
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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 : كلينتون
بايد در انتظار ترفند جديدي 

 از سوي ايران بود

 : راهپيمايي نمادين براي آزادي
 از بلژيك به سوي ايران

 : هشدار رئيس جمهور روسيه
مقامات ايران از مواضع 
 !غيرمسئوالنه پرهيز كنند

عكس هاي فرزاد كمانگر در جلسه 
 افتتاحيه سازمان جهاني كار
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 خبرها و گزارش ها

 .اى اعالم کرده بودند در باره مبادله سوخت هسته
کيلوگرم از  ١٢٠٠بر اساس اين پيشنهاد قرار بود جمهورى اسالمى ايران 

سازى بيشتر و تبديل آن به  درصدى خود را براى غنى ٣.۵شده  اورانيوم غنى
کيلوگرم سوخت  ١١۶هاى سوخت به روسيه و فرانسه ارسال کند و در مقابل  ميله

 .مورد نياز خود براى رآکتور تحقيقاتى تهران را دريافت کند
پيشنهاد آژانس بين المللی انرژی اتمی به  با رد اما مقامات ايران به تازگی ايران

با ترکيه و برزيل درباره مبادله سوخت اتمی وارد معامله  جای روسيه و فرانسه
شدند گرچه توافق تهران با ترکيه و برزيل برای مبادله سوخت، از سوی 

 .کشورهای غربی ناکافی توصيف شده است
های  کشورهای غربی بر اين باورند که جمهوری اسالمی در پوشش برنامه

اين در حالی است ايران ضمن رد . کند ای خود اهداف نظامی را دنبال می هسته
  .کند های اتمی خود تأکيد می اين اتهامات، همواره بر صلح آميز بودن برنامه

 
 هشدار رئيس جمهور روسيه 

 !مقامات ايران از مواضع غيرمسئوالنه پرهيز كنند
 
 
 
 
 

 
 :اخبار روز

 
ها عليه ايران است؛ هرچند کسی تمايلی به اين  اجماع جهانی بر اعمال تحريم• 

 ...ها ندارد  تحريم
رئيس جمهور روسيه به مقامات ايران تذکر داد از اظهارات غيرمسئوالنه  

وی بعد از ديدار با خانم آنگال مرکل صدراعظم آلمان تصريح کرد . پرهيز کنند
 . جامعه ی جهانی بر تحريم ايران توافق نظر دارد

به گزارش تابناک به نقل از سی ان ان، ديميتری مدودف که پس از ديدار با 
اجماع جهانی بر : گفت، افزود مرکل، صدراعظم آلمان با خبرنگاران سخن می

ها ندارد،  ها عليه ايران است؛ هرچند کسی تمايلی به اين تحريم اعمال تحريم
گاهی الزم است، کشورها بدانند که بايد همگام با جامعه جهانی، جهان را 

 . مديريت کنند
الزم است برای ادامه : ها را ضرورت جهانی دانست و افزود او همچنين تحريم

 . ها توجه کنيم روابط با اروپا، چين و اياالت متحده آمريکا، به تحريم
از رهبران ايران : بنا بر اين گزارش، مدودف خطاب به سران ايران گفت

خواهم به خواسته جامعه جهانی که همچون يک خانواده هستند، پاسخ بدهند  می
و از سخنان غير مسئوالنه پرهيز کنند، زيرا اين کار، تنها راهکار پرونده به 

 . بست رسيده اتمی ايران است بن
ای ديگر بر  آنجال مرکل هم سخنان مدودف را به گونه: افزايد اين گزارش می

به زودی شاهد اعمال تحريم عليه ايران خواهيم بود، هرچند : زبان آورد و گفت
های جامعه جهانی  ها به خواسته های بسياری صبر کرديم تا شايد ايرانی مدت

 ! پاسخ مثبت بدهند؛ اما اکنون زمان تحريم است، اگر ايران همراهی نکند
از طرفی، اما الوروف، وزير امور خارجه روسيه در ديدار با همتای چينی 

ها عليه ايران بايد با نگاه به توافق ايران، ترکيه و  اعمال تحريم: خود گفت
 . ای همراه باشد برزيل درباره تبادل سوخت هسته

روسيه : به گزارش نووستی، خبرگزاری رسمی روسيه، الوروف مدعی شد
ها به ايران زيان نزند و تهران به  های بسياری انجام داده تا شايد تحريم تالش

 های اعضای شورای امنيت پاسخ مثبت بدهد خواسته

 پرونده ايران در دستور كار نشست شوراي حكام
 آمانو خواستار همکاری بيشتر تهران شد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :راديو فردا
ای از  در حالی که اعضای شورای امنيت سازمان ملل برای اتخاذ دور تازه

المللی انرژی  شوند، يوکيا آمانو ، مديرکل آژانس بين ها عليه ايران آماده می تحريم
اتمی، روز دوشنبه در آغاز نشست فصلی شورای حکام از ايران خواست تا با 

 .آژانس همکاری بيشتری داشته باشد
المللی انرژی اتمی در  آقای آمانو که در نشست فصلی شورای حکام آژانس بين

های  گفت، افزود که پرونده اتمی ايران به دليل احتمال آزمايش وين سخن می
 .است »پرونده ويژه«ای نظامی يک  پنهان هسته
ای  های هسته های ايران و سوريه خواست در مورد درباره برنامه وی از دولت

رود مقاصد نظامی داشته باشد با آژانس همکاری بيشتری  مشکوک خود گمان می
 .بکنند

نفری حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه  ٣۵شورای 
وگوهای مفصلی را در چارچوب نشست فصلی خود آغاز کرده است که  گفت

های اتمی سوريه  برنگيز ايران، به برنامه قرار است عالوه بر برنامه اتمی مناقشه
 .و ديگر کشورهای منطقه خاورميانه از جمله اسرائيل نيز بپردازد

اين در حالی است که در آغاز نشست شورای حکام گلين ديويس، نماينده آمريکا 
در آژانس، با قرار گرفتن موضوع اسرائيل در دستور کار آژانس به دليل اينکه 

اسرائيل عضو پيمان منع گسترش تسليحات اتمی نيست و تا کنون مقررات آژانس 
 .را زير پا نگذاشته مخالفت کرد

های  شورای امنيت سازمان ملل هفته آينده در مورد اتخاذ دور جديدی از تحريم
 .کند گيری می های اتمی حساسش تصميم المللی عليه ايران به خاطر برنامه بين

نشست فصلی شورای حکام آژانس در حالی آغاز به کار کرده است که هفته 
ترين گزارش خود را درباره برنامه  المللی انرژی اتمی تازه گذشته سازمان بين

المللی  های بين های اتمی ايران منتشر کرد که بر اساس آن، ايران به رغم تحريم
  .دهد سازی در درجات خلوص باال ادامه می همچنان به غنی

کيلوگرم اورانيوم با درجه خلوص باال  ۵.٧اين گزارش همچين از وجود حداقل 
خبر داد که ظاهرًا برای راکتور تحقيقاتی تهران که در آن از اين اورانيوم برای 

 .شود توليد راديو ايزوتوپ که مصارف پزشکی دارد، استفاده می
شده در ساخت  کشورهای غربی از آن بيم دارند که ايران از اين اورنيوم غنی

 .بمب اتمی استفاده کند
المللی  اين در حالی است که در بخش ديگری از اين گزارش هم آژانس بين

انرژی اتمی از احتمال کارکردن ايران بر روی ساخت سالح اتمی ابراز نگرانی 
 .کرده است

سازی  درصد غنی ۵ ايران تاکنون توانسته بود که اورانيوم را تا درجه خلوص 
در دريافت اورانيوم با   کند، اما از زمستان گذشته با اين توضيح که امکان تأخير

درصد که قرار بود از سوی کشورهای غربی تأمين شود  ٢٠درجه خلوص 
درصدی اورانيوم را به منظور تأمين اورانيوم مورد  ٢٠سازی  وجود دارد، غنی

 .نياز خود برای مصارف پزشکی آغاز کرد
سازی  پيشتر شورای امنيت سازمان ملل از ايران خواسته بود تا تمامی روند غنی

 .اورانيوم را متوقف کند
سازی با توجه به اينکه ايران هنوز از تکنولوژی الزم برای تبديل  اين روند غنی

های سوخت مورد نياز رآکتور را ندارد، سوءظن  اورانيوم با خلوص باال به ميله
تر  قوی کشورهای غربی را در اين باره که ايران به دنبال ساخت بمب اتمی است

 .است کرده
ها  در اواخر مهر ماه سال گذشته خورشيدى و همزمان با باال گرفتن دوباره تنش

سازى مخفى ايران  اتمى ايران به دليل افشاى ساخت تأسيسات غنى  بر سر برنامه
 در نزديکى شهر قم، نمايندگان جمهورى اسالمى با شرکت در مذاکراتى در مقر 

 تهران را با پيشنهادى  »موافقت اصولى«المللى انرژى اتمى در وين  آژانس بين
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 : کلينتون
 بايد در انتظار ترفند جديدي از سوي ايران بود

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی جديدی در شورای امنيت، جمهوری  به گفته کلينتون در آستانه تصويب قطعنامه
کوشد با ترفند ديگری افکار جهانی را از برنامه اتمی خود منحرف  اسالمی می

 .اند های ديپلماتيک ايران نيز فزونی گرفته همزمان با افزايش فشارها تالش. سازد
هيالری کلينتون، وزير امورخارجه آمريکا، پيش از سفر خود به آمريکای  

رود، که ايران در روزهای  گفت، انتظار می) ژوئن ۶(شنبه  جنوبی در روز يک
خانم کلينتون در جمع خبرنگاران در فرودگاه . آينده ترفند جديدی را بکار گيرد

. کوشد اذهان را از اتحاد شورای امنيت منحرف کند می ايران «: واشنگتن افزود
 ».زده کند کنم اين موضوع کسی را شگفت اما فکر نمی

ها  ی خانم کلينتون برغم مخالفت ترکيه و برزيل، حاميان اعمال تحريم به گفته 
کلينتون در سفر خود به آمريکای . رای کافی در شورای امنيت خواهند داشت

جنوبی با مقامات برزيلی درباره برنامه اتمی ايران و تصويب قطعنامه جديد 
های غربی تالش برای جلب آرای  به گفته ديپلمات. وگو خواهد داشت گفت

 .اعضای غيردائم شورای امنيت همچنان به شدت ادامه دارد
گرچه سفر کلينتون به منظور شرکت در نشست سازمان کشورهای آمريکايی در  

ی مسايلی از قبيل کنترل مهاجرت، اوضاع سياسی هندوراس، قاچاق  پرو درباره
گران سياسی  های اقتصادی است، با اين وجود تحليل مواد مخدر و همکاری

وگوهای خانم کلينتون با  برنامه اتمی ايران را يکی از موضوعات مهم در گفت
 .کنند سياستمداران آمريکای جنوبی عنوان می

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشست شورای حکام آژانس
  

های جديد عليه جمهوری اسالمی، شورای حکام آژانس  در آستانه برقراری تحريم
به مدت پنج روز نشستی را در ) ژوئن ٧(المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه  بين

رود که پيشرفت  به گفته ناظران سياسی، انتظار نمی. وين برگزار خواهد کرد
برغم نوميدی برخی کشورها، . ای در مناقشه اتمی با ايران حاصل شود العاده فوق
پيش . عضو شورای حکام خواهان رايزنی درباره برنامه اتمی ايران هستند ٣۵

از برگزاری اين نشست يوکيو آمانو، سرپرست آژانس، بار ديگر از ايران 
 .مانده با آژانس همکاری بيشتری کند خواست برای شفافيت مسائل باقی

دفتر مطبوعاتی آژانس اتمی اعالم کرد، که سوا از برنامه اتمی ايران، شورای  
حکام در نشست غيرعلنی خود گزارش جديد سرپرست آژانس را بررسی خواهد 

ها  نامه ضمانت يکی ديگر از موضوعات مورد بحث درباره اجرای توافق. کرد
) ان پی تی(افزارهای اتمی  در سوريه، پيرامون قرارداد منع گسترش جنگ

 .خواهد بود
مقامات جمهوری اسالمی پيشتر تهديد کرده بودند، که در صورت برقراری  

ی همکاری خود با آژانس اتمی تجديد نظر خواهند  های جديد، درباره تحريم
  . کرد

 ”اهرم رهبري“فشار احمدي نژاد به مجلس با 
  
 
 
 
 
 

 :دويچه وله
، علی  ای خطاب به احمد جنتی، دبير شورای نگهبان محمود احمدی نژاد در نامه

الريجانی رئيس مجلس شورای اسالمی ايران را به تخطی از اصول قانون 
اساسی و آيين نامه داخلی مجلس و دخالت در امور اجرايی کشور متهم کرده 

 .است
اين نخستين بار نيست که اختالفات محمود احمدی نژاد و علی الريجانی علنی  

 .گردد ترين کشمکش به هفته گذشته باز می ولی شروع اين تازه  .شده است
 :مجلس، گفته بود ٩٠نژاد در مالقاتش با اعضای کميسيون اصل  محمود احمدی

قوه مقننه بدون توجه به قوانين باال دستی موارد فراوانی از قوانين را به »
اگر اشكال نا به جای دولت . تصويب رسانده آه همه آنها با مشكل مواجه است

قانون تصويب آرده آه  ١٣٠قانون باشد، مجلس تاآنون بيش از  ٢عدم ابالغ 
 «.مغاير با شرع و قانون اساسی است

آقای . پس از اين اظهارنظر رييس مجلس به اين سخنان واکنش تندی نشان داد
از اين . عدد باشد ١٣٠دانم کل مصوبات مجلس هشتم  بعيد می«: الريجانی گفت

عدد آن با اشکال شرعی و يا مخالفت قانون اساسی توسط  ١۵تا  ١٠تعداد شايد 
های دولت  شورای نگهبان مواجه شده است که آن هم اغلب مربوط به موافقتنامه

با ساير دول خارجی است که با امضای رئيس جمهور و يا وزير خارجه به 
 .«مجلس داده شده است

رئيس مجلس شورای اسالمی ايران، تصريح کرد در صورت اصرار دولت بر 
انکار اين موارد قطعا در مورد تخلفات دولت اطالع رسانی خواهد شد و اقدام 

 .مناسب صورت خواهد گرفت
 ريشه اختالف اخير مجلس و دولت

نژاد شده بود که چرا  کميسيون اصل نود مجلس خواستار توضيحاتی از احمدی
 .کند قوانين مصوب مجلس را برای اجرا به دولت ابالغ نمی

و نيز " دو ميليارد دالر تسهيالت برای قطار شهری"تأخير در ابالغ قانون 
دو مورد قانون ابالغ نشده از سوی دولت بود آه " قانون حمايت از توليد مسكن"

 .آنها را ذآر آردند ٩٠هيئت رئيسه آميسيون اصل 
ها در ايران خبر می دهند که احمدی نژاد به داليل سياسی از ابالغ  برخی رسانه

نژاد مدعی است اجرای  به عنوان نمونه احمدی. نمايد برخی قوانين خودداری می
دارای تبعات و " پرداخت دو ميليارد دالر تسهيالت برای قطار شهری"قانون 

نظر می رسد به حضور محسن  امری که به. خطرات بسيار بسيار نامناسبی است
 .هاشمی رفسنجانی به عنوان مديرعامل مترو تهران ارتباط مستقيم داشته باشد

برداشت غيرقانونی دولت از صندوق "از ديگر موارد اختالف مجلس و دولت به 
بدون کسب اجازه و اطالع مجلس و اجرايی نشدن بيش از " ذخيره ارزی

 .توان اشاره کرد می" در حوزه بهداشت  صد قانون يک"
 درخواست برای دخالت شورای نگهبان

نامه محمود احمدی نژاد به شورای نگهبان و اشاره به اظهار نظر آيت اهللا 
" مجلس قوانينی را تصويب نکن که قابل اجرا نيست"ای در مورد اينکه  خامنه

 .فصل جديد را در اختالف اين دو نهاد تحت کنترل اصولگرايان باز نموده است
رسد رييس دولت دهم در تالش است با استفاده از حمايت رهبر ايران  نظر می به

مجلس را بيش از پيش تحت فشار قرار دهد و مخالفان خود را در اين نهاد 
 .گذاری و نظارتی ساکت کند قانون

از جمله در قانون . اتفاقی که پيش از اين نيز در موارد مختلف تکرار شده است
ها که با دستور رهبر ايران، مجلس تالش کرد نظر دولت را  هدفمند سازی يارانه

تامين نمايد هرچند که بسياری از نمايندگان درخواست دولت را غيرکارشناسی و 
 .غير قانونی می دانستند

به باور کارشناسان با توجه به حمايت قاطع اعضای شورای نگهبان از دولت 
، ورود اين شورا به  احمدی نژاد در جريان انتخابات رياست جمهوری دهم

. تر نمايد اختالف مجلس و دولت می تواند کفه توازن قوا را به سمت دولت سنگين
 .اعتبار خواهد نمود اتفاقی که بيش از گذشته جايگاه و اعتبار مجلس ايران را بی

 مهدی محسنی
 فريد وحيدی: تحريريه
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 :وزير نفت ايران خبر داد
 واگذاري دو پروژه پارس جنوبي به سپاه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :راديو زمانه
طبق گفته وزير نفت ايران، قرار است قرارداد توسعه بخش باالدستی اين دو فاز 

به ارزش تقريبی  »کنسرسيوم خاتم االوصيا«مشترک گازی تا يک ماه آينده به 
 .واگذار شود »پنج ميليارد دالر»

های  سال از آغاز مذاکرات شرکت ملی نفت ايران و شرکت ٩در حالی که 
ميدان  ١٤و  ١٣هلندی شل و رپسول اسپانيا برای توسعه فازهای  -انگليسی 

گذرد، سيد مسعود ميرکاظمی وزير نفت ايران مذاکرات با اين  پارس جنوبی می
های داخلی برای واگذاری  ها را متوقف و رايزنی با برخی از مجموعه شرکت

 .قرارداد اين طرح گازی آغاز کرد
به گزارش مهر، وزير نفت جمهوری اسالمی با همين هدف کنسرسيومی با 

اين کنسرسيوم از پنج پيمانکار بزرگ . تشکيل داده است »خاتم االوصيا»عنوان 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبياء، شرکت «های نفت و گازی ايران همچون  طرح

، شرکت مهندسی و ساخت تاسيسات دريايی، )اويک(ساختمان صنايع نفت 
 .تشکيل شده است »ايزوايکو و صدرا

واگذاری اين قرارداد عظيم نفتی به قرارگاه خاتم االنبياء وابسته به سپاه پاسداران 
گيرد که اين قرارگاه و چهار شرکت وابسته به آن از  ايران درحالی صورت می

های اياالت متحده امريکا عليه ايران قرار  در صدر تحريم ٨٨نيمه دوم سال 
 .اند گرفته

اند و ممکن است  شود اعضای اين کنسرسيوم نفتی هنوز قطعی نشده گفته می
های داخلی اين کنسرسيوم انجام بگيرد که  تغييراتی در خصوص حضور شرکت

سازمان گسترش و نوسازی (هايی همچون ايدرو  ها پيوستن شرکت يکی از آن
 .، صف و شرکت ملی حفاری به اين کنسرسيوم نفتی است(صنايع ايران

هلندی شل زمانی از سوی  -وگوها برای پايان کار با شرکت نفتی انگليسی گفت
گوی اين شرکت ماه گذشته در  ايران باال گرفته است که راينر وينزنريد، سخن

 .از توقف فروش بنزين به ايران خبر داده بود) هلند(الهه 
ترين توليد کنندگان نفت در جهان است، اما  که يکی از بزرگ ايران با وجود اين

هايش ناگزير به وارد کردن حدود يک سوم بنزين  به دليل گنجايش پايين پااليشگاه
شل، چهارمين شرکت بزرگ اروپايی است که در ماه . مورد نياز در کشور است

 .گذشته فروش بنزين به ايران را متوقف کرده است
در حالی که دليل تيرگی اين روابط هنوز روشن نيست، ناظران معتقدند که 

های صادر کننده بنزين به ايران باعث  های احتمالی آمريکا عليه شرکت تحريم
 .ها بدون سرو صدا فروش بنزين به ايران را متوقف کنند شده که اين شرکت

ای  چه کوشش ايران برای دستيابی به سالح هسته کنگره آمريکا به دليل آن
اما ايران . ای را عليه ايران در دست بررسی دارد داند، طرح تحريم گسترده می

هايش پافشاری  داند و بر صلح آميز بودن تالش ها را ناعادالنه می اين تحريم
در اين بين ايران از معامله با کشورهای غربی صرف نظر کرده و حدود . کند می

اخيرا نيز برای خريد . کند يک سوم بنزين مورد نيازش را از چين تامين می
 .ای امضا کرده است بنزين با ونزوئال موافقت نامه

های غربی، در روزهای آينده شورای امنيت سازمان ملل  به گفته برخی ديپلمات
 . ای جديد عليه ايران تصميم خواهد گرفت  پيرامون قطعنامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ديدار مقامات ايران و ترکيه
با احمد ) ژوئن ۶(شنبه  منوچهر متکی، وزير امورخارجه ايران، در روز يک 

اين ديدار در حاشيه نشست . وگو کرد داوداغلو همتای ترک خود در جده گفت
ايران . العاده کميته اجرايی سازمان کنفرانس اسالمی در جده صورت پذيرفت فوق

 .جانبه پيرامون مبادله سوخت اتمی هستند نامه سه و ترکيه مايل به پيشبرد تفاهم
وزيران امورخارجه دو کشور ابراز اميدواری کردند، که گروه وين تعاملی 

وزيرامورخارجه ترکيه بارديگر اعمال . نامه داشته باشد هوشمندانه با اين تفاهم
 .های جديد عليه ايران را نادرست خواند تحريم

منوچهر متکی، همچون ديگر مقامات رسمی ايران، پيشتر هشدار داده بود، که  
ی جديد به مثابه روياوريی مستقيم با جمهوری اسالمی خواهد  تصويب قطعنامه

 .بود
. نژاد نيز سفر خود به سه کشور ترکيه، تاجيکستان و چين را آغاز کرد احمدی 

نژاد در ديدار يک روزه خود از ترکيه با رجب طيب اردوغان،  احمدی
 . وگو خواهد داشت وزير و داوداغلو، وزير امورخارجه ترکيه گفت نخست

تامين سوخت برای راکتور اتمی تهران و ارزيابی از تحوالت منطقه در مرکز  
 .وگوهای مقامات دو کشور قرار دارند گفت

 

 اندازي بانك مخصوص زنان در مشهد راه
 

 :راديو زمانه
جنسيتی را بانک ملی ايران با هدف در اختيار گذاشتن تبادالت مالی  اين شعبه تک

برای اولين بار در مشهد افتتاح کرده  »مردان نامحرم«زنان بدون ارتباط با 
 .است

به گزارش ايلنا، براساس قوانين شرعی جمهوری اسالمی که پس از انقالب سال 
به تصويب رسيده است، ارتباط صميمی و نزديک زنان و مردان ممنوع  ١٣٥٧
هايی مثل  گاه اين موضوع شامل فعاليت های پس از انقالب هيچ اما در سال .است
ها هر دو جنس زن و مرد  داری و خريد و فروش در اماکنی که در آن بانک

 .کردند، نشده است خدمت می
های ايرانی است که برای اولين بار در  ترين بانک بانک ملی يکی از بزرگ
  .اندازی کرده است ای مخصوص بانوان راه ايران اقدام به افتتاح شعبه

هايی مخصوص زنان در برخی از شهرهای  های اخير پارک و تاکسی در سال
ها  در اتوبوس. شود ها جلوگيری می اندازی شده که از ورود مردان به آن ايران راه

 .نشينند نيز زنان از مردان جدا شده و در قسمت عقب اين وسيله نقليه عمومی می
در ماه گذشته همچنين يک مقام رسمی قوه قضايه از حداکثر جريمه نقدی برای 

اين جريمه مبلغ يک . شوند خبر داد خوانده می »بد حجاب«زنانی که به اصطالح 
 .ميليون و سيصد هزار تومان در نظر گرفته شده است
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 :علم الهدی
 دانشگاهها، نيازمند انقالب فرهنگي دوم

 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
در انقالب : امام جمعه مشهد با اشاره به انقالب فرهنگی در دانشگاهها گفت

فرهنگی پااليش نيروی انسانی در دانشگاه صورت گرفت و تا حدودی موفق 
عمل شد اما امروز نيازمند انقالب فرهنگی دوم برای چينش نيروی علمی در 

 .دانشگاهها هستيم
به گزارش مهر، آيت اهللا سيداحمد علم الهدی پنجشنبه در نشست هيئت رئيسه 

دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و پارکهای علم و فناوری در دانشگاه شهيد بهشتی با 
در جامعه الئيک محور جامعه : تشريح نظام اجتماعی جامعه الئيک گفت

همزيستی انسانها با يکديگر و زندگی مادی است در حاليکه اين محور در امت 
 . مطرح نيست و امت به معنای جامعه قاصد است

جامعه قاصد به . در جامعه قاصد دو عنصر حرکت و هدف حاکم است: وی افزود
طرف يک نقطه مقصدی حرکت می کند که عنصر اصلی آن جمع شدن انسان ها 

 .براساس ساختار امت است
 موقعيت دانشگاه در امت بايد متناسب با ساختار امت هماهنگ باشد

موقعيت دانشگاه در امت بايد متناسب با ساختار : امام جمعه مشهد اظهار داشت
امت هماهنگ باشد لذا آنچه مهم است مديريت فرهنگی و علمی در دانشگاهها 

 .است
 اجرا نکردن مديريت فرهنگی در دانشگاه به معنای سقوط دانشگاه است

وی با تأکيد بر اينکه در عرصه مديريت فرهنگی بايد فرهنگ متناسب با همه 
پرورش و رشد نيروهای کارآمد در عرصه های   :ارزش های دينی باشد گفت

مختلف بايد در بستر يک سلسله ارزشهای فرهنگی و اسالمی باشد لذا بی تفاوتی 
 .به فرهنگ سقوط مديريت فرهنگی دانشگاه است

اگر دانشگاه از نظر مظاهر ارزشی به يک تفريحگاه تبديل شود، : علم الهدی گفت
 .مديريت فرهنگی اجرا نشده و اين دانشگاه به تمام معنا ساقط شده است

حجاب و عفت عمومی اصلی برای مديريت فرهنگ و همچنين : وی اظهار داشت
 .مديريت علمی و فرهنگی است

درصد تشکلهای دانشجويی نهادهای ارزشی در حوزه اجتماعی،  70تا  65
 سياسی هستند

عليرغم اينکه سعی دارند جامعه : امام جمعه مشهد در عين حال اظهار داشت
دانشگاهی را يک جامعه فاصله گرفته از ارزش های دينی نشان دهند، اساتيد و 

 70تا  65دانشجويان ما متعهد و متدين در همه رشته ها هستند به طوريکه حدود 
های دانشجويی را نهادهای ارزشی در حوزه اجتماعی، سياسی  درصد تشکل

 .تشکيل می دهند
 درصد تشکلهای دانشجويی مربوط به جريانهای غيرارزشی است 30

درصد تشکلهای دانشجويی موجود در دانشگاههای  30امام جمعه مشهد تنها 
بی تفاوت بودن به : کشور را مربوط به جريانهای غير ارزشی دانست و گفت

 .مظاهر ارزشی نشان از سقوط مديريت فرهنگی دانشگاهها است

 هاي صلح آمادگي اسكورت كاروان: سپاه 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :راديو زمانه
حرکت خودجوش «که دشمنان بايد در برابر يک  علی شيرازی با بيان اين

های  قرار گيرند، اعالم کرد سپاه با تمام قوا آماده اسکورت کاروان «جهانی
 .به نوار غزه است »کاروان آزادی«رسانی موسوم به  کمک

االسالم علی شيرازی با اشاره به حمله ارتش  به گزارش خبرگزاری مهر، حجت
اسرائيل به کاروان صلح و آزادی، دفاع از مردم غزه را در برابر اقدامات 

 .جمهوری اسالمی دانست »وظيفه«اسرائيل  »ناجوانمردانه»
 

آيد،  درحالی که رهبر ايران فرمانده کل نيروهای نظامی اين کشور به حساب می
 »دستور«نماينده او در نيروی دريايی سپاه انجام اين کار را منوط به صادر شدن 

 »تمام توان و امکانات«داند که در آن صورت سپاه  از طرف رهبر ايران می
 .خود را برای اين منظور به کار خواهد بست

دوشنبه هفته گذشته، درگيری کماندوهای اسرائيلی با فعاالن حاضر در يک کشتی 
  بيشتر جان. کشته و تعدادی زخمی برجا گذاشت ١٠کم  امدادی عازم غزه، دست

 .باختگان از شهروندان ترکيه بودند
رسانی، گرتا برلين،  های کمک درست پيش از اعالم ايران برای اسکورت کشتی

های ايران سر باز  رسانی به غزه، از دريافت کمک دهنگان کمک يکی از سازمان
 .کند های تندرو کمک دريافت نمی و گروه  او گفته بود اين گروه از دولت. زده بود

خبرگزاری ايرنا گزارش داده که ايران سعی دارد يکشنبه با کشتی زير پرچم 
زاده،  به گفته عبدالرئوف اديب. دوستانه ارسال کند های انسان ايران، به غزه کمک

ها  الملل جمعيت هالل احمر جمهوری اسالمی ايران، اين کمک مدير امور بين
ايران تا پايان هفته جاری . شامل مواد غذايی، دارويی و تجهيزات پزشکی هستند

 .فرستد دو کشتی حامل کمک های امدادی به غزه می
ها توسط يک کشور واسطه به غزه اعزام  به گفته او در ابتدا قرار بود اين کشتی

های حامل کمک و امدادگر  شوند اما سپس مسئوالن سازمان تصميم گرفتند، کشتی
المللی صليب  با هماهنگی فدراسيون بين«به طور مستقيم و بدون واسطه، همچنين 

 .به غزه ارسال شوند »المللی صليب سرخ سرخ و هالل احمر و کميته بين
ها از توقيف  گيرد که روز شنبه خبرگزاری اين اقدام ايران در حالی صورت می

های امدادی برای ساکنان نوار غزه از  کشتی ريچل کوری ايرلندی حامل کمک
 .اند سوی شناورهای اسرائيلی در دريای مديترانه خبر داده

اسرائيل همواره ايران را به تجهيز و تهيه سالح نظامی برای حماس، نيروی 
 .کند اسالمی حاکم در نوار غزه متهم می

زمان با طرح اين موضوع از سوی ايران، نخست وزير  به گزارش گاردين، هم
اسرائيل پيشنهاد سازمان ملل متحد برای بررسی حمله هفته گذشته سربازان 

 .اسرائيلی به يک کشتی حاوی کمک به نوار غزه را رد کرده است
 »پايگاه ايران«نتانياهو با استفاده از اين استدالل که بدون محاصره، غزه به 

دهند،  آويو و اورشليم را هدف قرار می های حماس تل شود و موشک تبديل می
 .داند ادامه محاصره غزه را حق اسرائيل می

گيری داشته  شک اسرائيل به روابط ايران و حماس از ژانويه گذشته افزايش چشم
محمود «در آن زمان عوامل موصاد در دوبی، از شناسايی فردی به نام . است

 .به اتهام قاچاق اسلحه ايرانی به غزه خبر دادند »المحبوح
از سی ساله گذشته دولت ايران هيچگاه اسرائيل را به رسميت نشناخته و محمود 

الوقوع اسرائيل را  احمدی نژاد رئيس جمهوری اين کشور همواره مرگ قريب
 .پيش بينی کرده است
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اعتراض ما به بخش هايی از . از دادگاه جرم است نمی توانيم زياد حرفی بزنيم
ما رسما در . کيفرخواست و نبودن اسامی برخی افراد در کيفرخواست است
در حاليکه در اين . دادگاه گفتيم که بايد آمران نيز در کنار عامالن محاکمه شوند

دادگاه فقط عامالن هستند و اسمی از آمران نيست؛ ما گفتيم فقط اينها را نمی 
خواهيم بايد آمران نيز بيايند و محاکمه شوند و اکنون منتظر جلسه بعدی هستيم که 

و گفته ايم که بايد به   درباره قضات نيز بله ما اعتراض کرده . امروز خواهد بود
اتهامات آنها نيز رسيدگی شود، اما قاضی دادگاه گفت که به اتهامات آنها در 

فقط مربوط به اتهامات   دادسرای انتظامی قضات رسيدگی خواهد شد و اين دادگاه
در اصل گفته اند که پرونده دو قسمت دارد که قسمت مربوط . افراد نظامی است

به پرسنل ناجا در سازمان قضايی نيروهای مسلح رسيدگی می شود و بخش 
مربوط به قضات در دادسرای انتظامی قضات خواهد بود اما هنوز نگفته اند 

 .دادگاه انها چه زمانی برگزار خواهد شد
 آيا شما در دادسرای انتظامی قضات نيز شکايتی مطرح کرده ايد؟

ما در دادسرای کارکنان دولت شکايت کرده و خواهان محاکمه قضاتی که بچه 
هايمان را به کهريزک فرستاده اند شده ايم و منتظر هستيم که به شکايت مان در 

 .آنجا نيز رسيدگی کنند
 چرا دادسرای کارکنان دولت؟

اين  12پی گيری کرديم گفتند بايد آنجا شکايت کنيم و پرونده االن در شعبه 
دادسرا است؛ گويا اين دادسرا پرونده به دادسرای انتظامی قضات ارجاع خواهد 

 .داد
 در کيفرخواست دادسرای نظامی، متهمان چه کسانی هستند؟

نفر از پرسنل نيروی انتظامی با رتبه ها و درجه های مختلف در اين دادگاه  12
اما نمی توانم بيش از . به عنوان متهم هستند که به اتهامات آنها رسيدگی می شود
 .اين توضيح دهم چون ما را از اطالع رسانی منع کرده اند

برخی شايعات از صدور حکم اعدام برای متهمان خبر ميدهد آيا اين قضيه 
 صحت دارد؟

 .هنوز حکمی صادر نشده و هنوز دفاع آخر متهمان صورت نگرفته است
 ...اگر برای متهمان اين دادگاه حکم اعدام صادر شود و

ما خواهان محاکمه آمران هستيم و با اعدام چند نفر که به عبارتی عامالن هستند 
ما آرامش نخواهيم يافت و در اصل پاسخ درستی به عدالت خواهی ما نخواهد 

ما روز اول به سيستم اعتماد کرديم و من . ما ميخواهيم عدالت اجرا شود. بود
اکنون فقط اجرای عدالت را ... فرزندم را خودم بردم تحويل دادم اما بعد

ميخواهيم؛ اگر عدالتی است آمران و عامالن و همه کسانی که دست داشتند را 
محاکمه کنند، اگر هم عدالتی نيست و مثل روال سابق می خواهند داستان سازی 

 ...کنند که من به خدا می سپارم و دادم را از خدا ميخواهم و
آقای جوادی فر، سالگرد امير نزديک است شما برای اين روز مراسمی خواهيد 

 داشت؟
تير که سالگرد امير است همچون شب سوم او، در پارکينگ  23بله ما روز 

 .منزلمان مراسم خواهيم داشت
آقای جوادی فر ميدانم برای شما بسيار سخت است و پوزش ميخواهم باز باعث 

 ... ناراحتی شما شدم و
نه دخترم اين ناراحتی ماههاست که با ماست؛ هر روز برای ما دقيقا مثل روز 

امير فرزند من بود و داغ . اولی است که با شما صحبت کردم و از امير گفتم
اما ما تحمل .... فرزند هميشه برای پدر و مادر سخت است و عادی نيست و

ميکنيم و در ازای اين صبر و تحمل اگر عدالتی باشد و اگر ما اعتقادی به خدا و 
اگر هم عدالتی نباشد که مسببين را به . پيغمبر داريم اين صبر به نتيجه می رسد

مطمئنم که خدا حق ظالمان و کسانی را که به من و مردم و . خدا واگذار کرده ام
کسی نمی تواند بچه مرا و بچه های ديگر را . کشور ظلم کرده اند خواهد ستاند

زنده کند؛ بچه های ما جانشان را در راه مملکت از دست دادند و اگر کمی عدالت 
 .داشته باشد آمر و عامل و مسبب را بايد با هم محاکمه کنند  وجود

 
 

 گفتگو با پدر امير جوادي فر يكي از قربانيان كمپ كهريزك
 فرشته قاضی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روز آنالين
هفتمين جلسه دادگاه رسيدگی به پرونده بازداشتگاه کهريزک، امروز در حالی در 

دادسرای نظامی تهران برگزار می شود که پدر امير جوادی فر، يکی از 
خبر داده است که به دليل اعتراض " روز"جانباختگان اين کهريزک در گفتگو با 

خانواده های جان باختگان به کيفرخواست، قاضی دادگاه دستور تحقيق داده و 
 .برگزاری دادگاه را متوقف کرده بود

علی جوادی فر همچنين خبر ميدهد که از قضاتی که دستور انتقال فرزندش به 
با آقای . کهريزک را داده اند به دادسرای کارکنان دولت شکايت کرده است

جوادی فر در حالی گفتگو کرده ام که همچون ماههای گذشته به شدت متاثر است 
 . و به راحتی قادر به سخن گفتن نيست

پيکر بی جان اين . امير جوادی فر، دانشجوی مديريت دانشگاه آزاد قزوين بود
تير سال گذشته بازداشت شده بود، در حالی به  18ساله که روز  25جوان 

خانواده اش تحويل داده شد که آنها پيش از آن نمی دانستند فرزندشان کجا و در 
 .چه شرايطی نگهداری می شود

تير با من تماس گرفتند  18روز : "گفته بود که" روز"پيشتر آقای جوادی فر به 
و گفتند بچه شما در بيمارستان فيروز گر است و از ما خواستند به اين بيمارستان 

در آنجا آثار ضرب و شتم برروی بدن امير مشخص و تحت . ما هم رفتيم. برويم
ما از آنجا او را با ماموری که همراهش بود به بيمارستان الله در . مداوا بود

در آنجا فهميديم چند جای بدنش شکستگی دارد و تا . شهرک غرب منتقل کرديم
تير تحت درمان بود اما ظهراو را مرخص کردند و ما چون  19ظهر روز 

خودم به اتفاق مامور او را . مامور همراه او بود مجبور شديم او را تحويل بدهيم
بردم و به پليس امنيت تهران تحويل دادم تا مساله حل شود و از آن تاريخ هيچ 
اطالعی از او نداشتيم و در به در دنبال او می گشتيم اما نتوانستيم هيچ خبری 

کسب کنيم؛ در ليست زندانيان اوين هم نام پسرم نبود تا اينکه اطالع دادند بيائيد 
 ".بچه تان را تحويل بگيريد و او را از پزشکی قانونی کهريزک تحويل گرفتيم

  :و اينک از آقای جوادی فر پرسيده ام
روند برگزاری دادگاه را چگونه می بينيد آيا اميدی هست که اين دادگاه به نتيجه 
ای که شما و ساير خانواده های جان باختگان و شاکيان اين بازداشتگاه انتظار 

 داريد برسد؟
فعال نمی توان اظهار نظر کرد چون نتيجه دادگاه هنوز معلوم نيست و حکم 

 .ما هم صبر ميکنيم ببينيم باالخره به کجا می رسد. صادر نشده است
گويا شما به روند دادگاه اعتراض داشتيد ممکن است در اين مورد توضيح 

 دهيد؟
بله ما به قسمت هايی از کيفرخواست اعتراض کرديم و به همين دليل برگزاری 
دادگاه متوقف شد يعنی آخرين جلسه در فروردين ماه برگزار و بعد از اعتراض 

 .ما متوقف شده بود
اعتراض شما دقيقا به چه بود؟ آيا اين اعتراض فقط از جانب شما بود يا ساير 

 خانواده ها هم اعتراض داشتند؟
ما در واقع به يکسری از موارد اتهامی و يکسری از افرادی که که در 

کيفرخواست، اسمی از آنها نيست اعتراض کرديم و خواستار حضور و محاکمه 
اين اعتراض هم از سوی وکيل ما و هم از سوی  . آمران در دادگاه نيز شديم

قاضی . وکالی خانواده های محمد کامرانی و محسن روح االمينی صورت گرفت
حاال . دادگاه هم دستور تحقيق مجدد داد و روند برگزاری دادگاه را متوقف کرد

امروز بعد از يک ماه و نيم، جلسه دادگاه برگزار می شود و ما امروز خواهيم 
 .فهميد که به اعتراض ما ترتيب اثر داده اند يا نه

اسم قاضی مرتضوی و ساير قضاتی که دستور انتقال فرزند شما و ساير بچه ها 
آيا اعتراض شما به . را به کهريزک داده اند در کيفرخواست اين دادگاه نيست

 ...اين موضوع بوده يا
 نه، متاسفانه چون دادگاه غيرعلنی است و مرتب تاکيد می شود که اطالع رسانی 
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به گزارش خبر آنالين وی در نطق خود با انتقاد از احمدی نژاد که می کوشد 
قوای ديگر را زير سلطه ی خود بگيرد، به اصل تفکيک قوا اشاره کرده و 

اگر قوای مقننه و : تمرکز قدرت در يک قوه را فساد آور خوانده و گفته بود
، ممکن است سرعت کار باال رود اما به  قضاييه ذيل قوه مجريه فعاليت کنند

 . انجامد ديکتاتوری می
 . تمرکز قدرت تنها در اختيارات ولی فقيه فساد آور نيست: وی مدعی شده بود

قوه مجريه بايد به حقوق و اختيارات خود : وی به احمدی نژاد هشدار داده بود
پايبند باشد و حق ورود به عرصه قانونگذاری و اظهار نظر درباره مصوبات 

 . مجلس را ندارد
مصوبه  ١٣٨رئيس مجلس در واکنش به اعتراض احمدی نژاد به ارجاع 

مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام به دليل مغايرت با شرع و قانون 
مورد باشد و  ١٣٨دانم کل مصوبات مجلس هشتم  بعيد می: اساسی، گفته بود

مورد به مجمع ارائه شده است که خوب است دولت در ارائه  ١۵-١٠حداکثر 
هرچند که چند طرح هم . لوايح خود دقت بيشتری داشته باشد که چنين نشود

 . ممکن است چنين شرايطی داشته باشد
 ١١٢وی سپس به دفاع از جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام در اصل 

قانون اساسی پرداخته و با تاکيد بر اينکه مجلس اهل مجامله در برخورد نيست 
های مجلس  کميسيون: کند، ادامه داده بود و حوزه فعاليتش را هم محدود نمی

هرچند که . بويژه کميسيون اصل نود به وظايف قانونی خود عمل کند
 . های وحدت ساز مفيد است اما نبايد وظيفه ذاتی قوا را مخدوش کند رايزنی

الريجانی نهايتا تاکيده بود که موارد تخلف دولت از قوانين موجود است و اگر 
 .اصرار به انکار آن شود، آنها را به اطالع نمايندگان و مردم خواهند رساند

 
 

 روز  5برگزاري نشست روسا و مديران حراست ها و 
 اعتراض در دانشگاه مازندران 

 
 اخبار روز 

خرداد ميزبان جلسه ای تحت  ١٧حراست دانشگاه مازندران امروز دوشنبه 
اين نشست در اين دانشگاه در . عنوان نشست روسا و مديران حراست ها بود
 . سکوت خبری و تحت تدابير امنيتی برگزار شد

به گزارش دانشجونيوز، در اين جلسه راهکارهای مقابله با اعتراضات 
بنا براين . دانشجويی و سازمانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

گزارش درحاليکه که بنا بود در اين جلسه به راهکاری منسجم درباره ی 
چگونگی سرکوب و کنترل اعتراضات دانشجويی دست يافته شود، نشست 

 . بدون حصول نتيجه و تنها با پذيرايی مجلل از مهمانان پايان يافت
اين نشست در ميانه ی خرداد ماه در حالی در اين دانشگاه برگزار می شود که 
. زمزمه هايی از اعتراضات دانشجويی در دانشگاه مازندران به گوش می رسد

خرداد، فضای اين دانشگاه روز به  ٢۶خرداد و  ٢٢با نزديک شدن به سالگرد 
خرداد اولين سالگرد حمله وحشيانه ی  ٢۶. روز امنيتی تر از قبل می شود

سال . نيروهای امنيتی و سپاه بابلسر به دانشجويان دانشگاه مازندران است
گذشته در اين روز درحاليکه که صدها دانشجوی اين دانشگاه در اعتراض به 

تقلب صورت گرفته در انتخابات رياست جمهوری و بازداشت يکی از 
دانشجويان، در دومين روز پياپی، با تعطيلی امتحانات در فضای دانشگاه دست 
به اعتراض زده بودند، با حمله نيروهايی مسلح به چماق، باتوم، زنجير، خنجر 

در نتيجه ی اين حمله ی سازماندهی شده، ده ها دانشجو . مواجه شدند... و
. تن از دانشجويان بی گناه بازداشت شدند ١٢٠زخمی و در تعجب همگان 

دانشجويان بازداشتی در طول دوره بازداشت شان نيز مورد ضرب و شتم و 
 . شکنجه ی نيروهای انتظامی و اطالعاتی مازندران قرار گرفتند

به گزارش منابع دانشجونيوز، در اين دانشگاه، يادآوری حمله ی وحشيانه 
نهادهای سرکوب استان فضای دانشگاه را از خشم و اعتراض مملو کرده 

در همين ارتباط هفته ی گذشته بيانيه ای از سوی فعالين دانشجويی استان . است
اين گزارش می . برای حضور در اعتراضات به حکومت سرکوبگر صادر شد

خرداد به  ٢۶تا  ٢٢افزايد که دانشجويان اين دانشگاه با اعالم فاصله ی بين 
عنوان روزهای اعتراض در دانشگاه، از تمامی ديگر دانشجويان دانشگاه می 

روزه  ۵خواهند تا با نشان دادن اعتراض خود به هر نحو ممکن در اين بازه ی 
به جنبش سبز دموکراسی خواهی مردم ايران کمک و ياد دانشجويان صدمه 

 .را گرامی بدارند ٨٨خرداد  ٢۶ديده ی مازندران در 
 

 دعوا در اردوي كودتاگران 
 الريجانی و احمدی نژاد يکديگر را به قانون شکنی متهم کردند 

 
 :اخبار روز 
يک روز بعد از آن که علی الريجانی تهديد کرد در مورد قانون شکنی های  

خواهد کرد، محمود احمدی نژاد در نامه ای به احمد  »اطالع رسانی«دولت 
جنتی دبير شورای نگهبان، متقابال مجلس شورای اسالمی را به قانون شکنی 

 . متهم کرد
در نامه ی احمدی نژاد به احمد جنتی که روز دوشنبه منتشر شده است، وی بر 

به . عدم انطباق برخی مصوبات مجلس با قانون اساسی تاکيد کرده است
 »پاسدار قانون اساسی«گزارش ايرنا احمدی نژاد در نامه ی خود به عنوان 

نوشته است با با توجه به نامه های رييس مجلس و با توجه به سوگندی که در 
پيشگاه قرآن کريم و در برابر ملت ايران به خداوند متعال ياد کرده است تا 

پاسدار قانون اساسی کشور باشد و به حکم وظيفه شرعی و قانونی مواردی را 
 . جهت استحضار احمد جنتی و اعضای شورای نگهبان اعالم می دارد

احمدی نژآد طرح الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمايت از توليد و 
عرضه مسکن را از جمله موارد قانون شکنی مجلس خوانده و نوشته است 

بدليل تسری قانون به خارج از بافت مسکونی و نيز به محدوده (طرح ياد شده 
هم جهت با ديگر مواردی است که پديده زمين خواری را موجب ) شهرها

گرديده است و از اين رو با اصول چهل و پنجم و چهل و نهم قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ايران و فرمان مقام رهبری در تعارض جدی قرار دارد و 

ثانيا به دليل عدم رعايت آشکار قانون آيين نامه داخلی مجلس شورای اسالمی 
ناسازگار با مبنای اصل شصت و پنجم قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران 

ثالثا اين طرح با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی : است، وی افزوده است
وی به گفته ای از خامنه ای استناد . جمهوری اسالمی ايران نيز ناسازگار است

 . »قانونی تصويب شود که امکان اجرا داشته باشد«کرده که 
طرح پذيرش دانشجو در آموزشکده های فنی و حرفه ای، مراکز تربيت معلم «

به ادعای احمدی نژاد از جمله موارد ديگر قانون  »و دانشگاه شهيد رجايی
شکنی مجلس است که در آن از يک طرف مجلس شورای اسالمی در مقام 

تعيين ظرفيت پذيرش دانشجو در مراکز و دانشگاه فوق الذکر برآمده است که 
از مصاديق بارز امور اجرايی است و از اين جهت با اصل شصتم قانون 

اساسی جمهوری اسالمی ايران ناسازگار به نظر می رسد و از سوی ديگر 
طرح ياد شده با مفاد اصول هفتاد و پنجم، سی ام و پنجاه و هفتم قانون اساسی 

 . جمهوری اسالمی ايران قابل جمع به نظر نمی رسد
احمدی نژاد در نامه ی خود الحاق احکامی به قانون بودجه مصوب مجلس 

