
 
دمکراسی و آزادی زمانی به ثمر می رسد که   فضای 

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

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

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

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

برابری اجتماعی و حقوقی زنان و مردانمان  است که 
 .   به ايرانی آباد و آزاد خواهيم رسيد
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 خبرها 

 :مير حسين موسوي در ديدار با سخنگوي سازمان دانش آموختگان  

 جلوي آمدن بهار را نمي توان گرفت، بهار آمدني است
 

،روز ) ادوار تحکيم وحدت(اعضاي شعبه اصفهان سازمان دانش آموختگان ايران
براي ديدار با عبداهللا مومني، سخنگوي سازمان دانش ) فروردين 18(پنج شنبه 

در اين ديدار آه مصادف با حضور . آموختگان در منزل ايشان حضور يافتند
مهندس مير حسين موسوي و زهرا رهنورد همسر ايشان بود ،حاضرين ضمن 

ابراز آرزوي سالمتي براي عبداهللا مومني و ديگر زندانيان و آسيب ديدگان 
حوادث پس از انتخابات خرداد ماه سال گذشته ، به بحث و تبادل نظر پيرامون 

 .اوضاع جاري پرداختند
سخنگوي سازمان دانش آموختگان ضمن خوشامدگويي به مهندس موسوي و 

همسر ايشان و همچنين اعضاي شعبه اصفهان سازمان دانش آموختگان از ديدار 
 .با آنها ابراز خوشحالي کرد

مير حسين موسوي در اين ديدار با ذآر اين موضوع آه بهار آمدني است و نمي 
توان جلوي آمدن آن را گرفت نسبت به آينده جنبش اعتراضي مردم بسيار ابراز 

ميرحسين موسوي در پاسخ به سوالي در ارتباط با انگيزه ايشان . اميدواري آرد 
براي حضور در صحنه پس از انتخابات ،انگيزه اصلي خود جهت احقاق حقوق 
ملت را برگرفته از اصول اخالقي ،انساني و اسالمي دانست و عنوان نمود آه 

وظيفه اخالقي ما بايد اين باشد آه بطور واقع گرايانه آنچه را آه سياه است ، سياه 
وي ادامه داد زماني آه ملت ايران .و آنچه را آه سفيد مي باشد سفيد اعالم آنيم 

پس از انتخابات با تمام وجود در صحنه حضور پيدا آرد بنده نيز بر خود مي 
 دانستم آه درآنار آنها باشم و يا به طور واضح تر دنبال آنها بدوم 

آخرين نخست وزير ايران در پاسخ به سوال ديگري آه از سوي اعضاي شعبه 
اصفهان سازمان دانش آموختگان درارتباط با چگونگي ادامه راه و ميزان توانايي 

رهبران جنبش براي ارائه راهكار جهت تحقق اهداف جنبش سبز بيان داشت آه 
حرآت شكل گرفته در خرداد ماه سال گذشته واجد اين ويژگي مهم بود آه 

توانست همه مردم از طيف هاي گوناگون و با طرز تفكر هاي متفاوت در داخل 
وي در ادامه پاسخ به اين سوال ايجاد  . و خارج از آشور را درو هم جمع نمايد

شبكه هاي اجتماعي و حرآات ابتكاري را از جمله راهكار هايي دانست آه در 
 رساندن جنبش به اهداف خود نقش وافري مي توانند داشته باشند

مير حسين موسوي همچنين در پاسخ به سوال يكي ديگر از اعضاي شعبه 
اصفهان سازمان دانش آموختگان در رابطه با برنامه ها ي جنبش براي آينده 

پاسخ داد آه نمي توان جنبش اعتراضي مردم را همچون نقاشي در نظر گرفت 
آه طراح آن از قبل تمام خصوصيات و ويژگي هاي آن را در ذهن دارد و آنگاه 

بر اساس آن طرح خود را به تصوير مي آشد، بلكه عليرغم قابل تصور بودن 
طرح و شماي آلي آن ، بايد گفت آه بخش ها و جزييات آن به مرور زمان و 

 متناسب با شرايط مكاني و زماني شكل خواهند گرفت
در پايان ميرحسين موسوي با اشاره به اين مساله آه حرآت اعتراضي مردم تا 
همين جا نيز پيروزي هاي بزرگي در بر داشته عنوان آرد آه حتي اگر پس از 
سالها تنها خاطره اي از اين ايام د ر اذهان باقي مانده باشد خود نشانه و گواهي 

 است بر اينكه ملت ايران ملتي زنده و بيدار بوده و خواهد بود 
زهرا رهنورد همسر ميرحسين موسوي نيز در اين ديدار آگاهي و اطالعاتي آه 

مردم در اين چند ماهه آسب آرده اند را موضوعي قابل توجه و پر اهميت 
دانست و اين مساله را از جمله دستاوردهاي مهم جنبش اعتراضي مردم عنوان 

 آرد آه نبايد بي تفاوت از آنار آن گذشت
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 كنم  الزم باشد در نماز جمعه شركت مي: هاشمي رفسنجاني
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 راديو فردا
اهللا رفسنجانی، رييس مجلس خبرگان رهبری در سخنانی با حمايت دوباره  آيت

ای گفته است، چنانچه احساس ضرورت کند، در  اهللا خامنه خود از رهبری آيت
 .نماز جمعه تهران شرکت خواهد کرد

، وابسته به فراکسيون نمايندگان اصالح »پارلمان نيوز«به نوشته پايگاه خبری 
اهللا هاشمی رفسنجانی رييس مجلس خبرگان  طلب مجلس شورای اسالمی، آيت

رهبری، که بعد از انتخابات رياست جمهوری خرداد ماه سال گذشته تنها يک بار 
نماز جمعه تهران را اقامه کرده است، روز يکشنبه اظهار داشت، در صورتی که 

 .الزم باشد در نماز جمعه تهران شرکت خواهد کرد
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام که در ديدار با مدير مسئول و اعضای  

گفت، در پاسخ به سوالی  سخن می »فرهنگ آشتی«شورای سردبيری روزنامه 
وظيفه امام جمعه آگاه آردن «: در باره عدم شرکتش در نماز جمعه تهران گفت

المللی است و زمانی آه  جامعه در خصوص مسايل جاری آشور و روابط بين
 «.احساس آنم ضرورت دارد شرآت خواهم آرد

شود که آقای هاشمى رفسنجانى آخرين بار در روز  اين سخنان در حالی بيان می
تير سال گذشته خورشيدی امامت نمازجمعه تهران را برعهده داشت که در  ٢۶

اين روز انبوهى از معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهورى در ايران با 
هاى خود  حضور در نماز جمعه از آن به عنوان فرصتى بار بيان اعتراض

 .استفاده کردند
هاى نمازجمعه خود پس از انتخابات  آقاى رفسنجانى در نخستين و آخرين خطبه

رياست جمهورى در ايران، اوضاع کشور را بحرانى اعالم کرده و پيشنهادهايى 
نيز براى خروج از اين بحران ارايه کرده بود که سخنان وى با واکنش تند 

 .رو شد حاميان دولت روبه
گاه نام رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس  از آن زمان تاکنون هيچ

خبرگان به عنوان خطيب نماز جمعه تهران اعالم نشده است و حتى نماز جمعه 
هاى گذشته همواره به امامت آقاى رفسنجانى  روز قدس در تهران که در سال

 .شد، بدون وى اقامه شد برگزار مى
ها از تالش روحانيان حامی دولت برای  زنی در حالی که برخی از گمانه
اهللا رفسنجانی در نماز جمعه تهران حکايت دارد، چندی  جلوگيری از حضور آيت

پيش محسن رهامی، استاد دانشگاه و از مشاوران مهدی کروبی در انتخابات 
نارضايتی وی «رياست جمهوری عدم حضور رفسنجانی را نماز جمعه را نشانه 

 .در کشور خوانده بود »از روند کنونی
آقاى هاشمى اگر مصلحت ببينند که «: آقای رهامی در اين باره همچنين گفته بود

کند،  گيرى ايشان به حفظ نظام و بهتر شدن اوضاع کمک مى آمدن و موضع
شخصى نيستند که تحت فشار مقامى باشند و مشى کلى ايشان اين است که با 

 «.حالت بزرگوارانه و پدرانه خود فعًال سکوت کنند
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در سخنان روز يکشنبه خود همچنين يک 

ای، رهبر جمهوری اسالمی  خود با علی خامنه »رابطه صميمانه«بار ديگر بر 
های عميقی  رابطه ما صميمانه است و اين رابطه ريشه«: تاکيد کرده و گفته است

اختالف نظر طبيعی است، ولی همه بايد تابع نظر رهبری باشيم و اينجانب . دارد
 «.شناسم شخصی را بهتر از ايشان برای رهبری نمی

اين در حالی است که به دنبال حمايت آقای رفسنجانی از معترضان به نتايج 
انتخابات، رهبر جمهوری اسالمی بارها در سخنان خود تلويحًا از رييس مجلس 

  .خبرگان رهبری انتقاد کرده بود
اهللا رفسنجانی گفته  ای با اشاره به اختالف نظرش با آيت اهللا خامنه پيشتر نيز آيت

 .تر است نژاد نزديک های محمود احمدی بود، نظرات وی به ديدگاه
با اين حال آقای رفسنجانی در اظهارنظرهای علنی خود همواره از رهبر 

جمهوری اسالمی حمايت کرده است، اين در حالی است که در جريان رويدادهای 
پس از انتخابات رياست جمهوری و برخورد با فعاالن سياسی، چند تن از بستگان 

 .اند نزديک وی نيز طعم بازداشت و زندان را در جمهوری اسالمی چشيده

دبير كل سازمان ملل از ايران خواست قطع نامه هاي شوراي 
  امنيت را اجرا كند

 
 
 
 
 
 
 
 

؛ دبير کل سازمان ملل متحد روز شنبه از جمهوری اسالمی "بان کی مون
امنيت سازمان ملل متحد در باره برنامه " خواسته است؛ قطع نامه های شورای

 .هسته ای اين کشور را اجرا کند
اعمال «: بان کی مون در گفت گو با خبرگزاری فرانسه، تصريح کرده است

تحريم ها ممکن است جمهوری اسالمی را وادار کند تا برنامه غنی سازی 
 .«اورانيوم خود را متوقف سازد

ايران بايد به قطع نامه های  «: دبير کل سازمان ملل متحد اضافه کرده است
در اين زمينه تا کنون پنج قطعنامه صادر شده است که . شورای امنيت عمل کند

 «.اعمال شده است) ايران(در سه قطع نامه تحريم هايی عليه 
شورای امنيت سازمان ملل متحد در اين قطع نامه ها از ايران خواسته بود تا 

فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کرده و برای شفاف سازی 
 .برنامه هسته ای خود با آژانس بين المللی انرژی اتمی هم کاری کند

اين در حالی است که ايران با رد اين قطع نامه ها برنامه غنی سازی اورانيوم را 
 .توسعه داده است

دبير کل سازمان ملل متحد در عين حال با صراحت خواستار تحريم های جديدی 
عليه ايران نشد و گفت چنين تصميمی بايد توسط اعضای شورای امنيت گرفته 

 .شود
من از نزديک اوضاع را «: بان کی مون در بخش ديگری از اين مصاحبه گفت

زير نظر دارم و سرگرم کارهايی هستم که بايد به عنوان دبير کل سازمان ملل 
متحد انجام دهم و از جمله اين که از مقام های ايرانی خواسته ام تا کامال با قطع 
نامه های شورای امنيت و ساير پيمان ها هم چون پيمان منع گسترش موسوم به 

 .«ان پی تی موافقت کنند
اما فقدان پاسخ روشنی : دبير کل سازمان ملل متحد با اين حال خاطر نشان کرد
منبع و منشا نگرانی «از سوی ايران به اين خواسته های جامعه بين المللی، 

 .شده است »مهمی
در حالی دبير کل سازمان ملل متحد از ايران خواسته است تا قطع نامه های 

شورای امنيت را اجرا کند که روز جمعه در ايران در مراسمی با عنوان 
، از آن چه نسل سوم دستگاه های  »چهارمين جشن ملی فن آوری هسته ای«

سانتريفيوژ و نيز صفحه مجازی سوخت هسته ای رآکتور تحقيقاتی تهران خوانده 
 .شده است، رو نمايی شد

 » :علی اکبر صالحی؛ رييس سازمان انرژی اتمی ايران در اين مراسم گفته بود
دانشمندان جوان ايرانی توانستند ماشين نسل سوم سانتريفيوژها را طراحی کنند 
 «.که اين ماشين آزمايش های مکانيکی خود را با موفقيت به پايان رسانيده است

به گفته علی اکبر صالحی، توان جدا سازی سانتريفيوژهای نسل سوم ايران شش 
برابر بيشتر از ماشين های نسل اول است که هم اکنون در تاسيسات هسته ای 

  .نطنز نصب شده است
فيليپ کرولی؛ سخن گوی وزارت امور خارجه آمريکا، در واکنش به رو نمايی 

در ايران گفته است که از اين اقدام می توان نتيجه  »نسل سوم سانتريفيوژها»از 
را  »مقاصد پليدی«گيری کرد که جمهوری اسالمی در برنامه هسته ای خود 

 .دنبال می کند
اگر ايران می خواهد، جامعه بين المللی آن چه را که اين «: فيليپ کرولی گفت

کشور در باره ماهيت صلح آميز برنامه هسته ای خود می گويد باور بکند، ديگر 
اين کشور نيازی به نسل سوم سانتريفيوژها و يا سانتريفيوژ با سرعت باال 

 «.ندارد
غنی سازی اورانيوم عالوه . غنی سازی اورانيوم دارای کار بردی دوگانه است

بر کاربرد آن در توليد سوخت هسته ای، می تواند در ساخت جنگ افزارهای 
 .اتمی نيز به کار رود

به همين دليل شورای امنيت سازمان ملل متحد طی قطع نامه هايی از جمهوری 
 .اسالمی خواسته است تا غنی سازی اورانيوم را متوقف سازد
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ای آمريکا، دو کشور ايران و کره شمالی به دليل  با اين حال در راهبرد تازه هسته
ای خوانده شده،  های هسته ح آنچه که عدم پايبندی به پيمان منع گسترش سال

مستثنی هستند؛ اين بدان معناست که آمريکا به طور بالقوه حمله اتمی به اين دو 
 .کشور را در صورت حمله از سوی اين کشورها مد نظر خواهد داشت

ای،  ای اياالت متحده، روز يکشنبه آيت اهللا خامنه در واکنش به سياست تازه هسته
رهبر جمهوری اسالمی، به شدت به دولت آمريکا حمله کرد و از آن را به عنوان 

 .ای ايران از سوی آمريکا برشمرد تهديد هسته
 

 ايران در آستانه توليد بمب اتم نيست
 

رابرت گيتس، وزير دفاع اياالت متحده همچنين اظهار داشت که ايران به آستانه 
توليد بمب اتم نرسيده و شتاب برنامه اتمی تهران از آنچه که انتظار داشته، کمتر 

 .شده است
ام، و آنچناکه ارزيابی ما حکايت از آن دارد،  آنچنانکه گفته» :رابرت گيتس گفت

 «.ظرفيت اتمی شدن ندارند... هنوز ...ها ايرانی
از «وزير دفاع اياالت متحده در ادامه تصريح کرد که شتاب برنامه اتمی ايران 

کندتر شده است؛ اما آنها همچنان در همان ... ها انتظار را داشتند آنچه که ايرانی
 «.کنند مسير حرکت می

وزير دفاع اياالت متحده در پاسخ به اين پرسش که در صورت دست يافتن ايران 
به بمب اتم يا ظرفيت توليد آن، چه تهديدی از جانب اين کشور متصور است، 

اند؟ اگر  آنها تا چه اندازه پيش رفته«: خود پرسشی ديگر مطرح کرد و گفت
باشد، اما نه توليد آن، چگونه ) توليد بمب(سياست آنها رفتن به سوی آستانه 

اند؟ از اين رو اين موضوع به يک مسئله  توليد نکرده) بمب(توان گفت که آنها  می
 «.شود آزمايی بدل می  جدی راستی

رابرت گيتس در اين برنامه بار ديگر بر سياست کاخ سفيد تاکيد کرد و اظهار 
  .داشت که واشينگتن هر کاری خواهد کرد که ايران به بمب اتم دست نيابد

 

 انتشار خود را از سر گرفت  »شرق«روزنامه 
 
 
 
 
 
 

 
 :راديو فردا

پس از حدود دو سال و نيم توقيف  »شرق«در حالى که روزنامه اصالح طلب 
نگارانى که پيشتر با اين  انتشار خود را از سر گرفته است، بسيارى از روزنامه

کردند، يا در جريان رويدادهاى پس از انتخابات بازداشت  روزنامه همکارى مى
 .اند اند يا اين که کشور را ترک کرده شده

که پيش از آغاز سال جديد  »شرق«به گزارش خبرگزارى ايلنا، روزنامه 
فروردين  ٢٢خورشيدى انتشار آزمايشى خود را آغاز کرده بود، روز يکشنبه 

پس از پشت سر گذاردن بيش از دو سال و نيم توقيف انتشار سراسرى خود را از 
  .سر گرفت

 ١٣٨۶طلب که براى آخرين بار در پانزدهم مرداد ماه سال  اين روزنامه اصالح
رفع توقيف شده و اجازه انتشار  ١٣٨٨شهريور  ٢۴توقيف شده بود، در روز 

 .مجدد يافت
احمد غالمى که در دور تازه انتشار اين روزنامه سردبيرى آن را بر عهده 

گرفته، تمرکز روى مسايل فرهنگى و اجتماعى را از رويکردهاى اين روزنامه 
 .در دوره جديد اعالم کرده است

روزنامه شرق که از آن به عنوان پرتيراژ ترين روزنامه بخش خصوصى در 
شود، نخستين بار در روز دوم  ايران در دهه هشتاد خورشيدى نام برده مى

به مديرمسوولى محمد رحمانيان و سردبيرى محمد قوچانى  ١٣٨٢شهريور سال 
 .منتشر شد

نژاد به  انتشار اين روزنامه پس از آن صورت گرفت که با انتخاب محمود احمدى
طلبان خارج  عنوان شهردار تهران، مديريت روزنامه همشهرى از دست اصالح

 .شد
را براى  »همشهرى جهان«نگارانى که به همراه محمد قوچانى ضميمه  روزنامه

فر از روزنامه  کردند، با خروج محمد عطريان روزنامه همشهرى منتشر مى
 .پيوستند »شرق«همشهرى به روزنامه تازه تاسيس 

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار با اعضای شورای سردبيری 
ها و  همچنين در باره نقش رسانه »فرهنگ آشتی«طلب  روزنامه اصالح

های دينی و قانون اساسی حق نقد مسايل  آموزه«: ها در جامعه گفته است روزنامه
آشور و جامعه را به رسميت شناخته و طبيعی است اين به معنای ايجاد فضای 

 «.تهمت و افترا نيست
به ويژه پس از انتخابات رياست جمهوری خرداد ماه و سرکوب خونين 

طلب  های مستقل و اصالح معترضان به نتايج انتخابات، روند برخورد با روزنامه
های گذشته توسط  طلب در ماه های اصالح در ايران شدت گرفته و اغلب روزنامه

 .اند دولت يا قوه قضاييه توقيف شده
جمهور آمريكا را در  آقای رفسنجانی همچنين اظهارات تازه باراک اوباما، رييس

غيرمسووالنه و نامناسب شان «ای جديد اياالت متحده آمريکا  باره راهبرد هسته
 .قلمداد کرده است »رهبر يكی از بزرگترين آشورهای دنيا

ای آمريکا گفته بود، در  رييس جمهور آمريکا در تشريح راهبرد جديد هسته
صورت حمله ايران و آره شمالى، اياالت متحده آمريکا با استفاده از 

 .اى به آنها پاسخ خواهد داد افزارهای هسته جنگ
اين سخنان رييس جمهور آمريکا و نيز اظهارات وزير دفاع اياالت متحده در 

ای آمريکا با واکنش تند رهبران جمهوری اسالمی از جمله  باره راهبرد تازه هسته
دولتی شرير و غيرقابل »ای روبرو شده است که دولت آمريکا را  اهللا خامنه آيت

  .خوانده است »اعتماد
 

 گيتس و كلينتون سياست اتمي آمريكا دربرابر 
 ايران را تشريح كردند 

 
 
 
 
 

 :راديو فردا
رابرت گيتس و هيالری کلينتون، روز يکشنبه در يک مصاحبه تلويزيونی تاکيد 

های شورای امنيت از  کردند که ايران و کره شمالی به خاطر سرپيچی از قطعنامه
 .اند ای تازه اياالت متحده مستثنی شده راهبرد هسته

وزيران دفاع و خارچه اياالت متحده در مصاحبه با شبکه ان بی سی همچنين 
های اتمی را، عامل تقويت موضع  برای کاهش سالح توافق آمريکا و روسيه

 .دولت باراک اوباما برای منزوی ساختن ايران و کره شمالی برشمردند
واشينگتن در برابر  »شکيبايی«هيالری کلينتون، وزير خارجه اياالت متحده، 

المللی از تحريم ايران عنوان کرد و گفت به خاطر  ايران را عامل پشتيبانی بين
اند و از  ها باب مذاکره را بسته اين رويکرد ديگر کشورها متوجه شدند که ايرانی

 .اند ه برد اين رو به ضرورت اتخاذ يک تصميم درباره ايران پی
در اين مصاحبه تلويزيونی، از اين دو وزير باراک اوباما پرسيده شد چرا در 

 .ای آمريکا، دو کشور ايران و کره شمالی مستثنی هستند سياست تازه هسته
رابرت گيتس و هيالری کلينتون در مورد اينکه چرا ايران و کره شمالی از 

های  ای آمريکا مستثنی هستند، سرپيچی اين دو کشور از قطعنامه سياست هسته
 .اتخاذ اين تصميم برشمردند   شورای امنيت را دليل

به خاطر اينکه «: رابرت گيتس وزير دفاع آمريکا، در پاسخ به اين پرسش گفت
کنند، از اين رو در  ای را رعايت نمی های هسته آنها پيمان منع گسترش سالح

های در مورد آنها بر  همه گزينه) و(کند؛  مورد آنها چنين شرايطی صدق نمی
 «.روی ميز است

هيالری کلينتون در ادامه اظهارات رابرت گيتس گفت که اگر آمريکا هدف حمله 
 «.کند صدق نمی) در مورد آنها(چنين شرايطی «بيولوژيک قرار بگيرد، 

شرايط «شنبه، باراک اوباما اعالم کرد که اياالت متحده تنها در  روز سه
افزارهای اتمی استفاده خواهد کرد؛ بر پايه اين راهبرد تازه،  از جنگ »استثنايی

آمريکا به کشورهايی که مجهز به سالح اتمی نيستند و به پيمان منع گسترش 
های اتمی پايبند هستند، حتی اگر به آمريکا حمله شيميايی و بيولوژيک  سالح

بکنند، حمله اتمی نخواهد کرد؛ اين برای نخستين بار است که آمريکا خود را 
 .متعهد به چنين سياستی کرده است



5 

 1389فروردين  ماه    24

 به بهداري زندان اوين منتقل شدابوالفضل عابديني 
 
 
 
 
 

 :خبرگزاری هرانا 
ابوالفضل عابدينی، فعال حقوق بشر و از اعضای سابق مجموعه فعاالن حقوق 

سال زندان محکوم شده است به بهداری زندان  11بشر در ايران که به تازگی به 
 .اوين منتقل شد

از همان ساعات اوليه   اين فعال حقوق بشر بنا بر اطالع گزارشگران هرانا، 
الف زندان اوين به شدت مورد ضرب و شتم نيروهای امنيتی قرار  2ورود به بند 

گرفته و بعد از چند ساعت مقاومت در برابر شکنجه های فيزيکی و به 
و تاب نياوردن در مقابل " افتادگی دريچه ميترال"عارضه شديد قلبی   دليل

 .ضربات شديد جسمی راهی درمانگاه زندان اوين شد
ابوالفضل عابدينی که پيشتر در اعتراضات مردمی پس از انتخابات رياست 

جمهوری در اهواز بازداشت شده بود پس از سپری کردن ايام بازداشت خود در 
 11از زندان سپيدار اهواز با قيد وثيقه ازاد و مجددا در تاريخ  05/08/88تاريخ 
و در سناريو سازی دستگاه امنيتی برای فعاالن حقوق بشرخاصه  88اسفند 

همکاران و مسئولين سابق مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران توسط نيروهای 
 .امنيتی سپاه بامحاصره محل سکونت و با ضرب و شتم شديد بازداشت شد

عابدينی در ايام بازداشت اوليه در بازداشتگاه امنيتی اهواز بارها توسط مامورين 
امنيتی به وسيله کابل و تسمه کولر ابی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و 

 .ضعف جسمی وی پس از ازادی به دليل شکنجه جسمی کامال مشهود بود
الزم به ذکر است هفته گذشته شعبه يکم دادگاه انقالب اهواز اين فعال حقوق بشر  

 .سال زندان محکوم کرد 11را به 
 

 اعالم احكام دادگاه تجديد نظر 
 محسن صفايي فراهاني و علي تاجر نيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :خبرگزاری هرانا
دادگاه تجديدنظر استان تهران، محسن صفايی فراهانی را به پنج سال  54شعبه 

حبس تعزيری محکوم و محکوميت علی تاجرنيا را به يک سال حبس تعزيری 
 . کاهش داد

به گزارش پايگاه اطالع رسانی دادسرای عمومی و انقالب تهران، پيش از اين 
دادگاه انقالب اسالمی تهران محسن صفايی فراهانی را به استناد مواد  15شعبه 
 .کرده بود سال حبس تعزيری محکوم 6قانون مجازات اسالمی به  500و  610

دادگاه تجديدنظر همچنين محکوميت علی تاجرنيا را به يک سال حبس تعزيری 
 .کاهش داد

سال حبس تعزيری و  6دادگاه انقالب اسالمی تهران پيشتر متهم را به  26شعبه 
 .ضربه شالق محکوم کرده بود 74تحمل 

بر اساس اين گزارش، پرونده اتهامی علی مليحی و کوهيار گودرزی نيز با 
 .صدور کيفرخواست به دادگاه ارسال شد

 

 
هاى  اى که روزنامه طلبانه خود در دوره با رويکرد اصالح »شرق»روزنامه 
درپى رو به افول نهاده بودند، به سرعت مورد  هاى پى طلب به دليل توقيف اصالح

 .توجه خوانندگان قرار گرفته و به تدريج شمارگان آن افزايش يافت
، يک بار ١٣٨۶پيش از آخرين توقيف آن در مرداد ماه سال  »شرق»روزنامه 

نيز طعم توقيف  ١٣٨۵و بار ديگر در شهريور ماه سال  ١٣٨٢در اسفند ماه سال 
 .را چشيده بود

رفع توقيف شد  ١٣٨۵اسفند  ٢٠اين روزنامه پس از هشت ماه توقيف در تاريخ 
يک بار ديگر انتشار خود را از سر  ١٣٨۶ارديبهشت  ٢۴و از روز دوشنبه 

گرفت که در اين دوره محمد قوچانى، سردبير و محمد عطريانفر، رييس شوراى 
سياست گذارى روزنامه از آن جدا شده و به همراه بخشى از تحريريه روزنامه 

به مدير مسئولى غالمحسين  »ميهن هم«به روزنامه رفع توقيف شده  »شرق«
 .کرباسچى رفتند

در حالى انتشار دوباره خود را از سر گرفته است که بسيارى  »شرق»روزنامه 
کردند، در  هاى گذشته با اين روزنامه همکارى مى نگارانى که در سال از روزنامه

جريان رويدادهاى پس از انتخابات رياست جمهورى در ايران بازداشت شدند که 
شمارى از آنها مانند بدرالسادات مفيدى و احمد زيدآبادى همچنان در زندان به سر 

 .برند مى
هاى  نگاران شاغل در اين روزنامه در سال همچنين شمار زيادى از روزنامه

 .اند گذشته و به ويژه پس از انتخابات رياست جمهورى کشور را ترک کرده
 ١۶شنبه در  که پس از حدود دو سال و نيم توقيف روز يک »شرق«روزنامه 

ها آمده است، تيتر  فروشى تومان به روى دکه روزنامه ۵٠٠صفحه و با قيمت 
يک خود را به موضوع کشته شدن رييس جمهور لهستان در سانحه هوايى 

