
 
دمکراسی و آزادی زمانی به ثمر می رسد که   فضای 

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

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

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

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

برابری اجتماعی و حقوقی زنان و مردانمان  است که 
 .   به ايرانی آباد و آزاد خواهيم رسيد
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 : تهيه و تنظيم
 شهال بهاردوست

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

 پيش به سوي انتخابات آزاد

طرح چهار سوال  و اميد به پرداختن به آن از جانب 
 صاحب نظران

آيا طرح شعار انتخابات آزاد در چهارچوب   -1
قانون اساسي اين نظام امكان پذير است يا خير؟ 

 .توضيح دهيد نظر تان را در ممكن بودن يا نبودن
پيشبرد اين شعار در جامعه الزمه چه تحوالتي  -2

است راهكارهاي شما براي رسيدن به انتخابات آزاد 
 چيست؟

نقش نيروهاي مردد در جامعه بخصوص در  -3
مليتهاي مختلف چگونه است براي جذب آنها آيا 

الزم نمي بينيد كه تغييرات اساسي در قانون اساسي 
بايد بوجود بيايد و به خواستهاي آنان پرداخته و با 

 وضع قوانين جديد به آن رسميت بخشيد؟
آيا اپوزسيون در توان خود مي بيند كه مشتركا  -4

قانون اساسي بديلي را تا تشكيل مجلس موسسان به 
  جامعه پيشنهاد دهد ؟

 دوم در جمهوری اسالمی موضوعيت ندارد 9
 زاده ايرج اديب

 تعريف دوباره هويت و فمينيسم جهان سوم 10
 آزاده دواچی: ترجمه / سوزان ديزل 

 !عدالتی در کار نبوده، نيست و نخواهد بود 11
 شادی صدر 

 گشای پيکار سبز جنبش زنان ايران؛ راه 12
  پور جمشيد طاهری 

 چند پرسش دربارهء معضالت دموکراسی 13
 مسعود فاضلی

 گزارشی نگران کننده از وضعيت پناهی در زندان 14
 فرشته قاضی

دور کردن جنبش سبز از خصايلش؛ خيانت به اخالق  16
 و سياست
 فرزانه بذرپور با فرخ نگهدار مصاحبه 

 : سروده ها : مقاالت و مصاحبه ها در اين شماره 
 جواد اسديان، خسرو باقرپور، 

 شهال بهاردوست، فتح اهللا شكيبايي، 
 يوسف صديق، مهرداد عارفاني، 
 آزيتا قهرمان، ويدا فرهودي، 
 مهتاب كرانشه، پيرايه يغمايي

  مقامات ايران مسئول جان روزنامه نگاران دربند هستند: گزارشگران بدون مرز
 جز ابراز عشق، اعترافي براي بازجويان ندارم  :نامه عماد بهاور از زندان

 وضعيت نگران كننده وي  گفتگو با مادر كوهيار گودرزي درباره
 شد «پروانه ي طاليي»شادي صدر برنده ي جايزه ي 

 گذرد؟  الف سپاه بر فعالين حقوق بشر چه مي 2در بند : مجتبي سميع نژاد
 بهمن قبادي از جشنواره بين المللي فيلم هلند دو جايزه گرفت

 شود دادسراي ويژه ايرانيان خارج از كشور تشكيل مي: وزير دادگستري گفت
 حضور گسترده ماموران انتظامي به همراه سه بالگرد در سيزده بدر در تهران 

 بازداشت گسترده در همايش دفاع از درياچه اروميه
 1389تصاويري از سيزده بدر 

 :زهرا رهنورد

 پس قسم به بهار ، كه اين زندانيان آزادگانند
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 خبرها

اسفند ماه سال گذشته بازداشت و  11سازمان يافته به فعالين حقوق بشری در 
الف سپاه پاسداران شده است با گذشت بيش از يک ماه همچنان در  2روانه بند 

 .سلول انفرادی نگهداری می شود
اتهام خانم صفری از سوی دادستان تهران تحت عنوان جرايم اينترنتی اعالم شده 

 .است و نامبرده تا کنون يکبار حق مالقات با خانواده را يافته است
اکثر فعالين حقوق بشری بازداشت شده پس از يازدهم اسفند ماه از حق دسترسی 

به وکيل مستقل محروم هستند و پيگيری های خانواده بازداشت شدگان تا کنون بی 
 .نتيجه بوده است

مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران پيشتر نسبت به رفتاری های فرا قانونی با 
 فعالين بازداشت شده طی اطالعيه مطبوعاتی ابراز نگرانی کرده بود

 

مقامات ايران مسئول جان روزنامه : گزارشگران بدون مرز
  نگاران دربند هستند

 :هرانا
خود را از  »نگرانی عميق«ای،  سازمان گزارشگران بدون مرز با صدور بيانيه

روزنامه نگاران مخالف دولت در ايران اعالم  »غيرانسانی»شرايط بازداشت 
 .کرد

نگاران بيمار  های جمهوری اسالمی را مسئول سالمتی روزنامه اين بيانيه ، مقام
  .است که برای نجات جان اين افراد، اقدامی انجام دهند  دانسته و از آنها خواسته

رسانی گزارشگران بدون مرز منتشر  که در پايگاه اطالع  بر اساس اين بيانيه
ها بازداشت  نگاران زندانی، پس از ماه نگاران و وب شده، بسياری از روزنامه

شديدا «های انفرادی، از نظر روحی و جسمی  و نگهداری در سلول »خودسرانه«
 «.اند آسيب ديده

نگاران همچون  گويد که برخی روزنامه اين سازمان مدافع آزادی بيان، می
عمادالدين باقی، بدرالسادات مفيدی، مهدی محموديان و محمدصديق کبودوند 

 .به درمان دارند »فوری«هستنند و نياز  »بيمار«
 ٩فاطمه کمالی احمدسرايی، همسر عمادالدين باقی پس از ديداری که در روز 

فرورين با همسرش داشت، گفت که آقای باقی در شب عيد دچار عارضه تنفسی 
 .است  شده و از سوی مسئوالن زندان، به بيمارستان انتقال يافته

ها بازداشت خودسرانه و  نگاران زندانی پس از ماه بسياری از روزنامه»
 «اند های انفرادی از نظر روحی و جسمی شديدا آسيب ديده نگهداری در سلول

وی در . باقی، هفتم دی ماه سال گذشته از سوی ماموران امنيتی بازداشت شد
بار از سوی دادگاه و  ٨٠های گذشته چندين بار بازداشت شده و بيش از  سال

 .است  مقامات امنيتی برای بازجويی احضار شده
خانواده بدرالسادات مفيدی، نيز پس از مالقات با وی از وضعيت جسمی اين 

 .اند نگار ابراز نگرانی کرده روزنامه
 ٢٠وی بيش از «نگاران ايران،  به گفته فرزندان دبير انجمن صنفی روزنامه
کند،  های آرام بخش قوی استفاده می روز است که به دليل ناراحتی قلبی از قرص

 «.شود و بيشتر اوقات حالت گيجی دارد ها به سختی از خواب بيدار می صبح
زندان اوين در  ٢٠٩خانم مفيدی از هفتم دی ماه سال گذشته تا کنون در بند 

 .برد بازداشت به سر می
نگاران  های جمهوری اسالمی را مسئول سالمتی روزنامه گزارشگران، مقام

است که برای نجات جان اين افراد، اقدامی انجام   بيمار دانسته و از آنها خواسته
 دهند

نگاری که از بيش از هفت ماه از بازداشت وی  مهدی محموديان، روزنامه
اش گفته که چندين  وی به خانواده. گذرد نيز به بيماری شديد تنفسی مبتال است می

 .است  شده »بيهوش«بار در سلول خود 
گزارشگران بدون مرز با ابراز نگرانی از وضعيت جسمانی محمدصادق 

نگار زندانی بارها در زندان دچار  گويد که اين روزنامه کبودوند، می
امنيتی با مرخصی وی موافقت  -شده و مقامات قضايی »های مختلف عارضه«

 .کنند نمی
در زندان است و از سوی دادگاه تجديدنظر  ١٣٨۶آقای کبودوند، از تير ماه سال 

 .است  سال حبس محکوم شده ١١به 
اين بيانيه، هنگامه شهيدی، عيسی سحرخيز، نادر کريمی جونی و مجتبی لطفی 

بدون «نگاران زندانی بيمار معرفی کرده و خواستار آزادی  را از ديگر روزنامه
 .نگاران زندانی شده است روزنامه »قيد و شرط

نگاران منتقد، بازداشت و با احکام  ماه گذشته، شمار زيادی از روزنامه ١٠در 
گزارشگران بدون مرز، ايران را بزرگترين . اند سنگين حبس و تبعيد مواجه شده

 است  نگاران در جهان معرفی کرده زندان روزنامه

 سال زندان محكوم شد 11ابوالفضل عابديني به     
 : رهانا 

 خبرنگار مستقلابوالفضل عابدينی شعبه يکم دادگاه انقالب اهواز 
 ، عضويت در )سال ۵(را به اتهامات ارتباط با دول متخاصم  

و تبليغ عليه نظام از طريق ) سال ۵(مجموعه فعاالن حقوق بشر درايران 
سال حبس تعزيری  ١١و در مجموع به ) سال ١(مصاحبه با رسانه های بيگانه 

 ٩صادر شده و ١٣٨٨حکم زندان ابوالفضل عابدينی اواخر اسفندماه . محکوم کرد
اين حکم مربوط . محمد اوليايی فرد وکيل ايشان ابالغ شد  فروردين ماه امسال به

 ١٣٨٨به پرونده پيشين عابدينی است که به بازداشت ايشان در تيرماه سال گذشته 
 .ميليونی در آبان ماه همان سال منجر شد ٣٠٠و آزادی با قيد وثيقه 

در منزل مسکونی  ١٣٨٨اسفند ماه  ١١ابوالفضل عابدينی آخرين بار نيمه شب 
خود در رامهرمز با محاصره منزل و ضرب و شتم شديد دستگير شد و به 

الف زندان اوين منتقل شد که با وجود گذشت بيش از يک ماه،  ٢انفرادی بند
 .اتهامات پرونده جديد هنوز به اوليايی وکيل وی ابالغ نشده است

 

 حضور زهرا بهرامي از بازداشت شدگان روز عاشورا 
 هاي انفرادي در سلول

 : رهانا
ساله بعد از اعتراضات گسترده مردم در روز عاشورا دستگير  ۴۵زهرا بهرامی 

او از زمان انتقال تا به حال در سلولهای . زندان اوين منتقل شد ٢٠٩و به بند 
زندان اوين بسر می برد و در طی اين مدت بارها مورد  ٢٠٩انفرادی بند 

 .بازجوئی قرار گرفته است و بازجوئيهای او چندين ساعت ادامه داشته
دستگيری تا کنون   به گزارش فعالين حقوق بشر و دموکراسی، بهرامی از زمان

از داشتن مالقات با خانواده اش محروم بوده است و فقط تماسهای تلفنی کنترل 
صورت می گيرد بوده که مدت زمان اين مکالمات   شده که در حضور بازجويان

دقيقه بود است و هدف از آن بيشتر ممانعت خانواده از هر گونه  ٣الی  ٢بين 
 .اقدام و تالش برای آزادی و بهتر شدن شرايط او بوده

بازجويان اين خانواده را تهديد کرده اند که از انتشار خبر دستگيری و وضعيت 
 .وی خوداری کنند در غير اينصورت باعث بدتر شدن شرايط او خواهند شد

خانواده بهرامی از زمان دستگيری تا به حال پيگيری و ضعيت او بودند ولی از 
زهرا   خانواده بهرامی می گويند که .دادن پاسخ به اين خانواده خوداری می کنند

 .و برای ديدار خانوادگی به ايران سفر کرده است بهرامی مقيم کشور هلند است 
 

  هرانا؛ يك ماه بي خبري از سرنوشت مهدي خدايي
 :هرانا

از سرنوشت مهدی خدايی، فعال حقوق بشر و دبير سابق انجمن اسالمی دانشگاه  
 .آزاد شهر ری، هيچ اطالعی در دست نيست

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، از سرنوشت مهدی خدايی، همکار سابق 
 11مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران که در پی يورش های سازمان يافته ی 
اسفندماه و سناريو سازی بر عليه فعاالن حقوق بشر در ايران بازداشت شده 

  .است، عليرغم پيگيری مستمر خانواده هيچ گونه اطالعی در دست نيست
اين فعال سابق دانشجويی که در زمان دستگيری در حال گذران دوران مرخصی 

سال  4دادگاه انقالب به تحمل  15سربازی خود بوده است اخيرًا از سوی شعبه 
روز را به دليل  3حبس تعزيری محکوم شده بود، نامبرده در اين پرونده حداقل 

شکنجه و جراحات وارده در بيمارستان قمر بنی هاشم وزارت اطالعات بستری 
 .شده بود

الزم به ذکر است در راستای سناريوی دستگاه امنيتی برای فعالين حقوق بشری 
خواسته همکاران مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران در طی دو ماه گذشته 

 .تن در ايران بازداشت شدند 41دست کم 
 

  هرانا؛ مرجان صفري همچنان در سلول انفرادي
 :هرانا 

مرجان صفری فعال حقوق بشر در بند همچنان در سلول انفرادی اطالعات سپاه 
 .پاسداران نگهداری می شود

 بنا به اطالع گزارشگران هرانا، مرجان صفری فعال حقوق بشر که در يورش 
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توهين و تحقير و بداخالقي رفتار مي آنند و مالقات دائم با بازجوياني آه زنداني 
قرار مي دهند تا به  -يا بعضا فيزيكي  -را تحت شديدترين فشارهاي رواني 

اين يك تصوير از زندگي من در اين جا و اآنون ." خواسته هاي خود برسند
. به تو اطمينان مي دهم آه اين شايد زيباترين تصوير زندگي من باشد... است

زندگي، شيرين و زيباست، با تمام ! همچون ساير زيباترين تصاوير زندگي من
نسبت به وضعيتي آه در ... هيچ تناقضي وجود ندارد... تلخي ها و زشتي هايش

زندگي آن آن گونه آه مي داني يك انتخاب است . باش" آگاه"آن قرار گرفته اي 
چه فرقي مي آند در قصر شاه باشي يا در قعر چاه؟ چه تفاوتي . نه يك تحميل

است بين نشستن در ميان آتش يا در ميان گلستان؟ شرابي تدارك ببين و بودنت را 
مهم اين نيست آه آجا هستي و چه مي آني، مهم آن است آه ... جشن بگير

بودني آه شايد ميليون ها ... شاد باش از آنكه هستي .و بازي مي آني" هستي"
ماندن در "و اينگونه آنچه را آه . ، آرزوي يك لحظه اش را مي آنند(...)ميليون 

مي نامند، ما را از وضعيت هاي مشوش و متشنج بيروني " وضعيت آگاهي
   ...خالص، و آرامش و سكون دروني را برايمان به ارمغان خواهد آورد

  
  :حال مريم جان، از تو مي پرسم

 مي داني آه چطور فقير باشي و احساس قناعت آني؟ 
 مي داني آه چطور در زندان ولي رها باشي؟ 

 مي داني آه چطور در صحنه جنگ باشي و در صلح زندگي آني؟ 
 مي داني آه چطور در آستانه مرگ، سرشار از زندگي باشي؟ 

 مي داني آه چطور با دشمنت مواجه شوي درحالي آه بسيار دوستش داري؟ 
مي داني آه چطور به زشت ترين تصوير خيره بشوي، گويي آه زيباترين منظره 

 را تماشا مي آني؟ 
 مي داني آه چطور در ميان هجمه هاي وحشت و خشم، شاد و آرام باشي؟ 

  ...هيچ تناقضي در آار نيست... است" انتخاب"اين يك 
  

بازجويان، زنداني را در : براي تو سخن بگويم" تجربه اي ناب"بگذار از 
سخن " گذشته"اول، حالتي است آه از : دوحالت تحت فشار رواني قرار مي دهند

مي گويند و از اشتباهاتي آه به زعم آن ها رخ داده و فرصت هايي آه از دست 
دوم، حالتي . رفته است؛ آزادي در روزهاي خوش گذشته را به رخت مي آشند

اي تاريك در پيش روي تو ترسيم مي آنند؛ آينده اي "آينده"است آه تصويري از 
آنگاه ... مملو از بدبختي، تباهي، فقر، حقارت، تنهايي، اسارت و عمر هدر رفته

ترس هدر رفتن تمام . را در وجودت مشاهده مي آني" ترس"اولين تجربه هاي 
اينجاست آه  ... اندوخته هاي گذشته و ترس ازدست دادن تمام فرصت هاي آينده

، تو ديگر در وضعيت آگاهي در "گذشته و آينده"وقتي تو را پر مي آنند از 
اآنون تو ديگر در اين جا نيستي؛ سرگرداني در . نخواهي بود" لحظه اآنون"

است " اين لحظه"تنها . ميان گذشته و آينده، آه هر دو، توهم است و وجود ندارند
آه وجود دارد و هنگامي آه در اين لحظه و اين جا نباشي، يعني نيستي، يعني 

پر " ترس"اين خالء با . آگاه نيستي، يعني خدا نيستي، يعني درونت خالي است
خدا را تنها در خالل آگاهي از اين لحظه مي تواني . مي شود و تو فرو مي پاشي

بازجويان ... آني و اگر او را بياد نياوري، مضطرب و ترسان خواهي بود" ذآر"
تو را از اين لحظه دور مي آنند و تو را درگير گذشته و آينده مي آنند، تا خدا را 

آن ها نسبت به وضعيتي آه  ...فراموش آني، آن گونه آه خود فراموش آرده اند
... را نخور " آينده"يا غم " گذشته"پس حسرت . در آن قرار گرفته اند آگاه نيستند

گذشته محو شده است؛ آينده اي نيز وجود ندارد؛ آن چه واقعيت دارد همين لحظه 
مهم، انتخاب و تصميم آگاهانه در اين لحظه است؛ آنچه در آينده . است و اآنون

  ... هرچه پيش آيد، خوش آيد .رخ خواهد داد، هيچ اهميتي ندارد
براي آنكه تجربه هايي بس زيبا و مهم را در لحظات پي در پي " هستيم"ما 

زندگيمان تجربه آنيم و در هر لحظه، ميان آن چيزي آه هستيم و آن چيزي آه 
بيا و با من از ... اين بازي، بسيار لذت بخش است. توهم است فاصه گذاري آنيم

  :اين تجربه، از اين بازي و از اين زندگي لذت ببر
  ...فقر را حس آن و از اين تجربه لذت ببر

  ...تنهايي را حس آن و از اين تجربه لذت ببر
  ...رنج را حس آن و از اين تجربه لذت ببر

  ...تحقيرآردن ها و بدرفتاري ها را ببين و از اين تجربه لذت ببر
  ...آنايه ها و توهين ها را بشنو و از اين تجربه لذت ببر

  ...زندگي آن و از اين تجربه لذت ببر." ... زندگي سراسر رنج است"
منظورم از شادي، خوشحالي از رخ دادن ... و از اين تجربه لذت ببر " شاد باش"

آن شادي و خوشحالي نيز مانند همان سختي . است" توهم"آن هم . واقعه اي نيست
آتش توهم بود يا گلستان؟  "ابراهيم"براي . ها و رنج ها آه گفتم، همه توهم است

 براي ابراهيم، راهش و حقيقتي آه به دنبالش بود واقعيت ! من مي گويم هر دو

 :نامه عماد بهاور از زندان
 جز ابراز عشق، اعترافي براي بازجويان ندارم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

عماد بهاور که سال گذشته برای چهارمين بار دستگيرشد و اينک در شرايطی 
جز : "نامشخص در زندان به سر می برد در نامه ای خطاب به همسرش نوشت

  ".ابراز عشق، اعترافی در محضر بازجويان ندارم
روز را در سلول های  50بار بازداشت شده و  3عماد بهاور که سال گذشته 

 16زندان اوين گذرانده بود، بار چهارم برغم داشتن وثيقه، در 209انفرادی بند 
اسفند ماه دستگير شد و از آن موقع تاکنون هيچ تماسی با خانواده خود نداشته و 

  .خانواده اين عضو نهضت آزادی در بی خبری مطلق قرار دارند
عماد بهاور پيش از بازداشت نامه ای خطاب به همسرش نوشته و خواسته بود که 

او در اين نامه که برای   .فروردين آزاد نشد اين نامه منتشر شود 15اگر تا 
وضعيتي " :قرار گرفته، خطاب به همسرش نوشته است" روز"انتشار در اختيار 

 »تحميل»بوده است نه يك  »انتخاب«آه من و تو در آن قرار داريم، حاصل يك 
صورت گرفته  »تصميم«انتخابي آه سال ها پيش در پي يك . »اتفاق«يا يك 
  ."است

آقای بهاور سپس به ارائه تصويری از وضعيت زندان خود پرداخته واين تصوير 
در سكوت و تنهايي در : "را زيبا ترين تصوير زندگی دانسته و توضيح داده است

سلولي آوچك و تاريك، زندگي با نگهباناني آه برخي با توهين و تحقير و 
بداخالقي رفتار مي آنند و مالقات دائم با بازجوياني آه زنداني را تحت شديدترين 

قرار مي دهند تا به خواسته هاي خود  -يا بعضا فيزيكي  -فشارهاي رواني 
  ."برسند

اين فعال سياسی سپس به بيان تجربه خود از زندان و بازجويی ها پرداخته و 
: بازجويان، زنداني را در دوحالت تحت فشار رواني قرار مي دهند: "نوشته است

سخن مي گويند و از اشتباهاتي آه به زعم آن  »گذشته«اول، حالتي است آه از 
ها رخ داده و فرصت هايي آه از دست رفته است؛ آزادي در روزهاي خوش 

اي تاريك  »آينده«دوم، حالتي است آه تصويري از . گذشته را به رخت مي آشند
در پيش روي تو ترسيم مي آنند؛ آينده اي مملو از بدبختي، تباهي، فقر، حقارت، 

را در  »ترس«آنگاه اولين تجربه هاي ... تنهايي، اسارت و عمر هدر رفته
ترس هدر رفتن تمام اندوخته هاي گذشته و ترس . وجودت مشاهده مي آني

اينجاست آه وقتي تو را پر مي آنند از ... ازدست دادن تمام فرصت هاي آينده 
  ."نخواهي بود »لحظه اآنون«، تو ديگر در وضعيت آگاهي در «گذشته و آينده«

  :متن کامل نامه عماد بهاور خطاب به همسرش، مريم شفيعی بدين شرح است
 همسر عزيزم، مريم مقدس من،  

 سالم، 
اين . دلتنگي هاي تو و مادرم را مي بينم. پيش تو نيستم" ظاهرا"مدتي است آه 

فاصله اي وجود ندارد و ما . نامه را نوشتم تا بگويم دلتنگي هاي ما بي معناست
اين را نوشتم تا بگويم اين ديوارهاي بتوني، اين اتفاقات، ... بدون شك با هم هستيم
است و درعوض، آن چه در خيال من و تو است، " توهم"اين سختي ها، همه، 

نشو و نگذار به خاطر آن از " توهم"مي خواهم بگويم درگير واسير اين ... واقعي
  ...اين تنها خواسته من است... مسيري آه طي مي آني، باز بماني

غم، دلتنگي، ناراحتي، خشم، نفرت، حسرت، طمع، يأس و نااميدي، همه به 
آن ... خاطر آن است آه ما گاهي اين توهم را باور مي آنيم و درگير آن مي شويم

هيچ ... را باور نكن؛ از آن بگذر و هميشه در شادي، عشق و صلح زندگي آن
وضعيتي آه من ) وخودت هم مي داني(بايد بگويم ...تناقضي وجود نخواهد داشت

