
 
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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 نامه ي شيرين عبادي به دبير كل سازمان ملل متحد 
 آزادي، بازداشت، و انتقال دانشجويان زنداني :اخبار دانشجويي 

 اعالم اعتصاب غذا به پشتيباني از زندانيان سياسي
 پنتاگون هشدار داد 

كشته شدن كيوان گودرزي، 
دانشجوي رشته رياضي دانشگاه 

ايرانشهر از فعاالن ستاد 
انتخاباتي مهندس ميرحسين 

 موسوي

 به مناسبت اول ماه مه، 
 :روز جهاني كارگر

 كليد  تغيير 
 در 

  !دست ماست

 حميده خيرآبادي درگذشت
 

نام فروغ فرخزاد از كتاب 
شاعران ايران و جهان حذف 

 شد

 89فروردين 
اعالم روزه سياسي زندانيان سياسي در زندان 

 اوين از ابتداي ارديبهشت



2 

 خبرها 

 گزارش تفصيلی 
 حقوق ملی
 صدور حکم

محی الدين  :سال حبس تعزيری برای محی الدين آزادی، فعال کرد 4صدور حکم 
آزادی، فعال کرد در سقز از طرف شعبه يک دادگاه نظامی استان کردستان به 

 .سال حبس تعزيری محکوم شد 4تحمل 
علی و مهدی  :احکام زندان برای معترضين به جوک سيد محمد خاتمی در تبريز

جهانبخش و نادر بخت  ،)فعالين دانشجويی آذربايجانی در دانشگاه تبريز(ايمانی 
جزائی تبريز به  ١١١آور از فعالين مدنی آذربايجانی در تبريز از سوی شعبه 

 .احکام شش ماه تا سه ماه حبس تعليقی و سی ضربه شالق محکوم گرديدند
 تير اندازی به مرزنشينان

يک شهروند  :مرگ يک شهروند کرد بر اثر تيراندازی مأمور نيروی انتظامی 
کرد اهل روستای شندره از توابع شهر سردشت در آذربايجان غربی به نام 

بر اثر تيراندازی يکی از مأمورين نيروی انتظامی ) شندره ای (ريبوار نصرتی 
 .کشته شد

تنها چند روز پس از اعالم  :روز  ١۵کشته در  ۴افزايش کشتارها در کردستان؛ 
آمارهايی از سوی برخی نهادهای حقوق بشر در مورد کشتار کاسبکاران 

باربر  4مرزنشين کردستان، برخی ديگر از منابع خبری از کشته شدن دست کم 
  .مرزی در ايام تعطيالت نوروزی خبر داده اند

روز  :کشتار دو تن ديگر از شهروندان مناطق مرزی توسط نيروهای انتظامی
فروردين ماه، در پی تيراندازی نيروهای انتظامی در مناطق مرزی  26پنج شنبه 

از توابع " رزآو " اهل روستای " خبات"شهر مريوان، دو شهروند به نام های 
 .؛ کشته شده اند"سنندج"اهل شهر " کيومرث"شهر سرو اباد و 

 احضار
بهبود قليزاده مدير گروه  :احضار بهبود قليزاده به دادگاه انقالب مهاباد

  .کوهنوردی ياشيل آذربايجان در مياندوآب به دادگاه انقالب مهاباد احضار شد
تعدادی از : احضار دوباره بازداشت شدگان مراسم دفاع از درياچه اروميه

بازداشت شدگان حوادث روز سيزده فروردين و اعتراضات به خشک شدن 
درياچه اورميه که بعد از تحمل چند روز بازداشت و با وثيقه های صد ميليون 

ريالی تا سيصد ميليون ريالی به صورت موقت آزاد شده بودند بار ديگر به ستاد 
 .های خبری اداره اطالعات شهرهای مختلف آذربايجان احضار شده اند

 محاکمه
تفهيم اتهام فعاالن مدنی برگزار کننده مراسم موسيقی و رقص آذربايجانی در 

پنج فعال مدني اهل آذربايجان در خصوص برگزاري مراسم موسيقي  :مياندوآب 
و رقص سنتي آذربايجاني در مياندو آب شنبه گذشته در دادگاه حاضر و تفهيم 

 .اتهام شدند
 بازداشت

ماموران  :بازداشت گسترده آذربايجانيها در همايش دفاع از درياچه اروميه
فروردين ماه، همزمان با روز طبيعت، با حمله به فعالين  ١٣امنيتی روز جمعه 

آذربايجانی طرفدار محيط زيست در اطراف پل ميانگذر شهيد کالنتری درياچه 
  .اروميه ضمن ضرب و شتم خانواده ها عده زيادی را بازداشت کردند

 :بازداشت زنان هوادار تيم فوتبال تراکتورسازی در جريان بازی فوتبال
فروردين ماه بيست و پنج تن از  ٢٧ماموران امنيتی و پليس ايران روز جمعه

زنان و مردان هوادار تيم فوتبال تراکتورسازی را بازداشت و پس از چند ساعت 
 .بازجويی آزاد کردند

 :بازداشت داود خداکرمی روزنامه نگار و فعال حقوق بشر آذربايجانی در زنجان
 ٢٨دادود خداکرمی روزنامه نگار و فعال حقوق بشر آذربايجانی روز شنبه 

 .فروردين ماه بدست ماموران حفاظت اطالعات زنجان بازداشت شد
 

 انديشه و بيان
 بازداشت

آرتين غضنفری شهروند بهايی که به تازگی از  :آرتين غضنفری بازداشت شد
 .زندان اوين آزاد شده بود مجددا بازداشت شد

محمد غزنويان، فعال حوزه کودکان و زنان به  :بازداشت مجدد محمد غزنويان
دليل عدم توانايی در پرداخت وثيقه سنگين تعيين شده از سوی بازپرس پرونده در 

 .دادگاه انقالب بازداشت و روانه زندان شد
سيد احمد ميری قائم مقام جبهه  :بازداشت قائم مقام جبهه مشارکت مازندران

 .مشارکت مازندران بازداشت شد
دستگيری و پرونده سازی برای مردم فوالدشهر به بهانه شرکت در مراسم 

 82يک مقام آگاه در دادگستری زرين شهر از تشکيل  :چهارشنبه سوری
 به گزارش .پرونده برای شرکت کنندگان در مراسم چهارشنبه سوری خبرداد

 تفصيلي نقض حقوق بشر  -گزارش ماهانه
 1389فروردين ماه 

 
 
 
 
 

 
  -خبرگزاری هرانا 

با توجه به گستردگی نقض حقوق بشر در ايران و شرايط دشوار جمع آوری 
اخبار عموما و اخبار داخل زندان ها خصوصا و هم چنين فضای امنيتی کشور 
که در ماه های اخير هجمه های گسترده ای نيز بر عليه فعالين حقوق بشر روا 
داشته است، گزارشی که ارائه می شود با تمام تالش ها و کوشش هايی که از 

سوی مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران صورت گرفته، تنها می تواند بيانگر 
آماری حداقلی از شرايط موجود و نقض حقوق بشر در ايران در محدوده زمانی 

  .باشد ١٣٨٩فروردين ماه 
نقض موردي حقوق بشر که   بار 38879در فروردين ماه سال جاری دست کم 

توسط حاکميت صورت پذيرفته، از سوی مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، 
 .به ثبت رسيده است

مورد   537مورد نقض حقوق کارگران،  37519در طول ماه گذشته، بيش از 
مورد نقض حقوق فعالين سياسی و مدنی در حوزه  255نقض حقوق دانشجويان، 
مورد  259مورد صدور و اجرای حکم اعدام،  34ی آزادی انديشه و بيان، 

مورد کشته شدن  7شکنجه و نقض حقوق زندانيان سياسی در زندانها، دست کم 
 68مورد بازداشت و نقض حقوق اقلييت های ملی و  124شهروندان مرزنشين، 

 .مورد بازداشت و نقض حقوق اقلييت های مذهبی را شاهد بوده ايم
در طی ماه اخير اخراج کارگران و تعطيلی کارخانه ها وشرکت ها و در نتيجه 

امار بيکاری، با رشد فزاينده ای روبه رو بوده تا جايی که به گفته ی دبير کل 
. واحد توليدی هستيم 166خانه ی کارگر به صورت متوسط ماهانه شاهد تعطيلی 

کارگر نيز در ماه گذشته، توسط کارفرمای خود اخراج  37500هم چنين دستکم 
، کارگران ايران نيز )اول ماه مه(شدند و با توجه به نزديکی روز جهانی کارگر

تجمع اعتراضی برای احقاق حقوق خود در بسياری از مناطق کشور  11حداقل 
 .برپا کردند

با توجه به پشت سر گذاشتن ايام نوروز و تعطيلی مراکز آموزشی، انتظار می 
رفت که نقض حقوق دانشجويان در فروردين ماه با کاهش نسبی روبه رو باشد 

اما کمافی سابق شاهد آن هستيم که با اين قشر که بايستی با فراهم بودن يک 
فضای آموزشی مناسب و آزاد به پرورش تئوريک خود بپردازند، مقابله ی 

تن از  469گسترده ای صورت گرفته تا جايی که کميته های انضباطی 
دانشجويان را احضار و بسياری از ايشان را با احکام سنگين محروميت و يا 

تعليق از تحصيل روبه رو ساختند؛ هم چنين مقام های دولتی در اقدامی جديد و 
 .البته عجيب در صدد آن برآمدند که ميزان دانشجويان تهرانی را کاهش دهند

مجازات اعدام نيز پس از پايان تعطيالت نوروزی، افزايش چشمگيری داشته 
است و دستگاه امنيتی بدون هيچ توجهی اقدام به گرفتن جان مردمان می کند و 

مورد اجرای حکم اعدام در نقاط  28تنها در طی چند روز اخير شاهد بيش از 
 .مختلف ايران بوديم

برخورد با فعالين حقوق بشر نيز که از اسفندماه سال گذشته در دستور دستگاه 
امنيتی قرار گرفته است، کماکان ادامه دارد و ضمن بازداشت و اقدام به بازداشت 
بسياری از ايشان، ده ها تن از فعالين حقوق بشر در زندان ها در شرايط نا معلوم 

 .و نا مطلوبی نگهداری می شوند
مرگ چهار زندانی بر اثر شکنجه جسمی نيز از موارد عمده ی نقض حقوق بشر 

هم چنين بايد به اين مساله نيز اشاره کرد که . در فروردين ماه محسوب می شود
شرايط بد زندان ها، فشارهای وارده و بالتکليفی، بسياری از زندانيان سياسی را 
برآن داشته تا با اعتصاب غذا اعتراض خود را به شرايط موجود علنی نمايند اين 

در حاليست که مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران تنها در طی ماه گذشته از 
 .تن اطمينان حاصل کرده است 34اعتصاب غذای 
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 .نفر کماکان در بازداشت به سر می برند 12هفتاد نفر آزاد و 
ارجاع پرونده يک عضو شورای سياستگذاری سازمان دانش آموختگان ايران 

علی مليحی، عضو شورای سياستگذاری سازمان  :دادگاه انقالب  ٢٨به شعبه 
دانش آموختگان ايران که پيش از اين با صدور کيفرخواست به دادگاه انقالب 

دادگاه انقالب اسالمی تهران به  ٢٨ارسال شده بود، جهت رسيدگی به شعبه 
 .رياست قاضی مقيسه ارجاع شده است

 صدور حکم
محمدقوامی، فعال  :محکوميت محمد قوامی به دو سال و چهار ماه حبس قطعی

سياسی از سوی دادگاه تجديد نظر استان کردستان در سنندج به دو سال و چهار 
 .ماه زندان قطعی محکوم شده است

مسعود لواسانی روزنامه  :محکوميت مسعود لواسانی به شش سال حبس قطعی
سال محروميت از فعاليت های مطبوعاتی  10سال حبس قطعی و  6نگار، به 
 .محکوم شد

 :صدور حکم زندان برای يکی از شرکت کنندگان در اعتراضات پس از انتخابات
قادر رحيمی، از شرکت کنندگان در اعتراضات مردمی پس از انتخابات، به يک 

 .سال تعليق محکوم شد 5سال حبس به مدت 
 54شعبه  :اعالم احکام دادگاه تجديد نظر محسن صفايی فراهانی و علی تاجرنيا

دادگاه تجديدنظر استان تهران، محسن صفايی فراهانی را به پنج سال حبس 
تعزيری محکوم و محکوميت علی تاجرنيا را به يک سال حبس تعزيری کاهش 

 .داد
حکم اعدام احمد کريمی،  :لغو حکم اعدام احمد کريمی از سوی دادگاه تجديد نظر

از قربانيان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری که در دادگاه های جمعی 
 .سال حبس تقليل يافت 15محاکمه و به اعدام محکوم شده بود به 
سه شهروند کرد اهل يکی از روستاهای  :محکوميت سه شهروند کرد به زندان 

شهر اشنويه به نام های فاروق عزيزی فرزند محمد ،ادريس عزيزی فرزند قادر 
 .و صادق فيروزی فرزند رسول به زندان محکوم شدند

 56شعبه  :تاييد حکم يک سال ونيم حبس کاوه رضايی در دادگاه تجديد نظر
دادگاه تجديد نظر استان تهران طی حکمی در تاييد حکم اوليه شعبه يکم دادگاه 

 .حبس کرد) ماه 18(انقالب کرج کاوه رضايی را محکوم به يک سال و نيم
ابوالفضل عابدينی نصر،  :ابوالفضل عابدينی به يازده سال زندان محکوم شد

 11روزنامه نگار و فعال حقوق بشر از سوی شعبه يک دادگاه انقالب اهواز به 
 .سال حبس تعزيری محکوم شد

صدور احکام سنگين برای مهاجران افغانی بازداشت شده در حوادث پس از 
مهاجرافغانی که در حوادث پس از انتخابات توسط  ١٢بيش از  :انتخابات

. نيروهای امنيتی ايران بازداشت شده اند، همچنان در زندان اوين بسر می برند 
اغلب اين افراد در کنار خيابان نظاره گر تظاهرات مسالمت آميز مردم بوده اند و 

 .فعاليت ديگری در حرکت های اعتراضی مردم ايران نداشته اند
محاکمه غيرقانونی سما بهمنی،فعال حقوق بشر و صدور يک سال حبس 

سما بهمنی از اعضای   دادگاه انقالب مهاباد، دريک محاکمه غيرقانونی :تعزيری
سابق مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران را به يک سال حبس تعزيری محکوم 

 .کرد
شعبه سوم دادگاه انقالب  :سه ماه حبس تعزيری برای دو فعال سياسی درتبريز

و ابراهيم ) ارک(تبريز دو تن از فعالين سياسی اين شهر به اسامی حسن ابولولو
 .روز حبس تعزيری محکوم کرد ٩١دشتی را به 

شهناز غالمی، روزنامه نگار  :سال حبس تعزيری 8محکوميت شهناز غالمی به 
سال  8آذربايجانی و فعال حقوق زنان از سوی شعبه دوم دادگاه انقالب تبريز به 

 .حبس تعزيری محکوم شد
علی  :محکوميت علی قادر مرزی فعال مدنی توسط دادگاه انقالب اسالمی

 4قادرمرزی از فعاالن مدنی کردستان از سوی دادگاه انقالب به يک سال حبس و 
 .سال تبعيد محکوم شد

دادگاه آيفری استان تهران،  76شعبه  :مديرمسئول روزنامه اقبال محکوم شد
ميليون ريال جزای نقدی بدل  20را به پرداخت  »اقبال«مدير مسوول روزنامه 

های مطبوعاتی بدل از حبس محكوم  سال محروميت از مسووليت 5از حبس و 
 .آرد

يکی از  آبتين غفاری،  :محاآمه دو دقيقه اي و سه سال حبس براي آبتين غفاري
بهمن ماه سال گذشته و در پی احضار به  ٢١که در  معترضان به نتيجه انتخابات

وزارت اطالعات بازداشت شده بود، در روزهای آخر سال گذشته در يک دادگاه 
 .سال حبس تعزيری محکوم شد ٣دو دقيقه ای توسط قاضی مقيسه به 

سخنگوي دولت خاتمی  :محكوميت قطعي رمضانزاده به پنج سال حبس تعزيري
دادگاه  54سال حبس تعزيري از سوي شعبه  5و قائم مقام جبهه مشارآت به 

 .تجديد نظر استان تهران محكوم شد

 82:هرانا، اين  فرد که خواست نامش فاش نشود، با بيان اين مطلب اظهارداشت
در شهر فوالدشهر دستگير  نفر از شرکت کنندگان در مراسم چهارشنبه سوری 

نفر کماکان در بازداشت به سر می  12شده اند که از اين تعداد هفتاد نفر آزاد و 
 .برند

حسن الهوتی؛ فرزند فائزه هاشمی رفسنجانی  :فرزند فائزه هاشمی بازداشت شد
 .صبح امروز در بدو ورود به ايران بازداشت شد

معاون سابق  :معاون سابق آموزش و پرورش شهرستان بابلسربازداشت شد
آموزش و پرورش در شهرستان بابلسر پس از احضار به اداره اطالعات استان 

 .مازندران بازداشت و به بازداشتگاِه اطالعات ساري منتقل شد
-دستگاه قضايی :تائيد بازداشت دوهنرمند مدافع فعال حقوق بشر پس از يکماه

امنيتی پس از گذشت بيش از يکماه از بازداشت امير احسان تهراني سخاوت و 
نيما گلزاري، دو هنرمند فعال حقوق بشر، با پيگيری مستمر خانواده ها سرانجام 

 .بازداشت آنان را تاييد کرد
مجتبی لطفی،  :بازداشت مجدد مسئول واحد اطالع رسانی دفتر آيت اهللا منتظری

روزنامه نگار و مسئول واحد اطالع رسانی دفتر مرحوم آيت اهللا العظمی 
 .منتظری، مجددا بازداشت و به زندان لنگرود قم منتقل شد

 ممنوع الخروج
با ممنوع  :تن از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر  ٧ممنوع الخروجی 

الخروج شدن هادی اسماعيل زاده از وکالی کانون مدافعان حقوق بشر تعداد 
وکال و همکاران اين نهاد حقوق بشری که ممنوع الخروج شده اند به هفت نفت 

از جمله اعضای اين کانون که هم اکنون ممنوع الخروج هستند می توان . رسيد
به نام های عبدالفتاح سلطانی، محمدعلی دادخواه، نسرين ستوده، محمدسيف 

 .زاده، نرگس محمدی اشاره کرد
 اخراج

نيروهای امنيتی در  :از کاربرکناری پدر به دليل فعاليت های حقوق بشری فرزند
تداوم فشار فزاينده خود بر فعاالن حقوق بشر خاصه همکاران مجموعه فعاالن 
حقوق بشر در ايران که از طريق تحت فشار قراردادن خانواده ها پيگيری می 

دبيرکل سابق مجموعه فعاالن   شود، مانع از ادامه اشتغال پدر کيوان رفيعی،
 .حقوق بشر در ايران شدند

روز شنبه هفته  :ساله سما بهمنی، فعال حقوق بشر از مدرسه 14اخراج دختر 
خانم دبيری مدير مدرسه نمونه نورالهدی بندرعباس  21/1/89جاری مورخ 

بدون هيچ مقدمه و زمينه ای با جمع کردن دانش آموزان مدرسه از آنان خواست 
تا ارتباط خود را با آتنا بهمنی، دختر نوجوان سما بهمنی فعال حقوق بشر دربند 

 .قطع کنند
فيروز يوسفی  :اخراج فيروز يوسفی درجه دار آذربايجانی نيروی زمينی ارتش

درجه دار نيروی زمينی ارتش و از فعالين حرکت ملی آذربايجان از اشتغال در 
 .ارتش ايران اخراج شد

 تهديد و ارعاب
افرادی ناشناس طی  :شعارنويسی شبانه بر ديوار منزل پدری ابوالفضل عابدينی

روزهای گذشته بر روی ديوار منزل پدری ابوالفضل عابدينی، روزنامه نگار و 
 .فعال حقوق بشر دربند اقدام به شعار نويسی کرده اند

 محاکمه
اولين جلسه دادگاه محمد  :برگزاری اولين جلسه دادگاه محمد يوسف رشيدی

اسفند ماه در  ٢۴يوسف رشيدی، از فعاالن دانشجويی طيف چپ روز دوشنبه 
 .دادگاه انقالب تهران به قضاوت پيرعباسی برگزار شده است ٢۶شعبه 

 ١۵دادگاه مهديه گلرو روز يکشنبه  :تفهيم اتهامات سنگين برای مهديه گلرو
دادگاه انقالب به قضاوت قاضی پيرعباسی برگزار  ٢۶فروردين ماه در شعبه 

 .شد
دومين جلسه دادگاه عيسی  :برگزاری دومين جلسه دادگاه عيسی سحرخيز 

 دادگاه کارکنان دولت تشکيل شد ١٠۵٩سحرخيز در شعبه 
محمد نوری زاد نويسنده و کارگردانی  :دادگاه نوری زاد امروز برگزار می شود

 ١۶آذر در بازداشت به سر می برد صبح امروز، دوشنبه  ٢٩که از تاريخ 
 .فرودين ماه، به دادگاه می رود

پرونده قضايي روحاني عضو جبهه مشارآت  :پرونده احمد قابل به دادگاه رفت
پس از يكصد روز حبس از دادسرا به شعبه پنجم دادگاه انقالب مشهد ارجاع شده 

 .است
دستگيری و پرونده سازی برای مردم فوالدشهر به بهانه شرکت در مراسم 

پرونده  82يک مقام آگاه در دادگستری زرين شهر از تشکيل  :چهارشنبه سوری
اين فرد که خواست . برای شرکت کنندگان در مراسم چهارشنبه سوری خبرداد

نفر از شرکت کنندگان در  82:نامش فاش نشود، با بيان اين مطلب اظهارداشت
 در شهر فوالدشهر دستگير شده اند که از اين تعداد  مراسم چهارشنبه سوری 
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جديد با حکم توقيف و پلمپ دفتر تحريريه از سوی دادستان  خود در سال 
 .سيرجان روبرو شد

روزنامه "در جلسه امروز هيئت نظارت بر مطبوعات  :روزنامه بهار توقيف شد
، ايجاد شبهه در موضوعات اساسی چون  به دليل درج مطالب خالف واقع" بهار

انتخابات، زير سؤال بردن ارکان نظام جمهوری اسالمی و همچنين افترا به 
 .های رسمی کشور، توقيف شد نهادها و ارگان

 هيات نظارت بر مطبوعات در جلسه روز گذشته :هفته نامه پنجره تذکر گرفت 
خود، ضمن توقيف روزنامه بهار و ارسال پرونده آن به مرجع  -دوشنبه  -

 .تذکر داد" پنجره"نامه  قضايي، به هفته
 ممنوعيت فعاليت سياسی

احزاب وزارت  10کميسيون ماده  :دو حزب عمده جبهه اصالحات توقيف شدند 
مجاهدين  کشور امروز پروانه فعاليت جبهه مشارکت ايران اسالمی و سازمان 

 .انقالب اسالمی را توقيف کرد
 توقيف کتاب و فيلم

آران فيلم  :تهمينه ميالنی در اردبيل "تسويه حساب"لغو مجوز اکران فيلم 
 .ساخته تهمينه ميالني در اردبيل ممنوع شد" تسويه حساب"

 احکام
 76شعبه  :به پرداخت جزای نقدی "خبر"محكوميت مديرمسوول روزنامه 

 5را به پرداخت " خبر"دادگاه آيفری استان تهران، مدير مسوول وقت روزنامه 
 .ميليون ريال جزای نقدی بدل از حبس محكوم آرد

 فيلترينگ
فرانس "وب سايت شبکه ی تلوزيونی :"24فرانس "فيلتر شدن شبکه تلوزيونی 

 .فروردين در ايران فيلتر شده است 12) پنج شنبه(از شب گذشته " 24
 پارازيت

شبکه خبری ای بی سی  :کند  های خارجی را خفه می چگونه ايران صدای رسانه
ای در  بزرگترين و نيرومندترين امواج ماهواره ٨می نويسد که هات برد 

تحت تاثير اين . اروپاست اما حکومت ايران توانسته است ارسال آن را مختل کند
المللی بی بی سی و همينطور تلويزيون  های تلويزيون فارسی و بين اقدام برنامه

 .صدای آمريکا به کلی قطع شده است
از روز گذشته شبکه تمامی  :های همراه در روز طبيعت اختالل در تلفن

اپراتورهای تلفن همراه در شرق تهران با اختالل مواجه شد که از صبح امروز 
فروردين اين اختالل به شهرهای نزديک تهران شامل، بومهن، رودهن،  13

 .رسيده است... پرديس، دماوند، گيالوند و
 جلوگيری از تجمع

در  :حمله لباس شخصی ها به شرکت کنندگان در مراسم همسر آيت هللا منتظری
تعدادی از لباس شخصی ها  هنگام تدفين پيکر بانو ربانی،همسر آيت اهللا منتظری 

 .به جوانان حمله کردند
تالش برای شناسايی شرکت کنندگان مراسم همسرآيت اهللا منتظری از سوی 

مراسم تدفين همسر آيت اهللا منتظری امروز صبح توسط  :ماموران امنيتی
برای شناسايی افراد شرکت کننده و برخوردهای   نيروهای امنيتی تبديل به محلی

نيروهای امنيتی از اوايل صبح امروز در نزديک . احتمالی با آنها در آينده شد
منزل آيت اهللا منتظری حضور داشتند و با در دست داشتن دوربين از افراد 

 .در اين مراسم فيلمبرداری می کردند شرکت کننده 
  

 زندانيان
 اعتصاب غذا

جعفر افشاری که بيش از پنج ماه  :اعتصاب غذای يک زندانی کرد در مهاباد
است در زندان بسر می برد در اعتراض به عدم اعطای رای باز و مرخصی ،از 

 . اسفند دست به اعتصاب زده است 26مورخه 
ودود سعادتی، بهروز  :اعتصاب غذای چهار فعال آذربايجانی در زندان اردبيل

عليزاده، علی عباسی و رحيم غالمی زندانيان سياسی آذربايجانی در زندان 
در اعتراض به فشارهای وارده از سوی  ٨٨اسفند  ٢٢اردبيل از روز شنبه 

 .رئيس زندان و تضييع حقوق اوليه شان دست به اعتصاب غذا زده اند
محمد  :اعتصاب غذای محمد داوری در اعتراض به انتقال به سلول انفرادی

 ١٧نيوز که روز  داوری عضو سازمان معلمان ايران و سردبير سايت سحام
شهريورماه در دفتر مهدی کروبی بازداشت شده است، در اعتراض به انتقال به 

 .سلول انفرادی بيش از يک هفته اعتصاب غذا نموده است
نويسی  نگار و وبالگ مسعود لواسانی، روزنامه :اعتصاب غذای مسعود لواسانی

مهرماه در منزل بازداشت شد، پنج روز است که اعتصاب غذا کرده  ۴که از 
 .است

محکوميت محمد نوری زاد به سه و نيم سال حبس تعزيری و پنجاه ضربه 
 ٢۶فروردين ماه، محمد نوری زاد از سوی شعبه ی  28صبح روز شنبه  :شالق

دادگاه انقالب اسالمی به رياست قاضی پيرعباسی به سه و نيم سال زندان همراه 
 .با پنجاه ضربه شالق محکوم شد

فعال ) امجد(هژير کرد نژاد :هژير کرد نژاد به دو سال حبس محکوم شد
دانشجويی رشته جامعه شناسی دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران که در 

آذر ماه بازداشت شده بود در دادگاه اوليه به دو سال حبس تعزيری  12روز 
 .محکوم شد
زاده، داود سليمانی و  مصطفی تاج :فعال سياسی با سابقه به زندان 3محکوميت 

محسن ميردامادی هر يک به اتهام اجتماع و تبانی عليه امنيت ملي و فعاليت 
 6قانون مجازات اسالم مجموعا به  500و  610تبليغی عليه نظام به استناد مواد 

سال  10قانون مجازات اسالمی به  19سال حبس تعزيری و به استناد ماده 
 .محروميت از فعاليت در احزاب و مطبوعات محكوم شدند

ميالد فدايی، فعال حقوق بشر  :محکوميت ميالد فدايی به يک سال حبس تعزيری
و فعال دانشجويی دانشگاه آزاد از سوی دادگاه بدوی به يک سال حبس تعزيری 

 .محکوم شد
در پی اعالم جرم دادستان  :تأييد حکم زندان مديرعامل و خبرنگار سابق ايرنا

تهران عليه محمد جعفر بهداد مدير عامل سابق خبرگزاری ايرنا به دليل درج 
مطلبی در رابطه با علی الريجانی، رييس مجلس شورای اسالمی، وی به همراه 

ماه حبس  4اميرطاهر حسين خان نويسنده مطلب فوق از سوی دادگاه بدوی به 
 .تعزيری محکوم شدند
فواد  :نگار و فعال دانشجويی به يکسال حبس محکوم شد فواد شمس، روزنامه

نگار و از فعاالن دانشجويی  شمس دانشجوی جغرافيای دانشگاه تهران، روزنامه
 .ماه حبس تعليقی محکوم گرديد ۶ماه حبس تعزيری و  ۶طيف چپ به 

 اقدام به بازداشت
در  :تالش نيروهای امنيتی برای بازداشت سيمين روزگرد، فعال حقوق بشر

تدوام سناريو سازی دستگاه امنيتی برای فعاالن حقوق بشر عصر روز يکشنبه 
تن از نيروهای امنيتی به منظور بازداشت سيمين روزگرد،  4فروردين ماه،  22

 .فعال حقوق بشر، به منزل پدری وی يورش بردند
يورش مجدد نيروهای امنيتی به منزل حسام الدين بهمن آبادی، فعال حقوق 

