هايی که برای شکستن محاصره  حمله غيرانسانی و وحشيانه به کاروان کشتی
رود زورگويان بر سر ميز مذاکره  می  رفت است که اميد گناه غزه می مردم بی

حماس «رحمانه مردم فلسطين با بهانه حضور  بنشينند و بپذيرند که از سرکوب بی
نژاد  برند و با تقويت امثال احمدی که روی ديگر سکه آنان است ره به جايی نمی"

توانند ادامه  و حاکمان ايران برای هميشه به فجايع خود در حق مردم فلسطين نمی
 .دهند

های ديگر مجامع حقوق بشری و  نفر روشنفکر ايرانی مثل اعالميه ٧۵اعالميه 
بايد به  طلب می نيروهای مترقی جهان و حتی همه يهوديان پيشرو و صلح

صراحت در مورد حکومت اسراييل افشاگری کند و از حقوق مردم فلسطين ـ 
فارغ از ماهيت حاکمان آنان ـ دفاع کند و نگذارد اسراييل به بهانه وجود 

و دولت ايران به جنايات خود ادامه دهد و سد راه امکان همزيستی  »حماس«
در ميدان جنگ هر کس بايد توپخانه . آميز اسراييليان و فلسطينيان شود مسالمت

طلب هم  تر کند و اين شامل نيروهای مدنی و صلح تر و مجهز خود را نيرومند
شود منتهی توپخانه آنان از جنس افشاگری، دادن اعالميه و تجهيز افکار مردم  می

هيچ . است نه چون زورگويان حمالت هوايی و شليک گلوله و حبس و کشتار
کند و هيچ ستمگری بدون  مبارز توجهی نمی قدرتمندی به نيروی ضعيف و غير

 .زور تن به مصالحه و سازش نخواهد داد
 

 فضا سازي تندروها براي ترساندن مجلس
  :الريجانی

 هواداران دولت، دريده و غوغا ساالرند
 نازنين کامدار

 :روزآنالين
 134تنها يک روز پس از تصويب مصوبه وقف اموال دانشگاه آزاد توسط 

نماينده مجلس، رسانه های وابسته به دولت، اين اقدام را سرپيچی از نظر صريح 
آيت اهللا خامنه ای توصيف و حمالت وسيعی را عليه رأی دهندگان به اين مصوبه 

در همين حال، علی الريجانی رئيس مجلس که ازموافقان مصوبه . آغاز کردند
روز يکشنبه مجلس است در واکنش به فضاسازی هواداران دولت در مجلس و 

دريده، بی منطق و "نيز رسانه های حامی محمود احمدی نژاد آنها را 
 .خواند" غوغاساالر

  
 ماجرا از کجا آغاز شد؟

پس از ماه ها فضاسازی رسانه های حامی احمدی نژاد عليه دانشگاه آزاد و 
شخص عبداهللا جاسبی رياست اين دانشگاه، نمايندگان مجلس شورای اسالمی روز 

حمايت از تاسيس و تقويت موسسات و "يکشنبه به کليات طرح يک فوريتی 
بر اساس اين مصوبه، نمايندگان  .راي دادند" مراآز آموزش عالي غير دولتي

مجلس، مصوبه اخير شوراي عالي انقالب فرهنگي که با فشارهای احمدی نژاد و 
دانشگاه آزاد  اساسنامه جديدی برای هواداران اش از جمله رحيم پور ازغدی

 .تعريف کرده بودند را لغو آردند
هواداران دولت اميدوار بودند با تغيير اساسنامه در شورای عالی انقالب 

 فرهنگی، مانع وقف اموال اين دانشگاه شوند و با برکناری جاسبی از رياست و 

 .اند ه ازدواج با مردمی ديگر اصالت نژادی خود را از دست داد
اين که خداوند اين سرزمين را به قوم يهود بخشيده است و اين : ـ دينی ٢

های يهودی  نشين ترين انگيزه بسياری از مومنان و به ويژه اهالی شهرک نيرومند
های فلسطينيان است، بگذريم از اين که اين خوانش از تورات  برای تصرف خانه

مورد اعتبار همه يهوديان نيست ولی بر فرض آن که باشد اين نظر فقط برای 
 معتقدين به همان دين اعتبار دارد نه برای مردم ديگر و هيچ کس به اعتبار 

شد هر کسی  يابد، که اگر چنين می اعتقادات خودش حقی بر مايملک ديگری نمی
 .شد کرد و هرج و مرج عظيمی بر جهان حاکم می به کتاب خود استناد می

نظر کنيم که کشورهای نيرومند  اگر از اين نکته صرف: ـ مصوبه سازمان ملل ٣
غربی به داليل مختلف، از جمله عذاب وجدان حاصل از هوالکاست، اين 

عام واگذار کردند و سعی کردند گناه خود را به  سرزمين را به بازماندگان آن قتل
اما به هر دليل اين . هزينه مردمی که در آن ماجرا نقشی نداشتند جبران کنند

ولی حال دولتی که هيچ يک از مصوبات همان سازمان ملل را .تصميم گرفته شد 
دولتی که با ياغيگری کامل . تواند به اعتبار آن قطعنامه استناد کند پذيرد نمی نمی

های  کند؛ از جمله تمام قطعنامه های سازمان ملل را انکار می همه قطعنامه
های  گردد و يا از ساخت شهرک برمی ۶٧سازمان ملل متحد که به مرزهای سال 

يهودی نشينان دست بردارد و يا ديواری را که در خاک فلسطين کشيده از بين 
های   و اين به مسخره گرفتن قطعنامه. ببرد و از محاصره غزه دست بردارد

سازمان ملل تا بدانجا ادامه يافته که حال برخالف هرگونه موازين عقلی و حقوقی 
المللی  از پذيرش قطعنامه اخير شورای امنيت مبنی بر آن که يک گروه تحقيق بين

المللی  های بين های عازم غزه در آب طرف در مورد واقعه حمله به کشتی بی
زند و کسی که خود مورد اتهام است بر خالف تمام موازين  تحقيق کند سر باز می
خواهد تحقيق و داوری در مورد جرم خودش را بر عهده  حقوقی و عقلی می

عام تل زعتر و  بگيرد؛ آن هم با کارنامه سياهی که در موارد مشابهی چون قتل
 .صبره و شتيال و حمله به جنوب لبنان دارد

در مورد تصرف سرزمين  »حقانيتی«بدين ترتيب دولت اسراييل هيچ گونه 
توان آن دولت را از  گويی و حقوق بشری می فلسطينيان ندارد و از زوايه حقيقت

 .بنيان اشغالگر خواند
کند و تجاوزگری  از آنجا که مراجعه به حقيقت هيچ مشکلی را حل نمی: راه چاره
ها است ـ از جمله حمالت ايرانيان به هند  طلبی جزو ماهيت همه حکومت و توسعه

و استقرار اروپاييان در خاک آمريکا ـ راه درست مراجعه به واقعيت است؛ 
 .ميدانی که در آن امکان يافتن راه حل سياسی وجود دارد

تا اواسط قرن بيستم . کند که قدرت تعيين می »حقيقت«را نه  »واقعيت«ديديم که 
اين قدرت تنها قدرت نظامی بود اما با رشد بشريت حقوق بشر و مبارزات 

مردمی و افکار عمومی بعنوان يک سالح نيرومند در صحنه سياست وارد شده و 
شود و با گسترش روابط الکترونيکی و  هر روز هم بر قدرت آن افزوده می

های دموکرات اين سالح اخالقی حتی  نگاری شهروندان و وجود دولت روزنامه
 .دهد الشعاع قرار می گاه قدرت سالح نظامی را تحت

از آنجا که واقعيت برآيند نيروهاست لذا تا نشستن بر سر ميز مذاکره هر سو 
ها و فعاالن حقوق بشری  از اين رو سازمان. کند سعی در افزايش قدرت خود می

که سالحشان بسيج افکار عمومی مردم جهان است در اين مرحله بايد دست به 
توانند در مورد نيروی اشغالگر با  آنان نمی. افشای جنايات دولت اسراييل بزنند

ها و فعاالن  سازمان. همان زبانی صحبت کنند که در مورد مردم فلسطينی قربانی
توانند افشا نکنند که حاکمان افراطی کنونی اسراييل  مذکور در اين مرحله نمی

توانند از زجری که مردم در محاصره  عامل اصلی تشنجات منطقه هستند، نمی
برند نگويند و افشا نکنند که اسراييل از هر گونه مصالحه و صلحی سر  غزه می
آگاهانه راه  »سرشت ماجراجوی اين حکومت«توانند نگويند که  زند، نمی  باز می

بندد و راه حل تشکيل دو کشور فلسطين و اسراييل را  را بر هر گفت و گويی می
 .پذيرد نمی

را بر سر مذاکره با  »الفتح«محمود عباس را که تمام سرمايه آبروی خود و 
اعتبار  درگيری نظامی پيدا کرده است، بی »حماس«فلسطين گذاشته تا جايی که با 

نشين در کناره باختری آگاهانه دولت  های يهودی کند و با ادامه ساختن شهرک می
نژاد و  و احمدی »حماس«کند و  خودگردان فلسطين به دنبال صلح را ضعيف می

طلبی خود ادامه  کند تا به بهانه اعمال خشن آنان به توسعه القاعده را تقويت می
های سازمان ملل و حتی پيشنهادات کنفرانس صلح سر  داده و از پذيرش قطعنامه

 A نگاران معتبر جهان در کتاب خودش يا تريک سيل، از روزنامه. باز زند
Gun for Hire  با مدارک بسيار نشان داده که چگونه ابوندال از رهبران

رو  سران ميانه »موساد«با همدستی  »الفتح«تندروی فلسطين پس از جدايی از 
 .قدرت بگيرند »حماس«کرد تا تندروهايی چون  فلسطين را ترور می

کند اشغال سرزمين  زورمدارانه خود سعی می »واقعيت«دولت اسراييل با تکرار 
 به جهان ارايه دهد تا آن که هر کس که به  »حقيقت«فلسطينيان را بعنوان حق و 
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  ."مطرح خواهد شد 
اين در حاليست که گفته می شود افراطيون حامی محمود احمدی نژاد که در ماه  

های گذشته به چهره های شناخته شده ای در محافل سياسی تبديل شده اند، يک 
تظاهرات حکومتی را برای مخالفت با مصوبه روز يکشنبه مجلس در برابر 

 .ساختمان مجلس تدارک ديده اند
  

 ترس محافظه کاران از تهديدها
بنا به نوشته رجا نيوز، فضاسازی های افراطيون در حدی بوده که برخی از 