يا يك " تحميل"بوده است نه يك " انتخاب"و تو در آن قرار داريم، حاصل يك 
نه از . صورت گرفته است" تصميم"انتخابي آه سال ها پيش در پي يك ". اتفاق"

زندگي "و " بودن"آن جنس تصميماتي آه ديگران فكر مي آنند؛ تصميم به 
پس براي تو شرح خواهم داد آه حاصل اين تصميم و انتخاب تا به اين "... آردن

. جا چه بوده است؛ آاري به اآتسابات شخصي و دستاوردهاي اجتماعي ندارم
در : "وضعيت خودم را در اين لحظه مي گويم. حساب سود و زيان هم نمي آنم

 سكوت و تنهايي در سلولي آوچك و تاريك، زندگي با نگهباناني آه برخي با 



4 

 1389فروردين ماه    15

نويسان و کاربران اينترنتی توسط قاضی  مرتضوی و قاضی مقدس به  وبالگ
وجود آمد؛ تا کنون چندين بار به اجرای اين سناريوی يک شکل با اهدافی متفاوت 

ی آن دستگيری کسانی بود که در اسفند ماه سال  بارزترين نمونه. دست زده است
چه که از  در نگاه اول و بر اساس آن. معرفی شدند «مضلين»ی  با نام شبکه  ٨٧

آمد، اين مساله برخورد با  های امنيتی ـ دولتی بر می های سپاه و رسانه اطالعيه
چه که واقعيت اين ماجرا بود  اما آن. بود «مستهجن و ضد دين»های  سايت
يی و  اعتمادی عمومی به اينترنت از طريق تبليغات رسانه سازی برای بی زمينه

 .بود «شوک»ی  چون برنامه های تلويزيونی هم ساخت برنامه
ی  در واقع مرکز جرايم سازمان يافته اينترنتی که خود يک مرکز سازمان يافته

سناريوهای   نقض حقوق بشر و دشمن آزادی بيان است، اهداف خود را با نوشتن
مختلف و اجرای سازمان يافته و يک شکل آن در زندان اوين زير عنوان اتهامی 

گر  اين گروه بدنام و شکنجه. کند برد آن می و جرمی ديگر مطرح و شروع به پيش
دادستان بود و اکنون يکی  ٨٣که در سال (منش  که اسامی ثابتی چون قاضی کيان

ی  که در پرونده(، قاضی جعفری )ی فعالين حقوق بشر است از قضات پرونده
ی مضلين در صدا و سيما به صراحت از صدور حکم اعدام برای چند نفر  شبکه

که يکی از عناصر ) «موسوی»، شخصی سپاهی به نام )از متهمان خبر داد
بينيم، يک  ها می را همواره در اين پرونده) اصلی و بسيار پليد اين سازمان است

الف سپاه، اخذ اعترافات تلويزيونی و  ٢روش کلی دارد؛ فشار و شکنجه در بند 
يی در ابتدا شروع پرونده و تبليغات تلويزيونی در انتهای  سازی رسانه پرونده
 .پروژه

يکی از شگردهای مرکز جرايم سازمان يافته که نشات گرفته از تفکر 
های زندانيان  گر سپاه پاسداران است، تهديد و فشار شديد بر روی خانواده سرکوب

رسانی از  که هم امکان اطالع ها است، به طوری و امنيتی کردن شديد اين پرونده 
کند و هم نقل هر خبری را دچار احتياط و  ها را کم می بازداشت شده
های اين گروه به  اين شيوه در تمامی پرونده. کند های خاص می دورانديشی

گان يک ماه گذشته  روشنی آشکار است به طوری که حتا برخی بازداشت شده
گونه  شان بروز نکرده و يا بعد از خبر بازداشت هيچ هنوز حتا خبر بازداشت

 .اطالعی از وضعيت آنان در دست نيست
تواند در شکست اين سناريوهای امنيتی موثر باشد،  های که می يکی از شيوه

گان و مسائل گفته و  رسانی و پوشش خبری از وضعيت بد بازداشت شده اطالع
 .سازی است ی اين پرونده نگفته
خواهند با تکيه بر  چه که روشن است اطالعات و نهادهای امنيتی سپاه می آن

انهدام »چون برخورد با متهمين تحت عناوين ديگر مثل  های گذشته، هم روش
گان،  و شکنجه و فشارهای غيرانسانی بر روی بازداشت شده «ی سايبری شبکه

ها  وادار کردن متهمان به شرکت در اعترافات تلويزيونی و شرکت در دادگاه
يی را برای اهداف شوم خود قربانی  باز هم عده… برای بيان مطالب غيرواقع و

 .کنند
ها  الف زندان اوين برای اجرای اين برنامه ٢سکانس داخلی اين سناريو در بند 

مهدی  ،پور، دکتر حسام فيروزی نصور نقی. شود بسيار تکان دهنده دنبال می
خدايی، عبدالرضا احمدی و به ويژه حسين رونقی ملکی به شدت در زندان اوين 

ديگر فعالين حقوق بشر . و در اين بند زير نظر اطالعات سپاه تحت فشار هستند
حسين رونقی ملکی بر اساس اطالعاتی . بازداشتی وضعيتی بهتر از اين ندارند

های کيهان برای او به شدت در وضعيت بحرانی و  سازی که داريم و پرونده
برد و بازجويان سپاهی اين پرونده برای او  يی در اين بند به سر می نگران کننده

 .اند ها ديده خواب
نام و يا فعالينی که دارای اسم مطرحی نيستند  اکثر متهمان پرونده از افراد گم

ها منعکس  چه که در رسانه در حالی که ظاهر اين پرونده و آن. اند انتخاب شده
. های مطرح حقوق بشری ايران بوده است شده عليه فعالين شناخته شده و گروه

برای قربانی سازی و قربانی گرفتن است، افراد گم نام يا   در واقع اين شيوه
تر در معرض خطر قرار دارند و  تر شهرت دارند همواره بيش کسانی که کم

گيرد که اين مساله کمک کننده به بازجويان و  کمترين حمايت از آنان صورت می
ها به خوبی از آن  يی که آن مساله. شان است برد اهداف سناريوسازان برای پيش

 .آگاهی دارند
الف زندان اوين  ٢های بازداشتی سخت و نگران کننده در بند  وضعيت بچه

ها و فشارها  شود، چيزی به پايان اين پروژه که در پس شکنجه چنان دنبال می هم
رسد و  از اين پرونده بوی خوبی به مشام نمی. شود، نمانده است بسته می
ی  نياز به کمک همه. های سنگين را به دنبال خواهد داشت يی از حکم مجموعه

در حال حاضر بهترين کار شکست اين . های حقوق بشر است فعالين و گروه
ها مدافع و  فعالين حقوق بشر که سال. رسانی وسيع است پروژه توسط اطالع
ها حاميانی بودند که  آن. اند اکنون نياز به حمايت دارند حامی زندانيان بوده

 .اند شان را از دست داده نفش

چه فرقي مي آند در آتش باشي يا در گلستان؟ شادي و شعف يك امر . داشت
دروني است؛ احتياجي به محرك بيروني ندارد، نبايد منتظر خبر خوبي بود تا شاد 

تو شاد هستي تنها به اين دليل آه . شد؛ تو شاد هستي بدون هيچ دليل بيروني
و اين زماني است آه شادي و شعف را آگاهانه انتخاب آرده اي و با "! هستي"

فاصله معناداري گرفته اي و  -چه سختي ها و چه خوشي ها  -اتفاقات بيروني 
ممكن است ... انتخاب مي آني آه نسبت به هر واقعه اي چه رفتاري بروز دهي

آن عكس العمل بيروني آه انتخاب آرده اي، غم و اندوه باشد؛ ممكن است حتي 
بازي فاصله "اين . گريه آني درحالي آه در درون، شاد و ساآن و آرام هستي

تمام آن تناقضات ظاهري آه در جمالت باال آمده بود، نتيجه اين . است" گذاري
  .بازي است

من است آه " تامالت تنهايي"و در آخر يك نكته مانده آه اين هم حاصل 
در مواجهه با هر انساني، بدون توجه به آنكه او آيست، چه : مي آنم" اعتراف"

مي گويد، چه رفتاري با تو داشته است و چه احساسي نسبت به تو ابراز مي آند، 
، بدين "نياز است"اينكه مي گويم . نياز است" پاسخ متقابل دروني"به يك 

معناست آه ما با همين داد و ستدهاي دروني است آه پيش مي رويم و در طي 
صورت مي " تكامل"است آه " تبادل"در طي اين . مسير سرعت مي گيريم

بسيار زيادند؛ مي تواني سكوت را انتخاب آني " پاسخ هاي متقابل بيروني. "گيرد
يا پرخاش را، دفاع يا تهاجم را، خنديدن يا گريستن را، عصبانيت يا آرامش را و 

همه بستگي به آن دارد آه بهترين گزينه ي تامين . صدها واآنش بيروني ديگر
وجود " پاسخ دروني صحيح"اما، تنها و تنها و تنها يك . آننده منافع تو آدام است

  "عشق: "دارد
عشق تنها چيزي است آه ." عشقت را جاري آن تا سرشار از عشق شوي"

 .دليل بودن ما نيز همين جريان عشق است. بخشيدنش به افزايش آن مي انجامد
هر پاسخ دروني ديگري به رفتارهاي ديگران، انحرافي است از مسيري آه طي 

پاسخ دروني تو به آسي آه با تو خوش رفتاري و آسي آه با تو . مي آني
!" دشمنت را دوست بدار! "دوستش داشته باش: بدرفتاري مي آند، بايد يكي باشد

آن آس آه تو را شكنجه مي آند، ! آن آس آه تو را به حبس مي آشد، دوست بدار
آن آس آه تو را از آار بي آار و تو را از ادامه تحصيل منع آرده ! دوست بدار

ظالم را و عادل را، ديكتاتور را و آزادي خواه را، مذهبي را ! است، دوست بدار
و اين گونه اعترافي جز ! و ملحد را، صادق را و آاذب را، همه را دوست بدار

  .در محضر بازجويان و قضات عزيز در چنته نخواهم داشت" ابراز عشق"
  "... من از آن روز آه در بند توام، آزادم"
  :پس 

  ...عشق براي زنداني، عشق براي زندانبان
  ...عشق براي آن آس آه شكنجه مي شود، عشق براي آن آس آه شكنجه مي آند

  ...عشق براي متهم، عشق براي قاضي
  ...عشق براي آن آس آه تو را به اسارت مي برد

  ... عشق براي همگان
  ...چه با من، چه بدون من، همه چيز زيبا خواهد بود! مريم جان 

  ...عشق براي تو
 همسرت عماد 

 گذرد؟  الف سپاه بر فعالين حقوق بشر چه مي 2در بند 
 نژاد مجتبی سميع

 
الف زندان اوين عليه فعالين و کنشگران حقوق  ٢سناريو سپاه پاسداران در بند 
آيد،  چه از خروجی اين سناريو بيرون می شود، آن بشر داخلی بسيار بد دنبال می

در واقع اين سناريو در . اتفاقی است تکراری است و مسبوق به سابقه
يی و  های کليشه يی است شامل همان اتهام های بيرونی خود پرونده سکانس
گان، ساپورت شدن از  چون اقدام عليه امنيت ملی، ارتباط با بيگانه گی هم هميشه

طرف نهادهای جاسوسی و اطالعاتی آمريکا و اسرائيل و اسم بردن از 
 .دانند و بس شان را می نويسان نام يی که تنها کيهان های تخيلی پروژه

گذرد، شکنجه، فشار، تهديد  الف زندان اوين می ٢چه که اين روزها در بند  آن
های فعالين حقوق بشر بازداشتی، عدم امکان تماس و برخورداری از  خانواده

سناريوی جديد سپاه . ها است خبری مطلق از وضعيت بازداشتی وکيل و بی
ها  پاسداران فعالين حقوق بشری را هدف قرار داده تا بتواند با ضربه زدن بر آن

ی فعاليت حقوق بشری ضربه وارد کرده تا متقاعب آن سرپوشی بگذارد  به پيکره
به . يی برای تداوم آن ی سياه حقوق بشری جمهوری اسالمی و زمينه بر کارنامه

خصوص آن که از طرف ناقضان حقوق بشر ايرانی اين سال، سال تالش 
مرکز جرايم سازمان يافته وابسته به !  مضاعف و همت مضاعف نام گرفته است

 در برخورد با  ١٣٨٣گيری آن در سال  ی شکل سپاه پاسداران که زمينه

http://www.rhairan.info/archives/8444�
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 تحويل سال نو در سلول انفرادي
  وضعيت نگران کننده وی  گفتگو با مادر کوهيار گودرزی درباره
 نژاد ليدا حسينی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

روز از بازداشت  ١٠٠با گذشت بيش از  -کميته گزارشگران حقوق بشر 
کوهيار گودرزی، عضو کميته گزارشگران حقوق بشر، وی همچنان در 

ها حاکی از تداوم فشار بر وی  برد و گزارش بازداشت و بالتکليفی به سر می
 .توسط بازجويان پرونده است

ماه با فشار نيروهای امنيتی از دانشگاه صنعتی شريف اخراج  گودرزی در آبان
اين . او در رشته مهندسی هوافضا در اين دانشگاه مشغول به تحصيل بود. شد

بشر عضو انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه   نگار و فعال حقوق روزنامه
ساز راديو زمانه،  صنعتی شريف، دبير کميته گزارشگران حقوق بشر، برنامه

عضو کميته حقوق بشر سازمان ادوار تحکيم وحدت و عضو دفتر تحکيم وحدت 
 .طيف عالمه بوده است
آذرماه بازداشت شد و از آن تاريخ تنها سه بار با  ٢٩کوهيار گودرزی در 

پروين مخترع، مادر کوهيار گودرزی در . مادرش تماس تلفنی داشته است
کند و مجبور است برای مالقاتی کوتاه با فرزندش هر هفته  شهرستان زندگی می

 .اين مسير طوالنی را بپيمايد
خوانيد گفتگوی کميته گزارشگران حقوق بشر با مادر اين فعال مدنی  آنچه می

 .در مورد آخرين وضعيت وی است
 

آيا . ايد خانم مخترع، شما در اين مدت با کوهيار مالقات کابينی داشته 
 درخواست مالقات حضوری نکرديد؟

 .بله من قبًال درخواست مالقات حضوری کرده بودم
 

 آيا موفق به اين ديدار شديد؟ 
بله طبق نامه تقاضايی که قبًال من به دادستان داده بودم، موافقت شده بود که 

من برای يک نوبت مالقات حضوری داشته باشم که چهارشنبه توانستم کوهيار 
 .را حضوری ببينم

 
 کوهيار در چه وضعيتی بود؟ 

البته شايد به . کوهيار شب تحويل سال و شب قبل از آن در يک سلول تنها بوده
شايد به اين دليل . دارند اين معنی نبوده که بخواهند او را در سلول انفرادی نگه

در هر صورت فرزند من شب عيد را تنها . سلولی او آزاد شده بوده بوده که هم
کوهيار حتی اجازه نداشته به من . ها به کوهيار بوده گذرانده و اين هم عيدی آن

 .شود سلول می البته بعدًا با آقای جعفر پناهی هم. تلفن بزند
سه - سلول کوهيار در دو هفته پيش دو بار و هفته گذشته سه بار و در اين دو

شود و به  اين موجب آزار کوهيار می. جا شده است به روز گذشته يک بار جا
تواند عدم همکاری کوهيار در  علت اين آزارها می. نظر من نوعی شکنجه است

البته کوهيار به خيلی موارد هم از جمله حکم تمديد بازداشت . ها باشد بازجويی
 .موقت خود اعتراض داشته است

ها  ها و اين نوع بازجويی طبق قوانين جمهوری اسالمی حتی تمام اين بازداشت
زندانی حتمًا بايد در همان روزهای اول توسط قضات تفهيم . قانونی هستند غير

اتهام شود و و طبق قانون اساسی جمهوری اسالمی هر زندانی حق داشتن وکيل 
دارد و وکيل حق مالقات با زندانی و دسترسی به پرونده زندانی را دارد تا 

 .بتواند از زندانی دفاع کند
ها هر اتهامی و برچسبی را بدون اينکه بتوانند ثابت کنند به فرزندان ما  االن آن

کنند، ازجمله اتهام  ها را هم مرتب در راديو و تلويزيون تکرار می زنند و اين می
محاربه و براندازی و وابستگی به شرق و غرب و ارتباط با سازمان منافقين و 

ها را در يک محکمه  ها بايد بتوانند اين آن. ها فقط حرف هستند غيره که اين
 .صورت در حد يک اتهام واهی است قانونی ثابت کنند در غير اين

 

  شد «پروانه ي طاليي»شادي صدر برنده ي جايزه ي 
 
 
 
 
 
 

 
پنجهزار يورو جايزه ی نقدی به گروه يا شخصی اهدا خواهد شد که پروژه ای 

را برای مستند کردن خاطرات زنان از آزارها و سرکوب و زندان در سالهای 
 پيشنهاد کند ۶٧-۵٧

 
شادی صدر، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان در ايران، برنده ی  :اخبار روز

خانم صدر در متنی در سايت شخصی . شد »پروانه ی طاليی«جايزه ی جهانی 
 :خود در مورد برنده شدن اين جايزه چنين نوشته است

 
 جايزه پروانه طاليی؛ تقديم به خاطره رنج زنان

ديشب که خسته و خرد و خاکشير رسيدم خانه، ديدم روی موبايلم که طبق معمول 
. هست) راستی فارسی اش چی می شه؟(جا گذاشته بودم صد تا پيام و ميس کال 

در مراسم : ای ميلم را که باز کردم، معنی آن همه تماس بی پاسخ را فهميدم
اختتاميه جشنواره فيلمهای حقوق بشری عفو بين الملل، هيات داوران اين 

جشنواره، جايزه پروانه طاليی را به دليل اميدبخش ترين و با ابهت ترين فعاليت، 
. به نمايش گذاشته شده بود، به من اعطا کرده است“ زنان در کفن”که در فيلم 

کانديداهای ديگر، سومالی مام، از کامبوج و ربيعا خدير، از الجزاير بودند که نه 
از باب تعارف، که از ته دل می گويم، هر دوی آنها بيش از من مستحق دريافت 

سومالی مام، فمينيست کامبوجی، زندگی چندين دختر خردسال . اين جايزه بودند
را از چنگ قاچاقچيان تجارت سکس و پورنوگرافی و فحشا نجات داده است و 

ربيعا خدير، مادر فعال سياسی که سالهاست ناپديد شده، جنبش مادران و 
با هر دوی اينها، هفته پيش آشنا  .دادخواهی را در الجزاير رهبری کرده است

اما متاسفانه در مراسم . شدم، وقتی در دو روز از جشنواره شرکت کرده بودم
. اختتاميه نبودم و اصال فکرش را هم نمی کردم که اين جايزه را به من بدهند

جايزه ای که نه به من، که بايد به تک تک فعاالن کمپين قانون بی سنگسار، چه 
آنهايی که زندگی، فعاليتها وتصويرشان در فيلم نمايش داده می شود، به خصوص 

محبوبه عباسقلی زاده، آسيه امينی و اعضای شبکه وکالی داوطلب و چه آنهايی 
کمپين ”در واقع جايزه بايد به . که به هر دليل، در آن فيلم نيستند داده می شد

افتخار اين جايزه، . داده می شد که من تنها جزيی از آن بودم“ قانون بی سنگسار
از آن اين کمپين است و اگر روزی، موزه جنبش زنان درست شود، جايزه بايد به 

 .بخش مربوط به کمپين قانون بی سنگسار منتقل شود
 
به . “خاطره”يورو، وجه نقدی اين جايزه را می خواهم تقديم کنم به  5000 اما

باور من، ما تاريخ رنج و درد و خشونت را تکرار می کنيم، چون هيچگاه 
خاطراتمان، مستند نشده، بازگو نشده و درد و رنج قربانيان خشونت، به رسميت 

از اين رو، می خواهم اين مبلغ را تقديم کنم به پروژه ای که . شناخته نشده است
بتواند درد و رنج زنان سرزمينم را در يکی از تاريک ترين دورانها از نظر 

می دانم که اين مبلغ، در مقابل . را مستند کند 67-57نقض حقوق بشر، يعنی دهه 
حجم عظيم کاری که بايد صورت بگيرد بسيار ناچيز است اما می تواند شروعی 

و اميدوارم که ادای دين و احترامی . باشد برای نوشتن بخشی از تاريخ ما زنان
باشد به همه آنهايی که آزادی، رهايی، جوانی، وطن، خانواده و دوستانشان را در 

همه آنهايی که نسل من، هيچگاه نتوانست . ، از دست دادند67تا  57 سالهای
بنابراين، اين مبلغ به گروه يا . صدايشان را بشنود و تجربه شان را زيست کند

شخصی داده خواهد شد که پروژه ای را برای مستند کردن خاطرات زنان از 
پيشنهاد  67-57تهديد، آزار و اذيت، سرکوب، زندان، شکنجه و تبعيد در سالهای 

 .کنند
 

shadisadr.wordpress.com 
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  ترم تعليق براي دانشجويان دانشگاه صنعتي نوشيرواني 5صدور حكم  
 

 گويا 
در پی برگزاری جلسه ی بحث و راهپيمائی اعتراضی دانشجويان دانشگاه  

دبير سياسی سابق انجمن (صنعتی نوشيروانی بابل برای بدرقه ی ايمان صديقی 
) دبير فرهنگی سابق انجمن اسالمی دانشگاه( و محسن برزگر ) اسالمی دانشگاه

کميته انضباطی دانشگاه احکام سنگين و دور از انتظاری را برای پنج دانشجوی 
 .اين دانشگاه صادر کرد

 :به گزارش اين خبر احکام صادره به شرح زير می باشد
 يک ترم محروميت از تحصيل با حتساب سنوات: جالل الدين صادقی.1
 يک ترم محروميت از تحصيل با حتساب سنوات: محمد عسگری.2
يک ترم ): دبير تتشکيالت سابق انجمن اسالمی دانشگاه(معين اسالمی جم .3

 محروميت از تحصيل با حتساب سنوات
 يک ترم محروميت از تحصيل با حتساب سنوات: فرشيد ستاری فر.4
يک ترم  :(عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشگاه(محمد علمی .5

 محروميت از تحصيل بدون احتساب سنوات
اين دانشجويان عالوه بر حکم صادره از سوی کميته انضباطی دانشگاه به دستور 
قربانی رئيس حراست دانشگاه ممنوع الورود به دانشگاه شدند و بدين ترتيب اين 

دانشجويان نمی توانند بر اين اساس در کميته انضباطی دانشگاه حضئر يابند و به 
حکم بدوی خود اعتراض کنند و عمال اين حکم تا قبل از پايان زمان تجديد نظر 

 .به اجرا در آمده است
گفتنی است اتهام اين دانشجويان حضور در مراسمی خودجوش که در اسفند ماه 

سال گذشته از سوی دانشجويان دانشگاه صنعتی نوشيروانی برای بدرقه دو 
ماه حبس  10محسن برزگر و ايمان صديقی که به (دانشجوی اين دانشگاه 

 .بوده است) تعزيری و اسال محروميت از تحصيل محکوم شدند
 

مليت معيار »مقررات تازه براي مسافران عازم آمريكا؛ 
 بازرسي بيشتر نيست

 
دولت اياالت متحده روز جمعه با اعالم روش تازه بازرسی مسافران عازم  -راديو فردا 

شان برای بازرسی امنيتی در  اين کشور خبر داد که از اين پس افراد بر اساس مليت
به اين ترتيب صرف ايرانی يا عراقی بودن افراد مالک . ها انتخاب نخواهند شد فرودگاه

