
 
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 رسيدن به آنچه که خواهانش 

حذف ديگران و ناديده گرفتن . هستيم تالش کنيم
خواسته های آنان ثمری جز  پيشروی استبداد 

با آگاهی به نيازهای جامعه و جدی . ندارد
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 ؟

 کمپين اشاعه فحشا و سرخک آقايان  5
 فريبا داوودی مهاجر

 تمديد قانون آئين دادرسی کيفری 5
 مهرانگيزکار

 مجازات مخالفان با قوانين آزمايشی فّله ای 6
 محسن کديور 

 حقوق بشربا تالش و مبارزه مردم به دست می آيد 9
 گفتگوی مژگان مدرس علوم با دکتر الهيجی

 زندانيان گمنام؛ معترضان خاموش 12
 بهار يکتا 

 : سروده ها : مقاالت و مصاحبه ها در اين شماره 
 خسرو باقرپور، شهال بهاردوست

 هادي خرسندي، محمد علي شكيبايي، 
 مهتاب كرانشه، رضا مقصدي

 كميته مشترك دولت و مجلس در اليحه هدفمند كردن يارانه ها بازنگري مي كند
  هاشمي و عبور از بحران

 خانواده مشاوران دربند ، شكايت خود را به محضر مراجع بردند
 تمديد بازداشت كاوه كرمانشاهي، سورنا هاشمي آزاد شد

 آخرين وضعيت اعضاي زنداني دفتر تحكيم وحدت؛
 هدايت،اسدي و توكلي همچنان دربند

  تاييد حكم يك سال و نيم حبس تعزيري براي كاوه رضايي در دادگاه تجديد نظر
 اند كارگري كه هفت ماه حقوق نگرفته 150تجمع 

 : بانك مركزي
 88نرخ تورم در اسفند 

 درصد بود 11نزديك به 

ايران همايش دو روزه 
اى  خلع سالح هسته

 كند برگزار مى
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 خبرها و تحليل ها

تاييد حكم يك سال و نيم حبس تعزيري براي كاوه رضايي در 
  دادگاه تجديد نظر

 
 
 
 
 
 
 
 

 :کميته گزارشگران حقوق بشر
دادگاه تجديدنظر استان تهران، حکم يک سال و نيم حبس تعزيری کاوه  ۵۶شعبه 

 .رضايی را تاييد کرد
 ١٨، شعبه اول دادگاه انقالب کرج، اين فعال دانشجويی را به ٨٨در شهريور ماه 

 .ماه حبس تعزيری محکوم کرده بود
 »تبليغ عليه نظام«، »اقدام عليه امنيت ملی«اتهامات کاوه رضايی در اين دادگاه، 

 .عنوان شده است »گذار جمهوری اسالمی توهين به بنيان«و 
کند، عضو  اين فعال دانشجويی که اکنون دوران سربازی خود را سپری می

شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشگاه بو علی همدان و عضو کميته پسران 
از دانشگاه بوعلی سينای  ٨٧وی در ابتدای سال . کمپين يک ميليون امضاء است

 .همدان اخراج شد
وی در اواخر همان سال توسط ماموران وزارت اطالعات شهرستان هشتگرد 

روز بازداشت  ٩دستگير و به وزرات اطالعات همدان انتقال داده شده و پس از 
نيز بازداشت  ٨٨رضايی در شهريور ماه . ميليون تومانی آزاد شد ۵٠با وثيقه 

 .شد و پس از دو روز با قرار کفالت آزاد گرديد
 

  هاشمي و عبور از بحران
 مهدی محسنی

 
در حوادث پس از انتخابات نفش هاشمی رفسنجانی همچون تحوالت سی ساله 

در ده ماه اخير همه طرفهای درگير از . اخير بسيار پر اهميت و مهم بوده است
 .وی خواسته اند موضعی روشن اتخاذ نمايد

اما در شرايط فعلی دو جريان بيش از گذشته بر اين موضوع اصرار دارند که 
از يک سو اين انتظار برای برخی . هاشمی بايد سمت بازی خود را انتخاب کند

در جنبش اعتراضی وجود دارد و از سوی ديگر جريان حاکم خواستار اين اتفاق 
 .است

اما يک نکته در اين ميان جالب توجه است و انکه در اين ميان جريان حاکم 
عالقه ای به همراهی هاشمی رفسنجانی با خود ندارد و در تالش است او را 

 .کاملن در کنار جنبش اعتراضی ببيند
رويايی . در آن شرايط امکان حذف هاشمی مهيا تر از هر زمان ديگر خواهد بود

که رهبری ايران و محمود احمدی نژاد برای آن به هر دست آويزی متوسل شده 
 .اند

اما هوشياری و شناخت موقعيت توسط هاشمی رفسنجانی اين امکان را از 
وی می داند تا زمانی که به اين شيوه . مخالفان حکومتی اش سلب کرده است

ادامه بدهد هم امکان ياری رساندن به جنبش اعتراضی وجود دارد و هم خود را 
 .از حذف سياسی مصون می دارد

استراتژی هاشمی چه خوشايند معترضان باشد و چه نباشد مبتنی بر درک درست 
در عين حال اکبر هاشمی . از مختصات سياسی جمهوری اسالمی است

رفسنجانی مطالباتی را طرح می کند که گرچه ممکن از در نگاه اول محافظه 
 .کارانه و فاقد اهميت باشند اما همچون پلی برای تغييرات بنيادی تر است

هاشمی از برکناری احمدی نژاد به عنوان اول گام برای شروع تغييرات سخن 
خواسته ديگر وی به رسميت شناخته شدن معترضان و حق آنان برای . می گويد

مهمترين خواسته هاشمی اما تغييراتی در قانون اساسی   .تداوم اعتراضات است
و محدود نمودن نهادهای تحت کنترل رهبری است تا به اين صورت قدرت 

 .مطلقه ولی فقيه قابل کنترل تر گردد
حتی عملی شدن اين خواسته ها نيز در شرايط فعلی نيز بسيار دشوار است اما به 

واقع اين خواسته می تواند طيف بيشتری از نيروهای همراه با اقليت حاکم اما 
 .قدرتمند را با جنبش اعتراضی هم پيمان کند

آخرين وضعيت اعضاي زنداني دفتر تحكيم 
 وحدت؛هدايت،اسدي و توكلي همچنان دربند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : رهانا
 ، عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم، از جمله اين دانشجويان بهاره هدايت

. است که روز گذشته با همسرش، امين احمديان، در زندان اوين مالقات کرد
بهار بعد از اينکه هشتاد و يک روز را ”: گفت  احمديان در مورد اين ديدار به

او گرچه . گذراند، از روز دوم فرودين به بند نسوان منتقل شده است ٢٠٩در بند 
کمی درباره مکان نگهداری خود ابراز ناراحتی کرد، اما هم چنان روحيه اش 

 “.اما مشکل اين است که چند نفر اعدامی نيز با او هم بند هستند. خوب است
به گزارش امروز، احمديان با اشاره به برخی مشکالت همسرش در بند نسوان،                

هنوز نتوانسته ايم لباس و ديگر ملزومات يک زندانی را به دست                ”:  اضافه کرد 
 “.بهار برسانيم

روز يک شنبه به     ”:  وی درباره آخرين وضعيت پرونده همسرش هم چنين گفت            
 ٢٨دادگاه انقالب مراجعه کردم که به من اعالم کردند پرونده بهار در شعبه                           

اعالم کرده که هيچ پرونده ای از بهاره در اين              ٢٨اما شعبه   .  دادگاه انقالب است  
وقتی هم سئوال کردم که پرونده کجاست، فقط به من اعالم کردند                   .  شعبه نيست 

 “.فروردين مجددا به دادگاه مراجعه کنم ١٧روز 
در حالی که بهاره هدايت روز نهم دی ماه بازداشت شده، تاکنون هيچ دادگاهی                      

دادستان تهران در مالقاتی که با بهاره هدايت در              .  برای وی تشکيل نشده است      
مورد اتهام را به او تفهيم کرده اما وی هيچ کدام را                           ١۵زندان اوين داشته،       

 .نپذيرفته است
، ديگر عضو بازداشتی دفتر تحکيم نيز نامشخص ميالد اسدیهمچنين وضعيت 

آذر بازداشت شده و در اين مدت چندين بار بازجويی هايش  ٩اسدی روز . است
از طرف ديگر در آخرين روزهای سال گذشته . متوقف و دوباره آغاز شده است

اعالم شد که خانواده اين فعال دانشجويی تهديد شده اند در صورت پافشاری بر 
استفاده فرزندشان از مرخصی نوروزی، قرار بازداشت وی برای دو ماه ديگر 

زندان اوين  ٣۵٠اسدی در روزهای پايانی سال گذشته به بند . تمديد خواهد شد
 .منتقل و همچنين برای چهارمين بار با مرخصی وی مخالفت شده است

 ٣١گزارش داده، دادگاه اين فعال دانشجويی روز                  “  ادوارنيوز”آن گونه که        
 .فروردين برگزار خواهد شد

، فعال دانشجويی و عضو انجمن اسالمی دانشگاه پلی مجيد توکلیاز وضعيت 
 .تکنيک هيچ اطالعی در دست نيست

آذر و به دليل سخنرانی در مراسم روز دانشجو بازداشت شده             ١۶توکلی که روز    
 .بود، در دادگاه به حبس محکوم شده اما همچنان در سلول انفرادی به سر می برد

دی ماه با     ١٧آن گونه که خانواده وی اعالم کرده اند وی بعد از تماسی که روز                  
منزل خود داشته، هيچ تماس ديگری با خانواده خود نداشته و تالش خانواده وی                   

 .برای مالقات با او نيز بی ثمر بوده است
 .بی اطالعی از وضعيت توکلی باعث نگرانی خانواده وی شده است
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  ".به اتمام نرسيده است
گفتنی است کاوه کرمانشاهی جهت تفهيم اتهام در دادگاه حضور نداشت و قاضی 

اعالم " فعاليت تبليغی عليه نظام"بدون حضور اين فعال حقوق بشر، اتهام وی را 
  .کرد

درخواست مادر کاوه کرمانشاهی برای مالقات با فرزندش هم مورد موافقت قرار 
پيش از عيد نوروز قاضی پرونده دو نامه در راستای موافقت با اين . نگرفته است

تقاضا جهت ارائه به وزارت اطالعات به خانواده او داده بود اما تا اين لحظه 
  .هيچگونه پاسخی به اين نامه ها داده نشده است

اسفند موفق به  ١١فرنگيس داوودی، مادر کاوه کرمانشاهی، تنها يک بار در 
مالقات با فرزندش شده و درخواستهای مکرر وی با مخالفت مسئوالن دادگاه 

  .انقالب روبرو شده است
نيروی امنيتی به منزلش در  ٧بهمن ماه طی يورش  ١۴کاوه قاسمی کرمانشاهی 
وی روزنامه نگار، فعال حقوق بشر و سخنگوی سازمان . کرمانشاه بازداشت شد

  .ديده بان حقوق بشر کردستان است
او همچنين از اعضای کمپين يک ميليون امضا در کرمانشاه، عضو انجمن منحل 

  .شده ژيار و نيز از اعضای سازمان ادوار تحکيم وحدت است
  

  محروميت از تحصيل: دانشگاه نوشيروانی بابل
در پي برگزاري جلسه ي بحث و راهپيمائي اعتراضي دانشجويان دانشگاه 

دبير سياسي سابق انجمن (صنعتي نوشيرواني بابل براي بدرقه ي ايمان صديقي 
) دبير فرهنگي سابق انجمن اسالمي دانشگاه( و محسن برزگر ) اسالمي دانشگاه

در راه زندان، کميته انضباطي دانشگاه احکامی سنگين براي پنج دانشجوي اين 
  .دانشگاه صادر کرد

: جالل الدين صادقي:به گزارش منابع دانشجويی، احکام صادره به اين شرح است
يک ترم : محمد عسگري/ يک ترم محروميت از تحصيل با احتساب سنوات

دبير تشکيالت سابق (معين اسالمي جم / محروميت از تحصيل با احتساب سنوات
/ يک ترم محروميت از تحصيل با احتساب سنوات): انجمن اسالمي دانشگاه

محمد علمي / يک ترم محروميت از تحصيل با احتساب سنوات: فرشيد ستاري فر
يک ترم محروميت از ): عضو سابق شوراي مرکزي انجمن اسالمي دانشگاه(

  .تحصيل بدون احتساب سنوات
اين دانشجويان عالوه بر حکم صادره از سوي کميته انضباطي دانشگاه به دستور 
قرباني، رئيس حراست دانشگاه ممنوع الورود به دانشگاه شده اند و اين حکم قبل 

  .از پايان زمان تجديد نظر به اجرا در آمده است
گفتني است اتهام اين دانشجويان حضور در مراسمي است که در اسفند ماه سال 

گذشته از سوي دانشجويان دانشگاه صنعتي نوشيرواني براي بدرقه دو دانشجوي 
ماه حبس تعزيري و اسال  10محسن برزگر و ايمان صديقي که به (اين دانشگاه 

  .بوده است) محروميت از تحصيل محکوم شدند 
همچنين بنا به اخبار منتشر شده، محسن برزگر دانشجوی دانشگاه نوشيروانی 

بابل که از هفته ی گذشته دوره ی محکوميت تعزيری خود را در زندان بابل می 
بنا . گذراند، توسط زندانيان عادی اين زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است

بر گزارش ها افسر نگهبان بند و جمعی از زندانبانان ناظر اين صحنه بوده اما 
به . بدون هرگونه عکس العملی اجازه ی ضرب و شتم اين دانشجو را داده اند

گفته منبع ياد شده اين امر تائيد کننده ی دستور اداره اطالعات شهرستان بابل 
  .مبنی بر آزار و اذيت اين دانشجويان در زندان است

  
  شش ماه بازداشت بدون دادگاه: دانشگاه فردوسی مشهد

افتخار برزگريان، دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه فردوسی مشهد و رييس 
ماه است که در زندان مرکزی  6ستاد دانشجويی مهدی کروبی در مشهد بيش از 

افتخار برزگريان علی رغم .مشهد در بند جرايم جنايی در حبس به سر می برد 
تبديل قرار بازداشتش به قرار وثيقه ده ميليونی و تامين آن، با اصرار قاضی 

حيدری بازپرس دادسرای انقالب مشهد به صورتی غيرقانونی همچنان زندانی 
 .است

 com.gmail)at(arashbahmani منبع، روز آنالين    

اصرار برخی در درون جنبش سبز به روشن تر شدن موضع هاشمی اگر از 
روی اغراض خاص نباشد ناشی از تحليل غلط شرايط و عدم شناخت توازن 

 .قواست
نبايد با سخنان و تحليل های غلط انتظاراتی را به جامعه تزريق کرد که نه تنها 

کمکی به تقويت جنبش سبز نمی کند بلکه منجر به گسترش قدرت اقليت حاکم می 
 .شود
 http://jomhour.ws/2010/04/05/post-851.htmlجمهور      : منبع

 
 تمديد بازداشت کاوه کرمانشاهی

 سورنا هاشمي آزاد شد
 آرش بهمنی

 
سورنا هاشمی، عضو دانشجويان و دانش آموختگان ليبرال دانشگاه های ايران، 

سورنا هاشمی که از يازدهم دی ماه سال  .روز گذشته با قرار وثيقه آزاد شد
گذشته و در جريان سفر به اروميه به همراه عليرضا فيروزی بازداشت شده بود، 

زندان  209بعدازظهر يکشنبه پس از گذراندن بيش از سه ماه بازداشت در بند 
  .اوين آزاد شد

