
 
دمکراسی و آزادی زمانی به ثمر می رسد که   فضای 

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

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

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

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

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

 : مقاالت و مصاحبه ها در اين شماره 

 :سروده ها 
 نزار قباني ) القارعه الفنجان(فال قهوه 

 خسرو باقرپور: مترجم
 شهال بهاردوست،  حسين شرنگ

 

 !خورند وقتي منتقدين ادبيات رودست مي
 ناصر غياثي

 ! شريعتمداري در دادگاه به بسياري از فعاالن جنبش زنان افتراي ناموسي زد

 سازمان حقوق بشري برزيل در  200فعاليت 
  «آزادي براي ايران«نهضت 

 تظاهرات در كابل عليه حكومت ايران 
سخنراني فاخته زماني فعال حقوق بشر 

 آذربايجاني در لندن 
 نامه اي از شيرين علم هولي، زنداني 

  من گروگانم: محكوم به اعدام 
افزايش قاچاق دختران ايراني در استان هاي 

  مرزي
معلمان زنداني همچنان ممنوع المالقات 

چه طور است : در گفتگو با فائزه هاشمی
که زن می تواند وکيل و وزير باشد اما در 

 خانواده صغير است و جنس دوم
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 گسترش يا محدوديت دايره مجرمّيت
مقاله ای در باب سالگرد وقايع بعد از 

 انتخابات دهم  مهرداد نصرتی 
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 سی امين سالگرد بستن دانشگاه ها 
 گفتگو با مجله ی آرش 

 مهدی فتاپور
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 وگو با محمد علی عمويی گفت
استاد دانشگاه تا کارگر، نيروهای جنبش 

 سبز    مريم محمدی
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گفتمان های مسلط نظام جهانی و وظيفه 
 14 يونس پارسا بنابنيروهای چپ 

 پرسشی از سوی يک توريست آکادميک 
 17 مهرانگيز کار 

دادگستری ايران قادر به : شيرين عبادی
 18 اجرای عدالت نيست 

تندروی هم باعث ريزش : محمود عنايت
 19 نيرو می شود و هم افزايش سرکوب

 با سپاس از همکاری سايت اخبار روز

http://www.akhbar-rooz.com 

 فشاربراي اعتراف گيري از شيرين علم هولي و زينب جالليان

 ها به فرمانِ حذف  قتل واژه
اعتراض نسبت به ): اكثريت(فدائيان خلق ايران 

 جويان ايراني  بدرفتاري دولت تركيه با پناه
نامه اي به فرزاد كمانگر و تمام كمانگرهاي 

 گمنام 
در پايتخت ”  پليس نامحسوس انتظامي“ فعاليت 

 آغاز شد

: احمدي نژاد در مصاحبه با تيويورك تايمز
 !!باالترين حد آزادي در ايران است

حيف است كه : محمد جواد الريجاني
 !!نژاد فقط دو دوره رئيس جمهور است  احمدي
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 خبرها 

 تظاهرات در كابل عليه حكومت ايران 
 
 
 
 

 
 : بی بی سی

صدها نفر در کابل در برابر سفارت ايران دست به تظاهرات اعتراضی زده و 
 .عليه اقدامات دولت ايران شعار داده اند

برای دومين بار در يک هفته اخير، ) مه ۶(ارديبهشت  -ثور  ١۶روز پنجشنبه، 
گروهی از شهروندان افغانستان با اجتماع در برابر سفارت ايران در کابل آنچه 
را که بدرفتاری حکومت ايران با پناهجويان افغان در آن کشور می دانند مورد 

 .انتقاد قرار داده اند
تظاهرکنندگان شعارهای تندی عليه ايران سر دادند و از مقامات دولتی ايران 

 .پناهجويان افغان را متوقف کنند" اعدام"خواستند تا 
هفته گذشته نيز گروهی از شهروندان افغانستان با برپايی تظاهراتی در برابر 
 .سفارت ايران در کابل، به دادن شعارهايی عليه دولت ايران مبادرت کرده بودند
تظاهرکنندگان در روز پنجشنبه که شمار قابل توجهی زن نيز در ميان آنان ديده 

را محکوم " استبداد، چه در کابل، چه در تهران"می شدند، در شعارهای خود 
 .کردند

در اين تظاهرات، تصاوير مقامات ايرانی به آتش کشيده شد و در چند مورد، بين 
تظاهرکنندگان و ماموران انتظامی اطراف سفارت درگيری های مختصری 

 .روی داد
اعتراض در افغانستان عليه دولت ايران پس از آن آغاز شد که گزارش هايی در 

 .مورد اعدام شماری از پناهجويان افغان در ايران انتشار يافت
هنوز دولت ايران در مورد اين اعدام ها اظهار نظری نکرده، اما دولت 

افغانستان گفته است که که شش نفر از پناهجويان افغان اخيرا در ايران اعدام 
 .شده اند

در همانحال، برخی از اعضای مجلس نمايندگان افغانستان آمار اعدام شدگان 
 .افغان در ايران را به مراتب بيشتر از اين خوانده اند

سفارت افغانستان در تهران مشخص نکرده است که آيا در مورد بازداشت، 
تشکيل پرونده، محاکمه و مجازات شهروندان آن کشور در ايران اطالعاتی 

دريافت می کرده و آيا امکان ارائه خدمات کنسولی به متهمان، از جمله اعزام 
 .نماينده به جلسات محاکمه را داشته است يا نه

پس از تظاهرات هفته پيش در کابل، وزارت امور خارجه ايران با احضار 
عليه " تحرکات مشکوک"کاردار سفارت افغانستان در تهران، نسبت به آنچه که 

 .ايران در افغانستان می خواند رسما اعتراض کرد
به گزارش وزارت خارجه ايران، مديرکل آسيای غربی اين وزارتخانه در 

مالقات با کاردار سفارت افغانستان، تحرکات اخير عليه ايران در افغانستان را 
نسبت به اظهارات غيرسازنده برخی مسئوالن افغان که "دانست و " مشکوک"

استناد به اخبار بنگاه های دروغ پراکنی صورت گرفته است، ابراز نگرانی 
 ."کرد

راديو دولتی ايران با پخش اين گزارش افزوده است که اخيرا برخی از 
" اخبار اغراق آميز، جعلی و بی پايه و اساس"مطبوعات افغانستان با استناد به 

درباره برخورد با آوارگان افغان مقيم ايران، عليه کشورمان جنجال رسانه ای به 
 ."راه انداخته اند

در مقابل، وزارت خارجه افغانستان اخيرا اعالم کرد که نسبت به چگونگی 
برگزاری جلسات دادگاه و روند رسيدگی قضايی به پرونده متهمان افغان در 

 .ايران نگران است
مقامات افغان گفته اند تحقيق خواهند کرد تا اطمينان يابند روند محاکمه متهمان 

 .افغان عادالنه و منطبق با قواعد دادرسی بوده است
اتهام بيشتر افغانهايی که در ايران زندانی هستند به موضوع قاچاق مواد مخدر 

 .ارتباط دارد
وزارت خارجه افغانستان می گويد ايران و افغانستان توافق نامه ای را امضا 

کرده اند که بر اساس، هر يک از دو طرف ملزم شده است طرف ديگر را از 
 .اجرای احکام قضايی عليه شهروندان آن آگاه سازد

 

 سازمان حقوق بشري برزيل در  200فعاليت 
  «آزادي براي ايران«نهضت 

 
 
 
 
 
 

 : راديو فردا
لوئيز ايناسيو لوال دا سيلوا، رئيس جمهوری برزيل، گفته است که در سفر ماه 

جاری ميالدی خود به تهران، از نفوذ کشورش برای تشويق ايران به توقف برنامه 
 .اتمی اش استفاده خواهد کرد

برزيل که در ساليان اخير، مناسبات اقتصادی خود با ايران را تقويت کرده، پيشتر 
پيشنهاد کرده است که در اختالف غرب و تهران بر سر برنامه اتمی ايران 

 .ميانجيگری کند
 .اين کشور همچنين با برقراری تحريم های جديد عليه ايران مخالفت کرده است

ايرج روبرتو اقراری، استاد روابط بين الملل و فعال حقوق بشر در برزيل، 
 :درباره سخنان رييس جمهوری اين کشور به راديو فردا می گويد

هدف اصلی سياست خارجی برزيل در رابطه با ايران : ايرج روبرتو اقراری
روابط تجاری است و به عنوان مثال وزير تجارت برزيل دو هفته پيش همراه با 

هدف اصلی اين ارتباطات، . نماينده از اين کشور به ايران رفته بودند ٢٠٠
 .گسترش تجارت بين دو کشور است

در ضمن رييس جمهور برزيل می خواهد از اين ديالوگ و روابط بين برزيل و 
 .ايران برای نزديکی ايران و کشورهای ديگر استفاده کند

تمام تحليلگران سياسی برزيل که روی روابط ايران و برزيل کار می کنند معتقدند 
هدف اصلی روابط دو کشور اين مسئله نيست چون وزير امور خارجه برزيل در 

در واقع برزيل نمی تواند بر . تهران بود و در اين مورد به نتيجه ای دست نيافتند
پس چرا آقای داسيلوا اين موضوع را مطرح و درباره آن . ايران فشار بياورد

 ابراز اميدواری کرده است؟
برزيل می خواهد در شورای امنيت سازمان ملل حضور دائمی داشته باشد، پس 

هر رأی مثبت برای برزيل مهم است و اين کشور برای دست يافتن به اين موقعيت 
 .تالش می کند

سياست آقای داسيلوا در قبال ايران در محافل سياسی داخلی کشور برزيل با 
 استقبال مواجه شده است؟

البته نزديکی و روابط کشورها با هم . نه، هيچ گروهی با اين سياست موافق نيست
مهم است و برزيل بايد با ايران و ساير کشورها روابط تجاری و سياسی داشته 

 .باشد، اما هر چيزی حدی دارد
وقتی دنيا نگران پرونده هسته ای ايران است نمی توان در برزيل اين نگرانی را 

به . ناديده گرفت و گفت با رفتار و سياست ايران در اين باره موافق هستيم
خصوص در نهادهای حقوق بشری نگرانی زيادی وجود دارد، زيرا نمی توان به 

 .بهانه روابط تجاری و سياسی با ايران مسائل حقوق بشری را ناديده گرفت
آيا می توان انتظار داشت نهادهای غير دولتی و احزاب سياسی يا اتحاديه های 

صنفی از آقای داسيلوا بخواهند در سفر خود به ايران در مورد مسائل حقوق 
 بشری موضع گيری داشته باشد؟

در يک سال اخير يک . بله در برزيل فشارهای زيادی دراين باره وجود دارد
نهضت برای آزادی در ايران به راه افتاده است، آن هم در کشوری که اين قدر از 

ايران دور است و مردم برزيل اطالع زيادی در مورد ايران ندارند و آن را 
 .کشوری دور افتاده می دانند

 ٢٠٠حال در چنين کشوری يک نهضت برای آزادی ايران به راه افتاده که حدود 
اين سازمان ها از . سازمان حقوق بشری برزيل در اين نهضت فعاليت می کنند

رييس جمهور برزيل درخواست مالقات کرده اند قبل از اين که او به ايران سفر 
 .کند

ما . ما می خواهيم آقای داسيلوا را متقاعد کنيم که دولت ايران ضد حقوق بشر است
می خواهيم مسائل آزادی مذهب، آزادی زنان، آزادی بيان و خبرنگاران زندانی 

 .در ايران را با رييس جمهوری برزيل مطرح کنيم
اکنون مردم برزيل روابط ايران و کشورشان را زير نظر دارند و می خواهند 

اين دو بايد در . بدانند اهميت روابط تجاری و مسائل حقوق بشری درچه حد است
کنار هم باشند، نمی شود دولت برزيل برای تجارت يک چشم خود را باز کند و 

 . برای حقوق بشر چشم ديگرش را ببندد
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 ها به فرمانِ حذف  قتل واژه
 
 
 
 
 
 
 

 : اخبار روز
به سانسور در نمايشگاه بين المللی کتاب،  کانون نويسندگان ايران در اعتراض

 :تهديد ناشران و لغو امتياز برخی از آنان اعالميه ای منتشر کرده است
 

بازند حديثی چندان تازه  هايی در محاق توقيف جان می اين که واژه يا واژه
ی نويسندگان، شاعران، مترجمان، محققان،  نيست؛ اين نيز که حاصل انديشه

آلود  ها در فضای خوف ی رسانه اندرکاران حوزه هنرمندان، و ديگر دست
 . کند حديثی مکرر است سانسور مجال ظهور پيدا نمی

اين که زحمات اهل فرهنگ و انديشه، ناشران مستقل و تمامی گردانندگان 
ی چاپ و نشر در آخرين مراحل ورود به بازار کتاب با خميرشدن بر باد  حوزه
اين نيز که . يی ننگين و طوالنی دارد رود، روندی است که در اين ديار سابقه می

سوزان از بوی  واِر کتاب ها مورد يورش قرار گيرند و فضای آشويتس خانه کتاب
سابقه نيست؛ حتی گاه عاشقاِن کتاب برای  سوختگِی کلمات ُپر شود در ايران بی

خويش را به آتش   های های ديگر به ناگزير خود کتاب نجات جان خود يا انسان
 . اند کشيده

ی متوّلِی کتاب فرمان داده شود کلمات مجرم را  اين که به کامپيوترهای اداره
شناسايی کنند ديری است که به عادت سانسورچيان وزارت فرهنگ و ارشاد 

اين نيز روندی رو به فزونی است که چند سالی است . اسالمی تبديل شده است
کنند،  تنها از حضور برخی از ناشراِن مستقل در نمايشگاه کتاب جلوگيری می نه

اند که شماری از اين ناشران،   ئی قرار داده های حرفه ها را در چنان تنگنا بلکه آن
برای تن ندادن به تهديد و توهين و تحقير، عطای ورود به نمايشگاه کتاب و 

اند و نامشان به خطی از  رويارويی با برگزارکنندگان آن را به لقايش بخشيده
 . خطوط قرمز وزارت ارشاد تبديل شده است

المللی کتاب، که  وسومين نمايشگاه بين اما تازگی دارد که امسال در بيست
ی فرهنِگ  خود صالی ترويج و توسعه  های تبليغاتی برگزارکنندگان آن در بوق

ی  دهند، گذشته از اين که شماری از ناشراِن سرشناس اجازه خوانی سر می کتاب
ورود به نمايشگاه را پيدا نکردند و ورود برخی نيز مشروط و ملتزم پذيرفته 

های  های نامحسوس و سانسورچی تنها با ايجاد گشت شد، برگزارکنندگان نه
ی  اند، که پا را از اين فراتر نهاده و در آستانه آور ايجاد کرده آنالين فضايی رعب

ی نشر تنی چند از ناشران را لغو و  سابقه پروانه نمايشگاه کتاب در حرکتی بی
 .ها را به مراجع امنيتی احضار کردند برخی از آن

هيچ حصر  کانون نويسندگان ايران که بنا بر منشور خود آزادی انديشه و بيان بی
داند، فشار روزافزون بر ناشران مستقل را  و استثنا را حق مسّلم همگان می

کند و نسبت به روند رو به افزايش سانسور، اختناق و  شدت محکوم می به
 .دهد سرکوب فرهنگی هشدار می

 کانون نويسندگان ايران
 ٨٩ارديبهشت  ١۶

 مرگ يك آسيب ديده ي جنگ در زندان 
 

 : خبرگزاری هرانا
درصد جنگ ايران و عراق، شب گذشته به دليل  ۶۵، جانباز "مهدی فتوحی"

 . عدم رسيدگی پزشکی در زندان رجايی شهر کرج، جان باخت
 ٣بنا به اطالع گزارشگران هرانا، مهدی فتوحی براثر نارسايی ريوی در بند 

زندان رجايی شهر کرج به دليل اينکه مسئوالن زندان به موقع وی را به 
 . ، جان خود را از دست داد٨٨اردی بهشت  ١۵بهداری منتقل ننمودند، مورخ 

سال از دوران  ٨وی که از زندانيان عادی محسوب می شد و بيش از 
محکوميت خود را پشت سر گذاشته بود؛ در حالی که ديگر زندانيان از 

دست و پا  ٣مسئوالن زندان برای نجات جان وی مدد می طلبيدند، در بند 
 . زنان جان باخت

الزم به ذکر است که مهدی فتوحی از جانبازان شيميايی جنگ ايران و عراق 
 .بود

 

اعتراض نسبت به بدرفتاري ): اكثريت(فدائيان خلق ايران 
 جويان ايراني  دولت تركيه با پناه

 
 : اخبار روز

 ) اکثريت(اعالميه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران 
 جويان ايرانی  اعتراض نسبت به بدرفتاری دولت ترکيه با پناه

 
. گيری جنبش اعتراضی راه افتاده است موج جديدی از مهاجرت از کشور با شکل

. اند بخشی از فعالين جنبش برای حفظ جان خود، اجبارا راه مهاجرت را برگزيده
اين . اند خرداد چند هزار نفر از کشور گريخته ٢٢شود که بعد از انتخابات  گفته می

جويان در کشور ترکيه، کشورهای حوزه خليج فارس، آمريکا و اروپا  پناه
جويان برای گريز از کشور و حفظ جان خود، کشور  بيشترين پناه. اند پراکنده

ورود به ترکيه نيازمند ويزا نيست و کسانی که . کنند ترکيه را انتخاب می
های  کسانی که پاسپورت ندارند، راه. توانند وارد ترکيه شوند پاسپورت دارند، می

گزينند و به آزمون مرگ و زندگی دست  های ترکيه را بر می العبور کوه صعب
وجود . جويان ايرانی بوده است ترکيه در سه دهه گذشته عبورگاه پناه. يازند می

دفتر کميساريای عالی سازمان پناهندگان در ترکيه، موجب شده است که اغلب 
جويان از بين کشورهای همجوار ايران ـ افغانستان، پاکستان و عراق ـ ترکيه  پناه

 . را برگزينند
دهند، اما در ترکيه با  جويان گرچه با گريز از ايران جان خود را نجات می پناه

ها  آن. جويان در ترکيه برزخی است زندگی پناه. گردند شرايط دشواری روبرو می
ها  پردازند و در ترکيه هم اجازه کار به آن ها می انداز خود را به قاچاقچی اغلب پس
ها به دليل آنکه شهروند ترکيه نيستد، نمی توانند حساب بانکی باز  آن. شود داده نمی

. ، احتياجات روزمره خود را رفع کنند کرده و از طريق دريافت کمک از خانواده
 . جويان به شدت غيرانسانی است رفتار دولت ترکيه با پناه

فرستد که اغلب دور افتاده و عقب  جويان را به شهرهائی می دولت ترکيه پناه
اين گروه برای دسترسی به پرونده خود در . ترين شهرهای ترکيه هستند مانده

جويان بايد به طور  پناه. شوند دفاتر سازمان ملل در آنکارا و وان دچار مشکل می
مداوم خود را به پليس معرفی کنند و بدون اجازه، حق حرکت از شهری به شهری 

جويان عالوه بر  پناه. خواهد می" حق خاک"ها  دولت ترکيه از آن. ديگر را ندارند
دالر به دولت  ٢٠٠پرداخت اجاره خانه و ديگر مخارج، بايد هر شش ماه حدود 

های گذشته، دولت ترکيه  در ماه. برای اجازه اقامت بپردازند" حق خاک"ترکيه 
سرانجام بعد از مذاکرات طوالنی با کميساريای عالی سازمان ملل متحد، 

 . جويان را از پرداخت پول خاک معاف کرد پناه
جويان به دادگاه حقوق بشر  بدرفتاری دولت ترکيه موجب شد که تعدادی از پناه

جويان  دادگاه حقوق بشر اروپا به شکايت پناه. اروپا در استراسبورگ شکايت کنند
جويان به پرداخت خسارت به  رسيدگی و دولت ترکيه را به خاطر بدرفتاری با پناه

 . جوی ايرانی محکوم کرد پناه ١١
کننده  دولت ترکيه با جمهوری اسالمی روابط نزديک دارد و ايران مهمترين تامين

 ١٠دو کشور در حال گسترش روابط تجاری خود تا حد . گاز طبيعی ترکيه است
دهد  دولت ترکيه به خواست حکومتگران ايران تن می. ميليارد دالر در سال هستند

 . کند جويان ايرانی تحميل می و محدوديت های زيادی برای پناه
نمی  جويان دست بر های امنيتی رژيم ايران در ترکيه هم از آزار و اذيت پناه ارگان
فرستند، تلفنی و حتی فيزيکی  جويان می ها جاسوسان خود را بين پناه آن. دارند
جويان در خاک  دهند و آرامش را از پناه جويان را مورد حمله و تهديد قرار می پناه

 . کنند ترکيه سلب می
ما به عنوان سازمان سياسی اپوزيسيون اعتراض خود را نسبت به بدرفتاری 

اند از دست  جويان ايرانی که برای حفظ جان خود مجبور شده دولت ترکيه با پناه
ها و فعالين سياسی و  کنيم و از سازمان رژيم استبدادی بگريزند، اعالم می

جويان  خواهيم که در حمايت از حقوق انسانی پناه های حقوق بشر می سازمان
ايرانی، عليه بدرفتاری دولت ترکيه و زدوبندهای آن با رژيم اسالمی به اعتراض 

 . برخيزيد
ترکيه کشور همسايه ما است و دولت ترکيه نبايد آينده مناسبات دو کشور را 

دولت ترکيه بايد بداند که حيات رژيم استبدادی در . قربانی منافع محدود امروز کند
ايران ابدی نيست و روزی در ايران بساط استبداد برچيده خواهد شد و حکومت به 

دست مردم که امروز گروهی از آن ها برای حفظ جان خود به ترکيه پناهنده 
 . اند، خواهد افتاد شده

 ) اکثريت(اعالميه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران 
 ) ٢٠١٠مه  ٧( ١٣٨٩ارديبهشت  ١٧
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 سخنراني فاخته زماني فعال حقوق بشر آذربايجاني در لندن 
 
 
 
 
 
 
 

 :ساواالن سسی
فاخته زمانی فعال حقوق بشر آذربايجانی و دبير انجمن دفاع از زندانيان سياسی  

در کنفرانس بررسی  ٨٩ارديبهشت  ١١روز شنبه ) آداپ(آذربايجانی در ايران 
وضعيت اتنيکهای غير فارس در ايران که در دانشگاه لندن برگزار شده بود به 

 .ايراد سخنرانی پرداخت
خانم زمانی در اين جلسه با نگاهی به مسئله تبعيض زبانی و اقتصادی و فرهنگی 

در ايران و نژادپرستی در حق آذربايجانيها به ارائه نمايی کلی از نقض حقوق 
 .بشر آذربايجانيها در ايران پرداخت

اين فعال حقوق بشر آذربايجانی ضمن معرفی فعاليتهای انجمن دفاع از زندانيان 
در زمينه آگاهی دادن به سازمانهای بين المللی )آداپ(سياسی آذربايجانی در ايران

و رسانه ها و انتشار گزارشات متعدد از موارد نقض حقوق بشر و ايجاد 
در جريان اعتراضات گسترده آذربايجانيها به «: کمپينهای مختلف گفت 

عده ای از آذربايجانيها کشته  ٨۵کاريکاتور نژادپرستانه روزنامه ايران در سال 
گروههای حقوق بشری تهران در آن . و مصدوم و عده زيادی بازداشت شدند

برهه موارد نقض حقوق بشر در منطقه آذربايجان را گزارش ندادند و اين مسئله 
باعث شد که به فکر تاسيس سازمانی حقوق بشری بيفتيم و انجمن دفاع از 

 ».زندانيان سياسی آذربايجانی در ايران را ايجاد کنيم
در اين کنفرانس که به ابتکار سازمانهای عرب احوازی برگزار شده بود چهره 
های دانشگاهی عرب همچون دکتر موسی الحسينی، دکتر عمادالدين جبوری، 

دکتر لميس، دکتر غفاری، دکتر عبداللطيف و دکتر سامی خوالده از کشورهای 
عراق، مصر، اردن و الجزاير و چندين تن از شخصيتهای عرب احوازی و 

نمايندگانی از اتنيکهای آذربايجانی، ترکمن و بلوچ در خصوص وضعيت نقض 
همچنين . حقوق انسانی اتنيکهای غير فارس در ايران به سخنرانی پرداختند

کانالهای تلويزيونی عربی همچون الجزيره و الهوار در اين کنفرانس حضور 
 .يافته و اقدام به پوشش خبری اين کنفرانس نمودند

 

 در پايتخت آغاز شد”  پليس نامحسوس انتظامي“ فعاليت 
 

 خبرگزاری هرانا 
 
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از آغاز به کار پليس نامحسوس انتظامی در پايتخت خبر  

 .داد
در سومين طرح فرماندهی انتظامی تهران : وگو با ايسنا، افزود نيا در گفت حسين ساجدی

بزرگ برای ارتقای امنيت در پايتخت در سال جاری، ماموريت پليس نامحسوس انتظامی 
خيز و احتمال وقوع جرم در رابطه با  های جرم آغاز شد که ماموريت اين پليس کنترل محل

و ... سرقت، اعم از جيب بری، کيف قاپی، کف زنی، سرقت لوازم خودرو و 
 .های ويژه است ماموريت
المللی کتاب تهران حضور  اين پليس در اولين ماموريت خود در نمايشگاه بين: وی افزود

 .پردازد يافته است و از روز شنبه نيز در سطح شهر تهران به انجام ماموريت می
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اين که ماموران پليس نامحسوس انتظامی همگی 

ماموران پليس نامحسوس انتظامی دارای حکم ماموريت،  :از پرسنل ناجا هستند گفت
کارت شناسايی، نشان ويژه پليس و کاور مخصوص بوده و فقط در حوزه سرقت و 

 .شوند های ويژه بکارگيری می ماموريت
وی از شهروندان خواست به جهت جلوگيری از هرگونه سوء استفاده در هنگام انجام 

های نامحسوس از آنها کارت و حکم ماموريت و نشان ويژه را مطالبه  ماموريت پليس
 .کنند

های نامحسوس در مراکز پرتجمع شهر حضور  از روز شنبه پليس : نيا تاکيد کرد ساجدی
 .پردازند يافته و به انجام ماموريت می

هم چنين عصر پنج شنبه ماموران پليس نامحسوس با انجام مانوری در محل نمايشگاه 
 .کتاب تهران آغاز فعاليت خود را اعالم کردند

خليج "ماموران پليس نامحسوس در اولين اقدام خود از توزيع کتابی با عنوان نام جعلی 
 .المللی کتاب تهران جلوگيری کردند در بيست و سومين نمايشگاه بين" عربی

خوانده می شود، در راستای نظارت بيش  "پليس نامحسوس"به نظر می رسد فعاليت آنچه 
 .تر بر شهروندان و کليه ی فعاليت های ايشان باشد

 نامه اي به فرزاد كمانگر و تمام كمانگرهاي گمنام 
 آتنا بهمنی دانش آموز اخراجی 

 
 : خبرگزاری هرانا

آتنا بهمنی دانش آموز اخراجی شهر بندر عباس و دختر سما بهمنی فعال حقوق 
بشر که هم اکنون به دليل فعالت حقوق بشری در زندان مهاباد به سر می برد در 