بدون رعايت ترتيبات مقرر در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران و آيين 
. نامه داخلی مجلس را از جمله موارد ديگر قانون شکنی مجلس خوانده است

در کمال تعجب رييس محترم : وی با انتقاد مستقيم از الريجانی نوشته است
مجلس شورای اسالمی که بايد بيش از هر کس پايبند به ترتيبات مقرر در 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران و آيين نامه ياد شده باشد بدون رعايت 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران و مقررات آيين نامه داخلی  ٩۴اصل 

مجلس شورای اسالمی صرفًا به ارسال رونوشت برای شورای محترم نگهبان 
 . اکتفا نموده است

اينجانب به عنوان : احمدی نژاد در نامه ی خود به جنتی خاطرنشان کرده است
مسئول اجرای قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران، پاسداری از اين ميثاق 

دينی و ملی از جمله در خصوص جايگاه بی بديل شورای نگهبان در صيانت 
از شرع مقدس اسالم و قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران را بر همگان 

فرض می دانم که مرجع انحصاری تشخيص انطباق مصوبات مجلس با 
موازين اسالم و عدم مغايرت مصوبات ياد شده با احکام اسالم اکثريت فقهای 

معظم شورا و در مورد انطباق و عدم تعارض با قانون اساسی جمهوری 
اميدوارم با . اسالمی ايران اکثريت همه اعضای شورای نگهبان می باشد

درايت اعضاء محترم شورای نگهبان قانونگذاری در مسير منطبق بر قانون 
 . اساسی هر روز متعالی تر گردد

 
 اطالع رسانی می کنيم : الريجانی

يک روز پيش از انتشار اين نامه، علی الريجانی در روز يکشنبه در واکنش 
 : به برخی اظهارات احمدی نژاد گفته بود

اگر اصرار داريد موارد تخلف دولت از قانون انکار شود، آنهارا به اطالع 
 . مردم می رسانيم
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 منصور اسانلو به بند عمومی منتقل شد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
منصور اسانلو، رئيس زندانی هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد 

مجددا به بند پنج زندان رجايی شهر   اتوبوس رانی تهران و حومه، روز يکشنبه
 .کرج منتقل شد

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، آقای منصور اسانلو در پی شکايت يک زندانی 
عادی که به جرم قتل برادرش در زندان بسر می برد با اتهام جديدی که با تهديد 
و اعمال فشار مسئولين حفاظت زندان بر اين زندانی انجام شده است، به سلول 

 .انفرادی سپاه پاسداران در زندان رجايی شهر منتقل شد
به اتهام اقدام عليه امنيت ملی بازداشت  ١٣٨۶منصور اسانلو که در تير ماه سال 

و به پنج سال زندان محکوم شده است، او از بيماری های قلبی و بينايی در رنج 
 .است

تشکل های کارگری درايران و اتحاديه های بين المللی کارگری در جهان بارها 
خواستار اعطای مرخصی به آقای اسانلو برای درمان پزشکی و همچنين آزادی 

 .فوری او و ساير فعاالن کارگر زندانی مانند ابراهيم مددی شده اند
بند پنج زندان رجايی شهر به خاطر حضور زندانيان معتاد و مبتال به بيماری 

خوانده می شود و آقای اسانلو بدون  »بند متادونی«های عفونی و مقاربتی 
رعايت اصل تفکيک جرايم در ميان زندانيان معتاد به مواد مخدر و خطرناک 

 .تحمل حبس می نمايد
که به اتهام  -فرزند مجتبی هاشمی  -شايان ذکر است سيد محمد روح اهللا هاشمی 

قتل برادر و همسر برادرش در زندان رجايی شهر محبوس است، به تحريک 
کرمانی رييس و معاونش فرجی، از مسئوالن حفاظت زندان بر عليه منصور 
اسانلو اعالم شکايت کرده و پرونده جديدی برای اين فعال کارگری از سوی 

 .دادگاه انقالب تشکيل شده است
روح اهللا هاشمی پس از شکايت عليه اسانلو به ساير زندانيان اعالم داشت که با 

 .تهديد افراد مذکور دست به اين اقدام زده است
 

 
  رضا اکوانيان به شش سال حبس محکوم شد

 
 
 
 
 
 
 

 
 خبرگزاری هرانا

شاعر ، وبالگنويس از سوی شعبه يکم دادگاه انقالب ياسوج به   رضا اکوانيان 
 .شش سال حبس محکوم شد

بنا به اطالع گزارشگران هرانا،رضا اکوانيان از اعضای سابق مجموعه فعاالن 
حقوق بشر در ايران و عضو کمپين يک ميليون امضا به اتهام توهين به رئيس 
جمهور و رهبر در وبالگ، شرکت در تجمعات اعتراضی تهران و ارتباط با 

بيگانگان از طريق ارسال اخبار و گزارشات به يک سال حبس تعزيری و پنج 
 . سال حبس تعليقی محکوم شد

ساله و اهل شهرستان دهدشت، ساکن  25الزم به ذکر است آقای رضا اکوانيان 
بهمن ماه سال گذشته توسط ماموران وزارت اطالعات و به همراه  13ياسوج در 

دو تن از اقوام خود بازداشت و مورد شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفته 
 .بود

 اعتراض ،بازداشت، مجازات
 

 بيانيه ی کانون مدافعان حقوق کارگر 
 در باره دستگيری علی اخوان

 
 
 
 
 
 
 
 

ساعت دو نيمه شب سيزدهم خرداد، ماموران امنيتی به منزل شخصی علی رضا 
اخوان وارد شده و بدون داشتن حکم قانونی، پس از جست و جوی کامل منزل که 

در . بيش از دو ساعت به طول انجاميد، وی را دستگير کرده و با خود بردند
ساعت با منزل داشته، از بازداشت خود در سلول  24تماس تلفنی که اوپس از 

عليرضا اخوان هيچ گونه فعاليتی به جز دفاع . اوين خبر داده است 209انفرادی 
 .از حقوق کارگران و زحمتکشان نداشته است

اين اولين بار نيست . تا کنون هيچ گونه اتهام مشخصی عليه وی اعالم نشده است
که حقوق اوليه افراد نقض شده و مراحل قانونی در باره دستگيری افراد زير پا 

 .گذاشته می شود
کانون مدافعان حقوق کارگر ضمن محکوم کردن بازداشت غير قانونی يکی از 

ياران خود، خواهان آزادی بدون قيد وشرط تمامی زندانيان سياسی وعقيدتی می 
 .باشد

 
 کانون مدافعان حقوق کارگر

 
 

 بازداشت کاوه گل محمدی فعال کارگری و برادرش 
 کيانوش گل محمدی در کامياران 

 : اخبار روز
 

خرداد  ١٣بنابر گزارش رسيده به سايت دانشجويان سوسياليست روز پنجشنبه 
ماموران اطالعات و سپاه پاسداران شهر کامياران و روستاهای گشکی و 

گازرخانی، کاوه گل محمدی فعال کارگری و عضو کميته هماهنگی برای کمک 
ساله اش که مشغول  ١٨به ايجاد تشکل کارگری و کيانوش گل محمدی برادر 

عصر در پاسگاه روستای گازرخانی  ۶صبح تا  ٩تحصيل هستند، از ساعت 
بازداشت و مورد اذيت و آزار قرار داده اند و کاوه گل محمدی را به دست 
کشيدن از فعاليت کارگری مورد تهديد قرار داه اند و همچنين اقدام به تفتيش 

 . موبايل کاوه گل محمدی کرده اند
ماموران اطالعات و سپاه از آن روز تاکنون کاوه گل محمدی فعال کارگری را 

چندين بار از طريق تماس تلفنی مورد تهديد قرار داده اند که از فعاليتهای 
 . کارگری دست بکشد

 
 وضعيت نامشخص محمد پورعبداهللا فعال چپ دانشجويی 

 
محمدپور عبداهللا، دانشجوی مهندی شيمی دانشگاه تهران، با گذشت حدود يک 
 . سال و نيم از دوران بازداشت، همچنان در زندان قزل حصار به سر می برد

اين فعال چپ دانشجويی که دردادگاه بدوی به شش و در دادگاه تجديدنظر به سه 
 . سال زندان محکوم شده است

چند روز ديگر، يک سال و نيم از "به گفته يکی از خانواده محمد پور عبدهللا 
در اين مدت محمد را در زندان قزل حصار نگه داشته . بازداشت محمد می گذرد

حتی . زندانی که اساسا متعلق به زندانيان عادی و مجرمان خطرناک است. اند
وضع اين زندان آنقدر آشفته است . يک بار هم به محمد اجازه مرخصی نداده اند

 ." که تاکنون اصال چنين فرمی به دست محمد نرسيده است
با کمک وکيل محمد به دنبال اين هستيم که زمينه ازادی : "وی اضافه کرد

 ." مشروط وی را فراهم کنيم
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 سيزده زندانی در قزل حصار اعدام شدند
 تن رسيد 31اعداميان خرداد ماه به 

 
 خبرگزاری هرانا
تن از زندانيان زندان قزل حصار کرج که پيشتر در دادگاه  13سحرگاه امروز 

 .های عمومی و انقالب به اعدام محکوم شده بودند، به دار آويخته شدند
تن از زندانيان محکوم به اعدام  26بنا به اطالع گزارشگران هرانا، روز گذشته 

 .جهت اجرای حکم به قرنطينه زندان قزل حصار منتقل شدند
محمد مصطفايی، وکيل پايه يک دادگستری روز گذشته در مصاحبه با رسانه 

های برون مرزی خبر انتقال زندانيان را از طريق يکی از موکلين خود به رسانه 
 .ها اعالم نمود

آقای مصطفايی اعالم داشت که اکثر اين زندانيان درخواست عفو به کميسيون 
مربوطه ارائه نموده بودند که مورد موافقت قرار نگرفته است و در پرونده 

 .برخی از اين افراد سابقه کيفری وجود نداشته است
از اسامی و چگونگی اجرای حکم اين افراد اطالعی در دست نيست و رسانه 

های حکومتی تا کنون خبر اجرای حکم اين تعداد زندانی را با ذکر جزئيات اعالم 
 .نکرده اند

گفته می شود اکثر اين افراد به جرم حمل و نگهداری مواد مخدر به اعدام محکوم 
شده اند، واحد آمار ، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر تعداد اعدام شدگان 

 .نفر اعالم نموده است 31خرداد ماه را تا کنون 
 
 

 اعتصاب غذای يکی از فعالين دانشجوئی دانشگاه فردوسی مشهد 
 

 اخبار روز 
بر اساس خبرهای رسيده از مشهد بعد از ظهر روز دوشنبه : گزارش دريافتی 

محسن صنعتی پور در اعتراض به حکم کميته انضباطی دانشگاه فردوسی، 
اين اعتصاب غذا در حالی صورت می گيرد که در . دست به اعتصاب غذا زد

چند هفته اخير کميته انضباطی دانشگاه فردوسی مشهد تحت فشار نيروهای 
امنيتی حکم دو ترم محروميت از تحصيل را برای محسن صنعتی پور صادر 

 . کرد
اين فعال دانشجوئی که دبير تشکيالت فراکسيون مدرن انجمن های اسالمی 
دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد می باشد در گفتگوئی با منابع آگاه 

تا شکستن حکم غيرقانونی دو ترم محروميت از : "خبری در مشهد تاکيد کرد
 ." تحصيل از سوی کميته انضباطی دست از اعتصاب غذا بر نخواهم داشت

منابع آگاه دانشجوئی در مشهد گزارش می دهند که اعتصاب غذای محسن 
صنعتی پور در اعتراض به حکم کميته انضباطی دانشگاه با حمايت اعضای 

 . فراکسيون مدرن و ساير فعالين دانشجوئی در مشهد همراه بوده است
محسن صنعتی پور عضو شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت و عضو فعال 

ستاد دانشجوئی مهدی کروبی در استان خراسان بوده است و در شهريور ماه 
به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و تشويش اذهان عمومی توسط وزارت  ٨٨

 ١٠٠اطالعات بازداشت شد و پس از حدود يک ماه بازداشت با سپردن وثيقه 
 . ميليون تومانی آزاد شد

گفتنی است در چند روز اخير آيت اهللا علم الهدی امام جمعه مشهد در خطبه 
 .های نماز جمعه خواستار انقالب فرهنگی دوم در دانشگاه های کشور شد

  بهزاد باقری، فعال دانشجويی بازداشت شد
 
 
 
 
 

 
 

 خبرگزاری هرانا 
شهر اصفهان  خردادماه، در شاهين ٨بهزاد باقری، فعال دانشجويی، روز شنبه 

 .بازداشت شد
به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، تا اين لحظه تالش خانواده و مادر اين 
فعال دانشجويی برای به دست آوردن خبری از علت بازداشت و محل نگهداری 

 .نتيجه بوده است وی بی
و  «خاک»بهزاد باقری دانشجوی دانشگاه تهران، در نشريات دانشجويی 

فعال بود و پيش از اين در جريان بازداشت گسترده دانشجويان  «طلوع»
 .بازداشت شد ٨۶طلب در سال  خواه و برابری آزادی
 ١٨تر، بهمن خدادادی از ديگر فعاالن دانشجويی طيف چپ در اصفهان در  پيش

های اخير تعداد ديگری از فعاالن دانشجويی  در ماه. ماه بازداشت شد ارديبهشت
طيف چپ در اصفهان، از جمله اشکان شريعتی احضار شده و مورد تهديد قرار 

 .اند گرفته
 
 

 يک نفر در اصفهان اعدام شد
 شمار اعداميان امروز به چهارده تن رسيد

 
 خبرگزاری هرانا

سحر گاه امروز يک زندانی در زندان مرکزی اصفهان به جرم حمل و نگهداری 
 .مواد مخدر اعدام شد

يک زندانی مرد به اتهام حمل و نگهداری مواد  بنا به اطالع گزارشگران هرانا، 
مخدر برای مصرف شخصی که پيشتر از سوی شعبه چهار دادگاه عمومی 

اصفهان به اعدام محکوم شده بود و پس از تائيد توسط دادستانی کشور در سی و 
 . يکم خرداد ماه سال گذشته در محوطه زندان مرکزی اصفهان اعدام شد

شايان ذکر است نامبرده دو مرتبه درخواست عفو به کميسيون عفو و بخشودگی 
 .قوه قضائيه ارائه داده بود که هر باز درخواست از سوی کميسيون مذبور رد شد
الزم به يادآوريست هفته گذشته در اين زندان يک تبعه افغان نيز به دار آويخته 

 .شده بود
زندانی که به اعدام  13گفتنی است صبح امروز در زندان قزل حصار کرج نيز 

 محکوم شده بودند به دار آويخته شدند،
واحد آمار،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران با احتساب اعدامهای 

 .تن اعالم کرد 32امروز تعداد اعداميان از اول خرداد ماه را 
 
 محمود بهشتی، سخنگوی کانون صنفی معلمان مجددا بازداشت شد

 
 
 
 
 
 
 

  خبرگزاری هرانا
محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان ايران روز يکشنبه مورخ 

 .خرداد ماه از سوی نيروهای امنيتی بازداشت شد 17
بنا به اطالع گزارشگران هرانا، محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون 

صنفی معلمان که پيشتر در آستانه هفته معلم در هشتم اردی بهشت ماه بازداشت 
و يازدهم خرداد ماه آزاد شده بود مجددا از سوی نيروهای اطالعاتی و امنيتی 

 .بازداشت شد
شايان ذکر است ، آقايان عبدی و باغانی از ديگر معلمان بازداشتی هم چنان در 

 .زندان اوين نگهداری می شوند 209بند 



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



12 

 1389خرداد ماه   18

 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



13 

 1389خرداد ماه   18

 ... 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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 رکابزنی و گردهمائی در آمستردام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هر يک از شهرهای شرکت کننده بطور سمبوليک تعدادی از زندانيان سياسی را 
زينب جليليان، فعال سياسی کرد، محکوم به اعدام : برجسته ميکنند آمستردام

بهاره هدايت، فعال دانشجوئی و حقوق زنان، محکوم به دهسال حبس مجيد 
دری، فعال دانشجوئی محروم از تحصيل، محکوم به شش سال حبس برای 

عالقمندان به شرکت در اکسيون رکابزنی امکان کرايه دوچرخه ارزان قيمت در 
محل هماهنگ شده است به حمايت از فرياد آزاديخواهی مردم ايران برخيزيد 

خرداد، برای بزرگداشت  22رکابزنی و گردهمائی در آمستردام تظاهرات جهانی 
 شهر جهان 65سالگرد خيزش آزاديخواهانه مردم ايران، همزمان در بيش از 

 به حمايت از فرياد آزاديخواهی مردم ايران برخيزيد 
خرداد، برای بزرگداشت سالگرد خيزش آزاديخواهانه مردم  22تظاهرات جهانی 

 شهر جهان  65ايران، همزمان در بيش از 
برای همبستگی با مبارزات مردم ايران برای آزادی، بر عليه اعدام، برای آزادی 

 کليه زندانيان سياسی 
 با سخنرانی سازمانهای بين الملی فعال حقوق بشر و فعالين دانشجوئی و زنان 

هر يک از شهرهای شرکت کننده بطور سمبوليک تعدادی از زندانيان سياسی را 
 برجسته ميکنند 

 زينب جليليان، فعال سياسی کرد، محکوم به اعدام : آمستردام
 بهاره هدايت، فعال دانشجوئی و حقوق زنان، محکوم به دهسال حبس 

 مجيد دری، فعال دانشجوئی محروم از تحصيل، محکوم به شش سال حبس 
برای عالقمندان به شرکت در اکسيون رکابزنی امکان کرايه دوچرخه ارزان 
قيمت در محل هماهنگ شده است به حمايت از فرياد آزاديخواهی مردم ايران 

 برخيزيد 
 رکابزنی و گردهمائی در آمستردام 

خرداد، برای بزرگداشت سالگرد خيزش آزاديخواهانه مردم  22تظاهرات جهانی 
 شهر جهان  65ايران، همزمان در بيش از 

برای همبستگی با مبارزات مردم ايران برای آزادی، بر عليه اعدام، برای آزادی 
 کليه زندانيان سياسی 

 با سخنرانی سازمانهای بين الملی فعال حقوق بشر و فعالين دانشجوئی و زنان 
هر يک از شهرهای شرکت کننده بطور سمبوليک تعدادی از زندانيان سياسی را 

 برجسته ميکنند 
 زينب جليليان، فعال سياسی کرد، محکوم به اعدام : آمستردام

 بهاره هدايت، فعال دانشجوئی و حقوق زنان، محکوم به دهسال حبس 
 مجيد دری، فعال دانشجوئی محروم از تحصيل، محکوم به شش سال حبس 

برای عالقمندان به شرکت در اکسيون رکابزنی امکان کرايه دوچرخه ارزان 
 قيمت در محل هماهنگ شده است 

 خرداد  ٢٢دعوت به گراميداشت حماسه : برمن
 

 هموطن گرامی، 
 

به اميد دستيابی به دگرگونی  ١٣٨٨خرداد ٢٢خيزش گسترده مردم ايران در 
های آزاديبخش با دروغ و تقلب اقتدارگرايان و دشمنان سربلندی ايران از 

 . باز ماند" دستيابی به اولين هدف خود موقتا
اين هدف همانا کنار زدن عقب افتاده ترين و منفورترين دولت در جمهوری 

 . اسالمی ايران بود 
 اين خيزش با شکوه اما نتايج بسيار عميق ، پربار تر و مهم تری به همراه داشت؛ 

آشکار شدن باطن خشن و ضد انسانی رژيم و فساد گسترده و پوسيدگی درونی  - 
     آن
اتحاد وسيع و بالنده اقشار گوناگون مردم برای احقاق حقوق شهروندی خويش و  -

     دستيابی به آزادی و دموکراسی
از اينرو شايسته است که روز آغاز اين حماسه نوين دادخواهی را چون آتشی که 

 . اردوگاه آزاديخواهی را گرم و روشن ميدارد سپاس بداريم
با گردهمايی خود در تجمعی که بدينوسيله برگزار ميشود سهم کوچکی را در اين 

 ! حرکت ادا کنيم
  ١٣تا  ١١يونی ساعت  ١٢شنبه : زمـــــان
 روبروی مرکز پست برمن  - an der Domsheide: مکان

                                   :برگزارکنندگان
 کانون حمايت از مبارزات ازادی خواهانه مردم ايران 

 
 خرداد ٢٢به مناسبت   تظاهرات و راهپيمايی در واشنگتن دی سی

  
 هم وطن 

فريادها خونين که بوی آتش از جای . گاهی ديگر است و وطن رنگ خون دارد
 . جای ايران به مشام می رسد 

خرداد است و طنين صدای تو نور اميدی ست بر  ٢٢هم وطن سالگرد حماسه 
دلهای ايرانيانی که در ميان گلوله و آتش ندای آزادی و آزاديخواهی سر می 

 . دهند 
 هموطن 

خودت را به آبهای خروشان و دلهای دريايی مردمت . همراه اين فرياد شو 
 . بسپار مردمی که خواستار حق تعيين سرنوشت خويش هستند 

کميته همبستگی با خواسته های دموکراتيک مردم ايران با همکاری جوانان 
دی  –آمريکايی در چنين روزی همگام با مردم ايران در واشنگتن  –ايرانی 

گام هايت را در چنين روزی با مردم ايران . سی تظاهرات برگزار می نمايد 
همراه شو تا از حق داشتن آزادی های اساسی برای مردمت . هماهنگ کن 

ندای بهره مندی همه ايرانيان از حقوق بشر و حقوق شهروندی ، . دفاع کنی 
شعار تامين آزادی های اساسی و دموکراسی وحق برگزاری انتخاباتی آزاد و 
منصافانه برای همه را به گوش افکار عمومی برسان و دستهايت را به دست 

 . گرم هموطنانت بده تا دوباره سرود عشق و دوستی و يکرنگی سر دهيم
 ژوئن  ١٢ما شنبه وعده ديدار 

  ٣:٣٠ ساعت
به   مقابل دفتر حفاظت از منافع جمهوری اسالمی ايران در واشنگتن دی سی

 .سمت دفتر سازمان ملل
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 عكس هاي فرزاد كمانگر 
 در جلسه افتتاحيه سازمان جهاني كار

 
هموطنان ) آى ال او(در جلسه افتتاحيه سازمان جهانى آار وابسته به سازمان ملل 

ايرانى حاضر، با بلند آردن عكس فرزاد آمانگر به حضور نماينده حكومت 
اعتراض اين هموطنان مورد تشويق افراد شرآت آننده . آخوندى اعتراض آردند

  .در اين آنفرانس قرار گرفت
اين سازمان آنفرانس ساالنه خود را از روز دوم ژوئن در مقر اصلى خود در 

 .ژوئن ادامه خواهد داشت18اين آنفرانس تا  , ژنو آغاز آرده است
 
 

 از بلژيك به سوي ايران: راهپيمايي نمادين براي آزادي
 

آقای حميدرضا برهانی استاد ورزشهای رزمی و فعال حقوق بشر، يک جوان 
ايرانی در بلژيک است که برای آزادی مردم ايران از بروکسل تا ايران را در 

 .روزهای آينده خواهد پيمود
آقای برهانی بيشتر از آنکه نزد ايرانی ها شناخته شده باشد، با بلژيکی ها کار 

 .کرده و در رسانه ها و جامعه ورزشی اين کشور شناخته شده تر هستند
او در فيس بوک خود با درست کردن يک برگ ديگران را از اين راهپيمايی آگاه 

 :کرده است
Rally for freedom in IRAN 

ايشان در اول ماه جون بروکسل را به سوی پاريس و  روز گذشته پاريس را به 
سوی ژنو ترک کرد تا با ديگر همراهان خود به اين راهپيمايی ادامه دهد، در 

 عکسهايی را از ايشان می بينيد

 خرداد دانشجويان دانشگاه های مشهد  ٢٢بيانيه تظاهرات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : اخبار روز
گروهی از دانشجويان دانشگاههای مختلف شهر مشهد با صدور بيانيه ای  

خرداد در دانشگاههای اين  ٢٢محل های مورد نظر خود برای تجمع روز 
 .شهر را اعالم کردند

 :به گزارش تحول سبز، متن کامل اين بيانيه بدين شرح است 
 

 به نام خدا
 دانشجوی عزيز سالم

سال پيش در همين روزها حال و هوای تازه ای بين ما بود ، سرشار از شور 
 برای تعالی بخشيدن ايرانمان

با تمام عقيده های گوناگون بسياری از ما بر اين عقيده شديم که برای حداقل 
بهتر شدن اوضاعمان ، برای کمی آزادی بيشتر همه با هم پای صندوق رای 
برويم و اينطور شد که تمامی اعضای يک خانواده که تاکنون هيچ دوره ای 