آزادی اين فعال دانشجويی دانشگاه زنجان در حالی صورت می گيرد که دستگاه 
های امنيتی و قضايی تا آخرين روزهای سال گذشته هرگونه بازداشت وی و 

عليرضا فيروزی را انکار می کردند و خانواده های اين دو فعال دانشجويی در 
  .بی خبری مطلق از فرزندانشان به سر می بردند

گفتنی است هنوز از وضعيت پرونده عليرضا فيروزی اطالعی در دست نيست و 
بنا بر پرونده سازی صورت گرفته از سوی رسانه های وابسته به نهادهای 

امنيتی، ادامه ی بازداشت او به پرونده ی فعاالن حقوق بشر دستگير شده مرتبط 
گزارش داده، دادگاه اين فعال دانشجويی نيز روز " ادوارنيوز"آن گونه که . است
  .فروردين برگزار خواهد شد 31

  برگزاری دادگاه مهديه گلرو: شورای دفاع از حق تحصيل
دادگاه مهديه گلرو، فعال دانشجويی و از اعضای شورای دفاع از حق تحصيل 

  .بدون اطالع و حضور وکيل وی برگزار شد
، "تبليغ عليه نظام"دادگاه انقالب، اتهامات اين فعال دانشجويی را  26شعبه 

ارتباط و همکاری با منافقين"و " تجمع و تبانی به قصد برهم زدن امنيت ملی"
  .عنوان کرده است]" سازمان مجاهدين خلق[

دادگاه در حالی گلرو را به همکاری با سازمان مجاهدين متهم کرده که وی بارها 
برخی منابع اعالم کرده اند که در دادگاه اجازه . اين مساله راتکذيب کرده است

  .دفاع به مهديه گلرو برای دفاع از اين اتهام داده نشد
پيش از اين ضيا نبوی و مجيد دری، دو عضو ديگر شورای دفاع از حق تحصيل 

سال زندان محکوم شده اند، نيز بااتهام مشابهی مواجه  11و  15که به ترتيب به 
  .شدند که اين اتهام را از اساس کذب دانستند

برخی منابع پيش ازاين خبر داده بودند که دادگاه، تمامی اعضای شورای دفاع از 
وحيد . حق تحصيل را به ارتباط با سازمان مجاهدين خلق، متهم کرده است

" شبيه"پور همسر مهديه گلرو نيز، شيوه برگزاری دادگاه همسرش را بسيار  لعلی
  .دادگاه ضياء نبوی و مجيد دری دانست

مهديه گلرو، دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه عالمه و عضو شورای دفاع 
شان  آذرماه به همراه همسرش در منزل شخصی ١٢از حق تحصيل، در تاريخ 

وی سال گذشته نيز پس از تحصن چهار روزه در اعتراض به . بازداشت شدند
محروميت از تحصيل، در دانشگاه عالمه بازداشت و به زندان اوين منتقل شده 

  .بود
همسر گلرو ـ وحيد لعلی پور ـ در حالی بازداشت شده بود که هيچ نوع فعاليت 

بازجويان به مهديه گلرو اعالم کرده بودند شرط آزادی همسرش، . سياسی نداشت
  .همکاری با آن هاست

در حال حاضر ضياء نبوی، مجيد دری، شيوا نظرآهاری، پيمان عارف و مهديه  
  .گلرو اعضای دربند شورای دفاع از حق تحصيل هستند

  
 تمديد قرار بازداشت 

قاضی پرونده کاوه قاسمی کرمانشاهی، قرار بازداشت وی را به مدت يک ماه 
  .ديگر تمديد کرد

قاضی، در پاسخ به وکيل و مادر کاوه کرمانشاهی در مورد علت تمديد قرار 
 پرونده وی هنوز نياز به بررسی دارد و بازجويی از وی : "بازداشت گفته است
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 اختالفات دولت و مجلس 
 

نمايندگان مجلس شوراى اسالمى در اظهارات خود اعالم آرده اند آه درخواست 
هزار ميليارد تومان درآمد ناشى از هدفمند آردن يارانه ها بار  ۴٠دولت براى 

اقشار آسيب «درصد دارد آه فشار سنگينى را بر  ۴٠تورمى شديدى تا ميزان 
 .وارد مى آند »پذير

مجلس ايران خواستار آن شده است آه دولت ظرف پنج سال تا ميزان يكصد 
هزار ميليارد تومان از محل آاهش يارانه ها صرفه جويى آرده و آن را صرف 

قرار است بخشى از اين يارانه به طور مستقيم به . امور زير بنايى و عمرانى آند
 .مردم پرداخت شود

محمود احمدى نژاد مى گويد آه دولت وى مى تواند ظرف سه سال اين آار را 
 .انجام دهد

وى يكشنبه شب در نشست مشترك جمعى از نمايندگان مجلس با اعضاى دولت، 
حدود دو سال است «: منتقدان هدفمند آردن يارانه ها را به باد حمله گرفت و گفت

ترسانند، اما مردم اعتنايى به اين  اى مردم را از اجراى اين طرح مى  آه عده 
ها ندارند و تأثيرى نيز در فضاى زندگى مردم و اقتصاد آشور   گونه حرف 

 «.نداشته است
احمد توکلی، الياس نادران و غالمرضا مصباحی مقدم، از منتقدان اصلی دولت 

  .در باره نحوه هدفمند کردن يارانه ها در اين نشست حضور نداشتند
خبر ارسال نامه اخير رييس جمهور ايران به مجلس شوراى اسالمى يك روز پس 

از آن منتشر مى شود آه چند نماينده هوادار دولت اعالم آرده اند آه طرحى 
نفر نيز آن را امضاء آرده  ١٠٠«براى تامين نظر دولت تهيه آرده و تا آنون 

 «.اند
هزار  ٣۵بر اساس اين طرح، رقم درآمدهاى دولت از محل آاهش يارانه ها به 

ارائه اين طرح با مخالفت برخى از نمايندگان . ميليارد تومان افزايش خواهد يافت
از جمله احمد توآلى، رييس مرآز پژوهش هاى مجلس روبرو شده و وى چنين 

 .دانسته است »غير قانونى«روشى براى اصالح اليحه دولت را 
معاون پارلمانى رييس جمهور ايران روز دوشنبه در گفت و گو با خبرگزارى 

هاى ايران گفته آه قرار است جلسات آميته مشترک دولت و مجلس براى 
 .بررسى درخواست دولت از اين هفته آغاز شود

هنوز مشخص نيست آه آيا نمايندگان مجلس شوراى اسالمى به درخواست دولت 
راى خواهند داد ولى همزمان با آغاز به آار مجلس در سال جديد جدال ميان 

 .موافقان و مخالفان افزايش درآمدهاى دولت بار ديگر اوج گرفته است
گيرى ها، اسداهللا بادامچيان، نماينده تهران در مجلس گفته آه  در تازه ترين موضع

 .ها راى نخواهد آورد طرح افزايش درآمد دولت از هدفمند آردن يارانه
هزار ميليارد تومان مخالفت  ۴٠نمايندگان مجلس با درآمد «: وى افزوده است

دهند، چرا آه آار  هزار ميليارد تومان راى نمى  ٣۵آردند و اآنون هم به درآمد 
 «.زنى ندارد و صرفا قانون است مملكت چانه 

غالمرضا مصباحى مقدم نيز آه رياست آميسيون ويژه مجلس براى بررسى 
در صورتى آه نظر دولت «: هدفمند آردن يارانه ها را بر عهده دارد گفته است

هزار ميليارد تومانى در مجلس مطرح و تصويب شود  ۴٠مبنى بر آسب درآمد 
از ماندن در رياست آميسيون ويژه انصراف مى دهم زيرا قرار نيست سينه چاک 

 «.قانونى شوم آه آن را قبول ندارم
اين مخالفت ها در حالى ادامه دارد آه نمايندگان هوادار دولت با استناد به نظر 

آيت اهللا على خامنه اى، رهبر جمهورى اسالمى، مبنى بر همكارى مجلس با 
 .دولت دهم خواستار تامين نظر رييس جمهور ايران هستند

 

 اند كارگري كه هفت ماه حقوق نگرفته 150تجمع 
 

اين کارخانه با تسهيالت زودبازده تاسيس شد و در مراسم افتتاح آن گفته شد 
هزار نفر از تعداد بيکاران استان را در آينده نزديک  5کارخانه ياد شده حداقل 

 .کاهش خواهد داد
 :کلمه

نفر از کارکنان کارخانه سبالن  ١۵٠حدود  :روزنامه جمهوری اسالمی نوشت 
پارچه اردبيل قبل از ظهر ديروز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق هفت 

 .ماهشان در مقابل ساختمان استانداری اردبيل تجمع کردند
اين کارخانه با تسهيالت زودبازده تاسيس شد و در مراسم افتتاح آن گفته شد 

هزار نفر از تعداد بيکاران استان را در آينده نزديک  ۵کارخانه ياد شده حداقل 
کاهش خواهد داد اما اکنون همچون چند کارخانه مشابه ديگر کارکنان خود را به 

  درصد تقليل داده و آنها نيز دچار مشکالت هستند ١۵حدود 

 خانواده مشاوران دربند ،
 شكايت خود را به محضر مراجع بردند

 
خانواده های سه نفر از مشاوران مهندس موسوی با سفر به شهر قم و ديدار با 

مراجع اعتراضات خود به عدم رعايت حقوق اوليه در بازداشت عزيزانشان را 
اين خانواده ها از وضعيت موجود به محضر مراجع شکايت برده و .مطرح کردند
در اين مدت حتی اجازه مالقات به خانواده ها داده نمی شد و اگر :عنوان کردند

اجازه مالقات هم داده شده به عنوان هديه ،با منت و نامه نگاری فراوان بوده 
آقايان عرب مازار ،بهشتی شيرازی :خانواده ها در اين ديدارها تاکيد کردند.است

و بهزاديان نژاد از افراد انقالبی ، مسلمان و پايبند به ارزش های انقالب و راه 
. امام هستند و سال هاست اغلب فعاليت هايشان علمی و فرهنگی و هنری است

 . جرم افراد مشخص نشده است
  

خانواده های دکتر عرب مازار، بهشتی شيرازی و بهزاديان نژاد از  :کلمه
مشاوران ميرحسين موسوی با سفر به شهر قم با آيات عظام وحيد خراسانی، 

موسوی اردبيلی و بيات زنجانی ديدار و نگرانی ها و دغدغه های خود در مورد 
تداوم بازداشت عزيزانشان بدون هيچ گونه توجيه قانونی با اين مراجع در ميان 

 .گذاشتند
خانواده های سه نفر از مشاوران مهندس موسوی با “ کلمه”به گزارش خبرنگار 

سفر به شهر قم و ديدار با مراجع اعتراضات خود به عدم رعايت حقوق اوليه در 
اين خانواده ها از وضعيت موجود به .بازداشت عزيزانشان را مطرح کردند

در اين مدت حتی اجازه مالقات به :محضر مراجع شکايت برده و عنوان کردند
خانواده ها داده نمی شد و اگر اجازه مالقات هم داده شده به عنوان هديه ،با منت 

 .و نامه نگاری فراوان بوده است
آقايان عرب مازار ،بهشتی شيرازی و :خانواده ها در اين ديدارها تاکيد کردند

بهزاديان نژاد از افراد انقالبی ، مسلمان و پايبند به ارزش های انقالب و راه امام 
جرم  .هستند و سال هاست اغلب فعاليت هايشان علمی و فرهنگی و هنری است

 .افراد مشخص نشده است
خانواده مشاوران مهندس موسوی همچنين از ظلم هايی که به همسران و 

دی سال  ٧مشاوران مهندس موسوی از .پدرانشان شده به مراجع شکايت بردند
 .گذشته همگی بازداشت شدند که تا کنون هيچ گونه اتهامی به آنها تفهيم نشده است
اين خانواده ها در روزهای آينده با تعداد ديگری از مراجع عظام ديدار خواهند 

 .کرد

 
كميته مشترك دولت و مجلس در اليحه هدفمند كردن يارانه 

  «ها بازنگري مي كند
 

محمود احمدى نژاد، رييس جمهورى ايران، در نامه اى به على الريجانى 
خواستار بازنگرى مجلس شوراى اسالمى در اليحه هدفمند آردن يارانه ها و 

 .هزار ميليارد تومان شده است ۴٠افزايش درآمد دولت به 
اسفند سال گذشته از سوى نمايندگان به  ١٨اليحه هدفمند آردن يارانه ها روز 

تصويب رسيد و در حالى آه محمود احمدى نژاد، رييس دولت دهم، خواهان 
از محل اجراى اين اليحه  ٨٩هزار ميليارد تومانى در بودجه سال  ۴٠درآمدى 

شده بود اعضاى آميسيون تلفيق بودجه مجلس اين ميزان را به نصف آاهش داد 
 .و نمايندگان مجلس نيز به آن راى دادند

رو شد و آقاى احمدى نژاد  اين آاهش درآمد با اعتراض شديد دولت دهم روبه 
خواستار برگزارى رفراندوم براى راى گيرى از مردم درباره موافقت يا مخالفت 

 .با مصوبه مجلس شد
به گفته محمد رضا مير تاج الدينى، معاون پارلمانى رييس جمهورى ايران، آقاى 

در اين نامه از مجلس خواسته است تا به مشكالت موجود پيش «احمدى نژاد 
روى قانون هدفمند آردن يارانه ها توجه داشته باشد و در اين راه به دولت آمک 

 «.آند
است، افزوده آه  »آقاى الريجانى از اين موضوع استقبال آرده«وى با بيان اينكه 

در هيئت رييسه مجلس نيز عصر روز يكشنبه اين نامه مطرح و مورد بررسى «
 «.قرار گرفت

قرار شده است آه آميته مشترآى بين دولت و «به گفته آقاى مير تاج الدينى، 
 «.مجلس تشكيل شود تا اين آميته مشترك بار ديگر اين موضوع را بررسى آند
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 كند اى برگزار مى ايران همايش دو روزه خلع سالح هسته
 

گويد براى نشان دادن پايبندی رسمی و عملی خود به  جمهورى اسالمى ايران مى
نخستين همايش «اى در صدد است تا  عدم تالش برای دستيابی به سالح هسته

 .خلع سالح اتمى را در تهران برگزار آند »المللى بين
امنيت جهانى بدون : خلع سالح و عدم اشاعه«اين همايش دوروزه با عنوان 

شود و به  فروردين برگزار مى ٢٩و  ٢٨در روزهاى  »هاى آشتار جمعى سالح
المللى وزارت امور خارجه، از آارشناسان،  گفته دفتر مطالعات سياسى و بين

آشور دنيا براى حضور  ۶٠متخصصان و مقامات رسمى و غيررسمى بيش از 
 .در آن دعوت شده است

اى براى هيچ  اى براى همه، سالح هسته انرژى هسته«براى اين همايش نيز شعار 
 .انتخاب شده است «آس

در همين زمينه سعيد جليلى، دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران، در پايان سفر 
ها از اين ابتكار و ديدگاه جمهورى  چينى«دوروزه خود به چين اعالم آرد آه 

اسالمى براى حرآت و فراخوانى جهانى براى خلع سالح بسيار استقبال و اعالم 
 «.آردند چين هم در اين آنفرانس شرآت خواهد آرد

گيرد آه، به گزارش خبرگزارى  اين اظهار نظر در حالى صورت مى 
آسوشيتدپرس، يك مقام مسئول در وزارت امور خارجه چين تاييد آرده آه چنين 