 :نگاهى به پيشينه هواپيماهاى روسى در ايران نوشته است اختصاص داده و با نيم
  «.توپولوف رييس جمهور لهستان را هم کشت»
 
 

 ناچيز است  89حداقل مزد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :سايت سنديکا
،آارگران در سال جديد بيش از هر زمان  به گفته ترابيان با حداقل مزد تعيين شده
 .ديگري طعم فقرو نداري راخواهند چشيد

 
هاي واقعي  آارگري، شوراي عالي آار بدون توجه به هزينه اعتقاد يك فعال به 

  .زندگي حداقل دستمزدآارگران را تعيين آرد
: وگو با ايلنا افزود آارگران شرآت واحد درگفت سعيدترابيان از اعضاي سنديكاي

آارگران  هزار تومان به هيچ وجه پاسخگوي نيازهاي 303رقم  89در سال 
  .نيست

 2اين فعال آارگري باد يادآوري اينكه تورم ناشي از افزايش دستمزدها حداقل 
آرده است  بيني آارگروه تحول اقتصادي پيش: آرد برابر رشد مزد است، تصريح

شود و اين درحالي  درصد به نرخ تورم اضافه مي 37ها  آه با هدفمند آردن يارانه
درصد افزايش داده  15را تنها  89هاي سال  است آه شوراي عالي آار دستمزد

  .است
،آارگران در سال جديد بيش از هر زمان  به گفته ترابيان با حداقل مزد تعيين شده
  .ديگري طعم فقرو نداري راخواهند چشيد

به تبعات  89شوراي عالي آار بايددر مصوبه مزد سال : گفت آارگري اين فعال
  آرد تورمي نيز توجه مي
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 اعتراف گيري برمبناي فشار، 
 فاقد وجاهت حقوقي وانساني است 

اطالعيه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در مورد اعمال 
 فشار بر کاوه قاسمی کرمانشاهی

 :اخبار روز
دردومين مالقات حضوری خانواده کاوه قاسمی کرمانشاهی باوی درمحل 

ی اطالعات کرمانشاه، اين عضوشورای عالی سازمان حقوق ¬بازداشتگاه اداره
بشر، ازفشارهای وارده برخود برای اعتراف مبنی برجاسوسی کردن به نفع 

 . بيگانگان خبرداده است
مضاف براين که دراين ديدار ، اين فعال حقوق بشربه لحاظ جسمی وروحی 

 . درشرايط بسيارنامناسبی بوده است
سازمان دفاع ازحقوق بشرکردستان، فشارها وتهديدهای اعمال شده براعضاء 

خودراکه درچندسال اخيرشدت گرفته است راناشی ازتاثيرگذاری وفعاليت های 
جدی حقوق بشری درراستای نهادينه کردن وترويج فرهنگ حقوق بشرميداند 

ی فعاليت های اين سازمان واعضاءآن به ويژه دوست ¬واعالم ميداردکليه
دربندمان ، کاوه قاسمی کرمانشاهی کامال درچهارچوب قانونی وحقوق بشری 

ی جامعه ¬اعالميه ٩و  ۵بوده واعتراف گيری برمبنای فشاربرخالف مفاد بند 
حقوق ملت درقانون اساسی جمهوری اسالمی  ٣٢و  ٢٣حقوق بشرونيزاصول 

 . می باشد
سازمان حقوق بشرکردستان ضمن اعالم نگرانی جدی نسبت به وضعيت سالمتی 
کاوه قاسمی کرمانشاهی ازمسووالن قضايی ميخواهدکه مقدمات آزادی اين فعال 

 . حقوق بشررافراهم نمايند
 

 سازمان حقوق بشرکردستان 
 ١٣٨٩/١١/۴/٢٠١٠/فروردين/٢٣

امضاي محمدعلي وليان رسيد و  وكالت نامه در زندان اوين به
 پرونده به دادگاه تجديد نظر ارجاع شد

 

 

 

 
وکالت نامه در زندان اوين به امضای : وکيل مدافع محمدعلی وليان اعالم کرد

 .موکلم رسيد
در مالقاتی که به : محمود عليزاده طباطبايی با بيان اين مطلب، اظهار کرد: رهانا

در زندان اوين داشتيم،  همراه دکتر شيری ديگر وکيل پرونده با محمدعلی وليان
 .وکالت نامه به امضای موکل رسيد

که هنوز پرونده موکلش را مطالعه نکرده  وگو با ايسنا، با بيان اين وی در گفت
دادگاه تجديدنظر ارجاع شده  ٣۶پرونده محمدعلی وليان به شعبه : است، گفت

است و انتظار داريم با توجه به اهميت موضوع، شعبه مذکور رسيدگی را با 
 .حضور متهم و وکالی وی انجام دهد

دادگاه انقالب تهران به اعدام  ١۵محمدعلی وليان به اتهام محاربه از سوی شعبه 
 .محکوم شده بود

 اعتصاب غذاي هفده تن از زندانيان سياسي در زندان اروميه 
 

هفده تن از زندانيان سياسی محبوس در زندان مرکزی  –خبرگزاری هرانا 
اروميه در اعتراض به توزيع مواد مخدر در اين زندان دست به اعتصاب غذا 

 .زدند
بنا بر اطالع گزارشگران هرانا، هفده تن از زندانيان سياسی محبوس در زندان 

مرکزی اروميه در اعتراض به پخش و توزيع آزاد مواد مخدر در اين زندان 
دست به اعتصاب غذا زدند و در پی اين اعتصاب غذا کليه افراد به سلولهای 

 .انفرادی اين زندان منتقل شدند
از اسامی اعتصاب کنندگان خبری دست نيست و گفته می شوند برخی از 

نيز در روز های آينده به  ۴و  ٣، ٢، ١زندانيان عادی محبوس در بند های 
 .معترضين خواهند پيوست

 شود جهاددانشگاهي، نظامي مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :نيوز پارلمان
های گسترده برای تغيير رئيس جهاددانشگاهی از  در ادامه فشارها و رايزنی

ها پيش، خبرها حاکی از تغيير ساختار و مديران جهاددانشگاهی در آينده  ماه
 .نزديک و جايگزين کردن افراد نظامی با مديران فعلی است
)ره(به گزارش پايگاه خبرنگار پايگاه خبری فراکسيون خط امام

ای برای انتصاب يکی از  ها و فشارهای گسترده ، رايزنی»نيوز پارلمان«مجلس
فرماندهان سپاه که البته سابقه تدريس در دانشگاه هم در کارنامه خود دارد به 

 .عنوان رئيس جهاددانشگاهی در جريان است
بر اساس اخبار دريافتی، جهاددانشگاهی با توجه به جايگاه باال در بين 

ای  دانشگاهيان و گستردگی آن برای تغيير کارکرد و ساختار مورد توجه عده
قرار گرفته تا از اين عنوان و ساختار در راستای اهداف بسيج و سپاه در دانشگاه 

 .استفاده کنند
ای در  اين افراد در تالش هستند تا بعد از انتصاب اين فرد، تغييرات گسترده

جهاددانشگاهی داده و مديران اين نهادعلمی و انقالبی را از افراد دارای سابقه 
 .نظامی قرار داده تا اين نهاد بتواند در جهت اهداف ترسيم شده حرکت کند

 

 پيام هنگامه شهيدي در مالقات حضوري  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -خبرگزاری هرانا 

هنگامه شهيدی در مالقات حضوری که با مادرش داشت، از زندان اوين پيغام 
داده است که علی رغم روند غير قانونی بازداشت، باز جويی ها و همچنين تاييد 
محکوميت سنگين توسط دادگاه تجديد نظر، به آنچه که برايش به عنوان مجازات 

سال دوران محکوميت،  6تعيين شده است احترام می گذارد و خود را برای 
سال حبس در بازداشتگاه  6مطابق تهديدات بازجويان وزارت اطالعات مبنی بر 

، بدون حق مالقات حضوری و حتی يک روز مرخصی و همچنين اين 209
تهديد که جلوی عفو مشروط وی را در کميته عفو وزارت اطالعات خواهند 

سال محکوميت خود را به طور کامل 6گرفت و وی بايد بدون کم و کاست 
 .بگذراند، آماده کرده است

به گفته : به گزارش روزآنالين، آزاده شهيدی، خواهر هنگامه شهيدی افزود
 .مادرم، روحيه هنگامه بسيار خوب بوده است

امتحان اسارت را خيلی "به گفته خواهر هنگامه شهيدی، اين روزنامه نگار، 
زندان مدرسه يوسف است که "دانسته و گفته " سخت تر از شهادت و جانبازی

 ".هرکس که چرايی زندگی رايافته است با چگونگی آن نيز خواهد ساخت
شايان ذکر است که مادر هنگامه شهيدی، روز پنج شنبه موفق شد با اين روزنامه 

 .نگار به صورت حضوری مالقات کند
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تنها برای اقليت های قومی و نژادی که برای هر گروه مطرود ديگری ، به ويژه 
در شرايط فقر فرهنگی که از تبعات فقر اقتصادی است ، زمينه ساز بروز تنش 

به جای توسل به نگاه امنيتی ،   چرا برای يک بار هم که شده ، . و نا آرامی است
با پرداختن به درد مردم اين سرزمين ، که مطالبات خود را از زبان فرزندانشان 

به گوش می رسانند ، مسأله را يک بار و برای هميشه حل نکنيم؟ با اين وجود 
يعنی زمانی که فرزند يا پدری از همين ديار . مسأله به همين جا ختم نمی شود 

، يعنی سير کردن شکمی يا   برای کسب اوليه ترين حقوق مادی يا معنوی خود
اقدام کند ، باز هم به يمن همان نگاه امنيتی   نوشتن نامه ای در تظلم خواهی

آيا برای   .، سخت ترين برخوردها و مجازات ها در انتظارش هستند   مألوف
راه   دارد ”حکم تير“ مبارزه با پديده ی قاچاق کاال که گاه مجازاتی مساوی با

آيا در شرايط تأمين اوليه ی مالی هيچ جوانی . متمدنانه ی ديگری وجود ندارد
حاضر است به خاطر چند قواره پارچه يا يک جعبه چای جان خود را به خطر 

 اندازد؟
نگاه امنيتی در مورد زندانيان   در امتداد چنين سياست های دوگانه محوری ، اين

آيا حتی  .سياسی و مدنی کرد ، اما اين بار به شکل مضاعفی به چشم می خورد
در درون زندان و در دايره ی مجازات نيز کردها بايد با انگ اقليت قومی همان 

انزوا و طرد شدگی را با خود همراه کنند؟ آيا مگر تفاوتی است   احساس شوم
حقوق مصوب قانونی ، مانند   از بسياری  ميان زندانی کرد و غير کرد که عمدتًا

حق داشتن وکيل ، مرخصی ، تخفيف مجازات ، عفو يا آزادی بی بهره هستند 
چرا با وجود در پيش گرفتن نوعی تساهل نسبی در مورد زندانيان سياسی   ؟

تهران و برخی ديگر کالن شهرها و آزادی بسياری از آنان ، که مايه ی بسی 
، برخورد سخت گيرانه با زندانيان   تسريع و تدوام يابد  مسرت بوده و ای کاش

کرد همچنان ادامه داشته و به جای تالش جهت حل مشکالتشان هنوز سياست 
متأسفانه برخی با دستاويز قرار . باشد  کلی در جهت سرکوب يا اعدام آنان می

اصرار خود بر ابقای نگاه   دادن موقعيت جغرافيايی اين استان سعی دارند
فشار بر زندانيان سياسی و   به سرکوب و  اشان را توجيه کرده و همچنان  امنيتی
يا اعدام گاه و بی گاه آنان ، که بعضًا بيش از آنکه متحمل جزای خود   مدنی ،

باشند ، به گونه ای غير رسمی وجه المصاحه يا گروگان تلقی می شوند ، 
و عمًالسبب   آيا اين نگاه امنيتی که برخی مصرانه بر آن پا می فشارند. بپردازند

 واگرايی و نارضايتی جوانان کرد شده ، تا چه زمانی بايد ادامه يابد ؟
آيا برای کردهای مظلوم که عقالنی ترين و منطقی ترين شيوه ، يعنی زندگی 

را جهت حل مشکالت خود برگزيده اند ، نگاه   مسالمت آميز و نفی خشونت ،
بيشتر اين تفکر نيست که   امنيتی حاکم بر کرد و کردستان درصدد القاء و رواج

کردها و مطالباتشان را از ايران و ايرانی تفکيک کرده و بايد با آنان همچون 
اميدوام چنين نباشد ، چرا که در غير اينصورت   اتباع غير ايرانی برخورد شود؟

 .متأسفانه ماحصل آن خشونت هايی است که هيچ عقل سليمی آن را برنمی تابد
اميدوارم با کنار نهادن برخورد دوگانه ميان زندانی کرد و غير کرد و تسری 
امتيازات و حقوق به تمام زندانيان گامی هر چند کوچک ، اما ضروری جهت 

 .تقليل مشکالت اين منطقه و دلجويی از مردم آن برداشته شود
ای کاش قصه ی کرد ديگر قصه ی آن زنی نباشد که سهمش از شوهر فقط 

 .…ناسزای هرروزه و
 فرزاد کمانگر

 ٢١/١/٨٩زندان اوين 
 رهانا: منبع

 
 
  
 

 ؛ ...ما همه مردمانيم 
 فرزاد کمانگر از درون زندان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فررزاد کمانگر، زندانی سياسی محکوم به اعدام
کرد و يا نفی نا برابری های حاکم   هدف از نوشتن اين مطلب جدا کردن مسئله

 بر بلوچ ، ترک، فارس و عرب نيست
در يک همزاد پنداری می توان خود را يک اقلييت قومی، مذهبی يا دينی فرض 

 کرد و درد های هم ديگر را بهتر شناخت
 …ما هم مردمانيم

ناسزای هرروزه و   فقط  قصه ی کرد قصه ی آن زنی است که سهمش از شوهر
و نه   وقتی از شوهر پرسيدند تو که نه خرجش را می دهی.چوب و ترکه بود

هيچ محبتی به او داری ، پس ديگر اين کتک زدن هر روزه و تحقير مستمر او 
دارد ، مرد پاسخ داد اگر غير از اين کنم از کجا بدانند من   چه دليلی

اما حکايت ما؛ نگاهی واقع بينانه به کرد و کردستان در ادبيات .همسراويم 
تداعی گرکلماتی چون تجزيه   متداول سياسی حاکميت ايران ، متأسفانه همواره

دو واژه مهمان   تو گويی که اين. امنيتی است) منطقه ای ( و   طلب ، ضد انقالب
محروميت از بسياری   .ناخوانده ای هستند و با کليت اين سرزمين قرابتی ندارند

از حقوق اوليه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و توسعه نيافتگی ديرينه ی اين 
فقر ، بيکاری و سرخوردگی برای مردم زحمت کش آن   استان که حاصلی جز

برخی نارضايتی ها در اين استان شده   نداشته ، زمينه ساز شکل گيری
عليرغم اينکه کردهای ميهن دوست و مهربان همواره زندگی مسالمت   .است

و جز مطالبات مسلم خود چيز ديگری نخواسته اند ،   آميز در ايران را برگزيده
متأسفانه در راستای نگاه بدبينانه و پيش داوری های متداول ، عمومًا پاسخ اين 

 .داده شده است  مطالبات قانونی با ازدياد زندانيان سياسی و مدنی ، تبعيد و اعدام
تکثر  . وجود اقليت های قومی و نژادی در تاريخ ايران يا دنيا امرتازه ای نيست

برای آن   قومی ، نژادی و فرهنگی يک جامعه می تواند همچون تيغ دو لبه ای
به اين معنا که در شرايط توسعه يافتگی و وجود مناسبات . جامعه عمل کند

اجتماعی عادالنه و مساوات گرايانه ، همزيستی اقوام و نژادهای گوناگون نه تنها 
آن جامعه از سويی و باال   مسأله آفرين نيست بلکه می تواند به غنای فرهنگی

افراد آن از سوی   بردن ظرفيت تحمل و کاهش تعصبات فرهنگی و کوته نگری
امروزه به ويژه که در عصر جهانی شدن سايه ی يکنواختی .ديگر کمک کند

کسالت آور فرهنگی، تهديدی برای بسياری از جوامع است ، وجود اين تکثر و 
در عين حال در . تنوع فرهنگی موهبتی است که بايد به خوبی آن را پاس داشت 

شرايطی که مديريت جامعه توجه کافی به نيازها و حقوق مشروع اين اقليت ها 
شايد . بود  خواه ناخواه بايد منتظر پيامدهای پردامنه چنين امری  نداشته باشد ،

يکی از ابتدايی ترين حقوقی که هر ايرانی ، اعم از کرد و غير کرد ، خود را به 
حقی که در تقابل با . است“ شهروندی”آن محق می داند ، برخورداری از حق 

انزوا و طرد شدگی دو حسی هستند که تحت تأثير . انزوا و طرد شدگی قرار دارد
شرايط عينی ، يعنی تحت تأثير واقعيت های ملموس و روزمره ی زندگی ، تحت 
تأثير فقر و سو سوی چشم کودکی از گرسنگی ، تحت تأثير نگاه شرمناک پدر از 

و سفره ی خالی اش و تحت تأثير گونه های رنگ پريده و چهره ی فقر   جيب
مرکز محور ”نگاه   خالصه آنکه انزوا تحت تأثير  .زده ی مادر شکل می گيرند

با نگاه فرادست به فرودست مسائل و نيازها ی کرد   شکل می گيرد که“ ی
بی شک حس طرد ، انزوا و . می کند  را از مرکز نشين، مجزا  )حاشيه نشين(

از خود بيگانگی در شرايط توسعه نيافتگی و سؤ مديريت به اقليت های قومی 
محدود نمی شود ، بلکه به فراخور موقعيت و جايگاه افراد در جامعه ،کم و بيش 

با اين وجود به دليل نابرابری های عميق .همه را به خود مبتال می کند
 حس انزوا نه . اين حس ، ميان اقليت ها عميق تر و گسترده تر است  ساختاری



بودند، حکم اعدام برايش صادر شده بود و خانم صدر و همکارانش توانسته بودند 
 «.خانم صدر به ديدن اين دختر رفت و ما با او رفتيم. حکم را تغيير دهند

 
آقای کاظمی ضمن توضيح اينکه چگونه در جريان ساخت اين فيلم ديگر 

همکاران خانم شادی صدر نيز در فيلم حضور يافتند، از علل توجه سازمان های 
کاری که اينها انجام می دادند و «: حقوق بشر جهانی به خانم صدر می گويد

اميدوارم بازهم فرصت پيدا کنند و انجام دهند، کار بسيار مهمی بود و بعضی ها 
از می پرسند برای چه اين موضوع برايت جالب بود و چرا رفتی دنبال اين 

من می گويم کاری که اينها انجام می دهند، منافع مردها را هم در خود . موضوع
. به خاطر اينکه سرنوشت ايران و آينده ايران به اين حرکت ها وابسته است. دارد

به خاطر همين دولت آمريکا جايزه زنان شجاع جهان را به خانم صدر داده، 
دولت هلند جايزه الله حقوق بشر را به او داد و اين جوايز ديگر که اشاره 

 «.کرديد
 

محمدرضا کاظمی در پاسخ به اين پرسش که فيلم تا چه حد توانست فيلم موفقی 
در . ما در جشنواره فيلم برلين توانستيم جايزه ای بگيريم«: باشد، می گويد

جشنواره های مختلف مانند جشنواره فيلم مستند در آمستردام، جشنواره حقوق 
بشر در مونترآل کانادا و همينطور در چک در شورای حقوق بشر فيلم ما نمايش 

به هر صورت اگر هم همه جا جايزه نبوده، همين که مردم می بينند و . داده شده
 «.استقبال می کنند، همين خوب است

 
در واقع اين جايزه بايد به کمپين قانون : شادی صدر در وبالگ خود نوشته است

بی سنگسار داده می شد که من جزوی از آن بودم و اگر روزی موزه جنبش 
زنان درست شود، جايزه بايد به بخش مربوط به کمپين قانون بی سنگسار منتقل 

وی در وبالگش آورده است که می خواهد اين جايزه پنج هزار يورويی را . شود
به شخص يا گروهی هديه کند که در يک پروژه بصری گوشه ای از درد و «

رنج زنان ايران را در يکی از تاريک ترين دوران ها از نظر نقض حقوق بشر 
او با اشاره به اينکه خاطرات اين نسل از زنان  ».مستند کند ۶٧تا  ۵٧يعنی دهه 

ايران هيچگاه بازگو نشده است، ابراز اميدواری کرده است که اين جايزه بتواند 
 .شروعی برای نوشتن بخشی از تاريخ زنان باشد

 

  !همه را مي گيريم
 

 عوامل مهاجم به مسجد لوالگر و پايگاه بسيج شناسايی شده اند : مقامات امنيتی
 
 : اخبار روز 

همزمان با نزديک شدن روزهايی که احتمال بروز اعتراضات دوباره مردمی 
 . وجود دارد، نهادهای امنيتی تهديدهای تازه ای را عليه مخالفين آغاز کرده اند

تمامی ليدرها و عوامل «: به گزارش شبکه ايران، نهادهای امنيتی اعالم کرده اند
اغتشاش در مناسبات يکسال گذشته شناسايی و طی هفته های آتی دستگير خواهند 

  ».شد
بنابر اين گزارش با اشاره به تالش جريان مخالف برای ايجاد موج جديدی از 

، »خرداد ٢٢تالش های آشوب طلبانه خود به بهانه مناسبت های مختلف بويژه «
معترضين را شناسايی کرده اند و  »ليدرها و محرکان«مقامات امنيتی گفته اند که 

 . آن ها را به طودی دستگير خواهند کرد
براساس اطالعات و اخبار مستند بدست آمده، جريان فتنه : اين گزارش می گويد

تالش دارد که به بهانه مناسبت های مختلف موج جديدی از آشوب و اختالل در 
امور و زندگی مردم را کليد بزند، در همين راستا با تالش های صورت گرفته 

نهادهای مربوطه طی يک ساله گذشته تمامی ليدرها و عوامل اغتشاش در 
 . مناسبات يکسال گذشته شناسايی و طی هفته های آتی دستگير خواهند شد

اين منبع از شناسايی عوامل باقيمانده حمله به پايگاه بسيج، مسجد لوالگر، 
اين افراد که تاکنون پنهان شده بودند و : خبر داد و گفت... خرداد و ٣٠معترضين 

برخی ديگر نيز تحرکاتشان رصد می شده با همکاری برخی ديگر از افرادی که 
آزاد شده و در پی فتنه گری مجدد هستند، بزودی دستگير شده و برنامه ها و 

 . اسناد فتنه انگيزی آنان به اطالع ملت ايران خواهد رسيد
 

 شادي صدر؛ اين بار برنده پروانه طاليي
 توسط رويا کريمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
بعد از الله طاليی حقوق بشر هلند، اين بار نوبت به پروانه طاليی است که بر 

شادی صدر حقوقدان و فعال حقوق بشر ايرانی است که . دوش شادی صدر بنشيند
وی که پس . کسب می کند ٢٠١٠ -٢٠٠٩چهارمين جايزه خود را در سال های 

روز بازداشت در روزهای پس از انتخابات رياست جمهوری اکنون  ١١از تحمل 
در آلمان زندگی می کند، جايزه پنج هزار يورويی پروانه طاليی را به دليل 

دريافت  »زنان در کفن«نمايش اميدبخش ترين و باابهت ترين فعاليت در فيلم 
 .کرده است

 
فيلم مستند ساخته مشترک محمدرضا کاظمی و فريد حائری نژاد  »زنان در کفن»

اين مستند تالش های چند فعال حقوق زنان در تهران و به ويژه شادی . است
شادی صدر از . صدر را در کمپين قانون بی سنگسار را به تصوير کشيده است

برای لغو  ١٣٨۵اين کمپين از سال . موسسان قانون بی سنگسار در ايران است
قانون سنگسار و دفاع از متهمان به سنگسار تالش می کرد که البته فعاليت های 

 .آن در سال های گذشته توسط جمهوری اسالمی ايران ممنوع شد
 

اين «: محمدرضا کاظمی، يکی از دو کارگردان اين فيلم به راديو فردا می گويد
فيلم در مورد سازمان غيردولتی به نام راهی است که خانم صدر و همکارانشان 

چند سال پيش در دوره آقای خاتمی توانسته بودند مجوز . تاسيس کرده بودند
فعاليت شان هم روی مبارزه با قوانين زن ستيز و تبعيض آميز در ايران . بگيرند

بود و مشخصًا سعی می کردند زن هايی که در ايران که در دادگاه به اعدام و 
بخصوص سنگسار محکوم شده بودند، را نجات بدهند و در کنار آن سعی می 

کردند اعتراض کنند اصًال به وجود چنين قانونی مثل قانون سنگسار و سعی می 
کردند با کمپين های عمومی توجه را جلب کنند به اين موضوع، به اين اميد که 

 «.شايد اين قوانين تغيير کند
 

 نقش خانم صدر در اين فيلم مستند چه بود؟
 

من چند هفته خانم صدر را همراهی کردم در موسسه اش و : محمد رضا کاظمی
حتی در زندگی خصوصی اش در خانه اش با همسر و بچه اش و افرادی که 

موضوع فيلم . سعی می کرد به آنها کمک کند، با همکارانش و جلساتی که داشتند
نگاهی است به بخشی از فعاليت سازمان غيردولتی و اين زنهايی که آنجا کار می 

 .کنند
 

آقای کاظمی پس از شرح اينکه زندگی شادی صدر در زمان ساخت اين فيلم 
زندگی خيلی فعالی بود و اينکه با تالش های فراوان کوشش داشت زنهايی را که 

در اين فيلم خانمی را داريم که «: به اعدام محکوم شده بودند نجات دهند، می گويد
در شيراز حکم سنگسار برايش صادر شده بود و يک سال در زندان گذرانده بود، 

که دعوت شده بود از سوی سازمان راهی و آمده بود تهران، خانم صدر با او 
ديدار می کند و او از دغدغه ها و نگرانی هايش و از اينکه تمام زندگی اش 

بخشی از فيلم . متالشی شده است، و چه کابوسی داشته در زندان، صحبت می کند
 درباره دختری است به نام ليال که به خاطر اينکه برادرانش به او تجاوز کرده 
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 مقاالت و مصاحبه ها

 .حاصل از هدفمند کردن يارانه هاست دارد
اليحه هدفمند کردن يارانه ها دولت را ملزم می کند که درآمد حاصل از  ١٣ماده 

حذف يارانه ها را در چارچوب بودجه سنواتی خرج کند و ساليانه برای آن 
برنامه ريزی نمايد، که همين موضوع باعث شد رئيس جمهور راه خود را به 

 .سمت بهارستان کشانده و شخصا مسئله را رفع و رجوع کند
احمدی نژاد با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسالمی، به تشريح ديدگاه 
قوه مجريه در باره نحوه رسيدگی نمايندگان مجلس به اليحه هدفمندکردن يارانه 

ها پرداخت و طی آن تصريح کرد که اگر اين اليحه با قانون بودجه ساالنه پيوند 
 .داده شود، اجرای آن در عمل غيرممکن خواهد بود

وی پس از آنکه خارج از نوبت مجلس پشت تريبون رفت خطاب به نمايندگان 
به شما می گويم اگر اين بودجه ساالنه بند بشود، دولت زير بار اين : گفت

ما در دولت تصميم گرفتيم و من يادداشت دولت را به رييس . مسووليت نمی رود
اگر اين طرح به بودجه ساالنه بند بشود ما اليحه را پس . محترم مجلس خواهم داد

شما که نمی خواهيد مردم را به مشکل . چرا که اين کار نشدنی است; می گيريم
 بيندازيد؟

اما دولت در مقابل مصوبه مجلس معتقد بود، بايد برای درآمد حاصل از هدفمند 
کردن يارانه ها صندوقی تشکيل داد و تمام وجوهات را در آن ريخت تا دولت در 

اين . مواقع ضروری بتواند از اين صندوق برداشت نمايد و مشکالت را حل کند
 .در حالی است که مجلس مخالف اين رويه است

مهمترين موردی که منجر به اخطار قانون اساسی در صحن علنی مجلس برای 
 ۵٣اصل . قانون اساسی بود ۵۴و  ۵٣تشکيل صندوق شد مغايرت آن با اصل 