رای نداده بودند پای صندوق رفتند ، اما آه از بعد آن روز ، آه از ظلم در حق 
 .مان ، ظلم بدين آشکاری بر انتخابمان
هم کالسی ، هم دانشگاهی ، همشهری : امروز ميخواهم اين سخن با تو بگويم 

، ای هموطن اگر در اين يکسالی که گذشت آنچه من ديدم تو نديدی ،آنچه من 
شنيدم تو نشنيدی ، آن غمی که از پرپر شدن ندای عزيزم ، سهراب ، ترانهو 
بقيه هموطنان شهيدمان بر من رفت بر تو نرفت ، مرا با تو کاری نيست جز 

 آنکه به وجدانت بسپارمت ؛
اما اگر ذره ای برای خونهايی که ريخته شد تا من وتو و فرداها فرزندانمان از 
ميراث آزادی بهره مند شوند ، ارزش قائلی ؛ اگر بغض گرفته در گلو داری ؛ 

اگر اندکی به جای خالی دوستانت که از تحصيل محروم شدند فقط به خاطر 
خرداد در کنار  ٢٢طلب کردن حق شان ، می انديشی ؛ وقت آن فرارسيده تا 

 .هم باشيم
 ترس به خود راه نده ، مگر نديدی و نشنيدی که ما يشماريم

ترس به خود راه نده که اين روز، روز ريزش پايه های ديکتاتوری و استبداد 
 است و پنجره ای باز به سوی فردايی آزاد

 دوست عزيز منتظرت هستم ؛ مرا تنها مگزار
 

 خرداد دانشگاههای مشهد ٢٢وعده ما 
 

 ١١:٣٠بين دانشکده فنی و انسانی ساعت : دانشگاه آزاد مشهد
 ١١:٣٠روبروی دانشکده مهندسی ساعت : دانشگاه فردوسی

 ١١:٣٠روبروی سلف ساعت : دانشگاه خيام
 ١١:٣٠صحن حياط دانشگاه ساعت : دانشگاه سجاد

 
 زنده باد ايرانی غيور و آزاده

 زنده باد جنبش سبز
 آزاد باد ايران پاک و عزيزمان

 
 :با همکاری مشترک

 نهضت سبز دانشجويان مشهد
 جنبش سبز دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

 و دانشجويان سبز دانشگاه های خيام و سجاد
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 مصاحبه ها، مقاالت

کالسيک برای تعيين مسير و هويت سازی می تواند به بيراهه ختم 
                                                                       .شود

 
 بالندگی و زايندگی جنبش اعتراضی 

هر چند که شروع اعتراضات سياسی در فردای انتخابات رياست جمهوری سال 
حضور ميليونی مردم خشمگين از وضعيت موجود را " رای من کو"با شعار  ٨٨

در خيابان به قبای رنگ و رو رفته رژيم واليت فقيه دوخت ولی اين جنبش بی 
سازمان به واسطه ی انباشت مطالبات مدنی، سياسی، اقتصادی و فرهنگی بسيار 

و نفی حاکميت مستقر " مرگ بر ديکتاتور"زودتر از حد انتظار به سطح شعار 
کليد پويايی و ماندگاری جنبش با وجود تمام سرکوب خشونتباری که . ارتقا يافت

حکومت اعمال کرد، دقيقا در همين نکته نهفته است که تا به امروز هرگونه 
جنبش اعتراضی . تاکتيک سرکوب و شيوه های منفعل سازی را خنثی کرده است

سازمان نداشت و از مرکز تشکيالتی مشخصی تغذيه و تدارک نمی شد اما در 
ساله يی متولد شده بود که  ٣٠عوض جنبش از بستر مطالبات انباشت شده ی 

به . برخاستن ققنوس جوان از خاکستر اين آتش، نتيجه گريزناپذير آن بوده است
همين دليل پيشی گرفتن عامل عينی بر عامل ذهنی به همان نسبت که ماندگاری و 

تداوم اين جنبش جوان را تضمين می کرد در سطح اليت های جامعه، احزاب و 
اپوزيسيون يک پارادوکس را موجب شد که در وهله اول دنباله روی از توده 

مردم و در مرحله بعدی تالش جزيره يی برای ايجاد آلترناتيو دلبخواه از 
اينکه جنبش هر روز و در هر مرحله گستره ی نفوذ، . مشخصات آشکار آن بود

رويش ذهنی و عينی، بسيط شدن حوزه طبقاتی، پيوندهای درونی و بيرونی، 
پويش مطالبات اجتماعی با مطالبات طبقاتی و عبور از سنت های خاص استبداد 

مذهبی را به نفع تلقی دمکراتيک از قدرت و جامعه تداوم می دهد، نشانه های 
تکامل و زنده بودن جنبشی است که حداقل در فاز ضدديکتاتوری آن ميرايی و 

نيروهای سياسی و اليت های جامعه ی ايرانی . شکست جايگاهی نخواهد داشت
در حينی که حق تعيين و تبيين استراتژی درازمدت خود برای هويت سازی و 
حرکت در اين مسير را دارند ولی چنانچه در اتخاذ تاکتيک به سمت روندهای 

فرامرحله يی و اخالل در وحدت نيروهای حاضر در جنبش اعتراضی در مرحله 
ی ضدديکتاتوری حرکت کنند، بزرگترين آسيب را به جنبش وارد کرده و 

واقعيت . غيرمستقيم در خدمت استبداد و ارتجاع حاکم قرار خواهند گرفت
وجودی جنبش اعتراضی سبز کنونی تلفيقی از طبقات و تفکرات متنوع جامعه ی 
ايرانی می باشد که اصالح طلبان حکومتی، ملی مذهبی ها، چپ ها، ليبرال ها و 

مذهبی در صنوف طبقه ی متوسط شهری، کارگری، دهقانی،  –اقليت های قومی 
روزنامه نگار، زنان، دانشجويان، حقوقدانان، هنرمندان و جوانان را پوشش می 

اقتصادی  –با توجه به چنين گستره يی از نيروها و طبقات متنوع اجتماعی . دهد
در جنبش اعتراضی کنونی، اهداف مرحله يی جنبش نيز می بايست در تعامل و 

توافق بر حداقل ها در بين اين مجموعه ی متکثر تعريف شود و در غير اين 
صورت فاز دمکراتيک و ضدديکتاتوری فعلی در چنبره ی تماميت خواهی و 

دگماتيسم، کليد گمراهی و شکست اين جنبش نوپا را در قفل زنگ زده ی مرثيه 
پتانسيل های عينی . ی نهضت های تاريخ معاصر ايران به گردش درخواهد آورد

جنبش کنونی بسيار متنوع و قدرتمند است و در آينده ی نزديک با توجه به فاجعه 
اقتصادی در شرف وقوع، سيل گسترده ی مال باختگان، بيکاران، گرسنگان و 
عموم زيانبران برنامه های نومحافظه کارانه دولت کودتايی احمدی نژاد نيز به 

خرداد روزهای سرنوشت ساز و  ٢٢ايران در آستانه . صفوف آن خواهند پيوست
تعيين کننده يی را سپری خواهد کرد که چنانچه نيروهای اکتيو و توده های 

معترض بتوانند حضور اعتراضی خود را به رژيم استبدادی تحميل نمايند هم 
اينکه سير حرکتی جنبش روند شتابناک تری به خود می گيرد و هم اينکه گسست 

در چنين شرايطی . درونی حکومت ستون های متزلزل آن را فروخواهد ريخت
نيروهای سياسی و نخبگان اجتماعی می توانند با حفظ اتحاد درونی خود و اتخاذ 
تاکتيک های مناسب در جهت تعميق جنبش، تحول و تغييرات بزرگی را موجب 
شوند که حتی برای اقليت حامی حکومت غيرمشروع واليت فقيه نيز پيام سقوط 

 . تلقی شود
        

 گسست و شکاف در نظام حاکم 
حاکميت مشترک استبداد دينی و ديکتاوری نظامی در شرايط کنونی با يک 

واقعيت گسست و شکاف دوگانه روبه رو می باشد که به واسطه ی ذات وجودی 
از يک طرف تالش برای . خود قادر به ترميم و التيام زخم های آن نخواهد بود

يکدست کردن حکومت در طی چند سال اخير موجب گرديده است تا طيف 
وسيعی از درون ساختار حاکم موسوم به اصالح طلبان با رانده شدن از قدرت و 

تغييرات کيفی و کمی در ماهيت حاکميت، نه تنها به صفوف مردم بپيوندند که 
 در شرايطی . حتی خود به بخشی از نيروهای اکتيو جنبش اعتراضی تبديل شوند

 نمايش پرهاي ريخته ي واليت 
 ) جان شيفته(روزنامه نگار معترض 

 
 : اخبار روز

مبارزات ضدديکتاتوری مردم ايران در چارچوب جنبش اعتراضی سبز در 
 ١۴روزهای سرنوشت ساز نيمه ی دوم خرداد با مراسم حکومتی نماز جمعه 

خرداد در مرقد آقای خمينی که توسط سيدعلی خامنه يی اقامه شد، با حواشی آن 
به همان . که محصول عينی و ذهنی همين جنبش اعتراضی است، آغاز گرديد

نسبتی که گروه های دست چين شده ی لباس شخصی و بسيجی با هتاکی آشکار 
نسبت به نوه ی خمينی مانع از سخنرانی وی شده و هم چنين احمدی نژاد و خامنه 

يی با خط کش خود، خط امام را مهريه ی ازدواج مصلحتی واليت فقيه و 
پايان "ديکتاتوری نظامی قرار دادند، می توان اين واقعيت را درک کرد که 

اين پايان در سير حرکتی . برای هر دو طرف مبارزه فرا رسيده است" مصلحت
خود به نتييجه يی ختم خواهد که هر دو جناح موجود حداقل در فاز اجماع 

حکومتی و حفظ نظام به بن بست کامل رسيده و راهی برای تعامل يا آشتی را در 
در اين تقابل درون ساختاری برنده ی . قالب مناسبات موجود دست نيافتنی کنند

واقعی مردم و جنبش اعتراضی اکثريت ملت ايران خواهد بود که از اين پس 
وحدت ملی خود را در راستای گسست کامل ساختار حاکميت کنونی رقم خواهند 

زمانی که علی خامنه يی در طی يک توهم ذهنی و اغتشاش عينی، خويشتن . زد
را با امام علی مقايسه می کند و مخالفان خويش را به طلحه و زبير، در واقع 
صحنه يک جنگ و ميدان تقابل را می آرايد که سرانجام آن می بايست حذف 

تنها يک روز پس از اين سخنان مغشوش وقتی که . بدون بخشش رقيب باشد
ميرحسين موسوی به عنوان شاخص ترين رهبر جنبش سبز به صراحت از 
سقوط اعتبار و جايگاه کسی سخن می گويد که خود را در جايگاه امام اول 

البته حتما نه به مفهوم (شيعيان قرار داده است، در واقع پيام عبور از نظام حاکم 
را صادر می ) عبور از آنچه خود وی آرمان های جمهوری اسالمی می خواند

خرداد در مرقد امام خمينی نه تنها بزرگداشت بنيانگذار  ١۴نماز جمعه . کند
جمهوری اسالمی نبود که بی شک مرثيه يی بود بر ميراثی که در شرف بر باد 

به عکس تصور اوليه از اين نمايش حکومتی، چنانچه بتوان تتمه . رفتن است
اعتبار و اقتداری را برای نظام حاکم سراغ گرفت در همان چند جمله ی حسن 
خمينی نهفته بود که هتاکی افراد دست چين شده و ممانعت از ادامه سخن خود 

بيان " عده يی قليل نمی گذارند که من صحبت کنم"توسط آنان را در اين جمله که 
کرد و گرنه سخنان مغشوش مقام واليت، تيک های عصبی محمود، چهره های 
مغموم و سرهای به زير افتاده سران حکومتی در صف های اول نماز جمعه، 

خود بهترين تعبير و توصيف برای نمايشی بود که به جای ترسيم اعتبار و اقتدار 
سناريويی که قرار بود با تدارک . نظام، تنها اثبات کننده وقوع يک تراژدی بود

گسترده و سراسری سپاه پاسداران و بسيج، جمعيت چند ميليونی را برای حمايت 
از رهبر گرد آورد تنها به چند صد هزار تن که بيشتر آنان حتی حاضر نبودند يا 

حداقل حوصله نداشتند که جواب شعارهای بلندگوها را تکرار کنند، ختم شد که 
همين موضوع يکی از داليل شکست پروژه و ناکامی در اهداف از قبل پيش بينی 

از طرف ديگر نماز جمعه يی که قرار بود به عنوان چماقی در مقابله و . شده بود
خرداد به کار گرفته شود تحت تاثير حاشيه يی که  ٢٢ارعاب معترضان برای 

برای سيد حسن خمينی ايجاد شد، خود برهانی شد برای تداوم اعتراض و بی 
اعتباری هر چه بيشتر حکومتی که در طی يک سال اخير همواره چون لشکر 
شکست خورده و گم کرده راه در ميدان مين، که هر گامی برمی دارد زير پای 

سير تحوالت اجتماعی و تکامل . سربازان و سردارانش يک مين منفجر می شود
تاريخی جنبش اعتراضی مردم ايران به اين دليل به مرحله ی بلوغ و هويدا شدن 
يک چشم انداز اميدوارکننده رسيده است که به موازات بالندگی جنبش، شکاف و 

هرگونه تحليلی چنانچه در . گسست درون حکومت به سرعت در حال انجام است
راستای تبيين و تعيين ارتباط ارگانيکی اين دوگانه ی مورد لزوم برای تغييرات 

ساختاری باشد، می تواند رويکرد عقالنی و نگاه منطقی به واقعيت تحوالت 
از آنجا که جنبش کنونی يک جنبش فراگير و رنگين کمانی . جاری تلقی شود

است، آرايش نيروهای تشکيل دهنده و اهداف مرحله يی آن می بايست به درستی 
توسط بدنه و راس جنبش درک گردد و گرنه خط کشی های کاذب، 

آرامانگرايانه، جهشوارگی، تک ساختی، اسبق السابقون، هم قوارگی و صرفا 
. قاعده مند، می تواند در مسير آن موجب گسست و شکاف در درون جنبش بشود

هم چنين اين جنبش از آنجا که بيشترين بار خود را بر شبکه های اجتماعی و 
طبقاتی قرار داده است و از سازماندهی تشکيالت  –طيف های متکثر فکری 

 حزبی و انقالبی برخوردار نيست در صورت انطباق سازی های کاذب و 
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 يك سال جنبش سبز در گفتگو با مهدي ممكن
 مژگان مدرس علوم 

 
معموال در هر جنبش اجتماعي و سياسي طيف هاي گوناگوني از نظر : جرس

حضور مي يابند آه هر يك به سهم خود ... فكري، سياسی، فرهنگي، اقتصادي و
در جنبش مشروطيت، نهضت ملي . نقش در فرايند پيشبرد جنبش ايفا مي آنند

شدن صنعت نفت، انقالب اسالمي، جنبش اصالحگرايانۀ دوم خرداد و باالخره 
   .جنبش اعتراضي سبز اين تنوع و تكثر بوضوح خود را مي نماياند

يكي از جرياناتي آه طي بيش از نيم قرن گذشته در عرصۀ فعاليت ها و  
مبارزات سياسي درايران تأثير گذار بوده جرياني است آه با همۀ تنوع و تكثر 

اين جريان بويژه از . دروني خود مجموعا نيروهاي ملي مذهبي ناميده مي شود
دوران نهضت ملي شدن صنعت نفت هويت متمايز سياسي يافت و سپس در سال 

تأثير گذاري اين . هاي بعد با تأسيس نهضت آزادي ايران وارد مرحلۀ جديدي شد
انتقالي تأسيس جمهوري اسالمي و شكل گيري نهادها و  جريان سياسي در مرحلۀ

ارآان بنيادي آن بر آسي پوشيده نيست اما با اين همه از سال پنجاه و نه شمسي 
به اين سو اين جريان نيز بخشي از اپوزيسيون حكومت و جناح هاي حاآم به 

اما نيرو هاي ملي مذهبي طي سي سال گذشته بر خالف ديگر . شمار مي رود
 -نيروهاي اپوزيسيون بر مشي مبارزات مسالمت آميز مدني و شيوه هاي انتقادي

ارشادي در برابر حكومت و جناح هاي حاآم تأآيد داشته و به اين  -اصالحي
مشي اصالح گرايانه وفاداري داشته اند تا حدي آه حتي بازداشت هاي گستردۀ 

غيرقانوني و زندان هاي طويل المدت انفرادي نيزسبب عدول از اين اعتدال نشده 
 .است

در جريان جنبش اصالحات دوم خرداد و جنبش سبز نيز نيرو هاي ملي مذهبي  
با همين مشي اصالح طلبانه همراه ديگر نيرو هاي اصالح طلب بوده اند آه 

نخستين سالگرد   اينك اما در آستانۀ. شرح جزئيات آن مجالي ديگر مي طلبد
انتخابات بيست و دوم خرداد هشتاد و هشت و تولد جنبش سبز با دآتر مهدي 

ممكن يكي از فعاالن ملي مذهبي در خارج از آشور گفت و گويي امکتوب نجام 
 .داده ايم آه از نظر خوانندگان محترم مي گذرد

  
ديني و در  نوانديشی  آقاي دآتر ممكن شما در تقسيم بندي هاي فكري به جريان

جنبش اعتراضي . تقسيم بندي هاي سياسي به نيروهاي ملي مذهبي تعلق داريد
سبز را از اين دو زاويه چگونه ارزيابي مي آنيد و موضع اين دو جريان فكري 

 و سياسي را در مورد اين پديده چگونه تحليل مي آنيد؟
  
-بپردازم ترجيح می دهم در مورد جريان ملی  پيش از اينکه به پاسخ سئوال 

اطالع .توضيحی ارائه کنم که پاسخ به سئوال شما ساده تر خواهد شد, مذهبی 
است و تا آنجا که " طيف" مذهبی يک حزب نيست بلکه -جريان ملی  داريد که

اطالعات مخلص اجازه می دهد شکل گيری وسابقه جريان مذکور بلحاظ عقيدتی 
و برکناری رضا شاه از ,1320وهمچنين مواضع سياسی به پس ازوقايع شهريور
مهندس بازرگان ودکتر سحابی , سلطنت برمی گردد ومی توان ازآيت اهللا طالقانی

بعنوان هسته اصلی آن نام برد که همان زمان مورد اقبال دانشجويان دانشگاه 
بلحاظ مواضع سياسی ازنهضت ملی , تهران که صبغه مذهبی داشتند قرار گرفت

دربنيانگذاری  1332مرداد سال  28شدن نفت بشدت حمايت کرد وپس ازکودتای 
نهضت مقاومت ملی با مرحوم آيه اهللا سيد رضا زنجانی در مبارزه عليه حاکميت 

دست نشانده به مبارزه پرداخت واز اين زمان نفراتی که هر روز بدان می 
اين جريان همانطور که شادروان مهندس .پوستند بيش از پيش افزايش يافت

مسلمان ومصدقی معرفی , بازرگان در دادگاه نظامی اعالم کرده بود خود را ملی
طيفی بودن اين ,می کرد وتا کنون همواره به مواضع خود وفادار مانده است

نشان ازتنوع و سليقه فکری آنها دارد درحاليکه آبشخور مشترک آنها ,جريان
 .روشنفکری دينی است و از نظر راقم اين سطور بسيار فرخنده است 

بهم نزديک کرده است , مشابهت های فکری وعقيدتی اين طيف نسبتا گسترده را 
مواضع سياسی , ولی درواقع آنچه حلقه اتصال وسيمان بين آنها شده است

ومبارزه مشترک آنها برای نجات ميهن است که در حال حاضر هرگونه مبارزه 
 .مشروع و دور ازخشونت را می طلبد

ياد می کنيد که از ويژگی های " اعتراضی"شما از جنبش سبزبا صفت جنبش  
آن گستردگی ابعاد آن است که می تواند تمام هم ميهنان معترض به حاکميت فعلی 

مذهبی با چنين -را در برگيرد و طبعا بسيار گسترده تراز طيف موسوم به ملی
ويژگی وگستردگی؛ چگونه می توان به ارزيابی فکری اين جنبش پرداخت در 

حاليکه سابقه آن هم ازيکسال تجاوزنکرده است؟ مگراينکه سئوال فقط شامل 
 .مواضع فکری چند نفر ازپيشروان شناخته شده اين جنبش باشد

که حساب حاکميت با اين طيف درونی به بدترين شکل ممکن با سرکوب و حذف 
نهايی در حال تسويه شدن می باشد، آنان بر ويرانه های ستون واليت در خط 

مقدم اعتراضات مدنی حتی با تعابير و تفاسير خود به ناچار در کنار نيروهای 
هر چند که اين نيروها . دمکراتيک و خواهان تغييرات بنيادين قرار گرفته اند

حامل تمايالت، تفکرات و خواستگاه طبقاتی خاص خود می باشند ولی کند و کاو 
در گذشته ی آنان و اصرار بر برجسته کردن وجه تمايز اين نيروها با نيروهای 
بيرونی و هميشه معترض به ساختار جمهوری اسالمی، نه تنها هيچ خدمتی به 
جنبش دمکراتيک مردم ايران نخواهد بود که اين تفرقه می تواند ناديده گرفتن 
تاثير عنصر گسست درون حکومتی در جهت پيروزی يک جنبش مردمی نيز 

احزاب اصالح طلبی چون حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقالب . باشد
اسالمی يا اشخاصی چون ميرحسين موسوی، شيخ مهدی کروبی و سيد محمد 

خاتمی نه تنها نقطه ضعف جنبش سبز اعتراضی نيستند که به يقين در کنار ديگر 
نيروهای دمکرات خارج از حاکميت ستون های قدرتمند اين جنبش فراگير و 

وقتی که آقای موسوی از قدم نهادن در راه بدون . بسيط ملی نيز خواهند بود
بازگشت سخن می گويد و هربار بالفاصله بعد از رجزخوانی مقام واليت، نقطه 
ی مقابل آن را عرضه می کند، هرگونه سخن گفتن از قهر جنبش اعتراضی با 

اين اشخاص شاخص، يک تفرقه افکنی و در بهترين حالت يک بی انصافی 
گسست درون حکومتی در وضعيت موجود به خروج اصالح . سياسی است

طلبان از قدرت محدود نمی شود چرا که در جناح اصولگرا و طيف اقتدارگرای 
حاکم نيز نشانه های آشکاری از چند دستگی و ريزش کمی و کيفی به عيان ديده 

اين نيروها و طيف ها که چندان هم کوچک و خرد نيستند با رصد . می شود
کردن وضعيت واقعی کشور به درستی درک کرده اند که راهی که مقام واليت و 

آنان . نظاميان حاکم می روند هيچ سرانجامی به غير از سقوط نخواهد داشت
بدون پيوستن به صفوف مردم و جنبش اعتراضی در صدد نجات تتمه ی ميراث 

حکومت دينی و ريزه خواری بر سفره يی می باشند که با سياست های علی 
اين طيف های راست و . خامنه يی و محمود احمدی نژاد هيچ آينده يی ندارد

اصولگرا به تدريج در حال يکپارچه شدن برای حذف حداقل احمدی نژاد و حلقه 
ی اطرافيان وی بوده و از اين طريق اميدوارند که بتوانند آب رفته را به جوی 

اصطکاک های فزاينده مجلس تحت رهبری علی الريجانی، شورای . برگردانند
مصلحت نظام و بخشی از قوه قضائيه با عملکردهای خالف قانون دولت کودتايی 

احمدی نژاد در شرايطی که مرتبا مقام واليت در حمايت از آن داد سخن برمی 
آورد و خواص بی بصيرت را به بيعت با خود دعوت می کند، گويای افول 

خالصه " نبود"آن در " بود"و " نيست"آن امروز در " هست"قدرتی می باشد که 
شکاف در درون جناح اصولگرا و اقتدارگرايان با چنان سرعتی در . می شود

حال حرکت است که به نظر می رسد تبديل شدن احمدی نژاد و حلقه ی اطرافيان 
گسست کيفی اصالح . وی به مهره سوخته چندان هم دور از ذهن نخواهد بود

طلبان و پيوند آنان با جنبش اعتراضی در کنار گسست کمی اصولگرايان و 
افتراق آنان با دولت کودتايی، مسير سقوط نظام واليی را به يک امر اجتناب 

در چنين وضعيتی تبديل پتانسيل های انباشت شده و . ناپذير تبديل کرده است
بالقوه جنبش اعتراضی به پتانسيل بالفعل در جهت اعمال تغييرات بنيادين، آينده 

ی روشنی را برای پيروزی چنبش دمکراتيک مردمی و شکست نهايی کوتاچيان 
جنبش سبز اعتراضی با استفاده درست از اين گسست . به همراه خواهد داشت