ها  روش تازه بازرسی افراد عازم آمريکا در فرودگاه .بازرسی مسافران نخواهد بود
شود که پس از دستگيری تروريست نيجريايی در کريسمس سال  جايگزين روشی می

 .جاری در شهر ديترويت آمريکا اتخاذ شد
کشور مشخص را داشتند هنگام سفر به  ١۴بر اساس روش پيشين، افرادی که مليت 

 .گرفتند آمريکا کنار کشيده شده و به طور خاص مورد بازرسی امنيتی قرار می
کوبا، عراق، لبنان، ليبی،   اين کشورها عبارت بودند از ايران، افغانستان، الجزاير،

 .سومالی، سودان، سوريه و يمن نيجريه، پاکستان، عربستان، 
در مقابل بر اساس روش تازه هر فردی که عازم آمريکاست تنها در صورتی مورد 

های  يکی از تروريست«بازرسی بيشتر قرار خواهد گرفت که مشخصاتش با مشخصات 
 .که در اختيار مقامات اطالعاتی آمريکاست همخوان و نزديک باشد »بالقوه

 ٣٢و  ٢٢برای مثال، اگر مأموران امنيتی آمريکا اطالعاتی از يک مرد نيجريايی بين 
شود هويتی خطرناک يا تروريستی دارد، بر اساس روش  سال داشته باشند که تصور می

پيش از سفر به آمريکا مورد  «فقط با اين مشخصات«تازه تمام مردهای نيجريايی 
 .بازرسی بيشتر قرار خواهند گرفت

ها که روز جمعه توسط وزارت امنيت  تغييرات تازه در روش بازرسی امنيتی در فرودگاه
های ضدتروريسم اياالت  ماهه قوانين و روش داخلی آمريکا اعالم شد حاصل بررسی سه

 .متحده است که به دستور باراک اوباما انجام شده است
به گفته وزارت امنيت داخلی آمريکا، مقامات آمريکايی اميدوارند با اين روش تازه 

را پر کنند که اجازه داد عمر فاروق عبدالمطلب نيجريايی در  »شکاف امنيتی خطرناکی«
 .کريسمس سال جاری در آمستردام هلند سوار هواپيمايی به مقصد ديترويت آمريکا شود

ساز را در لباس زير خود پنهان کرده بود پس از نشستن هواپيما  عبدالمطلب که بمبی دست
در فرودگاه ديترويت به کمک مسافران همان پرواز دستگير و تسليم مقامات امنيتی 

 .فرودگاه شد
خبرگزاری آسوشيتدپرس از قول يک مقام ارشد آمريکايی که خواسته است نامش فاش 

مسافران «گويد دولت آمريکا همچنين اميدوار است که با اين روش تازه از تعداد  نشود می
 .شوند کاسته شود شده که برای بازرسی بيشتر کنار کشيده می کشور تعيين ١۴ »گناه بی

هايی که آمريکا از  در حال حاضر همچنين نام مسافران عازم آمريکا با فهرست نام
 .شود ها يا افراد مظنون به تروريسم دارد چک می تروريست

گويد يکی از داليلی که عمر عبدالمطلب توانسته است در  خبرگزاری آسوشيتدپرس می
 .آمستردام سوار هواپيمای ديترويت شود اين بوده که نام او در اين فهرست نبوده است

های بازجويی او را  پيش از اين بازجو به علت عدم همکاری کوهيار برگه 
 آيا از وضعيت پرونده کوهيار اطالع جديدی داريد؟. پاره کرده بود

بله در آخرين بازجويی، بازجو هفت برگ بازجويی کوهيار را پاره کرده و 
کوهيار االن در وضعيت . االن مدتی است که ديگر از کوهيار بازجويی نشده

از او پسورد . کدام از اتهامات خود را نپذيرفته او هيچ. برد بالتکليف به سر می
ها را در حکم  خواستند که کوهيار نداده است به اين دليل که آن اش را می ايميل

همچنين از او پسورد . داند و در قانون هم به آن اشاره شده است حريم فردی می
به همين دليل کوهيار . اند که او نداده است هاست و دومين کميته را هم خواسته

خوری کوهيار که البته   االن سه هفته است که هوا. االن بسيار تحت فشار است
 .هم در يک سالن بود قطع شده است آن

در مدت بيش از صد روز که کوهيار زندان است . کوهيار حق تلفن زدن ندارد
تنها سه بار توانسته است با خانه تماس بگيرد که يک بار آن را موفق شديم با هم 

در آن تماس با موافقت بارجو از من شلوار و لباس خواست چون به . حرف بزنيم
دست لباس زندان  به او تنها يک. ماه لباس خود را نتوانسته بود عوض کند مدت دو

اما . اند و من برای او يک شلوار خريدم و به همراه چند کتاب برای او بردم داده
که بازجو موافقت کرده بود يک بار که اصال آن بسته را از من قبول  با وجودی

فرزند . نکردند و بار ديگر که از من گرفتند، همچنان آن بسته را به کوهيار ندادند
من حق تلفن زدن ندارد، هواخوری او سه هفته است که قطع شده و مرتب در 

. شود و در فشار است تر برده می های کوچک شود و به سلول جا می به ها جا سلول
 ها به مصداق شکنجه نيست؟ آيا اين

آيم و اين  من هر بار برای مالقات کوهيار هزار کيلومتر از کرمان به تهران می
فرزند من از درس و کار و دانشگاه و تمام . شوم بينم ناراحت می وضع را می

جا  خواهند به آن هايش محروم شده و حتی در همان سلول هم وقتی می فعاليت
 .کنند جا می ها را جابه کنند آن رسند و تميز می جا می عادت کنند، کمی به آن

دانم از چه کسی بايد سؤال کنيم که به چه دليل فرزندان ما را از کتاب و  من نمی
ها را ايزوله  کنند و آن ها محروم می روزنامه و راديو و تلويزيون و لباس همه اين

ها چيست؟  آيا قصد دارند فرزندان ما را روانی کنند؟ معنی اين رفتار. می کنند
البته خوشبختانه فرزندان ما همه از روحيه باال برخوردار هستند و خود را حفظ 

 .شوند تر می کنند و در زير اين فشارها هم مقاوم می
 

 وضعيت روحی و جسمی کوهيار در آخرين مالقاتی که با او داشتيد چطور بود؟ 
قدر هم که ما فکر کنيم که وضعيت روحی او خوب است، اما چطور  هر
ام خودم را نيم ساعت در يک اتاق نگه  تواند خوب باشد؟ من بارها خواسته می

توانم دسترسی به روزنامه  دانم چند دقيقه ديگر می در اتاقی که می. دارم نمی توانم
و کتاب و راديو و هوای آزاد و درخت و گل و گياه و صدای پرندگان داشته 

فرزندان ما در يک سلول تنگ و تاريک و کثيف چه . توانم باشم، اما نمی
ای توقع داريد داشته باشند؟ اما من کوهيار را  وضعيتی دارند؟ چه روحيه

يادم است ! البته بچه که نه. دانم مقاوم است شناسم، او بچه من است و می می
و کوهيار جواب  »!چقدر بزرگ شدی«: نفر به کوهيار گفت چندين سال پيش يک

 »!من بزرگ بودم«: داد
هايی که برای تحقق  فرزندان ما واقعًا بزرگ هستند، نه تنها کوهيار بلکه تمام آن

های قانونی زدند و  ها آمدند و دست به اعتراض های قانونی خود به خيابان خواست
. واقع تقاضای اجرای کامل همين قانون اساسی جمهوری اسالمی را داشتند در

البته روزی به دوستی گفتم . ها هستند جهت در زندان حاال اين فرزندان ما بی
فرزندان شما آزادند، ما در  «: فرزندم در زندان است و او در جواب گفت

و اين درست است کسی که هدفی دارد و برای رسيدن به هدفش مبارزه  »زندانيم
 .کرده است و به اصولی پايبند است، در بند نيست

که  ٢٠٩های بند  روز چهارشنبه هم که بر خالف روال عادی مالقات
از ماموری که آنجا بود برگه مالقات را . هاست، با کوهيار مالقات داشتم پنجشنبه

مگر فکر «: به من گفت. کنم ها را جمع می خواستم که داشته باشم و گفتم که آن
ها را  کنيد فرزندتان افتخار ملی است که در زندان است و شما هم اين برگه می

 ».کنم فرزند من افتخار ملی است بله دقيقًا فکر می«: گفتم »جمع می کنيد؟
 

گذرد و تا چند روز ديگر قرار دوم  االن بيش از صد روز از بازداشت کوهيار می 
آيا اطالع . رسد ماه تمديد شده بود، به پايان می  بازداشت موقت او که برای دو

وضعيت بازداشت کوهيار به چه شکل   داريد که پس از پايان اين قرار دوم،
 خواهد آمد؟ در

بهشت تمديد شده و به  اش تا نهم اردی کوهيار به من گفت که قرار بازداشت
صورت کتبی به تمديد بازداشت  البته او به. احتمال زياد دوباره تمديد خواهد شد

 .موقت خود اعتراض کرده که تا به امروز هيچ جوابی نگرفته است
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. زندانيان گمنام و بی نام و نشان ، از زن و مرد و پير و جوان و نوجوان  – ١
آنها نه خاکريز اولند و نه سنگری که فتح آن موجب خوشحالی . آنها بدنه ملتند 

 . شده باشد و نه سنگری است که سياسيون پشت آن پنهان شده باشند
آزادگانی که همچون . خواسته آنان تنها مشتی از خروارها مطالبات مردم اند 

همين و . ملت ايران خود بی کس و کارند و فقط خدا و آرزوهای شان را دارند 
به همين دليل در زندان نگه داشتن آنها نمادی از زشت ترين ظلم ها ورنجی . بس 

آنها مادر دارند ، فرزند دارند ، همسر . است که می توان بر يک ملت روا داشت 
 . دارند ، پدر دارند و خويشانی خوب که بی تاب رنج های شان هستند

تاريخ ايران سرشار از شان و منزلت برای زنانی بوده که  . زنان زندانی – ٢
در سرزمين باستانی ايران ، تنديس الهه ها و مادرها ، . مظهر رافت و محبت اند 

نه تنها نماد پرستش و باروری است بلکه سمبل احترام عميق تاريخی اين 
قران نيز يک سوره را به طور مشخص به . سرزمين کهن به زنان بوده است 

به معنای ريشه و اطالق آن به مادر “ ام “ زنان اختصاص داده و با انتخاب واژه 
 . ، فهم زبان شناختی وااليی را برای درک جايگاه زن پيش رويمان نهاده است

. زنان زندانی جنبش سبز ايران نمونه ای از سلحشوری و استقامت زنان ايرانند 
آيا حاکميت می خواهد با اين همه بدعت درستم و سرکوب و بی احترامی به زنان 
 ، تمامی رهنمودهای قرانی و سرافرازی های تاريخی ملت ايران را ناديده بگيرد

. 
سران و مشاوران و همکاران آزاديخواه و مغزهای . فعاالن و مشاهير سياسی  -٣

متفکر و جان های بی قراری که جر سرافرازی ملت ايران و ايرانی استوار و با 
آنها خواهان تحقق شاخصه های اين . هويتی واال ، هيچ داعيه ای در سر ندارند 

 . آنان پيشوای پهلوانان معاصر جهانند.پروژه های ناتمامند 
حاکيت می توانست ذهن فعال و توان اجرايی اين آزادگان را در جهت عظمت و 

اما در عوض عمر گرانمايه آنها را ذخيره . سرافرازی ايران به کار بگيرد 
 . خاطرات دحمه های تاريک زندان کرده است

بيش و پيش از هر تمدنی و هر کشور ی ، . طرفداران و فعاالن حقوق بشر  -۴
. منشور کورش کبير يکی از آنها است  . خقوق بشر در ايران سابقه تاريخی دارد

اما آيا از کتاب آسمانی ما ، قران ، که با نام خدا شروع و با مردم و سوره ای به 
پايان می پذيرد ، مکتوبی واالتر و مزين تر در حقوق بشر می “ ناس “ نام مردم 

 توان يافت ؟
آيا اين وهن ملی و ملت ايران نيست که حاکميت حقوق بشر را دارای خاستگاهی 
غير ايرانی قلمداد می کند ، تا به بهانه آن فعاالن حقوق بشر را نوکر و وابسته به 

بيگانگان و مخل امنيت کشور معرفی کند و آنها را دچار ميخ دخمه ها و 
 . پستوهای زندان ، رنج دهد

ايران سرزمينی متکثر از اقوام ، مليت ها ، . اقوام و مليت ها و اقليت ها  -۵
“ در ترمينولوژی علوم انسانی امروز ، ايران يک کشور . نژادها و زبانها ست 

از اين رو از يک فرصت بزرگ برای  . و چند فرهنگی است“ مالتی کالچرال 
 . خالقيت و شکوفايی ملی برخوردار است
يک توليد يا به “ شعوب و قبائل  ” در ترمينولوژی و اصطالج شناسی قرآنی

اصطالح قران جعل و قرار الهی است و زبان و رنگهای متنوع انسان های کره 
 . زمين ، آيه الهی ناميده شده است

آرمانخواهانی آزادی خواهند . آنها به به دنبال خودمختاری اند و نه جدايی طلبی 
قانون اساسی نيز هيچ . که جز احترام و عظمت خود و ملت ، چيزی نمی خواهند 

ضمن اينکه توسعه . محدوديتی برای آزادی و احترام به آنها قائل نشده است 
 . فرهنگی آنها را تشويق و ارج نهاده است

در دنيای مدرن ، روزنامه . روزنامه نگاران ، هنرمندان و اصحاب رسانه  -۶
که . نگاران و هنرمندان يعنی انسان های آزاديخواه ، حق طلب و غير وابسته 

اگر آفتاب و . عضو هيچ جناحی نيستند و به ميز و دستک و قدرتی وابسته نيستند 
مهتاب را در دستان او قرار دهند ، جز دفاع از حق ، دفاع از مظلوم ، دفاع از 

حضور روزنامه نگاران و . آزادی و دموکراسی پيشه ای بر نمی گزيند 
دنيای جديد . هنرمندان و اصحاب رسانه ترجمان آزادی و زيبايی يک ملت است 

بی وجود آنها نمی تواند لحظه ای خود را باز توليد کند و ناچار به قهقرا می 
نون و ”آيا قلم که دارای انچنان عظمتی است که خداوند به آن قسم خورده . رود 
 . و تنها ابزار هنرمند و روزنامه نگار است ، سزاوار چنين جفايی است“ القلم 
نمی دانم چگونه کسانی از موضع قدرت ، در ذهن . ديگران و گروگان ها  -٧

خود گروه هايی من در آوردی توليد می کنند و انسان های بی گناه را در خيال 
خود در آن گروه ها جاسازی و سپس دستگير می کنند و با برچسب های عجيب 

اين از . و غريب و انواع تهمت ها در زندان نگه می دارند و يا اعدام می کنند 
بدترين نوع مجازات ، بلکه نوعی انتقام کشی نخ نما شده برای ايجاد محيط 

 . ارعاب و وحشت است
 پس قسم به بهار ، که اين زندانيان آزادگانند

 بهمن قبادي از جشنواره بين المللي فيلم هلند دو جايزه گرفت
 ايلنا

هاي  آسي از گربه«بهمن قبادي، فيلمساز ايرانی براي آارگرداني فيلم سينمايي 
 Movies That دو جايزه از جشنواره بين المللي فيلم »ايراني خبر نداره

Matter هلند گرفت. 
پنجمين ساخته بهمن قبادي  »آسي از گربه هاي ايراني خبر نداره«فيلم سينمايي 

در شهر الهه آشور هلند به  Movies That Matter المللي فيلم در جشنواره بين
و جايزه يک عمر  Movie Squad All Rights نمايش در آمد و توانست جايزه
 .را تصاحب آند Lifetime Achievement فعاليت سينمايي را با عنوان

در شهر  Movies That Matter اين فيلم در افتتاحيه جشنواره بين المللي فيلم
الهه هلند با حضور بهمن قبادي، وزير فرهنگ و هنر هلند و همچنين تني چند از 

شخصيت هاي سياسي و فرهنگي اين آشور به نمايش درآمد و از طرف حقوق 
بشر، جايزه يک عمر فعاليت سينمايي را به خاطر ساختن فيلم هاي تأثيرگزار و 

  .دفاع از بشريت و ارزش گذاشتن به ماهيت بشري را دريافت کرد
 9جوان بودند آه از بين  5اعضاي هيأت داوران اين بخش از جشنواره شامل 

را منتخب اعالم آردند  »آسي از گربه هاي ايراني خبر نداره«فيلم، فيلم سينمايي 
به همراه جايزه نقدي جشنواره را به  Movie Squad All Rights و جايزه

اين فيلم همچنين از طرف موسسه فيلم هلند، براي . بهمن قبادي اهدا آردند
  .هاي آموزشي اين آشور انتخاب شد برنامه

توسط آمپاني پخش آننده اسپانيايي  »آسي از گربه هاي ايراني خبر نداره«فيلم 
فروردين در سينماهاي سرتاسر اسپانيا بر روي پرده  27فيلم، از Alta خود

براي همين منظور بهمن قبادي در حال حاضر براي انجام مصاحبه . خواهد رفت
  .برد¬با رسانه هاي گروهي و همچنين معرفي بيشتر اين فيلم در اسپانيا بسر مي

کمپاني پخش کننده هلندي اين فيلم، به زودي  Cineart«سينه آرت«همچنين 
اين در . اين فيلم سينمايي را در سينماهاي کشور هلند به نمايش در خواهد آورد

حالي است که اکران اين فيلم در سينماهاي کشورهاي اسپانيا، انگليس، ايتاليا، 
 .آمريکا و هلند همزمان در يک ماه اتفاق مي افتد

 

 پس قسم به بهار ، كه اين زندانيان آزادگانند
 زهرا رهنورد

 :کلمه
در بهار ، اغلب ، شکارچيان ، پرنده ها را صيد نمی کنند،در بهار :زهرا رهنورد

هر . پرنده داران نيز ، پنجره قفس ها را باز می کنند تا در باغ بلبالنه چهچه بزنند
مناسبتی در سالی که گذشت ،می توانست فرصتی باشد تا زندانيان سياسی آزاد 

مناسبت . شوند و به اين بهانه ، رابطه ملت و حاکميت ، تا حدودی بهبود يابد 
 ٢٢هايی چون ماه رمضان ، عيد فطر ، عيد قربان ، ايام محرم ، دهه فجر و 

اما هنوز . فروردين و سيزده بدر  ١٢بهمن ، روز ملی شدن نفت ، عيد نوروز ، 
 . هست و فرصت باقی است“ بهار “ هم 

از ديدگاه بسياری از . آزادی و شکوفايی ، سر فصل تيتر بهار در طبيعت است 
متفکران و از منظر قرآن ، قانون طبيعت بر جامعه نيز حاکم است و کم وبيش 

اين يکی از سنت های الهی  .جامعه و طبيعت در يک نظام هماهنگ قرار دارند 
 . است

حاکميت موجود ايران که مدعی اسالم گرايی است ، می توانست و همچنان می 
تواند اين نظام هماهنگ را در هستی قرائت کند و آزادی های بهارانه را به 

 . جامعه و ملت تقديم کند
آزادی خواهی ، دموکراسی طلبی و ترتيبات قانونی ، سه شاخصه اصلی جامعه 

ايران است که در صد سال گذشته و همچنان بر تارک مطالبات ايرانيان می 
اگر کاوه آهنگر شاهنامه فردوسی و آزاديخواهان ايرانی در سالهای .درخشد 

کهن “ سلطه اعراب بر ايران را هم بر آن بيافزائيم ، می توانيم اين سه خاصه را 
اين سه مشخصه همواره خاطره جمعی و . ذهن مردم ايران تلقی کنيم “ الگوی 

 . تاريخی ملت ما را به خود مشغول کرده است
 ۵٧حتی اگر فقط به اين مطالبات سه گانه بين دو انقالب مشروطه و بهمن 

متمرکز شويم ، می بينيم که هر يک از اين دو انقالب پروژه هايی ناتمام بوده 
سياسی کشورمان ،  –وضعيتی که در شرايط فعلی و در اين مرحله تاريخی . اند 

حاکميت و ملت می توانستند دست در دست يکديگر اين پروژه های ناتمام را 
 . تکميل کنند و با آزادی زندانيان در بند ملت ايران اين پروسه تکيل شود

با يک نگاه کلی اين ازادگان در بند را می توان طبقه بندی و به شناسايی آنها 
 : اقدام کرد
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ايران می باشد زيرا اعمال اين تحريم ها و همزمانی آن با هدفمند کردن يارانه ها 
  باعث فشار بيشتر بر مردم شده در نتيجه اعتراضات مردمی بيشتر می شود

 

حضور گسترده ماموران انتظامي به همراه سه بالگرد در 
 سيزده بدر در تهران 

 
پليس راهور   فرمانده انتظامي تهران بزرگ، معاون عمليات و رييس: ايلنا .