دعوتى صورت گرفته، ولى افزوده است آه هنوز تصميمى براى حضور در 
 .آنفرانس ياد شده گرفته نشده است

تائو، رئيس جمهور چين، در اواخر ماه  اين در حالى است آه قرار است هو جين
آه به ميزبانى  »اى امنيت هسته»جاری ميالدی در آنفرانس مشابهى با موضوع 

 .شود شرآت آند آمريكا برگزار مى
اى در تهران چند روز پس از آنفرانس  المللى خلع سالح هسته اولين همايش بين

 .شود اى آمريكا برگزار مى امنيت هسته
هنوز مشخص نيست آه چه آشورهايى در همايش تهران شرآت خواهند آرد، 

پرست، سخنگوى وزارت امور خارجه جمهورى اسالمى، روز  ولى رامين مهمان
اى از سوى همه آشورها  استقبال گسترده«شنبه گفت که دعوت ايران با  يك

 .«رو شده است روبه
منوچهر متكى، وزير امور خارجه ايران، نيز هدف از برگزارى اين آنفرانس را 

برگزارى اين آنفرانس «: عنوان آرده و گفته است »رسيدن به يك آنوانسيون«
گامى جديد است و جمهورى اسالمى ايران نيز نسبت به خلع سالح هم در 

 «.مواضع رسمى و هم در عمل پايبندى خود را نشان داده است
آمريكا و متحدان اين آشور بارها جمهورى اسالمى ايران را به نقض معاهدات 

اند آه  هاى آشتار جمعى متهم کرده و گفته المللى در زمينه عدم اشاعه سالح بين
 .اى خود به دنبال ساخت بمب اتمى است ايران احتماال در پوشش برنامه هسته

تهران اين اتهام را رد و در مقابل آشورهاى غربى را به انبار آردن تسليحات 
  .اتمى متهم آرده است

شنبه اعالم آرد آه اعضاى گروه  باراك اوباما، رئيس جمهور آمريكا، روز پنج
هاى  اى شامل ابزارهاى تنبيهى را در هفته پنج به عالوه يك در صددند تا بسته

 .اى ايران بررسى آنند آينده عليه برنامه هسته
هاى ايران است و دبير شوراى عالى امنيت ملى  چين از مخالفان تشديد تحريم

هاى اين آشور را ترغيب آند آه  ايران اوايل هفته جارى به پكن سفر آرد تا مقام
 .المللى عليه تهران همراهى نكند با فشارهاى جديد بين

هاى ايران دست آشيده،  گويد آه چين از مخالفت خود با تشديد تحريم آمريكا مى
 .ولى پكن هنوز اين خبر را تاييد يا رد نكرده است

 
 اى در جهان هاى هسته تعداد سالح

 
اى جهان را در  درصد از تسليحات هسته ٩۵اياالت متحده آمريكا و روسيه 

اى آمريكا به   هاى هسته  ها، شمار آالهک بر اساس برخى گزارش. اختيار دارند
مورد برآورد  ٢٧٩٠هاى اتمى روسيه نيز حدود  شمار آالهک. رسد  مى ٢٢٠٠
 .شود مى

زودی در پراگ امضا  اى آه قرار است به  بر اساس معاهده جديد خلع سالح هسته
هاى اتمى خود را به  و جايگزين معاهده استارت شود، اين دو آشور شمار آالهك

 .دهند مورد آاهش مى ١۶٧۵تا  ١۵٠٠
چين، فرانسه، بريتانيا، هند و پاکستان از ديگر کشورهای دارای زرادخانه 

ای در  ای هستند و از اسرائيل نيز به عنوان تنها قدرت دارای سالح هسته هسته
  .شود منطقه خاورميانه نام برده می

 راديو فردا: منبع

 : بانك مركزي
 درصد بود 11نزديك به  88نرخ تورم در اسفند 

 
 ٨٨گويد نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفندماه  بانک مرکزی ايران می

 ١٠.٨کاهش داشته و به  ٨٧درصد نسبت به مدت مشابه در سال  ١۵نزديک به 
 .درصد رسيده است

ماه منتهی به اسفندماه  ١٢بر اساس آمار منتشره بانک مرکزی، نرخ تورم در 
همچنين  ٨٨نرخ اعالم شده تورم در اسفندماه . درصد بوده است ٢۵.۴، ٨٧

نيز کاهش داشته  ٨٨ماه منتهی به بهمن  ١٢درصدی در  ١١.٣نسبت به تورم 
 .است

بانک مرکزی ايران همچنين اعالم کرده است که شاخص بهای کاالها و خدمات 
درصد افزايش داشته است و اين ميزان نسبت به  ٨.١، ٨٨مصرفی در اسفندماه 

 .دهد درصدی را نشان می ١٠.۴افزايش  ٨٧اسفندماه سال 
در حالی است که به باور  ٨٨آمار انتشار يافته از نرخ تورم در اسفندماه 

کارشناسان اقتصادی و نمايندگان مجلس، نرخ واقعی تورم در اين زمان، بسيار 
 .بيش از اين ميزان است و کاهش تورم در زندگی مردم محسوس نيست

خبرگزاری مهر در گزارشی در همين زمينه نوشته است که در حالی بانک 
ها را لمس  دهد که مردم کاهش قيمت مرکزی از کاهش نرخ تورم خبر می

ها در بازار تشديد شده  کنند و با آغاز سال جديد نيز رقابت در افزايش قيمت نمی
 .است

يک عضو آميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در ارتباط با آمار جديد اعالم شده 
آن چه از اعالم تورم «از نرخ تورم به روزنامه تهران امروز گفته است که 

شود، نوعى هماهنگى براى  برداشت مى ٨٨درصدى براى پايان سال  ١٠.٨
 .«تحقق هدفى از پيش تعيين شده است آه به اجبار قصد محقق شدنش را داشتند

هاى انجام شده براى آاهش نرخ  بينى پيش«جعفر قادری همچنين افزوده است که 
درصد آاهش  ٢٢به مرز  ٨٧درصدى سال  ٢۵تورم درست بود تاحدى آه تورم 

طورى آه وزير اقتصاد نيز بر انجام آن تأآيد داشت، ولى باور آاهشى  يابد، به
اين چنين براى تورم آشور چيزى نيست جز طرح فشارى آه پس از اجراى 
رسمى بودجه سال جارى ناگهان به حبابى تبديل شده و صداى انفجارش بلند 

 .«خواهد شد
 

 ؛ همواره رو به کاهش٨٨نرخ تورم در سال 
 

های منتهی به  در گزارش کوتاه بانک مرکزی ايران در مورد نرخ تورم در ماه
نيز اشاره شده است که آمار  ٨٨های سال  اسفندماه، به نرخ تورم در ديگر ماه

مورد اشاره حاکی از آن است که نرخ تورم در سراسر اين سال سير نزولی 
 .داشته است

 ٢۴.۵ماه منتهی به فروردين امسال  ١٢بر اساس اين گزارش، نرخ تورم در 
درصد، در تيرماه  ٢٢.۵درصد، در خردادماه  ٢٣.۶ماه  درصد، در ارديبهشت

درصد،  ١٨.۵درصد، در شهريورماه  ٢٠.٢درصد ، در مردادماه امسال  ۵.٢١
درصد، در  ١٣.٧درصد، در آذرماه  ١۵ماه  درصد، در آبان ١۶.٧در مهرماه 

 .درصد بوده است ١١.٣ماه  درصد و در بهمن ١٢.٢ماه  دی
بينی  در حالی است که کارشناسان اقتصادی پيش ٨٨اعالم نرخ تورم در اسفندماه 

ها، ايران با جهش تورمی  کنند در صورت اجرای قانون هدفمند کردن يارانه می
 .رو خواهد شد روبه

المللی پول نيز آمده است که نرخ تورم در سال  ترين گزارش صندوق بين در تازه
 ٣٢حتی با فرض افزايش تدريجی قيمت انرژی سه برابر خواهد شد و به  ٨٩

 .درصد خواهد رسيد
در همين ارتباط در شرايطی که برخی مسئوالن اقتصادی تورم ناشی از هدفمند 

های مجلس نيز  اند، مرکز پژوهش درصد برآورد کرده ١٢تا  ٩ها را  کردن يارانه
نسبت به افزايش چشمگير نرخ تورم در صورت اجرای نادرست هدفمندی 

  .ها هشدار داده است يارانه
 

 راديو فردا: منبع
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 مقاالت و مصاحبه ها

 كمپين اشاعه فحشا و سرخك آقايان 
 فريبا داوودی مهاجر

 
يم شخصی شهروندان است، حر در پی انتشار کشفيات محيرالعقول جديد ارتش سايبری، که متعلق به سپاه سپاسداران است و البته همان دزدی اطالعات خصوصی وسرک کشيدن به

سراسر از توهم و دروغ خود، از کمپين يک ميليون امضا با عنوان کمپين گسترش فحشا نام ميبرند و بدين ترتيب نشان می دهند که تا   نهادهای امنيتی در يکی از همان گزارش های
و درمانده از کنترل زنان ومردانی   به ناسزا روی آورده  آنچنان عصبانی که به جای استدالل، در يک بيانيه رسمی. چه اندازه از فعاليتهای اجتماعی و سياسی زنان عصبانی هستند

  . که خواستار رفع تبعيض هستند آنان را با القاب زشت و نامناسب مورد خطاب قرار می دهند
و در بازجويی ها نيز به   ميگيرندار از سوی ديگر بکارگيری چنين روش هايی نشان دهنده نهايت سقوط اخالق آقايان اسالم مدار است که حتی در محاوره عادی اين روش ها را به ک

و صد البته . و حفظ شخص آقا می نمايند  جای سند و مدرک، زندانی واطرافيانش را به روابط نامشروع و غيراخالقی متهم ميکنند و همه اسالم و ارزش های دينی را فدای حفظ نظام
آقايانی که بعضا اخالق هم درس می دهند و ردای تقوا هم . اين همه را در زير سايه فتوای آقايان روحانی که از ابتدای تولد مثل خود حضرت آقا مجتهد به دنيا آمده اند، انجام می دهند

  .می پوشند، اما در مقابل هر ظلمی نه تنها سکوت ميکنند بلکه برای آن کاله شرعی هم می بافند
و ما نشسته ايم تا پرده ها بيافتد و ! سر من آوردند می گفتند برای حفظ خون پدرت و حفظ آقا اين کارها راميکنيم  يکی از دوستانم که فرزند شهيد است ميگفت هر باليی در زندان

  .اشند به جز مسلمان و دينداری بافراد حاضر شوند بدون ترس از آقايان مومن و اسالم مدار، خاطرات زندان ها را تعريف کنند و نشان بدهند که اين افراد ميتوانند هر چيز
ست داده و بر عکس تبليغاتی که گوش ز دبدون ترديد بکار گيری اصطالح کمپين ترويج فحشا عليه کمپين يک ميليون امضا نشاندهنده آن است که برادران امنيتی ابتکار عمل خود را ا

هر چه بازداشت ميکنند و پرونده سازی و تهديد می نمايند، هر چه همه را جاسوس بيگانه و فريب خورده و عوامل . دنيا را کر کرده است در موضع ضعف و انفعال قرار گرفته اند
خوب طبيعی است که در چنين شرايطی به جز فحاشی قادر به بيان حرف . فتنه مينامند، از آسمان مثل تگرگ بر سرشان جنبش سبزی ميبارند و خواب را از چشمان آنها می ربايد

  .ديگری نيستند
نند که آب ريخته شده جمع نخواهد يداوزارت اطالعات اگر چه در ظاهر اعالم ميکند که اوضاع در کنترل است و خالصه همه در تور امنيتی آقايان قرار دارند، اما خود به خوبی م

از سکوالر گرفته تا سپاهی بريده و افرادی که به مخيله آنها خطور نميکند؛ . در اين جنبش همه قرار دارند. شد و ديگر هيچ اشرافی برای کنترل و جهت دهی افکار عمومی ندارند
  .فرزندانشان شال سبز می بندند و برای آزادی و دمکراسی تالش ميکنند و خواهان دنيايی پر از عشق و رهايی هستند

تالش ميکنند تا در سايه اين برابری، رد به هر حال فعاالن جنبش زن به اين اتهامات و سناريو های نخ نما شده نيشخند می زنند و با انگيزه بيشتر برای برابری همه جانبه زن و م
و صد البته آقايان می توانند کماکان از ما عصبانی باشند و از . خانواده هايی مدرن و متعادل بسازند و به قوانينی دست يابند که منزلت زنان بر اساس شان انسانی آنها سنجيده شود

  .عصبانيت سرخک بگيرند
 روزآنالين: منبع 

 
 

 تمديد قانون آئين دادرسي كيفري
 مهرانگيزکار

 
در آخرين . ه باشد، يک سنت استشد در جمهوری اسالمی ايران تصويب قانون و اجرای آزمايشی آن و تمديد مکرر قانون آزمايشی بی آنکه پژوهشی پيرامون نتايج اجرائی اش انجام

به نظر می رسد به تدريج و هرچه خبرهای ناخرسندی مردم از نهادهای موثر در ايجاد . را وارد اين صحنه کردند که برای حقوقدانان غير منتظره است" دستور والئی"نمونه رهبر و 
. ئوليت در امورحساس شانه خالی کنندمس نارضايتی ها بيشتر به گوش مديران بی کفايت می رسد، بيشتر تالش می کنند تا امضاء رهبر را پشتوانه اشتباهات خود قرار داده و از قبول
  .سئوليت رهبری گنجاندنده مدر سال جديد برائت از مسئوليت را چنين آغاز کردند و تمديد يک قانون پراز اشکال و غير منصفانه را تمام و کمال و کامال آشکار در حوز

اين قانون در آخرين روزها از عمر مجلس پنجم با اکثريت محافظه کار . گذشت 1378قانون آئين دادرسی کيفری در يک شرايط خاص سياسی از تصويب مجلس پنجم در سال 
با آرای باالی مردم در اختيار گرفته بودند برنامه  1376برخورد محافظه کاران با اصالح طلبان که دولت را از سال  1378توضيح اين نکته ضروری است که در سال . تصويب شد 

پيش . می گذارد از آن جمله بودی نريزی می شد و در اين برنامه مجلس پنجم نقش های مهمی ايفا کرد که تصويب يک آئين دادرسی غيرمنصفانه که جائی برای دادرسی منصفانه باق
نگرانی اين بود که تصويب نوعی آئين دادرسی که قدرت دفاع را در مرحله تحقيقات از متهم سلب کند و دست . بينی می شد محافظه کاران در مجلس بعدی نتوانند اکثريت کسب کنند

اين بود که آئين دادرسی کيفری را آن گونه که اصل برائت در آن حيف و ميل شده و . قاضی را در بگير و ببند های سياسی و جناحی باز بگذارد در مجلس ششم به سهولت ميسر نشود
از آن پس تاکيد بر قانونمندی که خواست اعالم شده محمد . حتی حقوق صنفی وکالی مدافع به صورت قانونی زير پا گذاشته شده نوشتند و به صورت آزمايشی الزم االجراکردند

وقتی قانون اجازه می دهد بازداشت های خودسرانه انجام بشود و با دست و دل بازی بر موارد . خاتمی بود دستکم در امر حقوق متهم سياسی و جناحی مثل حنائی بود که رنگ نداشت
بدون حضور وکيل مدافع هر جرم که بازداشت های اجباری که قابل تبديل به قرار های خفيف تر نيست ماده و تبصره به رخ می کشد؛ وقتی متهم انسان دست و پا بسته ای می شود 