های دوگانه و تعميق مطالبات درونی خويش در نبرد پيش رو قادر خواهد بود تا 
از موانع و مشکالت کنونی در مسر تحقق اهداف مشروع و منافع توده های 

حکومت مستقر ديگر توان . ايرانی بهره ی الزم را برای موفقيت کسب کند
اعمال حاکميت به شيوه ی گذشته را به صورت کمی و کيفی از دست داده است و 

تکيه صرف به . به همين دليل تنها به قدرت سخت افزاری خود تکيه کرده است
سرنيزه در شرايطی که ديگر مولفه های قدرت از دست رفته است در نهايت می 

تواند زمان سقوط را باال يا پائين کند و گرنه واقعيت سقوط يک امر اجتناب 
تنها چيزی که می تواند روزنه های اميد را برای حاکميت . ناپذير خواهد بود

نامشروع هم چنان باز نگاهدارد مماشات، عهدشکنی رهبران شاخص جنبش، 
تفرقه و اغتشاش در صفوف جنبش اعتراضی می باشد که به همين دليل نيروهای 
. سياسی خواهان تغييرات بنيادين بايد به شدت از غلتيدن در اين ورطه دوری کنند

روزهای حساسی که به زودی از راه خواهند رسيد هر کدام می تواند کليد حل 
معمای قدرت در نبرد بين مردم و حکومت تلقی شود و به همين لحاظ می بايست 
با اتخاذ روش های متناسب با وضعيت ميدان نبرد، دشمنان مردم را در گوشه ی 

 . رينگ به زانو درآورد
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, شکيبائی, تحمل, تامل, اعتدال, بيان يک فرهنگ بود ومفهوم رحمت
 .ونيز سياست گام به گام ازآن می تراويد.....انصاف , مدارا,مروت

مهندس بازرگان وفرهمندان وپيشروان فکری نسل او از فرهنگی برخوردار  
نوعی دشنام و نقطه ضعف و منفی , افراطی وافراطی گری, بودند که ازنظرآنان

ازموازين اعتدال فاصله , بشمارمی رفت و هرکس بسته بميزان ابتالءش بدان
داشت؛ بازرگان ميراث دارفرهنگی بود برآمده ازآموزه های عرفی و دينی ايران 
که جلوه های آن دررفتارپيشگامان انقالب مشروطيت ونيزدرمنش وکنش رهبران 

 .نهضت ملی نفت همواره بروز داشته است
مهندس بازرگان پس ازانقالب بارها تالش کرد درک وفهم درستی ازواژه  

سوره آل عمران دهد که متاسفانه 144انقالب به استناد آيات قرآن بويژه آيه 
درهياهوی تفسيری وارداتی که ازانقالبات قرن بيستمی بويژه انقالب مارکسيستی 

از ارکان آن , قرائتی لنينی واستالينی که خشم وقهرانقالبی وراديکاليسم کور( با
 .گم شد,باچاشنی تعصب وتحجر) است

باآنچه درسطور باال گفته شد به باور من نجات جنبش های فکری وسياسی  
درميهن ما درگرو بازگشت به همان ارزش هائی است که مهندس بازرگان مدعی 

بشکلی , شاخصين جنبش سبز  آن بود وخوشبختانه امروز دربيانيه ها و اظهارات
ی که بازرگان "فرصت"يعنی در واقع , اين ارزشها مورد تائيد قرار گرفته است 

ممکن است , برآن پافشاری می کرد جلوه های خود را کم کم بروز داده است
موانعی برای پيشرفت جنبش سبز پيش آيد که حرکتش کند شود ولی مادامی که 
, براصول حق طلبانه واخالق مدنی مدارا جويانه پای فشارد ازبين نخواهد رفت 

   .اين جنبش جای مهر خود را تثبيت کرده است 
  
آيا اساسا براي رسيدن به يك نظم سياسي نسبتا دموآراتيك اخالق مدارا  

شهروندان نفش اساسی ايفا نمی کند؟ شما رشد اين اخالق مدني  جويانۀ
مداراجويانه را در جامعۀ ايرانيان داخل و خارج آشور بويژه در ميان 

 سياسي چگونه مي بينيد؟  فعاالن
  

گرچه هنوز آثاری از اختالفات تاريخی مذهبی ها والئيک ها بمناسبت های 
اما درهمين دهه اخيربسيار رنگ باخته وسوء تفاهماتی که , مختلف بروز می کند

اکنون مفهوم الئيک دربين اکثرايرانيانی که   درگذشته ايجاد ميشد روبه افول است
که   مقيم هستند محدود به مفهوم سياسی آن شده) ال اقل در اروپا (درخارج 

دولت وحکومت الئيک ميباشد وکسی به مفهوم فلسفی آن توجهی   دربرگيرنده
ندارد و افراد بيش ازپيش وآگاهانه سعی می کنند اعتقادات مذهبی وايدئولوژيک 

خود را وارد معرکه مباحثات سياسی واجتماعی بويژه در روزگاری که همه 
نجات ايران را وحه همت خود قرار داده اند نکند ورشد اخالق مدنی مدارا 

ضمن ,جويانه درجامعه ايرانيان خارج کشوربه باور من درحال پيشرفت است
اينکه تماس و زندگی در جوامع پابند به دموکراسی وآزادی خواهی اثرات مثبت 

درخارج هنوز هستند کسانی که هنوز مدافع شيوه های غير .خود را داشته است
 .به عنوان فعال سياسی موثرنام برد  مدارا جويانه هستند ولی نمی توان از آنها

درداخل کشورجلوه های بسيارمثبتی دربيانيه های مربوط به جنبش سبز به چشم   
طيف ملی مذهبی اولين کسانی بودند که از سال ها پيش مبتکر , می خورد 

سخنرانيهای ,آشتی و وفاق ملی بودند وهمچنان دراين زمينه کوشا هستند" گفتمان"
آقای خاتمی رئيس جمهور پيشين وبنيانگذارگفتگوی تمدن ها ونيزمنش عمومی 
ايشان شانس وسرمشق بزرگی درجهت رشد اخالق مدنی مدارا جويانه همواره 

 ..بين ايرانيان داخل وخارج بوده وهست
  

در چارچوب واقعيت هاي عيني جامعه رخ مي دهد نه   فعاليت و مبارزۀ سياسي
بسياري از شعارها و خواسته هاي مطرح شده از . در رؤياهاي ذهني آدميان

همخواني  سوي برخي جريانات سياسي مخالف حكومت بويژه خارج از آشور
به . زيادي با واقعيات موجود جامعۀ ايران و توازن قواي سياسي در آشور ندارد
نظر شما چه برنامه ها و اهدافي بايد در برابر جنبش سبز قرار داد آه واقع 

 بينانه و قابل دسترس باشند؟
  

تجربه اقامت طوالنی مخلص در خارج از کشور نشان داده است که ميدان اصلی 
مبارزه در داخل کشور وجود دارد وهرگاه ديگ مبارزه در داخل کشور می 

عمده ترين امتيازی .اثر آن درخارج کشور بصورت بخار ظاهر می شود  جوشد
دارد ونمی شود منکر آن شد واقعيت های عينی و قابل   که درصحنه داخل وجود

لمس است که خود منشاء و منبع شناخت وانتخاب دقيق چگونگی تاکتيک های 
مبارزه است که خارج از آن برخوردارنيست وگاه پيش می آيد که در انتخاب 

شعار وجهت مبارزه دستخوش رويای ذهنی شود که ازمصاديق آن در اين ايام 
 آنچه , اشاره کرد, می توان به شعار جمهوری ايرانی به جای جمهوری اسالمی 

که در خالل بيانيه ها وچگونگی مبارزه مدارا   و اما در مورد مواضع سياسی
بچشم می خورد نه تنها مورد تائيد اين جانب است بلکه مورد تائيد , جويانه آن

طيف گسترده ای ازايرانيان خارج ازکشوربا داشتن افکار واعتقادات متنوع ودور 
ازتعصب می باشد؛ درواقع می توان گفت دردنيای امروز برخالف گذشته نه 

ايدئولوژی واعتقادات مذهبی بيشترجنبه درونی وشخصی پيداکرده اند ,چندان دور
وحال آنکه احساس حفاظت از وطن وميراث آن در اذهان ايرانيان بويژه مقيم 
خارج بسی پررنگترشده است؛ فقط کافی است اطمينان حاصل شود که جنبش 

 .گرفتار بينش حقيرانحصار و مرزبندی های خودی و غيرخودی نباشد
 
يكي از آفت هايي آه جنبش هاي فكري و سياسي ايران را در يكي دو قرن اخير  

و ناتواني در   تحت تأثير قرار داده و حتي به شكست آشانيده است شتاب زدگي
در يك سال گذشته نيز به آرات شاهد . ايجاد تعادل ميان آرزوها و واقعيات است

اوج گرفتن منحني مطالبات بوده ايم به نحوي آه با يك حادثه مقطعي جمعي از 
آيا . ناظران و فعاالن سخن از عبور جنبش از چارچوب هاي پيشين آن مي گفتند

به نظر شما جاي خالي سياست گام به گام مرحوم مهندس بازرگان هنوز پس از 
 سياسي ايران احساس نمي شود؟ سي سال در عرصۀ

 
تاريخ جنبش های فکری وسياسی ملت ايران بويژه دردو قرن اخيرشاهد فراز  

مختصرپيروزی ,ونشيب های متعدد بوده است وهربارکه باتحمل مشقات زياد
بدست می آورده است با عواملی روبروشده است که پيروزی به شرنگ تلخ 

تنگ نظری حاکميت به تنهائی و , درکامش تبدل شده است که درغالب موارد
درمواردی با حمايت قدرت های خارجی بوده است که به سرکوب و به شکست 

جنبش ها انجاميده است چه بصورت از ميان برداشتن صدراعظم ونخست 
کودتای (وزيراصالح طلب وتوپ بندی مجلس وقتل آزادی خواهان وانواع کودتا 

وکودتا برای تعطيل مطبوعات اصالح طلب وبحران 1332مرداد28و1299
 ...)آفرينی برای دولت خاتمی 

که شما ازآن نام " شتاب زدگی وناتوانی درايجادتعادل ميان آرزوها وواقعيات"  
ميبريد عاملی موثرهست ولی درمقايسه با آنچه اشاره شد سهم ناچيز به حساب 

 .می آيد
, که اشاره کرديد, و اما درموردجای خالی سياست گام به گام مهندس بازرگان 

 .اجازه می خواهم خاطره ای نقل کنم
, نسلی که گزارشات تلويزيونی مرحوم مهندس بازرگان خطاب به ملت را   

آن نخست : اين جمله آن روانشاد را بخاطردارند, درسال اول انقالب ديده است
" برای الی جرز خوبست"وزيری که بخواهد برای مالقات با وزرا اجازه بگيرد 

" برای الی جرزخوبست"اصطالح , راقم اين سطوريکبار درماه های اول انقالب
بمناسبتی ديگر از ايشان شنيده بودم ؛ هنوز ماههای اول پيروزی انقالب بود؛ ,را

با وجود اينکه دولت موقت درحد مقدور نسبت به پاکسازی وزارت خانه ها از 
, افراد ناباب واحيانا وابستگان رژيم گذشته تالش کرده بود؛ بعالوه مقرر شده بود

بی گناه يا با گناه اسمشان دربايگانی های   ليست کارمندانی ازدولت که به عللی
ساواک وجود داشت به وزارت خانه های مربوطه ارسال شود تا وزير مربوطه 

با معاونين تصميم مقتضی اتخاذ نمايند که طبعا هر نوع رسيدگی بايد خيلی 
محرمانه انجام می گرفت که حيثيت وآبروی کسی بازيچه اين وآن قرار نگيرد؛ با 
وجود اين تمهيدات آفتی خطرناک با تابلو افشا کن افشا کن بجان انقالب افتاده بود 
وجماعتی از ملت هميشه درصحنه به اعتبار اينکه در راه پيمائی های روز های 

پيگيرانه اصرار داشتند , انقالب شرکت داشته اند بمنظور حمايت از انقالب
سوابق اشخاص در رژيم گذشته روشن شود که طبيعتا ازطرفی وسيله ای شده 

تصفيه حساب ها وبی اعتبارکردن افراد خدمتگزار و ,بود برای تهمت زدن ها
و غالبا هم ازطرف ,ازطرفی دخالت نابجا درامری که به آنها مربوط نمی شد

روزنامه های چپ نما حمايت می شدند؛ درهمين راستا بخش مطبوعات وزارت 
سخت زيرفشار ,ارشاد ازطرف قوم مذکور که رنگی جزسياه وسفيد نمی شناخت

قرارگرفته بود تا پرونده تک تک روزنامه نگاران وخبرنگاران مورد بازبينی 
نهايتا با سنديکای روزنامه نگاران که خود . قرار گيرد وبه آنها هم گزارش شود

نقشی عمده در پيروزی انقالب داشت توافق شد که در اين مورد نظرآقای نخست 
 وزير پرسيده شود

درمالقاتی که انجام شد آقای مهندس بازرگان درحاليکه که هنوز از اعدام ها و    
بعد ازاين کشتارها ديگردنبال : بگير وبند ها ی پس از انقالب متٍاثر بودند گفتند 

چه می گرديم؟آنها که نقشی داشتند يا اعدام شدند يا فرار کردند گيرم که روزنامه 
نگاريا خبر نگاری بعلت استيصال در گذشته مرتکب خبطی شده باشد چرا 

آن !؛ما ازانقالب چه درکی داريم؟: فرصت دگرگونی به او داده نشود و افزودند
 ,"برای الی جرز خوبست" انقالبی که نتواند مردم را از درون منقلب سازد

را با حال و آهنگی ادا کرد که به تنهائی " فرصت"آقای مهندس بازرگان کلمه    
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 اميد سبز هنرمندان
در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، بسياری ازفيلمسازان، بازيگران، 

که دوران پربار هشت ساله دولت اصالحات را ...تهيه کنندگان، فيلمبرداران و
پشت سر گذاشته و چهار سال گرفتار دولت احمدی نژاد و وزارت 

بودند، به اميد تغييری بنيادی در حکومت ايران، به جنبش سبز " صفارهرندی"
در اعالميه هائی که از سوی هنرمندان برای . پيوستند و از آن حمايت کردند

حمايت از موسوی يا کروبی صادر می شد، نام بسياری از سرشناسان تئاتر، 
حتی ستارگان سرشناس با نشان سبز در ميتينگ . سينما و تلويزيون را می شد ديد

شبی که موسوی در مناظره با احمدی نژاد . های انتخاباتی حضور پيدا می کردند
دست دولت استبداد را رو کرد، چند بازيگر شناخته شده نيز همراه خيل مردمی 

 .بودند که در مقابل ساختمان فرستنده تلويزيون به استقبالش آمدند
پس از انتخابات و بيرون آمدن احمدی نژاد از صندوقهای رای، هنرمندان  

سينما، تئاتر و تلويزيون هم به جمع معترضين پيوستند که شاخص ترين آنها 
دارنده شير طالئی جشنواره ونيز، دوربين طالئی جشنواره کان و   جعفر پناهی

پناهی يکبار در بهشت زهرا و بر سر مزار . خرس نقره ای جشنواره برلين بود
اما چون همچنان سبز مانده بود، . خرداد دستگير و آزاد شده بود 25شهدای 

بامداد يازده اسفند در خانه و همراه خانواده و مهمانانش بازداشت شد و اين بار 
. نزديک به چهار ماه را در زندان اوين و بيشتر آنرا در سلول انفرادی به سر برد

تا امروز نيز جرم اين کارگردان روشن نشده، اما به طور غير رسمی اتهام او 
ساختن فيلمی در مورد بازداشتگاه کهريزک است، فيلمی که هيچ عالئمی هم از 

پناهی براثر فشارهای داخلی و بين المللی تا آغاز . ساختن آن به دست نيامده است
محاکمه اش آزاد شده و هم اينک تحت درمان است تا آثار زندان و شکنجه و 

 .اعتصاب غذا را از خود دور کند
  

 معتمدآريا ممنوع التصوير
  

پناهی قبل از دستگيری، مهرماه گذشته همراه مجتبی ميرتهماسب و فاطمه معتمد 
پناهی را نگذاشتند به جشنواره برلين برود و . آريا ممنوع الخروج شده بودند

ميرتهماسب و معتمد آريا از همراهی با سينماگران ديگر برای حضور در آمريکا 
پس از آن، اول آبانماه، اين سه بيانيه ای . به دعوت آکادمی اسکار بازماندند

اين هويت را هيچ دولتی به ما نبخشيده است که . ما سينما گريم: "...نوشتند که
دولت اين توان را دارد که مانع خروج ما از ...بتواند آنرا از ما پس بگيرد

ما بدون . مرزهای کشورمان شود، اما هويت ما در گرو پاسپورتمان نيست
سه روز پس از انتشار اين بيانيه بود که معتمد آريا ." پاسپورت هم ايرانی هستيم

را در سفر به آلمان همراهی کند، چرا " شاهنامه فردوسی"نتوانست گروه تئاتر 
 !که به او گفته بودند اجازه کار در خارج را هم ندارد

آذرماه اين بازيگر باسابقه توانست پاسپورت خود را پس بگيرد و اواخر  21 
از . به فرانسه سفر کند" کان"ارديبهشت ماه به عنوان مهمان جشنواره سينمائی 

او منتشر شد که صدای محمد تقی رهبر رئيس " فيس بوک"اين سفر عکسهائی در
فراکسيون روحانيون در مجلس شورای اسالمی را درآورد و وی خواستار 

البته اين کار قبال انجام . ممنوع التصوير شدن فاطمه معتمد آريا از تلويزيون شد
شده، يعنی از خرداد گذشته تاکنون، اين بازيگر را درهيچ فيلم يا مجموعه 

تلويزيونی بازی نداده اند و آنچه هم اکنون از شبکه يک سيما پخش می شود، 
به کارگردانی محمدرضا هنرمند و با بازی " آشپزباشی"مجموعه ای است بنام 

پرويز پرستوئی و فاطمه معتمدآريا که قبال ساخته شده و بيش از دوقسمت از 
قسمت ساخته شود  40قبال قرار بود اين مجموعه در . پخش آن باقی نمانده است

قسمت تقليل پيدا کرد و پس از پايان آن بعيد می نمايد که هيچ يک از  26که به 
اين سه نفر تا سرکار بودن دولت احمدی نژاد بتوانند کاری در تلويزيون 

 .ضرغامی دست و پا کنند
  

 نوری زاد نگران و در خطر
  

اين نويسنده، مدرس . اما داستان محمد نوری زاد از همه اينها جالب تر می نمايد
بود، با نوشتن چند نامه و انتقاد " آقا"دانشگاه و فيلمساز که خيلی هم ارادتمند 

است وحاال جان خود و " مرتد"محترمانه چنان مورد غضب واقع شد که گوئی 
نوری زاد را تماشاگران تلويزيون . اعضای خانواده اش را هم در خطر می بيند

می شناسند، مجموعه ای زيبا و خوش ساخت که " چهل سوار"با مجموعه 
سازنده آن می کوشيد نشان دهد حکيم ابوالقاسم فردوسی چه ارداتی به 

شاهنامه را با نگاهی به شخصيت علی " رستم"اميرمومنان داشته و شخصيت 
اين مجموعه با بودجه ای کالن وبا سر و صدای بسيار توليد شد . آفريده است) ع(

 و حتی گزارش مفصلی از پشت صحنه آن تهيه کردند که نشان می داد رئيس 

از چنين  اگر جنبش سبز متهم به حمايت وبهره گيری مسلم است اينکه 
شود، دچارخسرانی غبر قابل جبران خواهد شد و در داخل   شعاری

جمهوری اسالمی بسته اند " جمهوريت"حذف   کشورجريانات مرتجعی که کمربه
استفاده از چنين شيوه هائی برای  وبهانه را بدست خواهندآورد؛ بهترين فرصت

مبارزه در خارج کشور بهيچوجه همخوانی با واقعيات موجود جامعه ايران و 
به باور من جنبش سبز از نظر برنامه های . کشور را ندارد  توازن قوای سياسی

فرصت و ظرفيت ها وکارشناسان  آينده و هدفها هنوز شانس اين رادارد که از
  .فهيم ودلسوز داخل کشوربهره گيرد

بخشي از رهبران آنوني جنبش سبز به رغم همكاري ها و ارتباطات پيش از  
با نيرو هاي ملي مذهبي و نيز   انقالب، در سال هاي نخستين پس از انقالب

اين مشكالت از زمان . ديني اختالفات و مشكالتي پيدا آردند جريان نوانديشی
شما . شكل گيري جنبش دوم خرداد به بعد آرام آرام آمرنگ و آمرنگتر شده است

آيندة ائتالف و همكاري اين دو جريان مذهبي را آه در شعارها و اهداف انقالب 
 اسالمي مشترآات فكري فراوان دارند چگونه ارزيابي مي آنيد؟

شخصا ازخالل , پاسخ اين سئوال در خالل سطور باال بشکلی داده شده است  
بيانيه های آقای موسوی احساس می کنم اين مشترکات درحال پيشرفت است 

 . اميدوارم ادامه يابد که تحولی است فرخنده
 
 

 :کلوزآپ سينمای ايران
 !زندان، ممنوع الخروج، ممنوع التصوير

 سعيد زندگانی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جرس 
محمد نوری زاد پس از انتشار پنجمين نامه اش به رهبرجمهوری اسالمی،  

بطور غير منتظره ای از زندان اوين بيانيه ای به بيرون فرستاده که جانش در 
خطر است و اگر خود يا اعضای خانواده اش هدف يک تير غيبی قرار گرفتند، 

می " سربازان گمنام امام زمان"همه بدانند که کار، کار آنهائی است که خود را 
    .نامند

تهديدی که نوری زاد از آن سخن می گويد، تهديدی است که همه دست اندرکاران 
هنوز از آزادی موقت جعفر . سينمای مستقل ايران به نوعی با آن در گير هستند

فاطمه "پناهی با وثيقه دويست ميليون تومانی، چند روزی بيشتر نگذشته که 
بازيگر سرشناس سينما و تلويزيون از سوی رئيس روحانيون مجلس " معتمد آريا

کارگردان " رفيع پيتز. "شورای اسالمی تهديد به ممنوع التصوير شدن می شود
پس از نمايش فيلمش در جشنواره سينمائی برلين ديگر به ايران " شکارچی"فيلم 

" رسول اف"را دستگير کرده و مانند " مهدی کماسی"برنگشته چون دستيارش 
دستيار پناهی مدتی زندانی کرده اند و عباس کيارستمی پس از درخشش فيلمش 

در جشنواره کان به خبرنگاران می گويد در بازگشت به " رونوشت برابر اصل"
اينها چرا اتفاق می افتد؟ جواب را .ايران انتظار هر نوع برخوردی را دارد
چون حکومت با سينماگران مستقل : کيارستمی در همان گفت و گو داده است

اين مسئله از پنج سال پيش و با روی کار آمدن دولت اول احمدی . مسئله دارد
شدت بيشتری به خود  88ولی در اين يکسال پس از خرداد . نژاد شروع شد

گرفت و به زندانی شدن، بازجوئی پس دادن و ممنوع الفعاليت شدن بسياری 
بسياری ديگر نيز که بی نام و نشان تر بودند، از کار در سينما و . انجاميد

حتی با سابقه های نام و . تلويزيون کنار گذاشته شدند و خبری از آنها منتشر نشد
نشان داری چون عزت اله انتظامی و علی نصيريان خانه نشين شده اند و 

می گويد از " تابناک"همکارشان محمد علی کشاورز در گفت و گو با سايت 
  .بازيگری پشيمان است
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اهواز اعالم می کنيم با وجود محروميت ها و اخطار به کميته انضباطی های 
خرداد  22سال گذشته ما همچنان سبز هستيم و هيچ جای ترديدی نداشته باشيد که 

در کنار هموطنان مان در شهر اهواز و در کنار رئيس جمهور موسوی و همه 
  ".ايرانيان خواهيم بود
نفر از دانشجويان به کميته انضباطی  100احضار بيش از : "اين بيانيه می افزايد

اعتراضات گسترده  .آذر برای سرکوب دانشجويان اهوازی بود 16فقط در آستانه 
و در پی آن محروميت از تحصيل و احضار به کميته انضباطی دانشگاهمان در 

  ".آبان بود 13
با صدائی بلند فرياد ميزنيم ما : "دانشجويان اهوازی همچنين اعالم کرده اند

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 

خرداد تنها نگذارند  22و از پدران و مادران خود ميخواهيم ما را در . طلبان کند
و همراه فرزندان خود برای کشور خود و احقاق حقوق از دست رفته خود در 

