
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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 وگو با عباس عبدی گفت
چرا نقش اردوغان برجسته شده است؟   

 مريم محمدی 
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 35 محمدرضا نيکفر )  بخش دوم(

 خارج از كشورشهرهاي مختلف  ايران و خرداد در  22فراخوان به تظاهراتهاي 

 : مقاالت و مصاحبه ها در اين شماره 

 اعتراض ، 
 بازداشت، 
 مجازات

 اطالعيه ي چهار حزب كردي  در پي نشستي مشترك

 با سپاس از همکاری سايت اخبار روز

http://www.akhbar-rooz.com 

نامه سر گشاده فرزند علي اكبر 
 باغاني براي پدرش 

دندانپزشك براي  223درخواست 
 آزادي دكتر علي تاجرنيا

  :پرست رامين مهمان
براي تعويض كوهنوردان آمريكايي 

 اي نداريم برنامه
 مگر مي شود فراموش كرد؟ 

اطالعيه ي عليرضا نوري زاده، محسن 
 سازگارا، محسن مخملباف 

 : کارشناس اتمی ايران
  !مرا دزديده اند
 :اى سيد علی خامنه

 مجلس نبايد دولت را معطل كند 
مردم ايران از : نژاد محمود احمدی

 اند آزادي كه دارند راضي

قطعنامه چهارم و نرمش و صبوري 
 ايران؟

، طرح كهنه و »زا تسهيالت اشتغال
 ناكام با نام تازه؟

مجدد محمود احمدي ” انتخاب
نژاد، يك سال بعد موفق در 

 سياست سركوب 

 راهپيمايي سكوت و بدون قطعنامه از ميدان امام حسين تا ميدان آزادي 

 فسانه جاودانگي جمهوري اسالمي ديگر باورپذير نيستا:   يك جوان از تهران ي نامه

 خرداد  14جزئيات ديگري از پشت پرده ي مراسم 
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 خبرها و گزارش ها

سالی برای مردود شدن واليت فقيه سالی برای بطالن رسوايی جنايت سالی بر 
اصل و اساس خيانت سالی رای اميد به پيروزی سالی برای آزادی سالی برای 

 دموکراسی و نگاه انسانی سالی برای زيست اخالق و حفظ مسلمانی
زمانيست که بايد حرف را کوتاه کرد بر بلندی همت افزود و بيش از اين از ماه 
خرداد سالگرد شروع قصه تغيير بزرگمان نميگوييم اما روزها در شماره اند تا 
بگويند تشنه صدای مردميم تشنه حضور مردميم روزها در شماره اند تا از بی 

ميشد از سلول انفرادی گفت . تابييمان بگوييم از بی قراری روزهای طوفانيمان
ميشد از روی صندلی اتاق بازجويی گفت ميشد از گلوی فشار شده گفت ميشد از 

دهانی پر از خون گفت ميشد از چشمانی خون بار از درد ضربات سخت گفت 
ميشد از نهاد اميخته و رنج و شکنجه گفت ولی مردم ايستادند و مقاومت کردند تا 

 از استبداد ستيزی يمان. راحت بگوييم از آزادی خواهيمان 
خرداد رسيد و باز ايرانمان در بند است خرداد رسيد خانواده هايمان پشت در 

های زندانند خرداد رسيد و انبوه ياران و دوستان چشم منتظر دارند خرداد رسيد 
داغ   و حق مردممان به دستان قاصب نشان دارند خرداد رسيد و خانواده هايی

 دارند
ميتوانستم از آن مطالباتمان بنويسم متوانستم از کارهای برون رفت از اين بن 
بست بنويسم متوانستم آزاديمان را در صدر بازگشت آرمش بنشانم ميتوانستم 

شادی را مهمان شب و روز خانمان کنم ميتوانستم يادی از گذشته کنم ميتوانستم با 
بزرگانمان درد دلی کنم ميتوانستم از رهبران و انديشمندانمان بگويم ميتوانستم به 
رهبران کشورها فکر کنم و به انها بگويم مبدا دست که گلويی آزادی خواهان را 
فشرد به گرمی و دوستی فشار دهی مبادا پای ميز مذاکره تنها مشت کنيد که اگر 
حقوق بشر و آزادی و دموکراسی در ايران بميرد تا ما فردا صلح امنيت جهانی 

در خطر است ميتوانستم به جهانيان بگويم که اگر موتور جنگ افروزی 
تجهيز اتمی و موشکی اندکی متوقف مانده از ازادی خواهی و ظلم ستيزی   و

ميتوانستم بگويم بدانيد آنها که امروز در خيابانها   مردم اين سرزمين است
مردمشان را سرکوب ميکنند اگر فرصت بيابند آسمان و زمين شهرهای شما را 
امن نمی گذارند ميتوانستم بگويم اگر آزادی زنده نماند؛ اگر دموکراسی و حقوق 

بشر باقی نماند؛ بدانيد صلح و امنيت شما را رها خواهد کرد می توانستم يادی از 
دانشگاه کنم می توانستم گذری بر گذارمان داشته باشم می توانستم از مرام و 
 رفتارمان بگويم می توانستم به گونه ای ديگر بنويسم يا حتی اصال ننويسم

 ... اما
مانده ايم و سختی به جان خريده ايم دوستانمان را در انبوه سختی هايشان در 

دانشگاه و روزنامه ها و رسانه ها و احزاب و کمپين ها ديديم صدای بيدار شجاع 
بيانيه ها را شنيده ايم تا بخواهيم تشکر کنيم از حضوری که پيشاپيش ميبينيم از 
حماسه ی ديگر که رقم ميزنيد از بام خانه هايتان از ميز کارتان از اتاق خانه و 

کنار همسر فرزندانتان از کودک در اغوشتان در خيابانها از استواری گامهايتان 
از خدا حافظی آخرتان؛ ميدانم بدهکاری کشورمان را به آزادی پرداخت خواهيد 

 کرد
تير و روز قدس ياد 18خرداد  30خرداد ميرسد با ياد  25خرداد با ياد  22دارد 

آذر ياد تکرار عاشورايی تاريخ ظلم ستيزی تکرار جشن پيروزی  16آبان و  13
و شادی نوروزی؛ فرا رسيد و ما بيدارتريم می ميانيم و رسانه و اگاهی را پاس 

ميداريم برای رسوايی خشونت برای شکست استبداد هنوز ايستاده ايم و دست در 
 دست هم در برابر ديکتاتورها خواهيم ايستاد و خواهيم گفت ما پيروزيم

تير هم نزديک است همسايه خرداد اينبار يازدهمين سالگرد ان تلخی ديگر را  18
ميهمان است سخنم با ياران دبستانی ام است سخنم با دانشجويان؛ هر دو جنبش و 
حرکت مردم و مرکز و اگاهی و بيداری مردم است سخنم با دانشجويان است با 

دانشجويان که سال هاست ايستاده اند تا باورمان نشود که بر اين استوار گاه گمانه 
نشستن توان برد دانشگاه کابوس حاکمان خيره سر است دانشگاه خواب از چشم 

ديکتاتوران و مستبدان ربوده است و اين ميراث ايستادگی تاريخ دانشگاه است 
دانشگاه اگر مردی سرزمين نميشناسد به آن دليل است که دانشگاه مقيم و اهلی 

 دست از همه تعلقات و بندها آزاد و رها از يوغ استبداد ها. دارد بنام دانشجو 
خردادمان رسيد و تير در راه است ياران دبستانيمان را که فراموش نکرده ايد 

ترکه بيداد خوردگان اين سالها را ديده ايد خون خواهران و برادرانتان ايا از 
جامعه ان روزتان پاک شد و ان هنگام که بر روی زانوی شما جان لبريز از 

ايمانشان را پرواز ميدادند پرت شدگان ازبام و پنجره ها خوابگاه ها را که 
فراموش نکرده ايد يادتان هست که چگونه سنگرهای دفاع از جان يارانتان را 
به اتش کشيدند چند دوست زندانی داريد چند يار پشت ميله های دانشگاه داريد 

مثل خودتان که به ! اساتيدتان در زندان يا در تبعيد؟ ميگويند بايد اخراج شوند
استبدادی امروز   -خودی پرور  –ايدئولوژی باور  –درد دانشگاههای اسالمی 

 نميخوريد فراموش نکرده ايد که دانشجوهستيد فراموش نکرده ايد که وارث چه 

 ما آينده را ميسازيم 
 مجيد توکلی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا
مجيد توکلی، فعال دانشجويی دربند در اولين سالگرد انتخابات بحث بر انگيز 
ايران، نامه ای را در وصف يکسال مبارزه دانشجويان و روزنامه نگاران و 

 .فعالين مدنی و مردم ايران نگاشته است
 :متن اين نامه که به دست خبرگزاری هرانا رسيده است به قرار زير است

خردادی ديگر رسيد، خردادی در سالهای سياه استبداد و خردادی در پی همه 
 .سالهای برای آزادی بيش از صد سال ماه اميد بود و ماه مردم شد

  
 سالی گذشت پر از تلخی و سالی گذشت سر شار از اميد

سالی تلخ از آن روز که شادی حضور مردم در جشن دموکراسی انتخاب رييس 
جمهور و رهبری سرزمينمان در توطئه ننگين و مهندسی آرا و صندوق های 

آواره ستاد انتخابات داستانی را سرآغاز شد، سالی تلخ در سوگ مرگ رای ما 
خرداد، سالی تلخ در حمله شبانه به خانه  22شده سرزمينمان در تقلب بزرگ 

 25های فعاالن سياسی و مدنی و روزنامه نگاران؛ در يورش وحشيانه ای بامداد 
خرداد به کوی دانشگاه و در هجوم بی سابقه به جمع دانشجويان و اساتيد 

 25دانشگاه، سالی تلخ در آغازگر کشتار پس از جشن حضورو شعور مردم در 
 خرداد سبز

و تلخی های فراوان از بازداشت های خود سر، تاخت و تاز چماق به دستان در 
شهرهايمان شليک گلوله به سينه و روی پسران و دختران سرزمينمان در مياه 

تلخی قصه . اشک و دود و خون برامدن گاز اشک آور و فرود آمدن باتوم ها
زندان؛ انفرادی و شکنجه و تجاوز، نام کهريزک و نام امنيت بازداشتگاه سپاه و 
وزارت، بازجوهای ساراهللا و امنيت، مزدوری پليس و پليسی مزدورهای لباس 

 شخصی
چرخه در جريان بودو دادگاه های ننگين از راه رسيد؛ فرياد بيداد بر کرسی داد 

نمايش قدرت شکنجه و محکوم سلول انفرادی قدرت تهديد خانواده و تحقير و 
فحاشی و صورت های بيجان مات شدگان بی دادگاه های جمهوری اسالمی 

نمايش دادگاه های فرمايشی، مصاحبه های رسوای سرپوشی و کنفرانسهای بی 
 حيای ابروريزی

تلخی ميگذشت قصه مرگ عزيزان سرزمينمان از هفتاد گذشت، عاشورای 
ميبايست تا شهيدانمان از هفتاد و دو نفر بگذرد خيانت روز اول به جنايت رسيد، 
جنايت با رضالت دوام يافت تا وقاحت اين قوم پرکين استبداد اخرين بيان حيات 

 بی داد در اين ديار استبداد باشد
 ... اما

اميدی که در دريايی بيشماری  .سالی گذشت سرشار از اميد؛ اميد به تغيير
سبزهای معترض در خيابانهای شهرمان شور وحرکت ميگرفت تا صفحه های 

رسان خواه شتابانی پيام بيداری و اگاهی ملت ها را به گوش و چشم جهانيان 
برساند اميدی از غلبه ايمان حقيقت بر جان و منفعت اميدی که در تکرار حضور 

در شجاعت و صداقت رهبران در نفع خشونت و ايستادگی مردم در بيان 
شجاعانه و گويای مناديان آزادی خواهی و حقوق بشر سرزمينمان رقم خورد اميد 

به تغيير در تمسخر مردمان از شب و شب انديشی اميدی به تغيير در رسوايی 
دروغ و تقلب در رسوايی تجاوز و شکنجه در رسوايی قتل و کشتار و در 
رسوايی سرکوب و ارعاب در رسوايی باتوم و گاز اشک آور در رسوايی 
بازداشت و سلول انفرادی در رسوايی دادگاه های فرمايشی و بيدادگاه های 
نمايشی در رسوايی اشک های تمساح و خطابهای پر خطا منابر جمعه در 

 خرداد درپسان خطبه ننگن خونبار 29ننگين  رسوايی جمعه 
سالی سرشار از اميد؛ در افتادن تشت رسوايی مدعيان بی اخالق در بی ابرويی 

 –فاشيستی از اسالم در سر افکندگی بنياد گرايان حجره های ارتجاع  قرائت 
 درگاه فساد تحجر و عقب مانگی و در گاه انجماد عزت و مردانگی
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 در پی نشست مشترک منتشر شد 
 اطالعيه ي چهار حزب كردي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :اخبار روز
به منظور بررسی مهمترين تحوالت و رويدادهای کردستان : گزارش دريافتی

و ايران، چهار حزب و سازمان کردستان ايران نشست مشترکی برگزار 
 .کردند

هيأتی از حزب کومله کردستان ) ژوئن٧(قبل از ظهر دوشنبه هفدهم خرداد 
ايران به رياست آقای عبداهللا مهتدی دبير کل کومله، هيأتی از سازمان مبارزان 

کردستان ايران به رياست آقای بابا شيخ حسينی دبير کل سازمان، هيأتی از 
پارت آزادی کردستان به رياست آقای حسين يزدان پناه، معاون رئيس پارت 

آزادی و هيأتی از حزب دمکرات کردستان به سرپرستی خالد عزيزی دبيرکل 
حزب دمکرات کردستان در محل دفتر سياسی حزب دمکرات کردستان نشستی 

 .مشترک برگزار کردند
چهار حزب مزبور در پی تبادل نظر پيرامون اوضاع جاری کردستان و ايران 

و بررسی مهمترين رويدادهای سال گذشته به ويژه تحوالت ماههای اخير 
 :ی مشترکی منتشر ساختند متن اطالعيه چنين است¬اطالعيه

بمنظور تبادل نظرو اتخاذ مواضع مشترک در رابطه با جنبش دمکراسی 
خواهی در ايران و نيز بررسی اوضاع کردستان در پی اعتصاب عمومی 

حزب آزادی کردستان، : ارديبهشت ماه چهار حزب و سازمان ٢٣پيروزمند 
کردستان ايران، سازمان مبارزه کردستان ايران و حزب دمکرات   حزب کومله

کردستان روزهفدهم خرداد در محل دفتر سياسی حزب دمکرات کردستان 
 .تشکيل جلسه دادند

در نشست مزبور در پی تبادل نظر همه طرفها بر اين نکته اتفاق نظر داشتند 
که جنبش اعتراضی مردمی در ايران که به عنوان جنبش سبز شناخته شده و 

خرداد ماه و دوره دهم انتخابات رياست جمهوری عليه تقلب و  ٢٢پس از
است، عليرغم کاستيهايش روزبه روز بيشتر از يک   ديکتاتوری سر بر آورده

جنبش به لحاظ محتوا محدود به سمت يک جنبش دمکراسيخواهانه همه جانبه 
گسترش و تعميق يافته است و به همين دليل از سوی کليه نيروهای آزاديخواه 

 .ايران و کردستان شايسته حمايت و همکاری می باشد
اين جنبش بايد   شرکت کنندگان در اين نشست همچنين بر اين اعتقاد بودند که

ضمن مرزبندی هرچه فزونتر با قانون اساسی جمهوری اسالمی ونظام واليت 
دمکراتيک بروشنی و با " فقيه و گام نهادن بسوی کسب يک محتوای کامال

شفافيت هرچه بيشتر بر حقوق خلقهای ايران و بويژه خلق کرد در آينده ايران 
 . تاکيد ورزد

حاضرين در جلسه، اعتصاب عمومی مردم کردستان که در اعتراض به اعدام 
فعالين آزاديخواه وبا همصدايی کليه نيروها انجام پذيرفت را شکوهمند توصيف 
کرده و آنرا نمونه ای موفقيت آميزاز همصدايی و همبستگی ميان صفوف خلق 

کرد که نقش بسزايی در مطرح ساختن کردها و سربلندی اين ملت ايفا کرده 
شرکت کنندگان درجلسه بر اين نکته نيز اتفاق نظر داشتند که در . است خواندند

آينده هم اين شيوه از هم صدايی و تشريک مساعی به پيش برده شده و توسعه 
 .داده شود

نيروهای حاظر در اين نشست همچنين ضروری دانستند که سپاس و تقدير 
خود را نسبت به همدردی و حمايت گرم و صميمانه ای که کليه آزاديخواهان 
ايران در اين مورد در مقابل خانواده های جانباختگان و بطور کلی در قبال 

 .مبارزه مردم کردستان از خود نشان دادند ابراز نمايند
اين نشست در فضايی دوستانه برگراز گرديد و در پی بررسيها و تبادل 

 .نظرهای همه جانبه پايان يافت
 

ميراثی هستيد، عزيزان آن خون را فراموش نکنيد که چشم ملتتان به شماست 
هميشه ميگفتيد دانشجو ميميرد؛ ذلت نمی پذيرد من از پشت اين ديوار ها هم 

صدای شما را ميشنوم منتظرم تا بياييد و از پيروزی بگوييد از عزت و استواری 
بگوييد منتظرم شدی، سهمی از ازادی برای همه خانواده هايمان باشد رهبران 

سبزمان را تنها نگذاريد مردم بيدارمان را يارو ياور باشيد رهبر و راهور باشيد 
اين فرصت بزرگ تاريخی را غنيمت شماريد سعادت و حضور در بتن اين تغيير 
بزرگ را افتخار بدانيد سرنوشت نيک سرزمينتان را صورت بخشيد تالش بيش 

 از صد ساله را به نتيجه برسانيد در قله تاريخ بايستيد
سالها در کنارتان بوده ام و هميشه گفته ام که آرمان گرايی از ميان ما رخت بر 

بسته است ما نسلی هستيم که اميد و ارمانمان را صورت تحقق ميبخشيم ما برای 
اصول خواسته هايمان صبور نيستيم ما نسلی هستيم که جای صبر و بردباری 