در اقدام به گشت هوايي در  به   پايتخت از طريق سه بالگرد، در روز سيزده
 .تهران آردند

لو، معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي تهران بزرگ، در   سرهنگ رضا غني
پليس پايتخت،  نيا رييس   سردار حسين ساجدي: وگو با خبرنگار ايلنا، گفت گفت 

منظور اشراف  پليس راهور تهران بزرگ به   معاون عمليات انتظامي و رييس
سازي ترافيك و نظارت بر حضور آشكار عوامل انتظامي در  هوشمندانه و روان 

، با سه بالگرد در آسمان اين شهر اقدام به "ارتقاي امنيت شهروندان"راستاي 
 .گشت هوايي آردند

وي گشت هوايي و مديريت عيني و همزمان در آالنشهرها از طر يق آسمان را 
 .يك تجربه موفق جهاني عنوان آرد

زني   معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي تهران بزرگ با اشاره به اينكه گشت
همزمان سه بالگرد با حضور فرمانده پليس پايتخت براي اولين بار صورت 

سازي   استقرار نيروهاي پليس در راستاي ايجاد امنيت و روان: گيرد، افزود مي
 .ترافيك پررنگ است

آننده در پارك چيتگر و سرخه   جز ازدحام مراجعه به: لو خاطرنشان آرد غني 
حصار آه ظرفيتش تكميل شده است، مورد خاصي گزارش نشده و ترافيك در  

 .مسيرهاي داخلي شهر تهران نيز بسيار روان است
 

 بازداشت گسترده در همايش دفاع از درياچه اروميه
 

و  ٨٩فروردين  ١٣ماموران امنيتی جمهوری اسالمی روز جمعه : گزارش دريافتی 
همزمان با روز سيزده بدر با حمله به فعالين آذربايجانی طرفدار محيط زيست در اطراف 

پل ميانگذر شهيد کالنتری درياچه اروميه ضمن ضرب و شتم خانواده ها عده زيادی را 
گزارشهای رسيده حاکی است ماموران امنيتی با ايجاد پستهای ايست و   .بازداشت کردند

کيلومتری مسيرهای منتهی به پل ميانگذر درياچه اروميه مانع از  ۵٠بازرسی در شعاع 
تردد وسايط نقليه به سمت درياچه اروميه شده و مسافران چندين اتوبوس و مينی بوس که 

منابع خبری آداپ از . عازم اين درياچه بودند در ايلخچی و سلماس بازداشت شده اند
بازداشت بيش از صد تن از شهروندان آذربايجانی در اطرف درياچه اروميه و مسيرهای 

منتهی به اين درياچه خبر می دهند که از اين ميان می توان به بازداشت ياور جمالی، 
مرتضی عوض پور، محمد تاجدهی، منصور سيفی، ارسالن زارعی، حميد وااليی، احمد 
وااليی، حسين نصيری، عسگر صدوقی، محمد تبريزی،علی باغبانی، يعقوب رمضانی، 

يعقوب جوانی، رهبر اسماعيلی، رشيد بازباز، جاويد نظمی، احمد قلی پور، احسان 
رمضانی، عسگر فروتنی، هادی خدابنده، جليل بوداقی، محمد محمدلو، عزيزخان صادق 

اشاره کرد اما از اسامی بقيه بازداشت شدگان اطالعی ) راننده مينی بوس(زاده و صديقی
بازداشت و ضرب و شتم آذربايجانيها پس از آن روی می دهد که فعالين    .در دست نيست

مدنی آذربايجانی طی فراخوانی مردم را به برگزاری مراسم سيزده بدر بر روی پل 
ميانگذر درياچه اروميه و اعتراض به سياستهای حکومت ايران در خشکاندن اين درياچه 

ماموران ضمن پرتاب گاز اشک آور و حمله به خانواده هايی که جهت  .دعوت کرده بودند
برگزاری مراسم سيزده بدر و حمايت از درياچه اروميه خود را به کنار پل شهيد کالنتری 
. رسانده بودند آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده و مانع از تردد مردم روی اين پل شدند

هزار تومانی برای خودروهايی که از  ٢٠مامورين همچنين اقدام به صدور برگ جريمه 
 .مسيرهای فرعی برای شرکت در اين مراسم خود را به کنار پل رسانده بودند نمودند

مراسم حمايت از درياچه اروميه با شرکت حدود ده هزار تن از مردم آذربايجان در روز 
خانواده های شرکت .فروردين که به نام روز طبيعت معروف است برگزار می شود ١٣

کنندگان در اين مراسم از شهرهای مختلف آذربايجان بطريهايی پر از آب را برای کمک 
به درياچه اروميه همراه خود آورده و با خالی کردن آب بطريها در درياچه اعتراض 

نمادين خود را به سياستهای حکومت ايران در خشکاندن درياچه اروميه به نمايش 
مدافعان آذربايجانی محيط زيست همچنين با در دست داشتن پارچه نوشته هايی به  .گذاشتند

 «ياشاسين آذربايجان«و  »تورک ديلينده مدرسه«زبان ترکی آذربايجانی، شعارهای 
به عقيده برخی کارشناسان مشکل خشک شدن درياچه اروميه با سرمايه گذاری   .سردادند

اندک دولت حل می شود اما نگاه امنيتی حکومت ايران به مناطق اتنيکهای غير فارس در 
ايران و تالشهای عمدی حکومت در تخريب و از بين بردن محيط زيست اين مناطق باعث 

 .اعتراضات گسترده ای در ميان آذربايجانيها شده است
 htm.1326/video/com.parsdailynews://http :     فيلم در همين مورددر لينک 

 

 حسين مرعشى، سخنگوي كارگزاران سازندگي، بار ديگر 
 روانه زندان شد 

 
 
 
 
 
 
 

دادگاه  ٢۶بر اساس اطالعيه دادستانى تهران، آقاى مرعشى از سوى شعبه 
به يكسال حبس تعزيرى محكوم  »تبليغ عليه نظام«انقالب اسالمى تهران به اتهام 

 .شده بود آه راى ياد شده توسط دادگاه تجديد نظر نيز تاييد شده بود
١٣٨٩/٠١/١۵  

دادسراى عمومى و انقالب تهران مى گويد آه حسين مرعشى، سخنگوى حزب 
آارگزاران سازندگى و از نزديكان هاشمى رفسنجانى، پس از اتمام مرخصى 

 .نوروزى اش به زندان معرفى شده است
اسفند  ٢٨آقاى مرعشى آه برادر همسر رييس مجلس خبرگان رهبرى است روز 

بازداشت و  »اش  اجراى حكم يك ساله »و براى  »العموم با شكايت مدعى «ماه 
 .روانه زندان اوين شده بود

اما وى توانست دو روز پس از بازداشت از مرخصى نوروزى استفاده آند و 
 .آزاد شود

دادگاه  ٢۶بر اساس اطالعيه دادستانى تهران، آقاى مرعشى از سوى شعبه 
به يكسال حبس تعزيرى محكوم  »تبليغ عليه نظام«انقالب اسالمى تهران به اتهام 

 .شده بود آه راى ياد شده توسط دادگاه تجديد نظر نيز تاييد شده بود
آقاى مرعشى از مخالفان دولت محمود احمدى نژاد به شمار مى رود و حزب 

آارگزاران سازندگى که وی از اعضای ارشد آن به شمار می رود نيز در 
 .از نامزدى مير حسين موسوى حمايت آرده بود ٨٨خرداد سال  ٢٢انتخابات 

 

دادسراي ويژه ايرانيان خارج از كشور : وزير دادگستري گفت
 شود تشكيل مي

 :سايت جنبش آذربايجان
اعالم کرد که دادسرای ويژه  مرتضی بختياری، وزير دادگستری، روز شنبه 

 .شود ايرانيان خارج از کشور تشکيل می
برای تشکيل دادسرای ويژه ايرانيان : ، وی گفت»فارس «به گزارش خبرگزاری 

های الزم به عمل آمده است و مشکل خاصی وجود  خارج از کشور هماهنگی
  .ندارد

مرتضی بختياری بدون دادن توضيحی در مورد هدف از تشکيل دادسرای ويژه 
ايرانيان خارج از کشور، گفت که رئيس دادگستری استان تهران و رئيس دادگاه 

 .انقالب در اين زمينه آمادگی خود را اعالم کرده اند
در پی آغاز اعتراض های خيابانی در ايران و اعالم همبستگی شمار زيادی از 
ايرانيان خارج از کشور با مخالفان، برخی از مقام های جمهوری اسالمی، آنها 

 .را تهديد به پيگرد قضايی کرده بودند
با توجه به : او همچنين در مورد امکان بازگشت پناهندگان سياسی به ايران گفت

حضور دستگاه های امنيتی در شورای عالی امور ايرانيان خارج از کشور، اين 
 مدافع محروم هستند.دستگاه ها در اين زمينه تصميم گيری می کنند

 
 نگراني پاسداران از تصويب قطعنامه و تشديد اعتراضات مردمي

آگاه شدت گرفتن تالش  برخی منابع : سايت جوان آنالين وابسته به سپاه پاسداران
های کشورهای غربی برای تحريم ايران را ارسال سيگنال ها از سوی برخی 

پس از انتشار اخباری مبنی بر ديدار برخی از افراد . فتنه گران عنوان می کنند
منتسب به اردوگاه جريان فتنه با نمايندگان اپوزيسيون خارج از کشور و حتی 

برخی از عناصر پشت پرده کشورهای بيگانه، اخبار دريافتی حکايت از آن دارد 
 که تالش های اخير دولت آمريکا و برخی کشورهای غربی ديگر مبنی بر تحريم 
ايران و در انزوا قرار دادن کشور ناشی از سيگنالهای است که توسط برخی فتنه 

گفته می شود مضمون  . گران از طريق نمايندگان خود ارسال شده است
 سيگنالهای ارسالی پيگيری بيشتر و سريعتر برای تصويب و اعمال تحريم ها بر 



 گران ايران در پاريس  وگو با دکترحسين الجوردی، رييس انجمن پژوهش گفت
 «رفراندوم در جمهوري اسالمي موضوعيت ندارد»

 زاده ايرج اديب
 

پرسی در  سال پيش يک همه ٣٠. های مختلف حکومت اسالمی و بيرون از آن باال گرفته است پرسی بار ديگر در ميان جناح گو در مورد رفراندوم يا همه و گفت
 .آمد پرسی حتی گاه به صورت خط قرمزهای نظام در از آن پس رفراندوم يا همه. درصد به آن بله گفتند ٩٨ايران صورت گرفت که گفته شد 

، برای تعيين اختالف ميان او و مجلس شورای اسالمی پيشنهاد رفراندوم داد، بار ٨٨ی تلويزيونی خود در سال  نژاد در اخرين برنامه از زمانی که محمود احمدی
  .ديگر گويی اين پرونده گشوده شده است

خواهند  ه میی علميه قم گفت هيچ اشکالی ندارد دوباره رفراندوم برگزار شود و مردم آن چيزی را ک چند روز پيش هم موسوی تبريزی دبير مجمع محققين حوزه
  .او افزود نبايد از برگزاری رفراندوم برای پذيرش واليت فقيه وحشت داشت. دوباره ابراز کنند

در زمان رياست جمهوری محمد خاتمی نيز همين مسئله مطرح شد که از . مهدی کروبی نيز برای کنار گذاشتن نظارت استصوابی خواهان نظرخواهی شده است
  .کاران طرح براندازی توصيف شد سوی محافظه

 .گران ايران تماس گرفتم پرسی در ايران کنونی، با آقای دکترحسين الجوردی رييس انجمن پژوهش برای بررسی بيشتر برای طرح همه
 

 خواهند اين رفراندوم را انجام دهند؟  طور می کنند، چه گويد افرادی که تقاضای رفراندوم درون جمهوری اسالمی را می دکتر الجوردی می
قبول کند، در که بر اساس قانون اساسی دو سوم نمايندگان بايد طرح رفراندوم را تصويب کنند و رهبر نيز بايد آن را  آقای دکتر الجوردی، با توجه به اين

 بينيد؟ بينی سياسی می قدر واقع پرسی، چه پيشنهادهای اخير در مورد همه
که به سوال شما پاسخ دهم، به رفراندومی که  قبلی از اين. توانند انتخاب کنند های سياسی می هايی است که مردم در حکومت رفراندوم در اصل يکی از بهترين شيوه

  .کنم ی کوتاهی می در زمان ژنرال دوگل در فرانسه انجام شد اشاره
و اگر رفراندوم انجام ند ژنرال دوگل ناجی فرانسه بود ولی در زمانی که يکی از اساتيد دانشگاه به دوگل پيشنهاد رفراندوم داد و گفت تعدادی از مردم ناراضی هست

زمانی که آن رفراندوم برگزار شد، . که اين استاد دانشگاه اول با برخوردهايی مواجه شد ولی سپس دوگل قبول کرد ضمن اين. شود، ممکن است شما رای نياوريد
 .اش سکنی گزيد دوگل بالفاصله رياست جمهوری را ترک گفت و در خانه

اينها بيشتر کنند و  کنم از کسانی که بحث رفراندوم را در حکومت جمهوری اسالمی مطرح می احترام به رفراندوم، احترام به نظر مردم است ولی من تعجب می
 .ندمانند که از آب گرفته شده باش کسانی هستند که خودشان در جمهوری اسالمی زنده هستند و اگر جمهوری اسالمی وجود نداشته باشد، مثل ماهی می

ی رهبر الزم است،  عالی به اين مسئله اشاره کرديد که در قانون اساسی دو سوم نمايندگان و اجازه جناب. در نتيجه رفراندوم در جمهوری اسالمی موضوعيت ندارد
قانون اساسی جمهوری اسالمی که بحث رفراندوم مطرح است، يک  ١٧٧قانون اساسی است، اما يادمان نرود که در اصل  ۵٩طور که اشاره شد اين اصل  همان

 .پرسی الزم و ضروری است قانون اساسی، برای هر نوع همه ۵٩شود، رعايت ذيل اصل  تبصره وجود دارد که عنوان می
چند سال پيش بحث هايی که  کنند، چه آن شود، خود به خود بحثی که افراد می گويد رفراندوم در رابطه با مسائل اسالمی بودن نظام مطرح نمی اين اصل چيست؟ می

ل نظام کسی صحبتی گويند، در رابطه با اص هزار امضا جمع کنند، چه امروز که آقای موسوی تبريزی يا امثال اين افراد می خواستند چند کردند و می رفراندوم می
 .تواند بکند نمی

مام امت نيز های جمهوری اسالمی، جمهوری بودن حکومت و واليت امر و ا های ايمانی و هدف ی قوانين و مقرراتی که بر اساس موازين اسالمی، پايه در زمينه
ی امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دين و مذهب  و نيز اداره«: گويند در اين رابطه، اين ماجرا تمام شده است چراکه می. تواند رفراندوم برگزار کند کسی نمی

 «.رسمی ايران تغييرناپذير است
افرادی که تقاضای . حاال سوال مطرح است، برای چه چيزی رفراندوم انجام دهند؟ من به شخصه موافق رفراندوم هستم، ولی رفراندومی بعد از جمهوری اسالمی

قانون . اشد يا نباشدخواهند اين رفراندوم را انجام دهند؟ اولين رفراندوم اين است که اصل قانون اساسی ب طور می کنند، چه رفراندوم درون جمهوری اسالمی را می
کدام يک از مردم ايران اين آمادگی را دارند که در رفراندومی . اساسی الزم و ملزوم با کل حکومت است، کل حکومت با واليت فقيه، با امام امت، وابسته است

 .تی کل نظام اسالمی است، کل بحث حکومت و مذهب اس ی مردم ايران، مسئله شرکت کنند که بگويد جمهوری اسالمی اين قسمتش خوب يا بد است؟ مسئله
 ای که مطرح کرديد، ذکر کنيد؟ ای برای اين مسئله توانيد نمونه آيا می

نژاد در داخل کشور، مذهب  ۴٨سال پيش، در زمان کوروش پادشاه هخامنشی، با  ٢۵٠٠. ما تاريخی داريم که حداقل چند هزار سال باالتر از تاريخ اسالم است
خواهيم رفراندوم انجام دهيم که بگوييم حکومت  سال بعد باز می ٢۵٠٠به اين معنا ما  .اين احترام به تمام مذاهب و يکسان بودن تمام اديان است. رسمی وجود نداشت

کنم بهتر است اين توهم را مقداری برای مردم از بين ببريم و  من فکر می. جموری اسالمی با امام امت، واليت فقيه، اين قسمتش بهتر يا آن قسمتش بدتر است
 .کاری را کنار بگذاريم فريب

 ی اول بايد چه باشد؟ ای در درجه ی هر مسئله کنيد شرط يک رفراندوم درباره فکر می
ن تقلب انجام شود و تان مطرح کردم اين است که رفراندوم يا هر نوع انتخاباتی که با نظر مردم انجام و بدو طور که من مثال فرانسه را برای اولين مسئله، همان

هر کسی بتواند به رغم . يعنی هر کسی بتواند کانديدا شود، شورای نگهبان و نظارت استصوابی وجود نداشته باشد. مردم برای رای دادن و رای گرفتن آزاد باشند
 .توان روی آن اسم رفراندوم يا انتخابات سال گذاشت اگر چنين امکانی به وجود بيايد، به طور طبيعی می. که موافق يا مخالف نظام است رای دهد اين

ده و نه برای ترين آزادی عملی نه برای رای دهن تان نکته به نکته عرض کردم، کوچک طور که برای شود و همان ولی بحثی که اآلن در جمهوری اسالمی مطرح می
ور، هدف نگه داشتن طلبان، چه نمايندگان داخلی و چه نمايندگان جمهوری اسالمی در خارج از کش ی فقيه چه اصالح رای گيرنده است و به اين معنا در واليت مطلقه

رفراندوم هيچ  .طلبان وجود ندارد هيچ هدف ديگری جز اين برای اصالح. کنند نظام جمهوری اسالمی، کنار زدن طرف مقابل و نشستن بر جايگاه قدرت را دنبال می
 .تواند داشته باشد معنايی در حکومت جمهوری اسالمی نمی

المللی مثل  بين دار رفراندوم زمانی است که حکومت جمهوری اسالمی نباشد، يک سال گذشته باشد، مردم آگاهی و آزادی پيدا کرده باشند، زير نظر مراجع صالحيت
 .توانيم به نتايجش اطمينان داشته باشيم آن رفراندوم، رفراندومی است که می. تمام کشورهای جهان اين رفراندوم انجام شود

 معتقديد که برای هر رفراندوم بايد شرطی گذاشت؟ .شما گفتيد که در مورد هر موضوعی با رفراندوم موافق هستيد
ی انتخاب برای رای دهنده و  تنها شرط آن سالم بودن حوزه. گونه شرطی نياز ندارد رفراندوم، انتخابات آزاد و يا رسيدن به نظر مردم هيچ. بايد هدفی را تعيين کرد

 المللی تقاضا المللی ناظر بين های بين به همين دليل است که ما شاهد آن هستيم، حتی اگر کشورهای دموکراتيک جهان از سازمان ملل و سازمان. رای گيرنده است
 .کنند ها برای گزارش خبر حضور پيدا می نکنند، در آن زمان خود آن

سازمان ملل متحد . گروهی کنار رفتند، گروهی سرکار آمدند. ای در قدرت به وجود آمده است انتخابات عراق، نظر مردم عراق را تامين کرده است، طبيعتا موازنه
 .در نتيجه تنها شرط، انتخابات آزاد و نظر رای دهنده و رای گيرنده است. نيز بالفاصله انتخابات را تاييد کرده است

 راديو زمانه: منبع
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 مصاحبه ها، مقاله ها



 تعريف دوباره هويت و فمينيسم جهان سوم
 آزاده دواچی: ترجمه / سوزان ديزل 

 
به خصوص بر شيوه . اوما نرايان رابررسی کنم " غربی شدن ، احترام به فرهنگها و فمنيستهای جهان سوم " دراين نوشته برآن هستم تا مقاله ی چالش فرهنگی 

انده های مستعمراتی ازمهايی تاکيد دارم که مقاله ی نرايان ازطريق آن به مقايسه ی تعاريف هويت توسط ديدگاه فمنيستهای جهان سوم در نسب شناسی فمنيسم و در ب
نرايان ،تجربيات فرهنگی خودش را به عنوان مبنايی برای هويت فمنيستی خودش و همينطور هويتش به عنوان يک زن . و دموکراسی های آينده پرداخته است 

سپس نرايان اين تعريف از هويت را به کار برده تا به حضور ش به عنوان فمنيست جهان سوم که حضوری منحصر به فرد و جدا از . هندی به کار برده است 
 .فمنيستهای غربی است ، کمک کند

چری : پست مدرن ، رئاليسم و سياست هويتی " اساسا فمينسِت جهان سوم در تجارب شخصی بر حقيقت تئوری هويت که پائوال ام ال مويا در مقاله اش تحت عنوان 
مويا توضيح می دهد که چگونه مورگانا هويت را به عنوان نوعی رابطه ی اساسی در واقعيت ها و توليدات . بيان کرده بود تاکيد می کند" مرگانا و فمنيسم چيکانا 

در مفهوم آفرينی هويت اين فرض اشتباه که ما يا کامال ). ١٢٧نسب شناسی " ( اجتماعی که حقيقی هستند دريافته است ، حقايقی که مکانهای اجتماعی را می شناسند 
م بيان کنيم که چه انيخودهای نابی هستيم و يا خودهای متحد بی ثبات و يا هويت های جدا جدا هستيم مورد بررسی قرار می گيرد و اين مسئله باعث می شود تا بتو

). ١٣۶نسب شناسی فمنيسم ( طور حقايق اجتماعی در زندگی شخصی ما عمل می کنند ، بدون اينکه فرديت ها را به آن دسته از نمايانگرهای اجتماعی کاهش دهيم 
که در طول دوره تی بنابراين هويت نرايان به عنوان يک زن و يک هندی هر دو مفاهيم ثابتی هستند که با حقيقت خوِد سياسی فمنيستی اش انکار نمی شوند ،حقيق

 .زندگی اش آن را کشف کرده است که خودش، همه ی آن چيزهاست 
نام گرفته است راههايی را ذکر می کند که حقيقتش و خودآگاهی اش توسط  »فمنيست جهان سوم«نرايان در شرح جزء به جزء داليلش برای اينکه چرا تحت عنوان 

به همين شيوه، مويا درتئوری واقع گرايانه ی هويت براين نکته تاکيد می کند که تجارب شخصی اش ، هويت . مليت جهان سومی اش شکل و قوام گرفته است 
نرايان . نرايان به دنبال يافتن اين مسئله است که چه طور فمنيسمِ او پاسخی به مشکالت و تاريخ فرهنگی او می باشند . فرهنگی او را تحت تأ ثير قرار داده است 

" راهی شگفت انگير به سوی پرواز " جرالدين هنگ در مقاله اش تحت عنوان . اين عقيده را که سياستهای او کپی برداری از فمنيسم غربی است را رد می کند 
" خارجی" و " مدرن " اتهاماتی چون " خاطر نشان می کند که چگونه از نظر تاريخی، مدرنيته و غرب با هم تلفيق شده اند و معنای واحدی را ارائه داده اند ،

سرمنشأ غربی و يا تأثير غربی ؛ وقتی که به سمت جنبش های اجتماعی هدايت می شوند برای واگذار " بنابراين . متوجه جريانهای فمنيستی جهان سوم شده است
به همين صورت زنان غير سفيد پوست در آمريکا هم به خاطر انزوا طلبی فعاليتهای زنان ،نسبت به ).  ٣٣نسب شناسی فمنيسم " ( کردن جريانها کافی خواهند بود 

ت از زنان تنها مايآنها احساس بيگانگی می کنند و هم مايل به پيوستن به جنبش های زنان نيستند به خاطر اين تصور غلط که بازگشت آنها به سوی زنان برای ح
 .هنگامی که از ميراث شان دور مانده اند، بايد انجام پذيرد

به همين ترتيب زنان جهان سوم و زنان غيرسفيدپوست . اين مشکل مخصوصا ميان زنان آفريقايی آمريکايی و تنها شرکت اخير آنها در جنبش فمنيستی ديده می شود 
 .جهان اول می توانند به يکديگر مرتبط شوند و در تئوری ها و عمل به اتحاد و همکاری برسند

هويت ها داده های ساده ای نيست بلکه به سوی راههای پيچيده ی وجود داشتن، " و باالخره نرايان از بر چسب فمنيست جهان سوم با بيان اين جمله دفاع می کند که 
اين ) ١٣٧نسب شناسی فمنيسم " ( تفاسير متفاوت مردم از يک نوع تجربه ، متفاوت خواهد بود " هويت رئاليستی هم معتقد است که ). ٣٩٧موج دوم " ( بازهستند 

به عنوان يک راه را مسئله توضيحی برای اين خواهد بود که چرا همه ی زنان هندی مسائلی را که نرايان مطرح می کنند به عنوان مشکل نمی بينند و چرا فمنيسم 
 ).۴١٠موج دوم " ( نه تنها يک فمنيست ؛ بلکه نوع متفاوتی از زن هندی است " همانگونه که نرايان مطرح می کند او . حل نمی پذيرند

هويت يابی . نرايان کاربردی است ؛ چرا که به يافتن ردپای تجارب فرهنگی به عنوان پايه ای برای ديدگاههای سياسی کمک می کند " سياستهای خانه " اصطالح 
اين بافت فردی به عنوان توضيحی برای ديدن راهی . او با ديد مادرش و مسائلی که او در دوران کودکی اش مطرح کرده است فردی را شکل داد ه که امروز هست 

آگاهی بااليی از  ساناست که رفته ، سوالی که می پرسد و نتايجی که او در ارتباط مستقيم با شيوه های تاريخی کردن انسان شناسی می گيرد که در آن انسان شنا
اين . ار می دهد قر پيش زمينه فردی خودشان را حفظ می کنند و اينکه چه طور اين نتيجه گيری ، به نتايجی که آنها در مورد فرهنگ ديگر می رسد را تحت تأثير

. نيست بودند فم تئورِی هويت می تواند به سياستهای هويتی باز گردد که طرفدارانش بسياری از فمنيست های خارج از سفيد های سنتی و جريانهای طبقه متوسط
برای . غيير دهد ش تدريافت های نرايان از مشکالت زندگی مادرش ، او را تحت تأثير قرار داد و مستقيما منجر به مسائلی شد که نرايان دوست داشت در زندگی ا