منتقدان احمدی نژاد و رای دهنگان به مصوبه يکشنبه را وادار به عقب نشينی 
 .کرده است

از جمله، احمد توکلی که در روز رای گيری، اعتراضی به مصوبه نداشته است، 
رگ غيرت واليت "پس از آنکه رجا نيوز در يادداشتی نوشت که  روز گذشته و 
رغم  اين سئوال مطرح است که علی: "به ايسنا گفت" خواهد جنبيد؟ پذيری توکلی

نظر مقام معظم رهبری در اين موضوع که مجلس نبايد در مصوبات شورای 
 ."عالی انقالب فرهنگی ورود کند؛ چرا نمايندگان به اين اخطار رای ندادند؟

اين مصوبه " :او که خود در زمان طرح دستور هيچ اعتراضی نکرده بود، افزود
 ."ی جدی به آبروی مجلس زد لطمه

: گفت" شبکه ايران"نيز به " غضنفرآبادی"عالوه بر توکلی، نماينده ای به نام 
رهبر معظم انقالب درباره اطاعت از مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی "

بياناتی دارند؛ اتفاقاتی که روز گذشته افتاد واقعا عرق شرم بر پيشانی بنده نشانده 
 ."است

طرح وقف اموال : "نماينده ديگری به نام يحيی زاده نيز به فارس گفته است
دانشگاه آزاد با توجه به تاکيدات مکرر رهبر معظم انقالب مبني برعدم دخالت 
مجلس و شوراي انقالب فرهنگي در امور يکديگر، زير فشار البي نمايندگان 

بنده طي مدتي که در مجالس هفتم و هشتم بوده ام . دانشگاه آزاد به تصويب رسيد
دو روز کاري صحن علني را بسيار شوم و تاريک ديدم که يکي از اين روزها، 

 ."روز تصويب اين طرح بود
   
 واکنش صريح الريجانی 

گزارش ايلنا، مجموعه حمالت سازمان يافته افراطيون به علی   بر اساس
الريجانی و نمايندگان رای دهنده به مصوبه روز يکشنبه، موجب شد که علی 

الريجانی عصر ديروز در يک سخنرانی به اين حمالت پاسخ دهد و به صراحت 
تشخيص بنده اين بود که اخطار قانون اساسی وارد است اما تشخيص : "اعالم کند

دانم، اما  من هم اخطار قانون اساسی را قانونی می. مجلس چيز ديگری بود
کند که خود مجلس به موضوع رای بدهد نه اينکه  نظامات مجلس اقتضاء می

عده ای معتقدند که در مجلس . رئيس مجلس شخصا طرح را از دستور خارج کند
ششم، رئيس مجلس وقتی حکم واليی را ديد يک مصوبه را از دستور خارج کرد 
 ".اما درباره مصوبه مجلس تنها اخطار قانون اساسی وجود داشت نه حکم واليی

های  اگر کسی در رسانه: "وی درباره حمالت رسانه ای عليه خود گفت
نسبت به جايگاه مجلس با دريدگی صحبت کند به معنای منطقی بودن  غوغاساالر

کنند که همين مجلس بود که در مسائل مختلف  سخن وی نيست، اينها تصور نمی
کشيديد،  گرفت که شما هم هورا می مواضع محکمی نسبت به کشورهای ديگر می

تان نبود از صدر تا ذيل آنرا  ای مطابق با ميل چطور اينجا اگر يک گوشه
 ."ای نيست خواهيد آتش بزنيد، اين رفتار، رفتار عاقالنه می

ای است  قوه اين قوه مقننه، : "ناميد و گفت" ذوب در يک قوه"وی افراطيون را 
برخی شايد آنقدر  که اگر کسی به آن توهين کند يعنی به ملت توهين کرده است، 

 ."ذوب در يک قوه ديگر هستند که چشم ديدن قوه ديگری را ندارند
به نقل "گفتنی است که سايت دولتی رجا نيوز در واپسين ساعات شامگاه گذشته 

الريجانی به دليل عملکرد روز يکشنبه خود تذکر "نوشت که " از منابع موثق
 ."کتبی دريافت کرده است

اين سايت هوادار دولت، روشن نکرده است که چه نهاد يا ارگانی قادر است با 
  .بدهد" تذکر کتبی"وجود اصل تفکيک و استقالل قوا به رئيس پارلمان ايران 

 

حذف ميرحسين موسوی و هاشمی رفسنجانی از هيات امناء، خواسته های 
 .سياسی احمدی نژاد را محقق کنند

اما، نمايندگان با مصوبه روز يکشنبه خود تا اين لحظه جلوی خواست دولت را 
محمود احمدی نژاد از جلسه مشترک  گرفته اند که در اولين واکنش، موجب قهر

 .خرداد شد ٣٠رؤسای سه قوه در روز 
فراکسيون دولتيان معتقدند که به رای گذاشتن اخطار قانون اساسی نماينده ای به 

اتکاء می کرد، " مقام عظمای واليت"های " فرموده"نام دهقان که در آن به 
 .الريجانی و برخی از نمايندگان مجلس است" عدم واليت پذيری"نشانه 

  
 اوج گيری انتقاد از الريجانی

در اين باره حسين شريعتمداری، نماينده ولی فقيه و مدير مسئول روزنامه کيهان 
براساس يک رويه تاکيد شده از جانب : "در شماره روز گذشته خود نوشت

حضرت امام و تاييد شده از سوی رهبر معظم انقالب، چنانچه موضوعی در 
شورای عالی انقالب فرهنگی به تصويب برسد، مجلس شورای اسالمی حق 

به يقين برادر عزيزمان جناب آقای دکتر علی الريجانی از . ورود به آن را ندارد
اين روّيه غافل نبوده اند، مخصوصا آن که جناب آقای دهقان عضو محترم هيئت 

بنابراين بايد پرسيد، چرا جناب . رئيسه طی يک اخطار قانونی به آن اشاره داشتند
الريجانی اجازه ورود به موضوعی را دادند که با مصوبه شورای عالی انقالب 

فرهنگی مغايرت آشکار داشت و تأسف آورتر اين که بعد از اخطار قانونی جناب 
آقای دهقان، عضو محترم هيئت رئيسه مجلس، رياست محترم اين اخطار را به 

 "رأی گذاشتند؟
شواهد و : "در ادامه سرمقاله، ماجرا را چنين تحليل می کند که شريعتمداری

قرائنی در دست است که نشان می دهد طراحان اصلی اين طرح، اين پروژه را 
به صورت پلکانی و با پيش بينی رد آن از سوی شورای نگهبان طراحی کرده و 

در پی آن بوده و هستند که بعد از ارجاع طرح از شورای نگهبان و اصرار 
دوباره نمايندگان بر مصوبه ياد شده، تصميم نهايی درباره آن به مجمع تشخيص 

 ."مصلحت نظام واگذار شود
جناب آقای هاشمی رفسنجانی عالوه بر رياست : "مدير مسئول کيهان می افزايد

مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس هيئت موسس و رئيس هيئت امناء دانشگاه 
آزاد نيز هست و طی چند ماه اخير، بارها بر ضرورت عملياتی شدن آنچه در 

با توجه به اين ديدگاه و نگاه . مصوبه ديروز مجلس آمده است، تأکيد ورزيده اند
بارها اعالم شده آقای هاشمی رفسنجانی، بسيار بديهی است که طراحان پروژه 
ياد شده به ايستگاه آخر و پله پايانی پروژه پلکانی خود اميد بسته و پيشاپيش از 

داوری نهايی مجمع تشخيص مصلحت نظام به نفع مصوبه غيرقانونی و 
غيراسالمی ديروز مجلس شورای اسالمی باخبر بوده و اطمينان کامل داشته 

 ."باشند
پرسشی "در همين حال سايت دولتی جوان، نيز در يادداشتی بدون نام با عنوان 

نکته مبهمی که وجود دارد اين است که مگر می : "نوشته است" از الريجانی
به رای نمايندگان گذاشت؟ اگر اين موضوع در   توان نظر صريح رهبری را

جلسه غيرعلنی مجلس اتفاق می افتاد شايد می شد از کنار آن گذشت؛ اما 
موضوعی که به صورت علنی مطرح شده و افراد زيادی آن را شنيده اند، قابل 

اکنون سئوال جدی برای بسياری از مردم وجود دارد که آقای . اغماض نيست
الريجانی با علم به نظر صريح رهبر معظم انقالب و وارد دانستن اخطار قانون 

 "اساسی، چرا طرح مذکور را از دستور کار خارج نکرد؟
تدارک برای حمايت از خواسته های سياسی محمود احمدی نژاد موجب شد تا به 
نوشته رجا نيوز، حميد رسايی، نماينده مشهور هوادار دولت، طرحی دوفوريتی 

را تهيه کند تا پس از ايجاد رعب و وحشت در ميان نمايندگان تصويب کننده 
 .ساعت از مصوبه خود عقب نشينی کنند 48طرح، پس از 

چنانچه اقدامي در : "اين نماينده حامی دولت به خبرگزاری فارس گفته است
خصوص جبران خطاي روز گذشته مجلس درباره مراآز آموزشي غيردولتي 
صورت نگيرد، طرح دو فوريتي آه براي پس گرفتن راي روز گذشته مجلس 

 ."اند مطرح خواهد شد آماده شده و بسياري از نمايندگان از آن استقبال آرده
رهبر معظم انقالب اسالمي در خصوص : "عضو فراکسيون دولتيان افزوده است

مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي نظرات روشني دارند و حتي مجلس را 
هاي صورت گرفته  طي رايزني. از تقابل با مصوبات اين شورا نهي فرمودند

امروز مشخص شد بسياري از نمايندگان از راي روز گذشته خود به طرح 
 ."نشيني آردند  تاسيس و تقويت مراآز آموزش عالي غير دولتي عقب

الريجاني بعنوان رئيس مجلس در جلسه علني فردا سه شنبه : "رسايی تهديد کرد
مجلس با اعالم موضع صريح نسبت به اصالح و جبران خطاي فاحش مجلس 

در غير اين صورت طرح دو فوريتي آه براي پس گرفتن راي روز . اقدام آند
 اند  گذشته مصوبه مجلس آماده شده و بسياري از نمايندگان از آن استقبال آرده
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و سهراب ها و اشکان ها، و همه سفررفتگان سبز که اسم مستعار دختری  –ندا  
در آن روزها که . ، چيزی برای ترسيدن نداشتيد-با کفش ورزشی  برگرفته ايد 

