
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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  بخش سوم     حميد حميدی
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نه تو خمينی هستی نه ايران ايران 
 28 علی کشتگر     !ديروز

نگاه نيويورک تايمز به تازه ترين  
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خرداد در  22فراخوان به تظاهراتهاي 
 خارج از كشورشهرهاي مختلف  ايران و 

بيانيه مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم در محكوميت 
 و يادگار ايشان ) ره(هتك حريم امام خميني

 : حسين شريعتمداري
 نواده ي خميني، سيد حسن نصراهللا است 

  !انتقاد جايز نيست ، علي مطهري را اخراج كنيد

 : مقاالت و مصاحبه ها در اين شماره 

نفر از فعاالن حقوق زنان   200بيانيه بيش از 
  در اعتراض به اعدام

 پلمپ مغازه ها در سنندج 
 اعتراض شديد وكيل زندانيان 
 اعدام شده به دفن مخفيانه

 اخراج امدادگران صلح از اسراييل
 پليس كلن داريوش شكوف را پيدا كرد 

 اعتراض ، بازداشت، مجازات

 : آيت اهللا صانعی
 آمران و عامالن هتك حرمت دچار جنون سياسي شده اند

 : کروبی
 ام اي آماده براي پرداخت هر هزينه

 با سپاس از همکاری سايت اخبار روز
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 خبرها و گزارش ها

به حق که پدر شما فرزند و دست پرورده . انحصار طلب و تنگ نظر قرار گيرد
و شاگرد آن حکيم دور انديش بود که مکرر به اينجانب که مديريت مجلس سوم 

را داشتم تأکيد می کرد هر چه زودتر قانون مؤسسه نشر تصويب شود که 
 مصوبه مذکور از افتخارات مجلس سوم است که در پايان آن. درتأخير آفت است

نفر از نمايندگان رد صالحيت شدند؛ از جمله نائب رئيس و  41دوره از مجلس 
 البته قابل تذکر است دليل حذف آنها تصويب قانون. همسر رئيس جمهور شهيد

 .مذکور نبود
بدانيد که مرحوم ! و اعضاء بيت شريف امام راحل! ای فرزند يادگار امام  -5

احمد آقا خمينی زود رفت و رنج، محنت و مظلوميت را برای شما باقی گذاشت، 
چنانچه نيروهای خبيث پشت پرده از . خود را برای تحّمل همه شدائد آماده کنيد

تکرار اين گستاخی ها پرهيز و خودداری نکنند، جفاها، ستمها و فشارهايی که به 
مرحوم حاج سيد احمد آقا وارد کردند همچنين افراد و اشخاصی که برای تحقير و 
توهين به فرزندان آن عزيز سفر کرده وصيت دست کاری شده منتشر می کنند از 

حوادثی که بر او رفت برای ملت شريف ايران و همچنين آيندگان روشنگری 
 خواهيم کرد ، تا عدم صداقت آنها برای مردم ثابت شده و بيشتر

 .بدانند که برای آقايان همه چيز ابزاری است
شما قطعًا اّطالع داريد که امروز مرّوج و مفّسر خط امام کسانی شده اند که  -6

 در برابر امام صف بندی کرده بودند و ياور شرکاء در قتل های زنجيره ای
و از آن سوی ياران نزديک امام اجازه سخن گفتن درباره امام را ! بودند 
 !! ندارند

آری امروز جريانی با تمّسک به جمله ای از امام که در مقام رحمت و رأفت  -7
 وگذشت و چشم پوشی از لغزشهای گذشته و استفاده از نيروهای کارآمد فرمود که

تمامی ياران و نزديکان امام را طلحه ها و " ميزان حال فعلی افراد است"
زبيرهای زمان قلمداد کرده در حالی که بهتر است حوادث صدر اسالم را از 

 روز
ارتحال پيامبر اکرم و مراسم تشييع و تدفين آن حضرت و دادخواهی تنها 

و جلوگيری از ايراد خطبه آن حضرت در مسجد ) س(يادگارش فاطمه زهرا 
 پيغمبر

تحليل شود و شايد بدين نتيجه رسيد که حوادث بعدی از جمله تبعيد شدن ابوذر 
 .غفاری و ماجرای طلحه و زبير ريشه در آن زوايای انحرافی اوليه دارد

 
 و آخر دعوانا اّن الحمدهللا رّب العالمين

 مهدی کروبی
16/3/89 

  
 

 : کروبی
 ياوران قتل هاي زنجيره اي مروجان خط امام شده اند

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : جرس
مهدی کروبی با صدور بيانيه ای با محکوم کردن هتک حرمت به نوه بنيانگذار 
جمهوری اسالمی خاطر نشان کرد که که امروز مرّوج و مفّسر خط امام کسانی 

شده اند که در برابر امام صف بندی کرده بودند و ياور شرکاء در قتل های 
زنجيره ای بودند و از آن سوی ياران نزديک امام اجازه سخن گفتن درباره امام 

  .را ندارند
اين جماعت اندک سازمان دهی شده و آموزش : در اين بيانيه همچنين آمده است

ديده حسابشان از خيل عظيم عاشقان امام و دوستداران فرزندان و بستگان ايشان 
 .به خصوص شخص حضرتعالی جداست

: کروبی با انتقاد از اينکه امروز ياران امام حق سخن گفتن ندارند، آورده است 
تمامی ياران و نزديکان امام را طلحه ها و زبيرهای زمان قلمداد کرده در حالی 
که بهتر است حوادث صدر اسالم را از روزارتحال پيامبر اکرم و مراسم تشييع 

و جلوگيری از ) س(و تدفين آن حضرت و دادخواهی تنها يادگارش فاطمه زهرا 
ايراد خطبه آن حضرت در مسجد پيغمبرتحليل شود و شايد بدين نتيجه رسيد که 

حوادث بعدی از جمله تبعيد شدن ابوذر غفاری و ماجرای طلحه و زبير ريشه در 
 .آن زوايای انحرافی اوليه دارد

 :متن کامل اين بيانيه که در اختيار جرس قرار گرفت بدين شرح است 
 باسمه تعالی 

حضرت حجت االسالم والمسلمين جناب آقای حاج سيد حسن خمينی فرزند   
 برومند

 يادگار گرانقدر حضرت امام قّدس ّسرهما
با عرض سالم و تسليت مجدد به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام به حضور 

خرداد  14جنابعالی و ساير اعضاء بيت شريف امام راحل، حادثه دلخراش روز 
و توهين و جسارت به حضرتعالی در جوار مرقد مطهر و در حضور صدها 

هزار زائر و عزادار که از نقاط دور و نزديک به منظور عرض تسليت و ابراز 
همدردی به حضور اعضاء آن بيت شرافتمند و عزاداری و تجديد عهد با 

آرمانهای بلند رهبر محبوب و فقيد خود به آن مکان مقدس آمده بودند موجب 
تأّسف و تأّثر شديد و جريحه دار شدن وجدان و احساسات همۀ عاشقان و 

 .دلباختگان امام راحل و ازجمله اينجانب گرديد
صبر و شکيبائی برای حضرتعالی و ساير منسوبان امام عزيز در برابر اين 

 مظلوميت و بی حرمتی را از خداوند متعال خواستارم و الزم می دانم نکاتی را
 :يادآوری کنم

اينجانب از زمانی که اّطالع يافتم ادارۀ ستاد برگزاری مراسم سالگرد امسال  -1
عمًال بدست بخشی از نيروهای مسّلح افتاده است بشّدت نگران شده و مطمئن 
بودم اين مراسم ختم به خير نخواهد شد ولی اين حد از وقاهت و بيشرمی را 

تصّور نمی کردم و لذا چند روز قبل نسبت به حوادث تلخ آن روز هشدار داده 
 .بودم
حضرتعالی خوب می دانيد که اين جماعت اندک سازمان دهی شده و آموزش  -2

ديده حسابشان از خيل عظيم عاشقان امام و دوستداران فرزندان و بستگان ايشان 
 .به خصوص شخص حضرتعالی جداست

ياران و امام راحل هم اکنون، امکان دفاع از خود و سيره امام در هيچ رسانه  -3 
ای را ندارند ولی در روزنامه ها و سايت هائی که از بيت المال مسلمين اداره 

می شوند، در تحريف کردن بيانات و سيرۀ امام و نسبت های ناروا و غير واقعی 
فراموش نمی کنيم در اين . به آن رهبر فرزانه فرو گذار نکرده و نمی کنند

) ع)روزنامه ها با زشت ترين تعبير نوۀ امام را به فرزند ناصالح حضرت نوح 
 .تشبيه کردند

چندی است که زحمات جمعی از انسان های دلسوز انقالب و نظام و صاحب  -4
 انديشه و قلم را زير سؤال می برند و انتظار دارند که مؤسسه در اختيار جمعی 
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بيانيه مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم در محكوميت 
 و يادگار ايشان ) ره(هتك حريم امام خميني

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 واتقوا فتنه ال تصبن الذين ظلموا منکم خاصه 
چهاردهم و پانزدهم خرداد يادآور طلوع و غروب خورشيد درخشانی است که به 
حيات معاصر اسالم و ايران روشنی بخشيد و فصلی تازه را در دفتر تاريخ بلند 

ملت قدرشناس ايران سالهاست که در حيات و حضور . اين مرز و بوم رقم زد
و پشتيبانی و جانفشانی با فرمان او و در   با همراهی) قدس سره(خمينی کبير 

غياب او با استواری بر آرمانها و تکريم يادگاران او قدردان آن بزرگمرد بوده و 
 .حرمت او را پاس داشته اند

   
بزرگداشت سالگرد وفات آن امام راحل در روز چهاردهم خرداد ماه سال هزار و 

سيصد و هشتاد و نه صحنه ی بهت آور و دردناکی را پيش روی مردم سوگوار 
هر چند خشونت و پرده دری و فتنه انگيزی متاسفانه سابقه ای تلخ در . قرار داد

سالهای اخير از خود بر جای گذاشته است، به تدريج دامنه ی آن گسترده تر می 
ديروز در حسينيه ی جماران، پايگاه . شود و حريمهای محترم را مخدوش می کند

نور افشانی آن رهبر فقيد، و در شب عاشورای حسينی، سخنرانی فرزند معنوی 
امام و محبوب ترين رئيس جمهور ايران بر هم زده می شود و امروز در سالگرد 

وفات امام راحل و در کنار مضجع او سخنرانی فرزند گرامی ايشان، حجت 
االسالم و المسلمين حاج سيد حسن خمينی قطع گرديده و نيمه تمام گذاشته می 

رفتار معدود افراد تحريک شده و بی خبر که هرگز از امام خمينی و . شود
انقالب ايشان چيزی نمی دانند و در سن و سالی نيستند که از حقايق تاريخ انقالب 

چرا که آنان بنيانگذار اين نهضت را از . اطالعی داشته باشند قابل فهم است
. طريق معرفی مشوش و تيره و تار دستگاه های رسمی تبليغاتی می شناسند

تعجب و دريغ از سکوت حاضرانی است که موج هوچی گری و غوغا ساالری 
اين موج امروز به حريم . و فتنه انگيزی را می بينند و واکنشی نشان نمی دهند

امام رسيده است و به اشکال کوناگون مدتی است آرمانها و انديشه های او را نيز 
در بر گرفته است و بيش از همه گرامی ترين يادگار او جمهوری اسالمی را نيز 

همه بايد به هوش باشيم که روند تدريجی مصادره و تحريف . تهديد می کند
هر چند مهمترين . به بيراهه و کژراهه خواهد انجاميد) ره(نهضت امام خمينی 

نگرانی و دل مشغولی امروز ياران امام و انقالب مخاطراتی است که جمهوری 
اسالمی را تهديد می کند، از ياد نمی بريم که احترام و کرامت افراد در خاندان و 

 .متعاقبان آنان پاس داشته می شود
مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم ضمن محکوم نمودن هتک حريم امام 

راحل و اهل بيت محترم آن حضرت، نسبت به تعرض گسترده به ياران و 
همراهان آن امام بزرگوار و همراهان و انديشه ها و آرمانهای ايشان هشدار می 

از ياد نبريم که نهضت گرامی پيامبر خاتم صلی اهللا عليه و آله و سلم را . دهد
چگونه به بيراهه کشاندند و با ياران و اهل بيت او چه کردند و با گذشت نيم قرن 

کار به جايی رسيد که فرزند گرامی او حسين ابن علی را به اسم حمايت از دين و 
 . فانا هللا و انا اليه راجعون. با شعار تقريب به خداوند مظلومانه به شهادت رساندند

اميدواريم با هوشياری ملت رشيد ايران و اقدام به موقع ياران امام و انقالب از  
 .اين پس شاهد چنين حوادث تلخی نباشيم

 والسالم عليکم و علی جميع اخواننا المومنين
 مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم

 
 
 
 
 

 : آيت اهللا صانعی
 آمران و عامالن هتك حرمت دچار جنون سياسي شده اند

 در تماس تلفنی با سيد حسن خمينی 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :جرس
آيت اهللا صانعی در تماس تلفنی با سيد حسن خمينی، نوه رهبر انقالب اسالمی  

ريزی شده عده ای معلوم   ايران، ضمن ابراز تأسف از اهانت و جسارت برنامه
اهللا خمينی، خطاب به وی  الحال در مراسم بيست و يکمين سالگرد درگذشت آيت

آمدند در مقابل بيش از صدها   اگر اينها دچار جنون سياسی نشده بودند نمی: گفت
خبرنگار داخلی و خارجی جلوی ابراز سخن و مطلبی که در حال پخش مستقيم 
  .از رسانه است را بگيرند، جلوی آزادی بيان و آزادی شنيدن مردم را بگيرند

به گزارش وب سايت رسمی آيت اهللا صانعی، وی با بيان اينکه عامالن و آمرين  
اگرچه ظاهر اين حرکت تأسف بار : اين مسئله دچار جنون سياسی شده اند افزود

بود اما در واقع بايد متوجه بود اين اقدام به نفع اسالم و به نفع اهداف حضرت 
 .امام تمام شد

َوِإَذا "شما با آن پاسخ سنجيده و با تمسک به آيه شريفه :وی همچنين تاکيد کرد 
تمام نقشه های آنان را نقش بر آب کرديد و ملت " َخاَطَبُهُم اْلَجاِهُلوَن َقاُلوا َسَالمًا

 .هم به خوبی متوجه اين قضيه شدند
توان جلوی آزادی بيان را با هو و جنجال  آيت اهللا صانعی با بيان اينکه نمی

اين حرکت دليل ضعف آنها ست و دليل بر اين است که اراده : "گرفت، ادامه داد
 .های آنان نقش بر آب شود و مشيت خداوند بر اين است که نقشه

اهللا صانعی با بيان اينکه به نظر می رسد اين افراد برای اين اقدام و اين  آيت
کسانی که اين : ها طراحی و برنامه ريزی کرده بودند ادامه داد حرکت مدت

کشند اعم از عامل و آمر و محرک امروز ناتوان از حل معضالت  ها را می نقشه
اند لذا برای انحراف افکار  المللی مملکت شده اجتماعی، اقتصادی، سياسی و بين

شوند، آنها می خواهند سخن امروز  عمومی جامعه به چنين اقداماتی متوسل می
مردم غير از درد مردم باشد اما من اميدوارم آقايان به هوش بيايند و در خط امام 

 .قرار بگيرند
شما امروز از : ايشان با اشاره به جايگاه علمی سيد حسن خمينی تصريح کرد

جايگاه فقهی خوبی برخورداريد، مطمئنًا چاپ اثر شما در حوزه فقه و فلسفه اينها 
اما  .را ناراحت کرده است و آنها را وادار به انجام چنين حرکاتی کرده است

مطمئن باشيد که امروز عظمت امام و محبوبيت شما با اين اقدام چندين برابر شد 
من خانواده هايی را ديدم که گريه می کردند و از اين رخداد متأثر بودند اما به 

آنها گفتم که ناراحت نباشيد چرا که اينها با اين اقدامات با دست خودشان، 
 ".ُتِعزُّ َمْن َتَشاُء َوُتِذلُّ َمْن َتَشاُء ِبَيِدَک الَخْيُر"خودشان را از بين می برند که 
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و همراهی وی با فتنه گران و دشمنان تابلودار امام ) ره(مبارک حضرت امام
اعتراض داشتند بايستی بقيه مردم با سر دادن آن شعارها عليه نوه ) ره(راحل

مخالفت می ورزيدند اما نه فقط کمترين صدايی به مخالفت با ) ره(حضرت امام
آن شعارها از کسی شنيده نشد، بلکه ميليون ها نفر از جمعيت حاضر در 

صحنه، با تمامی وجود و از ژرفای دل عليه مواضع جناب آقای سيدحسن 
 ! آيا غير از اين بود؟. خمينی به خروش آمده بودند

اين ادعا که اعتراض به آقای سيدحسن خمينی از سوی عده ای قليل بوده  -٣
. است، اهانت به شعور مردم و دستکم گرفتن آگاهی و بصيرت آنان نيز هست

، با ٨٨آيا جناب سيدحسن خمينی طی يک سال گذشته و در تمامی مراحل فتنه 
و آيا اهانت به ! سران فتنه و عوامل ميدانی آنها همراه و همصدا نبوده است؟

، نفی وجود مبارک حضرت بقيه اهللا )ع(ساحت مقدس حضرت امام حسين
، همکاری با )ره(، توهين آشکار و بی پرده به حضرت امام)عج(االعظم

از نگاه نوه حضرت ... سازمان های جاسوسی آمريکا و اسرائيل و انگليس و
چرا ايشان در مقابل  -که هست -امام، جرم و خيانت و جنايت نيست؟ اگر هست

تمامی اين خيانت ها نه فقط سکوت کرده بلکه با سران فتنه همراهی نيز داشته 
 ! است؟

انتظار ندارد مردم اين مرز و بوم که به قول امام ) ره(به يقين نوه حضرت امام
و از مردم کوفه در دوران ) ص(از مردم حجاز در زمان رسول خدا) ره(راحل

حضرت امير عليه السالم برترند، همه اين بی حرمتی های ايشان به اسالم و 
انقالب و امام را شاهد باشند و باز هم آقای سيدحسن خمينی را نوه معنوی 

احترام نوه امام به خاطر رابطه نسبی ايشان با وجود ! بدانند) ره(حضرت امام
مبارک حضرت امام است، بنابراين، بسيار بديهی است که وقتی نوه حضرت 
امام را در مقابل آن حضرت و همراه و همگام با دشمنان او می بينند، هرگز 

را فدای نوه ايشان نمی کنند، بلکه با انگيزه احترام به ) ره(حضرت امام
نوه امام را از خود می رانند  -تاکيد می شود که با همين انگيزه -حضرت امام 

تا خدای نخواسته، مواضع و عملکرد آقای سيدحسن خمينی به حساب امام 
نوشته نشود و بر دامن کبريايی آن حضرت گرد و غبار مخالفت با ) ره(راحل

 . انقالب و همراهی با دشمنان مردم ننشيند
نگارنده، پيش از اين هم علی رغم ميل خويش و تنها به عنوان ادای وظيفه  -۴

درباره مواضع و عملکرد آقای سيدحسن خمينی به اين آيه شريفه از کالم خدا 
ان اولی «: آنجا که می فرمايد. که روشنگر و راه گشاست اشاره کرده بود

، کسانی )ع(نزديکترين مردم به حضرت ابراهيم... الناس بابراهيم، للذين اتبعوه
، بنابراين، و با پوزش از آقای سيدحسن خمينی »هستند که از او تبعيت می کنند

پسنديده و پذيرفته نيست که عموی ) ع(بايد گفت؛ از پيروان حضرت ابراهيم
) ع(بت پرست آن پيامبر عظيم الشأن را تنها به اين علت که با حضرت ابراهيم

و يا فرزند خداناشناس حضرت نوح عليه ! رابطه نسبی داشت، گرامی بدارند
 ! السالم را فقط به دليل آن که پسر پيامبر خداست، قابل احترام بدانند

نگارنده هرگز و خدای نخواسته قصد مقايسه مثل به مثل ندارد بلکه در پی 
اشاره به مستنداتی است که به مردم حق می دهد، رابطه نسبی با حضرت امام

را در صورتی قابل احترام و تجليل بدانند که با رابطه و پيوند معنوی نيز ) ره(
همراه باشد و چنانچه احساس کنند و به وضوح ببينند که از رابطه نسبی برای 

سوءاستفاده می شود، عليه  -خواسته يا ناخواسته-) ره(مقابله با حضرت امام
سوءاستفاده کنندگان خروش بردارند و از خدشه احتمالی به خط مبارک 

جلوگيری کنند، آيا، اين اعتراض نه فقط حق، بلکه تکليف ) ره(حضرت امام
اسالمی و انقالبی و نيز، وظيفه ملی و ميهنی مردم نيست؟ معلوم است که 

 . هست
بالفاصله بعد از اعتراض گسترده و فراگير مردم به جناب سيدحسن  -۵

مخصوصًا  -خمينی، سايت های وابسته به سران فتنه و رسانه های بيگانه
از  -مانند هميشه هماهنگ -در اقدامی  -رسانه های آمريکايی و صهيونيستی

معرفی کردند  »اقليت اندک و تحريک شده«يکسو، اعتراض کنندگان را يک 
که به داليل پيش گفته، دروغی بزرگ است و تمامی شواهد و اسناد غيرقابل 

ترديد از اعتراض سراسری، ميليونی و يکپارچه مردم در آن روز حکايت می 
اهانت به «کند و از سوی ديگر تالش کرده و می کنند که اعتراض مردم را 

وانمود کنند و اين در حالی است که سايت ها و رسانه های  »)ره(حضرت امام
زبانزد ) ره(ياد شده، به دشمنی و کينه توزی آشکار و علنی با امام راحل

به عنوان مثال و فقط يک نمونه و يک مثال، آيا می توان پذيرفت که . هستند
بهايی ها و منافقين و سايت های وابسته به اسرائيل و آمريکا و انگليس نگران 

کاش آقای سيدحسن خمينی نگاهی به ! باشند؟) ره(اهانت به حضرت امام
آن يکی . گردانندگان اين سايت ها و برخی از اطرافيان خود می انداخت

بايد ) ره(اين يکی معتقد است خط امام! را عامل عقب افتادگی می داند »اسالم«
 به موزه تاريخ برود، ديگری می گويد اصلی ترين مشکل دموکراسی در ايران 

 : حسين شريعتمداری
 نواده ي خميني، سيد حسن نصراهللا است 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : اخبار روز
حسين شريعتمداری در يادداشت روز خود در شماره ی يکشنبه ی روزنامه ی 

کيهان، ضمن انتقاد به حسن خمينی، سيد حسن نصراهللا از رهبران حزب اهللا 
 : اين يادداشت را در زير می خوانيد! فلسطينی را نواده ی آيت اهللا خمينی خواند

 
 ) يادداشت روز! (از که بريدی و با که پيوستی؟

 حسين شريعتمداری 
 

که  -و چه می دانيم، شايد به روال هميشگی هم نزديک تر بود -انتظار اين بود
يادداشت امروز را به حماسه بی نظير روز جمعه اختصاص می داديم و درباره 

خرداد قلم  ١۴حضور پرشور توده های انبوه و ميليونی مردم خداجوی در ميقات 
مردمی که نه در سر سودای سود داشتند و نه در دل، غم بود و نبود، . می زديم

و خلف ) ره(از اقصی نقاط ميهن اسالمی آمده بودند تا عهدی را که با امام راحل
حاضر او بسته بودند و هرگز نشکسته بودند، تازه کنند و بصيرت خويش را به 
رخ مثلث آمريکا، اسرائيل و انگليس بکشند که نه فقط از ماهيت پليد اين مثلث 

شوم باخبرند، بلکه مزدوران و ماموران آنها را نيز در هر لباسی که باشند و با 
هر پوششی که به ميدان فرستاده شده باشند، می شناسند و آنان را با همان 

 .... را روبرو کردند و ٨٨سرنوشتی روبرو می کنند که سران فتنه 
خرداد، رخداد ديگری نيز اتفاق  ١۴اما، در جريان حضور حماسی و بی نظير 

اين رخداد، اگرچه به ظاهر، در حاشيه بود ولی عبرت انگيز و درس . افتاد
آموزتر آن بود که بيرون از متن تلقی شود و آن، اعتراض يکپارچه، خودجوش و 

پرخروش توده های ميليونی حاضر در مراسم به جناب آقای سيدحسن خمينی، 
اين اعتراض به اندازه ای فراگير بود که نوه حضرت . بود) ره(نوه حضرت امام

را نه فقط از ادامه سخن بازداشت، بلکه فرصتی برای سخنان ايشان ) ره(امام
. باقی نگذاشت و آقای سيدحسن خمينی را ناچار به قطع سخن و ترک تريبون کرد

اقدام به موقع و حرفه ای صدا و سيما در پيشگيری از پخش شعارهای مردم، 
بود ولی ) ره(درخور تقدير است، چرا که شعارها هرچند عليه نوه حضرت امام

به نظر می رسد که پخش آن از صداوسيمای جمهوری اسالمی ايران به مصلحت 
خرداد، تقريبًا از تمامی نقاط ١۴نبود، اما از آنجا که جمعيت چندميليونی روز 

ايران اسالمی آمده بودند، ماجرای آن روز را به اقصی نقاط اين مرز و بوم 
مقدس بردند و يادداشت امروز در پی انتشار خبر آن روز، ضرورت يافته است 

 . و دراين باره گفتنی هايی هست
اين بوده و هست که  -و از جمله نگارنده -ابتدا بايد گفت آرزوی همه مردم -١

را ) ره(کاش جناب سيدحسن خمينی حرمت رابطه نسبی خود با حضرت امام
پاس می داشت و رابطه معنوی خويش با آن مراد به حق پيوسته را حفظ می کرد 

لبريز شود و برای حفظ ) ره(و کار به آنجا نمی کشيد که کاسه صبر عاشقان امام
اميد است ... حريم مراد و مقتدای راحل خويش عليه نوه ايشان خروش بردارند و

جناب سيدحسن خمينی به خود آيند و اين هشدار را در وجدان خويش به ارزيابی 
 بنشينند که؛ 

 به قول دشمن، پيمان دوست بگسستی 
 ! بين که از که بريدی و با که پيوستی؟

برخالف آنچه که سايت های وابسته به سران فتنه و رسانه های بيگانه ادعا  -٢
! »يک اقليت تحريک شده«می کنند، اعتراض به آقای سيدحسن خمينی از سوی 

نبوده است، بلکه به گواهی اسناد صوتی و تصويری موجود و ميليون ها نفر از 
افراد حاضر در صحنه، اعتراض به ايشان يک خروش سراسری، خودجوش و 

 همگانی بوده است و اگر غير از اين بود و تنها يک اقليت به جدايی ايشان از خط 
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 نفر از فعاالن حقوق زنان  200بيانيه بيش از 
  در اعتراض به اعدام

 
 خبرگزاری هرانا 

جمعی از زنان و مادران و فعاالن حقوق زنان، ضمن ابراز همبستگی با مادران  
داغدار اعداميان به خصوص مادران هميشه داغدار کردستان و برای جلوگيری 

 .از فاجعه های بعدی خواهان پايان دادن به اعدام انسان ها شدند
 1389ارديبهشت  19اعدام پنج فرزند ايران در . خشونتی از پی خشونتی ديگر

پاسخی خشونت آميز بود به بهانه اقدام خشونت آميز آنها؛ اتهامی که حتی به گفته 
آيا اينکه کسی مجبور . وکالی آنان هرگز در فرآيند ناعادالنه دادرسی اثبات نشد

می شود تنها در هشت دقيقه از خود دفاع کند، به معنای اعمال خشونت نيست؟ و 
 ما را در دور باطل خشونت سيستماتيک قرار نمی دهد؟ 

ارديبهشت در تهران به دار آويخته شد، از دل  19شيرين علم هولی که سحرگاه 
شيرين يکی از قربانيان خشونتی  .فقر در روستايی حوالی ماکو برخاسته بود

است که روزمره برزنان آن ديار و بسياری ديگر از زنان مناطق محروم می 
خشونتی که او را از تحصيل باز داشت، در نوجوانی در آستانه يک ازدواج . رود

اجباری قرار داد و تمامی عمر کوتاهش را به عنوان يک دختر کرد با تبعيضی 
 .مضاعف عجين کرد

ارديبهشت در تهران به دار آويخته شد ، معلمی  19فرزاد کمانگرکه سحرگاه 
جوان بود که جز صلح سرمشق ديگری برای شاگردانش نداد تا سهم خود را در 

. فرزاد کمانگر قربانی خشونت شد. ساختن فردايی بهتر برای آنان ادا کرده باشد
خشونتی که سه سال او را بی هيچ جرمی در اتاقهای بازجويی، سلولهای انفرادی 

و راهروهای دادگاهها سرگردان کرد و روح و جسمش را با شکنجه های 
 .و فرزاد نگفت و بر دار شد. گوناگون آزرد تا به نکرده خويش اقرار کند
شيرين، فرزاد، علی، مهدی و فرهاد  .قربانيان خشونت در اين سرزمين بسيارند

چه تلخ است خشونتی که تنها . شايد نمونه هايی نام آشناتر در بين هزاران باشند
خواسته مادران داغدار را که همانا وداع با عزيزانشان و سپردن آنها به دست 

 .خاک است، از آنها دريغ می کند
درد اينجاست که انگار اين روزها گرفتن جان انسانها، ساده ترين و پيش پا افتاده 
ترين پاسخ به ندای اعتراض آنهاست؛ ندايی که سالهاست در اعتراض به تبعيض 

آيا می خواهيد  .و محروميت از سوی مردم کرد و ديگر قوميتها برخاسته است
, انور رستمی ,حسين خضری, رستم ارکيا)زندانی کرد ديگر  17بازهم با اعدام 

شيرکوه , حبيب اهللا لطيفی, زينب جالليان ,قادر محمد زاده, محمد امين عبدالهی
محمد امين  ,رشيد اخکندی, ايرج محمدی ,حسن طالعی, مصطفی سليمی, معارفی
سيد جمال محمدی و عزيز , سيد سامی حسينی, احمد پوالدخانی, اگوشی

 کارنامه خشونت را رنگين تر کنيد؟) محمدزاده
ما جمعی از زنان و مادران و فعاالن حقوق زنان، ضمن ابراز همبستگی با 

مادران داغدار سرزمينمان به خصوص مادران هميشه داغدار کردستان، فرياد 
برای جلوگيری از فاجعه  .عين خشونت است نه راه حل, می آوريم که اعدام خود

 .های بعدی به اعدام پايان دهيد
 :اسامی امضا کنندگان

 -آرش دکالن  -آرتميس  – آذر مهرابی - اکرم ابويی -افروز مغزی  -افراسيابی 
آزاده  -آزاد مستانی  -آزاد مراديان  - آريا احمدی -آرمين رحمانی  -آرش محبی 

آيدا  -آسو صالح  -ارزو حسينی آزاده فرامرزيها  -آزاده دواچی  -خرازی 
امير  -الناز د -الهام انصاری -الناز انصاری - آينده آزاد اکرم محمدی -سعادت 
 – ئاسۆ پيرۆتی -آيوين آصالنيان  - .بشير يوسفی -رشيدی

بيتا  -بهيه جيالنی -بهرام تيموری -بهاره علوی -بنفشه جمالی -بالل مرادويسی
پويا  -پروين باوفا -پرديس درخشنده -پروين اردالن -پپوله اردالن -طاهباز
تونيا ولی  -تارا وزيری -تارا احمدی -پرستو الهياری -پويان مکاری -عزيزی
 -اوغلی

حامد  -جوانمير مارابی -جمشيد آيين دار -جليل آزاديخواه -جلوه جواهری
حميد  -حماسه کثيری -حسين الجوردی -حسام ميثاقی -حجت سهرابی -انصاری

خسرو  -حميد نظری -حميده نظامی -حميدرضا برهانی -حميد حميدی -آزرم منش
 دليرثانی

رامش کيانی -رامبد لطف پوری -راضيه ديلم صالحی -دياکو کريمی -دالرام علی
 -رضا هيوا -رضا منوچهری -رزا حسامی -

 -رومينا امير محسنی -رها عسگری زاده  -روفيا رمضانعلی -رضوان مقدم
 -زويا اسکندريان -زهره اسدپور -زاراامجديان -ريحانه جديدفرد -رويا طلوعی

سارا  -ژينا مدرس گرجی سارا آرين مهر -ژاله حريری -زينب پيغمبرزاده
  -فناييان

آن ديگری از اين که ! اسالمی، آن است که در ايران، هنوز خدا نمرده است
موسوی و خاتمی و کروبی در مبارزه با بينش و منش امام ناکام مانده اند ابراز 

آيا نوه امام باور می کند که دل سياه اين جماعت نگران ساحت ... تاسف می کند و
و اما، از سوی ديگر اعتراض مردم به آقای سيدحسن خمينی .  حضرت امام است

و ژرف انديشی و بصيرت آنها حکايت ) ره(از اوج ارادت آنان به حضرت امام
می کند و نشان می دهد که وقتی پای حفظ و پاسداری از بينش و منش حضرت 

در ميان باشد، رابطه نسبی را به رابطه معنوی و پيروی افراد از آن ) ره(امام
بود و به آن توصيه ) ره(يعنی دقيقًا همانگونه که امام. بزرگوار ترجيح نمی دهند

و باالخره، يکی از شعارهای آن روز مردم بسيار عبرت انگيز .  ... فرموده بود
 آن شعار اين بود؛ ... و درس آموز بود و حکيمانه و هوشمندانه

 .»نواده روح اهللا، سيدحسن نصراهللا«

  !انتقاد جايز نيست ، علي مطهري را اخراج كنيد
 
 
 

 
 
 

 : اخبار روز
به دنبال انتقادات علی مطهری از احمدی نژاد، پنجاه نماينده ی هوادار دولت 

علی مطهری در . خواهان اخراج او از فراکسيون اصولگرايان مجلس شدند
آخرين انتقاد خود، روز گذشته گفته بود که ماجرای بر هم زدن سخنرانی حسن 
خمينی در مراسم سالگرد درگذشت پدربزرگ خود، با مشارکت مستقيم احمدی 

 .نژاد صورت گرفته است
به گزارش ايرنا، يک عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس شورای اسالمی به 

نماينده در  ۵٠با توجه به مواضع علی مطهری تاکنون : اين خبرگزاری گفت
نامه ای به ريييس هيات داوری فراکسيون اصولگرايان، خواستار اخراج وی 

 .از اين فراکسيون شدند
محمود احمدی بيغش با بيان اين که نمايندگان عضو فراکسيون اصولگرايان 
علی : خواهان بيرون رفتن علی مطهری از اين فراکسيون هستند، اظهار داشت

مطهری زمان بسياری است که از خط اصولگرايی خارج شده است و از همين 
 .رو او ديگر صالحيت ماندن در فراکسيون اصولگرايان را ندارد

مطهری به دليل نداشتن جرات در بيان مسائل، موضوع را به حاشيه : وی گفت
رانده و نسبت به رييس جمهوری مسائلی را مطرح می کند ولی هدف اصلی 

 .سخن او نظام است
بيغش با بيان اين که بيشتر مردم در مراسم ارتحال امام راحل، سيد حسن را از 

اين افراد تعداد اندکی نبودند بلکه افراد زيادی : خط امام جدا دانستند، افزود
 .بودند که می خواستند حريم و خط و منش امام حفظ شود

به گفته احمدی بيغش،مطهری نسبت به احمدی نژاد کينه دارد و می خواهد اين 
 . کينه را به هر نحوی نشان دهد

 
 علی مطهری احضار شد

خبر از احضار علی مطهری به هيات  »خبر آنالين«در همين حال سايت 
به گزارش اين سايت هيات داوری . داوری فراکسيون اصولگرايان داده است

فراکسيون اصولگرايان علی مطهری را به دليل موضع گيری اخيرش در 
 .و رئيس جمهور احضار کرده است »جريان فتنه«مورد 

خبر آنالين نوشته است مطهری روز گذشته در يادداشتی خواستار محاکمه 
نژاد شده و احمدی نژاد را مقصر اصلی در  همزمان موسوی، کروبی و احمدی

 .ای در حرم آيت اهللا خمينی، معرفی کرده بود اتفاقات حاشيه
به گزارش فارس، در پی انتشار اين يادداشت جمعی از اعضای فراکسيون 

نسبت به اين موضوع تذکر دادند و هيات داوری فراکسيون هم او را فراخواند 
 .تا درباره مواضع خود توضيحاتی ارائه دهد

نماينده روحانی است  ۵هيات داوری فراکسيون اصولگرايان مجلس متشکل از 
که چنانچه يکی از اعضای فراکسيون اساسنامه را رعايت نکرده و آن را 

دهد و در صورت ضرورت در  نقض کند از وی توضيح خواسته و تذکر می
 .کنند خصوص عضويت نامبرده در فراکسيون تصميم گيری می

همزمان با اين خبرگزاری ها و سايت های وابسته به دولت احمدی نژاد، تهاجم 
و نمايندگان مجلس، عليه علی مطهری آغاز  »مردم«گسترده ای را به نقل از 

 .کرده اند
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 اعتراض شديد وكيل زندانيان اعدام شده به دفن مخفيانه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا
ارديبهشت ماه به  ١٩خليل بهراميان وکيل پرونده برخی از اعضای اعدام شدگان  

پيگيری های ما در مورد  :دفن مخفيانه پيکر اعدام شدگان اعتراض کرد و گفت
تحويل گرفتن پيکر موکالنم هيچ نتيجه ای نداده و شنيده می شود که مسووالن 

  .امنيتی کشور به دفن مخفيانه پيکر آنها مبادرت کرده اند
بهراميان در گفتگو با خبرنگار جرس ضمن ابراز تاسف از عدم پاسخگويی 

نزديک به يک : مسلوالن دستگاه قضايی به خانواده ها و وکيل اعدام شدگان گفت
ماه است که خانواده های داغ ديده در به در دنبال پيکر های عزيزان شان می 