شجاعت و فداکاری را سرلوحه قرار داديم ما در دل اصالحات به پشتوانه حمايت 
ها شعار نميدهيم ما تريبون و کرسی و نشريه رسمی نداريم ما در قلب استبداد 

سخن ميگوييم ما با تکه بر ايمانمان فرياد ميزنيم ما در کنار هم هستيم و با تکه بر 
آگاهی و عزتمان امده ايم ما امده ايم تاريخمان را بنويسيم ما امده ايم اينده مان را 
 بسازيم ما امده ايم ملتمان را جاودانه کنيم ميدانم ايستاده ايد چنانچه هميشه بوده ايد

 
 مجيد توکلی

  89خرداد  
 زندان اوين

 
 

 مگر مي شود فراموش كرد؟ 
 اطالعيه ی عليرضا نوری زاده، محسن سازگارا، محسن مخملباف 

 
 :اخبار روز

مگرمی شود فراموش کرد، بيست و دو خرداد تازه يک ساله می شود خاطره 
 . شوکی که از دزديده شدن رای هايمان به ما دست داد و به خيابان ها ريختيم
يک سال چيزی نيست تا داغی که بر دل مادر ندا و سهراب ماند کهنه شده 

 . باشد
چند روز بعدتر سالگرد رويت تصوير شوک آور نداست که با چشمان باز رو 

 . به ما جان داد تا بگويد اين نتيجه يکی شدن دين و سياست است
مردم ما سی سال است مصيبتی . نه، يک سال چيزی نيست که ما فراموش کنيم

 . را که در آنند فراموش نکرده اند
دير يا زود از داخل و خارج بساط اين نظام اصالح ناپذير برچيده خواهد شد 

چرا که نه تنها زندگی و دمکراسی درايران که حتی صلح در جهان نيز به (
 .) خطر افتاده است

 ٢٢تا آن روز ما همه چيز ،همه چيز را فراموش نخواهيم کرد و در روز 
به هر شکل و هر کجا " کميته مقاومت مدنی مردم ايران"خرداد با پشتيبانی از 

 . اعتصاب سراسری خواهيم کرد
 

 عليرضا نوری زاده 
 محسن سازگارا 
 محسن مخملباف
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دوستانم را می ديدم که چگونه پول روی پول می گذارند به من ياد دادی که 
قناعت گنجی است تمام نشدنی و برای انقالب اسالمی بايد از مال و جان و 

 . خانواده گذشت 
ای پدر ای روشنگر دلهای کودکان اين سرزمين به من بگو قانو ن اساسی را چند 

بار، چند سال و به چند هزار دانش آموز آموختی و کدامين اصول آن را به 
عنوان آزادی های واقعی اين ملت معرفی کردی ، شايد اشاره به اصل نهم قانون 
اساسی می کردی که هيچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقالل و تماميت ارضی 

آری پدرم . آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب کند 
دفاع می ... يادم هست چگونه در مقابل افکار غلط ، از انقالب ، مردم ، مجلس ، 

کرد ی و می گفتی حدود آزادی بيان در قانون اساسی انقالب تا حدی است که 
طبق اصل تفتيش عقايد مطلقا ممنوع است و هيچ کس را نمی توان به صرف 

داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد و گفتی اين اصل قانون هيچ قيد 
گفتی فرق انقالب و حکومت در چيست و اين . وشرطی که محدودش نمايد ندارد 

که ما انقالب اسالمی ايران هستيم نه حکومت اسالمی که اين دو واژه فرق های 
اساسی با هم دارند ، انقالب از بطن مردم و برای مردم است ، بدون بورکراسی 

های اداری و دولت خادم مردم است و مردم هستند که تعين می کنند عدالت 
 . چيست و عادل کيست ، همان ها که برايش انقالب کردند 

کاش !!!! پدرم نمی دانم چه بگويم با شرمساری می گويم کاش تو معلم نبودی
رسالت انبياء بر دوش تو نبود کاش اگر هم معلم بودی در کارت تعهد نداشتی و 

. خود را در محضر خدا نمی ديدی اما حيف امام فرموده عالم محضر خداست 
کاش به جای فکر ! بودی ... کاش تو هم به دنبال کار ، سياست ، پول ، رابطه و

کردن و خون دل خوردن برای قانون و داد زدن برای اجرای آن به دنبا ل به 
کلکم راع و کلکم " راحت طلبی و سکوت و بی توجهی بودی ، کاش هرگز آيه 

را نخوانده بودی ، کاش فقط در فکر خود و خانواده ات " مسئول عن رعيته 
پدرم دلم از توخيلی پر است بگذار بر تو مويه کنم زيرا جز تو . بودی ، نمی دانم 

 ٢٨گوش شنوايی بر حرف های من نيست ، بگذار از تو بنالم و بگذار بعد از 
سال فقر و سختی و قناعت و مبارزه ، يک  ٢٨سال فرزند معلم بودن ، بعد از 
 ! بار زبان شکوه بر تو باز کنم 

پدرم تو را چه که مدارس ما فاقد استانداردهای الزم و جهانی برای آموزش نسل 
پدرم تو را چه که فاصله طبقاتی مردم را رنج می دهد و . های آينده است 

پدرم تو را چه که زندگی معلمان سخت . بنيانهای نظام اسالمی را سست می کند 
 اداره می شود و بسياری از آنان زير خط فقرند 

احزاب ،جمعيت ها ،انجمن : قانون اساسی می گويد  ٢۶پدرم تو را چه که اصل 
های سياسی و صنفی ، انجمن های اسالمی يا اقليت های دينی شناخته شده آزادند 
مشروط بر اينکه اصول استقالل ،آزادی ،وحدت ملی و موازين اسالمی و اساس 

جمهوری اسالمی را نقض نکنند و هيچ کس را نمی توان از شرکت در آن منع 
کرد و يا به شرکت در يکی ازآنها مجبور ساخت ، نقض می شود و از ما بهتران 
، آقا زاده ها ، دولت های در سايه و مردان يقه بسته چشم دودی در حال رشد و 

 . انحصار طلبی هستند 
پدرم تو را چه که مدارس غير انتفاعی ، آموزش پولی و عدم سرمايه گذاری در 
آموزش و پرورش به زيان انقالب است مهم اين است که حفظ کنيم آمريکا دشمن 

 . هميشگی ماست 
پدرم تو را چه که معلمان شبانه مسافر کشی می کنند ، وفردا خسته در کالسها 

چرت می زنند و شاگردان ضعيف پرورش می يابند و آينده علمی کشور تضعيف 
 . می شود مهم اين است که مدرکی بگيرند 

پدرم تو را چه که آموزش و پرورش يک نهاد توليدی است نه صرفا مصرفی ، 
 . مهم فقط شعار دادن است و بس 

پدرم تو را چه که وزراء آموزش و پرورش بايد بدور از مسائل سياسی و از بين 
نخبگان علمی انتخاب شود مهم اين است که جريان فکری در آموزش و پرورش 

 . ممنوع است 
 . ميليون دانش اموز خواب را از چشمانت بربايد  ۴پدرم تو را چه که مردودی 

درباره  ۶پدرم تو را چه که به جای استراحت در نوروز در پاسخ به پرسش مهر 
عدالت و مهرورزی قلم فرسايی کنی مهم آن است که کنفرانسی بر قرار شود و 

 . پژوهشی ارائه گردد 
معلمم آن لحظه که تو را د ست بسته و با ماشين های دودی گرفتند به چه فکر می 

قانون اساسی می انديشيدی که می گويد تشکيل  ٢٧کردی ، می دانم به اصل 
راهپيمايی ها و تجمعات بدون حمل سالح و به شرط آنکه مخل مبانی اسالم نباشد 
آزاد است آيا آن لحظه به ياد ستارخان و باقر خان نيفتادی ؟ آيا آن لحظه که رئيس 

برنامه و بودجه اظهار بی اطالعی از روند بودجه کرد ياد مدرس و فريادهايش 
 نيفتادی ؟ 

 نامه سر گشاده فرزند علي اكبر باغاني براي پدرش 
 

 : کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی
فرزند علی اکبر باغانی دبير کل کانون صنفی معلمان و از دبيران با سابقه کشور 

در بازداشت است، در نامه ای  ١٣٨٩ارديبهشت  ٣٠که از تاريخ پنج شنبه 
اين درد دلی است با مسئولينی که خود بر تن، " سرگشاده به پدرش آورده است 

يادگارهای زيادی از دوران گذشته ، زمان استبداد ، ظلم و بی قانونی دارند ، اين 
نه يک سخن، بلکه مويه ای است تلخ از اين جريان که آری چشمهايمان را باز 

 " کنيم که جريان انحصار طلب ، وحکومت مدار در حال بيدار شدن است 
متن اين نامه که در اختيار کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی قرار گرفته 

 . است به شرح زير است
 

 به نام خداوند جان و خرد 
 اين درد دل يک فرزند برای پدر است 

 فرزندی که در خانه يک معلم بزرگ شده است 
 پدرم کاش در کربالی پنج شهيد می شدی 

اين حرف های ناگفته فرزندان معلمان اين شهر است ،اين نامه تلخ فرزند معلمی 
است که در راه تالش برای بهبود معيشت فرهنگيان و اعتال آموزش و پرورش 
ايران و اجرای اصول قانون اساسی به آنها که نمی دانند يا می دانند ، به آنها که 

خود را به خواب زده اند يا خوابند ، به آنها که مدعی اجرای قانون اساسی هستند 
جامعه ای که ( و به آنها که با شعار عدالت و مهرورزی سکان هدايت بر جامعه 
را در دست ) خود در عدالت و آزادی و مهرورزی يکه تاز تاريخ جهان است 

 . گرفته اند ، دربند است 
اين درد دلی است با مسئولينی که خود بر تن، يادگارهای زيادی از دوران گذشته 
، زمان استبداد ، ظلم و بی قانونی دارند ، اين نه يک سخن، بلکه مويه ای است 

تلخ از اين جريان که آری چشمهايمان را باز کنيم که جريان انحصار طلب ، 
وحکومت مدار در حال بيدار شدن است ، از کجا آغاز کنم ، نمی دانم زيرا از 

گفتن هم می ترسم ، پدرم فقط به خاطر سخن حق گفتن مجازات می شود حال من 
 ....... هم 

سالم ای پدر من ، سالم ای مهربان ، سالم ای معلم صبور دوستان رزمنده من ، 
 ... سالم ای معلم بسياری از مسئولين حکومت، قهرمانان ، کارمندان ، نظاميان و 

سالم ای که به گفته خمينی آن معلم بزرگ ، کار شما کار انبياء است آری انبياء 
چه نام زيبا و پر محتوايی که انبيا در هر زمان و مکانی فرياد عدالت سر می 
دانند و جالب اينکه هميشه طرد می شدند ، آزار می ديدند ، به افترا و سحر و 

دروغ متهم می گشتند ، مگر نه اينکه روشنگری اذهان کار اصلی انبياست پس 
 چرا تو ؟ معلمم مگر تو کار انبيا را نداشتی ؟؟ 

پدرم بگذار بدون پرده با تو سخن گويم ، پدرم ای معلم من ، ای دوست من به 
وقت بازی های کودکانه ، ای استاد من به وقت طلب علم ، ای فرمانده من به 

وقت مبارزه برای آزادی قدس و دفاع از مسلمانان جهان، ای همراه من در 
 . راهپيمايی ها 

پدرم کودکی ام بی حضور سبز تو طی شد چرا که هر زمان از مادرم سئوال 
کردم بابا کو ؟ نگاهم را به سمت عکس امام خمينی جلب می کرد و می گفت به 
دستور اماممان به جنگ رفته است تا دست متجاوز را قطع کند و همه مردم در 

آن زمان که ما در خانه ای بدون برق و سوخت کافی . امن و آسايش زندگی کنند
و بدون پدر با اهنگ آژير می می خوابيديم به تو افتخار می کردم که برای حفظ 
کشور اسالميم از ما جدا شده و مبارزه می کنی شايد هم شهيد می شدی اما شاهد 

 . ماندی تا در دوران ديگری برای حفظ انقالب اسالمی مجاهدت کنی 
در آغاز نوجوانی ام که جنگ تمام شده بود باز تورا نمی ديدم ، و باز مادرم 
کتاب و درس را نشانم می داد که پدرت صبح ها به فرزندان اين مرز و بوم 
الفبای استقالل و آزادی و جمهوری اسالمی ياد می دهد و شب ها پای درس 

بزرگان زانو می زند تا بياموزد زيراکه انقالب اسالمی به معلمانی اگاه و متعهد 
 . نيازمند است و ما بی تو چه سخت می گذرانديم 

پدرم ای معلم دانشمندان هسته ای امروز ، زمانی که هجمه دشمن و به قول رهبر 
معظم انقالب تهاجم فرهنگی آغاز شده بود تو بودی که در مدارس عکسهای شهدا 

را بر در و ديوار می زدی برای بچه ها قرآن تر جمه می کردی و از علی و 
عبادت و عشق و مبارزه و حکومتش می گفتی و راههای مبارزه با نفوذ دشمن 

را ياد می دادی ، چقدر حرص می خوردی تا انقالب به دست نامحرمان و 
 . نااهالن نيفتد 

هر سال وقتی همه جامه نو می پوشيدند مرا وعده به آينده ی روشن کشور می 
 دادی و از مساوات و عدالت در اينده نزديک خبر می دادی ، آن زمان که پدران 
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 دندانپزشك براي آزادي دكتر علي تاجرنيا 223درخواست 
 

 :ندای سبز آزادی
دندانپزشکان شرکت کننده در کنگره ساالنه انجمن دندانپزشکان ايران با امضای 

 .نامه ای خواستار آزادی دکتر علی تاجرنيا شده اند
دکتر تاجرنيا در دورۀ پيشين شورايعالی نظام پزشکی نماينده دندانپزشکان در 

وی در دوره اخير نيز نامزد انتخابات نظام . شورای عالی نظام پزشکی بود 
پزشکی بود که بداليل سياسی و بطور غير قانونی رد صالحيت شد و از رقابت 

 .در انتخابات باز ماند
وی در کميته صيانت از آراء ستاد مهندس مير حسين موسوی فعاليت داشت و به 

همين دليل پس از انتخابات بازداشت و نهايتا در دادگاه تجديد نظر به يک سال 
حبس تعزيری محکوم گرديد و در حال حاضر در زندان اوين، دوران 

وی عضو جبهه مشارکت ايران اسالمی بوده و در . محکوميتش را سپری می کند
 .عين حال از اعضاء شورای مرکزی انجمن اسالمی جامعه پزشکی می باشد

  
وی سابقا عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت و نماينده مردم مشهد در 
دوره ششم مجلس شورای اسالمی بوده و از جانب آن مجلس مسئوليت هيات 

 .نظارت بر انتخابات دوره دوم شوراها را برعهده داشته است
 :متن اين نامه که در اختيار ندای سبز آزادی قرار گرفته است به شرح زير است

 بسمه تعالی
 رياست محترم قوه قضائيه

 سالم عليکم
احتراما همانگونه که مستحضريد آقای دکتر علی تاجر نيا، جانباز انقالب و يکی 

او همواره بی هيچ . از صديق ترين همکاران انجمن دندانپزشکی ايران است
غرض و جبهه گيری به ارتقاء دانش دندانپزشکی و ارائه خدمات بهتر به مردم 

ايشان هم اينک در زندان است و آزادی او برای پيشبرد انجمن و . می انديشد
. جلوگيری از ايجاد فضای ملتهب در جامعه علمی کشور بشدت ضروری است
بر اين اساس از جنابعالی در خواست می کنيم موجبات آزادی ايشان را فراهم 

 .آوريد
 با سپاس بسيار

 
 دکتر اسماعيل شاه حسينی 33دکتر اميرحسين پاکروان  1
 دکتر آگاهی 34شاه ¬دکتر مسعود گل 2
 دکتر جالل يعقوبی 35دکتر رايان عارف  3
 دکتر نغمه شيروانی 36دکتر محمد اعتصامی  4
 دکتر ناصر بيدحضری 37دکتر آرش خاموشی  5
 دکتر ريحانه داجمر 38دکتر سيامک شايان امين  6
 دکتر متوليان 39دکتر عباس شاه بداغی  7
 دکتر هدايت اهللا خاميان 40دکتر عباس نگهدار  8
 دکتر نسرين اميديان 41دکتر سعيد انصاری  9

 دکتر هادی اشرفی وند 42دکتر سيمين عشرت آبادی  10
 دکتر عليرضا جاويدی 43دکتر محمد امينی  11
 دکتر امين نوروزی 44دکتر احسان اثنی عشری  12
 دکتر رضا قره جر 45دکتر فرشاد وثوقی  13
 دکتر حميدرضا قاسمی نژاد 46دکتر محمد متقی  14
 دکتر مصطفی عرب پور 47دکتر علی حاتميان  15
 دکتر سيدحسين طاهری 48دکتر شايان اوحدی  16
 دکتر رضا خردمند 49دکتر حاجتی  17
 دکتر مرتضوی 50دکتر سعيد امين تاش  18
 دکتر سلطانی 51نسب ¬دکتر رضا افضلی 19
 دکتر عبداللهيان 52دکتر ابراهيم مقدسی  20
 دکتر خدابخشی 53دکتر عباسيان  21
 دکتر پيمان سليمی 54اللهی ¬دکتر محمدرضا روح 22
 دکتر مونا اسماعيل زاده 55دکتر فاطمه نامور  23
 دکتر عليرضا نجفی انارکی 56دکتر محمدرضا دليلی  24
 دکتر محمدرضا غالمی 57دکتر ابوالقاسم محسنی  25
 دکتر حسين عمانی سامی 58اللهی ¬دکتر برهان حبيب 26
 دکتر هوشمند 59دکتر دکتر ساغی قياسی  27
 دکتر احمدی 60دکتر روشن  28
 دکتر آراميان 61دکتر خداوردی  29