 .هر ندائی را که می جستی با کفش ورزشی سفيد در خيابان بود
اما ترسو ها ندانستند که زندگی ندا و سهراب که خطری نداشت، اينک تصوير 

آن هاست که ترساننده است که تکرار می شود، بزرگ می شود، نشانه می شود، 
معنادارست که آدميانی در سراسر جهان تصويرت را روی . معنادار می شود

 .صورت می گيرند، طلسم باطل الرعب
و تو چه ماموريت داری که يک سال است بر نمازشان ظاهر می شوی، به 

خوابشان می آئی، وحشت زده شان از جايشان می پرانی، اگر نماز بخوانند، اگر 
تصويرت را که می بينند ترس . به خواب روند و اگر در جائی آرام گرفته باشند

به جانشان می افتد مبادا نان و دانه مان قطع شود، مبادا ديگر وظيفه نرسد، مبادا 
ساده ترينشان و فريب خورده . پرده از روی آن که قرار بود شفاعتمان کند برافتد

تريشان چندان که تصويرت را می بينند بر خود چو بيد می لرزند مبادا جعل باشد 
حديثی که شنيده اند و فريب باشد بتی را که پرستيده اند و معجزه ندهد امامزاده 

 .ای که بدان سر سپرده اند
 

 )و عاقله؟(فتور در قوه ناطقه 
 عبدالکريم سروش

 
 
 

 :روزآنالين
خرد تر از من، از دست  ای بی                آن قٌوت جوانی وان صورت بهشتی

 ؟ چون بهشتی
پس فعل را نيکو کن اکنون که             تا صورتت نيکو بود افعال زشت کردی

 زشت گشتی
 آقای خامنه ای

ای  خطابه. نطق چهاردهم خرداد هزار و سيصدو هشتاد و نه شما را همه شنيديم
نشان از فتور در قوه . و زبانی در آن موج ميزد های ذهنی  لغزش. پر خطا بود
ساله پس از انقالب به  خطيب زبر دست ما که در دوران سی. ناطقه داشت

. گرفته بود، آن روز سخت آشفته و نا توان مينمود چاالکی از همه سخنوران پيشی
. در سخنش نه سحر بالغت بود نه شهد عبارت، نه کمال معنا نه جمال صورت

چندان که ذهن آشفته بر زبان . صفرای غضب، پروای ادب را از او ستانده بود
کلمات سرکش و بی وقار از قفس . شد خفته اش شالق ميزد مرکب سخن رام نمی

  های باژگونه تاريخی داوری. ميجستند و بر شاخ زبان مينشستند  مغز بيرون
بر نيامده در حفره ديگر   های کالم را افزون تر کرده بود و خطيب از يکی حفره
دل اهل . با آنان می جنگيد  با طلحه و زبير در می پيچيد و به جای علی. افتاد می

در محاصره دشمنان  خود را چون علی . سنت را به دست نياورده به درد آورد
ميديد و بدين خيال کج و قياس باطل چنان مبتهج بود که مخالفان سياست و 

 .رياست خود را غاصبان مسند وصايت و ناقضان عهد واليت پنداشت
تماشاچيان از او انتظار حمله داشتند اما او قوت دفاع . معرکه و مهلکٔه غريبی بود

نه خوب سخن ميگفت نه سخن خوب . هم نطق خشکيده بود هم منطق. هم نداشت
ناطقه و عاقله گويی با هم فرو خفته . نه به نقل وفا ميکرد نه به عقل. ميگفت
کار بدانجا کشيد که کورکورانه دست در انبان فرسوده تاريخ کند و . بودند

و بر   های مجعول دهد های خفته را بر انگيزد و بيازارد و به آنان نقش شخصيت
مهر انحراف نهد و آيين ويژه خود را معيار داوری عمل ديگران   اجتهادشان

سازد و انتقام گذشتگان را از معاصران بگيرد و با کبر تمام، حق و باطل را در 
و دوری از خود تعريف کند و بدين حيله آب رفته مشروعيت را به جوی  نزديکی 

 .خشکيده واليت باز گرداند
  

 آقای خامنه ای
  

ای را ميديدم که عنان  غرب نديده بر سر کار آمديد، در خيال، شريعتی وقتی
فقه و فلسفه و تفسير نميداند، به عوض اهل . سياست را به دست گرفته است
فقيهان و فيلسوفان غالبا . گفتم همين نيکو است می. تاريخ و هنر و بالغت است

زمان . ترين کسان برای رياست اند تاريخ نميدانند و لذا به قول ابن خلدون نا اهل
که گذشت و استبداد نظری وعملی، شما را به سوء تدبير و ستمگری کشاند و 

زنجيرو زندان افتادند   مداحان و متملقان بر شما جوشيدند و ناصحان و ناقدان به
و نظم ملک پريشان شد وبانگ بينوايان بر آمد و دست تطاول حراميان در اموال 

 ونفوس بيگناهان گشوده شد، بر من آشکار شد که جامه رياست و واليت را 

 و تنها سه حرف بود
 مسعود بهنود

 
 
 
 

 :روزآنالين
نوشته هم سهم من است از همزبانی و همزمانی با   اين. سالگرد سفرت گذشت ندا
که به خيال قاتالنت گذشت که کس به فکر   در اين روزها. تو در نخستين سالگرد

گذشت ] ناظم تکيه دولت[تو نيست، و به خيال صحنه آرايان جانشين حاج نقيب 
پولی نثار دخترک ايرلندی کنند که فيلمی بسازد در جست و جوی قاتل، درست 
مثل خارجکی ها، در اين روزها که مادر داغديده ات هم اذن آن نداشت مجلس 

اما چه گمانی چه عبث، نه که در نقطه نقطه زمين همه . برپا کند و حجله بيآرايد
دختران با کفش ورزشی به يادت بودند، نه که همه پسران خشم فروخورده منتظر 

 .به يادت بودند، قاتالنت هم از ترس نگاهت مامنی نمی يافتند
سهم ماست که بگوئيم ندا که يک تن بود و ميليون ها شد در سی ام خرداد، و 

روز سی ام خرداد نيز يک روز نماند ورنه چرا مامور بخت . ديگر يک تن نبود
برگشته ثبت احوال به آقای احسانی، وقتی رفته بود تا برای نوه اش شناسنامه 

و بعد  .ماه چهار  يا اول بگيرد، گفت تاريخ تولدش را بيست و نه سه بنويس 
می خواهی ما را  88ندا، آن هم متولد سی ام خرداد "ملتمس به تاکيد پرسيده بود 

دبير موتورسيکلت گرفته خبرگزاری تازه ساز که   ورنه". از زندگی ساقط کنی
با کفش های ورزشی  هنوز نام خود درست نمی نويسد، چرا خبرنگاری را 

برمی   ندا از جنوب و شمال"جريمه کرد که عنوان گزارشش را گذاشته بود 
مگر گزارش از آلودگی هوا نبود چه چيز در آن چهارصد کلمه دبير را ". خيزد

 .جز همين سه حرف.از زندگی می انداخت
معلم انشای به نان خود گرفتار مدرسه شکوفه های دانش چرا به شاگردی که اول 

سوی ما آيد نداها را صدا / انشايش نوشته بود اين جهان کوه است و فعل ما ندا
دير شده بود دخترک خوانده . گفت نازک دلم آهسته بخوان صدايت به دفتر نرسد

 .همچو فرزندی بگيرد دامنت/ فعل تو کان زايد در جان و تنت: بود
 .و چرا خانم انشاء گريسته بود در اين حال

روز سفر، نامش بار معنای ديگر   از آن  .پس ندا صدها بود و يک تن نبود
متولد  88که روز سی ام خرداد  موجودی تازه . نام مستعار ميليون ها شد. گرفت

شد، همان که پر بود از زندگی، زندگی را پر و پيمان می خواست، و اين از 
شلوار جينی که به پا داشت، از موهائی که آراسته بود زير همان روسری، از 

و آن روزها بود که هر که زندگی . پيدا بود  کفش راحت دويدن در روزهای فتنه
می جست، هر کس طمع به آزادی بسته است، هر کس که راست می گويد و 
راستی می خواهد، هر که جان و دلش در اين خاک است، بگو يک نسل بدين 

آمد . و صدا بلند کرد. با شلوار جين و کفش ورزشی. به هيات ندا. هيات در آمد
خسته و بيمار توئی، عاشق . بگويد خس و خاشاک توئی، خرم و چاالک منم  تا

 دلپاک منم
بی اذن ستاد   نسلی که زندگی می جست و آمده بود به خيابان تا آن روزها 

. هماهنگی الت ها با جن زدگان قدرت، چهره اصيل ايرانی به چشم جهان بنشاند
آن روز نسلی با کفش های ورزشی شاداب و پروپيمان از زندگی به خيابان ها 

ندا چشم های بادامی و باز خود گشاد، لبخندی در چهره اش دويد و . شدند  روان
 .پربينده ترين مرگ تاريخ را عرضه داشت و رفت. جاودانه شد

زندگانيش را کس به تماشا نايستاد، کس از او نپرسيد چه می خواهی در اين 
چه می جوئی در اين شهری که در آن . خيابان های ترس خورده محتسب زده

چندان  88اما در ساعت ده و بيست دقيقه سی ام خرداد . ترسو ها حکم می رانند
که روی آسفالت خيابان تن رها کردی با چشمان باز و چهره زيباتر از هميشه، 

و هنوز گريخته است، آمرانش هم، فرماندهانش . تيرانداز گريخته بود از ترس
 .همه از ترس. هم، مقتدايش هم

و تنها ترسوها هستند که خشونت می کنند، تنها ترسو ها هستند که از دختری با 
ترسوها هستند که يا همه . کفش های ورزشی می هراسند وقتی به خيابان می آيد

تا هراسان هائی را راضی کنند که دختر با کفش  گرو گذاشته اند  مقدسات را 
ندا در آن  از خزانه ای که سهم   ورزشی را به تير بزند، و ترسو ها هستند که

هست بذل می کنند به تک تيراندازان ترسوتر از خود تا صدای مردم را بکشند، 
نداها نمی ترسند، که اگر می ترسيدند کفش ورزشی نمی . ندايشان را به تير بزنند

که اگر روزی تيراندازان ترسو به زبان  پوشيدند آن روز، و چندان نمی ترسند 
آمدند و آمران ترسو را رسوا کردند بخشوده خواهند شد، چنان که سعيد حجاريان 

 .نداهای با چشمان باز نمی ترسند. حاضر به تقاضای قصاص برای قاتل خود نشد
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لنگ پيشاپيش گٌله ميروند و برتر از سلطان، فرس ميرانند و خادمند و مخدومی 
وبداند که ديری نخواهد گذشت که شاخ گستاخ اين دشمنان خانگی جامه   .ميکنند