  .گردند و هيچ پاسخی که مبتنی بر احساس مسووليت آقايان باشد نشنيده اند
وی در پاسخ به روند پيگيری های خود و ديدارهای خانواده های اعدام شدگان با 

واقعيت اين است که در اين مدت به هر : مسووالن و تصميم سازان کشور گفت
کسی که ممکن بود نامه نوشته ايم، از مسووالن استانی گرفته تا نمايندگان 

مجلس، رييس قوه قضاييه و همه کسانی که بايد در اين زمينه پاسخگو می بودند، 
اما متاسفانه رييس قوه قضاييه يک شاه سلطان حسين است که بی خاصيت و بی 

رگ بر يک صندلی مهم کشور نشسته است که فقط حکم دستگيری صادر می 
 .کند
 

بهراميان در پاسخ به پرسش ديگری در مورد نقش دادستان تهران و ديدار با 
راستش ديگر حوصله ای برای ديدار با دادستان تهران : جعفری دولت آبادی گفت

 .باقی نمانده وقتی به هيچ وجه پاسخگوی تصميمی که خودشان گرفته اند نيستند
 

پيگيری های ما حاکی از دفن مخفيانه اعدام شدگان است که : وی همچنين افزود
ظاهرا در راستای همان بی منطقی های هميشگی از افشای محل دفن هم 

 .خودداری می کنند
 

در کشوری که منطق و عقل حاکم نباشد، راهی جز اينکه : بهراميان اظهار داشت
 .آرزو کنيم تعقل براين سيستم بيمار حاکم شود باقی نمی ماند

 
وی همچنين در پاسخ به پرسش ديگری در خصوص وضعيت خانوادگان اعدام 

خانواده هايی که فرزندان شان را کشته اند طبعتا نمی توانند از : شدگان گفت
وضعيت روحی مناسبی برخوردار باشند اما مادر فرزاد کمانگر همچنان قدرتمند 

روحيه . ايستاده است و می گويد، فرزندش را تقديم آزادی ايران کرده است
قدرتمند اين مادر پاسخ خوبی است به روحيه ضعيف کسانی که حتی حاضر 

 .نيستند در مورد پيکر اعدام شدگان هم اطالع رسانی کنند
 

ماه گذشته قوه قضاييه جمهوری اسالمی، که مستقيما رئيس آن از سوی رهبر 
شود پنج نفر را در زندان اوين مخفيانه و بدون اطالع وکيالن و  منصوب می

 .ها به دار آويخت خانواده
  

بنا به گزارش هرانا، مادر فرزاد کمانگر معلم اعدام شده به همراه خواهر فرهاد 
 ١٢صبح روز چهارشنبه  ١٠وکيلی و مادر و خواهر علی حيدريان ساعت 

خرداد ماه در يکی از اتاق های ساختمان استانداری با اسماعيل نجار استاندار 
 .کردستان مالقات کردند

 
در اين مالقات خانواده اعدام شدگان خواهان مشخص شدن چگونگی تحويل پيکر 

اعدام شدگان " اعداميان شدند و استاندار کردستان در پاسخ به ايشان اعالم کرد 
در محلی که هم اکنون به دليل شرايط امنيتی قادر به افشای آن نيستيم دفن شده اند 

و پس از گذشت زمان و مساعد بودن اوضاع مسئولين مربوطه محل دفن ايشان 
 ".را به شما اطالع خواهيم داد

 

سحر  -سحر ديناروند -سپهر مساکنی -سپهر عاطفی -ساسان امجدی -سارو خليقی
سميه  -سميرا ن -سميرا -سمانه عابديني -سعيد سنندجی -سحر محمدی -صنيعی
 -سياوش صالحی -سيما حسين زاده -سوسن رحمانی -سوران کرباسيان -رشيدی

شعله  -شايان وحدتی -شاهونادري -شاهد علوی -سيما رياحی -سيروان وزيری
شهال  -شهره پارسينژاد -شهرام بهرنگ -شهپر جهانبخش -شلر شبلی -ايرانی

 شيرين فاميلی -شيرکو جهانی اصل -شهال شفيق -شهال دباغی -انتصاری
صفورا  -صحر صنيعی -صبری نجفی -صبري بهمني -صباح نصری -صبا جدی
-عشا مومنی -عارف نادری -طاهر معروفيان -صالح الدين بايزيدی -الياسی

علی  -علی بيستون -علی اوغازيان -علی اخوان -عفت ماهباز -عسل اخوان
 عبدی

 -فرهاد ياوری -فرناز کمالی -فرشيد قاسم پور -فرشته شيرازی -فرزانه ايل بيگی
کاک  -کاظمی -فيروزه مهاجر -فريبا محمدی -فروغ نوروزی -فروغ سميع نيا

کژال  -کاوه مظفری -کاوه کرمانشاهی -کاوه فوالدی -کامران طاهباز -هيوا
 گيتی سالمی -گوهر بيات -گرتا ملکيان -کژال نقشبندی -عالئی

محمد  -محسن مقدم -محسن آاآه رش -محبوبه منصوری -محبوبه حسين زاده
 -مريم حسين خواه -مرضيه بخشی زاده -محمود شريفی -محمد کرباسی -رشيدی

مالئيکه  -مقدم بادبان -مسعود معمار -مژگان ثروتی -مژده امجدی -مريم زندی
مهران  -مهتا پرواز -منيره کاظمی -منيره بخشی زاده -منوچهر فاضل -علم هولو

 -مونا محمدزاده -مهين شکراهللا پور -مهرنوش اعتمادی -ميرعبدالباقی
 -ميترازاهدی
ناهيد  -ناهيد جعفری -ناصر سينا -نازی عظيما -نازنين قوامی -نازلی فرخی

نسيم  -نسيم تبيانيان -نسرين مددی -نسرين حميدی -ناهيد ميرحاج -مکری
 -نوشين خاکی -نگار سماک نژاد -نفيسه آزاد -نسيم سلطان بيگی -خسروی مقدم

 نيلوفر گلکار -نيکزاد زنگنه -نويد محبي -نوشين کشاورز نيا
 -هێرش ناسری -همژار ايرانی -هلن منشی زاده -هژار کين رويی -هدا امينيان

 يحيی دونداری -ياشار گرمستانی -يادگار ش -ياسر عزيزي
  

 پلمپ مغازه ها در سنندج 
 

 :اخبار روز
برخی گزارش های دريافتی حاکی از آن است که به دنبال اعتصاب عمومی  

ارديبهشت، مقامات  ١٩در کردستان در اعتراض به اعدام های سياسی روز 
امنيتی و استانی در کردستان، برخی از مغازه هايی را که در اين اعتصاب 

بنابر اين گزارش ها تعداد مغازه . عمومی شرکت داشته اند، پلمب کرده اند
بر روی هر مغازه ای که . واحد می رسد ٢٨٠هايی که پلمب شده اند به حدود 

 . الک و مهر خورده، نوشته شده است اين مغازه به علت تخلف بسته شده است
 . گزارش های بيشتری در اين مورد در دست نيست

ارديبهشت در سراسر کردستان در اعتراض به  ٢۵اعتصاب عمومی در روز 
نفر از زندانيان سياسی صورت گرفت و بسياری از مردم کردستان و  ۵اعدام 

 .از جمله مغازه داران و کسبه ی شهرهای مختلف در آن شرکت داشتند
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 اعتراض سازمان های بين المللی کارگری 
 به پرونده سازی برای اسانلو

 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
ديويد کاکرافت، دبير کل فدراسيون جهانی کارگران بخش حمل و نقل، در نامه 
ای به محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری اسالمی ايران، ضمن اعتراض به 
انتقال منصور اسانلو به بند انفرادی زندان رجايی شهر کرج، خواستار پايان 
اعمال فشارها بر رئيس زندانی هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد 

او در نامه خود به محمود احمدی نژاد خواستار . اتوبوس رانی تهران و حومه شد
آن شد که خانواده منصور اسانلو، امکان مالقات با اين فعال کارگری زندانی را 

داشته باشند و در عين حال، بر لزوم آزادی آقای اسانلو و ابراهيم مددی معاون او 
 .تاکيد کرد

پيشتر، فدراسيون جهانی کارگران بخش حمل و نقل در بيانيه ای به شدت از نحوه 
 .رفتار مقام های ايرانی با منصور اسانلو انتقاد کرده بود

ما به طور فعال برای  »:می گويد «راديو فردا »ديويد کاکراف در گفت و گو با 
آقای اسانلو چهره بسيار شناخته شده و . آزادی منصور اسانلو مبارزه می کنيم

محبوبی در اتحاديه های کارگری در جهان به حساب می آيد و ما به هيچ وجه، 
 «. اعتقادی به اتهام های وارد شده به او نداريم

دبير کل فدراسيون جهانی کارگران بخش حمل و نقل با اشاره به انتقال منصور 
آقای اسانلو هيچ اقدامی »: اسانلو به بند انفرادی در زندان رجايی شهر می افزايد

 «.انجان نداده است که بر اساس آن، چنين اقدامی در مورد او انجام گيرد
به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و  ١٣٨۶بازداشت منصور اسانلو در تيرماه سال 

صدور حکم پنج سال زندان عليه او اعتراض های گسترده ای را در ايران و 
تظاهرات گسترده ای نيز در ده ها کشور جهان از . جهان به دنبال داشته است

سوی سازمان های بين المللی کارگری وحقوق بشری در همبستگی با آقای اسانلو 
 .و ساير فعاالن کارگری در ايران برگزار شده است

فدراسيون جهانی کارگران بخش حمل و نقل در بيانيه خود از تظاهرات اتحاديه 
کارگران حمل و نقل اندونزی در مقابل سفارت جمهوری اسالمی ايران در 

 .جاکارتا در روز هشتم ماه ژوئن خبر داده است
آقای کاکرافت در اين ارتباط اشاره می کند که در نظر است تظاهرات بيشتری 

 .در اين مورد برگزار شود
به دنبال سازماندهی تظاهراتی درجهان هستيم که نشان دهيم »: وی می گويد

اعمال حکومت ايران زير نظر جنبش کارگری در تمام کشورهای جهان قرار 
 «.دارد و از حکومت ايران می خواهيم که فورا منصور اسانلو را آزاد کند

در اين حال، بخشی از گزارش ها حاکيست که برای منصور اسانلو پرونده 
ديگری تشکيل شده و اين موضوع، دليل اصلی انتقال او به بند انفرادی در زندان 

 .رجايی شهر کرج است
 
 

 روز اعتصاب غذا و دارو ٩وخامت حال حميد حائری، بعد از 
 

 
 :اخبار روز

روز اعتصاب غذا و دارو  ٩وضعيت جسمی زندانی سياسی حميد حائری بعد از  
 . رو به وخامت رفته است

 ۶ساله از  ۵٧به گزارش فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران حميد حائری 
خرداد ماه در اعتصاب غذا و دارو بسر می برد و اکنون جان او در معرض 

آقای حائری در اعتراض به انتقال بی دليل به . خطری جدی قرار گرفته است
 . سلولهای انفرادی در اعتصاب غذا و دارو بسر می برد

بازجويان وزارت اطالعات برای تحت فشار قرار دادن او دستور انتقال وی را 
روز است که در  ١۶آقای حائری . صادر کرده اند ٢۴٠به سلولهای انفرادی بند 

 . بسر می برد ٢۴٠سلولهای انفرادی بند 
   

 اعتراض ،بازداشت، مجازات
 

 بازداشت يکی از اساتيد دانشگاه مازندران
 

 خبرگزاری هرانا
بر اساس خبرهای رسيده به منابع آگاه دانشجوئی در استان مازندران، استاد  

طاهری عضو هيئت علمی دانشگاه مازندران چند ماهه اخير را در بازداشت 
 .نيروهای امنيتی به سر برده است

به گزارش دانشجونيوز، طاهری در چند ماه اخير توسط نيروهای امنيتی 
بازداشت شده بود ولی به علت عدم دسترسی به منابع آگاه خبری و همچنين تهديد 

های نيروهای امنيتی استان مازندران، مدت بازداشت وی در زندان اداره 
همچنين منابع آگاه گزارش می  .اطالعات مازندران به اطالع رسانه ها نرسيد

دوران بازداشتش را در زندان  دهند که اين استاد دانشگاه مازندران هم اکنون 
گفتنی است اين . متی کالی بابل در کنار دانشجويان دربند زندان بابل می گذراند

استاد دانشگاه دارای سابقه عارضه قلبی می باشد و وضعيت جسمی وی بسيار 
 .وخيم گزارش شده است

پيش از اين نيز دکتر علی اکبر سروش و احمد ميری از اعضای هيئت علمی 
دانشگاه علوم و فنون بابل و دانشگاه مازندران توسط وزارت اطالعات دستگير 
شده و دوران بازداشت شان را در زندان اداره اطالعات مازندران و متی کالی 

 .بابل سپری کردند
دانشجوی  5همچنين گزارش ها از زندان متی کالی بابل حاکی از آن است که 

دربند زندان بابل دارای وضعيت نامناسب می باشند و در چند روز اخير از 
شنيده ها حاکی از آن است . هرگونه تماسی با خانواده های خود محروم شده اند

که حال برخی از دانشجويان به علت عدم امکانات بهداشتی نامناسب گزارش شده 
 .است

گفتنی است محسن برزگر، ايمان صديقی، مشفق سمندری، حسين جليل نتاج 
هم اکنون در حال  نيما نحوی به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام   و

 گذراندن دوران محکوميت شان در زندان متی کالی بابل هستند
 
 

 احتمال محاکمه مجددا ابوالفضل عابدينی
 
 
 
 
 
 
 

 
 خبرگزاری هرانا

همزمان با انتشار اخبار در مورد بازداشت شمار ديگری از فعاالن سياسی و 
مدنی در ايران، گزارش ها حاکی از اعمال فشار بر گروهی از بازداشت شدگان 

 .در زندان است
در اين گزارش ها، از جمله به نام ابوالفضل عابدينی، روزنامه نگار و فعال 

که در زندان کارون اهواز زندانی است، در «بشر، اشاره شده است؛   حقوق
وضعيت بسيار نامناسبی به سر می برد و از جمله، در بند جانيان و زندانيان 

مهراب عابدينی، برادر اين روزنامه نگار و فعال  «.خطرناک نگهداری می شود
ابوالفضل عابدينی در ديدار با  » :می گويد »راديو فردا » حقوق بشر زندانی، به

مادرمان با اشاره به اينکه در بند ششم زندان کارون با سارقان مسلح هم بند است 
و شرايط امنيتی و جانی خوبی ندارد، تقاضا کرده است که از طريق وکيل، نسبت 

 «.به انتقالش به زندان اوين اقدام شود
برخی گزارش ها حاکی از آن است که قرار است ابوالفضل عابدينی به اتهام 

عضويت در مجموعه فعاالن حقوق بشر، تشويش اذهان عمومی، اقدام عليه نظام 
 .و مصاحبه با رسانه های خارجی مجددا محاکمه شود

ابوالفضل عابدينی پيش از اين در زندان اهواز و به خاطر همين اتهامات محاکمه 
 .سال و شش ماه حبس تعيين شده بود ١١شده و برای وی 

 .تصميمی انتقاد می کند از چنين مهراب عابدينی با تاييد اين گزارش ها،
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 نفر در زندان قزلحصار کرج ٢۶خطر اجرای حکم اعدام قريب الوقوع 
 خبرگزاری هرانا 

حصار منتقل شده و به زودی،  زندانی محکوم به اعدام، به قرنطينه زندان قزل 26
 .ها اجرا خواهد شد حکم آن

، محمد مصطفايی، وکيل دادگستری به نقل از يکی از موکلينش              )يکشنبه(امروز  
بوده و اسامی برخی      »حمل مواد مخدر  »زندانی، متهم به      ٢۶گزارش داد که اين     

محمد جعفری، محمد آذرفام، باقر امينی، محمد                  «:  از آنان بدين شرح است           
احکام بسياری از اين متهمان، از سوی           «.آبادی  مرادی، نادر آذرنوش و سلطان      

 .قاضی حسينی، رئيس شعبه اول دادگاه انقالب صادر شده است

الزم به ذکر است بسياری از اين متهمان، درخواست عفو و بخشودگی خود را                     
ارائه کرده بودند، اما اين درخواست مورد موافقت کميسيون عفو و بخشودگی                     

 .اند برخی از اين متهمان برای اولين بار مرتکب جرم شده. قرار نگرفته است

کميسيون عفو «: گويد شهروند می ٢۶مصطفايی در مورد اعدام قريب الوقوع اين 
تواند به راحتی از جان اين عده از محکومان بگذرد و به نظر                      و بخشودگی می   

رسد مصلحت نيز در اين است که حکم هيچ يک از محکومين به اعدام اجرا                     می
سازد   نگردد چرا که لطماتی که اجرای حکم اين عده از افراد به کشور وارد می                  

شود وجهه کشورمان در سطح بين الملل مخدوش               بسيار زياد است و باعث می        
 .«گردد

تجربه نشان داده است که اجرای حکم اعدام             «:  اين وکيل دادگستری گفته است       
بايست برای کاهش جرم      می .روش مناسبی برای پيش گيری از وقوع جرم نيست         

 «.شناسانه استفاده کرد های علمی و جرم از روش

شود که از ابتدای خردادماه در ايران، تنها در دو             اين گزارش در حالی منتشر می     
نفر در شهرهای مختلف کشور به چوبه های دار سپرده                 15هفته اخير بيش از       

شده اند و جمهوری اسالمی ايران، بعد از چين بيشترين آمار اعدام در جهان را                    
 .داراست

 
 تائيد دو حکم تيرباران از سوی ديوان عالی کشور

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
حکم تيرباران دو فعال سياسی کرد از سوی ديوان عالی تائيد و به وکالی ايشان 

 .ابالغ شد
دو زندانی ) از طريق تيرباران(بنا به اطالع گزارشگران هرانا، حکم اعدام 

سياسی به نام های محمد امين آگوشی و احمد پوالد خانی که توسط دادگاه نظامی 
 .صادر شده بود پس از تائيد ديوان عالی امروز به وکالی متهمان ابالغ شد

ماه است که در زندان اروميه  20محمد امين آگوشی، معلم بازنشسته که به مدت 
بازداشت و از سوی دادگاه نظامی به اعدام از طريق  86محبوس است در سال 

 ١٣٨۶احمد پوالدخانی نيز اهل پيرانشهر و در سال  .تيرباران محکوم شده است
در دادگاه نظامی شهر اروميه، به اتهام جاسوسی و  ٨٨آذر  ١٢دستگير شد و در 

به تيرباران محکوم شده  -پژاک  -عضويت و همکاری در حزب حيات کردستان 
 .است

از زمان انتقال زندانی سياسی حميد حائری به سلولهای انفرادی خانواده اش از 
دادگاه  ٢٨خانواده آقای حائری به شعبه . وضعيت و شرايط او خبری ندارند

انقالب مراجعه کردند و خواستار علت انتقال به سلول انفرادی و بی اطالع 
 . اما پاسخ آن ها تهديد بوده است. بودن از وی شدند

حميد حائری از بيماری حاد قلبی رنج می برد و تاکنون دوبار دچار سکته قلبی 
آقای حائری مدت کوتاهی قبل از دستگيری در يک سانحه رانندگی . شده است

او همچنين در اثر سانحه . دچار شکستگی جمجمه و خونريزی مغزی شده بود
. رانندگی از ناحيه لگن دچار آسيب شديد شده و مدتی طوالنی در بخش آی

در زمان دستگيری وی بشدت بيمار و به . يو بيمارستان بستری بود. سی
 . سختی قادر به حرکت بوده است

با يورش مامورين وزارت اطالعات  ١٣٨٨آذر  ١۵حميد حائری در تاريخ 
 ٧۴او به مدت .زندان اوين منتقل شد ٢٠٩دستگير و به سلولهای انفرادی بند 
در طی اين مدت تحت شکنجه های جسمی . روز در سلولهای انفرادی بسر برد

و روحی و تهديدات بازجويان قرار داشت از جمله تهديدات بازجويان انتقال 
زندان  ٣۵٠سپس او را به بند . همسر و دختر ايشان به زندان گهريزک بود

دادگاه انقالب توسط محمد  ٢٨آقای حائری اخيرا در شعبه . اوين منتقل کردند
مقيسه ای معروف به ناصريان از اعضای کمسيون قتل عام زندانيان سياسی 

 . سال زندان و تبعيد به زندان گوهردشت کرج محکوم شده است ١۵به  ۶٧
سال در زندان تحت  ٣می باشد و به مدت  ١٣۶٠ی  او از زندانيان سياسی دهه

شکنجه های وحشيانه جسمی و روحی و شرايط قرون وسطائی بسر برده 
محمد مقيسه در حال حاضر رئيس شعبه  ١٣۶٠ی  بازجوی او در دهه. است
 .دادگاه انقالب است ٢٨

 
 سال حبس برای پژمان رحيمی  ٧ضربه شالق و  ۴٠

 
 
 
 
 
 

 :اخبار روز
به گزارش رسيده به سايت دانشجويان سوسيالست پژمان رحيمی از فعالين 
کارگری خوزستان و دبير انجمن فرهنگی هنری سايه در اهواز در دادگاه 

به اتهام اخالل در نظم به يک سال  ٢٨/١/١٣٨٩عمومی اهواز در تاريخ 
/١٠/٣ضربه شالق محکوم شده است و رای دادگاه در تاريخ  ۴٠حبس و 
 .به وی ابالغ شده است ١٣٨٩

قبل از اين نيز وی به اتهام اجتماع و تبانی عليه جمهوری اسالمی و همچنين به 
سال حبس  ۵اتهام تحريک کارگران هفت تپه و کارگران لوله سازی اهواز به 

محکوم شده بود و همچنين به دنبال ارائه ی يک سمينار علمی در دانشگاه 
 .اهواز به يک سال حبس محکوم شده بود

ضربه شالق  ۴٠سال حبس به اضافه ی  ٧پس اين فعال کارگری تاکنون به 
 .محکوم شده است

 
  نفر صادر شد 3حكم اعدام 

 
 خبرگزاری هرانا 

را مورد آزار قرار داده  مردی آه با ورود به خانه زن جوانی، وی 3حكم اعدام  
  .بودند صادر شد

های پليسی در حوالی ورامين  اوايل نيمه دوم سال گذشته مأموران مرآز فوريت
  .از وقوع يک حادثه هولناک با خبر شدند

مأموران با حضور در يک خانه مسكونی دريافتند يک مرد جوان به حالتی آه 
دست و پايش بسته شده در اين خانه رها شده و همسر اين فرد در در اطاقی ديگر 

مرد جوان آه از پيش با اين خانواده آشنايی  3بررسی نشان داد  .رها شده است
اند به اين خانه مراجعه آرده و پس از بستن دست و پای اين مرد جوان  داشته

  .اند همسر وی را مورد آزار و اذيت قرار داده
با مشخص شدن نحوه وقوع اين حادثه هولناک رسيدگی سريع به اين پرونده در 

مرد جوان به  3دادگاه آيفري  79دستور آار قرار گرفت تا سرانجام در شعبه 
  .اعدام محكوم شدند

الزم به ذکر است، تنها منبع اين گزارش منابع حکومتی بوده است و هيچ منبع 
 .مستقلی اتهامات افراد را مورد تائيد قرار نداده است
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 : کروبی
 ام اي آماده براي پرداخت هر هزينه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ای کوتاه با  ترين شماره خود مصاحبه هفته نامه آمريکايی نيوزويک، در تازه
 .مهدی کروبی انتشار داده و از وی با عنوان شيخ اصالحات ياد کرده است

نژاد و مازيار بهاری، و در  های مسيح علی مهدی کروبی در پاسخ به پرسش
برانگيز رياست جمهوری گفته است که  آستانه سالگرد برگزاری انتخابات مناقشه

خرداد تقاضای  ٢٢وی و ميرحسين موسوی برای برگزاری راهپيمايی در روز 
حل  اند، اما اگر اين مجوز توسط وزارت کشور صادر نشود، بايد راه مجوز کرده
  .ديگری يافت

وگو با تأکيد بر اينکه قطعًا پس از  آقای کروبی در بخش ديگری از اين گفت
انتخابات در ايران کودتا انجام شده است به دوران انتخابات پيشين رياست 

گويد که از آن زمان به مرور نظاميان  کند و می اشاره می ٨٣جمهوری و سال 
 .اند های سياسی و اقتصادی را در دست گرفته کنترل عرصه

رئيس پيشين مجلس شورای اسالمی بار ديگر، همانند ميرحسين موسوی، اعالم 
کند چرا که به گفته  کرده است که از واژه رهبر برای موقعيت خود استفاده نمی

اگر قرار بود جنبش سبز توسط افراد مشخصی هدايت و رهبری شود، «وی 
  «.داد حکومت بالفاصله با بازداشت و زندانی کردن آنها به قائله خاتمه می

مهدی کروبی، همچنين در پاسخ به اين پرسش که آيا جامعه جهانی و خصوصًا 
های خارجی  آمريکا بايد از مبارزات مردم ايران حمايت کند، گفته است که دولت

 .نبايد مستقيمًا به حمايت از جنبش سبز بپردازند
وی معتقد است با چنين ابراز حمايتی، حکومت منتقدان را به جاسوسی برای 

های خارجی متهم خواهد  های خارجی و تالش برای تحقق اهداف دولت دولت
 .کرد

با اين حال آقای کروبی از مردم سراسر جهان و خصوصًا ايرانيان خارج از 
  .کشور، خواسته است تا از جنبش سبز حمايت کنند

اش در راه  آقای کروبی همچنين در اين مصاحبه با بيان اينکه خود و خانواده
اند،  ای آماده های مردم ايران، برای پرداخت هر هزينه مبارزه برای تحقق خواسته

آميز در يکسال اخير،  های خشونت ها و سرکوب گفته است که مسئول خشونت
  .اند همان کسانی هستند که مسئول برگزاری انتخابات هم بوده

آقای کروبی در پايان اين مصاحبه بار ديگر اعالم کرده است که تنها راه خروج 
از بحران کنونی، بازگشت به قانون اساسی است و به گفته وی اين مسئله مستلزم 

ها، احترام به حقوق دانشجويان و  آزادی همه زندانيان سياسی، آزادی رسانه
 .های مديريت کشور است های دانشگاهی و اصالح شيوه شخصيت

 

 اخراج امدادگران صلح از اسراييل
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

سرنشين کشتی امدادی ايرلندی، پس  ١٩مقامات اسراييلی اعالم کردند که تمامی 
به گفته دولت . اند از انصراف از شکايت عليه اسراييل، اين کشور را ترک کرده

اسراييل، پس از بازرسی کشتی، مواد غذايی به فلسطينيان غزه تحويل داده 
 .خواهد شد

به گفته سخنگوی اداره اتباع بيگانه در اسراييل، پنج فعال صلح ايرلندی و شش  
اين . اند فعال صلح مالزيايی به همراه هشت خدمه کشتی از اسراييل اخراج شده

کردند که طبق آن هرگونه  ای را امضاء می بايست نوشته افراد پيش از خروج می
 .شکايت حقوقی عليه دولت اسراييل از آنان سلب شده است

مقامات اسراييلی ) ژوئن ۵(ايرلندی در روز شنبه   در پی تصرف کشتی امدادی 
خبرگزاری فرانسه به نقل از . خبر از اخراج سريع سرنشينان کشتی داده بودند
هشت فعال صلح ) ژوئن ۶(شنبه  شاهدان عينی گزارش داده است که در روز يک
شش تن از اين افراد تابعيت . اند از گذرگاه مرزی اسراييل به اردن فرستاده شده
شدگان مالزيايی  يکی از اخراج. مالزيايی داشته و نفر هفتم شهروند کوبا است

رسانی  نگار و سه تن ديگر فعاالن سازمان کمک نماينده مجلس و دو تن روزنامه
 .المللی هستند بين

به همراه اين گروه هفت نفره، يک شهروند اندونزيايی نيز از اسراييل اخراج  
رسانی در روز  وی در جريان حمله سربازان اسراييل به ناوگان کمک. شده است
 .مجروح شده بود) مه ٣١(دوشنبه 

پيشتر مقامات رسمی اسراييل اعالم کرده بودند، بزودی فعاالن صلح در کشتی  
 Rachel] (تلفظ مصطلح در ايران؛ در اصل ريچل کری" [راشل کوری"

Corrie ( که با پرچم ايرلند به سوی باريکه غزه در حرکت بود، را آزاد و از
 ۵(رسانی راشل کوری در روز شنبه  کشتی کمک. اسراييل اخراج خواهند کرد

نخست توسط نيروی دريايی اسراييل برای مدتی متوقف و سپس تصرف ) ژوئن
 .شد

 ها دارنده جايزه صلح نوبل در ميان اخراجی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
در ميان اخراج شدگان، خانم ميريد مگواير، دارنده جايزه صلح نوبل از ايرلند 

بنا به برخی خبرهای رسيده، تعدادی از فعاالن صلح . خورد نيز به چشم می
آويو  در نزديکی تل" بن گوريون"به فرودگاه ) ژوئن ۵(پيشاپيش در روز شنبه 

 .منتقل شده بودند
حامل هزار تن مواد غذايی و وسايل کمکی برای " راشل کوری"کشتی ايرلندی  

اين کشتی به ياد خانم راشل کوری، يکی از فعاالن صلح از . مردم غزه بوده است
های فلسطينيان  راشل کوری در عمليات تخريب خانه. آمريکا نامگذاری شده بود
 .توسط ارتش اسراييل جان باخت ٢٠٠٣در باريکه غزه در سال 

گيری حماس در باريکه غزه، دولت اسراييل دست به محاصره  پس از قدرت 
المللی تاکنون بارها به خاطر  اما جامعه بين. دريايی و زمينی اين منطقه زد

 .شرايط غيرقابل تحمل زندگی در نوار غزه از اسراييل انتقاد کرده است



احمدی نژاد ،با تقلب گسترده بار ديگر به حقوق مردم تعرض  -دولت خامنه ای 
کرد و ملت مصمم در مقابله با حکومت کودتا و خواست آزادی و نفی ديکتاتوری 

. با شرکت وسيع و يکپارچه با نمادهای سبز و سکوت به مصاف ارتجاع رفت 
در . پاسخ رژيم غير قانونی، خشونت و گلوله، گزمه های مزدور حکومتی بود 

اين روز جواب ملتی را که خواهان عدالت و اجرای قانون بودند با رگبار گلوله 
اين روز آغاز .پاسخ داد و نشان داد که ديگر هيچ حقانيتی در بين مردم ندارد

پيروزی خرد بر جهل ، آزادی بر بندگی ،پويايی بر ارتجاع و سکوت بر گلوله 
 .بود

ماشين سرکوب حکومت بار ديگر با تجاوز، زندان ، شکنجه و ترور به اميد 
پراکندن رعب و وحشت باز براه افتاد که اوج آن اعتراف گيری های احمقانه 

رژيم و دادگاه های استالينيستی برای خاموش کردن موج سبزی بود که می رفت 
هاله تقدس حکو متی که با حيله بر پا بود با . در گوشه گوشه کشور پراکنده شود 

برمال شدن افتضاح شکنجه و تجاوز در شکنجه گاه کهريزک و ساير 
نهال سبز آزادی با خون زنان و مردان ايران . کشتارگاهای رژيم اسالمی، ترکيد 

 .زمين چون نداها و سهراب ها رشد کرد
جنبش سبز در واقع رويارويی ملتی است با خشن ترين و بی رحم ترين نظام 

کارنامه . های استبدادی دينی قرن حاضر ،که مخالف هر نوع دگر انديشی است
يکسال گذشته جنبش ملت ايران، نشان می دهد ،که شرايط و عواملی که با عث 

تولد آن بود، بگونه ايست که با گسترش و نفوذ جنبش در جامعه، تضادهای درون 
شکاف موجود ميان حکومتگران و . حکومت را به مراتب بيشتر کرده و می کند 

 .مردم ،به دليل بحران اقتصادی، فساد و ارعاب بيشتر شده است
در صحنه جهانی ،بخاطر سياست های ماجراجويانه و ضد ملی و عدم کفايت 

،لياقت و مديريت حا کمان مستبد، کشور را در يک تحريم و انزوای خاص قرار 
در مقابل جنبش سبز با خواست آزادی وعدالتخواهی و احترام به حقوق . داده اند 

انسانها و عقايد از هر قوم و قبيله و باور ، می رود که در گوشه گوشه ايران 
 .ريشه بگستراند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مهمترين دست آورد اين جنبش خواست تغيير در درون جامعه بود که رژيم 

 . اسالمی، نظامی، امنيتی را در سراشيبی واژگونی قرار داده است
جنبش سبز بايد همبستگی را در ميان همه اقشار و اقوام ملت ايران تقويت نمايد 

به خواست به حق خود برای آزادی و استقالل و پيشرفت و تفاهم همه ملت 
چالش قدرت ميان مردم و کودتا گران در يکسال گذشته نشان داده . پافشاری کند 

است که کودتا گران تنها با اهرمهای زور و تزوير ،شکنجه ، سانسور و ترور به 
جنبش مدنی و عدالت طلبی ايران . حکومت استبدادی ننگين خود ادامه می دهند 

نيز همراه با گسترش آگاهی و نفوذ در اليه های گوناگون اجتماعی با با ز نگری 
روند مبارزه يکسال گذشته خود به دنبال رهکارهای نوين برای ادامه مبارزه 

وظيفه ايرانيان برون مرز، پشتيبانی از مبارزات و منافع ملت ايران ، پاسخ .است
به پاس از خود گذشتگی زنان و مردان . فعاالنه به نداهای حق طلبی آنان است 

 آزاده ای که هم اکنون در زندانهای رژيم اسالمی و يا در بازداشت های خانگی 

 خرداد در   22فراخوان به تظاهراتهاي  
 شهرهاي مختلف ايران و خارج از كشور

 
فراخوان حاميان جنبش سبز در شهرهای مختلف کشور برای برگزاری مراسم 

 خرداد ٢٢
 تهران، شيراز، اصفهان، اهواز، رشت، ياسوج 

 
 
 
 
 
 
 
 

 : جــرس
خرداد ماه و برگزاری تجمعات و راهپيمايی های اعتراضِی  ٢٢  در آستانه

در شهرهای ديگر  -همزمان با تهران - سالگرد انتخابات، حاميان جنبش سبز
همچون شيراز، اصفهان، ياسوج، رشت، اهواز و شهرهای مختلف استان 

مازندران نيز، برای برگزاری تظاهرات و تجمع، فراخوان عمومی صادر 
  .کردند

نيز، با خاطرنشان  شيرازبه گزارش منابع خبری جرس، حاميان جنبش سبز  
خرداد سال صبر و استقامت ملی، به دريای بيکران سبز  ٢٢در "کردن اينکه 

، مراسم خود را راس ساعت پنج و نيم بعد از ظهر با حرکت از "ملت می پيونديم
اين فراخوان محل . چهار راه مالصدرا به سمت ميدان نمازی، اعالم کرده اند

و مسير " راس ساعت شش و نيم بعد از ظهر در ميدان دانشجو"جايگزين را 
، از ٢٠ساعت "را، ) در صورت رخ داد احتمالی هر گونه حادثه(جايگزين آخر

  .، اعالم کرده است"پارامونت به سمت سينما سعدی
 ٢٢روز شنبه  ١٨را راس ساعت  اصفهاناين منابع خبری همچنين مراسم 

اعالم کرده " به سمت دروازه دولت) انقالب(خيابان چهارباغ عباسی "خرداد، از 
 .اند

و  "مقابل دانشگاه علوم پايه"، مراسم خود را در رشتحاميان جنبش سبز در 
 .برگزار خواهند کرد ١٨راس ساعت 

پل چهارم و فلکه شهداء به سمت "روز شنبه، و در محل  ١٩ساعت اهواز در 
 .، تظاهرات برگزار خواهد شد"خيابان نادری

حدفاصل ميدان هفت تير تا "خرداد، در  ٢٢روز  ١۶، ساعت ياسوجسبزهای 
 . ، را محل تجمع خود قرار داده اند"هتل ارم

 .جزئيات برگزاری تجمعات و تظاهرات شهرهای ديگر، متعاقبا اعالم می شود
 

 ما ايستاده ايم سبز تر از هميشه
 نخستين سالگرد جنبش سبز آزاديخواهی و عدالتخواهی مردم ايران

 
يکسال . در آستانه سالگرد کودتا شاهد گسترش جنون آميز ترور حکومتی هستيم

 ١٣٨٨خرداد  ٢٢ملتی که در .از تولد جنبش اعتراضی مردم ايران می گذرد 
به > رای من کجاست ؟< برای بدست آوردن حقوق دزديده شده خود و با شعار 

خيابانها آمد، چنان نمايشی از شجاعت و درايت و ايستادگی از خود نشان داد ، 
 .که به راستی نقطه عطفی را در جنبش های مدنی معاصربشری رقم زد

مهمترين عامل زايش جنبش نو پای ايران که ريشه در عمق آن آب و خاک دارد 
کارنامه خيانت حاکمان بر . در حقيقت وجود خود حکومت استبداد دينی بود 

که با گسترش و استقرار حکومت  ١٣۵٧ايران، به ارزش ها و اهداف انقالب 
مطلقه، تبعيض و خشونت و نفی حقوق انسانی مردم ايران بنام دين و مذهب، 

گسترش يافته بود، با به روی کار آمدن احمدی نژاد و نشستن او بر اريکه قدرت 
 . به اوج خود رسيد 

در دوره نخست زمامداری اش با جبر و ارعاب و حذف نيروهای غير خودی و 
فداييان اسالم (متمرکز نمودن قدرت در دست پاسداران و گروههای معلوم الحال 

مردم ايران بخاطر حقوق از دست رفته و بی .شدت يافت) ،حجتيه و موتلفه
خرداد  ٢٢عدالتی ،در اعتراض به رژيم، با شوق و حضور گسترده در انتخابات 