نامه ای به فرزاد کمانگر معلم اعدامی کرد، روز معلم را به وی تبريک گفته 
 . است

متن کامل نامه اين دانش آموز که به دليل فعاليت حقوق بشری مادرش از مدرسه 
 . اخراج شده است، به اين قرار است

روزی . امروز روز توست. سالم ای آموزگار کالس ما در مدرسه ی خورشيد
من هيچ هديه ای نيافتم که در شان تو . که بايد تو را سپاس گفت و قدر دانست

آخر هيچ هديه ای که با ارده ی تو برابر باشد، نيست که تقديم دستان . باشد
از برايت نوشتم با قلمی که روزی تو خود در دستانم نهادی و . پرمهرت کنم

ديروز اين تو بودی که بر سطح . نوشتن را به من و هزاران من ديگرآموختی
سيه تخته ی سياه الفبای سپيدی را حک کردی و امروز در نبودنت سياهی تخته 

آن روز تو بودی که ميله های قفس را از دور پرنده ای . سياه به يک خال می ماند
امروز اين تويی که خود پرنده گشته ای در ميان . در نقاشی شاگردت خط زدی

ياد روزهايی به خير که به شاگردانت سرمشق زندگی می دادی و از آن ها . قفس
هنوز . می خواستی به عنوان تمرين، حاصل جمع دسته ی شقايق را حساب کنند

يادت هست زنگ تفريح با شاگردانت با چه شور و هيجانی از کالس بيرون می 
ای کاش يک بار ديگر سر کالس رياضی حاصل ضرب زمين در . دويدی

ضربان دل ها را حساب می کردی و دوباره اولين سوال امتحانی ات خانه ی 
کاش می شد يک بار ديگر سر کالس دينی بگويی . دوست کجاست می گذاردی

اما حيف حيف که ايام خوش گذشته دگر ... من مسلمانم قبله ام يک گل سرخ
حيف که از اين پس نه تو پشت ميزت می نشينی نه من پشت . تکرار نخواهد شد

 . از اين پس نه تو روز معلم هديه می گيری و نه من روز دانش آموز. نيمکت
معلم ای که به من راه و رسم آزادگی آموختی، درس شجاعت را و طريقه ی 

اگر هنوز هم قادری که پاسخگوی پرسش های کودکانه ی من . زندگی کردن را
دو بخش . نون -احتماال پاسخ دهی قا. باشی به من بگو که قانون چند بخش است

اين چيزی است که کتاب ها به ما آموخته ات اما درس زندگی چيز ديگری . است
در درس زندگی و ادبيات جمهوريت ما قانون پنج بخش است بخش اول بی . است

عدالتی، بخش دوم نابرابری، بخش سوم خشونت، بخش چهارم طبقه ی اجتماعی 
می بينی حتی ادبيات را هم زير سوال برده . و بخش پنجم و سرنوشت ساز پول

برای بچه های فقرا چهار تا می  ٢ضربدر ٢فقط متعجب نشو اگر فهميدی . اند
تو به شاگردانت واقعتيت ها را آموختی و ! شود و برای ثروتمندان چهارصد تا

ندانستی که اين جامعه دروغ می طلبد و امروز با مشت و لگد خوب پاسخ خوبی 
آری؛ ای معلم درس انسانيت، ای که آموختی که قفس چيز بدی . هايت را د ادند

است، و تويی که گفتی بايد تالش را در پشتکار ضرب کرد و با اميد و ايمان 
 . جمع کرد و منهای بدی ها کرد تا برابر شود با موفقيت

ديدی که امروز به جرم انسانيت و تالش و پشتکار و خط زدن نابرابری ها تو را 
تو هميشه عادت داشتی که از خوبی ها و . هم چون کبوتری در قفس انداختند

اما من يک سوال دارم که زياد خوب نيست؛ آيا هنوز می . پاکی ها سخن بگويی
اما هنگام گفتن اين . آزی می توان: توان اميدوار بود؟ می دانم چه خواهی گفت

جمله لرزشی در صدايت پديدار خواهد گشت چرا که تو هم شک داری اما خيالت 
مطمئن باش که . ما حتی اگر اميد هم نداشته باشيم هنوز يکديگر را داريم. راحت

تو گرچه پشت ديوارهای خشن و ميله های سردی و شاگردانت اين بيرون اما 
چرا که تو آموختی که بايد صبور بود، بايد . هنوز بهترين آموزگار اين زمانه ای
تو همان داستان های قديمی را در مورد . واقع گرا بود و بابد حقيقت ها را گفت

ديو سيه نقل کردی اما با اين تفاوت که در داستان تو، هرچند پايانش ناپيداست اما 
همين است که تو آنجايی چرا که افکارت روشن . ديو سياه مغلوب افکار سپيد شد

تو در جستجوی آزادی اسير شدی اما هنوز هرآنچه . بود و قلمت شاخه ی نور
آموخته ايم در بيرون در جريان است و تک تک غنچه ها آموخته هايت را به 

گوش هم می رسانند و با اينکه ديوارهای دورت بلنداند اما روح واالی تو از اين 
 . ديوراها نيز بلند تر است

اما بدان آموزگار جوانمردی و مردانگی، تو جنجال برانگيز شدی چرا که حقيقت 
پس اليق . طلب بودی و با اينکه خود اسيری، تو آزادگی را به همگان آموختی

آنی که بشنوی صدای تک تک گلبرگ های گل رز، قطرات شبنم و پرستوها را 
 . روزت مبارک: که به تو می گويند

 آتنا بهمنی، دانش آموز اخراجی بندر عباس
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 :شرکت کنندگان و حمايت کنندگان
 

 -جنوب کاليفرنيا، حاميان مادران عزادار –جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران 
 اسلو، مادران صلح دورتموند

حميرا آجودان، آينده آزاد، مسعود آذرنوش، محمد آوخ، ايرج اديب زاده، آزيتا 
ارانی، جواد اسديان، مريم افشاری، صفورا الياسی، کامران اميری، مديا 

بايزيدپور، اميررضا اميربختيار، جمشيد انگورانی، آرش ايرانی، شهال باور، 
عطيه بختيار، بابک بختياری، شهال بهاردوست، ابراهيم بهارلو، رضا بهرنگ، 

توقيده، مهرنوش جعفری، مانيا جليلی، سکينه جوانمرد، خالد  .م. محسن پاک، س
حسين زاده، حميد حميدی، علی خردپير، حميد دانشور، هوشنگ ديناروند، نيما 

رسولی، فاطمه روحی، اردشير زارع زاده، حسن زرهی، مهدی سحرخيز، مريم 
سحرخيز، فريبرز سروش، شاپور شاپوريانی، حسين شرنگ، محمدرضا 

شکوهی فرد، بانو صابری، علی طايفی، علی طباطبائی، مهرداد عارفانی، علی 
عبدی، شهال عبقری، پويش عزيزالدين، پويا عزيزی،هژير عطاری، ناصح 

فريدی، فرشته قاضی، يدی قربانی، الهه قهرمان، سعيده کردی نژاد، کالرا کلر، 
عسل مبارز، امير مجيری، مرسده محسنی، طاهر معروفيان، سيروس ملکوتی، 
انور ميرستاری، مهران ميرعبدالباقی، حجت نارنجی، حسن نايب هاشم، اسحاق 

نجم الدين، مزدک نصيری، گلرخ نيازی، مريم نيکخواه، بهنام وفاسرشت، 
 هنگامه هويدا

 ١٣٨٩ارديبهشت  ١٠جمعه 
 

 فشاربراي اعتراف گيري از شيرين علم هولي و زينب جالليان
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
شيرين علم هولی و زينب جالليان، دو تن از فعالين زن کرد محکوم به اعدام و  

محبوس در زندان اوين، طی روزهای اخير از طرف بازجوهای وزارت 
 .اطالعات جهت اخذ اعترافات تلويزيونی تحت فشار قرار گرفته اند

به گزارش کمپين بين المللی حقوق بشر، شيرين هولی روز دوشنبه گذشته برای 
زندان اوين منتقل شده و طی ساعت ها پرسش و پاسخ  ٢٠٩بازجويی به بند 

به او گفته شده است . برای انجام مصاحبه تلويزيونی تحت فشار قرار گرفته است
  .که اگر با وزارت اطالعات همکاری کند مجازات وی تخفيف داده خواهد شد

 .شيرين علم هولی با انتشار دومين نامه خود وضعيت خود را تشريح کرده است
او در نامه اول خود به شرح آزارو اذيت های روحی وجسمی که در زندان سپاه 

در دومين نامه او از تداوم اين  .متحمل شده بود پرداخته بود ٢٠٩و نيز در بند 
تاثيرات شکنجه به حدی : "او در اين نامه نوشته است. فشار ها سخن گفته است

به خاطر ضرباتی که بر سرم . است که غير از کابوس از خود بيخود هم می شوم
وارد کرده اند به سر دردی شديد گرفتارم و بعضی از روزها درد هجوم می 

." آورد و سر دردم آنقدر شديد می شود که ديگر نمی دانم در اطرافم چه می گذرد
… به بخاطر سر درد شديد بينی ام شروع به خونريزی می کند: "او افزوده است

هديه ديگر آنها برای من ضعف بينايی چشمانم است که دايم تشديد می شود و 
در نهايت شيرين اشاره کرده ." هنوز به درخواستم برای عينک پاسخی نداده اند

در روز دوازده ارديبهشت هشتاد و نه دوباره بعد از مدتها مرا برای "است که 
بردند و اتهاماتشان را تکرار کردند و از من خواستند که با آنها  ٢٠٩بازجويی به 
 .وی به ماموران اطالعات گفته است که مصاحبه نخواهد کرد."همکاری کنم

هم چنين مقامات اطالعاتی هفته گذشته به خانواده زينب جالليان ديگرفعال کرد 
گفته اند که می توانند با فرزندشان مالقات داشته باشد به شرط آنکه او را برای 

درمالقات سه ساعته ياد شده زينب جالليان با . انجام مصاحبه تلويزيونی قانع کنند
اصرار بر اينکه هيچ جرمی مرتکب نشده که بخواهد جلوی تلويزيون قرار بگيرد 

 .از انجام درخواست ماموران اطالعاتی سرباز زده است
موضوع اعتراف گيری از زندانيان برای برخی ديگر از فعاالن حوزه زنان 

يکی از نزديکان محبوبه کرمی . همچون محبوبه کرمی نيز گزارش شده است
گفته است که مقامات اطالعاتی به او گفته اند که اگر اعتراف نکند و جلوی 

 .دوربين قرار نگيرد مجازات سنگينی خواهد داشت
محبوبه کرمی، فعال حقوق بشر، از قربانيان جديد پروژه اعتراف گيری است که 

ظاهرا برای رها شدن از فشارهای شديد جسمی و روحی قبول کرده است که 
 .جلوی دوربين های ماموران اطالعات قرارگيرد

اعالم اعتصاب غذا و روزه هاي سياسي در همبستگي با جمعي 
 از زندانيان زندان اوين

 
اطالعيه سومين روز اعتصاب غذا و روزه های سياسی در همبستگی با 

 جمعی از زندانيان زندان اوين
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 احكام صادره عليه زندانيان سياسي ، امنيتي و مطبوعاتي در  -١

 :88دادگاههاي فرمايشي پس از خرداد 
آزادي فوري آليه بازداشت شدگان تا زمان برگزاري دادگاه ها ، با قيد  -٢

 :وثيقه و آفالت
 : قانون اساسي در آليه محاآم 168رعايت اصل  -٣
رسيدگي به روند غير قانوني و غير عادالنه بازجويي ها ، دادرسي ها و  -۴

 :مجازات متخلفان در تمامي سطوح
بهبود وضعيت غذايي ، بهداشتي ، رفاهي و تفريحي آليه زندانيان و  -۵

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

 گسترده و زمان بندی شده آغاز کرده اند،
php.17250/news/info.norooznews://http 

 
 همراه با اين عزيزان زندانی و خانواده های ايشان،

/14259/story/net.rahesabz.www://http 
/14552/story/net.rahesabz.www://http 

html.1-1027/21-27-05-27-01-1389/org.news-hra://http 
 

 دانشجويانی که به نشان همبستگی با کارگران کشور 
/newsitem/news/persian/com.roozonline.www://http

html.43ab56479a-//29/april/2010/article 
 

  :و معلمانی که با طرح هفت خواسته خود
28813=essayId?jsp.news/com.rooz-akhbar.www://http 

 
اقدام به اعتصاب غذا يا روزه سياسی کرده اند، از ايشان به شکل پيوستن به 

 .حرکتشان و يا اشکال ديگر پشتيبانی خواهيم نمود
در بعضی از شهرها دوستان شرکت کننده در اعتصاب غذا يا روزه سياسی و -

حاميان اين حرکت، در محل های مورد توافقشان تحصن نيز خواهند نمود و يا 
  ..به اشکال ديگر از ايشان حمايت خواهند کرد

28873=essayId?jsp.news/de.chabar-iran.www://http 
28966=essayId?jsp.news/com.rooz-akhbar.www://http 

 
در صورت تمايل به همراهی يا حمايت از اين حرکت، لطفا از طرق زير 

 تماس بگيريد
etesabqaza@gmail.com 

 
?php.event!/#php.home/com.facebook.www://http

mf=ref&115590685134706=eid 
 

http://norooznews.info/news/17250.php�
http://www.rahesabz.net/story/14259/�
http://www.rahesabz.net/story/14552/�
http://hra-news.org/1389-01-27-05-27-21/1027-1.html�
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/2010/april/29/-a56479ab43.html�
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/2010/april/29/-a56479ab43.html�
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/2010/april/29/-a56479ab43.html�
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/2010/april/29/-a56479ab43.html�
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=28813�
http://www.iran-chabar.de/news.jsp?essayId=28873�
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=28966�
http://www.facebook.com/home.php#%21/event.php?eid=115590685134706&ref=mf�
http://www.facebook.com/home.php#%21/event.php?eid=115590685134706&ref=mf�
http://www.facebook.com/home.php#%21/event.php?eid=115590685134706&ref=mf�
http://www.facebook.com/home.php#%21/event.php?eid=115590685134706&ref=mf�


6 

 1389ارديبهشت ماه   17

بيخود ميشوم و در نهايت از شدت درد، بينييم شروع به خونريزی ميکند و بعد 
 .کم کم به حالت طبيعی برميگردم و هوشيار ميشوم

هديه ديگر آنها برای من ضعف بينايی چشمانم است که دائم تشديد ميشود و 
وقتی وارد زندان شدم . هنوز هم به درخواستم برای عينک پاسخ نداده شده

موهايم يک دست سياه بود، حال که سومين سال را ميگذرانم، هر روز شاهد 
 .سفيد شدن بخشی از آنها هستم

ميدانم که شما نه تنها اين کار را با من و خانواده ام نکرده ايد، بلکه اين شکنجه 
و ) جالليان)ها را برعليه تمام فرزندان کرد و از جمله با کسانی مانند زينب 

چشم مادران کرد هر روز در . به کار برده ايد..... و ) صفارزاده)روناک 
انتظار ديدن فرزندانشان اشک باران است، دائم نگرانند از اينکه چه اتفاقی در 
 .پيش است، با هر زنگ تلفنی وحشت شنيدن خبر اعدام فرزندانشان را دارند

و دوباره بعد از مدتها مرا برای ) 2/5/2010(است  89ارديبهشت  12امروز 
زندان اوين بردنند و دوباره اتهامات بی اساسشان را  209بازجويی به بند 
از من خواستنند، که با آنها همکاری کنم تا حکم اعدمم شکسته . تکرار کردند

من نميدانم اين همکاری چه معنی دارد، وقتی من چيزی بيشتر از آنچه که . شود
در نتيجه آنها از من خواستند تا آنچه را که ميگويند . گفته ام برای گفتن ندارم

ما پارسال ميخواستيم آزادت کنيم اما  :بازجو گفت. تکرار کنم و من چنين نکردم
خود بازجو اعتراف کرد . چون خانواده ات با ما همکاری نکردند به اينجا کشيد

که من فقط گروگانی هستم در دست آنها و تا به هدفهای خود نرسند مرا نگاه 
 .خواهند داشت، يا در نتيجه اعدام خواهم شد، اما آزادی هرگز

الزم به ذکر است که خانم علم هولی در پايان نامه اش بعد از امضا و درج )
، که به معنای  serkefitn "سه ر که فتن"تاريخ، با کردی التين نوشته اند 

پيروزيست و ما هم در آخر نامه ايشان و در زير تاريخ نوشتن نامه آن را 
 (گذاشته ايم، پس پيروزی در انتظار شيرين ما است

 
 شيرين علم هولی

13/2/89 –3/5/2010 
 هرانا: منبع

  افزايش قاچاق دختران ايراني در استان هاي مرزي
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاریهرانا
يافته هاي تحقيقي که با همکاري مرکز امور مشارکت زنان و کميته سازمان  

انجام شده بيانگر روند رو به افزايش  82دفاع از قربانيان خشونت در سال 
قاچاق زنان و دختران استان هاي مرزي به کشورهاي حاشيه خليج فارس ، 

امارات متحده عربي، پاکستان، افغانستان و به طور محدود به کشورهاي 
  .اروپايي و آسيايي است

به گزارش خبرگزاری زنان ايران، طيبه اسدي يکي از کارشناسان اين تحقيق 
قاچاقچيان ، دالل : در خصوص راههاي اغفال اين دختران کم سن و سال گفت

هايي را در مناطقي مانند پارکها و مقابل مدارس راهنمايي و دبيرستانها گمارده 
که با اين دختران ، طرح دوستي و آشنايي مي ريزند و سپس آنها را به مکانهاي 
خاصي برده و با وعده هاي خروج آسان از کشور ، درآمد خوب، زندگي بهتر و 

يا حتي در مورد دختران کم سن و سال گاهي به زور آنها را تا لب مرز حمل 
 .کرده و به صورت جاسازي شده قاچاق مي کنند

وي ايستادن دالالن در کنار سفارتخانه ها و ادارات کاريابي و دادن پيشنهاد کار 
پر درآمد به افراد کم اطالع و نيازمند کار را از راههاي ديگر اغفال اين زنان و 

همچنين اين دالالن دختران کم سن و سال برخي : دختران معرفی کرد و افزود
ساکنان روستاها را با پرداخت پول به والدينشان و يا وعده زندگي بهتر به عقد و 
ازدواج خود درآورده و سپس به قاچاقچيان انسان در خارج از کشور تحويل مي 

 .دهند
الهام آرام نيا جامعه شناس در گفتگو با خبرگزاری زنان در خصوص قاچاق 

هنوز ماجرای قاچاق دختران و  : دختران و زنان جوان ايرانی در مشهد گفت
زنان ايرانی به پاکستان از خاطره ها نرفته است که شاهد آدم ربايی های ديگری 

 .هستيم

 نامه اي از شيرين علم هولي، زنداني 
  من گروگانم: محكوم به اعدام 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا
از روستای ديم قشالق در حوالی  1360خرداد  13شيرين علم هولی متولد  

. توسط سپاه پاسداران در تهران دستگير شد 1387وی در اردی بهشت . ماکوست
روز اول بازداشت خود را در مکانی نامعلوم و تحت شکنجه شديد جسمی و  25

زندان اوين تحويل داده شد و پس از تحمل  209پس از آن، به بند . روانی گذراند
در  1388آذر ماه  28در تاريخ . ماه حبس به بند نسوان اين زندان منتقل گرديد 6

دادگاه انقالب تهران، که به رياست قاضی صلواتی برگزار شد به اتهام  15شعبه 
خروج غيرقانونی از مرز به تحمل دو سال حبس تغزيری و به اتهام محاربه از 

دی ماه به وکيل وی،  13حکم در . طريق ارتباط با پژاک، به اعدام محکوم شد
ابالغ شده است، اما روند بررسی پرونده در دادگاه بدوی خارج از اصول قانونی 

به همين منظور درخواست تجديد نظر در حکم صادره را به دادگاه . بوده است
  .اما تا کنون بدون جواب مانده است. ارائه شده است

 
شيرين علم هولی در نامه اول به صراحت شکنجه های که بر وی شده است بيان 

 .اشاره به مواردی از شکنجه های شديد جسمی و روانی کرده بود. داشته است
متاسفانه امروز عواقب مرگبار آن شکنجه ها در خانم علم هولی بروز کرده است 

 .که در اين نامه به روشنی به آن اشاره نموده است
  

در نامه قبلی هم اشاره کرده بود که بازجوها خيلی تالش کرده اند که اعتصاب وی 
را بشکنند، امروز هم سعی ميکنند که در زير فشار و با شروع کردن بازجويهای 
تکراری از ايشان اعتراف تلويزيونی بگيرند و کورد بودن خود را انکار و او و 

 .خانواده اش را در مقابل هم قرار بدهند
   :متن نامه شيرين علم هولی

دوران زندانيم وارد سه سالگی خود شده است، يعنی سه سال زندگی زجر آور 
پشت ميله های زندان اوين، که دو سال از آن دوران زندان را بالتکليف بدون 

در مدت . وکيل و بدون وجود داشتن حکمی مبنی بر قرار بازداشتم را گذراندم
بالتکليفيم روزهای تلخی را در دست سپاه به سر بردم و بعد از آن هم دوران 

بقيه مدت را در بند عمومی  209بعد از دوران . شروع شد  209بازجويهای بند 
در نهايت . به در خواستهای مکرر من برای تعين تکليفم پاسخ نميداند. گذراندم 

 .حکم ناعادالنه اعدام را برايم صادر کردند
من بابت چه چيزی حبس کشيده ام، يا بايد اعدام شوم؟ آيا جواب به خاطر کرد 

من کرد به دنيا آمده ام و به دليل کرد بودنم زحمت : بودنم است؟ پس ميگويم
 .محروميت کشيده ام

زبانم کردی است، که از طريق زبانم با خانواده و دوستان و آشنايانم رابطه بر 
اما اجاز ندارم با . قرار کرده ام و با آن بزرگ شده ام و زبانم پل پيوندمان است

زبانم صحبت کنم و آن را بخوانم و تحصيل بکنم و در نهايت هم اجاز نميدهند با 
 .زبان خودم بنويسم

اگر چنين کنم خودم را : به من ميگويند بيا و کرد بودنت را انکار کن، پس ميگويم
 .انکار کرده ام

 !!جناب قاضی محترم، آقای بازجو
در آن زمان که من را بازجويی ميکرديد حتی نميتوانستم به زبان شما صحبت کنم 
و من در طی دو سال اخير در زندان زنان زبان فارسی را از دوستانم آموختم، اما 

شما با زبان خود بازجوييم کرديت و محکمه ام کرديد و حکم را برايم صادر 
اين در حالی بوده که من درست نميفهميدم در اطرافم چه ميگذرد و من . کرديد

 .نميتوانستم از خود دفاع کنم
شکنجه هايی که بر عيله من به کار گرفته ايد، کابوس شبهايم شده، درد و رنجهای 

 .روزانه ام در اثر شکنجه های که شده بودم با من روزی را سپری ميکنند
ضربهای که در دوران شکنجه به سرم وارد شده، باعث آسيب ديدگی در سرم شده 

سر دردهايم آنقدر شديد . بعضی از روزها دردها ی شديد هجوم مياورند. است
 ميشود، که ديگر نميدانم در اطرافم چه ميگذرد، ساعاتها از خود 
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شاکی  ۴٠اين سومين جلسه رسيدگی به اتهام مديرمسئول کيهان در پرونده ای است که «
 «.دارد و يکی از شکات موکلم خانم شيرين عبادی هستند

بنا بر اظهارات نسرين ستوده و ساير وکالی شيرين عبادی، دادگاه به هيچ وجه رعايت 
بی طرفی را نداشته و در اقدامات متعددی رسيدگی به اين پرونده را به شکل جانبدارانه 

دادگاه به رغم وقت چندساعته » :نسرين ستوده در همين رابطه گفت. ای پيش برده است
ای که برای فحاشی و ناسزا گرفتن به موکلم که شخصيت شناخته شده بين المللی است،در 

وکيل ايشان، جناب آقای سلطانی، جناب آقای دادخواه، سرکار  ۴اختيار متهم گذاشت به 
اين موضوع مورد اعتراض وکالی . خانم پراکند و بنده اجازه دفاع و صحبت داده نشد

خانم عبادی قرار گرفت و همه به دادگاه اين اعتراض را کرديم که در قبال افترائات 
جديدی که متهم در دادگاه مطرح کرده است به ما اجازه دفاع داده نمی شود و اين يکی از 

عالوه . مصداق های بارز رفتاری بود که دادگاه را کامال از بی طرفی خارج کرده بود
بر آن دادگاه اقدامات ديگری هم در اين پرونده انجام داده است که نشان می دهد رسيدگی 

 «.به اين پرونده بی طرفانه نبوده است
ستوده همچنين از دريافت تماس تهديدآميز برای کناره گيری از پرونده ی شيرين عبادی 

روز پيش در روز اول ارديبهشت و سه روز پس از دادگاه  ١٢”: خبر داد و گفت 
رسيدگی به اتهامات آقای شريعتمداری و در حالی که فقط يک ساعت از ابالغ حکم 

مالياتی خانم عبادی می گذشت با تلفن همراه همسرم تماس گرفتند و ضمن تهديد بنده و 
همسرم از ايشان خواستند که به من توصيه کنند که از پرونده خانم عبادی کناره گيری 

او در ادامه با اشاره به اين که وظايف حرفه ای خود را در هر شرايطی ادامه . “کنم
قانون اساسی و قوانين ديگری که توسط نهادهای  ٣۵به موجب اصل ”: خواهد داد گفت

رسمی دولت جمهوری اسالمی ايران به تصويب رسيده است حق هر ايرانی است که در 
هر دعوايی از خدمات وکيل برخوردار باشد به ويژه اگر آن ايرانی شخصی مثل خانم 

من هم فقط به وظايف . عبادی باشند که خدمات زيادی را در اين زمينه ارائه کرده اند
 .”حرفه ای ام عمل می کنم

حسين شريعتمداری در دادگاه همچنين خانم عبادی را مامور سيا و موساد و اينتليجنس 
: سرويس خوانده است که اين اظهارات با واکنش وکالی خانم عبادی مواجه شده است

در اين مورد هم سواد اندک ايشان است که نمی شود يک نفر همزمان مامور همه ”
سازمان های جاسوسی باشد اما در مقابل واکنش وکالی پرونده که مداوم از ايشان می 

خواستند اسناد خود را ارائه بدهند فرياد می زدند که هزاران دليل وجود دارد و دست آخر 
يک دليل هم ارائه ندادند و گفتند حتما شما از من اسناد محرمانه طبقه بندی شده با مهر به 

از قضا ما اسناد . کلی سری با امضای موساد و يا آژانس بين المللی يهود نمی خواهيد
چرا که . طبقه بندی شده محرمانه ی به کلی سری الزم داريم برای اثبات ادعای ايشان

ادعای ايشان آنقدر بزرگ است و صحنه آرايی ايشان آنقدر قوی است که سند طبقه بندی 
چون اساسا  –طبيعی است که کسی که قادر به ارائه ی چنين سندی نيست . شده بايد بدهند