قانون اساسی می گويد که کليه دريافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل 
می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون    متمرکز
از سوی ديگر مجلس پرداخت به خانوارهای آسيب پذير بر . می گيرد   انجام

اساس دهک ها را لغو کرده بود و تشخيص خانوارهای آسيب پذير را در اختيار 
در . دولت قرار داده و به گونه ای دست دولت را در اين مورد باز گذاشته است
اين بين برخی از نمايندگان مجلس برای پايان دادن به اين موضوع پيشنهاد 

 .را دادند ١٢تاسيس سازمانی به نام سازمان ماده 
طرفداران دولت معتقد بودند که پيشنهاد تصويب شده کميسيون ويژه بخشی از 

نظرات دولت را تامين کرده اما به شکل صددرصد نياز دولت را تامين نمی کند، 
مرتبط نموده که  ١٢و مصوبه کنونی نيز همچنان پرداخت به سازمان را به ماده 
 .به معنای مرتبط نمودن اليحه يارانه ها با بودجه سنواتی است

به نظر می رسد آنچه از سوی حاميان دولت به عنوان عامل نارضايتی از 
است که  ١۵مصوبه کميسيون ويژه معرفی شده بود، احتماال آن قسمت از ماده 

اين قانون در  ١٢بودجه سازمان هدفمند سازی يارانه ها با لحاظ ماده : می گويد
بودجه کل کشور تصويب می گردد و سقف آن صرفا با پيشنهاد دولت و تصويب 

هزار  ۴٠اما مشکل اصلی از آنجا شروع شد که در آمد . مجلس قابل تغيير است
با اعالم کاهش . ميليارد تومانی دولت از محل حذف يارانه ها به نصف تقليل يافت

 .اين مبلغ دولت باز مخالفت خود را با اين مصوبه اعالم کرد
تصويب اين مصوبه بيشتر تحت تاثير گزارش مرکز پژوهش های مجلس بود، 

در صورت اجرای قانون يارانه ها به سبک : در بخشی از اين گزارش آمده است
) دولت ٨٩هزار ميليارد تومانی برای سال  ۴٠با درآمد (مورد انتظار دولت 

انتشار اين گزارش از . درصد به تورم موجود کشور اضافه خواهد شد ۶٨حدود 
سوی مرکز پژوهش های مجلس موجب دلخوری برخی از دولتمردان شده و 

 .باعث شد تا آنها اين مصوبه را بيش از آنکه اقتصادی بدانند، سياسی قلمداد کنند
البته برخی مقامات اقتصادی دولت می گويند مبنای کارشناسی مراکزی نظير 

مرکز پژوهش های مجلس درست نيست و چنين مراکزی بر اساس فرمول هايی 
 .درصد می رسند که دولت اين فرمول ها را قبول ندارد ١٠٠به تورم نزديک 

انتقادها و موضع گيری های مقامات دولتی عليه گزارش های کارشناسی مرکز 
پژو هش های مجلس شورای اسالمی در حالی مطرح شد که اين گزارش ها 
حاصل تحليل ها و بررسی های کارشناسی بوده و رياست آن را دکتر احمد 

اما انتقادی که در اين . توکلی که خود از طيف اصولگرايی است، بر عهده دارد
زمينه به دولت بر می گردد اين است که معموال در اجرای جراحی های مهم 
اقتصادی دستيابی به اجماع بين تيم های کارشناسی اقتصادی اعم از دولت، 

مجلس و استادان اقتصادی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ضرورتی انکارناپذير 
است به نحوی که اگر اين اجماع حاصل نشد دولت از اجرايی کردن چنين طرح 

هايی خودداری کند و طرح اقتصادی خود را به نحوی صيقل دهد که سرانجام 
اجماع نسبی را بين مراکز رسمی و دانشگاهی درباره اجرايی شدن طرحش به 

اما تعدادی از نمايندگان مجلس با ديدگاه دولت موافق نبوده، تحليل . وجود آورد
های دولت را خوش بينانه و غير واقعی می دانند که در پاره ای موارد نظير پيش 
 .بينی آثار تورمی اجرای اين قانون هم خطای تحليل نزد دولتمردان مشهود است

 طنز يا تراژدی 
 بازخواني رويارويي مجلس و دولت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :اخبار روز
که مهمترين آن کاهش (تصويب اليحه هدفمند کردن يارانه ها با ايجاد تغييرات • 

و دفاع قاطع الريجانی از ) هزار ميليارد تومانی دولت به نصف بود ۴٠درآمد 
مصوبه مجلس در مقابل فشار دولت برای تغيير دوباره آن، اين روزها دوباره 

به نظر می رسد اين بار کمی . الريجانی را هدف انتقادات دولتی ها کرده است
چرا که دولت می خواهد اين اليحه را با ; موضوع جدی تر از بارهای قبل باشد

 ! ...اقتدار اجرا کند
علی الريجانی اگرچه هيچگاه : محمدحسين روان بخش -روزنامه مردم ساالری 

در قامت يک منتقد تمام قد در مقابل دولت احمدی نژاد قرار نگرفته اما از نظر 
بعضی هواداران دولت همين که به طور تمام قد در کنار دولت نايستاده ،به 

در واقع در فضای کامال دو قطبی ساخته شده در . معنای رويارويی با دولت است
ذهنيت هايی که هرفرد را يا دربست در خدمت دولت يا مستقيما رودرروی آن 

اين رويارويی . می بينند، منطقی است که علی الريجانی در گروه دوم قرار گيرد
چه اينکه علی الريجانی (اگر چه از روزهای آغازين دولت نهم در ذهن ها بوده 

رقيب انتخاباتی احمدی نژاد بود و همين کافی است تا هميشه او را در مقابل 
ولی پس از رياست الريجانی در مجلس هشتم شدت !) احمدی نژاد تصور کنند

از همان روز پيروزی الريجانی بر حداد عادل در انتخابات داخلی مجلس .گرفت
شورای اسالمی برای تعيين هيات رييسه تقريبا برای همگان واضح بود که 

الريجانی، پيش از آن توسط احمدی نژاد از دبيری ! الريجانی، حدادعادل نيست
 .شورای عالی امنيت ملی برکنار شده بود و به برکت آن به رياست مجلس رسيد

بعد از انتخابات رياست جمهوری که خط کشی ها بيشتر شد، فرصت برای 
تخريب الريجانی هم بيشتر شد و البته هر وقت احتياج دولت به رای بدون چون و 

چرای مجلس می افتد، الريجانی به عنوان رييس مجلس بيشتر مورد لطف 
دوستانی که اکثريت قريب به اتفاقشان مديون صدا ; دوستان سابقش قرار می گيرد

تصويب اليحه هدفمند کردن يارانه ها با ايجاد . و سيمای دوران الريجانی هستند
هزار ميليارد تومانی دولت به نصف  ۴٠که مهمترين آن کاهش درآمد (تغييرات 

و دفاع قاطع الريجانی از مصوبه مجلس در مقابل فشار دولت برای تغيير ) بود
دوباره آن، اين روزها به مورد هدف قرار گرفتن دوباره الريجانی منجرشده 
است و البته به نظر می رسد اين بار کمی موضوع جدی تر از بارهای قبل 

 !چرا که دولت می خواهد اين اليحه را با اقتدار اجرا کند;باشد 
 

 مروری بر ماجرا
 

اليحه هدفمند کردن يارانه ها که بعضی از آن بعنوان جراحی بزرگ اقتصادی 
ايران نام می برند، شايد تنها طرح اقتصادی باشد که بعد از کش و قوس های 

مختلف، چندين بار در کليات و جزئيات آن، تجديد نظر شده و هنوز هم نتوانسته 
اليحه هدفمند کردن يارانه ها در سه بخش . مورد توافق دولت و مجلس قرار گيرد

بند  ١۴اصالح قيمت ها، پرداخت نقدی يارانه ها و نظام مديريتی و مشتمل بر
است که سرفصل های آن عبارت است از، اصالح قيمت حامل های انرژی و 

مديريت تبعات اقتصادی افزايش قيمت آب و برق و گاز، حذف يارانه های 
مربوط به ساير کاالهای اساسی، پرداخت درآمدها به يک صندوق ويژه و 

اختصاص درآمدهای حاصله به پنج دهک ضعيف جامعه و افزايش دستمزد 
 .کارکنان دولت طبق آئين نامه قانون خدمات کشوری

پس از تصويب در هيات  ٨٧دی ماه سال  ١٠محمود احمدی نژاد اين اليحه را 
وزيران با حضور در خانه ملت تقديم مجلس کرد اما در بررسی جزئيات اين 

در . از اين اليحه، باعث تعويق آن شد ١٣اليحه و اصالح بخش هائی از ماده 
يکی از اختالفات بين نمايندگان دولت و کميسيون ويژه   ١٣واقع موضوع ماده 

 ١٣هدفمندکردن يارانه های مجلس بوده و طرح پيشنهادی کميسيون در ماده 
 اليحه پيشنهادی دولت که موضوع مديريت منابع  ٩اختالفات اساسی با ماده 



11 

 1389فروردين  ماه    24

چرا ما عادت کرده ايم : بنايی مشکل را در جای ديگر عنوان کرد و گفت
کشور را اين مقدار پرخرج و سنگين اداره کنيم و با هر موضوعی جنجال 
آفرينی کنيم؟احتماال مساله ای در بيرون از مجلس پيش آمده است که برای 

واقعا معلوم نيست تخريب چهره ! تخفيف آن بايد پای مجلس به ميان کشيده شود
عمومی اصولگرايان را چه کسی مديريت می کند و چه عواملی از آن سود می 

 برند؟ و جايگزين و بدل آن را چه تعريف می کنند؟
 

 مروری بر سابقه ماجرا
يک ماه پس از انتخابات ، حميد رسايی نماينده حامی احمدی نژاد نطق ميان 

دستور در مجلس را از تخريب هايی که از خاتمی، موسوی و هاشمی 
: وی گفت. رساند) علی الريجانی(رفسنجانی آغاز کرده بود به رئيس مجلس 

انتقادهای بسياری نيز به صحبت های علی الريجانی در گفت وگوی ويژه 
خبری که چند روز پيش در شبکه دو پخش شد، دارم که به علت کمبود وقت از 

می : "رسايی در عين حال در ادامه تصريح کرد. گفتن آن صرف نظر می کنم
 .توانيد اين انتقادات را روی سايت من مشاهده کنيد

پس از آن ميکروفون رسايی خاموش شد و وی که در حال پايين رفتن از پله 
های تريبون بود بار ديگر به پشت تريبون بازگشت و سخنانی گفت که به علت 

خاموش بودن ميکروفن قابل تشخيص نبود اما در وب سايت شخصی اين 
و در پايان سخنی با جناب آقای : "... نماينده حامی دولت در اين باره آمده است

دکتر الريجانی، مواضع اخير شما به ويژه در گفت وگوی ويژه خبری چند 
شب قبل درخصوص دفاع از استقالل کشور و تو دهنی به دشمنان ديرينه، 

واقعا افتخارآميز بود و برای همين تشکر، اما مواضع دو پهلو، جانبدارانه از 
متخلفان که بعضا برخالف مواضع رهبری در روز جمعه و همراه با 

. زيرسوال بردن اقتصاد و سالمت شورای نگهبان بود، جای تاسف بسيار دارد
اين بخش از مواضع شما آنقدر ناپسند بود که مورد استقبال شبکه های خارجی 

و سايت و روزنامه های مورد نفاق جديد در داخل قرار گرفت، همان ها که 
ان شااهللا در فرصتی . روزی شعار می دادند سيمای الريجانی تعطيل بايد گردد

ديگر درباره مواضع حضرتعالی و به ويژه مقابله شما برای جلوگيری از 
 .سخن خواهيم گفت و نوشت... صدور بيانيه فراکسيون اصولگرايان و

نيز در " وطن امروز"همزمان با اين انتقادات رسايی، روزنامه حامی دولت 
تخريب الريجانی را در " کارگردان و نقش های انتخاباتی"مطلبی تحت عنوان 

حمله «: در بخشی از اين نوشته آمده است. دستور کار خود قرار دارد
الريجانی به شورای نگهبان که پاسدار آرای مردم است و در شرايط فعلی 
شايد . تعيين ميزان اعتبار انتخابات را بر عهده دارد نيز بسيار قابل تامل است

الريجانی به بهترين نحو طرح اتاق فرمان را اجرا کرده باشد و به همين خاطر 
روز گذشته بر صفحات نخست تمامی روزنامه های مخالف احمدی نژاد قرار 

گرفت تا برای افکار عمومی به طور غيرمستقيم اينگونه القا شود که رئيس 
هرچند الريجانی هيچ گاه . در انتخابات است" تقلب"مجلس نيز موافق ايده 

چنين ادعايی را مطرح نکرده اما جمالت دو پهلوی او اين زمينه را به خوبی 
 ».مهيا کرد

در ادامه در آذر سال گذشته که الريجانی به گلستان و مازندران سفر کرده بود 
يک سايت خبری حامی دولت برای تخريب الريجانی اقدام به انتشار عکس ده 

سال پيش وی درحال اسب سواری برای القای اين که وی در سفر به گرگان به 
اسب سواری مشغول بوده، کرد که مشاور رئيس مجلس هم با انتقاد شديد از 

در شرايطی که رئيس مجلس به دعوت نمايندگان مردم و : اين اقدام گفت
مسئولين استان ايام تعطيالت خود را برای رسيدگی به امور مردم اختصاص 
داده است و برنامه های کاری فشرده ای در اين سفر داشته اين حرکت برخی 
از سايت ها خالف اخالق و خالف توصيه های مقام معظم رهبری و در واقع 

 .نوعی فساد رسانه ای است
می توان نمونه های بسيار ديگری هم مثال زد اما به نظر، همين موارد برای 

 .نيل به هدف اين نوشتار کافی است
 

 حرف آخر
در واکنش به نامه محمود احمدی نژاد که به وی  ٨٧علی ال ريجانی اسفند 

کل کشور، اخطار قانون  ١٣٨٨درباره روند رسيدگی به اليحه بودجه سال 
اساسی داده بود، اين اخطار را به داليل متعدد، فاقد وجاهت قانونی خواند و با 

، نامه رئيس جمهوری »کار ملک بر قانونگرايی راست شود«تاکيد بر اين که 
الريجانی در اين نامه، عنوان کرده بود يکی از . را قابل اقدام ندانست

حاال شايد بعضی تصور ! اعتراضات احمدی نژاد بيشتر به طنز شباهت دارد
اما گاهی فاصله تصور با واقعيت کمی زياد ; می کنند نوبت تراژدی است

 !است

کارشناسان و استادان اقتصادی دانشگاهی هم عموما با تحليل های مجلس موافقند 
و در عين حال اضافه می کنند چون دولت قصد ندارد در کنار اجرای قانون 

يارانه ها به اصالح نرخ ارز و بازارهای مالی و پولی اقدام کند و آن را به زمان 
ديگری موکول کرده است، بنابراين خطر تشديد رکود و ورشکستگی در انتظار 

بخش توليد کشور خواهد بود که نتيجه آن به بيکاری گسترده و تنش های 
 .اجتماعی و سياسی منجر خواهد شد

هزار ميليارد تومانی  ٢٠دفاع علی الريجانی از مصوبه مجلس در مورد درآمد 
هدفمندسازی يارانه ها و تاکيد بر اجرای قانون مصوب مجلس از سوی دولت 

زياد به مذاق هواداران دولت که توقع داشتند، مجلس قوانين مورد نظر خود را 
براساس نظرات دولت تغيير دهد و پس از ناکامی در اين راه به بهانه شرايط 
حاکم بر فراکسيون اصولگرايان علی الريجانی رئيس اين فراکسيون را مورد 

شديدترين حمالت خود قرار دادند و خواستار تشکيل جلسه فوری برای بررسی 
 .عملکرد هيات رئيسه فراکسيون اصولگرايان شدند

اين نمايندگان در انتقادات خود به عملکرد الريجانی و هيات رئيسه فراکسيون 
اصولگرايان صدور چند بيانيه از سوی فراکسيون اصولگرايان و مشکالتی که 

در راه اندازی سايت فراکسيون اصولگرايان به وجود آمده بود را ترجيع بند 
بحث های خود قرار دادند و خواستار تشکيل جلسه فوری مجمع عمومی 

در اين زمينه حميد رسايی که از منتقدان جدی . فراکسيون اصولگرايان شدند
عملکرد الريجانی در مجلس به شمار می رود هفته گذشته با انتقاد از عملکرد 
الريجانی از تالش برخی از نمايندگان اصولگرای مجلس برای تشکيل مجمع 

اين نماينده با انتقاد از عدم تحقق درآمد . عمومی فراکسيون اصولگرايان خبرداد
شاهد : هزار ميليارد تومانی دولت در قانون هدفمندسازی يارانه ها گفت ۴٠

هستيم به رغم تاکيد رهبر معظم انقالب مبنی بر تعامل و همکاری مجلس با دولت 
در خصوص هدفمندکردن يارانه ها همچنان يک اراده ای در مجلس در حال 

مقاومت در برابر اين تصميم است که باز با توجه به اينکه اکثريت مجلس 
به : نماينده تهران، تصريح کرد. اصولگرا هستند، نمی شود اين انتظار را داشت

همين منظور پيشنهاد بسياری از اعضا اين است که مجمع عمومی فراکسيون 
اصولگرايان جلسه اضطراری برگزار کند و مواردی از اين دست که اتفاق 

افتاده، در اين جلسه مورد بررسی قرار گرفته و ببينند اشکاالت کار کجاست تا با 
 .ريشه يابی، اين موارد حل شود

البته دامنه اعتراضات به عملکرد الريجانی به نطق های ميان دستور، نمايندگان 
در جلسه علنی چهارشنبه گذشته مجلس سيدعلی بزرگواری در . مجلس رسيد

نطق ميان دستور خود علی الريجانی را مورد شديدترين حمالت خود قرار داد و 
با تاکيد بر اينکه امروز جز نامی از فراکسيون اصولگرايان باقی نمانده است، به 

نماينده . شدت به انتقاد از رياست علی الريجانی بر اين فراکسيون پرداخت
کهگيلويه و بويراحمد، الريجانی را متهم کرد که با اختصاص وقت خود به 

سفرهای داخلی و خارجی، برای منجسم کردن فراکسيون اصولگرايان تالش نمی 
اين نماينده حامی دولت سپس مدعی شد که رئيس مجلس ديدار و جلسه با . کند

يکی از : وی ادامه داد. اقليت مجلس را با ميل و اشتهای بيشتر دنبال می کند
داليل ناکارآمدی اعضای هيات رئيسه فراکسيون عدم توجه و مشورت در راه 

اندازی سايت اصولگرايان مجلس بود، در مدت کوتاهی چنان اشتباهی را 
مرتکب شد که شرم داريم برخی مطالبی که به اين سايت وارد کرده اند را بيان 

 .کنيم
التهاب آفرينی افرادی در مجلس شورای اسالمی "در مقابل اما نماينده قم از آنچه 

ظاهرا برخی از : خواند، انتقاد کرد و گفت" که از بيرون مجلس هدايت می شوند
دوستان همت مضاعفی برای تخريب چهره عمومی فراکسيون اصولگرايان و نيز 

علی بنايی پيرامون جو سازی که برخی جريان های . رئيس مجلس آغاز کرده اند
: سياسی از داخل و بيرون مجلس عليه فراکسيون اصولگرايان می کنند، گفت
مسئله فراکسيون اکثريت اصولگرايان يک موضوع داخلی است که به لحاظ 

مديريت مجلس و تعامل آن با ساير فراکسيون های مجلس از ابتدای مجلس هشتم 
چرا که همه نمايندگان و اعضای فراکسيون ها اعضای خانه . وجود داشته است

منتهی برخی سليقه ها و گرايش ها متفاوت است، ولی همه در داخل نظام (ملتند 
و بهترين دليل بر کار آمد بودن مديريت مجلس حضور قوی و ) تعريف می شوند

 .پر نشاط مجلس در عرصه های مختلف قانون گذاری و نظارت است
طبيعی است که در فراکسيون اصولگرايان هم، سليقه ها و مشرب : وی ادامه داد

های متفاوتی وجود دارد که برخی تند و برخی کند و جمع زيادی هم از نمايندگان 
اصولگرای مجلس از اعتدال رفتاری و گفتاری بيشتری برخوردار هستند که 

بنابراين مطلب جدايی . همين افراد اکثريت اعضای فراکسيون را تشکيل می دهند
پيش نيامده است و اين مباحث داخلی که به آن تعمدا دامن زده می شود از بيرون 

مجلس هدايت می شود و اال نمايند گان نسبت به ما وقع و  دوستان پشت صحنه 
 .آگاه هستند
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 ".مجازات هم بايد بشوم
 

 دريچه ای جديد به داخل ايران
 

 اما هدف اصلی کنفرانس، يعنی برقراری ارتباط بين اصالح طلبان اپوزيسيون 
داخل ايران با اپوزيسيون خارج ايران هم تا حدود زيادی چه در سالن کنفرانس و 

 .چه در ديدارهای خصوصی حاشيه آن محقق شد
من فکر می کنم برای اولين بار اين امکان پيدا شد که : "بهمن نيرومند می گويد

در گفتگوهايی که انجام گرفت بين نيروهای چپ و سکوالر با اصالح طلبان، 
کنفرانس برلين سرآغاز ديد نوينی در اپوزيسيون . رابطه جديدی برقرار شد

اطالع اپوزيسيون خارج . خارج از کشور بود نسبت به آنچه در ايران می گذرد
از کشور نسبت به رويدادهايی که در آن سال های بعد از انتخابات دوم خرداد در 

 ".ايران در جريان بود، بسيار بسيار ناچيز بود
شنيدن سخنانی از قبيل آنچه حسن يوسفی اشکوری گفت برای بسياری از 

 .ايرانيانی که سالها بيرون از کشور زندگی کرده بودند، عجيب بود
آقای اشکوری که از روحانيون نوانديش محسوب می شود، در سخنرانی خود در 

کنفرانس برلين از جادوانه نبودن احکام اسالمی گفت و حجاب اجباری و حتی 
من معتقدم که مسئله حجاب "او گفت . نفس واجب بودن پوشش را زير سوال برد

پوشش يک عرف است و يک فرهنگ مربوط به . يک مقوله تغييرپذير است
حکم قطعی در اين زمينه وجود ندارد، بايد ديد پيامد . زمان و مکان خاص

  ".باحجابی و بی حجابی چيست
حاال اصال تغييرپذيری " :او در سخنرانی اش درباره اجباری بودن حجاب گفت

در هر صورت اين يک حکم . فرض کنيم اين حکم قطعی است. حکم به کنار
هر کس دلش خواست رعايت می کند و هر کس نخواست، نمی . شخصی است

 ".اجباری بودن حجاب مبنای دينی ندارد. کند
 

 اکبر گنجی و مهرانگيز کار در کنفرانس برلين
 

البته خود آقای اشکوری می گويد تندتر از اين حرف ها را داخل ايران هم می 
گفته و اساسا او در خارج از ايران تا حدی رعايت می کند و سعی می کند 

 .حرفهای تندش را در داخل ايران بزند
 

 نمايش تلويزونی؛ باال گرفتن جنجال
 

. جنجال اصلی بر سر کنفرانس برلين يک هفته بعد از تمام شدن آن شروع شد
شبی که تلويزيون سراسری جمهوری اسالمی در پربيننده ترين ساعت، بخش 

هايی از سخنان شرکت کنندگان و صحنه لخت شدن يکی از معترضان را، البته 
به صورت دستکاری شده نمايش داد و کل کنفرانس را يکی ديگر از توطئه های 

 .غربی ها عليه نظام جمهوری اسالمی خواند
آيت اهللا خامنه ای رهبر ايران اين کنفرانس را . ماجرا به سرعت باال گرفت

توطئه آلمان ها و اکبر هاشمی رفسنجانی، خطيب جمعه تهران، آن را در راستای 
کفن پوش ها . همه توطئه های آمريکا از حمله نظامی طبس به اين سو خواندند

در قم و شهرهای ديگر به راه افتادند و روحانيان طرفدار حکومت حکم ارتداد 
ماجرا به يکی از گسترده ترين بحران های . شرکت کنندگان را صادر کردند

 .سياسی بعد از پيروزی محمد خاتمی تبديل شده بود
دو نفر از شرکت کنندگان، کاظم کردوانی و چنگيز پهلوان، به ايران بازنگشتند و 

با وجود جنجال گسترده . بقيه هم بعد از بازگشت به ايران به دادگاه احضار شدند
ای که در پی برگزاری اين کنفرانس بر پا شد، حدود نيمی از شرکت کنندگان 

هرگز بازداشت نشدند و در دادگاه هم حکم های سبک و جريمه نقدی برای آنها 
پرونده بقيه هم، جز دو نفر، با بازداشت های کوتاه مدت و بعدتر با . صادر شد

 .حکم های نسبتا سبک بسته شد
اما دو نفر برای شرکت در اين کنفرانس و حرف هايی که در آن زدند، هزينه 

 .حسن يوسفی اشکوری و اکبر گنجی: زيادی پرداختند
آقای اشکوری در دادگاه اولی که برای بررسی اين اتهام برگزار شد به اعدام 

از جمله (دليل صدور اين حکم صحبت های او درباره احکام اسالم . محکوم شد
 .سال زندان تبديل شد ۵اين حکم در دادگاه تجديدنظر به . اعالم شد) حکم حجاب

آقای اشکوری برای شرکت در کنفرانس برلين يک بار ديگر هم محاکمه شد که 
او . سال حبس باشد ٧سال زندان محکوم شود تا مجازاتش مجموعا  ٢اين بار به 

 .چهار سال و نيم در زندان ماند و بعد آزاد شد
 اکبر گنجی هم در دادگاه اوليه به رياست سعيد مرتضوی و به اتهام شرکت در 

 كنفرانس برلين؛ ده سال بعد
 بهمن دارالشفايی 

 بی بی سی
 
 
 
 
 

 
 
 
 

، کمتر از دو ماه بعد از پيروزی اصالح طلبان در ١٣٧٩اواسط فروردين سال 
انتخابات مجلس ششم و سه هفته بعد از ترور سعيد حجاريان، هفده نفر از 
روشنفکران و سياسيون ايرانی که چهره های اصالح طلب هم در بين آنها 

حضور داشتند به برلين رفتند تا در کنفرانسی درباره وضعيت آينده ايران شرکت 
 .کنند

، چنگيز پهلوان )فعال دانشجويی(علی افشاری  : اين هفده نفر عبارت بودند از
روزنامه نگار که بعدا عضو )، حميدرضا جاليی پور )نويسنده و روزنامه نگار(

، فريبرز رئيس دانا (نويسنده(، محمود دولت آبادی )حزب مشارکت شد
، عزت اهللا )نويسنده)، محمدعلی سپانلو )نويسنده(، منيرو روانی پور )اقتصاددان(

فعال (، عليرضا علوی تبار)روزنامه نگار(، شهال شرکت )فعال سياسی(سحابی 
منتخب مردم )، جميله کديور )حقوقدان(، مهرانگيز کار )سياسی اصالح طلب
، )پژوهشگر و عضو کانون نويسندگان(، کاظم کردوانی )تهران در مجلس ششم

فعال زنان و )، خديجه مقدم )ناشر(، شهال الهيجی )روزنامه نگار(اکبر گنجی 
 .(پژوهشگر دينی(، حسن يوسفی اشکوری )محيط زيست

کنفرانس برلين را بنياد هاينريش بل و با حمايت حزب سبزهای آلمان که در آن 
اين کنفرانس اولين . زمان عضو ائتالف حاکم در اين کشور بود، برگزار می کرد

دو گروهی که . مواجهه اصالح طلبان با نيروهای اپوزيسيون خارج از کشور بود
عموما در جبهه مقابل هم قرار داشتند و در آن دوره  ۶٠در سال های دهه 

 .گروهی خودی شدند و گروهی غيرخودی و مجبور به ترک ايران
بهمن نيرومند، از برگزارکنندگان اصلی کنفرانس برلين، می گويد ارزيابی او و 

برگزارکنندگان کنفرانس اين بود که برای موفقيت اصالحات در ايران، ديوار 
ضخيم بی اعتمادی بين نيروهايی که در دهه شصت تبديل به نيروهای خودی و 