بنابراين قانون آئين دادرسی کيفری از حيث سرکوب مخالفان درون حکومتی بخش مهمی از برنامه ای . ناکرده ای را به گردن می گيرد، تاکيد بر قانونمندی واجد کدام منفعت است
. از آن بيش وکيل مدافع که بايد گردن کج می کرد برای ديدار موکل حيثيت حرفه ای و قانونی از دست داد. است که به کار آمد تا از بار مفهومی حقوق متهم به شدت بکاهد و کاست

تصويب قانون آئين دادرسی کيفری آن طورکه در ايران اتفاق افتاد در صورت وجود کانون . کانون وکال اين کهن ترين نهاد مدنی ايران همان روزهای اول انقالب فاقد استقالل شد
  .وکالی مستقل از محاالت بود

 
  کدام آزمايش ؟ 
 
کهريزک و دوام عمر   جلس بشوند؟و مآيا پسوند آزمايشی به اين معنا نيست که نتايج اجرائی آن قانون را کارشناسان و حقوقدانان بررسی کنند و گزارشگر کاستی ها برای مردم  

ی حضور در مرحله تحقيقات جواز عبور براچندين ساله آن اگر يکی از نتايج اجرای اين قانون آزمايشی نبود پس چه بود؟ آيا اگر قانون پای وکيل مدافع را نمی بست و وکالی تعينی 
بحران پس از انتخابات نمونه شرم در داشتند سالها مشتی ساديست می توانستند مردم را زير عنوان اوباش و اراذل در سوله های طاقت فرسا آزار بدهند؟ قتل معترضين زير شکنجه 
صدها زيان و کاستی . شوده استن گآور زيانهای قانون آئين دادرسی کيفری است که درهای ورود به عرصه تحقيقات را بر وکالی تعينی بسته و همه درها را در برابر شکنجه گرا
فته و خواب از چشم آنها ربوده، راه گر حاصل اجرای اين قانون بوده که مدت ده سال پياپی بدون بررسی نتايج تمديد شده و اين بار که وحشت از انتقامجوئی مردم گريبان کسانی را

قربانيان آينده طبق قانون از همه چيز ساقط  تا افتاده اند به سوی بيت رهبری و دستور والئی را به اين بهانه که مملکت بی قانون شده و ممکن است متهم به بی قانونی بشوند، گرفته اند
  .بشوند

ا از تجاوز به حقوق مردم باز دارد، ر  جمعی که يقين دارند اختيار ولی فقيه برای صدور دستور والئی لزوما زيانبار نيست و ممکن است از زيانها پيشگيری کند ومقامات و نهادها 
در اين . البد خواهند گفت قانون بد از بی قانونی بدتر است .چگونه می توانند با آخرين نمونه از حکم والئی که تاييدی است بر قانون ناظر بر محاکمات غير منصفانه، کنار بيايند

اکی را پيش روی سايه و طرنصورت و به فرض قبول آيا کسی در آن حکومت حضور دارد تا از مجلس و قوه قضائيه بپرسد بر پايه کدام پژوهش و کدام قناعت وجدانی قانون خ
 وبا دل قرص با موقعيت کسی که ادعا می کنيد در او ذوب شده ايد بازی کرديد ؟ هرکس نداند شما که می دانيد اين قانون بيش از آنکه آئين  سرورتان نهاديد، از او امضا گرفتيد
 چه نيازی بود به مهر و امضای رهبری؟ . تازه همين آئين بيدادگری را که اجرا نمی کرديد. دادرسی باشد، آئين بيدادگری است

يشان از طرح آن با مسئولين و ه اپرسش مهمتر اينکه آيا اساسا رهبر از کسانی که در او ذوب شده اند هرگز سئوال کرده است منظورشان از قانون آزمايشی چيست؟ پرسش هائی ک 
 .ايشان گذاشته خواهد شد رویمنصوبين خودشان امتناع می کنند، پرسشهائی است که دير يا زود به صورت جدی از سوی کسانی که تصور می رود مرعوب و معدوم شده اند، پيش 

 



 مجازات مخالفان با قوانين آزمايشي فلّه اي
 محسن کديور 

 مروری اجمالی بر مهمترين قوانين کيفری جمهوری اسالمی ايران 
  
در وقايع اخير اين قوانين بيشترين تضييقات را برای شهروندان معترض ايجاد . يکی از ابعاد ناکارآمدی حکومت جمهوری اسالمی ايران قوانين کيفری آن است 

در اين مجال به اجمال به برخی نکات مقدماتی اشاره می کنم، به اين اميد که در . هرچند حتی همين قوانين نيم بند هم کامال مورد اجرا واقع نشده است. کرده است
 :اشکال قوانين کيفری جمهوری اسالمی به اختصار در موارد زير قابل احصاء است. فرصتی موسع تر به تفصيل اين اجمال توفيق يابم

  .است" عدالت قضائی و کيفری"برخی از مواد اين قوانين بدور از    .1
. به تحقيق می توان گفت در تدوين آنها از نظر کارشناسی مبرزترين حقوقدانان ايرانی استفاده نشده است. اين قوانين روند کارشناسی حقوقی را طی نکرده اند   .2

 .به همين دليل کمتر حقوقدان ايرانی را می توان يافت که از اين قوانين دفاع کند
بدون توجه به تفاوت زبان فتوی و قانون است؛ و برخی از اين ) در ابواب حدود و قصاص و ديات(بخشی از اين قوانين ترجمه تحت اللفظی تحريرالوسيله    .3

و بدور از مقاصد شريعت، اجتهاد مبتنی بر مقتضيات ) آنها که خود را فقيه می پندارند(زائيده ذهن بشدت بسته چند متّفقه ) در تعزيرات و مجازات بازدارنده(قوانين 
 .است) ص(زمان و مکان و روح رهائی بخش قرآن کريم و سنت پيامبر رحمت 

 .برخی از اين قوانين در مخالفت آشکار با اصولی از فصل حقوق ملت قانون اساسی جمهوری اسالمی است   .4
ضا کرده و به ام برخی از اين قوانين در تعارض با اعالميه حقوق بشر، ميثاق مدنی سياسی و ديگر کنوانسيونهای بين المللی است که جمهوری اسالمی آنها را   .5

 .لحاظ حقوق بين الملل موظف به رعايت آنهاست
 .بسياری از اين قوانين از دستاوردهای جديد علوم جرم شناسی و حقوق جزای مدرن بوئی نبرده است   .6
تدوين يا بررسی شده و " کميسيون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسالمی"قانون اساسی به عنوان ضرورت تنها در  85اکثر اين قوانين بر اساس اصل    .7

آنها را " فّله ای"به عبارت ديگر مجلس حداقل تا کنون به شکل . به شکل تفصيلی در صحن علنی مجلس هرگز مورد بحث و بررسی نمايندگان ملت واقع نشده است
 .تصويب کرده است

در مجلس برای سه يا پنج سال تصويب شده و بعد از آن اين اجرای آزمايشی پنج " بطور آزمايشی"بر اساس همان اصل قانون اساسی اجرای اکثر اين قوانين    .8
گوئی قوای مقننه و قضائيه اموری مهمتر از . شش بار تمديد شده است و در بسياری از اين موارد بعد از نزديک بيست سال اين اجرای آزمايشی همچنان ادامه دارد

  .اجرای عدالت در ميان مردم به عهده دارند
با اين قوانين آزمايشی برخی شهروندان جان خود را . و از همه تأسف بارتر نتيجه اين اجرای آزمايشی ده بيست ساله در خود مجلس تا کنون ارزيابی نشده است   .9

اما هنوز اجرای آزمايشی اين قوانين غير منصفانه به شکل . با اين قوانين کارشناسی نشده فله ای مخالفان قانونی حکومت به صّلابه کشيده شده اند. از دست داده اند
 .تمديد می شود" تا اطالع ثانوی"غيرقانونی توسط رهبر کشور 

به اطالعاتی اجمالی از نحوه تصويب اين دو قانون ذيال اشاره می . مهمترين قوانين کيفری جمهوری اسالمی قانون مجازات اسالمی و آئين دادرسی کيفری است
 .شود

 )کليات، حدود، قصاص و ديات( قانون مجازات اسالمی 
آميسيون امور قضائي و حقوقي مجلس شوراي  1370مرداد ماه  8تبصره در جلسه ي مورخ  103ماده و  497مشتمل بر قانون مجازات اسالمی بخش اول
آن مورد اختالف مجلس و  5آن موافقت گرديده و ماده  پنج سال مهلت اجراي آزمايشيبا  1369ديماه  18به تصويب رسيده، و در جلسه ي علني مورخ  اسالمي

به تصويب مجمع تشخيص " اليحه ي فوق الذآر عينا 5مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي وماده  1370آذرماه  7شوراي نگهبان قرار گرفته ، در جلسه ي 
 .مصلحت نظام رسيده است

 29اجرای آزمايشی برای بار سوم در تاريخ .ده سال ديگر تمديد شدبرای  1375 اسفند12با سپری شدن پنج سال مهلت قانونی پيش بينی شده، اين مهلت در تاريخ 
ديگر همراه با تبصره ذيل تصويب  يک سالبرای بار چهارم اجرای آزمايشی به مدت  1386مرداد  17در تاريخ . ديگر تمديد شد يك سالبه مدت  1385مرداد 

اجرای آزمايشی در تاريخ  .تبصره، قوه قضائيه موظف است از طريق دولت اليحه مجازات اسالمي را حداآثر ظرف سه ماه تقديم مجلس شوراي اسالمي نمايد : شد
 . ديگر تمديد شد يک سالبرای بار پنجم به مدت  1387آبان ماه  28

کميسيون  1388مرداد  27پيشنهادی قوه قضائيه بعد از تصويب در جلسه هيأت دولت، در جلسه مورخ ) کليات، حدود، قصاص و ديات( اليحه مجازات اسالمی
آن موافقت  ساله 5اجرای آزمايشی مجلس شورای اسالمی با  1388آذر  25با اصالحاتی تصويب شد و در جلسه مورخ  قضائی و حقوقی مجلس شورای اسالمی

 .از سوی شورای نگهبان در يکصد مورد مخالف شرع شناخته شد 1388دی  29اين اليحه در تاريخ . شد
 )حدود، قصاص و ديات(مشخصات تصويب قانون مجازات اسالمی : جدول شماره يک

7 

 1389فروردين ماه    16

مهلت اجرای  تاريخ تصويب  مرجع تصويب            عنوان قانون   رديف

 1 - 1370مرداد  8 کميسيون امور قضايی و حقوقی مجلس قانون مجازات اسالمی

 2 سال 5 1369دی  18 مجلس شورای اسالمی       قانون مجازات اسالمی

 3 سال 10 1357اسفند  12 مجلس شورای اسالمی       قانون مجازات اسالمی

 سال  1 1385مرداد  29 مجلس شورای اسالمی       قانون مجازات اسالمی

 

4 

 5 سال 1 1386هرداد  17 مجلس شورای اسالمی       قانون مجازات اسالمی

 6 سال 1 1387آبان  28 مجلس شورای اسالمی       قانون مجازات اسالمی

 7 - 1388مرداد  27 کميسيون امور قضايی و حقوقی مجلس اليحه مجازات اسالمی

 8 سال 5 1388آذر  25 مجلس شورای اسالمی       اليحه مجازات اسالمی

 9 - 1388دی  29 )مناقشه 100(شورای نگهبان  اليحه مجازات اسالمی



 : نتيجه
آميسيون امور قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي با پنج بار تمديد نوزدهمين سال  1370مصوب مرداد ماه  ) حدود، قصاص و ديات(قانون مجازات اسالمی 

کليات، ( اليحه مجازات اسالمی! اطالعی در دست نيست 1388مرداد  7از اعتبار قانونی اين اجرای آزمايشی بعد از . اجرای آزمايشی خود را پشت سر می گذارد
کميسيون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسالمی بعد از رفع اشکاالت صدگانه اش در صورتی که به تصويب مجدد  1388مرداد  مصوب )حدود، قصاص و ديات

به بيان ديگر قانون مجازات اسالمی هرگز در صحن علنی مجلس توسط نمايندگان مردم . شورای نگهبان رسيد برای اجرای آزمايشی پنج ساله آغاز خواهد شد
ارزيابی دو دهه اجرای آزمايشی اين قانون . مورد بحث و بررسی و تصويب واقع نشده و همچنان دومين دهه اجرای آزمايشی خود را پشت سر می گذارد

اگر ملت را خوکچه آزمايشگاهی فرض نمی کردند دو دهه با چنين قانون کارشناسی نشده ای شهروندان را . پرمشکل هنوز از سوی مجلس منتشر نشده است
 . مجازات نمی کردند

 
 :ذيال به چند نمونه از مواد اين قانون اشاره می شود

ده دانهرگاه آسي آه محكوم به رجم است از گودالي آه در آن قرار گرفته فرار آند در صورتي آه زناي او به شهادت ثابت شده براي اجراي حد برگر - 103ماده 
  .مي شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمي شود

ن ر آبزرگي سنگ در رجم نبايد به حدي باشد آه با اصالت يك يا دو عدد شخص آشته شود همچنين آوچكي آن نبايد به اندازه اي باشد آه نام سنگ ب - 104ماده 
 )مجازات قابل دفاع قرن حاضر محسوب می شود و اجرای آن وهن اسالم نيست؟" رجم"با کدام اجتهاد مبتنی بر مقتضيات زمان و مکان . (صدق نكند

آن ضع هرگروه يا جمعيت متشكل آه در برابر حكومت اسالمي قيام مسلحانه آند مادام آه مرآزيت آنهاباقي است تمام اعضاء وهوا داران آن ، آه مو - 186ماده 
 -تبصره . محاربند اگر چه در شاخه نظامي شرآت نداشته باشندگروه يا جمعيت يا سازمان را مي دانند وبه نحوي در پيشبرد اهداف آن فعالت و تالش موثر دارند 

خلط کرده و شرط اخافه مسلحانه آشکار را " باغی"را با " محارب"قانونگذار . (جبهه متحدي آه از گروها و اشخاص مختلف تشكيل شود ، در حكم يك واحد است
 )در مورد افراد غير مسلح برخالف ضوابط فقهی جاری کرده است

  قتل نفس در صورتي موجب قصاص است آه مقتول شرعًا مستحق آشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در - 226ماده 
 ) ماده قانون مجوز قتلهای محفلی( . دادگاه اثبات آند

يكصد شتر سالم وبدون عيب : ديه قتل مرد مسلمان يكي از امور ششگانه ذيل است آه قاتل در انتخاب هر يك از آنها مخير ميباشد و تلفيق آنها جايزنيست - 297ماده 
دويست دست لباس سالم از حله .يك هزار گوسفند سالم و بدون عيب آه خيلي الغر نباشند. دويست گاو سالم و بدون عيب آه خيلي الغر نباشند.آه خيلي الغر نباشند

ده هزار درهم مسكوك سالم و غير مغشوش آه هر  . نخود است18يكهزار دينار مسكوك سالم وغير مغشوش آه هردينار يك مثقال شرعي طال به وزن  . هاي يمن
 )وقتی کميسيون امور قضائی و حقوقی فرق فتوی و قانون را نمی فهمد( .نخود نقره مي باشد 6/12درهم به وزن 

  
 )تعزيرات(قانون مجازات اسالمی 

 
تبصره در جلسه  4ماده و  232مشتمل بر  )بخش تعزيرات و مجازاتهاي باز دارنده: کتاب پنجم( مجازات اسالمي دولت در خصوص  1371دی  23مورخ  اليحه