حق ندارد که چنين اتهامات واهی و بزرگی به ديگران  -چنين سندی وجود خارجی ندارد
 ”.وارد کند

نسرين ستوده با اشاره به اين که شريعتمداری در جلسه دادگاه تنها به ايراد توهين و افترا 
متهم در اين پرونده طی اظهاراتی که در ”: عليه خانم عبادی بسنده نکرده است گفت

دادگاه ارائه کردند خانم عبادی را به حمايت از روسپيان که در کمپين های مختلف زنانه 
اين عبارات هر چند خود متهم به دليل سواد اندکی  .مشغول به فعاليت هستند متهم کردند

که دارد به مفهوم آن آشنا نيست به اين مفهوم است که طيف وسيعی از زنان ايران به 
ويژه اعضای کمپين يک ميليون امضا را در معرض خطر و توهين و افترا قرار می 

شما می بينيد دراين دادگاه به تعداد زيادی از زنان آزادی خواه ما افترائات و . دهد
درواقع می توانم بگويم که متهم در اين دادگاه به . ناسزاهای ناموسی نسبت داده شده 

روش معمول مردان کم سواد به فحش های ناموسی عليه مخالف خود پرداخته است و 
تصور ايشان احتماال اين بوده است که زنان آزاديخواه ما از جمله موکل من صحنه را 

من تصميم داشتم در جلسه دادگاه امروز به . ترک می کنند که به هيچ وجه اينطور نيست
همه اين سخنان پاسخ بدهم و به ايشان اطمينان بدهم که اين نوع فحاشی ها زنان آزادی 

 «.خواه ما را وادار به ترک صحنه نمی کند
عضو کانون مدافعان حقوق بشر تاکيد کرد که با ارائه احکام برائت دادگاه انقالب به 
عنوان نهادی که عملکرد آن از سوی بسياری از حقوقدانان مورد انتقاد است، برای 
فعالين کمپين يک ميليون امضا اظهارات شريعتمداری را در خصوص اين گروه از 

فعاالن اجتماعی ناشايست دانست و گفت فعاليت در کمپين يک ميليون امضا جرم نيست و 
حکم برائت موکالن کمپينی من و خانم عبادی از سوی دادگاهی صادر شده است که يکی 
از نهادهای امنيتی قضايی است که همکاری تنگاتنگی با وزارت اطالعات دارد و اعالم 

کرده است که عضويت در کمپين يک ميليون امضا و جمع آوری امضا برای تغيير 
 .قوانين تبعيض آميز جرم نيست

جلسه پيشين اين دادگاه دراقدام غيرمتعارف و جانبدارانه ی صدا و سيمای جمهوری 
اسالمی ايران در دو شب متوالی با پخش دفاعيات متهم، حسين شريعتمداری به تريبون 

رسمی متهم جهت ارائه و اشاعه توهين ها و افتراهای اخالقی وی عليه برنده جايزه صلح 
اين در حالی بود که اعتراض و تذکرات مکرر وکالی خانم عبادی  .نوبل تبديل شده بود

برای جلوگيری از تخلفات متهم در دادگاه بی اثر ماند و در نهايت نسرين ستوده يکی از 
 .وکالی پرونده به اعتراض جلسه دادگاه را ترک گفته بود

  
 کمپين بين المللی حقوق بشر: منبع

 

شما را مجانی و " قاچاقچيان معموال با دادن وعده های واهی از جمله اين که : خوی افزود
با خرج خودمان به خارج از کشور می بريم و در عوض، از گذرنامه شما برای وارد 

کردن جنس استفاده می کنيم مردم را فريب می دهند و با به کار گيری چنين ترفند هايی و 
پرداخت مبلغی پول به آنها، به همين راحتی آنها را سوار هواپيما يا وسيله نقليه ديگری می 

 .کنند و اين افراد ساده لوح را با پای خودشان و به طور قانونی از مرز خارج می کنند
در مواردی نيز مشاهد شده است که اعضای باندهای آدم ربا پس از : آرام نيا در ادامه گفت

شناسايی خانواده هايی که دارای دخترانی هستند، به عنوان زائر شهرستانی اتاقی را در 
خانه های آنها اجاره می کنند و پس از چند روز اقامت و بررسی همه جانبه، در يک 

 . فرصت مناسب قصد شوم خود را اجرا می کنند
نکته قابل توجه در مورد اين مساله، نحوه  :اين کارشناس علوم اجتماعی اظهار داشت

آنچه که ظاهرا . خارج کردن زنان و دختران توسط اعضای اين باند های مافيايی است
معلوم است و در اين داستان دردناک نيز به آن اشاره شده ، اين است که اين افراد شرور 

 .قربانيان خود را بيشتر از راه زمينی به پاکستان می برند
هنوز مشخص نيست که آنها چگونه و به اين آسانی از مرزهای کشور عبور : وی ادامه داد

می کنند و هيچ شخص يا نيرويی با آنان برخورد نمی کند و مانع عبور آنها از مرزها هم 
احتماال آنها از تاريکی شب و از نقاط کور مرزی استفاده می کنند و از ديد . نمی شود

 .مرزبانان مصون می مانند
اعضای جنايتکار  :آرام نيا به يکی از باند های مافيايی در مشهد اشاره کرد و تصريح کرد

يکی از باندهای مافيايی پس از شناسايی خانواده های فقير مشهدی، دختران آنان را به عقد 
يکی از اعضای باند خود در می آوردند و به بهانه اين که شهرستانی هستند و می خواهند 
در زابل زندگی کنند، دختران بخت برگشته را به کشور پاکستان می بردند و به خانه های 

خوشبختانه اين باند مخوف با هوشياری نيروی انتظامی مشهد لو رفت  .فحشا می فروختند
 .و اعضای آن دستگير و مجازات شدند

 
 

شريعتمداري در دادگاه به بسياري از فعاالن جنبش زنان 
 ! افتراي ناموسي زد

 
 
 
 
 
 

 
نسرين ستوده يکی از وکالی شيرين عبادی در دادگاه شکايت از حسين شريعتمداری در 

مصاحبه ای با کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران با بازگويی زوايای تخلی از يک 
دادگاه يک طرفه گفت که قاضی نه تنها جانب بی طرفی را نگه نداشت بلکه به 

شريعتمداری اجازه تا به موکل وی اتهاماتی بزند که از آوردن دليل ومدرک برای آنها 
وی گفت که در اين جلسه شريعتمداری فعاالن حوزه زنان را با بی حرمتی و با . عاجز بود

ستوده افزوده است که شريعتمداری را فردی کم . زشت ترين کلمات خطاب کرده است
آخرين جلسه رسيدگی به شکايت شيرين عبادی از روزنامه کيهان ساعت . سواد يافته است

 .، در کاخ دادگستری تهران برگزار شد٨٩ارديبهشت  ١٢صبح روز يک شنبه  ٩
عضو کانون مدافعان حقوق بشر به کمپين گفت دادگاه بر خالف رويه ی جاری در تمامی  

پرونده های اتهامی بعد از تفهيم اتهام قرار تامينی از او اخذ می کند که در پرونده های 
اما به دليل حاشيه . اتهامات سياسی گاه تا وثيقه های يک ميليارد تومانی هم پيش می رود

امنيتی که مديرمسئول روزنامه کيهان از آن برخوردار است هيچ تامينی حتا در حد قرار 
 .التزام نيز از او اخذ نشده است

اتهامات حسين شريعتمداری مديرمسئول روزنامه کيهان در اين پرونده که مورد تاييد 
نماينده دادستان قرار گرفته و به صدور کيفرخواست منجر شده است نشر اکاذيب، توهين، 

 .افتراء، و جعل عکس عنوان شده است
نسرين ستوده يکی از وکالی شيرين عبادی که در جلسه دادگاه امروز حضور يافته بود در 
گفتگويی با کمپين بين المللی حقوق بشر گفت اين دادگاه که بنا بود به صورت علنی برگزار 
شود تنها برای طرفداران متهم علنی بود و برای کسانی که به طرفداری از شاکيان حضور 

پيدا کرده بودند با محدوديت های زيادی مواجه بود و ضمن آن که از ورود خبرنگاران 
مستقل نيز ممانعت به عمل آمد خبرنگاران خبرگزاری های وابسته به دولت و نشريات و 

 .رسانه هايی از جمله کيهان در اين جلسه حضور داشتند
ستوده با اعالم اين که در اين جلسه، حق دفاع به شکل کامال غيرقانونی از وکالی پرونده 

ختم دادرسی در حالی اعالم شد که اعتراض وکال موثر واقع نشد و «: سلب شده بود گفت
دادگاه بر خالف اصول حقوقی با اعالم ختم دادرسی جلسه بعدی را به اعالم نظر هيأت 

 «.منصفه موکول کرد
نسرين ستوده، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و از وکالی شيرين عبادی در پرونده 

 : شکايت از مديرمسئول روزنامه کيهان در خصوص روند برگزاری دادگاه به کمپين گفت
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نژاد در پاسخ به سوالی در خصوص علت استفاده ايران ازتجهيزات  احمدی
تر سرعت و  های پيشرفته استفاده از دستگاه: ای گفت پيشرفته درتاسيسات هسته

دهد به همين خاطر بدنبال استفاده از  ها را افزايش می کيفيت فعاليت
 .ای خود هستيم سانتريفيوژهای جديد در مراکز هسته

تان مشکل داشتند،  رييس جمهور در پاسخ به اينکه آيا سانتريفيوژهای قديمی
شوند دليل بر  سوار می ٢٠١٠اينکه امروز مردم خودرو مدل :اظهار داشت 

های  های جديد توانايی و قابليت البته ماشين.نيست ٢٠٠۵اشکال خودروهای 
درباره سانتريفيوژها هم . سازد بيشتری دارند که استفاده از آن را ضروری می

 .کند همين موضوع صدق می
وی در پاسخ به اينکه چرا ايران به جای اينکه اين همه وقت بر سر مسايل 

 :کند ،گفت ای بگذارد روی نفت و گاز و صادرات آن سرمايه گذاری نمی هسته
کند ؟ آمريکا ذخاير  ای استفاده می آمريکا هم نفت دارد پس چرا از انرژی هسته

هر کشوری حق دارد که .کند برداری نمی عظيمی در آالسکا دارد که از آنها بهره
ان پی تی هم صراحت دارد که همه  ۴ماده .های گوناگون استفاده کند  از انرژی

اين حق همه کشورهاست، . ای استفاده کنند توانند از انرژی هسته کشورها می
 .تواند درباره اين حق از کسی سوال کند کسی نمی
توليد  .ای کاربردهايی دارد که سوخت فسيلی فاقد آن است انرژی هسته: وی گفت

ها  راديو داروها ، ضد عفونی محصوالت کشاورزی و اصالح بذر و توليد اشعه
ای است که سوخت  ها از جمله کاربردهای انرژی هسته برای شناخت بيماری

اش  ای هزينه ضمن اينکه انرژی هسته. فسيلی در اين زمينه هيچ کارآيی ندارد
 . کمتر از انرژی فسيلی است

های اتمی اش از  نژاد درباره ارزيابی خود از اقدام آمريکا در کاهش بمب احمدی
اگر اين موضوع واقعيت داشته : بمب، خاطر نشان کرد  ۵١٠٠هزار به  ٣٠

رود اما نکته اينجاست که هيچ سازمان مستقلی در  باشد گام مثبتی به شمار می
اين باره نظارت نکرده و گزارشی ارايه نشده است چرا که هيچ نظارتی بر 

های  اند که بمب خودشان اعالم کرده. ای آمريکا وجود ندارد های هسته فعاليت
تواند اين مساله را ثابت  اند، چه کسی می هزار عددکاهش داده ۵خود را به حدود 

سال است که بحث خلع سالح مطرح است به  ۵٠ – ۴٠کند ؟ در حالی که 
يکباره ديروز اين بحث مطرح شده است ضمن اينکه وجود حتی يک بمب اتم هم 

خطرناک است و اميدواريم به روزی برسيم که حتی يک بمب اتم هم در دنيا 
 .وجود نداشته باشد
ای بر   المللی انرژی هسته اميدواريم روزی آژانس بين: وی تصريح کرد

ای آمريکا هم نظارت کند و گزارشات مستندی در اين باره  های هسته فعاليت
 .ارايه دهد

در اختيار داشتن بمب اتم بيش از همه به ضرر مردم : رييس دولت اظهار داشت
آمريکااست چرا که در هر کشوری که بمب اتم انبار شده باشد، اگر اتفاقی در 

 .نگهداری آن بيفتد مردم آنجا آسيب خواهند ديد
وی در پاسخ به اين سوال نيويورک تايمز مبنی بر مفقود شدن يک تاجر 

البته مطابق نامه رسمی دولت آمريکا : آمريکايی در جزيره کيش اظهار داشت 
اش هم همين مساله را تاييد کردند، مطابق  بوده است و خانواده FBA وی مامور

اطالعات ما اين شخص از کيش خارج شده است و برای روشن شدن هر چه 
بيشتر اين مساله هم خواستار تشکيل کميته مشترک اطالعاتی شديم تا نسبت به 

 . پيدا کردن وی در ساير کشورها اقدام شود
وی همچنين در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت سه آمريکايی که به صورت 

پرونده اين افراد در : غير قانونی وارد مرزهای کشورمان شده بودند گفت 
. کند اختيار دستگاه قضايی است و دستگاه قضايی در ايران مستقل عمل می

ضمن اينکه امروز دستگاه قضايی و مردم ما نگران سرنوشت هفت شهروند 
اين افراد ايرانيانی هستند .برند های آمريکا به سر می ايرانی هستند که در زندان

که نه در مرزهای کشور آمريکا بلکه در کشور ثالثی توسط آمريکا دستگير شده 
اميدواريم همه زندانيان آزاد شوند و از اينکه کسی زندانی باشد ،خوشحال . اند

 .نيستيم
 :نژاد در پاسخ به سوالی درباره اوضاع داخلی ايران اظهار داشت احمدی

تر از  امروز مردم ايران بسيار بسيار قوی.باالترين حد آزادی در ايران است
. اند سال پيش روی آرمان های جمهوری اسالمی و انقالب اسالمی ايستاده١٠

درصد در انتخابات شرکت کردند و باالترين رکورد مشارکت در  ٨۵اينکه 
دهنده اين است که مردم طرفدار   تاريخ دمکراسی را به نمايش گذاشتند، نشان

 .تر از نسل گذشته در صحنه حضور دارند امروز هم انقالبی  نسل.انقالب هستند
کنم بيش از اينکه به فکر ساير کشورها باشيد،  فکر می: وی خاطر نشان کرد 

 .بايد نگران آينده آمريکا و مردم اين کشور باشيد
 

باالترين حد آزادي : احمدي نژاد در مصاحبه با تيويورك تايمز
 در ايران است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تر از  امروز مردم ايران بسيار بسيار قوی.باالترين حد آزادی در ايران است
  .اند سال پيش روی آرمان های جمهوری اسالمی و انقالب اسالمی ايستاده10
آقای اوباما بزرگترين و آخرين شانس آمريکا برای : محمود احمدی نژاد گفت:کلمه

ايجاد تغيير واقعی و اصالح چهره آمريکا در جهان است و اگر از اين فرصت به 
 .خوبی استفاده نشود، ديگر چنين موقعيتی تکرار نخواهد شد

نژاد در مصاحبه با روزنامه نيويورک تايمز در  به گزارش ايلنا، محمود احمدی
المللی انرژی اتمی  پاسخ به سوالی در خصوص داليل اصالح ساختار آژانس بين

يکی از اشکاالت ان پی تی که بايد اصالح شود اين است که اين مرکز : گفت
المللی بعضا به جای اينکه جلوی توليد بمب اتم را بگيرد، برای اعضای فاقد  بين

 .کند بمب مزاحمت ايجاد می
درصد را با اعالم قبلی  ٢٠وی با بيان اينکه جمهوری اسالمی ايران توليد سوخت 

هيچ  :ای آغاز کرده است ، خاطر نشان کرد المللی انرژی هسته به آژانس بين
ای ايران وجود ندارد و دوربين های آژانس  های هسته موضوع مبهمی در فعاليت

ای خود  ايران در برنامه هسته.ای مستقر هستند المللی اتمی در تمام مراکز هسته بين
 .مطابق قوانين عمل کرده و تخلفی هم مرتکب نشده است

ای است که  گونه المللی انرژی اتمی به شرايط کنونی آژانس بين: رييس دولت گفت
ظاهرا هر کس بخواهد از حقوق قانونی استفاده کند با موانع گوناگونی مواجه است 

وجود اين .اما در صورتی که غير قانونی عمل شود هيچ مانعی وجود ندارد 
اينکه .اشکاالت ضرورت ايجاد اصالح در اين سازمان را افزايش داده است 

برگزار شده، نشاندهنده نقص آن “ تی. پی.ان”تاکنون چندين نشست برای اصالح 
 . است

های آژانس  نژاد در پاسخ به سوالی درباره جلوگيری از نصب دوربين احمدی
نصب دوربين توسط آژانس : المللی اتمی در مراکز نظامی خاطر نشان کرد  بين

ای  تواند در هر نقطه آژانس نمی.تابع مقررات است و بايد طبق قانون نصب شود 
ها بايد فقط در مراکز  طبق قانون اين دوربين. که عالقه داشت، دوربين نصب کنند

های خاصی بايد نصب باشد تا  ای هم در محل ای نصب شود، در مراکز هسته هسته
 .مزاحم کارکردهای روزمره و عادی نشود

های آژانس نصب نيست، پس چگونه آژانس  شود دوربين اينکه ادعا می: وی افزود
 ٢٠های هسته ای ما مطلع است و روزانه روند توليد سوخت از کوچکترين فعاليت

 .کند درصدی ايران را گزارش می
های هوا  آژانس حق دخالت در صنايع موشکی و فعاليت: نژاد تصريح کرد احمدی

هم هيچ حقی در اين باره بر عهده “ ان پی تی”در . فضای هيچ کشوری را ندارد
 . اينها همه اشکاالت ان پی تی است که بايد رفع شود.آژانس گذاشته نشده است 

ها ان  رييس دولت در پاسخ به سوال خبرنگار نيويورک تايمز مبنی بر اينکه خيلی
گوييد  اينکه می: دانند و از عملکرد آن راضی هستند گفت  پی تی را موفق می

آور است البته چند کشوری که  ها از عملکرد ان پی تی راضی هستند، تعجب خيلی
کشور عدم تعهد رسما در جريان  ١١٨اما . ای دارند، راضی هستند  سالح هسته

های خود اشکاالت ان پی تی و عملکرد آژانس  کنفرانس بيانيه دادند و در سخنرانی
تواند به معنای رضايت باشد؟ حتی خيلی از کسانی که  آيا اين می. را مطرح کردند

های خود درباره عملکرد ان  هم نيستند در اطالعيه و سخنرانی »نم«عضو گروه 
واقعيت اين است که اکثريت کشورها از ان پی تی و . پی تی موضع گيری کردند 

عملکرد آن اراضی نيستند به همين خاطر است که کنفرانس بازنگری برگزار شده 
پيشنهاداتی فراوانی هم که برای اصالح آن رسيده، بهترين سند برای ناموفق . است

 .بودن ان پی تی و ضرورت ايجاد اصالح در آن است
ها در برابر اصالح ان پی تی مقاومت کنند بلکه  نبايد بعضی: وی تصريح کرد 

 . همه بايد کمک کنند تا اشکاالت آن رفع شود و اين به نفع بشريت است
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های بازر انحراف در اوايل  دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه با اشاره به مصداق
در آن زمان بچه مسلمانها دو گروه بودند يکی طرفدار :پيروزی انقالب گفت

های حضرت امام و ديگری طرفداران انديشه افرادی نظير مرحوم  انديشه
بازرگان و شريعتی بودند که آنها اعتقاد داشتند دين بايد همراه با مبارزه و علم 

 .همراه باشد
الريجانی با اشاره به اينکه طرفداران دين همراه با مبارزه موافق اسالم منهای 

آنها همانند شريعتی معتقد بودند که اسالم : روحانيت بودند خاطر نشان کرد
 .متولی نمی خواهد همانند شريعتی که برای فقه ارزشی قائل نبود

وی با تاکيد بر اينکه روحانيت نظام اسالمی با روحانيان مسيحی کامال متفاوت 
 .روحانيت ما مردمی است و از بطن مردم برخواسته است: هستند بيان داشت

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه اسالم منهای روحانيت را زمينه ايجاد 
 .با حذف روحانيت دين نيز حذف خواهد شد: انحرافات دانست و تصريح کرد

الريجانی در ادامه به انحرافات ايجاد شده پس از انتخابات دهمين دوره رياست 
متاسفانه کسانی که در جبهه و جنگ حضور : جمهوری اشاره کرد و ادامه داد

داشتند و خدمات بسياری نيز در طول دوران انقالب از خود نشان دادند دچار 
انحراف شدند و آرام آرام نيز به نفاق رسيدند و به بهانه انتخابات از پشت به 
 .نظام خنجر زدند که با اين اقدام همان جريان منافقان ابتدای انقالب تکرار شد

الريجانی شروع انحرافات پس از دهمين دوره ررياست جمهوری را از دور 
در آن دوره : دوم رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی دانست و خاطر نشان کرد

توانيم همانند کشورهای ديگر پيشرفت کنيم  ای آمدند و گفتند اين طور نمی عده
چون اسالم برای زندگی خصوصی است و ما بايد حکومتمان را سکوالر قرار 

 .دهيم
کرد ما بچه مسلمانهايی  حزب کارگزاران سازندگی اظهار می: وی ادامه داد

هستيم که طرفدار نظام سکوالر هستيم که اين افراد همانند همان بچه 
 .های قبل از انقالب بودند که منافقين را تشکيل دادند مسلمان

 (ره(در زمان امام خمينی : دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه در ادامه افزود
کرد اين فقه نبايد در قوانين  همين آقای موسوی طرفدار فقه پويا بود که تاکيد می

 .گفتند فقه ما سنتی و جواهری است) ره(ما بيايد که امام 
زنند  وی با بيان اينکه امروز غربی ها جهان گشايی ليبرال را دارند دامن می

 .ها است ها عين همان مارکسيست اين اقدام غربی: گفت
به گزارش ايلنا، محمد جواد الريجانی همچنين در جمع فرمانداران و اعضای 

راهی که ايران برای دستيابی به انرژی :ستادی استانداری مازندران گفت
ای گذرانده است طوالنی بود چون با به دنبال تهيه سوخت و استفاده علمی  هسته

 .بوده است
ای با محوريت علمی اشاره کرد  وی به ضرورت استفاده ايران به انرژی هسته 

خواهند ايران به آنها  ممانعت کشورهای غربی به دليل اين است که می: و گفت
 .وابسته باشد

 :الملل رئيس قوه قضاييه يادآور شد دبير ستاد حقوق بشر و مشاوره امور بين
ای دست نيافتند اما  بسياری از کشورهای جهان سوم هنوز به انرژی هسته

ها برای به  جمهوری اسالمی به عنوان يکی از کشورهايی که در برابر غربی
 .دست آوردن حقش تالش کرده است

 :الريجانی با تعبير اين نکته که پای ايران در اين بخش ضعيف نيست، افزود
دهيم در حالی که در  گويد که ما به شما انرژی می غرب در صورتی به ايران می

زدايی را به شدت پيگيری  های اسالم بسياری از کشورهای ديگر که سياست
 .دهد کرده است، اين انرژی را در اختيار آنها قرار نمی

نخستين بار است که ايران از تشکيل مونوپلی در بخش انرژی : وی ادامه داد
نژاد  بار جلوگيری کند که حضور و سخنرانی احمدی ای خطرناک و ذلت هسته

 .در نيويورک بسيار خوب و حساب شده بود
ای ايران از لحاظ فنی بسيار جلوتر از هند  های هسته برنامه: الريجانی يادآور شد

های ايران در  دانند که راه و برنامه و پاکستان است که برخی از دوستان می
 .ای از لحاظ فنی بسيار پيشرفته است بحث انرژی هسته

حيف است : المللی تصريح کرد نژاد در مجامع بين وی با دفاع از عملکرد احمدی
نژاد در اين دوره  که رئيس جمهوری فقط دو دوره است چون عملکرد احمدی

 .بهتر از دوره قبل بوده است
 :الريجانی با تعبير اين نکته که پای ايران در اين بخش ضعيف نيست، افزود

دهيم در حالی که در  گويد که ما به شما انرژی می غرب در صورتی به ايران می
زدايی را به شدت پيگيری  های اسالم بسياری از کشورهای ديگر که سياست

 .دهد کرده است، اين انرژی را در اختيار آنها قرار نمی
 

 معلمان زنداني همچنان ممنوع المالقات هستند
 
 
 
 

 
 
 
 

 :کلمه
فرزندان خرد سال معلمان زندانی در حا لی که بعضا شاخه های گل با خود آورده 
بودند تا به پدران دربند خود اهداه کنند ، بعد از ساعتها سر گردانی شا خه های گل 
را در کنار ديوارهای قطور زندان اوين گذاشتند وبه خا نه بر گشتند چراکه باز ندا 

 .آمد که سفيران فرهنگ ودانش کشورهمچنان ممنو المالقات هستند
ارديبهشت ماه به درب زندان اوين  ١٧خانواده معلمان زندانی امروزجمعه :کلمه

 .مراجعه کردند تا با فر زندان وهمسران خود مالقات داشته با شند
معلمان زندانی آقايان داوری، هاشمی   بر اساس گزارش رسيده به کلمه ، متاسفانه

، بهشتی، باغانی همچنان ممنوع المالقات هستند و دراين راستا هيچکس پا سخگو 
 .خا نوا دهای اين معلمان در بند نيز همچنان سر گر دانند.نيست

شاخه های گل با خود آورده   فرزندان خرد سال معلمان زندانی در حا لی که بعضا
بودند تا به پدران دربند خود اهداه کنند ، بعد از ساعتها سر گردانی شا خه های گل 
را در کنار ديوارهای قطور زندان اوين گذاشتند وبه خا نه بر گشتند چراکه باز ندا 

 .آمد که سفيران فرهنگ ودانش کشورهمچنان ممنو المالقات هستند
 

 :محمد جواد الريجاني
 نژاد فقط دو دوره رئيس جمهور است  حيف است كه احمدي

 
محمدجواد الريجانی، در نخستين کنگره ملی عالمه امامی مازندرانی :کلمه

دارای دو مبنای اصول و فروع دين است  درشهرستان بابل با بيان اينکه واليت
 .جنبه عملی واليت بسيار حائز اهميت است که در گذشته مغفول بوده است: گفت

به گزارش ايلنا دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه شروع انحرافات پس از دهمين 
دوره ررياست جمهوری را از دور دوم رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی 

توانيم  ای آمدند و گفتند اين طور نمی در آن دوره عده: دانست و خاطر نشان کرد
همانند کشورهای ديگر پيشرفت کنيم چون اسالم برای زندگی خصوصی است و 

 .مان را سکوالر قرار دهيم ما بايد حکومت
کردند  وی با بيان اينکه وقتی انقالب اسالمی ايران پيروز شد دشمنان بيان می

در حالی که در طول سی سال : تواند مملکت را هدايت کند گفت روحانيت نمی
های مديريتی و اجرايی نقش آفرين بوده و  گذشته روحانيت در تمامی عرصه