. و عّمامه واليت را هم بدرد و تاج سلطنت را بشکند و روزگار امارت را تباه کند
هال تا کار را از دستش بيرون نياورده اند گريبان خود را از دستشان بيرون آورد 

صبا گر چاره داری . "و ايرانی را از هالکت و سلطانی را ازسوء سياست برهاند
 ."وقت وقت است

  
بس خجالت که از اين                       نکند      قدر وقت ار نشناسد دل و کاری

 حاصل اوقات بريم
تا به ميخانه پناه از همه                      فتنه می بارد از اين سقف مقرنس برخيز

 بريم         آفات
  

 .خداوندا حاکمان بی رحم را بر ما چيره مکن: ربنا ال تسٌلط علينا من ال يرحمنا
  

 عبدالکريم سروش
 خرداد ماه هزار و سيصد و هشتاد و نه خورشيدی

 

 تاجيك، تاجيك بمان
 تقی رحمانی

 
 
 
 

 
 :روزآنالين

که بی  عبدالرضا تاجيک برای سومين بار در طول يک سال گذشته بازداشت شد 
گمان بعد از عماد بهاور که برای چهارمين بار بازداشت شده است تاجيک دومين 
نفر در ميان روزنامه نگاران و فعاالن جنبش سبز است که سه بار بازداشت شده 

 .است
مهدی . در جنبش سبز سه نفر دارای ويژگی ساالری و گذشت بی منت هستند 

رسول بداغی که کارگر معلمی سخت . محموديان که افشاگر کهريزک است 
اما عبدالرضا تاجيک روزنامه . کوش و ايثار گر برای همه معلمان ايران است

که ملی مذهبی است به   فکری مشخص–نگاری است که با وجود گرايش سياسی 
تاجيک که همانند . شهادت همگان يک روزنامه نگار حرفه ای تمام عيار است

چون . نامش خبره در کار خويش است کمتر در حد تالش خود شناخته شده است
تاجيک اهل . بيشتر همانند آينه عمل می کند تا ديگران خود را در آن ببينند

اين ويژگی . در دنيای حرفه و کار اين خصلت پسنديده است .زيرآب زدن نيست
بايد در کنار روزنامه نگاری گذاشت که به علت ملی مذهبی بودن از   ستودنی را

اما همين تاجيک به دليل . بسياری از امکانات رزنامه نگاران ديگر محروم است
و از سويی می خواهد در سخت   باورهايش تمايل به مهاجرت از ايران ندارد

جدای از اين ويژگی های شغلی و حرفه . ترين شرايط روزنامه نگار باقی بماند
يعنی بنده   .نامش عبدالرضا است. ای خصايص فردی تاجيک قابل اعتناست 

راضی که بی گمان اين رضايت در او مناعت طبع ايجاد کرده و در دنيای او 
هر بار که بخواهی حق الزحمه او را بدهی تمايل . پول و ماديت جايی ندارد

چندانی به دريافتش ندارد در حالی که می دانيم او از وضع مالی خوبی 
اما همين تاجيک حق الزحمه زيرمجموعه خود را تا حد امکان . برخوردار نيست

از مديران مالی نشريه مطالبه می کند و اول حقوق آنها را می دهد و بعد هم حق 
 .خود را بر می دارد

بارها خودم  . اين دبير سرويس سياسی حرفه ای جلوی رشد کسی را نمی گرفت
با خبرنگاران گفتگو کرده ام که تاجيک دبير سرويس آنها بوده و رشد آنها را 

پيشرفت حرفه ای افراد اطرافش بستر سازی می   تاجيک برای. شاهد بوده ام
تاجيک برای گرفتن دبيری سرويس . کرد و در اين راه کم فروشی نمی کرد

او تالش نمی کرد که در روزنامه گروه بازی يا باند بازی راه . معامله نمی کرد 
 .بيندازد

بارها شنيده بودم که به خاطر عدم انعکاس يک خبر با مسئوالن باال جر و بحث 
اخبار دانشجويی ، کرد ، بلوچ ، لر ، ترک ، فارس ، زنان و اصناف را . می کرد

حتی تالش می کرد زمينه را برای جريان هايی فراهم کند که . پوشش می داد
اما در عين حال روزنامه را عرصه تعامل . صدايشان در جامعه شنيده نمی شد

 جالب اين بود تا زمانی که . خبررسانی آزاد همه جريانات می ديد

اندام شما نيک نبريده اند و روح خسته و خواب آلوده تاريخ در نيمه   بر
روزی نبود که  .تاريک، کليد اين ملک را نا سنجيده به دست شما داده است شبی

به . را تلخ نکند از شجره خبيثه استبداد حنظلی فرو نيفتد و سری را نشکند يا کامی
را از هالکت و سلطانی را از سوء سياست برهان، اما  گفتم ايرانی دعا با خدا می

دانستم کار فقط از   طناب توحش که سخت تر شد و آتش اختناق که باالتر گرفت
سالها نيک خواهانه نصيحت کردم و اميدوارانه دل به تاثير بستم، . رود دعا نمی

بيمار ما خيال انديش . و بيمار رنجورتر شد" از قضا سرکنگبين صفرا فزود"اما 
نصيحت ها را دروغ و دغلبازی ونقدها را توطئه وبراندازی می ديد . شده بود

های جاسوسی و ناموسی برای ناقدان ميتراشيد و آنان را به زجر و  جرم  و
مداحان را می خريد ونقادان را می دريد ورقيبان را سر می . زنجير می کشيد

و چندان که نقد و نصيحتها باال گرفت ماليخوليای دشمن ستيزی هم در او . بريد
 :نه اينکه. قوت بيشتر يافت

  
 چون دليل آری خيالش بيش شد؟       هر درونی که خيال انديش شد            
 پيوسته شد "اعرض عنهم"امر     پس در وعظ و نصيحت بسته شد            

  
 .پس به حکم خدا و خرد، اعراض کرديم و اعتراض کرديم

سوء تدبير و طغيان ستم وزوال عدالت و بحران مديريت وتراکم تطاول وتجاوز، 
کاله گشاد مشروعيت را عاقبت از سر او برداشت و درماندگی و ناشايستگی او 

واليت معنوی که از ابتدا نداشت، . را در تدبير ملک و تنظيم نظام آشکار کرد
خطابت بر تن   اما هنوز جامه جميل. واليت سياسی را هم در انتها درباخت
معلوم شد که نه فقط فقه و فلسفه و تفسير کم . داشت، تا نوبت به خطابه اخير رسيد

از ميوه . سخن را هم به اسلوب بالغت نميراند. داند، تاريخ را هم کج ميخواند می
پناه، ايستاده  ممنوعه واليت خورده است و حاال چون آدم در بهشت، برهنه و بی

 .در رسد و راهی زمين شود" هبوط"فرمان  است تا کی
به شما ميگويم که فرمان هبوط صادر شده و از  من " ! رهبر معظم"و اينک ای 

صدای آدميان  .بهشت واليت ديگر جای شما نيست. آسمان به زمين رسيده است
 آيا صدای خدا را نميشنويد؟. صدای خداست

خوش تر آن است که مقام رهبری خود لبيک گويان ردای نا باندام رياست را از 
و چون آدم ابوالبشر کلمات توبه را بر زبان آرد و از   تن بيرون کند

آسمانی واليت آرام بر زمين رعيت بنشيند و با حوای خود آسوده   بهشت
بدين سان، . و رازدان تاريخ شود هابيل و قابيل را ببيند  کند و برادر کشی زندگی

ميماند تا فارغ از سودای رياست به ارشاد و موعظت  دست کم، خطيبی باقی
بپردازد و به عهد امانت وفا کند، مگر ديگر بار با کرامت ورخصت مردم 

 ."نوا را تفّقد کند درويشان بی"و به شکرانه سالمت   تردد کند" مسجد کرامت"در
يا خفتگان مجلس خبرگان سر از خواب غفلت بر آورند و بند اسارت بشکنند و 

ولی آيا اميد بستن به سرد مزاجان . روزگار واليت جايره را به سر آورند
گرمخانه خبرگان، که مشاطگان قدرت اند و رطب خوردگان واليت، آب به 

 و گره بر باد زدن نيست؟  غربال پيمودن
————————————————————————— 

جعل  اما آن جريده دريده نگون بخت که گوش به فرمان بيت رهبری است وقتی
شمرد، دانستم که پا را از گليم غصبی خويش درازتر " مرتد"خبر کرد و مرا 

استرداد  " منتظر نشستم تا از بيت واليت اشارتی رود و فرمان. کرده است
دانستم که رهبری حکم تکفير و ارتداد را از شوون  چون می. صادر شود" ارتداد

داند و بولفضولی ديگران را در اين امرواليی حتا اگر فقيهان و مراجع  واليت می
چنين شد و آن نگون  .باشند، نه به خاطر عدالت بل به خاطر واليت، تحمل نميکند

بختان وادار به تکذيب شدند و کذب بر کذب انباشتند و پليدی نخستين را به پليدی 
ديگر شستند و بر آن اسکناس هفت صد تومانی که با تقلبی ابلهانه جعل کرده 

 :ميخواندم" حافظانه"با خود. بودند مهر باطله زدند
  

بکوش کزگل و مل                             بشکر تهمت تکفير کز ميان برخاست
 داد عيش بستانی

همه کرامت ولطف                                 جفا نه شيوه دين پروری بود ،حاشا
 است شرع يزدانی

  
من از آن نسبت مکرر مجعول ابدا نرنجيدم و بر خود نلرزيدم چون ايمان خود را 

فضيلت  بی فقيهان بايد بر خود بلرزند که جمعی . ام نه از فقيهان از عارفان گرفته
ايمان چنين ريشخند فقاهت ميکنند و سرمايه شان را بر سر بازار سياست  و بی

 های  بايد پريشان شود و گريبان چاک کند که بز" ولّی امر مسلمين. "آتش ميزنند
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از قبيل محدود کردن آزاديهای مدنی و سياسی، نقض حقوق شهروندان و 
 "مشخص است؟… ضرب و شتم منتقدان تا حد پرت کردن آنان از باالی پل و

تاجزاده بر خالف ادعاهای مطرح شده در نوشته خود در مورد احترام به 
افکار و عقايد مخالفان و پايبندی به آنچه که وی دمکراسی برخواسته از 

فرهنگ مشروطه، ايرانيت و اسالميت می نامد، افکارش را برهمان پاشنه 
تماميت خواهی نظام مطلقه واليت فقيه می چرخاند و نمی تواند که خود را از 