شرکت نمودند، به اين اميد که به کارنامه تباهی و دروغ و خرافات احمدی نژاد 
 .بگويند> نه < 
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 !ما به خرداد پر از حادثه عادت داريم
 !هموطن

 !خرداد پر حادثه يک ساله شد. يک سال گذشت
 !يادتان هست؟

 !ی يک پارچه سبز وطن خيابان ها
 !تظاهرات ميليونی سکوت

 !سرود يار دبستانی و اهللا اکبر شبانه
 !صدای گلوله و بوی گاز اشک آور

 !ندا با سرمه خون
 !سهراب با سربند سبز

 !زندان، شکنجه و اعترافات دروغين
 !مادران عزادار و پارک الله

 !ی دربند ی با حجاب و شيوا ها مجيد ها
 !محرم سبز و عاشورای خونين

 !اوين و جوخٔه اعدام
 !آری ما به خرداد پر از حادثه عادت داريم

 
 !هموطن

برای زنده شدن خاطرات خرداد سبز، بار ديگر در اين خرداد صبر به خيابان 
 !آييم  می

ها و سهراب ها، همدرد با مادران سياهپوش وطن و هم  همگام و همصدا با ندا
 !آييم تا خردادی ديگر بسازيم  پيمان با زنان و مردان دربند استبداد به خيابان می

 !همراه شو هموطن، ما بيشماريم
 ما پيروزيم، زيرا بزرگترين اعتراض ما، اميد ماست

 :کند هامبورگ دعوت می -خرداد  ٢٢گروه 
 ٢٠١٠ يونی ١٢ - ١٣٨٩خرداد ٢٢: زمان 

  ١٢: ساعت 
 : مکان و مسير تظاهرات 

 
Hamburg  

Marschroute: Theodor-Heuss-Platz 
(S-Dammtor ) ,Gänsemarkt , 

Jungfernstieg,Mönckebergstraße, 
Kirchenallee, Hamburger Hauptbahnhof 

بسر می برند و پاسداشت خون کشته شدگان راه آزادی و مردمساالری و 
عدالتخواهی همه کسانی که در مقابله و رويارويی با عوامل ارتجاع سياه و 

دژخيمانش برای پاسداری و آبياری اين جنبش در ايران به نبرد ادامه می دهند 
،کوس رسوايی رژيم خودکامه و خونريز حاکم بر ايران را در جای جای جهان 

 .بامداد آزادی در راه است. به صدا در آوريم 
 جاودان باد ياد و خاطره بخون خفتگان راه آزادی

United 4 Iran - Düsseldorf  
 

 نهاد ايراني در سالروز  17مراسم مشترك 
 جنبش اعتراضي مردم ايران

 
 

 برگزاری سالگرد جنبش اعتراضی مردم ايران
 !عليه سرکوب و اعدام

 !برای آزادی و انتخابات سالم و آزاد
 

های انسانی  در سالگرد آغاز جنبش بزرگ مردم ايران؛ در پشتيبانی از خواسته
 :(٢٠١٠ژوئن  ١٢( ١٣٨٩خرداد  ٢٢مردم کشورمان؛ روز شنبه 

 برای تامين آزادی، حقوق اساسی مردم و استقرار دمکراسی در کشور -
عقيدتی، آزادی احزاب، مطبوعات و  –ی زندانيان سياسی برای آزادی همه -

 .ها، و برگزاری انتخابات سالم و آزاد رسانه
 .گرد خواهيم آمد... برای توقف ماشين سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام -

مردم ايران دست در دست هم به چالش سنگين با استبداد حاکم بر کشور 
کنند و از هموطنان خارج از  آنها برای آزادی و عدالت مبارزه می. برخاستهاند

 .کشور خود انتظار دارند تا پژواک فريادشان باشند
در اين راستا، حرکت مشترک سالگرد جنبش اعتراضی مردم ايران، در اين روز 

 .و در شهر کلن برگزار خواهد شد
نوردراين «های ايرانی استان  اين حرکت با همکاری گروهی از نهادها و کانون

است که در روزهای آينده  تدارک ديده شده -استان غربی آلمان  - »فالن وست
 .تری از آن در رسانهها اعالم خواهد شد جزئيات بيش

ما امضاکنندگان اين فراخوان برای هر چه بهتر برگزارشدن اين همايش، از 
 .کنيم ها، صميمانه استقبال می ها و انجمن پشتيبانی و همکاری ديگر نهادها، کانون

 ١٩تا  ١٧ساعت  -) ١٣٨٩خرداد  ٢٢( - ٢٠١٠ژوئن  ١٢شنبه : زمان
 به طرف Neumarktاز  »مارش سکوت«شروع با  -شهر کلن : مکان

Heumarkt و سپس گردهمايی در Heumarkt 
 کلن –جمعيت کردهای مدافع حقوق بشر  -١
 آخن – کميته همبستگی با اعتراضات مردم ايران -٢
 )بن –کلن (اتحاد برای ايران  -٣
 ِاِسن –پشتيبانان دمکراسی و حقوق بشر  -۴
 مادران صلح دورتموند -حاميان مادران عزادار در ايران  -۵
بوخوم، (کانون دفاع از حقوق بشر، آزادی و دمکراسی  -ايران آزاد -۶

 (دورتموند
 کلن -گروه همبستگی با مادران عزادار ايران -٧
کلن، ِاِسن، دورتموند، (فالن  کميته جمعی از ايرانيان نورد راين وست -٨

 (دوسلدورف، بوخوم
 جمعيت پشتيبانی از مبارزات دموکراتيک مردم ايران ـ کلن -٩
 جوانان و دانشجويان موج سبز ـ کلن -١٠
 دوسلدورف –اتحاد برای ايران  -١١
 مونستر –پشتيبانان جنبش سبز  -١٢
 کلن –انجمن پويا  -١٣
 (هئيت تحريريه سايت آذربايجان(چپ دمکرات آذربايجان  -١۴
 (اويسپا(جوانان، دانشجويان و فعاالن سياسی مستقل ايرانی  -١۵
 خانه همبستگی مهر -١۶
 آخن -آورد   کانون ره -١٧

 :پشتيبانان اين مراسم
 «ما هستيم» -١
 خانه کورد و آلمان در شهر کلن -٢
 سنتر زنان کورد در شهر کلن -٣
 آخن -) ديفا(ايرانی  -انجمن آلمانی  -۴
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 پاريس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ها پير شديم رسيد، يک سال گذشت و سال ٨٩و سرانجام بيست و دوم خرداد 
  

ای گريان به ياد تمام شهدای جنبش سبزمان،  حال که با چشمی خون فشان و ديده
بينيم  نگريم، در خرداد ماه روايت حکومتی را می رفت می ٨٨به آنچه بر ايراِن 

که در روزی موعود سر به طمع تعداد آرا برده و دندان بر رای مردم تيز کرده 
متحد شده " نه به رئيس جمهور"بينيم که يکپارچه در  روايت ملتی را می. بود

 .ها انسان در حق تعيين سرنوشت خويش بود؛ روايتی از توافق نانوشته ميليون
های رای مدفون  حکومتی که به پندار خويش آرزوهای ملتی را در صندوق 

کرد، به ناگاه با رستاخيز ملتی مواجه  ساخته بود و همه چيز را تمام شده تلقی می
خرداد  ٢٢روز . کردند شد که در صيانت از رای خود از خون خويش دريغ نمی

نه فقط روز تجلی اراده مردم، که فصلی نو در تاريخ مبارزات صدساله ايرانيان 
 .در نيل به دموکراسی و آزادی بود و اينچنين بر وجدان جمعی ملتی نقش بست

کميته مستقل ضد سرکوب شهروندان ايرانی در نظر دارد به مناسبت اولين  
ی سبز  صدا با ملت ايران زنجيره سالگرد بيست و دوم خرداد ماه همگام و هم

از همين رو اين کميته از . انسانی را در مقابل ديوار صلح پاريس تشکيل دهد
با شرکت در  ١٣٨٩خرداد  ٢٢کند تا در روز  همه هموطنان عزيز دعوت می

امان بر سرحقوق اوليه  اين تجمع همه با هم ياد و خاطره يک سال مبارزه بی
را پيوند زنيم  ١٣٨٩خرداد  ٢٢انسانی مردم کشورمان را گرامی داريم و خاطره 

 مان، ، به روز جاودانه تاريخ١٣٨٨خرداد  ٢٢به 
 .گاه فراموشش نخواهيم کرد به روزی که هيچ

 
 کميته مستقل ضد سرکوب شهروندان ايرانی در پاريس

 
 :برلين

 :فرانکفورت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 خرداد دراستکهلم 22گردهمايی و راهپيمايی در سالگرد 
 

همبسته با ايرانيان جهان وهمراه با نماينگان احزاب پارلمانی سوئد و وزير 
 اتحاديه اروپا  

 
 !هموطن

خرداد سالروز اراده ملی برای نفی استبداد دينی، سالروز کودتای انتخاباتی  22
نظام برای تحقير اراده ملت و سالروز خيزش ميليونی مردم برای پايان بخشيدن 

 22. دهه است که ويران ساختند 3 بيش از به  قدر ت جبارانی است که ايران را
خرداد سالگرد انفجار بغض فرو خفته ايرانيان و زايش جنبش سبز و رنگين 

پا به ميدان " رای من کجا است" دهه ايستادگی، با شعار 3کمانی است که در پی 
 . گذاشت و به سرعت با بانگ نه به واليت فقيه همراه شد

خرداد همبسته با ايرانيان سراسر جهان در اتحاد برای  22در سالگرد ! هموطن
ايران، در اعتراض به احکام زندان، شکنجه، اعدام  و سرکوب مردم ايران، 
برای جلب حمايت جهانيان، برای نه بزرگ ديگری به استبداد دينی حاکم و 

و برای برپايی ايرانی آباد ...) دينی، جنسيتی، اتنيکی و(برچيدن هرنوع تبعيض 
و آزاد و تامين حقوق برابر برای همه شهروندان، با هر رنگ و مرام و پيشينه 

بهد از  3يونی ساعت  12ای، با شرکت خود در گردهمايی و راهپيمايی شنبه 
ظهر در ميدان مرکزی شهر، بار ديگر نشان دهيم که اراده ايرانيان برای تغيير 

 !را نمی توان در هم شکست
در اين تظاهرات برگيتا اولسون وزير اتحاديه اروپا در دولت سوئد و رهبران و 

نمايندگانی از احزاب سوسيال دمکرات، چپ و سبز سوئد در حمايت از جنبش 
 . مردم ايران سخن خواهند گفت

 
 !همراه شو عزيز که اين درد مشترک، جدا جدا درمان نمی شود

 بعد از ظهر، مکان ميدان سرگل 3يونی ساعت  12شنبه :زمان
 جمعيت پشتيبانی از مبارزات مردم ايران
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 ... اصرار ما به ادامه تظاهرات را با کشتار
بعد از اتفاقاتی که با , اگر نخست برای پس گرفتن رای خود مقابل زور ايستاديم

چشم خود ديديم و با گوش خود شنيديم مسئوليت سنگين تری را به دوش خود 
برادران و خواهرانمان جان خود را فدا کردند چون کشورشان را , ميکنيم

 . دوست داشتند
اکنون با افتخار اعالم ميکنيم جنبش سبزی که با اميد وارد عرصه شد هنوز 

چون , بيدار است و تا گرفتن حق کامل خود دست از تالش بر نخواهد داشت
اين جنبش در دلهای ما نقش بسته و تا وقتی زنده ايم اميدوارانه برای رسيدن به 

 . اهدافمان تالش ميکنيم
 ٢٢از همه دانشجويان سبز و هموطنان عزيز درخواست ميکنيم که روز 

خرداد امسال را مثل سال پيش سبز کنيد تا نشان دهيم جنبش سبز هنوز بيدار و 
اميدوار است و به طرفداری از نمايندگانمان همچنان خواهان حق خود هستيم و 

 .. تا گرفتن حقمان کنار نميکشيم
 سراسر ايران, خرداد ٢٢وعده ما , به اميد ديدار

 
فراخوان دانشجويان سبز دانشگاه آزاد اهواز به برگزاری مراسم 

 :خرداد 22

 استوار ايستاده ايم
 

به گزارش دانشجونيوز، دانشجويان سبز دانشگاه آزاد اهواز با صدور بيانيه ای، 
ايرانيان را به برگزاری با شکوه مراسم اعتراضی در سالگرد انتخابات رياست 

  .جمهوری فراخوانده اند
  :متن اين فراخوان در زير می آيد

 به نام مهربانترين 
يکسالی که با هيچ دوربينی .دوستان و همراهان خستگی ناپذير سبز يکسال گذشت

  !نميتوانيم آن را به تصوير بکشيم
اتفاقاتی در سال گذشته رخ داد که تمامی اميدمان به اصالح پذير بودن بانيان 

 قدرت را نا اميد کرد و تنها راه باقی 
  .مانده را استقامت در برابر زورگويان تا پيروزی دانستيم

از طرف دانشجويان سبز دانشگاه آزاد اهواز اعالم ميکنيم با وجود محروميت ها 
 و احظار به کميته انظباطی های 

خرداد  22سال گذشته ما همچنان سبز هستيم و هيچ جای ترديدی نداشته باشيد که 
 در کنار هموطنانمان در شهر 

  .اهواز و در کنار رئيس جمهور موسوی و همه ايرانيان خواهيم بود
  : آنچه در سال گذشته بر ما رفت

آذر  16نفر از دانشجويان به کميته انظباطی فقط در آستانه  100احضار بيش از 
  .برای سرکوب دانشجويان اهوازی بود

اعتراضات گسترده و در پی آن محروميت از تحصيل و احظار به کميته 
  .آبان بود 13انظباطی دانشگاهمان در 

  ... و
  ...همچنان دانشگاه آزاد اهواز زنده است

آن روزها را هرگز فراموش نميکنيم و اگر سال گذشته خواسته ما تنها رای ما 
 اينک با مشاهداتی که در ,بود

شهدائی .يکسال گذشته داشتيم وظيفه خطير تری را بر دوش خود احساس ميکنيم
 که در راه کشور تقديم کرديم 

مگر ....و زندان هائی که تحمل کرديم و اخراج هائی از دانشگاهها که ديديم و 
 امثال بروايه ها چه ميخواستند 

آيا جواب سوال آنها گلوله های بانيان قدرت بود؟اين ! جز طلب کردن رای شان
 بود آن عدل علوی که از آن دم ميزديد؟ 

با صدائی بلند فرياد ميزنيم ما دانشجويان سبز دانشگاه آزاد اهواز بيداريم و 
 استوار ايستاده ايم و اجازه نخواهيم داد 

دولت کودتا به اهداف شوم خود برسد و کشور را فدای هوس بازيهای قدرت 
 و از پدران و مادران . طلبان کند

خرداد تنها نگذارند و همراه فرزندان خود برای  22خود ميخواهيم ما را در 
 کشور خود و احقاق حقوق از دست 

  .رفته خود در کنار فرزندان خود باشند
  .تاريخ در تغيير است و آنچه به يادگار ميماند استقامت کنونی ماست

 
 دانشجويان سبز دانشگاه آزاد اهواز

همايش بزرگ سراسری ايرانيان مقيم نروژ در همبستگی با جنبش 
 آزاديخواهانه مردم ايران 

 
  همراه شوعزيز

يکسال از خيزش سبز و خروش مردم ميهنمان با خواست پايان دادن به سه 
 ٨٨خرداد سال . دهه سرکوب و نسل کشی رژيم جمهوری اسالمی می گذرد 

مردم ميهنمان بغض فروخورده در طی سی سال حکومت واليت فقيه را به 
 . فريادی رسا مبدل کردند

با اوج گرفتن مبارزات مردم ميهنمان، وحشيگری و جنايت رژيم صد چندان 
اما مبارزه برای آزادی و برابری عميقتر، آگاهِی و مقاومت مردم در مقابل 

 . سرکوبهای بيرحمانه و ضد انسانی افزونتر گشت
در حمايت از جنبش آزاديخواهانه سبز مردم ميهنمان، ايرانيان خارج از کشور 
نيز با خبر رسانی و برگزاری همايش ها و تظاهرات در تمام اين دوران سخت 

و جانفرسا به حمايت از اين جنبش برخاسته و در اين راه از هيچ کاری دريغ 
 . نورزيدند

به همين مناسبت در اقدامی کم سابقه تعدادی از احزاب، سازمانها و فعالين 
سياسی و مدنی با گرايشات مختلف در برگزاری اين همايش پرشکوه حضور 
فعال خواهند داشت و اين خود گامی بزرگ در جهت اتحاد همه ايرانيان برای 

برگزاری هرچه باشکوه تر همايش های اعتراضی در خارج کشور خواهد 
 . بود

از اين رو ما برگزار کنندگان اين همايش از شما مردم آزاده دعوت می کنيم 
در اين گردهمايی شرکت کنيد تا صدای رسای آزاديخواهانه و برابری طلبانه 
مردم ميهنمان را به گوش جهانيان بويژه مردم آزاديخواه ، صلح طلب و بشر 

 . دوست نروژ برسانيم
برای هموطنانی که خارج از اسلو زندگی می کنند، محل اقامت تدارک ديده 

برای اطالعات بيشتر با شماره تلفن روابط عمومی و مسئول . شده است
 . هماهنگی برگزار کنندگان با شماره زير تماس حاصل فرمائيد

 ) 48147267و 41643567(مسئولين هماهنگی شماره تلفن 
 مقابل پارلمان نروژ : مکان
 خرداد  22يونی برابر با  ١٢روز شنبه  ١۶ساعت : زمان

 نروژ –ايرانی حمايت از مبارزات مردم ايران -کميته نروژی
 
 

 ٢٢وعده ما : فراخوان دانشجويان سبز دانشگاه آزاد الهيجان
 سراسر ايران , خرداد

 
دانشجويان سبز دانشگاه آزاد الهيجان با صدور بيانيه ای از هم ميهنان در 

سراسر کشور درخواست کرده اند تا در سالروز انتخابات رياست جمهوری 
 . اعتراض گسترده خود را به حاکميت کودتا نشان دهند

:" به گزارش دانشجونيوز، اين دانشجويان در بخشی از فراخوان خويش آورده اند
اکنون با افتخار اعالم ميکنيم جنبش سبزی که با اميد وارد عرصه شد هنوز بيدار 

چون اين جنبش , است و تا گرفتن حق کامل خود دست از تالش بر نخواهد داشت
در دلهای ما نقش بسته و تا وقتی زنده ايم اميدوارانه برای رسيدن به اهدافمان 

 ". تالش ميکنيم
 : متن کامل بيانيه به شرح زير است

 
 به نام خداوندی که جز مهربانی چيزی نيست 

از طرف جمعی از دانشجويان سبز دانشگاه آزاد الهيجان سخن دل را با هم 
 ... ميهنان عزيز مطرح ميکنيم

در حالی که سال پيش در چنين زمانی با شادی فراوانی سعی , يک سال گذشت
داشتيم تا با دستان سبزمان کشور عزيز و پر افتخار ايران را بار ديگر از نو 

با تمام نااميدی هايی که , اينبار نسل جديدی قدم در در راه جديدی گذاشت, بسازيم
با افکاری مختلف .. آزاد ميشود, داشتيم ولی باز اميدوار بوديم ايران ما آباد ميشود

گرد هم آمديم و به يک هدف واحد رسيديم با حضور خود در انتخابات نشان داديم 
 ... اما, که ما بيشماريم و ما ميخواهيم ايران را دوباره ايران ببينيم

در , بهت و حيرت بعد از اعالم نتايج, آن روزها برای ما فراموش نشدنيست
رای ديگری , حالی که تمام نظرسنجی های قبل از انتخابات چيز ديگری ميگفت

به اميد پس گرفتن رای هايمان ميدان را , باز دلسرد نشديم. از صندوق بيرون آمد
با سکوت ميليون ها نفر در کنار هم ... باور نکرديم, انکار کردند, ترک نکرديم

 سکوت ما را با باتوم پاسخ دادند و , خيابانها آمديم تا حقمان را بگيريمبه 
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ی  مسئله ی ايرانی و نيروهای سياسی ايران، نسبت به نه اين که احساس جامعه
نحوی  فلسطين فروکش کرده باشد، بلکه اين مسئله، به موضوعی تبديل شده که به

  .با موضع نسبت به حکومت هم ارتباط پيدا کرده است
ها،  گيری   ی فلسطين توسط حکومت، روی موضع يعنی ايدئولوژيک کردن مسئله

ی سياسی ايران از قبل با  تاکيدها و همبستگی عميقی که مردم ايران و جامعه
 .جنبش فلسطين داشت، تاثير گذاشته است

های سياسی  دولتی که در مسائل داخلی خود، سياست درستی اتخاذ کند، آزادی
چه را جزو اهداف جنبش فلسطين است، يعنی  مردم کشورش را رعايت کند و آن

تشکيل يک ملت آزاد را در درون کشور خودش نيز داشته باشد، قطعًا حمايتش 
توان گفت که سياست  آن موقع می. کند از جنبش فلسطين، چنين واکنشی ايجاد نمی

  .دولت و ملت در مجموع، سياست واحدی است
کند،  ای ايدئولوژيک می ی فلسطين را تبديل به مسئله وقتی دولت ايران، مسئله
وجود آمدن  ی آن به کند که نتيجه واکنشی را ايجاد می. زند طبعًا تقابل را دامن می

  .تفاوتی در مردم، نسبت به جنبش فلسطين است نوعی بی
ی سياسی هم نوعی برخوردهای  سياست کنونی دولت ايران حتی در جامعه

کند، بلکه موضع  کند که نه تنها کمکی به جنبش فلسطين نمی واکنشی ايجاد می
 .کند ی ايرانی نسبت به اين مسئله را تضعيف می جامعه

توان بين رفتار اين حکومت و رفتار حکومت شاه در اين  ای می چه مقايسه
 ی خاص داشت؟ زمينه

ی فلسطين را با سياست  اگر بخواهيم سياست حکومت کنونی در مقابل مسئله
ی بسيار  شاه در عين حال که رابطه: توان گفت رژيم گذشته مقايسه کنيم، می

های بسيار  هايی همکاری نزديکی با دولت اسراييل داشت و حتی در زمينه
. های جامعه آگاه بود نزديکی با هم داشتند، ولی حکومت ايران به حساسيت

در . گرفت ی فلسطين، زياد موضع مخالف نمی خاطر در رابطه با مسئله همين به
  .ای بين اعراب و اسراييل بگيرد طرفانه کرد موضع بی سطح سياسی هم سعی می

اين . البته حکومت پيشين در مجموع روابط بسيار نزديکی با اسراييل داشت
همين دليل هم در سطح  خصوص برای فعالين سياسی روشن بود و به مسئله به
در رابطه با   خاطر ندارم برخورد خاصی با احساساتی که مجموعه جامعه، به

  .جنبش فلسطين داشت صورت گرفته باشد
امروز برعکس شده است؛ به اين مفهوم که حکومت ايران با برگزاری روزهايی 

دهد، سياست حمايت از  چون قدس و با شعارهايی که در رابطه با فلسطين سر می
توان گفت واکنش نسبت به  فلسطين را به سياست رسمی تبديل کرده و می

  .های حکومت است که به حمايت مردم از فلسطين لطمه زده است سياست
يعنی حکومت کنونی ايران، اگر هم قصد حمايت واقعی از جنبش فلسطين را 

 .داشته باشد، با نوع برخوردش آن را به ضد خودش تبديل کرده است
آقای فتحی، شما عضو جنبش فدايی بوديد و در حال حاضر نيز عضو رهبری 

 کنيد؟ ی فلسطين چگونه نگاه می  امروز به مسئله. خواهان هستيد اتحاد جمهوری
 .ی همبستگی با جنبش و با مردم فلسطين را دارم چنان آن روحيه من هم

سال در ديدگاه شما نسبت به اين مسئله، هيچ تغييری حاصل  ٣٠يعنی طی اين 
 نشده است؟

شکلی با جنبش فلسطين برقرار کرده بوديم، از طريق  ی مستقيمی که ما به رابطه
نحوی با مسائل درونی جنبش  نيروهای چپ درون اين جنبش بود که ما را به

خاطر اين که نقش  به. اين رابطه امروز قطع شده است. کرد فلسطين مرتبط می
  .رنگ شده است اين نيروها در اين جنبش بسيار کم

تر از بيرون است و طبيعتًا  ی امروز ما با جنبش فلسطين، بيش بنابراين رابطه
امروز من . ی فلسطين هم تأثير گذاشته است روی نوع برخورد ما به مسئله

ی همبستگی را در  کنم و روحيه تر از بيرون به جنبش فلسطين نگاه می بيش
توانم نشان بدهم و بگويم  هايی که برای اين جنبش وجود دارد، می حل رابطه با راه

 .کنم حل حمايت می از اين يا آن راه
  جا به اين نتيجه چگونه است که از آن. منظور من هم همين تفاوت ديدگاه است

آيد که آن زمان شما در  نظر می حل حمايت کنيد؟ به رسيديد که از اين يا آن راه
 .کرديد رابطه با ايران و فلسطين، فقط به مقاومت مسلحانه فکر می

رسد،  ايم به مقصد می کرديم راهی که پيش گرفته موقع ما فکر می آن. درست است
ايم، کنار  ايم، راه را نقد کرده اما خيلی وقت است که ما از آن راه برگشته

  .ايم های سياسی را پيش روی خود گذاشته حل ايم و راه گذاشته
از اين زاويه هم، از همان زمانی که امکان ايجاد کشور فلسطين، در کنار کشور 

ها  ها و اسراييلی اسراييل موضوع بحث شد و به موضوع توافق بين فلسطينی
تبديل شد، ما نيز از هرگونه تالشی که در اين زمينه صورت بگيرد و بتواند 

 .کنيم جنبش فلسطين را به اهدافش نزديک کند، دفاع کرده و می
 
 

وگو  در گفت »خواهان اتحاد جمهوری«مسعود فتحی عضو رهبری 
  :با زمانه

 حكومت، عامل عدم حمايت مردم از فلسطين
 مريم محمدی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :راديو زمانه
مردم غزه، عالوه بر  های حامل کمک به ی اخير اسراييل به کشتی حمله

المللی برانگيخت، در اغلب  ها و نهادهای بين اعتراضاتی که در سطح دولت
کشورهای جهان، در اروپا، آمريکا، آمريکای جنوبی و طبعًا در آسيا، موجب 

 .ی مردم شد گيری اعتراضات خودانگيخته شکل
درپی تظاهرات  طور پی های جهان، به های خبرگزاری در روزهای اخير، دوربين

ی  ی مردم در کشورهای مختلف و از جمله در منطقه وسيع و خودانگيخته
  .دهند  خاورميانه و آسيا را نشان می

ی قابل تأمل اين است که ايران تنها کشوری است که در آن نه تنها در پی  نکته
ی  اين حادثه، بلکه اغلب در وقايع مربوط به فلسطين، تظاهرات خودانگيخته

اللحن دولتی که معموًال از  های شديد گيری گيرد؛ مگر موضع مردمی صورت نمی
  .شوند های تحت نظارت دولت پخش می رسانه

چه در ايران  های وسيع مردمی در کشورهای ديگر، آن برخالف اعتراض
های دولتی، تظاهرات اغلب محدود چندصد و گاه  گيری گذرد، عالوه بر موضع می

  .دهد چندده نفره است که از جانب حاميان دولت در اشکال تکراری روی می
خواهی نيرومندی  که در ايران، جنبش حقوق بشری و جنبش آزادی در حالی

های  وجود دارد، معنای چنين رويکردی چيست؟ اين پديده با توجه به زمينه
ی فلسطين وجود دارد، چگونه  ای که در ايران نسبت به مسئله دينی و تاريخی
 بايد تعبير شود؟

کنم که  وگو می برای تأمل روی اين مسئله، با مسعود فتحی در اتريش گفت
 مبارزه را در جنبش چپ 

ای که  خواهم از موقعيت فلسطين در ديدگاه خود، نسل خود و جامعه از وی می
 :آغاز کرد، بگويد ۵٠ی  های آغازين دهه ی سياسی را در سال در آن مبارزه

ی  کردم، مسئله عنوان يک دانشجو و فعال سياسی چپ فعاليت می زمانی که من به
سرنوشتی با ملت  نوعی حس هم. ی درونی بود فلسطين برای ما يک مسئله

ی فلسطين وجود  فلسطين داشتيم و حساسيت بااليی در ميان ما نسبت به مسئله
  .داشت

ها تعداد زيادی از فعالين سياسی دانشجويی را  حتی يادم هست که در آن سال
محاکمات تعدادی از . محاکمه کردند »گروه فلسطين«دستگير و تحت عنوان 

ها که زنده  ياد دارم، تعدادی از اين جوان تاجايی که به. افراد اين گروه، علنی بود
های سياسی چپ در ايران بودند و هنوز هم  ماندند، بعدها جزو رهبران سازمان

  .فعاليت سياسی مشغول هستند به
عنوان پشت جبهه نگاه  ی فلسطين به توان گفت که همه به مسئله از اين زاويه، می

هايی مانند فداييان خلق و سازمان مجاهدين  حتی بعدها که سازمان. کردند می
خواستند با جنبش فلسطين در ارتباط باشند و  تشکيل شدند، هرکدام به شکلی می

  .در ارتباط هم بودند
ای  مثًال اولين ترجمه. اين احساس از آن سو هم نسبت به جنبش ايران وجود داشت

ی جرج حبش، رهبر جنبش  ی اميرپرويز پويان منتشر شد، با مقدمه که از نوشته
 .بخش فلسطين همراه بود آزادی

 ديديد؟ آيا چنين جانبداری و حساسيتی را در جامعه نيز نسبت به فلسطين می
تر از جنگ  ی فلسطين تازه بود و چند سالی بيش ها مسئله  سال  چون آن. بله
ی  ی گفتارها و همه گذشت، حساسيت نسبت به آن را در همه روزه نمی شش

 .توان گفت که فضای عمومی، فضای همبستگی بود شد ديد و می ها می روزنامه
 ی امروز ايران مشهود نيست؟ ی فلسطين در جامعه دردی با جامعه چرا اين هم



15 

 1389خرداد ماه   17

رفته،  شمار نمی آقای خمينی هم کسی نبوده و جزئی از حاکميت به آن معنا به
اين است . زند و نياز دارد به اين که هنوز از آقای خمينی بهره بگيرد وپا می دست

 .کند  که او از آقای خمينی با نوعی قدسيت ياد می
نژاد در رقابت با گروهی است که از نظر ارتباط با آقای  ولی چون آقای احمدی

خمينی، بسيار بر ايشان ارجحيت دارند، در مسابقه برای کسب مشروعيت از 
 .شود يا نماد خمينی است، خيلی از رقبايش عقب است چه خمينی عنوان می آن
کند تا خود را  کند و با تمام قدرتش از خمينی ياد می همين دليل او تالش می به

 .فرزند آن مظهر يا نماد معرفی کند
های مستقيم و غيرمستقيم امروز محمود  آقای نگهدار، با توجه به حمله

طلبان،  های خود به اصالح  ای در حين سخنرانی اهللا خامنه نژاد و آيت احمدی
گوش  ای به جويانه آيد که از سوی جريان حاکم سياسی، سخنان آشتی  نظر می به
 !رسد نمی

ها هم منعکس  ی مردم شاهد بودند و در رسانه که همه چنان. طور است کامًال همين
چنين سخنرانی  هم. شد، در اين مراسم شعارهای تندی عليه آقای موسوی داده شد

جا  اهللا خمينی در آن ی آيت درواقع نگذاشتند نوه. آقای حسن خمينی ناتمام ماند
 .سخنرانی کند

ای و آقای  چرا که آقای خامنه. کفايتی بزرگی است  اين امر از نظر من بی
اند که آقای سيدحسن خمينی در اين مراسم   نژاد، قطعًا موافقت داشته احمدی

 .سخنرانی کند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آيا بر هم زدن سخنرانی آقای حسن خمينی از قبل طراحی شده بود؟
ی  کار را کردند، از قبل قصد داشتند مانع سخنرانی نوه  ای که اين کنم عده  فکر می

در حالی که رهبران جمهوری اسالمی موافقت کرده بودند . اهللا خمينی بشوند آيت
 .که اين برنامه با حضور وی برگزار شود

ای و سخنرانی  ای که پای منبر آقای خامنه توان به اين نتيجه رسيد که آن عده می
. نژاد نشسته بودند، مطيع کسانی نبودند که باالی تريبون قرار داشتند آقای احمدی

 .دهد کفايتی بزرگ رهبری جمهوری اسالمی ايران را نشان می اين بی
ای که تصميم گرفتند و خود را  خواهم از اين بحث نتيجه بگيرم که آن عده می
سال پيش در چنين روزهايی بر مردم تحميل کردند و نگذاشتند آقای موسوی  يک
اند  لياقت آن باال ايستاده رياست جمهوری برسد، فردا کسانی را هم که چنين بی به

درواقع سرنوشت . زير خواهند کشيد گويند اجرا کنند، به چه را می توانند آن و نمی
اهللا خمينی، که جمهوری  رود که ديگر معنايی از آن ميراث آيت جايی می کشور به
 .خواست که هم جمهوری باشد و هم اسالمی، باقی نخواهد ماند می  اسالمی

ای و هم آقای  آقای نگهدار، يکی از نکاتی که روز گذشته هم آقای خامنه
نژاد بر آن تاکيد کردند، بيان اين نکته بود که ميزان صداقت سياسی و  احمدی

اين . شان است ی انقالبی ها و نه گذشته انقالبی افراد، مواضع سياسی فعلی آن
آيا بيان اين . ای است به وضعيت فعلی رهبران اصالحات در ايران اشاره

 سازی برای بازداشت رهبران اصالحات است؟ اظهارات، زمينه
اند و  کار را نداشته کنم رهبران جمهوری اسالمی تاکنون جرئت اين من فکر می

برای اين که از همان افرادی که . کار صورت بگيرد خواهند اين هنوز نمی. ندارند
ها چنين دشنام  ی آن رغم اراده اند و علی شان نشسته در پايين تريبون سخنرانی

 .ترسند کنند، می شان را قطع می گويند و سخنرانی می
، آقای ناطق نوری، آقای     چراکه اگر اين اتفاق بيفتد، بعد نوبت به آقای رفسنجانی

محسن رضايی، آقای قاليباف، آقای مهدوی کنی و ديگران و ديگرانی که زير 
بعد . همين تريبون ساکت نشسته بودند، خواهد رسيد تا چنين به دشنام کشيده شوند

ای و افرادی مانند آقای الريجانی که هنوز دور و بر او  هم نوبت خود آقای خامنه
 .هستند، خواهد رسيد

گيرد؛ به اين دليل که اکثريت مردم  يک دليل ديگر هم صورت نمی ها به  دستگيری
های  چنان بر خواست چنين شهرهای بزرگ، بر مبنای تمام آمارها، هم تهران و هم

 .ای که به حکومت داشتند وفادارند خود و نگاه منفی

 «ها در تصرف حكومت است همه تريبون»
 رضا جمالی 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :راديو زمانه
ای،  در مراسم سالگرد در گذشت آيت اهللا خمينی و در حضور آيت اهللا خامنه

به اين ترتيب تنها تريبون فراجناحی . سخنرانی حسن خمينی به اخالل کشيده شد
وگوی سياسی هفته  در برنامه گفت. حکومت در تصرف جريان حاکم قرار گرفت

زاده و فرخ نگهدار به بررسی مسائل پيش آمده در اين  به همراه عليرضا نوری
های عفو گروهی از بازداشت شدگان و همچنين حمله  مراسم و نيز موضوع

 .پردازيم های امدادرسان می اسرائيل به کشتی
، روز  اهللا خمينی  اهللا روح  مراسم بزرگداشت بيست و يکمين سالگرد درگذشت آيت

 .چهاردهم خردادماه در محل آرامگاه وی در تهران برگزار شد
های داخلی، صدهاهزار نفر با اتوبوس از نقاط مختلف ايران و   به گفته رسانه

چنين بسياری  هم. چنين مناطق گوناگون تهران به اين محل منتقل شده بودند هم
جز رهبران موسوم به جنبش سبز در اين  های حکومتی به از مقامات و شخصيت
 .مراسم حضور داشتند

 
ای،  در مراسم سالگرد در گذشت آيت اهللا خمينی و در حضور آيت اهللا خامنه

 سخنرانی حسن خمينی به اخالل کشيده شد 
جمهور و  نژاد، رييس   مراسم پيش از ظهر، نخست با سخنان محمود احمدی

عنوان سخنرانان پيش از خطبه   اهللا خمينی به ی آيت سپس سيدحسن خمينی، نوه
اين . های نماز جمعه را ايراد کرد ای، خطبه اهللا خامنه آغاز شد و سپس آيت

مراسم با حواشی بسياری همراه بود از جمله هنگام سخنرانی حسن خمينی، 
 .مراسم به اخالل کشيده شد

گروهی از شرکت کنندگان در اين مراسم، با حمل پالکاردهای مختلف و سردادن 
. ای ابراز کردند اهللا خامنه شعار، حمايت خود را از حکومت و رهبری آيت

چنين عليه مخالفان، از جمله معترضان به نتايج انتخابات سال گذشته، مدام  هم
 .دادند تا جائيکه سخنرانی سيد حسن خمينی ناتمام ماند شعار می
آقايان : اين هفته، همراه دو ميهمان برنامه »وگوی سياسی گفت«ی  در برنامه

گر سياسی به  نگار و نويسنده و فرخ نگهدار، تحليل  زاده، روزنامه عليرضا نوری
 .اين موضوع خواهيم پرداخت

شدگان حوادث پس از  نفر از بازداشت ٨١سپس نگاهی به موضوع عفو 
های امدادرسان به غزه  ی اسراييل به کاروان کشتی چنين حمله انتخابات و هم
 .خواهيم داشت

های امروز  پرسم که ارزيابی ايشان از سخنرانی زاده می نخست از آقای نوری
های آن حمله به امريکا و  ای که مضمون اهللا خامنه نژاد و آيت آقای احمدی