از جمله قانون مجازات ) ماده 729در (آليه قوانين مغاير با قانون مجازات اسالمی . مجلس شوراي اسالمي با اصالحاتي تصويب شد 1375خرداد  2علني مورخ 
قانونی است که بر اساس آن ) بخش تعزيرات و مجازاتهای بازدارنده(قانون مجازات اسالمی . و اصالحات و الحاقات بعدي آن ملغي شد 1304عمومي مصوب سال 

اين قانون را می توان آزادی ستيز ترين قانون . هر صدای انتقادی و هر گونه مخالفت مسالمت آميز با حربه زندان و شالق يا مجازات محارب سرکوب می شود
 .جمهوری اسالمی دانست و برخی مواد آن وهن اسالم و تشيع است

 
 :نمونه ای از مواد اين قانون عبارتند از

سال يك هر آس عليه نظام جمهوري اسالمي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا - 500ماده 
 )با اين ماده مخالفان قانونی و منتقدان جمهوری اسالمی سرکوب می شوند(. محكوم خواهد شد

تا  ماههرآس به حضرت امام خميني ، بنيانگذار جمهوري اسالمي رضوان اهللا عليه ومقام معظم رهبري به نحوي از انحاء اهانت نمايد به حبس از شش  - 514ماده 
 )قانون اساسی 107معنای مساوات رهبر با شهروندان در اصل (. دو سال محكوم خواهد شد

ضربه شالق  )74(هر آس علنًا در انظار و اماآن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، عالوه بر آيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا   - 638ماده 
وز تا دو ماه يا حبس از ده ر دار نمايد فقط به باشد ولي عفت عمومي را جريحه گردد و در صورتي آه مرتكب عملي شود آه نفس آن عمل داراي آيفر نمي محكوم مي

زناني آه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه  -تبصره  .ضربه شالق محكوم خواهد شد) 74(تا 
 ")ال اکراه فی الدين"معنای آزادی مذهب و تفسير متفقهان از آيه ( .نقدي محكوم خواهند شد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي

نه رگوهرآس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسالت يا عرايض يا گزارش يا توزيع ه - 698ماده 
يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا " اوراق چاپي يا خطي با امضاء يا بدون امضاء اآاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خالف حقيقت راسا

نسبت دهد اعم ازاينكه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير ورد شوديا نه عالوه بر اعاده " يا تلويحا" حقوقي يا مقامات رسمي تصريحا
بيان هر انتقادی با اين ماده قانونی نشر اکاذيب است به قصد (.ضربه محكوم شود)  74( حيثيت در صورت امكان ، بايد به حبس از دوماه تا دو سال و يا شالق تا 

 )تشويش اذهان عمومی، معنای آزادی بيان مصرح در قانون اساسی
  

 قانون آئين دادرسی کيفری دادگاههای عمومی و انقالب
 آميسيون امور قضائي و حقوقي 1378شهريور ماه  28تبصره در جلسه مورخ  84ماده و  308مشتمل بر قانون آئين دادرسی کيفری دادگاههای عمومی و انقالب

 .آن موافقت شده بود سه سال مدت اجراي آزمايشيمجلس شورای اسالمی با  1378فروردين ماه  22تصويب و در جلسه علني مورخ 
 1384آذر  23و  1382مهر  23به مدت يک سال، برای سومين و چهارمين بار در تاريخهای  1381آبان  8اين مهلت اجرای آزمايشی برای دومين بار در تاريخ 

 1388با تمديد آن تا پايان سال  1387اسفند  14به مدت يک سال، و برای ششمين بار در تاريخ  1386آذر  28سال، برای پنجمين بار در تاريخ  2هر بار به مدت 
  .موافقت شد

هيأت دولت تحت بررسی مجلس شورای اسالمی  1387آذر  23پيشنهادی قوه قضائيه مصوب جلسه مورخ ) در افزون از ششصد ماده(اليحه آئين دادرسی کيفری 
  .ماه نه در کميسيون امور قضائی و حقوقی مجلس به تصويب رسيده و نه در صحن علنی مجلس به شور گذاشته شده است 15اين اليحه بعد از گذشت . است

: رئيس قوه قضاييه با توجه به اتمام مهلت اجرای آزمايشی قانون آيين دادرسی آيفری در سال گذشته اظهار داشت) 1389فروردين  8(به گزارش خبرگزاری ايلنا 
ادرسی آيفری را به ن دبه لحاظ مشكالت قانونی آه مراجع قضايی در سال جديد با فقدان قانون آيين دادرسی آيفری مواجه بودند و مجلس نيز اليحه جديد قانون آيي"

 ".دستور واليی از رهبری، آيين دادرسی آيفری براساس قانون سابق تا ابالغ ثانوی تمديد شده است با آسبتصويب نرسانده بود، 
 مشخصات تصويب قانون آئين دادرسی کيفری در دادگاههای عمومی و انقالب: 2شماره جدول 
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شمسی عقب افتاده تر است، اوال هرگز در  1290قانون آئين دادرسی کيفری دادگاههای عمومی و انقالب که به مراتب از قانون آئين دادرسی کيفری مصوب سال 
يازده  مدتصحن علنی مجلس شورای اسالمی توسط نمايندگان مردم به تفصيل بررسی و تصويب نشده است، ثانيا اجرای آزمايشی آن شش بار توسط مجلس برای 

 . ثالثا اجرای آزمايشی اين قانون با حکم حکومتی تا اطالع ثانوی تمديد شده است. سال تمديد شده است
ه بداند واضح است فقيراستی اگر با حکم حکومتی می توان قانون وضع کرد، چه نيازی به قوه مقننه؟ البته اگر کسی مشروعيت قانون اساسی را هم از واليت مطلقه 

به هر حال بيشترين تضيققات خالف مسلمات قانون اساسی و حقوق بشر در زمان تشکيل پرونده و بازجوئی توسط ! که ايشان هر کاری انجام دهد عين قانون است
 .تبصره های همين قانون غير عادالنه بر منتقدان و مخالفان قانونی حکومت تحميل شده است

 :برخی از مواد اين قانون عبارتند از
ز ي اضابطين دادگستري ماموراني هستند آه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در آشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و داليل جرم و جلوگير - 15ماده 

مامورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران   -3  :فرار و مخفي شدن متهم وابالغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي نمايندوعبارتنداز
 )و اين اول فاجعه است(.انقالب اسالمي آه به موجب قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند

جرائمي آه مصلحت در  -تبصره . در احضارنامه اسم و شهرت احضار شده و تاريخ وعلت احضار و محل حضور و نتيجه عدم حضور بايد قيد شود  - 113ماده 
 )اين مصلحت دائمی است -که بعد از سی سال هنوز تعريف نشده  -و د ر اتهامات سياسی ( .اقتضاء نمايد ، علت احضار ونتيجه عدم حضور ذآر نخواهد شد

وآيل متهم مي تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس ازخاتمه تحقيقات مطالبي را آه براي آشف . متهم مي تواند يك نفروآيل همراه خود داشته باشد - 128ماده 
در مواردي آه موضوع جنبه  -تبصره .اظهارات وآيل در صورتجلسه منعكس مي شود. حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين الزم بداند به قاضي اعالم نمايد

زه اجامحرمانه دارد با حضورغير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين در خصوص جرائم عليه امنيت آشور حضور وآيل در مرحله تحقيق با 
 )اين ماده قانونی حضور وکيل را در زمان بازجوئی در اتهامات سياسی منتفی کرده است(.دادگاه خواهد بود

 مشخصات اجمالی سه قانون مهم کيفری ايران: 3جدول شماره 

 مهلت اجرای آزمايشی زمان تصويب مرجع تصويب رديف

 - 1378شهريور  28 آميسيون امور قضائي و حقوقي مجلس 1

 سال 3 1378فروردين  22 مجلس شورای اسالمی 2

 سال 1 1381آبان  8 مجلس شورای اسالمی 3

 سال 2 1382مهر  23 مجلس شورای اسالمی 4

 سال 2 1384آذر  23 مجلس شورای اسالمی 5

 سال 1 1386آذر  28 مجلس شورای اسالمی 6
 سال 1 1387اسفند  14 مجلس شورای اسالمی 7

 تا اطالع ثانوی 1389فروردين ] 8[ )حکم حکومتی(مقام رهبری  8

 منتظر تصويب مجلس 1387آذر  23 هيأت دولت* / اليحه جديد 9

دفعات  زمان تصويب مرجع تصويب عنوان قانون رديف
 تمديد

زمان اجرای 
 آزمايشی

 وضعيت فعلی

قانون مجازات  1
حدود، (اسالمی 

 )ديات و قصاص

کميسيون امور 
قضائی و حقوقی 

 مجلس

 88مرداد  8بعداز  سال 19 بار 6 1370مرداد  8
نامشخص؛ اجرای 

آزمايشی اليحه جديد به 
سال بعد از رفع  5مدت 

 اشکاالت شورای نگهبان

قانون مجازات  2
 )تعزيرات(اسالمی 

مجلس شورای 
 اسالمی

 قانون دائم - - 1375خرداد  2

قانون آئين دادرسی  3
 کيفری

کميسيون امور 
قضائی و حقوقی 

 مجلس

شهريور  28
1378 

اجرای آزمايشی با حکم  سال 11 بار 7
تا  89حکومتی فروردين 

اطالع ثانوی، انتظار 
بررسی اليحه جديد در 

 مجلس



ذهن بسيط و بسته چه نگاهی اجمالی به همين قوانين کيفری يعنی دو بخش قانون مجازات اسالمی و آئين دادرسی کيفری نشان می دهد که قانون نويسان نظام والئی 
حقوقی و  ای نسبت به فقه و شريعت دارند، چقدر از ضوابط علم حقوق و رويکردهای جديد جرم شناسی و حقوق کيفری بدورند، اعضای کميسيون امور قضائی

نين بنيادی که به قوامجلس چقدر از قافله علم حقوق عقب اند، نمايندگان و هيأت رئيسه مجلسی که توسط شورای نگهبان مهره چينی شده اند چقدر نسبت به سرنوشت 
قانون اساسی از سوی مجلس به کميسيونهای داخليش  85جان و مال و ناموس بسياری از شهروندان مربوط می شود کم توجهند، تفويض قانونگذاری مطابق اصل 

مسئله اين است که کاهلی . مختص موارد ضروری است، به همين دليل اينگونه قوانين موقت و آزمايشی و محتاج تصويب نهائی نمايندگان در صحن علنی است
 . تبديل کرده است" روّيه"نمايندگان مهندسی شده شورای نگهبان در مجلس اين راه حل موقت در امور ضروری را در حوزه قوانين کيفری به 

قوانين مششعشع  اينوقتی در قوه قضائيه حقوقدانان مصدر کار نيستند و بی تجربگان چندين دهه است سکاندار امر قضاوت هستند از آنها انتظاری بيش از تصويب 
ايران 1304و  1290تاملی اجمالی در قوانين کيفری جمهوری اسالمی و مقايسه آن با قوانين مصوب . ای کاش حداقل به همين قوانين عمل می شد. نمی توان داشت

با توجه به اينکه واليت مطلقه فقيه نظرا و عمال بيشترين نقش را در شکل گيری قوه قضائيه . حاکی از نوعی عقب گرد در حوزه حقوق کيفری و آئين دادرسی است
و دانش و نش و قوه مقننه مهندسی شده داشته است، اين قوانين کيفری که همگی در زمان دومين رهبر جمهوری اسالمی تهيه و تصويب شده نشان از ميزان بي

دم اگر نمايندگان خبرگان با مهندسی شورای نگهبان چيده نشده بودند، همين قوانين کيفری بهترين سند فقدان دانش الزم فقهی، سوء تدبير و ع. مديريت وی دارد
اميدوارم عالمان . تفصيل اين مهم فرصتی ديگر می طلبد. قانون کارشناسی نشده ظلم نهادينه است. عدالت ايشان در اداره کشور مطابق قانون اساسی موجود بود
 . حقوق اين مهم را پيگيرند و خطاهای اين قلم را متذکر شوند

 سايت جرس: منبع
 

 حقوق بشربا تالش و مبارزه مردم به دست مي آيد
 گفتگوی مژگان مدرس علوم با دکتر الهيجی

 
 
 
 

 
در يك قرن گذشته آه . ايران آه بويژه در سالهاي اخير گستره اي روز افزون داشته مقولۀ حقوق بشر است  هاي بحث بر انگيز فضاي سياسي  يكي از مقوله: جرس
مختلف مردم در قالب چنين جنبش هايي بوده و از سوي ديگر در تعامل و   و سياسي و طرح مطالبات اقشار  از يك سو رويارو با جنبش هاي جديد اجتماعي  ايران
نقض آن از سوي دستگاههاي حكومتي يكي از مسائل مورد بحث در   گذاري متقابل با جهان خارج و تحوالت آن بوده است، مسئلۀ حقوق بشر و  تاثير
هم متأسفانه پس از پيروزي انقالب اسالمي   هم در دوران سلطنت پهلوي و. رسانه هاي خارج از آشور بوده و هست سياسي و روشنفكري داخل و حتي   محافل

ت آه اين مقوله حقوق بشر به آرات و البته با شدت و ضعف متفاوت رخ داده است و بنابر اين طبيعي اس  همواره در مقاطعي نقض های موردی و گاه سازمان يافتۀ
و شعار  ايراني درعصر حاضر قلمداد آرد ودر باب آن به بحث و گفتگوي جدي و عميق پرداخت تا از گزند عوام زدگي را بتوان از معضالت مبتال به جامعۀ

اين نكته بخصوص از آن رو حائز اهميت است آه برخي رفتارهاي دوگانه و موضع گيري هاي سياسي و يا اظهار . پردازي و احيانا سياسي آاري در امان بماند
از مقولۀ حقوق  ه ونظرهاي مبهم و غير صادقانه هم از جانب حكومت ها و هم از جانب مخالفان و نيز دولت هاي خارجي، مطالبات بر حق مردمي را به حاشيه راند

   .بشر و نقض آن در ايران صرفا اهرم فشار سياسي آن هم با آارآردي موسمي و قابل معامله براي دولت هاي خارجي فراهم آورده است
  
  

البته مختص به ايران نيست و از آشورهاي همجوار با ايران گرفته تا دورترين نقاط هر روز اخباري از نقض حقوق بشر و حتي جنايت عليه   نقض حقوق بشر
همين امر سبب شده آه حكومت هاي ناقض حقوق بشر در يك بازي لفظي سياسي ضمن رفع اتهام از خود به بهانۀ . بشريت و نسل آشي در رسانه ها منتشر مي شود

 .سياسي بودن طرح اين گونه اتهامات آشورها و دولتهاي مخالف خود را با اتهامات مشابه مورد حمله قرار داده و خود از پاسخگويي بگريزند
  

حوادث تلخ و تكان دهنده اي در اين زمينه رخ داد آه هر يك ميتوانست   پس از انتخابات رياست جمهوري در ايران  در سال گذشته و در پي رخدادهاي  براي نمونه
رسوايي ها سرباز زدند   نه تنها از پاسخگويي در برابر اين  موضوع پرونده اي جدي و مهم در دادگاه هاي ملي و بين المللي باشد اما متاسفانه حكومتگران ايران

در غزه يا جنايات امريكا در   بلكه با بازگو آردن تخلفات و جرايم ديگر دولت ها خود را از جايگاه متهم به جايگاه مدعي انتقال داده و با ياد آوري جنايات اسرائيل
 . افغانستان بر جنايات خود عليه مردم ايران سرپوش نهادند  عراق و