برعکس ، مادرش تصوير زنی منفعل ؛ معصوم و ساکت از دخترهندی را دوست داشت که . همين وقتی مادرش او را از اين تغييرات بازداشت ، بسيار خشمگين شد
 چرا اين تصوير زنان هندی زياد شده بود؟. به عنوان ايده آل ملی هم شناخته می شد 

هويت زنی که با اين حالت تعريف می . مادر نرايان مشوق اين نوع تصوير بود ،چرا که در تالش بود تا مقبوليت اجتماعی ر ا برا ی خودش و دخترش کسب کند
همانطور که . برطبق اين تعريف ،زن نشان دهنده ی جوهره ی يک ملت است . شود با آن هويتی که فمنيست های جهان سوم آن را تعريف می کنند متفاوت است

اين شايد به خاطر تصوير ). نسب شناسی فمنيسم ( هنگ خاطر نشان می کند در واژه هايی همچون سرزمين مادری و زبان مادری اين هويت کامال هويدا است 
 .چندفرهنگی از زن به عنوان زاينده طبيعی است

ايده آل کردن زن به اين وضعيت اجازه می دهد که . به اين ترتيب مادر با بازتوليد يک ملت شناخته می شود و در نتيجه به عنوان توليدکننده خود ملت هم هست
از نظر نرايان وظيفه ی فمنيست های جهان سوم دوباره تعريف . باز آفريننده ؛ حامی و قربانی باگذشت : براهميت نقش های سنتی زنان تاکيد کند نقش هايی همچون 

به طور مشابه فمنيست های چيکانا ). ۴٠٠موج دوم " ( کردن مفاهيمی چون وفادارِی فرهنگی ، خيانت و احترام به راههايی است که به سود تجارب مردانه نباشند 
يا ونديدا چيزی است که هميشه بيشتر فمنيست های چيکانا را که برای گسترش حس خودمختاری تالش .اتهام بالفطره ی خيانتکار :" هم با اين مشکل مواجه هستند 

 ).١٣١نسب شناسی فمنيسم " ( داشته اند را آزار داده است 
واجه کرده ل مهمين وضعيت بغرنج فمنيست های جهان سوم هست که بيان هويت آنها را هم به عنوان فمنيست و هم به عنوان عضوی از ملتهای جهان سوم با مشک

د کشورهايشان خو درحاشيه قرار داده شدن آنها توسط فمنيست های غربی که تالش نمی کنند تا آنها را درک کنند و يا تفاوتها را بيان کنند و همينطور توسط. است 
" الت آن را ببيند مشککه می کوشند تا بت سازی را ادامه دهند و يک فرم خاصی از زنانگی را محدود کنند که معادل با احترام گذاشتن به فرهنگ است بدون اينکه 

به خاطر وجود همين شرايط است که جدال برای احراز هويت در فمنيست های جهان سوم هم جدا ). موج دوم ( و نمی گذارد که زنان خودشان را گسترش دهند 
زنان رنگين پوست درامريکا و زنان جهان سوم الزم است تا باهم در . نشدنی از خود فمنيست های جهان سوم است و هم جزيی از تماميت فعاليت های فمنيستی است

 .ارتباط باشند و آگاهی هايشان را باهم به اشتراک بگذارند تا بتوانند جريان فمينيستی محکم تری را بنيان نهند
هويت حقيقی فمينيست های جهان . همين طور که ما در مورد تفاوتهايمان می آموزيم به حقيقت فمينيسم که شکل های تبعيض را از بين می برند نزديک می شويم 

 .سوم بايد برای کمک به فهم بيشتر تفاوت ها به کار گرفته شود
 

 :پانوشت 
گروهی از تئوريسين های اجتماعی که نقش های سياسی ، اجتماعی، تاريخی، اقتصادی زنان مکزيکی آمريکايی ، ): مکزيکی –زنان آمريکايی ( فمينيسم چيکانا 

 .چيکانا و اسپانيولی را در آمريکا بررسی می کنند
 سايت مدرسه ی فمينيستی: منبع
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 ؟ !عدالتي در كار نبوده، نيست و نخواهد بود
 شادی صدر 

 
“ آدمها”اين فهرست اسامی، . شدند“ قتلهای دولتی”چيزی به يک سالگی جنبش سبز نمانده است و در همه اين يک سال پر فراز و فرود، بسياری، قربانيان • 

اما می ترسم، همانطور که شکايت خانواده ها دارد در مجتمع . هستند، هر کدامشان چهره ای دارند، خانواده ای، تاريخی، و عکسهايی در آلبومهای خانوادگی
گان، يکی از شد بعثت تهران، يا در در دادگاه نظامی خيابان معلم خاک می خورد، در حافظه تاريخی ما ايرانيان، همه ماهايی که می توانستيم يکی از کشته

 . ...مفقودشده ها و يکی از اعدام شدگان باشيم، فراموش شوند
هفته گذشته، چهار تن از قاتالن دعا، دو برادر و دو مرد . سه سال پيش، دعا، دختر کرد، به دليل رابطه عاشقانه خارج از قواعد جامعه اش، در مالعام، سنگسار شد

 .ديگر، پس از تاييد حکم، اعدام شدند
ساله سيستانی، به دليل داشتن  ١۴شش ماه پس از سنگسار دعا، که با پخش فيلم سنگسار، واکنش گسترده ای در سطح محلی و بين المللی ايجاد کرد، سعيده، دختر 

تاکنون هيچ خبری مبنی بر مجازات پدر و مردان دست اندرکار سنگسار و . رابطه عاشقانه، به دست پدر و دوستان پدر، در ارتفاعات اطراف زاهدان سنگسار شد
قانون مجازات اسالمی، پدر در شديدترين حالت ممکن به پرداخت ديه به ساير  ٢٢٠اينقدر می توانيم مطمئن باشيم که طبق ماده . قتل سعيده، منتشر نشده است

 .باقی نيز احتماال با رضايت خانواده آزاد شده يا می شوند. و چند سال حبس محکوم خواهد شد) تازه اگر رضايت ندهند(بازماندگان 
قطعا من هم مثل ساير معتقدين به حقوق بشر، با اعدام مخالفم اما اين . قصد اين نوشته، اين نيست که اعتراض کنم چرا قاتالن سعيده، مانند قاتالن دعا، اعدام نشده اند

عدالت و برقراری عدالت، نقطه مرکزی حقوق بشر است زيرا در صورت تحقق عدالت است که می توانيم بگوييم . به معنای مخالفت من با مجازات مجرمان نيست
وقتی خبر به مجازات رسيدن قاتالن دعا را، که ديگر تبديل به يک موضوع فراموش شده در ذهنم شده بود خواندم، بالفاصله، . حقوق بشر، تضمين شده است

بعد فکر کردم خب که چه؟ اعدام کنندگان عاطفه سهاله و سنگسار کنندگان جعفر کيانی نيز همه، . موضوع سعيده، و بی مجازات ماندن قاتالن او برايم زنده شد
، عامالن قتلهای زنجيره ای و ترورهای خارج از کشور، ۶٧عقب تر که برويم، اعدام کنندگان هزاران زندانی سياسی در تابستان . مصون از مجازات باقی مانده اند

رابی، ترانه موسوی و سه جلوتر که بياييم، قاتالن زيبا کاظمی، زهرا بنی يعقوب، و قاتالن ندا آقاسلطان، سهراب اعرابی، محسن روح االمينی، بهزاد مهاجر، اشکان
و روحيه عمومی جامعه چيست؟ بيشتر آدمها، . صدها معترض، همه، تا همين امروز، مصون و بری از هر نوع سئوال و جواب، محاکمه و مجازات باقی مانده اند

، اعتقاد دارند هيچ وقت شکايت آنها به نتيجه ای نخواهد رسيد، مجرمان و ناقضان حقوق )١(“ قتلهای دولتی”حتی خانواده قربانيان قتلهايی که می توان به آنها گفت 
 !بشر، پاسخگو و مسئول اعمالشان شناخته نخواهند شد و در يک کالم، عدالتی در کار نبوده، نيست و نخواهد بود

که هرگونه حرکتی برای دادخواهی، با نااميدی و بدبينی ) ٢(است ) انباشت بی عدالتی(در واقع به نظر می رسد جامعه ايرانی، آنچنان دچار انباشتگی فقدان عدالت 
را به عنوان يک خواست محوری، مدام طرح کند و بر آن، تا حصول نتيجه، پافشاری کند، “ خواست عدالت”يعنی جامعه به عوض اينکه . عمومی همراه خواهد شد

که عامالن “ فراموشی”، منفعل و کند می کند و در واقع، روند “!آخرش که چی؟ به هيچ جا نمی رسی”برعکس، معدود کسانی را که به دنبال عدالت اند، با عبارت 
 .قتلهای دولتی، خواهان و منتفع آنند را تسريع می کند

“ مصونيت”اما . خواست عدالت در ايران، حداقل از زمان طرح خواسته های اتقالب مشروطه که تاسيس عدالتخانه يکی از محوری ترين آنها بود، تاريخ دارد
. “از ما بهتران”و به طول تاريخ “ !همه برابرند، بعضی ها برابرترند”عامالن و آمران نقض حقوق مردم، تاريخ بسيار بلندتری دارد؛ به بلندای تاريخ ديکتاتوری و 

جامعه ايران، ظرفيت و قابليت فراوانی برای فراموش . اين تاريخ طوالنی سرشار از ظلم بی جواب، آثار عميق خود را در فرهنگ ايرانی بر جای گذاشته است
حال، اين تمايل شديد  عينکردن فجايع دارد و شايد اين، برای زنده ماندن و بقای ايرانيان، و به عبارت ديگر، پريشان نشدن روان جمعی شان الزم بوده است اما در 

در واقع به نظر می . به فراموشی، باعث شده که حاکمان هيچگاه هراسی از افزايش فشار اجتماعی برای رسيدن حق به حقدار يا پاسخگويی عامالن فجايع نداشته اند
، خاطره .…را دور می ريزد و به فراموشی می سپارد به عوض اينکه به قول “ خاطره”رسد که در تجربه فجايع انسانی، ذهن ايرانی، به سرعت هر چه تمام تر، 

در تجربه اردوگاههای مرگ در زمان آلمان نازی، نامه ها و خاطرات روزانه قربانيان، بعدها به . را به تاريخ بدل کند و تاريخ را تبديل به ابزار پرسشگری حاکمان
ای محاکمه و بر سرعت، ابزار مستند سازی و ساختن تاريخ نقض خشونت بار حقوق يهوديان، کولی ها، کمونيست ها و همجنسگرايان شد و آن مستندات، مبنايی شد

بنابراين، جامعه توانست . مجازات افرادی که هزاران غيرنظامی را از خانه های خود ربودند، به اردوگاههای مرگ بردند و در کوره های آدمسوزی به قتل رساندند
“ روان پريش”مواجه شود، بی آن که “ حقيقت”و به نتيجه رساندن دادخواهی و اجرای عدالت، با “ تاريخ”به “ خاطره”با دو روند هم زمان، يعنی تبديل کردن 

و در اين . شوند می اما در ايران، ما همواره با انبوهی از خاطرات تلخ مواجه ايم که چون نه تاريخ می شوند و نه به اجرای عدالت می انجامند، تنها فراموش. شود
همان فجايع را، همان خشونت ها را و همان قتلها را؛ گيرم گاهی بازيگران صحنه، جا عوض : فراموشی، ما دوباره و صدباره، همان خاطرات را تکرار می کنيم

مواجه شود، پشت درهای بسته، يا “ حقيقت”عوامل رژيم شاه، زندانيان را شکنجه می کنند و به قتل می رسانند، انقالبيون، بی آن که بگذارند جامعه، با . می کنند
بعد، دور تازه ای فرا می رسد، . می کنند و بعد، خود، مخالفان سياسی را شکنجه می کنند و به قتل می رسانند“ اعدام انقالبی”پس از دادگاههای برق آسا، آنها را 

کابوس را پشت  پشتبسياری از انقالبيون، تبديل به مخالف سياسی می شوند، با زندان و شکنجه و حتی قتل روبه رو می شوند و باز، اين جامعه است که کابوس، 
 .سر می گذارد، بی هيچ خواست و هيچ انتظار و حتی هيچ توقعی برای اجرای عدالت

اما هميشه، تک ستاره هايی بوده اند که شعله دادخواهی را روشن نگه داشته اند؛ مادران خاوران و مادران عزادار، از “ فراموشی و خاموشی”در ميان اين 
الت، آنها را نيز عد مهمترين گروههای اجتماعی هستند که خالف جريان عمومی جامعه ايران شنا کرده اند اما جامعه با فراموش کردن خاطره ها و با فقدان خواست

بسياری از مادران شهدای وقايع پس از انتخابات، حتی می ترسند زبان به سخن بگشايند و بگويند که بر آنها، بر جنازه فرزندانشان و . به انفعال يا ترس کشانده است
آنها می ترسند، چون جامعه، چون فرهنگ عمومی جا . بر شبهايشان چه رفته است، وقتی مجبور شدند بی سر و صدا و در سکوت، با مرگ عزيزشان مواجه شوند

مبادا ”شتر فرا می خواند؛ بي افتاده ميان مردم، نه تنها از آنها در بلند کردن صدايشان حمايت نمی کند بلکه آنها را به ترس بيشتر، نااميدی بيشتر و انفعال و سکوت
“ قتلهای دولتی”چيزی به يک سالگی جنبش سبز نمانده است و در همه اين يک سال پر فراز و فرود، بسياری، قربانيان …“ عزيز ديگری را نيز از تو بگيرند

اما می ترسم، همانطور که . هستند، هر کدامشان چهره ای دارند، خانواده ای، تاريخی، و عکسهايی در آلبومهای خانوادگی“ آدمها”اين فهرست اسامی، . شدند
ی که می توانستيم يکی هايشکايت خانواده ها دارد در مجتمع بعثت تهران، يا در در دادگاه نظامی خيابان معلم خاک می خورد، در حافظه تاريخی ما ايرانيان، همه ما

 .از کشته شدگان، يکی از مفقودشده ها و يکی از اعدام شدگان باشيم، فراموش شوند
انگار بعضی : جوديت باتلر راست می گويد. تا اطالع ثانوی، شايد تا هميشه، هيچ خبری نيست…سنگسار کنندگان دعا، مجازات می شوند، سنگسار کنندگان سعيده

آيا می شود که يک روز، اين چرخه تاريخی خشونت، بی عدالتی، فراموشی و باز هم خشونت، بی عدالتی و .   از جانها، قابل عزاداری اند و بعضی ديگر نه
 فراموشی، قطع شود؟ آيا ما ايرانيان، برای مواجهه با حقيقت آماده ايم؟

 پانوشت ها
ت قضايی که کارگزاران دولتی برای نيقتلهای دولتی يا با استفاده ابزاری از قوانينی که خالف حقوق بشرند، و به دست کارگزاران دولتی انجام می شود و يا با استفاده از مصو .١• 

، محروم کردن انسانها از )حقوق بشر(در هر دو صورت، وجه مشترک همه اين قتلها اين است که با معيارهای مورد توافق جامعه بشری امروز . انجام اعمال خالف حقوق بشر دارند
 .به اين معنا، من نه تنها قتلهای سياسی، که سنگسار و اعدام را نيز قتل دولتی می دانم. حق حيات به دست عوامل حکومتی به شمار می رود

سکوت، سرشار از ناگفته ”باشد و اين عبارت، از نظر منطقی غلط است، درست به همان اندازه و به همان شکل که “ انباشته”بر اين واقفم که عدم يا فقدان هر چيزی نمی تواند . ٢• 
 !“هاست
 اخبار روز: منبع
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 گشاي پيكار سبز جنبش زنان ايران؛ راه
  پور جمشيد طاهری 

 
جنبش زنان چه به لحاظ رويکرد و "باشد که  خواه ايران شناخت که در اين واقعيت تاريخی ترديد داشته توان گرايشی را در اپوزيسيون دمکراسی امروز به سختی می

 "است ترين نقش را در بسترسازی جنبش سبز داشته چه به لحاظ روش، بيش
در شرايط امروز ايران،  .در اين باره تفاهمی همگانی در حال شکل گرفتن است. ی ملت ايران در راه آزادی است-سال مبارزه ١۵٠جنبش سبز؛ برآمدی از متن 

 .جنبش زنان عليه نظام تبعيض و برای کسب حقوق برابر، در کانون مبارزات آزاديخواهانه ملت ايران قرار دارد
-فرصتی بوده برای افشای بی عدالتی ها عليه زنان و نکبت جامعه. همواره الهام بخش پيکار در راه حقوق برابر برای زنان بوده است -روز جهانی زن  –مارس  ٨

اما ناگفته نمی توان گذاشت که در چپ سنتی ايران، موضوع آزادی زنان و . ای که به زن به چشم ماشين توليد مثل و ابزار ارضای ميل جنسی مرد نگاه می کند
. در قالب مفاهيم يک ايدئولوژی جزمی و توتاليتر که بر تفاوت جنس و تبعيض جنسيتی پرده می کشيد. برابر حقوقی آنان در قالب مفاهيم ايدئولوژيک درک می شد

ذوب می کرد و نمی گذاشت زن خود را وجودی مشخص و مجزا درک کرده و صاحب شخصيت مستقل و دارای  "پرولتاريا"ی -زن را در مفهوم مردانه" لنينيسم"
جنبش زنان ايران از  .ميزان آزادی زن در يک جامعه را مالک سنجش آزادی آن جامعه می شناخت" مارکس"و اين در حالی بوده است که ! اختيار و آزادی بشناسد

، "گردهمائی سبز زنان" .مارس، عبور کرده و آن را به مناسبتی عمومی و فراگير در جنبش شهروندی سبز فرا رويانده است ٨ای به –نگرش ايدئولوژيک و فرقه 
 .ای از اين تحول بالنده است-مارس در تهران، جلوه ٨ی طيف فکری و سياسی جنبش زنان ايران در بزرگداشت -با شرکت نمايندگان همه

با اهميت ترين . تاس اين گردهمائی که در بدترين شرايط استبداد دينی و گسترده ترين سرکوب های دولت کودتا به ظهور رسيد از ابعاد با اهميتی برخوردار بوده
اين مطالبه با انتشار پيام . خواست اين گردهمائی برسميت شناختن نقش مستقيم برای جنبش زنان ايران، بمثابه يک جنبش مستقل، در رهبری جنبش فراگير سبز بود

جنبش زنان ايران، در ارتباط . نوروزی خانم زهرا رهنورد صورت عملی پيدا کرد و من فکر می کنم اين اتفاق دارای اهميت آينده ساز برای جنبش سبز خواهد بود
را در مقياس جنبش فراگير سبز بازگوئی کند و به پيوند درونی و " همگرائی در عين تفاوت"متقابل با جنبش سبز، اين توفيق را پيدا کرده است که ديالکتيک 

 .ای که ميان خواست های کنونی جنبش زنان و مطالبات حداقلی جنبش سبز وجود دارد، صورت راهبردی بدهد-سازواره
سياسی که در ايران حاکم است، قبل از هرچيز، نظام تبعيض و ستم عليه زنان کشور است، تا آنجا که  –نظام حقوقی . تبعيض و ستم خصلت ذاتی استبداد دينی است

اين درهم تنيدگی و همپوشی و همبودی، تا به آن اندازه است که می . تغيير برای ايران در راستای آزادی و عدالت، با تغيير برای برابر حقوقی زنان ممکن است
با اين . ی جنبش زنان در پيشروی ايران بسوی آزادی و دستيابی به دموکراسی، برابر حقوقی شهروندی و حقوق بشر، سخن گفت–توان از نقش و اثر تعيين کننده 

ی زايا و جستجوی خالق اين جنبش در يافتن راه حل های مشحص برای مسائل مشخصی است که در برابر -همه آنچه در اين ياد داشت مورد تأکيد منست، تجربه
 .ی جنبش دموکراسی خواهی ايران می شناسد-خود و مجموعه

های مدنی و هاددميدن روح ضد خشونت در پيکار عليه خشونت بارترين استبداد، ابتکار اعتراض خيابانی عليه تبعيض و برای استيفای حقوق قانونی، برپائی ن
، ابتکار جنبش مطالبه محور، انگيزش حقوق بشری در کارزار انتحابات، تشکيل همگرائی بر محور ... کمپينگ ها و تارنماها عليه سنگسار، تغيير برای برابری و

سياسی موجود در جنبش زنان ايران با بيش از چهل گروه و سازمان –مطالبات مشترک بر بنياد برسميت شناختن تفاوت های يکديگر در مقياس تمام طيف فکری 
 .و تازه ترين دستاورد؛ تثبيت بيش از پيش موجوديت مستقل خود در جنبش سبز، و افزودن بر کم و کيف اثرگزاری خود در آن. فمينيسم سکوالر و اسالمی

توانست خود را  ست،جنبش زنان ايران در پرتو مبارزات خالق، که با زندان و تبعيد و نيز ضرب و شتم و دادن قربانی در سرکوب و کشتار خيابانی همراه بوده ا
امروز به سختی می توان گرايشی را در . بمثابه يک موجوديت اجتماعی انکارناپذير به ثبت برساند و در مقياس ملی و بين المللی مورد شناسائی قرار گيرد

جنبش زنان چه به لحاظ رويکرد و چه به لحاظ روش، بيشترين نقش را "اپوزسيون دموکراسی خواه ايران شناخت که در اين واقعيت تاريخی ترديد داشته باشد که 
 *."در بستر سازی جنبش سبز داشته است

من ترجيح می دهم از زاويه حساسيت برتر . راز و رمز زايائی و بالندگی اثرگزار جنبش زنان ايران در چيست؟ از زوايای گوناگون می توان به اين سوأل انديشيد
 !زنان به زندگی و عشق و صلح، به اين سوأل بيانديشم

آگاهی و پيکار زنان ايران، اثری غرورانگيز و بی . و اختيار و آزادی او را در کانون پيکار می نشاند" انسان"حساسيت برتر به زندگی و عشق و صلح، موضوع 
نامه به همسران زندانی، عنوان دلنوشته به خود گرفته و لبخند استقامت مردان در بيدادگاههای . بديل در تحول ادبيات و فرهنگ سياسی ما برجا گذاشته است

و استواری او را در " فرد"اين ادبيات مشحون از آزادگی و تمنای اختيار و آزادی است که انسان را در مقام . شان را در بيرون فتح می کند-نمايشی، لب های زنان
شان، از پارک الله مادران عزادار تا -در پرتو چنين نگاهی است که آنان آزادی را برای همه می خواهند و در اجتماعات. راه نيل ملت ايران به آزادی می ستايد
رنج و اعتراض آنان همگانی است و به همين دليل است . ، جائی برای تقسيم نکبتبار خودی و غير خودی وجود ندارد"اوين"تنهائی انتظار همسران در پای ديوار 

، فرصتی می آفريند تا امواج شادی و شادمانی در جان های مادران صلح عزادار و همسران منتظر "اوين"ی آهنين -که بيرون آمدن عزيز هرکسی از دروازه
  .غمگين، به طور برابر تقسيم شود

ی دو مادر پيری را به خاطر می آورم که در سرکوب های خيابان های تهران، وقتی خود را در -زنان ميهن ما، پيکار برای برابری را زندگی می کنند؛ ياد نوشته
اگر ما را زندان ببرند قرص هامان را نياورديم، يادمان رفت در خونه جا ! نرگس خانم جون! ای وای"شان اين بوده است؛ -برابر بازداشت و زندان ديدند، گفتگو

خودم را در خيابان " اش اين بوده؛ -و يا حکايت آن دختر تيز پای تهرانی که وقتی از چنگ بسيجی های پاسدار و لباس شخصی ها گريخت، يادمان پيکار!". گذاشتيم
روسری من توی چنگ لباس شخصی ها مانده بود، باد توی موهايم می پيچيد و من رقص گيسوانم را در آهنگ باد احساس می ! های تهران ديدم بدون روسری