المللی، و حمله به رهبران اصالحات در ُبعد داخلی بود،  اسراييل در ُبعد بين
 چيست؟
ها پيش صورت  شود، از مدت اهللا خمينی و هرچه به او مربوط می آيت ی  مصادره

ی ايشان، آقای حسن خمينی را هم امری  من حتی حضور نوه. گرفته است
هرحال تصور   ولی به. شد شايد بهتر بود که ايشان حاضر نمی. دانم تشريفاتی می

صورت برگزار  کنم که او راضی بود مراسم يادروز درگذشت جدش، به اين نمی
 .شود
ای، واليت فقيه را در معنای ديگری تفسير کرده است و  هرحال آقای خامنه به

واليت فقيه ايشان حتی با آقای خمينی . شمارد خود را مظهر و تجلی آن واليت می
 .خيلی فرق دارد

ها و عوام در اين  ای است برای اين که تعدادی از توده آقای خمينی، فقط وسيله
بينيم که  مرور می به. وگرنه آقای خمينی ديگر معنايی ندارد. زمينه جذب شوند
تر  حتی راديو و تلويزيون جمهوری اسالمی، کم. شود رنگ می  تصاوير ايشان کم

تر  من در سال گذشته دقت کردم و متوجه شدم به مراتب کم. پردازند به ايشان می
 .کرد، پرداخته شد چه ايشان نمايندگی می به آقای خمينی و آن

 که در زمان  طلبان دارد، باتوجه به اين نژاد در رقابتی که با اصالح آقای احمدی
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توان بدترين نوع عملکرد  اعتقاد من، اين را می  حتی به. اسراييل خطا کرده است
 .اسراييل تلقی کرد

ها در جهان  ی عثمانی  سابقه. دنبال دوختن کالهی برای خود است ولی ترکيه به
اند که البد  قدر در جهان عرب با ظلم حکومت کرده آن. عرب بسيار بد است

اند که چگونه  اند و مشاهده کرده را ديده »لورنس عربستان«ی مردم فيلم  همه
ها و با لورنس همکاری کردند تا از شر  ی عرب و رهبران عرب با انگليسی توده

 .ها خالص بشوند عثمانی
از اين بابت، خيلی . ها ارائه بدهد ای از ترک آقای اردوغان خواست تصوير تازه

از  .قراردادهای کالن با کشورهای مختلف عرب بست. های مالی کرد هم استفاده
فيصل را دريافت کرد و با زرنگی انواع و اقسام  ی ملک ها جايزه سعودی

 .امتيازات را برای کشورش گرفت
ی مسلمين در شکل مدرن و  او در عين حال برای خودش هم جايگاه خليفه

اين در تعارض با تصويری است که مثًال آقای . کند وجو می اش را جست کراواتی
ی  گويد که يک خليفه آقای اردوغان می. خواهد از خودش ارائه بدهد ای می خامنه

کند و با اسراييل هم دارای روابط  مدرن است که با کامپيوتر و اينترنت کار می
. شود کند و ميان سوريه و اسراييل واسطه می است، اما از حق فلسطينی دفاع می

 .اين در واقع، همان چيزی است که آقای اردوغان به دنبال آن است
ای انسان  ای در دريای مديترانه رخ داد و باعث کشته شدن عده دهنده جنايت تکان

نظر من،  خرج داده بود، به تری به اگر آقای اردوغان هوشمندی بيش. گناه شد بی
ها  کرد که اسراييلی بينی می ی نزديک خود با اسراييل، پيش بايد با توجه به رابطه

هم به اين شکل که هزار  آن. دهند حصار غزه به اين شکل شکسته شود اجازه نمی
 .بشوند  نفر با يک کشتی بزرگ و چند قايق کوچک راهی اين منطقه
ی رسيدن اين  اردوغان بايد اين احساس مسئوليت را داشت و قبًال، يا زمينه

کرد و حد و  کرد، يا با اسراييل صحبت می ها به ساحل غزه را فراهم می کشتی
برداری تبليغاتی  منظور بهره که مردمانی را به نه اين. کرد حدودی را مشخص می

سروصدا هم راه بياندازد و وقتی اين افراد . امان خدا رها کند  در جهان عرب، به
 .شوند، به چهار سخنرانی و محکوم کردن مسئله بسنده کند کشته می

گران سياسی در  برخی از تحليل. اجازه بدهيد واکنش ايران را هم بررسی کنيم
اند و  منطقه و حتی در داخل اسراييل، از واکنش ايران به اين حادثه متعجب شده

چه تاکنون اظهار  اند که از ايران واکنشی بيش از آن گويند انتظار داشته می
 واکنش ايران را چگونه ديديد؟. کرده، ببينند

توانيد انتظار  ، نمی»مرگ بر اسراييل«: گويد  شما از کسی که از صبح تا شب می
. کند ُخب فرقی نمی. »بازهم مرگ بر اسراييل«: داشته باشيد که بيايد و بگويد

ای  بنابراين االن هم حرف تازه. دهند ها صبح تا شب عليه اسراييل شعار می اين
 .کند  تر به حماس کمک می ميليون دالر بيش۵٠واکنش ايران اين است که . ندارند

ای   برای اين که اوًال ايرانی. برداری کند توانست از اين ماجرا بهره ولی ايران نمی
ها و تعدادی از افراد مختلف  گردان اين صحنه ترک نمايش. در اين صحنه نبود

بنابراين برای ايران جايی برای مانور در اين ميدان . المللی بودند ی بين جامعه
هايی  البته تلويزيون .همين دليل به محکوم کردن بسنده کردند به. وجود نداشت

 .اند راه انداخته را مشاهده کنيد، عاشورای جديدی را به »العالم«مانند 
 
 
 
 
 
 
 
 

هايی صورت بگيرد، نوعی جنگ و تقابل آشکار بين  لذا اگر چنين دستگيری
مردم و حاکميت جمهوری اسالمی ايران رخ خواهد داد و شکاف در حاکميت 

  .تر خواهد شد جمهوری اسالمی ايران باز هم عميق
به اعتقاد من، . گيرد ها صورت نمی ها است که اين دستگيری آمد به دليل اين پی

ها  ای در درون حکومت وجود دارد که مانع از اين دستگيری نگرانی بسيار عمده
 .است

ای،  زاده، يکی از موارد قابل تأمل در سخنرانی امروز آقای خامنه آقای نوری
های مکرر ايشان از وضعيت سياسی حال حاضر ايران با دوران صدر  قياس

او امروز بار ديگر با اشاره به . ويژه دوران حکومت امام علی بود اسالم و به
نوعی به اين  اقدامات طلحه و زبير در مقابل امام علی، رهبران اصالحات را به

های  نظر شما، استفاده از اين نوع روش قياسی و مشابهت به. دو فرد تشبيه کرد
 تواند در افکار عمومی تاثيرگذار باشد؟ تاريخی، چقدر می

ای نسبت به  سال، مردم ايران کينه ١۴٠٠آيا واقعًا بعد از . اعتقاد من، هيچ به
يا اصًال برای مردم ايران، طلحه و زبير مطرح است يا . طلحه و زبير دارند

روز  به رسد و خدماتی که روز شان می دست تر به گوشتی که صبح به صبح گران
 شود؟ تر می بد

اگر آقايان از مدت کوتاه حکومت امام . بينند چشم می مردم ايران دارند اين را به
. کنند، اين حکومت از نظر مردم، حکومت ناموفقی بوده است علی صحبت می

کرده،   در دوران حضرت علی، چون ايشان روی برخی از اصول پافشاری می
ولی در حکومت جمهوری اسالمی، نارضايتی مردم . مردم ناراضی بودند

الفارق است و  بنابراين اصًال قياس مع. خاطر کشتار، قتل، فساد و شکنجه است به
 .پذيرند وجه اين مقايسه را نمی هيچ مردم به

 
 
 
 
 
 
 

نفر از محکومان پس از انتخابات سال  ٨١ی بحث، به موضوع عفو  در ادامه
 .پردازيم گذشته می

نفر، دو تن از نمايندگان  ٨١آقای نگهدار، چند روز پيش از آزادی و عفو اين 
اهللا حسينيان و حميد رسايی، صحبت از آزادی مشروط  تندرو مجلس، آقايان روح

 .شدگان کرده بودند بازداشت
آزادی و عفو . نفر موافقت کرد ٨١ای با عفو اين  اهللا خامنه  چند روز بعد هم آيت

ی سالگرد انتخابات رياست جمهوری،  هم در آستانه اين تعداد از محکومان، آن
 شود؟ نشينی حاکميت محسوب می چه معنايی دارد و آيا نوعی عقب

چنان  اند و هم نفر باشند که ابراز ندامت نکرده ٨١چه افرادی در بين اين  اگر چنان
ها را نوعی نرمش  وقت بايد اين آزادی اند، آن ايستاده بر مواضع خود آزاد شده

 .تلقی کرد
 ٨١ی اين برنامه بوده و از آزادی اين   جايی که آقای حسينيان گرداننده ولی از آن

تر اين است که افراد يادشده، کسانی هستند  بينی من بيش نفر دفاع کرده است، پيش
سازی دستگير شده بودند و اساسًا جزو سران نهضت  که يا از ابتدا برای صحنه
نحوی زير فشارهای جمهوری  اند، يا کسانی هستند که به سبز و يا معترضين نبوده
خواهند  ها را می اين .اند ها صحبت کرده اند و به نفع آن اسالمی تن به تسليم داده
 .شکنی در جامعه پيش ببرند آزاد کنند تا نوعی روحيه

ی گذشته، از   وگو، نگاهی هم به يکی از رويدادهای مهم هفته در پايان اين گفت
های امدادرسان به غزه در دريای  ی نيروهای اسراييل به کشتی جمله حمله

 .مديترانه، خواهيم داشت
ظاهرًا ترکيه  زاده، باتوجه به تنش تازه ميان ترکيه و اسراييل،  آقای نوری

عنوان يک بازيگر مهم در جهان اسالم، عمًال در ماجرای اسراييل  خواهد به می
ی  های کدخدامنشی سابق خود را در مناقشه و فلسطين وارد ميدان بشود وشيوه

رسد که ترکيه در سياست  نظر می به. ميان فلسطين و اسراييل تغيير داده است
ارزيابی شما  .وجود آورده است اش نسبت به اسراييل، تغييراتی به خارجی
 چيست؟

آيا حضور ترکيه در صحنه به نفع : پرسم من يک سئوال از افکار عمومی می
اش را با اسراييل قطع  ها تمام شده؟ آيا ترکيه روابط امنيتی و نظامی فلسطينی

 .وجه هيچ کرده است؟ به
چنان  ها مقداری بحرانی شود، ولی ترکيه هم ممکن است در ظاهر روابط مابين آن

هواپيماهای بدون سرنشين را از اسراييل خريداری کرده، دو مانور مشترک را 
  .لغو کرده، ولی چهار مانور ديگر دارد
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جنبش مسيحی آالباما برای «اند؛ يکی از آنها   های جنوب به فعاليت مشغول ايالت
ی خود به  های وابسته هرزمان که الزم افتد، ما با سازمان. است »حقوق بشر

 .پردازيم تبادل منابع انسانی، آموزشی، و مالی می
چند ماه پيش، سازمان محلی ما در اينجا، در شهر بيرمنگام، دعوت کرد که در 

از اين پيشنهاد . آميز تدارک برنامه ای باشيم برای عمل مستقيم غيرخشونت
بنابراين، دليل . مان ايستاديم استقبال کرديم و هنگامی که زمان فرا رسيد پشت قول

 .حضور من آن است که پيوندهای تشکيالتی مهمی با اين محل دارم
عدالتی در  فراتر از اين، حضور من در شهر بيرمنگام بدين خاطر است که بي

ها  ی مجامع و ايالت من نسبت به ارتباط درونی همه[. . .] راند  اينجا حکم می
توانم در آتالنتا بنشينم و دست روی دست بگذارم و توجهی  نمی. حساس و آگاهم

عدالتی در هرکجا که باشد تهديدی  بي. گذرد نداشته باشم به آنچه در بيرمنگام می
 [. . .] است برای استقرار عدالت در همه جا

 آميز ی غيرخشونت ی مبارزه چهار مرحله
 :ی اساسی وجود دارد ی غيرخشونت آميز چهار مرحله در هر مبارزه

 
 های مربوط به وقوع بی عدالتی، ی فاکت آوری همه جمع (١

 
 ،[با مقامات[مذاکره  (٢

 
 ،[ی انتقام و اقدام به خشونتِ  واکنشي از وسوسه[پااليش روحی  (٣

 
 .عمل مسـتقيم (۴

. عدالتيِ  نژادی به تمامی فراگرفته است ترديدی وجود ندارد که اين منطقه را بي
آميز نيروهای انتظامی در اينجا بر تمامی کشور  ی زشت اعمال خشونت کارنامه

زد خاص و عام  ها زبان رفتار ناعادالنه با سياهان در دادگاه. شناخته شده است
زا در اين شهر  های آتش تعداد خانه ها و کليساهای سياهانی که هدف بمب. است

  .ی شهرهای ديگر کشور است شده اند به مراتب بيشتر از همه
بر اساس اين شرايط، رهبران سياه . ناپذير موجود اند های کتمان ها واقعيت اين

مداران همواره از زير بار  اما سياست. مصـمم به مذاکره با مقامات شهر شدند
  .ی بی شيله پيله شانه خالی کردند مذاکره

ی شهر فراهم شد که ماه سپتامبر گذشته به  سپس فرصت مذاکره با تجار و کسبه
ما قول دادند به شرط توقف تظاهرات، آنها اعالنات تحقيرآميز نژادپرستانه را از 

ورت و رهبران جنبش  پدر روحانی فرد شاتل. دارند مغازه های خود برمی
اما پس از . مسيحيِ  آالباما برای حقوق بشر، تظاهرات را موقتًا تعطيل کردند

ی خود وفا نکرده اند  ها متوجه شديم که تاجران شهر به وعده گذشت هفته ها و ماه
  .ی نژادی کماکان بر ديوارها برجا مانده است و اعالنات جداگرانه

ی  همانند بسياری تجارب مشابه در گذشته، اميد بهبود را از ما گرفتند و يأس سايه
چاره ای برای ما نماند جز اينکه خود را برای عمل . سياهش را بر ما انداخت

خودمان را جلو ] بی دفاع[مستقيم آماده کنيم، اقدامی که در آن فقط و فقط بدن 
مان را در مقابل وجدان شهر و ملت مطرح  گذاريم تا از طريق آن شکايت می

 .سازيم
 پااليش

تر  بنابراين، پيش. دانستيم که در اين راه با مشکالت بسيار مواجه خواهيم شد می
ی  هايی برای آموزش مبارزه کارگاه. به پااليش روان خود پرداختيم

آميز برپا کرديم و به طور مداوم خود را در برابر اين پرسش قرار  غيرخشونت
که واکنش نشان  ی چماق بايستی بدون آن توانی در برابر ضربه آيا می«داديم که، 

 «را خواهی داشت؟ های آن دهي؟ آيا تحمل به زندان افتادن و سختی
[. . .]  

 ايجاد تنش و بحران
 

چرا عمل مستقيم؟ چرا گردهمايی، تظاهرات، «ممکن است از ما بپرسيد، 
  «ی بهتری نيست؟ پيمايی و غيره؟ آيا مذاکره شيوه راه

در حقيقت، هدف عمل مستقيم  .کامًال حق داريد که بر اهميت مذاکره تأکيد کنيد
خواهد از طريق ايجاد يک  آميز می عمل مستقيم غيرخشونت. نيز همين است

وجود آوردن يک تنش خالق، کسانی را که همواره از مذاکره  بحران و از راه به
من ايجاد تنش را بخشی از . سر باز زده اند مجبور کند که مسايل را جدی بگيرند

ها  اين ممکن است به گوش. دانم آميز می ی غيرخشونت وظايف يک فعال مبارزه
خلجان، [ »تنش«ی  اما بايد اعتراف کنم که از کلمه. آوری داشته باشد طنين شوک

های خشونت آميز  من خود صادقانه عليه تنش. دهم هراسی به دل راه نمی] آشوب
آميز وجود دارد که  ی غيرخشونت اندرز داده ام، اما نوعی از تنش خالقانه

  .ی رشد و توسعه است الزمه

 ي مارتين لوتركينگ از زندان بيرمنگام  نامه
 ی عبدی کالنتری ترجمه

 
 
 
 
 
 
 

 :نيلگون
 
 آميز ی غيرخشونت رهنمودهايی برای مبارزه

 
ی  در شهر بيرمنگام واقع در ايالت آالباما، مبارزه ١٩۶٣توضيح ــ در سال 

 .ی تازه ای شد غيرخشونت آميز فعاالن حقوق مدنی در اياالت متحده وارد مرحله
فعاالن . ترين شهرهای اياالت جنوبی آمريکا بود شهر بيرمنگام يکی از نژادپرست

حقوق مدنی سياهان در اين شهر و شهرهای ديگر اياالت جنوب آمريکا هدف 
به . گرفتند ها، و ترورهای روانی و فيزيکی قرار می ها، خشونت انواع تبعيض
شان را  انداختند، اموال شان بمب می کردند، به خانه هاي ها حمله می آنها در خيابان

  .شدند زدند، و در مواردی اين فعاالن شکنجه و لينچ می آتش می
، يکی از رهبران قديمی جنبش حقوق بشر، کشيش مبارزی ١٩۶٣در بهار سال 

مصمم شد در اين شهر کارزاری به  »فرد شاتل ورت«از کليسای باپتيست به نام 
های  دادن اعتراضات خيابانی، تحريمات، و روش راه اندازد و از طريق سازمان

غيرخشونت آميز ديگر، مردم کشور را نسبت به حقايق تبعيض نژادی و نقض 
مقامات شهر از طريق دادگاه حکم به . حقوق بشر در جنوب آمريکا آگاه سازد

  .غيرقانونی بودن اعتراضات دادند
مبارزات توسط سازمانی به نام . فشار بر کمپين حقوق مدنی شدت گرفت

اين سازمان تصميم . شد هدايت می »کنفرانس رهبری مسيحی جنوب آمريکا»
که در آن کودکان  »کارزار کودکان«گرفت کارزار ديگری به راه اندازد به نام 

پليس . ها آورده شدند دبستانی برای اعتراض به نقض حقوق سياهان به خيابان
با فشار بيشتر مقامات، جمعی از رهبران . شهر کودکان بسياری را دستگير کرد

مذهبی ميانه رو تسليم شدند و طی نامه ای سرگشاده به فعاالن جنبش مدنی از آنها 
 »زودهنگام«را کناربگذارند و کارزار اعتراضيِ  آنها  »تندروي«خواستند 

در اين نامه توصيه شده بود که به جای اعتراضات خيابانی، بهتر است  .است
مردم تشويق به شرکت در انتخابات عنقريبِ شورای شهر شوند زيرا در آنجا 

  .شانس گزينش نمايندگان پيشرو به وجود آمده بود
در اين مرحله بودکه مارتين لوترکينگ جونيور به شهر بيرمنگام رفت تا کارزار 

ی مهمی خطاب  او دستگير شد و آنگاه از زندان نامه. اعتراضی را رهبری کند
ی  کند تشديد مبارزه به رهبران دينی کشورش نوشت که در آن تأکيد می

غيرخشونت آميز به هيچ وجه زودهنگام نيست و اگر در اين کارزار برخی 
شوند، جز اين راه ديگری پيش پای جنبش نمانده  قوانين غيرعادالنه شکسته می

نبايد اهميتی بيشتر از  »نظم و مقررات«نويسد  مارتين لوترکينگ می .است
را از  »به وجود آوردن بحران«و  »ايجاد تنش خالق«او . داشته باشند «عدالت«

داند تا حاکمان مجبور به مذاکره و  ی غيرخشونت آميز می های مبارزه شرط پيش
 «افراطي«کند از اينکه او را  مارتين لوتر کينگ اعالم می. مصالحه شوند

 .کند خوانند استقبال می می
ی  ی مارتين لوتر کينگ از زندان بيرمنگام يکی از سندهای مهم مبارزه نامه

آميز برای حقوق مدنی سياهان و ديگر شهروندان محروم در اياالت  غيرخشونت
های  قسمت. آوريم هايی از اين نامه را می در اينجا بخش. ی آمريکا است متحده

 .مشخص شده اند[. . .] حذف شده با 
*** 

 همکاران روحانی عزيز،
کنم در ابتدا بايد دليل آمدنم را به شهر بيرمنگام توضيح دهم چون شما  گمان می

شروع به  »عوامل خارجي«گويد  تحت تأثير تبليغاتی قرار گرفته ايد که می
کنفرانس «من اين افتخار را دارم که رياست سازمان . دخالت در کارها کرده اند

بر عهده ام گذاشته شده، تشکيالتی که در تمام  »رهبری مسيحی در اياالت جنوب
های جنوبی شعبه دارد و مرکز آن در شهر آتالنتا واقع در ايالت جورجيا  ايالت
 تعداد هشتاد و پنج سازمان به تشکيالت ما وابسته اند که همگی در . است
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 «.گاه نفرستم را به مسلخ
برده و   ماند اگر نيمی اين ملت برجا نمی«مگر آبراهام لينکلن افراطی نبود؟ ــ 

 «.نيمی آزاد باشد
انگاريم که  ما اين حقيقت را بديهی مي«مگر تاماس جفرسون افراطی نبود؟ ــ 

 «.ها برابر خلق شده اند ی انسان همه
پس پرسش اين نيست که آيا ما افراطی هستيم يا نيستيم، بلکه افراطی از چه زمره 

ايم، يا افراطی در راه دوست داشتن  آيا ما افراطی در مسير ايجاد نفرت. ای
از اين زاويه که بنگريم، شايد وقت آن رسيده باشد که اعالم کنيم [. . .] يکديگر؟ 

جنوب اين سرزمين، سراسر اين کشور، و شايد تماميِ  جهان، به سختی نيازمند 
  .افراطيون خالق اند

 
 :سعيد مدنی

 سرعت آگاهي بخشي در جنبش سبز اعجاب آور است 
 نيلوفر زارع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :جرس
ناظران تحوالت ايران يک حکم کلی درباره کارنامه جنبش سبز طی يک سال 

گروهی از آنها با استناد به خواست اصلی هواداران جنبش سبز  .گذشته ندارند
برآورده نشدن اين " تجديد نظر در نتيجه انتخابات رياست جمهوری" يعنی 

خواست را نشانه ناکامی جنبش در به کرسی نشاندن کليدی ترين مطالبه اش می 
گروهی ديگر اما با اين استدالل که خواسته های جنبش سبز خواسته هايی  .دانند

نيست که يک شبه امکان برآورده شدن آن وجود داشته باشد از مجموعه تحوالتی 
که اين جنبش طی يکسال گذشته در ايران به وجود آورده ابراز رضايت می کنند 

و اعتقاد دارند که به رغم همه محدوديت ها، فشارها و تهديد ها جنبش به پيش می 
پژوهشگر   "سعيد مدنی. "رود و به تدريج به اهداف مرحله ای خود می رسد

مسايل اجتماعی يکی از تحليل گرانی است که کارنامه جنبش سبز را طی فرآيند 
يکساله اش موفق ارزيابی می کند و مقاومت حکومت در برابر درخواست های 

مدنی که عضو گروه مسائل و . معترضان را دليل بر ناکامی جنبش سبز نمی داند
شناسی ايران وعضو گروه پژوهشی رفاه  های اجتماعی انجمن جامعه آسيب

اجتماعی دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی است در ماه های پس از انتخابات 
يادداشت های متعددی درباره سير تحول جنبش سبز نوشته و پيرامون اين 

او در گفتگو با جرس نيز از خواست . موضوع گفتگوهايی را انجام داده است
تغيير به عنوان دستور کار اصلی و اجتناب ناپديز جنبش سبز سبز سخن می "

فرآيند تغيير را   نيروهای ضد جنبش گرچه می توانند  گويد و معتقد است که
با سعيد مدنی ." طوالنی يا پر هزينه کند اما نمی توانند مانع از تحقق آن شوند

درباره ارزيابی اش از کاميابی ها و ناکامی های جنبش سبز طی يک سال گذشته 
  .گفتگو کرديم

  
آقای مدنی ، آارنامه جنبش سبز در فرآيند تكوين يك سال گذشته توام با آاميابي 

شما در مجموع اين جنبش را دارای آارنامه قابل . و ناآامي هايي بوده است
 قبولي مي دانيد؟

  
ميانجي گري، آگاهي بخشي   :معموال جنبش هاي اجتماعي سه آارآرد مهم دارند

آن است آه انتظار مي رود جنبش ها   )ميانجي گري(آارآرد اول . و فشار
پيوندهاي اجتماعي را گسترش دهند، روابط را تقويت آنند و به نوعي هميابي و 

شكي نيست آه آارنامه جنبش سبز در اين زمينه . انسجام اجتماعي منجر شوند
اين يكي از ابتكارات و نو آوري هاي مهندس موسوي در سال  . بسيار مثبت است

در هفته هاي اول جنبش فشارهاي زيادي بر ايشان بود آه اقدام به . گذشته بود
تشكيل يك حزب يا جبهه آند، حتي عده اي ايشان را دعوت مي آردند آه يك 
سازمان مردم نهاد ايجاد آند، گويا آن زمان تصوري از ابعاد و گستره جنبش 

 اينها به . نداشتند ، يا به دنبال بازسازي الگوهاي گذشته بودند و يا تقليل جنبش

دانست در اذهان تنش ايجاد کند تا افراد  طور که سقراط ضروری می درست همان
بتوانند خود را از قيد افسانه ها و باورهای خطا برهانند و به تحليل خالق و 

آميز را تشويق  بينانه برسند، ما نيز بايد فعاالن کارزار غيرخشونت ارزيابيِ  واقع
ها را از اعماق تاريک تعصبات  کنيم که در جامعه چنان تنشی بيافرينند که انسان

پس هدف عمل مستقيم . و نژادگرايی باال کشد و به اوج آگاهی و برادری برساند
ايجاد شرايطی است که چنان با بحران عجين شده باشد که به ناگزير درها را به 

در اين . عقيده ايم که بايد رو به مذاکره آورد ما با شما هم. روی مذاکره بگشايد
گويی  سرزمين جنوبيِ  عزيز ما، ديرزمانی است که به نحوی تراژيک فقط تک

بر اوضاع غالب بوده، به جای آنکه گفت و شنود دوجانبه ] مندان ی قدرت[
  .برقرار باشد

 صبر جايز نيست
تاريخ چيزی نيست مگر داستان طوالنی و دردآور اين تجربه که آزادی هرگز 

کشان بايد خود  شود، بلکه اين آزادی را ستم گران داده نمی داوطلبانه از سوی ستم
صادقانه بگويم، من هرگز در هيچ جنبشی شرکت نکرده ام که آن را به . بستانند

بنديِ  کسانی  به اجرا گذاشته باشيم، يعنی طبق زمان »وقت مساعد«اصطالح در 
شنويم به ما  هاست که می سال. که هرگز طعم جداسری و تبعيض را نچشيده اند

پر شده  »صبر«ی ما سياهان از اين  گوش همه. »صبر داشته باشيد«گويند،  می
  .بوده است »هرگز«تقريبًا هميشه به معنی  »صبر«اين . است

[. . .]  
 شکني قانون

 
. قطعًا اين نگرانی برحق است. شکنی درغلطيم از اين واهمه داريد که ما به قانون

دفاع کرديم  ١٩۵۴از آنجا که ما با قاطعيت از تصميم ديوان عالی کشور به سال 
آميز  که جداگری نژادی در مدارس را ممنوع اعالم کرده، اين عجيب و تناقض

چطور «خواهيد پرسيد، . شکنی بزنيم کند که ما آگاهانه دست به قانون جلوه می
 «شکنيد؟ کنيد اما همزمان قوانين ديگر را می شما از بعضی قوانين تبعيت می

من . قوانين بر دو دسته اند، قوانين عادالنه و قوانين غيرعادالنه: پاسخ اين است
قانون ناعادالنه اصًال قانون «ی سنت آگوستين همرأی هستم که،  با اين گفته

هرقانونی که شخصيت فرد را خوار و خفيف سازد ناعادالنه [. . .]  ».نيست
ی قوانينِ  مبتنی بر  همه. است و هرقانونی که انسان را عزت گذارد عادالنه

اند زيرا روح انسان را مچاله و شخصيت او را  جداگری و تبعيض غيرعادالنه
بخشد و  اين قوانين به فرد باالدست احساس کاذبی از برتری می. کنند خرد می

  .کند انسان فرودست را دچار حقارت بيشتر می
 »من ـ و ـ تو«ی  قدر يهودی، تبعيض رابطه ی مارتين بوبر، فيلسوف عالي به گفته

، يعنی ميان خودی و غيرخودی چنان مرز »چيز من ـ و ـ آن«کند به  را تبديل می
پس جداسری نه تنها . شود کشد که ديگری به جايگاه يک شيء تنزل داده می می

شناختی موجب ضرر است، بلکه از لحاظ  از لحاظ سياسی، اقتصادی، و جامعه
 .آلوده است اخالقی نيز نادرست و گناه

. گفته است که گناه همان جداافتادگی است] شناس بزرگ آلماني االهيات[پل تيليش 
مگر نيست جز اينکه جداسـری تبلور همان جداافتادگيِ  تراژيک انسانی است، 

 آور بشري؟ آلودگی هراس بيان بيگانگيِ  دردناک انسان و گناه 
[. . ]  
 گري افراطي

 
زده شدم  در ابتدا از اين امر شگفت. [کنند گری می ما را متهم به تندروی و افراطي

. رويی در ميان دو قطب افراط و تفريط ارزيابی کرده بودم زيرا خود را ميانه
گران  ميان کسانی که به تبعيض رضا داده، سکوت پيشه کرده ، و ايدئولوژی ستم
را پذيرفته اند؛ و کسانی که از سـر نااميدی به ايدئولوژی ناسيوناليسم سياه 

جا  کنند نظير جنبش مسلمانان ايالي آميز را تبليغ می های خشونت گرويده و راه
 [.محمد

خوانند  اما بيشتر که به اين موضوع انديشيدم، به تدريج از اينکه مرا افراطی می
مگر عيسامسيح افراطی نبود، افراطی در مسـير عشق؟ ــ . احساس رضايت کردم

ات کرده طلب آمرزش کن، برای  ات را دوست بدار، برای کسی که نفرين دشمن«
 «.که در حق تو کينه روا داشته دعای خيرکن آن

بگذار عدالت همچون «مگر آموس نبی افراطی نبود، افراطی در راه عدالت؟ ــ 
 «.کاری همچون رود جاری باشد آب، و درست

های ترا در تن  من زخم«مگر سنت پال افراطی نبود، به خاطر مرام عيسا؟ ــ 
 «.خويش حمل خواهم کرد

ام  جا سخت خواهم ايستاد و جز اين من اين«مگر مارتين لوتر افراطی نبود؟ ــ 
 «.ام کن خدايا راهی نيست، پس ياري

ام  مانم تا بميرم اما وجدان من در اين زندان می«مگر جان بانيان افراطی نبود؟ ــ   
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باد آورده ناشی از آن چرا خون نزديک به يکصد نفر را بر کف خيابان ها  
نريزند؟ چرا حداقل ده هزار نفر را راهی زندان ها نکنند؟ فقط يک لحظه در 

ذهن خود تصور کنيد که نيروهای مقابل جنبش به سادگی عقب نشينی می کردند 
و مصادر قدرت در اختيار نيروهای جنبش قرار می گرفت، خوب اولين اقدامی 
که صورت می گرفت حسابرسی دولت احمدی نژاد بود و ارجاع آن به مقامات 
قضايی مستقل، مگر شک داريد که در غير اين صورت پای خيلی ها وسط می 

 آمد که با ادعای عدالت محوری بر مردم مسلط شده اند؟
به عالوه در صورت عقب نشينی دولت، با قدرتی که جنبش و جامعه مدنی  

تعديل و . کسب کرده بود، ديگر امکان بازگشت به گذشته ممکن نبود و نيست
که با  توزيع ناعادالنه قدرت از تبعات و آثار اجتناب ناپذير اين عقب نشينی بود 
در هر . ايده خالفت و موروثی شدت قدرت تضاد و تعارض جدی داشت و دارد

حال مسئله کامال پيچيده و منازعه کامال جدی است و ساده انگاری محض است 
 . اگر تصور شود کار به اين سرعت به سر انجام می رسد

  
آقای مدنی ، رهبران جنبش سبز اعتقاد دارند که اين جنبش طی يک سال اخير 

با اين حال از آنجا که محدوديت های . رشد کيفی قابل مالحظه ای پيدا کرده است
شديد حکومتی اجازه تشکل يابی را به مخالفان نمی دهد از چه طريقی می توان 

 نسبت به کاميابی جنبش سبز در رشد کيفی هوادارن خود مطمئن شد؟
  

سازمان، هويت و : بقا، استمرار و ارتقای جنبش ها در گرو سه عامل مهم است
جنبش سبز از حمايت سازمان شبکه ای گسترده و قدرتمندی برخوردار . مشی

است که به رغم همه ضربات ، به سرعت دوباره ترميم شده و هم در فضای 
در واقع جنبش در . حقيقي و هم در فضای مجازی حضور موثر و قدرتمندی دارد

فاز اول حرکت خود سازمان اعتراضی ناپايداری داشت که با هوشمندی از آن 
سازمان شبکه ای پايداری را به وجود  عبور کرد و با وارد شدن به فاز سوم 

در اين سازمان شبکه ای، تبادل اخبار و اطالعات و نظر و تحليل در قالبی . آورد
همين عامل سبب شده تا بدنه جنبش با مشارکت . کامال دموکراتيک جريان دارد
اگرچه بايد در انتظار ورود به فاز سوم سازمانی . در اين مباحث رشد کيفی کند

جنبش سبز بود که در آن رهبر نقش موثرتری ايفا می کند و به پر رنگ تر 
در واقع به . کردن هويت جنبش و تبيين مواضع و ديدگاه های جنبش می پردازد

تبيين و تحليل دقيق تر . اين ترتيب مولفه سوم جنبش يعنی هويت ارتقا می يابد
اگر روند . هويت جنبش نيز اثرات کامال موثری بر رشد کيفی بدنه جنبش دارد

يک ساله اخير را باز بينی کنيم، اهميت هويت جنبش را در اين زمينه بهتر فهم 
يعنی اعتراض به تقلب و تخلف . هويت جنبش در آغاز وجه سلبی داشت. می کنيم

اما به سرعت وجوه ايجابی جنبش مطرح و از سوی بدنه . در انتخابات و نفی آن
پر رنگ ترين وجه اين هويت را در شعار . جنبش تاييد و تبليغ و ترويج شد

اين شعار . می توان يافت »اجرای بدون تنازل قانون اساسی«مهندس موسوی 
اما با تاکيد بر ضرورت اجرای تمام . سبز ها را از غير سبز ها تفکيک کرد

به نظرم در طول يک سال اخير شناخت عمومی از قانون . اصول قانون اساسی
اساسی و ظرفيت های آن بسيار افزايش يافت، در کنار آن شناخت نسبت به عدم 

البته بايد منتظر تقويت . وفاداری حاکمان به ميثاق مشترک ملت نيز تعميق يافت
هويت جنبش سبز از طريق انتشار موازين و اصول هويتی جنبش شد، وظيفه ای 

 .که بی ترديد بر عهده رهبران جنبش خصوصا مهندس موسوی است
اغلب . اما همان طور که قبال توضيح دادم مولفه سوم جنبش ها مشی آن هاست 

تصور می شود تنها کارکرد مشی جنبش تعيين چارچوب و اصول حرکت جمعی 
درست است که اين بارزترين و مهمترين . است و نحوه مواجهه با ضد جنبش 

کارکرد مشی جنبش است اما اين امر نبايد به غفلت ما از اثرات انتخاب مشی 
 . مناسب در ارتقا و رشد کيفی جنبش و حاميان آن منجر شود

آيا جامعه ايران و فعاالن جنبش طی اين يک سال نقش، اهميت و ضرورت مشی  
پرهيز از خشونت را به رغم خشونت ورزی حاکمان نشناختند و به آن وفادار 

نبوده اند؟ آيا ضرورت انتخاب اهداف مرحله ای، دست يافتنی و عينی و پرهيز 
از مطلق انگاری و آنار گزاردن ايده همه چيز يا هيچ چيز، دستاورد کمی است؟ 
در همين فاجعه اخير اعدام غيرقانونی پنج نفر فعال سياسی و اجتماعی شما آثار 
هوشياری ناشی از اين خط مشی را حتي در مناطق آرد نشين به خوبی مالحظه 

 می کنيد؟
در اعتراضات کردستان عليه اعدام ها کمتر نمود هايی از خشونت گزارش شده  

اين ها دستاورد های . است، اعتراضات همه مدنی و با پرهيز از خشونت بوده اند
بزرگی ست، اتفاقا نيروهای ضد جنبش را نيز به انفعال دچار کرده، چون آن ها 

 . تنها در فضای ملتهب و خشونت آميز می توانند اهداف خود را دنبال کنند
  

 آقای مدنی ،ميرحسين موسوی در بيانيه هفدهم خود مطالباتی پنج گانه را 

دليل نداشتن ارزيابي استراتژيك از جنبش، فكر مي آردند ميزان آشش مهندس 
موسوي و جنبش سبز در فضاي جامعه ايران در حد و حدود يك سازمان غير 

در ميان همه اين توصيه ها و . دولتي با آارآرد هاي به شدت محدود است
پيشنهادات مهندس موسوي الگوي شبكه هاي اجتماعي را مطرح آرد و با الهام 

از يكي از آيات قران دعوت آرد تا خانه هاي يكديگر را قبله قرار دهيم و 
بنابراين انتخاب آامال درست مهندس موسوي طي يك سال اخير موجب شده تا 
آارآرد جنبش به عنوان ميانجي گري جامعه مدني به سرعت شبكه پايداري از 