در پی سناريو سازی دستگاه های امنيتی بر عليه فعاالن حقوق بشر، شب  :بشر
گذشته تعدادی از نيروهای لباس شخصی برای دومين بار به منزل حسام الدين 

 .بهمن آبادی، خبرنگار و فعال حقوق بشر يورش بردند
 احضار

مريم ضياء، فعال حقوق کودکان و زنان به  :احضار مريم ضيا به دادگاه انقالب 
 .دادگاه انقالب احضار شد

علی کاليی، عضو کميته گزارشگران  :علی کاليی به دادگاه انقالب احضار شد
ادای «بازپرسی دادگاه انقالب، برای  ۴  حقوق بشر طی تماسی تلفنی به شعبه

 .احضار شد »آخرين دفاعيات
اعضای دفتر  :احضار دستجمعی اعضای حزب جامعه مدنی همدان به دادگاه 

 .سياسی حزب جامعه مدنی همدان به دادگاه احضار شدند
فر و  سعيد جاللی :فر و سعيد حائری به دادسرای زندان اوين احضار سعيد جاللی

بازپرسی امنيت  ٣سعيد حائری، دو عضو کميته گزارشگران حقوق بشر به شعبه 
 .مستقر در زندان اوين احضار شدند

احضار کاوه رضايی، فعال سابق دانشجويی و فعال حقوق زنان به اجرای 
شعبه اجرای احکام شهرستان هشتگرد، براساس حکم دادگاه تجديد نظر  :احکام

استان تهران کاوه رضائی را به منظور اجرای حکم يک سال و نيم زندان، فرا 
 .خواند

 مطبوعات
با حكم قاضی پرونده روزنامه  :فشار براي عدم اجراي حكم رفع توقيف اعتماد

اعتماد اين روزنامه اصالح طلب رفع توقيف شده اما بر اساس گزارش منابع 
 .موثق تالشهايي به منظور ممانعت از اجراي حكم قاضي در جريان است

در جلسه هيات نظارت بر مطبوعات به  :سه روزنامه تذکر کتبی دريافت کردند
 .روزنامه همشهري و روزنامه جمهوري و روزنامه خراسان تذکر داده شد

دادستان تهران از ارسال پرونده  :پرونده روزنامه اعتماد به دادسرا ارجاع شد
روزنامه اعتماد به دادسرای آارآنان دولت و آغاز رسيدگی قضايی به اين پرونده 

 .خبر داد
مدير مسوول روزنامه خبر به اتفاق آرا از  :مجرم شناخته شد  "خبر"روزنامه 

 .سوي هيات منصفه دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد
اصلی ترين نشريه اصالح طلب استان  "سخن تازه"توقيف و پلمپ دفتر

 هفته نامه محلی سخن تازه استان کرمان پس از انتشار اولين شماره  :کرمان
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با گذشت يک  :بی اطالعی از وضعيت ابراهيم ملکی از شاگردان آيت اهللا منتظری
ماه هنوز وضعيت ابراهيم ملکی از شاگردان آيت اهللا منتظری اطالعی در دست 

 .نيست
دکتر وحيد احمد  :سرنوشت نامعلوم وکيل پايه يک دادگستری و فعال حقوق بشر

وکيل پايه يک دادگستری، استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر از ديگر   فخرالدين
قربانيان سناريو دستگاه امنيتی خاصه فعاالن حقوق بشر در وضعيت نامعلومی 

 .بسر می برد
با گذشت  :ممانعت از مالقات ميترا عالی دانشجوی ممتاز شريف با خانواده خود

روز از بازداشت غيرقانونی ميترا عالی دانشجوی ممتاز دانشگاه شريف،  ۴٠
زندان اوين علی رغم موافقت اوليه، از مالقات وی با خانواده  ٢٠٩مسئوالن بند 

 .اش جلوگيری کردند
يکی   از سرنوشت شهرام شکوفاييان :بی خبری از سرنوشت شهرام شکوفاييان

ديگر از قربانيان سناريوی دستگاه امنيتی بر عليه مدافعان حقوق بشر، اطالعی 
 .در دست نيست

با گذشت بيش از يک ماه از  :خبری محض از مهدی بوترابی يک ماه بی
خبر هستند و  بازداشت مهدی بوترابی، خانواده ی هم چنان از وضعيت او بی

 .ها برای مشخص شدن اين موضوع بجايی نرسيده است پيگيری
 انفرادی

 :در زندان اوين "سپاه"های انفرادی متعلق به  نگهداری نويد خانجانی در سلول
های انفرادی متعلق به  نويد خانجانی، شهروند بهايی و فعال حقوق بشری در سلول

 .شود سپاه در زندان اوين نگهداری می
پنج  :زندان اوين 240تن از زندانيان سياسی به سلولهای انفرادی بند  5انتقال 

اسفند ماه، به  22زندان اوين، شنبه شب مورخ  350تن از زندانيان سياسی بند 
 .زندان اوين منتقل شدند 240سلول های انفرادی بند 

در حالی که نزديک به يک ماه از صدور  :احسان محرابی همچنان در انفرادی
قرار کفالت برای آزادی احسان مهرابی ،خبرنگار پارلمانی فرهيختگان می 

 .گذرد، او همچنان در سلول انفرادی زندان اوين به سر می برد
مرجان صفری فعال حقوق بشر در  : مرجان صفری همچنان در سلول انفرادی

 .بند همچنان در سلول انفرادی اطالعات سپاه پاسداران نگهداری می شود
زهرا جباری، يکی از زنان  :يک بازداشتی روز عاشورا همچنان در انفرادی 

 209در سلولهای انفرادی بند  ماه است که  3بيش از  دستگير شده روز عاشورا 
از داشتن مالقات با خانواده اش محروم  زندان اوين به سر می برد و تا کنون 

 .بوده است
عمادالدين باقی  :نگهداری عمادالدين باقی در سلولی بسته بدون هرگونه امکانات

وضعيت  مالقات کابينی که با خانواده خود داشته از تهيه شکايت درباره در
  .نامساعدش در سلولی بسته بدون هرگونه امکانات، در زندان اوين خبر داد

مجيد توکلی، از اعضای انجمن اسالمی  :مجيد توکلی همچنان در سلول انفرادی
ماه از زمان بازداشت، همچنان در  5دانشگاه پلی تکنيک با وجود گذشت بيش از 

 .سلول انفرادی نگه داری می شود
يک زوج مدافع  :تدوام بازداشت يک زوج مدافع حقوق بشر در زندان اوين

روز  40حقوق بشربه نام های مراد حسن لو و نفيسه مجتهدی با گذشت بيش از 
 .از زمان بازداشت همچنان در سلول انفرادی نگهداری می شوند

 :تداوم نگهداری ياسر يوسف زاده، معترض به نتيجه انتخابات در سلول انفرادی
که بيش  مکانيک از دانشگاه پلی تکنيک  ياسر يوسف زاده، فوق ليسانس رشته ی

از يک ماه را در زندان اداره اطالعات ساری به سر می برد، تفهيم اتهام نشده و 
  .کماکان در سلولی انفرادی نگهداری می شود

ميترا  :وضعيت نامعلوم ميترا عالی، دانشجوی مهندسی پزشکی در زندان اوين
عالی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه شريف بيش از يک 

زندان اوين  ٢٠٩ماه است که در وضعيت نامعلومی در سلول های انفرادی بند 
زندانی است و اخبار رسيده از فشارهای شديد به اين دانشجو در بازجويی ها 

 .حکايت دارد
 بالتکليف

يک شهروند مسيحی  :يک ماه بالتکليفی يک شهروند مسيحی در زندان اوين
باگذشت بيش از يک ماه از بازداشت همچنان بدون دسترسی به وکيل و تفهيم 

 .اتهام در زندان اوين نگهداری می شود
محبوبه کرمی، مسئول  :عدم تفهيم اتهام محبوبه کرمی پس از گذشت يک ماه

يک ماه از   سابق واحد زنان در مجموعه فعاالن حقوق بشر با گذشت نزديک به
 .بازداشت، تفهيم اتهام نشده است

علی اکبر سروش، استاد دانشگاه و عضو  :تداوم بازداشت يک استاد دانشگاه
حزب مشارکت مازندان که در اسفند ماه گذشته دستگير شد،همچنان در بازداشت 

 .به سر می برد

رسول  :اعتصاب غذای يک عضو سابق فعاالن حقوق بشر در زندان اوين
بداقی،از اعضای سابق مجموعه فعاالن حقوق بشر و عضو هيئت مديره کانون 

صنفی معلمان ايران که از اوايل شهريور ماه در زندان اوين به سر می 
 .برد،دست به اعتصاب غذا زد

الله حسن  :نگرانی از سالمت دو فعال حقوق بشری محبوس در زندان اوين 
پور وبالگ نويس و فعال حقوق بشری و ابوالفضل عابدينی نصر روزنامه نگار 
و فعال حقوق بشر خوزستانی که در حين بازداشت اعالم اعتصاب غذا نموده اند 

 .الف زندان اوين نگهداری می شوند - 2در شرايط نامعلومی در بند 
فعال  مريم ضيا،  :انتقال مريم ضياء به بهداری زندان اوين در پی اعتصاب غذا

در زندان اوين به سر می   دی ماه سال گذشته ١٠که از   حقوق زنان و کودکان
خود به دليل وخامت وضعيت جسمی   برد، در دوازدهمين روز اعتصاب غذای

 .به بهداری زندان اوين انتقال يافت
هفده تن  :اعتصاب غذای هفده تن از زندانيان سياسی در زندان مرکزی اروميه

از زندانيان سياسی محبوس در زندان مرکزی اروميه در اعتراض به توزيع 
 .مواد مخدر در اين زندان دست به اعتصاب غذا زدند

حميد ولی وند، شهروند مسيحی  :اعتصاب غذای نامحدود يک شهروند مسيحی
روز از بازداشتش توسط نيروهای  40ساکن شاهين شهر اصفهان که قريب به 

روز است که در اعتراض به بالتکليفی و روشن نبودن  5امنيتی می گذرد، 
 .وضعيت پرونده ی خود دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است

 ممانعت از مالقات
روز  ١۵در حالی که حدود  :اش جلوگيری از مالقات درسا سبحانی با خانواده

ی عيد نوروز از  گذرد خانواده وی در آستانه از بازداشت درسا سبحانی می
 .مالقات با او محروم هستند

مهديه گلرو، فعال  :شد «المالقات ممنوع»مهديه گلرو، در آستانه عيد نوروز 
دانشجويی برای چهارمين بار از مالقات با همسرش منع شد و مسئوالن زندان 

پور اعالم کردند بازجويان پرونده  های مکرر وحيد لعلی در پاسخ به درخواست
 .اند کرده »المالقات ممنوع«مهديه گلرو را 

با گذشت ده روز از بازداشت حجت  :ده روز بی خبری از حجت منتظری
منتظری هنور هيچ نهادی در مورد اتهام و محل نگهداري اين فعال سابق 

 .دانشجويی پاسخگو نيست
 ۴٠با گذشت  :خبری مطلق از وضعيت علی اکبر عجمی، فعال دانشجويی بی

روز از بازداشت علی اکبر عجمی، از فعاالن دانشجويی طيف چپ، خانواده و 
 .برند خبری مطلق از وضعيت وی به سر می دوستان وی در بی

محمد نوری زاد،  :خبری روز بی ٩٣زاد پس از  تماس تلفنی محمد نوری
در بازداشت به  88آذر سال  29نويسنده مستند ساز و روزنامه نگار که از روز 

 89روز بی خبری روز دوشنبه دوم فروردين ماه سال  93سر می برد، پس از 
 .با خانواده خود تماس گرفت

از سرنوشت مهدی خدايی، فعال  :يک ماه بی خبری از سرنوشت مهدی خدايی
حقوق بشر و دبير سابق انجمن اسالمی دانشگاه آزاد شهر ری، هيچ اطالعی در 

 .دست نيست
 :کاظمينی بروجردی،روحانی مخالف نظام واليت فقيه ممنوع المالقات شد

کاظمينی بروجردی، روحانی مخالف نظام واليت فقيه که بيش از سه سال است 
فرودين امسال ممنوع المالقات  14که در زندان اوين به سر می برد، روزشنبه، 

 .شد
با  :بی خبری مطلق از وضعيت نگهداری رئيس شاخه جوانان نهضت آزادی

روز از دستگيری عماد بهاور، فعال سياسی و رئيس شاخه  15گذشت بيش از 
جوانان نهضت آزادی ايران، خانواده و دوستان وی از وضعيت سالمتی و 

 .پرونده ايشان در بی خبری مطلق به سر می برند
از سرنوشت سميه اجاقلو، فعال  :يک ماه بی خبری از سرنوشت سميه اجاقلو

 .حقوق بشر بيش از يک ماه است که هيچ اطالعی در دست نيست
عصر  مسئوالن زندان اوين :جلوگيری از مالقات درسا سبحانی با خانواده خود 

از مالقات خانواده درسا سبحانی، شهروند محروم از  فروردين ١٩شنبه  روز پنج
 .تحصيل بهايی با فرزندشان جلوگيری به عمل آوردند

مسئوالن  :ممانعت مسئوالن زندان اوين از مالقات آوهيار گودرزی با مادرش 
ماه از مالقات مادر کوهيار  فروردين ١٩شنبه  زندان اوين عصر روز پنج

گودرزی،عضوکميته حقوق بشرسازمان ادوار تحکيم وحدت با وی جلوگيری به 
 .اند عمل آورده

از سرنوشت  :سرنوشت مبهم دانيال و شراره صبحی، دو فعال حقوق بشر
دانيال صبحی و شراره صبحی، دوتن از همکاران سابق مجموعه فعاالن حقوق 

بهمن ماه در بازداشت وزارت اطالعات بسر می برند  22بشر در ايران، که از 
 .اطالعی در دست نيست
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از دست داده بود، در حال حاضر وضعيت ساير بازداشت شدگان در اين 
 .بازداشتگاه نگران کننده ارزيابی می شود

 29روز يکشنبه مورخ  :قتل دو زندانی توسط نيروهای گارد ويژه زندان اروميه
 11و  9فروردين ماه، دو زندانی به وسيله ی ضرب و شتم گارد ويژه در بند 

 .زندان اروميه، به قتل رسيدند
 ممانعت از آزادی

با وجود موافقت  :با وجود تامين وثيقه؛ مخالفت دادستان تهران با آزادی باقی
بازپرسی دادسرای انقالب مستقر در زندان اوين با آزادی عمادالدين باقی و توديع 

روز بازداشت، دادستان تهران ،عباس جعفری دولت آبادی  ٨٠وثيقه وی پس از 
 .با آزادی باقی مخالفت کرد

مريم  :اعتصاب غذای مريم ضياء از فعالين کودکان در بند زنان زندان اوين
ضياء از فعالين کودک در اعتراض به عدم آزادی و انتقال پرونده اش به شعبه 

دادگاه انقالب برای طوالنی کردن پروسه و ممانعت از آزاديش از ظهر  28
 .امروز با اعالم کتبی به مسئولين زندان اوين دست به اعتصاب غذا زد

رضا خندان  :بازجويان وزارت اطالعات از آزادی رضا خندان ممانعت می کنند
فعال حقوق کودکان ،نويسنده و عضو هيئت دبيران کانون نويسندگان ايران 

،عليرغم اينکه چند هفته از سپردن وثيقه او می گذرد ولی بازجويان وزارت 
 .اطالعات از آزادی او ممانعت می کنند

با وجود تامين وثيقه برای  :تداوم بازداشت عمادالدين باقی عليرغم توديع وثيقه 
زندان  ٢۴٠، وی هنوز در سلول بسته بند ٨٨عمادالدين باقی از هفته پايانی سال 

 .اوين در بازداشت موقت به سر می برد
ماه است که عليرغم سپردن وثيقه همچنان در بازداشت بسر می 2رضا خندان 

و عضو هيئت دبيران کانون   فعال کودک ، نويسنده) مهابادی(رضا خندان  :برد 
ماه است که عليرغم قرار دادن وثيقه ولی بازجويان وزارت  2نويسندگان ايران 

 .اطالعات از آزادی او ممانعت می کنند و همچنان در بازداشت بسر می برد
قرار بازداشت کاوه قاسمی  :تمديد مجدد قرار بازداشت کاوه قاسمی کرمانشاهی 

کرمانشاهی فعال دانشجويی و حقوق بشری در بند به مدت يک ماه ديگر از سوی 
 .بازپرس پرونده تمديد شد

قرار بازداشت عباس کاکايی، فعال مدنی  :قرار بازداشت عباس کاکايی تمديد شد 
اهل قروه و دانشجوی فارغ التحصيل علوم ارتباطات دانشگاه تهران از سوی 

 .بازپرس پرونده به مدت شش ماه تمديد شد
پروين مخترع ، مادر  :احتمال آزاديم خيلی کم است :کوهيارگودرزی

درباره احتمال آزادی فرزندش با قرار وثيقه  کوهيارگودرزی، فعال حقوق بشر
اش گفته است حتی پس از برگزاری دادگاهش نيز  کوهيار در تماس تلفنی: گفت

همچنين وآيل گودرزی گفته  آزاد نخواهد شد و احتمال آزاديش بسيار کم است،
 .صدور کيفرخواست به دادگاه ارائه شده است است پرونده موآلش براي

مخالفت با تبديل قرار بازداشت ميالد فدايی اصل پس از چهارماه بازداشت 
پس از گذشت بيش از چهار ماه از بازداشت ميالد فدايی اصل، با تبديل  :موقت

 .قرار وی موافقت نشد
با وجود اينکه  :مخالفت با صدور قرار وثيقه و آزادی موقت محمد نوری زاد 

حکم محمد نوری زاد نويسنده و کارگردان ، صادر شده اما با آزادی موقت او 
 .مخالف به عمل آمده است

 ضرب و شتم و فشار بر زندانی
حمله به محسن برزگر دانشجوی زندانی در زندان بابل و انتقال وی به بهداری 

محسن برزگر دانشجوی دانشگاه نوشيروانی بابل که از هفته ی گذشته  :زندان
دوره ی محکوميت تعزيری خود را در زندان بابل می گذراند، توسط زندانيان 

اين دانشجو که دو هفته ی گذشته را .اين زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت
در بند مجرمين قتل اين زندان به سر برده، روز گذشته مورد ضرب و شتم دو تن 

 .از زندانيان خطرناک اين زندان قرار گرفته است
محمد حسين کاظمينی  :ضرب و شتم و اهانت به کاظمينی بروجردی در زندان

در بند ويژه روحانيت به سر  بروجردی که به دليل مخالفت با نظام واليت فقيه 
می برد، مورد ضرب و شتم و اهانت ماموران زندان قرار گرفت و تهديد به 

 .انتقال به بند انفرادی شد
اداره اطالعات استان  :فشارها به دکتر علی اکبر سروش برای اعتراف گيری 

مازندران در چند روز اخير به شدت دکتر علی اکبر سروش را تحت شکنجه 
تا اين عضو ستاد انتخاباتی مير حسين موسوی در مازندران مجبور به   قرار داده

 .اعتراف عليه خود شود
نويد  :نويد خانجاني همچنان تحت فشار بازجوها براي پذيرفتن اتهامات 

خانجانی، فعال مدنی و دانشجويی آه همچنان در بند متعلق به سپاه زنداني است 
 .تحت بازجويی شديد و فشار برای پذيرفتن اتهاماتی سنگين قرار دارد

 کاوه  :تحت فشار بودن کاوه قاسمی کرمانشاهی برای پذيرش اتهام جاسوسی

وضعيت علی  :روز بازداشت در زندان اوين  280بالتکليفی علی بيکس ؛ 
خرداد سال  24 بيکس، يکی از بازداشت حوادث پس از انتخابات که در تاريخ 

 .گذشته بازداشت شد، همچنان بالتکليف است
هفت نفر از رهبران جامعه بهايياِن ايران از شرکت در جلسه دادگاه خودداری 

هفت نفر از رهبران جامعه بهايياِن ايران که نزديک به دو سال قبل  :کردند
زندانی شدند اين هفته برای برگزاری سومين جلسه محاکمه به دادگاه رفتند اما از 

 .شرکت در جلسه دادگاه خودداری کردند
درسا سبحانی، عضو کمپين يک  :بال تکليفی درسا سبحانی در زندان اوين 

 .ميليون امضا در ساری همچنان در زندان اوين بال تکليف است
 ١١٠با گذشت بيش از  :روز بازداشت در زندان ١١٠بالتکليفی محمد يوسفی؛ 

روز از بازداشت يوسفی، تالش خانواده و نزديکان او جهت تبديل قرار بازداشت 
 .برد زندان اوين به سر می ٣۵٠نتيجه بوده و او همچنان در بند  بی

حصار  صادق جوادی محمد :جوادی حصار بدون تفهميم اتهام در زندان اطالعات
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، مسوول اين حزب در خراسان و 

قريب به نود روز است که  »توس«چنين مدير مسوول روزنامه توقيف شده   هم
رغم اين زمان  گير شده است و علی توسط اداره اطالعات خراسان رضوی دست

 .طوالنی هنوز امکان داشتن وکيل ندارد
 ۴۵با گذشت بيش از  :تداوم بازداشت و بال تكليفی زوج مسيحی در اصفهان

روز آه از زمان بازداشت يك زوج مسيحی توسط نيروهای امنيتی در اصفهان 
 .می گذرد ايشان همچنان در وضعيتی بالتكليف در زندان بسر می برند

با  :تداوم فشاربازجوها بر کوهيار گودرزی پس از صد روز بازداشت
روز از بازداشت کوهيار گودرزی، عضو کميته  ١٠٠گذشت بيش از  وجود 

فشار توسط بازجويان پرونده قرار  گزارشگران حقوق بشر، وی همچنان تحت 
 .دارد

با وجود  :بی خبری از محل نگهداری احمد ميری، عضو جانباز جبهه مشارکت
ساعت از بازداشت، سيد احمد ميري قائم مقام جبهه مشارآت  72گذشت 

مازندران و استاد دانشگاه، هيچ اطالعی از وضعيت و محل نگهداری وی در 
دسترس نيست و پيگيری های خانواده اين جانباز برای کسب اطالع درباره اين 

 .موضوع بی نتيجه مانده است
با گذشت سه ماه از دستگيری پيام  :ماه بازداشت 3بالتکليفی يک بهايی پس از 

گوهردشت به سر می  ولی، معتقد به آيين بهاييت که در بند سپاه در زندان 
 .برد،هنوز وی بالتکليف است

مختار زارعی از اعضای شورای  :ادامه بازداشت غير قانونی مختار زارعی
مرکزی جبهه متحد کرد با وجود گذشت بيست روز از اتمام بازجوييها، هنوز در 

 .زندان مرکزی سنندج در وضعيت بالتکليفی به سر می برد
فاطمه خرم لو، يک معترض  :اتهام جاسوسی برای يک مادر سرپرست خانواده

بهمن سال گذشته به اتهام جاسوسی و مصاحبه با  ١٧ به نتيجه انتخابات که از 
بازداشت به سر می برد، همچنان در زندان اوين  راديوهای خارجی در 

 .بالتکليف است
با گذشت دو ماه از  :تداوم بازداشت و بالتکليفی شاهين فضلی فعال دانشجويي

شاهين فضلی، فعال دانشجويی وی هم چنان در وضعيت بالتکليفی در  بازداشت
 . برد زندان به سر می

در پی تدوام بازداشت تهمينه  :تداوم بازداشت تهمينه مومنی، فعال حقوق بشر
مومنی، فعال حقوق بشر، بی خبری از سرنوشت وی موجب نگرانی خانواده شده 

 .است
 6سه تن از بازداشت شدگان روز  :بالتکليفی سه بازداشت شده حوادث عاشورا

 7ماه است که به صورت بالتکليف در اندرزگاه  3بيش از ) عاشورا(دی ماه 
  .زندان اوين نگهداری می شوند

دادگاه ميالد اسدی عضو دربند شورای مرکزی  :دادگاه ميالد اسدی برگزار نشد 
دفتر تحکيم وحدت، که قرار بود امروز برگزار شود، برای بار دوم به تعويق 

 .افتاد
 عدم تفکيک جرايم

همسر احمد زيدآبادی،  :شهر شرايط دشوار يک روزنامه نگار در زندان رجايی
به طوری که . وضعيت آقای زيد آبادی بسيار بد است: گفت روزنامه نگار در بند

همبند وی محکوم به قتل و يکی  ٣وی را در زندان رجايی شهر در شرايطی که 
 .ديگر از آنها محکوم به قاچاق مواد مخدر می باشد زندانيست

 مرگ
مرگ زندانيان سياسی بلوچ در بازداشتگاه اطالعات و وضعيت بحرانی ساير 

شيرمحمد شه بخش يکی از زندانيان سياسی بلوچستان به داليل  :بازداشت شدگان
نامعلومی در بازداشتگاهی در اداره اطالعات زاهدان جانباخت اين در حالی 

 است که طی هفته های گذشته زندانی ديگری نيز در اين بازداشتگاه جان خود را 
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 .الف نگهداری می شود 2روحی و جسمی نامناسبی در بند 
زاده  مصطفی تاج :زاده و جواد امام، در بيمارستان بستری شدند مصطفی تاج

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، به منظور درمان ديسک کمر و جواد 
امام، رئيس ستاد انتخاباتی ميرحسين موسوی در تهران بر اثر حمله ی قلبی در 

 .بيمارستان بستری شدند
 :انتقال دهها تن از زندانيان به بهداری زندان به دليل استمرار آلودگی شديد آب
در طی دو روز گذشته ده ها تن از زندانيان سياسی و عادی به خاطر استمرار 

آلودگی آب در زندان گوهر دشت کرج و وخامت حال آنها به بهداری زندان 
 .منتقل شدند

وضعيت جسمانی عيسی  :وضعيت وخيم جسمانی عيسی سحرخيز در زندان اوين
سحرخيز، روزنامه نگار در بند، در پی اعتصاب غذا در روزهای آغاز سال نو 

 .رو به وخامت گذاشته است
با  :ناراحتی قلبی و عصبی بدرالسادات مفيدی بر اثر فشارهای ناشی از بازجويی

گذشت بيش از يکصد روز از بازداشت بدرالسادات مفيدی، دبير زندانی انجمن 
صنفی روزنامه نگاران ايران، خانوادۀ وی پس از مالقاِت کوتاهی که روز 

فروردين ماه با وی داشتند، از شرايط بسيار خطرناک جسمی و  ٢۶پنجشنبه 
روحِی وی و بروز ناراحتی های قلبی و عصبِی ناشی از فشارهای بازجويی بر 

 .ايشان خبر دادند
آرتين  :وخامت وضعيت جسمانی آرتين غضنفری و ابتالی وی به عفونت ريه

غضنفری، شهروند بهايی، وضعيت جسمی مساعدی ندارد و در زندان به بيماری 
 .مبتال شده است" عفونت ريه"

شعله منصوری، فعال  :وضعيت نامساعد جسمی يک فعال حقوق بشر دربند
اسفند ماه سال گذشته در پی يورش های سازمان  17حقوق بشر، که از تاريخ 

يافته دستگاه امنيتی به فعاالن حقوق بشر در بازداشت به سر می برد، وضعيت 
 .جسمی نامساعدی دارد

فاطمه کمالی همسر  :عمادالدين باقی به مشکل حاد تنفسی مبتال شده است
عمادالدين باقی نسبت به سالمت جسمی همسرش ابراز نگرانی کرد و شرايط 

 .نگهداری باقی را موجب صدمه به سالمتی او دانست
حال جسمی رضا خندان،  :وضعيت جسمی نامناسب رضا خندان نويسنده دربند

فعال حقوق کودک، نويسنده و عضو هيئت دبيران کانون نويسندگان ايران که از 
روز هفتم بهمن ماه سال گذشته در بازداشت به سر می برد؛ به دليل حمله های 

 .عصبی وخيم گزارش می شود
مهدی محموديان،  :افشاگر کهريزک از زندان اوين به بيمارستان منتقل شد 

عضو کميته اطالع رسانی جبهه مشارکت ايران اسالمی روز دوشنبه در حالی به 
بيمارستان امام خمينی برای معاينه ريه عفونت کرده اش منتقل شد که شاهدان 

 .وی را با دستبند و پابند مشاهده کردند
 بهداشت محيط

بيماری تعداد زيادی از زندانيان سياسی و عادی بدليل آلودگی شديد آب 
آلودگی شديد آب آشاميدنی در زندان گوهردشت کرج باعث بيمار  :آشاميدنی

 .شدن تعداد زيادی از زندانيان سياسی و عادی شده است
يکی از زندانيان زن از وجود حشرات  :وجود حشرات موذی در بند نسوان اوين

موذی که موجب خورده شدن بدن يکی از زندانيان شده است،در بند نسوان خبر 
 .داد

وضعيت زندان گوهردشت  :مصرف آب آلوده و مسموميت تعدادي از زندانيان
کرج را در پی آلودگی شديد و قطعی های طوالنی مدت و مکرر آب آشاميدنی، 

 .خطرناک و بحرانی اعالم کردند
: " مدير کل بهداشت و درمان سازمان زندانها اعالم کرد :شيوع ايدز در زندانها

 ".درصدی بيماری ايذر در زندانهاست 7.1نتايج آمارها حاکی از شيوع 
  

 اعدام
 اجرای حکم

سه نفر به جرم قاچاق مواد مخدر در  :سه نفر در تايباد به دار آويخته شدند
 .به دار آويخته شدند زندان تايباد

سه تن از اتباع افغانستان در ايران به جرم  :اعدام سه تبعه افغانستان در ايران
 .اند قاچاق مواد مخدر اعدام شده

به دستور يک قاضی در ماهشهر  :اجرای حکم اعدام و قطع عضو در ماهشهر
 .و يک نفر به دار آويخته شد  دست و پای يک نفر قطع

دو نفر در شهرهای  :دو نفر در مال عام در استان خوزستان به دار آويخته شدند
بهبهان و شادگان استان خوزستان بنا بر اتهامی سياسی امنيتی، در مالء عام به 