نمی دانم ما را چه شده است ، معلمی را برای دفاع از حقوق اساسی معلمان 
اين کشور ؛ که به راستی و بدون هيچ اغراقی حافظان واقعی نسل های آينده و 
رواج دهنده فکر و ايد ئولوژی انقالب اسالمی هستند ؛ به بهانه واهی می برند 
، و وکالء اين معلم که با رای او و شاگردانش بر کرسی مجلس تکيه زده اند و 
به روزی روزگاری به معلم بودن خود می نازند ، سکوت می کنند و سکوت 
عالمت رضا ست ، آنها را چه که موکالنشان در بند باشند و چه وکالء نمونه 

 !! ای ؟؟؟
مسئو ليت اجرای  ١١٣نمی دانم در آن هنگام رئيس دولت که ؛ طبق اصل 

در پيشگاه قرآن کريم و در  ١٢١قانون اساسی را بر عهده دارد وطبق اصل 
برابر ملت ايران به خداوند قادر و متعال سوگند ياد کرد که از آزادی و حرمت 
اشخاص و حقوقی که در قانون اساسی برای ملت شناخته شده است حمايت کند 

هم او که تمام وقت خود و دولتش را به سفر های استانی ، شعار دادن ، و 
فرياد بر سر امريکا کشيدن می گذراند و گويا از حال بسياری از ظلم ستيزان 

کشورش بی خبر است ؛ صدای فرياد هزاران معلم فرهيخته و انقالبی و 
خانواده های مذهبی ، صبور و قانع آنها را نشنيد که بی عدالتی را فرياد می 

 . زنند 
.... آری ما نه سالن ورزش می خواهيم نه بودجه برای ازدواج ، نه کار ، نه 

قانون اساسی راکه برای آن ... و  ٩ -٣٧-٣٢-٢۶-٢٧-٢٣ما اجرای اصول 
 . خون ها ريخته شده و عصاره انقالب اسالمی ايران است را خواستاريم 

امروز که نسل های گذشته انقالب هنوز بر سر کارند ؛ آنها که انحصار را 
ديده اند ، مبارزه با انديشه را ديده اند و مقابل مردم ايستادن را لمس کرده اند ؛ 

حرمت معلم مسلمان نگاه داشته نمی شود وای بر فرداکه نسلی انقالب نديده ، 
 بر سر کار آيند و زمام در دست گيرند ؟؟ ... خون نداده و 

آنها که در زمان انتخابات زبان به التماس می گشايند و از امام مايه می گذارند 
که ميزان رای ملت است چگونه باور دارند که مردم عالقه ای به انديشيدن 

 !!! وعالم شدن داشته باشند که عالم در اين کشور يا وابسته است يا مجرم
پدرم می دانم در آن ديدار که با رئيس دولت کنونی در زمان قبل از انتخابات 

داشتی چه قول هايی داده است و می دانم چرا اجرا نمی شود ، آخر اگر به 
معلمان و حافظان علم و انديشه ارزش بدهند ، اگر معلمان آگاه باشند ، جايی 

برای رشوه های شهرام ها باقی می ماند ؟ راهی برای گريز از اجرای قانون 
اساسی باقی می ماند ؟ جايی برای شعار عدالت علی دادن هست ؟ و به گفته آن 

 . سرباز ؛ در زمان بردن تو در نيمه شب ؛ قانون را فقط در کتاب می نويسند 
آری کجاست خمينی بزرگ ، يادگارهايش کجايند ؟ معلم بزرگ رجايی کجاست 

؟ پدرم من می دانم مشکل کجاست ، مشکل آنجاست که تحليل گران و آقايان ، 
انقالب را مال خود می دانند ، اما آيا اين انقالب انقالبی است که خمينی عزيز 

برای آن فرياد می زد ؟ انقالب خمينی کبير مال همه مردم ايران است و نيز 
 . مال معلمان آگاه و دلسوز نه انحصار طلبان و کران و کوران 

سخن آخر اينکه پدرم کاش در کربالی پنج شهيد می شدی ، کاش در زندان 
ساواک جان می دادی ، کاش توبره جنگ را بر پشت می نهادی ، کاش خود را 

نسبت به خون دوستان شهيدت مديون نمی دانستی ، کاش نسبت به انقالب 
اسالمی تعهد نداشتی و اينقدر برای حفظ نظام دل نمی سوزاندی ، کاش در 

کالسهای درست از اسالم و عدالت و حقوق انسانها نمی گفتی ، کاش به حديث 
هر کس صدای مظلوميت کسی را بشنود و به : پيامبر صلوات اهللا که فرمودند 

ياريش نشتابد مسلمان نيست پای بند نبودی کاش درد ورنج همکاران فرهنگی 
 ات را فرياد نمی کردی 

شايد اگر سر در زندگی فردی خود فرو می کردی و هم رنگ جماعت می 
شدی حال من هم يک آقا زاده مرفه بودم ، نه فرزند يک معلم دادخواه عدالت 

 طلب در بند ، در دولتی به نام عدالت 
 

 والسالم 
 

 فرزند علی اکبر باغانی دبير کل کانون صنفی معلمان تهران
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اللهي گنابادي به بهانه حساسيتهاي امنيتي ، روانه زندان وآيل آباد مشهد شد تا 
 .دوران محکوميت خود را در آنجا سپري آند 

 
 محکوميت مسعود نورمحمدی به سه سال حبس تعزيری

 خبرگزاری هرانا
دادگاه انقالب به سه سال حبس  28مسعود نورمحمدی بر اساس حکم شعبه 

 .تعزيری محکوم شد
قانون مجازات اسالمی  610نيوز، اتهام وی موضوع ماده  به گزارش پارلمان

ذکر شده " اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم ضد امنيت داخلی کشور"يعنی 
  .است

ای محل کار خود  دی ماه سال گذشته در فروشگاه لوازم رايانه  وی روز سی
 .بازداشت شده بود

اش را براساس آنچه به وی  مسعود نورمحمدی در زمان بازداشت علت دستگيری
گفته بودند، ارسال ايميل و اس ام اس اعالم کرده بود و در عين حال در گفتگو با 

غيرقانونی ارسال  "اس ام اسش"خانواده خود تاکيد کرده که هيچگونه ايميل يا 
 .نکرده است

شايان ذکر است وی برادر سعيد نورمحمدی، از جوانان فعال اصالح طلب است 
 30که بر اساس حکم دادگاه به يک سال حبس تعزيری، پنج سال حبس تعليقی و 

 .های سياسی محکوم شده است سال محروميت از فعاليت
 

 صدور احکام جديد انضباطی در دانشگاه بين المللی قزوين
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
خرداد ماه و نيز آغاز امتحانات پايان ترم  ٢٢در حالی که تنها چند روز تا  

دانشگاه ها باقی مانده است، فشار های وارده بر دانشجويان و اساتيد دانشگاه بين 
المللی امام خمينی قزوين به شديدترين شکل ممکن در چند مدت اخير رسيده 

است، که اين امر نشان از ترس و وحشت مسئولين از اقدامات احتمالی اعتراضی 
 .دارد ٨٨در نخستين سالگرد انتخابات خرداد 

به گزارش دانشجونيوز در حالی که بيش از يک ماه از بازداشت دکتر حسن 
ميگذرد، فرهاد فتحی دبير تشکل ) عضو هيئت علمی گروه فيزيک(رئيسيان 

اصالح طلب اين دانشگاه هفته گذشته و به اتهام صدور بيانيه در حمايت از دکتر 
آذر نيز در  16همچنين وی پيش از . رئيسيان بازداشت و با قرار کفالت آزاد شد
 .بازداشت وزارت اطالعات به سر برده بود

اما به جز بازداشت فرهاد فتحی، احکام جديدی توسط کميته ی انضباطی دانشگاه 
 :در هفته جاری صادر شده است که به شرح زير است

دانشجوی ترم آخر رشته روانشناسی، با تائيد حکم اخراج : حامد هنرخواه -1
اين دانشجو در حالی با حکم . خويش توسط کميته تجديد نظر دانشگاه روبرو شد

قطعی اخراج مواجه شده که تنها چند واحد تا پايان تحصيالت چهار ساله ی او 
 .باقی مانده است

دانشجوی ترم آخر رشته فقه و حقوق در تازه ترين حکم : پيام حيدر قزوينی -2
صادر شده بر عليه وی، به اخراج و سه سال محروميت از کليه دانشگاه ها 

وی که دبير سابق تشکل اصالح طلب اين دانشگاه بوده است . محکوم شده است
يام حيدر . ترم گذشته نيز به دو ترم تعليق با احتساب در سنوات محکوم شده بود

قزوينی که مسئول شاخه دانشجويی ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در استان قزوين 
در انتخابات سال گذشته بود مورد بيشترين هجمه توسط دانشگاه و نهادهای 

خرداد ماه سال  26امنيتی بوده است که می توان به دو بار بازداشت وی در 
همچنين وی با شکايت دو تن از . آذر اشاره کرد 16گذشته و بازداشت در آستانه 

نيروهای بسيج استان، اسفندماه گذشته به دادگاه احضار شده بود که جلسه دوم 
 .دادگاه وی در تيرماه سال جاری برگزار خواهد شد

دانشجوی ترم آخر رشته فقه و حقوق که ترم گذشته توسط کميته  :فرزام معينی -3
انضباطی با حکم اخراج و سه سال محروميت از کليه دانشگاه ها روبرو شده بود 
. با حکم قطعی دو ترم تعليق از تحصيل با احتساب در سنوات محکوم شده است

 آذر سال گذشته در بازداشت نيروهای امنيتی استان چند  16وی نيز در آستانه 

 اعتراض ،بازداشت، مجازات
 

محمد بنازاده اميرخيزی، تحت فشارهای روحی و جسمی در بند 
 زندان اوين، فعالين حقوق بشر و دمکراسی ٢٠٩

 گويا نيوز
بازاری "حقوق بشر و دمکراسی در ايران"بنابه گزارشات رسيده به فعالين 

ماه است که تحت شکنجه های روحی  ۶زندانی محمد بنازاده امير خيزی بيش از 
 .زندان اوين بسر می برد ٢٠٩و جسمی در بند 

 ٢٠٩ساله چند ماه است که در بند  ۶٣بازاری زندانی محمد بنازاده امير خيزی 
زندان اوين تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجويان وزارت اطالعت قرار 

 .دارد
بازجويان وزارت اطالعات پس از مدتی توقف بازجوئيها و نگه داشتن او در 

حالت انتظار دوباره بازجوئيهای را همراه با شکنجه های روحی و جسمی 
بازجويان وزارت اطالعات آقای بنازاده را تحت . شديدتری از سر می گيرند

فشار قرار دادند تا در مقابل دوربين تلويزيون گفته های ديکته شده آنها را تکرار 
آنها همچنين او را تهديد کردند که در صورت عدم اعترافات تلويزيونی به .کند

بازاری زندانی در .اتهام محاربه وی را محاکمه و به اعدام محکوم خواهند کرد
 .کيلو وزن کم کرده است ١۶اثر شکنجه های غير انسانی نزديگ به 

زندان اوين در بازداشت  ٢٠٩بازاری زندانی چند ماه را در سلولهای انفرادی بند 
ماه از بازداشتش هنوز تحت فشارهای  ۶عليرغم گذشت بيش از .بسر می برد

 .روحی و جسمی قرار دارد و همچنان در بالتکليفی بسر می برد
خانواده بنازاده از زمان دستگيری تا به حال پيگير وضعيت عزيز خود هستند 

ولی از دادن پاسخ مشخص به اين خانواده خوداری می کنند و رفتاری غير 
  .انسانی با اين آنها دارند

آذرماه با  ٩ساله در  ۶٣الزم به ياداوری است که آقای محمد بنازاده اميرخيزی 
زندان  ٢٠٩يورش مامورين وزارت اطالعات به محل کارش دستگير و به بند 

برادر او جانباخته راه آزادی علی بنازاده امير خيزی در دهۀ . اوين منتقل شد
همسر وی خانم شهال . بخاطر هواداری از سازمان مجاهدين اعدام شد ١٣۶٠

زرين فر بدليل ديدار با فرزندش در قرار گاه اشرف به يک سال زندان محکوم 
در حال حاضر خواهر او زندانی . شد که محکوميت او مدتی پيش به پايان رسيد

سياسی کبری بنازاده امير خيزی بدليل قصد ديدار با فرزندان خود در قرارگاه 
پيش از اين برادران او آقايان . اشرف در زندان گوهردشت کرج زندانی است 

سال  ٢اصغر و حميد بنازاده بدليل ديدار با فرزندان خود در قرارگاه اشرف به 
 .زندان محکوم شده بودند که مدتی پيش پس از پايان يافتن محکوميتشان آزاد شدند
در حال حاضر عالوه بر آقای امير خيزی،تعداد ديگر از بازاريان تهران در بند 

زندان اوين بسر می برند، که از جمله آنها؛ آقايان محسن دکمه چی وجواد  ٣۵٠
 .الری می باشند

 
  !سال محروميت از روزنامه نگاری برای ژيال بنی يعقوب

 :ميزان
دادگاه انقالب اسالمی به رياست قاضی يير عباسی، ژيال بنی يعقوب روزنامه  

سال محروميت از روزنامه نگاری  ٣٠نگار را به يکسال حبس تعزيری و 
 .محکوم کرد
و در  ١٣٨٨خرداد  ٣٠ژيال بنی يعقوب که در روز  »ميزان خبر«به گزارش 

ايام اعتراضات انتخاباتی به همراه همسرش بهمن احمدی امويی بازداشت شده 
 .بود و پس از تحمل دوماه بازداشت با قرار وثيقه آزاد شد

سال زندان و در دادگاه  ٧همسر وی بهمن احمدی امويی در دادگاه بدوی به به 
سال حبس قطعی محکوم شده و در حال حاضر در بند  ۵تجديد نظر به تحمل 

 .اوين زندانی است ٣۵٠
  .نگاری شد برنده جايزه شجاعت در روزنامه ٢٠٠٩يعقوب در سال  بنی

 
 بازداشت غالمعباس زارع حقيقي، از دراويش گنابادي

 خبرگزاری هرانا
غالمعباس زارع حقيقي، از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي و متصدي مزار 

 .سلطاني بيدخت دستگير و روانه ی زندان شد
به گزارش سايت مجذوبان نور، عصر ديروز آقاي حقيقي توسط نيروهاي امنيتي 

ماه حبس قطعي روانه ی زندان  7و انتظامي در بيدخت دستگير و براي تحمل 
 .شده است

 بنابراين گزارش به دستور شوراي تأمين شهرستان گناباد، اين درويش نعمت  
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 آخرين دادگاه متهمان کهريزک برگزار شد
 خبرگزاری هرانا 

آخرين جلسه دادگاه رسيدگی به اتهامات متهمان حوادث بازداشتگاه کهريزک  
متهم اين حادثه  12روز گذشته برگزار شد که طی آن کيفرخواست مربوط به 

  .قرائت گرديده و قاضی نيز ختم رسيدگی را اعالم کرده است
روز گذشته هشتمين : به گزارش مهر، يک منبع آگاه ضمن اعالم اين خبر، افزود

و آخرين جلسه دادگاه موسوم به پرونده کهريزک برگزار شد و طی آن 
متهم اين پرونده قرائت گرديد و قاضی هم پس ازاستماع سخنان  12کيفرخواست 

 .های آسيب ديده، ختم رسيدگی را اعالم کرده است متهمان وخانواده
های مختلف نظامی از درجات سرتيپ، سرهنگ، تا  متهمان اين پرونده رده

  .شوند ستوان، استوار و گروهبان را شامل می
 6تا  5جلسه مفصل  8قاضی دادگاه با صرف وقت و دقت زياد پس از برگزاری 
ها را اعالم کرده و قرار  ساعته و اخذ دفاعيات متهمان، روز گذشته ختم رسيدگی

  .روز آينده احکام متهمان اين پرونده را صادر نمايد 10است طی يک هفته تا 
به گفته اين مقام آگاه يکی از متهمان پرونده کهريزک يک مقام سابق در نيروی 

  .انتظامی است
همچنين بخش مهمی از پرونده کهريزک مربوط به قضاتی است که حکم انتقال 

 .اند افراد را به بازداشتگاه کهريزک صادر کرده
خورد نيز جداگانه در  اين پرونده که نام يک مقام سابق قضايی در آن به چشم می

  .حال رسيدگی است
اين دادگاه به تشخيص قانونی قاضی پرونده و به جهت اتقان رسيدگی و پرهيز از 

 علنی برگزار شده است  ها به صورت غير سازی تاثير حاشيه
 
 

 ٢٢احضار دانشجويان و فعالين سياسی کرمانشاه در آستانه  
 خرداد

 خبرگزاری هرانا 
خرداد سپاه پاسداران کرمانشاه اقدام به احضار دانشجويان و فعالين  ٢٢در آستانه 

 .کرده است  پيشين ستاد انتخاباتی ميرحسين موسوی و مهدی کروبی
به گزارش دانشجونيوز، تنها چند روز مانده به سالگرد انتخابات رياست 

فعالين پيشين ستاد انتخاباتی مهندس   جمهوری، سپاه پاسداران شهر کرمانشاه
موسوی و مهدی کروبی را به دفاتر بسيج احضار کرده و با اعمال فشار بر قوه 
قضائيه تا کنون حکم جلب چندين از فعالين مدنی شهر کرمانشاه را صادر کرده 

 .است
افراد احضار شده در دفاتر پی گيری تهديد به بازداشت شده و بازجويان ضمن 

نشان دادن حکم قضائی جلب به احضار شدگان، از آنان می خواهند تا برگه 
در بخشی از اين برائت نامه ها . ندامتنامه و برائت از موسوی را امضا کنند

پيش از انتخابات فعاليت سياسی و حمايت ما از ميرحسين :" چنين آمده است
. موسوی به منظور حمايت از انقالب و ايجاد روحيه و نشاط در مردم بوده است

همچنين در ". برای آنکه آنها با شرکت خود در انتخابات از نطام حمايت کنند
اما هم اکنون از سران فتنه :" بخشی ديگری از اين ندامتنامه عنوان شده است

اعالم برائت می کنيم و از آنها می خواهيم تا دير نشده است به آغوش واليت و 
 ."ملت بازگردند

پيش از اين و در زمستان سال گذشته سپاه پاسداران دست به چنين اقدامی زده 
بود و فعالين سياسی را بارها به جهت اخذ ندامتنامه به دفاتر پی گيری احضار 