 .خدمات بسيار زيادی را به جامعه ارائه کرده است
گفتند نظامی که بر پايه  دشمنان پس از پيروزی انقالب اسالمی می: وی ادامه داد

اسالم و روحانيت شکل گرفته حکومتی خواهد بود که فاقد توانايی است و اينگونه 
المال بيان  مسائل نيز پس از انقالب اسالمی در زمان دوم خرداد با پول بيت

بينند ايران اسالمی به عنوان يک قدرت برتر  شد؛ ولی امروز همان دشمنان می می
 .کند ای نقش آفرينی می منطقه

های بيان شده در بحث  های واليت را از ديگر مالک الريجانی تشخيص مالک
ای  تشخيص مصداق در مساله واليت نيز اهميت ويژه: واليت عنوان کرد و افزود

کنند و  دارد که در همين مورد افرادی هستند که مساله واليت را به راحتی بيان می
 .شناسند حتی قبول هم دارند؛ اما مصداق آن را به خوبی نمی

گاه به مرزهای ما حمله  دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه با بيان اينکه دشمن هيچ
دشمن به دنبال تضعيف جايگاه واليت است و به اين جايگاه : نخواهد کرد گفت

 .حمله می کند و اينجاست که نقش حصون اسالم با اهميت است
درصد احاديث به مساله واليت ٩٠الريجانی در ادامه با بيان اينکه در بيش از 

 .های سياست بحث واليت است شاخصه: اشاره شده افزود
های الهی مجموعا چهار مورد  وی با اشاره به اينکه در بحث واليت که از هدايت

محور اول اين است که واليت را بدانيم :گيرد خاطر نشان کرد استنباط صورت می
 .يعنی مبنای مشروعيت سيطره را در حکومت درک کنيم

وی در بخش ديگری از سخنان خود انحراف را چالش بزرگ جامعه ما عنوان 
علمای دين که به عنوان برج باروی دين هستند در مبارزه با انحراف : کرد و گفت

 .وظيفه سنگينی دارند
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 گفتگوها، مقاالت
اين قانون، قانون جامعی نيست و مشکالت . تری متالشی می شوند-بيش
متأسفانه حرکت در همه ی . ها ايجاد کرده و می کند-ای را برای خانواده-عديده

من اين . زمينه ها به سمتی است که بايستی مرتب، افسوس گذشته را خورد
 .دانم-حرکت را غيرمتمدنانه، غيراخالقی و در جهت تضييع حقوق زنان می 

شان به -بسياری از فعاالن جنبش زنان با اين مشکل مواجه اند که اعترضات -
شود، به -قوانين تبعيض آميز، محکوم به مخالفت با اسالم و نص صريح قرآن می
 نظر شما آيا مخالفت با اين قوانين به معنی مخالفت با دين اسالم است؟

ها، هر جا که کم - ای است در دست بعضی-متأسفانه اسالم حربه :فائزه هاشمی
اين قضيه در مسائل سياسی و اجتماعی نيز به . می آورند آن را عملی می کنند

ها وآداب و رسوم -بسياری از سنت. کرات اتفاق افتاده وهم چنان اتفاق می افتد
ها به عنوان دين اسالم مطرح شده و منافع -وخرافات و انحرافات در طول قرن

. عده ای و گروه هايی نيز در دامن زدن آگاهانه و يا ناآگاهانه به اين مسائل است
اين عده اما متوجه نيستند که اگر قرار باشد، اسالم، مخالف حقوق انسانی و 

چيزهای بسيار بديهی در اين رابطه معرفی گردد؛ در واقع به اسالم ضربه وارد 
می شود؛ به طوری که متاسفانه در طول ساليان به عنوان مکتبی مخالف عدالت 

 .های واالی انسانی نمايش داده شده است- و ارزش
در حالی که تعيين مهريه با رضايت زن ومرد به صورت توافقی صورت می  -

 گيرد، آيا دخالت دولت، برای تعيين سقف مهريه، عملکردی درست است؟
متأسفانه در شرايط امروزی ما ميزان مهريه ها چيزعجيب  :فائزه هاشمی

به نظر من برای حل . وغريبی است که تبديل به يک معضل اجتماعی شده است
اين موضوع بايستی آسيب شناسی کرد و داليل آن را يافت؛ يعنی در رفع علت 

عدم حمايت قانونی از زنان، قدرت باالی مرد در منزل از . کار شود و نه معلول
نظر قانونی، وجود فرهنگ مردساالری در جامعه، در بعضی موارد عدم حمايت 

ی زن در صورت جدايی -خانواده ها، مشکالت اقتصادی و تأمين نبودن آينده
ها بخشی از مواردی است که سبب می شود زنان احساس امنيت نداشته -اين

برای برخورد با چنين برخوردی . باشند و دست به دامن چنين مهريه هايی شوند
بهتر است که تالش برای رفع آن مشکالت شود تا سالمت اجتماعی وخانوادگی 

مگر می شود بر هديه ماليات بست؛ در حالی که خمس هم بر . را هم تضمين کرد
اين اليحه نه تنها مشکالت را حل نمی کند؛ بلکه شرايط ! مهريه تعلق نمی گيرد

ی کامل، بدون هيچ -را حادتر می کند؛ به عالوه مردان، آگاهانه و با اراده
ی مردساالر که مردان مجبور به اين -در جامعه. کنند-اجباری مهريه را تقبل می

اگر قانون موجود به .کار نيستند وقتی قادر به تأمين مبلغ نيستند، نمی پذيرند
نحوی اصالح شود که زنان، احساس کنند، در صورت بروز هر نوع مشکلی 

قانون، حمايت يکسانی از دو طرف خواهد داشت، مطمئنا به چنين مهريه هايی 
 .نياز پيدا نمی کنند

به نظر شما قوانين موجود در راستای بهبود زندگی زنان است يا روند زندگی  -
 ها دشوار کرده؟-سالم را برای آن
يک سری قوانينی داريم که به محض اعتراض زن ها به شرايط  :فائزه هاشمی

قوانينی مثل؛ گرفتن مهريه، اجرت . موجود، هميشه به آن ها ارجاع داده می شود
خيلی  .المثل، عسر وحرج، دريافت پول به ازای شير دادن به بچه و کار در منزل

ها، شأن زن -ها اين قوانين را به عنوان حقوق پيشرفته مطرح می کنند؛ اما اين
ی مادر، همسر و بانوی خانه؛ بلکه در حد يک خدمتکار و دايه -را نه در اندازه

برای مرد وفرزند او تنزل می دهد و فرصت بيش تری را برای حقوق بيش تر 
البته خدمتکار و دايه بودن هيچ کدام بی ارزش نيست، ولی هر . مرد ايجاد می کند

مگر بچه، . مگر خانه، مال هر دو نفر نيست.کدام بايد در جای خود ديده شود
محصول يک زندگی مشترک نيست، اگر اين گونه است برای چه زن بايد برای 

برای اين که حرمت انسانی زن به عنوان بانوی  .خانه و فرزند خودش پول بگيرد
خانه و يا مادر حفظ شود، زن ومرد هر دو بايد مالک باشند و اموالشان به طور 

متأسفانه قوانين ما به نحوی است که وقتی زن ايرانی با يک . مساوی تقسيم شود
کند، -خارجی ازدواج می کند، از يک زن خارجی که با مرد ايرانی ازدواج می

حقوق خود و فرزندش بسيار کمتر است و يا هويت بچه ، تابع خون پدر است و 
اين به معنی اين است که هويت زن ايرانی در صورت  .خون مادر، نقشی ندارد

 . ازدواج با هويت همسرش تعريف می شود
تحليل شما از عمل کرد فقه شيعه در ارتباط با مسائل زنان، در سال های اخير  -

 چيست؟
ها - اگر فقه شيعه نتواند جوابگوی مسايل روز، در کليه حيطه :فائزه هاشمی

باشد، عدالت و جامع ومانع بودن خود را به تدريج از دست می دهد و در طول 
ی عالمان دينی و مجتهدين در اين زمينه -وظيفه .زمان دچار آسيب می شود

های اسالمی زدن به خصوص در -حرف نو براساس آموزه .بسيار سنگين است
جامعه ی امروزی که زنان نقش بسيار اساسی در زمينه ها و قلمرو های 

 برداشت راديکالی و آميخته به خرافات از دين  .گوناگون دارند، بسيار مهم است

چه طور است که زن می تواند وکيل و : در گفتگو با فائزه هاشمی
 وزير باشد اما در خانواده صغير است و جنس دوم

 صبا واصفی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
حمايت خانواده، يک بار ديگر موج اعتراض فعاالن - اليحه :مدرسه فمينيستی 

فعاالن جنبش زنان تصويب اين اليحه را سبب متشنج شدن . مدنی را برانگيخت
نهاد خانواده می دانند در حالی که آمار پرونده های اختالفات خانوادگی و به 

خصوص طالق بخش وسيعی از آمار نگران کننده پرونده های وارده به دادگاه ها 
را تشکيل می دهد طيف موافقان با اين استدالل که در قانون موجود هيچ 

در  23محدوديتي براي ازدواج مجدد وجود ندارد، اما دولت با گنجاندن ماده 
اليحه حمايت از خانواده با دشوار آردن شرايط ازدواج مجدد به دنبال محدود 

آن چه می خوانيد . آردن آن است،در راستای تصويب اين اليحه تالش می کنند
 :حمايت خانواده است- هاشمی ،نماينده پيشين مجلس، به اليحه- نگرش فائزه

حمايت خانواده به چه منظوری تدوين شده - اليحه 25و  23به نظر شما مواد  -
 است ؟

تواند باشد که در پی حل برخی -قضيه اين می- ظاهر خوش بينانه :فائزه هاشمی
از معضالت اجتماعی اين اليحه تدوين شده است؛ ولی شايد به دنبال خدمت 
رسانی به مردان باشند؛ به هر حال در فرهنگ مردساالر مطرح شدن چنين 

 !چيزی بعيد نيست
ی حمايت از خانواده -به نظر شما شروطی که برای تعدد زوجات در اليحه -

 مطرح شده، قابل اجراست؟
بستگی دارد که موضوع را چگونه ببينيد؛ اگر عدالت را فقط  :فائزه هاشمی

عدالت اقتصادی و مالی يا تقسيم زمانی در نظر بگيريد، بله؛ ولی اگر منظور 
به طور طبيعی اگر عشق  .ازعدالت، عدالت عاطفی، اجتماعی و روانی باشد، نه

و عالقه به زن اول هم چنان محکم و پا بر جا باشد، اصال چه دليلی برای ازدواج 
دوم وسوم می تواند وجود داشته باشد؛البته بايستی يک سری استثنائات و يا 

بعيد می دانم در اسالم هم،  .شرايط خاصی که بسيار اندک هستند را کنار گذاشت
فکر می کنم همين که در . عدالت از نوع اول که ذکر کردم، مورد نظر باشد

باطن و دل انسان، عالقه به يکی بيش از ديگری باشد به اين معنی است که 
 .عدالت، وجود ندارد

 اند يا موافق؟-فکر می کنيد زنان اصول گرا با اين اليحه مخالف -
های متعددی دارند؛ بسياری از -خود اصول گرايان هم طيف :فائزه هاشمی

افراد، بين اصول گرايان نه تنها مخالف اين دو بند اليحه هستند؛ بلکه برای عدم 
 .تصويب آن هم به جديت تالش می کنند

" تعدد زوجات"يا به عبارتی " شرکای جنسی"اساسا نظرتان راجع به تعدد  -
 چيست؟

رسد اين رفتار با نظرات انسانی و يا اصول اسالمی -به نظر نمی :فائزه هاشمی
شان - آيا مردها تحمل چنين چيزی را در مورد همسران .و عدالت، سازگار باشد
شودانتظار داشت که زنان، بتوانند چنين چيزی را قبول -دارند؟ پس چه طور می

 !کنند
ی زن اول باشد، جايز و -برای مردان، اگر با اجازه" تعددزوجات"به نظر شما  -

 انسانی است؟
 .ی زن اول هم باشد، غيرانسانی است-حتی اگر با اجازه !خير :فائزه هاشمی

مگر کم هستند مردانی که آن قدر فشار بر همسر خود آورده و او را به تنگ می 
آورند تا موافقت همسر اول را برای ازدواج دوم خود بگيرند؛ به عبارت ديگر 

ای را از روی اجبار، اکراه، و ترس داده است، نه از روی ميل -زن، چنين اجازه
ی حمايت از مردان -تر اليحه-به نظر می رسد دو بند اين اليحه، بيش .و اراده

تر زنان در مقابل -اين اليحه از تضعيف حقوق بيش .است تا حمايت از خانواده
کند؛ چرا -تر مردان و تقويت فرهنگ مرد ساالری حمايت می-قانون، تسلط بيش
های مجدداتفاقا به تزلزل و خدشه بر نظام خانواده انجاميده -که اکثريت ازدواج

 های -است تا استحکام خانواده و لذا هر چه انجام آن راحت تر شود، خانواده
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اگرچه اصل اين روند يعنی آنکه ، اين تقنين است که با شکسته شدنش فردی را 
در موضع اتهام و سپس محکوم به مجرميت قرار می دهد طبيعی است ليکن 

همواره جوامع و نظام های حاکم برآن در تالش بوده اند حتی االمکان محيط اين 
دايره را محدود تر کنند و در نتيجه درصد مجرمان کمتری را در جامعه خود 

 .داشته باشند
حدود محيط اين دايره را قوانين با توجه به فرهنگ و نيازهای مطلوب آن جامعه 

 .تعريف می کند
يعنی عدم اصرار نظام .روند معکوس می تواند دالئل خاص خود را داشته باشد 

حکومتی در هرچه محدودتر کردن تعداد مجرمان يا حتی اصرار بر گسترش 
حوزه ای که مجرميت را فرامی گيرد متغيری است که بازهم بستگی به مطلوبات 

و منويات آن نظام دارد اما با توجه به مضار حداکثری و هزينه های باالی 
گسترش اين محيط و منافع حداقلی و کوتاه مدتش ، کمتر نظامی از آن بعنوان 
 .اسباب افزايش نفوذ حاکميت در سطح جامعه و اذهان عمومی آن بهره می گيرد

 : مثالی بياوريم
اعالم شود که حمل ، نگهداری و استفاده از   تصور کنيد همين امروز مجددا

زندان و پرداخت جريمه نقدی  تکنولوژی ويدئو ممنوع است و خاطی به تحمل 
 .محکوم خواهد شد

در اين مثال اگر تا ساعتی پيش از اين حکم ، تعداد مجرمان جامعه يک در صد 
مجموع کل تعداد افراد حاضر در آن جامعه بود با اين حکم به يکباره اين ميزان 

 .رشد می کند و عام الشمول تر می گردد
در اينصورت نه تنها افراد بيشتری در جامعه امکان استفاده از حقوق شهروند 
عادی را از دست می دهند بلکه خود آن نظام هم برای اعمال حکم صادره از 

سوی خود بايد هزينه های گزافی در ابعاد مالی ، فرهنگی ، اجتماعی ، بين 
 .را متحمل گردد... المللی و 

و آنگاه چنانچه دريابد که صدور اين رفتار تقنينی چندان لزومی نداشته است و لذا 
درصدد بخشودگی اين مجرمان جديد الورود به عرصه مجرميت برآيد يا در 

اعمال قانون بعلت مصالح ، اهمال تعمدی کند ، هزينه های ديگری در انتظار 
اوست که حداقل آن ارائه گمانه هايی از قبيل عدم دقت در تقنين ، عدم توان 

به جامعه داخلی و جامعه  ...اعمال قانون ، دو يا چندگانگی در مديريت نهادها و 
بين المللی می گردد که البته در آنصورت ايجاد آن گمان ها در اذهان مردمان 

 .امری بسيار طبيعی است
اين است که حکومت ها در اين باب بسيار با احتياط عمل می کنند و در تعريف 
حقوق حاکميت که توسط اعضای جامعه مربوطه الزم االجراست دقت وسيعی 

تنها برای کسانی صادر گردد که حضور آنها  مبذول می دارند تا قرارمجرميت 
در جامعه فی الحقيقه و باالنصاف برای آن جامعه زيان آور است و در واقع 

قرار مجرميتی را  حکومت برای حفظ حقوق عمومی مردم خود ، اتهام و يا 
 .برای برخی اعضای آن صادر می نمايد

با اين مقدمه نگاهی داريم به حوادث پس از انتخابات دوره دهم رياست جمهوری 
 .و وقايعی نزديک در آينده گزيرناپذير پيش رو

اگرچه قانون اساسی جمهوری اسالمی تجمع و راهپيمايی را جزء حقوق مردم 
اين کشور می شناسد متاسفانه برخی تنگ نظری ها باعث شد تا مجوزات قانونی 
برای راهپيمايی های اعتراضی بعد از انتخابات خرداد ماه هشتاد و هشت صادر 

به نوبه خود باعث  عدم صدور مجوز برای درخواست قانونی راهپيمايی . نگردد
آن شد تا تمام ميليون ها نفری که در اين راهپيمايی ها شرکت کردند در مظان 
اتهام قرار گرفتند و با پيگيری های نهادهای مربوطه قرار مجرميت هم برای 

 .بسياری از ايشان صادر گرديد
اگرچه تنازل اجرای قانون آن هم از سوی خود نظام حاکم جای بسی شگفتی 

داشت، ليکن چنانچه مسئولين دلسوز با نگاهی دقيق تر به مسئله چشم می دوختند 
می ديدند که به اين علت چه بسيار هزينه هايی که متاسفانه بصورت کامال غير 
ضروری بر کشور ، مردم و نظام حاکم برآن تحميل گرديد و حال آنکه امکان 

اين بود که نه تنها از اين هزينه ها پيشگيری شود بلکه در واقع می شد شرايطی 
محيا گردد که منافع قابل توجهی نيز از باب همين راهپيمايی ها و 

 .شامل اين سه گردد اعتراضات 
بنده در اينجا قصد ندارم منافع از دست رفته حاصل از اين تصميم انحصار 
گرايانه را تشريح کنم چرا که اين کار به مراتب انجام شده است و مقاالت و 

سخنان بسياری در مورد اين موضوع خوانده و شنيده ايم اما آنچه به نظر بنده 
ماهی را هر وقت از آب بگيری تازه " ضروری می رسد تذکر حکايت معروف 

 . می باشد " از هرکجا جلوی ضرر را بگبری منفعت است" يا " است 
سالگرد اتفاقات سال پيش در راه است و آنچه نا گفته پيداست آن است که بقول 

 . " نمی شود از روی جوی پريد در حاليکه پايت هم خيس نشود" معروف
 دو راه پيش روست و پيش روی نظام راهی جز انتخاب بين اين دو ديده نمی شود 

اميدوارم که فقه شيعه بتواند، . داشتن، بيش از هر چيز دين را آسيب پذير می کند
چه طور است که زن می . هميشه پيشرو باشد و تعارضات و تناقضات را حل کند

باشد و بخش ... تواند در بيرون از خانه مدير، وکيل، وزير، استاد دانشگاه و
مهمی از يک جامعه را اداره کند، اما در خانواده عمال در قبال مرد صغير است 

پايان نامه ی فوق ليسانس من در اين زمينه بود در موضوعاتی که  .و جنس دوم
ای نيافتم که چنين تبعيضی را در خانه، بين زن ومرد بيان کرده -کار کردم آيه

 .باشد
 آيا قوانينی که در مجلس، مصوب می شوند، مبنای علمی دارند؟ -

در مجلس، مرکز پژوهش برای انجام کار کارشناسی وجود دارد،  :فائزه هاشمی
اما مشکل در خصوص زنان، سنت، تفکر و باورهای غلط و مردساالرانه است 

ها اين باورهای غلط، عين اسالم است؛ اين گونه تفکرات است -که به نظر خيلی
که کار کارشناسی را سخت می کند و شهامت تصميم گيری ها در حيطه زنان را 

 .کاهش می دهد
اوها در تصميم .جی.ی ان-فکر نمی کنيد شرکت دادن نظرات کارشناسانه -

 های دولت، نقش مثبتی داشته باشد؟-گيری
حتما همين طور است، اگر سياست درستی حاکم باشد،  :فائزه هاشمی

اوها می توانند بازدهی بسيار خوبی برای مجلس و ساير مراکز اجرايی و .جی.ان
 .قانون گذاری داشته باشند

 دولت در اين دوره چه قدر از نظرات انجيوها بهره جسته است؟ -
به نظر می رسد در اين دوران، اعتقادی به نهادهای غيردولتی  :فائزه هاشمی

 .وجود ندارد؛ چه همراه، چه منتقد
 ی مهريه را قبول داريد يا نه؟-شما بنيان مساله -

 اعتقادی به اين مسئله ندارم :فائزه هاشمی
 داريد؟ 25و  23آيا پيشنهادی برای جايگزين کردن با مواد  -

بايد حذف شود و قانون موجود به سمتی  22فکر می کنم ماده  :فائزه هاشمی
اصالح شود که تعدد زوجات غير از شرايط بسيار ويژه واستثنايی، حتی با اجازه 

هم فکر می کنم بايد حذف  25در مورد بند  .ی زن اول نيز امکان پذير نباشد
شود؛ چرا که مهريه يک توافق است و مرد از نظر قانونی آن قدر حمايت می 

شود که قادر باشد چنين تعهدی را نپذيرد و به جای اين بند مواردی که در 
های عقد به صورت اختياری وجود دارد، اجباری شوند و قوانين در -دفترچه

 .جهت تأمين عدالت در امور خانواده اصالح شود
 

 گسترش يا محدوديت دايره مجرمّيت
 مقاله ای در باب سالگرد وقايع بعد از انتخابات دهم

 )مهرشاعر( مهرداد نصرتی 
 
 
 
 

 
بياد داريم زمانی را که داشتن دستگاه ويدئو در منزل يا محل کار جرم 

يادمان نرفته است که برای چه تعداد از هم ميهنان ما بواسطه نگهداری و يا .بود 
استفاده از اين تکنولوژی حکم اتهام و بعد قرار مجرميت صادر شد و چه 

تاوانهايی توسط مردم برای آن پرداخت گرديد و کشور نيز چه هزينه هايی را 
امروز هم روزی . از اين جهت پرداخت... بابت کشف ، پيگيری ، توقيف و

 .و در کمتر خانه ای اين دستگاه وجود ندارد. است
از ابتدای انقالب پنجاه و هفت تا کنون در باب بسياری از مسائل شاهد چنين 
رفتارهايی در نظام بوده ايم که علت غايی همه آنها عدم دورنگری در مورد 

 .مسائل و حواشی مربوطه به آن بوده است
تصميم گيری های عجوالنه و گاهی مغرضانه ، همواره باعث شده است تا اين 
نظام و مردم تحت حاکميت آن از ابتدای تشکيل تا امروز چنين هزينه هايی را 
متقبل شوند در حاليکه با کمی فراست و تامل پيشگيری از آنها و ديدن شرايط 

 .فردا کار چندان دشواری نبود
نکته ای که در اين موضوع از اهميت ويژه برخوردار است آن است که 

دستورات ، احکام و قوانين بايد حتی االمکان از گسترش محيط فرضی ممانعت 
بعمل آورد که مجرم ساز است يعنی باعث می شود که يک فردی که تا پيش از 

بود به يکباره تبديل به متهمی  يک حکم يا قانون شهروندی عادی و مورد احترام 
گردد که با محاکمه قرار مجرميت برای او صادر خواهد شد و از آن پس ديگر او 

 .نه يک شهروند عادی محترم ، بلکه فردی با سوء پيشينه کيفری است
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در تماسی که با مجاهدين داشتيم آنها نسبت به خطرناک بودن اوضاع هشدار داده 
ما تصميم گرفيتم که کماکان . و ازما خواستند درگير نشده و دفاتر را تخليه کنيم

 .مقاومت نموده و از تخليه دفاتر امتناع کرديم
ای فرمان حمله به  فروردين شورای انقالب اسالمی با صدور اطالعيه 30در 

ستادهای عملياتی "در اين اعالميه آمده بود که . ها را اعالم کرد دانشگاه
گروههای گوناگون، دفترهای فعاليت و نظاير اينها که در دانشگاهها و موسسات 

عالی مستقر شده اند چناچه ظرف سه روز از صبح شنبه تا پايان روز دوشنبه 
اول ارديبهشت برچيده نشوند شورای انقالب مصمم است که همه باهم يعنی 

و اعضای شورا مردم را فرا خوانده و همراه با مردم ) بنی صدر( رييس جمهور
 "  .در دانشگاهها حاضر شوند و اين کانونهای اختالف را برچينند

فرودين دانشگاه علم و صنعت در تهران به وسيله انجمن اسالمی  28در روز 
دانشجويان دانشگاه صنعتی نيز . تعطيل و پاسداران دانشگاه را محاصره کردند

مورد حمله قرارگرفته و پس از مقاومت تصميم گرفتند به همراه ساير دانشجويان 
 .دردانشگاه تهران به مقاومت خود ادامه دهند

ها  از همان روز شنبه تبليغات گسترده عليه نيروهای ضدانقالب که در دانشگاه
از صيح . شدت تبليغات نشانه حاد بودن اوضاع بود. اند آغاز گرديد سنگر گرفته

ها، نيرويی را  هر يک از کميته. روز يکشنبه بسيج گسترده نيرو آغاز گرديد
من عصر روز يکشنبه به . فرستاد تهران می  سازمان داده و به مقابل دانشگاه

های مصمم و  هر لحظه يک ماشين پر از حزب اللهی. حوالی ميدان انقالب رفتم
. های پراکنده مواجه نبوديم ما مثل گذشته با حزب اللهی. رسيد خشمگين از راه می

نيرويی که در برابر دانشگاه بسيج شده بود، مستقيما توسط حکومت سازمان يافته 
ها  آن. دانشجويان نيز در صحن دانشگاه تهران و دفتر پيشگام جمع شده بودند. بود

پرتاب سنگ بسوی دانشجويان آغاز شده . نيز کامال مصمم و تهييج شده بودند
 .بود

. من به اين نتيحه رسيدم که مقاومت در برابر چنين نيرويی امکان ناپذير است
ها اگر نتوانند با استفاده از سنگ و چوب و چماق دانشجويان را پراکنده کنند،  آن

روشن بود که درگيری به کشته . از استفاده از اسلحه گرم ابايی نخواهند داست
 .انجامد شدن تعداد زيادی از دانشجويان می

. آنشب تلفنی با دانشجويان که در دفتر پيشگام جمع شده بودند صحبت کردم
. خواندند و آماده مقاومت بودند سرود می. دانشجويان خيلی خوش روحيه بودند

من تلفنی نظر خود را با ساير اعضا رهبری سازمان در ميان گذاشتم و بر خطير 
تعدادی از رفقا متوجه . بودن وضع و ضرورت تصميم گيری سريع تاکيد کردم

من هم عصبانی بودم و بيش از آنکه . شرايط نبوده و معتقد به مقاومت بودند
به نظر من درگيری در مقابل دانشگاه قطعا به . کردم استدالل کنم پرخاش می

هيچ نيرويی از دانشجويان . انجاميد  کشته شدن تعداد زيادی از دانشجويان می
و عدم درک .  شديم کرد و ما با يک شکست کامل سياسی مواجه می حمايت نمی