 .غيرخودی شده بودند، برداشته شود
آقای نيرومند تاکيد می کند گفتگويی که بين نيروهای اصالح طلب و نيروهای 

ملی، چپ و سکوالر در کنفرانس برلين برقرار شد، جنبه سمبليک داشت، زيرا 
 .اين گفتگو می بايست در خود ايران انجام می شد

حسن يوسفی اشکوری ، پژوهشگر دينی و از شرکت کنندگان در اين اجالس هم 
برای اولين بار کسانی در " :درباره ترکيب سخنرانان و شرکت کنندگان می گويد

کنفرانس برلين در کنار هم نشستند که حتی در داخل کشور هم هيچ گاه در کنار 
هم ننشسته بودند و شايد حتی حاضر هم نبودند که در يک کنفرانس کنار هم 

آقای اشکوری می گويد در اين کنفرانس هم گفتگوهايی بين جناح های   ".بنشينند
متفاوت و دگرانديش که در داخل کشور بودند، در خارج از کشور صورت 

گرفت و هم عمال گفتگوها و ارتباط هايی بين دو پاره ايرانيان داخل کشور و 
 .خارج کشور انجام شد

 
 جنجال ها و بر هم خوردن جلسات

 
اما کنفرانس دقيقا آنطور که برگزارکنندگان و شرکت کنندگان در آن انتظار 

گروهی از مخالفان سرسخت جمهوری اسالمی که اصالح . داشتند پيش نرفت
طلبان را نيز جزئی از نظام حاکم بر ايران و شريک در عملکردهای آن می 

دانستند، در چند نوبت سعی کردند جلسه را به هم بزنند که در يک مورد موفق 
در جلسه پرسش و پاسخ هم عده ای با سوال های تند از مهمانان از ايران .شدند

 .آمده استقبال کردند
از جمله از اکبر گنجی خواسته شد به خاطر نقشش در وزارت اطالعات و همين 

عذرخواهی کند و آقای گنجی اين اتهامات را رد کرد و  ۶٧طور کشتارهای سال 
 اگر کسی هر گونه مدرکی داشت، بنده عذرخواهی می کنم و باالتر از آن : "گفت
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مراجع را سازماندهی و مديريت نمايند شناسايی و جلب با رعايت موازين شرعی 
ها بازرسی و نسبت به جمع آوری آالت و مدارک جرم و  و قانونی از مخفيگاه آن

در صورت جلب متهم در . توقيف خودرو مورد استفاده اين افراد اقدام گردد
زندان اوين اعزام و ظرف  ٢۴٠يا  ٢٠٩خارج از وقت اداری، مجلوب به بند 

ضمنا در . ساعت تحقيقات مقدماتی انجام و نتيجه به اين مرجع ارسال گردد ٢۴
نامه پيوست  ايام انتخابات در هر يک از نواحی دادسرای تهران به شرح بخش
کنند که  يک شعبه بازپرسی داير و به صورت کشيک انجام وظيفه می

عنداالقتضاء مراتب به ناحيه مربوطه اعالم تا نسبت به صدور دستور قضايی 
 «.الزم اقدام شود

صادر شده که نياز به توضيحاتی به شرح ذيل  ١٣٨٨/٣/٢٠اين نامه در روز 
 :دارد

انتخابات دوره دهم رياست جمهوری در روز بيست و دوم خرداد ماه با  -اوال
شور و هيجان وصف ناپذير مردم غيور و آزاده ايران برگزار و در هيچ يک از 
محافل و مجالس صحبتی از مخدوش جلوه دادن آراء مردم به ميان نيامده بود که 
اين خود ابهامی است که پرداختن به آن به دليل سياسی بودن موضوع از حيطه 
صالحيت اينجانب خارج بوده وليکن در تشکيل پرونده هنگامه شهيدی و مجرم 

ای قصد دستگيری  دهد عده جلوه دادن آن حائز اهميت است، چرا که نشان می
های پس از  برخی از نزديکان کانديداهای رياست جمهوری را داشته و دستگيری

انتخابات به خصوص دستگيری و نحوه بازجويی از شهيدی که از مشاورين 
اند، دليل  الملل آقای مهدی کروبی و حزب اعتماد ملی بوده امور زنان و بين

قاطعی است بر انتساب برخی ار اتهامات از جمله اتهاماتی که در کيفرخواست 
 .بدان اشاره شده

شهيدی در هيچ جلسه يا مراسمی، چه رسمی چه غير رسمی اظهاری بر  -ثانيا
مخدوش جلوه دادن آراء مردم ننموده، تا دستور صادره بتواند مجوزی برای 

 .دستگيری وی باشد

نه پيش از اين تاريخ و نه . صادر گرديد ١٣٨٨/٣/٢٠اين نامه در تاريخ  –ثالثا 
پس از آن، شهيدی کانديداهای رياست جمهوری را تخريب ننموده و در تجمع و 

های غير قانونی در مقابل مراکز دولتی مانند وزارت کشور، استانداری و  تحصن
است تا دليل و مجوزی بر دستگيری   ها و ساير مراجع شرکت نکرده فرمانداری

 .ايشان وجود داشته باشد

نحوه دستگيری متهمين در قانون آيين دادرسی کيفری به وضوح مشخص  -رابعا
با اين توضيح که جرايم يا مشهود هستند يا غير مشهود، اگر جرمی . گرديده است

مرئی و در منظر ضابطين دادگستری واقع شود، يا بالفاصله مامورين ياد شده 
در محل وقوع جرم حضور يافته و يا آثار جرم را بالفاصله پس از وقوع مشاهده 
کنند، مکلفند اقدامات الزم را برای جلوگيری از امحای آثار جرم و فرار متهم و 

هر تحقيقی که برای کشف جرم الزم بدانند به عمل آورده و نتيجه اقدامات خود را 
 .سريعا به مقام قضايی صالح اعالم نمايند

در جرايم غير مشهود نيز مراتب، جهت کسب تکليف و اخذ دستور الزم به مقام 
مقام قضايی بر اساس موازين قانونی مبادرت . قضايی ذی صالح اعالم می گردد
در نتيجه خارج از موارد ياد شده، نمی توان . به صدور دستور مقتضی می نمايد

بنابراين صدور دستور قضايی فوق الذکر، که کامال . احدی را دستگير کرد
 .نامشخص و مبهم صادر شده برخالف موازين و مقررات قانونی بوده است

های سخت و طاقت فرسا از  به زعم اينجانب علت دستگيری شهيدی و بازجويی
احترامی به کرامت ذاتی ايشان، بيش از هر چيز  او و تخريب شخصيت وی و بی

ای از مسئولين و ارتباط وی با حزب اعتماد  های شخصی عده به دليل خصومت
ملی است که اميدوارم برداشت بنده صحيح نباشد که اگر چنين باشد ديگر عدالت 

 .در کشورمان هيچ جايگاه و مفهومی نخواهد داشت

به دنبال يک بار مصاحبه کوتاه و ناخواسته شهيدی با  ١٣٨٨/٣/٣٠در تاريخ 
همکاری «راديو بی بی سی، روزنامه کيهان مطلبی را عليه شهيدی تحت عنوان 

 .منتشر نمود »ای وابسته به سياه های ماهواره تنگاتنگ ستاد سبز پوشان و شبکه
در اين مطلب گويا مدير مسئول کيهان قصد تخريب شخصيت خانم شهيدی را 

شهيدی در دفاع از خود و در رد آنچه . اند داشته و اکاذيبی را به وی منتسب نموده
ای را مرقوم و به مدير مسئول روزنامه  روزنامه کيهان بدان پرداخته بود جوابيه

 .ارسال داشت

اين جوابيه هرگز توسط مدير مسئول کيهان منتشر نشد ولی شهيدی اين جوابيه را 
 اش، به دليل عدم چاپ آن  در روز هشتم تير ماه يعنی يک روز پيش از دستگيری

 قصه ي پر غصه ي پرونده هنگامه شهيدي؛ 
 محمد مصطفايی

 
 :رهانا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. ظهر بود ١٢ساعت حدود . روز ششم اسفند ماه سال گذشته تلفنم به صدا در آمد
گفت  کرد و می را شنيدم که به شدت گريه می صدای نارسای مادر هنگامه شهيدی

پنج شنبه . با دستان خودم هنگامه را به وزارت اطالعات بردم و بازداشت شد
دادگاه  ۵۴روز شنبه صبح به شعبه . جايی برای پاسخگويی وجود نداشت

 .تجديدنظر استان تهران به رياست آقای موحدی رفتم

. از مدير دفتر پرسيدم که آيا حکم تجديدنظر پرونده خانم شهيدی صادر شده است
گفتم به من ابالغ نشده و وی را دستگير . گفت بله و در اجرای احکام است

دادنامه هنگامه شهيدی به . او سکوت کرد چون حرفی برای گفتن نداشت. اند کرده
جالب اين بود که دادنامه در روز پنج خرداد . من در روز هفتم اسفند ابالغ شد

در روز بعد هم هنگامه شهيدی . صادر و معلوم نبود چه زمانی تايپ شده بود
او سال نو . کند امروز هنگامه شهيدی بازداشت است و تحمل کيفر می.دستگير شد

در کنار خانواده و پای سفره هفت سين نبود و با شيوا نظرآهاری نوروز را 
 .سپری کرد

ای از وضعيت  بد نيست حال که حکم دادگاه عليه هنگامه شهيدی صادر شده گوشه
مندان نظرات  پرونده را برای تحقيق علمی و کنکاش حقوقی مطرح کنم تا عالقه

 .علمی، فنی و تخصصی خود را ارائه نمايند

 نحوه دستگيری هنگامه شهيدی و داليل غير قانونی بودن دستگيری وی

 

های مشروع و حفظ  طور که مستحضريد بند يک قانون احترام به آزادی همان -١
کشف و تعقيب جرايم و اجرای تحقيقات و «: حقوق شهروندی مقرر نموده که

بايد مبتنی بر رعايت قوانين و با  صدور قرارهای تامين و بازداشت موقت می
حکم و دستور قضايی مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه ساليق 

های  شخصی و سوءاستفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت
 «.اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود

متاسفانه در پرونده خانم شهيدی قوانين مصوب مجلس شورای اسالمی که بارها 
و به کرات لزوم و اجرای آن توسط مقام معظم رهبری و ديگر مسئولين عالی 

رتبه کشور تاکيد شده، رعايت نگرديده و ايشان بدون دستور مقام قضايی 
مشخص و شفاف، بازداشت و پرونده ايشان با اعمال ساليق شخصی و 

 .کند سوءاستفاده از قدرت مراحل قضايی خود را طی می

روز در بازداشت ماند و  ١٢۵روز در سلول انفرادی و جمعا  ۵٠شهيدی 
رغم صدور قرار وثيقه به ميزان يکصد ميليون تومان، وثيقه تعرفه شده، در  علی

 .مرحله تحقيقات مقدماتی پذيرفته نشد

در صفحه اول پرونده، فتوکپی غير مصدق نامه آقای سعيد مرتضوی دادستان  -٢
اين نامه مجوزی شد . پيشين دادسرای عمومی و انقالب تهران ضبط گرديده است
های طوالنی در حبس  تا افراد زيادی، چه گناهکار و چه بی گناه دستگير و مدت

احتراما بازگشت «: در اين نامه خطاب به مرجع انتظامی آمده است. به سر برند
مبنی بر اقدامات سوء  ١٣٨٨/٣/٢٠مورخ  ١٣٨٢٢و  ٢٣٠١۵به نامه شماره 
های سياسی در آستانه دهمين انتخابات رياست جمهوری، جهت  برخی از جريان
وسيله به جنابعالی و همکارانتان ماموريت داده  دادن آراء مردم بدين مخدوش جلوه

شود ضمن شناسايی عوامل و مظنونين اصلی اين جريانات که سعی دارند  می
نسبت به تخريب کانديداهای رياست جمهوری و تجمع و تحصن غير قانونی در 

 ها و فرمانداری و ساير  مقابل مراکز دولت مانند وزارت کشور، استانداری
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. امنيتی زندان اوين تهران تحت بازجويی قرار گرفت ٢٠٩پس از انتقال به بند 
در برگ دستگيری مرقوم شده به دستور دادستان محترم دادگاه عمومی و انقالب 

تهران متهمه ياد شده پس از شناسايی و برای ادامه مراحل قضايی تحويل بند 
يک از مراجع قضايی حکم به دستگيری  در حالی که هيچ. گرديد ٢٠٩امنيتی 

پس از . شهيدی را صادر نکرده و اين گزارش بر خالف واقع تنظيم گشته است
های شهيدی، بدون حضور وکيل يا ناظری، آغاز و  آن در همان روز، بازجويی

در ابتدا به ايشان اتهام شرکت در تجمعات غيرقانونی و اغتشاشات خيابانی پس 
 .از انتخابات رياست جمهوری دوره دهم تفهيم شد

در اغتشاشات «: خانم هنگامه شهيدی در همان روز، صراحتا اعالم داشتند که
خيابانی حضور نداشتم اما در تجمعات اوليه در حد نيم ساعت يا يک ساعت به 

نگار و  صورت عبوری جهت اطالع از وضعيت شهر به عنوان يک روزنامه
بنده در روز اول مورد هجوم نيروهای لباس شخصی . فعال سياسی حضور داشتم

خواستم که با مردم به مدارا  ام ولی همواره به هنگام عبور از آنان می قرار گرفته
اند را به رعايت قوانين توصيه  رفتار کنند و حتی کسانی که از معترضان بوده

در تجمعات آزادی و ميدان وليعصر به عنوان ناظر بودم و هيچ حرکتی . کردم می
گران نداشتم و پس از آن در هيچ تجمعی حضور  دال بر همکاری با اغتشاش

 «.نيافتم

در ادامه سوال شد که شما متهم به تحريک ديگران از جمله اطرافيان، جهت 
در اين خصوص توضيح دهيد که شهيدی . شرکت در تجمعات غيرقانونی هستيد

کس را تحريک به شرکت در تجمعات  بنده هيچ. خير قبول ندارم«: عنوان داشت
ام و خود نيز بعد از يکی دو تجمع در هيچ تجمعی حضور  غيرقانونی نکرده

 «.نيافتم

حضور شهيدی در دو تجمعی که در جلسه بازپرسی نيز اعالم داشتند به عنوان 
نگاران جهت تهيه گزارش در  نگار بوده و بديهی است شرکت روزنامه روزنامه

هر مجمع، گردهمايی يا راهپيمايی آزاد است، بنابراين از اظهارات شهيدی نيز 
 .شود برداشتی از ارتکاب جرم توسط ايشان نمی

کننده به پرونده شهيدی که مستقر در بند  بازپرس رسيدگی ١٣٨٨/۴/١٠در تاريخ 
زدن امنيت کشور  اند دو اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زندان اوين بوده ٢٠٩

و فعاليت تبليغی عليه نظام مقدس جمهوری اسالمی ايران را به شهيدی تفهيم 
گناهی خود تاکيد  کردند و ايشان نيز همان اظهارات قبلی خود را تکرار و به بی

 .ورزيدند

تواند  بايست به متهم ابالغ و مفاد قرار و اينکه او می قرار بازداشت موقت می -٣
ولی متاسفانه قرار صادره . از قرار صادره تجديدنظرخواهی کند تفهيم گردد

اش به وی تفهيم نگرديده  صرفا به امضای شهيدی رسيده و حقوق بديهی و اوليه
در انتهای قرار بازداشت موقت کلمات اعتراض دارم و اعتراض ندارم . است

دانست که  اگر اين قرار به شهيدی تفهيم و وی می. باشد بدون خط خوردگی می
تواند به قرار بازداشت موقت اعتراض نمايد احتمال داشت به دليل عدم وجود  می

اماره يا قرينه بر توجه اتهام به وی، قراره صادره نقض و شهيدی با قرار 
مقتضی و مناسب ديگری آزاد و تحت فشارهای روحی و روانی حاکم بر زندان 

 .گرفت قرار نمی

پس از برکناری آقای سعيد مرتضوی و روی کارآمدن آقای جعفری دولت  –۴
آبادی، ايشان در مراسم معارفه خود به سخنرانی پرداخته و موضوعاتی را 

شنيدن تاکيد بر حاکميت قانون و اطاعت دستورهای دادستان و . مطرح کردند
معاونان وی توسط ضابطين قوه قضاييه از زبان دادستان جديد تهران اميدوار 

کننده بود به اينکه طلسم برخی از اعمال برخالف قانون در دستگاه قضايی 
ولی آيا . شکسته خواهد شد و عدالت در جايگاه اصلی خود قرار خواهد گرفت

ای در دادسرا به منصه ظهور در خواهد آمد؟ آيا  های بشر دوستانه چنين ايده
طور که بايد و شايد به اجرا در خواهد آمد؟ آيا  قانون در مراجع تحقيقاتی آن

اعتمادی نسبی حاصل از رفتار برخی از مراجع قضايی و ضابطين  شهروندان بی
دادگستری را فراموش خواهند کرد؟ آيا آزادی بيان و عقيده در نشريات حاکم 
خواهد شد؟ آيا کسانی که به ناروا ديگران را بازداشت کرده باشند محاکمه و 

های پس از انتخابات  مجازات خواهند شد؟ آيا خون کسانی که به ناحق در ناآرامی
ها آيای ديگر که ضروری است به هر  ريخته شده هدر نخواهد رفت؟ به همراه ده

 .جا برای بحث نيست ها پاسخ داده شود که مجالی در اين يک از آن

درست در روز معارفه دادستان تهران و شنيدن سخنان پربار و مفهوم ايشان، با 
دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای امنيت تهران، به زندان اوين تهران رفتم تا با 

 وارد . داديار ناظر زندان هم اجازه مالقات دادند .خانم هنگامه شهيدی مالقات کنم

هرگز «: اش منتشر کرد و عنوان داشت در روزنامه کيهان در وبالگ شخصی
ای نبوده و نيستم، به رغم احترامی که برای  خبرنگار هيچ شبکه خبری و ماهواره

آقای مهندس ميرحسين موسوی قائل هستم؛ هيچگونه عضويت و همکاری با ستاد 
ايشان نداشته و تا اين لحظه عضو حزب اعتماد ملی بوده و به عنوان مشاور 
 «.کنم امور بانوان جناب آقای کروبی فعاليت سياسی و انتخاباتی خود را دنبال می

آنکه اطالعی از اين موضوع داشته باشد که به زودی بازداشت و تحت  شهيدی بی
 :جوابيه خود اظهار داشت ٢گيرد در بند  فرسا قرار می محاکمات سخت و طاقت

سازی و  شود برای پرونده تالش آن روزنامه که با اموال عمومی اداره می»
ها به عنوان عوامل  انتصاب فرزندان اين مرز و بوم به بيگانگان و معرفی آن

از اين روی ضمن هشدار و . های اطالعاتی، موضوع جديدی نيست سرويس
يادآوری روز حساب اميدوارم از قادر متعال و مردم شريف ايران به خاطر اين 

 «.رويه غيرقانونی و مغاير با اصول اخالقی و اسالمی، طلب عفو کنيد

هنگامه شهيدی صراحتا اعالم داشته که بر اساس فرمايش مقام معظم  – ٣٫
اند و  رهبری که فرمودند در اين انتخابات همه کانديداها فرزندان انقالب بوده

های درون نظام انجام شد با آقای مهدی کروبی و حزب  رقابت در چارچوب سليقه
 .اعتماد ملی همکاری کرده است

روزی «: کند های خود اعالم می شهيدی چه در جوابيه کيهان و چه در بازجويی
که از شبکه فارسی بی بی سی صدای من پخش شد، اوضاع و نحوه برخورد 
ماموران و افراد لباس شخصی با مردم معترض به نتيجه انتخابات، به قدری 

بنده . کرد دار می برانگيز بود که احساسات هر ناظری را جريحه نامناسب و تالم
نيز به عنوان يک بانوی محجبه ايرانی که فقط ناظر عبوری صحنه بودم از 

اينجانب تا اين لحظه از انتصاب شبکه فارسی بی . نصيب نماندم ضرب و شتم بی
اطالع بوده و هستم و  بی (سازمان سيا(بی سی به سرويس اطالعات آمريکا 

تاکنون نيز اسناد و مدارکی بر انتساب اين تلوزيون به سرويس اطالعاتی آمريکا 
 .ارائه نشده است

بر اساس قوانين مصوب مجلس شورای اسالمی ممنوعيتی برای مصاحبه با 
های  شاهد مثال اين ادعا، مصاحبه. ای وجود ندارد های خبری و ماهواره شبکه

های خبری خارجی  متعددی است که مقامات رسمی کشور با انواع و اقسام شبکه
های خبری خارجی و  دليل ديگر عدم منع قانونی فعاليت شبکه. دهند انجام می

بنده به عنوان . ها در کشور است صدور مجوز حضور و فعاليت بسياری از آن
يک ايرانی مسلمان، معتقد و متعهد به قوانين و مبانی جمهوری اسالمی، پس از 

الخطاب  های نماز جمعه به عنوان فصل بيانات مقام معظم رهبری در خطبه
آميز صرف  مفاقشات انتخاباتی؛ از حضور و مشارکت در هرگونه اقدام اعتراض

نظر کرده و مصلحت نظام و کشور را در پيگيری موضوع از مجاری و بدور 
 «.دانم آفرينی می از جنجال

اينجانب عضو «سازد که  شهيدی در انتهای جوابيه خود خاطر نشان می
ای هستم که دو تن از عزيزترين فرزندان خود را تقديم انقالب اسالمی  خانواده

کرده است، خودم نيز به مبانی اسالمی و قانون اساسی جمهوری اسالمی به طور 
های متعدد  از همين روی به رغم وجود فرصت. کامل معتقد و پای بند هستم

دهم تا در ايران اسالمی و در  مهاجرت به ساير کشورها؛ ترجيح داده و می
 «.چهارچوب قوانين آن به عنوان شهروندی مسلمان ادامه زندگی دهم

فرماييد که هنگامه شهيدی اعتقادات خود را به روشنی بيان کرده و  مالحظه می
پسندی که مجوزی برای دستگيری وی وجود  گونه دليل و مدرک محکمه هيچ

 .داشته باشد در پرونده نبوده است

به هر حال شهيدی، در تاريخ نهم تير ماه با دستور غير مشخص دادستان  -۴
 ٢٠٩توسط افرادی که مشخصات آنها در پرونده، موجود نيست دستگير و به بند 

 .گردند گاه امنيتی منتقل می بازداشت

 عدم وجود دليل محکمه پسند بر بازداشت شهيدی

قانون آيين دادرسی کيفری که مجوز صدور قرارهای تامين  ٣۵و ٣٢ماده  -١
کيفری را به مراجع قضايی داده است به وجود قرائن و امارات بر توجه اتهام به 
متهم برای ادامه تحقيقات مقدماتی و صدور قرارهای تامين مناسب کيفری تاکيد 

ها پس از آن  در حالی که از زمان دستگيری خانم شهيدی و مدت. کرده است
ای بر  ترين قرينه و اماره پسند و کوچک مرجع دستگير کننده، هيچ دليل محکمه

توجه اتهام به ارتکاب جرم توسط خانم شهيدی را ارائه نداده و برای خانم هنگامه 
 .شهيدی بر خالف قانون قرار بازداشت موقت صادر شده است

 ظهر در ميدان هروی تهران دستگير و ١٢هنگامه شهيدی در حدود ساعت  -٢
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ايشان در طول بازداشت توانستند حدود ده تا پانزده مرتبه با مادرش به . شود می
 .اند صورت تلفنی صحبت کنند و به همين ميزان نيز مالقات حضوری داشته

در چندين مرحله از بازجويی توسط بازجويان شهيدی صراحتا اعالم کرده که  -٣
به . تحت فشار روحی و روانی قرار داشته و تحمل ادامه بازداشت را ندارد

«…: پرونده گفته است که ١٠۶در صفحه  ١٣٨٨/۴/١٢عنوان مثال در تاريخ 
موارد فراموش شده را به زحمت به . شود باور کنيد ديگر مغزم دارد منفجر می

من . کنم مرا آزاد کنيد خواهش می.چون اصال ارزش خاصی نداشتند . ذهنم آوردم
کنم من که با شما همکاری کردم شما  خواهش می. وضعيت روحی مناسبی ندارم

هر وقت که شما بخواهيد در . هم به قولتان عمل کنيد و سريعتر مرا آزاد کنيد
 «.اختيار شما هستم اما مرا از اين وضع خالص کنيد

جناب آقای «: نيز خطاب به بازجوی خود اعالم کرد ١٣٨٨/۴/١٣در تاريخ 
هيچ نکته مبهمی هم در ذهنم  .وجه حال روحی مساعدی ندارم بازجو من به هيچ

. ذهن من اکنون سفيد مثل همين کاغذهاست. شود که بازگو نکرده باشم يافت نمی
 «.ام که اکنون سزاوار مجازات باشم از نظر خودم جرمی مرتکب نشده

به صورت چند  ٢٠٩شهيدی در دوره بازداشت چه در انفرادی و چه در بند  -۴
ها در شرايط بسيار سخت و  بازجويی. مرتبه بازجويی شد ٣٠نفری بيش از 

استفاده . فرسا و با شرايط روحی و روانی نامناسب شهيدی صورت پذيرفت طاقت
های اعصاب، قلب و متفرقه باعث گرديد ايشان کنترل خود را از دست  از قرص

 .دهد تا شايد هرچه زودتر از وضعيتی که برايش ايجاد شده خالص و رها گردد
صفحه نيز ادامه  ۴۶انجاميد و تا  های شهيدی چند ساعت به طول می بازجويی
 .داشت

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار يا »  :خوانيم قانون اساسی می ٣٨در اصل 
کسب اطالع ممنوع است اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و 

 «.چنين شهادت، اقرار يا سوگندی فاقد اعتبار و ارزش است

های مشروع و حفظ حقوق شهروندی  قانون احترام به آزادی ٩همچنين طبق بند 
هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ قرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده 

 .وسيله حجيت شرعی و قانونی نخواهد داشت و اقرارهای اخذ شده بدين

های عملی قانونی و  ها بايد مبتنی بر اصول و شيوه که تحقيقات و بازجويی درحالی
های قبلی و نظارت الزم صورت گيرد مرجع انتظامی برخالف بندهای  آموزش

شش و هفت همان قانون در جريان بازجويی و استطالع و تحقيق از شهيدی از 
ايذاء روحی و روانی وی دريغ نورزيده و با بستن چشم و نشاندن وی به سمت 

 .ديوار به بازجويی پرداختند

 ربط، غيرمفيد و مداخله در جرايم منافی عفت های بی پرسش

سواالت بايد «: خوانيم  قانون آيين دادرسی کيفری می ١٢٩در قسمت اخير ماده 
 «.سواالت تلقينی يا اغفال يا اکراه و اجبار متهم ممنوع است. مفيد و روشن باشد

های مشروع و حفظ حقوق شهروندی  ماده واحده قانون احترام به آزادی ١١بند 
ها بايد مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابی  پرسش«: دارد مقرر می

باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهکاران گذشته 
افراد و پرداختن به موضوعات غير موثر در پرونده مورد بررسی احتراز 

 «.گردد

تحقيق در جرايم «: دارد قانون آيين دادرسی کيفری نيز مقرر می ۴٣تبصره ماده 
منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و يا دارای شاکی 

 .گيرد خصوصی بوده که در مورد اخير توسط قاضی دادگاه انجام می
دادن به متون قانونی و  تان رسيد نه برای زينت مواد قانونی که به نظر گرامی

خودنمايی برای نشان دادن حقوق بديهی و طبيعی متهمان است و نه اينکه افراد 
بلکه برای رعايت مو به موی آن و . خاصی نبايد پايبند به اين اصول بديهی باشند

اعمال و اجرايش توسط تمام مسئولين و حاکمان قدرت در هر مقام و منزلتی به 
 .تصويب نمايندگان محترم مجلس رسيده است

مقام معظم رهبری بارها و بارها در حضور مردم ايران زمين و مجالس 
تر اينکه توقع  مهم. اند خصوصی و عمومی مسئولين، بر رعايت قانون تاکيد نموده

مردم و مسئولين و در باالترين رتبه، مقام معظم رهبری بر اين است که تمام 
های جامعه و  مامورين پايبند به قانون باشند نه اينکه چشم بر حقايق و واقعيت