اين اعمال خودسرانه عکس العمل و واکنش . کرده و تحت فشار قرار داده بود
برخی مقامات رسمی استان را درپی داشت تا آنجا که وزرات اطالعات به 

منظور پايان دادن به اين اقدامات، راسا وارد عمل شده و ده نفر از دانشجويان و 
هفته با قرار وقيقه  3اين دانشجويان پس از گذشت . فعالين مدنی را بازداشت کرد

 .از زندان آزاد شدند
گفتنی است در پی اين اقدامات فراقانونی سپاه پاسداران، فعالين دانشجويی و 

مدنی اين شهر اقدام به مقابله به مثل کرده بودند و با توزيع شبنامه، نوشتن نامه 
به امام جمعه کرمانشاه، نمايندگان مجلس و وزير علوم شرايط اسف بار امنيتی و 

 .اقدامات فراقانونی برخی نهادهای شبه امنيتی را بازگو کرده بودند
درهفته های اخير فشارها به منطور مرعوب ساختن معترضين مجددا افزايش 

تا آنجا که ده ها تن از دانشجويان به کميته انظباطی احضار شده و . يافته است
حکم جلب تعدادی نيز صادر . ديگر به دفاتر پی گيری احضار شده اند  بسياری

شده است که تاکنون خبر بازداشت کامران آسا و بردران مسيبيان مخابره شده 
 .است

 .روزی را سپری کرده بود
دانشجوی ترم آخر رشته فقه و حقوق، که با حکم بدوی : فرشيد آذرنيوش -4

ترم تعليق از تحصيل  2اخراج از دانشگاه روبرو بود، در جلسه تجديد نظر به 
 .محکوم شده است

دانشجوی رشته حسابداری و دبير واحد سياسی تشکل اصالح : سعيد سکاکيان -5
ترم تعليق از تحصيل محکوم  4طلب دانشگاه که در کميته بدوی انضباطی به 

ترم تعليق از تحصيل با احتساب در سنوات مواجه شده  2شده بود، با حکم قطعی 
آذر سال گذشته توسط نيروهای امنيتی بازداشت  16وی نيز در آستانه . است

 .گشته بود
ترم تعليق از  4دانشجوی ترم آخر رشته حقوق که به : فرهاد کياشمشکی -6

ترم تعليق از تحصيل روبرو گشته  2تحصيل محکوم شده بود، با حکم قطعی 
 .است
ترم تعليق از  3دانشجوی رشته ادبيات که به حکم بدوی : محمدرضا آقاياری -7

ترم تعليق از تحصيل روبرو گشته  2تحصيل محکوم شده بود، با حکم قطعی 
 .است
ترم تعليق از  3دانشجوی رشته حقوق که به حکم بدوی  :دانيال کرانيان -8

ترم تعليق از تحصيل روبرو گشته  2تحصيل محکوم شده بود، با حکم قطعی 
 .است

همچنين سيد روح اهللا ترابی از دانشجويان نخبه دانشگاه بين المللی قزوين و 
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معدن، ترم گذشته با حکم اخراج خويش دانشگاه 

 .را ترک کرد
اين همه در حالی است که ارسالن ابدی، دانشجوی رشته عمران اين دانشگاه که 

تا کنون در زندان اوين به سر می برد پس از برائت از  88از عاشورای سال 
سال و نيم حبس  9اتهام محاربه در دادگاه بدوی به رياست قاضی صلواتی به 

 .تعزيری محکوم شده است
همچنين اخبار نگران کننده ديگری از اين دانشگاه در اختيار دانشجونيوز قرار 

گرفته که حاکی از آن است تعداد زيادی از ديگر دانشجويان که اکثريت آن ها را 
دختران تشکيل می دهند به تازگی به کميته انضباطی اين دانشگاه احضار شده 

 .اند
 
 

محسن ثقفی دانشجوی دانشگاه آزاد به دستور وزارت اطالعات از 
 تحصيل محروم شد

 
  خبرگزاری هرانا

محسن ثقفی دانشجوی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران مرکز با 
 .دستور وزارت اطالعات از تحصيل در دوره کارشناسی ارشد محروم شد

روز پيش از ارائه کارنامه های  10به گزارش دانشجونيوز محسن ثقفی 
کارشناسی ارشد، توسط وزارت اطالعات احضار و به وی اطالع داده شده است 

در کارنامه اين دانشجو . که اجازه تحصيل در کارشناسی ارشد را نخواهد داشت
خرداد ماه به  11به علت نقص پرونده در روز سه شنبه «از وی خواسته شده بود 

  .«سازمان سنجش مراجعه کند
عنوان جديد ستاره دار و محروم کردن دانشجويان از تحصيل  »نقص پرونده»

پس از اعتراض های گسترده نسبت به محروم کردن دانشجويان از . است
، "ستاره دار"تحصيل و ادعاهای احمدی نژاد در مورد عدم وجود دانشجويان 
نقص در «اکنون سازمان سنجش و وزارت علوم، دانشجويان را با عنوان 

 .مطرح نشود »ستاره دار«از تحصيل محروم می کنند، تا واژه  »پرونده
خرداد به اين سازمان  11محسن ثقفی طبق اعالم سازمان سنجش در روز 

مراجعه کرد که با برخورد زننده ای مواجه شد و حتی اجازه ورود به سازمان 
 .سنجش را برای پيگيری وضعيت خود نيافت

است که سابقه ) نويسنده و روزنامه نگار(محسن ثقفی فرزند دکتر عليرضا ثقفی 
به همراه پدر خود را دارد و اکنون به  88بازداشت در مراسم روز کارگر سال 

وی در مدت يک سال گذشته بارها به وزارت اطالعات . قيد وثيقه آزاد است
 .احضار و بازجويی شده است

اين مورد يکی از ده ها مورد محروميت از تحصيلی است که در آزمون 
گزارش تکميلی دانشجونيوز در مورد . کارشناسی ارشد امسال اتفاق افتاده است

خيل عظيم دانشجويان محروم از کارشناسی ارشد در کنکور امسال به زودی 
 .منتشر می شود
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وی در مهر ماه سال گذشته از سوی کميته انضباطی دانشکاه فردوسی به دو ترم .
تعليق معلق محکوم شد و اکنون به دستور مسئولين دانشگاه و مسئولين امنيتی 

 .استان خراسان حکم دو ترم تعليق معلق اين دانشجو به اجرا در آمده است
 

محکوميت قطعی سينا شکوهی و احسان دولتشاه به يک سال 
 حبس تعزيری

 
 خبرگزاری هرانا 

دادگاه تجديدنظر استان تهران، احکام صادر شده برای دو فعال دانشجويی ليبرال 
 .بدوی را عينا تاييد کرد  در دادگاه

به گزارش بامدادخبر، محکوميت سينا شکوهی و احسان دولتشاه، دو عضو 
های ايران به يک سال حبس، که  آموختگان ليبرال دانشگاه دانشجويان و دانش

وششم دادگاه انقالب به رياست قاضی پيرعباس،  ی بيست تر از سوی شعبه پيش
شش ماه از اين حبس،  .صادر شده بود، توسط دادگاه تجديدنظر قطعی شده است

 .باشد در مورد احسان دولتشاه، تعليقی می
ماه سال گذشته، به همراه پنج  وهشتم آبان سينا شکوهی و احسان دولتشاه در بيست

های ايران، در يک  آموختگان ليبرال دانشگاه عضو ديگر دانشجويان و دانش
 .ی کتابخوانی توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند جلسه

سينا شکوهی بيش از صد روز و احسان دولتشاه هشتاد روز را در بازداشت 
 .سپری کرده و سرانجام با قرار کفالت آزاد شدند

 
زخمی شدن يکی از شهروندان مريوانی بر اثر تيراندازی ماموران 

 نيروی انتظامی
 خبرگزاری هرانا 

يک شهروند کرد اهل شهر مريوان به نام احمد نامداری، در منطقه ی صفر                           
خردادماه، از سوی ماموران نيروی انتظامی  15روز يکشنبه " هه الالوا"مرزی 

 .مورد اصابت گلوله قرار گرفت
بنا به اطالع گزارشگران هرانا، پس از اين اتفاق وی توسط نيروهای محافظ                        
مرز حکومت اقليم کردستان به بيمارستان شهر پنجوين عراق انتقال داده شده و                  
سپس در يکی از بيمارستان های شهر سليمانيه عراق تحت مراقبت های ويژه ی                

 .پزشکی قرار گرفته است
 .وضعيت سالمتی اين شهروند کرد وخيم گزارش شده است

گفتنی است که ساالنه ده ها تن از شهروندان مرزنشين در غرب کشور بر اثر                       
 .تيراندازی نيروهای انتظامی به ضرب گلوله زخمی و يا کشته می شوند

 
 کوهيار گودرزی، به يک سال حبس تعزيری محکوم شد

 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا
دادگاه  26کوهيار گودرزی، عضو کميته گزارشگران حقوق بشر از سوی شعبه 

 .انقالب به يک سال حبس تعزيری محکوم شد
به قضاوت قاضی پيرعباسی  16خرداد در شعبه  12دادگاه اين فعال حقوق بشر، 

فعاليت تبليغی عليه نظام از طريق "اتهامات گودرزی در اين دادگاه، . برگزار شد
آوری و انتشار  همکاری موثر با سايت کميته گزارشگران حقوق بشر و جمع

اخبار جهت دار عليه نظام و انتقال اين اخبار به عناصر سازمان تروريستی 
های بيگانه و نيز انتشار مقاله در   مستقر در خارج از کشور و مصاحبه با رسانه

 .عنوان شده بود" ها سايت
به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، مادر اين فعال حقوق بشر، درخواست 

تبديل قرار وثيقه وی به کفالت را به قاضی پرونده ارائه داده اما با موافقت 
ميليون تومانی برای گودرزی صادر  70تر، قرار وثيقه  پيش. روبرو نشده است

 .شده بود
کوهيار گودرزی، نزديک به شش است که در زندان اوين در بازداشت به سر 

زندان اوين،  350کرد رئيس بند  وی چندی پيش پس از اعتراض به عمل. برد می
در نهايت  .به سلول انفرادی منتقل شده و دست به اعتصاب غذای خشک زده بود

 .ی خود، اعتصاب غذا را شکست يابی به چهار خواسته پس از دست
اين فعال مدنی، در آبان ماه سال گذشته با فشار نيروهای امنيتی از دانشگاه 

 .صنعتی شريف اخراج شد

 صدور پانزده ترم محروميت از تحصيل برای 
 دانشجويان دانشگاه تبريز

 خبرگزاری هرانا 
نفر ار دانشجويان دانشگاه تبريز، شورای انضباطی اين  70درپی احضار 

ترم  15تن از فعالين دانشجويی در مجموع  9دانشگاه در آستانه خرداد ماه برای 
 .تعليق صادر کرده است

به گزارش دانشجونيوز، در طول يک سال گذشته مسئولين دانشگاه تبريز به 
منظور جلوگيری از حرکتهای اعتراضی و مدنی و نيز ايجاد فضای امنيتی در 

تن از دانشجويان اين دانشگاه مبادرت ورزيده  70دانشگاه تبريز به احضار 
محروميت از , صدور انواع احکام انضباطی از قبيل انفصال از خوابگاه  .بودند

تعليق از , توبيخ کتبی با درج در پرونده, ممنوع الورودی به دانشگاه ,تسهيالت
ترم از جمله اين احکام صادره از جانب کميته انضباطی بوده  2تحصيل به مدت 

 .است
 9خرداد کميته انضباطی دانشگاه تبريز حکم قطعی شده 22  هم اينک و در آستانه

 :تن از داشجويان را به شرح زير اعالم کرده است
ترم تعليق   2  :حکم ابالغی  86ورودی   رياضی  دانشجوی رشته  محمد مينايی

 و محروميت از تسهيالت دانشگاهی
تعليق و   ترم  1: حکم ابالغی 87عمران ورودی   دانشجوی رشته  محمد رازانی

 محروميت از تسهيالت دانشگاهی
 2  :حکم ابالغی 85  علوم اجتماعی ورودی  دانشجوی رشته  شهال ابراهيمی

 ترم تعليق و محروميت از تسهيالت دانشگاهی و پيشنهاد انتقال به دانشگاه ديگر
ترم   1: حکم ابالغی 86ورودی   علوم تربيتی   دانشجوی رشته   آستره مولودی

 تعليق و محروميت از تسهيالت دانشگاهی
ترم تعليق و  2  :حکم ابالغی  88تاريخ ورودی    دانشجوی رشته  سميرا چالنی

 محروميت از تسهيالت دانشگاهی
ترم تعليق و 2: حکم ابالغی  85ورودی   عمران  دانشجوی رشته  احمد الياسی

 محروميت از تسهيالت دانشگاهی
تعليق و   ترم 1: حکم ابالغی  86ورودی   دانشجوی رشته رياضی  احمد نوری

 محروميت از تسهيالت دانشگاهی
ترم تعليق   2  :حکم ابالغی  85دانشجوی رشته شيمی ورودی   شهرام همايونفر

 و محروميت از تسهيالت دانشگاهی
ترم   2: حکم ابالغی  84ورودی   علوم تربيتی  دانشجوی رشته  مريم زارعی

 تعليق و محروميت از تسهيالت دانشگاهی
خرداد فعالين دانشجويی و سياسی دانشگاه تبريز از  22الزم بذکر است در آستانه 

سوی مسئولين دانشگاه به دفاتر حراست احضار شده و مورد تهديد قرار می 
سال از لغو مجوز و تعطيلی انجمن  2اين درحالی است که نزديک به   .گيرند

اسالمی دانشگاه تبريز به عنوان قديمی ترين و تنها نهاد مستقل و منتقد دانشگاه 
 .می گذرد  تبريز توسط مسئولين دانشگاه

 
 اعتصاب غذای محسن صنعتی پور در دانشگاه فردوسی مشهد

 خبرگزاری هرانا
محسن صنعتی پورمدبير تشکيالت انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه فردوسی  

مشهد در اعتراض به حکم دو ترم محروميت از تحصيل در صحن خوابگاه های 
 .دانشگاه فردوسی مشهد متحصن شد

از  اين عضو شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت  به گزارش دانشجو نيوز، 
عصر دوشنبه هفدهم خرداد در اعتراض به اجرای دو ترم محروميت از تحصيل 
و ديگر احکام صادر شده برای فعالين دانشجويی دانشگاه فردوسی در يک سال 

 .تحصن خود در صحن خوابگاه اين دانشگاه را آغاز نمود  گذشته
آقای صنعتی پور گفته است که در صورت لغو نشدن حکم محروميت از 

تحصيلش از روز سه شنبه در صحن دانشگاه متحصن خواهد شد و از چهارشنبه 
منابع آگاه دانشجوئی در مشهد گزارش می دهند . دست به اعتصاب غذا خواهد زد

که اعتصاب غذای محسن صنعتی پور در اعتراض به حکم کميته انضباطی 
دانشگاه با حمايت اعضای فراکسيون مدرن و ساير فعالين دانشجوئی در مشهد 

 .شکل همراه بوده است
دو ترم محروميت   اين فعال دانشجويی دانشگاه فردوسی مشهد خواستار لغو حکم

از تحصيل خودش و تشکيل کميته حقوقی جهت رسيدگی بی طرفانه به احکام 
 .صادر شده برای فعالين دانشجويی در يک سال گذشته شده است

گفتنی است محسن صنعتی پور عضو ستاد دانشجوئی مهدی کروبی در انتخابات 
توسط وزارت  88دهمين دوره رياست جمهوری در خراسان بود و در شهريور 

 .ميليون تومانی آزاد شد 100اطالعات بازداشت شد و با سپردن وثيقه 
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همچنين، مشخص نيست که آيا اين پيام به تازگی در اختيار دستگاه های 
اطالعاتی ايران قرار گرفته و يا اينکه پيش از اين برای آنان ارسال شده بود و 

 .به داليل خاصی، انتشار آن در زمان حاضر مناسب تشخيص داده شده است
برنامه تلويزيونی حاوی پيام شهرام اميری همزمان با اعالم خبر نهايی شدن 

متن پيش نويس قطعنامه تحريم ايران و احتمال طرح آن در جلسه شورای 
 .امنيت سازمان ملل متحد در خالل روزهای آينده منتشر می شود

بخشی مهم از اين پيام تصويری به موضوع لپ تاپ حاوی اسرار برنامه هسته 
ای نظامی ايران ارتباط دارد که يادآور در خواست آمريکا از آژانس بين المللی 

انرژی اتمی برای رسيدگی به محتويات يک لپ تاپ است که، به گفته 
آمريکائيان، از اقدامات جمهوری اسالمی برای بهره برداری نظامی از انرژی 

 .اتمی حکايت دارد
، گزارش شد که آمريکا محتوای يک لپ تاپ ربوده شده متعلق ٢٠٠۵در سال 

به نهادهای تحقيقات هسته ای ايران را در اختيار آژانس بين المللی انرژی 
اتمی قرار داده و گفته است که اين لپ تاپ حاوی مطالعه طرح های مربوط به 

 .ايجاد تاسيساتی برای انجام آزمايش های اتمی نظامی است
اگرچه مقامات ايرانی اين اتهام را بی اساس دانسته اند، اما آژانس بين المللی 

انرژی اتمی اين سند را قابل توجه تشخيص داد و از جمهوری اسالمی در 
 .مورد آن توضيح خواست

 
 رد مبادله با اتباع آمريکايی

در پيام تصويری که از تلويزيون جمهوری اسالمی پخش شده، آقای اميری به 
عنوان کارشناس و محقق دانشگاه صنعتی مالک اشتر، که يک موسسه 

آموزشی وابسته به وزارت دفاع ايران است، معرفی شده و به ارتباط احتمالی 
او با برنامه های اتمی ايران اشاره ای نمی شود و معلوم نيست به چه دليل تيم 
ترور و ربايش سازمان های اطالعاتی آمريکا و عربستان سعودی او را برای 

 .کسب اعترافات اتمی مناسب تشخيص دادند
سال گذشته، خبر سفر بدون بازگشت شهرام اميری به ) اکتبر(در مهرماه 