  
نويس قانون اساسی اوليه جمهوری اسالمی و به عنوان يکی از فعاالن جهاني و با  کنندگان پيش الهيجي يکی از تهيه  زمينه پرسش هايي را با دآتر عبدالكريم  در اين

در پاريس را درکارنامه خود داشته است، در ميان نهاده ايم با اين اميد آه اوال ضمن فراتر رفتن از  سابقۀ حقوق بشر که نايب رييسی فدراسيون جوامع حقوق بشر
مورد بحث  صارشعار پردازي هاي سطحي ابعاد و جوانب مختلف مسئله را در گستره اي جهاني و بشري فارغ از تبليغات سياسي دولت ها در حد مقدور و به اخت

 .چشم انداز آن را در سال نو بررسي آنيم  قرار دهيم و ثانيا ضمن مروري آوتاه بر مسائل حقوق بشري ايران در سال گذشته
  

و آيا  اشتجناب آقاي دآتر الهيجي به عنوان نخستين پرسش بفرماييد وضعيت حقوق بشر در ايران طي سال گذشته چه تفاوت هايي با سال هاي قبل از آن د
 تحوالت سياسي پرشتاب پس از انتخابات تاثيري مثبت يا منفي بر اين امر داشت يا نه؟ 

  
به خصوص در . متاسفانه کارنامه ی جمهوری اسالمی ايران در ارتباط با نقض مستمر حقوق بشر طی سالهای اخير روز به روز پررنگ تر و سياه تر بوده است
ه نوعی يک ه بآن چيزی که مربوط به آزادی بيان ، آزادی مطبوعات ، بازداشت اهالی مطبوعات، فعاالن حقوق بشر و فعاالن زن و به طور کلی تمام کسانی ک

مثال در فعاليتهای دانشجويی ، فشار تنها روی دفتر تحکيم نبوده بلکه بر روی . فقط مساله ی حقوق بشر يا حقوق زن نبوده است  فعاليت اجتماعی داشتند ،می شود و 
اين اواخر حتی در رابطه با فعاليتهای کارگری و سنديکايی ابتدا فشار بر روی سنديکای شرکت واحد . ديگر گروههای دانشجويی تهران و شهرستانها نيز بوده است

اين مساله طی سالهای اخير قوس صعودی داشته و بی جهت نيست که کانون مدافعان حقوق . و روی شخص اسانلو بود ولی بعد به بخشهای ديگر گسترش پيدا کرد 
البته اين فشارها در زمان خاتمی وجود نداشت اما امروز حلقه ی محاصره روز به روز تنگ تر و تنگ تر شده به اين خاطر که دادگستری . بشر را تعطيل می کنند

 .است" سياسی"
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ا کودتای ش رطی چهار پنج سال گذشته ، آزاديهای اجتماعی روز به روز محدود تر شده و از شب پيش از انتخابات به اوج خود رسيد و بی جهت نيست که اسم 
شده و   عشروانتخاباتی می گذارند به جهت اينکه محدوديت اينترنت و ايجاد محدوديت برای پخش راديو تلويزيونهای بی بی سی و آمريکا از شب انتخابات 

از آنجاست که ما وارد فاز پس از انتخابات می شويم به خصوص با تظاهراتی که در تهران صورت گرفت ، از همين . بازداشتهای سازمان يافته صورت گرفت
ست سال بي زمان است که حکومت به وحشت افتاده و چاره ی کار را در سرکوب وسيع می بيند و فاجعه ی کهريزک به وجود می آيد و حتی متدهای سرکوب ده،

در نتيجه شکنجه ی افراد در بازداشتگاهها و عدم رسيدگی به آن قربانيان زيادی داد تا جاييکه اگر يکی از اينها فرزند يکی از افراد . گذشته هم رعايت نمی شود 
و بعد از آن است که وارد يک دوران جديد می شويم و آن حمله و هجوم تبليغاتی است که . شايد اين مسائل را لوث می کردند –روح االمينی  –شناخته شده نبود 

برپايی دادگاههای نمايشی و به . رژيم شروع می کند از جمله حمله به نمازهای جمعه و ديگر بلندگوهای سرکوب برای بازگشت به دوران سرکوب دهه ی شصت
االرض انجام شود  فی دنبال آن راهپيماييهای روز عاشورا و صحبتهای جنتی و ديگر بلندگوهای رژيم مبنی بر اينکه بايد اعدامهای گذشته به عنوان محارب و مفسد

من فکر . هر چند که آنها را پيش از انتخابات رياست جمهوری بازداشت کرده بودند و هيچ نقشی در انتخابات نداشتند. و دو نفر هم قربانی بک چنين هجومی شدند
 .می کنم اگر بازتابهای بين المللی از طرف سازمانهای حقوق بشر نبود شايد تعداد قربانيان بيش از اين تعداد بود

   
قوق بشر ض حآيا فعاالن حقوق بشري ايران صرف نظر از مخالفت هاي سياسي با حكومت و استفاده از تريبون هاي مختلف بين المللي براي افشاگري عليه نق 

تا امكان استيفاي  قربانيان نقض حقوق بشر پرونده هاي مطالعاتي تشكيل دهند  آوشيده اند آماري نسبتا دقيق از ميزان و ابعاد اين مسئله تهيه آرده و در بارۀ
   حقوق آنان يا دست آم ثبت مظلوميت آنان در تاريخ وجود داشته باشد؟

  
حتی آن سالهايی که برای ايران گزارشگر ويژه . يکی از مشکالت ما طی سه دهه ی اخير با نظام اين بوده است که هيچگونه تحقيق همه جانبه را ميسر نمی کند

و چه در زمانی که انجمن مدافعان حقوق بشر يا کانون مدافعان حقوق زندانيان . وجود داشت و اين گزارشگران به ايران سفر می کردند امکان تحقيق را نداشتند
حتی در دوران مجلس ششم، کميسيون اصل نود خيلی فعال بود و در ارتباط . فعاليت خود را به صورت علنی آغاز کردند راههای تحقيق برروی اين نهادها بسته شد

سالمی يک ی ابا قتلهای زنجيره ای يا مرگ ناشی از شکنجه زهرا کاظمی تحقيقاتی انجام شد ولی هرگز راه به جايی نبرد به اين دليل که دادگستری جمهور
و زمانی که امکان چنين تحقيقی نباشد . دادگستری که نه تنها مرجع تظلم و رسيدگی نيست بلکه خودش يکی از نهادهای سرکوب می باشد. است" سياسی"دادگستری 

 . تمام تالشهای ما مدافعان حقوق بشر و همکاران ما در ايران نتيجه ای نسبی در بر دارد
  

از دو ماه رژيم اين عد تحقيقاتی که ما انجام داديم نشان می دهد که طی ماههای اول پس از آغاز جنبش اعتراضی حد اقل چهار هزار نفر در ايران دستگير شدند و ب
در مورد تعداد کشته شدگان ارقام متفاوتی . آمار را تصديق کرد و همزمان با برپايی دادگاههای نمايشی گفته شد که هفتصد، هشتصد نفر همچنان در زندان هستند

ملل ، نهادهای  مانبيان شد و ما نيز چون در قبال جامعه ی بين الملل مسئوليت داريم نمی توانيم رقمهای فرضی را بگوييم و همواره در گزارشهايی که به ساز
. تراف کرداع حقوق بشر چه کميساريای حقوق بشر و چه شورای حقوق بشر داده شد ما از دهها کشته شده ياد کرديم، اما خود رژيم به کشتن پنجاه، شصت نفر

به وجود نيايد ما بايد به صورت نسبی و تقريبی عمل کنيم و شيوه ی " غير جانبدار"و از طرف يک مرجع " همه جانبه"بنابراين تا زمانی که امکان يک تحقيق 
ما در ماههای آينده از شورای حقوق بشر در اجالسی که همزمان با جنبش اعتراضی تشکيل خواهد شد خواسته ايم که به يکی از اين . ديگری پيش روی ما نيست

و اين گزارشگر بتواند آزادانه ) شش سال است که گزارشگر ويژه برای ايران وجود ندارد. (گزارشها ترتيب اثر داده و يا يک گزارشگر ويژه برای ايران تعيين کنند
ه ايران برود و امکان ا ببرای انجام تحقيقات به ايران برود و يا اينکه ايده آل تر آن است که يک کميسيون تحقيق بين المللی تشکيل شود که بتواند بارها و باره

اجرايش بسيار بيشتر نت تحقيقات را به وجود بياورد و البته جمهوری اسالمی ديگر نمی تواند درهای ايران را به روی اين کميسيون تحقيق ببندد به علت اينکه ضما
 .از آن است که بخواهد مانع از انجام کار يک گزارشگر ويژه شود

   
 كالمتاسفانه نقض حقوق بشر امري نيست آه مختص به ايران باشد و در بسياري از مناطق جهان هر روز شاهد نقض گسترده و فاحش حقوق مردم به اش

به نظر شما آدام نهاد هاي بين المللي . مختلف هستيم و همين امر سبب شده آه دولت ها و حكومت ها به جاي پاسخگويي به مردم دائما همديگر را متهم آنند
اين زمينه در ميتوانند به صورت صادقانه و منصفانه و البته به نحو تاثيرگذار نقض حقوق بشر را در آشورهاي مختلف بررسي آنند و به حكومت هاي مختلف 

 نمرۀ مثبت يا منفي بدهند؟ 
  

آن زمانی که گر زمانيکه حقوق مردم دريک کشور نقض می شود و قربانيان در آن کشور زندگی می کنند و تا زمانيکه بتوانند حاضر به ترک کشور خود نيستند م
بنابراين طبيعی است که اولين مرجع تظلم بايد در خود آن کشور وجود . يا حداقل آزاديشان در معرض خطر باشد –مثل خود من  –جانش در معرض خطر باشد 

وجود ندارد و خودش متهم رديف اول " مستقل"اما در کشوری مثل ايران که دادگستری . داشته باشد و به همين علت طبيعی ترين نهاد دادگستری آن کشور است
جامعه ی بين المللی هم در وهله ی . است، متاسفانه امکان تظلم ملی و محلی وجود ندارد و از آنجاست که نظرها به طرف جامعه و نهادهای بين المللی بر می گردد

قطعنامه هايی که از طرف شورای حقوق بشر . اول مسئوليت و هدفش اين است که دولت را ناگريز کند که امکان تظلم ملی و محلی را برای شهروندانش ايجاد کند 
ادخواهی و توصيه می کند که دادگستری مستقل داشته باشند و برای مردم امکان د يا مجمع سازمان ملل صادر می شود جنبه ی ارشادی دارد يعنی به دولتها 

اين هدف تمام نهادهای بين المللی است مگر مواردی که . دادرسی را فراهم کند و از طرف ديگر طوری عمل کنند که در آينده از نقض حقوق انسانی نشانی نباشد
در آن زمان و  در فرهنگ حقوقی و بشری از آن به عنوان جرائم بين المللی نام برده می شود مثل نسل کشی يا جنايات ضدبشری که فاجعه ی بسيار عظيمی است

اما در مورد آن دولتی که اعتنايی . بنابراين در وهله ی اول تصميمات نهادهای بين المللی حالت بازدارنده و توصيه دارد. جامعه ی بين الملل به فکر مجازات ميافتد
بر همين مبناست که در مورد مسائلی مثل . به اين توصيه ها ندارد از هيچ حيثيت، منزلت و اعتباری برخوردار نخواهد بود و نامش در ليست سياه ثبت خواهد شد

در مورد . حق زندگی و مجازات اعدام، ايران نامش جزو رديف نخست قرار گرفته و جزء سی، چهل کشوری است که حکم اعدام هنوز در آن اجرا می شود 
بنابراين وقتی . شکنجه و بازداشت خودسرانه و انواع تبعيضاتی که نسبت به اقليتهای قومی ، مذهبی و زنان اعمال می شود هم وضعيت ايران اسف بار است

سلم است که چنين د مکشوری چنين کارنامه ای را به جامعه ی بين الملل ارائه می دهد و دهها قطعنامه در اين زمينه صادر می شود اما به آنها اعتنايی نمی کن
 .ور می شودکش کشوری در يک انزوايی در عرصه ی بين الملل به سر ببرد و اينکه تا چه زمانی می تواند به اين انزوا ادامه دهد مربوط به سياست دولت آن

   
اين بازداشتگاه با  آه يكي از اتفاقات بي سابقه در ايران در سال گذشته افشاي جناياتي بود آه در بازداشتگاه آهريزك رخ ميداد و اين مسئله چنان ابعادي داشت

به نظر . ياد آردند" هتك حيثيت نظام"دستور مستقيم رهبر جمهوري اسالمي تعطيل شد و ايشان حتي با تلخكامي از افشاي جنايات رخ داده در آهريزك با تعبير 
يسي آن مؤثر پل شما اين افشاگري ها تا چه حد توانسته يا مي تواند در پيشگيري از حوادث مشابه يا دست آم محتاط آردن حكومت ايران و دستگاههاي امنيتي

 رسانه اي معترضان از اين جهت مفيد و موثر باشد و به آاهش آالم مردم ايران منجر شود؟ -باشد؟ به عبارت ديگر آيا مي توان اميدوار بود آه تالش تبليغي
 

در کشورهای . هيچ دولتی در دنيا وجود ندارد که نسبت به خبررسانی حساسيت نشان ندهد چه کشورهای دموکراتيک و چه حکومتهای قدرتگرا و استبدادی 
اما در کشورهای غير دموکراتيک، حکومت از خبررسانی . دموکراتيک به اين علت است که آن حکومت مشروعيت خودش را در نظر افکار عمومی حفظ بکند 

 حساسيتی هم که جمهوری اسالمی دارد به صورت سانسور و ايجاد اختالل در . واهمه دارد و می ترسد که اين اطالعات قطره قطره جمع شود و سيلی را راه بيندازد



می دهد و بی دليل نيست که در همين ماههای اخير علی رغم سانسورهايی که بر روزنامه و روزنامه نگار اعمال شد اما هميشه   خبررسانی از خودش نشان 
حتی حساسيت جمهوری اسالمی آنقدر باالست که در زمينه اينترنت صحبت از يک ارتش در سپاه پاسداران می . روزنامه نگاران زيادی در زندان وجود داشته است

و به اطالع مردم برسد آقای خامنه ای ناگزير می شود که دستور بستن کهريزک را   مسلم است که وقتی خبر از کنترل آنها خارج شده و در همه جا منتشر شود.شود
نهادی که بايد به اين مراکز نظارت داشته باشد دادگستری . اما بايد توجه داشت بسته شدن کهريزک بدين معنا نيست که کهريزک های ديگری وجود نداشته باشد.بدهد

البته اين امر در دوران اصالحات و دولت خاتمی هم بود که در آن دوران بسياری از . است اين فجايع پيش می آيد" سياسی"است اما به دليل اينکه دادگستری 
 .بازداشت گاههای مخفی را بستند ولی باز شاهد وجود چنين بازداشتگاههايی از اين دست هستيم

اطالعی از کس متاسفانه فردی که بازداشت می شود از زمان دستگيری تا زمانی که به خانواده اش خبر برسد روزها و هفته ها می گذرد و در اين ميان هيچ  
بنابراين هيچ تضمينی وجود ندارد که بعد از بسته شدن کهريزک ، کهريزکهای ديگری وجود نداشته باشد به خاطر اينکه . وضعيت و محل نگهداری زندانی ندارد

به همين سبب خبر . تمسئوالن قضايی که زير کنترل مستقيم دفتر رهبری هستند بارها اعالم کردند که بسياری از اين بازداشتگاهها زير کنترل دستگاه قضايی نيس
ست ولی متاسفانه م ارسانی تاثير زيادی دارد و تالش و کار روزنامه نگاران و سايتهای اطالع رسانی و حمايت از کسانی که دستگير می شوند بسيار ارزنده و مه