از نظر وی هم اکنون نيز . چنبره محدود نظام فکری حکومت دينی برهاند
احزاب و سازمانهای سکوالر و دمکرات جامعه ايران که در همان اوايل 

اعالم شدند ضدانقالب محسوب می  -ممنوعه  -انقالب توسط خمينی منحله
شوند و نمی توان اسم اپوزسيون يا احزاب و سازمانهای سياسی را بر آنان 

تاجزاده در اين پاراگراف افکار وعقايد احزاب و سازمانهای موجود . گذاشت
در اپوزسيون را همطراز، همگون و هم سطح با افکار و عملکردهای 

اقتدارگرايان درون حاکميت می پندارد و افتخار می کند که وی و همفکرانش 
ضد "در جبهه و طيف اصالح طلبان حکومتی از خصائص و ويژگی های 

محدود "تاجزاده . هر دو گروه ضد انقالب و اقتدارگرايان به دورند" انسانی
کردن آزاديهای مدنی و سياسی، نقض حقوق شهروندان و ضرب و شتم 

و موارد غيرانسانی ديگر از اين " منتقدان تا حد پرت کردن آنان از باالی پل
قبيل را از خصائص و ويژگيهای مشترک هر دو گروه اقتدارگرايان درون 

انچه که وی  -حاکميت از يک سو و اپوزسيون دمکرات و سکوالر جامعه 
تاجزاده در حالی چنين ويژگی های . می شمارد -ضدانقالب می نامد

غيرانسانی و غيردمکراتيک را به اپوزسيون واقعی منتسب می داند که مدعی 
است که به عنوان يکی از دست اندرکاران جمهوری اسالمی بخشی از 

اشتباهات و خطاهای گذشته را می پذيرد و قصد دارد که با مردم و جامعه 
صادقانه سخن بگويد و از اشتباهات و خطاهای گذشته جمهوری اسالمی در 

تاجزاده احزاب وسازمانهای سياسی جامعه را در . موارد مختلف انتقاد نمايد
اوايل انقالب که می توانستند جامعه رها شده از ديکتاتوری شاهنشناهی را به 
سوی دمکراسی هدايت کنند هنوز هم به عنوان ضد انقالب معرفی می کند و 

 . توانايی نقد اين اشتباه وعملکرد ضد دمکراتيک خمينی را ندارد
ديدگاه بسته و زيانبار وی درمواجه با انچه که وی ضد انقالب می نامد زمانی 
بيشتر نمايان می شود که به بخشی از انتقادات وی در رابطه با دستگير سعيد 

از ديگاه وی برای مثال اعدام يکی از فرزندان کردستان . حجاريان توجه کنيم
در اوايل انقالب در فرودگاه سنندج که وی را با برانکارد تا محل اعدام حمل 

کرده بودند جنايت محسوب نمی شد اما بازداشت حجاريان اصالح طلب 
از نظر اين شخصيت سياسی اصالح . مجروح را جای رخنه و انتقاد می داند

وغير خودی بودن عادالنه محسوب می ! طلب مورد اول به دليل ضدانقالب
شود و دومی به سبب اصالح طلب و خودی بودن نادرست و بايد از آن رخنه 

گرفت و به همين دليل به اولی اعتراضی وارد نمی داند اما دومی را 
 .افراطکاری و خطای حاکميت می نامد

کوتاه سخن انکه گر چه در ظاهر چنان وانمود می شود که افرادی چون 
مصطفی تاجزاده و منتقدين ديگر از اين طيف منتقدان نظام جمهوری اسالمی 
هستند اما واقعيت آن است که آنان منتقد عملکردهای طيف اقتدارگرا هستند و 

هيچگاه در پی انتقاد علمی، منطقی و مطلق از نظام غيردمکراتيک و 
ديکتاتوری واليت فقيه نيستند و در يک کالم هنوز نتوانسته اند خود را از 

 .چارچوب وچنبره بسته حکومت دينی و واليت فقيه برهانند
 

وی معتقد . سرويس سياسی را عهده دار بود هيچ روزنامه ای بسته نشد مسئوليت 
. بود که روزنامه نگار حرفه ای در هر شرايطی بايد کار خودش را انجام دهد
اين ويژگی مثبت اگر در قوچانی بارز شد اما در عبدالرضا تاجيک به خاطر 

چون الاقل محمد قوچانی . موقعيت اپوزيسيونی و محروميت، بيشتر نمود دارد
اسپانسر و حامی مالی پيدا می کند اما تاجيک نه امتيازی به وی داده شد و نه 

اگر چه کار تاجيک و قوچانی به دليل استمرار در روزنامه . اسپانسر مالی داشت
اگر قوچانی روزنامه . نگاری قابل ارج است اما تاجيک روزنامه نگار آواره بود

نگاری سيار و تحت فشار است که از نشريه ای به نشريه ديگر می رود اما 
تاجيک روزنامه نگار آواره ای است که از سرويسی به سرويس ديگر می رود و 

هر بار اگر از فشار مديران نشريه جان سالم به در می برد هشدار وزارت 
 .اطالعات او را از کار بی کار می کرد

در نظر حاکمان قوچانی عملکرد نامطلوب دارد اما تاجيک عنصر نامطلوب 
کمتر روزنامه نگاری در دوران اصالحات است که توانسته از اپوزيسيون . است
اينگونه . و بتواند در شرايط سخت به عنوان دبير سرويس سياسی فعال باشد  باشد

سخت جانی محمد قوچانی . مقاومت حوصله شديد و عزت نفس فراوان می خواهد
در انتشار نشريه قابل ستايش است اما سخت جانی تاجيک در استمرار روزنامه 
نگاری آزاد و مستقل حتی بعد از محروم شدن از کار روزنامه نگاری دو چندان 

 .قابل ستايش است
مذهبی بودن برای او افتخار بود امروز بعد از سال ها تالش -اگر زمانی ملی 

سال هاست که او نهرووار . شرافتمندانه بايد ملی مذهبی ها به او افتخار کنند
هيچ می دانيد که به او . ساک بر دوش آماده است که برای آزادی به زندان رود

تلفن می کنند و اعالم می کنند که بازداشت است و بايد به ستاد خبری مراجعه کند 
تاجيک خبرنگاری حرفه . و هر سه بار بازداشت وی به اين صورت بوده است

ای و مستقل به دور از جنجال سازی است که نماد خبرنگاری مدنی است که 
 .جامعه ما به آن نياز دارد

از خدا می خواهيم که روزهای گرم و سخت سلول را برای او قابل تحمل سازد 
 .تا همچنان خبرنگار ،حرفه ای ، آزاد و آزاديخواه بماند

 

 مصطفي تاجزاده و مفهوم ضد انقالب 
 رحمت عزيزی

 
 
 
 
 

 
 : اخبار روز

افکار و عقايد انسانها را نمی توان امری مطلق وهميشگی پنداشت وهر انسانی با 
گذشت روزگار می تواند به افکار و تجربيات جديدی دست يابد و عقايد و 

نوشته اخيرمصطفی تاجزاده و بيان اين نکته . باورهای گذشته خود را نقد نمايد
که جمهوری اسالمی مورد نظر وی وهمفکرانش تفاوتهای زيادی با نظام اسالمی 

کنونی دارد طی هفته گذشته واکنش های زيادی را سبب شده و نقدهای جدی و 
گرچه در . پرسشهای زيادی را برانگيخته است که نياز به تکرار آنان نيست

جامعه ما رسم بر اين است که اگر شخصی به بخشی از اشتباهات گذشته خود 
اعتراف کرد، چنان انتقادات گسترده ای را بر او وارد می کنند که وی را از 

با . ادامه پذيرش همان اشتباهات ناچيز پذيرفته شده قبلی نيز پشيمان می کنند
عنايت به اين موضوع و عدم افراط در نقد نوشته تاجزاده و دوری از انتظارات 

بيش از حد از وی که هم اکنون نيز در شرايط سخت داخل کشور به سر می برد، 
به بخشی از سخنان وی در مورد پديده ای که وی آنرا ضدانقالب می نامد اشاره 

 .می کنم
تجربيات تاريخی به ما : "نوشته خود می نويسد ۶۶تاجزاده در پانوشت شماره 

ميآموزد که برای گذار به دموکراسی و استمرار آن بهتر است گفتمان و ادبيات ما 
اين امر هم بهداشتی تر و هم موثرتر است و هم . بيشتر اثباتی باشد تا سلبی

بايد به آن اندازه از اعتماد به نفس . فرهنگ عمومی و سياسی را پااليش ميکند
برسيم که قدرت خود را نه در نفی، تحقير و تخريب ديگران، که در طرح 

بنابراين در برابر شعارها و رفتارهايی که . صحيح ديدگاهها و مواضع خود بدانيم
نمی پسنديم، پيش از آنکه فتوای تحريم و تکفير صادر کنيم، بايد مطالبات و 

مرز اصالح طلبان با گروههای . شعارهای خود و داليل طرح آنها را مطرح کنيم
 ضدانقالب معلوم است اما آيا مرز اقتدارگراها با رفتار ضدانقالبی، 
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ئی اند که آقای تاج زاده در " خطاها"محتاج به کارگيری زور است که همان 
 . ی خود به آنها اشاره می کند نامه

خطای معتقد بودن به حاکميت واليت فقيه يک خطای نظری است که با تجربه 
کردن قابل محک زدن و اصالح کردن و دوری گزيدن از آن و يا نزديکی به 

ئی که اقای تاج زاده در زندان مشاهده کرده و يادآور "خطاها. "آن می باشد
کردار خود و دوستانش در اوائل انقالب بوده اند، نه امری نظری و عقيدتی، 

ی بيرونی يا  بلکه به کارگيری سانسور و خشونت می باشد که نوعی عارضه
زيرا انسان سالم برای اعمال نظر خود . بيماری است که بايد آن را درمان نمود
 . به هم نوعش دست به خشونت نمی زند

به هرحال شجاعت و شهامت او قابل تقدير می باشد که چون نيک نظر کرد و 
دست خويش را درآن ديد، درعوض افسردگی و تسليم، استوار ايستاد و از 

ی ناميمون  ی آن گذشته ی خويش در برابر نسل جديدی که ادامه دهنده گذشته
واگر چنان که در نامه خود می نويسد، توانسته . می باشد اظهار ندامت کرد

باشد در بازجويان خود موثر واقع شود، پيروزی بزرگی را درراه به ثمر 
 . رساندن حق حاکميت مردم نصيب خود کرده است