مراسم حج در عربستان سعودی با اظهارات منوجهر متکی، وزير امور 
خارجه ايران، در مورد ربوده شدن يک شهروند ايرانی در سفر حج به 

 .عربستان سعودی به نشريات را يافت
آقای متکی دولت آمريکا را به دست داشتن در ناپديد شد آقای اميری در 

عربستان متهم کرد و بعدا، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران توصيحات 
 .بيشتری در اين زمينه داد

اگرچه مقامات دولتی آمريکا و عربستان سعودی در مورد اظهارات مقامات 
ايرانی در اين باره اظهار نظری نکردند، اما اواخر ماه مارس سال جاری، 

شبکه تلويزيونی ای بی سی آمريکا به نقل از منابع اطالعاتی اياالت متحده، که 
دز آنها نامی برده نشد، گفت که آقای اميری به آمريکا پناهنده شده و اطالعات 

ارزشمند خود از برنامه های اتمی ايران را در اختيار آمريکائيان و آژانس بين 
 .المللی انرژی اتمی قرار داده است

در اين گزارش افشای برنامه ساخت يک مرکز جديد غنی سازی اورانيوم در 
نزديکی قم به عنوان يکی از دستاوردهای همکاری اطالعاتی شهرام اميری با 

 .سازمان های اطالعاتی غرب توصيف شد
مقامات جمهوری اسالمی سازمان های اطالعاتی غربی را، عالوه بر ربودن 
شهرام اميری، به ربودن عليرضا عسگری، معاون پيشين وزارت دفاع ايران 

هم که در سفر به ترکيه ناپديد شده، متهم کرده و از سازمان های بين المللی 
 .برای رهايی آنان درخواست کمک کرده اند

به نظر می رسد که بازگرداندن اين دو نفر به ايران و ارزيابی اطالعاتی که 
احتماال در اختيار طرف های خارجی گذاشته اند برای مقامات ايرانی اهميت 

 .بسيار دارد
هنگام دستگيری سه شهروند آمريکايی در مرز کردستان عراق در تابستان 

گذشته، اين نظر مطرح شد که ممکن است جمهوری اسالمی در صدد مبادله 
اين سه نفر با شهروندان ايرانی، از جمله آقايان اميری و احتماال عسگری 

 .برآيد، که به گفته مقامات ايرانی، در اياالت متحده زندانی هستند
با اينهمه، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران در مصاحبه خود در روز سه 
شنبه در پاسخ به سئوالی در مورد احتمال انجام چنين مبادله ای، گفت که سه 
تبعه آمريکايی به دليل ورود غيرقانونی به ايران، بازداشت شده اند و پرونده 

جرمی ندارد و بر خالف "آنان در دست بررسی است در حاليکه شهرام اميری 
 ."همه موازين و اصول انسانی، مدت زيادی است که در حبس به سر می برد

وی گفت که اصوال مبادله ا فرادی که از نظر سيستم قضايی پرونده آنان در 
 .دست بررسی است، کار صحيحی نيست

 

 : کارشناس اتمی ايران
  !مرا دزديده اند

 :بی بی سی
يک کارشناس ايرانی سازمان های اطالعاتی آمريکا و عربستان سعودی را به  

 .ربودن خود متهم کرده است
، خبرگزاری فارس گزارش کرد که شهرام )ژوئن ٨(خرداد  ١٨روز سه شنبه، 

با ارسال پک پيام " کارشناس و محقق دانشگاه صنعتی مالک اشتر"اميری، 
تصويری از ربوده شدنش به دست نيروهای آمريکا و عربستان سعودی پرده 

 .برداشت
سايت واحد مرکزی خبر، متعلق به راديو و تلويزيون دولتی ايران هم فيلم 

پشت پرده ربايش شهرام "کوتاهی از يک برنامه خبری تلويزيونی را با عنوان 
 .منتشر کرده که حاوی اين پيام تصويری آقای اميری است" ااميری

شهرام اميری در اين پيام تصويری، پس از معرفی خود به عنوان يک محقق 
) آوريل ۵(فروردين سال جاری  ١٧دانشگاهی، می گويد که اين پيام را در روز 

 .در يکی از شهرهای ايالت آريزونای آمريکا ضبط کرده است
در يک عمليات مشترک "خرداد سال گذشته  ١٣آقای اميری گفته است که روز 

و استخبارات عربستان  -سيا  -تيم های ترور و ربايش سازمان اطالعات آمريکا 
 ."سعودی در مدينه منوره دزديده شدم

به گفته اين شهروند ايرانی، ربايندگان سپس او را به خانه ای در نقطه نامعلومی 
در عربستان بردند و در اين خانه به او داروی بيهوشی تزريق کردند و وقتی به 

 .هوش آمد، در يک هواپيمای پهن پيکر عازم آمريکا بود
در طی هشت ماه که در آمريکا نگهداری شدم، تحت "وی گفته است که 

شديدترين شکنجه ها و فشارهای روحی گروه بازجويی سازمان اطالعات آمريکا 
 ."قرار گرفتم

به گفته آقای اميری، هدف از اين فشارهای روحی اين بود که او را وادار کنند 
فرد "در مصاحبه ای با يکی از شبکه های تلويزيونی آمريکا، اظهار دارد که 

مهمی در برنامه هسته ای ايران بوده و به درخواست خودم به آمريکا پناهنده شدم 
و در اين فرآيند پناهندگی، يک سری مدارک و اسناد مهم را از کشورم به همراه 

يک لپ تاپ که حاوی اسرار محرمانه هسته ای نظامی ايران است، به آمريکا 
 ."منتقل کردم

" فشار سياسی به جمهوری اسالمی"شهرام اميری هدف اصلی از اين ماجرا را 
محکوم کردن و اثبات دروغ "دانسته و گفته است که پيام او در واقع به معنی 

 ."هايی است که آمريکا مدام عليه جمهوری اسالمی ايران مطرح می کند
از آنجا که تا کنون مصاحبه ای از آقای اميری در شبکه های تلويزيونی 

آمريکايی پخش نشده، ظاهرا فشار سازمان های امنيتی آمريکا بر او تاثيری 
نداشته مگر اينکه چنين مصاحبه ای بعد از اين پخش شود که البته، با توجه به 

پيام تصويری اخير شهرام اميری، قاعدتا بايد آن را ناشی از اعتراف تحت فشار 
 .و فاقد اعتبار دانست

شهرام اميری در پايان اين پيام از نهادهای مدافع حقوق بشر و سازمان های فعال 
می خواهد که وضعيت او را " آزادی اسيران در کشورهای ديگر"در زمينه 

 .پيگيری کنند و زمينه بازگشت او به ايران را فراهم آورند
 .وی همچنين به خانواده خود پيام می دهد که صبور باشند

 
 اعتراض وزارت خارجه

خبرگزاری فارس و تلويزيون جمهوری اسالمی اين پيام ويديوئی را سندی 
نشان می دهد مجموعه ادعاهای آمريکا در "منحصر به فرد توصيف کرده اند که 

 ."مورد برنامه های هسته ای ايران، سندسازی بی ارزشی است
در خبری ديگر در همين زمينه، روز سه شنبه، رامين مهمانپرست، سخنگوی 

وزارت خارجه ايران، تلويحا اصالت پيام تصويری شهرام اميری را تاييد کرد و 
اين بحث را که اين تبعه کشورمان با همکاری سرويس های "گفت که اين فيلم 

 ."امنيتی آمريکا و عربستان ربوده شده است، تاييد می کند
به گزارش شبکه خبری پرس تی وی، آقای مهمانپرست با محکوم کردن اين اقدام 

از مجاری قانونی اين مساله را "آمريکاييان، گفت که وزارت خارجه ايران 
 .می کند" پيگيری

" به روشی خاص"به گفته منابع خبری داخل ايران، پيام تصويری شهرام اميری 
که البته ماهيت آن مشخص نشده، به دست دستگاه های اطالعاتی جمهوری 

اسالمی رسيده هر چند معلوم نيست که آيا آقای اميری هنگام ضبط و ارسال اين 
پيام، که با وجود شفافيت صدای آن، تصوير چندان مطلوبی ندارد، از آزادی عمل 

الزم برخوردار بوده و يا به شکلی ديگر توانسته است چنين سندی را تهيه و 
 .برای اين دستگاه ها ارسال دارد
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 بهانه جويی های وزارت کشور
به گزارش کلمه، اين نامه بعد از بهانه جويی ها و وقت تلف کردن های وزارت 

بر اساس اين گزارش پس از بی پاسخ گذاشتن درخواست . کشور منتشر شده است
آقايان مهندس موسوی و کروبی برای صدور مجوز به بهانه اينکه درخواست 

کننده بايد حزب و يا گروه سياسی باشد، اين بار پس از ارائه در خواست از 
جانب احزاب و گروههای سياسی، عباس زاده مشکينی مدير کل سياسی و دبير 

کميسيون احزاب وزارت کشور با بهانه جوئی و سنگ اندازی از پذيرش 
 .درخواست قانونی احزاب طفره رفته و بدين وسيله دفع الوقت نموده است

وی به خانم فرامرزی نماينده انجمن روزنامه نگاران زن که نامه گروه ها را پس 
از ثبت در دبيرخانه، به دفتر وی برده بود اظهار داشته است هدف راهپيمايی 

روشن نيست و دبيرکل يا نماينده تام االختيار دبيرکل هر يک از احزاب و گروه 
ها بايد شخصا در وزارت کشور حاضر شده و تعهد بدهند و سپس ثبت محضری 

وی اظهار داشته است اگر در پرونده هر . کنند که راهپيمايی مسلحانه نخواهد بود
يک از گروه ها در وزارت کشور ايرادی وجود داشته باشد آن گروه نمی تواند 

وی بر همين اساس عالوه بر رد درخواست جبهه مشارکت و . درخواست بدهد
سازمان مجاهدين انقالب اسالمی که پروانه شان توسط کميسيون ماده ده احزاب 

لغو شده است، انجمن روزنامه نگاران زن را نيز بدليل ناقص ماندن مراحل 
 .آخرين انتخابات شورای مرکزی از حق دادن درخواست محروم دانسته است
اين بهانه جويی در حاليست که در يک سال گذشته وزارت اطالعات اجازه 

برگزاری هيچ گونه تجمعی از جمله برگزاری کنگره يا مجمع عمومی را به هيچ 
 .يک از احزاب و گروههای سياسی نداده است

 
 :اى سيد علی خامنه

 مجلس نبايد دولت را معطل كند 
 :راديو فردا

رهبر ايران در ديدار با رييس و نمايندگان مجلس هشتم جمهورى اسالمى خظاب 
 .را نداشته باشند »مطلقا انگيزه معطل آردن دولت«به آنها گفت آه 
١٣٨٩/٠٣/١٨ 

نژاد بر سر اجرای قوانين،  همزمان با باال گرفتن اختالفات مجلس و دولت احمدی
اى در ديدار با نمايندگان مجلس شوراى اسالمى از آنها خواست  اهللا على خامنه آيت

 .اى عمل آنند آه دولت بتواند به قانون عمل آند به گونه
رهبر ايران در ديدار با رئيس و نمايندگان مجلس هشتم جمهورى اسالمى خطاب 

نبايد در «را نداشته باشند و  »مطلقًا انگيزه معطل آردن دولت«به آنها گفت آه 
 «.دولت هم هيچگونه انگيزه نافرمانى از مجلس به وجود آيد

مبهم و غير «وى برخی از حدود و وظايف مجلس و دولت در قانون را 
در آنار اين موضوع آه دولت بايد به «: دانست ولى اظهار عقيده آرد »مشخص

  «.قانون عمل آند، مجلس هم بايد آارى آند آه دولت بتواند به قانون عمل آند
شود آه  اى در زمانى انجام مى اهللا على خامنه ديدار نمايندگان مجلس با آيت

نژاد بر سر اجراى مصوبات  اختالفات پارلمان ايران با دولت محمود احمدى
مجلس بار ديگر در روزهاى اخير باال گرفته است و دو طرف يكديگر را به 

 .نقض قانون اساسى متهم مى آنند
روز يكشنبه، على الريجانى، رئيس مجلس شوراى اسالمى در سخنانى، تهديد 

آرد که در صورتى آه دولت دهم به انكار تخلفات خود از قوانين اصرار آند، در 
 .رسانى خواهد آرد اين زمينه اطالع

رئيس ديوان محاسبات ايران نيز بهمن ماه سال گذشته با ارائه آمارى گفته بود آه 
حدود دو هزار مورد  ١٣٨۵نژاد در قانون بودجه سال  دولت محمود احمدى
 .انحراف داشته است

آند همچنين از  اين ديوان آه زير نظر رئيس مجلس شوراى اسالمى فعاليت مى
ميليون دالر از مازاد درآمد نفتى توسط دولت به  ۵٨واريز نشدن يك ميليارد و 
 .خزانه آل خبر داده بود

يک روز پس از تهديد رئيس مجلس شوراى اسالمى، محمود احمدى نژاد، رييس 
اهللا احمد جنتى، دبير شوراى نگهبان، چند  اى به آيت جمهور ايران، در نامه

مصوبه مجلس آه از سوى اين شورا تأييد شده است را خالف قانون اساسى 
 .جمهورى اسالمى دانست

 
 فراخوان همكارى دولت و مجلس

 
ايران را  »نياز امروز«شنبه خود  اى در سخنرانى روز سه اهللا على خامنه آيت

توان تكليفى بر عهده دولت  نمى«: دانست و گفت »همكارى دولت و مجلس«
 «.گذاشت ولى اعتبار الزم آن را تصويب نكرد

 راهپيمايي سكوت و بدون قطعنامه از 
 ميدان امام حسين تا ميدان آزادي 

 هشت حزب اصالح طلب به سواالت وزارت کشور پاسخ دادند 
 
 
 
 
 
 

 :اخبار روز
هشت حزب اصالح طلب در پاسخ به بهانه جويی های وزارت کشور نامه ی • 

خرداد، مسالمت آميز،  ٢٢مشترکی را امضا کرده اند و گفته اند راه پيمايی روز 
در سکوت، بدون شعار، بدون قعطنامه و با پالکاردهايی در مورد لزوم اجرای 

 ...کامل قانون اساسی و انتخابات ازاد خواهد بود 
 

هشت حزب اصالح طلب در نامه ای به وزارت کشور، به سئواالت و 
درخواستهای اين وزارتخانه در خصوص تقاضای آنان برای برگزاری 

 .خرداد پاسخ دادند ٢٢راهپيمايی در روز 
خرداد بدون ذکر هيچگونه شعاری و با  ٢٢براساس اين پاسخ راهپيمايی 

 .سکوت و بدون قطعنامه برگزار خواهد شد
 :به گزارش کلمه متن اين نامه به شرح زير است

پيرو نامه قبلی مبنی بر درخواست صدور مجوز راهپيمايی در نخستين سالگرد 
انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری و با عنايت به مذاکره تلفنی جناب آقای 

رئيس اداره احزاب و تشکل های سياسی وزارت کشور با تعدادی _ سليمانی 
از نمايندگان گروه های امضاکننده در خواست مزبور، بدينوسيله پاسخ موارد 

 :در خواستی اعالم می گردد
همانطور که قبًال اعالم شده است از : تاريخ و مسير برگزاری راهپيمايی ) ١

) ع(خرداد و مسير نيز از ميدان امام حسين ٢٢روز شنبه  ٢٠الی  ١۶ساعت 
 .تا ميدان آزادی می باشد

 .راهپيمايی در تمام مسير با سکوت همراه خواهد بود) ٢
 .اين راهپيمايی سخنران يا قطعنامه نخواهد داشت) ٣
بديهی است . انتظامات راهپيمايی بر عهده احزاب برگزار کننده خواهد بود ) ۴

 .حفظ امنيت راهپيمايی بر عهده دستگاه های ذيربط می باشد
اين راهپيمايی کامًال مسالمت آميز ، بدون حمل سالح و با رعايت موازين ) ۵

 .امنيت ملی خواهد بود
ممانعت از هر گونه اخالل در برنامه راهپيمايی از سوی افراد فرصت ) ۶

طلب و قانون شکن که قصدشان برهم زدن امنيت است بر عهده دستگاه های 
انتظامی و امنيتی است و برگزار کنندگان آماده همه گونه هماهنگی با دستگاه 

 .های مزبور می باشند
 .راهپيمايان از رنگ سبز به عنوان نماد استفاده خواهند کرد) ٧
راهپيمايان از پالکاردهايی با مضمون در خواست اجرای بدون تنازل ) ٨

 .قانون اساسی و انتخابات آزاد استفاده خواهند کرد
چنانچه هر يک از بندهای باال نياز به اصالح يا حذف داشته باشد نمايندگان ) ٩

 .معرفی شده اختيار تصميم گيری را با هماهنگی آن وزارت خواهند داشت
در خاتمه تقاضا دارد نسبت به صدور مجوز در خواستی تسريع گردد تا 

يادآوری می شود حمل . فرصت تدار ک و هماهنگی شايسته وجود داشته باشد
هرگونه سالح توسط هرکس در اين راهپيمايی ، به منزله اخالل در آن می 

باشد و ماموران انتظامی و امنيتی به حسب وظيفه می بايست با مرتکبين 
 .برخورد قانونی و بايسته بعمل آورند

آقايان ابوالفضل قديانی و علی شکوری راد به عنوان نماينده تشکل های 
برگزار کننده راهپيمايی برای هر گونه هماهنگی بعدی معرفی می گردند و به 

 .ترتيب مسئوليت اجرايی و انتظامی مراسم را بر عهده خواهند داشت 
 

اين نامه را مجمع نمايندگان ادوار، انجمن اسالمی جامعه پزشکی، مجمع 
نيروهای خط امام، مجمع دانش آموختگان ايران اسالمی، انجمن روزنامه 

نگاران زن، حزب اراده ملت ايران، حزب همبستگی ايران اسالمی، سازمان 
مجاهدين انقالب اسالمی ايران، جبهه مشارکت ايران اسالمی و انجمن اسالمی 

 .مدرسين دانشگاهها امضا کرده اند
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به گزارش خبرگزاری ايسنا در اين نشست خبری موضوع قطعنامه جديدی که 
ای جمهوری اسالمی به تصويب برسد  های هسته قرار است در پيوند با فعاليت