آن شب در خانه يکی از رفقا در نزديکی . اين موضوع برايم قابل درک نبود 
 .دانشگاه ماندم و رفقای رهبری سازمان تا صبح در تماس با هم بودند

صبح زود فرخ نگهدار با من تماس گرفت و گفت که اکثر رفقا با عقب نشينی 
موافقند و همچنين گفت از طرف دفتر بنی صدر با او تماس گرفته و قرار 

مالقاتی گذاشته شده و طرح کرد که هرچه سريعتر خود را به دفتر رياست 
ما با کمی تاخير به دفتر . جمهور برسانم تا دو نفری برای اين مالقات برويم

من او . به محض ورود با رسولی که جزو مسيولين دفتر بود، مواجه شدم. رسيديم
را از جريان کار مشترک برای برقراری آتش بس در جنگ اول گنبد ميشناختم و 

اين . درآن جريان رابطه خوب و کار تيمی مشترکی را با موفقيت پيش برده بوديم
بنی صدر خيلی آشکار و . آشنايی فضای راحت تری برای اين ديدار بوجود آورد

آنها . صرِِيح صحبت کرد و گفت که اين طرحی است وسيعتر از گرفتن دفاتر
آنها در صدد پيش برد برنامه . قصد ندارند با تسخير دفاتر کار را پايان دهند

وسيعتری هستند که رئيس جمهور را هدف قرار داده و از الگوهای بسيج در 
ما نگرانی های خود را مطرح کرديم . انقالب فرهنگی چين ميخواهند استفاده کنند

و گفتيم که فکر ميکنيم پس از تخليه دفاتر و درهم شکستن مقاومت، تحت عنوان 
انقالب فرهنگی تصفيه دانشجويان و استادان عملی خواهد شد و از وی خواستيم 
. که در اين زمينه رسما از جانب دفتررياست جمهور و دولت موضع گيری شود

او مطرح کرد که چنين موضع گيری خواهد شد و او نخواهد گذاشت که اين 
. ما هم طرح کرديم که در جهت تخليه دفاتر اقدام خواهيم کرد. برنامه پيش برود

آنها ميگفتند . پس از اين مالقات، من با دانشجويان در دفتر پيشگام تماس گرفتم
دانشجويان وابسته (اند و بخصوص اگر دانشجويان مبارز  دانشجويان تهييج شده 

. تصميم به مقاومت بگيرند آماده پذيرش عقب نشينی نيستند) 3به گروههای خط 
تر  دانشجويان مبارز در مقايسه با پيشگام بمراتب ضعيف. اين قابل درک بود

 بودند و اگر 

 . و راه سوم جز در عالم اوهام وجود ندارد
يا بايد دوباره با عدم صدور مجوز برای برگزاری آن مراسمات هزينه های 

آمار مجرمين را  جديدی را بر کشور تحميل کرد و دوباره موجبات افزايش 
فراهم کرد يا راه ديگر را پذيرفت و تا آنجا که ساير حقوق عمومی ضايع نمی 
. گردد حتی االمکان از مجرم تراشی های جديد در اين مورد ممانعت بعمل آورد

بخصوص آنکه راه دوم در قانون صراحتا تعريف شده است و نه تنها قانون 
اجازه تشکيل اين مراسمات را می دهد بلکه دولت را مامور به صدور آن 

مجوزات و تشويق به توسعه امکان وقوع آن می کند که صد البته رعايت شرايط 
که از جمله آن و برای  الزمه و فضای حاکم بر آن تجمعات هم ضروری است 

اشاره  " عدم وجود حق حمل سالح برای راهپيمايی کنندگان" مثال می توان به 
ای کاش عقالی ناصح و صالح نظام هرچه بيشتر می کوشيدند تا در  .نمود

فرصت باقی مانده توجيهات الزم را برای تصميم گيرندگان نهايی ارائه دهند و 
از اين امر خود را فارغ نيابند تا زمانی که مطمئن گردند احتمال آسيب های جديد 

در عرصه داخلی و وجهه بين المللی و هزينه های گزاف بی مورد به حداقل و 
و (از آنجا که انسان است  نزديک به صفر رسيده است و بايد باور کنيم انسان 

و همواره به  هميشه ) و فراموشی می دانند" نسی "برخی اين کلمه را از ريشه 
اين تذکرات احتياج دارد و فرقی نمی کند که چه کسی باشد و در چه پست و 

) ص ( چراکه هرکه باشيم و در هر مقامی که باشيم هرگز نه رسول اهللا . مقامی 
ليکن او با چنين شخصيت  . خواهيم بود و نه امپراطور فرمانروايی بزرگ اسالم

و چنان جايگاهی هرگز خود را از پند و اندرز و بخصوص از تذکر، بی نياز 
 . نمی ديد تا چه رسد به ما انسانهای عادی و جائز الخطا

 و السالم علی من اتبع الهدی
 خبرگزاری هرانا: منبع 

 
 سی امين سالگرد بستن دانشگاه ها 

 گفتگو با مجله ی آرش 
 مهدی فتاپور

 
 
 
 

 
 

مسئوليت دانشجويان پيشگام را از  59آقای فتاپور با توجه به آنکه شما در سال 
طرف سازمان فداييان برعهده داشتيد، ممکن است جريان وقايع و مشاهدات خود 

 .و بستن دانشگاه ها توضيح دهيد 59را از درگيريهای اول ارديبهشت سال 
 

تواند از طرف  ها نمی آشکار بود که تعادل نيرو در دانشگاه 58های سال   از نيمه
ها  در انتخابات انجمن های دانشجويی در بسياری از دانشکده. رژيم تحمل شود

جويان مسلمان قرار  های اسالمی در رده سوم، پس از پيشگام و دانش انجمن
در شرايطی که در سطح جامعه اکثريتی باالی هشتاد در صد از نيروهای . گرفتند

کردند، تبديل دانشگاه به سنگر مخالفين برای نيروهای  حاکم حمايت می
انحصارطلب حاکم قابل تحمل نبود و واکنش تند رژيم به اين تعادل نيرو قابل 

 .بينی بود پيش
سخنرانی آيت اهللا خمينی در فروردين ماه همان سال، اعالم تصميم يورش به 

ها از اساتيد وابسته  وی در سخنرانی خود خواهان تصفيه دانشگاه. دانشگاه ها بود
فروردين ماه  26در . به شرق و غرب و تحکيم رابطه آن با حوزه گرديد

های افشاگرانه برخی از دانشجويان مواجه   سخنرانی رفسنجانی در تبريز با سوال
متعاقب آن دانشجويان حزب . او در آنجا دانشجويان را تهديد به تصفيه نمود. شد

اللهی در ساختمان مرکزی دانشگاه دست به تحصن زدند اين تحصن با حمايت 
ای  انتشار نوار سخنرانی آيت اعالم برنامه گسترده.مسئوالن دانشگاه مواجه نشد

 .ها تدارک ديده شده بود بود که تحت عنوان انقالب فرهنگی برای دانشگاه
متعاقب اين اتفاقات از دانشجويان خواسته شد که دفاتر خود را تعطيل نموده و 

 .ها را در اختيار مسئوالن دانشگاه قرار دهند آن
ما تصميم گرفتيم که . هاست آشکار بود که تحويل دفاتر، مقدمه يورش به دانشگاه

در همين نقطه ايستادگی کنيم و از تحويل دفاتر خودداری کنيم و همه نيروی خود 
صدر رييس جمهور  پس از آنکه آقای بنی. را برای دفاع از دفاتر بسيج کرديم

وقت نيز ضرورت تحويل دفاتر را مطرح کرد، دانشجويان مسلمان، وابسته به 
ها نيرو داشتند، اعالم کردند که دفاترشان  مجاهدين که در حد پيشگام در دانشگاه

 را تخليه خواهند کرد
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 وگو با محمد علی عمويی گفت
 استاد دانشگاه تا کارگر، نيروهای جنبش سبز

 مريم محمدی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سال از وقايع و رويدادهايی که پيامد انتخابات  پس از گذشت قريب به يک
جمهوری دهم در ايران بود و پيدايش جنبش نوظهور سبز را در پی  رياست

ی جنبش تاکيد  داشت، در حالی که رهبران جنبش سبز بر پايداری و ادامه
 »ی سبز امواج فتنه«کنند و حکومت مدعی پايان دادن به آن تحت عنوان  می

ها و  ترين چالش فضای سياسی ايران جنبش سبز و نقد است، هنوز مهم
 .ها از آن است ارزيابی
وگويی با محمد علی عمويی، از فعاالن سياسی چپ در ايران، به يکی از   در گفت

اين نقدها، يعنی عدم ارتباط و يا شايد ضعف جنبش سبز در پيوند با اقشار و 
 .پردازيم طبقات فرودست جامعه، می

 
ی ابعاد  او درباره. نگاه کلی آقای عمويی به اين مسئله، کمی متفاوت است

 :حضور يا غيبت اقشار فرودست در جنبش سبز معتقد است
ی کارگر در آن  ای از ايرادها به اين جنبش را مبنی بر اين که طبقه من پاره

 .حضور ندارد، اصًال قبول ندارم
ای که از اين جنبش بر مبنای ارتباط کمتر با طبقات فرودست ترسيم  پس چهره

شود؟ جنبش سبز کدام توقع و انتظار را در اين زمينه  شود، از کجا ناشی می می
 برآورده نکرده است؟

مطالباتی که . ای داشته است شده اين جنبش تاکنون حرکت قانونمند و حساب
توانند خواست  ی عام دارد، فراگير است و طبقات گوناگون می مطرح کرده جنبه

ويژه کارگرها که  طبقات فرودست و به. وجو کنند مدنی خود را در آن جست
جا  مشکالت معيشتی بسيار مبرمی دارند نيز بدون ترديد جای خود را در آن

 .وجو خواهند کرد جست
هرچند تاکنون بخش اندکی از اين قشر در اين جنبش شرکت داشته، اما گرايش و 

چنان    وبيش داشته است، ولی آن حضور هم کم. اش از آن کم نبوده است هواداری
 .تواند در جنبش مدنی نقش مهمی ايفا کند، هنوز نبوده است ی کارگر می که طبقه
همين دليل هم  شود اين جنبش، جنبش طبقات متوسط شهری است و به گفته می

های  ها را خواسته شما نيز آن. های مدنی و اجتماعی عام است حامل خواسته
ی کارگر، باعث ريزش  سمت مطالبات طبقه گيری خاص به آيا جهت. عام ناميديد

 نيروهای ديگر از اين جنبش نخواهد شد؟
ها و  اصوًال من اعتقاد دارم که اين جنبش در مسير حرکت خود، ريزش... چرا 

ها از سوی کسانی است که فکر  ريزش. هايی خواهد داشت از سويی ديگر جذب
شود، مطالبات چنين و چنان است و  کردند يک يا دو روزه قضيه حل می می

 .هزينه ندارد
ويژه طبقات زحمتکش است که در جهت  ی جنبش هم برای نيروها و به جاذبه

جا هم يارانی  بينند در اين کنند و می صنفی خود حرکت می -مبارزات اقتصادی
خوانی خيلی  بينيم، اما البته هم من تناقض نمی. شان بازتاب دارد دارند و مطالبات
 .زيادی هم ندارد

آيا اين به معنای آن نيست که رهبران و فعالين جنبش سبز در برابر يک انتخاب 
ی متوسط را کنار  های بااليی طبقه گيرند؟ مثًال اين که بخشی از اليه قرار می

ها و شعارهای خاص، طبقات زحمتکش را که شايد  بگذارند و با اتخاذ سياست
ها و  سمت خود جلب کنند؟ در واقع، بخش تری هستند، به های وسيع طيف
زعم شما،  های ديگری بکنند که به ای را قربانی حضور گروه های اجتماعی گروه

 طور کيفی تغيير خواهد داد؟ حضورشان نيروی جنبش را به
های اين جنبش هستند يا احيانًا  اندرکار تنظيم بيانيه کنم کسانی که دست تصور نمی

کنند،  منعکس می... ها و  ها، وبالگ سايت مطالبات را در اشکال گوناگون در وب
 .هايی و جذب اقشار ديگری بر آيند آگاهانه در جهت کنار زدن اليه

های اين آقايان، از سوی برخی از فعاالن  ای از مطالب بيانيه چنان که وقتی پاره
 آوری  شوند و مغفول ماندن برخی از مطالبات ياد ی ما نقد می سياسی جامعه

. شدند ماندند براحتی در هم شکسته می ها می ها عقب نشينی کرده و آن پيشگامی
برای من قابل تصور بود که حزب اللهی های جمع شده در جلوی دانشگاه در 

 کردند و اين برای همه ما غير قابل قبول بود چنين حالتی کشتار می
بعد از ديدار با بنی صدر فورا با مسيولين سازمانهای پيکار و راه کارگر تماس 

راه (حوالی ظهر ديدار با اصغر ايزدی . گرفته و خواهان يک ديدار فوری شدم
مالقات ما بدون نتيجه و با . صورت گرفت) پيکار(و حسين روحانی ) کارگر

او به ايده عقب نشينی . حمالت تند متقابل من و حسين روحانی خاتمه يافت
او در برابر . حمله کرده و سازمان را يک جريان متزلزل و بی اراده ناميد

استدالل من که مقاومت با کشته شدن تعداد زيادی دانشجو و بدون نتيجه پايان 
آبان  13امروز . خواهد يافت، ميگفت در انقالب از کشته دادن نبايد هراسيد

اگر امروز چند صد دانشجو کشته شوند، اين . جمهوری اسالمی است
آغازگر يک جنبش اجتماعی و سرنگونی رژيم  57آبان  13خونريزی همانند 
توضيحات من در تفاوت شرايط آنروز و شرايط قبل از . اسالمی خواهد بود

اصغر ايزدی ساکت گوش داد و هيج اظهار . انقالب مورد پذيرش او نبود 
داند ولی قبل  های مرا واقعی می رسيد که او استدالل به نظرم می. نظری نکرد

 از تصميم سازمانی مايل به موضع گيری نيست
برای بعد از ظهر همان روز قراری با نماينده دولت گذاشتم و باتفاق رضی 

ما به او . تابان به محل هيات دولت رفته و با حبيبی نماينده دولت صحبت کرديم
گفتيم که رييس جمهور قول داده که موضع دولت در رابطه با عدم تعطيل و 
تصفيه دانشگاهها اعالم شود و خواستار اعالم موضع شديم و او نيز مطرح 

 .اين کار انجام نشد. کرد که اين کار صورت خواهد گرفت
با وجود تصميم ما بر ضرورت عقب نشينی، تا عصر آنروز عقب نشينی 

دانشجويان مبارز با عقب نشينی مخالف بودند و . صورت نگرفته بود
پس از اين مالقات که ديگر . ها را تنها بگذارند خواستند آن ها هم نمی پيشگامی

آنها . غروب شده بود، تلفنی با دانشجويان مستقر در دفتر پيشگام تماس گرفتم
آشکار . تعداد زيادی از دانشجويان زخمی شده بودند. خيلی تحت فشار بودند

قرار شد رضی فورا . بود که فشار از حد توان مقاومت دانشجويان بيشتر است
هنگامی . به دفتر پيشگام رفته و بی هيچ اما و اگر و بحثی تخليه را اجرا کند

که رضی به دانشگاه رسيد، اکثر دانشجويان نيز متقاعد گرديده بودند که 
مقاومت عملی نيست و بجز اعتراضات تک و توک، همه منجمله دانشجويان 

 .مبارز نيز به ضرورت عقب نشينی متقاعد شده بودند
هنگام اجرای تصميم و عقب نشينی دانشجويان، کميته ايها دانشگاه را محاصره 

کرده و اعالم کردند که افراد بايد تک تک از دانشگاه خارج شوند و آنها بايد 
آشکار بود که آنها قصد دستگيری و احيانا سر به نيست کردن . همه را بگردند

بهانه آنان اين بود که ميگفتند از داخل . تعداد زيادی از دانشجويان را داشتند
روشن بود که اين بهانه . دانشگاه يکی دو گلوله بسمت آنها شليک شده است

دروغ محض است و آنان مايل نيستند، دانشجويان به آرامی از دانشگاه عقب 
دانشجويان . نشينی کنند و خواهان ادامه درگيری و سرکوب دانشجويانند

محاصره شده و امکان خارج شدن از دانشگاه را نداشتند و از طرف ديگر در 
شد، تعداد  اثر اصابت ضربات سنگ که بطور مرتب به سوی آنان پرتاب می

اين وضعيت و درگيری در دانشگاه تا . قابل توجهی از آنان زخمی شده بودند
فرخ نگهدار با دفتر بنی صدر تماس گرفته و ماجرا را . نيمه شب ادامه يافت

طرح کرد و سپس او و مسعود رجوی به دفتر رياست جمهور رفتند و مسئولين 
دفتر پس از ساعتها تماس موفق شدند نظر مثبت مقامات باالتر را مبنی بر 

 .که اجازه دهند دانشجويان از دانشگاه خارج شوند، کسب کنند اين
اين حمالت . ها ادامه يافت فردای آنروز حمله به دفاتر دانشجويی در شهرستان

 .به کشته شدن تعدادی از دانشجويان در رشت و اهواز منجر شد
آشکار بود که طرح . ها تعطيل شد پس از تسخير دفاتر دانشجويان دانشگاه

های اول  تصفيه گسترده دانشجويان و استادان در دستور است هر چند در ماه
مثال در مناظره تلويزيونی که پس از بستن . شد وجود چنين طرحی تکذيب می

تابان . ها برگزار گرديد، نماينده انجمن های اسالمی در برابر سوال ف دانشگاه
نماينده پيشگاميها هر گونه طرح بستن و تصفيه را در دانشگاهها تکذيب کرد 

 .ولی آشکار بود که او واقعيت را بيان نميکند
برنامه نيروی حاکم برای تسلط بر دانشگاه ها بقيمت چند سال بسته شدن 

دانشگاه ها،تصفيه تعداد زيادی از دانشجويان و استادان، محروم شدن يک نسل 
از جوانان کشور از تحصيل در زمان موعود پيش برده شد و پس از بازشدن 

 .ها فضای خفقان و فشار پادگانی حاکم گرديد ها، چندين سال در دانشگاه دانشگاه
 مهدی فتاپور

fatapour@gmx.de 
com.blogspot.fatapour://http  

13.01.89 

http://fatapour.blogspot.com�
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 گفتمان های مسلط نظام جهانی و وظيفه نيروهای چپ 
 يونس پارسا بناب

 
 درآمد  

در روزگار جنگ، هريک از متخاصمين ميدان عمل و جنگ را در حيطه ای 
انتخاب می کنند که به نفع کامل خود در کارزار عليه دشمن باشد و حتی تالش 

می کنند که با جلب و کشيدن نيروهای دشمن به درون آن ميدان و حيطه آنها را 
اين امر در حوزه سياست چه در سطح ملی و چه . در موضع دفاعی قرار دهند

در سی و . در سطح مبارزات بين المللی و ژئوپوليتيکی جهانی نيز صدق می کند
، قدرت های مسلط "جنگ سرد"چند سال گذشته بويژه در دوره بعد از عصر 

محتوای سه ) آمريکا، اروپای آتالنتيک و ژاپن (درون نظام جهانی سرمايه 
ميدان کارزار سياسی را بعد از تعبيه و تنظيم به عنوان گفتمان های مسلط مطرح 

ساخته و تالش کرده اند که قربانيان نظام و چالشگران ضد خود را به درون آن 
اين سه ميدان کارزار و . ميدان ها کشيده و آنها را در موضع دفاعی قرار دهند
 : گفتمان های جاری متعلق به اين ميدان ها عبارتند از 

استقرار دموکراسی و پيشرفت آن ارتباط ضروری و اجتناب ناپذير با اقتصاد  -
 . دارد" بازار آزاد"
تنها راه برون رفت بشر از فقر و فالکت ) جهانی شدن سرمايه(جهانی گرائی  -

 . و عقب ماندگی است
جايگزين آنها " تالقی تمدن ها"عصر مبارزات ملی و طبقاتی به پايان رسيده و  -

 . گشته است
در اين نوشتار بعد از توضيح اجمالی هر يک از اين سه گفتمان که به شکرانه 
رسانه های گروهی فرمانبردار از يک سو و حمايت مالی و نظامی دولت های 

از سوی ديگر به گفتمان های )  ٣کشورهای جی ( مقتدر سه سره نظام جهانی 
مسلط در اکثر کشورهای جهان تبديل شده اند، به نقد جدی آنها از منظر نيروهای 

 . چپ بويژه مارکسيست ، می پردازيم
 

 گفتمان ارتباط اجتناب ناپذير 
 " بازار آزاد " بين دموکراسی و 

بالفاصله بعد از آغاز دوره جنگ سرد کشورهای بلوک غرب بويژه آمريکا ، در 
و بويژه شوروی ، ميدان عمل " بلوک شرق " تهاجمات سياسی عليه کشورهای 

قرار داده و جهان را " دموکراسی " و کارزار سياسی خود را در حيطه گفتمان 
اين گفتمان در دهه . تقسيم کردند " تمامت خواه " و " دموکراتيک " به دو بخش 

ميالدی بتدريج جايگزين گفتمانی گشت که آن زمان شوروی و  ٧٠و  ۶٠های 
بين " احترام " که اصل " همزيستی مسالمت آميز : " متحدينش تبليغ می کردند 

در امور داخلی کشورها را به نفع بشريت " عدم مداخله " ملل و سياست 
نکات مثبت " همزيستی مسالمت آميز " بدون ترديد گفتمان . محسوب می داشت 

حائز اهميت " جنگ سرد " و مهمی را در بر می گرفت که در دوره تشديد 
که توسط طرفداران اين گفتمان در " فراخوان استکهلم " بطور مثال ، . بودند 

تنظيم و انتشار يافت ، به مردم جهان که از  ١٩۵٠بحبوحه جنگ سرد در دهه 
خونريزی و ويرانی و قحطی منبعث از جنگ جهانی دوم به تنگ آمده و عميقا 

خواهان صلح و امنيت بودند ، خاطر نشان ساخت که احتمال وقوع جنگ واقعی 
ناشی از ديپلماسی تهاجمی و نظاميگری های مداخله ) اين دفعه هسته ای ( 

اين فراخوان از مردم جهان خواست که با مداخله . جويانه آمريکا وجود دارد 
خود از وقوع جنگ جلوگيری کرده و صلح و همزيستی مسالمت آميز را بين ملل 

توسط کشورهای " دموکراسی " شايان توجه است که تبليغ گفتمان . رواج دهند 
فقط يک پوشش قالبی و يا نقاب کاذبی بود که رهبران آن " بلوک غرب " 

کشورها به صورتشان زده بودند که با تحميق مردم جهان ، سياست های جهانی 
آنها بويژه هيئت حاکمه آمريکا ، نه تنها به گفتمان . خود را اعمال سازند 

دموکراسی تعهدی نداشتند بلکه در همان دوره وجود کشورهای پيرامونی جهان 
دقيقا در . سوم را نيز به کلی منکر گشته و يا حضور آنها را ناديده می انگاشتند 

از " دموکراتيک " دوره ای که آمريکا از موهبت های دموکراسی و کشورهای 
يک سو و از خطرات جدی کشورهای تماميت خواه و کمونيسم از سوی ديگر 

صحبت کرده و مردم جهان را به پذيرش دموکراسی و آزادی و رد تماميت 
خواهی و کمونيسم تشويق و ترغيب می کرد ، در عمل از استقرار ديکتاتوری 

های مستبدينی چون ساالزار در پرتغال ، شاه در ايران ، ايوب خان در پاکستان 
، موبوتو در کنگو ، سوهارتو در اندونزی ، ژنرال ها در ترکيه ، سرهنگان در 

امروز نيز از نظر . حمايت همه جانبه می کرد ... يونان ، پينوشه در شيلی و
" و رشد " بازار آزاد " حاميان اين گفتمان استقرار دموکراسی بدون توسعه 

در عمل ، اگر . در هيچ کشوری امکان پذير و مسير نيست " طبقه متوسط 
 کشوری بنا به هر علتی درهای خود را بدون قيد و شرط به روی 

های بعدی شاهد توجه به اين نقدها و ملحوظ داشتن اين مطالب  شود، در بيانيه می
 .شويم می

عام بودن مطالبات اين جنبش و با توجه به اين که جنبش کارگری و  با توجه به
ها را از آگاهی  مبارزات اقشار زحمتکش در ايران، تاريخی طوالنی دارد که آن

نسبی برخوردار کرده، اساسًا چرا حضور چشمگير زحمتکشان از همان ابتدا در 
که با توجه به اين که بخشی از  جنبش سبز مشاهده نشده است؟ ديگر اين

برند، آيا ممکن است با خود  سر می نمايندگان جنبش کارگری در زندان به
سردی و نااميدی از مبارزات اجتماعی را برای بخشی از کارگران و  ، دل سرکوب

 آورده باشد؟ زحمتکشان ايرانی پيش 
جا نااميد شده  طور نيست که اقشار فرودست و کارگران از اين نظر من اين به

بود، ما  ی ايران فراهم می اگر امکان حضور قانونی در فضای آزاد جامعه. باشند
ها و حضورهای معينی هم آغاز شده بود، اما  نشانه. بوديم ها می شاهد حضور آن

 .اين اصل جنبش است که شکلش تغيير کرده است
ها موجب شده خود اين جنبش مدنی که  به اين معنا که فشار سرکوب و دستگيری

دهند، حضور  های ميانی تشکيل می شود بخش اعظم آن را اليه عمدتًا اشاره می
اين که در انتظارند در فرصت معينی خودی نشان . ملموس علنی نداشته باشد

ی ديگری است، اما در حال حاضر،  بدهند و مطالباتی عنوان کنند مسئله
 .ها خالصه شده است ها و بيانيه حضورها بيشتر در سايت

اند و به اين جنبش  توان نتيجه گرفت که کارگرها نااميد شده بنابراين نمی
ی فشارها،  ها معموًال فراز و فرودهايی دارند و در نتيجه خير، جنبش. پيوندند نمی

 .گذارند مقداری پای خود را عقب می
کلی عقب کشيدن و پس نشستن از مطالبات  معنای به عقب گذاشتن، به ولی پا به
کم مقداری کم  حداقل برسد و يا دست ها به شود هزينه بلکه آگاهانه سعی می. نيست

 .چنان زنده دوباره مطرح شود شود و بعد هم
به اين ترتيب، شما با نقد مبنی بر عدم حضور طبقات فرودست در جنبش سبز 

بينيد، چه شکلی  ی کارگر شما می آن حضوری که از طبقه. کامًال موافق نيستيد
 از بروز و يا چه وجهی را ندارد؟

، ديده  رود ی کارگر انتظار می ای که معموًال از طبقه  هنوز آن حرکت توفنده
 .کنم اصًال بنا نبود چنين حالتی نمايان شود من فکر می. شود نمی

در اين . کند رود و مطالبات خود را مطرح می پيش می روند جنبش آرام آرام به
فقط  :بندی معينی نشده که کسی بخواهد بگويد اليه. ترکيب کارگران هم هستند