اعتقاد داشتن به واليت فقيه جرم نيست، اما اعمال خشونت با هر عقيده و 
با تاسف فراوان طی سی سال شاهد اين بوده ايم که خط . نظری جرم می باشد

که (ی فقيه، نه اعتقاد به واليت  ها در نظام واليت مطلقه"خودی"مشترک 
که توافق بر سر اعمال سانسور و انواع ) امری درحد نظر و شخصی است

اکنون که او . درصد مردم بوده است ٧۶ها، يعنی آن "غيرخودی"خشونت بر 
ی زندان آن چه را که می بايست از واقعيت ها را ديد، نه خود را  در آئينه

شکست و نه آئينه را، بلکه به ساختن خود همت گماشت و ديد چه آسان می 
فقط شهامت يک حرکت را الزم . را جبران نمود" خطاها"توان ساخت و آن 

 . ی کار آسان است دارد، بقيه
ی تاج زاده درس  آنان که توان ديدن راست نمائی آئينه را ندارند، بايد از پديده

اگر بصيرت را کمی عميق تر کنند در می يابند که اهميت اين . آموزی کنند
ی واليت فقيه  نامه در ندامت تاج زاده نيست، بلکه نمايش شکست نظريه

آن اقليتی که بر استقرار و دوام سی . درصدی است ١٠درميان آن اقليت 
ی نظام واليت فقيه همت گماشت، اکنون به خيابان ها ريخته و طلب  ساله

. خود را می کند زيرا ازاين پس، خود را صاحب رأی خويش می داند" رأی"
به بيانی ديگر، بخشی مهم و جوان از آن اقليت فعال اوائل انقالب، اکنون به 

به اين ترتيب می توان پيش بينی کرد که . اين اکثريت خاموش پيوسته است
. ی اجتماعی برای استقرار حاکميت مردم اکنون فراهم گشته است زمينه

ی اين تحول  بنابراين، بصيرت حکم می کند دست اندرکاران، خود، زمينه
 . مبارک را فراهم آورند تا خودشان و مردم و کشور دچار خسران نگردند

همواره بسيار دير به گوش کسانی که بر مسند قدرت " صدای انقالب"
ی شک و ترديد  هنوز آن اکثريت خاموش، به حق، به ديده. قراردارند می رسد

به هزاران دليل روشن که همگی . ی واليت فقيه می نگرد به بريدگان از نظريه
روزانه مشاهده می کنيم، زمان به سود آن اکثريت خاموش درحال پيش روی 

کسانی که به هردليلی زمينه . زمان را نمی توان از پيش روی باز داشت. است
را برای استقرار نظام واليت فقيه فراهم آوردند، اکنون که افول آن را در 

ی زندان يا جامعه مشاهده می کنند، بايد درنگ را جايز نشمرند و از  آئينه
شهامت آقای تاج زاده درس گيرند و به نقد آن چه گذشته است اقدام نمايند و 

به اين ترتيب است که می . زمينه را برای استقرار حاکميت مردم فراهم آورند
ی شوم سی سال گذشته را همچون يک  توان اميدوار بود مردم اين تجربه

 . درگذرند" خطاها"ی ملی قلمداد کنند و از آن  تجربه
آن گاه که آن اکثريت خاموش به دنبال رأی خود به خيابان ها سرازير شود، 

رأی خود را نه درون صندوق های نظام مستقر، بلکه درپس پرده های کودتای 
دراين صورت، آن چه که درطی اين . جستجو خواهد کرد ١٣۶٠خرداد  ٣٠

ی کودتای اقليتی  ی ملی، بلکه نتيجه سی سال برآنان رفته است را نه يک تجربه
بر ضد خود خواهد دانست که حاصل آن اين همه خسارت وفساد و تجاوزات 

بوده است و در نتيجه طلب غرامت خواهد ...به حقوق و تاراج بيت المال و
مسئوالن مستقر در حاکميت چنان چه بصيرت خود را از چارچوب . کرد

قدرت و مصلحت انديشی به دربرند و از ورای حق بنگرند، متوجه خواهند شد 
ی  که نمی بايدشان لحظه ای را ازدست فرونشانند و به آماده سازی زمينه

 .استقرارحاکميت جمهور مردم همت گمارند
 
 
 
 
 

 مصطفي تاج زاده و اصالح پذيري 
 هادی قدسی 

 
 : اخبار روز

 
تحول فکری و نظری صوری که درپی حبس و برابر شدن با بازجويان زندان 

می گويم . اوين درآقای تاج زاده پديد آمده، قابل توجه و تأمل فراوان می باشد
تحول صوری زيرا تحول، زير فشار و در فضائی مملو از خشونت را نمی توان 

با اين وجود، اما آرزوی قلبی ام اين است که تقارن زندان . چندان جدی تلقی نمود
 . گشته باشند" حر"و تحول، صوری بوده و ايشان اصالح شده و

ی خود از درون زندان به ظواهر و صورت آن چه بر مردم و کشور  او درنوشته
می گذرد اشاره می کند، گزارش واقعيت ها را می دهد بدون اين که به علت 

نام می برد " خطاها"از دو نظام می نويسد، از . اصلی آن پديده های شوم بپردازد
 . ها ی اوائل انقالب می گويد"افراط کاری"و با ندامت از 

از دو نظام نام می برد، يکی آرزوئی است که در ذهن خويش دارد، و ديگری آن 
ی "خطاها"اما از آن جا که از . چه درعمل و در دنيای واقعی موجود می باشد

ی اين واقعيت است که نظام موردنظر  ابتدای انقالب شکايت می کند، بيان کننده
زندان و "و اين نظام . بوده است" خطاها"او همان نظام قبل از ارتکاب آن 

به بيانی ديگر، . ی ابتدای انقالب می داند"خطاها"ی همان  را، زائيده" شکنجه
نظامی را که او نمی خواهد، همين نظامی می باشد که درساختن و مستقر کردنش 

 . جوانی خود را به آن مصروف کرده است
چه بوده اند؟ نوشته، خواننده را " افراط کاری ها"و آن " خطاها"نمی نويسد اين 

وجود . ی اوائل انقالب روبه رو می کند"خطاها"با تلی مبهم از نارسائی ها و 
ی  اين هيوالی ابهام برای کسی که خواهان به بودی امور می باشد، از خود ثمره

" خطاها"در حقيقت، تا آن . ديگری جز سردرگمی و حيرت برجای نمی گذارد
نامی " خودی ها"روشن و شفاف نشوند، نمی توان جز شکايت و گله داشتن از 

برای نسل جديد ازآن " خطاها"لزوم شفاف کردن آن . ديگر بر اين نوشته نهاد
جهت ضروری می نمايد که با دوری از ارتکاب مستمر آن ها، بر کاستی ها 

با ابهام . چيره آيد و کران روشنی را فراروی نسل های بعد ازخود، مهيا سازد
زدائی از نوشته می توان علت العلل اين نارسائی ها و آن خطاها و افراط کاری 

 . ها را در دوجمله خالصه نمود و تحويل نسل جوان داد
با شناخت کوتاهی که از نزديک، و اطالعات و داده های عمومی که من از آقای 

خمينی در ذهنم به يادگار دارم، نظرم بر اين است که ايشان در حکومت، هم 
معتقد به واليت جمهور مردم بود و هم به واليت فقيه اعتقاد داشت وهر دو شيوه 

اظهارات او . را با تمامی تضادهائی که در خود دارند، خالف اسالم نمی دانست
در نوفل لوشاتو، در پی قيام فراگير مردم با شعار استقالل و آزادی، مبين نظرش 

در حاکميت واليت جمهور مردمی بود که خواهان در دست گرفتن سرنوشت 
پس از پيروزی انقالب، در بهار زودگذر آزادی، رأی مردم به . خويش بودند

قانون اساسی بيان گر اعتماد آنان به شخص آقای خمينی بود زيرا در فرصت 
اولين انتخابات رياست جمهوری به کانديديی رأی دادند که به ضد حاکميت واليت 

به اين ترتيب، آقای بنی صدر . فقيه معروف و خواهان حاکميت جمهور مردم بود
بااين وجود، در بين . درصد ملت، نماد حاکميت مردم شد ٧۶با کسب اقبال 

فعاالن و گروه های سياسی آن روزها، به ندرت می شد افرادی معتقد به حاکميت 
به بيان ديگر، اکثريت قاطع فعاالن سياسی، برخالف نظر . جمهور مردم يافت

اکثريت قاطع مردم، با حاکميت مردم بر سرنوشت خويش موافق نبودند و در پی 
و همين امر زمينه را برای استقرار . استقرار حاکميت خويش بر مردم بودند

درصد آراء توسط  ١٠کسب حدود . ی حاکميت واليت فقيه فراهم نمود نظريه
جناح های متمايل به حاکميت بر مردم، مقبوليت قانون اساسی تازه تصويب شده 

از سوی ملت را زير سوال برد و ضمانت ملی و مردمی بودن آن را مورد ترديد 
درصدی در برابر آن  ١٠از اين مرحله به بعد، جمع اين اقليت . جدی قرارداد

درصدی مردم قرار گرفت و برای رسيدن به حاکميت، دست به  ٧۶اکثريت 
ی عملی برای استقرار نظام واليت  به اين ترتيب زمينه. زد ١٣۶٠کودتای خرداد 

 . ی فقيه فراهم گرديد مطلقه
اين اقليت که متشکل بود از بخشی از روحانيون، از حزب کمونيستی توده گرفته 
تا ديگر احزاب ليبرال و گروه هائی که اصالح طلبان کنونی را تشکيل می دادند، 

ئی شدند که "خطاها"برای دردست گرفتن حاکميت، با به کاربردن زور، مرتکب 
ئی که "خطاها"در حقيقت، . آقای تاج زاده از آن ها سخن به ميان آورده است

آقای تاج زاده تمثيل آنها را در زندان اوين به چشم خويش مشاهده کرده است، 
زيرا . ی آن خطای عظما، يعنی مخالفت با حق حاکميت مردم می باشند ثمره

 ايستادن در برابر خواست اکثريت مطلق يک  جامعه توسط يک اقليت، 
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 هنر

 شود سرودی که هنگام وداع خوانده می
ی ايران بود،  او چنان دلبسته. مرگ گاهی در نظر شاملو مانند جالی وطن است

 .که دوری از ايران برای او مانند مردن بود
 مرگ من سفری نيست»

 هجرتی است
 داشتم از وطنی که دوستش نمی

 به خاطر نامردمانش
 خود آيا از چه هنگام اين چنين

 آيين مردمی
 از دست
 «ايد؟ بنهاده

که شاعر مثل هر شاعر جدی ديگری تا اين حد با مرگ آشناست، اما  با وجود آن
او در اين شعر با . کند است که مرگ را يکسر باور می »در آستانه«فقط در 