نژاد با تاکيد بر آمادگی ايران برای  در پاسخ، محمود احمدی. چند بار مطرح شد
آنند آه چماقی به نام  اگر دولت آمريكا و متحدانش فكر می«: گويد گفتگو می

  ».آنند وگو آنند اشتباه می قطعنامه بلند آنند و بعد بخواهند گفت
 در انتظار پاسخ آژانس

ما در چارچوب عزت و «: گويد نژاد در نشست خبری استانبول می احمدی 
ادبی  آنيم و اگر بخواهند با بلند آردن چماق و با زبان بی وگو می احترام گفت

جواب "او در مورد اين  ».صحبت آنند جواب آنها از قبل مشخص است
توضيح بيشتری نداد اما در بخش ديگری از سخنانش بر آمادگی تهران " مشخص

 .برای گفتگوهای همه جانبه و بدون پيش شرط تاکيد کرد
کيلو اورانيوم با غنای  ١٢٠٠ايران با ميانجيگری ترکيه و برزيل پذيرفته که 

 ١٢٠پايين خود را به ترکيه بفرستد و در ازای آن برای راکتور تحقيقاتی تهران 
 .درصد تحويل بگيرد ٢٠کيلو اورانيوم با غنای 

ای به مديرکل آژانس  ايران پيشنهاد خود در مورد مبادله سوخت را در نامه 
توافق تهران را گامی در  5+1گروه . المللی انرژی اتمی ارائه کرده است بين

شورای امنيت به . دانند اند اما آن را ناکافی می جهت اعتمادسازی ارزيابی کرده
شود  ای جمهوری اسالمی خوانده می های هسته دليل آنچه غير شفاف بودن فعاليت

گويد  نژاد می احمدی. سازی اورانيوم در اين کشور است خواستار توقف غنی
المللی انرژی اتمی و گروه وين در مورد پيشنهاد  تهران منتظر پاسخ آژانس بين
 .مبادله سوخت در ترکيه است

  
 "کنيم همکاری با آژانس زا قطع نمی"
همزمان با نشست خبری استانبول رامين مهمانپرست نيز در ديدار هفتگی خود  

های آنان از جمله در مورد قطعنامه چهارم شورای امنيت  با خبرنگاران به پرسش
ها او در پاسخ به اين پرسش که تهران تا چه زمان  بنا بر گزارش. پاسخ گفت

ما «ماند گفته است  ی مبادله سوخت می منتظر پاسخ آژانس در مورد بيانيه
ای  رسد با افزايش فشارها، تهران در مورد کشمکش هسته به نظر می ».صبوريم

 .خود سياست صبوری و نرمش را انتخاب کرده است
های ارشد جمهوری اسالمی از واکنش تند  در روزهای گذشته برخی از مقام 

ی تحريمی و حتا تجديد نظر در رابطه با  تهران به تصويب احتمالی قطعنامه
خواندن " ناکارآمد و غيرسازنده"مهمانپرست ضمن . آژانس سخن گفته بودند

اين قطعنامه را ناشی از رويكرد غيرمنطقی و غيراصولی و «: گويد قطعنامه می
او در مورد آينده  ».دانيم های نادرست مقامات آمريكايی می به خاطر سياست

المللی انرژی  مان را با آژانس بين های همكاری«همکاری با آژانش تصريح کرد 
 ».دهيم اتمی ادامه می

  
 دلسردی از چين و روسيه

اند و محمود  اثر خوانده ها را بی مسئوالن جمهوری اسالمی بارها تحريم 
. کند نژاد حتا آن را باعث تقويت ايران در رسيدن به خودکفايی عنوان می احمدی

ای به وجود آورده  های جدی ها نگرانی به رغم اين ادعاها ظاهرا تشديد تحريم
حرآت به سمت تصويب قطعنامه حرآت «سخنگوی وزارت خارجه گفت . است

بخشی برای هيچ آس نخواهد  درست و آارآمدی نخواهد بود و نتيجه رضايت
آس نخواهد  و اين شرايط به نفع هيچ. آند تر می داشت و صرفا اوضاع را پيچيده

يکی ديگر از مسائلی که در هر دو نشست خبری چندبار مطرح شد   ».بود
هايی  موضع چين و روسيه در همراهی با آمريکا بود که در روزهای اخير تنش

گويد  مهمانپرست می. را در روابط اين دو کشور با تهران به وجود آورده است
شود اما  روابط اين دو کشور با آمريکا بر اساس منافع مشترک آنها تنظيم می

انتظار ما اين است آه روابط دو آشور با هم نبايد در جهت خالف منافع آشور «
دهد اين انتظار در مورد چهارمين  شواهد نشان می ».ثالثی صورت بگيرد

 . ی شورای امنيت برآورده نشده است قطعنامه
  

 تالش برای جلب نظر اتحاديه اروپا
. ظاهرا تهران با دلسردی از روسيه و چين به اتحاديه اروپا دلبسته است 

تواند  های اتحاديه اروپا می ظرفيت«سخنگوی وزارت خارجه صبح امروز گفت 
او  ».روی از آشورهای ديگر محدود شود باالتر از اين باشد آه در جهت دنباله

های خود  اگر اتحاديه اروپا متوجه ظرفيت«: افزايد برای جلب نظر اروپاييان می
های مختلف  های بحران باشد و آمادگی برای توسعه روابط و پيدا آردن راه حل

های  به ويژه در مورد بحران... در مناطق گوناگون دنيا باشد آمادگی داريم 
ها پايان  مختلفی آه در منطقه ما از جمله افغانستان دارند آمك آنيم تا اين بحران

 ».يابد

وى از نمايندگان خواسته است تا در اليحه ارائه شده از سوى دولت با عنوان 
مصوبه مجلس اصالح و «تغيير محتوايى صورت ندهند و  »برنامه پنجم توسعه«

 «.تكميل اليحه دولت باشد نه تبديل آن به يک چيز ديگر
اليحه برنامه پنجم توسعه آه در مجلس ايران در حال بررسى است از سوى 

برخى از نمايندگان شديدًا مورد انتقاد قرار گرفته است و منتقدان بر اين باورند 
 .که اين برنامه صرفًا بيان يكسرى آليات است و بايد از نو نوشته شود

اظهار نظر رهبر جمهورى اسالمى حمايت صريح وى از انتقادات محمود 
نژاد از مجلس شوراى اسالمى است آه به گفته وى، برخى از مصوبات  احمدى

 .بينى نكرده است آن براى دولت هزينه ايجاد آرده ولى درآمدى پيش
ها آشيده شد  اختالفات قوه مقننه و مجريه جمهورى اسالمى پس از آن به رسانه

قانون اساسى گفته  ٩٠نژاد در ديدار با اعضاى آميسيون اصل  آه آقاى احمدى
قانون تصويب آرده آه مغاير با شرع و  ١٣٠مجلس تا آنون بيش از «: بود

 «.خالف قانون اساسى است
اعطاى دو ميليارد «رئيس جمهور ايران به صراحت اعالم آرده بود آه دو قانون 

را به دليل  »حمايت از توليد مسكن«و نيز  »تومان تسهيالت براى قطار شهرى
تخلف از قانون اساسى ابالغ نكرده است و مدعى شد آه مجلس نيز اشتباه خود را 

 .پذيرفته است
اين اظهارات يک روز پس از انتشار در خبرگزارى نيمه رسمى فارس، از سوى 
دفتر رياست جمهورى ايران تكذيب شد ولى ابراهيم نكونام، نايب رئيس آميسيون 

نژاد شرآت آرده بود بيان اين سخنان توسط  آه در جلسه با آقاى احمدى ٩٠اصل 
 .وى را تأييد آرد

على الريجانى در واآنش به اين اظهارات رئيس دولت دهم گفت که مجلس در 
 .آند  نيست و حوزه فعاليتش را هم محدود نمى «اهل مجامله«برخورد 
مواردى از تخلفات قانونى وجود دارد آه فعًال بنا بر طرح آن ندارم، «: وى افزود

چنانچه اصرار بر اين مباحث باشد قطعًا با اطالع نمايندگان براى مردم ) ولى(
 «.پذيرد بيان خواهد شد و اقدام متناسب صورت مى

 

 قطعنامه چهارم و نرمش و صبوري ايران؟
  
 
 
 
 
 
 

 :دويچه وله
در آستانه رأی گيری شورای امنيت سازمان ملل در مورد چهارمين قطعنامه 

نژاد و سخنگوی وزارت امور  تحريمی عليه جمهوری اسالمی محمود احمدی
خارجه در دو نشست خبری در مورد واکنش تهران نسبت به تصويب چنين 

 .ای توضيحاتی دادند قطعنامه
ها  بنابر خبرهايی که از سوی منابع ديپلماتيک سازمان ملل در اختيار رسانه 

قرار گرفته، متن نهايی چهارمين قطعنامه شورای امنيت برای تحريم جمهوری 
اين منابع . گيری شود اسالمی ايران آماده شده و قرار است در مورد آن رای

اند تاريخ دقيق رای گيری مشخص نيست اما اين کار در همين هفته انجام  گفته
رسد پس از موافقت چين و روسيه با اين قطعنامه، تصويب  به نظر می. شود می

عضو شورا تنها نمايندگان سه کشور  ١۵رود از ميان  انتظار می. آن قطعی باشد
 ١٨صبح امروز، سه شنبه . ترکيه، برزيل و لبنان به قطعنامه تحريمی رای ندهند

نژاد و سخنگوی وزارت امور خارجه، رامين  خرداد ماه، محمود احمدی
مهمانپرست در دو نشست خبری در مورد تصويب احتمالی چهارمين قطعنامه 

 .تحريم ايران اظهار نظر کردند
  

 "روند تصويب قطعنامه عادالنه نيست"
ای سيکا در ترکيه به سر  نژاد که برای شرکت در اجالس منطقه محمود احمدی 

ای که در استانبول برگزار شد با اشاره به حق وتوی پنج  برد در نشست خبری می
های  تصميم) آمريکا، روسيه، چين، فرانسه، و انگليس(عضو دائم شورای امنيت 

ما نيازمند «او گفت . و ناعادالنه توصيف کرد" تحت فشار آمريکا"اين شورا را 
تا زمانی که  ».ها هستيم نهادهای جديد يا ايجاد اصالحات اساسی در اين سازمان

نژاد در شورای امنيت انجام نشده، کشورهای عضو  اصالحات مورد نظر احمدی
 .های شورا هستند سازمان ملل متعهد به تبعيت از مصوبه
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 گزارش منفی سازمان بازرسی کل کشور
  

با توجه به اختالف چشمگير کارمزد چهار درصدی با ميزان سود بانکی چنين 
ها تنها در يک ساعت  بنابر گزارش. تسهيالتی همواره با استقبال شديد روبروست

هزار نفر به  ١٢٠نخست آغاز ثبت نام اينترنتی تسهيالت اشتغالزايی بيش از 
پرداخت اين . اند سايت مربوط مراجعه کردند که باعث اختالل در سيستم نيز شده

 .واگذار شده که در دولت نهم تاسيس شد »صندوق مهر امام رضا«ها به  وام
زا را کليد زد که  ی تسهيالت اشتغال نژاد در حالی ارائه دولت محمود احمدی 

ها  های زودبازده چند صباحی بود کمتر در رسانه های بنگاه بحث درباره ناکامی
کمتر به  ٨٧و  ٨۶های  های گذشته، برخالف سال دولتيان در ماه. شد مطرح می

ی رئيس مرکز  وعده. اند هايش پرداخته تبليغ اين طرح و سخنرانی درباره توفيق
ها و  گزارشی از وضعيت بنگاه ٨٨خواست ديماه سال  آمار ايران نيز که می

به رغم اين، سازمان بازرسی کل . فعاليت آنها منتشر کند، هنوز عملی نشده
ها در اختيار دارد که برخی از نتايج آن  کشور گزارشی از عملکرد اين بنگاه

درست در همان روزی منتشر شد که ثبت تقاضا برای دريافت تسهيالت جديد 
 .شد شروع می

  
 برباد رفت" اشتغال"ميلياردها دالری که برای 

روز گذشته مصطفی پورمحمدی، رئيس سازمان بازرسی، به خبرنگاران گفت، 
های  دهد که بنگاه هايی که در اختيار اين سازمان قراردارد نشان می گزارش

به عبارت ديگر . اند های طرح انحراف داشته زودبازده تا سی درصد از هدف
نژاد با طرحی که قرار بود در کوتاه مدت بازار اشتغال را رونق  دولت احمدی

بانک مرکزی نيز در زمان . بخشد، بيش از هفت ميليارد دالر را برباد داده است
درصد برآورد کرده  ٣٨ها را  رياست مظاهری در گزارشی ميزان انحراف بنگاه

 ٨بود که با اين حساب پولی که از خزانه عمومی تلف شده بسيار بيشتر از 
 .ميليارد دالر خواهد بود

های زودبازده را  نژاد انتقادهای مکرر از طرح بنگاه دولت محمود احمدی 
. کند پذيرد و ميزان انحراف در اين برنامه را بسيار کمتر از منتقدان اعالم می نمی

های زودبازده  درصد از بنگاه ٩۵وزارت کار حدود يک سال پيش مدعی شد 
علی الريجانی، رئيس مجلس همان زمان گفت باور کردن چنين . اند موفق بوده

به گزارش ايلنا . های متفاوت منابع ديگر سخت است آماری با توجه به گزارش
منجی وضعيت "ها  ضمن تاکيد بر اين که اين بنگاه ٨٨ارديبهشت  ٢١الريجانی 
آند  اقتصاد پايدار، آرام و ماندگار حرآت می«در بازار کار نشدند گفت " موجود

تکرار  ».دهد العجلی در آن جواب نمی و اين جور آارهای فوری وضرب
خورده با نام تازه و راهکارهای کهنه در نظر بسياری از  های شکست طرح

 .متخصصان عاقبت خوشی نخواهد داشت
  

 
 
 

رسد کشورهای اروپايی عضو شورای امنيت برای مذاکره با ايران  به نظر می
از مدتی پيش خبرهايی در مورد احتمال . گيری درباره قطعنامه هستند منتظر رای

ديدار دبير شورای عالی امنيت ملی ايران با رييس سياست خارجی اتحاديه اروپا 
منتشر شده بود اما هنوز انجام اين ديدار و تاريخ آن از سوی اتحاديه تاييد و 

هايی برای انجام اين ديدار تعيين شده  تاريخ«گويد  مهمانپرست می. مشخص نشده
منتظر طرف اروپايی هستيم اگر . ها اعالم شده است ها به آن بود و اين تاريخ

وگو و ديدار  به زمان نهايی انجام اين گفت  ها تاريخی را مشخص آنند راجع آن
  ».آنيم مذاآره می

برخی از . ظاهرا جمهوری اسالمی در اين مورد نيز صبوری پيشه کرده است
نژاد و مهمانپرست را، مانند پذيرش مبادله سوخت  ناظران سخنان امروز احمدی

اند، گرچه اعضای دائم  ارزيابی کرده" جويانه آشتی"و " احتياط آميز"در ترکيه، 
 .دانند شورای امنيت و آلمان همچنان انعطاف تهران را ناکافی می

  

 ، طرح كهنه و ناكام با نام تازه؟»زا تسهيالت اشتغال
  

 :دويچه وله
 .آغاز شد »تسهيالت اشتغال«نام برای دريافت  خرداد، ثبت ١۶از روز يکشنبه، 

های  بنگاه«طرح . آفرينی عنوان شده هدف از دادن اين تسهيالت اشتغال
که با همين هدف در دولت نهم به اجرا درآمد با انتقادهای فراوان  »زودبازده
 .روبروست

های جامعه ی جوان ايران بدل  افزايش بيکاری که به يکی از مهمترين دغدغه 
های  ی طرح سابقه. های اجتماعی محسوب می شود شده منشاء بسياری از آسيب

طرح . رسد ضربتی برای ايجاد اشتغال حتا به دولت دوم محمد خاتمی نيز می
 »های زودبازده بنگاه«دولت هشتم که در دولت نهم زير عنوان  »خوداشتغالی«

زا نام دارد در  کرد با طرح جديدی که تسهيالت اشتغال ها را دنبال می همان هدف
ها و با در نظر گرفتن  با توجه به همين شباهت. چند نکته به هم شباهت دارند

های پيشين، کارشناسان امور اقتصادی و بازار کار چندان نسبت به  ناکامی طرح
 .عاقبت طرح جديد خوش بين نيستند

  
 اثر های مشابه و کم طرح

  
های ساليان گذشته برای ايجاد سريع اشتغال،  يکی از نکات مشترک در تمام طرح

ارائه تسهيالت بانکی به متقاضيانی است که قرار است برای خود و ديگران شغل 
ها و  اين اقدام از سويی با افزايش نقدينگی، تضعيف منابع مالی بانک. توليد کنند
ندرت به اشتغال پايدار به ويژه  های فراوان همراه بوده، از سوی ديگر به انحراف

 .های توليدی انجاميده است در فعاليت
نهادها . های زودبازده اختصاص داده شد ميليارد دالر به بنگاه ٢٢در دولت نهم  

های مجلس تا رئيس وقت بانک  های مختلفی، از مرکز پژوهش و شخصيت
های  های دولت در حمايت از بنگاه مرکزی، طهماسب مظاهری، سياست

زودبازده را به نقد کشيدند و سودمند بودن آن را در ايجاد اشتغال زير سوال 
يکی از مسائلی که به کنارگذاشتن مظاهری از رياست بانک مرکزی . بردند

. نژاد بود های مالی و بانکی محمود احمدی ها و سياست انجاميد، همين بنگاه
های  ها، بيش از نيمی از تسهيالتی که به بنگاه مطابق گزارشی از مرکز پژوهش

 .است زودبازده ارائه شده، در مسير اهداف اين طرح خرج نشده 
  

 ميليونی 100تا  5های  وام
  

های توليدی شکل  های دولت که در جهت تقويت واردات و رکود فعاليت سياست
يکی ديگر از . کند ی مناسبی برای توليد اشتغال پايدار فراهم نمی گرفته زمينه

ها و نبود سيستمی کارآمد  های يادشده ضعف زيرساخت نکات مشترک ميان طرح
فساد . ها است ی استفاده از تسهيالت، و تضمين بازپرداخت وام برای کنترل نحوه