دليلش هم اين است که تا به امروز که نزديک به ده ماه از اين فجايع می گذرد هنوز معلوم . هيچگونه تضمينی وجود ندارد که در آينده چنين فجايعی به وجود نيايد 
 .نشده که مسئوليت فجايع کهريزک با چه نهاد و افرادی بوده است

   
الي آه ايران ر حبا توجه به اين آه قدرت هاي جهاني معموالمقولۀ حقوق بشر را صرفا به عنوان اهرم فشار سياسي عليه جمهوري اسالمي به آار مي گيرند و د
يا تونس سكوت ان را نشانه ميروند نسبت به جنايات اسرائيل در غزه يا تداوم فعاليت زندان گوانتانامو ويا نقض حقوق بشر در آشور هايي نظير مصر و عربست
لب افكار عمومي ا جمي آنند آيا فكر ميكنيد طرح پروندۀ ايران در شوراي امنيت و حتي محكوميت ايران به اتهام نقض حقوق بشر چقدر در رفتار حاآمان ايران ي

 جهان به ماجراهاي داخلي ايران مؤثر باشد؟ 
  

ياد . اما اين مسئله به علت مکانيسم موازنه ی قوا است. وجود دارد سياستی که ما مدافعان حقوق بشر هميشه محکوم کرده ايم" يک بام و دو هوا"متاسفانه سياست 
اين اساسنامه  به آوری می کنم که در شورای امنيت پنج عضو دائمی هستند که سه عضو دائمی آن با تشکيل دادگاه جزای بين المللی هيچگونه سازگاری ندارند و

فجايعی که آمريکا طی سالهای حکومت بوش در  بنابراين مسلم است آنها هم نمی خواهند پاسخگوی اعمالشان باشند از جمله ) آمريکا ، چين ، شوروی.(نپيوسته اند
ين که همين ن چعراق و افغانستان مرتکب شد ، فجايعی که روسيه در قفقاز و چچن مرتکب شد ، يا در مورد چين برای مثال فجايعی که بر روی اقليت مسلمانا

اما مدافعان حقوق بشر نه تنها سکوت .اواخر صورت گرفت رخ داد و فجايعی که اسرائيل در تمام سرزمينهای اشغالی بيش از چهل سال است که مرتکب می شود
 .نکرده اند بلکه هرگز نسبت به محکوم کردن اين سياست از هيچ تالشی فرو گذار نکردند

هم . استفاده شود" يک بام و دو هوا"اگر يک عده ای از يک مقوله ای استفاده می کنند دليل بر اين نيست که حقوق بشر به عنوان ابزاری برای اعمال سياست  
ه پرونده ايران ت کاکنون پرونده ايران در ارتباط با انرژی هسته ای پيش روی شورای امنيت سازمان ملل است و سه قطعنامه هم صادر شده است اما يکسال هم هس

ما می گوييم شما نمی توانيد به آن فجايعی که در ايران می گذرد بی توجه باشيد و فقط توجه اتان . معلق مانده و نمی دانند که با جمهوری اسالمی چه بايد انجام دهند
به اعتقاد من شورای امنيت و اصوال جامعه بين الملل بايد حساسيت بيشتری نسبت به مسئله حقوق بشر و مسئله دموکراسی . به مسئله انرژی هسته ای منعکس باشد

برای مثال هشتاد درصد . اما در کنار اين اظهارات لفظی مبنی بر محکوم کردن ايران، اروپا بزرگترين طرف معامله جمهوری اسالمی ايران است. نشان بدهد
البته ما نمی گوييم اروپا جمهوری اسالمی ايران را تحريم کند بلکه در قبال اين . تکنولوژی که جمهوری اسالمی ايران به آن نياز دارد در اروپا تامين می شود

وپا در قبال ار معامالت بزرگ بازرگانی که با ايران صورت می پذيرد الاقل يک نوع سياست پاياپای را با جمهوری اسالمی ايران انجام دهند به عنوان مثال
با جمهوری اسالمی شود خيلی موثرتر خواهد " تعاملی"اگر اروپا به اين صورت وارد يک . امضای قراردادهای بازرگانی ، آزادی زندانيان سياسی را مطالبه کند

 .بود تا اينکه يک قطعنامه ای صادر شود که در بسياری از موارد ضمانت اجرا ندارد
   

مصنوعي افكار را اي آيا شما فكر نمي آنيد آه همچنان فعاليت هاي هسته اي ايران مسئلۀ نقض حقوق بشر را تحت الشعاع قرار دهد و ايران يا با ايجاد جنجال ه
 منحرف نمايد و يا با معامالت سياسي حقوق بشر را تا اطالع ثانوي داخل پرانتز قرار دهد؟

  
صورت بوده است ، بدين معنی که يک زمانی دولت جمهوری اسالمی کوشش می کرد از احساسات ملی مردم روی مساله ی هسته ای همين متاسفانه تاکنون به 

اما طی يک سال . داستفاده بکند و بگويد که جهانخواران و قدرتهای استکباری نمی گذارند ايران از انرژی هسته ای برای استفاده های صلح آميز برخوردار شو
برای مردم روشن تر اخير و همزمان با جنبش اخير ، ديگر از اين مسئله نمی تواند استفاده کند برای اينکه ماهيت جمهوری اسالمی بدون انرژی هسته ای هم بيش

در اينصورت نمی تواند از اين پوشش برای خودش يک منزلت و اعتبار بين . شده و رژيم مشروعيت خودش را ال اقل پيش هفتاد درصد از مردم از دست داده است
بنابراين ما از جامعه ی بين الملل بخصوص اتحاديه ی اروپا نه خواهان قطع روابط سياسی و نه خواهان تحريم اقتصادی هستيم که ضررش به . المللی به دست آورد
اما می خواهيم در ازای اين قراردادها به خصوص در زمينه ی تکنولوژی پيشرفته از جمهوری اسالمی ايران بهبود وضع حقوق بشر ، آزادی . مردم ايران می رسد

 . می قرار گيردسالزندانيان سياسی و همکاری با سازمان ملل و گزارشگران ويژه اش را بطلبد و در دستور کار و گفتگو و تعامل دولتهای اروپايی با جمهوری ا
   

خود را براي اي و به عنوان آخرين پرسش افق استيفاي حقوق بشر را در سال هشتاد و نه براي مردم آشورمان چگونه مي بينيد؟ آيا ممكن است بيم ها و اميده
 خوانندگان ما بازگو آنيد؟

  
يک ضرب . دآي من به عنوان کسی که چهل سال عمرش را در اين راه وقف کرده بايد بگويم حقوق بشر تنها بر اثر تالش و مبارزه ی مردم يک کشور به دست می

بنابراين هرچه اين مبارزات و تالشها گسترده تر شود مسلما موازنه ی قدرت به طرف مردم می آيد تا به  ". حقوق گرفتنی است نه دادنی"المثل قديمی می گويد 
به حقوق خودشان آشنا شده اند بنابراين در وهله ی اول رسيدن به آگاهی نسبت به " زنان"و " جوانان"االن مردم ايران بخصوص در صدر آنها   .طرف دولتها

نشاندهنده ی اين " رای من کو؟"حقوق که مقدمه ای است برای تالش و مبارزه ، در سطح وسيعی از جامعه بوجود آمده است و مساله ی دوم اينکه همين نهضت 
به عقيده ی من با گستردگی ای که اين نهضت پيدا کرده است نسبت به آينده مطالبات . است که مردم به دنبال حق خودشان هستند و رای شان سمبل حقشان است

 .در صدر اين نهضت مطالباتی قرار دارند" زنان"و " جوانان"حقوقی جامعه ی ايران فوق العاده خوشبين هستم به خصوص که دو گروه اجتماعی يعنی 
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 زندانيان گمنام؛ معترضان خاموش
 بهار يکتا 

 
 
 
 
 
 
 

 
زندانيان گمنامی که ماههاست مهمان اوين و . ها منتشر شد زندان اوين و محکوميت آن ٣۵٠فهرستی از زندانيان گمنام بند : جرس

  .زندانهای ديگر هستند و رسانه ها کمتر به آنها پرداخته اند
 . رايزنی نمی کند. کسی برای آنها بيانيه نمی دهد. اما کسی آنها را نمی شناسد. فرزند من ، فرزند تو، همسايه و دوست. کوچه و بازار هستند  اينان مردم  
  
  

 نه سنگرند نه خاکريز 
  

و زندانها را بگشايند ، تا   کند" بهاری" را  مهمان می کند، حاکمان " سبزه" آن را به   اميد داشت بهار همانطور که دل سياه خاک را می گشايد و  زهرا رهنورد
 . که چنين نشد فرزندان اين خاک نفسی تازه کنند 

آنها نه . آنها بدنه ملتند . زندانيان گمنام و بی نام و نشان ، از زن و مرد و پير و جوان و نوجوان : در طبقه بندی زندانيان به گمنام ها می پردازد و می نويسد  او 
 .خاکريز اولند و نه سنگری که فتح آن موجب خوشحالی شده باشد و نه سنگری است که سياسيون پشت آن پنهان شده باشند 

. همين و بس . آزادگانی که همچون ملت ايران خود بی کس و کارند و فقط خدا و آرزوهای شان را دارند . خواسته آنان تنها مشتی از خروارها مطالبات مردم اند  
آنها مادر دارند ، فرزند دارند ، همسر دارند . به همين دليل در زندان نگه داشتن آنها نمادی از زشت ترين ظلم ها ورنجی است که می توان بر يک ملت روا داشت 

 .، پدر دارند و خويشانی خوب که بی تاب رنج های شان هستند 
  
  

 !به کدامين گناه؟
  

 !اما با کدامين ميزان؟". حبس تعزيزی:" است   حکمشان معلو م" . اعتراض به نتيجه انتخابات: " اينان جرمشان کوتاه است
 !برخی خانواده ها نتوانستند عزيز دربندخود را دراين ايام نوروزی مالقات کنند، چرا که زندانبان به مرخصی رفته بود  به مدد آنها نيامد و  بهار هم حتی 
خواندند و " يا محول االالحال و االحوال" سفره های هفت سين پشت اوين پهن شد و خانواده ها درکنار ديوار سردی که بين آنها و عزيزشان فاصله انداخته بود  

 .را برای آنان به ارمغان بياورد" احسن الحال" شايد او . دست ياری به سوی خدايشان بلندکردند
نتخابات را بيان ه ااين افراد عمدتا دانشجويان و مردمی هستند که در اعتراض به انتخابات مهندسی شده به خيابانها آمدند و با سکوت خود؛ ناخرسندی از نتيج 

 .کردند
 .افراد سابقه هيچ فعاليت سياسی در پرونده خود ندارند و صرفا برای حضور در اعتراضات پس از انتخابات بازداشت شده اند بسياری از اين 
 .ته اندداشخانواده اين بازداشت شدگان از ترس احتمال تشديد فشار و افزايش محکوميت عزيزان خود سکوت کرده و با هيچ رسانه ای تا کنون گفت و گو ن 
شان روزها ست به بندافرادی که از کنار زندان اوين عبور می کنند، همه روزه شاهد گردهمايی تعداد زيادی از خانواده ها هستند که برای کسب خبری از عزيز در 

 . شايد ديوارهای اوين بهترين شاهد اين مظلومان دربند و خانواده هايشان باشد. در سرد آهنين اوين چشم دوخته اند
   

 معترضانی ساده 
  

نامه ای از اوين آمد به مقصد ". معترضانی ساده ايم" نوشتند و شايد برای اولين بار فرياد زدند که ما " بهارانه " زندان شکوفه زد و زندانيان گمنام . بهار که رسيد
 .همه ايران

 روزنامه نگاران، فعاالن زنان، فعاالن حقوق بشر، دانشجويان ولی اينها کسی برايشان آنقدر بيانيه نداد که خود برای مظلوميتشان بيانيه. برای همه بيانيه می دهند 
 .دادند

های اعتراضی و همراهی با سکوت معترضان  به جرم دريافت و ارسال پيامک و ايميل، تماشای تجمع: به سادگی اعتراضشان به بيان جرمشان پرداختند و نوشتند 
ر نبود نماينده دادستان به هايی بدون حضور وکيل مدافع و گاه د به نتايج انتخابات به محاربه، توهين به مقامات، تبليغ عليه نظام و تجمع و تبانی، متهم و در دادگاه

ما نمی دانيم چرا قاچاقچيان ، کالهبرداران ، فروشندگان سوال های کنکور و داير کنندگان خانه های فساد شامل عفو . ايم احکامی بيش از شش سال حبس محکوم شده
 "و مرخصی و آزادی مشروط می شوند ، اما کسی فکری برای ما نمی کند؟

  
  

 فهرستی جديد از زندانيانی گمنام
  

 . ولی بعلت قلت اطالعات و کثرت بازداشتها آمار دقيقی در دست نيست. تاکنون چندين فهرست از اسامی زندانيان گمنام تهيه شده است
  .ها کرده است آن زندان اوين و محکوميت ٣۵٠از زندانيان گمنام بند  سايت ندای آزادی اقدام به انتشار فهرست جديدی  
هايی که برای  دانيم که با توجه به دشواری به دليل حفظ امنيت از افشای منبع خبر معذوريم و ذکر اين نکته را هم ضروری می  اين وبسايت نوشته است که 

اما با توجه به اخبار موثق رسيده از . دهيم که اشتباهات جزئی در اين احکام وجود داشته باشد گردآوری و انتقال اين قبيل اطالعات وجود دارد، اين احتمال را می
 :داخل زندان اوين و نيز اخبار رسمی که از احکام صادر شده منتشر شده است، صحت کلی اين احکام برای ندای سبز آزادی محرز است



 سال حبس تعزيری ٢ -) فرزند ناصر(نصير اسدی  
 سال حبس تعزيری ٢ -) فرزند حسين(علی ارشدی 
 سال حبس تعزيری ۶ -) فرزند ابولقاسم(ايمان آذريان 

 سال حبس تعزيری و شالق ١ -) فرزند جهانبخش(شهاب اکبرزاده 
 سال حبس تعزيری ١ -) فرزند محمد(حسن اعتمادی 

 سال حبس تعزيری ٢ -)فرزند عباس(محمدجواد رشاد 
 سال حبس تعزيری ٢ -) فرزند عبدالرحيم(محمدعلی رباطی 
 سال حبس تعزيری ١ -) فرزند غالمرضا(ساسان ستارزاده 

 سال حبس تعزيری ٢ -) فرزند جهانبخش(وند  مهرداد سپه
 سال حبس تعزيری ۴ -) فرزند ناصر(سهيل محمدی نصيرمحله 

 سال حبس تعليقی ١سال حبس تعزيری و  ١ -) علی فرزند امام(امين کشاورز 
 سال حبس تعزيری ٢ -) اهللا فرزند مسيح(ابوذر مهرانی 
 سال حبس تعزيری ١ -) فرزند حميد(حسام ترمسی 

 سال حبس تعزيری ١ -) فرزند صمد(حميد پيروزفام 
 سال حبس تعزيری ٣ -) فرزند حسن(علی پرويز 

 سال و نيم حبس تعليقی ۶ماه حبس تعزيری و  ۶ -) فرزند حميد(احمد بهرامی 
 سال حبس تعزيری ٢ -) فرزند جواد(اردشير فزری 

 سال حبس تعزيری ٣ -) فرزند محمداسماعيل(آبتين غفاری 
 سال حبس تعزيری ١ -) فرزند سيدجالل(سيد نويد کامران 