پيوندد و در برابر مرگ  ای که دارد به هدايت و گلشيری می ی عزم و اراده همه
 .کند تعظيم می

ی بامداد  زمزمه. خواند مانند سرودی است که انسان هنگام وداع می »در آستانه»
گاهی يک زمزمه، تأثيرگذارتر از . خسته است در برهوت زندگی اجتماعی ما

شعر احمد شاملو که انسان بودن : در آستانه چنين شعری است. ی فريادهاست همه
يا (ها  بودن »ما«دانست و در  را در توان دوست داشتن و دوست داشته شدن می

، آن هم در اين فرصت کوتاه و سفر )ها « شدن مجموع«ی گلشيری در  به گفته
 .جانکاهی که زندگی نام دارد

 

 در ستايش نخستين طلوع تابستان
John Roach 

 احسان سنايی: برگردان
 
ی شمالی زمين،  های نيمه گاه طلوع آفتاب طوالترين روز از سال سرزمين به

آيند تا  انگلستان گرد هم می »ساليسبری«ی  هزاران فرد از کاهن و کافر در حومه
های  سنگ ای دّوار از تخته با ريزش نخستين پرتوان آفتاب صبحگاه از ميان آرايه

ترين هدف از  اصلی .ياد پيشينيان شور و شادی کنند ، به»استون هنج«کهن به نام 
. ی مباحثات فراوان علمی است ساخت اين يادگار دنيای باستان هنوز مايه

رديف با طلوع آفتاب روز انقالب  هنج، هم ی استون های چهارهزارساله خرسنگ
  گران راغب به پيوند اين بنا با فرهنگ رو پژوهش اند و از اين تابستانی چيده شده

هنج؛ اين بنا،  اما با وجود شهرت فراوان استون. اند باستانی خورشيدپرستی شده
  .تنها عشرتگاه آسمانی زمينيان هم نبوده است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Ivan Ghezzi عکس از/ ی جانکيلو در پرو  طلوع آفتاب از فراز تپه

 
 مصر

ی اين تمدن  ساله ۴۵٠٠بحث مصرشناسان بر سر هويت راستين ابوالهول 
هنگام تماشای بنای  ست که يقينًا به همچنان باقيست؛ اما با اين وجود، چيزی

انداز عظيم غروب  چشم: اش در فالت جيزه بالفاصله بدان پی خواهيد برد آهکين
که  همچنان. آفتاب نخستين روز تابستان در فراروی چشمان ابولهول پير

خزد، در نگاه بينندگان  ترين روز سال آرام به حجم تاريک شب می طوالنی
اعتقاد  گردد و به ناپديد می »خفرع«و  »خوفو«باستان، خورشيد عينًا مابين اهرام 

اند و  پرداز فرود نور آفتاب گران در اين ميان اهرام نيز خود نشان پژوهش
  .اند شده های پاک، عازم جهان باال می ها هم با همين ريسمان ی خفته در آن فراعنه

 

 چنين گفت بامداد خسته
 آذر سميه دهبان و حسين نوش

 
ده سال پيش در مرداد ماه مرگ، سرانجام سر در پی احمد شاملو گذاشت و او 

 .را با خود برد و چنين بود که از آن زمان شعر ايران يتيم ماند
خواه و  تا احمد شاملو بود، شعر ايران شعری بود به غايت متعهد، آزادی

ايم، اگر بگوييم احمد شاملو در طی چهار دهه، وجدان  پربيراه نرفته. جو عدالت
انديشی و  باوری، يقين توأم با ناباوری، مرگ انسانيت. شعری ايران بود

سازی از مبارزان سياسی همراه با  انديشی و اسطوره استبدادستيزی و اسطوره
های شعر  ترين ويژگی انديشی از مهم نوآوری در کالم و پويايی و هستی

 .شاملوست
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دشواری وظيفه
 «.انسان دشواری وظيفه است«: گويد احمد شاملو می

آيد، مرگ  ی شعری به شمار می نامه که به راستی نوعی وصيت »آستانه«او در 
ی مرگ  پذيرد که به معنای زندگی برسد و زندگی را در آستانه را به سادگی می

 .معنی کند
 «انسان دشواری وظيفه است»

انداز محدودی که فراروی ما قرار  ، به چشم»منظر«شاملو هم مانند گلشيری به 
خورد که دست و زبانش را بسته بودند و آن  انديشد و افسوس می اند می داده
ی  بستگی تاريخی، وظيفه اين محدوديت و آن زبان. انداز هم سخت محدود بود چشم

 .دهد انسان بودن را دشوارتر جلوه می
کند و آماده است که خود  شاملو در اين شعر غريب مانند هدايت مرگ را باور می

شاملو در سراسر زندگانی پربار خويش به مرگ انديشيد و . را به او تسليم کند
برد  اما سرانجام به اين حقيقت پی می »آستانه«در . تالش کرد مرگ را فريب دهد

 .ی خاموشی ابدی قرار گرفته است که او نيز در آستانه
اش جان بسپرد،  اگر انسان در راه وظيفه. ای قائل است شاملو برای انسان وظيفه
در بسياری از اشعار سياسی و اجتماعی شاملو، برای . مرگ قابل تحمل است

پذيرد تا به  انسان مرگ را می) ، آيدا در آينه1341(ی خفتگان  مثال در سروده
 .و آنها را به وحشت بيندازد »نع«خودکامگان بگويد 
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 1389تيرماه   1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ها به  ی هرم کوکولچان مکزيک که سايه پله سرديس اژدهايی بزرگ در انتهای راه

هنگام طلوع تا غروب آفتاب نخستين روز از فصول پاييز و بهار، حرکت 
 Thomعکس از / کند  اش از فراز هرم را در ذهن بيننده القا می رونده پايين

Lang  
  اياالت متحده

هايی که  سال پس از ميالد، با برخورد به مارپيچ ١٣٠٠تا  ۵٠٠نور آفتاب از 
ی  ای سنگی، درست سه تخته باالتر از فرازين نقطه پوستان بومی بر ديواره سرخ
ی »چاکو«ی  ها را در دره تراشيده بودند؛ آغاز و انجام فصل »فاجادا«ی  تپه

مثًال در نخستين روز تابستان، يک الگوی خنجرشکل از . داد نيومکزيکو نويد می
، به ١٩٧٧؛ کاشف کاربری اين بنا در سال »آنا سوفائر«که توسط  –نور آفتاب 

  .دهد مارپيچی بزرگ را از ميان قاچ می –خنجر خورشيد معروف گشته 
در نخستين روز زمستان از سوی ديگر، دو خنجر نور اين مارپيچ را احاطه 

در نخستين روز از فصول پاييز و بهار، يک خنجر نور سراسر مارپيچ . کنند می
متأسفانه . دهد تری را خراش می بزرگ را پوشانده و خنجر ديگر، مارپيچ کوچک

های گرانيت که  سنگ ی تغيير مکان تخته ، بواسطه١٩٩٨اين الگو در سال 
ها  سبب فرسايش حاصل از تقالی فراوان مردم برای صعود از آن احتماًال به

  .هم ريخت منظور تماشای اين نمايش نور بوده؛ تمامًا به به
پس از ميالد،  ١٠۵٠تا  ٧٠٠اما در ديگرسوی اين کشور و در خاک ايليونز، از 

پی که در عصر خود  سی سی های رود می فرهنگی بومی بر شهری در کرانه
طبق برآورد . شد؛ سايه انداخت شهر زمان محسوب می ترين کالن گسترده
هزار نفر  ۴٠نام داشت؛ به  »کاهوکيا«شناسان، جمعيت اين شهر که  باستان
هايی که بر  شناسند؛ تپه شان می های سرزمين ها را به تپه کاهوکيايی. رسيد می

  .کردند جا دفن می شان را در همان ساختند و مردگان فرازش عماراتی می
ای خرسنگی در نقش تقويم خورشيدی را هم  ها در اين حين همچنين آرايه آن

هنج  ی استون اش با مجموعه احداث کرده بودند که امروزه به سبب مشابهت
اين تقويم، متشکل از الوارهايی ايستاده بر . نام گرفته »وودهنج«انگلستان، 

نخستين روزهای تابستان و (شان نشان انقالبين  الگويی دوار است که دوتا
نقش ديگر الوارها . شان نشان اعتدالين بهاری و پاييزی است تا و سه) زمستان

 .اند  هايی آيينی منطقه بوده هنور آشکار نيست؛ اما گويا حاکی از آغاز جشن
 
 

 پرو
ای دراز در تعيين فصول از روی  های کهن پراکنده در خاک آمريکا، سابقه تمدن

نخستين نمونه از اين نوع، آيين خورشيدمحوری در سرزمين . رصد آفتاب دارند
ی  سال پيش، اقدام به احداث محوطه ٢٣٠٠اش در حدود  پرو بود که پيروان

 ١٣اين رصدخانه متشکل از . در قلمروشان کردند »جانکيلو«شناسی  اخترباستان
ای مشرف به افق شرقی و غربی ناحيه است؛  برجک متوالی، سوار بر تپه

گونه که قوس مسير سير آفتاب از نخستين روز تابستان تا زمستان، از  آن
در نخستين تصوير اين . ای در دو سوی تپه قابل ردگيری است سکوهای ويژه

بينيد که در  مطلب، آفتاب صبح اولين روز تابستان را از جانب سکوی غربی می
  .شود ترين برجک تپه ديده می آن، خورشيد بر فراز چپ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دقيقه از طلوع؛ از ميان  ۵ی  طلوع خورشيد نخستين روز تابستان به فاصله
 آبادی  عکس از دکتر رضا مرادی غياث/ های چارتاقی نياسر  پايه

ای در  واقع بر قله »ماچو پيچو«ارتباط آيينی قوم اينکا با آفتاب همچنين در ارگ 
پس از ميالد توسط  ١۴ی  رود در اواسط سده ارتفاعات پرو که گمان می

طی انقالب تابستانی در . رسد حکمرانان محلی احداث شده، به اوج خود می
ست؛  ی شمالی زمين، که بالعکس در پرو انقالب زمستانی های نيمکره سرزمين

ای را  پاشد و سنگ ويژه نور خورشيد از روزن مرکزی معبد به درون می
های اين  پرستشگاه  در مجموعه »سه پنجره«گيری معبد  جهت. بخشد روشنی می
. انداز غروب آفتاب انقالب تابستانی دارد ست که رو به چشم ای گونه ناحيه نيز به