  ".کنار فرزندان خود باشند
  
  خرداد، سراسر ايران 22وعده ما : الهيجان 

دانشجويان دانشگاه آزاد الهيجان نيز با صدور بيانيه ای از مردم خواستند در راه 
  .خرداد شرکت کنند 22پيمايی روز 

از طرف جمعی از دانشجويان سبز دانشگاه : "در بخشی از اين بيانيه آمده است
يک سال گذشت ... آزاد الهيجان سخن دل را با هم ميهنان عزيز مطرح می کنيم

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

با تمام نا اميدی هايی که داشتيم ولی باز , جديدی قدم در در راه جديدی گذاشت
با افکاری مختلف گرد هم آمديم و ... اميدوار بوديم ايران ما آباد و آزاد می شود

به يک هدف واحد رسيديم با حضور خود در انتخابات نشان داديم که ما بی 
  "...شماريم و ما ميخواهيم ايران را دوباره ايران ببينيم اما

اگر نخست برای پس گرفتن رای خود مقابل زور : "در ادامه اين بيانيه می خوانيم
ايستاديم، بعد از اتفاقاتی که با چشم خود ديديم و با گوش خود شنيديم مسئوليت 

سنگين تری را به دوش خود می کشيم؛ برادران و خواهرانمان جان خود را فدا 
اکنون با افتخار اعالم می کنيم جنبش . کردند چون کشورشان را دوست داشتند

سبزی که با اميد وارد عرصه شد هنوز بيدار است و تا گرفتن حق کامل خود 
دست از تالش بر نخواهد داشت، چون اين جنبش در دلهای ما نقش بسته و تا 

  ".وقتی زنده ايم اميدوارانه برای رسيدن به اهدافمان تالش می کنيم
از همه دانشجويان سبز و : "اين دانشجويان، بيانيه خود را چنين پايان داده اند

خرداد امسال را مثل سال پيش  22هموطنان عزيز درخواست می کنيم که روز 
سبز کنيد تا نشان دهيم جنبش سبز هنوز بيدار و اميدوار است و به طرفداری از 

نمايندگان مان همچنان خواهان حق خود هستيم و تا گرفتن حقمان کنار نمی 
 "کشيم

  
 استاد دانشگاه، زندانی گمنام: مازندران 

بر اساس خبرهای رسيده، طاهری عضو هيات علمی دانشگاه مازندران چند ماهه 
 .اخير را در بازداشت نيروهای امنيتی به سر برده است

به گزارش دانشجونيوز، طاهری 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 اطالعات مازندران به 
همچنين منابع آگاه گزارش می دهند که اين استاد   .اطالع رسانه ها نرسيد

دوران بازداشتش را در زندان متی کالی بابل در   دانشگاه مازندران هم اکنون
اين استاد دانشگاه دارای سابقه . کنار دانشجويان دربند زندان بابل می گذراند

 .عارضه قلبی می باشد و وضعيت جسمی وی بسيار وخيم گزارش شده است
پيش از اين نيز علی اکبر سروش و احمد ميری، از اعضای هيات 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 کرده بودند
دانشجوی  5همچنين گزارش ها از زندان متی کالی بابل حاکی از آن است که 

دربند زندان بابل دارای وضعيت نامناسبی هستند و در چند روز اخير از هرگونه 
تماسی با خانواده های خود محروم شده اند و حال برخی از آنها به علت عدم 

 .امکانات بهداشتی نامناسب گزارش شده است
  

 عينک آفتابی ممنوع
در حالی که فشارها بر دانشجويان دانشگاه های مختلف کشور برای رعايت 
 حجاب، افزايش يافته است، مسئوالن دانشگاه آزاد الهيجان استفاده از عينک 

و رستم و اسفنديار او رفته " نوری زاد"صدا و سيما هنگام فيلمبرداری به ديدار 
 .است

نوری زاد که چند بار به ديدار رهبر رفته و مورد تفقد قرار گرفته بود، فکر می  
کرد با استفاده از اين مودت می تواند ديدگاههای مشفقانه و منتقدانه خود را برای 

از اين رو بود که پس از اعالم نتايج . اداره بهتر کشور در اختيار ايشان قرار دهد
نامه اول . انتخابات رياست جمهوری، دست به قلم شد و نامه ای به رهبر نوشت

اما نامه سوم را که نوشت و منتشر کرد، سربازان گمنام . و دوم بی جواب ماند
او آرام نگرفت و نامه چهارم را از . آمدند و به اوين راهنمائيش کردند" آقا"

اين بار بازجويانش چنان ادب کردند که ديد خود را هم . زندان به بيرون فرستاد
پس از آن و گوئی به اشاره رهبر، . از دست داد و اعتصاب غذا کرد

به ديدارش رفت تا فيلمساز را راضی ) جانشين قاضی مرتضوی(تهران   دادستان
اما نوری زاد اگر اهل توبه بود که . به نوشتن تقاضای عفو و توبه نامه ای بکند

در همان جا که در آغاز بود قرار می گرفت و بی نوشتن اين نامه ها همچنان 
توبه که نکرد هيچ، بار ديگر شرح ديدار با دادستان را . عزيزبارگاه باقی می ماند

گران را " فتنه"گفت که " رهبرگرامی"در نامه پنجم رسانه ای کرد و باالخره به 
 !در اطراف خود بايد جستجو کند نه در وجود موسوی و کروبی و خاتمی

دوران زندان سه " کی کاووس"در سياه چال " رستم و اسفنديار"حاال سازنده  
او . ساله خود را سپری می کند و منتظر است که حکم شالقش نيز اجرا شود

نگران جان خود و عزيزانش، به مردم ايران خبر می دهد که چه خطری 
که می گفت مجموعه " فرج اله سلحشور"آن سوتر همکارش . تهديدشان می کند

را با استفاده از آموزه هايش در حوزه علميه قم ساخته، به جرم " يوسف پيامبر"
دزديدن داستان مجموعه از يک کتاب به سه سال زندان و پرداخت پانزده ميليون 

اما نه زندان می رود، نه شالق می خورد و نه . تومان غرامت محکوم شده است
جانش در خطر است، چرا که همچنان به تقليد رهبر از درست بودن نتيجه 

 !انتخابات دم می زند و از دولت احمدی نژاد حمايت می کند
 

 عينک آفتابی دردانشگاه ممنوع
 خرداد، سراسر ايران 22وعده ما : دانشجويان

 آرش بهمنی
 روزآنالين

 
در حالی که ستاره دار شدن دانشجويان بار ديگر به خبر مورد بحث رسانه ها 
تبديل شده و سخت گيری ها درباره نوع پوشش در دانشگاه ها ادامه دارد و به 

عينک آفتابی نيز رسيده است، دانشجويان دانشگاه های مختلف کشور با صدور 
بيانيه هايی، از مردم برای حضور در راهپيمايی بيست و دوم خرداد دعوت کرده 

  .اند
حمايت : "دانشجويان دانشگاه های تبريز در بيانيه خودبه همين مناسبت آورده اند

خود را از مواضع جنبش سبز و چهره هاي شاخص آن يعني مير حسين موسوي 
و مهدي کروبي اعالم ميداريم و اميدواريم پيش از آنکه دير شود حاکميت به راه 
مردم باز گشته و دست از برخوردهاي خشن و امنيتي با مردم و فعالين سياسي 

  ".بردارد
در بخشی ديگر از اين بيانيه با اشاره به سخنان آيت اهللا جنتی پيرامون برخورد با 

چگونه ميتوان از مردم خواست تا نتايج : "بدحجابی در دانشگاه آمده است
انتخاباتي را بپذيرند که دست اندرکارانش به هيچ کدام از شبهات مطرح شده 

پيرامون صحت آن پاسخ ندادند و چگونه ميتوان نتايج انتخاباتي را پذيرفت که 
مـؤّيدش حرف از ندادن نمره به دانشجويان بدحجاب ميزند؟ گويي مالک سنجش 

  "!دانشجويان در دانشگاهها به جاي سطح علمي، پوشش و حجاب آنهاست
ما جمعي از دانشجويان دانشگاههاي تبريز در آستانه : "اين بيانيه می افزايد

خرداد خواستار آزادي بي قيد و شرط  25خرداد و  22نخستين سالگرد حماسه 
، و پايان يافتن 88زندانيان سياسي، به ويژه زندانيان حوادث پس از انتخابات سال 
چرا که معتقديم  .برخوردهاي امنيتي و نظامي با منتقدين و فعالين مدني هستيم

تنها راه بازگشت آرامش به کشور، باز کردن فضاي سياسي و به رسميت شناختن 
همچنين خواستار اجراي بدون تنازل قانون . حقوق منتقدين و مخالفان است

اساسي هستيم و معتقديم تنها راه برون رفت از بحران حاضر تمسک به قانون 
  ".اساسي و پرهيز از برخوردهاي گزينشي و دلبخواهي با اصول آن است

  
  دانشگاه زنده است: اهواز

جمعی از دانشجويان دانشگاه آزاد اهواز نيز با صدور بيانيه ای اعالم کردند با 
  .خرداد شرکت خواهند کرد 22وجود همه تهديدها در مراسم روز 

 از طرف دانشجويان سبز دانشگاه آزاد : "اين دانشجويان در بيانيه خود آورده اند
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و با ... آويو، مهاباد، کابل يا غزه، هر شکل و مکانی که اعمال شوند، چه در تل
ی  زنده در چرخه ای که مشروعيت و تداوم يابند، همچون ارگانيسمی  هر بهانه

های اجتماعی  ی اليه ی اشکالش و در همه قدرت، نابرابری و خشونت را در همه
اين چرخه . آورند کنند و به چرخش در می و در سراسر جهان بازتوليد می

و از ايران به اسراييل، ... تواند از خانه به خيابان،به محل کار، باز به خانه و  می
ها کشور ديگر امتداد يابد و بازسازی و بازتوليد  به افغانستان، به نيويورک و ده

 . شود
های  های امدادرسانی به غزه که از کشور ی بارز در ماجرای کاروان کشتی نکته

مختلف به راه افتاده بودند، نوع برخورد بخش قابل توجهی از ايرانيان خارج و 
ها در  اين کشتی. ها و سرنشينان داوطلب آن بود داخل کشور به سرنوشت کشتی

المللی با شرکت و رهبری عمدتن نيروهای سکوالر و مبارز از  ی بين يک پروژه
سراسر جهان، از جمله بسياری پزشکان، هنرمندان و نويسندگان سرشناس، 

تبار، برای ياری رسانی به  ی ايرلندی جايزه صلح نوبل و افراد يهودی برنده
های  ها عمدتن سيمان و صندلی ی اين کشتی محموله. ساکنين غزه به راه افتاده بود

 . دار، وسايل پزشکی بود چرخ
تفاوتی و برخورد برخی از ايرانيان نسبت به اين حرکت نشان از نوعی درک  بی

ترين  ای از ماليم نمونه. دارد" همبستگی"کارانه از  سطحی، طلبکارانه و کاسب
ی  در بخش تلفن آزاد راديو همبستگی استکهلم، شنونده. کنم اظهارات را نقل می

. ها حمايت کنيم چرا ما بايد از فلسطينی"کرد  مردی با حرارت کامل اظهار می
چنين افرادی به . اين ادعا زياد طرفدار دارد" اند؟ مگر آنها برای ما کاری کرده

ی  جای آنکه ابراز همبستگی با کسانی که به آن نيازمندند را اولين نشانه
زبانی و  خواهی هستند و نه هم دمکراسی خواهی و تمدن بدانند، به دنبال سهم

 ! راهی هم
پرستانه و در مواردی با زبان متاثر از فرهنگ قلدری و  اظهارات کاملن نژاد

ها، حتی هوراکشی برای  اللهی، نسبت به اعراب و ترک خواهی حزب تماميت
ماشين سرکوب و ترور دولت اسراييل و اقدامات غيرقانونی آن، از جانب بخشی 
از ايرانيان و حتی مدعيان سياسی ريز و درشت دفاع از جنبش آزادی در ايران 

هشدار داد که مخالفت بسياری از مدعيان مبارزه با نظام حاکم بر ايران به خاطر 
گويی دعوا بر سر کسب . مخالفت آنان با سرکوبگری و نقض حقوق بشر نيست

ای و ايدئولوژيک است و ربطی به برچيدن تمرکز  قدرت و خونخواهی قبيله
قدرت در دست فرد يا جريانات فکری، مذهبی و ايدئولوژيک با حق ويژه برای 

 . ها ندارد ترجمان آزادی
آيا از نوع برخوردهای اخير نبايد به اين نتيجه رسيد که بسياری ايرانيان و برخی 

توانند و  کنند و نمی ی ابزاری می ی حقوق بشر استفاده نيروهای سياسی، از مقوله
تعميم دهند؟ آيا چنين نيروهايی  -با تعبير خود -" غيرخودی"خواهند آنرا به  نمی

های آزادی و حق، تفاوت ماهوی با سران جمهوری  در تعبير و نگاهشان به مقوله
طلبی و به منظور تامين  با فرصت دارند؟ اگر دولت جمهوری اسالمی   اسالمی

مردم فلسطين نامگذاری کرده و از دولت بنيادگرای " ناجی"منافعش، خود را 
کند و بر سر خون کودکان فلسطينی معامله، برخی  حماس حمايت همه جانبه می

اند و  ايرانيان نيز در بهترين حالت، با ناآگاهی وارد بازی يارگيری سياسی شده
اظهار نظرهای تعداد قابل توجهی از . گيرند پشت دولت اسراييل سنگر می

ها و راديوهای فارسی زبان، در مقابله با  ها، فيس بوک، سايت ايرانيان در وبالگ
طلب اسراييل را محکوم  های دولت ماجراجو، متجاوز و عظمت کسانی که شيوه

را آنطور " ما"کردند، هشدار به کسانی است که معنا و قدرت مفهوم  می
اظهارات برخی در . کند ی جهانی معنی می ی همبسته يابند که جامعه می در

و کشته شدن کسانی که   ايی حتی از زخمی داد که عده های گفتاری نشان می رسانه
ی اقتصادی راهی غزه بودند و طبق گزارش  به قصد ياری و شکستن محاصره

قانونی و شاهدان عينی، اکثرن از پشت و در حال گريز مورد اصابت  پزشک
انگار پيوندهای عميقی ميان برخی مخالفان و يا . اند، خشنودند گلوله قرار گرفته

وجود دارد که در نگاه مشترک  مدعيان اپوزيسيون با حاکميت جمهوری اسالمی 
نگاهی که با سکوت نخبگان و . شان ريشه دارد معطوف به قدرت و خشونت

 اعتنا بود؟  توان به اين مهم بی آيا می. يابد خواهان ايرانی مشروعيت می آزادی
آور و بارز بود که بسياری مدعيان امور سياسی و  در روزهای اخير تعجب

طرفداران حقوق بشر، از چپ تا راست، يا سکوت کردند و يا از توضيح و 
اند عاجز  اذعان به واقعياتی سياسی که مردمان مترقی دنيا به خوبی درک کرده

های نظامی،  آنها نگفتند که دو رژيم ايران و اسراييل با ماجراجويی. ماندند
برند که  می ی خاورميانه را مانند دو روی يک سکه، به سمت جهنمی  منطقه

های مدنی  بسياری مدعيان حقوق بشر و آزادی. دهد جهان را به ناامنی سوق می
ی  ايرانی حتی محض خالی نبودن عريضه به دستگيری و حمالت وحشيانه

نظاميان اسرائيلی به شهروندان اين کشور که برای اعتراض به خشونت و 
 آنها . ی ارتش اسراييل به خيابان رفتند، واکنش نشان ندادند های غيرمتمدنانه شيوه

 .آفتابی را در اين دانشگاه ممنوع کردند
گفته است، در هفته های " روز"آن گونه که يکی ازدانشجويان اين دانشگاه به 

اخير و پس از برخورد با عده ای از دانشجويان به بهانه بدحجابی، مسئوالن 
دانشگاه اعالم کرده اند که استفاده از عينک آفتابی در محيط دانشگاه از مصاديق 

 .بدحجابی است و کسانی که از عينک آفتابی استفاده کنند، توبيخ خواهند شد
دانشجوی دانشگاه ازاد الهيجان به دليل بدحجابی  48طی هفته های اخير، حداقل 

به کميته انضباطی احضار شده اند، اما هنوز از احکام صادره برای آنها اطالعی 
 .در دست نيست

 
 ماجراي غزه، 

 ايراني ” من“ي جهاني و بيگانگي ”ما“همبستگي 
 شعله ايرانی 

 
 : اخبار روز

دار در کشور  ی ريشه های بروز فرهنگ ارتجاعی و پدرساالرانه يکی از جنبه• 
طلبی مضحک است که همواره توسط  گی، نوعی عظمت ی خودشيفته ما پديده
ی دولت های خارجی  شود و مورد سواستفاده های حاکم تقويت و ترويج می قدرت

ی هيتلر و  در هنگام جنگ دوم، همين روحيه مورد استفاده. گيرد هم قرار می
شک ريشه  ايی که بی روحيه. ستيزی در ايران قرار گرفت رواج نازيسم و يهودی

هايی دارد که مردمان ما مکرر متحمل يورش و اشغال  گی طی دوره در تحقيرشده
 ...ی شکست و ضعف  ايی زاده روحيه. اند زادگاهشان بوده

 
 !" مانيم ما، مردمان، ما می. روند آيند و می ها می دولت"

ايی به  است که نويسنده و شاعر پرآوازه آليس واکر فمينيست در مقاله ايی اين جمله
تاريخ چهارم جون در وصف شهروندان جهانی که ساکنان غزه را فراموش 

ها نفر در سراسر دنيا  هايش را ميليون  آليس واکر که کتاب. نويسد نکردند، می
ی رزا پارک آن هنگام  ستايد و از حماسه خوانند وجدان مشترک جهان را می می

تنها بود . کند نژادی در آمريکا برداشت ياد می که قدم اول را در انکار تبعيض
ی اتوبوس نشست؛ اما تنها نماند و جهانی در پی او  آنگاه که بر صندلی ممنوعه

 . آمد
رسانی به  های کمک المللی کشتی در روزهای اخير با به راه افتادن کاروان بين

بزرگترين زندان "الملل  ساکنين غزه، شهری که بنا به تعريف سازمان عفو بين
است، و حوادث ناگوار پس از آن، شاهد ابراز همبستگی مردم دنيا و " جهان

بسياری ! از سراسر جهان. های سرشناس ادب، هنر و فلسفه بوديم حمايت چهره
روند، آنچه  آيند و می ها می ايرانيان اما، در همين روزها فراموش کردند که دولت

 . ماند ابعاد انسانی يک حرکت است و معنای همبستگی ما مردمان می
در نوار غزه ميليونها نفر بر . ی انسانی است داستان يک فاجعه. مسئله ساده است

ها و محروم از امکانات  های جنگی، بدون امکان عملی باسازی مخروبه ويرانه
بهداشتی و پزشکی، به شکل جمعی، در مغايرت کامل با قوانين سازمان ملل، 

 ٢٠٠٨اين بزرگترين زندان جهان را، دولت اسرائيل در سال . شوند مجازات می
زندان سر . شهر را با ديوار محاصره کرد. برای مجازات مردم فلسطين شکل داد

دولت اسراييل با . المللی هم وقعی نگذاشتند به هيج اعتراض بين. باز ساخت
و برخی  حمايت دولت آمريکا، و دولت حماس با تحريک دولت جمهوری اسالمی 

ها را در پايان  ها، هر نوع راه حل پيشنهادی سازمان ملل و ميانجی ديگر از دولت
ی جنگ ويرانگر قريب چهل ساله رد کرده و يا در عمل با  بخشيدن به ادامه

!" جنگ، جنگ تا پيروزی است"شعار هر دو طرف . کنند شکست مواجه می
اسراييل که مدعی قانونگرايی و تمدن است به کليه مصوبات سازمان ملل در 

در کشور خود  حتی به افکار عمومی . اعتناست ميانه بی رابطه با حل بحران خاور
اعمال تهديد، آزار و دستگيری مخالفان از نظر دولت . کند هم اعتنايی نمی

اش اين است که شرايط جنگی  بهانه. اسراييل ربطی به دمکراسی و تمدن ندارد
های ايدئولوژيک، چه از نوع اسراييلی و چه جمهوری اسالمی  دولت. است
سازی هم  دولت اسراييل طرفداران از جان گذشته و حاضر به تظاهرات. زبانند هم

 . برند های ايرانی برای رهبران سر می دارد که مانند حزب اللهی
مردم "اما ابراز همبستگی . ی اسراييل و فلسطين برای ما آشناست داستان مناقشه

بخش بزرگی از ايرانيان با مفهوم . ها هنوز بيگانه است برای ايرانی" با مردم
 . اند بيگانه" ما"

ی  ايی، مبارزه يکی از شروط نهادينه شدن دمکراسی و عدالت در هر جامعه
 ها در  تبعيض. ی اشکال تبعيض و خشونت است و بدون قيد و شرط با همه  دائمی
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 خرداد؛ حمله افراطی ها، افزايش انتقادها 14حادثه 
 پشت پرده حمله به حسن خميني 

 نازنين کامدار
 روزآنالين

يک روز پس از آنکه مير حسين موسوی ماجرای برخورد با سيد حسن خمينی 
خواند، مهدی کروبی با انتشار نامه ای " مهندسی شده"خرداد را  14در مراسم 

سرگشاده خطاب به نوه بنيانگذار جمهوری اسالمی، ضمن انتقاد از آيت اهللا 
. معرفی کرد" ياران قاتالن زنجيره ای"خرداد را  ١٤خامنه ای، آمران وقايع 

آيت اهللا موسوی اردبيلی و آيت اهللا يوسف صانعی، از مراجع تقليد در قم  همزمان
هم به جمع منتقدان به اهانت به نوه آيت اهللا خمينی پيوسته و برخی از نمايندگان 

  .مجلس نيز به وزرای اطالعات و کشور در اين باره تذکر داده اند
اين واکنش ها در حاليست که اخبار جديدی درباره برنامه ريزی نهادهای امنيتی  

از ديروز . برای ايجاد اخالل در سخنرانی نوه آيت اهللا خمينی منتشر شده است
درج اخباری که عموما از زبان   با رسانه های افراطی حامی دولت و سپاه 

منتشر شده، ادعاهای تازه ای درباره اهانت به سيد حسن خمينی در " منابع آگاه"
آنها همچنين در يادداشت و تحليل هايی با . مقبره آيت اهللا خمينی منتشر کرده اند

اصرار بر تغيير نام نوه آيت اهللا خمينی به سيد حسن مصطفوی، دچار تناقض 
از نقش "خوانده و از ديگر سو " خودجوش"گويی شده و از يکسو اهانت ها را 

  .سخن گفته اند" عناصر پشت پرده
  

  مهدی کروبی؛ ياروان قتل های زنجيره ای
سايت سحام نيوز، پايگاه خبری نزديک به مهدی کروبی، متن کامل نامه وی را 

اينجانب از زمانی که اّطالع يافتم ادارۀ : "منتشر کرده که در آغاز آن آمده است
ستاد برگزاری مراسم سالگرد امسال عمًال بدست بخشی از نيروهای مسّلح افتاده 
است به شّدت نگران شده و مطمئن بودم اين مراسم ختم به خير نخواهد شد ولی 
اين حد از وقاحت و بی شرمی را تصّور نمی کردم و لذا چند روز قبل نسبت به 

شما قطعًا اّطالع داريد که امروز مرّوج و . حوادث تلخ آن روز هشدار داده بودم
مفّسر خط امام کسانی شده اند که در برابر امام صف بندی کرده بودند و ياور 

و از آن سوی ياران نزديک امام اجازه ! شرکاء در قتل های زنجيره ای بودند 
  ."سخن گفتن درباره امام را ندارند

آری امروز " :کروبی سپس با انتقاد آشکار از آيت اهللا خامنه ای می نويسد
جريانی با تمّسک به جمله ای از امام که در مقام رحمت و رأفت و گذشت و چشم 

ميزان حال »پوشی از لغزشهای گذشته و استفاده از نيروهای کارآمد فرمود که 
تمامی ياران و نزديکان امام را طلحه ها و زبيرهای زمان  »فعلی افراد است

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 يادگارش فاطمه زهرا 
و جلوگيری از ايراد خطبه آن حضرت در مسجد 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

  
  چه کسانی اخالل کردند

سايت کلمه ديروز در خبری با اعالم اينکه محل تجمع برخی از شعاردهندگان، 
يک هيات مذهبی در شهرک شهيد محالتی بوده است، از فرمانده نيروی انتظامی 

  .و وزير اطالعات خواست برای بازداشت توهين کنندگان وارد عمل شود
شهيدمحالتی تهران   در شهرک  شب حادثه در مسجدامام خمينی: "کلمه نوشته