 . روابط اجتماعي را سازمان دهد
بعيد مي دانم هيچ ناظر . آارآرد دوم جنبش هاي اجتماعي آگاهي بخشي است 

فرآيند طي شده . منصفي اين دستاورد خارق العاده جنبش را بتواند ناديده بگيرد
سرعت . طي يك سال گذشته حوزه هاي آگاهي جديدي را در جامعه ايران گشود

. جنبش توانست سطوح آگاهي را ارتقا بدهد. اين فرآيند گاه اعجاب آور است
نزد   قضايي اين چنين-چگونه مي شد موارد نقض حقوق بشر را در نظام امنيتي

چه آسي قادر بود اگاهي عمومي نسبت به ماهيت نظام . افكار عمومي افشا آرد
. سياسي موجود و تعارضات و تناقض هاي آن را اين چنين گسترده شفاف سازد

چگونه ممكن بود قدرت حوزه عمومي و اهميت آن را اينچنين گسترده براي 
اين انسجام اجتماعي، تعاون و همكاري آه در يك . افكار عمومي روشن ساخت

 . سال گذشته به شدت تقويت شده محصول آگاهي بخشي عمومي است
آارآرد سوم جنبش هاي اجتماعي فشار به ساخت قدرت براي عقب نشيني و  

معموال اين آارآرد به دو شكل مستقيم و غير .پذيرش اصالحات و تغيير است
در شكل مستقيم نظام حاآم صداي جنبش را مي . مستقيم خود را نشان مي دهد

بنابراين فرآيند اصالح آغاز مي شود، . شنود و در برابر قدرت آن تسليم مي شود
علت آن هم . پر واضح است آه جنبش در اين زمينه موفقيتي آسب نكرده است
. بستگي دارد  اين است آه نتيجه منازعه جنبش و ضد جنبش به قدرت طرفين

شكي نيست آه نظام سياسي با همه طيف بندي هاي درون آن، با حداآثر نيرو در 
برابر فشار جنبش براي تغيير ايستاده و از تسليم در برابر اراده و خواست مردم 

 .سر باز زده است
اما همان طور آه اشاره آردم فشار جنبش آثار غير مستقيمي بر رفتار ضدجنبش  

به عنوان مثال طي يك سال اخير بسياري از مراسم ها و برنامه هاي نظام . دارد
سال سابقه برگزاري هر ساله داشتند لغو شدند، علت آن هم تنها و تنها  30-20آه 

به مناسبت هاي مختلف به    رئيس جمهور هر ساله. قدرت جنبش و فشار آن بود
مجامع متعدد داخلي و خارجي مي رفت ما هرگز پس از جنبش سبز جرات نكرد 

خواندن   مگر منع. در فضاهاي عمومي آه آنترل آن دشوار است، حضور يابد
 نماز جمعه توسط آقاي هاشمي رفسنجاني دليل ديگري جز قدرت جنبش بود؟

حاآميت ناچار شد زندانيان جنبش سبز را . مثال در اين زمينه بسيار زياد است 
به تدريج مرخص آند، ناچار شد بسياري از ادعاها عليه سبزها را در متن آيفر 

همه اين ها محصول فشار و مقاومت . خواست يا در دادگاه به فراموشي سپارد
بنابراين جنبش در آارآرد سوم يعني به عنوان نيروي فشار نيز . جنبش بودند

پس پاسخ بنده به سوال شما آن است آه بله، جنبش يكساله . موفقيت نسبي داشت
بي شك آارنامه بسيار خوبي داشته است، موفقيتي بسيار بيش از انتظار   سبز

 . همه ما
  
به عقيده شما شاخص ترين دستاورد هاي جنبش سبز طي يك سال گذشته چه  

 بوده است؟
  

جنبش در سه شاخص مهم يعنی ميانجی گری در حوزه . پاسخ دادم در سوال قبلی 
عمومی و ايجاد و گسترش شبکه های اجتماعی پايدار، در آگاهی بخشی عمومی 

 . و در اعمال فشار برای تغيير موفق بوده است
  

به هرحال هواداران جنبش سبز اعتراض های پس از انتخابات رياست جمهوری 
را با مطالبه پس گرفتن رای خود آغاز کردند اما حکومت به اين مطالبه بی 

آيا مقاومت حکومت در برابر درخواست تجديد . اعتنايی کامل نشان داده است
 نظر در انتخابات را می توان يک ناکامی برای جنبش يه حساب آورد؟

  
تنها کسانی بايد مقاومت حکومت را به معنی ناکامی جنبش قلمداد کنند که . هرگز

اين برداشت . انتظار داشتند حاکميت به سادگی در برابر فشارها عقب نشينی کند
بيشتر ناشی از درک ساده انگارانه از ماهيت نظام سياسی ايران از يک سو و 

ببينيد اصل . منافع حاصل از ادامه وضعيت موجود برای جناح های مسلط است
ميليارد دالری نفت است، اصل دعوا بر سر  90-80دعوا بر سر در آمد ساليانه 

برخی . ميليارد دالری و انحصارات اقتصادی حاصل از آن است 70واردات 
 حاال آقايان برای چنين درآمد هنگفتی و ثروت های . برای يک دالر آدم می کشند
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 : همسر مهديه گلرو
 حكم هاي نامتناسب را به نام عفو لغو كردند

 مسيح علی نژاد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : جرس
ای در آستانه تولد  اهللا خامنه روز چهارشنبه سايت رهبر ايران گزارش داد که آيت

نفر  ٨١حضرت فاطمه، دختر پيامبر اسالم، با درخواست عفو يا تخفيف مجازات 
  .است از زندانيان حوادث بعد از انتخابات رياست جمهوری موافقت کرده

اجرايی کردن اين   پس از  جعفری دولت آبادی، دادستان تهران نيز بالفاصله 
افرادي مشمول عفو شدند آه : دستور، ضمن اعالم جزييات اين عفو، يادآور شد

 .ابراز ندامت آرده بودند
های مذهبی  اين يک روال طبيعی است که جمهوری اسالمی هر ساله در مناسبت 

کنند و معموال در   با درخواست رئيس قوه قضائيه تعدادی از زندانيان را آزاد می
سال های گذشته اعالم نمی شد که زندانيان مشمول عفو اعالم ندامت کرده اند يا 

نه اما امسال، کسانی که پس از حوادث انتخابات دستگير شده اند، غالبا زندانيانی 
هستند که تحت عناوين اقدام عليه امنيت ملی و يا تبانی برای براندازی در زندان 
بوده اند، لذا حاکميت برای آزادی اين دسته از زنداينان اعالم کرده است که آنها 

  . از اقدام خود ابراز ندامت کرده اند
جرس گفتگوهايی با چند تن از خانواده های زندانيان سياسی در مورد درخواست 

 . عفو ازرهبری جمهوری اسالمی انجام داده است
پيش از اين همسر محمد نوری زاد مستند ساز و نويسنده نامه های انتقادی به  

رهبری جمهوری اسالمی که در زندان به سر می برد، ضمن اشاره به پاسخ 
منفی نوری زاد به پيشنهاد دادستان تهران و نوشتن نامه عفو برای رهبری، خود 

  .پيشنهاد جديدی را مطرح کرده بود
پيشنهاد من اين است؛ رهبری همانگونه که با اقشار   :فاطمه ملکی گفته بود 

گوناگان ، اعم از معلمان، کارگران، شاعران و گروه های ديگر گفتگو می کند 
می تواند خانواده زنداينان را نيز به عنوان يک گروهی که ديگر قابل چشم پوشی 
در جامعه نيستند، دعوت کند و در ديداری با اين خانواده ها، حرف های آنان را 

اگر ايشان می خواهند اوضاع کشور رو به . بدون هيچ فيلتر و سانسوری بشنود
  .آرامش پيش برود می بايد حرف های خانواده های زندانيان را بشنود

فاطمه الوندی مادر مهدی محموديان، زندانی سياسی ديگری که پس از افشای   
کهريزک بازداشت و نه ماه در زندان به سر می برد نيز با رد درخواست عفو از 

ما در خواست عفو نداريم، اجرای قانون و : رهبری جمهوری اسالمی گفته بود
فرزند من و بقيه جوانان دلشان برای . رعايت حقوق انسانی تنها خواسته ماست

مملکت و مردم می سوخت و می خواستند آبروی همين کشور را حفظ کنند، حاال 
برای چه چيزی بايد درخواست عفو بکنند؟ با تذکر امثال فرزندان من، خودشان 

تصميم گرفتند کهريزک را تعطيل کنند پس چرا فرزندان ما را به جرم حقيقت 
گويی در مورد اين بازداشتگاه تحت فشار قرار داده اند و می گويند درخواست 

 عفو کنيد؟
وحيد لعلی پور، همسر مهديه گلرو دانشجوی ممنوع التحصيل که به همراه ساير  

اعضای شورای حق تحصيل دانشجويان در زندان به سر می برد نيز به جرس 
همسر من تقاضای عفو نکرده است و کسانی که من می شناسم نيز : گفته است

هرگز اهل درخواست عفو نوشتن نبوده اند اما ما نمی دانيم در زندان چه می 
گذرد و ممکن است برخی ها در شرايط دشوار، ناگزير به پذيرش چنين 

درخواستی شوند، در عين حال که تاکيد می کنم، من حتی کسانی که پس از اين 
دستور آزاد شده اند را می شناسم که تقاضای عفو نداده اند اما مشمول اين دستور 

 .شده اند
يکی دو هفته گذشته دادستان تهران شخصا با چند تن از : تاکيد می کند  وی 

تقاضای عفو امضا کنند تا   زندانيان ديدار می کند و به آنها پيشنهاد می دهد که
 .شايد در وضعيت آنها تغييری ايجاد شود

خطاب به حاکميت مطرح کرد که تاکنون نه تنها هيچ کدام از آنها برآورده نشده 
با اين حال .بلکه اميدی هم به برآورده شدنشان در آينده نزديک وجود ندارد

رهبران جنبش سبز از هواداران جنبش خواسته اند که صبر و استقامت پيشه 
آيا دعوت به صبر و استقامت از سوی رهبران جنبش انگيزه کاميابی را . کنند

 ميان هواداران کاهش نمی دهد؟
  

 17بيانيه . بنده در سوال های قبل کاميابی ها و موفقيت های جنبش را بر شمردم
راجع به آن بيانيه و تيز بينی مهندس . مهندس موسوی مديريت بحران بود

يکی از شخصيت های برجسته . موسوی در انتشار آن صدها مقاله نوشته شد
سياسی نيم قرن اخير ايران که سابقه حضور سياسی او از نهضت ملی تا به 

امروز در تاريخ معاصر به ثبت رسيده به بنده گفت چنين هوشياری و تيزبينی 
همه سياسيون ايران بايد به دليل . سياسی را تنها از مرحوم دکتر مصدق ديده بودم

مفاد پنج گانه بيانيه . آن بيانيه به احترام مهندس موسوی کاله از سر بردارند
مشی و هدف گذاری ميان مدت جنبش بود که دو کارکرد مهم   تعيين 17شماره 
اول آن که راه جنبش سبز را به سوی آينده گسترد و دوم آن که تالش عده : داشت

ای برای ترميم شکاف درون نظام سياسی ايران را که به دليل جنبش عميق و 
عميق تر می شده ناکام گذاشت و پروژه خشونت همه جانبه عليه جنبش را عقيم 

 . کرد
  

رهبران جنبش سبز به استراتژی همراه کردن اقشار حاشيه ای مانند 
به نظر . کارگران،کشاورزان و معلمان با مطالبات جنبش نيز تاکيد زيادی دارد

 شما اين استراتژی تا چه اندازه موفق بوده است؟
  

به نظر بنده جنبش فرايند گسترش و تحول خود را طی می کند و متناسب با 
تقويت هويت آن اقشار اجتماعی به تدريج به آن خواهند پيوست، بديهی است به 
دليل ويژگی های تکيه گاه اصلی جنبش يعنی طبقه متوسط انتظار می رود اين 

به همين دليل معلمان . فرآيند از مرکز به پيرامون و از شهر به روستا حرکت کند
بررسی اجمالی ترکيب بازداشت . و پس از آن ها کارگران به چنبش پيوسته اند

در . شدگان هم نشان می دهد معلمان حضور جدی در کنش های جنبش داشته اند
هر حال جنبش سبز صبر و مقاومت بسيار دارد و اين فرآيند را طی خواهد کرد، 

 . عجله نبايد کرد ،زمان به سود جنبش در حرآت است
  

با توجه به محدوديت های بی سابقه ای که حکومت طی يک سال گذشته عليه 
ايجاد کرده است تا چه حد می   فعاليت احزاب،رسانه ها و نهادهای غيرولتی

 توان به کاميابی جنبش در برآورده کردن مطالبات خود در آينده اميدوار بود؟
  

تغييراتی که طی سال . جنبش های اجتماعی محصول تغييرات اجتماعی هستند
های گذشته جامعه ايران را دگرگون کرده، ضرورت تغيير را در دستور کار 

بنابراين خواست تغيير نه از بيرون تزريق شده و نه . جامعه قرار داده است
لذا تغيير به عنوان . ناگهانی و بدون مقدمه مورد توجه مردم قرار گرفته است
ضد جنبش می تواند اين . دستور کار اصلی جنبش سبز امری اجتناب ناپذير است

ضد جنبش خود . فرآيند را طوالنی يا پر هزينه کند اما مانع از تحقق آن نمی شود
ان اهللا ال يغيير قوما اال «: مگر بارها در قرآن نخوانده ايم. نيز مشمول تغيير است

پس چرا حکومت فعلی و جمهوری اسالمی مشمول اين سنت . »يغييروا بانفسهم
 خدايی نباشند؟

بر اين اساس بنده معتقدم به رغم همه محدوديت ها، فشارها و تهديد ها جنبش به  
عوامل تغيير مدت . پيش می رود و به تدريج به اهداف مرحله ای خود می رسد

، )تغيير تکنولوژيک(رشد فضای مجازی . هاست کار خود را آغاز کرده اند
بحران های اقتصادی و ضرورت تحول در آن، تغييرات جمعيتی، تغيير در 

نگرش ها و ارزش های ايرانيان همراه با جماعت های فعال در حوزه عمومی و 
رهبری شجاع و آگاه نتيجه ای جز کاميابی و موفقيت مردم به بار نخواهد آورد، 
البته تهديدات و خشونت ورزی ضد جنبش هزينه های ملت را افزايش می دهد 

روانی -به نظرم جامعه ايران به لحاظ روحی. که تا حدی اجتناب ناپذير است
آمادگی پرداخت اين هزينه ها را دارد، اگرچه بنده هم مثل تمام عالقمندان به 

منافع ملی و توسعه ايران اميدوارم قدرت مسلط در ايران عاقالنه تر از گذشته 
رفتار کند ، اين هزينه ها را به مردم تحميل نکند و در برابر خواست براي تغيير 

 . تسليم شود
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 حزبي و مبارزه موضوعي هرابطه مبارز
 مريم سطوت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :عصر نو
های مدافع حقوق بشر نه تغيير قدرت سياسی است و نه تقويت  وظيفه سازمان

. اصالح طلبان، حتی اگر همه اعضا آن به چنين ضرورتی معتقد باشند
شان نه تدوين خط مشی سياسی است و نه پذيرش خط مشی اين يا آن  وظيفه
شان يافتن راه برای اعمال فشار جهت جلوگيری از اعدام و  وظيفه. حزب

وگرنه دليل وجوديشان را از دست . شکنجه همين امروز، با همين حاکميت است
ها پس از جابجايی  خواهند داد و بايد به مبارزه برای تغيير رژيم و بستن زندان

 .قدرت بپردازند و بعبارت ديگر به شاخه احزاب سياسی بدل شوند
 

خواهان قطع فوری اعدام های سياسی " هايی را که زيراطالعيه   با عالقه نام
خواندم  و از وسعت و گوناگونی قشرهای متفاوت امضا  آمده بود می" هستيم

" درنگی کوتاه بر بيانيه. کنندگان به وجد آمده بودم که نوشته آقای اعظمی را ديدم
 "قطع فوری اعدامهای سياسی

ها آن بود که  عنصرجالب اين اطالعيه و درست تفاوت آن با بسياری اطالعيه
ها   کنندگان خود را تنها به اعتراض به احکام محدود نکرده ، صالحيت دادگاه تهيه

المللی به ايران جهت رسيدگی  را زير سوال برده و خواهان اعزام يک هيات بين
 . ها و وضعيت زندانيان در ايران نموده بود به دادگاه

دانستم مورد انتقاد  آقای محمد اعظمی درست  مواردی را که من نقطه قوت می
به نظر من مسائل مطرح در نوشته آقای اعظمی از آنجا که آقای . قرار داده است

اعظمی به نظر من از فعالين سياسی است که ميکوشد با مسائل سياسی برخورد 
 . مشخص داشته باشد، من برخورد با نوشته ايشان را ضرور ديدم 

 :در اطالعيه آمده
ما به دستگاه قضائی جمهوری اسالمی ايران کوچک ترين اعتمادی نداريم و آن "

دستگاه قضائی امنيت . را ابزاری در دست نهادهای نظامی و امنيتی می شناسيم
ما خواهان ديدار فوری ..... را از تک تک شهروندان ايران سلب کرده است

 " گزارش گران ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد از ايران هستيم
 : نويسد آقای اعظمی به همين بند استناد کرده می

در کشور ما ايران، بر اساس قانون اساسی و ساختار اين به چه معناست؟ "
استقالل . واقعی قدرت، قوای مقننه و مجريه و قضائيه چندان استقالل رای ندارند

اين قوا فقط در آنجائی است که مطابق و در موافقت با منافع کل نظام تصميم 
 ...."گيرند می

ها و خواست اعزام يک هيات بين المللی  وی زير سوال بردن قوه قضاييه و دادگاه
ها و  ساير ارگانها را به مفهموم تاييد  ها و دادگاه برای رسيدگی به وضعيت زندان

 . داند کل رژيم می
هايشان در  بخش مهمی از امضا کنندگان اطالعيه کسانی هستند که به گواه نوشته

يکسال اخير موضعی راديکالتر از آقای اعظمی در برخورد با مسائل سياسی 
تفاوت نظر آقای ). ها موافق يا مخالف باشم جدا از آن که من با آن(اند  داشته

اعظمی و تدوين کنندگان و امضا کنندگان اطالعيه نه تمايز در خظ مشی سياسی 
تفاوت نظری . متفاوت به مبارزات حزبی و  مبارزات موضوعی است  بلکه نگاه

 که به نظر من اهميتش کمتر از تمايزات خط مشی های سياسی نيست
های سياسی برای متشکل کردن يک نيروی اجتماعی و تقويت آن در  سازمان

حيات سياسی و اداره کشور، برای تاثير گذاری و هدايت جامعه، برای تغيير 
که مبارزات  در حالی. کوشند قدرت سياسی و يا بدست گرفتن قدرت می

شان تاثير  ها و فعالين اين راه مساله مورد توجه موضوعی يا مطالباتی و تشکل
. اند گذاری در رابطه با موضوع مشخصی است که برای فعاليت خود برگزيده

مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی، جلوگيری از اعدام يا دشوارکردن سرکوب 
هدف اين مبارزه تغيير قدرت . در همين شرايط امروزی و در همين نظام است

 .سياسی و سپس آزادی زندانيان نيست 

وی که پيش از اين خود نيز زندانی بوده است به آزادی برخی از همبندان  
چند نفری که آزاد : پس از دستور عفو دادستانی اشاره می کند و می گويد  خود

شده اند از جمله دانشجويانی بودند که هرگز کار سياسی نکرده بودند، اما حکم 
لذا با توجه به اينکه . های بی ربط و غير معقوالنه ای برای آنها صادر شده بود

می دانم آنها ندامت نامه ننوشته اند، فکر می کنم دادستانی و دستگاه قضايی 
خودشان به اين باور رسيده اند که بايد در مورد حجم زياد زندانيان تجديد نظر 

لغو و حبس های طوالنی   کنند و در اين ميان برخی از حکم های نامعقول را
 .مدت را نيز کوتاه کنند، لذا حکم های نا متناسب را به نام عفو لغو کرده اند

دانشجوی بيست ساله ای که به تازگی و پس از اعالم عفو آزاد : وی ادامه داد 
شده است سن اش ياری نمی کند که حتی يک روز کار سياسی کرده باشد و يا 
دوران حضورش در دانشگاه هم آنقدر کوتاه بوده که نمی شود به عنوان فعال 

دانشجويی او را محکوم کرد، لذا سه سال حبسی که در دادگاه برايش صادر کرده 
اند بايد بگونه ای تصحيح می شد که به نظر می رسد با عفو زندانيان درواقع 

 .همين کار را انجام داده اند
لعلی پورهمچنين به تماس تلفنی خود با مهديه گلرو همسر دربندش اشاره کرد و  

نکته جالب اينجاست بر اساس آنچه که همسرم می گفت به مناسبت تولد   :گفت
تا کنون حتی يک زن را   حضرت فاطمه دستور عفو داده اند، اما از بند نسوان

  .هم آزاد نکرده اند
وی گفت نه مهديه و نه دوستان او هيچ کدام تقاضای عفو نداده اند اما اميدواريم  

خودشان در احکام طوالنی مدت برخی از زندانيان که به هيچ وجه با فعاليت های 
  .دانشجويی آنان همخوانی ندارد تجديد نظر کنند

وی با بيان اينکه مهديه گلرو، شيوا نظر آهاری، ضيا نبوی و مجيد دری چهار  
دانشجوی محروم از تحصيل دربند با حکم های طوالنی مدت هستند که متاسفانه 

به جای آنکه آنها را برای فعاليت شان در شورای حق تحصيل محاکمه کنند 
 .برخی از آنان را به سازمان مجاهيدن خلق منتسب کرده اند

همسرم می گويد ؛ دوستان من ترجيح می دهند به : همسر مهديه گلرو ادامه داد 
جرم همان اتهامات گذشته ای که در مورد تجمع و تبانی و براندازی مطرح کرده 

بودند، زندان های طوالنی مدت را تحمل کنند اما آنها را وابسته به سازمانی که 
 .هيچ اعتقادی به آن ندارند، زندانی نکنند

وی با بيان اينکه ده سال زندان برای مجيد دری و تبعيد به ايذه هرگز متناسب با  
فعاليت يک دانشجو نيست، گفت تاسف آور است دانشجويانی که با زبان خودشان 

اعالم انزجار می کنند اما يک شورای صنفی   از گرايشات يک سازمان
  .دانشجويی را اصرار دارند که سياسی کنند

لعلی پور تاکيد کرد البته وقتی احمدی نژاد در تلوزيون می گويد که ما دانشجوی  
عضو   محروم از تحصيل نداريم، دانشجويان ممنوع التحصيل که خودشان

شورای حق تحصيل هستند، قربانی می شوند و برای آنها اتهامات جديد می 
 تراشند تا حرف احمدی نژاد درست از آب در آيد
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کوچکترين چيز موجود از بزرگترين چيز ناموجود بزرگتر "ای تحت عنوان  مقاله
برای من بعنوان فردی که همواره از فعاليت . ها پاسخ دهم به آن نوشته "است

متشکل سياسی دفاع کرده تلخ است که بپذيرم نقش فعاالن سياسی حزبی ما در 
های موضوعی مطالباتی در بسياری موارد نه ياری دهنده  کمک به هدايت فعاليت

 بلکه منفی است
تری از  های گسترده آقای اعظمی با احساس مسئوليت و برای همکاری بخش

رسد، برخی از  زيرا به نظر می. باشد نيرو، خواهان خذف پاراگراف ذکر شده می
ها و قوه قضاييه و  های سياسی بيم آن دارند که زير سوال بردن دادگاه نيرو

های ايران  چه در زندان خواست اعزام هيات بين المللی برای رسيدگی به آن
کنم  تصور می. سازد گذرد، به چهره آنان در مخالفت با کل رژيم صدمه وارد  می

که اين احساس نه از راديکاليسم اين نيروها که نشانه عدم اعتماد به نفس و ناچيز 
 .باشد شمردن مبارزات حقوق بشری می

حتی خود . ها نيست های سياسی، روش و مواضع آن موضوع بحث من سازمان
شوند و از  ها زمانی که بطور عملی با مبارزه در اين راه درگير می سازمان

های اين مبارزه را شايد با  مندی گيرند مجبورند قانون موضع گيری کلی فاصله می
چندی قبل گزارشی از نمايندگان پنج سازمان با . اکراه مورد توجه قراردهند

بار ديگر  خوبست آقای اعظمی يک. مسئول حقوق بشر پارلمان اروپا منتشر شد
گزارش اين ديدار را که عالوه بر نماينده سازمان اکثريت، نمايندگان اتحاد 

فداييان، حزب دمکرات، کومله و شورای سوسياليستها در آن شرکت داشتند، 
در اين گزارش عينا همان مسائلی منعکس شده که آقای اعظمی ذکر . مطالعه کند

آشکار است که اگر به نماينده حقوق . داند آنرا در اطالعيه مانع امضا خود می
ها و محاکم کنونی ولی فقيه است و تا زمانی که  بشر بگوييد که مسئول اعدام

واليت فقيه در ايران حاکم است، اعدام و زندان و شکنجه در ايران حاکم خواهد 
تان عليه رژيم اسالمی  بود، ايشان از تحليل شما تشکر کرده و برای مبارزه

ولی اگر از آنها بخواهيد که اقدام عملی نمايند، بايد . کند آرزوی موفقيت می
پيشنهاد مشخص برای همين امروز بدهيد، آنگاه از آنها خواهيد خواست که هياتی 

ها به ايران اعزام کنند و به رژيم در  برای رسيدگی به وضع دادگاهها و زندان
 .اين زمينه اعمال فشار کنند

ها  که در آن اعدام. است" نه سازمان"راه حل پيشنهادی آقای اعظمی اطالعيه 
. محکوم شده و از نيروها برای شرکت در حرکات اعتراضی دعوت به عمل امده

رسد برای همکاری نيروها  اقدامی بود مثبت و به نظر می" اطالعيه نه سازمان"
ها در شرايط کنونی تنها  آن. و احزاب سياسی ارزيابی اقای اعظمی درست است

ولی عرصه مبارزه . شرکت کنند  توانند در حرکات اعتراضی عليه اعدام می
برای رعايت حقوق بشر بسيار وسيع تر از اعتراض به اقدامات رژيم اسالمی 

شرکت کنندگان در اين مبارزات خواهان اعمال فشار و دست يابی به نتايج . است
خواهند با اعمال فشار خود مانع تداوم فاجعه کهريزک  ها می آن. اند  عملی مشخص

توانند به  اگر هم نمی. گردند و جلوی اجرای احکام اعدام صادر شده را بگيرند
ها  آن. اين اهداف دست يابند، حداقل اجرای آنرا برای رژيم دشوارترسازند

های سنگين  توانند برای جلوگيری از احکام اعدام صادر شده و محکوميت نمی
 . کنونی منتظر سرنگونی رژيم بمانند

های رژيم و  کنند برخورد مشخص با ارگان ها تصور می اگر برخی از جريان
شان انطباق ندارد،  ارائه سياست مشخص در اين رابطه با خط مشی سياسی

مطمئن نباشيد که با حذف اين موارد حتما دامنه شرکت کنندگان را افزايش 
کسان ديگری هستند که از شرکت در تظاهرات و امضا زيرا . دهيد می

 .اند   های تنها اعتراضی خسته شده اطالعيه
تر در اين مبارزه، تفکيک مبارزه حزبی سياسی از مبارزه  راه مشارکت عمومی

تا . باشد های هريک می ها و قانونمندی حقوق بشری و احترام متقابل به ضرورت
اند، نقش آنان مستقل از  زمانی که فعاالن سياسی حزبی ما به اين تفکيک تن نداده

خط مشی که به آن اعتقاد دارند، در نزديکی نيروها بازدارنده و در هدايت 
 .مبارزات موضعی است منفی

 

های سياسی وظيفه دارند که نسبت به نيروهای سياسی اجتماعی تحليل  سازمان
نيروی . اند سمت دهند داشته، اقدامات خود را برای پيشبرد خط مشی که برگزيده

تحليل . خود را متشکل و با ساير نيروهای سياسی اجتماعی رابطه برقرار کنند
آنها . ها را در آن چارچوب توضيح دهند خود را از کل حاکميت ارائه داده و اعدام

ميتوانند معتقد باشند که در شرايط حاکميت رژيم اسالمی، اعدام و شکنجه و 
توان به اين هدف دست  زندان وجود خواهد داشت و تنها با نفی اين رژيم می

 . يافت
شان نه  وطيفه. يک از وظايف فوق را ندارند های مدافع حقوق بشر هيچ سازمان

تغيير قدرت سياسی است و نه تقويت اصالح طلبان، حتی اگر همه اعضا آن به 
شان نه تدوين خط مشی سياسی است و نه  وظيفه. چنين ضرورتی معتقد باشند

شان يافتن راه برای اعمال فشار جهت  وظيفه. پذيرش خط مشی اين يا آن حزب
وگرنه دليل . جلوگيری از اعدام و شکنجه همين امروز، با همين حاکميت است

وجوديشان را از دست خواهند داد و بايد به مبارزه برای تغيير رژيم و بستن 
بعبارت ديگر به شاخه احزاب سياسی . ها پس از جابجايی قدرت بپردازند زندان

 .بدل شوند و صرفا با افشا اقدامات رژيم راه را برای کنار رفتن آن آماده سازند
در چارچوب چنين هدفی وکاليی که با استناد به قوانين جزايی همين رژيم، 

قدر به اين مبارزه تعلق دارند که کسانی که  برند، همان ها را زير سوال می دادگاه
مبارزه برای جلوگيری از اعدام و شکنجه بدون . اساسا کل سيستم را قبول ندارند

که بخشی از مسئولين رژيم به اين نتيجه برسند که چنين اقداماتی به رژيم  اين
اعمال فشار ملی و بين المللی با هدف . زند، به نتيجه نخواهد رسيد صدمه می

دشوار کردن سرکوب زمانی موثر خواهد بود که بتواند مسئولين رژيم را وادار 
 .به رعايت برخی قوانين و ضوابط نمايد

ها و فعالين  برای روشن شدن منظورم از تمايز وظايف احزاب سياسی و تشکل
 . زنم موضوعی مطالباتی مثالی می

دانيم که يکی از مسائل اصلی مبارزات کارگران در ايران، گرفتن حقوق  همه می
يابی به اين حق،  های کارگری برای دست فعالين و تشکل. عقب افتاده شان است

به خانه کارگر، وزارت کار و . کنند اعتصاب کرده، با مدير کارخانه مذاکره می
. کنند  جمهوری مراجعه، تحصن کرده و يا از مديران شکايت می يا دفتر رياست

جمهور کنونی را تاييد  ها وزارت کار و رييس که شايد هيچ يک از آن حال آن
اگر يک فعال سياسی عالقمند به متشکل کردن کارگران تصور کند که . نکنند

شرکت در چنين اقداماتی چهره او را بعنوان يک مخالف دولت کنونی و يا کل 
برد، بهتر است به وظايف حزبی خود بپردازد و سازماندهی  رژيم زير سوال می

چرا که حداقل از اين طريق با افشاگری . کارگران را به کسان ديگری واگذارد
اند ميتواند شرايط مساعدتری   در رابطه با مشکالتی که کارگران ما با آن مواجه

برای فعالين کارگری پديد آورتد و در غير اينصورت نقششان مانند احزاب مدعی 
نمايندگی طبقه کارگری ميشود که در تمام تاريخ حيات خود سازماندهی يک 

 اند اعتصاب کارگری را به ثبت نرسانده
های فعاالن حقوق بشر،  گيری های مثبت و مفيد و موضع در همين رابطه فعاليت

نظير آقای الهيجی و آقای معينی و در راس آنان خانم شيرين عبادی را با 
اگر برخی فعاالن سياسی بيم آن . های سياسی مقايسه کنيد های سازمان اطالعيه

هاست و در هر  دارند که حمله به يک ارگان رژيم معنايش تاييد ديگرارگان
هايی فوق پر   اطالعيه خود بايد برعزم خود در نفی رژيم تاکيد کنند، موضع گيری

های خاص رژيم و ارائه پيشنهادات معين  است از برخورد مشخص با ارگان
 .برای بهبود وضع موجود

ای از مبارزات موضوعی، مطالباتی  برجسته  های زنان در چند سال گذشته نمونه
اين . از مبارزه عليه سنگسار گرفته تا  حرکت يک مليون امضا. اند ارائه داده

حرکت با هدف برقراری رابطه با زنان و متشکل کردن آنان و طرح 
ها به نيروی اجتماعی و  يشان در سطح جامعه و تبديل اين خواسته های خواسته

بصورت تالش برای ارائه آن به مجلس و اعمال فشار به رژيم برای تغيير در 
اکثر فعالين و نظريه پردازان سياسی و همه زنان شرکت . قوانين طرح گرديد

ترين حلقه نظری  دانند که تبعيض نسبت به زنان سخت کننده در اين فعاليت می
مسئولين کنونی جمهوراسالمی است و از تفکر نمايندگان مجلس و ساير مسئولين 

اما مبارزه با هدف اعمال فشار به همين رژيم کنونی برای در نظر . اطالع دارند
 . گيرد های زنان صورت می گرفتن برخی از خواسته

من در جريان مباحثی که در درون فعالين زن در رابطه با چگونگی پيشبرد 
ها مطرح ميشد،  بارها به اين فکر کردم که اگر فعالين با تجربه تشکيالتی  فعاليت

ها ياری  حزبی در اين مباحث شرکت داشتند، به انتقال تجربه و غنای بحث
های ناشی از خط مشی که به  دادند يا با مخلوط کردن وظايف حزبی و دغدغه می

. کردند آن معتقدند، حرکت را فلج و آنرا در حد يک فعاليت افشاگرانه محدود می
سال گذشته برخی مقاالت توسط فعاالن سياسی خارج از کشور در نقد حرکات 

 من در اين رابطه کوشيدم به سهم خود در . زنان در داخل کشور منتشر شد



گزارش عفو بين الملل، بيشترين قربانيان اعدام را در مجموع، اقليت های 
اين گزارش هم چنين روش های . قومی و مذهبی و مردمان فقير می داند 

توضيح داده ..... مختلف اجرای حکم را نيز مثل بدار آويختن، سر بريدن و
 .است

 
  های اعدام شيوه

  :گرفته است ، مجازاتهای اعدام به طرق زير صورت ٢٠٠٠از سال 
 عربستان صعودی -)بريدن سر(گردن زدن - 
 آمريکا -صندلی الکتريکی - 
مصر، ايران،ژاپن،اردن، پاکستان، سنگاپور و ديگر  -حلق آويز کردن - 

 ها کشور
 چين، گواتماال، تايلند، آمريکا -تزريق مرگ آور - 

 .....بالروس، سومالی، تايوان، ازبکستان، ويتنام و -تيرباران -
 ايران و افغانستان -سنگسار - 

 
 استفاده از مجازات اعدام برای کودکان

معاهدات بين المللی حقوق بشر، هر گونه مجازات مرگ و اعدام را برای افراد 
کنوانسيون حقوق سياسی و . کند  منع می) در موقع ارتکاب جرم(سال  ١٨زير 

مدنی، کنوانسيون حقوق کودکان، منشور حقوق و رفاه کودکان آفريقا ، 
هايی شامل اين مضمون  همگی دارای تبصره کنوانسيون حقوق بشر آمريکا 

کشور که تنها برای برخی جرايم خاص مجازات اعدام  ١٠٠بيش از . باشند می
قوانين داخلی شان دارند ، قوانينی که منحصرأ شامل اعدام کودکان  را در 

معدود  اما در هر حال , باشد را از قوانين خود خارج کرده اند بزهکار می
  . دهند هايی به اعدام کودکان بزهکار ادامه می کشور

کشور افغانستان، چين، جمهوری دموکراتيک کنگو،  ١٠، ١٩٩٠از سال 
 ۵٨  ايران، نيجريه، پاکستان، عربستان سعودی، سودان، آمريکا و يمن جمعأ 

سال در زمان ارتکاب جرم بودند را اعدام  ١٨زندانی را که از افراد زير 
سال  ١٨سن اعدام را به  آمريکا،يمن،چين و پاکستان هم اکنون حداقل .کردند

آمريکا و ايران هر کدام بيشترين تعداد اعدام را . درقوانينشان افزايش داده اند
های  ايران هم اکنون بيشتر از کل تعداد اعدام نسبت به مابقی کشورها دارند و 

مطالعات علمی .کودک را اعدام کرده است ١٩، يعنی ١٩٩٠امريکا از سال 
نتواسته است شواهد و داليل قابل قبولی مبنی بر موثر بودن مجازات اعدام 

های  مطالعات اخير در مورد يافته. آورد نسبت به مجازاتهای ديگر به دست 
در  ١٩٩٨موجود در رابطه بين مجازات اعدام و ميزان آدمکشی که در سال 

 :کند به روز شده است اضافه می ٢٠٠٢انجام و در سال  سازمان ملل 
پذيرفتن اين فرضيه که مجازات اعدام از ميزان ارتکاب قتل نفس نسبت به "
  . "کاهد، غير قابل قبول است مجازاتهای ديگر می 

 
 تاثير فسخ مجازات اعدام در ميزان جرايم

بررسی شواهد و تحقيقات انجام شده در رابطه بين تغييرات حاصله در استفاده 
هايی که عمال يا  کشور دهد که  از مجازات اعدام و ميزان آدم کشی نشان می

اند نبايد نگران تغييرات ناگهانی و فاحشی در  قانونٌا مجازات اعدام را فسخ کرده
  . نمودار جرايم خود باشند

اند نتوانسته  آمار جرايم اخير در کشورهايی که مجازات مرگ را فسخ کرده
جامعه به دنبال داشته  است ثابت کند که اين لغو اثرات زيانباری را برای آن 

هزار نفر، آمار ١٠٠در ازای هر  ١٩٧۵برای مثال در کانادا در سال . است
 2.41از لغو مجازات اعدام اين ميزان به  که يک سال قبل  ٠3.9قتل در حدود 