حضورها عام . ها در آن حضور دارند ورها و يا بازاری کارمندها يا فقط پيشه
 .است؛ از استاد دانشگاه گرفته تا کارگران در اين جنبش هستند

حضور متفاوت کارگران در اين جنبش و به اين نکته که قرار  آقای عمويی، به
معنای آن هم  آيا اين به. کنيد هم نبوده به آن اشکال توفنده شرکت کنند، اشاره می

ی کارگر در دوران جديد، با گذشته  ی طبقه ی مبارزه تواند باشد که شيوه می
 تفاوت دارد؟

ی کارگر شکل کالسيکی  ی طبقه چون اصًال مبارزه. پذيرم من اين را نمی! خير
 .شود صنفی آغاز می -دارد که از مبارزات اقتصادی

جايی که استثمار را با تمام  ی کارگر از همان کارخانه، از همان آگاهی طبقه
بيند،  درد خود را زير يک سقف می طبقه و هم کند، و افراد هم وجودش احساس می

زند،  مزد خود چانه می جا که برای ساعت کار و دست شود و از همان شروع می
 .شود اش آغاز می ی اقتصادی مبارزه

که در جنبش مدنی يک  حال آن. شود ی کارگر در همين روند ايجاد می آگاهی طبقه
ی جنبش، نبود  کننده وقتی که نيروهای شرکت. ها وجود دارد آگاهی سری پيش

  .آيند کنند، به ميدان می آزادی و نبود حقوق مشخصی را حس می
شود  تدريج متوجه می ی اقتصادی است که به ی کارگر در جريان مبارزه اما طبقه
گمان من، تا  به. ی سياسی هم برود ی ايدئولوژيک و مبارزه طرف مبارزه بايد به

ی کارگر هم ادامه  ی طبقه ی مبارزه وقتی استثمار هست، اين روند و اين شيوه
 .دارد
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اما آنچه که جديد و حائز اهميت است اين . و در آينده نيز وجود خواهد داشت 
است که برخالف گذشته ها پروسه جهانی شدن در فاز فعلی بطور ضروری با 

و " اروپای متحد " آمريکا ، ( عروج و رشد امپرياليسم دسته جمعی سه سره 
فاز فعلی جهانی شدن جداناپذير از کنترل کامل . گره خورده است ) ژاپن 

الجرم . دسترسی به منابع طبيعی کره خاکی توسط امپرياليسم دسته جمعی است 
و راه حل آن طبيعتا نقش کليدی ) تالقی شمال و جنوب ( تضاد مرکز و پيرامونی 

روشن است . در ايجاد دگرديسی در نظام واقعا موجود سرمايه داری پيدا می کند 
که بيش از هميشه در گذشته نظام در جهت حفظ وضع موجود تالش می کند که 
. کنترل کامل العيار و بالمنازع نظامی خود را بر کليه کره خاکی مستولی سازد 
چرا نظام جهانی که مديريت آن در دست گماشتگان و حاميان اوليگوپولی های 

نظامی سازی پروسه جهانی ( مالی است ، می خواهد که اين کنترل کامل العيار 
را کسب کند ؟ به عقيده خيلی از تحليلگران مارکسيست بويژه مولفين و ) شدن 

فعالين متعلق به کمپ و مکتب نظام جهانی سرمايه ، اين نظام در تاريخ تکامل 
( ، پيری و فرتوتی رسيده و مدير عامل اصلی آن " کهولت " خود به دوره 

نه تنها در باتالق بحران عميق ساختاری فرورفته بلکه اين بحران عميق ) آمريکا 
بحران انرژی ، بحران غذا ، بحران مالی  -و خرده بحران های منبعث از آن 

" علت وجودی " شرايطی در جهان بوجود آورده اند که مشروعيت و  –.... و
در نتيجه نيروهای سه : نظام از سوی قربانيان نظام به زير سئوال برده شده است 

سره نظام فقط از طريق استقرار سلطه کامل نظامی می توانند با کسب ارزش 
تاراج و غارت منابع طبيعی و انسانی بويژه در ( اضافی در سطح جهانی 

امپراطوری آشوب " ايجاد . به بقای خود ادامه دهند ) کشورهای پيرامونی جهان 
از سومالی گرفته تا ( و پيشبرد جنگ های بی پايان و طوالنی عليه مردم جهان " 

از تبعات ميليتاريزه سازی جهانی شدن است که دامنه .... ) پاکستان وافغانستان و
به همين علت است که يکی از اولين . آن هر روز وسيعتر و فراگيرتر می گردد 

اهداف نيروهای چپ و مترقی هم در شمال و هم در جنوب بايد دور ناکام سازی 
نيروهای نظامی امپرياليسم سه سره و فشار بر روی آمريکا در جهت خروج از 

 پايگاه های نظامی خود در اکناف جهان و انحالل ناتو حلقه بزند 
 

 گفتمان پسامدرنيسم و 
 اشاعه فرهنگ گرائی 

انديشه های پسامدرنيسم و گفتمان متعلق به آنها سومين گستره و منطقه ايست که 
حاميان نظام کوشيده اند که با جلب و جذب اقشار مختلف مردم به درون آن 

گفتمان . سياست های ميليتاريستی و هژمونی طلبانه خود را توجيه سازند 
" و پايان دوره " بلوک شرق " پسامدرنيسم که بويژه بعد از فروپاشی شوروی و 

به يک گفتمان مسلط در عرصه کارزار سياسی و تبليغاتی سرمايه " جنگ سرد 
داری واقعا موجود تبديل گشت ، خيلی از روشنفکران و فعالين سياسی هم 

" کشورهای مرکز مسلط و هم کشورهای پيرامونی در بند را متقاعد ساخت که 
و قربانيان نظام جهانی سرمايه بويژه کارگران ، که بطور " مارکسيسم مرده 

" و مسئوليت " توان " گشته اند ، " اتوميزاسيون " سيستماتيک دچار پروسه 
گفتمان پسامدرنيستی که تا اين . و تاريخی خود را از دست داده اند " انقالبی 
 ٢٠٠٩پيش از رواج بحران عميق ساختاری سرمايه داری در سال های ( اواخر 

در داخل حتی سازمان ها و تشکالت کارگری هم نفوذ کرده بود ، )  ٢٠٠٨ –
تاکيد می ورزد که مبارزات طبقاتی و ملی ديگر وجود خارجی نداشته و نظام 

موهبت " حاکم و در راس آن آمريکا ، در سياست جهانی خود با معرفی و رواج 
به نفع بشريت " تعديل " فرهنگ ، اقتصاد و تکنولوژی ديژيتالی تغيير و " های

بوجود آورده و با گسترش و نفوذ خود در اکناف جهان از استثمار و سرکوب 
تعداد افراد و تشکل هائی که تحت . کارگران و ملل تحت ستم دست برداشته است 
جهانی " استثنائی " و " بی نظير " تاثير گفتمان پسامدرنيستی مسحور قدرقدرتی 

" و " کرامات " نظام گشته و در مقابل " انسان گلوبال " گرائی و موهبت های 
به کرنش و ستايش می پردازند ، فقط شامل يک طيف " بازار آزاد " معجزات 

مشخصی از روشنفکران و فعاالن سياسی جنيش های چپ غير مارکسيستی نمی 
خيلی از چپ های مارکسيست و تعداد قابل توجهی از رهبران جنبش های . شود 

کارگری و عده ای بيشماری از ملی گرايان ضد امپرياليست که تا اواسط دهه 
از جنبش های رهائيبخش ملی در کشورهای جهان سوم ، جنبش های  ١٩٧٠

حمايت ... کارگری در اروپای غربی و يا از کشورهای شوروی ، چين ، کوبا و 
می کردند ، به محض فروپاشی شوروی ، افت جنبش های رهائيبخش ملی و 

تبديل چين و ويتنام به کشورهای سرمايه داری از مارکسيسم ، توان انقالبی طبقه 
کارگر و انديشه های رهائيبخش ملی رو بر تافته و به نفی آنها و دست 

تعداد زيادی از حاميان و . پرداختند  ٧٠و  ۶٠و  ۵٠آوردهايشان در دهه های 
مبلغين گفتمان های جاری پسامدرنيستی حتی يک قدم جلوتر رفته و به چپ های 

 مارکسيست ، فعالين 

" ورود سرمايه گذاری های اوليگوپولی های انحصاری باز نکند پس 
در واقع نظام جهانی از . نيست و نمی خواهد دموکراتيک باشد " دموکراتيک 

طريق تبليغ و ترويج گفتمان مسلط و جاری اجتناب ناپذيری رابطه بين 
دموکراسی و بازار آزاد تالش می کند که با تحميق افکار عمومی جهانی اهداف 

به " بازار آزادی " امپرياليستی و سياست های هژمونی طلبانه خود را با ايجاد 
در نبرد عليه اين گفتمان ، نيروهای چپ بايد به . بزرگی اين جهان به پيش ببرد 

) زحمتکشان جامعه : جامعه ملی ( تحکيم موقعيت خود در ميدان کارزار خود 
با اصل " دموکراسی سازی جامعه " پرداخته و تالش کنند که رابطه ارگانيک 

را در اذهان عمومی ميدان عمل ) با چشم انداز سوسياليستی ( عدالت اجتماعی 
زيرا در اين ميدان کارزار ، . خود بطور روشن تر و قوی تری ترسيم کنند 

مبارزه برای دموکراسی سازی و مبارزه برای سوسياليسم الزم و ملزوم يکديگر 
بدون دموکراسی سوسياليسم نمی تواند بوجود آمده و به . بوده و مکمل هم هستند 

بقای خود ادامه دهد و در همان حال پيشرفت دموکراتيک بدون وجود چشم 
 . اندازهای سوسياليستی نمی تواند ميسر گردد 

 
 گفتمان جهانی شدن تنها راه رهائی بشريت 

سرمايه داری امپرياليستی با قرار دادن ميدان ديگر کارزار خود در حيطه جهانی 
گرائی بيش از هر زمانی در گذشته موفق شده است که در عصر بعد از پايان 

از عقب ماندگی و توسعه نيافتگی از طريق " رهائی بشريت " جنگ سرد گفتمان 
. جهانی شدن سرمايه را به يکی ديگر از گفتمان های مسلط خود تبديل سازد 

از يک سو و جنبش " بلوک شرق " بدون ترديد ، افول و فروپاشی شوروی و 
که سال ( های رهائيبخش کارگری و ملی در کشورهای سه قاره از سوی ديگر 

" ستون های مقاومت " ها به عنوان موانع اصلی در مقابل حرکت سرمايه به 
، در گسترش و رواج فراگير گفتمان جهانی شدن نقش ) معروف شده بودند 

ولی آن عاملی که بيش از هر علتی در اشاعه اين گفتمان مسلط . مهمی داشتند 
. نقش کليدی ايفاء کرده عروج و رشد اوليگوپولی های جهانی شده مالی است 

سرمايه داری در سی سال گذشته بتدريج بيش از هر زمانی در گذشته تاريخی 
خود با تشديد تمرکزگرائی و ادغام به شدت در اختيار اوليگوپولی ها قرار گرفته 

البته حضور و رشد اين انحصارات اوليگوپوليستی به هيچ وجه اختراعات . است 
آنچه که جديد است اين است که تعداد آنها در . جديدی در تاريخ معاصر نيستند 

عدد  ۵٠٠اين دوره بطور قابل مالحظه ای کمتر گشته و در حال حاضر به 
 ١٩۵٠تعداد اين اوليگوپولی های عظيم در سال های اول دهه . رسيده است 
عدد در جهان می  ٢٠٠٠٠عدد و در آغاز قرن بيستم به  ۵٠٠٠ميالدی به 

اوليگوپولی های عظيم به  ۵٠٠قويا حدس زده می شود که تعداد اين . رسيد 
عمدتا منبعث از ( خاطر تشديد پروسه های ادغام سازی و تمرکزگرائی مزمن 

در سال های آينده دهه ) فعل و انفعاالت بحران عميق ساختاری نظام جهانی 
بهر رو اين اوليگوپولی ها امروز روند زندگی . کنونی باز هم کمتر خواهد گشت 

اقتصادی کل کره زمين را تعيين کرده و در واقع حضور دائما در حال کاهش 
. به جلو در تکامل عمومی نظام سرمايه محسوب می شود " گام کيفی " آنها يک 

پی آمد اجتناب ناپذير " گام کيفی " در گفتمان مسلط پروسه جهانی شدن ، اين 
در صورتی که اختراع . رشد عظيم تکنولوژيکی جازده و معرفی می شود 

تکنولوژيکی و پيشرفت آن عمدتا از الزامات تمرکز و ادغام سرمايه بوده و 
در دنيای سرمايه داری واقعا موجود خود . توسط حرکت سرمايه ديکته می شود 

اين الزامات منبعث از تالش و جستجو برای کسب حداکثر سود و انباشت آن می 
آغاز  ١٨٧٠هم در دوره اول بحران عميق ساختاری نظام که در دهه . باشد 

گشت و هم در دوره دوم بحران ساختاری که اتفاقا يک قرن بعد در آغاز دهه 
آغاز گشت ، تاريخ شاهد اين امرشد که تشديد پروسه های تمرکز و ادغام  ١٩٧٠

. و خود جهانی گری جواب و عکس العمل نظام در مقابل بحران ساختاری است 
از طريق پروسه . نظام سرمايه است " مالی شدن " تمرکز سازی ريشه اصلی 

مالی سازی است که اوليگوپولی ها ارزش اضافی جهانی را که محصول بخش 
از طريق جذب و کسب . نظام است به درون خود جذب می کنند ) توليد ( مولد 

که به ( اين ارزش اضافی است که اوليگوپولی ها به بازارهای مالی و پولی 
پيدا ) انحصاری ( ، دسترسی تام االختيار ) بازارهای متفوق تبديل می شوند 

تمرکز ، ادغام و مالی شدن سرمايه دائما و عموما به جهانی تر شدن . ميکنند 
بايد تاکيد کرد که جهانی شدن به هيچ وجه ويژگی جديد . سرمايه منجر می شود 

نظام سرمايه از همان اوان تولدش هم خصلت جهانی . سرمايه داری نيست 
يعنی ( در سطح جهانی  –پوالريزاسيون  –گرائی و هم خصلت شکاف اندازی 

ايجاد شکاف روز افزون بين فقرو ثروت هم در درون خود کشورهای مرکز و 
) و مسلط مرکز و کشورهای پيرامونی در بند " توسعه يافته " هم بين کشورهای 

به کالمی ديگر ، هم پروسه جهانی شدن و هم پروسه شکاف اندازی . داشته است 
 در تمام مراحل گسترش سرمايه داری در گذشته و حال وجود داشته 



16 

 1389ارديبهشت ماه   17

در نتيجه پسامدرنيست ها با . اعمال می کنند ) و مذهبی و شبه تباری و قومی 
رواج نسبيت ها و خصوصيات فرهنگی متعلق به جوامع مختلف به بزرگترين 

و ) دموکراتيزاسيون ( مانع در مقابل تالش انسان در جهت تعميق دموکراسی 
همبستگی تبديل شده اند خيلی از پست مدرنيست ها به حرکت ها و جنبش های 

که در طول ( توده ای مردم که می خواهند با استفاده از آزادی های دموکراتيک 
فساد و احتکار و درجه استثمار اوليگوپولی ) تاريخ مبارزات خود کسب کرده اند 

. داده اند " استبداد و خود کامگی مردم " های مالی را به زير سئوال بکشند ، نام 
نقد پسامدرنيست ها از روشنگری ، دموکراسی ، توسعه ، سوسياليسم و جنبش 

های رهائی بخش ملی و کارگری و رد و نفی آنها نشان می دهد که نگاه آنان نه 
تقسيم و جدا کردن . به آينده بلکه بازگشت به گذشته های خيالی و کاذب است 

نه تنها .... جوامع انسانی به خرده جماعات دينی و مذهبی ، تباری و قومی و
تفوق و تسلط نظام اوليگوپولی های نظام را زير سئوال نمی برد بلکه مديريت 

در تحت اين شرايط نه تنها انسان ها بسوی . جهانی آنها را آسان تر می سازد 
حرکت های رهائی بخش از يوغ نظام کشيده نمی شوند بلکه آنها با فرو رفتن در 

باتالق های بيگانگی ، مصرف گرائی و کاالسازی به افراد نظاره گر ، غير 
متعهد و عاری از مسئوليت تبديل گشته و با رد هر نوع همبستگی ، همدلی و هم 
زبانی خود را در اختيار سياست ها و برنامه های شکاف اندازانه و اتميزه سازی 

 . اوليگوپولی های مالی قرار می دهند 
 

 جمعبندی ها 
) نيروهای راست حاکم ( سه گفتمان بزرگ جاری متعلق به نظام و حاميانش 

انگاشت آزادی و پديده دموکراسی رابطه ای تنگاتنگ  –الف : تبليغ می کنند که 
آنها دموکراسی را که يک . و سرمايه داری دارند " بازار آزاد " با گسترش 

تنزل داده و نتيجه می " بازار آزاد " پروسه بی پايان تاريخی است به سطح نازل 
گيرند که دموکراسی نيز مثل هر پروژه و کاالئی قابل صدور است و جوامع 

جهانی گرائی  –ب . بشری بدون رشد بازار آزاد نمی تواند به کسب آن نايل آيد 
رهائی بشريت از توسعه " راه " و " آلترناتيو " تنها ) جهانی شدن سرمايه ( 

و نه ( اين گفتمان ، جهانی شدن سرمايه . نيافتگی و زندگی پر از فالکت است 
را تنها آلترناتيو برای توسعه انسان در زندگيش می ) جهانی شدن اجتماعی بشر 

بيش در تاريخ گذشته بشر نبوده و " توهماتی " تجدد طلبی و مدرنيسم  –ج . داند 
اين گفتمان بر آن است که . ما در حال حاضر وارد عصر پسامدرنيسم گشته ايم 

توهمات " جهان شمولی انسان و انگاشت های همبستگی و همدلی بين آنان نيز از 
پسامدرنيست ها جهان را بر اساس آموزش های خود به . عصر تجدد است " 

جماعات شبه دينی و مذهبی و جماعات شبه اتنيکی و ( گروه های فرهنگی 
تقسيم کرده و آينده بشر را پر از تالقی های گوناگون منجمله تمدن ها ) قومی 

در پرتو يک بررسی جدی و نقد راديکال از اين سه گفتمان . ارزيابی می کنند 
خواهيم ديد که چگونه اين گفتمان ها در خدمت پروژه جهانی نظام حاکم سرمايه 

در اين جا به نکات اساسی اين نقد در بخش نتيجه گيری اين نوشتار . قرار دارند 
 : می پردازيم 

 
 نتيجه گيری 

تالقی هائی را که نيروهای راست حاکم از طريق گفتمان های رايج خود  – ١
برای پيشبرد پروژه جهانی نظام سرمايه در سراسر جهان بويژه در کشورهای 

مداخالت سياسی . ترويج می دهند ، تالقی هائی کاذب هستند ) جنوب ( پيرامونی 
و توجيه آنها با رواج ) آمريکا ( و ماجراجوئی های نظامی راس نظام جهانی 

، جهانی " بازار آزاد " مثل صدور دموکراسی از طريق ( گفتمان های مسلط 
 ۵٠٠سابقه طوالنی در تاريخ " ) تالقی تمدن ها " گرائی تنها راه رهائی انسان و 

ساله سرمايه داری داشته و بهتر و يا مناسبتر از گفتمان ها و تالقی های کاذب 
 . متعددی که در دوره های مختلف تاريخ نظام بودند ، نيستند 

بويژه هيئت های ) اوليگوپولی های مالی نظام ( اگر امروز مداخله گران  - ٢
با تبليغ و ترويج گفتمان های متفوق خود جنگ های بی پايان  ٣حاکمه جی 

در گذشته با برپائی و اشاعه . ساخت آمريکا را مورد توجيه قرار می دهند 
مسئوليت " ، " مسئوليت متمدن ساختن " انگاشت ها و گفتمان های کاذبی چون 

استعمار و غارت کشورهای آفريقا ، آسيا ، اقيانوسيه و " تاريخی سفيد پوستان 
همين مداخله گران نظام بودند که . آمريکای التين را مورد توجيه قرار می دادند 

بالفاصله بعد از پايان جنگ دوم جهانی با اشاعه و گسترش گفتمان ها ، مترسک 
خطر شوروی " ، " پرده آهنين " ، " جنگ سرد " ها و تالقی های کاذبی چون 

تالش کردند که با سرکوب و اضمحالل جنبش های .... و" خطر زرد " ، " 
رهائيبخش ملی وکارگری در کشورهای مختلف جهان پروژه جهانی خود را بر 

 . مردم جهان اعمال سازند 

که ميدان کارزار ( جنبش های کارگری و طرفداران ملی گرائی ضد امپرياليست 
" عهد باندونگ " خود را ترک نکرده و پيگيرانه به آرمان ها و خواسته های 

اين حاميان و مبلغين با ايجاد جو . زبان نصيحت گشودند ) وفادار مانده اند 
مصالحه و تبليغ و ترويج پايان عصر مبارزات ملی و کارگری به چپ های 

مشخصا مارکسيست و چپ های هنوز معتقد به استقرار عدالت اجتماعی با چشم 
اندازهای سوسياليستی هشدار دادند که اگر می خواهند مطرود جامعه خود و 

و " فراتاريخی " اهميت نقش ( تاريخ نشوند بهتر است که اصول فرهنگ گرائی 
را ) تعيين کننده نسبيت ها و ويژگی های فرهنگی در جوامع مختلف جهان 

آنها هنوز هم تاکيد می . پذيرفته و در مواضع خود تجديد نظر اساسی بکنند 
ورزند که مارکسيست ها و ديگر نيروهای طرفدار برابری و عدالت اجتماعی 

" بايد مارکسيسم و ديگر نحله های فکری سوسياليستی را کنار گذاشته ، 
بی " و تفوق دگرگونی های عظيم در تکنولوژی ديژيتالی و عصر " شکوفائی 

اطالعات و ارتباطات را پذيرفته و برای اينکه از غافله عقب نمانند خود " نظير 
و دموکراسی و حقوق بشر " تجدد طلبی سرمايه داری جهانی " را با اصول 

اما . ديکته شده از سوی قوانين حاکم بر حرکت سرمايه آشنا و مسلح سازند 
واقعيت های زندگی اجتماعی مردم و بروز و گسترش تبعات بحران عميق 

برمالتر و رسانه ای تر گشته  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨ساختاری نظام که در سال های 
اند ، نشان می دهند که مولفه های متعلق به گفتمان پسامدرنيسم که بعضی ها از 

اسم می برند در حقيقت ايدئولوژی " روحيه جديد سرمايه داری " آن به عنوان 
. سرمايه داری واقعا موجود در فاز فعلی پروسه جهانی شدن سرمايه است 

: پسامدرنيسم و روحيه جديد سرمايه داری " نيکول فو در کتاب اخير خود 
با توانائی قابل توجهی اين امر را که چگونه " درباره فلسفه امپراطوری جهانی 

گفتمان های متعلق به پسامدرنيسم در خدمت منافع واقعی نيروهای مسلط در 
قرار گرفته و عمل )  ٣اوليگوپولی های بويژه متعلق به جی ( درون نظام جهانی 

در اينجا بطور اجمالی به چند و چون منظر و . می کنند ، توضيح می دهد 
موضع پسامدرنيست ها که دستاوردهای عصر مدرنيسم را که هنوز هم ادامه 
دارد ، رد و نفی کرده و مردم را به پذيرش يک گذشته کاذب و پر از فانتزی 

 . دعوت می کنند ، می پردازيم 
 

 رد مدرنيسم و اشاعه يک 
 روايت کاذب از گذشته 

پديده مدرنيسم که در عرصه عصر روشنگری در قرن هيجدهم مشخصا در 
اروپا شکل گرفته و نضج يافته بود ، با پيروزی شکل تاريخی سرمايه داری 

مدرنيسم که پروسه . اروپائی و بعدا امپرياليسم به نقاط ديگر جهان گسترش يافت 
و دموکراسی ) تجددطلبی ( ، مدرنيته ) عرفيگری ( های تاريخی سکوالريسم 

را در خود نهفته داشت ، در يک روند تاريخی با تضادها ، ) مردم ساالری ( 
بطور مثال ، مدرنيسم که ادعای جهانشمولی . محدوديت های خود روبرو گرديد 

داشت و آن را با مولفه های حقوق بشر تعريف و مطرح می يافت در دوره 
به حقوق بورژوائی محدود و تنزل ) رقابتی " ( ليبرال " اوجگيری سرمايه داری 

در عصر سرمايه داری واقعا موجود که در برگيرنده اين مدرنيسم و . يافت 
مدرنيته است ما شاهد اين فکت هستيم که امپرياليسم علنا و بطور مستقيم و 

که مورد ( غيرمستقيم منکر حقوق بشر متعلق به مردمان و ملل غير اروپائی 
نقد و محکوميت اين مدرنيسم . می باشد ) حمله و تاراج قرار گرفته اند 

بورژوائی متعلق به سرمايه داری امپرياليستی ضروری و از وظايف اصلی 
و مارکس اين وظيفه را به نحو بارزی به . چالشگران و فعالين ضد نظام است 

عهده گرفت و يک نقد راديکال از مدرنيته سرمايه داری را ارائه داد که هميشه 
الزم است که عميقا با در نظر گرفتن شرايط فعلی جهان مورد بررسی و درس 

بدون ترديد اصل تعقل و انگاشت حق تعيين سرنوشت و نقش . آموزی قرار گيرد 
انسان در تاريخ که مدرنيسم و مدرنيته تبليغ می کرد يک نگاه و ديدگاه رهائی 

در واقع اين ديدگاه بود که به مقدار قابل توجهی جامعه را از خود . طلبانه بود 
بيگانگی های متافيزيکی و مذهبی و ظلم و ستم رژيم های پيشامدرنيسم رهائی 

ولی اين . اين رهائی مسلما به معنی توسعه در زندگی انسان تلقی می شد . داد 
توسعه به شدت محدود و ناپيگير بود زيرا اين سرمايه بود که در تحليل نهائی بعد 

گفتمان های متعلق به . و گستره اين توسعه را تعريف و ديکته می کرد 
پسامدرنيسم به هيچ وجه خواهان نقد راديکال از مدرنيسم در جهت اشاعه و 

بجای آن . گسترش رهائی انسان در جامعه با چشم اندازهای سوسياليستی نيستند 
پست مدرنيسم تبليغ می کند که مدرنيسم و دست آوردهای آن حتی در دوره 

بيش نبوده و بر اين عقيده است که انسان بهتر " توهمی " عنفوان و جوانی اش 
اکثر مبلغين و حاميان پست مدرنيست . است به عصر پيشامدرنيسم برگردد 

" جوامع بشری را به گروه های فرهنگی تقسيم کرده و به آنها يک هويت 
 اجتماعاتی شبه دينی " ( قوميگرانه 
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اين مجموعه در حکومت . ه آفريدگان خداوند هستند به يک چشم نگاه نمی کند
ايران بی کم و کاست حاکم است و پليس دستور دارد منتقدين آن را به 

در ايران قوانين جزائی به اندازه ای . شديدترين شکل ممکن مجازات کند
خشونت آميز است که اعدام نه فقط شامل حال جانيان می شود که بسياری از 
رفتار و کردار انسانی را در بر می گيرد و در سالی که گذشت در ايران به 