 .دار آويخته شدند
 سه تن به نام های مرتضی، قادر و :تن در زندان اصفهان 3اجرای حکم اعدام 

بهمن ماه سال گذشته در  14کرمانشاهی، فعال حقوق بشر، که از تاريخ 
 .بازداشتگاه اطالعات کرمانشاه به سر می برد، تحت شديدترين فشارها قرار دارد

تن از قربانيان  3 :شرح شکنجه های سپاه پاسداران در شکواييه قربانيان
گرداب يا مضلين طی نامه ای به قاضی صلواتی از شکنجه ها وظلم هايی که در 

سال بازداشت از سوی بازجويان سپاه پاسداران بر ايشان روا شده  2طی مدت 
 .است، پرده برداری کردند

 :نگاران زندانی ايران، تحت فشار شديد جسمی و روانی برای اعتراف روزنامه
بسياری از روزنامه نگاران ايرانی که در بازداشت به سر می برند، زير فشار 

 .شديد جسمی و روانی قرار دارند
 وضعيت نا مناسب جسمی

وضعيت  :وضعيت جسمی مريم ضياء فعال کودکان رو به وخامت گذاشته 
جسمی خانم مريم ضياء فعال کودکان در ششمين روز اعتصاب غذا به وخامت 

به خواسته به حق او   ولی بازجويان وزارت اطالعات از تن دادن  گراييده
 .خوداری می کنند

وضعيت جسمی  :زهرا اسدپور گرجی در وضعيت خطرناک جسمی بسر می برد 
زهرا اسدپور گرجی به حدی خطرناک است که پزشکان بهداری خواستار 

 .مرخصی استعالجی فوری برای انجام عمل جراحی وی شده اند
مهدی محموديان،  :وخامت وضعيت جسمی افشاگر ماجرای کهريزک درزندان

عضو جبهه مشارکت ايران اسالمی وضعيت جسمانی نامناسبی در زندان اوين 
دارد، اين روزنامه نگار که پرده از وقايع کهريزک برداشته، از بيماری ريوی و 

 .تنفسی رنج می برد و در هفته گذشته در زندان بيهوش شده است
محمد علی  :درخواست پزشکان معالج ابراهيم يزدی برای تمديد مرخصی او

دادخواه از ارائه درخواست پزشکان معالج دکتر ابراهيم يزدی مبنی بر تمديد 
 .مرخصی اين فعال سياسی به دادستانی تهران خبر داد
بنابر اخبار رسيده، وضعيت  :وضعيت جسمانی نوری زاد در اوين نامساعد است

آذر در  ٢٩جسمانی محمد نوری زاد، نويسنده و کارگردان دربند، که از تاريخ 
 .به سر می برد،نامساعد گزارش شده است »غيرقانونی«بازداشتی 

همسر مسعود  :انتقاد همسر مسعود باستانی از وضعيت نامناسب وی در زندان 
شهر،  نگار دربند با انتقاد از انتقال وی به زندان رجايی باستانی، روزنامه

 .خواستار آزادی يا مرخصی همسر خود شد
عصر  :دچار حمله قلبی شد  ٣۵٠پيمان عارف در اثر فشارهای وارده در بند 

دچار حمله   مجددا  ٣۵٠  پيمان عارف در اثر فشارهای وارده در بند  ديروز
 .قلبی شده و به بيمارستان مدرس منتقل گرديد

ابراز نگرانی خانواده دبير زندانی انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران از 
خانواده بدرالسادات مفيدی، دبير زندانی انجمن صنفی  :وضعيت جسمانی وی

 .روزنامه نگاران ايران، از وضعيت جسمانی او نگرانند
وضعيت جسمی مهدی  :وخامت وضعيت جسمی مهدی محموديان در زندان

محموديان، روزنامه نگار زندانی به دليل بيماری ريوی بر اثر فشارها و شکنجه 
های داخل زندان وخيم شده و مسئوالن زندان هنوز او را تحت درمان قرار نداده 

 .اند
وضعيت بد جسمی سه زندانيانی سياسی آذربايجانی پس از يازده روز اعتصاب 

فعاالن مدنی آذربايجانی  بهروز عليزاده و ودود سعادتی،  :غذا در زندان اردبيل
در زندان  ٨٩فروردين  ١٢و رحيم غالمی، روزنامه نگار آذربايجانی که از 

اردبيل دست به اعتصاب غذا زده اند، پس از يازده روز اعتصاب غذا در شرايط 
 .وخيم جسمی به سر می برند

ابوالفضل عابدينی، فعال حقوق  :انتقال ابوالفضل عابدينی به بهداری زندان اوين
 11بشر و از اعضای سابق مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران که به تازگی به 

 .سال زندان محکوم شده است به بهداری زندان اوين منتقل شد
روز سه  :انتقال منصور اسانلو با دست بند و پابند به کمسيون پزشکی قانون 

فروردين ماه، منصور اسانلو رئيس دربند هيئت مديره سنديکای شرکت  24شنبه 
اتوبوس رانی تهران و حومه با پابند و دست بند به کميسيون پزشک قانونی در 

 .يکی از بيمارستانهای کرج منتقل شد
 :ممانعت اداره اطالعات شهرستان بابل از انتقال ايمان صديقی به بيمارستان

ماموران اداره اطالعات شهرستان بابل از انتقال ايمان صديقی، دانشجوی 
به شدت وخيم است، ممانعت آرده  دانشگاه نوشيروانی بابل آه حال جسمی اش

 .اند
افتخار  :تشديد بيماری افتخار برزگريان، فعال دانشجويی در زندان مشهد
در  ٨٨برزگريان فعال دانشجويی دانشگاه فردوسی مشهد که از شهريور 

  .بازداشت به سر می برد ،دچار بيماری شديد شده است
محبوبه کرمی، فعال حقوق  :وضعيت نامساعد روحی و جسمی محبوبه کرمی

 بشر و زنان و از همکاران سابق مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران در شرايط 
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فروردين ماه در شهر اصفهان  22اتهام نشر اکاذيب و توهين به مقدسات روز 
 .بازداشت شده است

 ٢۵روز چهارشنبه  :بازداشت و ضرب و شتم شبان يك آليسای خانگی در آرج
، تعدادی از افراد لباس شخصی آه خود را 16:30فروردين ماه در ساعت 

ماموران اداره اطالعات معرفی آردند در يورش به يك آليسای خانگی در آرج 
را  "بهنام ايرانی"ضمن تهديد افراد حاضر در آن محل، شبان اين جمع به نام 

مورد ضرب و شتم و ناسزا قرار داده و ضمن بازداشت، وی را به مكان 
 .نامعلومی منتقل کردند

 برگزاری دادگاه
سومين جلسه  :برگزاري سومين جلسه محاکمه هفت بهايی پشت درهاي بسته

دادگاه هفت بهائی که از دو سال پيش در بازداشت به سر مي برند، ديروز 
 .فروردين برگزار شد 23دوشنبه 

 :محاآمه وآالي دراويش گنابادي به اتهام نشراآاذيب و تشويش اذهان عمومي
جلسه رسيدگي به اتهام دو نفر از وآالي مدافع دراويش سلسلسه نعمت اللهي 

ارديبهشت ماه به اتهام نشراآاذيب به قصد تشويش اذهان  6گنابادي روز دوشنبه 
 .عمومي در دادگاه جزيره آيش برگزار مي شود

 احضار به دادگاه
زمان برگزاری  :ابالغ زمان برگزاری دادگاه دو شهروند مسيحی در تهران

دادگاه رسيدگی به پرونده دو تن از نوآيشان مسيحی به نام های مريم رستم پور و 
 .مرضيه اميری زاده، به ايشان ابالغ گرديد

سومين جلسه  :دادگاه رهبران جامعه بهايي ايران دوشنبه برگزار مي شود
دادگاه  ٢٨محاکمه هفت نفر از رهبران بهايی که قرار بود امروز در شعبه 

 .فروردين موکول شد ٢٣انقالب تهران برگزار شود، به روز دوشنبه 
جامعه جهانی بهايی  :فردا؛ برگزاری سومين جلسه محاکمه مديران جامعه بهايی

ای از برگزاری سومين جلسه محاکمه هفت مدير  روز جمعه با صدور اطالعيه
دادگاه  ٢٨فروردين ماه در شعبه  21سابق جامعه بهاييان ايران در روز شنبه 

 .انقالب تهران خبر داده است
 تهديد و ارعاب

اداره اطالعات نيروي  :تهديد دراويش بهبهان براي تعطيلی محافل درويشی
انتظامي شهرستان بهبهان، اکبر صفوت، از دراويش سلسله نعمت اللهی گنابادی 

 .شد محافل درويشی در منزلش احضار و خواستار تعطيل شدن جلسات را 
ايقان شهيدی و  :فشار بر دو شهروند بهايي برای گرفتن اعترافات تلويزيونی

سما نورانی، دو شهروند محروم از تحصيل بهايی در زندان اوين تحت فشار و 
 .مدت برای اخذ اعترافات تلويزيونی قرار دارند های طوالنی بازجويی

اعمال فشار دستگاه امنيتی بر يكی  :اعمال فشار بر شهروندان مسيحی در تبريز
اسفند ماه بازداشت شده  16از شهروندان مسيحی ترک زبان تبريز که پيشتر در 

 .بود ادامه دارد
 محاکمه

صدور حکم سی ماه حبس تعزيری برای سه زندانی اهل حق آذربايجانی در 
سهند علی محمدی، بخشعلی محمدی و عباداله قاسم زاده شهروندان  :زندان يزد 

در زندان يزد به سی ماه حبس تعزيری ) گوران(آذربايجانی و از پيروان اهل حق
 .محکوم شدند

  
 کارگران

 تجمع و اعتراض
نفر از  150حدود  :اند کارگر که هفت ماه است حقوق نگرفته 150تجمع 

آارآنان آارخانه سبالن پارچه اردبيل فروردين ماه در اعتراض به عدم پرداخت 
 .حقوق هفت ماهشان در مقابل ساختمان استانداري اردبيل تجمع آردند
 150بيش از  :اعتراض کارگران شرکت صنايع اراک به دليل عدم پرداخت حقوق

کارگر شرکت صنايع اراک به دليل عدم پرداخت حقوق شش ماهه اخير و معرفی 
تعدادی از آنها به بيمه بيکاری در آستانه بازنشستگی و اجرا نشدن تعهدات 
 .کارفرما معترضند و قصد تجمع در برابر نهاد رياست جمهوری را دارند

اعتراضات  :ادامه اعتراض کارکنان تامين اجتماعی به عدم افزايش دستمزدها
 جمعي از آارآنان سازمان تامين اجتماعي به دليل

 .بخشي از بهره وري و آارانه ادامه دارد عدم افزايش دستمزد و عدم پرداخت 
آارگران و نمايندگان  :تجمع اعتراض آميز چهارصد کارگر بارانداز در آبادان

شرآت تخليه و بارگيري فعال در بارانداز شلمچه در مقابل ساختمان مرآزي  23
منطقه آزاد اروند در آبادان و در محل نماز جمعه خرمشهر تجمع اعتراض آميز 

 .برپا آردند
نفر از  50يش از  :حميد مقابل اداره آل آارشهر قم تجمع کردند آارگران چيني 

 تعطيل شده چيني حميد قم، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق   آارخانه آارگران 

فروردين ماه در زندان مرآزي اصفهان به دار آويخته  22غالمرضا صبح روز 
 .شدند

فروردين ماه، حکم اعدام پنج  19روز پنج شنبه  :پنج نفر در مشهد اعدام شدند
 .نفر در مشهد به جرام قاچاق مواد مخدر، اجرا شد

 ٢۴پيش از ظهر سه شنبه  :يک مرد جوان در ماهشهر به دار آويخته شد
در مالء عام در " عدنان البو"ساله با نام  ٢٨فروردين ماه، يک مرد جوان 

 .ماهشهر و به جرم سرقت مسلحانه اعدام شد
دولت افغانستان تعداد  :ايران شش افغان را اعدام کرده است :دولت افغانستان

شهروندان اين کشور را که در ايران اخيرا و به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام 
 .شدند، شش نفر اعالم کرد

دادگستری استان کرمان اعالم کرد که متعاقب  :اعدام پنج نفر در زندان کرمان
نفر  ۵در محاکم کيفری و انقالب اسالمی کرمان اين  صدور احکام برای پنج نفر

 .اعدام شدند
روزنامه کيهان از اجرای حکم اعدام دو زندانی  :دو نفر در اصفهان اعدام شدند 

 .به اتهام تجاوز در شهر اصفهان خبر داد
 صدور حکم

جلسه رسيدگی به پرونده علی محمدی مقدم،  :صدور حکم اعدام برای يک نظامی
تشکيل شد، نامبرده از سوی  به جرم اقدام عليه امنيت ملی  يکی از نظاميان 

 .دادگاه انقالب به اعدام محکوم شد
يک شهروند تهرانی به اتهام قتل به اعدام  :يک شهروند به اعدام محکوم شد

 .محکوم شد
دادگاه انقالب در حکمی عبدالرضا قنبری،  :معلم پاکدشتی به اعدام محکوم شد

 .به اعدام محکوم شد معلم دبيرستان يکی از مدارس پاکدشت و استاد دانشگاه 
زن و يك  5  زن جواني آه به انگيزه سرقت، :شش بار قصاص برای زن سارق

مرد سالخورده را در شهرستان قزوين به قتل رسانده بود، از سوي قضات شعبه 
بار قصاص در مألعام، حبس، شالق و رد  6دوم دادگاه آيفري استان قزوين به 

 .مال محكوم شد
به " حامد"مردجوانی به نام  :به قصاص  "حامد"محکوميت مرد جوانی به نام 

را به قتل رسانده، با " حسين"اتهام اينکه در يک درگيری جوان ديگری به نام 
حکم دادگاه کيفری به رياست قاضی نوراهللا عزيزمحمدی، به قصاص محکوم 

 .شد
  

 اصناف
 محاکمه

دادگاه  :تعيين زمان برگزاری آخرين جلسه دادگاه دوتن از وکالی دراويش کيش
اخذ آخرين دفاع از دو تن از وکالی دادگستری، آقايان فرشيد يداللهی و امير 

دادگاه کيش به  102اسالمی بورکی ششم ارديبهشت ماه سال جاری در شعبه 
 .رياست قاضی صدربرگزارخواهد شد

مرتضی مرديها،  :مرتضی مرديها، استاد دانشگاه عالمه طباطبايی اخراج شد
اين استاد . استاد گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبايی از اين دانشگاه اخراج شد

 .دانشگاه صبح ديروز حکم اخراجی خود از دانشگاه را دريافت کرده است
دو تن از اساتيد دانشکده  :دو تن از اساتيد دانشگاه علم و صنعت هم اخراج شدند

پيش با حکم کتبی از دانشگاه اخراج  مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت هفته
 . شدند

دانشگاهی تربيت مدرس  :تعليق تدريس دکتر بهشتی در دانشگاه تربيت مدرس
در اقدامی عجيب فعاليت دکتر عليرضا بهشتی استاد اين دانشگاه را به علت 

 .فعاليت های سياسی حالت تعليق در آورد
 اخراج

نفر از  110پس از تعطيالت نوروزي  :اخراج صد و ده کارمند دانشگاه زابل
آارمندان دانشگاه زابل از کار اخراج شدند و در پی آن دانشگاه زابل عمال به 

 .حالت تعطيل درآمده است
 عدم پرداخت حقوق

اعضای تحريريه و  :نگارانی که در جستجوي طلب خود سرگردانند روزنامه
داری آه از سوی مديريت  های وعده گويند، چك اهللا می آادر فنی روزنامه حزب

 .، اعتبار ندارد اين روزنامه بابت حقوق و مزايا به آنها داده شده
  

 اقليت های مذهبی
 بازداشت

ماموران امنيتي در استان آرمانشاه  :بازداشت چند فعال اهل سنت در آرمانشاه
 .به تازگي چند فعال اهل سنت را بازداشت و به مكاني نامعلوم انتقال دادند

 دانيال شهری، جوان مسيحی، به  :بازداشت يک شهروندی مسيحی در اصفهان
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، آارخانه صنايع فلزى شماره يك تهران، تا پايان فروردين ماه  نبود مواد خام
تن از   350تعطيل و درهاى آن به روى تمامى آارگران آن که تنها نزديك به 

 ايشان آارگر رسمى اند؛ بسته خواهد شد
بيشتر واحدهاي توليدي  :نگرانی نسبت به افزايش بيکاری کارگران در قزوين

استان قزوين تا پايان فروردين ماه تعطيل هستند و آارفرمايان از قبل شروع سال 
با تمامي آارگران قراردادي تسويه حساب آرده و به آنها گفته بودند آه از  89

 .آغاز سال جديد در سرآار خود حاضر نشوند
درصدي داشته  70جاري رشد  کارگران در تعطيالت عيد نوروز سال  اخراج
ها در تعطيالت  آارگر معتقد است آه اخراج هاي خانه معاون امور استان :است

درصدي  49در استان تهران از رشد  87جاري نسبت به سال  عيد نوروز سال
 50برخوردار است و اگر رقم اين آمار را به کل کشور تعميم دهيم بيش از 

 .درصد خواهد بود
به  :کارخانه؛ پنج هزار نفر در کمالشهر کرج بيکار هستند 380علی رغم وجود 

کارخانه در کمالشهر بيش از پنج هزار بيکار ثبت نام شده در  380رغم وجود 
  .اين منطقه وجود دارد

های  شماری از کارخانه :سه هزار دويست کارگر در تبريز در معرض بی کاری
ها و  های هنگفت به بانک دليل مشکالت مالی، سوءمديريت و بدهی تبريز به

کارگر نيز بر  ٣٢٠٠اند و  پيمانکاران، دست به تعديل يا اخراج کارکنان خود زده
 .همين اساس در معرض تهديد جدی قرار گرفته اند

 جلوگيری از تجمع
ابهام در پاسخ مسوولين به درخواست رئيس خانه کارگر برای برگزاری 

رئيس خانه کارگر، برای برگزاری تجمع و  :راهپيمايی روز جهانی کارگر
راهپيمايی روز کارگر امسال از دولت درخواست مجوز کرده است اما وزارت 

کار و دولت با اين درخواست او موافقت نکرده اند و برگزاری راهپيمايی امسال 
 .خانه کارگر در هاله ای از ابهام قرار دارد

 عدم پرداخت حقوق و مزايا
کارگران کارخانه ايران پتو و تهران پتو بيست و شش ماه است که حقوق 

يکی از کارگران کارخانه نيمه تعطيل ايران ترمه و تهران  :دريافت نکرده اند
هزارنفرغيرمستقيم ازآن 20هزارنفرمستقيم و3کارخانه ای که روزی:"پتو گفت

نان می بردند، باوضعيت فعلی درحال نابودی است و کارگران آن بيست و شش 
 ".ماه است که حقوق و مزايايی دريافت نکرده اند

  
 حقوق آکادميک

 تجمع
 100حدود  :ای مقابل مجلس های فنی حرفه تجمع تعدادی از دانشجويان دانشکده

تن از دانشجويان دانشکده های فنی حرفه ای استان تهران ظهر امروز مقابل 
 .مجلس تجمع کردند

جمعی از  :تجمع اعتراضی دانشجويان بيرجند نسبت به وضعيت دانشگاه
دانشجويان دانشگاه بيرجند با برپايی تجمعی خواستار رفع مشکالت صنفی از 

 .جمله مشکالت خوابگاهها و برکناری رياست دانشگاه شدند
گروهی از دانشجويان دانشگاه  :تجمع اعتراضی در دانشگاه عالمه طباطبايی

عالمه طباطبايی، با راهپيمايی و سرود، نسبت به حضور مشاور ارشد محمود 
احمدی نژاد در دانشگاه خود اعتراض کرده و خواستار آزادی دانشجويان دربند 

 .و لغو احکام انضباطی و قضايی فعاالن دانشجويی شدند
 :تجمع دانشجويان دانشکده هنر در اعتراض به ادامه بازداشت هنرمندان دربند

دانشجويان دانشکده هنر اواخر هفته گذشته در اعتراض به بازداشت جعفر پناهی 
تئاتر تهران تجمع های اعتراضی -در دانشکده سينما  و محمد نوری زاد 

 .برگزارکردند
نفر از  200حدود  :ای مقابل مجلس حرفه و تجمع دويست دانشجوی فنی

ای در اعتراض به حذف آنكور آاردانی به آارشناسی  دانشجويان فنی و حرفه
 .مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع آردند
دانشجويان دانشگاه تربيت معلم، ظهر  :تجمع اعتراضی دانشجويان تربيت معلم

فروردين ماه در اعتراض به آيفيت نامناسب غذا، تجمعی  30روز دوشنيه 
 .اعتراضی برپا آردند

 : تجمع اعتراضی بيش از صد دانشجوي اراآي مقابل در اصلي وزارت علوم
دانشجوي واحد دانشگاه علم صنعت اراك در اعتراض به مشكالت  100بيش از 

صنفي و آمبود امكانات در دانشگاه علم و صنعت اراك صبح امروز مقابل درب 
 .اصلي وزارت علوم تجمع آردند

 مرگ مشکوک
 :مرگ مشکوک کيوان گودرزی، دانشجوی رشته رياضی دانشگاه ايرانشهر 

رشته رياضی اهل کرمانشاه دانشگاه  1385دانشجوی ورودی   کيوان گودرزی،  

 .اداره آل آار و امور اجتماعي استان تجمع کردند خود امروز صبح در مقابل در
تعدادي از  :ها در مقابل استانداري آرمان تجمع آردند آارگران نساجي بافته
هاي آرمان به دليل تعطيلي و عدم پرداخت سنوات در محل  آارگران نساجي بافت

 .استانداري آرمان تجمع آردند
پس از کارگران شهرداری آبادان،  :موج اعتراضات آارگري در خوزستان

نوشابه خرمنوش و تخليه و بارگيری خرمشهر در استان خوزستان، کارگران 
اتوبوسرانی و لوله سازی اهواز هم دست به تجمع اعتراض آميز زدند و به موج 

  .وسيع اعتراضات کارگري در ايران پيوستند
 30صبح روز دوشنبه  :تن از کارگران شرکت ميالد اصفهان 60تجمع اعتراضی 

نفر از آارگران شرآت ميالد از توابع مجتمع صنايع قايم رضا  60فروردين ماه، 
 .در برابر دفتر اين مجتمع واقع در سه راه توحيد شهر اصفهان تجمع آردند

صبح امروز سه شنبه  :دومين تجمع کارگران شرکت ميالد اصفهان برگزار شد
تن از کارگران شرکت ميالد روبروی دفتر مجتمع  60فروردين بار ديگر  31

 .صنايع قائم رضا واقع در سه راه توحيد شهر اصفهان تجمع کردند
 خطر جانی و شرايط سخت کاری

آارگران يك  :ادامه آار آارگران يك معدن زغال سنگ در شرايطي بسيار دشوار
معدن زغال سنگ در استان آرمان در شرايط بسيار نامناسبي به آار ادامه مي 

 .دهند و امنيت جانی ندارند
هفته  :مصدوميت شديد يکی از کارگران کارخانه ذوب آهن اصفهان در حين کار

گذشته مهدی اميدی، کارگر شرکت تابان نيرو سپاهان در حين انجام تعميرات در 
نيروگاه حرارتی کارخانه ذوب آهن اصفهان به علت سقوط قالب جرثقيل از 

 .ناحيه بينی، فک، گردن و کمر دچار آسيب ديدگی شد
 اخراج -تعطيلی کارخانه 

آارآنان  :اخراج کارگران و تعطيلی بزرگترين آارخانه نوشابه سازي خاورميانه
که يكي  شرآت توليد نوشابه خرمنوش خرمشهر اخراج شدند و اين واحد توليدي

می  از بزرگترين خطوط توليد نوشابه در خاورميانه و ايران محسوب
 .تعطيل شد شود،

شرکت مخابرات  :ها در شرکت مخابرات پس از تصاحب آن توسط آغاز اخراج
ايران پس از واگذاری به کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين وابسته به شرکتهای 

زيرمجموعه سپاه پاسداران انقالب اسالمی، تعديل نيرو در شرکتهای وابسته را 
 .آغاز کرده است

در پي پلمپ  :پلمپ شرکت صنعت و معدن فوالد ابرآوه و بيكاري دهها آارگر
آه با دستور مدير کل سازمان محيط زيست  شرآت صنعت و معدن فوالد ابرکوه 

استان هرمزگان صورت گرفت دهها آارگر و آارمند اين شرآت از آار بيكار 
 .شدند

اخراج های گسترده در عسلويه تعداد  :نود درصد آارگران عسلويه اخراج شدند
 .هزار نفر کاهش داده است ۴به  ٨٣هزار نفر در سال  ۴٠کارگران را از 

مديرعامل  :موج اخراج نيروهاي جوان از صندوق پس انداز آارآنان راه آهن
جديد صندوق پس انداز آارآنان راه آهن در طول سه ماه گذشته تاآنون در دو 

نفر از نيروهاي جوان خود را تعديل و از نيروهاي بازنشسته به جاي  10مرحله 
 .آند آنها استفاده مي

درآستانه روز جهانی  :اخراج گسترده کارگران شرکت های دولتی در شهر اراک
کارگر، روز اول ماه مه، وضعيت کارگری در شهر اراک، بزرگترين قطب 

صنعتی ايران، بحرانی است و شرکت های دولتی در شهر اراک، بسياری از 
 .کارگران خود را اخراج نموده اند

دراثر رسيدگي نكردن  :نيمي از واحدهاي صنعتي خيرآباد تعطيل شده است
 .درصد واحد صنعتي خير آباد ورامين تعطيل شده است 50مسووالن حدود 

رانندگان معترض اتوبوس حمل و نقل همگاني شهرستان لنجان حقوق دريافت 
ماه تاخير در پرداخت حقوق رانندگان اتوبوس حمل و نقل  4در پي  :نکردند

 15همگاني شهرستان لنجان استان اصفهان در اواخر سال گذشته و نامه نگاري 
تن از رانندگان به فرمانداري شهرستان نماينده شهرستان در مجلس و نيز 

 15استانداري در حالي آه حقوق ساير رانندگان به طور آامل پرداخت گرديد به 
 .راننده معترض حقوقي داده نشد

سازی  های چرم تعطيلی کارخانه :های چرم مشهد  دار کارخانه های دامنه تعطيلی
ها موجب بيکار شدن حداقل هزار و پانصد  در مشهد ادامه دارد و اين تعطيلی

 .کارگر شده است
علي غياثي يك فعال آارگري در استان  :اخراج و بيکاری هزار کارگر در ايالم 

تعداد  88و  87هاي  طي سال: ايالم از بحران واحدهاي صنعتي خبر داد و گفت
 .اند واحد استان تعطيل شده و بيش از هزارآارگر اخراج و بيكار شده 20

 بيکاری و عدم امنيت شغلی
 به دليل  :آارخانه صنايع فلزى تا پايان فروردين به روى آارگران بسته می شود
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ارسال   دادگاه انقالب به قضاوت مقيسه ٢٨مرکزی دفتر تحکيم وحدت، به شعبه 
 .شده و زمان احتمالی برگزاری دادگاه، خردادماه اعالم شده است

 :صدور حکم کميته انضباطی برای چند تن از دانشجويان در دانشگاه کردستان
در سری جديد از صدور احکام انضباطی برای فعالين دانشجويی، کميته 

انضباطی دانشگاه کردستان برای فعالين دانشجويی اين دانشگاه حکم صادر کرده 
 .است

آرش  :يک دانشجوی دانشگاه عالمه طباطبايی به سه سال حبس محکوم شد
صادقی، دانشجوی دانشگاه عالمه طباطبايی به سه سال حبس تعزيری محکوم 

 .شد
 محروميت از تحصيل

دانشگاه پيام نور بجنورد  :اخراج سه دانشجوی بهايی دانشگاه پيام نور بجنورد
اسفند ماه سال گذشته سه تن از  26بنا به اعالم سايت رسمی خود در تاريخ 

 .مواجه کرد" محروم از تحصيل"دانشجويان بهايی اين دانشگاه را با عنوان 
محكوميت سعيد محمد امينی، دانشجوی پلی تكنيك به دو ترم محروميت از 

سعيدمحمد امينی دانشجوی مهندسی متالورژی دانشگاه اميرآبير از  : تحصيل
 .سوی آميته انضباطی دانشگاه به دو ترم تعليق از تحصيل محكوم شد

 حمله به دانشجويان
 :شکستن سازهای دانشجويان شريف به خاطر حمايت از دانشجويان دربند

در  ٨٨اعضای کانون موسيقی دانشگاه شريف که در آخرين روزهای سال 
ای از دانشجويان دربند ياد کرده بودند، چهاردهم فرورين ماه هنگامی که  برنامه

 .وارد اتاق موسيقی شدند سازهای شکسته خود را مشاهده کردند
ماموران  :حمله ماموران حراست دانشگاه آزاد قزوين به دانشجويان منتقد

حراست دانشگاه بين المللی قزوين هفته گذشته به دفتر يکی از تشکل های منتقد 
اين دانشگاه هجوم بردند و کارت دانشجويان حاضر در تشکل را توقيف و سپس 

 .آنان را بيرون و دفتر را پلمپ کردند
 مقابله با تشکل های دانشجويی

انجمن اسالمي دانشگاه  :تمام انجمن اسالمی دانشگاه ها در شرف تعطيلی است
 .در شرف تعطيلي است انجمن اسالمی ساير دانشگاهها تهران تعطيل شده و

  
 89ليست بازداشت شدگان ثبت شده در فروردين 

بازداشت شده در تاريخ  -عکاسی و موسيقی -بهايی -آرتين غضنفری  .1
 فروردين 14آزاد شده در تاريخ  -در تهران  -فروردين  23