ای از ميزان جرايم  کاهش يافت و از آن پس شاهد کاهش عمده ١٩٨٠در سال 
سال پس از فسخ مجازات اعدام ميزان آمار  ٣٠يعنی  ٢٠٠۶سال  بوديم و در 

نسبت  %۴٠  درصد است که در حقيقت  1.85هزار نفر  ١٠٠قتل در ازای هر 
 .کاهش يافته است ١٩٧۵به آمار سال 

 
 المللی برای فسخ مجازات اعدام های بين موافقت نامه

يکی از مهمترين پيشترفتهای سالهای اخير، اتخاذ معاهدات بين المللی بوده 
اعدام از قوانينشان  ها متعهد به حذف مجازات  است که به موجب آن کشور

  :از جمله اين معاهدات می توان به موارد زير اشاره نمود. شوند می
دومين پروتکل اختياری کنوانسيون بين المللی حقوق سياسی و مدنی که  -

و خاطر نشان  کشور ديگر آن را امضا کرده  ٨کشور تصويب و  ۶٣توسط 
  . کردند که به جمع طرفين اين قرارداد چند جانبه خواهند پيوست

 ٨پروتکل کنوانسيون حقوق بشر آمريکا شامل فسخ مجازات اعدام که توسط  -
  . ايالت تصويب و دو ايالت ديگر هم آن را امضا کردند

بعد از اين اعدامها تدبير چيست؟ واكنش سلبي ويا كنش 
 بخش سومايجابي؟   

  حميد حميدی
 
 
 
 
 
 
 
 

 :عصرنو
کشتن يک انسان به منزله کشتن تمامی مردم است،هم چنانکه زنده نمودن آدمی 

 )32آيه -سوره مائده-کتاب قران.(موجب حيات اجتماعی است
 اين نوشتار را به تمامی جانباختگان حق حيات و زندگی تقديم می نمايم

به شمول (پيشنهادی برای تشکيل نهاد مبارزه با لغو هرگونه مجازات اعدام
 و شکنجه) سنگسار

 سخنی با سازمانها و احزاب سياسی و نهادهای حقوق بشری
قادر به جلوگيری از اعدام افراد،در  1357اگر ما ايرانيان در مقطع انقالب سال 

می بوديم،شايد جامعه ما شاهد کشتار و اعدام " انقالبی"محاکمات به اصطالح 
اولين .و بعد ازآن نمی گرديد 67تا  60نيروهای سياسی و غير سياسی در سالهای 

گام برای لغو مجازات اعدام و شکنجه،هم صدائی و همنوائی عمومی را می 
 .طلبد

 "محاکمه عادالنه مبتنی بر حقوق انسانی آری،اعدام و شکنجه هرگز"
بيائيم با حفظ استقالل در تفکر و تشکل،تمامی اعدامهای صورت گرفته را 

 .محکوم کنيم و با صدائی بلند با يکديگر فرياد سر دهيم
 !مردم آزاده جهان

در ميهن ما حق سلب حيات هنوز ادامه دارد،در هزاره سوم شايسته هيچ انسانی 
نيست که بدليل ارتکاب جرم و به دليل افکار و عقايد و باورهايش به اعدام و 

 .شکنجه محکوم شود
در حال حاضر دو سوم کشورهای جهان مجازات اعدام را عمٌال يا قانونٌا لغو 

 .اند کرده
سازمان عفو بين الملل، در آخرين گزارشی که منتشر کرده است، همچنان از رقم 

بر پايه اين گزارش، بيشترين اعدام ها .باالی حکم اعدام در جهان خبر می دهد
نفر در سال  388. در سال گذشته، پس از چين در ايران صورت گرفته است

هفتۀ پس از  8يک سوم از اين موارد در . ميالدی در ايران اعدام شده اند 2009
دبير کل موقت سازمان عفو بين " کلوديو کوردون."حوادث اخير ايران بوده است

الملل در يک اطالعيه مطبوعاتی توضيح می دهد که در سال گذشته حکم اعدام 
بصورت چشمگيری، برای رساندن يک پيام سياسی و بقصد خاموش کردن 

 .مخالفان، برای پيشبرد برنامه های سياسی مشخص صورت گرفته است
ايران و عربستان سعودی بخصوص بخاطر اعدام جوانان زير هجده سال که 
 .برخالف موازين حقوقی بين المللی صورت می گيرد در مظان اتهام هستند
 18سازمان عفو بين الملل گزارش می دهد که مطابق تحقيقات انجام شده، در 

کشور  56مورد اعدام ذکر می شود و اگر دامنۀ تحقيق را به  714کشور جهان ، 
سازمان عفو بين الملل، رقم های .می رسد 2000گسترش بدهيم رقم مذکور به 

ارائه شده را کمتر از ميزان واقعی می داند زيرا به گفته اين سازمان اين رقم 
هزاران مورد اعدامی را که حدس زده می شود در چين اجراشده است، در بر 

سازمان عفو بين الملل، از چين خواسته است تا سکوت خود را در .نمی گيرد
که اين کشور را در صدر ليست اين  2009ارتباط با رقم باالی اعدام ها در سال 

 .سازمان قرار می دهد، بشکند
دبير کل موقت سازمان عفو بين الملل می گويد، مقامات چين مدعی هستند که رقم 

وی از مقامات چينی پرسيد، صورتيکه به آمار . اعدام ها کمتر از اين بوده است
 موجود اعتراض دارند، چرا خودشان تعداد اعدام ها را اعالم نمی کنند؟

بنا به گزارش سازمان عفو بين الملل، درقاره آمريکا، تنها اياالت متحده است که 
نفر در آمريکا اعدام شده  52سال گذشته ميالدی . حکم اعدام در آن اجرا می شود

قابل ذکر . اياالت متحده با اين رقم در رديف چهارم ليست قرار می گيرد. اند
 .است که اين رقم نسبت به ده سال گذشته به نصف رسيده است

در گزارش امسال عفو بين الملل نيز مانند سال های گذشته، ، بيشترين اعدام ها 
 .در آسيا ، در خاور ميانه و در آفريقای شمالی ذکر شده است
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حکومتها با عمل اعدام که فرد . گيرد پيش تعين شده، توسط حکومت ها انجام می
سازد، بيشترين قدرت ممکن را بر يک فرد اعمال  را از حق زندگی محروم می

ها دارای  از اين رو، اين سوال اساسی مطرح است که آيا واقعا حکومت. کنند می
گيری  ها برای شکل ای کاش به اين مساله زمانی که حکومت. چنين حقی هستند

شد که چه اتفاقی خواهد  سازمان ملل شش دهه پيش دور هم جمع شدند، توجه می
افتاد؟ وقتی حکومتی برايبقای خود، هيچ حد و مرزی در رابطه با زندگی 

مجمع عمومی سازمان  1948انسانهای ديگر قائل نيست؟ زمانی که در دسامبر 
را پذيرفت، هنوز ميزان بيرحمی  »اعالميه جهانی حقوق بشر«ملل بدون مخالفت 

و خشونت و ترور و عواقب جناياتی که در دوران جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده 
اعالميه جهانی حقوق بشر پيمانی . بود برای مردم سراسر جهان آشکار نشده بود

ها که حقوق بنيادی را به عنوان زيربنای آزادی، صلح و عدالت  است ميان ملت
 .کند ترويج می

اين . حقوقی که در اين اعالميه مطرح شده است متعلق به تمامی بشريت است
ها برای رفتار خوب بعضی از  شود که دولت حقوق امتياز محسوب نمی

شهروندان به آنها بدهند و يا برای رفتار بد برخی از شهروندان از آنها سلب 
حقوق بنيادين بشر، موازينی است که دولتها را به آنچه در رابطه با زن و . نمايند

 .کند توانند انجام دهند محدود می مرد و کودک می
اعدام . دهند ها به چه دليل و به چه اشکالی اعدام را انجام می مهم نيست که دولت
تواند  جنبش لغو اعدام نمی. تواند از مساله حقوق بشر جدا شود به هيچ عنوان نمی

 از جنبش حقوق بشر جدا باشد
الملل، با توجه به اينکه اعالميه جهانی حقوق بشر با به رسميت  به نظر عفو بين

شناختن حق زندگی و با بيان اينکه هيچکس نبايد مورد شکنجه، يا رفتار يا 
مجازات بيرحمانه، غيرانسانی، يا تحقيرآميز قرار گيرد، اعدام را نقض حقوق 

در برخی موارد کشتن انسان توسط حکومت به بهانه دفاع از خود . داند بشر می
مثال وقتی کشور در جنگ با ديگر کشورها يا درگير جنگ داخلی . شود توجيه می

است و يا زمانی که قوای انتظامی بايد بطور فوری برای دفاع از جان خود يا 
ديگری اقدام نمايد، حتی در چنين مواردی مقررات حقوقی مورد توافق جهانی 

زا  روی در استفاده از نيروی مرگ های ايمنی و مقابله با زياده برای همه جنبه
 .وجود دارد

چنين شکل برخوردی نيز فقط متوجه مواردی است که طرف مقابل از نيرويی 
مجازات اعدام اما يک . کند که خسارات فوری را ببار خواهد آورد استفاده می

مجازات . واکنش در دفاع از خود در مقابل يک تهديد آنی برای زندگی نيست
 .اعدام اجرای قتل از پيش تعين شده می باشد

هرگز هيچ توجيهی برای شکنجه و بيرحمی، تنبيهات و رفتارهای غيرانسانی و 
. بيرحمی در مجازات اعدام کامال آشکار است. توان داشت يا تحقيرکننده نمی

همچون شکنجه، اعدام شديدترين ضربات روحی و جسمی را بر متهم وارد 
 .آورد می

اگر آويزان کردن يک زن از دستهايش، بطوريکه به او درد شديدی وارد آيد، به 
توان آويزان کردن او را از گردن تا  عنوان شکنجه محکوم است، چگونه می

ولت به اندامهای  100ی اتصال برق  زمان جان دادن او توضيح داد؟ اگر مشاهده
توان در مقابل مشاهده  زند، چه واکنشی می حساس يک مرد حال ما را به هم می

ولت به بدن او تا هنگام مرگ وی داشت؟ اگر گذاشتن لوله  2000اتصال برق 
تفنگ بر سر کسی و يا تزريق مواد داروئی به بدن فردی و مشاهده درد و رنج 

حاصل از آن به روشنی گواهی بر شکنجه است، نام کشتن يک انسان با گلوله يا 
ی  تزريق مواد شيميائی در رگهايش را چه بايد بگذاريم؟ آيا واقعا صرف پروسه

 کند؟ ها اين رفتار غيرانسانی را توجيه می قانونی در اجرای اين بيرحمی
شود قابل  رنج و درد جسمانی که در زمان عمل کشتن به شخصی وارد می

گيری نيست، همچنين رنج و درد روانی برای فردی که در انتظار مرگ  اندازه
اين که حکم اعدام شش دقيقه پس از پايان دادگاه انجام شود و يا شش هفته . است

تر قانونی،  سال پس از يک روند طوالنی 16پس از يک دادگاه طوالنی و يا 
شخص اعدامی در هر کدام از اين موارد به درجات متفاوت تحت شکنجه و آزار 

 .روحی قرار گرفته است
های عادالنه محکوم به  ها زندانيان را بدون توجه به دادگاه زمانی که حکومت

کنند، به واقع اين عمل، انکار حقی است که برابری در مقابل قانون را  اعدام می
برگشت ناپذير بودن مجازات مرگ نه تنها حق متهم را برای . شمارد محترم می

های قضايی نيز امکان  برد که حتی برای دستگاه تعقيب اتهام نادرست از بين می
چرا که متهم ديگر امکان بازگشت به . گذارد تصحيح اشتباه خود را نيز بجای نمی

های ديگر غيردولتی، ارزش زندگی بشر را  اعدام هم مثل قتل. زندگی را ندارد
با نقض حق زندگی، تمامی ديگر حقوق تصريح شده در اعالميه . کند نفی می

 .شوند جهانی حقوق بشر فاقد معنا می

های اوليه اروپا که توسط  حمايت از حقوق بشر و آزادی ۶پروتکل شماره  -
.کشور اروپايی تصويب و توسط يکی ديگر از اين کشورها امضا شد ۴۶
ای است که  کنوانسيون حقوق بشر اروپا، موافقت نامه ۶پروتکل  شماره ( 

اختياری  دومين پروتکل . کند مجازات اعدام را در زمان صلح لغو می
کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی و پروتکل کنوانسيون حقوق بشر 

کرده اما برای کشورهای مايل به  آمريکا فسخ کامل مجازات اعدام را تصريح 
  .) حفظ اين مجازات در هنگام جنگ، اين استثناء را می پذيرد

های اوليه اروپا  کنوانسيون حمايت از حقوق بشر و آزادی ١٣پروتکل شماره  - 
.کشور ديگر به امضا رسيد  ۶کشور اروپايی تصويب و توسط  ٣٩که توسط 

قيد وشرط  کنوانسيون حقوق بشراروپا فسخ قطعی و بی ١٣پروتکل شماره ( 
 .)کند مجازات اعدام را در تمامی شرايط تصريح می

تا زمانی که قانون مجازات اعدام در قوانين کشورها وجود دارد، احتمال اعدام 
مجرم محکوم به اعدام، ١٢4،  ١٩٧٣از سال .گناه اجتناب ناپذير است افراد بی

  . شان آزاد شدند پس از اثبات بيگناهی
هر کدام يک  ٢٠٠٧و  ٢٠٠۶مورد مشابه و در سالهای  ۴، ٢٠٠۴در سال 

تحقيقات و گزارشات نا  اين احکام نادرست ناشی از . مورد مشابه وجود داشت
درست نيروی پليس و افسران تحقيق، شهادت غيرقابل اطمينان شهود، شواهد 

ديگر زندانيان آمريکايی در . ادله کافی بود ی  عينی، اعترافات يا عدم ارائه
گناهی آنها همچنان شبهه وجود  رفتند که در بی حالی به کام مرگ می

ميان ايالت فلوريدا با بيشترين تعداد افراد تبرئه شده از مجازات  ازاين .داشت
  . دارای باالترين درصد اشتباه بوده است) نفر ٢٢( اعدام

، جورج رايان مهلت )ايالتی در شمال مرکزی امريکا(فرماندار ايالت ايلنوی
تصميم وی منجر به  اين . اعالم کرد ٢٠٠٠های ژانويه  قانونی را برای اعدام

سرخپوست زندانی ديگر اعدام  ١٢در همان دوران، . زندانی شد 13برائت 
محکوم اعدامی را عفو و و تمامی  ۴  فرماندار رايان  ٢٠٠٣در ژانويه . شدند
  . زندانی محکوم به اعدام ديگر را شامل تخفيف مجازات قرار داد ١۶٧
 .گناه تنها محدود به کشور آمريکا نيست ی احتمال اعدام افراد بی مسئله

به جرم تجاوز و قتل دختر  ٢٠٠۴در تانزانيا حسن محمد متپکا که در سال 
 .شد اش محکوم شده بود توسط دادگاه تجديد نظرتبرئه  خوانده

توسط دادگاه تجديد نظر تبرئه  ٢٠٠۶هارگ در سال  در جامائيکا کارن مک
  . شد

، دادگاه عالی نيويورک قانون مجازات اعدام ايالتی را مغاير با ٢٠٠۴در سال 
قانون فسخ مجازات اعدام  ٢٠٠٧قانون اساسی دانست و در اوايل سال 

، پارلمان نيوجرسی يک مهلت قانونی را در آن ٢٠٠۶در سال . جايگزين شد 
ی مجازات اعدام  ايالت اعالم نمود و کمسيونی را برای بررسی همه جانبه 

، اين کميته فسخ ٢٠٠٧در گزارش نهايی اين کمسيون در ژانويه . تاسيس کرد
 .مجازات اعدام را پيشنهاد کرد

باور به . زمان آن فرا رسيده است که مجازات اعدام در سراسر جهان لغو شود
جا نشان  تجربه در همه. شود گذرد بيشتر می لغو مجازات اعدام هر سال که می

در . کند تر می دهد که عمل اعدام، کسانی را که درگير آن هستند بيرحم می
های  کجا نشان داده نشده است که اعدام توانسته ميزان جنايات و يا درگيری هيچ

در اکثر کشورها مجازات اعدام بيشتر قربانيان خود را . سياسی را کاهش دهد
. های قومی و ملی در آن کشورها گرفته است از جمعيت فقير و يا اقليت

همچنين مجازات اعدام به عنوان يک وسيله برای سرکوب سياسی به کار رفته 
 .است

اعدام، يک مجازات غيرقابل بازگشت است بدين معنا که اگر در موردی به 
اعدام نقض آشکار و . اشتباه اعمال گردد، امکان تصحيح آن وجود ندارد

 .اساسی حقوق بشر است
در طی يک دهه گذشته بطور متوسط ساالنه سه کشور با لغو مجازات اعدام به 

با اين وجود هنوز تعداد قابل . اند شان و زندگی بشر احترام خود را نشان داده
توانند به حل مسائل عاجل اجتماعی و  توجهی از دولتها بر اين باورند که می

مشکالت سياسی خود با اعدام تعدادی و گاه حتی صدها نفر از زندانيان خود 
 .فائق آيند

دانند که مجازات  تعداد قابل توجهی از مردم در بسياری از کشورها هنوز نمی
گردد تا به حفاظت از  اعدام بيشتر به خشونت و بيرحمی در جامعه منجر می

کند اما نه با  لغو مجازات اعدام روز به روز مقبوليت بيشتری پيدا می. آن
مجازات اعدام در حقيقت اقدامی است که تحت نام تمام يک ملت . سرعت الزم

همه بايد بدانند که اعدام چيست، چگونه . انجام گرفته و همه درگير آن هستند
شود و چه تاثيری بر آنها دارد و چگونه حقوق اوليه و اساسی آنها  استفاده می
 .کند را نقض می

 اعدام درواقع تصميم به قتل يک انسان است که با خونسردی وبا تمهيدات از 
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اعدام لغو شده است، مجرمين بسيار خطرناک را بدور از جامعه نگه داشته و 
 .توانند به جامعه آسيبی وارد نمايند، و نيازی به اعدام آنها نيست نمی

تواند در مورد  همچنين هيچگونه شواهدی نيست که تهديد به حکم اعدام می
. های با انگيزه سياسی و عمليات تروريستی نقش بازدارنده داشته باشد جنايت

ای برای تشويق نيز  تواند انگيزه شهيد سياسی شناخته شدن پس از اعدام حتی می
. ای بدنبال راههايی برای حفاظت خود در مقابل جرايم است هر جامعه.باشد

مجازات اعدام بيشتر از آنکه يک عمل خشن راه حلی باشد، توجه را از مسائل 
به گفته . نمايد بسيار پيچيده اجتماعی که نياز به توجه بيشتری دارند منحرف می

زنيم اگر  ما خود را گول می"، 1995ديوان قانون اساسی افريقای جنوبی در سال 
فکر کنيم که اعدام يک يا چند نفر در سال راه حل مقابله با نرخ باالی جنايت 

است، عامل اصلی مقابله با جنايت، دستگيری، محکوم نمودن و مجازات 
وقتی استدالل پيشگيری از جنايت ديگر کارگر نيست، تنها ." مجرمين است

ترين توجيه برای مجازات اعدام است، اينست  ماند که جدی استداللی که باقی می
که در برخی از موارد مجرم در برابر جنايت و عملکرد فجيع و شيطانی خود 

ها بقدری فجيع هستند که تنها کشتن  بعضی از جنايت. باشد مستحق اعدام می
 .مجرم تنها واکنش عادالنه است

گرچه اين استدالل از نظر احساسی بسيار قوی است، اما اگر چنين استداللی 
اگر فردی به دليل . گذارد دارای اعتبار باشد، اساس حقوق بشر را زير پای می

مجازات بيرحمانه مرگ است، چرا " مستحق"ارتکاب به جنايت وحشتناکی 
شکنجه يا زندان بدون دادگاه و يا مرگ فوری " مستحق"ديگران به دليل مشابه 

در محل ارتکاب جرم نباشند؟ اساس حقوق بشر بر اين است که اين حقوق 
توان از کسی گرفت حتی اگر او  اين حقوق را نمی. ناپذير از فرد هستند جدايی

حقوق بشر متعلق به بدترين انسانها و . ترين جنايات شده باشد مرتکب بيرحمانه
 .هاست و برای همين است که حامی همه ماست بهترين انسان

اگر به ماهيت اين بحث درمورد مجازات نگاه کنيم، چيزی بيشتر از تمايل به 
توان ديد که بصورت اصول قضايی خودش را  انتقام و خونخواهی در آن نمی

گيری بايد  اما عمل انتقام. تمايل به خونخواهی و انتقام قابل فهم است. دهد نشان می
تاريخ تالش بشر برای تاسيس يک نظام حقوقی در حقيقت تاريخ . محدود شود

اگر مقررات امروز به . محدود کردن هرچه بيشتر انتقام به شيوه شخصی است
سوزانند، و  ای است که خانه کسی را که آتشی برپا کرده است را ديگر نمی گونه

دهند و کسی را که  کسی را که مرتکب تجاوز شده است مورد تجاوز قرار نمی
کنند، نه به اين دليل است که جنايت را تحمل  شکنجه کرده است شکنجه نمی

اند که بايد بنای خود را برپايه  اتفاقا به اين دليل است که جوامع فهميده. کنند می
کنند بگذارند و مرتکب  هايی متفاوت از کسانی که آنها را محکوم می ارزش

 .جنايات آنها نشوند
تواند به عنوان محکوميت  شود، نمی اعدام از آنجا که خود نوعی قتل محسوب می

ای است از تمايل يک  چنين عملی توسط حکومت قرينه. قتل ديگری بکار رود
در رابطه با استداللی . جنايتکار برای اعمال خشونت فيزيکی برعليه يک قربانی

توان رسيد  مرگ هستند به اين نتيجه می" مستحق"که معتقد است برخی از مردم 
که حکومت قابليت آن را دارد که تشخيص دهد که چه کسانی مستحق مرگ و چه 

مهم نيست که چه استداللی برای اعمال مجازات . کسانی مستحق زندگی هستند
بکار گرفتن مجازات اعدام آشکارا بيانگر آن است که هيچ . قصاص داشته باشيم

سيستم قضايی قادر نيست و توان آن را ندارد که در مورد اينکه چه کسی زندگی 
 .کند و يا چه کسی را از زندگی محروم نماييم تصميم بگيرد

سنجی،  مصلحت. های قضايی احتمال اشتباه و تبعيض وجود دارد در تمام سيستم
تواند  گيری بر اساس تشخيص فردی، و افکار عمومی غالب در جامعه می تصميم

در تمام مراحل، از دستگيری گرفته تا بخشش در آخرين دقيقه پيش از اجرای 
در واقع اين طبعيت جرم نيست که در مورد حکم اعدام . حکم، تاثير جدی بگذارد

بلکه . کند که چه کسی اعدام شود و چه کسی جان سالم بدر ببرد تعيين می
خاستگاه قومی و اجتماعی، امکانات مالی و باورهای سياسی متهم نقش جدی را 

 .کند در اين موارد ايفاء می
ای جامعه و  های حاشيه حکم اعدام عمدتا بر عليه افراد کم درآمد، ناتوان و بخش

داند، بسيار بيشتر به اجرا در  يا کسانی که حکومت حذف آنها را مصلحت می
ی انسان بخشی از عوامل موثر در  های نامطمئن و خودسرانه قضاوت. آيد می

فقط در يک مورد و آن هم مورد اعدام است که اين . تصميمات قضايی هستند
مهم . شود که غيرقابل بازگشت و بازنگری است تصميمات به نتايجی منجر می

نيست که اجرای حکم اعدام چند ساعت پس از پايان دادگاه و يا سالها پس از 
کنند که  ها بسياری را هنوز اعدام می حکومت. روند طوالنی قضايی انجام گيرد

 .شود پس از اعدام بيگناهی آنها ثابت می
توان حيات از دست رفته  شوند به هيچ عنوان نمی کسانی که به اشتباه اعدام می

 تمام جامعه بايد مسئوليت چنين جنايتی را که مرتکب شده . آنها را جبران کرد

المللی حقوق سياسی و مدنی  همانگونه که کميته حقوق بشر تحت نظر ميثاق بين
باالترين حقی است که در هيچ زمانی حتی ... حق زندگی "تصريح کرده است، 

ای پيش آيد که حيات يک ملت در خطر تهديد  العاده در دورانی که وضعيت فوق
ميثاق  6در بخش توضيحات عمومی در ماده ." باشد، قابل فروکاستن نيست

تمام اقداماتی که برای "گيری کرد که  ، کميته چنين نتيجه1988منتشره در سال 
گيرد بايد در چارچوب پيشرفت و بهبود حق زندگی  لغو مجازات اعدام انجام می
 ."منظور گردد 40در نظر گرفته شده در ماده 
اند که مجازات اعدام با احترام به حقوق بشر هيچ  بسياری از کشورها پذيرفته

. سازمان ملل متحد تمايل خود را به لغو اعدام اعالم کرده است. همخوانی ندارد
دو سوم از کشورهای جهان در حال حاضر مجازات اعدام را يا رسما لغو کرده 

 .کنند و يا عمال از اجرای آن خودداری می
گيرد، و عموما دولتها  برخالف شکنجه و ناپديد شدن افراد که پنهانی صورت می

منکر آن هستند، مجازات اعدام معموال با اعالم قبلی و گاه در برخی از کشورها 
 .شود در مالء عام انجام می

پذيرد که اقدام به شکنجه و يا نقض آشکار حقوق بشر  هيچ دولتی بطور علنی نمی
گرچه گاه بعضی از مقامات مسئول در محافل خصوصی اينگونه اعمال . کند می

اما . کنند های واالتر توجيه می را به بهانه اقدامات بازدارنده برای ارزش
شود در بيشتر موارد مقامات آشکارا  درکشورهايی که در آنها اعدام انجام می

آنان بيشتر از آنکه بيرحمانه بودن اعدام : پذيرند اعمال کردن اين مجازات را می
منطق آنها در دفاع آشکار از اعدام . پردازند کنند، به توجيه کردن آن می را انکار 

و توجيه آن شبيه منطقی است که در محافل خصوصی برای توجيه ديگر موارد 
 .برند نقض حقوق بشر بکار می

ترين توجيه برای اعدام، که خيلی هم هست، اينست که مجازات اعدام الزم  رايج
کنند،مخاطبان خود را متقاعد نمايند که تنها مجازات اعدام  آنها سعی می:است

اين نياز هر چه باشد ادعا .تواند به يک نياز مشخص جامعه پاسخ دهد است که می
ای همچون مرگ را توجيه  شود که بقدری مهم است که مجازات بيرحمانه می
اين نياز اجتماعی که پاسخ آن با مجازات مرگ همراه است، از زمانی به . کند می

در برخی کشورها اعدام . زمان ديگر و از کشوری به کشور ديگر متفاوت است
ای است برای پيشگيری ازقتل و جنايت، در جايی ديگر برای پيشگيری از  وسيله

شود، در مواردی به عنوان ترور سياسی و يا  قاچاق مواد مخدر بکار گرفته می
اما در برخی کشورها برای حذف مخالفان . مقابله با فساد اقتصادی و يا زنا

وقتی در يک کشور . رود سياسی که تهديدی برای حکومت هستند بکار می
ای قانونيت  مجازات اعدام بهر دليلی انجام گيرد، ديگر کشورها نيز به گونه

اگر مجازات اعدام . گيرند توانند بکار  ظاهری آن را برای هر دليل ديگری می
برای يک جرم مقبول شناخته شود، مسئولين امور موارد ديگری از جرائم را نيز 

خواهند يافت که مجازات اعدام را در آن موارد نيز مقبول جلوه داده و اعمال 
مهم .گردد مهم نيست که چه دليلی از طرف مقامات حکومتی ارائه می. کنند

ی مرگ  اينست که مقامات حکومتی برای توجيه عمل خود از مجازات بيرحمانه
اهميت حقوق بشر دقيقا در آن . کنند که مغاير با اساس حقوق بشر است استفاده می

است که اگر جامعه بشری بايد مورد حمايت قرار گيرد، هيچکاه نبايد ابزارهايی 
هايی هستند که  را برای حفظ و حمايت از آن بکار برد که خود نقض ارزش

زمانی تمام حقوق آسيب پذير وافراد . جامعه به آن دليل مورد حمايت قرار گيرد
گيرند که استفاده از ابزارهای مناسب و غيرمناسب تحت  مورد تهديد قرار می

 .های واال به کنار گذاشته شود عنوان ارزش
بکار گرفتن مجازات اعدام به عنوان نقض حقوق بنيادين بشر، حتی اگر در 

اما آنچه . موارد معينی در جامعه پاسخ موردی هم بدهد، باز کار نادرستی است
کند و مجبوريم برای لغو آن اقدام کنيم  که مجازات اعدام را غيرقابل دفاع می

اينست که اعدام هرگز نشان نداده است که قادر است به هيچ نيازی در جامعه 
تعداد زيادی زن و مرد صرفا به دليل پيشگيری از انجام . بشری پاسخ گويد
ای  کننده الملل هيچ دليل و شاهد قانع با وجود اين، عفو بين. اند جنايت، اعدام شده

بدست نياورده است که مجازات مرگ به عنوان يک عامل موثر و بازدارنده در 
براساس .کنند، موثر واقع شده باشد مورد افراد ديگری که به جرائم مشابه اقدام می

يک پژوهش که به منظور يافتن رابطه ميان مجازات اعدام و ميزان قتل و 
 2002انجام گرفت و سپس در سال  1988آدمکشی برای سازمان ملل در سال 

 :گيری شده است که نيز تکميل گرديد، چنين نتيجه
اين فرضيه که مجازات اعدام بيشتر از ديگر اشکال مجازات مانند حبس ابد، "

شود  مسلما اين را نمی." شود، قابل قبول نيست باعث کاهش ميزان جنايت می
شود، ديگر امکان تکرار  انکار کرد که وقتی يک زندانی برای هميشه کشته می

توان مطمئن بود که اگر همان فرد  اما به هيچ عنوان نمی. جرم مشابه را ندارد
شد و هيچ احتياجی به نقض  امکان زندگی داشت، حتما مرتکب جرم مشابه می

 در بسياری از کشورهايی که مجازات . حق زندگی زندانی در اين مورد نيست
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اين گروه حقوق بشر مستقر در لندن در گزارش ساالنه خود در مورد مجازات 
کشور جهان اعدام شدند  ٢۵نفر در  ٢٣٩٠مجموعا  ٢٠٠٨در سال : اعدام گفت

 . نزديک به دو برابر شده است ٢٠٠٧که نسبت به سال 
 ۵٢نفر در  ٨٨۶۴المللی، عالوه بر اين تعداد،حداقل  طبق آمار سازمان عفو بين

ها،  های دولت کشور جهان محکوم به اعدام شده اند که آمار آن، از گزارش
 . ها استخراج شده است های دادگاه و رسانه های حقوق بشر، پرونده گروه

های سال  درصد کل اعدام ٧٢اين گزارش حاکيست که چين به تنهائی مسئول 
با (، عربستان سعودی )نفر ٣۴۶با حداقل (گذشته بوده است و پس از آن ايران 

در رديفهای بعدی قرار ) نفر ٣۶(و پاکستان ) نفر ٣٧(، آمريکا )نفر ١٠٢حداقل 
های  درصد کل اعدام ٩٣اين کشور ها مجموعا «: بنا براين گزارش. دارند

  ».اند سراسر جهان را انجام داده
الملل درمورد استفاده از مجازات اعدام  سازمان عفو بين«: اين گزارش ميگويد

های بيرحمانه و غيرانسانی که برای  برخی روش. در ايران همچنان نگران است
استفاده شده، شامل سنگسار و دار زدن  ٢٠٠٨نفر در سال  ٣۴۶اعدام حداقل 
 . بوده است

اين گروه حقوق بشر همچنين در مورد ادامه اعدام زندانيان در ايران که در زمان 
سال داشتند ابراز نگرانی کرد و گفت، جمهوری  ١٨ارتکاب به جرم کمتر از 

در تخطی آشکار از قوانين «هشت بزهکار نوجوان را  ٢٠٠٨اسالمی در سال 
 . است اعدام کرده  »المللی بين

های دشوار باقی  چالش«های مثبت  رغم پيشرفت علی: الملل گفت سازمان عفو بين
  ».مانده است

مجازات اعدام مجازاتی به غايت «: الملل گفت ايرنه خان دبيرکل سازمان عفو بين
زنی، اعدام با برق، به دار  گردن. بيرحمانه، غيرانسانی و خوارکننده است

پارادايم حقوق ».آويختن، تيرباران و سنگسار در قرن بيست و يکم جائی ندارد
بشر مجازات اعدام را عملي وحشيانه ميداند و جهان را به لغواين مجازات 

 . رهنمون می سازد
اعدام پنج تن از هم ميهنانمان در روزهای اخير،موجی از واکنش های همگانی 

را بر انگيخت و به تقاضای سازمانها و احزاب کردستان و حمايت ديگر احزاب 
و سازمانهای سياسی و نهاد های حقوق بشری به اعتصاب بخش بزرگی از 

 .مناطق کرد نشين ميهنمان منجر گرديد
تا پيش از اين واقعه دردناک و حتی در اين جنايت نيز، واکنش ها ناهماهنگ و 

)هم در حوزه فعالين سياسی و هم در حوزه نهادهای حقوق بشری(پراکنده
 .صورت می گرفته است

با توجه به اينکه تالش برای لغو مجازات اعدام و شکنجه،پيش از اينکه تالشی 
سياسی باشد،تالشی عمومی و اجتماعی برای نجات جان انسانها بوده،و فشار به 

حکومت ايران برای لغو اين مجازات و يا عدم اجرای احکام صادر شده برای 
محکوم شدگان مرگ می تواند اين افراد را از داشتن حق حيات محروم ننمايد، 
پيشنهاد می نمايم تمامی سازمانها و احزاب سياسی و نهادهای حقوق بشری با 

توافق بر اصول منشور حقوق بشر و تالش برای لغو مجازات اعدام و شکنجه با 
کارشناسی که بتواند تمام امکانات و نيروی خود را -پذيرش نهادی تخصصی

برای لغو مجازات اعدام و شکنجه متمرکز نمايد،اعالم موافقت نموده تا برای 
اولين بار در تاريخ ميهنمان بر بستر حق حيات برای محکومان به مرگ همصدا 

اين نهاد به هيچ وجه مانعی برای استقالل احزاب وسازمانهای .و همگرا شويم
سياسی و نهادهای حقوق بشری در حوزه فعاليت های مستقل سياسی و حقوق 

بشری نمی باشد و تنها هدف خود را برای همگرائی درجهت اهداف تشکيل يافته 
 .متمرکز خواهد نمود

ما می توانيم با تشکيل اين نهاد ضمن باال بردن اعتماد و اميد برای تحقق خواسته 
های جنبش اعتراضی هم ميهنانمان در پاسخ به مدافعان سلب حيات که می گويند 

 : مجازات اعدام
 
 کيفر مجرم متناسب با عمل وی-1
 اجرای عدالت نسبت به فرد قربانی-2
 تسکين خانواده قربانی و جامعه-3
درس عبرتی برای ديگران است و از تکرار جرم  »اعدام  «شدت مجازات  -4

 .در جامعه جلوگيری می کند 
 .حذف و اعدام مجرم مانع از آن می شود که وی ، خطری برای جامعه باشد-5

 :بعنوان مدافعان حق زندگی و حيات و با صدائی رساء اعالم نمائيم
است ، ) قصاص ( در واقع نوعی خونخواهی  »اعدام  «از آنجا که مجازات -1

 .به لحاظ اخالقی مردود است 
معموال ، فاصله بين صدور حکم اعدام و طی مراحل قطعی شدن حکم ،  -2

 مستلزم زمانی طوالنی است که بعضا چندين سال به درازا می کشد و رنجی که 

ماهيت بازگشتن ناپذيربودن در مجازات اعدام، از آن جهت که . است بپذيرد
ها به عنوان  کند، برای برخی از حکومت زندانی را برای هميشه حذف می

هزاران نفر توسط حکومتی اعدام . انگيز است ی سرکوب بسيار وسوسه وسيله
فقط لغو اعدام . اند و سپس توسط حکومت بعدی بيگناه تشخيص داده شده  شده

های سياسی رخ  تواند تضمين کند که ديگر چنين سوءاستفاده است که می
هنگامی که اعدام برای سرکوب مخالفين سياسی بکار گرفته . نخواهد داد

شود، انزجارآور است و هنگامی که بنام محافظت از جامعه در مقابل جرم  می
 .شود، گمراه کننده است و جنايت اعمال می

هر جايی که اعدام انجام شود، کسانی که درگير اجرای آن هستند دچار توحش 
دهد که کشتن يک  شوند و اعدام در عين حال اين احساس را به جامعه می می

های حکومت يا  تواند برای تحکيم پايه اعدام می. دفاع قابل قبول است زندانی بی
اما چنين قدرتی در حقيقت يک قدرت پوشالی . نمايندگان قدرت اعمال شود

اعدام سمبل ترور و وحشت است و به همين دليل اقرار به ضعف . است
هر جامعه و . ترين حقوق بشر است اعدام هميشه نقض اساسی. حکومت است

خواهند و بدنبال چه  شهروندان آن اين انتخاب را دارند که چگونه جهانی را می
ی کشتن ديگران را به عنوان  ها اجازه جهانی که در آن حکومت. هستند

مجازات قانونی را دارا هستند، يا جهانی بر اساس احترام به زندگی انسان و 
منابع مورد استفاده،گزارشات عفو بين الملل، .(حقوق بشر، جهانی بدون اعدام

ميثاق ها و پرونکل های بين المللي عليه مجازات اعدام و سايت های حقوق 
و شکنجه به مثابه جنبشی ) به شمول سنگسار(لغو مجازات اعدام)  بشری