پس از نماز مغرب وعشا نشريه ای بين نماز گزاران توزيع شد که در آن از 
نماز جمعه در حرم امام به   در مراسم  خوانندگان خواسته شده بود با حضور

هنگام حضور سيد حسن خمينی بطور هماهنگ شعاری را سر دهند واز 
  ."اوبخواهند به خط امام بر گردد

اگر اراده ای مبنی بر برخورد با حريم شکنان باشد رسيدگی : "کلمه افزوده است
به اين امر برای وزارت اطالعاتی که ريگی شرور را از آسمان غير ايران به 

ايران می آورد و بر دستانش که بخون آلوده است دستبند می زند کار 
چرا وزير محترم اطالعات در اين زمينه ساکت مانده است . مشکلی نيست  چندان

و از خود عکس العملی نشان نمی دهد؟ خوشبختانه به دليل حضور دوربينهای 
سالگرد ارتحال امام فيلم تصوير آشوبگران کامال   صدا وسيما در ضبط مراسم

آيا فرمانده ناجا در اين رابطه برای شناسايی آشوبگران وظيفه . موجود است
احساس نمی کند که تا کنون در برابر اين حرمت شکنی سکوت اختيار کرده   ای

  "است؟
 در همين حال سايت جوان آنالين، نزديک به سپاه پاسداران که تا پيش از اين 

های نيروهای سياسی مشخصی گذشتند و از اين  با احتياط از کنار جوسازی
دنيا و  اعتنايی کاملش به افکار عمومی  مهم غافل شدند که اقدامات اسراييل و بی

و   مصوبات سازمان ملل، مشوق و چراغ سبزی است برای جمهوری اسالمی
های  های احمدی نژاد برای رد کردن درخواست بخش به قلدری مشروعيت

از اين مهم غافل شدند که اقدامات دولت اسراييل، که با . المللی ی بين جامعه
ی نسل جوان يهوديان در آمريکا و اروپا مواجه است، تنها به  مخالفت گسترده

در منطقه و رشد يهودی   اوجگيری هرچه بيشتر نيروهای بنيادگرای اسالمی
از اين غافل ماندند که دو نظام اسراييل و . انجامد ستيزی در جهان می

های  های سرکوب پليسی همگون و سياست با استفاده از شيوه جمهوری اسالمی 
. بخشند آميز مشابه، نقض حقوق بشر در سراسر منطقه را مشروعيت می توطئه

ی غزه توسط نيروهای مترقی از سراسر جهان، از  اين که شکستن محاصره
شان  پناهی و حماس و از بی وابستگی مردمان غزه به جمهوری اسالمی 

اين که بخش بزرگی . دهد کاهد و به نيروهای سکوالر در فلسطين نيرو می می
اند و خواهان برچيدن بساط حماس و  از جوانان فلسطينی درون غزه سکوالر

اين که دخالت وجدان جهانی و مترقی، جای . بايد اين نيرو را تقويت کرد
  و نيروهای تندروی اسالمی  اين که جمهوری اسالمی. کند حماس را تنگ می

ها در  اين که کشتار ترک. برند ی غزه می ی محاصره بيشترين سود را از ادامه
اين ماجرا آب به آسياب نيروهای اسالم گرا در ترکيه ريخت و توازن قوا را 

ی  ای که در وهله مسئله. ی ترکيه عوض کرد برای هميشه به نفع آنان در جامعه
خواه و موج بزرگ پناهجويان ايرانی در ترکيه آسيب  اول به ايرانيان آزادی

 . خواهد رساند
دار در کشور  ی ريشه های بروز فرهنگ ارتجاعی و پدرساالرانه يکی از جنبه

طلبی مضحک است که همواره توسط  گی، نوعی عظمت ی خودشيفته ما پديده
ی دولت های  شود و مورد سواستفاده های حاکم تقويت و ترويج می قدرت

ی  در هنگام جنگ دوم، همين روحيه مورد استفاده. گيرد خارجی هم قرار می
ايی که  روحيه. ستيزی در ايران قرار گرفت هيتلر و رواج نازيسم و يهودی

هايی دارد که مردمان ما مکرر  گی طی دوره شک ريشه در تحقيرشده بی
. ی شکست و ضعف ايی زاده روحيه. اند متحمل يورش و اشغال زادگاهشان بوده

ی تاريخی شاه و رعيتی که اکنون به رهبر و امت تغيير شکل داده، و  رابطه
گی، عادت به هورا کشی و صلوات فرستادن برای باالدست را  حس تحقيرشده

گشايی و  اين خصلت با تبليغات جهان. از نسلی به نسل ديگر منتقل کرده است
های اخير دامن گسترد و حتی در ميان  در سال  قلدرمابی جمهوری اسالمی

. برخی جريانات مخالف نيز در رقابت با نظام حاکم دوباره سربلند کرده است
ها، تا  های تازه به دوران رسيده اين خصلت بسيار رواج دارد، از فخرفروشی

که آروزی سروری بر مردمان منطقه " ی جدا بافته ايرانيان تافته"های  منم منم
طيف وسيعی را ! را دارند و منظورشان از ايرانی تنها قوم فارس است و بس

ها زندگی  ی کسانی است که به رغم سال بارتر مشاهده تاسف. گيرند در بر می
اند که توهين و تحقير  در بعضن کشورهای بيشتر دموکراتيک، هنوز نياموخته

 . ی توحش است نه هيچ چيز ديگر های ديگر نشانه قوم
های غير  بر قوميت ابعاد تبعيض و خشونتی که در ايران جمهوری اسالمی

شود، گواه ساختار  فارس، پيروان مذاهب غيرشيعه و مهاجرين افغانی روا می
ايی است که در کليت خود حساسيت الزم را نسبت  فرهنگی و اجتماعی جامعه

به تبعيض قومی، مذهبی و ِنژادی نشان نداده است و به تبع آن نسبت به انواع 
مسئوليت مقابله با . پوش شده است ها در داخل و خارج، مداراگر و چشم تبعيض

عرب ستيزی، ترک و افغان ستيزی،   فرهنگ و عادات ارتجاعی، با راسيسم،
ی اول بر دوش رهبران احزاب و جريانات  در شرايط کشور ما در وهله

ها، روشنفکران و صاحبان قلم، پژوهشگران و به دنبال آن بر  سياسی، رسانه
ی  ی هر فرد ايرانی است که خواهان رشد و نهادينه شدن روحيه عهده
ی  کشوری که جزيی از منطقه. جويی در کشورش است خواهی و عدالت آزادی
کشوری که يکی . کشوری که جزيی از آسياست. ی خاورميانه است زده بحران

های دولتی،  از کشورهای جهان است و مردمانش بايد بتوانند مستقل از سياست
نبايد اجازه داد . ی جهانی نشان دهند "ما"ی خود را در همراهی با  اراده

. مرز همراهی ما با وجدان جهانی را ترسيم کند های جمهوری اسالمی  سياست
ی جهانی بايد مردمانی نمايندگی کنند که به  کشور ايران را در عرصه

ايی حقوق بشر اعتقاد واقعی دارند نه کسانی که با نادانی  های پايه ارزش
 . کنند نژاد و ناتانيهو را بازتوليد می های احمدی سياست

 
 )ی آوای زن فعال حقوق زنان، سردبير نشريه)شعله ايرانی 



اندک و افراطی در برنامه سخنرانی جناب حجت االسالم و المسلمين حاج سيد 
معظم له همچنين طی تماس تلفنی با يادگار . حسن آقای خمينی را محکوم کرد

امام و تفقد از ايشان مراتب تأثر خويش و انزجار از اسائه ادب و حرمت شکنی 
  ."در مرقد مطهر حضرت امام را به وی و اهل بيت امام ابالغ فرمودند

همچنين به گزارش پارلمان نيوز، آيت اهللا يوسف صانعی، يکی ديگر از مراجع 
تقليد قم نيز در تماس تلفنی با سيد حسن خمينی حوادث روز جمعه را محکوم 

َوِإَذا "شما با آن پاسخ سنجيده و با تمسک به آيه شريفه : "و گفته است  کرده
تمام نقشه های آنان را نقش بر آب کرديد و ملت " َخاَطَبُهُم اْلَجاِهُلوَن َقاُلوا َسَالمًا

  ."هم به خوبی متوجه اين قضيه شدند
اگرچه ظاهر اين حرکت تأسف بار بود اما در واقع بايد متوجه : "وی افزوده است

اگر اينها دچار . بود اين اقدام به نفع اسالم و به نفع اهداف حضرت امام تمام شد
جنون سياسی نشده بودند نمی آمدند در مقابل بيش از صدها خبرنگار داخلی و 

خارجی جلوی ابراز سخن و مطلبی که در حال پخش مستقيم از رسانه است را 
اين حرکت دليل . بگيرند، جلوی آزادی بيان و آزادی شنيدن مردم را بگيرند

ضعف آنهاست و دليل بر اين است که اراده و مشيت خداوند بر اين است که نقشه 
 ."های آنان نقش بر آب شود

کسانی که اين نقشه ها را می کشند اعم از عامل و آمر و : "وی افزوده است
محرک امروز ناتوان از حل معضالت اجتماعی، اقتصادی، سياسی و بين المللی 
مملکت شده اند لذا برای انحراف افکار عمومی جامعه به چنين اقداماتی متوسل 

می شوند، آنها می خواهند سخن امروز مردم غير از درد مردم باشد اما من 
 ."اميدوارم آقايان به هوش بيايند و در خط امام قرار بگيرند

بنا براين گزارش، ماجرای اهانت هواداران احمدی نژاد به سيد حسن خمينی در 
صحن پارلمان ايران نيز بازتاب داشته و آنطور که ايلنا گزارش داده، مصطفی 

در تذآری به حيدر مصلحی   کواکبيان عضو فراآسيون اقليت را واداشته است تا
و مصطفی محمد نجار، وزرای اطالعات و آشور خواستار شناسايی 

 .آنندگان در مراسم سالگرد آيت اهللا خمينی شود اهانت
تذکر وی به محمد نجار درحالی روز گذشته در پارلمان قرائت شده است که بنا 

به نوشته جوان آنالين، وزير کشور به دليل سيلی خوردن از سيد حسن خمينی در 
 .بيمارستان چمران تهران بستری شده است

خرداد  14مصطفي محمد نجار وزير کشور که روز : "جوان آنالين نوشته است
از جانب سيد حسن مصطفوي و محمد علي انصاري مورد ضرب و شتم قرار 

خرداد تحت  14وزير کشور پيش از . گرفته بود در بيمارستان چمران بستري شد
عمل جراحي سينوس قرار گرفته بود و به توصيه پزشکان معالج بايستي تحت 

خرداد در حالي که از وضعيت  14نظر پزشکان قرار مي گرفت و ليکن در روز 
جسماني مناسبي برخوردار نبود درحرم امام حاضر شد که پس از سخنراني سيد 

حسن مصطفوي مورد ضرب و شتم وي و محمدعلي انصاري قرار گرفت به 
 ."طوري که بخيه هاي صورت وي پاره گرديد و دچار خونريزي شد

اين ادعا در حالی مطرح شده است که صفحه سيد حسن خمينی در فيس بوک اين 
 .ادعا را تکذيب کرده است

هچنين سايت کلمه در ساعات پايانی ديشب، واکنش سيد حسن خمينی به حوادث 
خرداد را بازتاب داده که در مطلبی به قلم حميد انصاری، قائم مقام  ١٤روز 

 .است" مؤّسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی"
عصر جمعه نخستين باری که ساعاتی بعد از : "حميد انصاری نوشته است

شان به  مراسم، جناب حاج حسن آقای خمينی را ديدم و از ايشان درباره نگاه
ای که داريم ـ  حادثه و بازتاب آن پرسيدم به طور طبيعی به لحاظ روابط صميمانه

که خود محصول منش بلند و کرامت اين خاندان است ـ انتظار و تصورم بر اين 
بود که در پاسخم ايشان ابتدا درد دلی کند و از دشواری تحمل شرايط در اين 

گيرم اولين مساله و  ای داشته باشد، خدای متعال را شاهد می روزها اشاره
مهمترين مطلبی که پيرامون اين حادثه گفت اين بود که آنچه که مرا بيش از هر 

دهد اين است که اين مسأله بر متن و اصل مراسم امام و فلسفه  چيز رنج می
وجودی آن ـ که بزرگداشت ياد و نام امام و به رخ کشيدن عظمت نظام جمهوری 

 ."اسالمی بود ـ غلبه کرده است
 

بودن اهانت به نوه آيت اهللا خمينی شده بود، در خبری که بر " خودجوش"مدعی 
منتشر کرد، مدعی شد اين توهين از سوی خود سيد حسن " شنيده ها"اساس 
  .شده بود" طراحی"خمينی 

دعوت کننده اصلی از محمود احمدی نژاد برای سخنرانی : "جوان آنالين نوشت
خرداد امسال شخص حجةاالسالم و المسلمين  14پيش از خطبه های نماز جمعه 

بديهی بود که سخنرانی رييس جمهور در چنين . سيد حسن خمينی بوده است
روزی به ويژه اينکه سابقه قبلی هم نداشته است حساسيت برانگيز شود ـ و اين 
خود جای سئوال است که چرا شخص سيد حسن آقای خمينی بر اين امر تاکيد 
داشته است ـ و دوم اينکه حتی با وجود اينکه ترکيب جمعيت حلقه اول نزديک 

جايگاه توسط آقای انصاری مشخص شده بود، تقريبا می شد حدس زد که به 
واسطه برخی مواضع و رفتارها از سوی سيدحسن خمينی در يک سال گذشته، 
مانند عدم موضع گيری محکم در قبال قانون شکنی برخی آقايان و يا جلوگيری 

از سوء استفاده از نام و خط امام، اين رفتار ـ اگرچه دور از شأن مراسم سالگرد 
  ."ارتحال امام ـ با او انجام پذيرد

گفتنی است متن گزارش جوان در سايت های رجا نيوز، پرچم، و جهان نيوز به 
  .عنوان خبر اختصاصی بازپخش شده است

اما در اين ميان، سايت رجا نيوز در اقدامی بی سابقه و با وجود انتقادهای 
گسترده به اتفاقات روز جمعه که حتی حدادعادل، از نزديکان آيت اهللا خامنه ای 

سيد حسن " پس از بيست سال"را نيز به واکنش واداشت، در مطلبی با عنوان 
دو تن از شخصيت های منفور در تاريخ " ابولهب"و " ابوجهل"خمينی را به 

 .صدر اسالم تشبيه کرد
سيد حسن "مّلت هوشيار رفتارها را رصد می کنند و اگر :" رجا نيوز نوشته است

خواهد شد و " سيد حسن خمينی"به تفکر امام بازگردد، بار ديگر " مصطفوی
نيکو شدن به نسبِت نيکو، . کاستی های يکساله اش را به پای جوانی اش ميگذارند

  ."بوجهل و بولهب همه خويِش پيمبرند/ نه نيُکوی است 
حسين شريعتمداری، مديرمسئول روزنامه کيهان نيز در سرمقاله روز گذشته 

به يقين : "خود، ديدگاه های جوان آنالين و رجانيوز را تکرار کرده و نوشته است
نوه حضرت امام انتظار ندارد مردم اين مرز و بوم که به قول امام از مردم 

حجاز در زمان رسول خدا و از مردم کوفه در دوران حضرت امير برترند، همه 
اين بی حرمتی های ايشان به اسالم و انقالب و امام را شاهد باشند و باز هم آقای 

بنابراين، بسيار بديهی است  !سيدحسن خمينی را نوه معنوی حضرت امام بدانند
که وقتی نوه حضرت امام را در مقابل آن حضرت و همراه و همگام با دشمنان 

او می بينند، هرگز حضرت امام را فدای نوه ايشان نمی کنند، بلکه با انگيزه 
نوه امام را از خود  -تاکيد می شود که با همين انگيزه -احترام به حضرت امام 

می رانند تا خدای نخواسته، مواضع و عملکرد آقای سيدحسن خمينی به حساب 
  ".امام راحل نوشته نشود

اقدام رجا نيوز در حالی است که شعارهای هواداران محمود احمدی نژاد که به  
انجام شده بود، با " برنامه ريزی شخص رئيس دولت"گفته علی مطهری با 

انتقادات گسترده ای، حتی در ميان محافظه کاران مواجه شده و حداد عادل، 
در مجلس شهرت " خبر رسان بيت"نماينده ای که به دليل نسبت خانوادگی به 

  .يافته را نيز به واکنش واداشته است
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حداد عادل روز گذشته در جمع خبرنگاران 

درباره اهانت عده ای در روز سالگرد ارتحال امام به نوه ايشان، : "گفته است
  ."موضع ما همان موضع رهبری مبنی بر تفقد ايشان است

استفاده حداد عادل از ضمير : "يک خبرنگار پارلمانی در اين باره به روز گفت
خبرنگاران مواجه شد اما او در   در موضع گيری اش با سئواالت متعدد »ما«

  ."اين باره سکوت کرد
بنا به گزارش خبر آنالين، پايگاه خبری نزديک به علی الريجانی، رئيس مجلس 

با : "نيز ديروز هنگام خروج از پارلمان و در پاسخ به سئوال خبرنگاران گفت
شيرينی حرکت . ، پاسخ به اين حواشی داده شد ابتکار عاطفی رهبری انقالب

ای اين مراسم را تحت الشعاع قرار داد و عمق  سمبليک رهبری، اقدامات حاشيه
 گران از اين رو نيازی به مويه. تعلق خاطر ايشان به خانواده امام را نشان داد

BBC و صدای آمريکا نيست".  
اما به غير نزديکان به آيت اهللا خامنه ای، دو تن از مراجع بلندپايه حوزه علميه قم 
نيز هر يک با صدور اطالعيه ای، نسبت به اهانت افراطيون حامی احمدی نژاد 

  .به سيد حسن خمينی ابراز انزجار کردند
: بنا به گزارش پارلمان نيوز، دفتر آيت اهللا موسوی اردبيلی اعالم کرده است

حضرت آيت اهللا العظمی حاج سيد عبد الکريم موسوی اردبيلی از مراجع عظام "
تقليد ضمن تأکيد بر ابراز وفاداری ملت بزرگوار ايران نسبت به امام خمينی و 

خرداد از حادثه تلخ شکستن  15اهل بيت شريف امام و بزرگداشت يوم اهللا 
 حرمت مراسم امام در حرم امام خمينی شديدا ابراز تأسف نمود و اخالل جمعيتی 

23 

 1389خرداد ماه   18



24 

 هنر

 «نامه جن«تفسيری بر رمان 
 زندگان در سرزمين جن
 کاظم اميری

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ياد هوشنگ گلشيری  ی زنده جستاری که در چهار بخش در آخرين روز يادنامه

خوانيد، دوازده سال پيش به قلم کاظم اميری در  می »نامه جن«در نقد 
در خارج از ايران منتشر شد و بعدها توسط آقای گلشيری  »سنگ«ی  نامه فصل

 .ی کارنامه، چاپ ايران هم انتشار يافت در ماهنامه
کاظم اميری که به  .ی اين جستار اکنون نه گلشيری در ميان ماست و نه نويسنده

گيری و متانت اشتهار داشت، چندی پيش در آپارتمان محقرش در برلين  گوشه
جان او روی زمين مانده  ها پيکر بی کنند که تا مدت خودکشی کرد و روايت می

 .بود
. آخرين رمانی است که از هوشنگ گلشيری در سوئد منتشر شد »نامه جن»

ی اين رمان که هرگز حاضر نبود حتی يک کلمه از داستانش را حذف  نويسنده
ده سال پس از . کند، تا زنده بود اميد نداشت که اثرش در ايران منتشر شود

 .درگذشت او هنوز اين اثر بی هيچ دليلی در محاق توقيف مانده است
ی هوشنگ  نامه ی کاظم اميری در نقد جن نوشته »زدگان در سرزمين جن»

 :خوانيم گلشيری را می
تواند کشف  يگانه علت وجودی رمان کشف آن چيزی است که فقط رمان می»
. رمانی که جزيی ناشناخته از هستی را کشف نکند، غيراخالقی است. کند

 «.شناخت، يگانه اخالق رمان است
 هرمان بروخ

 ی راعی ی گمشده نامه با بره های جن شباهت
. صفحه ۵۴١: آخرين رمان هوشنگ گلشيری، قطورترين اثر اوست »جن نامه»

نوشته شده، هنوز به پايان  »تکلمه«و دو «1 مجلس«اين رمان، که در پنج 
ی سپيد و فراخوانی  ی آخر، که ما از آن اکنون فقط چند صفحه نرسيده، تکلمه

را داريم، خواه توسط خود نويسنده نوشته شود و خواه توسط  »!تو بنويس«کوتاه، 
 .خواننده، معنای اين اثر را دگرگون خواهد کرد

است که گلشيری پس از انتشار  (Trilogie) ای گانه شايد اين رمان جلد دوم سه
موضوعات مشترک فراوانی . از آن سخن گفته بود »ی راعی بره گمشده«
عرفان، وجدان : دهند را به هم پيوند می »ی راعی ی گمشده بره«و  »نامه جن»

نگونبخت ايرانی، جستجوی هويت، جدال سنت و تجدد، بحران هژمونی معرفت، 
، که اين )جنسيت(ی زن و مرد  ی بزرگ، گردش زمين، رابطه زوال خانواده
های اتوبيوگرافيک همچون پيرنگی بين حوادث مختلف داستان  آخری با نشانه

 .ارتباط الزم را ايجاد کرده است
 :اند هردو رمان بر اساس سبک واحدی نوشته شده

 «نگاه«هم اينجا و هم آنجا . گرايی، حرکت از دنيای محسوس به نامحسوس ذره
تکثر عظيمی اين دو اثر را در برگرفته است، انگار که . سخت مهم است

ی پاول کله پس از فاجعه »ی نو فرشته«انفجاری بزرگ رخ داده و نويسنده مثل 
ها را مثل  ها را بيدار و داغون شده ها اطراق کرده، مرده بر روی ويرانه

 .کاران گنبدهای عظيم اصفهان با حوصله به هم بندکشی کرده باشد کاشی
ها چيزی ندارند که بتوانند  اند و آدم های ديرينه فروريخته در هر دو داستان ارزش
هنجار ندارند،  ی ارگانيک و به آنها با اشياء ديگر رابطه. برآن تکيه و اعتماد کنند

 .زيرا مرجع عمومی و پيونددهنده از بين رفته است
شان هم  بااين حال با سرگشتگی. العمل آنها دلمردگی، ترس و وحشت است عکس

اميد در . خواهند خود را بازيابند آيند و مثل بيماران فرويدی می کنار نمی
 .درخشد هايشان رنگ باخته است ولی در دوردست کورسويی می دل
 

 آقاي هوشنگ گلشيري عزيز سالم
 عمران صالحی

 
 
 
 
 
 
 
 

 
هوشنگ گلشيری به طور نابهنگام درگذشت،  1379وقتی که در خرداد 

هيچکس خبر نداشت که شش سال بعد طنزنويس نامدارمان، عمران صالحی هم 
ی  نامه ويژه. رود در شصت سالگی در سحرگاه يک روز پاييزی از دنيا می

ی صميمی  هوشنگ گلشيری به مناسبت دهمين سال درگذشت او را با طنزنوشته
ده : دهيم های کارنامه و دنيای سخن ادامه می ِ سال »آقای حکايتی»اما غمناکِ  
 .امروز با عمران صالحی. ی ده سال روز به نشانه

 
 عمران صالحی 

کنيم شما در  اميدوارم حال شما خوب باشد و راحت خوابيده باشيد، ما تصور می
نگران به اينکه به بيراهه . آنجا هم که هستيد، آرام و قرار نداريد و نگران مائيد

اگر جويای احوال مت باشيد ماللی . نرويم و درست فکر کنيم و خوب بنويسيم
هوای دل ما کامًال ابری است و در بعضی نقاط، همراه . نيست به جز دوری شما
 .با رگبارهای پراکنده

ها و مجالس  ها و گورستان دو سه سال است که بيشتر اوقات ما در بيمارستان
اين پنجشنبه هم قرار . قرارها و ديدارهای ما بيشتر ترحيم است. گذرد ترحيم می

اگر شما هم در سفر نبوديد، حتمًا . ای ديگر برويم است به مجلس ترحيم نويسنده
لطفًا سالم . آمد خانم عليزاده هم می. آمدند آمديد، آقايان مختاری و پوينده هم می می

 .ما را به آنها برسانيد
رفتيم، اما حاال از اين ختم به  سابقًا برای ديدن دوستان از اين کافه به آن کافه می

. رفتيم شما خودتان شاهد بوديد، حتی به بعضی مجالس ترحيم با دلهره می. آن ختم
خواستند ما را از حالت عمودی به حالت افقی  چون بعضی از عوارض جانبی می

 .دربياورند
 
 
 
 
 
 
 
 