اقدام عليه امنيت؛ عضويت در گروه حقوق  -ابوالفضل عابدينی  .2
در  -اسفند  11بازداشت شده در تاريخ  -فعال حقوق بشر  -  بشری؛
 اوين  :محل نگهداری  -اهواز 

بازداشت شده در  -فعال ترک  - تجمع غير قانونی -احسان رمضانی  .3
 در اروميه -فروردين  13تاريخ 

 -فروردين  8بازداشت شده در تاريخ  -حزب مشارکت  -احمد ميری  .4
 در بابل

بازداشت شده در  -فعال ترک  - تجمع غير قانونی -احمد وااليی  .5
 در اروميه -فروردين  13تاريخ 

بازداشت شده در  -فعال ترک  - تجمع غير قانونی -احمد قلی پور  .6
 در اروميه -فروردين  13تاريخ 

بازداشت  -فعال حقوق بشر  -اقدام عليه امنيت ملی  -احمد نجف زاده  .7
 اوين  :محل نگهداری  -در تهران  -بهمن  22شده در تاريخ 

بازداشت شده در  -فعال ترک  - تجمع غير قانونی -ارسالن زارعی  .8
 در اروميه -فروردين  13تاريخ 
 -هنرمند؛ فعال حقوق بشر  -  تبليغ عليه نظام؛ -  تهراني سخاوت  امير احسان

اسفند 17بازداشت شده در تاريخ  الف - 2بند   :محل نگهداری  -در تهران  -   
روزنامه  -نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی  -برومند رستمی   .10
آزاد شده در   -در قصر شيرين  -فروردين  16بازداشت شده در تاريخ  - نگار

 فروردين 18تاريخ 
 -فعال حقوق بشر  -تبليغ عليه نظام؛ جرايم اينترنتی  -بهزاد مهرانی   .11

فروردين  26آزاد شده در تاريخ   -در کرج  -اسفند 11بازداشت شده در تاريخ 
 ماه

 9بازداشت شده در تاريخ  -بهايی  -تبليغ عليه نظام  -بهنام روحانی فرد   .12
 در يزد -فروردين 

در  -فروردين  ٢۵بازداشت شده در تاريخ  -شبان مسيحی  -بهنام ايرانی   .13
 کرج

 .ايرانشهر امروز به طرز مشکوکی جانباخته است
 بازجويی، احضار، تهديد و ارعاب

چند دانشجوی  :بازجويی چند دانشجوی مقيم استراليا در بازگشت به ايران
ايرانی ساکن استراليا پس از بازگشت به ايران، توسط ماموران امنيتی بازداشت 

 .شده و از آنها بازجويی شده است
در ادامه  :احضار و تهديد فعاالن دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار

به   برخورد های انضباطی در دانشگاه تربيت معلم سبزوار، معاون دانشجويی
تن از فعاالن دانشجويی اين دانشگاه را به کميته  12کمک مامورين حراست، 

انضباطی احضار و آنان را تنها به اتهام خبر رسانی در مورد احکام غبر قانونی 
 .تن از دانشجويان مورد بازخواست قرار دادند 234

 :احضار مريم شفيع پور، دانشجوی دانشگاه بين المللی قزوين به دادگاه انقالب
مريم شفيع پور، دانشجوی مقطع کارشناسی دانشکده فنی دانشگاه بين المللی امام 

فروردين ماه طی احضاريه کتبی از سوی دادسرای عمومی و  ٢٨خمينی، 
 .انقالب استان قزوين احضار شد

 بازداشت
شيرين قرچه  :بازداشت شيرين قرچه داغی، دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران

فروردين ماه توسط  6داغی، دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه تهران صبح جمعه 
پنج نيروی لباس شخصی در نزديک دانشکده دستگير و به محلی نامعلوم برده 

 .شد
 محاکمات

مشفق  :صدور حکم حبس تعزيری برای دو تن ديگر از دانشجويان مازندران
ماه حبس  ۶سمندری فعال دانشجويی شمال کشور در دادگاه تجديد نظر به 

تعزيری و مهدی داووديان فعال دانشجوئی دانشگاه مازندران در دادگاه بدوی به 
 .سال تعليق محکوم شد ٣ماه حبس تعزيری به مدت  ۶

محاکمه دانشجويان دانشگاه زنجان به جای متهم پرونده سواستفاده از دختر 
درحالی که حسن مددی معاون دانشجويی سابق و متهم پرونده دانشگاه  :دانشجو

زنجان هنوز محاکمه نشده است و به سمتی باالتر در وزارت خانه علوم ارتقا 
يافته است، شش نفر از دانشجويان دانشگاه زنجان که معترض و افشاکننده ی 

قصد سوء استفاده جنسی حسن مددی، معاون دانشگاه زنجان، از يک دانشجوی 
 .دختر بودند، به احکام حبس و محروميت از تحصيل متهم شدند

برای  : دانشجوی تربيت معلم سبزوار 160صدور احکام کميته انضباطی برای 
تن از دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار به اتهام مشارکت در  160بيش از 

اعتراض به هتک حرمت رهبر سابق ايران، , )آذر 16(مراسمهای روز دانشجو 
احکام سنگين به طور غيابی صادر و  ) آذر30(منتظری ... بزرگداشت آيت ا

 .تاييد شد
در پی  :صدور حکم پنج ترم تعليق برای دانشجويان دانشگاه صنعتی نوشيروانی

بحث و راهپيمائی اعتراضی دانشجويان دانشگاه صنعتی   برگزاری جلسه
دبير سياسی سابق انجمن اسالمی (نوشيروانی بابل برای بدرقه ايمان صديقی 

کميته ) دبير فرهنگی سابق انجمن اسالمی دانشگاه( و محسن برزگر ) دانشگاه
انضباطی دانشگاه احکام سنگين و دور از انتظاری را برای پنج دانشجوی اين 

 .دانشگاه صادر کرد
اميرحسين  :محکوميت يک دانشجوی قزوينی به يک سال و نيم حبس تعزيری

توکلی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد قزوين در دادگاه تجديدنظر به 
 .يک سال و نيم حبس تعزيری محکوم شد

کميته انضباطی  :صدور احکام انضباطی برای دانشجويان دانشگاه مازندران
تن از  4 فروردين ماه، برای  19دانشگاه بابلسر مازندران روز پنج شنبه 

 .دانشجويان دانشکده علوم پايه، احکام انضباطی صادر نموده است
در  :دانشجوِی دانشگاه آزاد واحد نجف آباد بسته شد ۴٠پرونده ی انضباطی 

تن  ۴٠آستانه ی شروع امتحانات پايان ترم در سال تحصيلی جاری، پرونده ی 
آذر  ١۶از دانشجوِيان دانشگاه آزاد واحد نجف آباد که به دليل شرکت در تجّمعات 
 .از سوی حراست دانشگاه به کميته انظباطی احضار شده بودند، بسته شد

دانشجو از  5دانشجو به کميته انضباطی و محروميت  170احضار بيش از 
تن از دانشجويان پلی  170بيش از  :تحصيل در دانشگاه پلی تکنيک تهران

تن از اين  40تکنيک از ابتدای سال تحصيلی به کميته انضباطی احضار و حدود 
تن تا کنون با قطعی شدن حکم  5افراد با حکم تعليق از تحصيل روبرو شدند و 

 .ممنوع الورود شدند
دانشجوی دانشگاه تربيت معلم  74صدور حکم سنگين کميته انضباطی برای 

در تداوم برخورد با فعالين دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار،  :سبزوار
احکام سنگين محروميت های  نفر ديگر از اين دانشجويان  74برای حدود 

 .تحصيل صادر شده است
 پرونده بهاره هدايت، عضو شورای  :ارسال پرونده بهاره هدايت به دادگاه انقالب
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 در تهران -
 -فعال حقوق بشر  -تبليغ عليه نظام؛ جرايم اينترنتی  -صالح شلماشی   .45

آزاد شده  -اوين   :محل نگهداری  -در سنندج  -اسفند  11بازداشت شده در تاريخ 
 اسفند 27در تاريخ 

 - فعال حقوق بشر -تبليغ عليه نظام؛ جرايم اينترنتی  -عبدالرضا احمدی   .46
 اوين  :محل نگهداری  -در تهران  -اسفند  11بازداشت شده در تاريخ 

بازداشت شده در تاريخ  -فعال ترک  -تجمع غير قانونی  -عسگر صدوقی   .47
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 1389ارديبهشت ماه    1

 :سايت رسمي دانشجويان دانشگاه ايرانشهر اعالم كرد
 

کشته شدن کيوان گودرزی، دانشجوی رشته رياضی دانشگاه ايرانشهر از 
 فعاالن ستاد انتخاباتی مهندس ميرحسين موسوی

 
از (رشته رياضی اهل گيالنغرب  1385کيوان گودرزی، دانشجوی ورودی 

، به 1389فروردين  29دانشگاه ايرانشهر امروز، دوشنبه ) توابع استان کرمانشاه
جسد دانشجوی مزبور امروز در کنار دکل مخابراتی پشت آشپزخانه . قتل رسيد

او از فعاالن ستاد انتخاباتی مهندس ميرحسين موسوی در دهمين . دانشگاه پيدا شد
دوره انتخابات رياست جمهوری بوده و فعال علت مرگ وی به روشنی مشخص 

مسئولين دروغ پرداز دانشگاه همچون استاد موذنی سعی کرده اند که در . نيست
ابتدا وانمود کنند که کارگری به علت برق گرفتگی فوت شده ولی دانشجويان 

بنا به گفته شاهدان . متوجه شده اند که مقتول يکی از همکالسی های آنها است
مسئولين دانشگاه تلويحا . عينی صورت مقتول به شدت آسيب ديده بوده است

عنوان کرده اند که علت مرگ خودکشی بوده اما هنوز رسما اعالم نشده است و 
 . با توجه به شواهد هم منطقی به نظر نمی رسد

 
دانشجويان روز سه شنبه را در اعتصاب به سر برده و به کالس های درس 

شايان ذکر است که آخوند محمدی، نماينده رهبر در دانشگاه به اين بهانه . نرفتند
که گرفتن مراسم ختم برای کسی که خودکشی کرده درست نيست از برگزاری 

اين آخوند کرمانی . اين مراسم کامال قانونی و شرعی جلوگيری نموده است
سوابق بدی در اين زمينه دارد و پيشتر نيز بارها بر عليه دانشجويان اقداماتی را 

 .صورت داده است
سه شنبه شب دختران دانشجو، شيرزنان ايرانی، علی رغم هشدارهای مسئوالن 

دانشگاه مبنی بر عدم برپايی مراسم سوگواری اقدام به نصب پارچه های سياه در 
عده . خوابگاه نموده و همچنين در محل قتل او تجمع کرده و شمع روشن نمودند

ای نيز توسط گوشی های موبايل اقدام به پخش قران نموده و به سوگواری 
 .پرداختند

در همين رابطه، برادر آن مرحوم در حال حاضر در دانشگاه به سر می برند و 
ديشب اجازه يافتند تا با پسران دانشجو ديدار نمايند اما ايشان که مشخص بود 

تحت فشارهای شديد قرار دارند تا اوضاع را آرام نمايند به دانشجويان گفته اند که 
وی از دانشجويان درخواست نموده که به حصن ! علت مرگ طبيعی بوده است

خود پايان دهند و اعالم نموده که برادرش مقصر بوده و نبايد زياده روی می 
اکنون سوال اين است که ايشان در چه چيزی زياده روی کرده بودند ! کرده است

و آيا با وجود چنين واکنش هايی احتمال سياسی بودن اين پرونده پر رنگ تر نمی 
 گردد؟

اين مطلب رو در بخش نظرات بيان کردن " اکبر"همچنين يکی از دوستان با نام 
کيوان گودرزی . "قضاوت با شما است. که من عين مطلب رو اينجا کپی می کنم

دانشگاه ايرانشهر فرزند مرحوم  85دانشجوی کارشناسی رياضيات ورودی سال 
عباس گودرزی و نام مادرش تهمينه ميباشد متولد گيالنغرب خيابان شهيد 

جهانبخش حسنی يکی از طرفداران جنبش سبز و عضو انجمن اسالمی دانشگاه 
شب قبل از . روز يک شنبه به قتل رسيد همسايه ماست ٢١ايرانشهر که ساعت 

کشته شدن زنگ ميزنه به خونه پسر عموش و ميگه من و تهديد به مرگ کردن 
چند .احتماال من و بکشند و شايد هرگز من و نبينيد و فرصت حرف زدن هم ندارم

دقيقه بعد به دامادشون به اسم شاپور زنگ ميزنه و ميگه کار خيلی مهمی باهات 
شاپور هرچی ازش ميپرسه چی شده چرا ناراحاتی ؟چرا اينجوری حرف .دارم 

ميزنی ؟جوابی نميده و در حالی که با استرس فراوان که ناشی ازترس و دلهره و 
دقيقه ديگه خودم بهتون زنگ ميزنم و از ان لحظه به بعد  20تهديد بوده ميگه 

هرگز گوشيش و جواب نميده و دادشش به اسم بهمن گودرزی که مسول 
حسابداری اموزش پرورش گيالنغرب است متوجه اهميت قضيه ميشه و فورا راه 

روز دوشنبه ميرسه اونجا و با جسد  19ميوفته به سمت ايرانشهر که ساعت 
برادرش که به شدت از ناحيه صورت اسيب ديده و از بلندی پرت شده بود مواجه 

نامبرده از خانواده های شديدا ضعيف و تحت پوشش کميته امام ميباشد که .ميشه
 ."عضو انجمن اسالمی دانشگاه ايرانشهر هم بوده
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 نهاد آمار، نشر و آثار، مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران 
 

 اعالم اعتصاب غذا 
 

تعدادی از فعالين سياسی و مدافعان حقوق بشر در همبستگی با 
 زندانيان سياسی در اوين اعتصاب غذا می کنند 

 
ما تعدادی از انسان های خواهان تامين حقوق بشر و برقراری دموکراسی در 

کشور ايران، از سراسر جهان به نشان همبستگی با جمعی از زندانيان 
زندان اوين که با خواست  ٣۵٠الف و بند  ٢، بند ٢۴٠، ٢٠٩بازداشتگاه های 

 : های
لغو و تقليل احکام صادره عليه زندانيان سياسی ، امنيتی و مطبوعاتی در  -١

 : ٨٨دادگاههای فرمايشی پس از خرداد 
آزادی فوری کليه بازداشت شدگان تا زمان برگزاری دادگاه ها ، با قيد  -٢

 : وثيقه و کفالت
 : قانون اساسی در کليه محاکم  ١۶٨رعايت اصل  -٣
رسيدگی به روند غير قانونی و غير عادالنه بازجويی ها ، دادرسی ها و  -۴

 : مجازات متخلفان در تمامی سطوح
بهبود وضعيت غذايی ، بهداشتی ، رفاهی و تفريحی کليه زندانيان و  -۵

 بازداشت شدگان 
روزه های سياسی و مذهبی خود را به صورت  ١٣٨٩از ابتدای ارديبهشت ماه 

 گسترده و زمان بندی شده آغاز خواهند کرد، 
همراه و همزمان با عزيزان زندانی، اقدام به اعتصاب غذا يا روزه سياسی و 

 . مذهبی خواهيم نمود
در صورت تمايل به همراهی يا حمايت از اين : در ادامه ی اطالعيه آمده است

 : حرکت، می توان از طريق آدرس زير اقدام کرد
com.gmail@etesabqaza  

 
 : اسامی امضاکنندگان اين بيانيه به اين شرح است

حميرا آجودان، محمد آوخ، ايرج اديب زاده، آزيتا ارانی، صفورا الياسی، شهال 
باور، عطيه بختيار، شهال بهاردوست، مهدی توقيده، مهرنوش جعفری، مانيا 

جليلی، خالد حسين زاده، نيما رسولی، حسن زرهی، مهدی سحرخيز، مريم 
سحرخيز، محمدرضا شکوهی فرد، بانو صابری، علی عبدی، پويان 

عزيزالدين، فرشته قاضی، الهه قهرمان، انور ميرستاری، مهران 
 ميرعبدالباقی، حسن نايب هاشم، مريم نيکخواه،
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بار  ٢ين عضو انجمن اسالمی پلی تکنيک پيش از اين نيز طی سالهای گذشته، 
و پس از غائله جعل  ٨۶مجيد توکلی در سال . بازداشت و زندانی شده است

نشريات دانشجويی بازداشت و به عنوان قربانی پرونده سازی نيروهای امنيتی 
نيز به  ٨٧وی در بهمن سال . نزديک به يک سال و نيم را در حبس به سر برد

 ۴هنگام شرکت در مراسم بزرگداشت مهندس بازرگان بازداشت شده و بيش از 
 . ماه در بازداشت بود

مجيد توکلی برای سومين بار در آذر ماه گذشته و پس از سخنرانی در مراسم 
 . روز دانشجو در دانشگاه اميرکبير بازداشت و به زندان اوين منتقل شد

وی تمام اين مدت را در انفرادی به سر برد و به وی اجازه تماس تلفنی با مادر 
 .سالخورده اش نيز داده نشد

 
 

 پنتاگون هشدار داد 
 

وزارت دفاع آمريکا هشدار داد امکان دارد ياالت متحده تا پنج سال ديگر در 
 تيررس موشک های ايران قرار بگيرد 

 
هشدار داده اين امکان وجود دارد ) پنتاگون(وزارت دفاع آمريکا : بی بی سی

که اياالت متحده تا پنج سال ديگر در تيررس موشک های بالستيک ايران قرار 
 . بگيرد

پنتاگون اين مطلب را در گزارش غيرمحرمانه ای که به کنگره ارائه شده، 
 . اعالم کرده است

ايران با کمک خارجی کافی احتماال می : "در اين گزارش نوشته شده است
ميالدی يک موشک قاره پيما با توانايی رسيدن به اياالت  ٢٠١۵تواند تا سال 

 ." متحده را توليد و آزمايش کند
به کنگره فرستاده ) آوريل ١٩(نسخه محرمانه ای از اين گزارش نيز دوشنبه 

 . شد
پنتاگون بدون اين که از زمان مشخصی ياد کند، هشدار داده است موشک های 

 . ايران می تواند در آينده به اروپا برسد" ميان برد"
 . ايران تاکيد دارد برنامه موشکی جنبه دفاعی و بازدارنده دارد

که موشکی  ٢-سجيل" بهينه شده"دسامبر گذشته يک فروند موشک  ١۶ايران 
 . آزمايش کرد" موفقيت آميز"با سوخت جامد دو مرحله ايست، را بطور 

پنتاگون اولويت اصلی ايران را ادامه بقای جمهوری اسالمی دانسته و نوشته 
يعنی " بازدارندگی"است، استراتژی نظامی اين کشور بر اساس اصل 

 . جلوگيری از حمالت خارجی استوار است
آيک اسکلتون، رئيس کميته نيروهای مسلح آمريکا، با صدور بيانيه ای 

ارزيابی " ديدگاهی جامع درباره وضعيت نظامی ايران"گزارش پنتاگون را 
 . کرده است

آمريکا در ماه ژانويه امسال با هدف رهگيری و منهدم کردن موشک های 
 . بالستيک ايران و کره شمالی آزمايش موشکی انجام داد که ناموفق اعالم شد
دولت باراک اوباما، رئيس جمهوری آمريکا، سيستم دفاع موشکی جديدی 

 . کشورش در خليج فارس را تقويت کرده است
" ايجيس"دو کشتی آمريکايی مجهز به سيستم ضد موشک های بالستيک بنام 

 . به خليج فارس اعزام شده اند
خود را در امارت متحده " پاتريوت"آمريکا همچنين سيستم های ضد موشک 

 . عربی، بحرين، کويت و قطر مستقر کرده است
سرلشگرحسن فيروزآبادی، رئيس ستاد کل نيروهای مسلح ايران، اين اقدام 

 .دانسته است" جنگ روانی"آمريکا را 

 اخبار دانشجويي 
 آزادی، بازداشت، و انتقال دانشجويان زندانی 

 
 کاوه رضايی شيرازی برای اجرای حکم يک سال ونيم زندان فراخوانده شد 

کاوه رضايی شيرازی، فعال کمپين يک ميليون : گزارش دريافتی -اخبار روز 
امضا و دانشجوی اخراجی دانشگاه بوعلی سينای همدان، جهت اجرای حکم 

يک سال و نيم زندان به اجرای احکام شهرستان هشتگرد از توابع کرج 
اين حکم بر اساس شکايت مطروحه توسط وزارت اطالعات . فراخوانده شد

 ۶به صورت کتبی به کاوه رضايی ابالغ شده است و او تا روز دوشنبه ,صادر 
 . ارديبهشت بايد خود را به شعبه اجرای احکام شهر هشتگرد معرفی کند

اتهامات اين عضو کمپين يک ميليون امضا، اقدام عليه امنيت ملی از طريق 
تبليغ عليه نظام جمهوری اسالمی و توهين به بنيان گذار جمهوری اسالمی 

قانون مجازات اسالمی، در دادگاه  ۵١۴و  ۵٠٠بوده است که با استناد به مواد 
دادگاه اين فعال اجتماعی را برای . انقالب اسالمی کرج به وی تفهيم شده است

اتهام تبليغ عليه نظام به شش ماه و اتهام توهين به بنيانگذار جمهوری اسالمی 
 ۵۴به يک سال حبس تعزيری محکوم کرده است که حکم مذکور توسط شعبه 

 . دادگاه تجديد نظر استان تهران نيز به تاييد رسيده است
از جمله مواردی که مصداق صدور اين حکم قرار گرفته اند اعتقاد به فمينيسم، 
فعاليت در زمينه حقوق بشر و عضويت در تشکل هايی همچون انجمن اسالمی 

دانشجويان همدان و کمپين يک ميليون امضا و نيز همکاری با وبالگ خبری 
انجمن اسالمی دانشجويان همدان، خبرنامه بوعلی سينا و انتشار مطالبی در 

او در انتخابات اخير عضو کميته . سايت خبرنامه اميرکبير عنوان شده اند
روابط عمومی ستاد دانشجويی کل کشور مهدی کروبی و عضو شورای 

نشريه ارگان ستاد دانشجويی مهدی (“ حامی تغيير”سياست گذاری نشريه 
 . بود) کروبی

کاوه رضايی شيرازی از دانشجويان اخراجی دانشگاه همدان بود که سال 
و در پی تماس های مکرر وزارت اطالعات به ستاد خبری شهر  ١٣٨٧

روز ٩هشتگرد از توابع کرج مراجعه کرده و بازداشت شد و پس از گذراندن 
 ميليون تومانی از زندان آزاد شد  ۵٣حبس با قرار وثيقه 

 
 ماه زندان آزاد شد  ٨افتخار برزگريان فعال دانشجويی مشهد، پس از 

افتخار برزگريان دانشجوی محروم از تحصيل : گزارش دريافتی -اخبار روز 
دانشگاه فردوسی مشهد، پس از تحمل هشت ماه بازداشت، از زندان وکيل آباد 

اوکه پيش از اين به چهار ترم محروميت از تحصيل با احتساب . مشهد آزاد شد
سنوات منجر به اخراج از دانشگاه محکوم شده بود، با قرار کفالت آزاد شده 

دادگاه افتخار برزگريان به اتهامات اقدام عليه امنيت ملی و برگزاری . است
تجمعات غير قانونی به رياست قاضی کاووسی در پانزدهم ارديبهشت ماه 

 . برگزار می شود
به گزارش کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران برزگريان در تاريخ چهار 

شهريور سال گذشته دستگير شده بود و پس از تحمل بيست و هشت روز 
انفرادی، علی رغم تعيين قرار کفالت و وجود کفيل، با ممانعت بازپرس پرونده 

زندان وکيل آباد، بند  ۵اش در زندان ماند و پس از گذشت يک ماه به بند 
در طی اين مدت بارها به بيماری های سخت . مجرمين خطرناک منتقل شد

 مبتال شد اما چندين بار حفاظت زندان مانع دسترسی وی به دارو شده بود 
   

 روز انفرادی  ١٢۵انتقال مجيد توکلی به بند عمومی پس از 
مجيد توکلی دانشجوی دربند پلی تکنيک ظهر امروز پس از : دانشجونيوز

 . زندان اوين منتقل شد ٧روز انفرادی به اندرزگاه  ١٢۵
به گزارش دانشجونيوز، مجيد توکلی عضو انجمن اسالمی دانشگاه اميرکبير 

سال  ۵که از سوی دادگاه انقالب به هشت سال و شش ماه حبس تعزيری، 
سال ممنوعيت خروج از کشور محکوم شده است،  ۵محروميت از تحصيل و 

طی مدت سه ماه پس از صدور حکم، به صورت غيرقانونی در سلول انفرادی 
 . زندانی و از کليه حقوق يک زندانی نيز محروم بود

اين انتقال پس مالقات روز گذشته دکتر عليزاده طباطبايی وکيل مجيد توکلی با 
قاضی صلواتی با انتقال مجيد توکلی به بند . قاضی صلواتی انجام شده است

 . زندان اوين منتقل شده است ٧عمومی موافقت کرده و وی سپس به اندرزگاه 
از بازداشت، مجيد توکلی ضمن حبس در سلول انفرادی به هيچ  ۴طی بيش از 

گونه وسيله ارتباط عمومی و هيچ نشريه و يا روزنامه ای دسترسی نداشته و 
 . از در اختيار داشتن قلم، کاغذ و کتاب نيز محروم بوده است
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می مکند، درآمدهای نفت و گاز و منابع کشور را می بلعند، مثل کرم در بازار 
بورس و بانک و محافل داللی و نوکری برای سرمايه داری جهانی می لولند و 

اقتصاد در رونق باشد يا در رکود، بحران زده باشد يا . سود به جيب می زنند
اما آنچه . متعادل، بهای نفت کم باشد يا زياد، در هر حالت سودشان را می برند

نصيب ما می شود، کابوس دائمی بيکار شدن است و نبود امنيت شغلی، فشارهای 
جسمی و روحی است، و بدبختی های اجتماعی از تن فروشی گرفته تا اعتياد و 

 .خودکشی
سال هر بار جرات کرديم، بر سر خواسته های بر حق مان متحد شديم  ٣١در اين 

و دست به اعتراض و اعتصاب و تظاهرات زديم، مبارزان و رهبران آگاهمان 
برايمان پرونده درست کردند و از کار بيکارمان . را گرفتند و به زندان انداختند

 . کردند
اين ها ما را از حق ايجاد تشکل های مستقل، از حق آزادی بيان و حق اعتصاب، 

قانون کار را منطبق بر منافع نظام سرمايه داری و سرمايه . محروم نگه داشتند
و هر زمان که گوشه ای از اين قوانين و . داران نوشتند و به اجراء گذاشتند

” تصحيح“مقررات، ديگر منافعشان را خوب و سريع تامين نمی کرد، آن را 
 . کردند

اين دنيا “اين ها هر روضه ای که بلد بودند به گوش جامعه خواندند تا باور کنيم 
شايد اين جمعه بيايد “تا باور کنيم . و بايد به فکر آخرت بود” ارزشی ندارد

تا باور کنيم يک نيروی ترسناک آسمانی که اين رژيم نماينده بر حق آن ” ...شايد
بر روی زمين است همه اعمال و رفتار ما را زير نظر دارد و جواب طاعات 

تا خيال کنيم هر آنچه بر . مان را با بهشت و گناهانمان را با آتش جهنم می دهد
پس بايد هميشه مطيع و تسليم نظام . سرمان می آيد قسمت است و قضا و قدر

 . اسالمی و رهبرانش باشيم و فکر شورش را از سر بيرون کنيم
و ” صدا و سيما“اين ها برنامه های شبانه روزی شستشوی مغزی را از منبر 

 .مساجد به اجراء گذاشتند
اين ها احکام و ارزش های کهنه و مردساالرانه و ضدزن را بر قانون مدنی 

بردگی زنان را ترويج کردند و باعث شدند که خشونت عليه . کشور حاکم کردند
به مردان جامعه از تمامی قشرها و طبقات . زنان در خانواده ها چند برابر شود

اعالم کردند که شما از برتری قانونی و شرعی نسبت به زنان برخورداريد و 
 . فقط در رژيم اسالمی است که می توانيد از اين امتياز به نحو احسن استفاده کنيد

اين ها برای فريب مردم و دور کردن فکر انقالب از ذهن جامعه، انتخابات 
کوشيدند مردمی را که هيچ منفعتی در . فرمايشی و استصوابی به راه انداختند

ادامه موجوديت اين رژيم و جناح های مختلف و نمايندگان سياسی اش ندارند به 
 .نفع اين يا آن نامزد به پای صندوق های رای بکشانند

اين ها کارگران و زحمتکشان مهاجر افغانستانی را در بی حقوقی کامل، وحشيانه 
در شهر و روستا استثمار کردند و با تبليغات منظم و کج نمايی های عمدی 

کوشيدند بين کارگران و مردم ايران با همزنجيران و همسرنوشتان شان تفرقه و 
 . دشمنی ايجاد کنند

اين ها مدتی به بهانه تحريم اقتصادی خارجی و جنگ با عراق، و بعد هم به 
و ” صندوق بين المللی پول“که فرمان ” تعديل اقتصادی“خاطر اجرای سياست 

برای اقتصادهای وابسته دنيا است، ما را در منگنه فالکت و فقر ” بانک جهانی“
تا در زير . ادامه جنايات روزمره و تدريجی نظام، قطع يارانه هاست. فشردند

تا مزد ناچيزی که می گيريم در جنگ با غول . خط فقر، پايين و پايين تر برويم
همت مضاعف و کار «. گرانی، الغرتر و بی ارزشتر از آنچه هست شود