قوانين مصوب مجلس شورای اسالمی ببندند و با عملکرد خالف قانون، نظام 
قانون  مقدس و ارزشمند جمهوری اسالمی ايران را در ديد عموم خشن و بی

 تر از همه  اين عملکرد برازنده و شايسته مردم، مسئولين و مهم .نمايان سازند

ايشان نام هنگامه  .زندان شدم و به سراغ مسئول مالقات وکال با زندانيان رفتم
نامی از هنگامه شهيدی در رايانه . شهيدی را به رايانه وارد نمود و جستجو کرد

به عبارت ديگر نام اين زندانی زن در بين بازداشت شدگان تحت نظارت . نبود
زندان اوين  ٢٠٩به وی گفتم که ايشان در بند . ها وجود نداشت سازمان زندان
متوجه . صحبت کرد ٢٠٩تلفن را برداشت و با مسئول بند . باشند محبوس می

کننده اعالم کرد که قرار است در  خانم هماهنگ .های رد و بدل شده نشدم حرف
پس از مدتی مجددا پيگيری کردم و . مورد مالقات با خانم شهيدی اطالع دهند

 .اعالم کردند که خانم شهيدی اجازه مالقات ندارند

اول اينکه دستور مقام قضايی فاقد هر گونه . عدم اجازه مالقات به چند معناست
ای  اعتبار و ارزش است که از لحاظ قانونی چنين نيست و اگر بازپرس پرونده

اجازه مالقات به هر کسی را که مايل بود بدهد ضابطان دادگستری و مسئولين 
دوم اينکه ضابطان . زندان مکلف به رعايت و اجرای دستور مقام قضايی هستند

قوه قضاييه يا مسئولين زندان قدرتی فراتر از مقام قضايی دارند که باز هم چنين 
نيست و اظهارات دادستان تهران مويد همين مطلب بوده و اين موضوع از 

چرا که در مورد خانم هنگامه . بايست مورد توجه قرار گيرد مواردی است که می
کننده به پرونده حجت بوده  شهيدی دستور بر مالقات وی توسط بازپرس رسيدگی

سوم اينکه اتفاقی برای خانم . است، مگر اينکه بخواهيم قانون را زير پا گذاريم
اند ايشان  بازداشتگاه اوين نتوانسته ٢٠٩هنگامه شهيدی افتاده بود که مسئولين بند 

اين امکان به دليل بيماری قلبی و فشارهای . را برای مالقات با من مواجه کنند
روحی و روانی بر خانم شهيدی وجود داشت که نخواهند وی را با اينجانب 

 .مواجه کنند

به هر حال توقع اينجانب به عنوان وکيل خانم هنگامه شهيدی در انجام وظايف 
سالحم نيز جز قانون چيز ديگری نيست  .ام، حاکميت و اجرای قانون است وکالتی

و جا داشت در شروع کار دادستان محترم تهران اين موضوع مورد بررسی 
اگر اينجانب نتوانم به عنوان وکيل دادگستری از حقوق موکلينم که  .قرار گيرد

توان توقع داشت که  برد دفاع کنم چطور می ها در زندان به سر می برخی از آن
در چنين صورتی . زندانی بتواند از خود در حالی که در بند است دفاع نمايد

توانيم قائل به اين شويم که در دستگاه قضايی عدالت حکومت خواهد  چطور می
در حالی که هر يک از مسئولين قوه قضاييه و ضابطان دادگستری . کرد
بايست به اين موضوع واقف باشند و آن را ملکه ذهن خود قرار دهند که  می

 .گردد ها به کليت دستگاه قضا بر می اعمال و رفتار تک تک آن

ها برخالف  اگر يکی از آن. کنند ها به اين موضوع توجهی نمی برخی از آن
قانون، عملی مرتکب شوند که حق ديگری ضايع گردد مظلوم تنها و تنها دستگاه 

به همين دليل حساسيت وظايف مسئولين اين دستگاه به دليل . شناسد قضا را می
که تنها مرجع رسيدگی به احقاق حقوق افراد است به مراتب بيشتر از قوای  آن

متاسفانه در اين پرونده، دستگاه قضايی تاکنون بر وظيفه خود مبنی . ديگر است
ای ديگر و  بر برقراری عدالت پايبند نبوده و اميدوارم از اين پس وضع به گونه

 .در جهت اجرای عدالت باشد

داليل اعمال شنکنجه روحی و روانی بر شهيدی و عدم اعتبار صورت جلسات و 
 ها بازجويی

روز بازداشت، شهيدی تنها دو بار در جلسه بازپرسی حضور  ١٢۵در طول  -١
بار اول در محل زندان اوين و به گفته خويش، با چشم بند و بار دوم در . يافت

های خود را مردود  ايشان تمام اتهام. ، در دادسرای انقالب١٣٨٨/٧/١٣تاريخ 
ها را نپذيرفت و در همين تاريخ يعنی در مرتبه دوم نيز ضمن انکار  اعالم و آن

در زندان شب اول «: های تفهيم شده، اعالم داشت که  به ارتکاب جرم و رد اتهام
. انداختند کردند به حدی که مرا به التماس می مرا کتک زدند و دائما فحاشی می

عدد قرص مربوط به بيماری  ٨بخش و اعصاب و  قرص آرام ١٢اينجانب روزی 
قرص متفرقه در خصوص مشکالت مثانه و کليه مصرف  ۵قلب و حدود روزانه 

از شب اول بازداشت تا خروج از انفرادی دائما مرا به اعدام تهديد . کردم می
شب  ۵٠ها مرا به قدری به هم ريخته بود که  های مکرر آن کردند و فحاشی می

 .بنده تحت فشار برای اقرارهای اضافی بودم. ديدم کابوس اعدام می

ربط و غير واقع باشد چرا  تواند بی اين مطالب در حضور بازپرس پرونده نمی -٢
داليل موجود در پرونده نيز حکايت از آن دارد که در عمل نيز وضع به همين 

شهيدی طبق برگ بازداشت موقت قرار بود صرفا برای مدت . منوال بوده است
پس از آن توسط دادستان تهران مقرر شد تا بيست و . هفت روز در انفرادی باشد

ها شهيدی بوده است، برای يک ماه  شدگان که يکی از آن هفت نفر از بازداشت
روز در انفرادی  ۵٠اما شهيدی . جدا از ديگران يعنی در انفرادی نگهداری شوند

 های غير قانونی و اجحاف به متهم محسوب  بوده که خود از جمله بازداشت
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شود که اين سوال  های حق عليه باطل سوءسابقه محسوب می شهادت آنها در جبهه
ها نيست؟ آيا اين  گردد؟ آيا اين سواالت توهين به انسانيت انسان مطرح می

 (.برد ها را زير سوال نمی سواالت کرامت انسان

های خود پيرامون دستگيری خانم رکسانا  خانم شهيدی در خصوص فعاليت -
بسياری از خبرنگاران در مورد رکسانا صابری (صابری توضيح دهيد؟ 

 (آيا جايگاه اين سوال در اين پرونده است؟. رسانی کردند اطالع

به حمايت از اعتصابات  »نوشت پی » خانم شهيدی شما در وبالگ خود به نام -
در اين خصوص توضيح . ايد غيرقانونی برخی از کارکنان شرکت واحد پرداخته

ها منتشر شد و ارتباطی به شهيدی  اين موضوع خبری بود که در رسانه)دهيد؟ 
 (اما آيا اين سئوال با شرکت در تجمعات همخوانی دارد؟. نداشته است

سال زندان، رويای آزادی  ١۵هدف از نوشتن مطلب باطبی از حکم اعدام تا  -
نگاران در مورد باطبی و نحوه  بسياری از نويسندگان و روزنامه(چه بوده است؟ 

ها که در  آيا بيان عقايد انسان .دستگيری و محاکمه آن اظهارنظر کردند
 (گيرد جرم است؟ چهارچوب قانون اساسی صورت می

يقينا پاسخ به اين سواالت و هر  .صدها سوال ديگر نيز در پرونده مضبوط است
 .برداری قضايی است چه که به زيان شهيدی باشد غير قابل استناد و بهره آن

روز در انفرادی و در اين مدت  ۵٠. روز در حبس بوده است١٢۵شهيدی مدت 
 .توان از کنار آنها به راحتی گذشت شرايطی را سپری کرده که نمی

 گناهی شهيدی و رد اتهامات تفهيم شده در کيفرخواست داليل بی

 ١٣٨٨/٧/٣٠ها مرقوم گرديد در تاريخ  بر اساس اقارير اخذ شده، که نحوه آن
تنظيم   کيفرخواست موضوع پرونده،  فر معاون دادستان تهران، توسط آقای حيدری

 :نکات ذيل در اين مورد حائز اهميت است. گردد می

اجتماع و تبانی با هدف اقدام عليه امنيت داخلی کشور از طريق حضور در  -١
در خيابان  ١٣٨٨/٣/٢۴و يکشنبه  ١٣٨٨/٣/٢٣اغتشاشات مورخ شنبه 

ميدان انقالب تا آزادی،  ١٣٨٨/٣/٢۵روز دوشنبه مورخ  (عج(عصر  ولی
ميدان هفت  ١٣٨٨/٣/٢٧چهارشنبه   حوالی پارک ساعی ، ١٣٨٨/٣/٢۶شنبه  سه 

 .(عج)عصر  تير تا ميدان ولی

ها و نشريات متعددی از  نگار بوده و با روزنامه هنگامه شهيدی روزنامه - اوًال
التحريری  اعتماد، اعتماد ملی و غيره به صورت حق آفتاب يزد،   جمله حيات نو،

کرده و در زمان دستگيری و پيش از آن نيز در روزنامه اعتماد ملی قلم  کار می
زده و مشاور امور بانوان آقای مهدی کروبی، يکی از کانديداهای رياست 

نگاری اين حق  بنابراين برای ايشان به دليل شغل روزنامه. جمهوری بوده است
گردد که بتواند حتی در راهپيمايی و تجمعات غيرقانونی حضور يافته و  قائل می

شهيدی در بحبوحه حمله آمريکا به عراق، با جسارت تمام به . گزارش تهيه کند
رساند تا بتواند از نزديک  عنوان خبرنگار، خود را با مکافات به عراق می

روايتی  –سفرنامه »ايشان خاطرات خود را تحت عنوان . گزارش تهيه کند
 .کند در وبالگش منتشر می »متفاوت از حمله آمريکا به عراق

در تمام کشورهای دنيا خبرنگاران از چنين اتهاماتی مبرا هستند و در ايران نيز 
ها و تجمعات، بسياری  وضع به همين صورت است چرا که در همين راهپيمايی

های مختلفی  ها گزارش نشريات و رسانه  های دولتی و غيردولتی، از خبرگزاری
ها و  ها در راهپيمايی تهيه و منتشر کردند و اين بدين معنی است که خبرنگاران آن

توان چنين اتهامی را  بنابراين نمی .تجمعات يا اغتشاشات، شرکت کرده بودند
 .متوجه شهيدی کرد

شهيدی در اظهارات اوليه خود و حتی در حضور بازپرس شعبه دوم  –ثانيًا 
خرداد روزهای دوشنبه  ٢٧و  ٢۵اعالم کرده که صرفًا در دو راهپيمايی مورخ 

. اند حضور داشته است و چهارشنبه، که آقايان موسوی و کروبی نيز شرکت کرده
ايشان در روز هشتم . آن هم برای مدت نيم ساعت و به اقتضای شغلش بوده است

تيرماه در پاسخ به روزنامه کيهان خطاب به مدير مسئول اين روزنامه صراحتًا 
معتقد و متعهد به قوانين و   کند که بنده به عنوان يک ايرانی مسلمان، اعالم می

های نماز  مبانی جمهوری اسالمی پس از بيانات مقام معظم رهبری در خطبه
جمعه به عنوان فصل الخطاب مناقشات انتخاباتی، از حضور و مشارکت در 

نظر کرده و مصلحت نظام و کشور را در  هرگونه اقدام اعتراض آميز صرف
  .دانم پيگيری موضوع از مجاری قانونی و به دور از جنجال آفرينی می

توان چنين اتهامی را با توجه به اين اظهار که علنی نيز شده و  بنابراين چطور می
 ايشان بيانات مقام معظم . در نشريات مختلف به چاپ رسيده ، متوجه شهيدی کرد

 .نظام مقدس جمهوری اسالمی ايران نيست

به خدا قسم با خواندن پرونده خانم هنگامه شهيدی شرم نموده، نگران و افروخته 
ای دانسته يا ندانسته در حال مخدوش کردن  نگران و افروخته از اينکه عده. شدم

دانيم جمهوری  طور که می همان. نظام مقدس جمهوری اسالمی ايران هستند
و اختصاص ) ال اله اال اهللا(اسالمی ايران نظامی است بر پايه ايمان به خدای يکتا 

حاکميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او، کرامت و ارزش واالی 
انسان و آزادی توام با مسئوليت او در برابر خدا که از راه هرگونه ستمگری و 

 .گردد پذيری، قسط و عدل تامين می گری و سلطه کشی و سلطه ستم

هايی که از هنگامه شهيدی به عمل آمده است سواالت  عمده تحقيقات و بازجويی
غير مفيد و غير روشن، تلقينی، اغفال، اکراه، اجبارکننده و ورود به مسائل 

شخصی و خانوادگی و سوال از اعمال گذشته و موضوعات غير ضروری بوده 
 «.است

 :سواالتی از قبيل

های سياسی به صورت مشروح  در خصوص بيوگرافی خود و سابقه فعاليت -
 توضيح دهيد؟

بنويسيد؟ پرسيدن سواالتی  … و… در خصوص مسائل شخصی خود با آقايان  -
به خصوص ) چه از شهيدی و چه از ديگران(کشم،  ها خجالت می که از بيان آن

مسائلی که در مورد آقای خاتمی رياست محترم جمهوری دوره هفتم و هشتم بيان 
 .گرديد دور از شان است

هرگونه تبليغ عليه نظام جمهوری اسالمی ايران در داخل و خارج کشور به هر  -
… شکل و صورت گفتاری و نوشتاری حضور در مجالس و محافل رفتاری و 

قانونا بر مرجع انتظامی و قضايی است که دليل ارائه دهد ( را مشرحا بنويسيد؟ 
اين نيز به دور از عدالت و  .نه اينکه تحت فشار و شکنجه، اقرار کسب کند

 (انصاف است

های خود در زمينه حقوق بشر و همچنين حقوق زنان را به صورت  کليه فعاليت -
 مشروح توضيح دهيد؟

ايد؟ به صورت کامل توضيح  ای را تهيه کرده يا امضاء نموده آيا تا به حال بيانيه -
 (.امضای بيانيه و يا فعاليت در راستای حقوق بشر جرم نيست(دهيد؟ 

 داشتيد؟ … شما چه دليلی بر داشتن ارتباط با -

ايد که امام راحل عظيم الشان گونه قضاوت کرده خانم شهيدی به چه دليلی اين -
 …گذار انقالب مردمی در کشور بوده اند مورد  که رهبر محبوب و بنيان) ره(

شهيدی . (باشند؟ در اين خصوص توضيح دهيد ها می های آن مردم و آماج اهانت
گويد اگر اين جمله در جايی منتشر  خبر ضمن رد اين اظهارات می جا بی از همه

اين جمله کامال القاءکننده بوده و در . باشم شده باشد بنده حاضر به پذيرش آن می
برای چه مرجع انتظامی، موضوعی که . آور است حقيقت پرسيدن آن خجالت

 (کند؟ مورد سئوال می حقيقت ندارد و جايی عنوان نشده است را به صورت بی

د عضو تحکيم وحدت و عضو شورای شهر اول .در ارتباط با آقای حسين -
 م.طور عليرضا توضيح دهيد؟ و همين

کنيد که فردی که به واليت فقيه معتقد است  گونه تصور می به چه دليل اين -
طلبی را سيستمی در مقابل حاکميت  طلب باشد؟ آيا شما اصالح تواند اصالح نمی

دانيد؟ اين نيز از جمله سواالت تلقينی و دور از  نظام و مقام معظم رهبری می
 «.طلبان معتقد به واليت فقيه هستند همه اصالح» :دهد شهيدی پاسخ می  .ادب است

دانيد؟ شهيدی  گرايان می آيا شما واليت فقيه را فقط منحصر و مختص اصول -
طلبان هم معتقد به واليت فقيه هستند و غير از اين  اعالم داشته خير همه اصالح

 .تواند باشد نمی

در مراحل مختلف از خانم هنگامه شهيدی در خصوص مسائل شخصی و  -
شود تا نام و  شود و همچنين از ايشان خواسته می خانوادگی ديگران سئوال می

 (١٣٨٨/۶/١مورخ . (سمت تمام دوستانش را اعالم کند

خانم هنگامه شهيدی از طيف آقای کروبی و خانواده وی چه کسانی را  -
آيا متهم مکلف است چنين سواالتی را پاسخ دهد؟ پاسخ اين است که (شناسيد؟  می

اگر پاسخی داده نشود در چنين مواقعی جای اين متهم در انفرادی و اعمال 
 (.های بيشتر خواهد بود شکنجه

 آيا از دست دادن دو عزيز و (در خصوص سوءسابقه در خانواده خود بگوئيد؟  -



17 

 1389فروردين  ماه    24

آمده خانم  [...]شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب در پرونده کالسه 
هنگامه شهيدی، با سواد کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، مجرد، فاقد سابقه 
 :کيفری، تبعه ايران که فعال با توديع وثيقه آزاد است متهم به اين موارد است

اجتماع و تبانی با هدف اقدام عليه امنيت داخلی کشور از طريق حضور در ) الف
) عج(عصر در خيابان ولی ٨٨/٣/٢۴، يکشنبه ٨٨/٣/٢٣اغتشاشات مورخ شنبه 
 ٨٨/٣/٢۶شنبه  ميدان انقالب تا آزادی، سه ٨٨/٣/٢۵و روز دوشنبه مورخ 

که ) عج(عصر  ميدان هفت تير تا ولی ٨٨/٣/٢٧حوالی پارک ساعی، چهارشنبه 
که اين اقدامات يک حرکت ساختارشکنانه و ضد امنيت داخلی  عالوه بر اين

کشور بوده موجب اخالل در نظم عبور و مرور شهروندان، اختالل ترافيکی در 
های انجام شده  متهم در بازجويی. شهر و ايجاد بلوا و آشوب نيز بوده است

 .صراحتا به حضور خود در تجمعات ياده شده اعتراف و اقرار نموده است

فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسالمی ايران از طريق مصاحبه با شبکه ) ب
و گزارش اغتشاشات به شبکه مزبور و  ٨٨/٣/٢٣در تاريخ  BBC ضد انقالب
های برخوردار از جنبه تبليغی عليه نظام جمهوری اسالمی ايران از  امضاء بيانيه

ی تهديد  جمله کمپين يک ميليون امضاء، کمپين لغو قانون سنگسار، امضاء بيانيه
شده خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص نقض حقوق بشر در 

 .نويسی به اين آدرس ايران، تبليغ عليه نظام از طريق وبالگ

 .ذيال به برخی عناوين تبليغی وی عليه جمهوری اسالمی ايران اشاره می شود
، گزارش اعتصاب غيرقانونی شرکت واحد ٨۵/۵/٩نامه به اکبر گنجی مورخ 

های برخوردار از جنبه تبليغی عليه نظام  ، ارسال گزارش٨٨/۶/١١مورخ 
جمهوری اسالمی ايران به خانم ليلی صدر خبرنگار راديو فردا ارگان رسمی 

سازمان سيا و انتقال مسائل کذب در خصوص انتخابات رياست جمهوری دوره 
 .دهم

توهين به رئيس جمهور کشور به مناسبت انجام وظيفه بدين شرح که متهم در ) ج
در مصاحبه با سايت صدای زمان ارگان تبليغات ستاد آقای  ٨٨/٢/١١تاريخ 

نژاد از رئيس جمهوری فعلی  ای که احمدی چهره«: کند مهدی کروبی بيان می
لهذا با توجه به تحقيقات معموله و  ».خرد است ترسيم کرده چهره يک فرد بی

لحاظ ساير قرائن و امارات موجود در پرونده و غيره محاکمه و مجازات متهمه 
 :مورد استدعاست

دادگاه پس از وصول کيفرخواست، وقت رسيدگی تعيين و آقای محمد مصطفايی 
صفحه  ٣٠از متهم مذکور اعالم وکالت نموده و دفاعيات خود را در اليحه حدود 

دادگاه پس از مالحظه . صفحه منضمات به دادگاه ارائه داد ١۵و ) اصل اليحه(
محتويات پرونده و دفاعيات متهم و وکيل وی اشاره به چند مطلب را ضروری 

 :داند می

گزارش کميته بازجويی است که برخی از مطالب آن در کيفرخواست : مطلب اول
 :کند را بازگو می مورد اشاره قرار گرفت و دادگاه برخی ديگر از مطالب آن

طلب  نگاران شاخص اصالح سوابق متهم، خانم هنگامه شهيدی از روزنامه) الف
ای همچون نوروز، حيات نو، آفتاب يزد، زن،  های زنجيره بوده که با روزنامه

وی در دوره دوم دوست اصالحات و بر . اعتماد و غيره همکاری داشته است
اساس سفارش آقای سيد محمد خاتمی به عنوان مشاور رئيس سازمان ملی جوانان 

مشاراليه در زمينه وضعيت حقوق بشر و حقوق زنان در ايران همه . منصوب شد
با هدف ضد انقالب فعال بوده و مقطعی عضو کميسيون حقوق بشر اسالمی بوده 

پس از انتخابات دوره نهم رياست جمهوری خانم شهيدی به کشور انگلستان . است
سفر نموده و ضمن اقامت در اين کشور و ارتباط مستمر با عناصر ضد انقالب و 
 بعضا وابسته به سرويس اطالعاتی انگلستان و امريکا و همکاران راديو دولتی

BBC  انگليس همانند حسين ب، اميری، هوشنگ، ابراهيم ن، اميد م و نيک
 .زاده و مسعود بهنود داشته است هايی با نوری آهنگ ک و همچنين مالقات

 خانم شهيدی در زمان اقامت در انگليس دو مرتبه در آزمون ورودی شبکه
BBC همچنين شهيدی ضمن سفر به  .فارسی شرکت کرده که پذيرفته نشده است

کشور چک در آزمون ورودی راديو فردا ارگان سازمان سيا شرکت کرد که 
همچنين وی در زمان سکونت در لندن ضمن مراجعه به . شوند بازهم پذيرفته نمی

و همچنين حسن  BBC مقر سازمان عفو بين الملل با راديو ضد انقالب بيگانه
به کشور بازگشته و به  ٨٧نامبرده در اواخر سال . صلح جو مرتبط بوده است

عضويت در شورای مرکزی حزب اعتماد ملی استان تهران درآمده و در فاصله 
 .شود کوتاهی مشاور آقای مهدی کروبی دبير کل حزب اعتماد ملی می

 داند متن نامه خانم هنگامه شهيدی به آقای  دادگاه ضروری می  که مطلب دوم اين

رهبری را فصل الخطاب دانسته و حتی برای گزارش در راهپيمايی و تجمعات 
توان با توجه به اين ايده و  پس از سخنرانی ايشان شرکت نکرده است حال آيا می
 عقيده اسالمی وی را مجرم فرض نمود و محاکمه کرد؟

در تجمعات يک  اگر به زعم معاون دادستان اقدامات شرکت کنندگان،  –ثالثًا 
حرکت ساختار شکنانه و ضد امنيت داخلی کشور بوده و موجب اختالل در نظم 

عمومی مردم و شهروندان بوده است اين موضوع از حيطه اختيار شهيدی خارج 
شهيدی در جای جای پرونده صراحتًا اعالم داشته . و ارتباطی به وی نداشته است

که اقدامی عليه امنيت داخلی کشور ننموده و تاکنون نيز هيچ دليلی بر اينکه وی 
عمل و فعلی بر خالف مصالح نظام و امنيت کشور انجام داده باشد، ارائه نشده 

طور که مرقوم گرديد دوری از  ايشان مصلحت کشور را همان. است
 .کرده است آفرينی دانسته و ديگران را نيز تشويق به آرامش می جنجال

فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسالمی ايران از طريق مصاحبه با شبکه  -٢
 .و گزارش اغتشاشات به شبکه مزبور ١٣٨٨/٣/٢٣در تاريخ  BBC ضد انقالب

در کيفرخواست صادره مشخص نشده که شهيدی چه اظهاری نموده که معاون 
محترم دادستان اين اظهار را دال بر تبليغ عليه نظام جمهوری اسالمی ايران 

شهيدی در مصاحبه خود صرفًا به راهپيمايی مردم اشاره کرده و . دانسته است
صحبتی از نظام و ارکان آن به ميان نياورده است تا بخواهيم چنين اتهامی را به 

طور که مستحضريد مقصود از تبليغ عليه نظام، نفی کلّيت  همان. وی منتسب کنيم
 .يا ارکان ضروری نظام است) حکومت يا رژيم سياسی(نظام 

تماميت  اسالميت نظام،   ارکان ضروری نظام جمهوری اسالمی، جمهوريت نظام،
دانيم که حتی تبليغ عليه  ارضی و مواردی از اين قبيل است و به خوبی می

اشخاص، اگرچه دارای مقامات عاليه باشند و همچنين تبليغ عليه يکی از قوای 
بنابراين . حاکم يا عليه يک دستگاه اداری، مشمول حکم اين ماده نخواهد بود

صرف اعالم يک مطلب يا موضوع واقعی که نظام جمهوری اسالمی ايران و 
 ۵٠٠همچنين در ماده  .تواند جرم باشد دهد نمی ارکان آن را خطاب قرار نمی

و  »…فعاليت تبليغی نمايد…هر کس«…قانون مجازات اسالمی مقرر شده که 
بنابراين اگر بر فرض فردی يک بار . به عبارت ديگر عملش استمرار داشته باشد

عملی عليه نظام جمهوری اسالمی انجام دهد جرم نيست چه رسد به اينکه 
بخواهيم فردی را که هميشه تابع نظام جمهوری اسالمی ايران است و در اعمال 

رفتار و گفتار خود به نفع جمهوری اسالمی ايران اظهارنظر کرده را متهم به 
 .ای نماييم چنين عنوان مجرمانه

معاون محترم دادستان در کيفرخواست تنظيمی به وبالگ شخصی شهيدی  -٣
که مطالب وبالگ در پرونده مضبوط باشد آن را از جمله  اشاره داشته و بدون آن

که اگر به وبالگ شخصی شهيدی  در حالی. موارد تبليغ عليه نظام دانسته است
های وی عليه نظام تبليغی نشده  مراجعه فرماييد نه تنها در گفتارها و يادداشت

شهيدی در وبالگ . اند است، بلکه در همه حال ايشان به نفع نظام اظهارنظر کرده
خود تأکيد بر منافع ملی کشور نموده و مطالب مندرج در آن نيز حکايت از اعتقاد 

 .قلبی وی به نظام جمهوری اسالمی ايران دارد

نگاری تهيه نموده  هايی که در راستای حرفه روزنامه هنگامه شهيدی گزارش
است را از مصاديق تبليغ عليه نظام ندانسته و تاکنون هيچ گزارشی که نشان دهد 

 .محتوای آن تبليغ عليه نظام است از وی به دست نيامده است

متأسفانه برگرفتن از اقارير غيرقانونی از شهيدی در کيفرخواست صادره عليه 
های  وی، موضوعاتی از جمله نوشتن نامه به اکبر گنجی، ارسال گزارش

برخوردار از جنبه تبليغی عليه نظام جمهوری اسالمی ايران به خانم ليلی صدر 
خبرنگار راديو فردا و القاء مسائل کذب در خصوص انتخابات رياست جمهوری 

در عالم خارج و واقع هنگامه شهيدی بنا به اظهار . دوره دهم، درست نبوده است
ای به اکبر گنجی نوشته و نه گزارشی عليه نظام جمهوری اسالمی  خود نه نامه

 .ايران تاکنون تنظيم نموده است

روز با توديع وثيقه نود ميليون تومانی و با دستور  ١٢٠هنگامه شهيدی پس از 
او پس از آزادی . دادگاه انقالب از زندان اوين تهران آزاد شد ٢۶رياست شعبه 