اجتماعی  جنبش اجتماعی به حرآتهای جمعی مردم ميگويند آه برای تغيير 
اين حرآتها ممكن است با شكست يا موفقيت . ارزشها در جامعه بوجود می آيند

جنبشهای اجتماعی لزومًا خواهان بر اندازی حكومت ها نيستند . روبرو شوند 
و در بحرانهای مختلف اقتصادی ،اجتماعی ، و فرهنگی بوجود می آيند و با 

برنامه های خود ، باعث بوجود آمدن انجمنها، سازمانها، وشبكه های ارتباطی 
می شوند، آه هر آدام با مطالعه وتحليل نكات معينی، خواهان تغييرات ميشوند 
وبرنامه های آنها با تغيير قدرت حاآم عوض نميشود و ارزشهايی را آه دنبال 

ميكنند ،لزومًا دراين قدرت يا آن قدرت سياسی جستجو نميكنند اگرچه در 
در بيشتر برنامه . موارد بسياری به تعاريف و حرآات سياسی معتقد هستند

های جنبشهای اجتماعی، مسئله اصلی،برابرحقوقی انسانهادر جامعه با يکديگر 
بهمين دليل با اهداف احزاب سياسی آه خواهان گرفتن قدرت هستند . می باشد

 .و برای گرفتن قدرت، به روش ها و برنامه های متعدد باور دارند،فرق دارد
در چند دهه گذشته جنبش ضد اعدام جايگاه خاصی در مجامع حقوق بشر باز 

هم اکنون . کرده و توانسته به مقدار زيادی جلوی چنين مجازات هايی را بگيرد
کشور جهان يا اعدام را به کل از قانون اساسی خود حذف کرده اند يا  128

شرط . دهه است که عمَال دست به اينگونه مجازات ها نمی زنند 3بيش از 
حذف مجازات اعدام يکی از شرط های باقيماندن در اتحاديه اروپا می باشد و 

ان جی "سازمان عفو بين الملل، ائتالف جهانی عليه اعدام و همچنين برخی از 
مبنی  2007اکتبر  ١٠ها قطعنامه ای را به مجمع عمومی سازمان ملل در " او

اين اقدام گامی موٽر در جهت لغو . بر توقف اعدام در سطح جهان ارائه کردند
در آخر سازمان ملل نيز .در سطح جهان است" مجازات اعدام"قانونی 

مجازات اعدام را محکوم و از کشورهای عضو اين سازمان درخواست نمود تا 
 .مجازات اعدام را به صورت کلی از قوانين خود خارج کنند

، قطعنامۀ 2007دسامبر سال 18مجمع عمومی سازمان ملل، روز سه شنبه 
رای 104جهانی تعليق مجازات اعدام را، که توسط ايتاليا پيشنهاد شده بود، با 

 . رای مخالف به تصويب رساند 54موافق و 
اين قطعنامه همۀ کشورهايی را که هنوز مجازات اعدام را اعمال می کنند 

فرامی خواند که اجراء اين مجازات را گام به گام محدود ساخته ، تعداد جرم 
هايی را که مجازات اعدام در مورد آنها اعمال می شود، کاهش دهند و لغو 

 . مجازات اعدام را دربرنامۀ خود قرار دهند
بان کی مون، دبير کل سازمان ملل متحد اين رای را که می تواند سرآغازی 
باشد برای لغو کامل مجازات اعدام، گامی شجاعانه برای جامعۀ بين المللی 

خواند و حمايتی را که در مناطق مختلف جهان از اين ابتکار به عمل آمده است 
 . بسيار اميدوار کننده دانست

اياالت متحده آمريکا، چين، ژاپن و بسياری از کشورهای مسلمان از جمله 
 .ايران، با اين قطعنامه مخالفت کردند

مجازات اعدام حيثيت انسانی را زير پا می "در متن اين قطعنامه آمده که 
وهيچ سندی نشان نمی دهد که باعث کاهش جرم شده باشد ضمن اينکه "گذارد

هر گونه اشتباه قضايی در اجرای اين حکم، غير قابل جبران و برگشت ناپذير 
 .است

 . الملل گفت چين و ايران همچنان بيشترين آمار اعدام را دارند سازمان عفو بين
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 ) اهل کردستان سوريه، زندان اروميه(رمضان احمد  -٣۴
 فرهاد چالش  -٣۵
 ) فعال سياسی اهل کردستان ترکيه، زندان زنجان( ،سرهد چالش -٣۶
 ) فعال سياسی اهل کردستان سوريه، زندان قزوين( ،سعيد رمضان -٣٧
 هژار قادری  -٣٨
 جهانگير بادوزاده  -٣٩

 سيستان و بلوچستان 
 عبدالرحمان ناروئی  -۴٠
 عابد گهرام زهی  -۴١
 عبدالجليل ريگی  -۴٢
 ناصر شه بخش  -۴٣
 محمود ريگی  -۴۴
 علی ساعدی  -۴۵
 وليد نيسی  -۴۶
 ماحد فرادی پور  -۴٧
 دعير مهاوی  -۴٨
 ماهر مهاوی  -۴٩
 احمد ساعدی  -۵٠
 يوسف لفته پور  -۵١

 اهواز 
 اوده افراوی  -۵٢
 علی رضا سلمان دلفی  -۵٣
 علی حلفی  -۵۴
 مسلم الحايی  -۵۵
 عبدالرضا نواسری  -۵۶
 يحيی ناصری  -۵٧
 عبدااليمان زائری  -۵٨
 ناظم بريحی  -۵٩
 عبدالرضا هليچی  -۶٠
 زمال باوی  -۶١
 ريسان سواری  -۶٢
 ليال کعبی -۶٣

مجازات اعدام راه حلی برای پيشگيری ازمصائب و معضالت اجتماعی 
نمی تواند امنيت را برای جامعه به ارمغان بياورد، زيرا  »اعدام«مجازات .نيست

تا هنگامی که جامعه ، زمينه های ارتکاب جرم را بازتوليد می کند ، همچنان 
 «بنابراين استفاده از مجازات . برآمارو ارقام جرم و جنايت نيز افزوده می شود

نه تنها ، امنيت اجتماعی را پديد نمی آورد بلکه موجب گسترش روحيه  »اعدام 
 .خشونت در جامعه می شود و اثر تخريبی بررفتار کلی جامعه دارد

محکوم از اين راه متحمل می شود ، طاقت فرسا تر از آن است که او را از حق 
 .حيات محروم سازند

به طور کلی اين اصل اثبات نشده است که مجازات اعدام ، بيشتر از مجازات -3
 .حبس ابد ، اثربازدارنده دارد

 .شواهد آماری حاکی از اثربازدارکننده ارتکاب جرم به نحو موثری نيست -4
در بسياری از موارد جرايم مشمول مجازات اعدام ، مجرم در حين ارتکاب -5

جرم در شرايط خاص روانی و يا بحرانهای روانی قرار دارد به گونه ای که نمی 
 .تواند به نتايج عمل خويش بينديشد

اصوال ، آنانکه مخالف مجازات اعدام هستند ، دالئل موافقان آن را، برای گرفتن 
 . جان يک انسان و محروم کردن وی از حق حيات کافی نمی دانند

صرفنظراز دالئل موافقان و مخالفان اعدام ،از نظر علمی و جامعه شناختی شکی 
هيچکس از . در اين نيست که ارتکاب جرم، زمينه های خاص خودرا می طلبد

شرايط خاص محيطی اعم از محيط خانواده و يا . مادر ، جانی زاده نمی شود
معموال . جامعه است که زمينه ارتکاب جرم را برای فرد فراهم می سازد
فقر، بيسوادی . بزهکاری و آمار جرم در ميان اقشار فقير و محروم باالتر است 

، عدم امنيت روحی و روانی ، فقدان عدالت اجتماعی و اقتصادی ، عمده عللی 
 .هستند که فرد را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهند

لذا برای تقليل آمار جرم و جنايت ، می بايست به اصالح جامعه و ساختارهای 
بهترين . اقتصادی و اجتماعی آن پرداخت و ريشه های ارتکاب جرم را خشکانيد

رويکرد در مورد برخورد با مجرمان ، توجه به وجه اصالحی مجازات است و 
 . نه وجه تنبيهی آن 

 . نگذاريم دوباره اين حوادث تکرار شود
فرزاد کمانگر، علی حيدريان، فرهاد وکيلی، شيرين علم هولی و مهدی اسالميان 

علی فخری، عباس گراوند، رحمان  اعدام شدندو هم چنين ارسالن اسدی، محمد
زاده و سعيد ميکائيلی نيز به سياهه انبوه قربانيان مجازات  بيابانی، پرويز تقی

اعدام افزوده شده اند تا يک بار ديگر فقدان يک جنبش نيرومند اجتماعی بر عليه 
 .مجازات غيرانسانی اعدام به همه ما يادآوری شود

 .اسامی زندانيانی که با اهداف سياسی، محکوم به اعدام شده اند
 علی صارمی،  -١
 ايوب پرکار،  -٢
 احمد کريمی،  -٣
 ناصر عبدالحسينی،  -۴
 رضا خادمی،  -۵
 امير رضا عارفي  -۶
 عليرضا کرمی خير آبادی،  -٧
 خالد حردانی،  -٨
 عباس دلدار-٩

 
 کردستان 

 زينب جالليان  -١٢
 لطيفی   حبيب اهللا -١٣
 شيرکو معارفی  -١۴
 فرهاد وکيلی اعدام شد  -١۵
 فرزاد کمانگر اعدام شد  -١۶
 علی حيدريان اعدام شد  -١٧
 حسين خضری  -١٨
 رشيد آخکندی  -١٩
 محمد امين آگوشی  -٢٠
 احمد پوالد خانی  -٢١
 سيد سامی حسينی  -٢٢
 سيد جمال محمدی  -٢٣
 رستم ارکيا  -٢۴
 مصطفی سليمی  -٢۵
 انور رستمی  -٢۶
 تالعی  حسن  -٢٧
 ايرج محمدی  -٢٨
 محمد امين عبدالهی  -٢٩
 قادر محمد زاده  -٣٠
 شيرين علم هوی اعدام شد  -٣١
 عدنان حسن پور  -٣٢
 هيوا بوتيمار  -٣٣
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خرداد و عواقب آن حکومت خامنه ای را از درون و برون دچار آن  ٢٢کودتای 
چنان فرسايشی کرده که رهبری او حاال حتی در ميان اصول گرايان و نظاميان 

اين همه اعتراضات و مخالفتهای اصولگرايان عليه دولت . نيز زير سوال است
احمدی نژاد نشانه چيست؟ خامنه ای امروز نه رهبر که در حد سخنگوی افراطی 

اين که اخيرا بخشی از نيروهای . ترين جريانات نظامی ـ امنيتی تنزل کرده است
امنيتی مصباح يزدی را امام خوانده اند حکايت از آن دارد که موقعيت  -نظامی 

تهديد سران . خامنه ای حتی در ميان تکيه گاه اصلی او نيز زير سوال است
جنبش سبز به اعدام چيزی جز تسليم به موضع مصباح يزدی و دنباله روی از او 

بهترين کاری . و شاگردان او که مدتهاست همين شعارها را سر می دهند نيست
که خامنه ای در حق خود و اطرافيانش می تواند انجام دهد نه تهديد مخالفان به 

کاری که حداقلی از شجاعت . اعدام که تسليم به اراده مردم و طلب بخشش است
 .و صداقت می خواهد، چيزی که او از آن بی بهره است

 
 نگاه نيويورک تايمز به تازه ترين مواضع خامنه ای

 حمله دوباره رهبر ايران به مخالفان
 نازيال فتحی

 
 
 
 
 
 
 

 روزآنالين
چند روز مانده به سالگرد اعتراضات ضد دولتی که ايران را به لرزه درآورده 
. بود، آيـت اهللا علی خامنه ای حمالت خود به رهبران مخالف را از سر گرفت

متهم  1357وی روز جمعه آنها را به خيانت به ارزش های انقالب اسالمی سال 
 .کرد

آيت اهللا خامنه ای در بيست و يکمين سالگرد مرگ آيت اهللا روح اهللا خمينی 
بناينگذار انقالب و در ميان جمعيت بزرگی از هوادارانی که از سراسر کشور 

 .گرد هم آورده شده بودند، سخن می گفت
حمالت لفظی خامنه ای به مخالفان دولت، که البته از سوی او نام برده نشدند، از 
ادامه کشمکش بر سر اين موضوع حکايت داشت که چه کسی ميراث دار آيت اهللا 

خمنينی است؟ مهدی کروبی و مير حسين موسوی به عنوان دو رهبر اصلی 
  .مخالفان، اصرار دارند که آنها نيز برای آرمان های انقالب مبارزه می کنند

آيت اهللا خامنه ای اعالم کرد وفاداری، با جايگاه امروز يک فرد و نه گذشته وی 
کسی : "او در سخنانی که از تلويزيون ايران پخش می شد گفت. سنجيده می شود

نمي تواند خود را رهرو خمينی بداند اما با کسانيکه صريحا پرچم معارضه با 
 ".امام و اسالم را بلند می کنند هم جهت و همراه شود

خرداد، سالگرد انتخابات رياست جمهوری  22معترضان عهد کرده اند در روز 
که به گفته معترضان با تقلب برای نگهداشتن احمدی نژاد در قدرت همراه بوده، 

در جريان . به برپايی تظاهرات در تهران و ساير شهرهای بزرگ دست بزنند
وقايع پس از انتخابات، ده ها تظاهرکننده کشته شدند و صدها نفر نيز دستگير 

 .شدند
مسؤوالن هفته پيش اعالم کردند بيش از دو ميليون شبه نظامی بسيجی را از 

سراسر کشور برای شرکت در مراسم روز جمعه به تهران می آورند و اين افراد 
 .برای مقابله با هرگونه ناآرامی در پايتخت باقی خواهند ماند

آقای احمدی نژاد نيز در مراسم روز جمعه به رهبران مخالف تاخت و وعده داد 
با دستان قدرتمند مردم به کناری "  آنها به دليل انحراف از مسير آيت اهللا خمينی،

 ".زده خواهند شد
در مراسم يادبود آيت اهللا خمينی در روز جمعه، گروهی در ميان جمعيت در 

سخنرانی حسن خمينی نوه آيـت اهللا خمينی و روحانی که در گذشته جانب مخالفان 
به گزارش خبرگزاری فارس، آنها شعار . را گرفته بود، اختالل ايجاد کردند

 .سر داه بودند" مرگ بر موسوی"
از سوی ديگر، آقای کروبی در اطالعيه ای که روز جمعه در وب سايت سحام 

جمهوريت نظام جمهوری "نيوز قرار داده شد، اعالم کرد نگران است که 
 ".اسالمی فدای تقويت اسالميت آن شده است

 

  !نه تو خميني هستي نه ايران ايران ديروز
 علی کشتگر

 
 
 
 
 
 

 
 اخبار روز

علی خامنه ای در سالگرد درگذشت آيت اهللا خمينی، رهبران جنبش سبز را به 
 .اعدام تهديد کرد

برخی با هواپيمای امام و با همراهی امام از پاريس به ايران آمدند، «: او گفت
اما در زمان امام به خاطر خيانت اعدام شدند؛ بعضی از دورانی که امام در 

نجف بود با ايشان ارتباط داشتند و در ابتدای انقالب هم مورد توجه امام قرار 
گيری آنها موجب شد که امام آنان را طرد  گرفتند، اما بعد رفتار و موضع

 .»کرد
خرداد سالگرد خيانت  ٢٢در پاسخ به اين سخنان علی خامنه ای که در استانه 

بزرگ او به رای ملت و به قصد مرعوب کردن مردم ايراد شد؛ يادآوری چند 
 :نکته ضروری به نظرم رسيد

آيت اهللا خمينی بنيانگذاز جمهوری اسالمی بود و . خامنه ای خمينی نيست -١
مرجعيت آيت اهللا . همه جناح های نظام اتوريته و رهبری او را پذيرا بودند

خمينی در ميان روحانيون زير سوال نبود، در حالی که امروز خامنه ای حتی 
در ميان روحانيت هم مقبوليت ندارد و ناچار است به زور نيروهای نظامی 

 . امنيتی و يا با رشوه های مالی جايگاه خود را حفظ کند
در زمان آيت اهللا خمينی پايگاه توده ای نظام در حدی بود که فراخوان او  -٢

می توانست ميليون ها نفر را در سراسر کشور بسيج کند، در حالی که امروز 
برای گردآوری چند هزار نفر در مراسم رسمی حکومت همه امکانات نظام 

بسيج می شود تا عده ای از تهيدستان را بخاطر يک وعده شکم سير در کنار 
همين مراسم امسال سالگرد درگذشت آيت اهللا خمينی مثال . بسيجی ها بنشانند

هزاران . خوبی است برای خامنه ای و ايادی او که فالکت خود را نظاره کنند
اتوبوس در سراسر کشور برای آوردن داوطلب به مراسم سالگرد راه افتادند، 

همه امکانات رژيم بسيج شد و دست آخر هم حکومتی که می خواست با  
برگزاری تظاهرات ميليونی، جنبش سبز و سران آن را مرعوب کند نتوانست 

حاال همين را مقايسه کنيد با . هزار نفر را به دور خود جمع کند ۵٠حتی 
واکنش سريع مردم در جريان درگذشت آيت اهللا منتظری که با وجود همه 

ساعت  ٢۴موانع نظامی و امنيتی و مخاطراتی که وجود داشت ظرف کمتر از 
 .صدها هزار نفر برای ادای احترام به وی خود را به قم رساندند

جامعه ايران . مردم امروز ايران هم ديگر مردم دوره آيت اهللا خمينی نيستند -٣
به لحاظ سياسی و درک مردم از حقوق شهروندی چنان دگرگون شده که 

سال پيش با امروز تفاوت از زمين تا آسمان  ٢٠و يا  ٣٠ميشود گفت تفاوت
در آن زمان بخش بزرگی از مردم از جمهوری اسالمی و رهبر آن . است

حمايت می کردند، حاال اما اکثريت عظيم ملت از خامنه ای منزجرند و برای 
حق رای خويش جان بر کف به خيابانها می ريزند و اين همه جنايات ماموران 
. خامنه ای در زندان و بيرون زندان هم خللی در اراده آنها پديد نياورده است
البته در دوره خمينی هم اعدام مخالفان از جمله اعدام قطب زاده و خلع بنی 

قتل عام . صدر نه از موضع قدرت که از موضع ضعف صورت گرفت
زندانيان سياسی هم جنايتی بود که خمينی پس از نوشيدن جام زهر آتش بس و 

 . احساس ضعف به قصد ارعاب مخالفان به آن دست زد
اعدام های دوره خمينی هم البته مايه تقويت نظام و اعتبار او نشد بلکه نخستين 

شکافهای عميق در درون نظام حاکم که به اعتراض و برکناری آيت اهللا 
منتظری و ميدان دار شدن امثال خامنه ای انجاميد و نظام را در سراشيب انزوا 

 . و افول قرار داد از پيامد های همين اعدامها است
سال پيش دگرگون شده است چنان که  ٣٠جهان امروز نيز در مقايسه با  -۴

کار آدمکشان و خودکامگان و همه حکومتهايی که می خواهند به زور سرنيزه 
. و فساد و ارعاب بر ملت خود حکومت کنند روز به روز دشوارتر شده است

امروز جهانيان نسبت به آنچه در ساير نقاط جهان رخ می دهد آگاه تر و 
 . حساس تر شده اند
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نمودار عصر ايران نشان می دهد که تراز بازرگانی ايران و روسيه در هشت 
 .سال چگونه بوده است

در حالی که جهان در مورد رئيس جمهور جديد ايران به . بود ١٣٨۴تابستان
مردادماه خود را به برنده  ٢٩گمانه زنی مشغول بود خبرنگار روس، روز شنبه 

رساند تا اولين خبرنگار خارجی باشد که با محمود احمدی نژاد  جنجالی انتخابات 
 .به گفتگو می نشيند

آن جا احمدی نژاد چشم انداز خود را از روابط ايران و روسيه چنين توصيف 
خوشبختانه، اين همکارى . همکارى روسيه و ايران در حال گسترش است: "کرد

هم در روابط دو طرف، هم در مسائل منطقه اى و بين المللى بسيار مهم و تعيين 
ما از گسترش رابطه با روسيه استقبال مى کنيم و دنبال رابطه اى . کننده است

فکر مى کنيم منافع دو ملت بر پايه چنين . گسترده و پايدار با اين کشور هستيم
رابطه اى هست و توصيه ما به دوستانمان در روسيه اين هست که منافع دراز 

اگر کسانى که زياده . مدت دو طرف در رابطه اى پايدار و عميق تأمين مى شود
طلبی هايشان حد و حصرى ندارد، فاصله و رخنه اى ببينند، به هيچ حدى متوقف 

طبيعى است که ملتهاى . آنها همه چيز اين منطقه را مى خواهند ببرند. نمى شوند
رشيد، بزرگ و کهن از خودشان، حيثيتشان و ديدگاههايشان هم در منطقه، هم در 

 ".بين الملل دفاع خواهند کرد] سطح[
. سال از آن روز می گذرد ۵حاال حدود :"اميرهادی انواری در اين مورد نوشته 

اما ظاهرا روس ها قدر دست دوستانه ايران راکه به سمتشان دراز شده بود 
در هفته اخير، پس از آنکه احمدی نژاد در کرمان از رفتار روس ها . ندانستند

ابراز ناخرسندی کرد، مقامات کرملين واکنش های نه چندان دوستانه ای داشتند، 
گويی قدر يکی از بهترين شرکای تجاری آسيايی و همسايه جنوبی شان را نمی 

دانند، همسايه ای که در کنار روسيه در برابر سياست های آمريکا منافع مشترکی 
روسيه در ايران منافع کمی ندارد که از توپولوف های روسی که در کمتر .دارد

نقطه ای از دنيا آسمان ايران را تصاحب کرده اند شروع می شود، روسيه 
کشوريست که مهمترين همکاری های هسته ای را با ايران دارد، در پروژه های 

بزرگ عمرانی و انرژی هم سهم هايی دارد، از همه اينها گذشته، به ايران 
اينها همگی شايد به دولت مربوط شوند، اما   .خدمات زيادی هم صادر می کند

اين مبادالت به ضرر هر . بازرگانان ايرانی و روسی هم با هم مبادالتی دارند
 .کشوری باشد، به نفع روسيه تمام شده است

  
 نگاهی به مبادالت ايران و روسيه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سال گذشته، مبادالت با روسيه همواره به نفع  ٩آمار نشان می دهد الاقل در 
يادآور می شود که اين تراز، مربوط به صادرات و . روس ها سنگينی کرده است

واردات کاالست و بديهی است ارزش مبادالت انرژی و برخی کاالها و خدمات 
در اينجا مورد بحث قرار .. خاص نظير مباحث مربوط به انرژی هسته ای و

 .نگرفته است
  

١٣٨٠ 
درصد برای  ٩۴درصد است و باقی يعنی  ۶سهم ايران از تجارت دو طرفه تنها 

درصد از کل واردات به ايران را از آن  ۴٫٨روس ها توانسته اند . روس هاست
در اين سال روس ها تنها يک قلم کاال يعنی قطعات رآکتور هسته ای . خود کنند

ميليون دالر به ايران صادر کردند، ساير اقالم وارداتی شامل  ٣٫٩را به ارزش 
در مقابل ايران . بوده است… انواع محصوالت فلزی، کاغذ و کتاب و بروشور و
به روسيه صادر کرده … اقالمی پسته، انگور، گوجه، جوال و کيسه، چراغ و

در . از کل صادرات ايران را به خود اختصاص داده است ١٫۴روسيه . است
زمينه واردات، روسيه هشتمين کشور وارد کننده کاال و بيستمين کشور مقصد 

 .صادرات ايران است

وی افزود او به دليل افزايش نفوذ نظامی ها در ايران، نگران اسالميت نيز 
آقای کروبی با اشاره به ارعاب روحانيون مخالف توسط نيروهای طرفدار . هست

ما شاهد حضور چهره های اطالعاتی و نظامی در اطراف : "دولت، چنين نوشت
 ".خانه روحانيون بوده ايم و حوادثی نيز رخ داده است

وی گفت روز پنجشنبه ده ها نفر در نزديکی حرم امام به وی نزديک شده اند و 
 .پس از اهانت های اين عده، وی مجبور به ترک محل شده است

هر دو آقايان موسوی و کروبی از مشاوران نزديک آيت اهللا خمينی در اولين 
 .روزهای انقالب بودند

زندانی سياسی  81در همين حال، قوه قضائيه ايران در روز چهارشنبه از عفو 
عليرغم انتشار خبر عفو اين زندانيان، قضات . توسط آيت اهللا خامنه ای خبر داد

همچنان به صدور احکام طوالنی مدت زندان عليه منتقدان شناخته شده ادامه 
ميدهند و نام هيچ زندانی معروفی در ميان آزادشدگان روز چهارشنبه به چشم 

 .نمی خورد
جنبش بين المللی حقوق بشر ايران، مستقر در واشنگتن، با صدور اطالعيه ای 

ضمن استقبال از بخشودگی اين افراد، اعالم کرد اين اقدام نشان می دهد بازداشت 
ضمنًا اين جنبش  .شدگان از همان ابتدا به اشتباه تحت بازجويی قرار گرفته بودند

از برخی از بازداشت شدگان خبر داد که به موجب آن،   از دريافت گزارش هايی
 .برخی از اين افراد برای درخواست عفو تحت فشار قرار گرفته بودند

 ژوئن 4 -نيويورک تايمز :منبع 
 

 ابهام در سرنوشت نيروگاه بوشهر و سهم ايران از بحرخزر
 سود هفت ميليارد دالري روسيه از ايران

 حميد احدی
 
 

 
 

 روزآنالين
يک ماه بعد از آشکار شدن چرخش سياست خارجی مسکو و دست شستن آن 

کشور از همکاری با جمهوری اسالمی، با وجود سکوت حکومت و جلوگيری از 
افشای زيان هائی که از اين راه به اقتصاد کشور وارد آمده، انتشار آمار گمرک 

ايران نشان داد در سال های گذشته جمهوری اسالمی برای کسب رای موافق 
مسکو در مجادله اتمی خود با غرب ميلياردها دالر از سرمايه های کشور را 

اين در حاليست که سرنوشت نيروگاه بوشهر هنوز روشن .هزينه کرده است
 .نيست و سهم ايران در دريای خزرهم در هاله ای از ابهام قرار دارد

از ابتدای روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و در حالی که سياست پيشگان با 
سابقه اين دولت را از اعتماد چشم بسته به کرملين باز می داشتند، رييس دولت و 

شورای عالی امنيت ملی براساس سياست بی اعتمادی به اروپا، تخم مرغ های 
خود را در سبد چين و روسيه قرار داد و به همه تذکرها و دلسوزی ها بی اعتنا 

در اين فاصله بارها تحويل نيروگاه بوشهر به تاخير افتاد اما روسای دولتی . ماند
به توجيه گفته های دولتمردان روسی برآمدند، و حتی ميليون ها دالر ادوات 

 .از اين کشور خريداری کردند 300نظامی و از جمله موشک های اس 
در اولين ماه سال ميالدی و به دنبال سفر هيالری کلينتون به مسکو و اعالم 
مخالفت روسيه با غنی سازی اورانيوم ايران، احمدی نژاد با يک سخنرانی 

به فاصله چند ساعت روس ها به  احساساتی روس ها را تهديد کرد؛تهديدی که 
آن واکنش نشان دادند تا روشن شود آنها هيچ تهديد و تحريکی را بی پاسخ نمی 

پس از آن دولت احمدی نژاد کوشيد نشان دهد که اين مجموعه خطری .گذارند
برای ايران نخواهد داشت و زمينه عقب نشينی در سياست هسته ای و موافقت با 

تبادل اروانيوم را فراهم آورد و با دادن امتيازهای بزرگ به ترکيه و برزيل بيانيه 
ای را امضا کرد؛اما خانم کلينتون به فاصله يک روز از بيانيه تهران، نامه تحريم 

ايران را در دفتر شورای امنيت ثبت کرد و نشان داد سياست دولت احمدی نژاد 
 .شکست خورده است

اينک تازه ترين آمار تراز تجاری کشور که توسط کمرگ تهران منتشر شده 
نزديک نه ميليارد دالر از روسيه کاال وارد ايران  1380نشان می دهد از سال 

شده در حالی که ايران کمتر از يک و نيم ميليارد جنس به روسيه فرستاده که 
 .عمده آن کاال های اوليه معدنی بوده است

روسيه هرگز از معامله با ايران : اميرهادی انواری در تحليل اين آمار نوشته
هفت ميليارد دالر از راه صادرات کاال به ايران به جيب . متضرر نشده است

اين قدر سود تنها از طريق بازرگانان بخش خصوصی  آيا  روس ها رفته است، 
 کافی نيست؟



روسيه به بيش از يک ميليارد دالر می رسد، اما بايد توجه داشت که در اين سال 
دهم درصدی روسيه  ۴واردات از تمام کشورها افزايش داشته است و رشد تنها 
رتبه روسيه هم در بين . از کل واردات انجام شده نشان دهنده اين موضوع است

وارد کنندگان کاال به ايران تغيير چندانی نداشته و تنها دو پله بهبود يافته و دهمين 
رتبه روسيه در بين کشورهای مقصد صادرات ايران نيز دو پله .کشور شده است

کاهش سهم روسيه از صادرات . رسيده  سقوط داشته و از چهاردهم به دوازدهم
درصد نيز نشان ميدهد اگرچه از نظر ارزش  ١٫٧درصد به  ٢٫١ايران از 
ايران به روسيه رشد وجود داشته اما اين رشد ماحصل افزايش   صادرات

اما سهم روسيه از اين صادرات تقليل نيز . صادرات ايران به کل جهان بوده است
 .يافته است

اقالم وارداتی از روسيه همان است که بود، تنها يک قلم به واردات اصلی اضافه 
شده است و آن رتبه هفتم در واردات بنزين ايران به عنوان يکی از دارندگان 

البته در   .ذخائر انرژی از روسيه به عنوان ديگر صاحب انرژی در جهان است
اين سال، ايران هم به روسيه وسائل نقليه موتوری وارد کرده که در رده های 

 .اول کم سابقه بوده است
  

١٣٨۵ 
اگر در اين تراز به دنبال نقطه . سال کاهش واردات و رشد صادرات است

برای اولين بار در اين حدود . آبرومندی برای کشورمان هستيد، دقيقا همينجاست
بديهی است . درصد از مبادالت انجام شده می رسد ٣٠يک دهه، سهم ايران به 
درصد کاهش يافته  ٧٠درصد شود، سهم روسيه به  ٣٠که زمانی که سهم ايران 

سهم روسيه برای اولين بار از کل واردات ايران به پايين ترين سطح خود . است
درصد از کل صادرات  ٢٫٢درصد رسيده است و در مقابل روسيه  ١٫۶يعنی 

رتبه روسيه در بين کشورهای مقصد صادرات ايران . ايران را پذيرا شده است
 .سيزدهم است و رتبه اش در بين وارد کنندگان کاال به کشورمان پانزدهم است
وسائل نقليه موتوری در ليست صادرات ايران به روسيه نقش بيشتری بازی 

کردند، ضمن اينکه ميوه جات هنوز هم صاحب رتبه هستند و در مقابل روغن 
دانه آفتابگردان جای قطعات هواپيما و رآکتور هسته ای را در اقالم وارداتی از 

 .روسيه گرفته گرفته اند
  

١٣٨۶ 
را به خارط داريد، همان تراز در اين سال هم حفظ شده  ٨۵ترازآبرومندانه سال 

اگرچه واردات و صادرات هر دو افزايش داشتند، اما سهم ها تثبيت شده . است
دو . درصد به نفع روسيه مبادالت در حال انجام است ٧٠به  ٣٠همچنان . اند

دهم، سهم روسيه از صادرات ايران به تمام جهان افزايش يافته است و رتبه اش 
در جدول کشورهای مقصد صادرات کاالی ايران با دو پله صعود با مقام يازدهم 

دهم درصد افزايش ١در مقابل نيز واردات روسيه به ايران با . بهبود يافته است
بهبود نسبی داشته است، ضمن ) نسبت به کل واردات انجام شده به کشورمان(

اينکه روسيه نيز دو پله در جدول کشورهای وارد کننده کاال به ايران صعود 
 .کرده و در مقام سيزدهمين کشور وارد کننده کاال به ايران ايستاده است

در اقالم وارداتی از روسيه، خبری از اجزاء و قطعات رآکتور هسته و ای و 
در مقال، . هواپيما و هلی کوپتر نيست، اما همچنان فلزات نقش عمده ای دارند

 .ايران به روال سال های قبل، موتورهای وسائل نقليه به روسيه صادر می کند
  

١٣٨٧ 
سال جدايی واردات و صادرات است؛ از نظر ارزش صادرات به روسيه کاهش 

درصد  ٧سهم ايران نيز از تراز حدود . و واردات از آن کشور افزايش ميابد
 .کاهش ميابد و سهم روسيه به همين ميزان افزايش يافته است

رتبه روسيه در بين کشورهای مقصد صادرات ايران دو پله سقوط به سيزدهمين 
کشور می رسد و رتبه اش در بين کشورهای وارد کننده کاال به ايران با يک پله 

سهم روسيه از  .صعود به دوزادهمين کشور وارد کننده کاال به کشور می رسد
درصد است، که نسبت به سال قبل بهبود  ٢٫١کل واردات انجام شده به کشورمان 

در بين ساير (چشم گيری داشته و در مقابل سهم روسيه از صادرات ايران
اقالم صادراتی ايران به . درصد می رسد ١٫٩با کاهش به ) کشورهای جهان

اما اقالم وارداتی از روسيه تفاوت هايی داشته . روسيه تفاوت چندانی نکرده
است، اگرچه جای اقالمی چون قطعات رآکتور های هسته ای و هواپيما و هلی 

مييليون  ١٩٢اما واردات . هنوز هم در رده های بااليی خالی است… کوپتر و
 .کيلو ساير گندم سخت از روسيه نکته قابل تاملی ست

  

١٣٨١ 
ارزش واردات روسيه به ايران در اين سال کاهش داشته است، ايران سهم خود 

بر اين اساس سهم . را در تراز تجاری دو کشور دو درصدی افزايش داده است
 ٨و  ٩٢به ترتيب  ٨١روسيه و ايران از مبادالت تجاری انجام شده در سال 

بازهم اقالم و محصوالت کشاورزی نظير پسته، انگور، گوجه و . درصد است
در با سه پله صعود به  ٨صادرات ايران به روسيه هستند تا روسيه… فرش و

درصد ارزش کل  ١٫۵مقام هفدهمين کشور مقصد صادرات ايران برسد و 
در مقابل هم روس ها انواع . صادرات ايران به جهان را به خود اختصاص دهد

به ايران . …مشتقات فلزی، قطعات رآکتور هسته ای، هليکوپتر های بدون بار و
از کل واردات به ايران را به خود اختصاص داده  ٣٫۶روسيه . وارد کرده است

ميليون دالر به  ٧٣٧٫٩اختالف صادرات و واردات دو کشور در اين سال . است
 .نفع روسيه بوده است

 
١٣٨٢ 

 ٩٢صادرات و واردات هر دو افزايش داشتند، اما کماکان تراز تجاری دو کشور 
ميليون دالری  ٢٩۵روسيه با افزايش . درصد به نفع روسيه سنگينی می کند ٨به 

واردات خود به ايران، همچنان جايگاه خود را در تراز تجاری حفظ کرده، سهم 
دهم  ۴خود را هم در بين وارد کنندگان کاال به کشور مان بهبود بخشيده و با 

همچنين دو . درصد واردات به ايران را بر عهده گرفته است ۴درصد افزايش، 
پله در جدول وارد کنندگان کاال به ايران ارتقا يافته و به مقام هفتم دست يافته 

ميليون  ٨٨١تنها اختالف واردات و صادرات ايران و روسيه يعنی حدود . است
در اين سال ! ، از کل صادرات ايران به روسيه بيشتر است)به نفع روسيه(دالر

 ٩۴با اين حال، صادرات . ايران هم صادرات خود را به روسيه بيشتر کرده است
ميليون دالری ايران به روسيه، نتوانسته موجب بهبود رتبه در جدول شود، 

چراکه روسيه اينبار با يک پله سقوط، هجدهمين کشور مقصد صادرات ايران 
درصد صادرات ايران به روسيه بوده و تفاوتی  ١٫۵بوده است، اما هنوز هم 

در اين سال هم پسته و ميوه جات، کف های . نسبت به سال قبل نداشته است
. ورزشی، توتون و تنباکو و کيوی، اصلی ترين صادرات ايران به روسيه هستند
در مقابل مواد فلزی، چوب و قطعات هواپيما و هلی کوپتر اصلی ترين واردات 

 .ما از روسيه بوده است
  

١٣٨٣ 
اگرچه سه سال قبل مورد بررسی سال های اقبال روس ها و تثبيت اين اقبال 

، ظاهرا ايران به دنبال سهم گمشده خود در تراز نابرابر ١٣٨٣بوده، اما در سال 
درصد  ١۴درصد به  ٨چراکه در اين سال، نا گهان سهم ايران از . بر آمده است

اين اتفاق مثبتی . درصد رسيده است ٨۶درصد به  ٩٢رسيده و سهم روسيه از 
همزمان با کاهش چشم گير واردات از روسيه، نا گهان صادرات ما به اين ! است

، تقريبا با کاهش ٨٣واردات از روسيه در سال . کشور نيز افزايش يافته است
سهم روسيه . دالر می رسد ٨۵۶باز می گردد و به رقم  ٨١شديد، به جايگاه سال 

 ۴نيز از واردات ايران کاهش چشم گيری داشته است، در حالی که سال گذشته 
درصد  ١٫۵درصد واردات ايران از روسيه بوده است، در اين سال با بيش از 

جايگاه روسيه نيز تنذل قابل توجهی داشته و به . درصد می رسد ٢٫۴کاهش، به 
اقالم صادراتی و وارداتی چون گذشته هستند و   .رتبه چهاردهم سقوط کرده است