    .است »استثمار مضاعف«که می گويند، اسم رمز  »مضاعفی
 

حاکمان کودتاگر ممکنست با تهديد . حاال دوران خيزش نوين مردم آغاز شده است
و سرکوب و قتل بعضی را بترسانند يا برای مدتی مبارزات خيابانی را فرو 

نشانند و گروهی را دلسرد و نااميد کنند، اما از پس حل تضادها و دردسرهای 
نمايندگان . بزرگی که ريشه در اعماق جامعه و نظام حاکم دارد بر نمی آيند

اين نظام ضد مردمی که امروز مغضوب و ضعيف شده اند، ممکنست  »سبز«
تغيير و «بخش هايی از مردم معترض را برای مدتی به دنبال فريب و توهم 

بکشانند، اما در پاسخ به  »راه های مسالمت جويانه«و  »اصالح رژيم از درون
دگرگونی های اساسی سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که نياز عاجل 

جواب . در هر حالت، کليد تغيير نزد ما است. جامعه است به لکنت می افتند
نهايی هم بايد از زبان ما شنيده شود که آيا می خواهيم و می توانيم اين وضع را 

عوض کنيم يا نه؟ آيا می خواهيم و می توانيم جبهه های گوناگون نبرد ضدرژيمی 
را به گرد چند خواسته مرکزی و چندين خواسته مهم و ريشه ای بگشاييم و به هم 
مرتبط کنيم؟ آيا می خواهيم و می توانيم در مقابل احزاب نظم که نماينده و مدافع 
نظام حاکمند و احزاب اصالحات که می خواهند بين  مردم و نظام نقش واسطه 

 بازی کنند، 

  !كليد تغيير در دست ماست
به مناسبت اول ماه  »کارگران کمونيست ايران«و  »جمعی از فعالين کارگری«

 ...مه، روز جهانی کارگر، بيانيه ای را منتشر کرده اند 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :اخبار روز
شايسته بهره مند شدن از روابطی آزاد .  شايسته يک زندگی متفاوت. ما انسانيم

 .شايسته تعيين سرنوشت خويش. از ستم و زور و تبعيض
انسان هايی که از صبح تا شب زحمت می کشيم اما . ما انسان های محروميم

ما اکثريت جامعه ايم، اما حاصل . هر روز فقيرتر و پر دردسرتر می شويم
کار و تالش مان نصيب گروهی کوچک می شود که نظام بهره کشی سرمايه 

 .داری را می چرخانند و صاحب دولت و اسلحه و دادگاه و زندانند
ما ارزش می . در اسم، شهروند و در واقعيت موجودی درجه دوم. ما انسانيم

آفرينيم و ارزشمنديم اما در نگاه سرد و بيرحم نظام حاکم و ايدئولوژی 
انرژی و نيرويی محسوب می . ارتجاعی اش، بی ارزش به حساب می آييم

گوسفندانی محسوب . شويم که مثل سوخت ماشين هر روز بايد مصرف شود
حاکمان با حراست . می شويم که محتاج چوپانند، صغيرهايی که محتاج قيم اند

و بسيج و سپاه و اطالعات و نيروی انتظامی، با دين و آخوند و خرافه، با زهر 
پدرساالری و مردساالری، با تفرقه افکنی و تحقير ملی، با چماق رسانه ملی، 

 . ما را در بند نگه می دارند و به جان هم می اندازند
از کوره های داغ ذوب فلز تا کارگاه های قاليبافی، از دستگاه . ما زحمتکشيم

پرس تا راهروهای درمانگاه، از حجره ها و انبارهای بازار تا کشتزارهای 
نيشکر، از آشپزخانه و مهد کودک و کار خانگی تا سالن های عظيم ماشين 

 .....سازی و
اليق رها شدن از . اليق دانستن اسرار بی پايان کائنات. زن و مرد. ما کارگريم

اليق تغيير . اليق فهميدن دنيا. افسانه آفرينش و توهم قدرت ناموجود آسمانی
اليق . اليق بيدار شدن، متحد شدن، شورش کردن. خود و تغيير شرايط حاکم

که بايد جامعه نو را بسازيم و دولت . برچيدن بساط حاکمان جالد و استثمارگر
انقالبی واقعی، ريشه ای و . که بايد قانونی پيشرو بنويسيم. نوين را اداره کنيم
و جامعه را تا محو طبقات، تا خشکاندن ريشه ستم طبقاتی، . مردمی انجام دهيم

 .جنسيتی، ملی و نژادی و مذهبی به هر شکل و هر درجه، دائما دگرگون کنيم
نظامی که ميراث . ما در برابر نظام استثمار سرمايه داری قد علم کرده ايم

در هم شکستن نظام . سنگين هزاران سال جامعه طبقاتی را در انبان دارد
سرمايه داری و خالص شدن از اين ميراث سنگين، در گرو در هم شکستن 
زنجيرهای ريز و درشتی است که نيمی از جامعه انسانی يعنی زنان را از 

ما عمق دشمنی خود . روز نخست شکل گيری جامعه طبقاتی به بند کشيده است
با نظام طبقاتی را با مبارزه پيگير با ستم جنسيتی، نه فقط امروز که در سراسر 

 . مسير طوالنی سوسياليسم به سوی کمونيسم جهانی، محک می زنيم 
گاه پيشروی کرده ايم و گاه . ما نسل از پی نسل ستم ديده ايم و مبارزه کرده ايم

گاه از دروغ و توهم دل بريده ايم و گاه به اميد روزگاری . شکست خورده ايم
و بارها به تجربه ديده ايم که نظام . بهتر دنبال وعده و وعيدهای پوچ افتاده ايم

ديده ايم . سرمايه داری را نمی توان به نفع محرومان و ستمديدگان اصالح کرد
که تا نظام و دولت سرمايه داران بر سر کار است، وضع طبقات محروم و 

 . محکوم همين است که هست
تا سرمايه داری وجود دارد، جامعه انسانی اسير روابط کهنه و غيرمنطقی و 

تا سرمايه داری وجود دارد، باورها و ارزش . استثمارگرانه باقی خواهد ماند
ها و عقايد کهنه و سنتی در اعماق جامعه ريشه خواهد دواند و راه اتحاد 

تا سرمايه داری وجود دارد، . آگاهانه و رهايی نوع بشر را سد خواهد کرد
ماشين کشتار جنگی و سلطه و تجاوز امپرياليستی و ارتجاعی، بساط سانسور 

و حبس و شکنجه و اعدام، و جهنم فقر و فالکت و گرانی و بيکاری و بی 
 . حقوقی پا برجاست

جمهوری : سال است که ما اسير يک رژيم استبداد مذهبی هستيم ٣١بيش از 
رژيمی سرمايه داری که عبای آخوند و اونيفورم سردار و رخت . اسالمی

 اين ها شيره جان ما را . ميلياردهای دولتی و خصوصی را به تن کرده است



15 

 1389ارديبهشت ماه    1

پيروز شدن و ساختن جامعه نو را بسازيم و بر مسير انقالب پايدار بمانيم، دنيا 
 . را عوض خواهيم کرد و تاريخ را به خط خود خواهيم نوشت

       ٨٩ارديبهشت ماه 
 )  jafk( جمعی از فعالين کارگری 
 )CWI(کارگران کمونيست ايران 

 

 نامه ي شيرين عبادي به دبير كل سازمان ملل متحد 
 

خانم شيرين عبادی با ارسال نامه ای به دبيرکل سازمان ملل متحد، از وی 
خواسته است مانع حضور حکومت ايران در شورای حقوق بشر سازمان ملل 

 ...متحد شود 
 : اخبار روز

خانم شيرين عبادی برنده ی جايزه ی صلح نوبل، در نامه ای خطاب به دبيرکل 
سازمان ملل متحد، ضمن شرح موارد متعدد نقض حقوق بشر توسط حکومت 

ايران، درخواست کرده است تقاضای حکومت برای عضويت در شورای 
 . حقوق بشر سازمان ملل متحد رد شود

   
 جناب آقای بان کی مون دبير کل محترم سازمان ملل متحد 

 سازمان ملل متحد   اعضاء محترم مجمع عمومی
 

نظر به اينکه دولت جمهوری اسالمی ايران درخواست عضويت در شورای 
حقوق بشر سازمان ملل متحد را نموده است و اتخاذ تصميم صحيح نسبت به 

آن مستلزم اطالع از وضعيت حقوق بشر خصوصا در يک سال اخير می 
 : کنم  باشد، لذا توجه نمايندگان محترم دول عضو را به مراتب ذيل جلب می

حقوق مدنی، سياسی و کنوانسيون   دولت جمهوری اسالمی ايران به کنوانسيون
حقوق کودک ملحق شده است   حقوق اقتصادی، اجتماعی و هم چنين کنوانسيون

اما متاسفانه به تعهدات خود نه در قانون و نه در اجراء عمل نمی کند ، که 
 : دارم  اکنون خالصه ای از تخلفات مذکور را بشرح آتی بيان می

 
 تخلفات قانونی  -الف
که بعد از انقالب به تصويب رسيده است، موارد متعددی   در قوانينی -١-الف

. تبعيض بر اساس جنسيت وجود دارد، از جمله ديه زن نيمی از ديه مرد است
تواند چهار همسر   يک مرد می. شهادت دو زن معادل با شهادت يک مرد است

داشته باشد و بدون عذر موجه زنش را طالق دهد و بسياری قوانين تبعيض 
 . آميز ديگر

  طبق قانون اساسی -در قوانين تبعيض بر اساس مذهب وجود دارد -٢-الف
ساير فرق اسالمی و هم . تشيع است  جمهوری اسالمی ايران، مذهب رسمی

، کليمی از جمله اديانی هستند که به رسميت شناخته  چنين زرتشتی، مسيحی
کنند   می  شده اند و حال آنکه پيروان اديان ديگری چون بهائی در ايران زندگی

و نه   نداشته و پيرو احکام اخالقی  و يا اساسًا عده ای اعتقاد به مذهب خاصی
در قانون منظور   ها و مذاهبی هيچ حقی متاسفانه برای چنين گروه.الهی هستند

خود محروم   نشده و آنها ازکليه حقوق مدنی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی
هستند، حتی از ابتدای انقالب تا کنون به بهأييان اجازه تحصيل در دانشگاه را 

 . نداده اند
به رسميت شناخته شده اند، با   متاسفانه بين پيروان اديانی که در قانون اساسی

مسلمانان نيز تفاوت فاحشی وجود دارد از جمله طبق قوانين کيفری، عمل واحد 
بر حسب آن که مرتکب آن مسلمان باشد يا غير مسلمان مجازاتش تفاوت 

 . کند می
که هيچ کدام همسر نداشته باشند مرتکب زنا   طبق قانون، اگر مرد و زنی

اما اگر زن . شوند، مجازات هر کدام از آنها يک صد ضربه شالق است
باشد مجازات زن همان صد   مسلمان و مرد غير مسلمان ، فرضا مسيحی

هم چنين اگر . شود  ضربه شالق است، اما مجازات مرد تبديل به اعدام می
مسلمانی عمدًا فردی را که غير مسلمان، فرضا يهودی است به قتل برساند، در 

که نتواند از خانواده مقتول رضايت بگيرد مجازات او حد اکثر ده   صورتی
سال حبس خواهد بود، اما اگر فردی غير مسلمان، مسلمانی را به قتل برساند 

که نتواند رضايت بگيرد، مجازاتش اعدام است و بسياری قوانين    در صورتی
 . تبعيض آميز ديگر

مجازات هايی چون سنگسار، قطع دست و پا، به صليب کشيدن، شالق  -٣-الف
 . زدن در قوانين وجود داشته و متاسفانه بارها نيز اجرءا شده است

زير پرچم حزب انقالب اجتماعی ــ حزب انقالبی کمونيستی ــ متحد و متشکل 
شويم؟ آيا در روزهايی که چشم جامعه به سياست و مبارزه سياسی و قدرت 

سياسی دوخته شده، می خواهيم و می توانيم پرچم نبرد سياسی پيگير و عميق 
و نقشه مند را به دوش بگيريم؟ آيا می خواهيم و می توانيم برنامه دگرگونی 
واقعی و قانون اساسی مردمی را در برابر زحمتکشان و ستمديدگان جامعه 

قرار دهيم و همه کسانی که از ستم طبقاتی و جنسيتی و ملی و مذهبی در 
 رنجند را برای تحقق چنين برنامه ای متحد کنيم؟ 

. سرنوشت جامعه مستقيما ربط دارد به پاسخی که ما به همه اين ها خواهيم داد
اين ها کارهای بزرگی است که انجامشان در گرو داشتن ديد روشن و 

اين ها کارهای عميقی است که با دل بستن به . دورانديشی و شجاعت است
دعواهای جناح های جمهوری اسالمی و اميد بستن به وعده های سران سبز يا 
هر نيروی طبقاتی ديگری که نمی خواهد پا را از دايره نظام سرمايه داری و 

اين ها کارهای . نظم جهانی موجود بيرون بگذارد، هيچگاه عملی نخواهد شد
انقالبی منظم و به هم پيوسته ای است که با کوته بينی های اصالح طلبانه و 

فروش با صرفه «توقعات کوچک و چانه زنی های اقتصادی و رفاهی برای 
 .کليد نخواهد خورد »تر نيروی کار در بازار سرمايه داری

با . با خواسته هايی که ويژه جمع کارگران است. زن و مرد. ما کارگريم
خواسته هايی که بازتاب تفاوت ها و تمايزهای جنسيتی، رده بندی مشاغل و 

با خواسته . رشته کارها و نوع کار در ميان بخش های مختلف کارگران است
 : هايی بر حق که هرکدام موضوع مبارزه کارگری است يا می بايد باشد

 حق تشکيل سنديکا و هر تشکل مستقل کارگری ديگر،
 حق اعتصاب،

 ...انحالل نهادهای ضدکارگری و جاسوسی و سرکوبگر در محيط های کار
 اضافه دستمزد و پرداخت حقوق معوقه،

 لغو قراردادهای موقت،
 لغو کار کودکان،

 منع بيکارسازی و بازخريد اجباری، 
 حق کار انسانی برای همگان در شرايط مناسب و با دستمزد مناسب،
 برخورداری از بيمه درمانی و حق بيکاری و بازنشستگی مناسب،
 پرداخت دستمزد برابر به ازای کار برابر به زنان و مردان کارگر،

لغو قانون حذف يارانه ها که نتيجه ای جز فقر مضاعف برای اکثريت توده 
 های مردم ندارد،

بخشی از خواسته های ما کارگران، همان خواسته های عمومی توده های مردم 
 : است

 آزادی بيان و ابراز عقيده و تشکل و تجمع و اعتراض،
 لغو سانسور و آزادی فعاليت روشنفکری و علمی، فرهنگی و ادبی و هنری،

 آزادی زندانيان سياسی و عقيدتی،
 جدايی دين از دولت،

 لغو قوانين و مقررات کهنه مردساالرانه و پدرساالرانه و ضد زن،
منع تبعيض ملی و مذهبی در عرصه های فرهنگی و اقتصادی و اداری و 

 حقوق شهروندی، 
 ...منع شکنجه و لغو مجازات اعدام

ما تحقق منافع و خواسته های اساسی طبقه کارگر و توده های زحمتکش و 
اين . ستمديده را در گرو سرنگونی نظام حاکم و رژيم استبداد مذهبی می دانيم

سرنگونی، خواسته های زير را که مردم ايران با اشتياق به دنبالش هستند 
 :تحقق خواهد بخشيد

 انحالل نهادها و نيروهای سرکوبگر نظامی و اطالعاتی، 
محاکمه و مجازات آمران و عامالن کشتارها و تجاوزها در طول حيات 

 جمهوری اسالمی، 
محاکمه و مجازات کسانی که حقوق مردم را در هر زمينه ای لگد مال کرده 
 ...اند و منابع و ثروت های کشور را غارت کرده اند و به حراج گذاشته اند و

طبقه ما نيرويی مادی و پويا در بطن . ما بخشی از يک طبقه جهانی هستيم
جهان سرمايه داری است که با آرمان مشترکِ  دنيای کمونيستی، با رسالت 

مشترکِ  رهايی نوع بشر از هر گونه استثمار و ستمگری، با برنامه مشترک 
ايجاد دولت های نوين انقالبی و انجام انقالبِ  سوسياليستی، با نگرش علمی 

ماترياليستی ديالکتيکی، و ايده مشترکِ  همبستگی انترناسيوناليستی، انسجام و 
 . هويت واحد پيدا می کند
 :اعالم کنيم که) روز جهانی کارگر(بياييد تا در اول ماه مه 

با کارگران و ستمديدگان دنيا، با ميلياردها زن و مرد ديگر، سرنوشت 
اگر به منافع طبقاتی خود آگاه شويم، . رسالت مشترکی داريم. مشترکی داريم

 اگر دانش تغيير جامعه را فراگيريم، اگر ابزار الزم برای انقالب کردن و 
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 . اعدام است  محاربه کيفر خواست صادر شده است که جزای چنين جرمی
دولت ايران سال هاست که به گزارشگران حقوق بشر اجازه ورود به ايران را 

 . بود ٢٠٠۵آخرين گزارشگری که توانست به ايران برود در سال . نداده است
های مختلف  های متعددی عليه ايران در ارگان بنا به دالئل گفته شده قطع نامه

به تصويب  ٢٠٠٩سازمان ملل متحد صادر شده که آخرين آن در دسامبر 
سازمان ملل متحد رسيد و هنوز نمايندگان محترم خاطره آن را   مجمع عمومی
 . از ياد نبرده اند

سازمان ملل متحد که   مجمع عمومی ۶٠/٢۵١فراموش نکنيم قطع نامه شماره 
در مورد تاسيس شورای حقوق بشر به تصويب رسيد، اعضای  ٢٠٠۶در سال 

 : کند شورا را ملزم به رعايت استانداردهای زير می
 
 " ها در ترويج و محافظت حقوق بشر حمايت و تقويت باالترين استاندارد"  -
 " همکاری کامل با شورای حقوق بشر"  -

 
مطرح می شود که آيا حکومت جمهوری اسالمی ايران که   اکنون اين پرسش

سالها مرتکب نقض حقوق بشر شده است، صالحيت ورود به شورای حقوق 
  های سازمان ملل متحد بی بشر را دارد؟ آيا حکومتی که تا کنون به قطع نامه

کرده است و آنها را ناديده گرفته، می تواند نسبت به اجرای حقوق بشر   توجهی
 داشته باشد؟   در ساير ممالک قضاوت درستی

اميد است با رد درخواست دولت جمهوری اسالمی ايران برای عضويت در 
شورای حقوق بشر، مسئولين حکومتی را متوجه عملکرد نادرست خود نموده 

های  و عضويت اين کشور را در شورای مذکور موکول به اجرای قطع نامه
صادره در مورد نقض حقوق بشر در ايران، خصوصا قطع نامه شماره 

 . نماييد ٢٠٠٩دسامبر ١٨مورخ  ١٧۶/۶۴
 

 شيرين عبادی 
  ٢٠٠٣مدافع حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل در سال 

 
  ١٣٨٩فروردين  ٣١
 ٢٠١٠آوريل  ٢٠

 

سال برای دختر و  ٩. سّن مسئوليت کيفری در ايران بسيار پايين است -۴-الف
سال برای پسر و بر همين اساس بارها برای افرادی که در سنين کمتر از  ١۵
 . سال مرتکب جرم شده اند مجازات مرگ صادر و اجرا شده است ١٨
چاپ هر کتاب مستلزم اخذ اجازه از دولت است و بسياری از کتب در  -۵-الف
سانسور در نشريات نيز وجود . های گذشته نتوانسته اند اجازه چاپ بگيرند سال

دارد از جمله طبق قانون مطبوعات انتقاد از قانون اساسی در نشريات ممنوع 
 . بوده و باعث تعطيل آن خواهد شد

از طريق نمايندگان منتخب نيز   حق شرکت در اعمال حاکميت ملی -۶-الف
از ضوابط مورد تاکيد در حقوق بشر است اما طبق قوانين ايران، شورای   يکی

نگهبان بايد ابتدا صالحيت داوطلبان عضويت در پارلمان و هم چنين داوطلبان 
 . رياست جمهوری را احراز کند و بعد مردم به آنها رای دهند

از جمله  -ها در هر انتخاباتی بسيار سوال بر انگيز است رد گسترده صالحيت
برگزار شد، بيش از  ٢٠٠٩در انتخابات رياست جمهوری که در ماه ژوئن 

سيصد نفر ثبت نام کردند اما فقط چهار نفر تاييد صالحيت شدند که يک نفر 
 . نيز رئيس جمهور بود

است   نمايندگان محترم دول عضو، مواردی که نقل شد جزء کوچکی از قوانينی
که بعد از انقالب به تصويب رسيد و اال ذکر موارد نقض حقوق بشر در قوانين 

ايران مستلزم نگارش يک کتاب است که خواندن آن در حوصله و وقت 
 . گنجد  نمايندگان محترم نمی

 
 عملکرد اجرائی  -ب

که فوقا اشاره شد ، مأمورين دولتی در موارد متعددی با زير   عالوه بر قوانينی
که حکومت وضع و تصويب نموده است نيز، مرتکب نقض   پا گذاشتن قوانينی

حقوق بشر گرديده اند که متاسفانه در يک سال اخير بر شدت آن افزوده شده 
 . است

چند ميليون  ٢٠٠٩پس از برگزاری انتخابات رياست جمهوری در ماه ژوئن 
ايرانی در راه پيمائی مسالمت آميزی ، مخالفت خود را با نتايج انتخابات ، 

ها و شاهدان  فيلم ها، عکس -اعالم نمودند اما جواب آنها گلوله بود و زندان
نمايند و حتی در چند مورد قاتلين با   های دولتی تاکيد می فراوانی بر خشونت
شده اند، ولی   شناسائی و به مقامات دولتی و مردم معرفی  دليل و مدرک کافی

ها از  متاسفانه هيچ اقدامی در جهت دستگيری قاتلين و حتی کاهش خشونت
 . سوی قوه قضائيه و ساير مسئولين حکومتی انجام نگرفته است

با داليل واهی دستگير   تعداد کثيری از فعالين سياسی، مدنی و حتی فرهنگی
چند ساعته و پشت درهای بسته محکوم   از آنان را با محاکمه ای  شده و برخی

شود تا حدی که   با زندانيان سياسی بسيار بد رفتاری می -به اعدام نموده اند 
زندانيان سياسی . چند نفر از آنان نيز در زندان و زير شکنجه جان سپرده اند

حتی از حقوق اندکی که قانون برای زندانيان عادی و مجرمين خطرناک در 
 . نظر گرفته است، نيز محروم هستند

ايران تبديل به زندان بزرگ روزنامه نگارانی شده که گناهی جز اطالع 
های کثيری را تعطيل کرده اند بلکه تعدادی از  رسانی ندارند، نه تنها روزنامه

های قوی  با ارسال پارازيت. های خبری اينترنتی را هم فيلتر کرده اند سايت
برنامه اجراء   مانع از پخش تلويزيون هايی می شوند که به زبان فارسی

 . ها تعدادی دستگير شده اند ها و تلفن از طريق کنترل ايميل-کنند  می
دانشجويان ايرانی با کوچکترين انتقاد روانه زندان شده و يا از تحصيل محروم 

 . گردند  می
زنان ايران که خواهان تساوی حقوق هستند متهم به براندازی نظام جمهوری 
 . اسالمی شده و برای بيش از يکصد نفر از آنان پرونده کيفری ايجاد شده است

های صنفی و اعتراض به کمبود  کارگران و معلمين به علت شرکت در اتحاديه
دستمزد متهم به ماجراجوئی و اغتشاش شده و تعدادی از آنان در زندان بسر 

 . ميبرند و تعداد کثيری نيز شغل خود را از دست داده اند
جمهوری اسالمی   بسر ميبرند که طبق قانون اساسی  در ايران اقوام مختلفی

ايران، حق دارند زبان و فرهنگ خود را تدريس کنند، اما تا کنون اين حق از 
 . آنان مضايقه شده است

شود ، بلکه حتی پيروان تشيع که مذهب   نه تنها با غير مسلمانان بدرفتاری می
توان   های دولتی در امان نيستند، از جمله می ايران است، نيز از خشونت  رسمی

 . به ضرب و شتم و بازداشت دراويش گنابادی اشاره کرد
و در اين ميان وضعيت مدافعان حقوق بشر از همه بدتر است زيرا مسئولين 
حکومتی تحت هيچ شرايطی مايل نيستند اخبار نقض حقوق بشر به خارج از 
ايران درز کند و به همين دليل است که اکثر مدافعين حقوق بشر شناخته شده 

ايران يا در زندان هستند يا ممنوع الخروج شده يا مجبور شده اند به طريق 
 زندگی کنند و متاسفانه برای چند نفر از آنان نيز به اتهام   و زير زمينی  مخفی
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های ايدئولوژيک،  های فرهنگی دهه اخير و بيزاری از داوری بی شک زمينه
احترام به فرديت، تفسيرعرفی از انسان و قدرت و گريز از آسمانی کردن حق 

بشر از يک طرف و قابليت انعطاف پذير گفتارهای حقوق بشری نسبت به مقوله 
های ذهنی گرايش زنان فعال به چارچوب گفتاری  جنسيت از طرف ديگر، زمينه

توان منابع  و سياسی حقوق بشر را فراهم کرده است، اما در عين حال نمی
های مختلف  فنی حقوق بشر و ساز و کارهای فعال آن در عرصه -سرشار انسانی

 را در گرايش بی رويه زنان فعال به مسير هموار سازوکارهای حقوق بشری 
 .نايده گرفت

به معنی ديگر درگير شدن در سازوکارهای حقوق بشری، عمل گرايانه ترين راه 
ممکن برای فعاالن فمنيستی است که دغدغه زورآزمايی در عرصه قدرت 
سياسی را ندارند، توانايی کنشگری و شور و حال فعاليت دارند، از شبکه 

که فمنيست  ارتباطی و سرمايه اجتماعی کافی برخوردارند و در عين حال با اين
هستند در دفاع از انسان ها، زن و مرد و مليت و مذهب و حزب و دسته 

 .شناسند نمی
ها با زنان وکيل، تقديرهای سازمان حقوق  های رسانه نگاهی به ميزان مصاحبه

ها و يادبودهای  بشری مستقل و يا وابسته به کشورهای غرب در قالب جايزه
نگاران جنبش زنان و سينماگران و هنرمندان  مختلف از فعاالن حقوقی و روزنامه

های دفاع از حقوق زندانيان سياسی و جلوگيری از اعدام  زن، راه اندازی کمپين
های مختلف حقوق بشری در دفاع از  آنها توسط فعاالن جوان، فعال شدن سايت

ها و فعاالن سياسی، رسوا کردن اقدامات سرکوبگرايانه حکومت  حقوق اقليت
های حقوق بشر ژنو و طرح دادخواهی  ايران به دست زنان فعال در اجالس

ها کليپ و فيلم  حقوقی از عامالن و مجرمان نقض حقوق بشر در ايران، توليد ده
نگاران  مستند از زنان فعال حقوق بشر، انتشار صدها مقاله به دست روزنامه

نشان دهنده .. فعال زن در توصيف شرايط زندانيان سياسی و خانواده هايشان و
پديده نوظهور زنان فعال حقوق بشر و مريی شدن آنان در فضای سياسی جنبش 

ای که اگر با همين سرعت به فعاليت خود ادامه دهد ظرف مدت  پديده. سبز است
 .کوتاهی به جريان غالب در جنبش زنان تبديل خواهد شد

هايی که جنبش زنان در بستر  ها و روش نکته مهم اين است که هيچ يک از فعاليت
های حقوق بشری از ريسک باال و  جنبش سبز به پيش برده است به اندازه فعاليت

تهديدات امنيتی برخوردار نبوده است، شايد به همين دليل باشد که اين فعاليت يا 
در فضای سايبری و خارج از کشور صورت می گيرد و يا اگر داخل ايران است 

 .به صورت فردی است، مانند وکالت زندانيان سياسی
بيش از صد تن از زنان فعال جنبش زنان بازداشت شده اند  ٨٨که در سال  با آن

نگاران  ها متعلق به روزنامه ترين مدت و بيشترين تعداد اين بازداشت اما طوالنی
های حقوق بشری و به معنی ديگر فعاالن زن در حوزه حقوق  و فعاالن سايت
 .بشر بوده است

های پشت پرده آنان برای ورود به  نژاد و البی نامزدی دولت محمود احمدی
شورای حقوق بشر سازمان ملل، به معنی تجديد مشروعيت سياسی دولتی است 

اند و ناديده گرفتن قوانين رسمی حقوق  که مردم ايران به آن مشروعيت نبخشيده
 .دهد می  بشر معنی

اعضای شورا يعنی  جايی که کشورهای عضو چشمشان را به دو شرط اساسی
رعايت استانداردها در ترويج و محافظ حقوق بشر و همکاری کامل با شورای 

حقوق بشر بسته اند، فقط با اميد به واکنش فعاالن حقوق بشر زنان، در به حرکت 
توان از  های مردمی است که می های فرامليتی و نواختن مارش در آوردن جنبش

تصلب ساختارهای رسمی حقوق بشری جلوگيری کرد و فضايی جايگزين برای 
 .مداخله مدافعان حقوق بشرزنان در روند دموکراسی خواهی خلق کرد

  
  
 

 عضويت ايران در شوراي حقوق بشر بعيد نيست 
 زاده محبوبه عباسقلی

 
 
 
 
 

 
نژاد دبير کل سازمان ملل  تصور کنيد روزی به جای بان کی مون، محمود احمدی

اين . شود و يا رئيس شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل سعيد مرتضوی باشد
تصور چندان هم دور از ذهن نيست وقتی که جمهوری اسالمی، خود را نامزد 

 .کند سازمان ملل می عضويت در شورای حقوق بشر
حاکی از آن است که دولت ايران در تالش است با  گزارش فعاالن حقوق بشری