که در اوقاتی  طوری گذرد؛ به حين اعتدالين نيز خورشيد دقيقًا از فراز معبد می
  .توان ديد ای از آن نمی خاص، هيچ سايه

 ايران
ترين بناهای تقويمی جهان؛ از  را شايد بتوان مهد متنوع1 سرزمين ايران

ی مساجد عهد  چندان برجسته ساسانی گرفته تا زوائد سنگی نه-های پارتی چارتاقی
ی پارسيان همچون بنای  ی خورشيدی پيش از سلطه های ساده اسالم و رصدخانه

ها  شوش و ده »چغازنبيل«ی زيگورات  دوار ايستاده در پيشگاه آستانه آجرين نيم
ترين بناهای  عنوان برجسته ها به از اين ميان، پراکنش چارتاقی. بنای ديگر دانست

توان قابل  آيينی عهد گذار اشکانيان به ساسانيان در سرتاسر ايران را می-تقويمی
  .تأمل دانست

ای  ها، چارتاقی روستای نياسر کاشان با قاعده ترين نمونه از اين سازه سالم
اش  ای متقارن و چهارگوش بر پشت مترمربع و سازه ١۴٢شکل به مساحت  مربع

متر از سطح  ١٠.۵با چهار طاق ضربی به سبک پارتی و گنبدی به ارتفاع تاج 
ای است  ها به گونه قوس فرودی طاق. سال پيش است ٢٠٠٠بنا؛ متعلق به حدود 

هيچ خللی به  که پرتوهای آفتاب صبح و غروب نخستين روز از تابستان، بی
گذرند که از ديد  درجه از اضالع مربع قاعده، می ۴۵ی  موازات هم با زاويه

اين پديده برای . کند گون در بنا طلوع می بيننده گويی که خورشيد از شکافی مثلث
  .دهد ضلع مقابل در روز انقالب زمستانی نيز رخ می

بنای مبهم آجرين واقع در زيگورات چغازنبيل شوش هم که متعلق به عهد 
پيش از  ١٢۶۴تا  ١٢۴۵؛ پادشاه مقتدر ايالمی به سال »اونتاش گال«حکمرانی 

ی ديرين تقدس اين ايام از سال، در نظر ايرانيان باستان  ميالد است، از پيشينه
عنوان قربانگاه،  که ديری از آن به –فهم کاربرد تقويمی اين بنا . کند حکايت می

با مطالعات  –کردند  ی يک تنديس و يا نيمکت ياد می سکوی سخن، پايه
تخت «های ايران و کاربرد تقويمی بناهای بنام  پرجزئياتی از ديگر چارتاقی

ناپذير  توان مديون مطالعات خستگی فارس را می »ی زرتشت کعبه«و  »جمشيد
واسطه گره از  دانست که بدين »آبادی رضا مرادی غياث«کسانی چون دکتر 

ميراث ماندگاری مرّکب از فن مهندسی و دقت محاسبات تقويمی در خدمت آيين 
 2.اند راستين باستانيان اين سرزمين گشوده

http://zamaaneh.com/science/2010/06/post_175.html#fn1�
http://zamaaneh.com/science/2010/06/post_175.html#fn2�
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 بر اوين  -!ای کرخدا  -يکی بگذر
 اسماعيل خوئی

 
 ! خدای منا! خدايا! خدايا

 ! ؟"اهريمنا"خوانم ات يا که" خدا"
 

 که به هفتاد سال ! دريغا منا 
 ! يکی دوست دانستم ات، دشمنا

 
 سری داری آکنده از رای بد؛ 
 ! دلی داری از روی و از آهنا

 
 جهانی ت باشد ُدژ آيين وشوم، 
 . کز آن در شکنج اند مرد و زنا

 
 بياوردی آخوند را کاو فزود 
 . شکنِج روان را به رنِج تنا

 
 به ايراِن ما در نگر، تا که خود 
 . ببينی چه مان ساخت از ميهنا

 
 وطن چاه و بر آن منيژه ست داد، 

 ! به چاه اندرون، مردمان بيژنا
 

 ز خوِن جوانان بسی الله ُرست، 
 . همه دشت ها گشته زان ارژنا

 
 جواناِن ما را، گروها گروه، 
 . ُکشد پير ضحاِک بس ريمنا

 
 به ناِم تو شان می ُکشد ، ليک خود 
 ! خموشی تو، چون ُمرده در مدفنا

 
 بر اوين  -!ای بی خبر –يکی بگذر 

 . که تا تن زنی از خدابودنا
 

 پِس پشِت ديواِر آن رنجگاه، 
 . تو خود بشنو از مادران شيونا

 
 بزاده ست از اسالِم تو در جهان 

 : خمينی و همتاش بن الدنا
 

 دو تن ديوخوی تمدن ستيز 
 . مر آزادی و داد را دشمنا

 
 و زايشان بتر جانشينان شان 
 : کز ايشان دياری نماند ايمنا

 
 گروهی گرفتند پی راه شان 
 . عبا پوش و آدمُکش و ُلمپنا

سنگ بنای باستانی  طلوع آفتاب نخستين روز تابستان از ميان چندين تخته
 هنج انگلستان  استون

 مکزيک
پس از  ١٢٠٠تا  ١٠٠٠های  ؛ هرمی متعلق به تمدن مايا، مابين سال»کاستيلو ال»

سبب  اش به ی يوکاتان مکزيک احداث گرديده که معروفيت جزيره ميالد در شبه
های بهار و پاييز از  هنگام غروب روز نخستين فصل ست که به مارمانندی  ی سايه

وند کاربرد آسمانی اين  ديگر نشان. خزد جانب غربی پلکان شمالی، به پايين می
ماياها پيشکش شده بود، محوری از ميان  »کوکولچان«معبد که به پيشگاه خدای 

زوايای شمال شرقی تا جنوب غربی هرم است که به جايگاه طلوع آفتاب انقالب 
ی هر  پله عالوه، راه به. تابستانی و غروب آفتاب انقالب زمستانی اشاره دارد

عنوان يک  پله است و با احتساب سکوی هرم به ٩١جانب از هرم، متشکل از 
تعداد با روزهای يک سال غيرکبيسه  پله دارد که هم ٣۶۵پله، اين بنا مجموعًا 

  .است
 آمازون

شناسان حاضر در منطقه، تا پيش از ورود استعمارگران اروپايی  اعتقاد باستان به
های آمازون پر بود از استقرارات  شان به خاک آمريکای جنوبی، جنگل و باليای
  هر شبکه. اند ای که به پيچيدگی هر شهر قرون وسطای اروپا بوده شده بندی شبکه

هايی رسمی و  متمرکز بود و با گذرگاه  گرد يک مجموعه ها و دهات، به از شهرک
راستای جهت آفتاب (جنوب غربی  –مشابه که همواره جانب شمال شرقی 

ی  گفته به .اند يافته را نشانه رفته بودند، اتصال می) روزهای انقالبين
ها، نشان  ريزی الزم جهت احداث اين سازه دهی و برنامه شناسان؛ سازمان باستان

  .دهد ای شهری می از جامعه
ای به چندصد بنای خرسنگی و  های ذکررفته در اين مطلب، صرفًا اشاره نمونه

هم فقط  آن -متأخری در سرتاسر زمين بود که پيوند ديرين باستانيان و آسمان را 
  .کشد به تصوير می –با محوريت آفتاب 

 :پانوشت
گشته در گزارشات دکتر  های ارائه ی داده بخش ايران را مترجم بر پايه -١

 .آبادی نگاشته است غياث
 آبادی ؛ متعلق به دکتر رضا مرادی غياثهای ايرانی وبسايت پژوهش .ک.ر -٢
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 به نيروی بس دخِت تهمينه وار 
 . و گرد آفريدانه، مرد افکنا

 
 و بازوی بس پوِر سهراب وش، 

 ... ابی الغ و نيرنگ ،رستم زنا
 

 ، بيدر کجای لندن١٣٨٩بيست و پنجم خرداد 
 

 گزارش تصويري از مراسم بزرگداشت منصور خاكسار در هلند
 اخبار روز 

 : مسعود غريبی -گزارش دريافتی 
مراسمی يادبودی در بزرگداشت منصور " جون" در تاريخ يکشنبه بيستم

در هلند با حضور بسياری از چهره های هنری " آمستل فين"خاکسار در شهر 
فرهنگی سياسی وعلمی برگزار گرديد ، در اين مراسم آقايان نسيم خاکسار ، 
پاکدامن ، کاخساز ، نجفی ، عالمه زاده و کوشيار پارسی با شرح خاطره ای 

از زنده ياد منصور خاکسار هر کدام از منظری به زندگی سياسی و هنری وی 
   .پرداختند

 ز کين شان به بوی خوِش زن، رمند 
 . ز راِه گذرشان ُگل و سوسنا

 
 از ايشان به هر جا که بگذشته اند، 

 . هر آن گلشن آمد يکی گلخنا
 

 دِم زهر گين شان به هر جا روند 
 . کند خار و خس سوسن و الدنا

 
 گروهی بد انديِش بد کيِش شوم، 

 . که کاری ندانند جز ُکشتنا
 

 همه خصِم آبادی وشادی اند؛ 
 . همه دشمنِ  دانش اند وفنا

 
 از ايشان بترسد چنان علم وفن، 

 . که نآيد برون آهن از معدنا
 

 : ُبَود فقه، بنيادِ  انديشه شان
 . که شان عاقبت باد بنيان کنا

 
 : پرستاِر زورند و خواهاِن زر

 . وز آن شان هماره ست ُپر مخزنا
 

 خريداِر بمِب اتم، نيرويی 
 . که آمد زنابودی آبستنا

 
 : سر از کارهای ات برون نآورم
 ! که ای يا چه ای تو، خدای منا

 
 بهل تا که بی پرده گويم تو را 
 : که بی بهره ات بينم از هستنا

 
 تو يا نيستی در جهان يا که ، خود، 

 . نه ای کم به بيداد ز اهريمنا
 

 به هستی ت خواهی که خستو شوم؟ 
 : نشانی زدادت نما بر منا

 
 توان مان بر افزای تا ،مرگ وار، 

 . به ميدان شتابيم شيخ اوژنا
 

 سپس ، ميهنی را که گلخن شده ست 
 . بسازيم از نو يکی گلشنا

 
 بيابيم اين رنِج سی ساله را 

 . از ايراِن آزاد پاداشنا
 

 ز ديوان رهانيم و داريم ، باز، 
 : امانگاِه زرتشت را ايمنا

 