 سال حبس تعزيری ١ -) اهللا فرزند قدرت(علی قاسمی 
 سال حبس تعزيری ٣ -) فرزند صمد(سامان نورانيان 

 سال حبس تعزيری ١ -) فرزند نورالدين(سعيد سودملی 
 :اند زندان اوين هستند که هنوز به دادگاه نرفته ٣۵٠افراد زير هم چند نفر از تعداد زيادی از زندانيان بند  

 )فرزند علی(مجيد طياری 
 )فرزند فرهنگ(پويا قربانی 

 )علی فرزند شاه(ايوب قنبرپوريان 
 )فرزند احمد(ابوالفضل قاسمی 

  
  هشدار کروبی

  
او که طعم زندان چشيده است با ابراز نگرانی و تاسف از تداوم . پيش از اين مهدی کروبی نسبت به بازداشت شدگان گمنام توجه مسئوالن را جلب کرده بود

در طول حوادث بعد از انتخابات، پيرامون زندانيان مشهوِر دستگير شده و وضعيت آنان : "بازداشت بسياری از زندانيان سياسی حوادث اخير، خاطرنشان کرده بود
دستگير شدند و کسی ها اطالع رسانی صورت می گرفته، اما نبايد فراموش کنيم بسياری از زندانيان هستند که در جريان راهپيمايی های پس از انتخابات در خيابان 

 ."آنان را نمی شناسد و ماههاست در زندانند و هيچکس از حال آنان باخبر نيست
  

 درخواست هاشمی 
  

 .ابات شده بودديدگان رويدادهاى پس از انتخ آيت اهللا هاشمى رفسنجانى از همان ابتدای اين ماجرا، خواستار آزادى تمام زندانيان سياسى و دلجويى از آسيب
تاکنون بارها تاکيد کرده تا آخرين نفر از اين افراد بازداشتی آزاد نشوند و از آنها دلجويی نشود، نمی   هاشمی رفسنجانی مثل خيلی های ديگر بر اين باور است و 

 .توان انتظار آرامش داشت
 . او هم مثل خيلی های ديگر معتقد است حتی تا يک معترض انتخابات در بند است، نبايد انتظار آرامش داشت 
  

 شهرستانها را دريابيد
  

 .ولی بعلت کثرت و پراکندگی بازداشت شدگان هنوز آماری قطعی از آنان موجود نمی باشد. است  شده تاکنون چندين فهرست از اسامی زندانيان منتشر
از انتخابات پس خبرنگاران جرس از شهرستانها گزارش می دهند که فضای بسته شهرستانها و بسط يد مسئوالن در فقدان رسانه ها باعث شده که بازداشت شدگان  

 .شرايط سخت تری نسبت به تهرانی ها داشته باشند
 .از تعطيالت نوروز نيز ادامه داشته است صبح امروز بعد اين گزارشها حاکی است که موج بازداشت ها حتی تا 
 . تعداد زيادی از فعاالن دانشجويی و نهادهای مدنی بی هيچ جرمی احضار و بازداشت شده اند 
 . خبرها حاکی از رفتار ناشايست زندانبان و بازجوها با آنان است ، به محض درز خبری به خار ج از زندان فشار بر زندانيان بيشتر می شود 
زندانيان هيج امنيتی ندارندبطوری که خبر . جوانان را هم بندی مجرمانی کرده اند که بخاطر جرايم سنگنيی چون خريد و فروش مواد مخدر و قتل محکوم شده اند 

 . هم بندی های شرور می رسد توسط  از مجروح شدن زندانيان 
 . تا شايد بدين وسيله آنان را تحقير کنند و در هم شکنند. از مشهد و نجف آباد خبر می رسد که زندانی ها را غل و زنجير به دادسرا برده اند 
وضعيت نابسامان  نبود وسايل گرم کننده،  نبود آب بهداشتی، حمام، . گزارشهای نگران کننده ای از وضعيت بهداشتی و خدماتی زندانها بگوش می رسد 

 . همه شرايطی را فراهم کرده که برنگرانی خانواده ها افزوده است..... کثرت زندانيان در فضايی اندک و  ،  تغذيه
 .آنان را دريابيد. عزيزشان نيستند ، نگران سالمت و جان آنان هستند" دربندی" اينک خانواده ها ديگر دربند  
 .سوگند به بهار، اين زندانيان آزادگانند، فرصت را از دست ندهيد  :به بانوی سبز اقتدا کنيد 
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 عشق مال من است

  شهال بهاردوست

 
 گاه زخِم کهنه، ترک خورده، 

 دهانِ  شب را باز می کند
 انگشِت نور از نهالهای کاشته دور می شود

 گاه با اطلسی های ُپر از هوس کناِر فرفره ها می خندم
 ماه را وسوسه، به باغ کشيده با او روی فّواره ها می رقصم
 گاه زير باران چترم را می بندم، آبتنی دهکده را می ببينم

 ".عشق مال من است، مال من"به شبتاب ها می گويم 
 اگر در کتابم که از تپش سرريز است

 از گرگهایِ  رسوا، از تاريخِ  ورشکستگان
 از مرجانهای گمشده، از صنوبرهای بر خاک کشيده
 از باوِر عشق نگويم، در کدام گور جایِ  من است؟

 گاه چشمهای نجيِب کبوتری خاطره می سازند
 پاهای طاووس هشدار می دهند

    گاه گلهای پژمرده در سبدی دست دراز می کنند
   در غروبی سرخ، سواران با آهنِگ دشت سویِ  غربت می تازند
 گاه به انديشۀ جاده آب می پاشم، به سرنوشت مداد ُو کاغذ می دهم

 شاخ گاوها را بريده، بغض از بستِر آسمان می رانم
 ".عشق مال من است، مال من"به شبتاب ها می گويم 

 
 

 !حرفهايت را نگو
  

 "حرفهايت را نگو"هيس، هيس، 
 توی گوشِ  خواب سيلیِ  چراغ

 ميانِ چشمها خيسیِ  ديوار
 عزيزم، هيس، هيس نکن

 گوشهايت را بده به من، دهانم را نبند
 امشب در هياهویِ  من ديوانه ای می رقصد
 در نفسهایِ  باران رّدِ  پايت را می جويد

 خواستنم، از فصلهای مجروحم نمی دانی  عزيزم، از آهنِگ
 پرسه با ابرها می زنی، مدام هيس، هيس می کنی

 دلت هی ی ی شور، رویِ  ساز من پنجه کی می بری؟
 دستهايت را پنهان، خواهشهايت را آرام

 در حاشيه چرا؟
 آنجا خوابهايت آشفته، می دانم
 اينجا آرزوها رویِ  َپرها در َپر

 آه ه ه، پرهایِ  خوشرنگ، پروازهای رنگارنگ
 من برایِ  فاصله ها مدام خواب می بينم

 برای انديشه های آسمان عجوالنه تقويم را ورق می زنم
 مدام برای جفتگيری زنبورها کنار رودخانه گل می کارم

 با اطلسی ها شرط می بندم
 تا بهار روی خطهای موازی بادها می وزند

 حرفهايم روی امواجی غلتيده تا چشمهايی دويده
 خنده بر لبی نشانده، ميان دلش تيک تاک می کنند

 بعد در بيتابی نقطه تماس، اللۀ الل، زبان ميانِ  باغچه باز،
 .تا آغوش ِِ من بی هراس می دود

  

 سرود خاموش عاشق سرگردان 
 خسرو باقرپور

 
 :به تو ام پيوند است

 جسم و جانم،                      
 رنگ و نامم                                       

 
 و گياه و آدم در شگفت اند،
 و پرندگان در حيرت اند،

 از تحير گياهی که 
 سرگردان است                   

 و سرگرم و سرخوش و سرگشته ست 
 از بام
 به رصد کردن خدايش،       

 تا شام                                     
 

 و شامگاهان
 سرافکنده و اندوهگين                 

 می ميرد                                            
 وقتی ديگر
 تو را نمی بيند             

 
 تا سپيده دوباره به شادمانی ی سترگی برآيد

 تا دوباره سر برآرد                                                
و                                                                       

 سرگردانی آغاز شود
 

 کنايتی از آفتاب هم باشم
 بر مدار تو می چرخم
 هر چه بيشتر می رسم،

 !به تو شبيه ترم
 

 !خدای منی تو
 به گاهی چشم از تو دوخته ام،

 .که ريشه کن شده باشم
 

 !خورشيد خانم جانم
 !منم                        

  !آفتاب گردانم                            



16 

 1389فروردين ماه    16

 که د ر ژرفای تاريِک جنون 
 بر بادپای ناشکيباشان 

 بسوی مرزهای شب زده راندند 
 و انبوه شقايق های وحشی را 

  .به دشِت سرِخ حاصلخيِز دل هاشان فراخواندند
 که 

  !اال يا ايهااساقی
 خوشا آن پرنيان پلِک زمستانی 

 که فرِق زشت ُو زيبا را 
 دروِن ساتکين خواِب گران سنگاِن بيداری می بيند 

 خوشا آن يخ چکان شرِم زمستانی 
 که آتش را 

 به پاِس حرمِت شب زنده داراِن بلند آوازه می گريد 
 دريغا اشِک شوِق اشتياق ای دوست 

 ز جاِم گونه هايم 
  .تيره گی های جنون را ُشست نتواند

 
  !اال يا ايهاالساقی

 برايم باده ی مردافکنی آور 
 که چترافشان نمی بينم 

 دگر آن دختراِن رقص ها ُو خنده هاشان شعر 
 که پاکوبان نمی بينم 

 به تاکستاِن مستان 
  !آن شکوفا قامِت گلگوِن آزادی

 
  !اال يا ايهاالساقی

 طلسِم يخ چکان ام من 
  .بروی گونه ی سرما

 اگر سبزم نمی خوانی 
 اگر گويی که در پنداِر ژرِف آبی ی دريا نمی گنجم 

 اگر خنياگِر مغموِم چشماِن تِر اين خاِک سردم من 
 اگر در گستِر گنجينه ی گيتی 

 غبار ُو گرِد تنهايی 
 به يغما برده آن چاهی کبوتر 

 پاره های پرپِر شعرم 
 اگر در غربِت انديشه ی تاريخ سرگردان 

 نمی يابی کسی از من پريشان تر 
 بدان آری 

  .کِف دست ام نبوئيدم
 

  !اال يا ايهاالساقی
 من از نسِل پريشانان 
 تو از نسِل غزاالنی 

 من از نسِل فراموشی 
 .تو از نسِل چکان گلبوسه های ساغر ُو مينا

 غزلی در رابطه با تحريم
 هادی خرسندی

 
 يار اگر بر صحنه ميکوشد پی تحريم ما

 در پس پرده نمايد بوسه ها تقديم ما
 يار اگر بر صحنه ميکوشد پی تحريم ما

 در پس پرده نمايد بوسه ها تقديم ما
 صبحدم بلبل فغان ميکرد از تحريم گل
 شب صال در داد که بستان شده تسليم ما

  بر در ميخانه ساقی گفت با پيرمغان
 کز دو دوزه بازی اينهاست کًال بيم ما

 گفتمش داری خبر از فرش قرمز؟ پير گفت
 قالی ما رفت و اکنون ميرود جاجيم ما

 بايست بود  ملتی يکپارچه، يکرنگ، می
 سبز و زرد و سرخ و آبی کی کند تقسيم ما؟

 پر شده بشقاب ما هر شب ز پارازيت او
 هم کاری نشد تنظيم ما »استار تله«با 

 :سوت داور در چمن برخاست و فوروارد گفت
 از چه در آفسايد دولت گل زده بر تيم ما
 کس نخارد پشت تو جز ناخن انگشت تو
 شاعری با مصرعی خوش ميدهد تعليم ما

 نميدانم چرا: ی خبره گفت آن راننده
 بوکسوواد افتد گهی در طاير تصميم ما

 سال تازه سال پيروزی حق بر باطل است
 ی تقويم ما نور بيرون ميزند از صفحه

 ی خود را کمی پرنور کن هاديا برنامه
 گر ترا هم برق کافی ميرسد از سيم ما

 

 

 در اين شب های ديجوِر جدايی ها 

 محمد علی شکيبايی

 
 باراِن غم از چشماِن ژرِف آسمان همواره می بارد 

 در اين سمِج غم انگيز ُو روانکاهانه ی غربت 
 که همچون کرکسی جاِن مرا پيوسته می کاهد 

 در اين خاموشی ی دلگيِر جانفرسای بی روزن 
 مرا ياِد بهاری نيست 

  .سروِد چشمه ساری نيست
 

  !اال يا ايهاالساقی
 برايم باده ی مردافکنی آور 

 که ديگر باده ی امروز 
 شفابخِش دِل شوريده حاِل بی قرارم نيست 

 برايم باده ی مردافکنی آور 
  !و با من از رفيقان ام سخن هايی بگو، ساقی
 رفيقانی که صدها چامه ی نسروده بسرودند 

  .و با گلبوته های شعرهايم آشنا بودند
 ز ياراِن شقايق پرورم آری 
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 رضا مقصدی
 

 .دستت را سبز می خواهم، دلت را نيز
 .جانت را آبی می خواهم، عشقت را نيز

 .جهانت را سپيد می خواهم، آرزويت را نيز
 .بهار را بذرافشاِن سرزمين خويش

 دست و دل و جان و جهانت را سالم می گويم
 .که نوروز را به جشن نشسته يی

 ايراِن جانت گل افشان باد
  

 !دريچه ها را بگشا! بگشا! بگشا
 !بر خاطره ها دريچه ها را بگشا
 با تو دل من هوای ديگر دارد
 !شادی مرا دريچه ها بگشا

·       *  * 
  

 بگذار بهار از تو آغاز شود
 آواز خجسته ی تو، پرواز شود
 !ای عاطفه ی شکفته، ما را بنواز

 زيباست هرآن چه با تو دمساز شود
·       *  * 
  

 سودا زده ام، دوباره بشناس مرا
 سرشار کن از ترانه ی ياس مرا

 هيهات، چه دور ماندم از شور حيات
 بازآ وببر به سمت گيالس مرا

·       * * 
  

 از پونه، پيام آشنا می آيد
 عطر علف از عاطفه ها می آيد

 !خيزيد و به روی عاشقان، گل ريزيد
 بهار ما می آيد! ای منتظران

·       *  * 
  

 در صبِح شکوفه، در برت می خواهم
 شبنم زده و تازه ترت می خواهم
 آن دم که به ساحل تو نزديک ترم

 دريا بيشترت می خواهم –دريا 
  

 انقدر نگاه کرده ام که چيزی برای ديدن نمانده است 
 مهتاب کرانشه

 
 زن بودم / سالها زن بودی 

 با ترس های قورت داده ات 
 فمينيستی آشپزخانه ای 

 با پاهايی سنگين 
 پاهايی که به زمين نمی رسيد 

 تو سالها بودی 
 قيصرها /با تجسم چرک فرمان ها 

 بين دستهات / وجودت معلق
 با چشم های منتظران حضور 

 دعواها بر سرت می ريخت 
  ! همه چيز برای تو

 برای ناموسی ترين واقعه ی روزشمار 
 می ترسيدی 

 از آبروی پدر چهار زنه ات 
 از همه ی لچک های افتاده ی تاريخی ات 

 و اينکه 
 حساب 

  !بی حساب
 نگاه کن 

 دنيا در گيج گيجی تو 
 از راه راست برگشته است 
 دنيا يک امشب را نخوابيده 

 نگاه کن 
 پاهای کودکی ات به بازارها فروخته شد 

 و تو همچنان 
... 