. موجب آمارهای عفو بين الملل باالترين تعداد اعدام در دنيا را داشته ايم
ساله شما ديری است مجازات اعدام را لغو کرده و  ١۵دموکراسی جوان و 

نخستين قاضی دادگاه قانون اساسی اعالم کرده مجازات مرگ با حق حيات 
 . انسان که از حقوق پذيرفته شده در قانون اساسی است در تعارض است

عالوه براين، در ايران سنگسار وجهه قانونی دارد و بسياری از زنان را تهديد 
اعدام جوانهائی که در سنين کودکی يا نزديک به کودکی مرتکب . می کند

جرائم مشمول اعدام می شوند پياپی تکرار می شود و آنها را سالها در زندان 
مجازات دست . سالگی اعدام می کنند ١٨نگاهميدارند و پس از رسيدن به سن 

و پا بريدن در حق برخی مجرمين اجرا می شود و در آخرين نمونه که چند 
روز پيش اتفاق افتاد دست و پای يک جوان را در زندانی در شهر بوشهر به 

 . جرم سرقت قطع کردند
زنان به عنوان نيمی از جمعيت ايران، از انواع تبعيض های قانونی و غير 
قانونی رنج می برند و حتی از ابتدائی ترين حق که انتخاب آزادانه پوشاک 

اقليتهای دينی و شناخته شده در قانون اساسی جمهوری . است محروم شده اند
اسالمی ايران از حقوق برابر بهره ای ندارند و اقليتهای دينی که قانون اساسی 

بزرگترين . آنها را به رسميت نشناخته از محروميت های بسيار رنج می برند
اقليت دينی در ايران ، بهائيان به دانشگاههای دولتی و غير دولتی راه ندارند و 

 . به اجبار در سنين دانشگاهی کشور را ترک می کنند
جمعيت بزرگی از ايرانيان که در پيشينه آنها . انتخابات در ايران آزاد نيست

وفاداری بی چون و چرا به حکومت جمهوری اسالمی ثبت نشده از حق اعالم 
نامزدی برای ورود به رقابتهای انتخاباتی رياست جمهوری و مجلس بهره ای 

بنابراين فقط نمايندگان بخشی از جمعيت ايران در حاکميت حضور . ندارند
واقعيات اجتماعی در ايران مانند نرخ باالی باسوادی، نرخ باالی . دارند

دانشجويان ، نرخ باالی تحصيلکرده های دانشگاهی، نرخ باالی زنان دانشجو 
و فارغ التحصيل دانشگاهی و نرخ باالی کارشناسان در هر زمينه علمی و 

اين عدم تناسب بحرانهای . اجتماعی و هنری با اين گونه آپارتايد تناسبی ندارد
جدی سياسی و اقتصادی ايجاد کرده که با دخالت گسترده پليس و نيروهای 

به عالوه قوه قضائيه ايران در . نظامی و شبه نظامی خود را نشان می دهد
شرايط کنونی استقالل اندک خود را نيز از دست داده و کامال سياست سرکوب 

 . را نمايندگی می کند
اينک که در جايگاه يک ميهمان دانشگاهی ، شما را به صورت مستقيم 

مخاطب قرار می دهم ، يادآوری می کنم که شرايط ايران شايد با شرايط 
سالهائی که . بی شباهت نباشد ١٩٨٨تا  ١٩٨۶سياسی کشور شما در سالهای 

به رياست آقای  ١٩٩٨تا  ١٩٩۵وقتی کميسيون حقيقت و آشتی در سالهای 
توتو تشکيل می شود و فقط به افشای پاره ای از جنايات پليس آپارتايد در 

می پردازند، هر بار جلسات زير اندوه و خشم و  ١٩٨٨تا  ١٩٨۶سالهای 
خروش بازماندگان به تشنج می گرايد و هر بار آقای توتو اين مسيحی پايبند به 
اصول پرهيز از انتقامجوئی و خشونت، از کتاب مقدس نقل می کند و آن فراز 

او که گاهی . هائی را بر می خواند که شفابخش دلهای شکسته و خونين است
شکيبائی از دست می دهد و با مشاهده فيلمها و تصاويری که به نمايش در می 

آيد دگرگون می شود، اجازه نمی دهد آثار اين خشم، حاضران را در جهت 
در اين جلسات سفيدهای آفريقای جنوبی از سازمان . انتقامجوئی سوق بدهد

های ضد آپاتايد حضور دارند و همراه با قربانيان و بازماندگان گريه می کنند 
اينها صحنه . و فضای تلخ حقيقت را با شيرينی آشتی و صلح در هم می آميزند 

 . هائی است که ما از درونمايه فلسفی صلح دوستی و آشتی طلبی شما ديده ايم
هرچه بيشتر با اعجاز شما در به ثمر رساندن يک انقالب بی خشونت آشنا می 
شوم، بيشتر از سياست خارجی شما نسبت به دولت ايران به خصوص بعد از 

آن . رويدادهای پس از انتخابات دوره دهم رياست جمهوری حيرت می کنم
درجه از خشونت ورزی پليس ايران دست کمی از واقعه ی شارپ ويل که در 

اتفاق افتاد و در آن، رژيم آپارتايد مردم بی سالح را به خاک و  ١٩۶٠مارس 
 . خون کشيد ندارد

می دانم از . منافع ملی شما را از زاويه اقتصادی خوب می شناسم. اشتباه نکنيد
انزوائی که به علت سرسختی رژيم آپارتايد سالها بر شما تحميل شد، بسيار 

ايرانيان مبارز و جوان که هم اکنون در محاصره محدوديت . صدمه خورده ايد
ها تالش می کنند تا حکومت به ابتدائی ترين حقوق شان احترام بگذارد، از 

 شما انتظار ندارند روابط خود را با آن دولت قطع کنيد و در شرايطی که مردم 

هر حرکتی از سوی نيروهای چپ در جهت درگيری در اين گفتمان ها و  – ٣
ميدان های کارزار متعلق به نظام جهانی اتالف وقت و انرژی و نهايتا محکوم 

دفاع از : چپ ها بايد در ميدان کارزار طبيعی خود . به ناکامی و شکست است 
منافع اقتصادی طبقه کارگر و ديگر زحمتکشان با برنامه استقرار دموکراسی 

منبعث از حاکميت امنيت ملی مستقل از نظام جهانی به مبارزات خود دامن 
در جريان تاريخی اين مبارزات ، چپ ها بايد تالش کنند که در نبرد . بزنند 

عليه نيروهای راست حاکم ، آنها را با کشيدن به درون گستره و ميدان کارزار 
قرار داده و " دفاعی " در موضع و موقعيت ) زحمتکشان " ( جامعه ملی " 

مثل چپ آمريکای التين ابتکار عمل تعرضی را بدست ) نيروهای چپ ( خود 
آسيای ( اقيانوس هند  –امروز منطقه وسيع و ژئوپولتيکی خاورميانه . گيرند 

به ميدان اصلی تالقی و مبارزه کليدی بين ) جنوب غربی و آسيای جنوبی 
راس نظام جهانی سرمايه و موتلفين و همدستان کمپرادور بومی اش 

از يک سو و ملت ها و خلق های دربند مناطق جنگ ) نيروهای راست حاکم ( 
به نظر نگارنده ، شکست . زده و اشغال شده از سوی ديگر تبديل گشته است 
افغانستان ، " ( جلو جبهه " پروژه آمريکا در خاورميانه بويژه در کشورهای 

شرط الزم برای ايجاد موفقيت و ... ) عراق ، فلسطين ، پاکستان ، يمن و 
منبعث از ( شرايط مناسب در جهت ترقی ، رفاه و استقرار عدالت اجتماعی 

در کشورهای جهان بويژه در کشورهای ) حاکميت ملی و دموکراسی 
پيروزی و کاميابی آمريکا در کشورهای عراق ، افغانستان ، . پيرامونی است 

آسيا ، ( پيروزی ها و پيشرفت های مردمان ديگر مناطق جهان ... يمن و
را شکننده و آسيب پذير ساخته و باالخره به فنا خواهد ... ) آمريکای التين و

اين نکته به هيچ نحوی به اين معنی نيست که ما به اهميت مبارزات . سپرد 
از يونان در اروپای شرقی ( قابل توجهی که امروز مردم مناطق مختلف جهان 

اين نکته . به جلو می برند ، کم بها دهيم ) گرفته تا کشورهای آمريکای التين 
نيروهای ( فقط به اين معنی است که مردم جهان همراه چالشگران ضد نظام 

با ) نظامی  –اوليگوپولی های مالی ( نبايد اجازه بدهند که نظام جهانی ) چپ 
اشاعه گفتمان ها و تالقی های کاذب خود در خاورميانه و آسيای جنوبی که آنها 

امپراطوريش در قرن بيست و يکم انتخاب " ضربه اول " را برای وارد کردن 
 .کرده ، پيروز گردد

 

 مقاله مهرانگيز كار خطاب به مردم و دولت آفريقاي جنوبي 
 

 : اخبار روز
مقاله زير به قلم مهرانگيز کار، وکيل برجسته ايرانی که هم اکنون مهمان 

دانشگاه کيپ تاون در آفريقای جنوبی ميباشد، در روزنامه های آفريقای جنوبی 
چاپ شده و توجه مردم و  ١٣٨٩در سوم ارديبهشت “ کيپ آرگوس”از جمله 

برای ديدن . دولت آفريقای جنوبی به وضعيت حقوق بشر در ايران جلب ميکند
 متن انگليسی به اين پيوند مراجعه کنيد 

org.iranhumanrights.www  
 

 پرسشی از سوی يک توريست آکادميک 
 مهرانگيز کار 

 
چند هفته ای است چگونگی گذار آفريقای . به کشور شما به ميهمانی آمده ام

جنوبی از رژيم آپارتايد به قانون اساسی دموکراتيک را که بی خشونت به ثمر 
هم نسلی های من در . رسيده با کنجکاوی در دانشگاه کيپ تاون مطالعه می کنم

ايران با خبرهای مبارزات شما زندگی کرده اند و از راه دور به نلسون ماندال 
که پس از تحمل رنج بسيار مردم را به پرهيز از خشونت نسبت به خشونت 

ورزان و حاميان آپارتايد فراخواند و خود در اين راه پيشگام شد عشق ورزيده 
 . اند و همواره از آن نيرو گرفته اند

نسلهای جوان امروز از دريچه اينترنت که در ايران عليرغم فيلترينگ و 
سرکوب شديد همچنان به مبارزات آفريقای جنوبی به عنوان يک مدل 

شايد هم اکنون اين پرسش . اعجازگر می نگرند و آن را سرمشق قرار می دهند
روی ذهن شما نقش بسته که مگر در ايران رژيم آپارتايد بر سر قدرت است و 

ايرانيان با گونه ای از رژيم تبعيض سر می کنند که . “آری“ : پاسخ اين است 
اما اميد از دست . سال است نتوانسته اند آن را پای ميز مذاکره بنشانند ٣١مدت 

 . نداده و در اين راه گام می زنند
رژيم آپارتايد به معنای مجموعه قواعد و مقررات و برخوردهای تبعيض 

آميزی است که برای هر دسته از انسانها بر پايه رنگ و نژاد و عقيده و مرام 
دينی يا سياسی و جنسيت و مانند آن حقوق معينی تعيين می کند و انسان ها را 
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چرا من را ممنوع المعامله کرده اند هيچ جوابی به من داده نشده و با اين ترتيب 
معلوم می شود که با همکاری وزارت اطالعات من را ممنوع المعامله کرده 
اند تا اين که حکم غيرقانونی و غيرعادالنه ی پرداخت ماليات صادر شود و 

کليه اموال من که شامل آپارتمانی است که من در اختيار کانون مدافعان حقوق 
به کليه اين . بشر قرار داده بودم و همچنين منزل شخصی من را مصادره کنند

اقدامات غيرقانونی اعتراض دارم هر چند که می دانم به اعتراض من توجهی 
 ." نخواهد شد

از جمله وقتی آقای سلطانی در جلسه :"اين وکيل برجسته حقوق بشر ادامه داد
سوم دادرسی در مورد روزنامه کيهان می خواستند شرکت کنند روز قبل 

مامور اطالعات با ايشان تماس می گيرد و می گويند که حق نداريد در دادگاه 
شرکت کنيد وگرنه شما را دستگير می کنيم که البته آقای سلطانی به اين حرف 

خانواده من از ابتدای مشکالتی که بعد از . توجه نمی کنند و به دادگاه می روند
خواهر من نزديک به سه هفته . انتخابات پيش آمد مستمرا تحت بازجويی بودند 

بازداشت بود و همسرم هم چند روز در بازداشت بود و االن هم همسرم ممنوع 
الخروج است و اين در حالی است که خواهرم استاد دانشگاه و همسرم مهندس 
برق است و هيچ کدام از اينها نه تنها فعاليت سياسی بلکه حتا فعاليت اجتماعی 

 ." هم ندارند و تنها گناه آنها نسبت و بستگی با من است
. شيرين عبادی به کمپين گفت که دادگستری ايران قادربه اجرای عدالت نيست

او با اشاره به دادگاه شکايت وی عليه حسين شريعتمداری مديرمسوول 
نمونه بی :"روزنامه کيهان و عدم رعايت بی طرفی قاضی دادگاه توضيح داد

توجهی و اين که دادگستری ايران قادر به اجرای عدالت نيست را در محاکمه 
من از شريعتمداری و کيهان به علت .حسين شريعتمداری همه شاهد بودند

توهين های مکررو افتراهای زيادی که به من زده بود شکايت کرده بودم از 
جمله در روزنامه کيهان عکسی منتشر کرده بودند که اين عکس مونتاژ شده 

بود و بارها نماينده دادستان شريعتمداری را احضار کرده بود که اصل عکس 
را از او بخواهد که نتوانسته بود عکس را ارائه کند چرا که عکس مذکور 

مونتاژ شده بود و مونتاژ به حدی ناشيانه بود که هر کسی با چشم غيرمسلح نيز 
به هر حال شکايت ما در دادگاه بالجواب . می توانست آن را تشخيص بدهد

ماند شريعتمداری به جای اين که به شکايت های من پاسخ بدهد مجددا 
افتراهای ديگری را عنوان کرد که در پاسخ به ادعاهای جديد دادگاه به وکالی 

من اجازه صحبت کردن نداد و از همه مهمتر اين که دادگاه محاکمه 
فيلمبرداری شده بود و بر خالف قانون متهم هم جريان محاکمه را به صورت 

يک طرفه در روزنامه خود درج کرده بود و هم اين که در تلويزيون به 
يعنی تلويزيون در . صورت يک طرفه حرف های او را منعکس کرده بودند 

حالی که شکايت من و داليل شکايت من را مطرح نکرده بود فقط به صورت 
يک جانبه اظهارات سرتاپا کذب و افترا آميز کيهان و شريعتمداری را منتشر 

کرده بود تا به خيال خود افکار عمومی را بر عليه من برآشوبد و اين در حالی 
بود که همه دادگستری و کيهان را مورد مالمت قرار دادند زيرا که يک تخلف 

آشکار از قانون مطبوعات بود و نشان می دادکه چطور دادگاه از بی طرفی 
 ." خارج شده است

طبق قانون : "وی با طرح جزيياتی از محدوديت های مالی عليه خود گفت
ماليات ها ماليات بر جوايز معاف است وليکن اداره دارايی اعالم کرد که 

اين که چرا پاسخی است که آنها بايد . جايزه نوبل را معاف از قانون نمی داند
بدهند و به همين دليل من اين حکم را غيرعادالنه می دانم و قسمتی ديگر يعنی 
حدود تقريبا ده ميليون از اين ماليات هم مربوط است به درآمدی که من هرگز 

نداشته ام زيرا که من سالهاست درايران فقط از متهمان سياسی و آن هم به 
رايگان دفاع کرده ام منتها چون بر اساس گزارش های مستندی که از نقض 

حقوق بشر در ايران تهيه و به سازمان ملل متحد ارسال داشته ام هم از تيرماه 
دادسرای انقالب من را ممنوع المعامله کرد و هم اين که بر خالف قانون با 

صدور چنين ماليات سنگينی دولت جمهوری اسالمی در نظر دارد کليه اموال 
 ." من را مصادره کند

عبادی با اشاره به وضعيت وکالی کانون مدافعان حقوق بشر وفعاليت های 
از همکاران کانون مدافعان حقوق بشر آقای سلطانی آقای :"روزانه آنان گفت 

دادخواه و آقای تاجيک دستگير شده و هر سه نفر با وثيقه های سنگين آزاد شده 
و ممنوع السفر هستند همچنين آقای سيف زاده آقای هادی اسماعيلی خانم ستوده 
خانم نرگس محمدی از همکاران نزديک من در کانون تحت بازجويی وزارت 
اطالعات قرار گرفته و ممنوع الخروج اعالم شده اند طبيعی است که در چنين 

شرايطی کار کردن برای حقوق بشر مشکالتی را به همراه دارد اما 
 ."خوشبختانه اراده همکارانم باالتر از مشکالتی است که فراهم می آورند

ستمديده آفريقای جنوبی از کمبود مسکن و بيکاری رنج می کشند، از منافع 
اما البته انتظار دارند بر پايه اصول وارزش های تاريخی . اقتصادی در گذريد
به نظر می رسد احترام به آن ارزش تاريخی است که به عکس . خود حرکت کنيد

و پوستر و کتاب زندگی نلسون ماندال که در بسيار خانه های ايران ديده می شود 
 . معنا می دهد

چنين های تاريخی در لحظات حساسی که مردم ايران به جرم اعتراض به نتايج 
انتخابات زندانی و سربه نيست و شکنجه و متواری می شوند به شما اجازه نمی 

دهد که وضعيت حقوق بشر در ايران را در مجامع بين المللی ناديده بگيريد و در 
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و ديگر نهادهای بين المللی از دولت ايران 

اين جا بحث اصول تاريخی يک ملت که به يک الگو تبديل شده . حمايت کنيد
آن را پاس بداريد و به يک رژيم در آميخته با انواع تبعيض اجازه . مطرح است

ندهيد در مجامع مختلف حقوق بشری و از جمله شورای حقوق بشر راه يابد و 
 . بيش از پيش بر مردم خود سخت بگيرد

 
 سايت کمپين بين المللی دفاع از حقوق بشر در ايران: منبع

 

 دادگستري ايران قادر به اجراي عدالت نيست : شيرين عبادي
 

 :اخبار روز
شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل و رييس کانون مدافعان حقوق بشر در 

ايران در گفت وگو با کمپين بين المللی حقوق بشر درايران تصميم دادگاه مبنی 
او همچنين گفت که شکايت . اخذماليات بر جايزه صلح نوبل وی غيرقانونی است

پرونده ماليات در :" خود را از طريق دادگاه عدالت اداری پيگيری خواهد کرد
تنها . مرحله ی تجديد نظر نيز حکم غيرعادالنه در مورد من صادر کرده است

مورد ديوان عدالت اداری است که من به اين ديوان شکايت خواهم کرد و از کليه 
راه های قانونی برای احقاق حق استفاده می کنم و اگر در ايران نتوانم عدالت را 
اجرا کنم دنيا به ايران ختم نمی شود و از کليه امکانات خود برای احقاق حقوقم 

عبادی به کمپين گفت که رييس قوه قضاييه در جريان کليه ." استفاده خواهم کرد
مسايلی که اتفاق افتاده قرار دارند و در صورت لزوم اين مورد هم به اطالع وی 

 . خواهد رسيد
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران حکم دادگاه عليه شيرين عبادی، 

تهديدوکالی وی برای متوقف کردن دفاع از موکالنشان، محدويت های خانوادگی 
عليه اين فعال برجسته حقوق بشر و اجازه دادن به مدير مسوول روزنامه کيهان 
برای ايراد اتهامات وافترايات بی اساس عليه وی را نشانه بارزی از نفوذدستگاه 

های امنيتی واطالعاتی در قوه قضاييه ايران و دورشدن هرچه بيشتر دستگاه 
تهديد وکالی شيرين عبادی توسط مقامات اطالعاتی و . قضا از عدالت می داند

قضايی و اجازه ندادن به وکالی وی برای دفاع در حالی که متهم پرونده ساعت 
ها وقت دراختيار داشت، تصوير شرمناکی از وضعيت اسف بار قوه قضاييه 

ايران به دست می دهد و اين نگرانی فعاالن حقوق بشر را نسبت به اينکه چنين 
بی عدالتی هايی هر روزه نسبت به صدها وبلکه هزاران نفر از شهروندان 

 . ايرانی که احتماال صدايشان هم به گوش کسی نمی رسد
عبادی معتقد است که فعاليت های وی در زمينه دفاع از بهبودوضعيت حقوق 

طبق قانون ماليات بر درآمد :"بشر در ايران زمينه ساز تصميم دادگاه شده است
من در چند سال قبل جايزه نوبل را . ايران، جوايز از معافيت مالياتی برخوردارند

دريافت کردم و دولت ايران بر اساس همين معافيت مالياتی متعرض به من نشده 
بود و حرفی در اين زمينه به من نزده بود اما بعد از انتخابات و بعد از اين که 

من به نقض حقوق بشر در ايران که به اين گستردگی اتفاق افتاده است اعتراض 
های خود را به سازمان ملل متحد ارائه داشتم يک باره به فکر اخذ ماليات افتاد و 

اعالم کرد که من می بايستی ماليات اين جايزه را بدهم و در مرحله ی ابتدايی 
محکوم شدم و در مرحله تجديد نظر به اعتراضات ما رسيدگی نشد و برخالف 

قانون رای محکوميت من به پرداخت مبلغی معادل چهارصد و هفتاد ميليون بابت 
 ." اين رای کامال برخالف قانون است. ماليات صادر شد

رييس کانون مدافعان حقوق بشر در خصوص محدوديت های ايجادشده برای 
خانم ستوده که يکی از وکالی من و مسئول :" وکال واعضای خانواده اش افزود

پيگيری اين پرونده بودند چندين بار مورد تهديد قرار گرفتند که نبايد اين پرونده 
را مورد پيگيری قرار بدهند و از پرونده های ديگری که مربوط به من هست 

از  ٨٨و بايد در اين زمينه بگويم که از مدت ها قبل يعنی تيرماه . استعفا بدهند
طرف دادسرای انقالب شعبه امنيت دستور مسدود شدن کليه حساب های من و 

ممنوع المعامله شدن من و همسرم را اعالم کردند که در اثر اعتراض هايی که 
 به عمل آورديم همسرم از ممنوع الخروجی خارج شد اما در مورد من و اين که 
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 پرهيز از تندروی 
از اين روزنامه نگار با تجربه که از زمان نهضت ملی شدن نفت در عرصه مطبوعات 

فعال بوده است، درباره جنبش سبز می پرسم، وی با ذکر اينکه به اين جنبش بسيار 
در دوره دکتر مصدق عده ای از اهل تجربه می گفتند سعی :" اميدوار است ، می گويد

کنيد مجال سخن گفتن را از شما نگيرند، يعنی از تندروی و شعارهای تند بايد پرهيز شود 
در اين دوره . اين اتفاقی بود که زمان دکتر مصدق هم افتاد. وگرنه جنبش به خطر می افتد

کسانی که به قول آل احمد چپ نبودند، اما چپ نمائی می کردند، با تندروی و شعارهای 
تندروی باعث . خارج از چارچوب ، جنبش ملی شدن نفت را با بحران روبرو کردند

شکست جنبش می شود، در چنين فضائی هم عناصر طبقۀ متوسط و هم بازاری ها 
تندروی هم باعث ريزش نيرو می شود .احساس تزلزل می کنند و از جنبش کنار می کشند

و هم افزايش سرکوب از طرف حاکميت، که هر دو منجر به تزلزل و شکست جنبش می 
وی با ذکر اين نکته که مصدق تا پايان عمر قانون گرا بود و راه پيشرفت را   ."شود

قانون به شرطی که استاندارد دوگانه نداشته باشد :" احترام به قانون می دانست می گويد
مصدق می گفت طبق قانون . وهمه در برابر قانون مساوی باشند بايد اجرا شود

 "شاه بايد سلطنت کند نه حکومت و شرايط امروز بازتابی از همان وضع است   مشروطه
  

 احترام به اعتقادات مذهبی مردم
دکتر عنايت هر چند خود را فردی غير مذهبی می داند، اما معتقد است جنبش سبز بايد 

در شوروی پس از هفتاد سال دولت ". اعتقادات مذهبی مردم را مورد احترام قرار دهد 
کمونيستی نتوانست کليسا را از بين ببرد، من خود در لهستان که آن موقع کمونيستی بود، 

در همين امريکا هم چنين است که ما روزهای . ديدم که جوانان چگونه به کليسا می رفتند
يکشنبه می بينيم که مردم چگونه به کليسا می روند و حتی افراد تحصيلکرده تعارضی بين 

اين هم درسی است که بايد از روزگار گرفت که دين از واقعيات . علم و دانش نمی بينند
 ". اجتماعی است 

  
 ضرورت الگوبرداری از مبارزات غير خشونت آميز

مطرح می کند که ) کرين برينتن( کالبد شناسی چهار انقالباين نويسنده و مترجم کتاب 
جنبش سبز بايد از مبارزات غير خشونت آميز بخصوص مبارزات استقالل هند 

برای رسيدن به هدف بايد آرامش را حفظ کرد و پيوسته : " وی می گويد. الگوبرداری کند
حرکت کرد حتی اگر شديدترين خشونتها صورت بگيرد، چنانکه در هند حتی پس از 

هندی شد ،گاندی مردم را  ١۵٠٠يورش بدون اطالع قبلی بريتانيا که منجر به کشته شدن 
. به آرامش دعوت کرد و همچنان بر راههای مسالمت آميز و مقاومت مدنی پای فشرد

خشونت، خشونت می آفريند و در جامعه خشونت تبديل به تک نهاد می شود و هيچوقت به 
 ."هدف نمی رسيم

  
 تاييد سخنان موسوی

از محمود عنايت که در اوائل انقالب کتاب مهاتما گاندی و پيروان او اثِر ودمهتا را  
من از :" ترجمه کرده است، درباره رهبران قراردادی جنبش سبز می پرسم و می گويد

آنچه در اين آقايان و بخصوص صحبتهای آقای موسوی خوشم آمد و به نظرم بايد تقويت 
شود، سخنان مسالميت آميزی است که با ماليمت و همراه با تعقل بيان می شود، من علی 

اثری از خشم و عصبيت در سخنان ايشان نديدم و   رغم همه فشارها و خشونتهای موجود
اين همان ويژگی است . ايشان بسيار معقول تر شده اند.اين به نظرم بسيار اثر گذار است

که در گاندی هم وجود داشت، آنچه گاندی را محبوب کرد همين تعقل و تامل بود که در 
حضورش هر فردی از هر مذهب و هر عقيده ای می توانست بنشيند و کسی معارض 
ديگری نمی شد و آزادی ديگری را سلب نمی کرد، اميدوارم اين شيوه ادامه پيدا کند و 