 .هيچ فعاليت سياسی انجام نداده و قصدی هم بر ادامه فعاليت خود نداشت

دادگاه انقالب به اتهامات هنگامه  ٢۶شعبه  ٨٨در تاريخ بيست و چهارم آبان سال 
شهيدی رسيدگی کرده و با اخذ آخرين دفاع از وی مبادرت به صدور رای 

 :نمودند

 در کيفر خواست صادره از سوی  »رای دادگاه«: در رای دادگاه چنين آمده است

http://www.hengameshahidi.blogfa.com/�
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اکنون شما نهاد آن هستيد، بلندی مقام شما و کسانی در جريانات . رسيده است
اند از ديگران باالتر  رسند نه برای اين است که توانسته مبارزاتی به اين وجهه می

 .ايد ای بلندتری از اجساد انسانی ايستاده بايستند بلکه از اين بابت است که بر تپه

، سی هزار نفر به ۶٠ی آن همان جنازه مبارزاتی است که در دهه  نمونه
جمعی و در گمنامی به خاک  های اعدام سپرده شده و در گورهای دسته جوخه

کرد  باور کنيد که موضوع به همين صراحتی است که گفتم، عمل. سپرده شدند
ام را به شما با آن آغاز  شما دست کم در اين حوزه خالف فرمايشاتی است که نامه

 .ام کرده

 سپاهي سازي به نام سپاه، به كام بيت رهبري  -خصوصي
 صداقت . ه

 
 
 
 
 
 

 :اخبار روز
هدف سپاه و بيت رهبری از اين قبضه همه جانبه سرمايه های ملی، بيشتر از  •

تئوريسين های حکومت بيم آن دارند که با . آنکه دزدی باشد، کسب قدرت است
همان اتفاقی که در . رشد بخش خصوصی، طبقه متوسط ايران قدرت بگيرد

. ادامه سياست های اقتصادی آقايان رفسنجانی و خاتمی در شرف وقوع بود
بنابراين سعی بر به دست گرفتن تمام مجاری و نبوض اصلی مالی کشور دارند 

 ...توان رشد پيدا نکند " غير خودی"تا هيچ 
اين روزها اطالع رسانی غيرشفاف رسانه های ايران در مورد معامله بزرگ 
واگذاری مخابرات به بخش خصوصی، بسياری را به خطا کشانده که خريدار 

چه بسا مقاله هايی که در باب تحليل اين موضوع و . مخابرات سپاه است و بس
رفتن ايران به سمت ميليتاريزم مطلق با الگوگيری از کشورهايی چون پاکستان، 

 .انتشار يافته است
اما آنچه که از ذهن تحليلگران دور مانده، همانا شريک اصلی سپاه و در حقيقت 

برای درک بهتر موضوع بايد نگاهی به . سرمايه گذار اصلی در اين مزايده است
 .داستان اين معامله بزرگ انداخت

 مزايده غير رقابتی مخابرات
 «کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين»به همراه  «پيشگامان کوير يزد»شرکت تعاونی 

های مديريتی اپراتور اول به رقابت  خريدارانی بودند که برای تصاحب کرسی
 .پرداختند 

شرکت  ٣شرکت تعاونی و  ١٢شرکت تعاونی پيشگامان کوير متشکل از 
گذاری، در فاصله چند ساعت مانده به آغاز عرضه بلوک مخابرات، از  سرمايه

ظاهرَا سازمان . حضور در اين رقابت از سوی سازمان خصوصی سازی منع شد
بورس عليرغم مقاومت در برابر خواست مسووالن مبنی بر برگزاری 

غيررقابتی، در آخرين لحظات وانهاد و عمَال اين معامله تاريخی بدون هيچ 
اگرچه يزدی ها در پی . واگذار گرديد «کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين»رقابتی به 

احقاق حق به سازمان خصوصی سازی نيز شکايت بردند، اما نظر بر اين بود که 
 )١. (مخابرات دست غير نيفتد و اين شکايات راه به جايی نبرد

 کيست؟ «توسعه اعتماد مبين»کنسرسيوم 
شهريار »و  «توسعه اعتماد»گذاری  اين کنسرسيوم ترکيبی از دو شرکت سرمايه

گسترش الکترونيک مبين »و يک شرکت فعال در زمينه مخابراتی  «مهستان
 .است «ايران

اما شرکت گسترش .های بنياد تعاون سپاه هستند دو شرکت اول از زيرمجموعه
ميليون تومانی تاسيس شده  با سرمايه يک ٨۶الکترونيک مبين ايران در سال 

فعاليت اصلی اين شرکت در زمينه الکترونيک و تجهيزات مرتبط با آن . است
، تمام اعضای هيات مديره ٨٧است که بر اساس مصوبه مجمع شرکت در سال 

های ستاد اجرايی  گذاری تدبير، از زيرمجموعه به نمايندگی از شرکت سرمايه
 )٢. (اند فرمان امام، انتخاب شده

نکته مهم و مغفول اين معامله سرمايه گذار اصلی آن است که شرکت 
گذاری تدبير می باشد اين شرکت چنانچه اشاره شد از زيرمجموعه های  سرمايه

ستاد فرمان امام بوده و سرمايه اصلی را در قالب شرکت مبين به اين کنسرسيوم 
 .تزريق کرده است

ی اقدامات خانم شهيدی روشن  اکبر گنجی را در دادنامه بياورد تا بهتر انگيزه
جناب آقای گنجی شما چند روز پيش به طور «: متن نامه بدين شرح است. شود

الزم به يادآوری است اين نامه در تاريخ (رسمی از جمهوری اسالمی ايران 
خواستيد هر چه زودتر سه زندانی سياسی در زندان ) نوشته شده ٩/١٣٨۵/۵

اوين يعنی منصور اسانلو، امين جهانبگلو و علی اکبر موسوی خوئينی را آزاد 
کند در غير اينصورت از ايرانيان خارج از کشور خواهيد خواست در اقدامی 

اين حرکت شما . عمومی به نشانه اعتراض به اعتصاب غذای گسترده دست زنند
در جلب توجه جامعه جهانی نسبت به وضعيت اين سه زندانی که به حق از 

 .نخبگان رنج کشيده اين سرزمين هستند بسيار عالی و قابل ستايش است

مشکلی که . اما از ديد من و بسياری از دوستان شکل اساسی هنوز پا برجاست
های گذشته، يکی از  باعث شده تا اين نامه را به شما بنويسم، اين بوده که در سال

های حقوق  مشکالت و موانع اصلی در راستای تحقق اهداف دموکراتيک و آرمان
های جبهه و جنگ به  سال) خودی و غير خودی(بشری تفکری بود که از واژه 

های مختلف  اين پديده ضمن ايجاد شکاف در بين بخش. عاريه گرفته شده بود
طلبان در  جنبشی اجتماعی کار را به جايی رسانيد که نتيجه آن را اصالح

گيری شورای شهرهای دوره هفتم مجلس شورای اسالمی و رياست  رای
عالی به مبارکی و ميمنت از زندان آزاد  در مدتی که جناب. جمهوری شاهد بودند

های  گيری ها و موضع بريد صحبت شديد و تا کنون در خارج از کشوربه سر می
متعدد از جانب شما صادر شده اما اين مورد آخر من را بر آن داشت که انتقاد 

 .خود و ديگر دوستان را به شکل شفاف نسبت به شما اعالم نمايم

دموکراسی و . کنم های خودتان جلب می توجه شما را به اين جمله از صحبت
من معتقدم که يک حقوق بشر بيشتر نداريم، . مدرنيزه بومی معنا ندارد

شما در زندان با . دموکراسی هم همينطور است و يک دموکراسی بيشتر نداريم
نام و گمنام سياسی و غير سياسی هم بند بوديد و با  بسياری از زندانيان صاحب

دانيد که  شما می. ايد بسياری از فجايع در مورد نقض حقوق بشر برخورد نموده
های مختلف  باليی که در زندان بر سر شما آمده از روزهای انفرادی در سلول

گرفته تا آزارهای جسمی و روحی و اعتصاب غذا چند برابر بدتر از آن بر سر 
 .تر آمده است زندانيان سياسی ديگر و چندين برابر بدتر از زندانيان گمنام

گاه درهيچ  شناختيد اما هيچ شما با بسياری از زندانيان دوست بوديد و آنها را می
ايد  منظور اين است که شما با آگاهی چنين کاری کرده. موقعيتی از آنها نام نبرديد

اما واقعيت اين است که شما اين کار را . و يا به تفکر خودی و غيرخودی معتقديد
ايد و اين همان عملکردی است که تاکنون از پيروان اين تفکر صادر شده  نکرده
ای اعالم کرديد ما با  شما در مصاحبه. دانم دليل اين کار چيست نمی. است

کنيم اما از حقوق سياسی و شهروندی آنها حمايت  طلبان همکاری نمی سلطنت
طلب نبودند و اگر هم  دانيد که اين زندانيان هيچکدام سلطنت شما می. کنيم می
 .کرديد بودند شما از حقوق آنها دفاع می می

ای و نظری با شما اختالف دارند، طبق قرائت شما از  های پايه اگر از ديدگاه
اگر شما به عنوان . دموکراسی دفاع از اين افراد با اساس کار شما منافاتی ندارد

ايد  های فراوانی برده شخص اکبر گنجی از ظلم و جهل و جنون نظام، مشقت
شما . (اند بسياری از اين زندانيان خيلی بيشتر از شما مورد آزار قرار گرفته

اگر شما در حوزه مطبوعات و دانشگاه و در ) دانيد منظورم چه کسانی هستند می
فکرانی داشتيد که شما را حمايت نموده و به پايگاه  طلبان دوستان و هم بين اصالح

تان  اند و نگذاشتند در ايام حبس فراموش شويد و خانواده اجتماعی کنونی رسانيده
 .به دردسر بيفتند

کدام از اين داليل باعث  اگر هيچ. ها را ندارند اين زندانيان هيچ کدام از اين
ها را  تواند اين باشد که شما آن چنين شما نيست تنها دليل اين امر می کرد اين عمل

صورت هم به  در اين. اصوال مبارز ندانسته يا بعضا از عوامل نظام بدانيد
های گذشته و  حضورتان عارضم که با بررسی عملکرد اين افراد در طول سال

دانيم  شان به راحتی پاسخ مورد نظر را دريابيد و از سويی هم می شرايط کنونی
که چه زود يا دير، اسناد و مدارک و شواهد مبارزات و يا بالعکس همکاری و 

ايم رو شده و به دست مردم خواهد  ها همه ما در اين راه گام نهاده خودفروشی
 .افتاد

کنندگان اصلی در مورد چند و چون ماجرا  آن روز است که صاحبان و قضاوت
بايست خودشان را برای آن روز  ها می گيری خواهند پرداخت و خاطی به تصميم
های مختلف  پس شما و تمامی کسانی که به عنوان فعال در حوزه. آماده کنند

مطرح شديد بايد به اين موضوع توجه داشته باشيد که اين شخص خودتان نيست 
خواهانه و  شده جريان مبارزاتی آزادی که مطرح هستيد بلکه عنصر مطرح

 ای است که در طول تاريخ ايران هزينه کردند، کشته دادند به اينجا  طلبانه حق
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متاسفانه در شرايط . ای دست به خريد پروژه های در حال بهره برداری می زند
امروز ايران، بخش خصوصی داخلی مايل به سرمايه گذاری نيست، خارجی ها 

وانگهی پروژه ای که توسط . هم ريسک فاينانس پروژه ها را به سختی می پذيرند
شرکت های خارجی تامين مالی شود، جدای بحث شبهات پولشويی و کذالک، در 

در اين شرايط اگر آقای خامنه ای . هر حال کشور را زير قرض بيگانه می برد
حقيقتَا خواستار پيشرفت کشور هستند، بهتر نيست به جای خريدن مخابرات، پول 
بيت را در راه اعتالی حقيقی کشور و خريد پروژه های روی زمين مانده کنند؟ يا 
سپاهی که مدعی پيشرفت کشور است، بهتر نيست به جای پااليشگاه بندر عباس، 
 سرمايه اش را کمی آن ورتر خرج کند تا شاهد ورشکستگی پارس جنوبی نباشيم؟

 
 :مراجع

موضع پيشگامان کويريزد در اعالم نظر شورای رقابت درباره مخابرات، ) ١(
 ٢۶/١٢/٨٨خبرگزاری فارس 

/١٨/۶همه چيز درباره اسم و رسم خريداران معامله بزرگ، دنيای اقتصاد ) ٢(
٨٨ 

، سايت )ره(های ستاد اجرايی فرمان امام لزوم بازنگری کلی در فعاليت) ٣(
 ١۵/۴/٨٨بازتاب 

، سازمان «ره»حدود وظايف سازمان در قبال ستاد اجرايی فرمان امام ) ۴(
 بازرسی کشور

  
 . 

 در ستايش اصالح طلبي انتقادي
 مهدی محسنی

 
 
 
 
 
 
 
 

 

باور دارم که رهبران اصالح طلبان در ايران . بايد در رفتارهايمان بازنگری کنيم
 .بسيار دقيق و کم ايراد تر از فعاالن خارج از کشور رفرم خواه رفتار کرده اند

. اشتباهاتی که به جنبش لطماتی را وارد کرده. اشتباهات ما کم نبوده است
مهاجرانی، محسن کديور، ابراهيم نبوی، مسيح علی نژاد و چند نفری ديگر در 
اين ماه ها تالشی مضاعف داشته اند اما همه اين تالش ها بدون ايراد و اشکال 

 .نيز نبوده
بايد صادقانه با مخاطبان و . بايد شجاعت پذيرش خطاهای خودمان را داشته باشيم

همراهان اين مبارزه سخن بگوييم و هرجا که بی راهه رفتيم در پی تصحيح آن 
 .باشيم

اصالح طلبی و رفرم خواهی آدابی دارد که بيش از همه ما بايد در حفظ آن 
همه ساليق و ديدگاه ها را به رسميت بشناسيم و در بيان نظرات خود . بکوشيم

 .مسووالنه تر رفتار کنيم
اين خصوصن شامل حال رسانه هايی می شود که به جناح اصالح طلب جنبش 

به همين دليل بايد مراقب بود که چه . جرس مهترين آنهاست. سبز نزديک ترند
 .خبری، گزارشی و مقاله ای منتشر می شود

ديدگاه های وارده در يادداشت ها لزوما ديدگاه جرس «خيلی وقت ها اين جمله 
موثر واقع نمی شود و يادداشت منتشر شده اثر خود را می گذارد و  »نيست

 نوشته می شود به پای رفرم خواهی و اصالح طلبان
در داخل با به زندان -در اين روزها که از هر جهت تحت فشار و هجوم هستيم 

افکنده شدن ياران و همراهانمان و بيرون از ايران با سيل تهمت ها و ناسزاها و 
. بايد همچنان در بازخوانی روش ها و ايده ها تالش کنيم -قضاوت های نادرست

در عين حال از اين هجمه ها نترسيم که نشان می دهم عمل و رفتار ما در جهت 
 .درست است

 

 ستاد اجرايی فرمان امام چيست؟
در ايران است که مطابق ) و نه دولتی(ستاد اجرائی فرمان امام، نهادی حکومتی 

قوانين موسسات عمومی غيردولتی و به طور مستقيم زيرنظر رهبر اداره می 
 .شود

قانون اساسی  ۴٩در راستای اجرای اصل  ١٣۶٨آغاز به کار اين ستاد در سال 
، با مهلتی يک ساله جهت شناسايی و ۴٩و بنا بر قانون نحوه اجرای اصل 

مصادره اموال وابستگان به رژيم سياسی سابق ايران و به دستور آيت اهللا خمينی 
 )٣. (به تصويب رسيد

اين ستاد اوايل به عنوان نهاد متولی مصادره اموال که پيش از اين بر عهده بنياد 
اما همزمان با تغيير مشی رهبری و خيز . مستضعفان بود، مشغول به فعاليت بود

آقای خامنه ای برای به دست گرفتن قدرت مطلق کشور، اين ستاد نيز به عنوان 
از نزديکان بيت رهبری که (بازوی مالی بيت رهبری، با مديريت دکتر ايروانی 

سال  ١٠) در حال حاضر نيز معاون حسابرسی و نظارت دفتر رهبر می باشد
توسعه فعاليت های اقتصادی، . تجربه کرد ٨۶تا  ٧۶متفاوتی را از سال 

نکته جالب آنجاست . بازرگانی و ساختمانی از جمله فعاليت های اين ستاد هستند
های سازمان بازرسی کل کشور نمی  که ستاد اجرايی فرمان امام مشمول بازرسی
 )۴. (باشد و عمَال فقط تحت نظر بيت می باشد

عدم شفافيت فعاليت های اين ستاد، امکان آشنايی رسانه ها و مردم را نسبت به 
تنها روزنه آشنايی مردم با . فعاليت های اقتصادی بيت رهبری، سلب کرده است

اين ستاد همان آگهی های رنگی و بزرگ مزايده امالک و مستغالت است که هر 
از گاهی صفحات ميانی روزنامه ها را مزين می کند، اما شايد هرگز مردم ندانند 

 .که همين مزايده ها از منابع اصلی مالی بيت رهبری ست
 

 به نام سپاه، به کام بيت رهبری
پس تا اينجا مشخص گرديد که سرمايه گذار اصلی کنسرسيوم، شرکت مبين يا 

همان تدبير از زير مجموعه های ستاد فرمان امام و در حقيقت بيت رهبری ست 
شايد . و در حقيقت بنياد تعاونی سپاه در نقش کارگزار وارد معامله گرديده است

اگر مردم در ماه های گذشته نگاهی به آگهی های مزايده امالک و مستغالت 
انداخته باشند، متوجه شده اند که اين بار امالک مرغوب و عمدتَا باالشهر ستاد 

که پيش از اين برای از ما بهتران کنار گذاشته می شده، چوب حراج بر سرشان 
 .فرود آمده است، تا بلکه اقساط اين معامله بزرگ مخابرات، تامين مالی گردد

 
 ماهيت خصوصی سازی

ابتدا بايد به اين نکته اشاره کرد که واگذاری بلوک مخابرات به بيت رهبری در 
، آغاز راه بسيار خطرناکی ست ۴۴پوشش خصوصی سازی و پياده کردن اصل 

اين روز ها زمزمه هايی نيز در ميان است مبنی بر . برای ايران در حال توسعه
به سپاه که ) تامين کننده يک پنجم بنزين ايران(واگذاری پااليشگاه نفت بندرعباس 

 .بسيار نگران کننده می باشد
اين حکومت و دولت نشان داده است با خصوصی سازی حقيقی ميانه ای ندارد، 

چنانچه بر سر اولين سرمايه گذار خصوصی که خريدار بلوکی از فوالد 
در حال حاضر پياده . خوزستان بود، همان می آورند که بر سر خيامی ها آوردند

عمَال به واگذاری صنايع، کارخانجات و شرکت های دولتی به  ۴۴کردن اصل 
سازمان تامين . تامين اجتماعی، سپاه يا بيت رهبری تقليل معنا پيدا کرده است

اجتماعی که توسط هولدينگ شستا از زير مجموعه های وزارت رفاه اداره می 
شود، به عنوان سهام دار بسياری از کارخانجات و شرکت ها، از منابع مالی مهم 

رئيس دولت جهت مخارج خارج از برنامه مانند تبليغات انتخاباتی محسوب می 
در اين ميان خرده . تکليف سپاه و بيت رهبری نيز که مشخص است. گردد

بخش "سپاهی و جديدَا -معامالتی هم هست که به مديران معتمد سابقَا حکومتی
-٣شرکت های عمدتَا چهار سيالبی و ثبت شده در . واگذار می شود" خصوصی

 .سال اخير به اندازه کافی گويای ماهيت اين بخش خصوصی نوظهور هست ۴
 

 تضاد عملکرد بيت رهبری با شعار توسعه
نگارنده بر خالف تصور عموم معتقد است که هدف سپاه و بيت رهبری از اين 
. قبضه همه جانبه سرمايه های ملی، بيشتر از آنکه دزدی باشد، کسب قدرت است
تئوريسين های حکومت بيم آن دارند که با رشد بخش خصوصی، طبقه متوسط 

همان اتفاقی که در ادامه سياست های اقتصادی آقايان . ايران قدرت بگيرد
بنابراين سعی بر به دست گرفتن تمام . رفسنجانی و خاتمی در شرف وقوع بود

توان رشد پيدا " غير خودی"مجاری و نبوض اصلی مالی کشور دارند تا هيچ 
 .نکند

اما نکته تاثر برانگيز در اين است؛ در حالی که در ايران در حال توسعه پروژه 
 های زيرساختی بسياری تعريف شده اند که به دنبال خريدار هستند، آقای خامنه 
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نيست تعريف های ديگری از انتخابات آزاد ارائه دهيم تا بين نيروهای سياسی                     
جامعه اختالف نظر پيش آيد و همين امر هم به با هم ماندن نيروهای مختلف در                     

ما از  انتخابات آزاد با يک تعريف معين و مشخص                .  جنبش سبز کمک می کند      
بين المللی سخن می گوييم، و کسانی که آن را بپذيرند مجبورند تمام آن اصول را                 
بپذيرند، چنان که پذيرفتن اعالميۀ جهانی حقوق بشر به معنای احترام به تمام                        

 .اصول آن است
به طور خالصه اگر فکرکنيم جنبش سبز از حکومت کنونی ايران چه می خواهد               
يا چه چيزی را می خواهد به اين حکومت تحميل کند، می توان گفت  روندی که                   

 »رأی مرا پس بده     «تجلی يافت، و سپس به           »رأی من کو؟   «در ابتدا در شعار       
 . فراروييده است »انتخابات آزاد «رسيد، امروز به استراتژی 

 
ده ماه پيش جنبش آزادی خواهی مردم ايران به دنبال يک تقلب انتخاباتی،             :  ز.  م

 .خود را در جهان ثبت کرد »رأی من کجاست؟ «و با شعار محوری 
 

اجتماعی و    -جمعی از فعالين سياسی    پيش از برگزاری اين انتخابات در ايران،           
دانشجويی با امضای بيانيه ای خواست های خود را از انتخابات و نيز از رئيس                 

ما برخورد آنشگرانة مطالبه     ...  «جمهور آينده مطرح کردند و تأکيد نمودند که            
گفتمان مطالبه  ”محور، با فرايند و فضاي انتخاباتي خواهيم داشت تا به تدريج                 

قيد و شرط و نيز تحريم از ابتداي فرايند                        جاي مشارآت بي        به(را   “  محور
بخش قابل توجهی از اين بيانيه به خواست آزادی و                    ».مطرح آنيم )  انتخابات

 .حقوق بشر می پردازد
همچنين نامه ای از سوی ناشران به نامزدهای رياست جمهوری نوشته شد که                
خواست های آنان را طرح و سياست نامزدها را در برابر آن خواست ها چالش                   

 .می کرد
خواست زنان ايرانی را برای       »پويش يک ميليون امضا   «پيش تر از اين ها نيز،       
 .طرح کرده بود -حقوق سلب نشدنی برابر -داشتن حقوق شهروندی

 
از سوی ديگر به فاصلۀ چند ماه پس از تسلط مردم بر خيابان ها، و تجربۀ                              

جای خود را به          »رأی من کجاست    «خشونت و سرکوبگری حکومت، شعار            
استقالل، «،    »نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ايران                 «،   »مرگ بر ديکتاتور     «

 22داد، و در تظاهرات            »دولت سبز ملی    «و سپس        »آزادی،جمهوری ايرانی  
رسيد و مسئله از انتخاب          »اين است شعار مردم، رفراندم، رفراندم        «بهمن به    

جنبش سبز  يعنی    -رياست جمهوری، تا  زير سؤال بردن تماميت نظام پيش رفت           
به مسئلۀ سياسی ايران در تماميت خود می نگرد و تاکيد را تنها بر بخشی از آن     

 . نمی گذارد
که برای نخستين      -نخست، آيا می توان نگاه فراگير به مسئلۀ سياسی ايران را              

بار رسيدن به تفاهم و توافق ميان نظرات و منافع گوناگون را به عنوان اصلی                    
ويژگی مثبت و عامل نيرومندی اين حرکت دانست؟            -قابل پذيرش چالش می کند     

در اين صورت آيا الزم است برای با هم نگاه داشتن صداهای متفاوِت اين حرکت     
 تأکيد را بر بخشی ويژه از مشکالت سياسی ايران گذاشت؟

ديگر اين که، با توجه به خواست های جامعۀ ايران  پيش از انتخابات اخير و                        
که هر دو نشان می       -روند تغيير شعارهای محوری جنبش سبز در ده ماه گذشته          

دهند جامعه ايرانی برای نخستين بار برضد تبعيض و برای پاک کردن خشونت                 
آيا حقوق بشر و دمکراسی موارد             -پاخاسته است     از فرهنگ سياسی خود به        

  در مطالبات جنبش نيستند؟ »مقصد نهايی«پررنگ تر، يا نزديک تر به آن 
 

بحثی که شما مطرح می کنيد بسيار مهم و گسترده است و من                  :  بخش-دکتر گنج 
 .اميدوارم بتوانم اين مسئله را در مقاله ای مورد بررسی دقيق قراردهم

در يک نگاه فشرده می توان گفت در جوامع مدرن تقسيم کار به گونه ای صورت 
گرفته است که نيروهای مردمی خواستار دمکراسی اند و نيروهای سياسی                           

يعنی نهادهای مدنی در جامعه خواست های مشخص خود را مطرح               .  سازندۀ آن 
می کنند و  از حقوقی که معتقدند از آنان سلب شده است سخن می گويند، و                                 

نيروی .  نيروهای سياسی راه حل ارائه می دهند و در راه تحقق آن می کوشند                      
سياسی نمی تواند فقط آزادی خواه يا دمکراسی خواه باشد، وظيفۀ نيروی سياسی                

 .خواستن دمکراسی نيست، بلکه ساختن آن است
اگر اين تقسيم کار که در جنبش های اجتماعی هم وجود دارد، در جنبش سبز هم                   
مورد توجه قرارگيرد، مسئلۀ انتخابات آزاد ديگر يک خواست نيست، يک پاسخ                

 .و راه حل سازنده است برای آنچه جامعۀ شهروندی خواستار آن است
سازمان سياسی نمی تواند صرفًا مطالبه محور باشد، سازمان سياسی می بايد                       

 .اعالم کند چگونه و از چه راه هايی مطالبات نهادهای مدنی را پاسخ می دهد
 يکی از کوشش های کمپين انتخابات آزاد اين است که بيشترين نيروهای سياسی 

 بخش-گفتگو با دکتر اميرحسين گنج
 پيرامون پويش انتخابات آزاد 

 ماندانا زنديان
 

-می  -خيزش سبز    -ده ماه از خيزش جامعۀ شهروندی ايران            :  ماندانا زنديان  
گذرد، خيزشی خودجوش، آفريننده و چند صدا که برای نخستين بار در تاريخ                     
همروزگار ما همزيستی گرايش های سياسی متفاوت و گاه متضاد را، با آگاهی                 
به اين تفاوت ها و حفظ و احترام به هويت خود و ديگران، برای فرهنگ                                  

 سياسی ما ايرانيان ارمغان آورده است؛ 
که هيچ کسی را به     ...جنبش سبز جنبشی ملی است    «:شما در نوشته ای گفته ايد      

کس که رأيش را           آن.  راند، چرا که همه مقصد مشترک دارند                  ته صف نمی     
خواهد، در کنار کسی است که هيچ وقت رأی نداده و اکنون با پاهايش رأی                       می

کس که دولت را جدا از دين                  کس که ديندار است، در کنار آن                 آن.  می دهد  
ها در اين جنبش رنگ نباخته اند، بلکه مردم           اما تفاوت. خواهد حرکت می کند می

ها و با آگاهی از آن ها و حتی برای بروز آن ها به اين جنبش                            با حفظ تفاوت   
 ». اند پيوسته

  
که می توان در يک نگاه فراگير گفتمان غالب بر اين               -را    »مقصد مشترک «آن  

 چگونه تعريف می کنيد؟ -حرکت شهروندی دانست
 

مطلبی که شما به آن اشاره کرديد بخشی از مقاله ای            :  بخش-دکتر اميرحسين گنج  
کمپين  «است که هشت ماه پيش من با دوستم آقای رضا سياوشی زير عنوان                            