 .تغيير چندانی نداشتند
در مقابل اين سقوط ها، جايگاه روسيه در بين کشورهای مقصد صادرات 

دهم  ۶کاالهای ايرانی با چهار پله صعود به رتبه چهاردهم رسيده، بيش از 
درصد از کل  ٢٫١درصد، سهم روسيه در صادرات ايران بهبود يافته و به رقم 

صادرات ايران رسيده است و در کل، همه چيز به نفع ايران تغيير را آغاز کرده 
 !است

  
١٣٨۴ 

ياد آور شويم که زمانی که می گوييم تراز تجاری به نفع ايران تغيير کرده است، 
به معنی اين است که وضعيت اندکی بهبود يافته، و اال در تمامی سال های مورد 

حال با اين توضيح . بررسی اين متن، هميشه تراز کلی به نفع روسيه بوده است
ميرويم، سالی که نيمی از آن در اختيار يک دولت و  ١٣٨۴سراغ سال   کوتاه به

با اين حال، اين موضوع نتوانسته موجب . نيمی ديگر در اختيار دولتی ديگر بود
در اين سال، . توقف روند رو به بهبود روابط تجاری ايران و روسيه شود

سهم ايران از مبادالت دو کشور با . همچنان تراز به نفع ايران در حال بهبود است
. درصد می رسد ٨۵و سهم روسيه با يک پله سقوط به  ١۵يک درصد افزايش به 

صادرات همچنان رشد آرام خود را دنبال می کند، اما واردات همانطور که 
 در اين سال مجددا واردات از . سقوط ناگهانی داشت، رشد ناگهانی هم داشته است
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چشم می آيد اول سرنوشت نيروگاه بوشهر است و ديگری داستان بحرخزر که 
سهم ايران از آن عمال به چيزی نزديک به دوازده در صد رسيده و هيچ احتمالی 

 .وجود ندارد که جمهوری اسالمی بتواند بيشتر از اين به دست آورد
به گفته يک کارشناس اقتصادی در اين معامله تنها پيش پرداخت موشک های 
خريداری شده توس صادق محصولی از بين رفت و در ضمن با بيرون راندن 

خلبان های روسی و زمين گير شدن توپلوف ها، مردمی که می توانستند از بين 
بروند نجات يافتند اما سئوال اين است که با آغاز تحريم های بين المللی دولت 

 .احمدی نژاد چه می کند
در همين حال سفير ايران در مسکو با تاکيد بر اين که روابط چنان دلگرم کننده 

نيست در مصاحبه ای در پاسخ به اين سئوال که وضعيت همکاري هاي اقتصادي 
گفت ما االن در حوزه هاي نفت و گاز،  دو کشور را چگونه ارزيابي مي کنيد؟

  .حمل و نقل و ارتباطات روابط خيلي خوبي با روسيه داريم
وی به دنبال اين سخنان افزود در برقي کردن خطوط ريلي االن يک پروژه را 

سه پروژه ديگر را هم ما پيشنهاد داريم، در  .روس ها در ايران اجرا مي کنند
سفري هم که اخيرا به تهران داشتم، به من گفته شد که اين را به مقامات روسي 

در حوزه سرمايه گذاري شرکت هاي . پروژه هاي بزرگ راه آهني است .بگويم
روسي خيلي عالقمند هستند در منطقه آزاد انرژي ايران در عسلويه سرمايه 

در هر صورت همکاري هاي اقتصادي با يک روال مناسبي . گذاري داشته باشند
در دست انجام است، به خصوص در حوزه انرژي و حمل و نقل که خود اين 

اميدوار کننده است و افق روشني را براي توسعه و تعميق روابط ميان دو کشور 
 .ايجاد مي کند

 .وی نگفت که پروژه های قبلی چه شده است
 
 

١٣٨٨ 
در اين سال . تراز تجاری ايران و روسيه از آن تراز های عجيب و غريب است

به نفع روسيه تراز  ٧٧به  ٢٣. بوده ١٣٨٧هم وضعيت همان است که در سال 
همه چيز در اين سال تثبيت شده است، اگرچه ارزش واردات و . تنظيم شده است

به . صادرات به طرز چشم گيری تغيير يافته اند، اما سهم ها همان است که بود
ميليون دالر رسيده  ٨٨۴بيان ديگر، با اينکه واردا از روسيه از يک ميليارد به 

درصد است، اين يعنی با   ٢٫١اما همچنان سهم روسيه از کل واردات به ايران 
کاهش کل واردات از جهان، واردات از روسيه نيز کاهشی به تبع کاهش واردات 

البته رتبه روسيه در بين کشورهای وارد کننده کاال به کشورمان . کل يافته است
در مقابل وضعيتی مشابه نيز . دو پله سقوط کرده و به رتبه چهاردهم رسيده است

 ٣٣٢به  ٣۴٩اگرچه صادرات به روسيه از . برای صادراتمان وجود دارد
درصد  ١٫٩ميليون دالر رسيده است، اما همچنان سهم روسيه از صادرات ايران 

رتبه روسيه اما در بين کشورهای مقصد صادرات ايران با چهار پله سقوط . است
 .به هفدهمين کشور رسيده است

اجزاء و قطعات رآکتورهای هسته ای دوباره به سر ليست اقالم وارداتی ايران از 
روسيه اضافه شدند و عالوه بر آن، با اقالم جديدی مثل طالی خام و دستگاه های 

به جای آنها، موتورهای وسايل نقليه از سر ليست اقالم . رادار روبرو هستيم
جای آنها را … صادراتی ايران به روسيه حذف شدند و مربا و خيارشور و

 .گرفته اند
را  ٨٩منتشر نشده است، اما تاکنون، اقالم صادراتی در سال  ٨٩هنوز آمار سال 

همان ها که قبال بوده اند تشکيل ميدهند، ميوه جات و مشتقات آنها و کلم قرمز 
به طور کلی محصوالت کشاورزی و در مقابل اجزاء و قطعات رآکتور … و

به جهت . هسته ای، فلزات، چوب و کاغذ اقالم وارداتی ايران از روسيه هستند
 .هنوز به اتمام نرسيده است ٨٩اينکه سال 

  
 سياست خارجی

درباره   روز پنجشنبه حميد صفری در مقاله ای که سايت الف آن را منتشر کرد
اند و  هاي خود را از دست داده روسها ظرفيت: رابطه ايران و روسيه نوشت

تالش آنان براي بازگشت تنها باعث فرو رفتن بيشتر آنان در درون سيستم غرب 
هاي جايگزين پس از فروپاشي بود و  شده است، دليل اين امر فقدان نظريه و رويه

امروز روسها هيچ نيستند بجز يك آشور در درون ساختار نظام جهاني تعريف 
شود  با نگاهي بر اوضاع امروزي روسيه آشكار مي.شده از سوي غرب و آمريكا

تر و و اثرگذارتري از دولت فعلي روسيه  آه روسهاي دوره تزاري نقش فعال
داشته و حضور آنان در تحوالت جهاني در دوره شكل گيري چارچوبهاي 

 .نظامات فعلي سياسي در جهان به مراتب بيشتر از روسيه فعلي بود
پس از . گيريهاي اخير آنان روشنتر شد عالئم آشكار وادادگي روسها در موضع
هاي ملي ايران و آسب ميلياردها دالر از  سالها فريبكاري و ارتزاق از سرمايه

آموزي آه از روابط و سياستهاي   ثروت ايرانيان، همانند سوابق تلخ و عبرت
امروز هم نقش   استعماري روسها عليه ملت ايران در تاريخ ثبت شده است

 .تاريخي آنان در تضعيف و ضربه زدن به منافع ايران آشكارتر شده است
نويسنده اين مقاله که به دفعات از نوشته های اصالح طلبان و کارشناسان سياسی 
در پنج سال گذشته تندترست در مقام دفاع از دولت احمدی نژاد هيچ اشاره ای به 

ها هنوز روسها در  با گذشت قرن:روند پنج سال گذشته نمی کند، اما می نويسد
پطر براي اسالف خود نوشته . حال اجراي وصيتنامه پطر درباره ايران هستند

ها را تا سر حد مرگ تضعيف آنيد اما نگذاريد بميرند چرا آه  است ايراني
او  .مصلحت نيست پيش از مرگ حتمي دولت عثماني ايران را يكباره بيجان آرد

رگ حساس ايران را قفقاز مي دانست و معتقد بود همين آه نوك نيشتر استيالي 
روسيه به آن رگ برسد فورا خون ضعف از دل ايران بيرون خواهد رفت و 

 .چنان ناتوان خواهد شد آه هيچ پزشك حاذقي نتواند آن را بهبود بخشد
هاي روس در طول دو قرن گذشته همواره از اين نگاه تبعيت آرد و  سياست

 .آنند امروز هم آنها با گستاخي تمام همان مسير را طي مي
نوشته حميد صفری در سايت محافظه کاران درست نقطه مقابل گفته های مهدی 
. صفری سفير سابق جمهوری اسالمی در مسکو و مسوول پرونده بحرخزر است
وی که تا يک ماه پيش قرار بود سفير ايران در لندن شود اما سرانجام قرار شد 
نماينده جمهوری اسالمی در توکيو باشد، دو روز پيش پرونده شکست خورده 

او تا دو ماه قبل هم در تهران .بحرخزر را رها کرد و به کشور آفتاب تابان رفت
به شدت از گسترش روابط ايران و روسيه دفاع می کرد و خود را طراح نقشه 

دوری از اروپا و نزديکی به مسکو می خواند، از جمله در يک مصاحبه با مجله 
پنجره سعی کرد از گفتگوهای خامنه ای ـ پوتين که سه سال پيش اتفاق افتاد پيامی 

شبيه به نامه آيت اهللا خمينی به گورباچف، آخرين رهبر اتحاد جماهير شوروی 
 آنچه در سياست های تازه و موفقيت آمريکا در به انزوا کشاندن تهران به  .بسازد
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 پليس كلن داريوش شكوف را پيدا كرد 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :دويچه وله

ماه مه در شهر کلن          ٢۴داريوش شکوف، فيلمساز ايرانی که از روز              
. ژوئن در همين شهر توسط پليس پيدا شد          ۶ناپديد شده بود، روز يکشنبه       

دقيقه روز يکشنبه با خانمی که مفقود           ١۴:٣٠اداره پليس کلن در ساعت       
شدن شکوف را به آگاهی آنها رسانده بود، تماس گرفته و اعالم کرده که                 

 .شکوف نزد آنهاست
نگرانی شديد دوستان و همکاران او و            خبری از داريوش شکوف،         بی 

ای از خودکشی، برخی از         پاره.  های مختلفی را در پی داشت          زنی  گمانه
کسانی نيز  .  گفتند  شدن او و گروهی ديگر از ربوده شدن وی می                   کشته

تلفن .  کردند  فرض افسردگی، انزوا و غيبت خودخواسته او را طرح می             
های   روز غيبت، همواره روشن بود و پيام            ١٣ همراه شکوف در طول     

 . کرد متوالی را ضبط می
جزييات پيدا شدن شکوف و چگونگی احوال او در دو هفته گذشته                             

 . روشن نيست هنوز



 -.اين بار -پس می زنم -بی اختيار –نان خامه ای را 
 و در هر خانه ای

 در اتاق های در بسته
 با پرده ها ی کشيده

 مردی سيگار
 .پشت سيگار می کشد

 و بچه ای ازپشت دريچه کوچک اتاق
 به انتظار پدر می نشيند

 و در پس پشت اين انتظار
 .جوان می شود 

 -که از صدای مردان خالی بود -و کوچه ها
 .به بچه های ديروز سالم می کنند

 جوان ها لباس نو پوشيده اند
 .و ماشين ها دوباره بوق می زنند

... 
   

 -دوباره -و مرغان
 به سمت شاخه های اکاليپتوس

 .پر می کشند
 و من فکر می کنم
 سفری کوتاه است
 از کناره ی رود
 .تا معبد سومری

 زاير پريشان در وادی هذيان
 ناصر اطمينان 
 

 سفری کوتاه است
 از کناره ی رود

 فرو رفته درمه دود،
 تا معبد سومری
 .گم در دود عود
 بر هر شاخه ای،

 مرغی
 و هر مرغی،
 نوای رخوت،

 که آغوش گشوده است
 .به وسعت نگاه عابران

 -آغشته به عنبر وعبير –روسپيان شادی 
 بازو فراخ گشوده

 و نوای موزون تخدير،
 .پيچيده است در گوش هر زايری

 -خسته -روسپی پير
 به تن، -به رنگ کبود با لکه های سرخ  -با پيراهنی 
 .لبخند ميزند

 .لبخندی که نيشی است بر دلم
 اين است تقاص تن سپردن «-

 »به شادی هر زايری
 :کسی گفت اين را

 اما من او را«
 ».هم چنان دوست می دارم

 و دندان های مصدق
 يکی
 يکی
 يکی

 می ريزد
 و مردم

 در نيمه ی خرداد
 سياه پوش می شوند

 و کسی که بر لبه ی تخت نشسته است
 صدايش می لرزد

 بوق می زنند -بی دليل -و ماشين ها
 .بر روی ماشين ها می رقصند -بی دليل -و برف پاک کن ها

  -که نان خامه ای را دوست می دارم -و من
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 از کتاِب وحشی  چاپ شهروند 

 حسين شرنگ

 به احسان و غزل طاهری 
 

 

 ته و توِی جنگل  آنجا که 

 می افتد پرده 

 بر وحشی ترين خواِب وحش 

 آنجا که عنکبوت هاِی نامرئی 

 تاريکی می تنند و خاموشی 

 پشِت پرده 

 درخت هاِی درهِم ناشناسی 

 پيچيده بر هم انگار يک درخت 

 ـ در بن بسِت رويش 

 در آسمان چنگ می اندازند 

 آب می چينند از ابرها 

 از آذرخش نور می دزدند 

 

 می ليسند هوا را 

 زمزمه می کنند سايه ای کهن را 

 که ريشه به ريشه رسيده به ريشه هايشان 

 ورِد نخستين درخت را 

 زمزمه می کنند 

 

 وقتی که وحش 

 به کشِف تن ـ چهره هايش 

 تازه بيدار می شد از عناصر 

 هستی هنوز 

 چند اسم مرموز بود 

 در حافظه ی سايه 

 زيردسِت طبيعت 
 

 

 َپرچينِ  واژه ها 
 شهال بهاردوست

 
 کنارِ  پرچينِ  اين سرود، فاصله باز خط 

 خط هشدار  به دستها، به پيچکها 
 دورِ  تنم حرف سايه می شود 

 .با خروسخوانِ  همسايه به خواب می رود
 

 کشان کشان در امتداِد کشاله هایِ  اين شب دراز 
 چشم نشانده بر پيکرِ  عريانِ  دام
 عجب ولوله ايست در اين ديار

 در سرگيجه ی باِد هرزه
 دستها دنبالِ  نبضِ  ستاره 

 روی دگمه های پيراهنِ  من چرخ می زنند
 بيچاره گمانم هی ی ی از خواب می َپَرد
 !وقتی که خدا هم کنارِ  من خمار می شود

 
 حاال کليدِ  نتها زيرِ  دست من

 ساز را من کوک، شمع را من فوت 
 لکاته هايت را هم من گور می کنم

 تو را رویِ  بلور شب به اعتراف کشانده
 !در کشمش با خميازه ات، دورِ  تنهايی ات، خط کشيده ام

 روی خطوطِ  عريانِ  من، خيسِ  عرق 
 !از ميانِ  ترکهایِ  ديوار به فرداهای شيرين دست برده ای

 
 له له نزن، نمی زنم، ما ُبرده ايم

 زيرِ  چراغِ  من، در گوشِ  هم، آواز خوانده ايم
 !را نوشته ايم... کنارِ  پرچينِ  واژه ها قّصه ی آفتاب ُو 

 
 حاال چرخ دورِ  پيله ی خوشرنِگ من

 داغِ  داغ
 سرخ، کبود رنِگ پوستهايمان
 نقره های شب، چشمهايمان

 مدام کشيده بالِ  خيال، حرفهايمان
 عزيزم، 

 با من کنارِ  رودخانه که می دوی
 آهسته، مواظب باش 

 آسان شکسته، بی انتها عريان می شوم
 دلم که بگيرد، پشت ابرها گم

 !با پکی ديگر، تو را هم دود می کنم
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کنيد  حال فکر می. ايد ی اعراب هم صحبت کرده البته شما در جای ديگری از آغاز سلطه
که  اين وضعيت حاکم بر روح و روان مردم ايران معلول يک عامل بيرونی است يا اين

 شده در اين مردم است؟  برخاسته از فرهنگ نهادينه
يعنی در درون آدمی بايد چيزی باشد که علت بيرونی آن را . قطعًا يک علت ندارد

شود که درونيات افراد زير  های منطقی اجتماعی باعث می فقدان آزادی. برانگيزد
آيند  دهد اين درونيات بيرون می جايی که انفجار رخ می. فشارهای تاريخی پنهان باقی بماند

شکلی که به آن فوران . تواند به آن شکل بدهد آيند، عامل بيرونی می و وقتی بيرون می
 . شود، طبعًا بايد از جنس خودش باشد درونی داده می

تواند طوری باشد که آن را حدودًا  عامل بيرونی می. بنابراين هم بيرونی است و هم درونی
ديگر را  در ريخت ديگری آرايش بدهد، ولی وقتی اين دو در موقعيت پنهان گذشته، يک

آيد که   وجود می صورت سنخيتی بين بيرون و درون به کنند، در آن کامًال جذب می
توانيم بگوييم فقط عامل بيرونی بوده و درونی آن وجود نداشته است و يا عامل فقط  نمی

 .اين دو از يک جنس هستند. درونی بوده است
ی شهری،  های جامعه در جستار ديگر اين کتاب به مناسبات هرمی اقتدارگرا در حوزه

ايد که بيشتر شکل بدوی و سنتی دارند و معتقديد  روستايی و دينی در ايران اشاره کرده
ها از لحاظ ذهنی، نه فقط  همين توده«: گوييد ولی می. که اين مناسبات بايد تغيير کند

ی جبری آن کليت نيز  تعارضی با کليت ريخت ذهنی حاکم ندارند، بلکه حافظ و نگهدارنده
 .»هستند

برای اين که . بله؛ اين همان سنخيت بين علت و معلولی است که به آن اشاره کردم
. ی فرهنگ انجام بگيرد های هرمی افقی بشوند، بايد کار و زحمت زيادی در حوزه سنت

صورت آرام، بطیء و عميق و توضيح  آن هم نه به صورت ناگهانی و فرمايشی، بلکه به
ای که قرار  آن که شما هرکدام در فرديت خودتان، يک شخص هستيد و هرکسی در نقطه

 .دارد، يک ارزش است
ای پای کار و توليد لنگ  وقتی در جامعه. گويم کار و توليد است چه می البته شرط اصلی آن

کنند و در نتيجه بيشتر جذب عام  زند، آن وقت افراد کاراکتر خودشان را پيدا نمی می
شوند که پرسشی در بابت منش فردی آنان ندارند و  هايی می جذب گروه. شوند می
 .ای از جمع باشند ها ذره خواهند آن می

معضلی است . ی مردم ما است کار بسيار دشواری است و اين در حقيقت سرنوشت آينده
زيرا اگر حل نشود، بازهم صورت واقعه ممکن . طريقی بايد حل شود  چه  دانم به که نمی

  .است عوض بشود، ولی باطن آن همين باقی خواهد ماند
 
بر اين اساس نقش خطيری متوجه نخبگان و . کنيد سازی صحبت می شما از فرهنگ 

 .روشنفکران است
شان سررفته  برای اين که برخی از روشنفکران ممکن است حوصله. بله خيلی خطير است

اما اين ناگهان اتفاق افتادن، مطمئنًا مثمر نخواهد . باشد و بخواهند ناگهان اين اتفاق بيفتد
اين امری است که در طول تاريخ بسيار طوالنی ما مردم پديد آمده و زمان . بود

 .طلبد اش می ای برای حل طوالنی
تدريج، آرام و با  جامعه بايد به. ی من نيست چيز، در انديشه اين ناگهانی تغيير کردن همه

درايت و خردمندی به اين سمت برود تا بتواند برای خودش جزء متشخصی در اين عالم 
  .باشد
ما «: پرسيد و می »اند ی خوديابی گام نگذارده ايرانيان هنوز به مرحله«: گوييد می

  واقعًا ما کيستيم؟ »کيستيم؟
تا افراد مجال پيدا نکنند که در ارتباط متقابل با . ی همان پرسش اول شماست ادامه

ی خودشان و با دنيا و خودشان با دانش، با هنر  ی خودشان، با خانواده خودشان، با جامعه
 .کنيم و با صنعت قرار نگيرند، طبعًا به اين خوديابی دسترسی پيدا نمی

دهد که افراد به خوديابی دست پيدا کنند و عالوه  ی فرهنگی از باال، اجازه نمی يعنی ديکته
 .شود که آن واکنش هم از جنس خودش است بر آن باعث واکنشی می

تواند به اين  آن تعادل می. ی تعادل هستم من برای امور فرهنگی و ذهنی هميشه در انديشه
العملی هم که پديد  اما اگر بخواهيد از باال امری را اعمال کنيد، عکس. خوديابی کمک کند

 .خواهد آمد، ضد آن است و اين هردو از يک جنس هستند
های متعادل و  کنيم، در اندازه بنابراين وقتی از آزادی بيان و آزادی رفتار صحبت می

رفتار خردمندانه، رفتار واکنشی . که رفتارها واکنشی باشند عقالنی آن نظر داريم و نه اين
دهند مردم خودشان را  ی آنانی است که مجال نمی برعهده  مسئوليت رفتار واکنشی. نيست

کالسی، معلم و استاد  ی خود، در ارتباط با هم ی ديگران، در ارتباط با همسايه در انديشه
 .خود بازبيابد

ام  گمان به. شود ام باشم که چاپ نمی آزادی بيان فقط اين نيست که من معترض به کتاب
کند، مادامی که آزاد نباشد خود را بيان کند و ديگری آزاد نباشد که  انسان خود را پيدا نمی

زمان . يافتنی باشد ی ما امری نيست که فوری دست از بيان او انتقاد کند؛ و اين در جامعه
  .برد، اما الزامی است می

 داود خدابخش: گر مصاحبه
 مصطفی ملکان: تحريريه

 : آبادی محمود دولت
 دگرگوني فرهنگي را بايد در تعادل جست

  
 
 
 
 
 
 

هم نگاهی به " نون نوشتن"آبادی در کتاب جديد خود  نويس ايرانی محمود دولت رمان
ی پرنشيب و فراز شخصی و هنری خود افکنده و هم به فرهنگ و منش مردم  گذشته

 .ی ترديد و انتقاد نگريسته است سرزمين خود به ديده
  

ام نخست بپرسم به دعوت  مايل. گرديد آبادی، از سفر نروژ برمی آقای دولت: وله دويچه
  چه نهادی به اين کشور سفر کرده بوديد؟

" هامر لی لی"المللی در شهر کوچک و زيبای  هر ساله فستيوالی بين :آبادی محمود دولت
امسال از ايران من را به . ی دنيا ميهمان دارد شود و از همه نزديک اسلو برگزار می

 .عنوان ميهمان ويژه و سخنران فستيوال دعوت کرده بودند
که با مردمی بسيار مهربان و گرم و  برای اين. ی خوبی بود توانم بگويم که بسيار تجربه می

از برگزارکنندگان فستيوال هم بايد به نيکی ياد کنم؛ آقای . کشوری بسيار زيبا روبرو شدم
ی که حتمًا بايد برای  نکته. وطنان ما جوانی به نام مزدک ِاندره، خانم ماری و يکی از هم

هامر با اتومبيل خودشان به   لی نفر از شهروندان لی١۶٠شما جالب باشد اين است که 
 .به نظر من، درس بزرگی از همکاری کلکتيو بود. دادند فستيوال خدمات رايگان می

اين رمان سال گذشته به زبان . جا مطرح بوده است شما هم در آن" کلنل"شک رمان  بی
  آيا اميد به چاپ و انتشار آن در ايران هنوز هست؟. آلمانی منتشر شد

و آثاری که به زبان  »سلوک«ی  البته در نروژ من را بيشتر از طريق ترجمه. بينم بعيد نمی
در ايران منتشر " کلنل"که کتاب  اما اين. شناختند ها منتشر شده، می آلمانی و ديگر زبان
ممکن است با قدری اصالحاتی که بازهم بايد در آن صورت داد، . بينم بشود را بعيد نمی
ی اثر لطمه بزند، طبعًا بازهم صبر  البته اگر اين اصالحات به جوهره. انتشار پيدا کند
 .خواهم کرد

قطعه يا ُجستار تشکيل شده  ۶٠را منتشر کرديد که از " نوِن نوشتن"ولی درعوض  
ايد و هم   تان را بازتاب داده های زندگی شخصی و هنری در اين اثر هم دشواری. است

يابيم که به مسائل و مشکالت روحی و فرهنگی مردم ايران پرداخته  جستارهايی را می
منظورتان از گزينش . ايد جمع زده" نوِن نوشتن"ها را زير عنوان  ی اين ولی همه. است

 اين عنوان برای کتاب چه بوده است؟
نويسم که اسمی ندارند و بعد اسم  من غالبًا آثاری را می. ام آمد اين عنوان ناگهانی به ذهن

، يعنی "نوِن نوشتن"از جمله همين اثر که فکر کردم که چه اسمی بهتر از . کنند پيدا می
ی نوشتن؛ و تلميحی است به جهت اين که دانسته شود شروع نوشتن چنين است  آغاز واژه

آن برسيم، ببين چه  »واو«حال اگر بخواهيم به . برد که انسان را تا قعر زندگی پيش می
  !افتد؟ اتفاقی می

. ايد های نوشتن و از نوشتن زندگی کردن را شرح داده در اين اثر شما بسياری دشواری
شما . توان يافت جا می گيرد، ولی بخشی را در آن ها را در برنمی ی دشواری طبعًا همه

خوبی آشنا هستيد  قطعًا از جمله کسانی هستيد که با روح و روان مردم سرزمين ايران به
يعنی من برای اولين بار (ايد  شکوه گشوده  تان زبان به و برای اولين بار، در اين کتاب

مردم ايران دچار «: از جمله اين که معتقديد). شايد جای ديگری هم بوده باشد. بينم می
کنند و به هيچ ارزش  ای راه زوال اخالقی را طی می گونه اند و به يک پريشانی روحی شده

منظورتان . »اند مردم ايران دچار يک مسخ شده«که  و اين »بند نيستند و هنجاری پای
 چيست؟

سال پيش نوشته شده  ٢٠منظور روشن است و جالب اين است که ممکن است اين قطعه 
يا من که زندگی –کند  ای زندگی می يعنی وقتی کسی خود در جامعه. ام من ديده. باشد
هايی  در همين ارتباطات محدود اجتماعی و نگاه کردن به آدم. رسد به انسان می− ام کرده

  .رسد اش به انسان می اش و درک شوند، حس که چی بودند و دارند به چه تبديل می
نحوی گرفته  هرحال اين اشراق هست که در فرهنگ ما جای فلسفه و حکمت را هم به به

توانيد از  روشنی می رسد و شما آن را به اشراق يعنی حس ُگنگی که به شما می. است
ی خودمان حس کردم و  چه را به نقل از کتاب گفتيد، من در جامعه آن. طريق تفکر دريابيد

ی شأن مردم ايران نبود و ما هم سزاوار  متأسفانه بايد بگويم اين فرود اخالقی اصًال شايسته
  .آن نبوديم

کشند  کنيم که فرومايگان را برمی در طول تاريخ ايران مشاهده می«: کنيد در جايی ذکر می
  .»افکنند زير می و نخبگان را به

اند وقتی  نوشته. صورت يک تئوری درآمد ی سلوکيان به ی سلطه اين ماجرا از دوره
من اين کشور را تصرف کردم، ولی «: اسکندر ايران را فتح کرد، به معلم خود نوشت

جاها را : معلم او از يونان يا هرکجا که بود، پيغام داد که. »توانم اداره کنم مردم را نمی
يعنی خردمندان را در جای نابخردان قرار بده و نابخردان را در جای . عوض کن
مندان را در جای ناداران و بالعکس؛ و اين از دوهزار و اندی سال پيش  دولت. خردمندان

 . در کشور ما به صورت يک تئوری عمل کرده است
ها حتمًا  جايی آورد و اين جابه جايی می ريختگی اجتماعی، لزومًا با خود جابه هم متأسفانه به

 .جا نيستند البته به
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های قرآنی و   افزون بر داستانهای شاهنامه و خمسه نظامی، وقايع کربال و قصه
های  اما در سرزمين. دادند های عاميانه را نيز دستمايه کار خود قرار می  حکايت

مايه هنرمندان،  های يونان و روم باستان از ديرباز دست اروپايی اسطوره
منظور آفرينش اثری هنری  سرايان و موسيقيدانان اروپايی به  شاعران، داستان 

های گوناگون از سوی  خلق اين آثار هنری پيوسته و در دوره. بوده است
های مختلف، تا امروز ادامه داشته  های متفاوت و برداشت  هنرمندانی با سبک

 .است
 

 ای دگرديسی يک پيکر اسطوره
دافنه، . آپولون و دافنه است  های مشهور يونان باستان، افسانه يکی از اسطوره

ای  ها و دوشيزه ای يونان، دختر ِپنئيوس خدای رودخانه يکی از پريان اسطوره
او از مالزماِن وفادار آرتميس، دختر زئوس و خواهر . زيبا و شکارگر است

آپولون پس از آنکه اروس، خدای عشق . دوقلوی آپولون و الهه شکارگری است
را با آن تن ظريف و آن ساز و برگ نازک، در قياس با تير اژدهاکش و کمان 

تير طاليی اروس  ُپرهيبت و هنر تيراندازی خود، تمسخر و تحقير کرد، هدف 
اروس اما همزمان تيری از جنس سرب نيز به . دافنه شد  قرار گرفت و دلباخته

قلب دافنه نشاند تا او را برای هميشه از هر چه عشق و عاشقی است عاری کند و  
 .همه خواستاران و عاشقان خود زند  سينه از آن پس دست رد به 

معشوِق خود، او را تعقيب  شود و همه جا برای رسيدن به  آپولون عاشق دافنه می 
دافنه اما از دلدادگی گريزان است؛ او نه دل در گرو عشق خدايان دارد . کند می 

دافنه سرانجام برای رهايی از آپولون، ناگزير به زئوس، . زادگان و نه خدای 
وجوی دافنه است، از پای  آپولون که همچنان در جست. برد خدای خدايان پناه می

  ای که آپولون دست به درست در لحظه. يابد نشيند و دافنه را نزد زئوس می  نمی
يا به (برد تا او را در آغوش گيرد، دافنه از خدای خدايان، زئوس  سوی دافنه می

. درخِت غار تبديل کند  خواهد تا او را به می) روايتی ديگر، از پدر خود ِپنئيوس 
ای پايان  سويه اسطوره  اين عشق يک  شود و افسانه شود، جماد می دافنه مسخ می

های   ياد عشق دافنه، همواره تاجی از برگ از اين پس آپولون، به . گيرد می
هنر و   عرصه پا به" مسخ"  و چنين است که پديده. نهد درخِت غار بر سر می

 .گذارد ادبيات می
 

 های پيشين از اسطوره دافنه روايت
از اين اسطوره روايتی ديگر نيز در دست است، اما آنچه گفته آمد، مشهورترين 

يونانی را سرود،   شايد نخستين هنرمندی که روايت اين اسطوره. روايت است
دافنه و آپولون و مسخ   اوويد، شاعر نامدار روم باستان باشد که نه تنها اسطوره

ی  های يونانی و رومی را که درباره اين پری شکارگر، بلکه بسياری از اسطوره
 ٩٠٠فصل و  ١۵گرد آورد و در " کتاب مسخ"دگرديسی و تغيير شکل است در 

 .نظم کشيد بيت به 
عشق آپولون به دافته و دگرديسی دافنه به درخت غار، در روزگاران   افسانه

سرايان بسياری  سازان و شاعران و داستان  گوناگون، دستمايه نقاشان و پيکره 
هايی متفاوت از   اينان هر کدام با برداشت. برای آفرينش اثری هنری بوده است

يکی . اند که برخی در جهان جاودانه شدند اين اسطوره به خلق آثاری دست يازيده
اثر نقاش ايتاليايی جيووانی " آپولون و دافنه"از مشهورترين آنان، تابلو نقاشی 

است که در موزه لوور پاريس نگهداری ) ميالدی ١٧٧٠تا  ١۶٩۶(باتيستا تيپولو 
دستان جان لورنتسو   شود و ديگری تنديسی مرمرين اين دو است، آفريده می 

 .اکنون در گالری برگسی رم قرار دارد  که هم) ١۶٨٠تا  ١۵٩٨(ِبرنينی 

 ها در آينه هنرهاي تجسمي اسطوره
  خسرو ناقد

 
 
 
 
 
 
 

ها،  های ايران باستان را هنوز در تنديس ها و آيين بازتاب برخی ازاسطوره
و همچنين در حکاکی ظروف و ديگر   ها و نقوش برجسته کاری   ها، کنده پيکره

های  بسياری از اين آثار که در کاخ. توان ديد آثار بجا مانده از اين دوران می
اند، اينک در  های ديگر کشف شده تخت جمشيد و شوش و بيستون و مکان

با آغاز دوران . اند نمايش گذاشته شده هايی در گوشه و کنار جهان به  موزه
مايه هنرمندان در آفرينش آثاری  های ايران باستان کمتر دست اسالمی اما اسطوره

  خالقيت. سازی و نقاشی قرار گرفت های تجسمی چون پيکره  ی هنر در گستره
سوی معماری  هايی که اسالم بر آنها استيال يافته بود، بيشتر به  هنرمندان سرزمين

بعدها نيز که نقاشی اندکی رونق گرفت، تصويرگری و شمايل . سوق داده شد
 .های مذهبی داشت ، کمابيش صبغه نگاری 

 
 سازی  نهی صورتگری و مجسمه

طور صريح از ممنوعيت تصويرگری و پيکرتراشی   با آنکه در متن قرآن به
ميان نيامده است، ولی مراجع اسالمی و کًال مسلمانان کمابيش از اين  سخنی به 

سخن گفته ) تماثيل" (ها تنديس"قرآن در دو مورد از . جستند هنرها دوری می
توان  در سوره سبا حتی می. ۵٢و سوره االبنياء آيه ١٣سوره السبأ آيه : است

هايی  دست داد؛ چرا که آن را در شمار نعمت تفسيری مثبت و موافق از تنديس به 
 .برشمرده که به سليمان ارزانی شده است

توان آن را با تفسيری در نهی   تنها در يک مورد، يعنی در سوره انبيا است که می
همراه کرد؛ آنجا که ابراهيم پيامبراز قوم ) منظور پرستش آنهم به(سازی  مجسمه 
ايد چيستند؟ آنان در  ها که به پرستش آنها دل نهاده پرسد که اين تنديس  خود می

هر : گويد  و ابراهيم می. پرستيدند  گويند پدرانمان را ديديم که آنها را می پاسخ می 
 .ايد آينه شما و پدرانتان در گمراهی آشکار بوده

سازی در  اين ترتيب شايد بتوان گفت که نهی صورتگری و مجسمه  به 
پرستی وشرک بوده است و نه ممنوعيت اين  صدراسالم در واقع نهی از بت 

درهرحال، امروز تمثال و تنديس مشاهير و بزرگان و حتی سياستمداران . هنرها
های عمومی کشورهای اسالمی و از آن جمله ايران می  را در ميادين و مکان

يکی از (اهللا محمد بهشتی  آن، نصب مجسمه آيت  سابقه بارز و بی   نمونه. توان ديد 
در ) گذاری کشته شد های مذهبی که در اوايل انقالب در يک حادثه بمب شخصيت

 .برداری شد تازگی طی مراسمی پرده  های شهر تهران است که به  يکی از ميدان
تدريج  اکنون ديرزمانی است که با گسترش هنرهای گوناگون در جهان، به 

پرستی تعديل   هنر و هراس از بتواره  های اسالمی نيز نگاه مذهبی به درسرزمين
تا جايی که مثًال در ايران، نه تنها پيش از انقالب اسالمی که حتی هم . يافته است

اکنون نيز نوگرايی و جستجو برای بيان انتزاعی و نگاه غير مذهبی به هنرهای 
 .گوناگون رواج بسيار دارد

 
 های شاهنامه نگارگری اسطوره

کند، بخشی از روايات عهد  در اين ميان اما آنچه بيش از همه جلب توجه می
  ای دلنشين از تاريخ و اسطوره در شاهنامه صورت آميزه باستان است که به 

اين کتاب حماسی عظيم بعدها اساس کار هنرمندان . فردوسی بازتاب يافته است
مصور بايسنقری و نيز   شاهنامه. در آفرينش آثاری در گستره نگارگری گرديد

 .تهماسبی، نقطه اوج هنر نگارگری ايرانی بود  خطی مصور شاهنامه  نسخه
های ساختاری و  خوانيم که ويژگی می" المعارف هنر فرهنگ معاصر دايره"در 

. روش هنری نگارگری ايرانی در اساس با سبک ناتوراليسم اروپايی مغاير بود
گيری از  های تصويری پيش از اسالم و با بهره نگارگران ايرانی بر پايه سنت
شناختی منسجمی دست يافتند که اصول و قواعد  نقاشی چينی به نظام زيبايی

های  خوانی نه تنها داستان  بعدها از طريق نقالی و شاهنامه. خاص خود را داشت
شاهنامه در ميان عامه مردم گسترش يافت، بلکه تصويرگران ايرانی با الهام از 

داستان های و مجالس شاهنامه و نبردهای حماسی آن، سبکی را در نقاشی بومی 
 نقاشان اين مکتب، . ای شهرت يافت خانه قهوه  پديد آوردند که به مکتب نقاشی
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