کننده به خود گرفته راه انحراف  اداری که در روابط پولی و بانکی ابعادی نگران
 .کند را هموارتر می

سقف تسهيالت جديد برای کارهای خانگی تا پنج ميليون تومان، برای  
ميليون تومان، و برای کارآفرينی و  ١۵فرمايی و خود اشتغالی تا  خويش
زنان . شود صد ميليون تومان است هايی که به صورت تعاونی انجام می فعاليت

ای  های فنی و حرفه التحصيالن دانشگاه، صاحبان مهارت سرپزست خانوار، فارغ
های هدف اين طرح  های خالق باشند از جمله گروه و حوانانی که دارای ايده

ساله اعطا  درصد و بازپرداخت پنج ۴های اعطايی با کارمزد  وام. اند تعريف شده
 . شوند می
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  :پرست رامين مهمان
 اي نداريم براي تعويض كوهنوردان آمريكايي برنامه

 
 
 
 
 
 

 :راديو زمانه
رامين مهمان پرست سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، سه شنبه اعالم کرد که 

عملی  «ها هنوز در حال پيگرد قضايی است پرونده آن«کسانی که به گفته او  »مبادله»
 .نيست

 »ورود غيرقانونی«سارا شرود، شين باور و جاش فتال حوالی خرداد سال گذشته به اتهام 
 .از استان کردستان عراق به خاک ايران، به وسيله نيروهای امنيتی ايران بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری آسوشيتد پرس، سخنگوی وزارت خارجه ايران گفته است که 
، دانشمند »شهرام اميری«اين سه کوهنورد آمريکايی به مسئله  »جاسوسی«پرونده 
هيچ ارتباطی  »اياالت متحده آمريکا ربوده شده «ای ايرانی و که به گفته او توسط  هسته
 .ندارد

های داخل ايران تالش  شنبه، خبرگزاری افتد که امروز سه اين موضوع درحالی اتفاق می
کنند حضور شهرام اميری، کارشناس و پژوهشگر دانشگاه صنعتی مالک اشتر در  می

در عين حال فردی که   .او توسط نيروهای امريکايی ربط دهند »ربايش«آمريکا را به 
را رد  »شايعات«کند با انتشار فيلم کوتاهی در يوتيوب، اين  خود را همنام با او معرفی می

جا آزادم و  در اين«: دهد اين فرد می گويد که اکنون در آمريکا است و ادامه می. کرده است
ماه گذشته مادران سه کوهنورد آمريکايی بنا   «.دهم که در امان هستم به همه اطمينان می

شد، اجازه   خوانده »دوستانه اقدامات انسان«چه از سوی مقامات جمهوری اسالمی  به آن
  .يافتند به ايران بيايند تا با فرزندانشان ديدار کنند

ارزيابی  »مثبت»در پی اين اقدام ايران، وزارت امور خارجه اياالت متحده اين حرکت را 
کرد و دو شهروند ايرانی بازداشت شده توسط نيروهای آمريکايی در عراق را به سفارت 

 .جمهوری اسالمی ايران در بغداد تحويل داد
ارزيابی کردند اما  »مبادله«المللی اين اقدام طرفين را نوعی  در حالی که ناظران بين

مادران اين کوهنوردان پس از دو روز اقامت در ايران و ديدار با فرزندانشان ايران را به 
 .شان برای آزادی فرزندانشان به نتيجه برسد های آنکه تالش مقصد دوبی ترک کردند، بی

 

 مجدد محمود احمدي نژاد، ” انتخاب“
 يك سال بعد موفق در سياست سركوب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :گزارشگران بدون مرز
درصد آرا مجددا به رياست  ٦٣محمود احمدی نژاد با  ١٣٨٨خرداد ماه  ٢٢در انتخابات 

بينی  رئيس جمهور پيش" پيروزی " همه چيز برای . جمهوری اسالمی ايران برگزيده شد
" های شهرهای بزرگ را با فرياد  شده بود، جز موج اعتراضات مردمی، که خيابان

 ١٣٥٧سابقه از انقالب  امری بی. پر کرد" رای ما کجاست" و " درصد کو ٦٣دورغگو 
برای به سکوت وادرار کردن اعتراضات سياسی، قدرت حاکم، ماشين . بدين سو
ريزی شده سرکوب به راه انداخته شد، سرکوبی که گزارشگران بدون مرز سعی  برنامه

 .در ترسيم آن دارد
با اختالل در وسائل ارتباطات جمعی، با کنترل کامل تصاوير، قدرت حاکم به دنبال ناديده 

پاسداران . انگاشتن تجمعات و ممانعت از استحکام انسجام و مقبوليت مردمی مخالفان بود
نگاران،  انقالب اسالمی با سانسور رسانه ها، توقيف مطبوعات، دستگيری روزنامه

با اخراج گزارشگران . ای شدند پاسدار عدم دسترسی رهبران مخالفان به هر امکان رسانه
المللی، ِرژيم جنگ فرسايشی با مخالفان  خارجی و قطع گزارشدهی، نظارت و حمايت بين

زندان و شکنجه ، وثيقه های سنگين، تحت فشار قرار دادن و . را در داخل آغاز کرد
در آخر برای .... ها، طرد اجتماعی و محروم کردن از حق کار و مقروض کردن خانواده

نگاران، کنشگران مدنی، فعاالن سياسی، بخش  روزنامه. بسياری تبعيض به تبعيد انجاميد
کارانی بودند که در اين سال ها از درون  همه حرفه. عمده و فعال روشنفکری کشور

 .جامعه سربرآورده و رژيم در پی حذفشان بود

 نژاد  محمود احمدی
 «اند مردم ايران از آزادي كه دارند راضي»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :راديو زمانه
که در ايران، انتخابات متعلق  نژاد، رييس جمهور ايران، با بيان اين محمود احمدی

هستند  «گر و انتخاب کننده مردم خودشان برگزار کننده، نظاره«به مردم است و 
های آن  ترين کشور جهان است چون پايه جمهوری اسالمی ايران باثبات«: گفت

  «.در قلب تک تک ملت قرار گرفته است
ها نفر از  پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در سال گذشته، ميليون

ها آمده و دولت را به تقلب گسترده  مردم در اعتراض به نتايج انتخابات به خيابان
 .در انتخابات متهم کردند

 
آميز  جمهوری اسالمی در طول يک سال گذشته به سرکوب تظاهرات مسالمت

ها  های اعتراضی، ده در راهپيمايی. مردم پرداخت و هزاران نفر را زندانی کرد
 .ها کشته شدند نفر از شهروندان در خيابان

که هر  های خود با بيان اين نژاد در ادامه صحبت به گزارش ايرنا، محمود احمدی
کسی که با زبان زور بخواهد با ملت ايران صحبت کند، پاسخ او از پيش روشن 

نامه صادر  کنند هم قطع اگر آمريکا و متحدانش فکر می«است، اعالم کرد که 
 «.گو کنند، سخت در اشتباه هستند و کنند و هم با ما گفت

غير «است، زيرا  »نظم ناعادالنه«وی همچنين گفت که اساس شورای امنيت بر 
است که در سازمان ملل تشکيل شده، به شکلی که حتی  »ترين نهادی دموکراتيک

  .مجمع عمومی را نيز زير سوال برده است
ويژه آمريکا باعث شده که  نژاد گفت که رفتار غلط کشورهای قدرتمند به احمدی

. بعضی از کشورهای عضو عنوان کنند که ما تحت فشار دولت اين کشور هستيم
ای برای همه و بمب اتم  آميز هسته گوييم انرژی صلح ما می«: وی در ادامه گفت

 «.کس برای هيچ
اش تنها در راستای  های اتمی جمهوری اسالمی همواره عنوان کرده، فعاليت

ای را  آميز است و هرگونه تالش برای دستيابی به تسليهات هسته های صلح فعاليت
هايی پنهانی  ش کنند که تال کشورهای غربی اما ايران را متهم می. رد کرده است

 .دهد ای انجام می برای ساخت تسليحات هسته
کاری و  ی خود، ايران را به پنهان الملی انرژی اتمی در گزارش تازه آژانس بين

شورای امنيت سازمان ملل تاکنون . عدم همکاری با کارشناسان آژانس متهم کرد
هايی  های اتمی ايران به تصويب رسانده و تحريم نامه در خصوص فعاليت سه قطع

نامه تحريم ايران نيز  چهارمين قطع. را نيز عليه اين کشور در نظر گرفته است
 .طی روزهای آينده در شورای امنيت سازمان ملل به رای گذاشته خواهد شد

زنگ شمارش معکوس «که  وی در بخش ديگری از سخنان خود با بيان اين
کس در منطقه  هيچ«: به صدا در آمده است، ادامه داد »نابودی رژيم صهيونيستی

حاضر نيست با رژيم صهيونيستی زندگی کند، چون ديگر جايی برای اين رژيم 
  «.در منطقه نيست

ستون فقرات نظم ظالمانه موجود در جهان «که اسرائيل  نژاد با بيان اين احمدی
، اظهار داشت که ممکن است اسرائيل در شورای امنيت به طور مقطعی »است

تاثيرگذار باشد اما با حمله به کاروان آزادی راه خود را برای باقی ماندن در 
  .صحنه جامعه جهانی بست

های امدادرسان  هفته گذشته طی عمليات کوماندوهای اسرائيل در رابطه با کشتی
 .تن از سرنشينان آن کشته و چندين تن ديگر زخمی شدند ١٠غزه، 
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های خارجی و به ويژه  ای جمهوری اسالمی با تهديد و تخريب رسانه کارزار ضد رسانه
. متهم شدند "سخنگوی آشوبگران"گزارشگران خارجی به . های غربی ادامه يافت رسانه

خرداد محمد صفار هرندی وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسالمی با انتشار  ٢٦در تاريخ 
شرکت و يا تحت پوشش خبری  " ای به خبرنگاران خارجی اعالم کرد که اجازه نامه بخش

 ".قرار دادن تظاهرات غير قانونی را ندارند
 ZDF و ARD خرداد به گزارشگران دو شبکه تلويزيونی آلمان ٢٣پيش از اين در تاريخ 

خرداد خبرنگاران شبکه  ٢٤در . توصيه شده بود، از هتل محل اقامت خود خارج نشوند
برداری آنها توسط  سه تلويزيون فرانسه مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و دوربين فيلم

دو خبرنگار شبکه دو تلويزيون هلند دستگير و از . شخصی پوشان موتور سوار دزديده شد
، گزارشگر خبرگزاری  RAIهمکار شبکه تلويزيونی ايتاليايی. ايران اخراج شدند

گروهی از خبرنگاران بی بی . رويترز، از سوی پليس مورد ضرب و شتم قرار گرفتند
مازيار بهاری گزارشگر . سی از جمله جون لينی از سوی پليس تهديد به بازداشت شدند

نامه نيوزويک و اياسون آتهاناسياديس گزارشگر روزنامه واشنگتن تايمز نيز دستگير  هفته
 .از خبرنگاران رسانه های خارجی خواسته شد ايران را ترک کنند. شدند

 پروپاگاند رسانه های دولتی و هدف گيری رسانه های خارجی
خبرنگاران . های دولتی عليه خبرنگاران تکميل شد اين مرحله با پروپاگاند گسترده رسانه

تلويزيون دولتی . ها و به ويژه امريکا متهم شدند خارجی" مزدور"و  "جاسوس" به 
را پخش " فريب خوردگان"هايی از اعترافات دستگير شدگان و  جمهوری اسالمی صحنه

های  اتهام اعمال خشونت و تجاوز و کشتار معترضان در برنامه های مختلف شبکه. کرد
از جمله با شاهدان دورغين اصل وجود . شد تلويزيون دولتی مورد به مورد تحريف 

 .قربانی جوانی به نام ترانه موسوی نفی شد
وابسته به سپاه پاسداران با " مرکز بررسی جرايم سازمان يافته"قضايی  –نهاد امنيتی 

به : " های اينترنتی را تهديد کرد  ای رسما اطالع رسانی از طريق سايت انتشار اطالعيه
موارد متعددي از سايتهای خبری منحرف برخورده آه با تغيير رويكرد و ايجاد سايتها و 
وبالگهاي متعدد به تشويش اذهان عمومی ، تبليغ اغتشاشگري و ايجاد آشوبهاي خياباني 

پرداخته و با دروغها و تهمت هاي ساختگي و سازماندهي آردن شورشها به اقدامات غير 
سايت ." قانوني خود در زمينه تخريب و اخالل در نظم و امنيت عمومی دامن مي زنند

مراکز سازمان يافته که با حمايت مالی و فنی شرکت " سپاه پاسداران اين سايت ها را 
های کانادايی و آمريکايی و رسانه های تحت حمايت سازمان های اطالعاتی آمريکايی و 

سايت گرداب . اعالم کرد...) راديو زمانه ، راديو فردا ، بی بی سی فارسی و )انگليسی 
هايی از تظاهر کنندگان منتشر و از مردم خواست آنها را  وابسته به اين نهاد عکس

 ٢٧اعتماد ملی در . همزمان از اواسط تابستان تهاجم به مطبوعات تشديد شد .شناسايی کنند
روزنامه حيات نو در . ابان توقيف شدند ١١مرداد و روزنامه اقتصادی سرمايه در تاريخ 

آذر روز دانشجو،  ١٦آذر به دليل انتشار گزارشاتی در باره تظاهرات مخالفان در  ١٧
 .نشريه ديگر در اين مدت توقيف يا به محاق تعطيل درآمدند ٢٠. توقيف شد

روزنامه نگار زندانی بزرگترين زندان  ٤٠خرداد، جمهوری اسالمی ايران با به  ٣١در 
 .نگاران در جهان تبديل شد روزنامه
های ناعادالنه  نگاران زندانی، محروم از همه حقوق خود در دادگاه نگاران و وب روزنامه

های انفرادی آنها را به  زندانيان پس از ماه ها نگاهداری در سلول .به زندان محکوم شدند
کنند تا با تشويق زندانبانان مورد ضرب و شتم و آزار  بندهای مجرمان عادی منتقل می

در بند دو الف زندان اوين که تحت کنترل سپاه پاسداران است، زندانيان به  .قرار گيرند
 ٢٠٩در بند . اين بند فارغ از هر گونه نظارت بيرونی است. شوند شکل منظم شکنجه می

 .نيز که در کنترل وزارت اطالعات است، برخی از زندانيان مورد شکنجه قرار گرفته اند
های آنها را تحت فشار شديد  وثيقه های سنگين برای آزادی موقت زندانيان خانواده

نگاران آزاد شده در ليست  روزنامه. کند اقتصادی قرار داده و وادار به مقروض شدن می
نگاران کشور با  آرام آرام روزنامه. سياهی قرار دارند که رسانه نبايد آنها را به کار گيرند
اطالع رسانی  ١٣٨٨از پائيز  .شوند بسيجيان و پاسداران و ماموران امنيتی جايگزين می

در باره خشونت اعمال شده از سوی ماموران انتظامی و سپاه پاسداران و انتشار ليست 
بيش از شصت قربانی کشته شده در تظاهرات و يا در زندان ها با شهادت خانواده ها و 

. و دور ديگری از سرکوب آغاز شد. نزديکان آنها ابعاد جنايات را بيشتر روشن کرد
نگار پس از تهديد و  ها روزنامه ده. بار راويان و شاهدان جنايات هدف قرار گرفتند اين

نفر از  ١٠٠تا امروز نزديک به . بدرفتاری و يا بازداشت، مجبور به ترک کشور شدند
 .اند ها از کشور خارج شده کاران رسانه حرفه

 مصونيت از مجازات پايان نايافتنی
وی . ساله به خانواده اش تحويل داد شد ٢٩تير ماه پيکر عليرضا افتخاری،  ٢٢در تاريخ 

سال با اين روزنامه  ٥که از روزنامه نگاران ارشد روزنامه ابرار اقتصادی و به مدت 
خرداد، در اثر ضربه و خونريزی مغزی کشته شد،  ٢٥در تاريخ . همکاری داشته است

اينگونه نام . اما چگونگی کشته شدن اين روزنامه نگار تا به امروز مشخص نشده است
 .نگاران به قتل رسيده اضافه شد وی نيز به ليست روزنامه

 

 سرکوب با آمار
 کم در يک سال گذشته دست

 .زن بازداشت شدند ٣٢نگار از جمله  نگار و وب روزنامه ١٧٠
 .اند سال زندان محکوم شده ١٣٥نگار به  نگار و وب روزنامه ٢٢
 نگار در انتظار دادگاه و يا حکم زندان خود بسر می برند نگار و وب روزنامه ٨٥
از روزنامه نگاران زندانی وثيقه  (حدود چهار ميليون يورو(تومان  ٥\٢٣٠\٠٠٠\٠٠٠

 دريافت شده است
 اند روزنامه توقيف و يا مجبور به توقف انتشار شده ٢٣
ايران پس از چين دومين  .نگار هم اکنون در زندان بسر می برند نگار و وب روزنامه ٣٧

 .نگاران است نگاران و وب زندان بزرگ جهان برای روزنامه
  .نگار مجبور به ترک کشور شدند نگار و وب روزنامه ١٠٠

 اعالم نتايج انتخابات
دولت با اعمال فشار بر رسانه پيروزی محمود احمدی نژاد را در دور اول انتخابات اعالم 

خرداد سعيد مرتضوی دادستان عمومی و انقالب وقت تهران به  ٢٢در شب . کرد
های نزديک به مخالفان هشدار داد که از انتشار مطالبی در مغايرت با اعالم رسمی  رسانه

های دولتی در انتشار پيروزی محمود احمدی نژاد  در عوض روزنامه. نتايج خوداری کنند
. اينگونه در همان روز چهار روزنامه صبح تهران از انتشار بازماندند. آزاد بودند

خرداد اجازه انتشار نيافت،  ٢٣روزنامه کلمه سبز متعلق به ميرحسين موسوی روز شنبه 
خرداد و در فردای اعالم انتخاب مجدد محمود  ٢٣ .و از آن تاريخ عمال توقيف شد

نژاد به رياست جمهوری، برخی از روزنامه نگاران شناخته شده از سوی وزرات  احمدی
اطالعات، سپاه پاسداران و اطالعات نيروهای انتظامی بازداشت شدند، از جمله احمد زيد 