 ."...من بر استبداد پيروز شده بودم. ی زيبائی بود اين آزادی-چه لحظه... آه. کردم
آنوقت اين شوق و آگاهی سر راست می کند که همين زندگی جاری را  -!نه مثل نسل من که زندگی را مبارزه کرده بوديم -وقتی قرار است مبارزه را زندگی کنی 

را " غير خود"آدمی وقتی به چنين طرز نگاهی می رسد، فروتن می شود و استعداد اين را پيدا می کند تا .از آن چه که هست فراتر ببرد و بهتر و بازهم بهتر کند
منزلت انسانی و " غير خود"و " خود"فراست و انصافی پيدا ميکند، که به . درک کند و با او در بيان رنج های مشترک و مطالبات مشترک همصدا و همگام شود

از اينجاست که مبارزه را . اين ظرفيت و توانائی جنبش زنان ايران در تشکيل همگرائی در عين تفاوت از اينجاست .انسانی تر می بخشد و اعتماد و اميد می پراکند
کسی که اين طور نباشد اهل صلح و مصالحه نيست و نمی تواند راه مسالمت و مدارا بپويد و مفاهمه و همگرائی با غير . زندگی می کنند و نگهبان زندگی هستند

 !آن فضيلتی است که بيشترين فعالين سياسی در برون مرز در فاصله از آن قرار داريم" خود را شکل ببخشد و اين دقيقا
ممکن است ! نيز تنها نيست بلکه بيشمار است" تغيير"از بزرگترين آموزه های جنبش زنان ايران، اين تجربه است که انسان در مسير دست يافتن به بنيادين ترين 

موجود نباشد، اما اگر ديد نيست، بايد بجويد و دريابد که جامعه و جهانی که در آن زندگی می کند، دست در کار بوجود آوردن " تغيير"مصالح و ابزار و امکانات 
اگر می بينيم که جنبش زنان ايران از کوچک ترين امکان و بی رمق ترين . ی اوست که در اين ايجادگری مشارکت بورزد-آنهاست و در چنين موقعيتی بر عهده
کالن امروز . اند، در پرتو درايت و فراستی از اين دست بوده است-اند، چندان که امروز موثرترين و پرتوان ترين جنبش-فرصت ها، بيشترين بهره ها را گرفته

 !آنان از خرد برخاسته است
خود را چه " آرمان"اين که ما ! مورد دلخواه خود نامگزاری می کنند" آرمان"سياسی متفاوت می پوشانند و آنرا به نام  –بر اين شالوده و مبانی، لباس های نظری 

اما از ! خبر می دهد عيتمی ناميم و با کدام ادبيات آنرا بيان می کنيم، اهميت دارد زيرا ساختار واژگان هرکس، از کم و کيف دريافت و رهيافت او از ساختار واق  



همراهان و همپيمانان " آرمان"جنبش زنان ايران می توان آموخت که همرأئی ملی عليه استبداد دينی الزاماتی دارد که مهم ترين آن احترام متقابل و برسميت شناختن 
  !است

زادی، با خواست ت آاين که ما آرمان خود را چه می ناميم اهميت دارد، اما اهميت تعيين کننده، با محتوای آرمان و ظرفيتی است که برای سازگار شدن با ضرور
همگرائی راهگشا و آينده ساز نحله های متکثر و متنوع موجود در جنبش زنان . های دموکراتيک مردم و نيازهای پيشرفت جامعه از خود به ظهور می رساند

را تدارک " ايران برای همه ايرانيان" گام می گذاريم، " تغيير برای برابری"وقتی در راه . ايران، برای پيشبرد اهداف جنبش فراگير سبز، همين را گواهی می دهد
 ... می بينيم
 گويا نيوز: منبع

 

 چند پرسش دربارهء معضالت دموكراسي
 مسعود فاضلی

 
 .مايلم در اين بحث کوتاه به چند سوأل دربارهء معضالت دموکراسی بپردازم و چند پاسخ مقدماتی يا مشروط به اين سوآالت بدهم

 
 نقض حقوق يک فرد به لحاظ خير برتر

 :مدارا کرد يا نکرد؟ اين پرسش در مباحث فلسفهء سياسی پرسشی است مهم (intolerant) آيا بايد با افراد سرکوبگر و ناروادار: سوآل اول اين است
Should we tolerate the intolerant? 

بايد به خاطر بياوريم که يکی از مبانی مهم . اکنون به سرکوب متوسل شويم توانيم برای پيشگيری از سرکوب های آينده، خود هم قاعدتًا پاسخ مثبت است؛ نمی
 .توان با شيوه های غيردموکراتيک به دموکراسی دست يافت نمی .ليبراليسم سياسی، اعتقاد به تقدم شـيوه بر هدف است

کند موقتًا برخی  ايجاب می »پيشرفت تاريخی«اند که گاه  برخی مدعی. به نقض قوانين دموکراتيک پرداخت »پيشرفت تاريخی«نمی بايد به خاطر   در همين ارتباط،
اين ديدگاه، که مبتنی بر نسبيت و . تلقی می شود »خباثت مترقی«براين اساس، حتا سبعيت کولونياليسم يا استالينيسم يک شـّر ضروری، حتا يک . حقوق نقض شوند

ُبرد تاريخ، حقوق کسانی  دهد که برای پيش تئوری دموکراسی منطقًا اجازه نمی. سازد انديش ليبراليسم سياسی نمی ِ تاريخی است، با ديدگاه نسبتًا مطلق انديشی غايت
 .کند هدف وسيله را توجيه نمی. در چارچوب اين تئوری، حق مقدم بر پيشرفت تاريخی، و شيوه مقدم بر هدف است. زيرپا گذاشته شود

 »انديش ديکتاتور روشن«برای مثال، . انجامد گذشته از اين، تئوری دموکراسی ليبرال بر اين فرض مبتنی است که معموًال نقض حقوق بشر به پيشرفت تاريخی نمی
  .انديش خواهد بود در درازمدت بيشتر ديکتاتور و کمتر روشن

گرايی،  انديشی يا ديد مبتنی بر غايت بر اساس نظر اول، يعنی ديد مبتنی بر مصلحت: لذا، مخالفت با ديکتاتوری می تواند بر دو بنيان نظریِ  کامًال متفاوت بنا شود
ی نيز به نتيجه يا اردديکتاتوری بدان جهت پذيرفتنی نيست که فرجامی مثبت ندارد؛ اما در نظر دوم، مخالفت با ديکتاتوری اصولی و اخالقی است، ولو آنکه در مو

اما پرسش اين . جو از ابتدا با حملهء نظامی اياالت متحده به کشور عراق مخالف بودند خواه و صلح مثالی می زنيم؛ تقريبًا تمامی نيروهای ترقی. غايت مطلوب برسد
آيا ما به اين دليل مخالف حملهء نظامی بوده ايم ک از پيش حاصل را نامطلوب می دانستيم؛ يا : يک از دو ديد استوار بوده است است که اين مخالفت بر کدام

ء تحوالت مثبتی در نشابرعکس، به اين اصل اخالقی معتقد بوديم که آمريکا به هرتقدير حق ندارد به عراق حمله کند حتا اگر اين حمله و اشغال نظامی در مجموع م
 عراق شود؟

، به اين نتيجه رسيدند که اصول دموکراتيک 2001دانان آمريکايی، پس از حملهء تروريستی يازده سپتامبر  مداران و حتا حقوق همه می دانيم که جمعی از سياست
فرض کنيد : های اخير به کرات اين سوآل را شنيده ايم همهء ما در سال. پذيرند  صرفًا در شرايط عادی دارای ارزش مطلق هستند وگرنه در شرايط اضطراری نقض

تن در امان ان شخصی بمب اتمی در اختيار دارد و شما فقط چندساعت وقت داريد از آن شخص اطالعات الزم را بگيريد تا نقشهء انفجار خنثا شود و جان هزار
 آيا در چنين شرايطی، حقی به نام حق شکنجه وجود دارد يا ندارد؟ . بماند

ترين  مهم .شک ناقض حق قربانی شکنجه است حق شکنجه گر بی. اعطای هيچ حقی که ناقض حقوق ديگری باشد توجيه پذير نيست  بنا بر منطق عام ليبراليسم،
در مثال باال، بار ديگر با اين سوآل روبرو می . حق شکنجه کردن، نقض کنندهء حق شکنجه نشدن است. حقوق معموًال حقوق منفی اند، از جمله حق شکنجه نـشدن

اما اگر . اگر فرض مطلق بودن حقوق را بپذيريم، شکنجه هيچگاه جايز نيست و نمی توان همچون حق تلقی گردد. »تقريبًا مطلق«شويم که آيا حقوق مطلق هستند يا 
باشند، می توان به اين نتيجه رسيد که، ضمن آنکه هيچ قانونی که شکنجه را توجيه و تجويز کند مشروع نيست، و ضمن اينکه فرد  »تقريبا مطلق«حقوق بشر 

ان هزاران انسان ت جشکنجه گر بايد به هرحال طبق موازين قانونی محاکمه شود، بايد به شکنجه گر اين فرصت داده شود تا او اثبات کند که عمل او به خاطر نجا
  .در رويارويی با يک خطر عاجل و بسيار محتمل و قريب الوقوع، ضرورت داشته است

ون از مجرای مجلس دار قان اما در عمل، ممکن است قوهء مجريه از اين هم فراتر رود و رأسًا، بدون مجوز قانونی، يا از طريق فشار به قوهء مقننه و تغيير مدت
ها هميشه با توسل  دولت .حتا در شکل دوم نيز، که ظاهر قانونی دارد، دموکراسی با خطر روبه رو می شود. نمايندگان، اختياراتی ويژه و اضطراری به چنگ آورد

 .به دست آورند »اختياراتی ويژه»می کوشند  »وضعيت ويژه«به 
 

 حق و مسؤليت فردی يا گروهی؟
آيا حق و مسؤليت اساسًا فردی است يا اينکه می توان از حق و مسؤليت گروهی نيز سخن گفت؟ مثًال، آنگاه : سوآل ديگری که بسيار با آن مواجه می شويم اين است

روه در مجموعهء ن گکه از حقوق يک اقليت مذهبی دفاع می کنيم می توانيم از خود بپرسيم که آيا ما از حقوق فردی اعضای آن گروه دفاع می کنيم يا از حقوق آ
آيا : خروج حق خود؟ آيا يک گروه يا جمعيت می توان دارای حقوقی باشد مستقل از حقوق فردی؟ يک مثال جنبه ای از اين معضل را به نمايش می گذارد، مثال

وج باشند آنگاه حق خر افراد حق خروج از گروه خود را دارند يا ندارند؟ اگر افراد فاقد حق خروج باشند حقوق فردی معنايی نخواهد داشت؛ و اگر افراد دارای حق
با . پاسخ متعارف به مقولهء حقوق فردی و گروهی اين است که ما حق گروه را تا زمانی می پذيريم که نافی حقوق فرد نباشد. فردی مقدم بر حق گروهی خواهد بود

گروه تحت ستم می تواند . تری را در بر می گيرند  های کوچک های اقليت و تحت ستم نيز خود مجموعه ای همگن نيستند و گروه اين بحث همه آشنا هستيم که گروه
از جمله، اجتماع مسلمانان در يک جامعهء اروپايی هم خود تحت ستم است و هم حقوق برخی از اعضای خود را، مثل  .حقوق زيرگروه خود را نقض کند

قدرتمندان دفاع شود با اين   قدرتان در مقابل طور کلی اظهار داشت که موافق مبانی دمکراسی، بايد از بی شايد بتوان به. گرايان مسلمان، زير پا می گذارد جنس هم
ضمن آنکه از حقوق اقليت بايد دفاع شود، فراموش نبايد کرد که همان اقليت می تواند خود از موضع قدرت . مندی مقوالتی مطلق نيستند قدرتی و قدرت تذکر که بی

 .حقوق برخی از اعضای خويش را قربانی کند
هانا آرنت می گويد اگر به شما به عنوان . اهميت است مورد و بی البته از مجموعهء اين بحث و تأکيد بر حقوق فردی، الزامًا نبايد نتيجه گرفت که تعلق گروهی بی
اين اظهاريهء هانا . شما بايد به عنوان يک يهودی حقوق خود را بطلبيد. يک يهودی حمله شود، شما نبايد از خود صرفًا به عنوان يک انسان يا يک شهروند دفاع کنيد

 های سياسی است نظری ناسيوناليستی نيست، بلکه مبتنی بر مالحظات و ضرورت آرنت متکی بر تنگ
سؤآل هميشه اين بوده است که آيا پايهء دموکراسی وجوه اشتراک است يا پذيرش تکثر و تفاوت؟ اگر با . بحث وجوه اشتراک و وجوه افتراق يک بحث قديمی است

 های   موافق باشيم آنگاه دموکراسی را نظامی تعريف خواهيم کرد که در آن افرادی که تعلقات و گرايش »ليبراليسم سياسی«پيشنهاد جان رالز در کتاب 
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وجه اشترااک . ها را به رسميت می شناسد دارند توافق می کنند که به توافق فکری نمی رسند و بر اين اساس مشترکًا قوانينی وضع می کنند که اين تفاوت ناهمگونی 
 .در اينجا بر دو اصل برابری حقوق و پذيرش تعدد متکی است

می توان بار ديگر با . کنندگان تا کجا منافع خود را پيش می برند و تا چه حد ازخودگذشتگی نشان می دهند سؤآل بعدی اين است که در اين اجماع فرضی، شرکت
  !ترين شرارت و خباثت همانا شرارت و خباثت افراد از جان گذشته است صدا شد که خطرناک هانا آرنت هم

يک جامعهء سياسی را بر مبنای فضيلت آفريد؟   را چونان يک فضيلت بپذيريم، باز با اين سؤآل روبرو خواهيم شد که آيا می توان »از خود گذشتگی«ما حتا اگر 
را  »خود«ست که افراد بينانه تر اين باشد که فرض را بر اين گيريم که افراد در اجماع سياسی قاعدتًا از منافع خود دفاع خواهند کرد؛ اما مطلوب آن ا شايد واقع

تر از خود و  سان توافق کلی نه مبتنی بر از خود گذشتگی بلکه موافق با تعريفی وسيع بدين. تر تعريف کنند، به نحوی که خود در تعارض با ديگران قرار نگيرد وسيع
 .منافع فردی خواهد بود

 ها نسبيت فرهنگ
ها پديده هايی بسيار ماندگار هستند که به سختی  مطابق اين نظر، فرهنگ. نام گرفته است »گرايی فرهنگی نسبيت«نکتهء ديگر اشاره به پديده ای است که اين روزها 

جالب است که . در بنياد خود متفاوت از فرهنگ غربی است »فرهنگ شرقی«بر اين اساس، . ناپذيرند ها در مجموع قياس تر اينکه اين فرهنگ مهم. تغيير می يابند
د بهره برداری موراين انگاره هم طی تاريخ مورد عنايت نژادپرستان غربی بوده است که معموًال سرشت و ذات شرقی را ناسازگار با دموکراسی ديده اند؛ و هم 

هردو . غربی استهای سرکوبگر خود غالبًا به اين حربه متوسل می شوند که دموکراسی ذاتًا پديده ای  مردان جهان سوم بوده که برای توجيه نظام جمعی از دولت
 .کراسی می يابددموگروه، به عنوان مثال، دموکراسی و اسالم را جمع اضداد می دانند؛ با اين تفاوت که گروه نخست مشکل را در اسالم و گروه دوم ضعف را در 

هيچ دليلی وجود ندارد که تصور . ها، مبارزات و روندهای سياسی است واقعيت آن است که فرهنگ پديده ای فراتاريخی نيست و خود تا حد زيادی محصول تنش
تر اينکه هيچ  مهم. کنيم زن ايرانی که خواهان حقوق برابر است فاقد اصالت و هويت ايرانی است و تنها آن زنانی اصالت فرهنگی دارند که به تعبد تن در دهند

 .، ما شايد اکنون بتوانيم بگوييم نقد فرهنگ آغاز تمامی نقد هاست»نقد مذهب آغاز تمامی نقد ها است«اگر مارکس زمانی اعالم داشت، . فرهنگی مقدس نيست
دان آمريکايی رانالد دوارکين، چند سال پيش، پس از ماجرای چاپ چند کارتون در  فيلسوف و حقوق. ها بايد همواره مورد نقد قرار گيرند تا متحول شوند فرهنگ

 .دانمارک که واکنش منفی برخی از مسمانان را برانگيخت، از حق کردن سخن گفت
پرهيزی فلسفی الزامًا به  گرايی و مطلق اما نکته در آن است که نسبيت. گرايی فرهنگی است گرايی فلسفی مستلزم نسبيت ممکن است برخی تصور کنند که نسبيت

ريچارد رورتی که در عرصهء فلسفی از حقايق مطلق گريزان بود در عين حال معتقد بود که افراد بايد بتوانند آزادانه در  .گرايی فرهنگی نمی انجامد نسبيت
شمول وجود ندارد، تنها آن نظامی موجه است که به  های سياسی خود هميشه اظهار می داشت که گرچه حقيقت جهان او در بحث .جستجوی حقايق فردی خود باشند
در همين چارچوب است که رورتی دانشگاه را در وهلهء نخست نه محل کشف حقيقت، بلکه مرکزی برای مخالفت يا . افراد حق پژوهش آزاد می دهد

 .می ديد (dissent) «ديسنت«
يشه ای آن زمان از های متعارف و کل در پايان مايلم به اين نکته اشاره کنم که تا پيش از تجربهء جمهوری اسالمی ايران، غالب روشنفکران ما، متأثر از برداشت

ه خطرات توتاليتاريسم طلبی تأکيد می ورزيدند، به نحوی که حقوق فردی را ناديده می گرفتند و ب مارکسيسم، و قرائت استالينيستی آن، بر مبارزهء طبقاتی و مساوات
  .کم بها می دادند

نفسه قادر نيست  در يک جامعهء افقی سياسی بنا شده است، فی) صوری(از سوی ديگر، بايد به خاطر داشت که دموکراسی، در عين اينکه بر برابری فورمال 
که نيروهای دموکراتيک به ستم طبقاتی توجه نمی کنند، نه تنها حمايت اقشار فرودست جامعه را از  عالوه براين، زمانی. عدالت اجتماعی ـ طبقاتی را متحقق سازد

توان  پرسش قديمی و بسيار مهم اين است که چگونه می. دهند بلکه اين اقشار را به سمت نيروهای عامه فريب و بالقوه خطرناک پوپوليست سوق می دهند دست می
 .دموکراسی اقتصادی را با دموکراسی سياسی تلفيق کرد؛ و اين بحث ديگری است

 
 سايت نيلگون: منبع

 
 زندانيان حوادث امسال آزادگانند: زهرا رهنورد

 گزارشي نگران كننده از وضعيت پناهي در زندان
 فرشته قاضی

 
ه جز احترام و ت کزهرا رهنورد خواستار آزادی زندانيان سياسی و بازداشت شدگان پس از انتخابات رياست جمهوری شده و اين زندانيان را آزادگانی خوانده اس

همزمان همسر جعفر پناهی نيز با ارسال گزارشی، ضمن تشريح وضعيت اين کارگردان سرشناس سينما خبر داده است که .عظمت خود و ملت، چيزی نمی خواهند
  .وی را به سلول کوچک تری منتقل کرده اند

ر صد سال گذشته ترين مطالبات جامعه ايران د خانم رهنورد با انتشار مقاله ای در وب سايت کلمه، آزادی خواهی، دموکراسی طلبی و ترتيبات قانونی را از مهم
  .دانسته و خواستار آزادی زندانيان سياسی در فصل بهار شده است

 ١٢بهمن، روز ملی شدن نفت، عيد نوروز،  ٢٢ماه رمضان، عيد فطر، عيد قربان، ايام محرم، دهه فجر و "اين استاد دانشگاه، با اشاره به مناسبت هايی چون 
هر مناسبتی در سالی که گذشت، می توانست فرصتی باشد تا زندانيان سياسی آزاد شوند و به اين بهانه، رابطه ملت و "اضافه کرده است که " فروردين و سيزده بدر

  ."حاکميت، تا حدودی بهبود يابد
گرايی است،  حاکميت موجود ايران که مدعی اسالم: "همسر ميرحسين موسوی، آزادی و شکوفايی را سر فصل تيتر بهار در طبيعت دانسته و نوشته است

  ."های بهارانه را به جامعه و ملت تقديم کند تواند اين نظام هماهنگ را در هستی قرائت کند و آزادی توانست و همچنان می می
آنها نه خاکريز اولند و . آنها بدنه ملتند"خرداد بازداشت شده اند، اعالم کرده است که  22خانم رهنورد با اشاره به زندانيان گمنام و بی نام و نشانی که بعد از کودتای 

  ."نه سنگری که فتح آن موجب خوشحالی شده باشد و نه سنگری است که سياسيون پشت آن پنهان شده باشند
آزادگانی که همچون ملت ايران خود بی کس و کارند . است تنها مشتی از خروارها مطالبات مردم  )زندانيان گمنام(خواسته آنان "به گفته همسر ميرحسين موسوی، 
آنها مادر . توان بر يک ملت روا داشت ها ورنجی است که می ترين ظلم به همين دليل در زندان نگه داشتن آنها نمادی از زشت... و فقط خدا و آرزوهايشان را دارند 

  ."هايشان هستند تاب رنج دارند، فرزند دارند، همسر دارند، پدر دارند و خويشانی خوب که بی
ما فقط معترضانی ساده به نتايج : "هفته گذشته تعدادی از زندانيان گمنام زندان اوين در نامه ای سرگشاده، نسبت به وضعيت خود اعتراض کرده و اعالم کرده بودند

چه کسی ما را می شناسد؟ از ميان مردم ساده کوچه و خيابان بوديم که به قول بازجوهايمان که . حق داشتند . انتخابات بوديم و رسانه ای نبود که کالمی از ما بنويسد
سنگرهايی بوديم که به قول بازجوها  »حاال کف روی آب هستيم و شده ايم سنگر مخالفان رژيم که پشت آن حکومت را نشانه رفته اند«خود را کارشناس می خوانند 

  ."يکی يکی دارند فتح مان می کنند
ندانيان سرشناس برای ز زاکثر اين زندانيان بی نام و نشان که احکام سنگينی دريافت کرده اند امکان استفاده از مرخصی نوروزی را نيافتند و در حاليکه تعدادی ا

  .مرخصی نوروزی و با وثيقه های کالن به مرخصی آمدند اما هيچ خبری از آزادی زندانيان بی نام و نشان منتشر نشد
 



  .تاکنون هيچ آمار دقيقی از تعداد اين زندانيان منتشر نشده است
ان خوانده و پرسيده ايرخانم رهنورد در ادامه بيانيه خود به زندانيان زن اشاره کرده و زنان زندانی جنبش سبز ايران را نمونه ای از سلحشوری و استقامت زنان 

ناديده  را آيا حاکميت می خواهد با اين همه بدعت درستم و سرکوب و بی احترامی به زنان، تمامی رهنمودهای قرآنی و سرافرازی های تاريخی ملت ايران: "است
  ."بگيرد

آيا اين وهن ملی و ملت ايران نيست که حاکميت حقوق بشر را دارای خاستگاهی غير : "اين استاد دانشگاه با اشاره به بازداشت فعاالن حقوق بشر پرسيده است
دخمه ها و پستوهای يخ ايرانی قلمداد می کند، تا به بهانه آن فعاالن حقوق بشر را نوکر و وابسته به بيگانگان و مخل امنيت کشور معرفی کند و آنها را دچار م

  ."زندان، رنج دهد
آرمانخواهانی آزادی . آنها نه به دنبال خودمختاری اند و نه جدايی طلبی : "وی ايران را سرزمينی متکّثر از اقوام، مليت ها، نژادها و زبان ها دانسته و افزوده است