رای الزم برای عضويت در شورای حقوق بشر  ٩٧سياسی و مالی  «زد و بند«
سازمان ملل را تامين کند، در حالی که بر اساس گزارش آماری مجموعه فعاالن 

در فروردين ماه، بيش از سی و هشت هزار مورد نقض حقوق بشر  حقوق بشر
ها نفر معترض در خيابان و  در ايران اتفاق افتاده است و در سال اخير ده

های جمهوری اسالمی به قتل رسيده و صد ها نفر فعال سياسی، حبس شده  زندان
ملت به سکوت کشانده  »کودتای شبه نظامی«و جامعه مدنی سرکوب شده و با 

 .شده است
های  های متنوع جنبش سبز و هزاران فعال جنبش زنان، اقليت در اين طرف گروه

های ريز  های روزمره و جبهه قدر درگير مصيبت قومی، کارگری و دانشجويی آن
اند که احتماال وقتی به اين رويداد واکنش نشان خواهند  و درشت مبارزه خود شده

نژاد فالن شخص را  های چند هفته آينده بخوانند محمود احمدی داد که در روزنامه
 .به عنوان نماينده ايران در شورای حقوق بشر سازمان ملل معرفی کرده است

وقتی ميرحسين موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی و اکبر هاشمی هنوز 
شان در مورد مفاهيمی مثل حفظ منافع ملی و رقابت در سياست خارجی،  تکليف

بين مرزهای خودی و غير خودی در حال نوسان است و البد پيشروی دولت 
های بين المللی را در مقايسه با قدرت گرفتن اسرائيل  نژاد در دستگاه محود احمدی

دانند، اين زنان هستند که نبايد ساکت بنشينند و بگذارند  و امريکا به نفع ايران می
به جای نشستن در جايگاه محکوم در .. قاتالن ندا آقا سلطان، ترانه موسوی و

 .جايگاه قاضی بنشينند
نگرند جسم سرگردان  زنانی که وقتی به پشت سر خود، همين چند ماه گذشته می

اند و تنها اميدشان  بينند که بر مزار فرزندانشان چله نشسته مادران داغدار را می
اين  .کند ای است که اسمش را با سازمان ملل حمل می دادخواهی در محکمه

اند، دوستانی که  زنان، که صدها دوست همسنگرشان را در زندان ها جا گذاشته
تنها اميدشان در گاه بازجويی و شکنجه سفيد و انفرادی و تجاوز به حريم زندگی 

کنند جايی در هزار توی  شان عريضه هايی است که گمان می خصوصی
بوروکراتيک سازمان ملل به دست اهلش خواهد رسيد و حاال چطور مادر شيوا 

ای دخترم که شورای حقوق بشر سازمان ملل هم در  به او بگويد که چه نشسته
 .نژاد افتاده است حراج نفت به تاراج رفته ملت، به دست دولت محمود احمدی

های جنسيت  اگر روزگاری تالش. زمانه برای زنان فعال هم عوض شده است
محور برابری خواهان، زمينه ساز حضور هزاران زن در خيابان شد، حاال بايد 

. طرحی نو درانداخت و از مسير دموکراسی خواهی به رهايی زنانه رسيد
هايی  پديده تفاوتی در برابر تغييرات سياسی، و يا سکوت پيشه کردن در برابر  بی

که سرنوشت زنان را بيش از مردان دست خوش تغيير و بحران خواهد کرد و 
ها و گفتارهای زنده ای همچون رابطه قدرت با حقوق  عدم مداخله فعال در کنش

... بشر و دموکراسی، خشونت و دادخواهی، سکوالريسم و اسالم گرايی و
کورجنس «حاصلش نه تنها به انزوا کشيده شدن جنبش زنان است، بلکه موجب 

 .مبارزات دموکراسی خواهانه و مقاومت سبز خواهد شد »شدن
دهد که استراتژی  های گذشته نشان می های فعاالن زن در ماه نگاهی به کنش

تلفيقی در حوزه حقوق بشر مناسبترين زمينه برای درگير شدن زنان در جنبش 
استراتژی های تلفيقی به معنی درگير شدن خود آگاهانه . دموکراسی خواهی است

و هدفمند جنبش زنان در جنبش سبز و خلق فعاليت هايی ترکيبی به نفع زنان و 
ای از فراز و فرودهای صد ساله  در هيچ برهه. جنبش دموکراسی خواهی است

اجتماعی  -جنبش زنان تا اين حد فعاالن جنبش زنان به برج و باروهای سياسی
حقوق بشر نزديک نشده و بی محابا با ساختارهای قدرت در نهادهای حقوق 

 .اند بشری درگير نشده
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او همچنين توليد انگاره هاي مردساالرانه از سوي خود زنان را از ديگر واقعيت 
هاي دانست آه جنبش زنان با آن مواجه است و بايد براي آاهش و آمرنگ آردن 

نشانه هاي آن در ميان زنان اقدامي مثبت انجام دهد چرا آه متاسفانه در نتيجه 
تربيت هاي آليشه ای و سنت محور بسياري از گرايش هاي مردساالري از 

 «. ها نشو و نما مي گيرد تربيت زن
گرايش حقوق زن جزو گرايش هاي وفق و مدارا است و قطعا «:او تاآيد آرد

شود وجامعه اي آه تبعيض خواهي از او رخت  براي خانواده سعادت آفرين مي
او در پايان به  «.بر بندد جامعه اي پويا و سعادتمند و رو به پيشرفت خواهد شد

در هر صورت ما  «:ايستادگي بر سر پيمان تغيير خواهي اشاره آرد و گفت
ها هر سال پربار تر از  همانطور آه همه سبزي . همه با هم هستيم. ايم ايستاده

اي نيست آه به زمين فرو برود و بي حاصل  گيرند و هيچ دانه زمين نشات مي
 "موالنا هم فرموده اند آه . باشد، مانند ندا و سهراب و ديگر شهداي جنبش سبز

 "کدام دانه فرورفت در زمين که نرست چرا به دانه انسانت اين گمان باشد
دومين گردهمايی طيف هاي مختلف زنان با حضور شهال الهيجی، زهرا 

رهنورد، مينو مرتاضی، زهره تنکابنی، شهال اعزازی، فاطمه فرهنگ خواه، 
نرگس محمدی، نيره توکلی و نسرين ستوده و نيز تنی چند از خانواده های 

زندانيان سياسی از جمله شهرزاد کريمان، مادر شيوا نظرآهاری و الهه مجردی، 
 .برگزار شد همسر محسن ميردامادی و همسر عيسی سحرخيز 

در اين گردهمايی فعاالن طيف های مختلف جنبش زنان از جمله طاهره طالقانی، 
فيروزه صابر، فريده ماشينی، فاطمه راکعی، فرزانه روستا، منصوره شجاعی، 

نوشين احمدی خراسانی، ژيال بنی يعقوب، فاطمه گوارايی، مهناز محمدی، عاليه 
مطلب زاده، احترام شادفر، آمنه شيرافکن، فريده غائب، ترانه بنی يعقوب، مهسا 

 .امرآبادی، و جمعی از مادران صلح حضور داشتند
گزارش سايت کانون زنان ايرانی از گردهمايی سبز زنان با حضور طيف های 

 مختلف
جمعی از فعاالن جنبش زنان ايران برای دومين بار، : کانون زنان ايرانی

گردهمايی سبز خود را با حضور طيف های مختلف زنان و نيز زهرا رهنورد 
 .برگزار کردند

بعد از حوادث انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری، اين دومين باری است که 
 .زنان در يک گردهمايی، حضور و پيوند خود را در جنبش سبز اعالم کردند

در اولين ديدار که روز هشتم مارس روز جهانی زن برگزار شد؛ زهرا رهنورد 
ميزبان اين زنان بود و حاال او ميهمان فعاالن زن، در خانه ی يکی از مادران 

 .صلح شده است
در اين ديدار از تالش زنان ايرانی در سال گذشته و نيز زنان زندانی از جمله 
شيوا نظر آهاری، هنگامه شهيدی و بدر السادات مفيدی ياد شد و مادران صلح 

 .نيز باز برای داشتن ايرانی به دور از خشونت و تحريم تاکيد کردند
 غم ها پشت سر برای دشمن

شهال الهيجی ،مدير انتشارات روشنگران به حوادث تلخ و سخت سال گذشته 
هرچند به ياد عزيزان از دست رفته :" اشاره ای می کند و در ادامه می گويد

 ".هستيم اما دوران مويه کردن تمام شده و بايد برای آينده برنامه ريزی کنيم
يکی از مشکالت ما نداشتن تز و برنامه ريزی هدفمند و نظری :"او می گويد

است که البته مختص جنبش زنان نيست و ساير جريان های روشنفکری ايران 
در جريان روشنفکری ايران، حکومت مورد هدف قرار گرفته .نيز دچار آن است

 ".است و مردم فراموش شده اند
او به پيوند خواسته زنان به خواسته های دمکراسی خواهی حضور اشاره ای می 

همين که اينجا نشسته ايم نشان می دهد که ارتقای سطح اجتماعی ما به :"کند
زنان بايد احقاق . اندازه ای بوده که دولت نمی توانسته بيش از اين سرکوبمان کند

 ".حقوق شان را با مسائل دمکراسی خواهی پيوند بزنند
غم های :" او با عبارتی سخنانش را پايان می دهد که با استقبال مواجه می شود

 "پشت سر برای دشمن و شادی پيش رو برای ما
 ما ايستاده ايم و همه با هم هستيم

زهرا رهنورد ،استاد " ثمر آزادی ،دمکراسی و قانون گرايی را خواهيم ديد"
دانشگاه پس از اشاره ای کوتاه به آنچه در سال گذشته بر ايران رفته؛ اين جمله 

در اين راه همه با هم هستيم و ايستاده "را می گويد و باز هم تاکيد می کند که 
 ".ايم

او معتقد است نداها و سهراب ها و جوانانی که جان شان را در راه جنبش سبز 
داده اند، هميشه بارور هستند و هيچ دانه ای نيست که بر زمين فرو برود و 

 .دوباره رشد نکند
او با يادآوری اين نکته که جنبش زنان ايران يکی از جنبش های سازنده جنبش 
سبز بوده، از ويژگی وفق و مدارا در زنان سخن می گويد ويژگی هايی که می 

 .تواند منجر به خوشبختی خود زنان،مردان ،خانواده و در نهايت جامعه شود

پروژه ناتمام دموكراسي در ايران بايد با حضور قوي  : رهنورد
 و همه جانبه زنان پيگيري شود

 : جرس
هاي مختلف زنان حاضر شده  زهرا رهنورد آه در نشست همگرايي سبز گروه

پروژه ناتمام  «:بود به ضرورت پيگيري مطالبات زنان اشاره و تاآيد آرد
 .دموآراسي در ايران بايد با حضور قوي و همه جانبه زنان پيگيري شود

خيلي خوشحالم آه  »:رهنورد در دومين گردهمايی طيف هاي مختلف زنان افزود
هاي مختلف زنان  در چنين جمعي هستيم و خوشحالم از اينكه در اين فرصت گروه

شايد در طول اين سه دهه زنان فرصت  .هاي مختلف را گردهم مي بينم از طيف
با هم بودن را از دست داده اند و اتفاقا به همين خاطر خيلي هم ضربه خورده اند 

چرا آه اگر ما زنان با هم بوديم نه عرصه حقوق زنان و نه قلمرو دموآراسي 
مطمئن هستم آه اگربيشتر با هم بوديم آمتر . خواهي تا اين حد آسيب مي ديد

حاال ممكن است بگويند اگر شما زنان با هم بوديد حقوق زنان . خورديم  ضربه مي
ضربه نمي خورد و ديگر چه ربطي به دموآراسي خواهي پيدا مي آند؟ اما من 

به شخصه زنان را پيشرو تاريخ و رخدادهاي تاثيرگذار و سرنوشت ساز مي 
تا آنجايي آه به رشته ام مربوط مي شود و به خاطر مي آورم اين زنان بوده . دانم

اند آه سفالگرهاي اوليه، پارچه باف هاي اوليه، صنعت گران اوليه و شيشه 
زنان هميشه دستي در . آاران و مادران نخست بوده اند و نه شكارچيان اوليه

 «.توليد داشته اند و غالبا پيشرو آار و انديشه بودند
بر اساس اين گزارش که در اختبار جرس قرار گرفت ،رهنورد همچنين تاآيد 

سي سال فقدان شبكه روابط بين زنان ضربه هاي زيادي را به بدنه فعاليت  «:آرد
آنها وارد آرده و از سوي ديگر نبود و فقدان حضور زنان در رخدادهاي تاريخي 

موجب شده تا روند جريان دموآراسي خواهي و و حقوق بشر در ايران لطمه 
 «.زيادي ببيند

هاي اجتماعي  او همچنين به حضور زنان در جنبش سبز و در آنار ديگر جنبش
 «:از جمله معلمان، آارگران و ديگر فعاالن حوزه هاي مدني اشاره آرد و گفت

اميدواريم آه در جنبش سبز در آنار حضور معلمان سبز ورزشكاران، آارگران 
 «.اين حضور فعال زنان بتواند مثمر ثمر باشد

را به دو دسته عمومي و خصوصي تقسيم آرد و آرمان   رهنورد همچنين آرمان
هاي ملي را آن بخشي از آرمان ها دانست آه طبقه،قشر و جنسيت نمي شناسد و 
از تمامي گروه ها و طبقات اجتماعي براي تحقق آن آرمان ها بسيج مي شوند و 

توان به  هاي خصوصي قرار دارند آه در آن بحش مي در طرف ديگر آرمان
هاي مغفول زنان پرداخت و تاريخ نشان داده آه هر وقت حقوق زنان  خواسته

تامين نشده و به شكلي نسبت به آن تبعيض شده چرا آه هميشه وقتي به تاريخ نگاه 
مي آنم هر جا آه حقوق زنان ديده نشده آن جامعه به آزادي و دموآراسي و 

 «.پايداري نرسيده است
پروژه ناتمام دموآراسي در ايران بايد با حضور قوي و همه جانبه  «:او تاآيد آرد

اينجا .همه ما بايد بتوانيم آن پروژه ناتمام را به پايان برسانيم .زنان پيگيري شود
ديگر بحث زنان و حقوق از دست رفته آنها مطرح مي شود نه به خاطر اينكه 

بيشتر به آن خاطر آه هر فرد آزاد و آزاده اي بايد در . زنان بر انقالب حقي دارند
پي احقاق حقوقي باشد آه به نوعي جامعه و شرايط آن را از او دريغ آرده 

 «.است
به گفته وي، حرآت هاي زنان غالبا با جريان وفق و مدارا هم آواز است و به 

زن به عنوان نماد لطف و .همين خاطر حق زنان است آه به مطالبات شان برسند 
شود و وفق و مداراي او دو روي شخصيت زن را نشان مي  زيبايي ظاهر مي

اما زنان در همان حال آه به وفق و مدارا باور دارند به شدت و با پيگيري . دهد
زن اگرچه در نگاه عمومي جامعه شايد . به دنبال رسيدن به حقوق خود هستند

همان زن لطيف وشاعرانه خوب و مادر خوب و گاهي هم با صفت آلفت خانه ياد 
شود اما نكته قابل توجه در شخصيت زن ، همه بعدي بودن شخصيت او است و 

بينيم  چنانچه مي. اينكه با قدرت به سمت تامين خواسته هاي خود پيش مي تازد
مادران صلح امروز عالوه بر دفاع از حقوق زنان حتي به دنبال مبارزه با تحريم 

عليه ايران است و در قالب سازماني غيردولتي شخصيت هاي جهان را طرف 
 «.حساب خود مي داند

رهنورد در ادامه صحبت هايش همچنين به سوگيري جامعه نسبت به لفظ فمنيسم 
فكر مي آنم همه ما به نوعي فمنيست هستيم اما مي بينيم آه  «:اشاره آرد و گفت

هاي فمنيستي حرآت هاي خشني  حرآت . فمنيسم در جامعه ما بد فهميده مي شود
نيست بلكه فمنيسم حرآت وفق و مدارا است و مي خواهد بخشي از جمعيت 

بشري رنج مانند سابق نبرد و اگر اينچنين رويكردي دنبال شود به نفع همه افراد 
 «.جامعه است و قطعا مردها هم در آنار زنان برابر خوشبخت تر مي شوند
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شاهزاده " ست و کتاب"معمای هويدا"کتاب   دکتر ميالنی نويسنده ی
را نيز در دست انتشار دارد که شرح حال سياسی  Peacock Prince"خرامان

او در باره ی تحريم های تازه عليه ايران معتقد . محمد رضا پهلوی است
اگر تحريم ها، منجر به محدود کردن قدرت و امکان سرکوب مثلث سپاه، :"است

احمدی نژاد و آيت اهللا خامنه ای شود و در عين حال پيام آشکار و روشنی هم 
برای مردم داشته باشد مبنی بر اينکه خواسته های دموکراتيک آنان مورد احترام 

آينده ی   و حمايت جامعه جهانی است، به نظر من واجد مشروعيت است و به
 ."دموکراتيک ايران کمک می کند

را نيز در کارنامه ی خود " دکتر ميالنی که کتاب تجدد و تجدد ستيزی در ايران 
موجود در   آن مثلث:"شرايط امروز جامعه ی ايران می گويد  دارد در باره ی

دارد جامعه کنونی ايران را نه تنها به سياق دوران شاه   حاکميت ايران، سعی
،بلکه با طرح ادعای مشروعيت الهی، يعنی با شيوه های پيش از دوران تجدد و 

او بر اين باور است که حاکميت کنونی در ". سخت غير دمکراتيک اداره کند
ايران دچار يک ناهمزمانی اساسی سياسی است و يک ناهمگونی ريشه ای با 

 . جامعه ايران دارد
جنبش دموکراسی خواهانه ی مردم ايران می تواند از تضاد   او معتقد است که 

اگر در چنين شرايطی :" او می گويد. تهران به نفع خود استفاده کند –واشنگتن 
واشنگتن به اين نتيجه رسيده که دوام اين حکومت به نفع آمريکا نيست و از سوی 

ديگر اگر در ايران يک حرکت و جنبش دموکراسی خواهانه داريم که متکی به 
و رهبری آن هيچ وابستگی به خارج ندارد و صرفا در داخل و متکی   خود است

با درايت از اين تضادها به نفع حرکت مردم ايران   به داخل است، اگر بتواند
کما اينکه افراد شاخص و موثر در . بهره برداری کند، هيچ ايرادی نخواهد داشت

 ". جريان انقالب اسالمی هم از همين مساله استفاده کردند
من ترديدی : دکتر ميالنی در باره ی اينده ی جنبش سبز مردم ايران می گويد 

امروز عصر . ندارم که آينده ی ايران يک آينده ی دمکراتيک خواهد بود
دموکراسی خواهی است و حاکميت، با مقاومت در برابر خواست مردم ،گره بر 

ولی . ترديد ندارم که استبداد کنونی قابل دوام نيست:"او می گويد. باد می زند
 -برای اينکه وضع غيرقابل دوام فعلی به آن آينده ی اجتناب ناپذير دموکراتيک 

منجر شود می توان تصور کرد که از دل همين رژيم  -که اسم آن مهم نيست
موجود يک آلترناتيوی پديد بيايد که زمينه و خواسته های اوليه اين گذار را فراهم 

 ".اما در اين ترديد ندارم که چنين گذاری صورت خواهد گرفت. و آماده کند
 :گفت و گو با دکتر عباس ميالنی را در ادامه می خوانيد 
  
کاستن از تعداد  پيمانی که اخيرا روسای جمهور آمريکا و روسيه برای  

سالحهای هسته ای دو کشور امضا کردند، برای ايران چه معنايی خواهد 
 داشت؟

  
به ايران مربوط می  گمان من بخشی از اين پيمان جديد  به: دکتر عباس ميالنی

يا به عبارت صحيحتر ،اين پيمان نيز همانند مذاکراتی که پيشتر بين مسکو .شود
و واشنگتن در مورد استقرار و يا عدم استقرار رادارها و موشکهای آمريکا در 

می توان به . روسيه در قبال ايران را نيز شامل می شود  انجام شد، موضع اروپا 
يقين گفت که بخشی از کل مذاکراتی که منجر به امضای پيمان جديد هسته ای بين 

. است  روسيه در برنامه اتمی ايران بوده امريکا و روسيه شد، در مورد موضع 
فرض آمريکا بر اين است که اين توافق و توافقهای ديگری که تابه حال صورت 

برای اتخاذ موضع مناسب و موافق   گرفته ويا بعدا صورت خواهد گرفت، راه را
در قبال مساله ی ايران، بخصوص مساله ی اتمی ايران   با غرب از سوی روسيه

 . هموار خواهد کرد
   
که شما به آن اشاره کرديد اين "اتحاذ موضع موافق با غرب از سوی روسيه "

آيا .روزها به معنای همراهی مسکو در وضع تحريم های تازه عليه تهران است
امريکا موفق به همراه کردن روسيه در وضع تحريم های جديد عليه ايران 

 خواهد شد؟
  

من فکر می کنم امريکا اميد وار است که عالوه بر همراه کردن روسيه با 
اين سه . تحريمهای جديد، موافقت مسکو را در سه زمينه ی ديگر نيز بدست آورد

کندتر شدن آهنگ همکاری روسيه با برنامه اتمی ايران، : زمينه عبارتند از
کاهش سطح کمک روسيه به برنامه های موشکی ايران وتوافق روسيه در عدم 

زمين به هوا که ايران چند سالی است در صدد تهيه 300اف  فروش موشکهای 
فرض امريکا بر اين است که اگر روسيه با غرب و امريکا در مورد . ی آنهاست

ايران همسو شود، چين حاضر نخواهد شد که به عنوان تنها کشور مدافع استبداد 
 و حامی يک سياست اتمی غير شفاف در ايران شناخته شود و به عقيده ی من اين 

 تالش دختران شجاع مايه غرور هستند
تالش و استقامت زنان و دختران شجاع در زندان و يا بيرون از زندان، مايه 

شهال اعزازی استاد دانشگاه از تالش زن ايرانی در سال های اخير . غرور است
به زنان امکاناتی داده نشد و به آنها تلقين شد که ضعيف تر از مردان :" می گويد
چگونه است که با وجود اين فشارها زنان هنوز استقامت و تالش می . هستند
 " کنند؟

سهميه بندی جنسيتی ،برداشتن رشته مطالعات زنان و اخراج اساتيد اين رشته از 
جمله محدوديت هايی است که اعزازی به آن ها اشاره می کند و در نهايت 

خوشحال است که علی رغم همه اين فشارها دختران و زنان برای کسب 
 .مطالباتشان تالش می کنند

 شيوا،سمبل شجاعت و استقامت
شيوا نظر آهاری دختر جوانی است که سال گذشته در حوادث پس از انتخابات دو 

او در دومين بار دستگيری اش ،ماهها در سلول انفرادی بوده . بار دستگير شد
. است و با وجود همه سختی ها هنوز بر مواضع حقوق بشری خود ايستاده است

 .از اين رو در جمع ديروز به عنوان دختر شجاع زندانی از او ياد شد
دادستان رو به  ":شهرزاد کريمان مادر شيوا از مالقاتش با دادستانی می گويد 

من گفته که چرا به شيوا دختر شجاع و مقاوم می گويند و من در جواب گفتم شما 
و دادستان در . او را از زندان بيرون کنيد تا به او اين ويژگی ها را نسبت ندهند

جواب گفت که شيوا هنوز متنبه نشده است و حاضر نيست به کارشناسان وزارت 
 ".اطالعات پاسخ بدهد بنابراين بهتر است در خدمتش باشيم

در سلولی با هنگامه شهيدی  209به گفته مادر شيوا ، او در حال حاضر در بند 
،روزنامه نگار نگهداری می شود و بازجوی شيوا او را به بند عمومی نمی 

فرستد چرا که می داند اگر پای شيوا به اين بند باز شود فعاليت های حقوق بشری 
 .اش را همان جا آغاز می کند

مادرانی که در سال .در اين جلسه بسياری از مادران صلح نيز حضور داشتند
گذشته برای برقراری صلح تالش کردند و بيزاری شان از خشونت را اعالم 

يکی از اعضای مادران صلح درباره چگونگی پيدايش مادارن صلح می . کردند
تشکيل شد و خواسته اش ايرانی به دور از تشنج  86مادران صلح در سال :"گويد

بر همين اساس در يک سال گذشته فعاليت خود را . و خشونت و ايرانی آباد است
در مبارزه با خشونت و ديدار از خانواده های آسيب ديده جنبش سبز متمرکز 

 ".کردند
 

سياست هسته اي واشنگتن آب به آسياب امثال : عباس ميالني
 احمدي نژادها مي ريزد

 فريد اديب هاشمی 
 
 
 
 
 
 

 
دکتر عباس ميالنی، مدير بخش مطالعات ايرانی در دانشگاه استنفورد : جرس
" هوور" او ضمن تدريس در گروه علوم سياسی اين دانشگاه، در موسسه ی.است

مشغول به کار " پروژه دموکراسی ايران"نيزبه عنوان محقق و يکی از مديران 
  .است

او بر اين باور است که بخشی از پيمان جديدی که امريکا و روسيه در مورد  
او می . کنترل سالح های هسته ای به امضا رساندند،به ايران مربوط می شود

اگر روسيه با غرب و امريکا در مورد ايران همسو شود، چين حاضر :"گويد
نخواهد شد که به عنوان تنها کشور مدافع استبداد و حامی يک سياست اتمی غير 

 ". شفاف در ايران شناخته شود
مسکو را سياست و  –او در عين حال استثنا کردن ايران از پيمان اخير واشنگتن  

گامی نادرست می داند که به هر دليل که اتخاذ شده باشد، نتيجه ی منفی خواهد 
او حمله ی اتمی به .داشت و آب به آسياب امثال احمدی نژادها خواهد ريخت

ايران را امری بعيد می داند که تنها در صورت بروز جنگ جهانی سوم شدنی 
چون تصوراين امر برای من دشوار "از همين روی می گويد که . خواهد بود

است، اين بلوف های لفظی و استثنا کردن، هم از لحاظ انسانی نپذيرفتنی است و 
   ".هم سياستی نادرست است
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هم به اين نکته  جورج بوشحتی دولت .اما بعد ها متوجه اشتباه خود شد . می کرد
به نظر .درمصر شاهد آنست کاندوليزا رايسخانم  پی برد و سخنرانی معروف 

گذشته شان در   امريکا به اين ارزيابی استراتژيکی تازه رسيده که سياست من 
می دانيم که هنوز هم اين سياست   البته. دراز مدت به ضررشان تمام شده است

جديدِ  دفاع از حرکتهای دمکراتيک، به طور يکدست اجرا نمی شود و نمونه ی 
آنچه .مستبد مصر و متحد امريکاست  ، رئيس جمهورحسنی مبارکبارز آن، 

مسلم است اينکه حداقل فشار علنی ای از جانب امريکا برای اجرای دمکراسی 
 . در مصر وارد نمی شود

در مورد ايران نيز اگر شما تاريخ روابط سی و هفت ساله آمريکا با شاه را  
مورد بررسی قرار دهيد خواهيد ديد که هرچند در قضيه مصدق، امريکا يک 

ارزيابی و خطای تاريخی مهم مرتکب شد،اما اسنادی که در باره ی نگاه 
هم قبل از ماجرای دکتر مصدق و حتی در دوره ی ( امريکائيان به شاه 

تا لحظه ای که به اين نتيجه رسيدند که امکان سازش با دکتر مصدق و  ترومن 
وجود دارد، در موارد عديده ) 1958-1957سال های  بعد از   وجود ندارد و هم

ای نشان می دهد که امريکايی ها به اين نتيجه رسيده بودند که وضعيت شاه قابل 
در   که سر دنيس رايت. حتی انگليس هم به اين نتيجه رسيده بود. ادامه نيست

شاه " سفير انگليس در ايران بود، در خاطرات خود نوشته است که 1963سال 
خرداد، قدرت را مسلط و محکم در دست گرفته  15خيال می کند که با سرکوب 

ولی يک طوفانی در راه است و من گمان نمی کنم که شاه از اين طوفان جان 
 -1963به عبارت ديگر، هم آمريکا و هم انگليس در سالهای ". سالم بدر برد

امريکا و تا حد . می دانستند که وضع استبداد موجود قابل دوام نيست  1964
بسيار کمتری انگليس، هم درپشت پرده و هم به طورعلنی در اين مورد به شاه 

بيشتر علنی شد   اين فشارهاکندی، . اف.جان البته در دوران . فشار می آوردند
منظورم اين است که حتی در گذشته . اما در دوره نيکسون به کلی متوقف گرديد

نظر امريکا در مورد ايران کمی پيچيده تر از اين بود که فقط از استبداد دفاع  هم 
آنها از شاه و اقتدار او علنا دفاع می کردند اما درپشت پرده در موارد . کند

سعی کردند تا به شاه تفهيم کنند که جامعه ی ايران، جامعه ی تغيير يافته  بسياری 
تا اين حد  حکومت بر جامعه ای که   سعی کردند به او تفهيم کنند که. ای است

 .شدنی نيست  ناصرالدين شاهو رضا شاه شهر نشين و تحصيکرده دارد با سياق 
هم به طريق   به اعتقاد من مشخصات ياد شده، درمورد جامعه ی امروز ايران 

با توجه به تعداد بسيار زياد دانشجويان   در شرايط کنونی نيز. اولی صادق است
و  و دانش آموزان، نرخ پايين بی سوادی، وضعيت و موقعيت زنان در جامعه 

درصد باالی شهرنشينی، جامعه ی ايران آماده تر از هر زمانی برای دموکراسی 
دارد جامعه کنونی ايران را  موجود در حاکميت ايران، سعی  اما آن مثلث . است