 ." درخود جنبش هم بيشتر شود و باعث موفقيت اين حرکت شود
 

 مهمترين خصيصه روزنامه نگاری
روزنامه نگار  مهمترين خصيصۀ  در پايان ازاين پير عرصه روزنامه نگاری می پرسم 

رسانه بی شک :" و ادامه می دهد" صداقت: " را چه می داند و بی درنگ پاسخ می گيرم
رکن چهارم دمکراسی است چنان که بارها در تاريخ ديده ايم، گاه حتی يک مقاله مسير 

روزنامه نگار تنها بايد حقيقت را در نظر داشته باشد و . حرکت ملتی را تغيير می دهد
مرعوب مسائل اقتصادی و فشارهای سياسی نشود و نگذارد اين حرفه دستاويزی برای 

 ."تامين منافع شخصی مالی و يا گروهی شود
 
  

تندروی هم باعث ريزش نيرو می شود و هم : محمود عنايت
 افزايش سرکوب

 پيمان اصفهانی 
 

 

 

 

 

 : جرس
دکتر محمود عنايت متولد . محمود عنايت، در تاريخ روزنامه نگاری ايران نامی آشناست

در . سالگی وارد عرصۀ روزنامه نگاری شد ١٨است و بنا به گفته خود از  ١٣١١سال 
مجله ای روشنفکری که از سال . کارنامۀ مطبوعاتی وی انتشار مجلۀ نگين می درخشد

منتشر می شد و در زمان خود جريان ساز و از معدود نشريات منتقد  ١٣۵٩تا  ١٣٣۴
در عرصه های مختلف همچون   بسياری از نويسندگان و کارشناسان شناخته شده. بود

حميد عنايت، برادر دوقلوی محمود عنايت و به قولی پدر علم سياست در ايران،دکتر 
مصطفی رحيمی، علی اکبر سعيدی سيرجانی،مسعود فرزاد، هوشنگ کاووسی، حسينلی 

با اين ... و  هروی، مهدی پرهام، علی اصغر حاج سيد جوادی، موسوی گرمارودی 
در اين " راُپرت"سرمقاله هايی که محمود عنايت با عنوان .نشريه همکاری می کردند

مجله می نوشت حاوی سبک بخصوصی بود که در لفافۀ حکايت و طنز تندترين انتقادها 
را نسبت به دولتهای وقت مطرح می کرد، بعدها گزيده ای از اين سرمقاله ها در کتابی 

به منظور  ١٣۵٨دکتر عنايت پس از توقيف شدن مجله نگين در سال . مجزا به چاپ رسيد
در غربت نيز مجلۀ نگين را به . معالجات پزشکی به آمريکا مهاجرت کرد و ماندگار شد

شماره انتشار داد، هر چند آنچنان که خود می گويد  ٢٣تناوب و با همان سبک و سياق تا 
اين سوی مرزها در ميان اپوزيسيون تندرو به او با عنوان مزدور رژيم طعن می زدند و 

وی . در داخل کشور پس از توقيف مجله ، از او با عنوان ضد انقالب فراری نام می بردند
از جمله می توان از مهاتما . همچنين کتابهای بسياری به زبان فارسی ترجمه کرده است

گاندی و پيروان او اثر ودمهتا، کالبدشکافی چهارانقالب، اثر کرين برينتن، سقوط 
  امپراطوری انگليس و انسان در عصر توحش اثر اولين ريد نام برد

  
در بعدازظهر روزی بهاری به آپارتمان مملو از کتاب و مجله و خاطرات فرهنگِی وی 

وی پرهيز از . رفتم تا از او راجع به چشم اندازش نسبت به تحوالت اخير ايران بپرسم
تندروی، پرهيز از خشونت و احترام به فرهنگ مذهبی مردم رابه عنوان نکات مهمی 

 .مطرح می کند که جنبش سبز بايد برای موفقيت به آنها توجه کند
 

 شدت عمل حکومت ترس را از بين برده
آغاز می کند و با اشاره به  ١٣۵٧دکتر عنايت سخن را از روزگار و بحبوحۀ انقالب 

وقتی شاپور بختيار به نخست وزيری رسيد به :" تظاهرات خيابانی جنبش سبز می گويد 
حکم دوستی و سوابق روزی به من تلفن کرد ومن را دعوت به جلسه ای مشورتی کرد و 

در راه وقتی به سوی خيابان . گفت عده ای از اعضای جبهه ملی هم حضور خواهند داشت
امام حسين (کاخ و دفتر بختيار می رفتم ، در خيابان ديدم تظاهر کنندگان از ميدان فوزيه 

وقتی به . به سمت ميدان آزادی می روند،هر چه ايستادم جمعيت تمامی نداشت) حاضر
از من پرسيد چه شده . دفتر بختيار رسيدم، افسری آنجا بود که با من سابقه همسايگی داشت

در جواب گفتم شدت عمل حکومت ترس را در ميان . که مردم ديگر از گلوله نمی ترسند
در اين مالقات که البته متوجه شدم از . آنها از بين برده و جرات و جسارت بخشيده است

دکتر بختيار به من پيشنهاد کرد که در تلويزيون برنامه ای   جبهه ملی کسی حضور ندارد
به عنوان روزنامه نگاری مستقل و منتقد باقی   داشته باشم، اما نپذيرفتم وترجيح دادم

بختيار معتقد بود که جريان اعتراضات به زودی به اتمام می رسد و من که با جامعه .بمانم
در تماس بودم، حس کردم يا ايشان از اوضاع اطالع نداشت و يا اطالعات غلط به ايشان 

 ." می رساندند
  

 علت مهاجرت
و علت مهاجرتش  ١٣۵٨  محمود عنايت در پاسخ به چرائی توقيف نشريه نگين در خرداد

بعد از انقالب ديگر مانند قبل سخن خود را در لفافه نمی :" به خارج از کشور می گويد
منتها به مرور به . گفتم و خيلی صريح عقيده خود را بيان می کردم و انتقاد می کردم 

و هم از جانب نيروهای مخالف، ارتباط  علت شدت خشونت هم از جانب حاکميت 
نگين پس از . روشنفکران با دستگاه قطع شد وبه اصطالح روشنفکران در پيله خود رفتند
پس از . چاپ مجموعه داستان شيخ صنعان از علی اکبر سعيدی سيرجانی توقيف شد

توقيف نگين سعی کردم با ترجمه کتاب روزگار بگذرانم، اما وقتی يک قلمزن از قلم زدن 
من هم کالفه و خسته شده بودم و از لحاظ روحی . محروم شود، حس بطالت و ياس می کند

زندگی در ايران برايم مشکل شده بود و هنگامی که برای معالجه پزشکی به امريکا آمدم 
شماره مجله نگين را منتشر  ٢٣هر چند درآمريکا هم با همه مشکالت تا . ،ماندگار شدم

اينجا، مرا بعضی عامل رژيم می دانستند و در ايران هم ضد انقالب و پناهنده، در .کردم
 ."حالی که من هيچوقت پناهنده نشده بودم
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 هنر

 ! زنی می بينم
 با چشمانی شهال و با شکوه 

 ! انگور ياقوتی...! وای! لبانش
 ! گل... اصال! نه....ترانه...! آه! لبخندش

 ! آسمانت بارانی است! نترس... اما
 بر سر راهت مانعی است 

معشوق تو در کاخی بی دريچه و بی در و بی روزن در ! پسرکم
 خواب است 

 در کاخی عظيم، 
 ! کاخی با نگاهبانانی از سرباز و از سگ

 
 شاهدختی که قلبت را ربوده، 

 خواب است، 
 هر آن کس که به ديدارش برود، 

 يا خواستگارش باشد، 
 يا از پرچين باغش بگذرد، 

 ! وای!... وای
 ! غيب می شود يک دفعه

 
 ! پسرکم

 هرکس بافه ی گيسوانش را باز کند، 
 ! غيب می شود يک دفعه

 
 طالع بسيارانی را بارها ديده ام ! پسرکم

 ! فال خيلی گرفته ام
 
 ! پسرکم... عزيزکم... اما

 هيچ وقت فالی چون فال تو 
 هرگز نديده ام 

 فنجانی چون فنجان تو، 
 هرگز نخوانده ام 

 و نديده ام هرگز، اندوِه ژرف و شگرفی 
 ! چونان اندوِه ژرف و شگرف تو

 
 ! چه سرنوشتی داری تو پسر

 
 ! سفری در پيش داری

 سفری در عشق 
 راه ات خطرناک است 

 بر لبه ی خنجر گذر می کنی، 
 ! تنهايی
 ... تنها

 ! مثل مرواريدی در صدفی
 ... تنها
 مثل بيدی، !... اصال

 ! بيد مجنون
 . اندوهگين و تک و تنها

 
 پيشانی نوشتت، 

 ! وای

 )القارعه الفنجان(فال قهوه 
 نزار قبانی 

 خسرو باقرپور: مترجم
 
 
 

 
وی . نزار قبانی بزرگترين و با شکوه ترين شاعر عرب است● 

در شهر دمشق  1923در بيست و يکم ماه ميالدی مارس سال 
در شهر لندن  1998سوريه به دنيا آمد و در سی ام آوريل 

زن در شعر نزار . او به شاعر زنان معروف است. درگذشت
محمد . قبانی خدای او و تمام هستی و شاعرانگی و خيال اوست

رضا شفيعی کدکنی، شعر شناس سرشناس، نزار قبانی را 
من شاعران عرب زيادی را . بزرگترين شاعر عرب خوانده است

شعر نزار قبانی قلبم را باژگونه و روحم را ... اما. نمی شناسم
شعری از او را بسيار . چون دريا موج در موج در موج می کند

است يا به زبان عربی " فال قهوه"اسم اين شعر . دوست می دارم
در . بخشی از اين شعر را به فارسی برگردانده ام. قارئه الفنجان

 : اين جا می آورم
 

 بانو نشست، 
 و جام چشمانش، 

 . پر از ترس
 

 نگاهش به فنجانی که وارونه کرده بودم افتاد 
 : گفت
 ! نمی خواهد بترسی! پسرم

 عشق ميراث توست 
 سرنوشت توست ... و اصال

 
 ! پسرم

 هرکس در راه عشق بميرد 
 شهيد است 

 
 و اين فنجان 
 جهانی است 

 . که لبالب از وحشت است
 

 زندگانی ات، سرشار از سفر، 
 و نبرد های بسيار است 

 به دفعات و مکرر عاشق می شوی 
 و بارها می ميری، 
 دلت را می بازی، 

 به همه ی زنان زمين 
 دل از دست می دهی 

     و برمی گردی
 چونان پادشاهی شکست خورده 

 
 ... در زندگيت! پسرکم
 ...! آها
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   اقاقی  
 شهال بهاردوست                                                

 
 اقاقی، شاخه نازک، گل نازک، دل نازک

 قد بکش، قد بکش تا بوسه ها  
 مرا با خود ببر تا شهر ستارگان

 
 حرف، حرف، واژه، واژه، شعلهء سرکش

 و تو می بينی   
 شاخه شکسته، گل شکسته، دل شکسته
 قد نمی کشد، قد نمی کشد بی بوسه ها 
 بيا مرا با خود ببر، تا سپيدهء صبح

 
 با تو شايد يک شب

 با تو شايد هر شب                       
 نامم را بخوان، زير بارش باران، بين نازک ها، کنار شکسته ها

 
 اقاقی، شاخه نمناک، گل نمناک، چشم نمناک

 قد نمی کشد، قد نمی کشد ناباور است
 بيا مرا با خود ببر تا شهر نور

 
 نگاهم، نگاهت، مست سبزها

 بشکاف آسمان را، بی مکث، تا ما
 دست من کوتاه، کوتاه، کوتاهتر

 ديواربلند، بلند، بلندتر 
 حلقه در چشمم تو می بينی 

 تو اينجايی و  آغوشم چه بی توست
 

 اقاقی،  تن خسته،  دل خسته، من خسته
 مرا با خود ببر، باالی ديوار
 تا نفس،  تا قد، تا آنور دلت

 
 عطر موهايت هنوز در اتاق

 من خيره، يک نگاه، يک لبخند
 چه آسان می روی 

 با همه حرفها، انکارها   
 با همه هرگزها، تکرارها 

 
 اقاقی، شاخه نازک، گل نازک، دل نازک

 قد بکش، قد بکش تا بوسه ها  
 مرا با خود ببر تا شهر ستارگان

 به کشتی ای می مانی، 
 ... تنها

 ... در طوفان مانده
 

 ... تنها
 بر دريا می روی انگار، 

 ... تنها
 هزار بار عاشق می شوی، 

 و هزاران بار باز می گردی 
 ... تنها
 

 پادشاهی را می مانی 
 سرنگون شده، 

 مخلوع، 
 ... تنها
 

 !پسرکم
 
 

 حسين شرنگ:دوسروده از 
 

 به قدر برگ ها و ريشه ها
 تيشه دارد مرگ 

 به قدر دست ها و پيشه های ما
 دست و پيشه دارد

 و می داند هر چه می دانيم
 می خواند می نويسد عينِ  ما

 به هفتاد و دو زبان
 برگ و ريشه دارد مرگ

 و چون ما که با زبانی مرده انديشناک
 ورد و تکرار و انديشه دارد

 و مستِ  ماست انگار
 تازه –شرابی کهن 

 

 ................... 
  

 با ران من از ابری ديگر باريد
 ابری متراکم ُگم
 در دلِ  مردم

 شاريد
 در رعدی خا موش برقی پنهان
 از چشم هایِ  آلو ده ی خسته

 غر يد
 بر صدها َسِد زبان بسته
 وشست و شکست و برد
 اوراق تا ريک مقدس

 آينه های کا ذب و ايوان های منقش را
 با ران من از جّوِ  جبر از تا ريخ صبر از جغرافیِ  تحقير

 کنعان کهن را می ماند
 از ابری تر ابری تازه

 آوازِ  مصریِ  خود را خواند
 بارانِ  من
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 «Strobo – Technoprosa aus dem Berghain» و اثر او به نام »آرين»
به  ٢٠٠٩اش نوشت و سپس در تابستان  آرين رمان را ابتدا در وبالگ. است

رونويسی از رمان . صورت کتاب انشتار داد که البته توجه چندانی برنيانگيخت
مان گاه کلمه به کلمه بوده و گاه با  ياده شده در برخی از صفحات کتاب هگه
گيری،  پس از اين افشاگری يا مچ. تغييراتی بسيار جزيی در حد يکی دو کلمه

اش آورده و گفت،  برده را در کتاب هايی از کتاب نام مان اعتراف کرد بخش هگه
با آرين تماس نگرفته است و در عين حال  »فکری و خودخواهی بی«از روی 

هايی از آن را در وبالگ نويسنده  شناسد و تنها بخش شد کتاب را نمی مدعی 
شد پدرش تابستان گذشته  ی کوتاهی پس از آن معلوم  اما به فاصله. خوانده است

مان از آرين  در چاپ دوم کتاب، هگه. کتاب را به آدرس دخترش سفارش داده بود
هايی از کتاب را که نقل کرده بود، در کتاب خودش  تشکر کرد، اما باز آن بخش

شتاين که ناشر معتبری در  مان، اول در اين ميان ناشر هگه .گذاری نکرد عالمت
ها را  تماس گرفته و حقوق آن SuKulTur آلمان است، اعالم کرد، با انتشارات

کتاب آرين  Axolotl Roadkill شد در چاپ دوم چنين متعهد  هم .پرداخته است
 .را به عنوان منبع ذکر کند

 سر دراز قصه
يا  »سرقت ادبی«ها سر  هنوز چندی از اين ماجرا نگذشته بود و بحث

ی کلمه  مان ترجمه ادامه داشت که معلوم شد، بخش پايانی کتاب هگه »بينامتنيت»
پس از آن يک . است Archive از گروه Fuck You ی آهنگ به کلمه
مان داستان کوتاهی را که در يک نشريه منتشر  کرد، هگه جوی فيلم اعالم  دانش

ی فرانسوی  کرده بود، از فيلم او که خود بر اساس داستان کوتاهی از يک نويسنده
ی  اين رونويسی شامل ساخت و نحوه. ی او بوده، رونويسی کرده است و با اجازه

در  ٢٠٠٩فيلم او در تابستان . شود وگوها و ماجرای فيلم می بيان جمالت، گفت
ی فيلم در زاربروکن آلمان در بخش فيلم کوتاه کانديد جايزه شده  واره يک جشن

اين . مان در بخش ديگر مسابقه جايزه برده بود همان سال هم فيلم هگه. بود
 .مان آن سال فيلم را در زاربروکن ديده باشد زند هگه ساز جوان حدس می فيلم

 موضع مخالف
ای پرسيدند، چگونه است کتابی که بسياری از  عده. ها شکل گرفت بندی صف
  اش را نه مديون داستان ی بد نوشته شده و هستی نامه شبيه يک فيلم  هايش بخش
گويند، در اين کتاب  ها می شود؟ آن بديل معرفی می که فضای آن است، کتابی بی بل

يک دختر هفده ساله، با زبان يک دختر هفده ساله از دنيای يک دختر هفده ساله 
پرسند، چگونه است، موفقيتی که ديگران برای  می. همين و بس. دهد گزارش می

ها سال کار و تالش نياز دارند و تازه گاهی به آن دست  يابی به آن به ده دست
شود؟ چگونه  يابند، فقط در عرض سه سال نصيب دختری هفده ساله می نمی
های بزرگی را نصيب خود  شود يک جوان گيرم بسيار بااستعداد چنين موفقيت می

ها را در دو نکته  ها پاسخ اين پرسش کند که منتقدين ادبی به آسمانش ببرند؟ آن
 :بينند می

 موقيعت پدر و سرقت ادبی
های فرهنگی سطح  مان دخترجوانی است با موهای طاليی که در محيط هگه  هلنه

های سرشناس تئاتر و فرهنگ  باالی برلين رفت و آمد دارد و پدرش از چهره
پس اين پارتی و . مان است او يک فرد عادی نيست، دختر کارل هگه. آلمان است

کند و منتقدين و  اش را چنين مطرح می های پدرش است که کتاب رابطه
مان را نابغه معرفی کنند، دستی به  دارد تا هگه دار را وامی نويسندگان سن و سال

اين عده برای اثبات سرقت ادبی به قانونی . سر او بکشند و به به و چه چه بگويند
کنند که طبق آن کافی است در کتابی هفت کلمه از متنی ديگر، دقيقًا به  استناد می

همان ترتيب در کتاب جديدی بدون ذکر منبع آورده شود، تا سرقت ادبی محسوب 
هايی را از چه  مان به جای اين که با صداقت بگويد چه بخش گويند هگه می. شود 

سال  ١٧زند که گويی تمام  چنان خود را پست مدرن جا می هايی برداشته، آن کتاب
گويند رونويسی  ها می آن. های ميشل فوکو گذارنده اش را سر کالس سن

خودسردانه و با علم و آگاهی سيلی به صورت نويسندگانی است که زحمت 
مسئله چيزی . شان لباسی با کالم خاص خودش بپوشاند کشند تا به احساسات می

ی نويسندگان ديگر در جهت منافع  نيست مگر سوءاستفاده از قدرت خالقه
مان است و نه محتوای کتاب او،  به زعم اين عده مشکل اصلی نه هگه. شخصی

ها  آن. ها بدون ذکر منبع است که رفتار با متون ديگران و رونويسی از آن بل
بينند و آن را به  ی يک طرح و برنامه در نسل جديد می سرقت معنوی را به مثابه

ای ديگر  دسته. کنند ی ناهنجاری اوضاع ادبيات در عصر جديد تفسير می مثابه
ها هستند که به خاطر روابط و  اعتقاد دارند، مشکل اصلی منتقدين روزنامه
کنند تا ناشر کتاب را نه به خاطر  زدوبندهای پشت پرده کتابی را مطرح می

تری به  که با ايجاد جنجال و هياهو به فروش برسانند و پول بيش محتوای آن بل
تر  ها تمام اين ماجراها را چيزی جز تبليغات برای درآمد بيش آن. جيب بزنند

 .دانند نمی

 خورند وقتي منتقدين ادبيات رودست مي
 ناصر غياثی

 
های معتبر آلمانی در  ی امسال منتقدين ادبی روزنامه روزهای اول ژانويه

ی جوان  شان جشنی به پا کردند و از حضور و ظهور نابغه ی ادبيات صفحه
اش را نوشته  ترين رمان نسل ای که بزرگ پديده: بديل در ادبيات آلمان نوشتند بی

ای  درد را در جامعه گشتگی نسلی بی اش گم ای هفده ساله که در رمان است، نابغه
او . ها نثار او کردند از درخشش قلم او گفتند و تحسين. کشد مرفه به تصوير می

 است و کتاب او Helene Hegemann مان هگه  دختری هفده ساله به نام هلنه
Axolotl Roadkil نام دارد. 

سه ماه به چاپ دوم  -ی اين تعريف و تمجيدها کتاب در عرض دو  در نتيجه
ی  ی دوازدهم به رتبه ها قرار گرفت و به تازگی از رتبه رسيد، در ليست پرفروش

ی بهار کتاب  نمايشگاه کتاب امسال اليپتسيگ در آستانه. پنجم دست يافته است
اما چندی نگذشته ورق برگشت، چرا که . او را کانديد بهترين کتاب سال کرد

اش را از روی دست اين و آن  های زيادی از کتاب مان بخش معلوم شد هلنه هگه
سابقه در صفحات ادبی  اين خبر جنب و جوشی کم. رونويسی کرده است

های برخی از  تعداد کامنت. های ادبی آلمان به راه انداخت ها و وبالگ روزنامه
های  با مراجعه به سايت روزنامه. مقاالت در اين مورد به صد تا هم رسيد

 .خوانيد ام که می مختلف آلمانی گزارشی از اين جنجال ادبی در آلمان تهيه ديده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مان هلنه هگه
او پس از جدايی پدر و مادر، با مادرش در . است ١٩٩٢من متولد  هلنه هگه

پس از آن . کارش ُمرد وقتی سيزده ساله بود، مادر الکی و بی. بوخوم بزرگ شد
در پانزده سالگی يک فيلم . مان رفت برای زندگی به برلين پيش پدرش کارل هگه

نامه نوشت که به اجرا درآمد، در يک فيلم  ساخت، در شانزده سالگی يک نمايش
مان مدتی است مدرسه را ول  هگه. بازی کرد و در هفده سالگی رمان نوشت

مان، يکی از  پدر هلنه، کارل هگه. کرده و به فکر گرفتن ديپلم از راه دور است
ترين  مدير يکی از مهم ها  او سال. های فرهنگی آلمان است ترين چهره سرشناس

بونه در برلين بود و حاال در دانشگاه اليپتسيگ  تئاترهای آلمان يعنی تئاتر فلوکس
 .کند تئاتر تدريس می
 من رمان هلنه هگه
 .صفحه ٢٠۶نام دارد و کتابی است در  Axolotl Roadkill مان رمان هلنه هگه

Axolotl به معنی جانوری دوزيستی است و Roadkill گويند که  به حيوانی می
های  رمان، يادداشت. ماشينی زيرش گرفته و کنار خيابان در حال جان دادن باشد

کند و پس از  اش زندگی می کار و الکلی ی دختری است گه با مادر بی روزانه
جا از  در آن. رود مرگ مادر، پيش پدر که در برلين مدير يک تئاتر است، می

فکر و مدير تئاتر وارد محيط  يک سو به يمن وجود پدری مشهور، چپ، روشن
اش با جوانان برلينی اهل  فرهنگی برلين شده و از سوی ديگر باب آشنايی

اش در ديسکوهای  کند و آخر هفته دايم از مدرسه غيبت می. شود آرت باز می پاپ
راوی رمان با کلماتی واضح و روشن از تجارب يک  -من. گذرد آرت می پاپ

های خشن و مصرف مواد مخدر در  آغوشی دختر هفده ساله در فراط در هم
هايی که در آن  کتاب پر است از توصيف صحنه .نويسد ديسکوهای برلين می
کند، با  شود، استفراغ می ی ناشی از افراط در مواد مخدر می راوی دچار سرگيجه

زبان کتاب زبان جوانان امروزی . نشئه است خوابد و تمام مدت نيمه اين و آن می
پروا، ُرک و به دور از اخالق  بی: آرت است های وابسته به پاپ برلين در محيط

 .جاری
 آغاز ماجرا

مان برای  نزديک به يک ماه پس از انتشار کتاب، در روزهايی که هلنه هگه
اعالم کرد،  SuKulTur شد، ناشری به نام اش آماده می جشن تولد هجده سالگی

 ای به نام  مان رونويسی از روی کتاب نويسنده های زيادی از کتاب هگه بخش
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 موضع موافق 
گويند، از زمانی که  ی رو به قلت ديگری هستند که می در برابر اين عده، عده

از برتولت برشت، . انسان داستان گفتن را آغاز کرد، سرقت ادبی رايج بوده
مان چيزی از  گيرند، هگه آورند و نتيجه می توماس مان و بسياری ديگر نمونه می

از ميان همين عده، . ی بينامتنی بهره برده است کسی ندزديده و فقط از شيوه
مان به نام ادبيات به ميدان  ای ديگر بر آنند که رشک به موفقيت کتاب هگه دسته

اش با توانايی، خالی بودن  مان در رمان هگه. آمده است تا نابغه را خراب کند
زده را به   ی مرفه اما فلک زندگی جوانان آلمانی و هويت فرزندان يک جامعه

ها را گفته  مان چگونه اين از نظر آنان اين اهميت ندارد که هگه. گذارد نمايش می
 .است، مهم اين است که گفته است و خوب و رسا و روشن گفته است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مان موضع هگه
ها گفته  مان بارها و بارها در اين مورد مصاحبه کرده و در اين مصاحبه هگه

که بهره بردن از کلمات ديگران  اش نه سرقت بل است، کاری که من کردم اسم
ام، جمالت را تا حدی تغيير  رونويسی نکرده. است برای بيان حرفی که من دارم

ها  ی اين و همه. ام ای بسيار متفاوت با متن اصلی آورده ها را در زمينه ام و آن داده
گذشته از اين عين همين کار . صفحه کتاب نيست ٢٠۶بيش از يک صفحه در 

. شان ابرو ها نگفت، باالی چشم کسی به آن. دار بسياری کردند مرا نويسندگان نام
او هم چنين به صراحت گفت، اعتقادی به . برخی با من خصومت شخصی دارند

. مالکيت معنوی اثر ندارد و در عصر اينترنت چنين مفاهيمی را بايد دور ريخت
 .ها از او هنوز سخت داغ است ها و دعوت بازار مصاحبه

 امروز
ها  مان کلمه به کلمه از روی آثار آن اين روزها ليست اسامی نويسندگانی که هگه

رونويسی کرده است رو به رشد است و مرتب ردپای آثار نويسندگانی چون کاتی 
آکار، ديويد فوستر واالنس، ماکلوم لوری يا راينالد گوتس و بسياری ديگر را در 

البته در چاپ چهارم کتاب تمام منابع تا آن زمان يافته شده . کنند اين کتاب پيدا می
مان  ها قرار دارد و ناشر هگه چنان در ليست پرفروش کتاب اما هم. ذکر شده است

 – Strobo طور رسمی اعالم کرده که پاييز امسال رمان آرين به
Technoprosa aus dem Berghain را منتشر خواهد کرد. 

 