ضمن اينکه توسعه . قانون اساسی نيز هيچ محدوديتی برای آزادی و احترام به آنها قائل نشده است . خواهند که جز احترام و عظمت خود و ملت، چيزی نمی خواهند 
  ."فرهنگی آنها را تشويق و ارج نهاده است

حاکميت می توانست ذهن فعال و توان اجرايی اين آزادگان را در : "وی آنگاه به بازداشت روزنامه نگاران، هنرمندان و فعاالن سياسی، اشاره کرده و نوشته است
  ."اما در عوض عمر گرانمايه آنها را ذخيره خاطرات دخمه های تاريک زندان کرده است. جهت عظمت و سرافرازی ايران به کار بگيرد 
نمی دانم چگونه کسانی از موضع قدرت، در ذهن خود گروه هايی من در آوردی توليد می کنند و انسان های بی گناه : "همسر ميرحسين موسوی تصريح کرده است

. عدام می کنند ا ارا در خيال خود در آن گروه ها جاسازی و سپس دستگير می کنند و با برچسب های عجيب و غريب و انواع تهمت ها در زندان نگه می دارند و ي
  ."اين از بدترين نوع مجازات، بلکه نوعی انتقام کشی نخ نما شده برای ايجاد محيط ارعاب و وحشت است

در شرايط فعلی و در اين : "و تصريح کرده است  خوانده" هايی ناتمام پروژه"را در تامين مطالبات مردم ايران،  ۵٧خانم رهنورد، انقالب مشروطه و انقالب سال 
در بند ملت ايران اين های ناتمام را تکميل کنند و با آزادی زندانيان  توانستند دست در دست يکديگر اين پروژه مرحله تاريخی ـ سياسی کشورمان، حاکميت و ملت می

  ."پروسه تکميل شود
روزنامه نگار و فعال سياسی به همراه هزاران تن از مردم معترض به کودتای انتخاباتی بازداشت  500خرداد سال گذشته تا کنون بيش از  22بعد از انتخابات 

. گرفته استت ناين بازداشت شدگان، هفته ها و ماههای متوالی در بندهای امنيتی و سپاه تحت شکنجه قرار گرفتند تا اعالم کنند در انتخابات، تقلبی صور. شدند
  .تعدادی از اين بازداشت شدگان با وثيقه های بسيار سنگين به طور موقت آزاد شده اند و تعدادی ديگر همچنان در بازداشت به سر می برند

  
  هشدار درباره روزنامه نگاران بيمار

تا آنجا . خته استنگيبی خبری و بالتکليفی از وضعيت اين زندانيان به همراه انتشار اخباری مبنی بر بيماری و وضعيت وخيم جسمانی آنان، نگرانی همگان را برا
دگی بسياری از زن که سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار اطالعيه ای ضمن ابراز نگرانی از شرايط روزنامه نگاران زندانی در ايران، هشدار داده است که

  .آنها با خطر جدی رو به رو است
جان و سالمت اين ول اين سازمان با اشاره به بيماری تعدادی از روزنامه نگاران زندانی در ايران و نياز فوری آنها به درمان، مقامات جمهوری اسالمی را مسئ

  .دانسته است" روزنامه نگاران بيمار"
عمادالدين باقی، بدرالسادات مفيدی، مهدی محموديان، محمد صديق کبودوند، هنگامه شهيدی، عيسی سحرخيز، "براساس اطالعيه گزارشگران بدون مرز 

  .در شرايط نامساعد جسمی و با وجود بيماری در زندان اوين به سر می برند و مسئول جان و سالمت آنان، مقامات ايران است" نادرکريمی جونی و مجتبی لطفی
  .اين سازمان خواهان آزادی بدون قيد و شرط اين روزنامه نگاران بيمار شده است

 
  وضعيت نامساعد جسمی محمد نوری زاد

محمد نوری زاد، نويسنده و کارگردان دربند هم از ناراحتی قلبی و بيماری ديابت . اما اين تنها روزنامه نگاران نيستند که در چنين شرايطی در زندان به سر می برند
آذر با وضعيت جسمی بسيار نامساعد در بازداشت به سر می برد و در تمام مدت ـ صد و شش روز ـ اجازه ی مالقات با خانواده ی  29او از تاريخ . رنج می برد

  .خود را نيافته و جز تماسی که در روز نود و سوم بازداشت با خانواده ی خود داشته، هيچ گونه ارتباط مستقيمی با آنها نداشته است
دکتر محمد نوری زاد در انتظار نوبت بهداری با : "نوشته است " خاطرات ممنوعه"زينب نوری زاد، دختر آقای نوری زاد در مطلبی در وبالگ خود با عنوان 

. به سختی چشم بند خود را کنار می زند و دخترکان مجروحی را می بيند که ظهر عاشورا دستگير شده اند . چشم بند نشسته بود که متوجه صدای جمعيتی می شود 
  ."بعد ماموران می ريزند و وی را به انفرادی می برند »خانمها من از طرف جمهوری اسالمی از شما عذر می خواهم«:بر خود می پيچد و فرياد می زند 

  
  بی خبری از مديرسابق پرشين بالگ

  .روز پيش در بازداشت به سر می برد تاکنون هيچ تماسی با خانواده خود نگرفته و خانواده وی در بی خبری مطلق به سر می برند 22مهدی بوترابی که از 
ها همسرم از زمان بازداشت تاکنون با ما تماسی نداشته  بر خالف اخبار منتشر شده در برخی رسانه ":اعظم سقطی، همسر مهدی بوترابی به پارلمان نيوز گفته است

  ".و هيچ خبری از او در دست نداريم
  

 گزارش همسر جعفر پناهی 
اين گزارش  .معروف ايرانی را تشريح کرده است  طاهره سعيدی همسر جعفر پناهی که موفق به مالقات با همسرش شده در گزارشی آخرين وضعيت اين کارگردان

  :قرار گرفته به شرح ذيل است" روز"که در اختيار 
باوجود عدم تمايل او نسبت به صحبت درباره وضعيت . او را بسيار رنگ پريده، الغر و نحيف يافتم .باالخره پس از يک ماه بالتکليفی، موفق به ديدار جعفر شديم"

و اگر در سلول  اندروحی و جسمی اش و رعايت حال ما از خالل سخنانش دريافتيم که او را از سلول قبلی به سلول يا بهتر بگويم دخمه ای کوچک تر منتقل کرده 
به اندازه خوابيدن دو  فضاقبلی الاقل آنقدر فضا بود که اوقاتی را به ورزش بگذراند اما دراين سلول جديد با هم سلولی جديدش اين امکان برايش ميسر نيست و تنها 

-8و پيش آمده که (همچنين از لحظه بازداشتش يعنی يک ماه پيش تا به حال امکان هواخوری نداشته است .نفر ميباشد و عمال امکان تحرکی برابشان وجود ندارد 
و از هر طريق ممکن برای در هم شکستن روحيه او چشم پوشی نمی کنند و بايد گفت که او را از حقوق اوليه و قانونی خود نيز ) روز اصال سراغ او نيامده اند7

نشده اينقدرشرم آور و  ختهمحروم کرده اند و آيا به همه اينها نامی حز شکنجه ميتوان داد و آيا نظامی حق دارد با يکی از نخبه های هنری خود فقط به جرم فيلم سا
را به من دادند که برای او به مناسبت عيد نوروز ميوه و آجيل و شيرينی ببرم اما در طی مالقات از تحويل ! طی تماس تلفنی اين اجازه! غيرانسانی برخورد کند؟

که آنهم طبق گفته جعقر هيچگاه در اين مدت مامور خريد زندان به او مراجعه نکرده و . آنها به جعفر جلوگيری کردند و تنها اجازه پرداخت پول به او را دادند 
با وجود سر سختی او مقابل بازجويان و کوتاه نيامدنش در برابر خواسته های آنان روحيه خوبی داشت ولی در چهره و . داشتن يا نداشتن پول برای او تفاوتی ندارد

در اين ديدار جعفر لحظه ای دستش را روی قلبش گذاشت و چهره اش در هم رفت،به علت حضور سولماز و مادر جعفر نتوانستم .سخنانش اندوه شديدی موج می زد
پزشک او علتش را عصبی و ناشی از مشکالت  . وی تا کنون دو بار دچار اسپاسم شديد درناحيه قفسه سينه شده که کارش به اورژانس کشيده شده. سئوالی کنم 

را در آن نگه  عفرکاری دانسته و ادامه اين حالت را خطرناک وحتی منجر به سکته قلبی دانسته؛موضوعی که بيش از هر چيز نگرانم کرده جدای از دخمه ای که ج
  ."به اميد آزادی تمامی زندانيان. داشته اند و طوالنی شدن مدت يازجويی، وضعيت جسمی جعفر است
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  تداوم فشار بر جهانگير عبدالهی

  .تش قرار داردجسمانی برای پذيرفتن اتهاما جهانگير عبداللهی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد علوم سياسی دانشگاه تهران، در زندان اوين تحت فشار و شکنجه
اند و  کرده "مجبور به نشستن روی زمين"مدت اين دانشجوی کرد، وی را  های طوالنی به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر بازجويان پرونده در طول بازجويی

  .به بهداری زندان اوين منتقل شود" چندبار"همين امر سبب شده تا وی به دليل مشکالت عضالنی 
  .نتوانسته بخوابد" سه روز"شده و عبداللهی به مدت " خوابی شديد بی"ها موجب  اند که مصرف آن هايی را به عنوان دارو به وی داده همچنين مسئوالن زندان قرص

  ".مثل احسان فتاحيان اعدام خواهند کرد"اند وی را  از سوی ديگر، وی بارها تهديد به اعدام شده و بازجويان اظهار داشته
  .گفتنی است اين دانشجوی کرد سنی است و بارها از سوی بازجويان به عقايد مذهبی وی توهين شده است

سوار شدن به  ، هنگام ماه جهانگير عبداللهی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد علوم سياسی دانشگاه تهران و دبير کانون فرهنگی دانشجويان کرد روز ششم بهمن
  .های کوی دانشگاه بازداشت شد اتوبوس

  .تحت فشار قرار دارد" ارتباط با حزب دمكرات آردستان"اين دانشجو در تنها مالقات آوتاهش با خانواده اظهار داشت برای پذيرفتن اتهام 
  

  بی خبری از سيد احمد ميری
داري او نگهبا گذشت سه روز از بازداشت سيد احمد ميري، قائم مقام جبهه مشارآت مازندران، مسئولين قضائي از اطالع رساني در مورد وضعيت وي و محل 

  .خودداري مي آنند
فروردين در مراجعه به اداره اطالعات بابل بازداشت شد و احتمال مي رود آه پس از بازداشت، به اداره ي اطالعات  8سيد احمد ميري، ظهر روز يك شنبه، 

  .ساري منتقل شده باشد
 .ميري روز گذشته در تماس تلفنی با خانواده اش حال خود را خوب توصيف آرد 

  .دقيقه اي در پاسخ به پرسش اعضاي خانواده در مورد وضعيت و محل نگهداري اش گفت نمي تواند حرفي بزند1وي در اين تماس 
بابل  تريروزگذشته نيز همسرش براي پيگيري وضعيت وی به دادگستري شهرستان بابل مراجعه آرد آه با بي توجهي و عدم پاسخ گويي روشن مسئوالن دادگس

  .مواجه شد
  .شناخته شد 1383سيد احمد ميری با مديرّيت شهرهای توريستی بابلسر و رامسر در دوران اصالحات، فرماندار نمونه استان مازندران در سال 

  .با مقدمه حسين بشيريه آخرين اثر اوست" ديباچه ای بر فرهنگ استبداد در ايران"وی استاد علوم سياسی دانشگاه مازندران است و کتاب 
 

 روزآنالين: منبع
  

 دور كردن جنبش سبز از خصايلش؛ خيانت به اخالق و سياست
 فرزانه بذرپور با فرخ نگهدار مصاحبه 

 
فرخ نگه دار از فعالين سياسی چپ ايران در دهه های اخيرست، که به تعبير خودش از رويکرد انقالبی به اصالحی ، تغيير : جرس

او اين تغيير مشی را حاصل تجربه زندگی خود می داند که بهای بسيار سنگينی برای بدست آوردن اين تجربه پرداخت . مشی داده است
دور کردن اين جنبش از خصائلش، به هوای اهداف سياسی هم خيانت به اخالق . نگهدار معتقدست جنبش سبز يک جنبش مدنی، حق جو و قانون گراست. شده است

به باور نگه دار،گروه هايی بودند که پس . چون هم ما را به کسانی شبيه می کند که عليه آنان برخاسته ايم و هم مشدد استبداد خواهد شد. است هم خيانت به سياست
او اولين و مهمترين خواسته جنبش سبز را راست کردار کردن حاکميت و احترام به . از انقالب درس نگرفتند و به راه خشونت رفتند، سرنوشت تلخی داشتند و دارند

اول سالمت انتخابات و  :دو خواسته مهم باشد رای مردم می داند و در باب رفراندوم و ضرورت آن در حال حاضر می گويد بايد مسئله رفراندوم بعد از تامين اين 
به جمهوري اسالمي آري گفتند، اما او، که آن زمان از رهبران فداييان خلق  58درصد مردم ايران در سال  98وی بر اين باورست که اگر چه . دوم آزادی انتخابات

حاال پس از گذشت سي . دانستند در آن شرآت نكردند عجوالنه و غيردموآراتيك مي  بود، می گويد فداييان از آن دسته معدود کسانی بودند آه چون آن همه پرسي را
ار قانون اختو يک سال، و با حوادث بعد از انتخابات و شکل گيری موج سبز تحول خواهی در ايران ، بار ديگر موضوع همه پرسی برای اصالح و تغيير در س

فروردين، و قابليت تحقق رفراندوم در  12  در اين گفتگو فرخ نگهدار از جنبش سبز، همه پرسي تاريخي. اساسی توسط معترضان به انتخابات مطرح شده است 
      :شرايط سياسي تازه ايران مي گويد

   
هوری جم  گفت و گو را با موضوع رفراندوم در شرايط سياسی امروز ايران آغاز می کنيم ، به نظر شما آيا برگزاری همه پرسی در چارچوب قانون اساسی                                           

  باشد؟ بر چه محورهايی  اسالمی ممکن است و اگر هست بايد 
ما در شرايطی به سر می بريم که اول اين سوال مطرح است که آيا از آرا مردم به حد کافی حفاظت ميشود يا نه ؟                                  .  در حال حاضر سوال مقدمه رفراندوم نيست        

اين   به  وقايع پس از انتخابات ناشی از اين بود که آيا آرای مردم دست کاری شده يا نه؟ اما حاکميت جمهوری اسالمی از هرگونه رسيدگی بی طرفانه                                                   تمام
  . اعتراضات پرهيز کرد و برای رفع ترديد ها اقدامی نکرد

  
. اولين و مهمترين خواسته جنبش سبز راست کردار کردن حاکميت و احترام به رای مردم است                     .  من فعال گزينه ای را به عنوان رفراندوم روی ميز نمی گذارم                  

وق گرايش های   وث  جنبش سبز با رای من کجاست، شروع شد و لذا مهمترين خواست جنبش بايد اين باشد که نهادهای گرداننده انتخابات محل اعتماد جامعه و مورد                            
اقشار وسيعی از مردم نشان داده اند که         .  ما قبول نداريم اگر تنها نمايندگان آقای احمدی نژاد و همفکران باشند همه چيز صحيح انجام می شود                   .  مختلف سياسی باشند  

حاکميت .  خواست اساسی ديگر، انتخابات آزاد است        .  برگزارکنندگان انتخابات بايد مورد اعتماد همه گروه های اجتماعی باشند           .  به صداقت اين دولت اعتماد ندارند      
و به نظر من بايد      .  بايد مداخله خودش را درباره اينکه مردم به چه کسی حق داريد رای بدهيد يا نه ، پس بگيرد و اصل آزادی حق انتخاب را به رسميت بشنايسد                                    

 اول سالمت انتخابات و دوم آزادی انتخابات . کنيم  دو خواسته مهم موکول  مسئله رفراندوم را بعد از تامين اين 
  

 شما به لحاظ ماهيت، ساختار نظام جمهوری اسالمی را اصالح پذير می دانيد؟ 
همه جا حاکمان دوست دارند کشور را به شيوه دلخواهشان اداره             .  اينکه يک نظامی اصالح پذير هست به اراده حاکميت و يا به نص قوانين آن کمتر مربوط است                      

و ما به جايی رسيده ايم که اگر جنبش         .  کنند ، اما اصالح پذيری نظام سياسی به اراده حاکمان متکی نيست؛ به حضور و خواست و اراده و قدرت مردم مربوط است                       
راه اصالحات  ده  سبز بتواند اليه های اجتماعی وسيع تری را در بربگيرد به ويژه طبقه زحمتکش جامعه را با خود همراه کند، حاکميت مجبور به عقب نشينی ش                                   

کسانی که می گويند اين حکومت اصالح پذير نيست و يا عقب نشينی نخواهد کرد چنين استدالل می کنند چون می خواهند يک خط مشی سياسی                               .  گشوده خواهد شد  
   .برای بسياری از آنها کسب قدرت سياسی مهم تر از تغيير قوانين و سياست های کشور است. راديکال را جا بياندازند
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 قوانين جمهوری اسالمی تا چه حد راه اصالحات را بسته است؟ 
اگر جنبش  .  اما برای اصالح قوانين ما نمی توانيم به انتظار بنشينيم که حاکمان خود بن بست را بگشايند                    .  قوانين ما قطعا نياز به اصالح دارند       .  البته که بسته است    

آنقدر قدرت و حمايت و وسعت اجتماعی را به            سوال اساسی اين است که آيا جامعه مدنی يا جنبش سبز ما                 .  مدنی نباشد اصالحات دموکراتيک هم رخ نخواهد داد         
که حاکميت  مردم ايران قادر هستند         دست آورده است که خواست هاش را به حاکميت تحميل کند و تغيير به وجود آورد يا نه؟ من در شرايط فعلی معتقدم که                                          

 . جمهوری اسالمی را به عقب نشينی ترغيب و وادار کنند و تغيير و اصالح در آستانه است
  

جمهوری "،  "جمهوری دموکراتيک "که در همه پرسی مطرح شد،          "  جمهوری اسالمی "به جز      صحبت کنيد؟      58درباره رفراندوم جمهوری اسالمی در سال          
 نظر شما و سازمان متبوع تان چه بود؟. هم مطرح بود" جمهوری ايرانی"و " دموکراتيک اسالمی

در .  و نظر سازمان را مطرح می کردم          من از رهبران فدائيان و سخنگوی سازمان بودم و با مطبوعات و راديو تلويزيون مصاحبه هايی داشتم                       58در رفراندوم    
ورد ر م سازمان تصميم گرفت که به اين رفراندوم تن ندهد و بحث ما اين بود که، نام جمهوری اسالمی بايد پس از برررسی قانون اساسی نظام تازه د                              58رفراندوم  

باشد که در انقالب      و بايد ابتدا مجلس موسسان تشکيل شود و متشکل از نمايندگان سازمان هايی              آن تصميم گرفته شود و به نظر ما رفراندوم آن زمان عجوالنه بود               
گويند ،   نهيا  آری  ما گفتيم اول قانون اساسی در مجلس موسسان به تصويب برسد و بعد و به رای عمومی گذاشته شود تا مردم به قانون اساسی. حضور داشتند باشد

که شما شاهنشاهی می    و اينکه دوباره پرسيده شود       ما نظرمان اين بود که که مردم با انقالب خودشان و سرنگونی نظام شاهنشاهی رای خود را به آن نظام داده اند                          
و نظام  .  چون قانون اساسی نداشت      .  جمهوری اسالمی معلوم نبود که چه نوع حکومتی است                 چرا که .  خواهيد يا جمهوری اسالمی هر دو سوال غلطی است                 

 .شاهنشاهی که قانون اساسی آن مشخص بود با انقالب ازبين رفته بود
  
از اين نظام چه برداشتي           چه بود و اصال     "  جمهوري اسالمي "شما فكر مي آنيد نظر شاخصين صدر انقالب، مانند مرحوم بهشتي و مطهري و مفتح، از                                

                       داشتند؟
اينها اصوال به رای مردم قائل نيستند و            .من بين ديدگاههای آقايان بهشتی ، مطهری و مفتح با آقای مصباح يزدی و شيخ محمد يزدی تفاوتی محسوسی قائل هستم                          

ضور مردم ز حرای را تزئينی ميشناسند درحاليکه آقای بهشتی صراحتا اعالم ميکرد که جمهوری اسالمی اساسش مشارکت و رای مردم است و جمهوری برگرفته ا
 .است و چون مردم ايران اکثريت مسلمان هستند اين جمهوری ، جمهوری اسالمی نام ميگيرد 

راه افراط پيمودند و فشار توده های مردم به گونه ای بود که حتی                   در ابتدای جمهوری اسالمی وقتی توده مردم پس از سالها سرکوب به يکباره آزادی مطلق يافتند                 
آقايان بهشتی و مفتح هم تا وقتی بودند به نيروهای دموکراتيک کمک نکردند دربرابر                   .  گاه به آن حد راديکاليزم و تند روی قايل نبود              رهبری انقالب اسالمی هم      

آنها دست به مبارزه مسلحانه و       .  اوضاع را بشدت وخيم تر کرد       البته برخورد برخی مخالفان هم       .  فشار از پايين و فشار توده های مردم به اين تندروی ها تن دادند                
هر چه جمهوری اسالمی جلو آمده از فشار از پائين در                    اما در بررسی سی سال گذشته جمهوری اسالمی ميبينيم که              .  ترور زدند و اين خشونت را وسعت داد             

در يک  .  هواداران افکار آقای جنتی يا مصباح يزدی، اگر هم اليه هايی از اجتماع را پوشش دهند، آن اليه های بسيار الغر و کم شمارند                       . تند روی کاسته شده جهت 
ميزان نيروهايی که مدافع دموکزاسی و         برخالف آنها بر     .  انتخابات آزاد اگر به وزن کشی سياسی بپردازند شايد به کمتر از ده درصد آرا عمومی بايد بسنده کنند                         

حکومت به اين نتيجه رسيده که اگر انتخابات آزاد باشد، اکثريت مردم، به خصوص در شهرهای بزرگ                      .  خواهان اصالحات دموکراتيک هستند، افزوده شده است        
    .در اساس همين بود  دليل اصلی عدم رسيدگی بی طرفانه به اعتراضات بعد از انتخابات هم. محال است به احمدی نژاد و فکر مصباح و جنتی رای دهند

                                              
از نظام آينده داشتند؟ آيا دليل اين را ي             آنيد مردم چه تصوري     به گزينه جمهوری اسالمی رای دادند،فكر مي        1358فروردين    12درصد مردم ايران در روز        98  

                                                                   قاطع نقش کاريزماتيک آيت اهللا خمينی بوده است ؟ يا دليل ديگری هم داشت؟
مطئنم که اگر   .  اکثرا چون آقای خمينی گفته بود بيائيد رای بدهيد آمدند رای دادند              .  به طور قطع مردمی که رای دادند تصور روشنی از جمهوری اسالمی نداشتند                 

اتفاقا اين پيشنهاد آقای     .  اکثر آرای مردم هم همان می شد        "  نه يک کلمه بيش    .  جمهوری دموکراتيک اسالمی، نه يک کلمه کم        "آقای خمينی در آن روزها می گفت          
 گاناما اکثريت بزرگ توده مردم زحمت کش طرفدار آقای خمينی بودند و اصال توان بسيج توده و فشار مردمی در جهت حرف های ما و يا آقای بازر      . بازرگان بود
 . هزار نمی رسيد 300درصد مردم کشور با سواد بودند و شمار صاحبان تحصيالت عالی به  47توجه کنيم که در آن زمان فقط . وجود نداشت