 .نوشته ايم »انتخابات آزاد، روايت آزادی خواهانه  از جنبش سبز
سخن از پويش انتخاباتی در شرايطی طرح گرديد که از يک سو کوششی سازمان 
يافته برای محدودکردن جنبش سبز به هواداران نظام اسالمی صورت می گرفت              
و روايت انتخابات سالم و رقابتی ميان خودی ها را پيش می نهاد؛ و از سوی                           
ديگر سازمان های سياسی در حالت صبر و انتظار و بدون استراتژی مشخص                   

خوشبختانه امروز هردوی آن معضل ها تا حد زيادی حل شده اند و                 .  قرارداشتند
بحث انتخابات آزاد دارد آرام آرام مورد توجه سازمان های سياسی گوناگون                         

 .قرارمی گيرد
ما در آن نوشته بر دو مسئله تمرکز کرده ايم؛ نخست آن که جنبش سبز حرکتی                     

است اجتماعی با جوهر و سرشت انتخاباتی، يعنی به دنبال تقلب در انتخابات                        
شکل گرفته و پيش رفته است، در نتيجه پرداختن به مسئلۀ انتخابات می تواند                        

 .پاسخ مناسبی به اين حرکت باشد
از سوی ديگر در جنبش سبز طيف وسيع مردم ايران از هواداران جمهوری                         

ما .  اسالمی تا مخالفين اين نظام کنار هم قرارگرفته اند و حرکت را پيش می برند               
کوشيده ايم نشان دهيم چگونه می توانيم اين همزيستی را حفظ کنيم، از پراکندگی                

 .اين نيروها جلوگيری کنيم و به پويايی و شکوفايی بيشتر جنبش ياری رسانيم
پاسخ ما به زبان ساده اين است که اين نيروها می بايد به خواست و نظر همديگر                  

يعنی . احترام بگذارند و پاسخ خواست و اعتراضشان را از صندوق رأی برگيرند
حاکميت صندوق رأی و احترام به نتيجه ای است که از                    »مقصد مشترک «آن  

در شرايطی که ما بتوانيم در فضايی بدون                     -صندوق رأی بيرون خواهدآمد        
سانسور حرفمان را بزنيم و خواستمان را مطرح کنيم و ديگر همه چيز را به                          
مردم و  صندوق رأی واگذاريم؛ تنها در اين صورت است که هر يک از تشکل                     
های سياسی می توانند دريابند وزنشان در جامعه چقدر است و به آن نتيجه                               

 .احترام بگذارند
به نظر من اين روند دو مزيت دارد، اوًال نزاع بين طرفداران و مخالفان قانون                      
اساسی جمهوری اسالمی را از يک موضوع تفرقه انگيز به موضوعی در                            
رقابت انتخاباتی بدل می کند زيرا همه چيز، ازجمله ارزيابی قانون اساسی اين                    

در اين صورت فردی مانند من که       .  نظام، به نظر بيشترين مردم  واگذار می شود        
معتقد است قانون اساسی جمهوری اسالمی متنی سراپا تناقض و مملو از تبعيض              
است، همراه هموطنی که از اين قانون اساسی دفاع می کند، می تواند با حفظ                          
هويت خود و بدون پنهان کردن يا حتی کمرنگ کردن خواست هايش در انتخابات 

 .شرکت کند و بکوشد بيشترين رأی را از آن خود سازد
در کنفرانس    1994ديگر اين که انتخابات آزاد می بايد بر اساس قوانينی که سال               

اين قوانين   .  بين المجالس     در پاريس به تصويب رسيده است برگزارشود                          
مجموعه ای شفاف و روشن است مانند اعالميۀ جهانی حقوق بشر با پيش شرط                   
ها و اصولی که می بايد پذيرفته شوند؛ به عنوان نمونه انتخابات آزاد در کشوری                

 . که زندانی سياسی دارد انجام پذير نيست
 ما زمانی که از انتخابات آزاد بر اساس اصول بين المللی سخن می گوييم الزم 



21 

 1389فروردين  ماه    24

صحبت می کنند همين دريافت را دارند يا درک ديگری ارائه می دهند؛ آيا همۀ                    
نيروهايی که از انتخابات آزاد صحبت می کنند، حق شهروندی هر ايرانی را                        

 .برای انتخاب شدن و انتخاب کردن می پذيرند
به عنوان نمونه آقای کروبی يا آقای موسوی که از انتخابات آزاد سخن می گويند      

می بايد پاسخگوی پرسش های زنان و بهاييان برای امکان نامزدی رياست                            
پاسخ به چنين پرسش هايی به تعريف افراد و احزاب و تشکل                  .  جمهوری باشند 

شامل سوسيال  (روشن است که در نگاه دمکراسی ليبرال       .  های سياسی می انجامد   
انسان ها حقوق شهروندی برابر دارند و              )  دمکرات ها و ليبرال دمکرات ها           

جنسيت، قوميت، دين، يا هر باوری که دارند  نمی تواند تغييری در بهره مندی                     
اين مسائل مطرح می شود، راه حل ها بر اساس آن            .   شان از اين حقوق ايجادکند    

ارائه می شود و بعد مردم با يک ديد باز تصميم می گيرند کدام راه حل را برای                     
 .مطالبات مدنی خود مناسب تر می بينند و به آن رأی می دهند

در پاسخی مشخص تر به پرسش شما بايد بگويم موضوعيت انتخابات حين                             
برگزاری و پيشروی کمپين شکل خواهدگرفت، و اين بسته به وزن نيروهايی                      

هر موضوعی که . است که در کمپين شرکت می کنند و مسائلی که ارائه می دهند
هر شکلی    -بيشترين توجه را به خود جلب کند، از شکل نظام تا رئيس حکومت                 

تا خود قانون اساسی يا هر چه بحث گسترده تری در                -که حکومت خواهد داشت    
 .جامعه برانگيزد و طرفداران بيشتری بيابد، می تواند به رأی گذاشته شود

در حقيقت کمپين انتخابات آزاد می کوشد باور به تقسيم قدرت از طريق صندوق                 
رأی را در جامعه نهادينه کند تا ديگر کسی نگويد من در انتخابات شرکت نمی                      

اين خود پاسخ به خواست های جامعۀ          .  کنم چون گزيدارها مورد نظر من نيست         
يعنی مردم خواست و نظرشان را در هر مورد بيان                .  مدنی مطالبه محور است     

می کنند و  تشکل های سياسی هم نظر و برنامه شان را اعالم می دارند، در                             
نهايت همه پای صندوق رأی می رويم و نتيجه را می پذيريم، حتی اگر گزيدار ما 

 .نباشد
اگر ما بتوانيم   .  رفراندم هم يکی از شيوه های مراجعه به رأی و نظر مردم است              

هر يک متعلق به يک باور             -بخش های پويای مختلفی در کمپين تشکيل دهيم              
سياسی، مانند هواداران دمکراسی ليبرال، چپ های ضد سرمايه داری، اصالح               

می توانيم گزيدارهای جامعه را از دو  مورد                       -طلبان  حکومتی و ديگران          
مشخص که در رفراندم طرح می شود بيشتر کنيم و به حفظ چندصدايی جنبش                      

دو ايده دربرابر     -آن گونه که چند سال پيش مطرح شد         -در رفراندم .  ياری رسانيم 
مخالفان جمهوری اسالمی و قانون اساسی آن و موافقان آن                :  هم قرارمی گيرند   

 .هردو
من شخصًا به رفراندم به معنای پاسخ به يک پرسش دو گزينه ای التفات زيادی                    
ندارم و باورم اين است که نمی شود سرنوشت يک جامعه را با يک پرسش تعيين 

به نظر من بهتر اين است که احزاب مختلف برنامه های سياسی خود را                      .  کرد
ارائه دهند و راه حل های خود را برای مسئلۀ سياسی ايران در تماميت آن مطرح 

اين که ما نيروی خود را بر اين پرسش متمرکزکنيم که مثًال آيا قانون                             .  کنند
. اساسی جمهوری اسالمی خوب است يا بد است، چندان گره گشا نخواهد بود                       
 .مسئلۀ قانون اساسی را می توان از طريق حزبی و مجلس مؤسسان نيز حل کرد

 
اين نيروهای درون کمپين خواهند بود که در             .  البته اين نظر شخصی من است        

نهايت تصميم می گيرند انتخابات چگونه و در چه جهتی و با چه موضوعيتی                        
اين فضا می تواند به نزديک تر شدن نيروهای سياسی با باورهای                     .  پيش رود 

مثال هواداران دمکراسی ليبرال را کنار هم قراردهد تا هواداران              -مشابه بينجامد 
طبيعتًا  اين اتفاق در نيروهای سياسی               -بيشتری بيابند و برندۀ انتخابات شوند          

مخالف اين گروه هم می افتند و نيرومندی نيروهای سياسی مختلف و مخالف،                      
 .سطح بحث های سياسی جامعه را باالمی کشد و به رشد جامعه کمک می کند

در هر حال روزی که انتخابات آزاد برگزار شود بسيار بعيد است که چيزی از                   
 . جمهوری اسالمی به شکلی که می شناسيم باقی بماند

  
منظور از کمپين انتخابات آزاد مجموعه ای از پروژه ها                  «:شما گفته ايد   :  ز.م

برای اينجا و اکنون است و نه آرمانی فعًال دست نيافتنی و يا خواستی اکنون                          
هدف کمپين  «/».راهبرد انتخابات آزاد فقط در کمپين آن عملی ميگردد           .  ناممکن

انتخابات آزاد بسيج فراگير بزرگ ملی و مردمی برای برای دستيابی گام به گام                  
به انتخابات آزاد، توليد سازوکارهای آن، رفع موانع آن، و عقب راندن گام به                     

 ».گام رژيم برای تمکين به اين خواسته است
اگر بپذيريم پيش شرط برگزاری انتخابات آزاد، بلکه برپاکردن پويش انتخابات 
آزاد، آزادی زندانيان سياسی، وجود مطبوعات مستقل و آزادی احزاب سياسی 

همان رفع گام به گام  -مستقل می باشد، آيا پافشاری بر ايجاد چنين شرايطی
 يا حتی طرح  پيشنهاد يا راهکارهايی برای دستيابی به  -موانع که می گوييد

ايران را در فضايی گرد هم جمع کند که هر تشکل سياسی بتواند شيوه و راه حل                   
مورد نظر خود را به خواست های جامعۀ مدنی ايران، با توجه به باورهای                             

انتخابات آزاد در حقيقت محل تقسيم قدرت              .  سياسی و دکترين خود ارائه دهد          
است، در کشورهای پيشرفته يک راه بيشتر برای تقسيم قدرت وجودندارد، حاکم              
. و اپوزيسيون در انتخابات آزاد مشخص می شوند و همگان هم آن را می پذيرند                 

صندوق رأی يک پاسخ است، يک خواست نيست، زيرا راه گذار را نشان می                       
 .دهد

بايد از وجود بخش       -که نکتۀ مهمی را دربردارد       -دربارۀ بخش دوم پرسش شما     
های مختلف در درون کمپين انتخابات آزاد يادکنم، که حضورشان بسيار مهم و                   

 .ضروری است
بدين معنا که مثًال من به عنوان يک فرد معتقد به دمکراسی ليبرال و متعهد به                         
تمام اصول اعالميۀ جهانی حقوق بشر و موافق با اقتصاد بازار، که باوردارم                        
بهترين آينده برای ايران در پيوستن به جامعۀ جهانی شکل خواهدگرفت؛ با                             
نگرش چپ ضد سرمايه داری که اصل هفدهم اعالميۀ جهانی حقوق بشر را نمی               
پذيرد چون به مالکيت خصوصی معترض است، و هنوز در حال و هوای مبارزه 
با امپرياليسم ابه سر می برد، پاسخ های متفاوت برای بسياری مطالبات گروه                      

 .های اجتماعی گوناگون خواهيم داشت
اصوال يکی از بحث برانگيز ترين مسائل اين کمپين اعالميۀ جهانی حقوق بشر                  
خواهدبود، چرا که بسياری از هواداران اسالم سياسی نمی توانند به تمام اصول                 

 .اين اعالميه پايبندبمانند
همۀ اين بحث ها را می توان به داخل کمپين کشاند و به شکوفايی جنبش سبز                           

 .کمک کرد
 
برگزاری انتخابات آزاد در کشور، احتماًال نمی تواند مورد مخالفت                               :  ز.م

سخنگويان .  هيچکدام از تشکل های سياسی داخل يا خارج از کشور واقع شود                
جنبش سبز در داخل کشور نيز از چنين ايده ای صحبت کرده اند، و آقای                                  
موسوی تا حدی شرايط انجام آن را هم بر شمرده اند؛ اما انتخابات راهی است                    

 .برای دستيابی به يک نتيجه که در ارتباط مستقيم با موضوع انتخابات است
های مختلف    نيروهای سياسی که از فرايند انتخاباتی به روش          «:  شما می گوييد  

کنار گذاشته شده، يا حضور آنها محدود شده است، به خاطر اين سرنوشت                           
مشترک حاضرند بدون آن که هويت سياسی خود را انکارکنند، يا برنامۀ سياسی      
ديگری را بپذيرند، مبارزه ای همگام برای حاکم کردن رأی مردم در يک رقابت                 

 ».منصفانه را پيش ببرند
آيا پويش انتخابات آزاد ايدۀ  مشخصی دربارۀ موضوع انتخابات دارد؟ و آيا اين                

که هموطنان هوادار     -حتی برای مرحلۀ گذار     -ايده به گونه ای بررسی می شود         
 پادشاهی بتوانند با حفظ هويت سياسی خود به اين پويش بپيوندند؟

از منظر توازن قوای سياسی، کمپين انتخابات آزاد تنها                       «:  شما می گوييد     
محوری است که به گرد آن می توان اتحاد بيشترين بر ضد کمترين را بوجود                       

مسائلی نظير سابقه سياسی افراد، شکل نظام سياسی و اقتصادی، قبول يا            .  آورد
های سياسی، ناقض چنين        عدم قبول قانون اساسی و تفاوت های ميان برنامه              

 ».اتحادی نيستند
چنين تعبيری آيا بيشتر به همه پرسی برای زير سؤال بردن اصل حکومت                             

 اسالمی در تماميت آن مانند نيست؟
 

درست است که خواست انتخابات آزاد توسط تشکل های سياسی            :بخش-دکتر گنج 
مختلف مطرح شده است، ولی هميشه در حد همان خواست مانده است و  به                             
عنوان يک راه حل يا يک پاسخ مورد ارزيابی قرارنگرفته است، به همين دليل                   

 .هيچ کوششی برای سازماندهی سياسی اين پاسخ صورت نگرفته است
برای سازماندهی جمعی حين حرکت يا کمپين می بايد به پرسش های مشخصی                  

 :پاسخ گفت
با   -نخست اين که آيا اين تشکل ها به امکان حضور تمام نيروهای سياسی ايران                 

هر نظام ارزشی، و اعتقاد به هر شکل نظام حکومتی و هر برنامه ای که برای                     
ما .  در انتخابات آزاد معتقدند؟ برای مثال، پاسخ من مثبت است            -آيندۀ ايران دارند  

هرگز اين امکان را نداشته ايم که وزن هريک از نيروهای سياسی جامعه را در                  
کشورمان ارزيابی کنيم، يعنی ما واقعًا نمی دانيم در ايران چه درصدی از مردم                  
خواستار چه نوع نظام حکومتی هستند؛ به نظر من امکانات برای شرکت کردن                 
هواداران جمهوری اسالمی در انتخابات آزاد بايد همان اندازه باشد که برای                         
هوادران پادشاهی مشروطه؛ هر گروهی که به رأی و نظر مردم احترام می                          
گذارد و نتيجۀ بيرون آمده از صندوق را می پذيرد، حق دارد و می بايد در اين                       

 .انتخابات حضور داشته باشد
 مثال های ديگری هم می توان آورد؛ مثًال آيا همۀ تشکل هايی که از انتخابات آزاد 
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جامعه می بايد به ويژگی هايی دست يابد که امکان اصالح پذيربودن را در آن                       
در تئوری های جديد جامعه شناسی اين ويژگی ها را در سه دستۀ کلی               .  ايجادکنند

 :می گنجانند
آنچه در نظام بسته خودی شناخته می     –يکم، نخبگان جامعۀ بسته بتوانند بين خود 

(حکومت قانون تشکيل دهند        -شود اين اصل به معنای راه دادن به اصطالح               . 
 .)غيرخودی ها در آن حکومت نمی باشد

 .دوم، نيروهای نظامی تحت کنترل نيروهای سياسی قرارگيرند
سوم، بخش خصوصی اقتصاد چنان قدرتمند شده باشد که بتواند در  مواردی در                  

 .برابر حکومت اقتدارگرا بايستد يا دستکم وزنۀ قابل تأملی به حساب آيد
يا از طريق     -کشورهايی که به اين سه ويژگی دست يافته اند اصالح پذير شده اند             

مبارزات مردمی يا خواست نخبگان جامعه؛ اين جوامع می توانند به سوی جوامع         
 .باز پيش روند، اصالح شوند و به دمکراسی دست يابند

در ايران واليت فقيه مانعی بر سر راه دستيابی به  اين سه ويژگی است، مانعی                     
که نمی گذارد قدرت سياسی حتی بين خودی های نظام به طور قانونی تقسيم                           
شود، نيروهای نظامی را هم در سپاه پاسداران خالصه کرده است که سراسر                       
زير نظر شخص اوست، و مالکيت خصوصی را هم به همين نيروی نظامی                          
سپرده است و اجازه نمی دهد مالکيت خصوصی مستقل در آن جامعه گسترش                     

در حقيقت با وجود قدرت مطلقۀ ولی فقيه شرايط کشور ما                   .  يافته، تقويت شود   
من يک بار در مقاله ای نوشتم که آقای خامنه ای حتی                  .  اصالح پذير نمی باشد    

و اين  .  حق دلسوزی برای اين نظام را از بنيانگذاران نظام هم سلب کرده ست                    
 .قدرت مطلقه است

به نظر من آقای خامنه ای اين قدرت را دارد که سپاه را آرام کند، اما می داند                           
اگر سپاه زير قدرت مجلس يا رئيس جمهور قرارگيرد، از قدرت مطلقۀ او کم                        
خواهد شد و زمينۀ فراهم آمدن ويژگی دوم برای ساختن يک جامعۀ اصالح پذير                

 . شکل خواهدگرفت
 

با اين همه ما موافقان واليت فقيه را تا زمانی که دو اصل حذف نکردن مخالف و              
حاکميت صندوق رأی را بپذيرند، در کمپين انتخابات آزاد کنار خود خواهيم                          
داشت؛ البته پرسش ما از آنان اين خواهد بود که چه مانعی در مقابل برگزاری                      
انتخابات آزاد وجود دارد که با برداشتن آن بتوان از اين فضای باز سياسی ردشد                

 .و مرحلۀ گذار را طی کرد
 
چشم انداز اين ايده را چگونه می بينيد؟ چه اميدها و انتظاراتی از طرح                       :  ز.م
 داريد؟ »پويش انتخابات آزاد«
 

اميد من اين است که بحثی بر سر استراتژی جنبش سبز باز                       :دکتر گنج بخش   
شود؛ ما استراتژی انتخابات آزاد را مطرح می کنيم و اميدواريم ديگران اين ايده                

در .  را چالش کنند و استراتژی های مورد نظر خود را در برابرش بگذارند                         
برخورد اين استراتژی هاست که بهترين راه حل برای چگونگی پيمودن دوران                

مبارزات مردمی بسيار خوب است ولی يک امر سياسی            .  گذار روشن خواهدشد  
 .ما می بايد استراتژی مشخص و کارآمدی داشته باشيم. نيست

آنچه به کمپين انتخابات آزاد برمی گردد می تواند و می بايد يک ديالوگ ملی را                   
آغازکند تا سازماندهی مشترک اين کمپين از طريق پروژه های مشخصی پيش                   

 .رود
 

 بيست و نه مارس دوهزار و ده ميالدی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چنان شرايطی از اين سوی مرز، دست اصولگرايان نظام را در داخل کشور                         
برای آسيب رساندن به جنبش و زير سؤال بردن خودجوشی و استقالل آن                            

 بازنمی کند؟
 

ما اگر خواستی را مطرح کنيم که اوًال بر اساس تمام معيارهای               :دکتر گنج بخش  
بين المللی پذيرفته شده است و  دومًا از سوی سخنگويان جنبش سبز در داخل                         
ايران نيز به نوعی طرح شده است، طرح آن خواست يا کمک کردن به شکل                         

خواست انتخابات آزاد که با تأکيد . گيری آن طرح آسيبی به جنبش سبز نخواهد زد
بر امکان حضور همۀ نيروهای سياسی، و مخالفت با حذف هر نظر و خواست به 
هر دليل مطرح می شود ، نمی تواند  نشانی از بستگی جنبش به انديشۀ خاصی                      

 .باشد
دربارۀ شخصيت های سياسی خارج از ايران، به نظر من افرادی مانند حسين                      
شريعتمداری حتی اگر اين شخصيت ها سکوت کنند هم آنان را مورد حمله                              

 . قرارمی دهند، چنان که ديديم ندا را در داخل کشور در سکوت کشتند
آقايان خامنه ای و احمدی نژاد و شريعتمداری حتی اگر کسی تمام عمرش بر ضد 

مانند برخی  -غرب مبارزه کرده و مرگ بر آمريکا و مرگ بر اسرائيل گفته باشد
اگر الزم بدانند و بخواهند او را مخالف            -اعضای گروه مجاهدين انقالب اسالمی     

 .نظام و اسالم، و حتی جاسوس آمريکا معرفی می کنند و به زندان می اندازند
به نظر من آنچه بيش از همه به جنبش سبز آسيب می زند چندپاره شدن جنبش و                    
تقسيم نيروهای سازندۀ آن به خودی و غير خودی يا به ايرانيان خارج از کشور و 

ما همه ايرانی هستيم، زندگی کردن در داخل و خارج از                      .  داخل کشور است    
کمپين انتخابات آزاد امکانی است برای گرد        .کشور ما را از همديگر جدانمی کند       

 .هم آمدن و با هم ماندن
شهروندان ايرانی در اين کمپين می توانند بياموزند مخالفان خود را به رسميت                    
بشناسند، به آنها احترام بگذارند اما از ابراز نظر خود هيچ کوتاه نيايند، يعنی با                    
حفظ هويت خود و با آگاهی کامل از هويت سازمان های سياسی ديگر به تبليغ                       

 .برنامۀ سياسی خود و مبارزه با برنامۀ سياسی رقيب انتخاباتی خود بپردازند
يکی از مشکالت سياسی بزرگ ما  که در همۀ اين سال ها مانع کنار هم ماندمان                  
شده، اين بوده است که هر سازمان سياسی فکرکرده برای مبارزه کنار يک                            
سازمان يا حزب ديگر می بايد بخشی از برنامه های خود را زمين بگذارد يا                          
بخشی از خواست های خود را طرح نکند يا مثًال گذشتۀ يک تشکل سياسی را                        
دليلی برای حذف آن تشکل بداند؛ ما می گوييم سلطنت طلب ها می بايد با حفظ                       
هويت خود به طرح خواست های خود در کنار جمهوری خواهان بپردازند و هر                
دو به چالش گذشته و حال و آيندۀ رقيب بپردازند، اين امکان می بايد به همين                          
اندازه برای هواداران جمهوری اسالمی هم فراهم باشد؛ کمپين انتخابات آزاد می              

 .خواهد يک مبارزۀ مشترک را پيش ببرد
شرکت در انتخابات آزاد نه پذيرش گذشتۀ کسی است، نه پذيرش برنامۀ کسی، نه               
پذيرش آيندۀ کسی؛ تنها و تنها به اين معناست که ما حاکميت صندوق رأی را می                 

 .پذيريم
ما در اين کمپين آقای موسوی را به دليل پذيرفتن قانون اساسی جمهوری اسالمی               
و باور به شکل نظام جمهوری اسالمی تخطئه نمی کنيم، او را به کمپين فرامی                     

اگر بپذيرد کسی را از          -خوانيم و اين بخش از باورهای او را چالش می کنيم                  
شرکت در انتخابات حذف نکند، نتيجۀ نهايی صندوق رأی را قبول کند و به آن                      

 .احترام بگذارد
نکتۀ مهم اين است که انتخابات آزاد تضمين کنندۀ روی کار آمدن حکومت                               
دمکراتيک نيست، همه بخت دارند و از صندوق رأی ممکن است هر چيزی                         

 بيرون آيد، چه کسی می تواند با اين ايده مخالف باشد؟
 
اگر بپذيريم مشکل کشور ما در شرايط کنونی تنها مسئلۀ سياسی نيست،                   :  ز.م

مشکالت اجتماعی و اقتصادی نيز چنان ژرف و گسترده اند که از يک سو خود                  
مانعی بر سر راه دستيابی به دمکراسی در جامعه می شوند و از سوی ديگر به                  
نارضايتی مردم از وضع موجود دامن می زنند و خواست تغيير اين وضع را                         
نيرومندتر می کنند؛ و باز اگر بپذيريم که مانع اصلی برای بهبود هر يک از اين                  
شرايط شخص ولی فقيه است؛ برخورد پويش انتخابات آزاد با اين مسئله                              
چگونه خواهد بود؟ آيا پرداختن به هر ايدۀ ديگر پيش از اصل واليت فقيه ما را                  

 از بزرگ ترين مشکل ايران دورنمی کند؟
 

اين بحث بسيار مهمی است که پس از طرح ايدۀ انتخابات آزاد                :بخش-دکتر گنج   
. و خواست آزادی و دمکراسی و چگونگی ساختن آنها در جامعه پيش می آيد                        

 بدين معنا که موانعی که بر سر راه ماست کدامند؟
 در مرحلۀ گذار مسالمت آميز از هر نظام بستۀ سياسی به يک نظام باز، يک 
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ادامه سياست فعلی وضعيت مملکت را بيش از هر زمان ديگری در برابر 
ها هم تبعات جدی خود  کند، اما برداشتن يارانه مصرف و قيمت انرژی شکننده می

 .را دارد
آيا دولت برای نيل به اهداف خود در اجرای اين طرح، متوسل به  -فرارو
 شود؟  ها و راهکارهای قانونی می شيوه
تجربه پنج سال گذشته نشان داده است که دولت در بسياری از موارد  :عبدی

اقداماتی را کرده است که به لحاظ انطباق آنها بر قانون از سوی نمايندگان و حتی 
مورد اعتراض بوده است، اما نهايتًا مشکلی هم برای ) قبلی و فعلی(رييس مجلس 

  .های خود را ادامه داده است دولت پيش نيامده و روش
های خود را بر مجلس تحميل  در اين مورد خاص هم اگر دولت نتواند خواسته

داند حداقل بخشی از اهداف  های ديگری که الزم می کند، ممکن است به شيوه
خود را پيش ببرد، بويژه آنکه مجلس قدرت موثری برای اعمال وظايف خود را 

 .ندارد
به نظر شما، برگزاری رفراندوم برای به نتيجه رسيدن طرح تحول : فرارو

اقتصادی محتمل خواهد بود؟ در اين صورت چنين اقدامی دارای چه وجوه منفی 
 تواند باشد؟  و مثبتی می

به لحاظ محتمل بودن برگزاری رفراندوم بايد بگويم که در حد صفر  :عبدی
زيرا در شرايط حاضر هيچ رفراندومی در جامعه ما در امور چالشی و . است

ای با يک آن موافق  موضوع و نظری که عده. قابل بحث صورت نخواهد گرفت
  .ای ديگر مخالف باشند، به رفراندوم گذاشته نخواهد شد و عده

گذاری و  چون چنين رفراندومی به منزله تأييد سنتی برای جامعه در سياست
گيری چنين سنتی  ای موافق شکل انتخاب يکی از دو يا چند راه است که عده

پس . بنابراين رخ دادن اين احتمال را فعال و تا اطالع ثانوی ناديده بگيريد. نيستند
بحث از وجوه مثبت يا منفی آن نيز خارج از موضوع خواهد شد، چون به نظر 
من شکل گيری رفراندوم در اين مساله يا مسائل مشابه تمامًا مثبت است، و هر 

 .موضوع چالشی را که به رفراندوم بگذارند بايد استقبال کرد
چه سرانجام اين مسئله به رفراندوم کشيده شود، يا به هر طريق  چنان: فرارو