 آقای گلشيری عزيز
آخر . ايد شما خودتان هم با ما شوخی کرده. بخشيد اگر نامه کمی غيرجدی شد می

ايم و  ما تازه چای دم کرده. چه معنی دارد که به اين زودی بگذاريد برويد
. کردند بد بنويسند اهل قلم از ترس شما جرئت نمی. ها داستان بخوانند منتظريم بچه

چون شما همچنان حضور داريد و . ما مطمئنيم بعد از اين هم جرئت نخواهند کرد
شما بيشتر از آنکه خودتان . تان نگران و مراقب کار آنها هستيد با خشم مهربان

 .بنويسيد، گذاشتيد ديگران بنويسند
ی شما زديم و نه به آنجا  ها نه سری به خانه بعد از رفتن) گويم خودم را می(ما 

کرديم مثل هميشه در خانه مشغول نوشتن هستيد و  چون خيال می. تلفن کرديم
ها تسليت  بچه –شود به خانم  مان نمی حاال هم روی. تان را بگيريم نبايد وقت
 .بگوييم
 تو اگر
 ای بار سفر بسته

 تو اگر
 نيستی ديگر

 پس چرا من از همه جا
 شنوم؟ صدای تپش قلب تو را می

http://zamaaneh.com/morenews/2010/06/post_1284.html#fn1�
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 :کند خود نويسنده زيرکانه دشواری قرائت را به خواننده در آغاز گوشزد می .
اگر يک کالف بدهند . اما خوب، حوصله هم خوب چيزی است: نه، دلخور نشدم»

کنی، دست آخر  اش می هاش را باز کن، حتما بيشتر گوريده دست تو که بفرما گره
ببين، مثال توی همين اتاق، اين . اندازی دور کنی، می اش می هم پاره پاره

شد يک جام يک  کنی چقدر کاربرده؟ خوب می های خورشيدی فکر می پنجره
ها را درست کرده هر  اما آن بابايی که اين. دست گذاشت، بعد مثًال رنگش زد

های اين وسط را درآورده تا  شيشه را به يک رنگ انتخاب کرده و بعد توی چوب
شان کلی کار  يا بگير اين درها، همين منبت کاری. هر شيشه درست جا بيفتد

اش  کشی حاال چله. يا همين قالی زيرپات، يک گره يک گره درست شده. برده
 (١١٨ص ( ».طوری که نيست همين. هاش اش يا رنگرزی پشم کشی بماند، يا نقشه

 توصيفات عينی و نتايج ذهنی
گلشيری به کمک روش جزءنگر، ذره به ذره، به معماری عمومی داستانش 

توانايی او در اين نهفته که از طريق حرکت در سطح و توصيفات . شود موفق می
يابد و همين، شايد، نزد بعضی از خوانندگانش  کامال عينی به نتايج ذهنی دست می

سازی وقايع را  ها قصد مستند کند که او مثل نئورئاليست اين تصور را ايجاد می
 :نويسد برای نمونه سيمين بهبهانی در مورد سبک اين نويسنده می. دارد

ی ديگر آن که گلشيری در اکثر کارهای خود رئاليست است و از زندگی و  نکته»
جويد و با سوررئاليسم سروکاری ندارد، با اين همه  های آن سود می تجربه

در . هايش تا حدی هنجارگريز و ناآشناست، نه معمول و ذهن آمخته مضمون
هاست نه در محتوای  واقع، نوآوری او بيشتر در گزينش ساختار و شکل داستان

 .«4آن
گلشيری بيان شده است،   شناسی آورد يکی از وجوه اساسی زيبايی در اين گفت

که گلشيری  ست، ولی اين گرايی گرا و منطبق برتجربه نگاه اين نويسنده واقعا عينی
کند،  اگر کسی اين را باور نمی. ، صحيح نيست»سوررئاليسم سروکاری ندارد«با 
کند نظر  تعريف می »نامه جن«تواند به داستانی که معلم ده، مصطفی، در  می

ترين متون  ی يکی از درخشان اندازد تا ضمن مطمئن کردن خود، خواننده
 .سوررئاليستی باشد
) خيالی)و سوررئاليسم ) واقعی(های او فرم و محتوا، رئاليسم  باری، در داستان

او از يک طرف . توان بين آنها جدايی پيدا کرد اند که نمی چنان با هم عجين شده
دهد که جهان بيرونی خارج از ادراکات ما وجود دارد و حی و حاضر  نشان می

تصور يک شیء و صفت آن برای فرديت آن مهم نيست، و بدين جهت، . است
گذارد و گام به گام به  جهان اشياء را بدون نمادسازی و بار معمولی به نمايش می

های داستان نزديک شده و درون آنها را به کمک همين دريافت حسی  شخصيت
 .کند توصيف می

کند و دريافت آن را منوط  شک می »شیء در خود«از طرف ديگر، بالفاصله به 
شود که جذبه و  يک شیء وقتی دريافت می. داند به نگرش انسان به هستی می

ی خود از ساختار  های بدنی پذيرفته شود که به نوبه کشش آن توسط ارگان
در اين جاست که به ظاهر تقابل بين سوژه و ابژه از . کنند عمومی روح تبعيت می

 .خيزد رود و جهان پديدار از ورای اعراض برمی بين می
 حصار ميان انسان و جهان

آيد و اين همان  جهان پديدار اما همانا تصوری است که از ذهن و روان ما می
است که تنها با بيگانگی مطلق آدمی از وجود اجتماعی  »االشتراک ما به«تناقض 

شود،  در غير اين صورت، حصار بين انسان و جهان خراب نمی. رود از بين می
ماند، زيرا امر تجربه شده در چارچوب مرجع و مرسل کلی،  فاصله باقی می

به همين جهت هم، . شود معنای فرهنگی و نظام عقيدتی هژمونی بخش تجربه می
 :کل نگاه انسان به جهان پنهان است »رشته مو«گاهی پشت يک 

به مناسبت  »انقالب دوم«ای با عنوان  جهت نيست که گلشيری در مصاحبه بی
 ی آلمانی پيروزی سيد محمد خاتمی در انتخابات رياست جمهوری در روزنامه

«Taz»  کار، اگر مفهوم  انسان محافظه. نامد می »کار محافظه«خود را
اش در نظر بگيريم، اگر حتی اميدوار نباشد،  کار را در معنای اوليه محافظه

 .گرا هم نيست پوچ
او يا به وضعيت موجود قانع است يا خواستار تغيير و تحوالت گام به گام و آرام 

 -چنانچه خواهيم ديد  - »نامه جن«به همين خاطر هم، قهرمان روان پريش . است
فاکنر نيست که در نظرش آينده فرصت از دست رفته است و تحوالت  »بنجی«

 .اجتماعی تصور ناپذير است مگر به شکل فاجعه
زمان شخصيت  راوی، که هم »ی راعی ی گمشده بره«هم مثل  »نامه جن«در 

او زندگی خودش را . اصلی رمان هم هست، در جستجوی هويت خويش است
 در اين فرآيند خوديابی، هجوم . کند تا دريابد کيست و کجا ايستاده است مرور می

ها چون بهمنی روی سرش آوار  ها، تجربه ها، شنيده يادها، تخيالت، خوانده
داند که در اين نمايشگاه اشياء و امور ذهنی به کداميک چنگ  شود و او نمی می

نويسد تا شايد نظمی پيدا کند، به تاکيد خودش  به همين خاطرهم می. بيندازد
 :روايت در اينجا تنها ضرورت نيست، اجبار است

يک اتاق  .توانستيم توی همين مهتابی بخوابيم، البته ما مردها ها را می تابستان»
... اتاق که نبود، دستدانی بود. کوچک هم آن پايين داشتيم، زير همين مهتابی

باال رفتيم، چهار . ای به پشت بام داشت پله راه. خانه و اين راهرو ماند صندوق می
 .شوند که نيستم بعد يک دفعه متوجه می. در هم انگار باز بوده. دست و پا
مادر توی حياط ايستاده بوده، با .. دانست باالخره کی به صرافت افتاده مادر نمی

سِر باز و دو دست حتما گشوده، تا اگر بيفتم، بگيردم، مثل همان روز که پسر 
شدم، يا شدم  عموی پدر از پشت بام آويزانم کرده بود و بعد شدم آن طور که می

 «2کند که بنويسم همين که حاال هستم، که يکی هی مجبورم می
 زده ی ذهن يک مرد ابله و يک انسان جن از دريچه

او به تاکيد خودش . و متعارف نيست »معمولی«راوی در اين رمان يک آدم 
توان سئوال ژان پل سارتر را تکرار  در اينجا می). ۴۶٩ص (است  »زده جن»

شود ذهن  ای گشوده می ای که بر اين جهان افسانه چرا نخستين دريچه» :کرد
ای  افسانه«سان که شکسپير گفته است، واقعا  آيا زندگی آن »مردی ابله است؟

شود، آکنده از خشم و هياهو که هيچ معنايی ) می(ای نقل  است که از زبان ديوانه
 «3ندارد؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

که  - تالش راوی برای رهايی از هويت شقه شقه شده بيانگر آن است که پاسخ او
رفتن او به . ای محض نيست آری -به گمان من بينش نويسنده هم در آن نهفته 

ی زودرس و وجودی او به ماوراءالطبيعه و  ی عالقه در کودکی نشانه »پشت بام»
 .ست جويی حقيقت

او چون با بحران شناخت مواجه است . برای او واقعيت چيزها، حقيقت آنها نيست
کند، ولی بالفاصله برايش آشکار  به همه چيز غير امور تجربه شده شک می

زمان به شرايط بيرونی و  امر دريافت شده هم. مند است گردد که تجربه هم نيت می
به همين خاطر هم، او در يک فضای ماليخوليايی . شرايط درونی وابسته است

 .بين جهان بيرون و جهان درون در رفت و آمد است
شکند و او را گرفتار تشتت و  ها جريان عادی زمان را می سيالن يادها و ديده
تقطيع زمانی، گسست و پيوستگی، روش گام به گام، انديشه . کند هرج و مرج می

نظم چيزها را ... و احساس، بازی عمل و خاطره، رابطه بين تاريخ و اسطوره و
شود و آينده در اين ميان محو شده، چرا که  گذشته داخل حال می. اند هم زده به

 .پيشرفت ديگر زير سئوال رفته است
های تند و سريع، گذر از امور سطحی و پيش پا افتاده به مسائل مهم  فالش بک

ها، پيوند  لذت خواندن اين رمان در تحليل تکه. فلسفی مزاحم قرائت خطی است
های رنگارنگ نهفته است که نه تنها قرائت آرام و  آنها به همديگر و درک برش
 سازد طلبد، بلکه آن را فقط در اين صورت ممکن می صبورانه را از خواننده می

http://zamaaneh.com/morenews/2010/06/post_1284.html#fn4�
http://zamaaneh.com/morenews/2010/06/post_1284.html#fn2�
http://zamaaneh.com/morenews/2010/06/post_1284.html#fn3�


 پرده ها را پس بزن 
 عسگر آهنين

 
   

 پرده هارا پس بزن، تا آفتاب 
 بامدادانت بر انگيزد زخواب 

 
 پرده ها را پس بزن، تا آفتاب 

 در دل شبنم نشاند زّر ناب 
 

 پرده ها را پس بزن، تا آفتاب 
 پيش چشم آرد جهان را بی نقاب 

 
 پرده ها را پس بزن، تا آفتاب 
 گل بروياند از اين باغ خراب 

 
 پرده ها را پس بزن، تا آفتاب 

 بر کشد رنگين کمان جای سراب 
 

 پرده ها را پس بزن، تا آفتاب 
 در دل آيينـه يابـد بازتاب 

 
 پرده ها را پس بزن، تا آفتاب 

 واژه ها را جان ببخشد در کتاب 
 

 پرده ها را پس بزن، تا آفتاب 
 بی حجابت بيند ای اهل حجاب 

 
 پرده ها را پس بزن، تا آفتاب 

 خود به رقص آيد بر امواج شراب 
 

 پرده ها را پس بزن، تا آفتاب 
 ! در آمد ماهتاب! شب خوش: گويدت

 
 ٢٠١٠مه  ٣٠

عمه کوچکه . يک مو بود، بلند و سياه. ی تريد کرد خم شد و دو انگشت در کاسه»
های  پسر عمه تقی مو را از ميان نان. کردند همه نگاه می. خدا مرگم بدهد: گفت

. اش چسبيده بود يکی دو خرده نان به وسط و يکی به ته. کشيد تريد شده بيرون می
زنيد، يک چيزی  صد دفعه گفتم، وقتی به غذا سر می: ميرزا نصراهللا داد زد

ميزرا . من که هميشه روسری به سرم هست: عروسش گفت. سرتان بکنيد
 :پسر عمه تقی گفت. ات را گفتم با تو که نبودم، عروس، اين خاله: نصراهللا گفت
توی نان : ميرزا نصراهللا گفت. شايد توی نان بوده: عمه کوچکه گفت. سياه است

مادر، شايد به : بوده، توی کوفت بوده، باالخره يک جايی بوده، عمه بزرگه گفت
درست نگاه  -: پسر عمه تقی مو را برد تا نزديک بينی مادرش. لباس خودت بوده

 (١١١ص ( »کن، اين موی زن است، نه مرد
آيد، از طريق يک تار مو يکی از  در اين صحنه که به ظاهر خسته کننده بنظر می

ی آن با جنسيت فرافکنی  ترين مسائل اجتماعی يعنی اعتقاد مذهبی و رابطه پيچيده
کند، از منظر بيرونی با  ها شک می ها و انديشه نويسنده چون به ايده. شود می

کند، بلکه  او چيزها را ابداع نمی. دهد توجه به کارکرد اشياء موقعيتی را نشان می
دهد و راوی کسی است که در طی رمان  بيند، نشان می آنهايی را که راوی می

 .شود مطابق با مضمون رمان خلق می
های اجتماعی جدا شده و به يک ذهنيت فردی دست  او در طی داستان از کليشه

او هم بايد اين کالم اجتماعی : شود امری که شامل حال خواننده هم می. يابد می
پاره را در يک داللت معنايی متناسب با ذهنيت خود  خرد شده، مواد و مصالح تکه

 .به هم پيوند دهد تا معنای کلی رمان را دريابد
با اين حال خطاست اگر اين همه را فقط جزء صناعت رمان و هنرنمايی نويسنده 

گسست و  -همچنين  -توانست اين رمان را، که موضوعش گلشيری نمی. بدانيم
 .ست طور ديگر بنويسد سيزوفرنی فرهنگی

از بيرون  - »مجلس اول«به ويژه در  -راوی اگر چيزها را در بسياری مواقع 
اش را از دست داده و  بيند، به خاطر آن است که دنيا برای او کاراکتر واقعی می

او دچار اختالل حواس است و ناتوان از . او به دريافت محض تبديل شده است
گرايی  گرايی او يک واقع عينی) ه(اينکه يک شیء را در کليت آن ببيند

 .کند، بلکه بيشتر متکی بر اصل تصادف است روانشناختی ايجاد نمی
 (Atomisierung) پارگی و اتم شدگی معنايی و پوچی دنيا خودش را در تکه بی

دهد، چيزها ديگر در يک کليت معين با تجلی فرهنگی معين ظاهر  نشان می
از  .ی معينی با همديگر شان بدون رابطه شوند، بلکه در جدايی و تک افتادگی نمی

ماند، زمان مقطع است و خيل  در سطح می -اين رو، روايت به ويژه در آغاز 
 .حوادث مختلف تداوم آنها را ناممکن ساخته است

به : ها را دريابد ای که قرار دارد، تنها قادر است لحظه راوی در وضعيت بحرانی
همين خاطر هم گاه در يک پاراگراف کوتاه چند صحنه بدون ربط زمانی و 

شوند و چون زمان حال مسخ شده است، او مجبور است برای  موضوعی نقل می
 .ها چنگ اندازد رهايی از انشقاق و پراکندگی، جهت غلبه بر فراموشی به گذشته

 »حقيقت مانندی«البته نبايد فراموش کرد که تاکيد بر انشقاق ذهنيت راوی جزء 
تا «، »گفتم انگار«، »ام اين را گفته«راوی مکرر با اشاراتی نظير . رمان است
کند که  ، به خواننده القاء می»يادم باشد که هی نچرخم«، »يادم باشد«، »گيج نشوم

افتد که روزی عمويش در  که حتی ياد کاهويی می در حالی. دچار فراموشی است
 (١۴٧ص .(پيک نيکی از او خواسته است

گلشيری در اينجا . اين تناقض، اما، با موضوع محوری رمان سازگار است
ای فراموش شده را  متوجه اين امر بوده که بازخوانی عالم مثال، که خاطره

 او مثل پنه لوپه 6.ماند، تنها با مقلوب شدن تخيل و آگاهی ممکن است می
(Penelope)  برای غلبه بر فراموشی بايد فراموش کند و با چنگ انداختن به

 .دار به چيز تازه سوق دهد گذشته ورود گذشته را همچون زمان تداوم
 ..ادامه دارد
 :ها پانويس

های فصل يا بخش ترجيح داده، زيرا اين کلمه بيشتر با  را بدين خاطر به واژه »مجلس«ی  ـ شايد گلشيری کلمه١
اين کلمه، که به معنای جای گردآمدن و نشستن، محل شورا و . آيد جور درمی) عرف و تصوف(مضمون رمان 

است، در ... ی حال، محل نقد و تحقيق، پاره در تئآتر و موسيقی، آستان و بارگاه اعلی قضاوت، محل ذکر و اراده
 .شود های مختلف ظاهر می متون عرفانی به کرات و با ترکيب

گانه در نزد  های رمان با مراحل پنج همچنين تعداد فصل. ای در مسائل تصوف دارد سعدی هم مجالس پنجگانه
 :گذرد از ديدگاه صوفيان رون انسانی در سفرآسمانی خود از پنج مرحله می. صوفيان تطابق دارد

ـ عالم سکوت  ۵) الهوت(ـ عالم نفی ۴) جبروت)ـ عالم قدرت ٣) ملکوت(ـ عالم عقل مجرد ٢) ناسوت(ـ عالم جسم ١
، ص ١٣۵۴پور، چاپ سوم، تهران  ی آريان سير فلسفه در ايران، ترجمه: محمد اقبال الهوری( »)هاهوت(محض 

٢۴). 
جهت جلوگيری از تکرار، نقل قولها از اين . ١٠٠، چاپ اول، ص ١٩٩٨نامه، سوئد  ـ هوشنگ گلشيری، جن٢

 .اند ی صفحه قيد شده کتاب در داخل متن با شماره
ی  خشم و هياهو، ترجمه: ويليام فاکنر: در .ی ابوالحسن نجفی ، ترجمه»رمان در نظر فاکنر«: ـ ژان پل سارتر ٣

 .٣٠۵و  ٢٩٨، ص ١٣٧١صالح حسينی، تهران 
 .۵۶ص . ١٣٧٧ی هفتم، سوئد  ی فارسی، شماره ، مکث، گاهنامه»طبع نوجو و ذهن نوانديش«: ـ سيمين بهبهانی۴
ی يک آدم روان پريش به اين نتيجه رسيد که بيمار نخست به جزئيات يک  ـ موريس مرلو پونتی هم پس از مطالعه۵

 :ک.ر. کند، پيش از آنکه به کارکرد عمومی، به کل و مفهوم فرهنگی آن توجه کند شئ، يک پديده توجه می
M. Merleau- ponty Phanomenologie der Wahrnehmung, Berlin 1966, S.45 u.S. 159 
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 آن روزها رفتند 
 تورج پارسى

 
 آن روزها

 آن روزها رفتند ،
 آن روزها آه تو در حجمي به اندازه ي بوي گل سرخ ،

 در مردمك چشمانم جا مي گرفتي ،
 ونگاهم آه جاري بود ، 

 به تپش قلبت گوش فرا مي داد ، 
 و انگشت حيرانم از آوچه ي شرم و ترديد ، 

 پاورچين پاورچين ،
 خود را بر پوست تنت مي آشيد

 آن روزها رفتند ،
 . و ساعت ديگر حضور خود را اعالم نكرد

 
 آن روزها رفتند ،

 و غم و درد سنگيني عصاي دستم شد ،
 تا به دنبال روزهاي گمشده ،

 به پنجره ي همه ي خانه هاي جهان سرك بكشم ،
 تا شايد آمي از آن روزها را ،

 بر تاقچه ي اتاقي ببينم آه به من خيره شده است ،
 تا شايد نام آاغذيم را بر زبان براند ، 
 تا بوي نفس آن روزها مرا دوباره ،

 . به مرزهاي از دست رفته جغرافياييم برساند
 

 آن روزها رفتند ،
 و ساعت ديگر حضور خود را اعالم نكرد 

 آن روزها رفتند ،
 وغربت تا سقف سياه شب ،

 وبوي نفرين و تل خاآستر گندمزاران 
 وگريه شهر پريده رنگ ،

 شهري آه همچنان مي گريد ، 
 و ساعت ديگر حضور خود را اعالم نكرد ، 

 وآنچنان بي تفاوت ماند ، 
 آه حاضر نشد به خاطر دست هاي چوبي من ،

 خود را مرور آند 
 ساعت ديگر حافظه ي سبزي ندارد ،

 ساعت تهي است ،
 ومن تكيده و مبهوت ،
 مرگ را مي بينم ،

 آه به تسليم دعوتم مي آند
 آنروزها رفتند ، 

 آنروزها  ....
 

 ٩٧ويرجنيا ژانويه 

 :بريده ای ديگر از

 تاريخ من

 شهال بهاردوست

 

 امروز آفتاب در آغوش تو 

 شانه های من در پنجه

 های تو

 چشم شهر هنوز خيره به عجوزها

 مدام تا گور زنهای مرده می روند

 !مانده اند چگونه سيگارِ  ما را دود کنند

 نگاهشان نمی کنم، نکن 

 سرم روی گردنم چرخی به ناز می زند

 لبهای توست که سوت می زند

 من با آهنگ امشب دختر کـُرد می شوم

 زير طاق کردستان، با شيرين، شيرين شيرين می رقصم

 سرخ بر فراز اورامان، آواز فرزاد از حيات زندان می شوم

 با صدای تو می پيچم، تکرارکنان می خوانم

 من چه دارم؟

 من چه دارم؟

 تاريخ من از کجا بود؟

 که بود؟

 که خواهد بود؟

 تا کجا؟
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 ديگر ای هند سه
 مکارمی حسن

 
  است تنفس های نقطه خط حيات
 متنافرحادثه خطوط سطح زندگی

  و ترانه نور پنهان حجم هستی و
*** 
  نقطه آرزوست دو ميان فاصله ترين کوتاه

 تنفس ما زندان های ميله اميد و بارش
*** 
 اند مماس هم ما بر های خواب کره

 آه يک شکنندگی با ها و هرم رابطه
 بعد فاقد ای و آه نقطه

 ...ها  لب به آهی مانده کيم من
                                                                            

    ٢٠١٠ بهار پاريس
 
 

 آب 
 )گيلراد(يوسف صديق 

 
   

 در اين برکه 
 ... ات  ای از چهره خاطره

 
 و آب 

 چندان زالل 
 توان   که می

 ... انديشه را به تمامی شست
 و آب 

 چندان مهربان 
 توان   که می

 آميخت  با جان قطره در
 . د عشق پاينده با: مالل گفت  و بی

 
 در اين برکه 

 ...ات ای از خاطره چهره

 تدارک سبز 
 ويدا فرهودی 

 
 غم از سکوت گذشت و سرشکِ  نم نم شد 

 که پنج غنچه زميراث باغمان کم شد 
 

 سکونِ  فاصله ها را هجوم ضجه شکست 
 سکوِت پيِر وطن را صدا فراهم شد 

 
 و ابر، دامن باران گرفت تا گـِريــَد 

 طناب دار چولرزيد و گردنی خم شد 
 

 کسی نگفت چه آمد به سر، بهاران را 
 ! خزان مقـّدم شد* که بر بهشِت زمينی

 
 چه بگويم جمود َوهم و دروغ ! خزان که نه

 وزيد و زرد، لبـاس سپـيـد مريم شد 
 

 نگه به چشـم شقايق نمی توان کردن 
 که اشک سهم مدامش،به جای شبنم شد 

 
 بيا ز مام وطن طرز رستگاری پرس 
 همو که مادِر آرش و گيو و رستم شد 

 
 همو که بار شکفتن به بطن خود دارد 

 اگرچه خسته دلش ازافول آدم شد 
 

 و باغ مرَهم زخمش فقط ازاوخواهد 
 که رازهای مگو را يگانه محرم شد 

 
 جوانه هاش ببين در تدارکی سبزند 

 به زادروز هر ان چه ز باغمان کم شد 
  ١٣٨٩بهار 

 
 .منظورارديبهشت است:بهشتِ  زمين* 
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