مشروعيت الهی، يعنی با شيوه    نه تنها به سياق دوران شاه ،بلکه با طرح ادعای
اگر در   به نطر من. های پيش از دوران تجدد و سخت غير دمکراتيک اداره کند

چنين شرايطی واشنگتن به اين نتيجه رسيده که دوام اين حکومت به نفع آمريکا 
نيست و از سوی ديگر اگر در ايران يک حرکت و جنبش دموکراسی خواهانه 

و رهبری آن هيچ وابستگی به خارج ندارد و صرفا  داريم که متکی به خود است 
با درايت از اين تضادها به نفع  در داخل و متکی به داخل است، اگر بتواند 

کما اينکه افراد . حرکت مردم ايران بهره برداری کند، هيچ ايرادی نخواهد داشت
شاخص و موثر در جريان انقالب اسالمی هم از همين مساله استفاده 

نشان می دهد که تا چه حد   1979 -1978اسناد مربوط به سالهای   .کردند
در پاريس و تهران با سفارت آمريکا و   نمايندگان رسمی شخص آيت اهللا خمينی

انگليس تماس داشتند و دولت های آمريکا و انگليس را تشويق و ترغيب می 
سئوال من اين است که چطور در . کردند تا از حرکت مردم ايران جانبداری کنند

آن زمان اين کار جايز بود اما حاال که مردم می خواهند همان کار را برای ادامه 
منظورم البته اين ! مبارزه شان با استبداد انجام دهند، آن را خيانت می نامند؟ ی 

شوم اما هر تماسی با  منکر امکان يا وجود خيانت در تماس با خارج   نيست که
خارج يا هر کمکی که از خارج صورت می گيرد، الزاما نشانه ی خيانت جنبش 

 . نيست
   

 تخصيص بودجه برای براندازی رژيم ايران؛سياست غلط واشنگتن 
   

نکته ی سوال من در واقع اهدافی است که در پشت سياستهای اعالم شده ی 
همانطور که شما گفتيد، هر کشوری منافع ملی و استراتژيکی . امريکا قرار دارد

در بسياری از موارد منافع اقتصادی امريکا در مواضع و . خود را دنبال می کند
تناقض را  اين رفتارهاست که آن . تصميم گيريهای سياسی واشنگتن دخيل است

نقل کرديد بحث کامال منطقی   دنيس رايتآنچه شما از آقای  . بوجود می آورد
در لندن و واشنگتن دنيس رايت  ای است ولی ترجمه ی گفتار افرادی چون 

 مثال . طور ديگری است و عمدتا به لحاظ همان منافع ،ناديده گرفته می شود

 . فرض درستی است
  

 تحريم اقتصادی می تواند به آينده ی دموکراتيک ايران کمک کند
  

اما بسياری بر اين باورند که اصل تحريم يک دولت از سوی دولت ديگر فاقد 
عالوه بر آن ، تحريم های اقتصادی بيشتر به تنبيه . مشروعيت کافی است

منجر می شود تا حاکمانی که مواضع غير اصولی، استبدادی و ضد  مردم 
حقوق بشری دارند و يا احيانا به دنبال دستيابی به سالحهای غيرمتعارف 

 نظر شما چيست؟.هستند
  

من فکر می کنم که اگر به سياست آمريکا بخصوص در يک سال اخير توجه کنيم 
متوجه می شويم که بخشی از دشواری دولت اوباما در اين بوده است که سعی 

کرده و می کند تا نوعی تحريم را به اجرا بگذارد که مردم ايران در اثر آن تحت 
فشار قرار نگيرند و در عين حال به حرکت دموکراتيک مردم ايران نيز صدمه 

نزند و حتی االمکان قدرت سرکوب و فعاليتهای شيطنت آميز رژيم را چه در 
اميد و تالش دولت امريکا در . داخل ايران و چه در خارج از ايران محدود کند

صدمه ای به مردم نخورد، اما اينکه آيا چنين چيزی ميسر است يا  اين است که 
در مورد مشروع بودن تحريم ها بايد بگويم که به نظر من .نه، امری عليحده است

که خواهان دموکراسی و برخورداری از حق  - مردم  در ايران، بين اکثريتی از 
يک اقليتی از اين رژيم،  و   -اساسی و قرن بيست و يکمی يک شهروند هستند 

اين نکته را هم بايد همين جا اضافه کنم که اين . يک نبرد نابرابر جاری است
. در ذهن بسياری به معنای تغيير رژيم نيست درخواست حقوق شهروندی، الزاما 

در اين نبرد نابرابر با مردم، برخی از رهبران سپاه، احمدی نژاد و آيت اهللا 
اين مثلثی که بعد از کودتای انتخاباتی سرکار آمده . خامنه ای مشارکت دارند 

سرکوبی برای باقی ماندن در قدرت استفاده می  نشان داده که از هر شيوه ی 
به نظر من اگر تحريم ها، منجر به محدود کردن قدرت و امکان سرکوب . کند

اين مثلث شود و در عين حال پيام آشکار و روشنی هم برای مردم داشته باشد 
مبنی بر اينکه خواسته های دموکراتيک آنان مورد احترام و حمايت جامعه جهانی 

ی دموکراتيک ايران کمک  آينده  است، به نظر من واجد مشروعيت است و به 
در آن نبرد . می تواند مثال خوبی باشد  افريقای جنوبی در اين مورد . می کند

در افريقای جنوبی داشتند،  نابرابری که مردم با اقليت سفيد پوست حاکم 
 . و چيرگی مردم بر آن اقليت شد  محاصره های اقتصادی منجر به غلبه

  
 تهران  –جنبش سبز و بهره برداری از تضاد واشنگتن 

  
می شود ، نمی   وقتی صحبت از اقدامات و سياست های امريکا در مورد ايران 

واقعيت . روابط دو کشور را نا ديده گرفت تاريخی موجود در  توان واقعيت های 
ديگری که اينجا قابل طرح است اين است که معموال اياالت متحده ی امريکا از 
جنبش های دموکراسی خواهانه در کشورهايی حمايت می کند که دولت هايشان 

به نام حمايت از جنبش  امروزواشنگتن . در تقابل و دشمنی با آمريکا هستند
می شود و اعالم می کند که خواهان تقويت پروژه های دموکراسی   سبز وارد

خواهانه است، اما واقعيت آنست که منافع استراتژيکی و اقتصادی اياالت متحده 
ايجاب می کند تا احيانا از زاويه ی حمايت از جنبش دموکراسی خواهی وارد 

به نظرمن اين . اين نوعی تناقض در رفتار و گفتار است. شود
دستمايه ی ديکتاتور ها در جوامع ياد شده قرار می گيرد   تناقض،همواره

ايران و جنبش دموکراسی خواهانه ی مردم . آزادی ها را بيشتر تحديد کنند  تا
موضعگيری های آمريکا،هميشه به . ايران نيز مثال زنده ی ا ين ادعاست

اين تناقض را شما چگونه می . تقويت جناح تندرو در ايران منجر شده است
 بينيد؟

  
فرض آغازين من بر اين است که امريکا و سياست . من تناقضی در اين نمی بينم

اين . خارجی امريکا در پی منافع آمريکا و پيش بردن سياست های امريکاست
در   آنهايی که. در اين مساله من هيچ ترديدی نداشته و ندارم. فرضی بديهی است

سودای  داخل و در خارج از ايران، فرض را بر اين گذاشته اند که امريکا صرفا 
را دارد ، به نظر من تاريخ واصل سياست  کمک به دموکراسی در ايران 

سياست خارجی هر . خارجی آمريکا و کشورهای جهان را متوجه نشده اند
معموال در پی تامين منافع آن کشور و يا در مواردی چون ايران، تامين   کشوری

و به گمان من در يک دوران نسبتا  منتهی در گذشته . منافع حکام آن کشور است
طوالنی، دولت امريکا به خطا گمان می کرد که هر دولتی با هر شکل و شيوه ی 

از اين رو . حکومتی ، تا زمانی که ضد کمونيسم باشد، متحد آمريکا خواهد بود
 در خيلی از مواقع الجرم به حرکتهای دموکراتيک در آن کشورها پشت   امريکا
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سياست . دولت اوباما، سياست نادرستی بود من فکر می کنم که اين سياست   
مبنی بر اينکه امريکا به رغم برخورداری از نيرو و بمب اتمی،  اصلی اوباما 

هرگز آغازگر حمله اتمی نخواهد بود،بايستی بدون استثنا در مورد تمام کشورها 
اتفاقا اگر اين گونه اعالم می شد، ادعای کسانی مانند احمدی نژاد . اعالم می شد

مبنی بر اين که اينها يک کلوب منحصر به فرد  و ديگران در رژيم ايران 
خودشان را درست کرده اند و از اين انحصار برای هژمونی خودشان استفاده می 

مبنی بر استثنا کردن   اوبامابرنامه آقای   به نظر من. کنند را خنثی می کرد
آن نيز اختالفات سياسی در درون خود هيات  شايد علت . ايران گام نادرستی بود

شايد امريکا از حمله احتمالی اسرائيل به ايران نگران . حاکمه ی مريکا بوده باشد
اما اين . برای ارضای طرفداران اسرائيل در پيمان قرار داد بود و اين استثنا را 

اين استثنا کردنی است که در . استثنا کردن با هر نيتی، يک سياست نادرست بود
. عمل فقط نتيجه منفی دارد يعنی آب به آسياب امثال احمدی نژادها می ريزد

تصور اينکه آمريکا بتواند عليه ايران از بمب اتمی استفاده کند، تصور باطلی 
آنقدر باال است که من تصور نمی کنم  چنين کاری  بهای سياسی و انسانی . است

هرگز اين اتفاق بيافتد، مگر آنکه در ايران يک حکومت مجنون سرکار بيايد 
بمبی در جايی منفجر شود و يا به حزب اهللا بمب اتمی داده شود و يا کار  و 

عجيب و غريبی صورت بگيرد که تصورش برای من در اين شرايط دشوار 
حمله ی اتمی به ايران تنها در شرايطی ممکن است که جنگ جهانی سوم . است

حمله ای را   می توان چنين   تنها در چنين صورتی است که. آغاز شده باشد
به اعتبار ديگر چون تصوراين امر برای من دشوار است، اين . تصور کرد حتی 

بلوف های لفظی و استثنا کردن، هم از لحاظ انسانی نپذيرفتنی است و هم سياستی 
 . نادرست است

   
 مساله ايران؛مانع از علنی تر شدن تنش بين امريکا و اسرائيل شده است 

   
اسرائيل و مطمئن کردن آن از سوی امريکا با استثنا کردن ايران  شما به مساله 

اخيرا شاهد تنش تقريبا بی سابقه ای بين آمريکا و . از پيمان اخير اشاره کرديد
اين تنش را با توجه به .اسرائيل بر سر ادامه ی سياست شهرک سازی ها بوديم

 جايگاه ايران در روابط بين آمريکا و اسرائيل چطور ارزيابی می کنيد؟
  

که هر دو طرف  يکی از داليلی هم . من فکر می کنم که اين تنش، جدی است
يک مقداری با احتياط بيشتری عمل می کنند و نمی گذارند ابعاد تنش وسيع تر يا 

علنی تر شود، دقيقا به اين خاطر است که نمی خواهند اين تنش به مساله 
به اين معنا که نمی خواهند اسرائيل فکر کند که با . ايران تسری پيدا کند ی 

امريکا در تقابل و تنش است و الجرم بايستی در مورد ايران تصميم مستقلی 
البته من اين را هم خيلی بعيد می دانم که اسرائيل بدون توافق . بگيرد

البته خيلی ها می گويند که اسرائيل اگر خطر . آمريکا،هرگز به ايران حمله کند
جدی حس کند،اين کار را خواهد کرد ولی من بر اين تصورم که بدون توافق 

. حتی امکان عملی چنين کاری دشوار است. آمريکا اين کار را نخواهد کرد
استنباط من اينست که آمريکا حتما می خواهد که اسرائيل کماکان فکر کند و حتی 

باور داشته باشد که آمريکا به دفاع از اسرائيل در مقابل حمله احتمالی ايران 
اين نکته سبب . وفادار است و از هر کمکی در اين زمينه کوتاهی نخواهد کرد

ولی گمان من اين است که اين تنش . شده که تنش ها را کمی محدودتر نگه دارند
ها جدی است و دولت اوباما ودولت های اروپايی معتقدند که اين خانه سازی ها 

را به  " دو دولت"در بخش مسلمان نشين اورشليم امکان عملی تحقق سياست 
وفکر می کنم دولت آمريکا هم سياست مشابهی  -به گمان من . مخاطره می اندازد

تنها راه ميسر و معقول برای خروج از اين وضعيت نابسامان  -را دنبال می کند 
و ناحق فعلی، تحقق سياست دو دولت است و اين شهرک سازی ها تحقق آن را 

از آنجا که دست راستی ها هم در اسرائيل نمی خواهند سياست .ناممکن می کند
کارهايی می زنند که آن را ناميسر  دو دولت، تحقق پيدا کند عمال دست به 

شهرک سازی های جديد با اجازه ی وزيرامور داخله ی اسرائيل انجام . سازند
حزب شاث محافظه کارترين و دست . عضو حزب شاث است  می شود که 

آنها به دنبال آن هستند تا . راستی ترين گروه در دولت ائتالفی سرائيل است
واقعيت جاری در عرصه ی سياسی منطقه را به گونه ای تغيير دهند که عمال 

به گمان . از بين برود  امکان بوجود آمدن دو دولت مستقل اسرائيلی و فلسطينی
دليل آن نيز اين است که تنها راه حل مساله . من اين يک سياست نابخردانه است

،دقيقا بوجود آمدن دو دولت مستقل قابل دوام از لحاظ اقتصادی و جغرافيايی و 
سياسی با مرزهای معين در هر دو طرف با امنيت تعيين شده برای هر دو طرف 

 .است
  
  

بارز اين مساله در شرايط امروزی، بودجه هايی است که برای تقويت 
. دموکراسی در ايران هر سال و هرسال تصويب و اختصاص می يابد

گفته شده که تاثيراين بودجه ها صرفا عقب راندن جنبش دموکراسی   بارها
خواهی مردم ايران است و هيچ تاثيری در تقويت جنبش نداشته و نخواهد داشت 
اما ظاهرا منافع سياسی و اقتصادی ، مانع توجه به واقعيت می شود و ما عمال 

 .تناقض ميان سياست های اعالم شده و عملکرد ها هستيم  شاهد
  

برای   من با اين قسمت صحبت شما که سياست آمريکا مبنی بر تخصيص بودجه
براندازی رژيم در ايران سياست نادرستی است موافقم و در غلط بودن آن 

و  بوشدر مطالبم نوشته ام؛ هم در دوران  اين را بارها و بارها . ترديدی ندارم
اين کار نه کمک به دموکراسی است و نه  به نظر من .هم در دوره ی حاضر

طرف اين پول هم  دموکراتهای واقعی در ايران اصوال  . به مردم است کمک 
اخيرا با يکی از . به عقيده ی من اين نحوه ی تلقی نادرست است. نمی روند

است صحبت می کردم و به او گفتم که کدام دولتی در  اوبامادوستانم که در دولت 
دنيا سراغ داريد که حاضر است اجازه دهد شهروندانش از يک دولت خارجی 

 400مثال اگر دولت کانادا بگويد ما حاضريم . برای براندازی پول دريافت کنند
ميليون دالر به شهروندان آمريکايی بدهيم تا دولت اوباما را ساقط کنند، دولت 

پس نبايد انتظار داشته باشيم که دولت ايران چنين . آمريکا اين را برنمی تابد
 -اگر جنبش دموکراتيک در ايران واقعا استحقاق قدرت را دارد. چيزی را بربتابد

آن وقت خود اين جامعه ی ايرانی در داخل و آن  -که به گمان من دارد 
چرا ما بايد . مستقر در خارج از کشور بايد بتواند از پس اين پولها بربيايد بخش 

محتاج چند ده ميليون دالر آمريکايی باشيم؟ جامعه ای که ادعا می کند تنها در 
ميليارد دالر سرمايه در کنترل و تملک دارد، چرا بايد  700بيش از  آمريکا 

ميليون دالر کمک اختصاص دهد؟ اين شرم آور  50منتظر اين باشد که آمريکا 
 .است

   
به اعتقاد من در داخل ايران اصوال چنين انتظار و خواسته ای وجود ندارد و 

اين قابل درک نيست که چگونه در واشنگتن به يک خواسته و نياز ترجمه شده 
  است؟ 

  
من به . من هم بر اين باورم که از اساس چنين انتظاری در داخل وجود ندارد

به آنها گفتم که جامعه . آمريکاييها هم گفتم که اين مساله و برداشت، صحت ندارد
جامعه ی ايران در خارج آنقدر توان . ايرانی بايد خودش روی پای خود بايستد  ی

دارد که يک بنياد تاسيس واعالم کند که تمام روزنامه نگارانی را که جمهوری 
تامين   اسالمی از کار بيکار کرده و اآلن در ترکيه به شام شبشان محتاج هستند،

تمام استادانی که اخراج و يا به اجبار  اين بنياد می تواند اعالم کند . خواهد کرد
خواهد  توقيف می شوند را تا مين مالی  بازنشسته می شوند و يا تمام نشرياتی که 

اگر واقعا می خواهيم که دموکراسی در ايران حاکم شود واقعا همه بايد در . کرد
ايرانيان مقيم خارج از کشور به . حد بضاعت و کفايت خود، انجام وظيفه کنيم

من صد در صد با حرف شما موافقم که . راحتی می توانند اين کار را انجام بدهند
در آن صورت به اين طرح آمريکا و آن مقدارهای ناچيز برای انجام  ايرانی ها 

 .بهتر دموکراسی خواهی نيازی ندارند
  

 استثنا کردن ايران در پيمان اخير هسته ای؛گام اشتباه اوباما
   

اما من فکر می کنم که جنبش آزاديخواهی مردم ايران حتی به کمک ايرانيان 
اين جنبش تا کنون به خوبی از اين نظر روی . خارج از کشور هم احتياجی ندارد

پای خود و منابع داخلی ايستاده و از اين به بعد هم با توجه به منابع فراوان 
اين موارد بيشتر به نوعی نقض . موجود در داخل احتماال مشکلی نخواهد داشت

يعنی تاثير منفی اش به مراتب بيشتر از تاثير . غرض و گم کردن هدف می ماند
چه کمک مالی دولت آمريکا و چه تصويب . مثبتی است که می تواند داشته باشد

پروژه های تقويت دموکراسی در ايران از جانب دولت و حکومت آمريکا و چه 
اين . کمپين های سياسی گونه برای اهدای کمک نقدی ايرانيان خارج به داخل

مسائل با توجه به گذشته ای که در روابط ايران و امريکا وجود دارد، تبعات 
اما اجازه دهيد برگريم به امضای پيمان اخير بين امريکا و . منفی خواهد داشت

را به  اوباماکه هم آقای   امضای اين پيمان بازتابهايی به دنبال داشت. روسيه
. مقامات بلند پايه ايران به آن عکس العمل نشان دادند واکنش واداشت و هم 

برخی از کارشناسان، استثنا کردن ايران در اين پيمان را به نوعی تهديد ضمنی 
عليه تهران و محفوظ داشتن حق حمله اتمی به ايران از سوی امريکا ترجمه 

 چيست؟ کرده اند، برداشت شما 
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برای پيشبرد سياستهايی که  در اسرائيل است و از آن  دست راستی ها   ی
در . همزيستی مسالمت آميز اين دو قوم را غير ممکن سازد، استفاده می کنند

تنها  حالی که ده سال پيش اکثريت فلسطينيان و اکثريت يهوديان معتقد بودند که 
راه خروج از اين بحران ايجاد دو دولت مستقل، معقول، متکی به خود، با 

کامال قابل تصور می نمود، اما امروز   مرزهای معين و امن است و تحقق آن
کار به جايی رسيده که نگرانی ها ی ياد شده منجر به بروز و ظهور جريانی شده 

. که می گويد ما بايد به هر قيمتی که شده ، خصلت يهودی جامعه را حفظ کنيم
در حال حاضر نسبت . آمار و ارقام هم باعث تشديد اين نگرانی ها شده است

ورود يهوديان به اسرائيل به خروج آنها از اسرائيل و ميزان زاد و ولد بين 
 .شهروندان فلسطينی و اسرائيلی اين نگرانی ها را جدی تر کرده است

   
 حکومت گره بر باد می زند، امروز عصر دموکراسی خواهی است

   
با . اجازه دهيد که مصاحبه را با بازگشت دوباره به مسائل ايران به پايان ببريم

و  توجه به تجربه ی سال گذشته و فراز و نشيب های طی شده، شما آينده 
 فردای جنبش سبز را چگونه می بينيد؟

 
خود در ايران رسيد، يک عده  متاسفانه وقتی که اين جنبش به اوج لحظه ای 

برخی . خيلی خوش باورانه فکر می کردند که فردا به ايران برخواهند گشت ای 
زبان صدارت و   حتی از.ها حتی از همين جا برای خودشان پست تعيين کردند

می " واحدهای سبز سر کشی"رياست استفاده می کردند و در اينجا و آنجا به 
کردند و بر اين گمان بودند که وقت آن است که مقامشان را در دولت آينده تعيين 

من تصورم اين بوده و هست که اين رژيم از لحاظ تاکتيکی خيلی زرنگ و .کنند
و غير قابل  در عين حال سبع است ولی عملکرد استراتژيکی آن خيلی ابلهانه

به اعتقاد من اين رژيم ، دچار يک ناهمزمانی اساسی سياسی است و . دوام است
جامعه ايران پوست انداخته و قرن . يک ناهمگونی ريشه ای با جامعه ايران دارد

. بيست و يکمی شده، تجدد و کامپيوتر و زندگی خصوصی آزادانه می خواهد
می گويند درآمد نفت را کمی عادالنه تر صرف . زياده طلبی نمی کند ملت ايران 
جامعه توليد کارکنيد، از فساد کم کنيد وافراد را در زندگی خصوصی  کنيد، برای 

به نظر من اين خواسته های اوليه و غير قابل گريز . شان به حال خود بگذاريد
هستند که هم ريشه ی جنبش سبز را در حال حاضر تشکيل داده ند و هم ريشه ی 

جنبشی بودند که انقالب  جنبش آقای خاتمی در اين خواسته ها بود و هم ريشه ی 
جنبش سبز ادامه ی طبيعی و اجتناب ناپذير . را باعث شد 57تاريخی سال 

و قبل از آن در جنبش مشروطه) ميالدی 1979( 1357حرکتی است که سال 
سال است که مردم ايران چند  110االن تقريبا . انجام شد) ميالدی 1905سال (

خواست خيلی ساده دارند؛ می خواهند آزاد و دموکراتيک زندگی کنند و در 
من در ذهن خودم ترديدی ندارم که . سياست داخلی و خارجی شان مستقل باشند

حاال اسمش را آينده ی سبز .آينده ی ايران، يک آينده ی دمکراتيک خواهد بود
بگذاريم يا هر رنگ ديگری، در اين تغييری ايجاد نمی کند که اين آينده، 

ترديدی ندارم که در آينده ی ايران، وجود حکومتی . دمکراتيک خواهد بود
که قابل نقد و کنار گذاشتن با  -برخاسته از رای مردم و مستظهر به رای مردم 

در کوتاه مدت عده ای سعی خواهند  البته . اجتناب ناپذير است -رای مردم باشد
کرد به خاطر منافع اقتصادی و ميلياردها دالری که هر سال به جيب اين آقايان 

ولی به نظر من اينها گره بر باد می . می آيد،در برابر اين خواست مقاومت کنند
دوران ما، عصر دموکراسی خواهی است و دموکراسی،خواست ملت ايران . زنند

است و اين مردم نشان داده ند که توان و استحقاق و بلوغ برخورداری از 
تجربيات مبارزات خود، از يک  اين مردم عالوه بر تمامی . دموکراسی را دارند

ی قدرتمند در خارج هم برخوردارند که می تواند در گذارسريعتر و  پشت جبهه 
همانطور که آلمان غربی به آلمان . کم بها تر آنها به دموکراسی، کمک آنها باشد

شرقی در گذار به دموکراسی کمک کرد،همانطور که يهودی ها در سراسر دنيا 
به اسرائيل کمک می کنند و همانطور که چينی ها در خارج به مردم چين کمک 

می کنند، ايرانيان خارج از کشور ايران هم می توانند نيروی بالقوه مهمی در 
به همين خاطر به آينده بسيار . گذار اجتناب ناپذير ايران به دموکراسی باشند

ولی . يعنی ترديد ندارم که استبداد کنونی قابل دوام نيست. بسيارخوش بين هستم
 -برای اينکه وضع غيرقابل دوام فعلی به آن آينده ی اجتناب ناپذير دموکراتيک 

منجر شود می توان تصور کرد که از دل همين رژيم  -که اسم آن مهم نيست
موجود يک آلترناتيوی پديد بيايد که زمينه و خواسته های اوليه اين گذار را فراهم 

تنها . چنين گذاری صورت خواهد گرفت  اما در اين ترديد ندارم که . و آماده کند
ريشه ای اقتصادی، تنها راه حل فساد عميقی که اين  حل مساله ی  امکان برای 

رژيم ايجاد کرده و جبران اين سرمايه ها ی برباد رفته در دوران احمدی نژاد، 
 تنها راهی که می تواند ميلياردها دالرسرمايه ی الزم برای تجديد ساخت صنعت 

 گروههای بنيادگرا در اسرائيل؛ مانع بزرگ تحقق برنامه های صلح اوباما
  
  

گروههای حامی اسرائيل در آمريکا، آيا دولت  با توجه به نقش و قدرت 
بين اعراب و   سياستهايش در پيشبرد روند صلح  خواهد توانست اوباما 

 اسرائيل را جلو ببرد؟
  

سياست های امريکا مربوط شود،  بيشتر از آن که به  من فکر می کنم اين مساله 
سياسی دراسرائيل و قدرت فائقه ی نيروهای محافظه کار،   تحت تاثير اوضاع

کتاب   دست راستی و بنيادگرايی است که مدعی حاکميت براسرائيلی هستند که
مرزهای مورد نظر آنها خيلی فراتر از . تلقی می کند" اسرائيل" مقدس آن را 

اين گروه در وضعيت فعلی کليد پيروزی آينده آقای . مرزهای فعلی اسرائيل است
همين ها هستند که در شرايط فعلی، .نخست وزير کنونی اسرائيل هستندنتانياهو 

شايد بتوان گفت که اکنون برای . مانع صلح و تحقق سياست دو دولت می شوند
بوجود  اولين بار در ميان جامعه يهوديان آمريکا بر سر اين مساله يک شکاف 

گروه البی يهوديان (  AIPACسياست های   اين شکاف بين موافقان.آمده است 
با ) محافطه کار امريکايی که کماکان اکثريت جامعه ی يهودی را شامل می شوند

اين . که موافق يک سياست صلح آميزتر در اسرائيل هستند اقليت مهمی است 
متحد شده اند و دارند  J Street projectعده، يهوديان آمريکايی هستند که در 
حدس من اين است که مشکل اصلی در   .سعی می کنند تا يک آلترناتيوايجاد کنند

که مشکل  –راه پيشبرد سياستهای امريکا در تحقق صلح بين اعراب و اسرائيل 
را بايد در اسرائيل و در چيرگی گروههای دست راستی  –بزرگی هم هست 

 .اسرائيلی جستجو کرد
البته اگر بخواهيم از لحاظ تاريخی به قضيه نگاه کنيم بايد به اين نکته نيز توجه  

که يکی از داليل مهمی که امروز دست راستی ها در موقعيت فعلی  داشته باشيم 
در اسرائيل قرار گرفته اند، بی کفايتی، فساد و ناتوانی رهبری فلسطينی ها در 

درآن زمان ميلياردها دالر پول در اختيار فلسطينی . بود پيمان اسلودوران بعد از 
در غزه نبود و  حماسها قرار گرفت و اين مربوط به زمانی است که هنوز 

اگر آن پول ها حيف و ميل نمی شد، اگر اختالفات درون فلسطينی .قدرتی نداشت
نمی بود و  ياسرعرفاتها کنارگذاشته می شد و اگر حسابهای خصوصی آقای 

االن من و شما می   يک آلترناتيو جدی غيرفاسدی در آنجا بوجود می آمد، شايد
فقدان يک  به نظر من .توانستيم از وجود دو دولت مستقل در آنجا صحبت کنيم

سياست  محافظه کارها داد تا   آلترناتيو جدی درآن سرزمين، فرصت تازه ای به
هم امکان  حماسهمين واقعيت به گروههای چون . فعلی اشان رابه پيش ببرند

تعداد . نکته ی قابل ذکر،آمار عجيبی است که در اين زمينه وجود دارد. رشد داد
شگفت آوری از اسرائيلی هايی که تا چند سال پيش به حقانيت و عقالنيت ايجاد 

دو دولت مستقل در کنار هم باور داشتند،از آن روی برگردانده و تعدادشان رو به 
شايد االن تعداد موافقان و مخالفان سياست دو دولت، برابر . کاهش گذاشته است

معقول  يعنی نيمی از جامعه ی اسرائيل شک دارند که آيا چنين سياستی .شده باشد
 .و ميسر باشد

  
  

تازه ترين تحليلی که در اين زمينه شنيدم، متعلق به يکی از متفکران جوان 
برای کتاب جديد خود، سفری مطالعاتی به اسرائيل  ايرانی است که به تازگی 

چندان  بنا به اين تحليل، خود يهودی ها هم به آينده ی اسرائيل . داشته است
او می گويد برخی اسرائيلی ها حتی اقدام به خريد خانه نمی . خوش بين نيستند

ده سال بعد به خاطر تفوق تعداد جمعيت  کنند زيرا از اين بيم دارند که شايد 
ديگر دولتی يهودی به معنای امروز آن سرکار  فلسطينی ها بر يهودی ها، 