های  ديگری به سرانجام برسد، نحوه تعامالت دولت چه اثری بر تحول شيوه
 گذارد؟  ورزی در ايران می سياست
ورزی در ايران بيش از اينکه متأثر از موضوع فعلی باشد، متأثر  سياست :عبدی

اما در . از ساختار قدرت و موازنه قوا ميان طرفين منازعه و رقبای سياسی است
ها يکی از مسايلی است که  هر حال به نظر من موضوع هدفمند کردن يارانه

گيری درباره آن به رشد و ارتقای دانش و فهم سياسی و  تواند بحث و موضع می
 .اقتصادی جامعه و در نتيجه سياست ورزی کمک کند

هايی در  ها و بازتابش اصرارهای دولت و انکارهای مجلس؛ چه تابش: فرارو
ها  ها خواهد داشت؟ آيا اين کشاکش هنگام اجرايی شدن هدفمندسازی يارانه

چه هدفمندسازی با شکست، يا تبعات بسيار منفی  موجب نخواهد شد تا چنان
روبرو شود، هر يک از طرفين، انگشت اتهام را به سوی ديگری گرفته و 

 مقصر اصلی گم شود؟ 
اجرای اين طرح مستلزم وجود چند شرط است، که فقدان هرکدام از آنها،  :عبدی

حمايت نسبی نخبگان يکی از . کند اجرای طرح را در عمل با مشکل مواجه می
در حال حاضر که شکاف سياسی عميقی ميان بخش مهمی از . شرايط آن است

نخبگان و کليت دولت وجود دارد، اين شرط محقق نيست، نه تنها نخبگان منتقد 
با دولت همراه نيستند، بلکه  -که اکثريت نخبگان کشور را شامل می شوندـ 

  .دهند نخبگان حکومت نيز چنين همراهی را از خود نشان نمی
دانم اين شرط در  حمايت نسبی مردم از طرح نيز شرط بعدی است که بعيد می

شرط بعدی وجود پول کافی در . ها هم وجود داشته باشد يا تأمين شود حداقل
اختيار دولت است که با وضعيت فعلی درآمدهای نفتی و ته کشيدن صندوق 

اما شرط بعدی سفت . شود ذخيره ارزی؛ نمی دانم اين شرط تا چه حد محقق می
شدن کمربندهای دولت است که خودش مثل چاه ويل بودجه را نبلعد که متأسفانه 

 .اين شرط در بدترين وضع است
های دقيق و مجريان منضبط نيز شرط بعدی  ها و دستورالعمل نامه چنين آيين هم

توان توقع برآورده شدن  هستند که با توجه به وضعيت کلی حاکم بر مجريان نمی
بنابراين ناهماهنگی در اجرا و انداختن تقصيرها به عهده . اين شرط را داشت

زنم که  يکديگر، طبيعت انجام چنين طرحی در شرايط کنونی است، و حدس می
اگر طرح را به هر دليلی اجرا کنند، در اواسط کار آن را متوقف نمايند و هيچگاه 

اين طرح . المللی برسد های بين های انرژی به قيمت اجازه ندهند که قيمت حامل
 .در نهايت با هدف رفع کسری بودجه دولت انجام خواهد شد

 

ها نه راه  دولت و مجلس در اجراي طرح هدفمندكردن يارانه
 پيش دارند و نه راه پس

 وگوی فرارو با عباس عبدی گفت
 

 
 
 
 
 
 
 

 :گويا نيوز
ی يکديگر، طبيعت انجام چنين  آهنگی در اجرا و انداختن تقصيرها به عهده ناهم

زنم که اگر طرح را به هر دليلی اجرا  طرحی در شرايط کنونی است، و حدس می
گاه اجازه ندهند که قيمت  کنند، در اواسط کار آن را متوقف نمايند و هيچ

اين طرح در نهايت با هدف رفع  .المللی برسد های بين های انرژی به قيمت حامل
 کسری بودجه دولت انجام خواهد شد

 ۴٠عباس عبدی در بررسی داليل دولت برای اصرار به کسب درآمد  -فرارو
توان برحسب  هزار ميلياردی از محل هدفمند کردن يارانه با اشاره به اين که نمی

يابی کرد؛ سه دليل  ادعاهای ظاهری در کالم مسئوالن دولتی اين مسئله را علت
 .شمارد عمده برای اين اصرار دولت بر می

نگار باسابقه معتقد است شرايط کلی جامعه برای اجرای هدفمند  اين روزنامه
ها مناسب نيست، او از شکاف عميق سياسی ميان نخبگان و دولت،  کردن يارانه

 .گويد همچنين نارضايتی مردم برای اجرای اين طرح سخن می
 :خوانيد وگوی فرارو با عباس عبدی را در زير می مشروح گفت

ها طبق  دليل اين همه اصرار دولت برای اجرای هدفمندسازی يارانه: فرارو
 نظری که خود دارد، چيست؟ 

های انرژی در سال اول و  اصرار دولت بر افزايش بيشتر قيمت حامل :عبدی
توان برحسب  ميليارد دالری را نمی ٢٠ميليارد دالری بجای  ۴٠کسب درآمد 

ای  يابی کرد، زيرا چنين خواسته ادعاهای ظاهری در کالم مسئوالن دولتی علت
منطق کارشناسی ندارد که بخواهد بيان شود، به همين دليل هم تاکنون از مناظره 

  .اند کارشناسی با مخالفان خود پرهيز کرده
اولين دليل آن . بنابراين داليل آن را بايد در منطق بيان نشده و پنهان جستجو کرد

های گذشته هم وجود داشت و در نهايت به  کسری بودجه دولت است، که در سال
اين کسری بودجه با رقم  ١٣٨٩اما در سال . شد صورت ارايه متمم حل می

خواهد رقم  ها تأمين نخواهد شد، لذا دولت می پيشنهادی مجلس درباره يارانه
درآمدهای حاصل از هدفمند کردن را بيشتر کند تا کسری بودجه خود را جبران 

  .کند
براساس . دليل ديگر ذهنيتی است که دولت درباره رقم پرداختی به مردم دارد

قانون مصوب مبلغ پرداختی به بخشی از مردم از نظر دولت از يک سو کم 
. خواهد بود و از سوی ديگر تعداد کمتری از مردم را می توان با آن پوشش داد

شود بيشتر از رضايت حاصل از  اگر رقم پرداختی کم باشد، تورمی که ايجاد می
کنندگان کم باشند،  و اگر تعداد دريافت. مبلغ پرداختی به اين گروه از مردم است

گيرند و تبعات سياسی  ها قرار می باز هم تعداد زيادی خارج از دريافت يارانه
  .خواهد داشت

تواند تبعات منفی  ها، بهتر می کند که با درآمد بيشتر از يارانه لذا دولت تصور می
اجرای اين . دليل سومی هم وجود دارد. آن را در ميان بخشی از مردم خنثی کند
خواهد گربه اين  گيری است، دولت هم می طرح نيازمند تمرکز و قاطعيت تصميم

طرح را در جلوی حجله مجلس بکشد و از اآلن به مجلس بفهماند که هر نحوی 
  .که بخواهد امور را پيش خواهد برد

توجه دولت به مسأله عمدتًا سياسی است، در حالی که اکثريت مجلس از موضع 
کنند و اين دو نگاه چندان  اقتصادی و تبعات آن در توليد و تورم به مسأله نگاه می

البته دولت و مجلس در اجرای اين طرح نه راه پيش دارند و نه . قابل جمع نيست
  .راه پس

ها را تثبيت کردند، و آن را به عنوان عيدی به  قيمت ١٣٨۴وقتی که در سال 
ها در ابتدا ظاهرًا خوشايند  دانستند که تثبيت قيمت بايد می! مردم منت گذاشتند

ها وضعيت اره را  است، اما پس از مدتی آثار سوء آن نمودار خواهد شد، و يارانه
 . کند کند که به هر طرف کشيده شود خراش و برش ايجاد می در چوب پيدا می
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جان در هم آميخته و مثل آينه ای درون انسان و انديشه او را نسبت به هستی و 
از اينرو نمی توان پاسخی برای اينکه . جهان پيرامون او را بر ما آشکار ميکند

تنهايی چيست يافت چون پديده تنهايی دارای هيچ ماهيتی نيست و يا بهتر است 
بنابراين تنهايی هيچ نشانه ای . بگوييم ماهيت تنهايی برای هيچکس روشن نيست

دارای هيچگونه ويژه گی نيست و فقط تجربه فردی يک انسان تنهاست که . ندارد
 . می تواند به اين تنهايی معنا ببخشد

انسان نمی تواند از . کشف احساس تنهايی، مثل کشف جهان خواب و روياست
   .بيرون به اين جهان نگاه کند و با معيارهای جهان واقعی آنرا بسنجد و درک کند

البته بايد گفت که تمامی انسانها نيز استعداد، جرات، توانايی ای درک و زيستن  
تنهايی يکی از عميق ترين جنبه های هستی است که اگر چه . در تنهايی را ندارند

انسان می تواند آنرا واپس زند و يا از آن فرار کند اما هرگز نمی تواند دليل 
چون از بين بردن احساس تنهايی، رنج، . هستی شناختی اين تجربه را کشف کند

مرگ و بسياری ديگر از پديده ها به معنای از بين بردن جوهر و فرم هستی است 
زيرا انسان می . و اين فقط يک توهم است که ما بخواهيم تنهايی را از بين ببريم

تواند با شور زندگی و عشق ورزيدن به هستی، احساس تنهايی را کم رنگتر کند 
 .ويا اينکه آنرا تحمل پذير تر سازد اما نمی تواند آنرا از ميان ببرد

همانطور که در باال اشاره شد يکی از وسيله هايی که می تواند به تنهايی انسان  
يک هنرمند می کوشد به کمک ادبيات، . معنا ببخشد، هنر و آفرينش هنری است

جهان تنهايی و تجربه فردی و غيرقابل بيان   نقاشی، مجسمه سازی و موسيقی
زيرا اگر انسان بتواند در شرايطی، . خود را تعريف کرده و به آن معنا بخشد

هرچند کوتاه، تسليم شور زندگی شده و در آن غرق شود می تواند برای لحظه ای 
احساس تنهايی را فراموش کند و می توان گفت آفرينش هنر شايد معنی بخشيدن 

 .به تنهايی جاودانه انسان است
فردی که تنهاست به . انسان از تنهايی می ترسد اما تنهايی مترادف با ترس نيست

ترس و ترديد نيز دچار می شود و درست در لحظه ای که انسان ترس خود را 
تعريف می کند و با آن روبرو می شود جنگ او نيز آغاز می گردد و برای درک 

جنگی جاودانه که ميتواند . پديده تنهايی يا بايستی به آن تسليم شد ويا با آن جنگيد
 .شکل های گوناگونی به خود بگيرد

هدف انسان کشف شور زندگی و کامياب شدن است و اين در ذات هستی است  
که انسان بکوشد در اين جنگ زندگی درپی شکار لحظه های شاد نشسته و به 

ايمانی که چون چشمه ای که از آن . منطق بی منطق هستی و انسان، ايمان بياورد
يعنی درست در لحظه ای که انسان . معنا می جوشد زندگی را سرشار خواهد کرد

يی برای پرسش های بی پاسخ خود نگردد، اولين قدم را " چرا "ديگر به دنبال 
در پذيرش تنهايی خويش برداشته و آزاد است که با تنهايی اش چگونه برخوردی 

 .داشته باشد و از آن چگونه استفاده کند
در بسياری از موارد نيز خود انسان است که موجب رنج و احساس تنهايی  

انسان ديگری ميشود و اين نوع ديگری از تنهايی است که اغلب در چهارچوب 
 .خانواده و عشق به انسانها دست داده و به ندرت از آن حرفی زده می شود

در زندگی رنج های بسياری وجود دارد که پی آمد فجايع طبيعی و موقعيت هايی 
است که انسان در پيدايش آن هيچگونه نقشی نداشته و معموال ميتوان اينگونه رنج 

ها را به کمک منطق با آن کنار آمد چرا که ماهيت فجايع طبيعی بسيار آشکار 
اما رنج و احساس تنهايی ای را که . بوده و خارج از کنترل انسان می باشند

انسانی بر انسان ديگری تحميل می کند معموال احساس تنهايی است که بيشتر 
 . اوقات آشکار نبوده و معموال شکل نهفته ای دارد
با آزادی انسان دارد آزادی نيز به   همانطورکه نيکی و بدی پيوند جدايی ناپذيری

اين معناست که ما نسبت به محيط پيرامون خود و انسانهای ديگر احساس 
. مسوليت داشته داشيم و پی آمد اين مسوليت بدين معناست که او را رنج ندهيم

زيرا رنج دادن يک فرد، هميشه با تحقير ساختار ارزشی او توام است و اين بدان 
معناست که ما انسان را يک هستی مقدس تلقی نکرده و با تجاوز به حقوق، 

آزادی و ارزش های او در واقع احترام و تقدس خود را بعنوان يک انسان نفی 
وقتی ما ساختار ارزشی، عاطفی و احترام به انسان ديگری را نفی می . می کنيم

کنيم، احساس تنهايی را در او بيدار کرده و با محکوم کردن و قضاوت کردن 
 . اوتنهايی و رنج را به او منتقل می کنيم

حال آنکه وظيفه انسان محکوميت و قضاوت ديگران نيست بلکه درک، فهميدن و 
محکوم کردن يک انسان به معنی از بين بردن و  . در جايی نيز بخشيدن اوست

ما می توانيم ديدگاه، عملکرد و رفتار يک انسان . نفی هستی و جهان بينی اوست
 .را نپذيريم اما نمی توانيم هستی او را نفی کنيم

 
هر انسانی احتياج دارد که . هر انسانی نيازمند عشق ورزی و تاييد ديگران است 

 به او مهرورزيده شود، به او توجه شود، احترام گذاشته شود و همانطور که 
 :  ونگوگ می گويد

 تنهايي
 آمده است که خداوند برای تنهايی آدم، حوا را آفريد و 

 از زندگی پر تالطم آنان
 " تنهايی" 

 .به دنيا آمد
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

انسان پيوسته کوشيده است هستی و رويدادهای جهان پيرامون خويش را تعريف 
تصويری که ما از جهان . کرده و در جستجوی پاسخ پرسش های خويش برآيد

داريم معموال توسط دانش، ايمان و يا خرافات شکل گرفته وآنچه که انسان قادر 
به تعريف، درک و يا کشف آن نيست را به قدرتی بيرونی، سرنوشت و يا يک 

 .نيروی نامرعی نسبت می دهد
اينکه چرا پديده ای به نام تنهايی وجود دارد، اساسا يک پرسش هستی شناختی 

است و درست است که می توان عواملی که در اين احساس نقش دارند و يا 
عوامل اجتماعی که موجب تقويت اين احساس می شوند را شناسايی کرد اما 

هرگز نمی توان چگونگی تجربه اين احساس را وزن کرد، اندازه گرفت و يا 
 . مقايسه کرد

هر انسانی که با تنهايی خويش مواجه می شود اين پرسش را مطرح می کند که 
چرا ؟ چرا من تنها هستم ؟ و درموارد بسياری نيز می کوشد پاسخی مکانيکی 

در حالی که برای چنين پرسشی هرگز نمی توان . برای مسله تنهايی اش پيدا کند
و شايد نيز طرح . چنانچه هيچکس نيز پاسخی برای آن نيافته است. پاسخی يافت

 .اين پرسش است که مانع تجربه عميق تنهايی می شود
عده ای . عده ای می کوشند با احساس تنهايی مبارزه کنند و آن را از ميان ببرند 

ديگر سعی می کنند آنرا کاهش دهند و کسانی نيز هستند که سعی می کنند در 
شايد بتوان گفت زندگی مانند . تنهايی اشان معنايی را خلق کرده ويا بيافرينند

سفری است که حتی اگر همراهی داشته باشيم بايستی به تنهايی اين سفر يا اين 
مسير را طی کنيم و تنها راه رهايی از تنهايی می تواند فقط در نفی زندگی و 

 .هستی باشد
از آنجاييکه تنهايی بخش اساسی هستی انسان است بايستی در تنهايی دست به 

چون پديده . انتخاب زده و برای نوع زيستن خود تصميم گرفته و انتخاب کرد
تنهايی و يا احساس تنهايی، مسله بزرگی در مرحله رشد طبيعی انسان است و 

انسان وقتی با . اين فرايند رشد و طی اين مسير نيز هميشه با رنج توام است
تنهايی خويش روبرو می شود با پديده سرنوشت و اجتناب ناپذير بودن آن نيز 
برخورد کرده و متوجه می شود که برای اين تنهايی هيچ تعريف يا توضيحی 

چون روبرويی با تنهايی، هميشه تجربه ای کامال فردی و . نمی تواند پيدا کند
ويژه است و ميتوان گفت انسان در تنهايی، با خويشتن خويش روبرو می شود و 

بيانی . جايی نيز کوشش می کند برخورد با ديوار غيرقابل نفوذ تنهايی را بيان کند
که معموال بسيار ناقص و نامشخص است چرا که ما زبان و واژه ای برای 

تعريف و تجربه دقيق اين احساس نداريم و مجبور هستيم که اين رنج تنهايی را به 
 .شکلی بدل کنيم که بيان آن برايمان ساده تر شود

به عبارتی ديگر ما مجبور می شويم احساس تنهايی و اندوه مان را تعريف کنيم و 
با چنين تعريفی، تنهايی به يک رنج، ترس ويا بيانی جسمی بدل می شود که در 

 .آنصورت قابل ديدن و ملموس تر می گردد
بنابراين از آنجاييکه جهان تنهايی، يک جهان بی حد و مرز و بسيارعميق است 
. هر فردی بايستی اين جهان را نسبت به جهان هستی و فردی خويش درک کند

تنهايی بخشی از هستی است که به خودی . پديده هستی از پديده تنهايی جدا نيست
اما اگر انسان بتواند جهانِ  تنهايی خويش را درک . خود نيز هيچ معنايی ندارد

کرده و آنرا به عنوان پديده ای جبری در هستی بپذيرد می تواند به آن نيز معنا 
 .ببخشد

همانطور که می دانيم سرچشمه های هنر، عشق و زندگی تنهايی است و 
 سرچشمه های الهام در هنر، انسان و روان انسان است که با پيچ و خم های تن و 
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  "نيمه ی ديگر"برای   
 دستور زبان عشق 

 خسرو باقرپور 

 

 

 
 ، آخِر خوب غزل ها "تو! "رويا تويی

  !"ما"را نگو " من"مفرد بخوانم دلبرا، 
 
 ام، دل يک دله با اسم خوبت " تو"خود " من"

  .ی دنيا" ما"در مياِن " من"مفرد ترين 
 
 اّول شخِص مفرد " تو"جسم ام ُو روِح " من"
 هيچم، مفردی تنهای تنها " تو"بی " من"

 
  !يی تو" تو"، خود "ايشان"و " آن ها"، "شما"و " ما"

 از خويشم سر و پا " من"نشناسم " تو"ای بی 
 

  "من"می شوم، ای نيمه ی " من"هم " تو"من با 
 ١"آنيما... "ای روح رفته در تن و جانم

 
 
در ميتولوژی ی . در اديان سامی آدم و حوا نماد آفرينش بشرند ١

ی يک گياه ريواس بودند که اين  ايرانی مشی و مشيانه هر دو ريشه
ی همانند تقسيم  ريشه چون روييد و از زمين بيرون آمد به دو ساقه

. شد) مشيانه(و ديگری نماد زن ) مشی (پس، يکی نماد مرد . گرديد
و روان )  Anima(در ميتولوژی ی يونانی، روان زنانه را آنيما 

" کارل گوستاو يونگ. "خوانده اند)  Animus(مردانه را آنيموس 
روانشناس و متفکر سويسی، که همرديف زيگموند فرويد از 
ترين  پايوران علم نوين روانشناسی است، آنيما و آنيموس را از مهم

در نهايت، : گويد داند و می ها در تکامل شخصيت می آرِک تايپ
رسد که آنيما وآنيموس در او به  انسانی به کمال انسانيِت خود می
يونگ، يکی شدن آنيما و آنيموس را . وحدت و يگانگی کامل برسند

ترين بنيان روان  ازدواج جادويی خوانده است و در واقع اصلی
: در ميتولوژی ی يونانی آمده است. آدمی، آنيما و آنيموس است

خدايان چون از خلقت آنيما و آنيموس که به هم متصل بودند فارغ 
شدند، از وحدت و قدرت و يگانگی ی آن ها در کردار و رفتار به 

زئوس خدای خدايان به پوزيدون فرمان داد تا ... پس. وحشت افتادند
از . پوزيدون چنين کرد و آنان از هم جدا شدند. آنان را به دو نيم کند

واژه ی . آن پس بشر هماره نيمه ی گم شده اش را جستجو می کند
که در ادبيات فيمينيستی به کرات به آن اشاره شده " نيمه ی ديگر"

     .است از اين بنياد اسطوره ای برآمده است
 

خوش می داشتم در پايانه ی اين غزل نام ... و ديگر اين که
ناِم مبارِک . گرانقدری را می آوردم که به مالحظاتی نياوردم

 . حاللش باد" آنيما"

وقتی که بيدار می شوی و می بينی که تنها نيستی و درکنارت کسی وجود دارد، 
 .آنروز جهان مهربانتر می شود

تمام ادبيات و هنر پر است از چنين نمونه هايی که چگونه فقدان عشق موجب 
اما در بسياری از موارد نيز آنچه را ما به غلط . رنج و تنهايی انسان می شود

عشق تلقی می کنيم، هيچ بجز ترس از تنهايی و روبروشدن با اين جنبه از حقيقت 
 .هستی نيست

کسانی وجود دارند که هميشه در کنار انسان يا انسانهای ديگری زندگی می کنند 
اما بشدت احساس تنهايی می کنند و افرادی نيز وجود دارند که در نهايت تنها يی 

 .احساس تنهايی نمی کنند چرا که آنان با خودِ  پديده هستی پيوند خورده اند
همانطور که اشاره شد احساس تنهايی که در چهارچوب خانواده به فرد داده می  

شود گاه بسيار خشن تر و ويرانسازتر از احساس تنهايی يک فرد مجرد است 
چرا که اين نوع تنهايی با نفی و بی احترامی به ساختار ارزشی فرد مقابل توام 

بنابراين بسياری از انسانها به علت ترس از تنهايی در روابط بيمار و يا . است
ناسالم زناشويی باقی مانده، جسما در کنار کسی هستند اما از نظر روانی تنها 

که در چنين شرايطی، احساس تنهايی، واکنش عاطفی   می توان گفت  .هستند
يک انسان به ناکامی های پيرامون اوست که اين احساس معموال به صورت 

 .افسردگی و يا بيماری های روانی ديگر بروز می کند
" انسان بودن"بنابراين احساس تنهايی، حالتی در هستی است که با خود پديده  

همانطور که ما با تن خود تنها هستيم، احساس تنها يی را نيز در . ارتباط دارد
احساسی که نمی توان آنرا با هيچکس قسمت کرد زيرا . جان مان نهان داريم

زبان، آنقدر غنی نيست که بتواند بسياری از دريافت ها و انديشه های انسانی را 
به کمک کلمه بيان کند و اين نيز يکی از مهمترين قسمت تنهايی انسان را تشکيل 

     .می دهد
 
 
 

 )يک ترانه(سفرنامه 
 پگاه احمدی

  
  

 مثل ما هنوز تيغ می زنه تگرگ کدوم
 جنونِ  آخرين رگُ هنوز عميق می زنه

 کدوم سفر خالص شد از اين خيالِ  در به در؟
 سفر به من کمک نکرد، منو از اين هوا ببر
 !ترااااانزيتِ  مرگِ  من، فرودگاهِ  خاطره

 مسافره يه عمره که زخم و خون، چهارراهِ 
 تو ساک عکس های من، فقط جسد، جنازه ها

 فقط هراسِ  بردنِ  تمامِ  بی اجازه ها
 فقط دوباره دوره ی تمامِ  اّتهام ها
 َو شعرهای آخرم برای پشت بام ها

 َو جنگالی يک شبه رو خاکِ  قبرهای تر
 !درخت های سبزِ  خون ُو باغبونِ  بی خبر

 شنودِ  رمزهای ما ، شنودِ  عشق و هيس بود
 جراحتِ  صدای ما ، چه دردناک و خيس بود

 پلمب شد بلندگو که جای خود، دهان مون
 چهارتا خط خّطیِ  ما ، دوباره مين ُو بمب شد
 دوباره در به در ُپر از ترانه و سفر ، همين
 دوباره عاشّقیِ  من ، تو شعرِ  ُپر خطر، ببين

 مثل ما هنوز تيغ می زنه تگرگ کدوم
 جنونِ  آخرين رگُ هنوز عميق می زنه

 کدوم سفر خالص شد از اين خيالِ  در به در؟
 سفر به من کمک نکرد، منو از اين هوا ببر

  



 غربت
 جويا. ج: از
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  "خاطرم گرگ بيابان ماند و من ماندم

 
 

 چه گويم من، چو جانان رفت و من ماندم
 به پيش چشم من، جان رفت و من ماندم

 
 نگاهم بر وی و او بی نگه بر من

 ز پيشم دامن افشان رفت و من ماندم
 

 ز پشت پرده ی لغزنده می ديدم
 چه بر کويش ز ديوان رفت و من ماندم

 
 ِمی از جام و گل از گلشن، نوا از ساز
 صفا از جويباران، رفت و من ماندم

 
 ز صوت زشت خّفاشان خون آشام
 نوا از عندليبان رفت و من ماندم 

 
 ز توفان خزان، بس الله پرپر شد

 چه گلزار و گلستان رفت و من ماندم
 

 ز بيداد خزان گر برگ و باری ماند
 به تاراج زمستان رفت و من ماندم

 
 به کنج عافيت، چشم و دلم خون خورد
 زداغی که بر آنان رفت و من ماندم

 
 ندا آمد که عشق آموز و هر عاشق

 به جمع عشق بازان رفت و من ماندم
 

 به تيغ عشق تازان، بس َيل عاشق
 به قربانگاه ديوان رفت و من ماندم

 
 به چنگ ديو، بی تير و سپر، سهراب
 سوی مسلخ غزلخوان رفت و من ماندم

 
 به روِد سرکش، اما، چون خزه، بسته
 زرويم آب، غلطان رفت و من ماندم

 
 عجب دارم ز کار عمر، کاين فرتوت
 چنين تيز و شتابان رفت و من ماندم

 
 بسی دل، خون نشسته، زين قفس آخر
 به بوی کوی جانان رفت و من ماندم

 نقطه چينهای سرگردان
 شهال بهاردوست

 
 تير کشيده، نشان به نشان

 !به نشانم می زند
 نيمه شب پريده، بی گدار 

 !به آب می زند
 . . .  در گوشه ی دامنم، رويا نشسته به لرز 

 !کنارِ  دفتری، زبان عاشقش به خط
 خط، خط

 !خط خطی نکن
 !بی چون و چرا، خِط ممنوعم

 کجا می دود؟... بيچاره چشم، بيچاره چشم هی ی 
 ! تر می شود... رویِ  هر واژه، هزار، هزار، هزار 

 !دم به دم، دم می دهم، به هيچ دمی نمی رسم
 . . . حيا نکرد، نمی کند 

 راه به راه ُسر، بی راه رفته ام
 عصا به دست گرفته ام

 کوچه به کوچه، شهر به شهر
 . . .قاصدکی چرخ می زند 

 پاکت من برای تو 
 رویِ  شماره مانده است

 ...  سی  ...خانه چه گم با  
 دست به دست نمی رسد
 حرف شکسته می زنم

 ! . . .در آخرش رج 
 گاه به گاه با ماه ُو پرنده
 ند . . . بر . . .  با  . . . حرف پشت ابرها، می 

 . . .ميانِ  شهر بوی خوشی  
 زخم بر تن عاشقم 
 . . . تا نيمه های شب 
 . . .جمع و تفريق . . . با حديث شاهان 
 پای بلوط، دلم

 . . .اين دلِ  
 آتش چگونه خاموش؟

 ؟. . . چگونه چشمم را کور 
 . . . هم . . . می . . . هم . . . می 

 بيچاره چشم، بيچاره چشم، بيچاره چشم
 !تر می شود... رویِ  هر واژه، هزار، هزار، هزار 

 . . . نقطه چينهای سرگردان تا لب پنجره . . . اينجا  . . .به آخرش 
 !بلوط چشمها را نمی بيند  . . .
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