نيروهای آزاديخواه آن زمان مثل نهضت       .  اصوال امکان پذير نبود        88خرداد    22در سال های آغازين انقالب سازمان دهی اعتراضاتی مشابه اعتراضات بعد از                 
و از اين جهت مهندس      .  و خشونت گرايی خرد ميشدند        در آن زمان اگر هم به ميدان می آمدند زير موج راديکاليسم، افراطی گری                   آزادی و آقای مهندس بازرگان     

اگر .  که اتفاقا به نظر من سياست درست و عقالنی بود            .  بازرگان تصميم گرفت عقب بکشد و از اين زورکشی و تقابل خيابانی با طرفداران راديکاليزم پرهيز کند                     
جان خود را برای      تندقرار باشد که نگاهی به تاريخ سی سال گذشته جمهوری اسالمی بياندازيم ميبييم که دهه به دهه از طرفداران واليت گرا و کسانی که ميخواس                              

طور مسالمت آميز بر      به  واليت تقديم کنند کاسته شده و بر کسانی که حاضرند به خاطر جامعه مدنی، انتخابات آزاد و دموکراسی و حقوق بشر به خيابان ها بيآيند و                           
    .خيلی بهتر شده است   اکنون تعادل قوا در جامعه به سود دموکراسی. رای خود تالش کنند افزوده شده است

 
                              حال به نظر شما راهکارهای جنبش سبز برای ادامه مبارزه مدنی خود چيست؟ مبارزه کرده ايد،  شما سالها 

  
بهای سنگين، بسيار سنگين برای بدست      .  اين که من از يک مشی انقالبی به يک مشی اصالح طلبانه در مسير دموکراسی روی آورده ام حاصل تجربه زندگی است                       

به .  راستش بعيد می دانم به آنجا برسيم          .  هنوز که ما به جايی نرسيده ايم که جنبش سبز شکست و بن بست را تجربه کند                           .  آوردن اين تجربه پرداخت شده است        
جنبش سبز به نظر من قبل      .  خون به خون شستن محال آمد محال      .  اما اگر هم برسيم باز هم من بازگشت به آن مشی را توصيه نمی کنم               .  شرايطی که ما شروع کرديم    

اين .  زنان نقش بسيار فعال و موثری در آن دارند          .  ضد خشونت و به خصوص ضد دروغ و ريا است            .  از اين که يک جنبش سياسی باشد يک جنبش اخالقی است             
چون .  دور کردن اين جنبش از خصائلش، به هوای اهداف سياسی هم خيانت به اخالق است هم خيانت به سياست                     .  جنبش يک جنبش مدنی، حق جو و قانون گراست         

. گروه هايی بودند که پس از انقالب درس نگرفتند و به راه خشونت رفتند                .  هم ما را به کسانی شبيه می کند که عليه آنان برخاسته ايم و هم مشدد استبداد خواهد شد                      
شايد کسانی  .  جنبش سبز حتی اگر شکست و بن بست را هم حس کند، که نکرده است، باز هم از آن راه نخواهد رفت و نرفته است                             .  سرنوشت تلخی داشتند و دارند    

اما بدنه اصلی جنبش سبز، زنان و بدنه جوان آن که جثه اصلی جنبش را تشکيل می                   .  پيدا شوند که اشتباهی به ما پيوسته اند و حاال هم بخواهند کارهای ديگر بکنند                
 . دهند قطعا بر ارزش های خود خواهد ايستاد

در عرصه عمومی، در خيابان و يا در هر جای         . بسيار الزم است حضور در خيابان و ابراز وجود و هر نوع تالش سبز، برای ثبت اينکه ما هستيم و مطالبه داريم  
بهمن آن طور که تصور می کرديم موفق نبوديم دليل اين                22اين که در    .  جشن حافظيه شيراز محشر بود     .  ديگری که امکان حضور و پيگيری باشد بايد عمل کنيم           

تعادل قدرت، وقتی پای بسيج سنجيده و تمام عيار دولتی در           .  بهمن شايد در بلند پروازی ما بود       22يک علت سر خوردگی از . نيست که در موارد ديگر موفق نباشيم
اما توان جلوگيری آنها از بسيج شدن ما را هم بايد مورد سنجش مجدد قرار                   .  توان بسيج آنها قطعا بسيار کمتر از ما شده است            .  ميان باشد، را نبايد دست کم گرفت        

 . دهيم
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  محدوديتها و بن بستهای قانونی فکر می کنيد اعتراض و تالش در چارچوب قانون نتيجه می دهد؟ با توجه به برخی   
اگر ما نتوانيم از راه امکاناتی که همين قانون اساسی در اختيار ملت می گذارد به طرف اصالح قانون و بسط دموکراسی برويم از هيچ راه                              .  البته که نتيجه می دهد    

 . راه ديگر راه انقالب است، راه براندازی است. ديگری هم به سوی دموکراسی نخواهيم رفت
اين حکومت های استبدادی هستند که تن به قانون نمی دهند و نه مردم                 .  در ثانی شما چه در دوران شاه که در جمهوری اسالمی، به موارد نقض قانون توجه کنيد                     

اين رهبری است که در عمل بر کار مجلس خبرگان          .  اما قضيه بر عکس است    .  قانون گفته است مجلس خبرگان بر کار دستگاه رهبری نظارت می کند            .  کوچه بازار 
اما حکومت خودسرانه   .  و هزار کار ديگر    .  شنودگذاری جرم دارد  .  بازداشت بدون محاکمه غيرقانونی است     .  قانون گفته است شکنجه ممنوع است       .  دارد"  نظارت"

 . مردم و نيروهای معترض يک صدم حکومتيان هم قانون شکنی نکرده اند. قانون شکنی می کند و به هيچ کس هم پاسخ گو نيست
قانون اساسی در اصول     .  سوم اين که اين حرف که قانون گرايی دست و پای جنبش مدنی را برای پيگيری اهداف خود در پوست گردو می گذارد بی پايه است                                      

حق تظاهرات و     27حق داشتن تشکل و اصل          26اصل  .  مربوط به حقوق ملت آنچه را که برای فعاليت و موفقيت جنبش سبز ضروری است تضمين کرده است                        
اين که گفته شود قانون دست و پای ما را بسته           .  اما دولت با اين اصول مخالفت و آن را نقض می کند  . آزادی روزنامه ها و رسانه ها را تضمين کرده است 24اصل 

 . خالف کاری و خود سری و قانون گريزی حکومت مشکل اصلی است. است و نمی گذارد کار کنيم حرف درستی نيست
قانون اساسی به      27از اين روی جنبش سبز بايد راهکارهای خود را در چارچوب قانون اساسی دنبال کند، شيوه های چون راهپيمايی بدون سالح که در اصل                                      

گذاری و سازماندهی در انتخابات بعدی آماده کنيم و اين بار حاکميت را ملزم به                    برای تاثير    ما در اين دوره بايد خود را       .     رسميت شناخته شده، از اين جمله است       
 رعايت انصاف و بی طرفی در انتخابات کنيم و برگزار کنندگان انتخابات به گونه ای برگزيده شوند که انتخابات بيطرفانه برگزار شود

  
 به نظر شما اکنون با گذشت ده ماه از انتخابات ، مطالبه مرکزی جنبش سبز چه بايد باشد؟

برگزار شود پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت بوده که آقای خامنه ای هم درباره ان اظهار نظر نسبتا                    "  کميسيون ملی انتخابات  "اين پيشنهاد که انتخابات آتی توسط         
. بايد فشار بياوريم که اصالحات ضرور برای به حداقل رساندن مداخله دولت صورت گيرد             .  اما هنوز جنگ طول اين پيش نويس به فرجام نرسيده   . مثبتی کرده است

 مطالبه مرکزی جنبش سبز بايد اين باشد که 
 . انتخابات آزاد باشد و مشارکت تمام نيروهايی که به قانون اساسی التزام دارند تضمين شود: دوم ارگان برگزار کننده انتخابات، بی طرف باشد ،     : اوال  
در اين مسير اولين قدم کسب       .  هر راهی جز اين هرج و مرج و سردرگمی است           .  اما هر تغييری در آن بايد از مجرای قانون باشد           .  قانون اساسی ايراد بسيار دارد      

هيچ کس نمی توان به جرم نقد قانون اساسی مورد بازخواست، بازجويی و يا               .  نسبت به قانون اساسی بايد حق همه شهروندان ايرانی باشد             حق انتقاد ، بحث وگفتگو    
اما قبل از همه بايد حاکمان جمهوری اسالمی همه زندانيان سياسی را آزاد کنند و کسی را به                        .  اين حق بايد در راس مطالبات جنبش سبز باشد           .  بازداشت قرار داد  

بايد .  حکومت موظف است آرامش را به کشور برگرداند        .  خاطر انعکاس حقيقت، به خاطر اس ام اس زدن يا ويدئو کليپ فرستادن يا وب الگ نوشتن دستگير نکنند                     
  . خرداد برگرديم 22به روزهای پر هيجان، شاداب و اما آراِم قبل از 

 سايت جرس: منبع

 تصاويري از سيزده بدر امسال
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  !در امتداد باد
 خسرو باقرپور 

 
 ها  انبوه وعده

 ! چه دروغ ُو چه پوچ بود
 

 که امّيدی َعَبث بود، ! هيهات
 . فرسايِش عذاب ُو کاهِش رنج

 
 هنوز، هنوز، 

 ِی آبِی اين برکه،  سينه
 در تهاجِم اين باد 

 . شود کبود می
 زردی تيِز چشماِن اين افعی 

 زند هنوز  برق می
 و غبار چشِم فضيلت را 

 . کند کور می
 

 هاِی اين خفته  گی ی بهت آلوِد ِپلک و در گشوده
 گذرد  چه می

 است؟  که گوش به صداِی سنگ ِسُپرده
 و صداِی آدمی را 

 بلند و رسا 
 شنود؟  ی اين جهان نمی از حنجره

 
 و باد 

 باد 
 باد 

 اين باِد بيابانی 
 اش را  های گيسوی کودکی شکن

 است؟  سپيد کرده
 
 قرار قديمی  بی ! هان

 ! ای شور
 ای  چه درد آلود نشسته

 ها  نه بر دل
 . ام که بر زخم سينه

 جواد اسديان
 
   

                                    مــرا بــه مقصــِد مستــان، رهــی نبــود
 رهــی نبــود کــه بْس، پـای، ورا نسـود 

             
                

 بســوخـتــم چـــو يکـی شعـلــۀ راهيــاب
 بــه ديــده، کـرد مـرا شمـع وجــوْد، دود

 
  

 مـلــول شــد تن مــن آخـْر، شــد خميــده
 ستبـِر پشت و، مــرا مـُرْد به لب، سرود

 
  

                 کـنــون، بـاده بيــاور کــه بــه شــوِر آن 
 بــه در شــود زســرم، ژاژه اهــل سـود

 
    

                                 مــگــر کــه بـاز بگــردد، ز فســون يار 
 به جان من، هرچه روزگار، زمن ربود

 
 

                           ز َخس َو ُخشــکِِ وطــن کــاخ بپـا کنيم
 بــه زيــر خـيـمــۀ ويــران، زنـم عمــود

 
                  

                              کتـاب ديــن عــرب، قفل به هر در ست
 خـويی، مـرد، دری گـشود-کجــا بــه دين

 
  

 شمــيـــم وقــت، ببــافـــد ز حـــريـِر  يـاد
 شـــکـــوِه فــّر و فــرهنــگ، بـه اين پود

  
    بــه نــور هـور، بشد ظلمِت چشْم، صبح
 فـــريـِب عـقــل، ز دامــاِن ِخـــرْد، زدود

 
  

                             چـــو شـد، بـه ديده مرا، نيک ز َبد، پديد
 تبــاه بــود، همــه، هر چه، خو می نمود

 
                            

                               کــه َبــد، به دلم، نيک نمــوده بود  بســا
 ز نيک هــم، به ُجـَزم درد، ثمـر چه بود

 
  

 ورای نـيــک و َبــِد ديــن مـحـمـــد است
 بــه زن و مــرد، دهـد چرخ، يکی درود

 
  

                              جوشش جرعـۀ می، طاقت ز سرم ِبُبـرد
 شنود- َو طاق بودکه جفتش،خوْد گوش می

 
              

 اگـــر جهــان ز خـَستــَر همــه پر کـنيــد
 اگر ز زخـــم، تنــم هــم بشــــود کـبـــود

 
  

 ز پــای مـــن َنـنـِشـينـــم، نـــروم کـنـــار
 چـــگـونــه عهد کـه بستی، شکنيْش زود

 
  

                         به راِه مست و مستـــان نهـــم چـــو گـام
 نــه کــم شود ِخرَدم، بل به کـَمش فــزود

 
  

 کـنــون حـرف بـه پايان رسيــد و رفــت
 فـريب عقل، بـه سعی يی کـه ِخـرد نمود
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 به دشِت خاطرم گرگ بيابان ماند ُو من ماندم 
 فتح اله شکيبايی 

 
 کناِر نعِش خسرو آسيابان ماند ُو من ماندم 

 به دشِت خاطرم گرگ بيابان ماند ُو من ماندم 
 

 گِل عيسی دمی روييده بود اّما ز بيدادی 
 دروِن پنجه ی رنگيِن گلدان ماند ُو من ماندم 

 
 قناری آسمانی داشت آبی تر ز فيروزه 

 که ناگه از قضا در چنِگ توفان ماند ُو من ماندم 
 

 زمانی زلِف باران سينه ريز سرِو جنگل بود 
 ولی از تشنگی جنگل پريشان ماند ُو من ماندم 

 
 ميان آن همه پژواک دوران های شيدايی 

 نوای دلکِش پيِر خراسان ماند ُو من ماندم 
 

 به شوِق ديدن رنگين کماِن سبِز آزادی 
 .کناِر نعِش خسرو آسيابان ماند ُو من ماندم

  

 بر تربت گل  
 فتح اله شکيبايی 

 
 پروانگان بر تربت گل گريه کردند 

 روز و شبان با ياد سنبل گريه کردند 
 

 ديدم پسينگاهی که کفترهای چاهی 
 درکوچه های سبز آمل گريه کردند 

 
 فوج هزاران در غروبی غمگنانه 

 تا خطه ی خشک قرنفل گريه کردند 
 

 شام غريبان بود و مستان پيرهن چاک 
 بی ساغر آکنده از مل گريه کردند 

 
 در گوش بيدی شاعری شوريده می گفت 

 پروانگان بر تربت گل گريه کردند 

  

 آلوده به عشق 
 شهال بهاردوست

 
 تيرماه در گيجگاهمان داغ

 شاپرکها روی خطهايمان پر
 انگشتانمان ايست می دهند

 زبانمان دوباره به انکار دراز می شود
 ترس از مهربانی ها، از دوست داشتن ها

 چرا؟
 من ُو تو که به عشق آلوده ايم

 حاشا چرا؟
  هر روز با نامِ  شعر، با آهنگی رمانتيک 

  باغچه را آب می دهيم
    .روی نفسهای بی تاب غلت می زنيم
 گاه عابرانِ  حسرت با بغضهايشان
 !رگ بر گردن تير، شليک می کنند

 گاه چشمهايشان کور، دهانشان دريده تر می شود
 !ما را مدام به بند کشيده، سنگسار می کنند

 اّما، من و تو
 آشوبگرانِ  اين تاريخِ  مضحک، عاشقان از بند گريخته ايم

 من و تو با هم، با دورها، تا کجاها
 چشمها چه می کنند با ما؟
 چرا اينگونه ُزل می زنند؟
 بگذار بگوييم دوستت دارم

 زير همين باران، همين آتش، همين سنگها
 بگذار همينجآ در اوج لّذت

 چّکه چّکه، روی پوستهايمان، برای هم
 تشنه تر از هر لحظه که می دود
 خواستن را با شهامت فرياد کنيم

 وای ی ی من و تو کجاييم؟
 بگو، بگو در اين شب بارانی

 در آغوشِ  َامن تو
 من چگونه آه ه ه، چرا گريه می کنم؟
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 چند کوچه آنطرف تر

 مهرداد عارفانی

 

 آن ها زياد    من کم می آورم

 اين خانه ديگربه من نمی آيد   و   ديگر به اين اتاق نمی آيم

 در تابستانی که چهل درجه زير صفر    فارسی بريز

 تا پرده با ميز رفيق شود

 دختر باشد پرده 

 پسر پنجره 

 اين خيابان   است  دوشيزه    هيز هيز

 النگو تکان نده چراغ سبز      قاطی پاطی توی هم

 کبود و کتک خورده

      پناهنده   فراری

 قرمز می شوم پشت تو 

 رقصم گرفته بود 

 آوردم  تاب  بازی بازی

 آن وسط

   انبر دست تو        من چکش هستم      کنار دست ودود 

 بدون امامزاده     بروکسل برفی و وحشی

 نيمی از من افتاده بر اسفالت 

 قد می کشد مثل جرثقيل   نيم ديگر من 

 

 بياد آر
 )گيلراد(يوسف صديق 

 
 هر شب 

 در سمت آينه 
 . جويی  ی روزت را می طرح تکيده

 دلتنگی 
 همچون صيادی صبور 

 کند   را صيد می  يت ها نيه ثا
 و چشمی 

 از عمق آينه 
 . کاود  ات را می های روح گمگوشه

 ها واماندی؟  چه شد که در قلمروی حسرت
 گفتی   آنکه می  مگر نه
 * سهراب های شعر  شقايق

 . رويند  حوالی فکرت می
 گفتی   آنکه می  مگر نه

 در انتهای نگاهت 
 هميشه دری باز است 

 و چشمی شوخ 
 . برد  ات را به مدرسه می که کودکی

 
*   *    * 

 ! بياد آر 
 هايت  در واژه

 آسمانی عريان بود و 
 پرستوهايی 

 که بر منقارشان 
 . بردند  های طراوت می خوشه

 . بغضی نبود. برفی نبود. ابری نبود
 هايت  در واژه

 تبّسم بود و 
 . نسيم بود            
 هايی  و شقايق

 که در مرز آفتاب 
 . لرزيدند  قلبت را می

 خواستی   آنکه می  مگر نه
 . های پرستو را بياموزی بال  مهندسی

 چه شد که پرستوهايت را گم کردی ؟ 
 هايت را نديدی؟  چگونه شد که شقايق

 
*   *    * 

 ! دريغا 
 ها دايره شد  رّد پايت در زمستان

 و بهاران را 
 . ی دلتنگی و آينه از ياد بردی در فاصله

 
  ١٣٨٩فروردين 

 )* سهراب سپهری... تا شقايق هست، زندگی بايد کرد(
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 چرا
 ويدا فرهودی

 
 چرا ای چمن دامنت سبز نيست

 تو را ای قناری خموشی زچيست
 چرا ساز مطرب ندارد نوا

 شکسته صدا در گلو، بی صدا
 زمان ابری است و زمانه سياه

 سکوت است تنها،نشسته به راه؟
 چرا مادر داغدار وطن

 فرو بسته لب ها،نگويد سخن؟
 به پيشانی اش رّد پای غم است

 وچشمش پر از پرسشی مبهم است
 چرا سربی است اين چنين آسمان
 و گل خفته در گوشه ی خاوران؟

 !چرا و چرا و چرا و چرا؟
 !؟!بسی هست و پاسخ نباشد مرا

... 
 چراها کنون گر چه بی پاسخند

 به وقتش بدان بر جنون می رسند
 حقيقت نهان گر بَود سايه وش

 عيان می شود چون رسد نوبتش
 و از سينه ی شهر خاموشمان
 تراوان شود عطر نامردگان
 وگل های مسموم با زهر دين
 برويند روزی ز قلب زمين

 ببين تاج سبزه، وطن را به سر
 بده از شکفتن، جهان را خبر

 مسيحا دمانه نسيم بهار
 دگرگونه خواهد کند روزگار

 به سر آمده دور دلواپسی
 نمانـَد دگر غنچه دربی کسی

 گشايد دلش را، به وقتی نه دور
 ...رسد چون زمان بر اهورای نور

 زمستان گذشته به حکم بهار
 تو ای باغ بايد شـَوی بی قرار
 جوانه بکاری به گيسوی بيد
 زمين را دهی دانه دانه نويد

 هراس ات نباشد زخصم سخيف
 نه خاشاک و خارند، مارا حريف
 دروغ است مکرش َو ما باهميم
 به سمت شروعی دگر می رويم
 سرودی به لب تا به زندان رويم

 کلونهای پوسيده را بشکنيم
 برون آوريم عاشقان را ز بند
 مبادا رسد بيش از اينشان گزند
 چرا های کهنه به دور افکنيم
 وطن را ز نو از غرور آکنيم

 
 ١٣٨٩بی بهار 

 گيالس ها 
 آزيتا قهرمان

 
 

 تا زانو در پلک های خونی
 اما راه می روم

 با درخت هايی که را ه افتاده اند و نمی دانم کجا
 سال ها تاول زده در کلما ت

 
 بيا از شکاف آينه نگاه کن

 تا پيدا شويم
 لکنت گرفته نفس هايم

 عاشق می شوم
 مبادا اعتراف کنند زخم ها

 ترسيده ام
 

 دريا در سينه ام 
 کوچه ها شايد غرق شوند

 زبانم بند بيايد
 دستم بخوابد

 
 هنوز باالتر از اينهمه مردن های العالج

 پيراهن ديوانه ای می رقصد 
 آدم به تمامی؛

 ابدا ؛
 کامال

 هيچ وقت نمی ميرد
 

 انگشت هايم را در آسمان فرو می کنم
 بنفشه ها دوباره می بارند

 پلک می زنم
 باران تند می شود

 پس من چرا
 با اين پنجه های بريده حتی

 وقتی بهار؛ خندان
 روی بوته های خونی؛ گل می دهد

 وقتی زمين
 وقتی که ابر

 وقتی هوا 
 پس من چرا دوباره نچرخم

 آيا بقدر شاخه ی کوچکی جا نيست
 تا گيالس ها مهمان زمين شوند
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 پيرايه يغمايی
 

 مرا به خاک سپردِی، دوباره می رويم 
 از آستين زمستان بهاره می رويم 

 
 کفن دريدم و چون دانه سر زدم از پوست 

 ز تنگنای گريبان پاره می رويم 
 

 نسيم می وزد و می وزم به دامانش 
 به تاب کولی اين گاهواره می رويم 

 
 مرا به هستی ديگر، طراوت خورشيد 
 اشاره کرد و به حکم اشاره می رويم 

 
 بهار می رسد و با غرور ّپله ی برگ 

 ا ستاره می رويم ...ز خاک می گذرم ت
 

 بهار می گذرد، باز در مليله ی زر 
 به گوش باد خزان گوشواره می رويم 

 
 مرا به خاک سپردی و خود ندانستی
 نشان خيرم و بی استخاره می رويم

  

 گيالس  و چهار ضلع حضور
 با زبانی که از آينه می وزد

... 
 به کودکی مادر 

 سنجاق می شدم
 گل بود و پاهايی گرم

 و زمستانی که زير روز پيدا بود
 صدابم چسبيد به قرمزی وقت

 موسيقی کلمات
 در نت های زير و بم 
 يی  شدم در حال فرود "فا" 

 خواب های خيس ام اما
 می رفت تا از چشم شب بريزد

 تو بودی 
 آفتاب در چشم هايم قد می کشيد 

 چرخ  می خورد / موسيقی هوا چين برمی داشت 
 و من زن می شدم
 مثل کودکی تو

 مثل روزهايی که ارتفاع صندلی از قد تو باال می رفت
 و من مثل تو در خودم جا می ماندم

 برای زبان آينه
 برای عقربه هايی که در شيب شب می ايستاد  