 . نباشد
  

عده .بله،چند سالی است که عده ای در داخل اسرائيل اين مساله را مطرح می کنند
نگرانی را  ای از متفکران خيلی محافظه کار و دست راستی هم مدتهاست که اين 

وزير امور خارجه ی دولت فعلی اسرائيل هم که از محافظه  . مطرح می کنند
. کاران است از جمله کسانی است که اين نگرانی را به طور جدی دنبال می کند
اين عده سالهاست روی اين تحليل و خط کار می کنند که ترکيب فعلی جمعيت، 

ترکيب دولت اسرائيل را به زودی عوض خواهد کرد و اکثريتی غير يهودی در 
به همين دليل نيز هزاران پيشنهاد و طرح برای جبران . آنجا بوجود خواهد آمد

اين مساله ارائه کرده اند که اخراج بعضی از فلسطينی ها و اجباری کردن 
امتحان وفاداری شان به دولت اسرائيل و تقويت روند مهاجرت يهودی ها 

 همه ی اينها دقيقا دغدغه . ازاقصی نقاط دنيا به اسرائيل از جمله ی آنهاست
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ها را  باره اسالم، امام، انقالب، نظام يا قانون اساسی جمهوری اسالمی که قبال آن
او تنها يک جا از اسالم يا . آورد داد سخنی به ميان نمی به جنبش سبز تعميم می
قرار بود قرائتی «ها که  کند آن هم برای ابراز اين افسوس قانون اساسی ياد می

رحمانی از اسالم را که سايه ی مهربانی و تحمل را در کشور باز کند داشته 
چشم اندازی برای آزادی مطبوعات و رسانه ها آنچنان که در «، و يا »باشيم

در اين گفتار، آقای موسوی بيش از هر زمان . »بينم قانون اساسی آمده است نمی
 .ديگر به يک گفتمان دموکراتيک نزديک شده است

در عين حال، تالش آقای موسوی برای گردآوردن همه مردم زير جنبش سبز از 
ديد بسياری به رفتار پوپوليستی آقای خمينی در دوران انقالب و به خصوص 

 »وحدت کلمه«آقای خمينی از . پيش از رسيدن به قدرت در پاريس شبيه است
. تعبير شد »همه با من«شعاری که در عمل به  - »همه با هم«گفت و از  سخن می

هايی که قرار بود آزاد باشند،  رفتار آقای خمينی پس از احراز قدرت با کمونيست
کردند و  با مّليونی که رهبری او را پذيرفتند، با مجاهدينی که او را پدر خطاب می

ها زن و مرد مسلمان و نامسلمان و فارس و غير فارس که به او به  با ميليون
عنوان يک رهبر مذهبی اعتماد کردند و بعد مغضوب او قرار گرفتند و يا حقوق 

با . هايشان پايمال شد هنوز در خاطره جمعی و فردی ايرانيان زنده است و آزادی
اين سابقه ذهنی، ايرانيان حق دارند در گفتار کسانی که در صحنه سياسی ايران 

 .برند ترديد کنند و صداقت آنان را زير سؤال ببرند ادبياتی مشابه به کار می
جنبش سبز با نامزدی آقای موسوی در جريان انتخابات رياست جمهوری سال 

. گذشته شکل گرفت و به اين ترتيب بيش از هر کس ديگر به نام او ثبت شده است
ولی در تحوالت بعدی، جنبش از طيف طرفداران آقای موسوی و حتا کسانی که 

رأی داده بودند ) و آقای کروبی، نامزد ديگر انتخابات(به صورت تاکتيکی به او 
. فراتر رفت و به يک حرکت وسيع اجتماعی برای آزادی و دموکراسی تبديل شد

مقاومت آقايان کروبی و موسوی در برابر سرکوبی که جناح حاکم بالفاصله پس 
 –از انتخابات به راه انداخت عمال آنان را در کانون اين جنبش قرار داده است 

ولی . مقاومتی که همواره مورد تحسين قاطبه فعاالن جنبش سبز بوده است
تأکيدات گذشته اين آقايان بر اسالم و نظام جمهوری اسالمی، قانون اساسی اين 

نظام، دنباله روی از خط امام و بازگشت به دهه اول انقالب، آنان را از نمايندگی 
 .بخش بزرگی از جنبش سبز باز داشته است

های گذشته ما شاهد آن هستيم که آقای موسوی به  در عين حال، در طول ماه
تدريج از تأکيد بر معتقدات شخصی خود و تعميم آن به جنبش سبز کاسته و تنوع 

پذيرش اين تنوع و تأکيد . عقيدتی و سياسی اين جنبش را به رسميت شناخته است
های مشترک نيروهای فعال در جنبش سبز يک شرط الزم برای  بر خواست

جنبش سبز يک خواست محوری . احراز مقام رهبری اين جنبش است
انتخابات آزاد رقابتی غير «دموکراتيک دارد که به تعبير آقای موسوی در 

اين يک خواست دموکراتيک و مشترک همه . شود خالصه می »گزينشی
های سياسی،  نيروهای شرکت کننده در جنبش است و فرای اعتقادات و گرايش

تواند  رهبری جنبش نيز تنها می. گيرد مذهبی يا ايدئولوژيک اين نيروها قرار می
های متنوع آنان  بر خواست مشترک اين نيروها و مستقل از اعتقادات و گرايش

های خود از تعميم  و اين يعنی که در عين حفظ اعتقادات و گرايش -تأکيد بورزد 
 .ها به جنبش احتراز کند آن

همان طور که در باال گفته شد، آقای موسوی در اظهارات اخير خود بيش از هر 
زمان ديگر به تنوع جنبش سبز صريحًا و به خصوصيت دموکراتيک آن تلويحًا 

خواهان  در عين حال، اشاره شد که هنوز بخشی از دموکراسی. اذعان کرده است
آقای خمينی در  »خدعه«به سابقه ) به شمول نيروهايی در درون جنبش سبز(

گيرند و يا پيروی از او  جريان انقالب، به کسانی که ادبيات مشابهی را به کار می
آقای موسوی . کنند اند به ديده ترديد و بدگمانی نگاه می را سرمشق خود قرار داده

او در اين مورد گفتار خود . سعی دارد اعتماد همه فعاالن جنبش سبز را کسب کند
ولی اين مقدار در فضای سياسی متأثر از تجربه تلخ . را به تدريج تغيير داده است

آهنگ کند  او الزم است اين گفتار را با کردار مناسب نيز هم. خمينی کافی نيست
 .تا بتواند اعتماد بيشتری ايجاد کند

يکی از اين  -نه فقط در گفتار و بلکه در کردار  -شکستن مرز خودی و ناخودی 
آقای دکتر ملکی که اخيرا پس از يک بازداشت سرکوبگرانه ديگر . موارد است

از زندان بيرون آمده بود اشاره کرد که رهبران جنبش حتا در ديدار با زندانيان و 
از اين . اند های آنان و قربانيان ديگر به نوعی اين مرز را حفظ کرده خانواده

نيز برای ) ها مثال الييک(ها  گذشته، آيا آقای موسوی مشاورانی از طيف ناخودی
مان  همه ی اقشار مّلت«خود برگزيده است؟ و يا اگر ايشان در توضيح اين که 

توان  کند می ياد می »اصولگراها«دوست داريم برای مثال از دوست داشتن  »را
تصور کرد که با همين لحن از دوست داشتن چپ غير مذهبی، سلطنت طلبان يا 

 »مان همه ی اقشار مّلت«بهائيان نيز ياد کند؟ مگر نه اين که همه اينان در تعبير 
 !گنجند؟ می »فرهنگ و اعتقادات رنگارنگ«با 

نفت ايران را جذب کند، تنها راهی که می تواند سالی يک ميليون کار ايجاد کند تا 
هزار نيروی کار جديد به بازار باشد، تنها  900يا  800 ساالنه  پاسخگوی ورود 

راهی که می تواند صدها هزار ايرانی موفق و قابل را به ايران برگرداند، گذار 
اين آقايان برای خوب جلوه دادن شرايط اقتصادی،تعريف . به دموکراسی است

بيکاری را تغيير داده اند و از کسی که دو ساعت در دو هفته کار کرده نيز به 
مسائل جامعه را با اين دوز و کلک ها نمی توان حل . عنوان شاغل ياد می کنند

من فکر می کنم که با سياستهای ابلهانه ای که اين آقايان پيش گرفته اند، . کرد
يک تورم شديد همزمان با يک رکود شديد اقتصادی برای ايران اجتناب ناپذير 

در آن صورت حدس من اين است که نيروی کارگری جامعه ، . خواهد بود
اتحاديه ها و شهرنشين هايی که تابه حال به طور گهگاهی در جنبش سبز شرکت 

داشتند، به طور جدی تری به آن خواهند پيوست ودر آن موقع، مساله ی رژيم 
 .حتی خيلی عميق تر ازامروز خواهد شد

 
به عنوان يک ابزار  جرسبه عنوان سوال آخر می خواهم نظرتان را درباره ی 

 ارزيابی شما از نقاط ضعف و قوت آن چيست؟. ارتباطی تازه و جوان بپرسم
  

تصور من اين است که جای يک کانونی که بتواند تمام طيف گسترده نيروهای 
دموکراسی خواه ايران را جذب و نظراتشان را در چارچوب يک سری ضوابط 

کانونی نداشته ايم که در آن افراد بتوانند . اخالقی منتشر کند خالی بوده است
اظهار نظر آزادانه داشته باشند اما از حق تهمت و افترا و هتاکی برخوردار 

نه  -تا به حال سايتی که با داخل در تماس باشد، بتواند واقعيات جامعه را . نباشند
را منعکس کند، اخبار دقيق و پشت پرده را بازتاب دهد و   -و اميدها   شايعات

آنقدر ارتباطاتش گسترده باشد که مسائل و جزئيات سياست ايران و وضعيت بين 
المللی را بداند و ترکيبی ازهمه اينها باشد و در عين حال قابل وثوق هم باشد 

يک چنين نهادی باشد و اميد من   بتواند جرس به گمان من چه بسا که . نداشتيم 
سايت ديگری پيدا خواهد   اين جای خالی را پر نکند، جرساگر .هم جز اين نيست

من فکر می کنم بلوغ سياسی جامعه ايران در داخل .شد و اين کار را خواهد کرد
را سخت حس   و خارج به حدی است که نياز به وجود چنين کانون مجازی ای

بتواند اين جای خالی  جرسزمان آن فرا رسيده و اميد من اين است که . می کند 
 . را پر کند

 

 آقاي موسوي و رهبري جنبش سبز 
  دکترحسين باقرزاده

 
ايشان . آقای موسوی يک بار ديگر بر فراگير بودن جنبش سبز تأکيد کرده است

ی هفتاد  راه سبز را طوری بايد تعريف و معرفی کنيم که همه«گفته است که 
و سپس در تأکيد آن . »مليون جمعيت کشور حتی مخالفان ما را در بر بگيرد

ايران يعنی بيش از هفتاد ميليون شهروند آزاد و با فرهنگ و «اضافه کرده است 
ما اصولگراها را دوست . ترسيم ما از اين کثرت و تنوع نمی. اعتقادات رنگارنگ

. و همه ی فرهنگ های موجود را. داريم همانطور که همه ی اقشار مّلت مان را
 ».و همه ی قوميت ها و همه ی زبان ها را دوست داريم

اين . سخنان آقای موسوی، بخشی بيان واقعيت است و بخشی ديگر اعالم موضع
گيرد  های سياسی و عقيدتی را در بر می که جنبش سبز طيف وسيعی از گرايش

البته آقای موسوی معتقد است که اين جنبش، . دان است يک واقعيت ملموس و همه
جمعيت ... ی  همه«توان چنان تعريف کرد که  ، را می»راه سبز«يا به گفته ايشان 

رود و بيشتر شعار  اين سخن از بيان واقعيت فرا می. گيرد را در بر  »کشور
عالوه بر اين، آقای . آورد آيت اهللا خمينی را به خاطر می »همه با هم«معروف 

گذارد و  موسوی بر واقعيت تنوع فرهنگی و اعتقادی مردم ايران انگشت می
را دوست دارد و به عنوان نمونه از دوست  »ی اقشار ملت همه«کند که  اعالم می

و ... همه ی فرهنگ های موجود ... همه ی اقشار ملت ... اصولگراها «داشتن 
 .کند ياد می »همه ی قوميت ها و همه ی زبان ها

صرف نظر از زبان و ادبياتی که آقای موسوی به کار گرفته است به سادگی 
توان ديد که او بيش از هر زمان ديگر واقعيت حضور نيروهای مختلف در  می

جنبش سبز را پذيرفته است و سعی دارد که اين جنبش را در کليت آن مخاطب 
تأکيد او بر تنوع آرا و عقايد در درون جنبش سبز نشان دهنده آن . خود قرار دهد

است که او به حضور دگرانديشان در درون جنبش سبز اذعان دارد و آن را يک 
کند و خواهان پذيرش حضور  خود ياد می »مخالفان«او حتا از . داند دست نمی

در اين گفتار که در ديدار با کميته دانشجويی سازمان . آنان در جنبش سبز است
 مجاهدين انقالب اسالمی صورت گرفته است او ديگر از مبانی عقيدتی خود در 

   

http://barayehvatan.blogspot.com/2010/04/blog-post_21.html�
http://barayehvatan.blogspot.com/2010/04/blog-post_21.html�
http://barayehvatan.blogspot.com/2010/04/blog-post_21.html�
http://barayehvatan.blogspot.com/2010/04/blog-post_21.html�
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 1389ارديبهشت ماه    1

 89فروردين 
اعالم روزه سياسي زندانيان سياسي در زندان اوين از ابتداي 

 ارديبهشت
 
 

جمعی از زندانيان سياسی محبوس در زندان اوين با انتشار  :ندای سبز آزادی
مذهبی  -بيانيه ای اعالم کردند از ابتدای ارديبهشت ماه دست به روزه سياسی 

 .خواهند زد
براساس اين بيانيه که نسخه ای از آن در اختيار ندای سبز آزادی قرار گرفته 

است، اين زندانيان تا رسيدن به خواسته هايشان به اين عمل دينی سياسی تا 
 .سالروز انتخابات رياست جمهوری ادامه خواهند داد

 :متن کامل اين بيانيه به شرح زير است
 بنام خداوند جان و خرد

 خرم آن روزآزين منزل ويران بروم راحت جان طلبم از پي جانان بروم
 دلم از وحشت زندان سكندر بگرفت رخت بربندم و تا ملك سليمان بروم

 : ملت بزرگوار ايران
بهتر از هر آسي ميدانيد آه هزاران تن از فرزندان شما آه در جريان انتخابات 

از نامزدهاي اصالح طلبان حمايت آرده و به جنبش سبز تعلق خاطر  88خرداد 
خرداد به بهانه هاي واهي و اتهامهايي آه اغلب وجاهت  22داشته اند از فرداي 

قانوني نداشته و ندارند ، در تقابل آشكار با مفاد و اصول قانون اساسي و قوانين 
از محل  -حتي در نيمه هاي شب –موضوعه آشور از جمله حقوق شهروندي 

آار و سكونت خود به بازداشتگاه ها و زندانهاي شناخته شده و ناشناس انتقال 
بسياري از آنان پس از نگهداري بلند مدت در شرايط ويژه و بازجويي . يافتند 

هاي تحت فشار جسمي و روحي و رواني در دادگاههاي فرمايشي محاآمه شده 
 . وبه حبس هاي طويل المدت يا غير عادالنه محكوم شده اند

در اين ميان بسياري با گذشت قريب يكسال بدون محاآمه و حتي تمديد قرار 
 2، بند 240،  209بازداشت ، در وضعيت مبهم وبالتكليف ، در بازداشتگاههاي 

زندان اوين نگهداري شده و مي شوند و از بسياري از حقوق  350الف و بند 
 . قانوني ، اسالمي و انساني خود محروم بوده و هستند

 : ملت بزرگوار ايران
آگاه باشيد ما سبز انديشان محبوس در زندان اوين ، در اعتراض به اين رفتارهاي 

غير قانوني ، غير شرعي و غير انساني حاآميت در جريان دستگيري ها ، 
بازداشتها و محاآمه ها و اآنون نگهداري فرزندانتان در وضعيت معيشتي ، 

بهداشتي ، رفاهي و تفريحي آه گاه بسيار نازلتر از وضعيت مشابه براي 
است از ابتداي ارديبهشت ماه ... محكومان عادي و حتي جنايتكاران ، قاچاقچيان و

روزه سياسي و شرعي خود را بصورت گسترده و زمان بندي شده آغاز  1389
خواهيم آردو در صورت عدم رسيدگي به مطالبات خود و در خواست هاي زير 

 . اقدامهاي خويش را در خرداد ماه بسط و گسترش خواهيم داد
 – پنج شنبه ها –روزه هاي سياسي و مذهبي ابتدا به صورت يك روز در هفته 

 – دوشنبه ها و پنج شنبه ها –خواهد بود و پس از دو هفته به دوروز در هفته 
به  –تا سالروز انتخابات رياست جمهوري  –افزايش خواهد يافت و در خرداد ماه 

 . صورت فزاينده اي از نظر آمي و آيفي شدت خواهد يافت
 .در خواست هاي قانوني ما سبز انديشان محبوس در اوين به شرح زير است

لغو و تقليل احكام صادره عليه زندانيان سياسي ، امنيتي و مطبوعاتي در  -1
 :88دادگاههاي فرمايشي پس از خرداد 

آزادي فوري آليه بازداشت شدگان تا زمان برگزاري دادگاه ها ، با قيد وثيقه و  -2
 :آفالت

 : قانون اساسي در آليه محاآم 168رعايت اصل  -3
رسيدگي به روند غير قانوني و غير عادالنه بازجويي ها ، دادرسي ها و  -4

 :مجازات متخلفان در تمامي سطوح
بهبود وضعيت غذايي ، بهداشتي ، رفاهي و تفريحي آليه زندانيان و بازداشت  -5

 شدگان

آقای موسوی در گفتار بسياری از مرزهای خودی و ناخودی را شکسته، و 
های خاص  تر از يک گرايش يا گرايش پذيرفته است که جنبش سبز بسيار وسيع

او پذيرفته است که وجه مشترک اين جنبش . سياسی، ايدئولوژيک يا مذهبی است
است و نه الزاما اسالم، خط امام،  »انتخابات آزاد رقابتی غير گزينشی«خواست 

يعنی که جنبش سبز يک جنبش . نظام يا قانون اساسی جمهوری اسالمی
های سياسی نيروهای  جنبشی فرای عقايد مذهبی و آرمان -دموکراتيک است 
ولی تنها با شناخت و اذعان به اين واقعيت در کردار است . شرکت کننده در آن

توان اعتماد نيروهای متنوع فعال در جنبش سبز را به دست آورد و يک  که می
تواند به گفته  و تنها چنين رهبری است که می. رهبری متناسب با آن را شکل داد

 »تبيين شعارهای درست و منطبق با خواسته های به حق مردم«آقای موسوی به 
و سپس بر سر تحقق آن «کند  »شعارها را با دقت و درست انتخاب«بپردازد، 

 . بايستد »ها
 
 

 به پيشواز اول ماه مي 
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 هنر

 به پيشواز اول ماه می 
  !منصور اسانلو، زندانی موفق

 هادی خرسندی 
  

 
 
 )به خسرو باقرپور که اين سروده را از تشويق او دارم(

 
 منصور اسانلو –گرديده فرشته خجل از منزلت او 

 منصور اسانلو -تف کرده ز سلول به شمشير و ترازو 
 

 در قاب جهالت –بينائی او رنجه ز تصوير عدالت 
 منصور اسانلو -بويائی او خسته از آن مسلک بدبو 

 
 در کار گزندش –سلول به سلول کشانند به بندش 

 منصور اسانلو -خنديده نياورده خمی نيز به ابرو 
 

 !جرميست چه سنگين –ست به اقرار دروغين  لب باز نکرده
 منصور اسانلو -وندر طلب حق ننشسته ز تکاپو 

 
 باک با جرأت و بی –فرياد برآورده ز خونخواری ضحاک 

 منصور اسانلو -ی آهنگر رزمنده و حقجو  اين کاوه
 

 جانش نگران است –ی کارگران است  او طالب حق همه
 منصور اسانلو -وز بهر همه رنجبران گشته سخنگو 

 
 !در بند و موفق –شد مظهر آزادگی و خواستن حق 
 منصور اسانلو -با قدرت ادراک نه با قوت بازو 

 
 هورا به مرامش –منصور اسانلو چه جهانی شده نامش 

 منصور اسانلو -لرزيده ز نامش تن ديکتاتور ترسو 
 

 زندانی نامی –يادش به همه حال گراميست گرامی 
 منصور اسانلو -حقش بود اين نام خوش و شهرت نيکو 

 
 تا بعد سحرگاه –خسرو تو بيا تا که شب اول می ماه 

 منصور اسانلو -نوشيم می و ياد کنيم از شرف او 
 

 حميده خيرآبادي به خاك سپرده شد 
 بازيگر قديمی سينما و تاتر دوشنبه شب درگذشت ) نادره(حميد خيرآبادی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
بازيگر قديمی سينما، تئاتر و تلويزيون که ) نادره(حميده خيرآبادی : اخبار روز

سالگی درگذشت، صبح امروز در  ٨۶فروردين ماه در سن  ٣٠دوشنبه شب 
 .بهشت زهرا به خاک سپرده شد

به گزارش خبرنگار فرهنگی ايرنا، پيکر حميده خيرآبادی در سکوت خبری در 
 .مقبره خانوادگی در بهشت زهرا به خاک سپرده شد

آغاز کرد و  ١٣٢۶بدنيا آمد و فعاليت تئاتر را در سال  ١٣٠٣خيرآبادی در سال 
 .قدم به عالم سينما گذاشت" پرست ميهن"با بازی در فيلم  ١٣٣٢در سال 

از جمله مجموعه های تلويزيونی " همه فرزندان من"، "خانه سبز"، "پدرساالر"
 .هستند اين هنرمند در آنها ايفای نقش داشته است

وی از جمله بازيگران پرکار سينمايی ايران بود و در آثار سينمايی کارگردانان 
بزرگ از جمله داريوش مهرجويی، مسعود کيميايی، تهمينه ميالنی، علی حاتمی، 

 .اکبر خواجويی بازی کرده است
ها  بچه"، "ونهم شب بيست"، "مادر"، "ريحانه"، "خانه ابری"، "ها نشين اجاره"

کاله قرمزی و پسر "، "مريم و ميتيل"، "روند برها به بهشت نمی جيب"، "طالق
از جمله آثار " بازيگر"، "روزی که خواستگار آمد"، "روز واقعه"، "خاله

 .سينمايی هستند که حميد خير آبادی در ْآن حضور داشته است
 
 

 نام فروغ فرخزاد از كتاب شاعران ايران و جهان حذف شد
 
 
 
 
 
 

به دليل اينکه ما يک ديپلماسی        :  اميدی دبير همايش شاعران ايران و جهان گفت          
از کتاب شعر      “  فروغ فرخزاد  ”فرهنگی و يک ديپلماسی دولتی داريم، نام                    

 .شاعران ايران و جهان حذف شد
دبير همايش شاعران ايران و جهان در پاسخ به پرسشی درباره حذف نام                :  آفتاب

ما يک ديپلماسی    :  از کتاب شعر شاعران ايران و جهان گفت            “  فروغ فرخزاد “
گرچه “  فروغ فرخزاد ”فرهنگی داريم و يک ديپلماسی دولتی، به همين دليل نام              

 .در ميان مخاطبان شعر شناخته شده اما به داليل مختلفی در اين کتاب نيامده است
اين کتاب که نخستين کتاب شاعران ايران و                :  اميدی در نشستی خبری افزود        

جهان است پس از مطالعه و تحقيق های الزم نوشته شده و نظر کارشناسان شعر                
 .و مقررات کشور در خصوص آن لحاظ شده است

های متبوع آن        حتی نام شاعران خارجی با هماهنگی دولت              :  وی اضافه کرد    
 .کشورها در اين کتاب آمده و کشور ما هم بر همين روال عمل کرده است

کتاب شاعران ايران و جهان همزمان با نخستين همايش شاعران در تهران،                          
 .اصفهان و شيراز منتشر شد
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 ناله، درد می کنم
 ديروز قرارِ  بيقراری من 

 روزِ  تيربارانِ  من 
 سرفراز ايستادم

 سرود آزادگی خواندم
 معشوقِ  من، فرمانِ  آتش داد

 سوخت، تن، تن، تن 
 افتاد، دم، دم، دم

 ياسها در فرود من غلتيدند، نسترنها گريستند
 و پرنده، آوازه خوانِ  من

 در گناهِ  تکرار من
 !بيچاره بی سزا نماند

 قهر معشوق به پر او هم نشست
 حاال در تجّسمِ  يک الاليی برای اين نيمه شب

 برای کفشدوزها، گلبرگها 
 اين قورباغه ها در زيرِ  گلدان
 برای رعشه ی تشنگی زنبق ها

 برای نفسهای بريده در امتداد اين خطها
 برای دو پيکر بی سر ميان باغچه

 لب روی لبم بگذار
 بگذار تو را ببوسم 

 مرد بر تو هم سالم: بگويم
 سالمتی، نوش، برو باال

 يادت باشد رويت که افتادم 
 " حاال"نگويی 

 !حاال بخواب، فردا شعر دلبر را در گوشه ای بخوان
 "زنده بودم که به گورم کردی" بخوان که نوشت 

 ...هنوز زنده بودم که 
 شهال بهاردوست

 
 پشت در ايستاده ام بی کليد
 کليد خانه دست کيست؟
 ميان قاب نبوده چشم من

 اشِک امشب برای چيست؟
 دگمه های پيراهنم يکی يکی
 !هی باز، هی بسته می شوند

 دلبر پا برهنه دور باغ می دود
 واژه از گلها چيده

 دور عکست جفت جفت
 .چقدر بوسه می کارد

 
 گمانم پرده بايد رویِ  ديوار کشيد

 ميانِ  اتاق، ميان دفترت با نقطه چين 
 !گاه که از حوصله ها سر می روم

 تاريکی چه شورانگيز با دامنم چرخ می زند
 خيالهای من چه آشفته هی جان می دهند
 هی سطر به سطر از خواب ياسها پريده

 تا دشت نسترنها پر کشيده 
 با يک تلنگر، مثل من، زنده به گور می شوند

 هورااااااااااا 
 !شجاعتيست آقا

 !ننگ بر وقاحت خانم
 اين وقيحترين دلبرِ  سرزمين شما

 !برای اعدام با چشم باز سوی آتش می رود
 !نام من شهالست 

 !بر من حرام باد نام شما
 من در تاريخ، تکرار خود را مکّرر، ورق به ورق، خوانده ام

 هر از گاه خطی نوشته تا تاريخ هم بداند که من بوده ام
 

 گاه چشم بسته خام، خام 
 حرفهای عاشقانه روی ديوار نوشته ام

 سرخ، کبود شده خِط من 
 ديوانه ی ديوانی پاره، پاره 

 بودم تا که هستم
 نخوانده کسی، ناخوانده می مانم

 حرفهايم مدام با هوا، هوا سرش به هواست
 چرخ دور شاخه ها، شاخه ها هميشه شاخ می شوند



28 

 1389ارديبهشت ماه    1

 عشق آمد 
 ناصر فريمنی 

   
  »ای بی خبر از سوختن و سوختنی«
  »عشق آمدنی بود نه آموختنی«

 سنائی غزنوی 
 
 

 تا که دلبسته آن دختر قناد شدم 
 خسروی بودم و زين واقعه فرهاد شدم 

 
 عهد بستم نکنم تا دم آخر ترکش 

 تا به شيرينی اين مائده معتاد شدم 
 

 بوسه دلچسب و سخن تازه و صورت زيبا 
 گنگ غم بودم اگر، شادی فرياد شدم 

 
 روز نوروز که با آمدنش بودم شاد 

 شادتر زان گل و نامه که فرستاد شدم 
 

 ترس همسايه و برف و سفر و راه دراز 
 حکمتی بود که من همسفر باد شدم 

 
 اوست آيا که مرا کرده گرفتار چنين؟ 
 يا منم آنکه در اين دامنه صياد شدم؟ 

 
 درس عشقی که به من داد نگارم، به وفا 

 امتحان دادم و از حاصل آن شاد شدم 
 

  »عشق آمدنی بود نه آموختنی«بله 
 ! آمد و من پی تکميل، به استاد شدم

 ناهيد سرشگی
 موش ها

 
 
 

 محرم نامحرم نمی شناسند بابا
 زير ميز

 هميشه يک نفر با بی سيم
 از انگشت های     پا يم    گرفته 

 !مخفی ست در گلويم/ ميکروفون
 ضبط می کنند

 ضبط می کنند  زندگی ام را
… 

 متاسفم بابا
 بی پرده نمی شود حرف زد

 بايد انگشت اشاره ام
 …گوشه ی لپم             
 پشت در

 نامحرمی نشسته     
 فرزندانم در خطرند

 !تازه 
 در مياورند شلوار مردم را   

 و سر ته
 با دست های بسته پشت سر

 آويزان                          
 به همان زبان پدر بابايی ام حرف بزن

شايد فراموش کرده باشد اين گوش جوان که گوش خوابانده به اين 
 گوشی

 
 

 ن ا ه ي د   س ر ش گی 
 کمدی الهی

    ميان پرده اين
 الهی نيست  کمدی               

 !نزن دست به تفسير
 گزارش بی

 نفره در اجتماعی تک
    ها را پرده 

 !کنار بکش           
   های سرخ ـ پرده

 ی سن ـ  اند گوشه آب رفته                
 ست  نور، کفن سرد اين بازی

    زنند کف می
    ها انبوه صندلی           
    پاره/ ها بليط          

 وصله شده/ رؤياها               
 !ببين آن جا 

    کند خدا خودش را پنهان می
  آخر نمايش                      