آبادی، کيوان صميمی بهبانی و شيوا نطر آهاری که به احکام سنگين زندان محکوم شده 
 .اند و همچنان در زندان بسر می برند

های حضور يافته و راسا مطالب و  امنيتی در تحريره های روزنامه –ماموران قضايی 
مهدی کروبی يکی از کانديداهای انتخابات در يک اطالعيه . کردند مقاالت را سانسور می
ها و  کار به جايی رسيده است که حتی از انتشار اطالعيه: " مطبوعات اعالم کرد 

های اينجانب در روزنامه ها و حتی روزنامه اينجانب خودداری می شود و  بيانيه
خرداد با  ٢٣روزنامه اعتماد ملی از روز شنبه ." مطبوعات مورد تهديد قرار می گيرد 

مرداد پس از انتشار مطلبی  ٢٧اين روزنامه  .شد های سفيد سانسور شده منتشر می ستون
 .های جمهوری اسالمی توقيف شد در باره تجاوز در زندان

 اختالل در وسائل ارتباطاتی
يکی ديگر از شگردهای رژيم در برابر اعتراضات گسترده عليه دستبرد تاريخی به آرای 

دو روز پيش از انتخابات شبکه ارتباطاتی . ايرانيان، اختالل در شبکه ارتباطاتی کشور بود
در . سرعت اينترنت بشدت کاهش يافت. دچار اخالل و سپس قطع شد  ارسال پيامک

های همراه را در شهرهای  به شکل منطم شبکه تلفن ١٣٨٨های خرداد، تير و مرداد  ماه
اما  .بزرگ و به ويژه در مناطق مرکزی که معموال محل تظاهرات بود، قطع می کردند

ی اين تدابير در آن روزها مانعی در  راست اين است که در اين باره نبايد اغراق کرد، همه
ها  رسانی در باره روز و ساعت راهپيمايی اطالع. برابر راهپيمايی و اعتراض ايجاد نکرد

روشی که هنوز در . يافت از طريق صف های تظاهرات و دهان به دهان انتقال می
عالوه بر آن، تراکت و اعالميه و . مانده بود ١٣٥٧ها از دوران انقالب  حافظه

از . های خيابانی نقش مهم ارتباطات را در تابستان و پائيز بر عهده داشتند روزنامه
تحرک جنبش را به توئيتر . شد اينترنت بعنوان اصلی ترين وسيله ارتباطاتی سخن گفته می
المللی بود تا داخلی، فقط  منتسب کردند، نقش توئيتر بيشتر در عرصه خبررسانی بين

 .توانستند از توئيتر استفاده کنند نزديک به دو درصد از کاربران ايرانی در داخل می
 وادار کردن به سکوت سايت های اطالع رسانی

ترين شرکت خدمات دهنده اينترنت شرکت مخابرات ايران بود، مقامات  دولت مالک اصلی
. رسانی را مسدود کنند های اطالع مسئول می توانستند هر گاه که بخواهند، سايت

های خدمات دهند اينترنت در ايران وابسته به شرکت مخابرات ايران هستند و اين  شرکت
خرداد مسدود  ٢١از روز پنجشنبه  .شرکت در سال گذشته به مالکيت سپاه پاسداران درآمد

های آينده، موج سوم،  سازی با سايت انتخاب آغاز شد و سپس در روز انتخابات سايت
های کانديداهای  ديگر سايت. نوروز ، تريبون، رسما مورد حمله قرار گرفته و تعطيل شدند

تا امروز و هنوز سياست . خرداد با دشواری قابل دسترسی بودند ٢٣مخالف نيز از صيح 
های مدافع حقوق زنان از جمله  سايت. رسانی ادامه دارد های اطالع مسدودسازی سايت

های اجتماعی فيس  شبکه. اند ها بار فيلتر شده تغيير برای برابری و يا مدرسه فمينيستی ده
بوک، يوتيوب، توييتر و يا جی ميل با دشواری و با کمک فيلتر شکن قابل دسترسی 

ها را با مشکالت بيشتری مواجه  کاهش سرعت اتصال، استفاده از فيلترشکن. هستند
 شود،  در آستانه رويدادهايی تاريخی که به امکانی برای اعتراض مخالفان تبديل می .کند می

آبان، شبکه اينترنت در بسياری از شهرهای  ١٣آذر،  ١٦بهمنٰ  ٢٢همچون تظاهرات 
که همزمان به سايت های  عالوه بر آن. شود ايران همچنان با اختالل روبرو می

که گروه هکرهای سپاه پاسداران هستند، " ارتش سايبری ايران" رسانی از سوی  اطالع
 .در اواسط دی ماه از جمله سايت راديو زمانه مورد حمله قرار گرفت. شد حمله می

 جنگ عليه تصوير
سانسور تصاوير و به بيرون راندن . کارزار سرکوب با بکار بستن دو روش آغاز شد

گفت از  رئيس جمهورسخن می "پيروزی قاطع" رژيمی که . گزارشگران خارجی
هدف  .تظاهرات خودجوش مردمی به لرزه افتاد و اقدام به ممنوع کردن تصاوير آن کرد

ها هدف قرار  پنهان کردن تجمعات از ديدگان بود، عکاسان و تصويرگران تظاهرات
مهدی زابلی، توحيد بيگی،ساتيار امامی، مجيد سعيدی و تعداد ديگری از عکاسان . گرفتند

 .تير بازداشت شدند ٢٣خرداد تا  ١٦در فاصله 



فراخوان دانشجويان سبز دانشگاه آزاد اهواز به برگزاری مراسم 
 :خرداد 22

 استوار ايستاده ايم
 

دانشجويان سبز دانشگاه آزاد اهواز با صدور بيانيه ای، به گزارش دانشجونيوز، 
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

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

 
 

فراخوان دانشجويان سبز دانشگاه های شيراز و علوم پزشکی 
 خرداد ٢٢برای تجمع در روز 

 اخبار روز
دانشجويان دانشگاه های شيراز و علوم پزشکی شيراز با انتشار فراخوانی 

 . خرداد در پرديس ارم دانشگاه شيراز را اعالم کردند ٢٢تجمع خود در روز
خرداد  ٢١به گزارش دانشجونيوز اين دانشجويان همچنين قصد دارند در شب 

اعتراض خود را به ديکتاتوری و استبداد " اهللا اکبر"با شعار  ٣٠.٢٢از ساعت 
دانشجويان شيراز در اطالعيه خود اعالم کردند که در . در ايران نشان دهند

 . خرداد ندای آزادی خواهی و برابری سر خواهند داد ٢٢روز 
 : متن اين اطالعيه به شرح زير است

 
 تو نمی دانی غريو يک عظمت 

 وقتی که در شکنجه ی يک شکست نمی نالد 
 . چه کوهی است

 تو نمی دانی نگاه بی مژه ی محکوم يک اطمينان 
 وقتی که در چشم حاکم يک هراس خيره می شود 

 . چه دريايی است
 تو نمی دانی مردن 

 وقتی که انسان مرگ را شکست داده باشد 
 . چه زندگی ای است

 احمد شاملو 
 

خردادی که يادآور  ٢٢. خرداد قرار گرفته ايم ٢٢در آستانه ی سالروز 
خاطره ی شيرين . خاطرات شيرين و تلخی برای مردمان اين سرزمين است

همبستگی ميليون ها زن و مرد اين سرزمين برای نه گفتن به تحجر، دروغ و 
جنايت، خاطره ی شيرين زنجيره های سبز اميد در خيابان ها برای ساختن 

 . فردايی بهتر
 

اما افسوس که اين اميد شيرين به خاطرات تلخ تقلب در انتخابات و بی توجهی 
به رای مردم برای دخالت در تعيين سرنوشت خويش منجر شد و با به خاک و 

خون کشيده شدن دانشگاه ها، بازداشت گسترده ی فعالين مدنی، سياسی و 
روزنامه نگاران، تجاوز و شکنجه های غيرانسانی شهروندان، فشار برای 

اعترافات ساختگی، ساختن عاشورايی ديگر در عاشورا و ريختن خون 
کيانوش ها، ترانه ها، سهراب ها و نداها و اعدام کمانگرها، رحمانی پورها، 
علم هولی ها، اسالميان ها و بسياری ديگر از فرزندان اين آب و خاک ادامه 

 . يافت
 

اما تاريخ به بلندای خويش گواه است، که عليرغم تالش های مستبدان، هيچ گاه 
و مستبدان . هيچ نيرويی نتوانسته است در مقابل اراده ی يک ملت مقاومت کند

طی کرده اند و آن گردن  -و به اشکال مختلف-تاريخ همواره يک مسير را 
و آنگاه که يک ملت اراده کند که آزاد . نهادن به اراده ی ملت ها بوده است

 . باشد، هيچ نيرويی نخواهد توانست جلوی آن را بگيرد
 

ما دانشجويان دانشگاه های شيراز و علوم پزشکی شيراز ضمن ابراز انزجار 
خود از جنايت های رژيم، همبستگی خود را با جنبش آزادی خواهی مردم 

کشورمان اعالم می کنيم و دوشادوش تمامی زنان و مردان آزاده ی 
خرداد ندای آزادی خواهی و برابری سر داده و بار ديگر  ٢٢سرزمينمان روز 

 . با جنبش سبز مردم ايران برای ساختن فردايی بهتر هم پيمان می شويم
 
 

 : وعده ی ما
 شعار اهللا اکبر  ٣٠.٢٢خرداد، ساعت  ٢١شب 
 ، پرديس ارم دانشگاه شيراز١٨خرداد، ساعت  ٢٢روز 
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 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

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

 
 اخبار روز

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 

اکنون با افتخار اعالم ميکنيم جنبش سبزی که با اميد وارد عرصه شد :" اند
, 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 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 , اينبار نسل جديدی قدم در در راه جديدی گذاشت, بسازيم
با افکاری .. آزاد ميشود, که داشتيم ولی باز اميدوار بوديم ايران ما آباد ميشود

مختلف گرد هم آمديم و به يک هدف واحد رسيديم با حضور خود در انتخابات 
 ... اما, نشان داديم 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 , حالی که تمام نظرسنجی های قبل از انتخابات چيز ديگری ميگفت

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

سکوت ما را با باتوم , ها نفر در کنار هم به خيابانها آمديم تا حقمان را بگيريم
 ... پاسخ دادند و  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
 

 ,به اميد ديدار
 سراسر ايران, خرداد ٢٢وعده ما  



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 

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  

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 

 نهاد ايراني در سالروز  17مراسم مشترك 
 جنبش اعتراضي مردم ايران

 
 

 برگزاری سالگرد جنبش اعتراضی مردم ايران
 !عليه سرکوب و اعدام

 !برای آزادی و انتخابات سالم و آزاد
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 کميته مستقل ضد سرکوب شهروندان ايرانی در پاريس

 
 :برلين

 :فرانکفورت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 خرداد دراستکهلم 22گردهمايی و راهپيمايی در سالگرد 
 

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

 
 !هموطن

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 بعد از ظهر، مکان ميدان سرگل 3يونی ساعت  12شنبه :زمان
 جمعيت پشتيبانی از مبارزات مردم ايران
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 : برمن
 خرداد  ٢٢دعوت به گراميداشت حماسه 

 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 

 
 آمستردام

 رکابزنی و گردهمائی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 

 :نروژ
همايش بزرگ سراسری ايرانيان  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
 

 :  واشنگتن دی سی
 خرداد ٢٢تظاهرات و راهپيمايی به مناسبت 

  
 هموطن 

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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 : گوتنبرگ سوئد
 خرداد  ٢٢فراخوان به راه پيمايی 

 
 ! در همبستگی با مبارزات مردم ايران ساکت ننشينيم

 
 ! مردم آزاديخواه، هم ميهنان گرامی

به مناسبت سالگرد انتخابات و آغاز جنبش آزايخواهانه و دموکراتيک و سبز 
مردم ايران به پا می خيزيم و به جهانيان می گوييم که ملت ايران شايسته ی 

حکومت استبدادی و کودتاگر نيست و برای آزادی، دموکراسی و عدالت 
ما برای محکوم کردن و توقف اعدام ها به خيابان . مبارزه کرده و خواهد کرد

ما برای رساندن صدای آزادی طلبانه ی زندانيان سياسی ايران به . خواهيم آمد
ما در پشتيبانی از تالش و کوشش زنان و .مردم جهان به ميدان خواهيم آمد

 . دانشجويان ايران در رسيدن به حقوق خود گرد می آييم
ما دست در دست يکديگر برای برگزاری انتخاباتی آزاد و دموکراتيک 

 ! با ما همراه شويد. درايران به خيابان خواهيم آمد
ما خواهان همکار ی و همگامی تمامی احزاب، سازمان ها و انجمن هايی که 

 . از مبارزات مسالمت آميز و جنبش سبز ايران پشتيبانی می کنند، هستيم
 

  ١٩تا  ١۶خرداد از ساعت ٢٢يونی برابر با  ١٢شنبه 
 : مسير راهپيمايی و برنامه مراسم

  ١۶.٠٠گردهمايی در يوتاپالتسن ساعت . ١
  ١۶.٣٠حرکت به سوی گوستاو آدولف توری در امتداد ّا ِو نی ساعت . ٢
  ١٧.١۵گردهمايی در گوستاو آدولف . ٣
  ١٩.٠٠سخنرانی نمايندگان احزاب پارلمانی سوئد تا ساعت . ۴
 پايان برنامه . ۵
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هاي تهران، شريف و  بيانيه دانشجويان حامي تغيير دانشگاه

 خرداد  22وصنعت به مناسبت  علم
 

 : بامدادخبر
اند در بيانيه ای  جمعی از دانشجويانی که خود را دانشجويان حامی تغيير ناميده

که برای بامدادخبر ارسال داشته اند، به دفاع از رهبران جنبش سبز پرداخته و 
ای که توسط آنان اعالم گردد تاکيد  بر آمادگی خود برای حضور در هر برنامه

 : متن بيانيه به شرح زير است. کرده اند
يک سال گذشت، يک سال از روزهايی که برای تغيير رويه های نادرست به 

ميدان آمديم گذشت و در اين يک سال نه تنها رويه های نادرست اصالح 
ما اما همچنان . نگشت بلکه بر زشتيها و پليديهای رفتار مستبدين نيز اضافه شد
 . حامی تغييريم، تغييری به سمت زندگی بهتر و فردای روشنتر

ما دانشجويان حامی تغيير دانشگاههای تهران، شريف و علم و صنعت ضمن 
دفاع از خواسته های بحق جنبش سبز، با رهبران اين جنبش عهدی دوباره می 

خرداد و روزهای پس از آن يا با حضور در خيابان يا با  ٢٢بنديم و در 
 . پيوستن به اعتصاب سراسری از آن عزيزان دفاع و حمايت می کنيم

 
  ١٣٨٩خرداد 

 دانشجويان حامی تغيير دانشگاههای تهران، شريف و علم و صنعت
 

 

 روز اقدام جهانی در  حمايت از حقوق بشر در ايران
 
 
 
 
 
 
 
 

 در سالگرد انتخابات مخدوش رياست جمهوری 
 جون در لس آنجلس، 12تظاهرات 

 شهر ديگر از سراسر جهان 65همراه با بيش  از 
 بعد از ظهر  4:00 -7:00جون، مقابل  ساختمان فدرال، ساعت   12شنبه 

 
 :چگونگی

به منظور جلب توجه جهانيان به اوج گيری سرکوبها، اعمال خشونت وموارد بی 
شمار نقض حقوق بشر در ايران، به دنبال انتخابات مخدوش رياست جمهوری در 

سالی که گذشت، بسياری گروههای محلی، دانشجويی، اينترنتی، نهادهای غير 
جون را  با مشارکت  12دولتی و فعالين و شهروندان عالقمند، برآنند تا روز 

شهر ،از برلين تا بحرين، و توکيو تا   65تا کنون قريب . يکديگر برگزار کنند
 .قاهره، به جمع برگزار کنندگان اين رويداد پيوسته اند

های متحرک عظيمی جهت " بيل بورد"جون  12تا  10همچنين در روزهای 
آگاهی رسانی عمومی در بسياری شهرهای مهم جهان  از جمله لس آنجلس، 

لندن، و ژوهانسبورگ در سطح شهرها در گردش خواهند بود و در طول هفته 
بصورت زنده و مستمر " باالترين"و " اتحاد برای ايران"نيز شبکه های اينترنتی 

 . به انعکاس اين تظاهرات اعتراضی از سراسر جهان خواهند پرداخت
 

 :چرايی
حکومت جمهوری اسالمی ايران با زندانی کردن، اعمال شکنجه و تجاوز، و 

کشتار مردم خود ، همچنان مکررًا مرتکب نقض  حقوق بشر در ايران می 
ماه گذشته جهان شاهد اعدام غير منتظره پنج فعال حقوق بشر و زندانی .شود

سياسی بود  که  از آن ميان چهار تن از هم ميهنان کرد بودند و همگی محروم از 
نيز بسياری افراد ديگر که تنها خواهان محترم شمرده . حق محاکماتی عادالنه 

و اينک با نزديک . شدن آراء خود بودند  به زندان افتاده يا به مرگ محکوم شدند
شدن سالگرد انتخابات مخدوش رياست جمهوری بيم آن می رود که حکومت 

 . ايران جهت ارعاب ملت، دست به اعدامهای گسترده تری نيز بزند
 :    خواستهای مشترک برگزار کنندگان اين تظاهرات اعتراضی عبارتند از

 عقيدتی-لغو احکام اعدام کليه زندانيان سياسی  -
  آزادی بدون قيد و شرط  تمامی زندانيان سياسی و دگر انديش -
رعايت مفاد اعالميه حقوق بشر سازمان ملل متحد، و احترام به آزادی های  -

 دمکراتيک ملت ايران
 

 :برگزار کنندگان
جون در لس آنجلس با ائتالف گروههای زير صورت  12برگزاری تظاهرات 

 :پذيرفته است
گزارشگران " ،"ديده بان حقوق بشر"، "عفو بين الملل"، "اتحاد برای ايران"

 ، "موسسه زنان نوبل"، "بدون مرز
اتحاديه دفاع از حقوق بشر در "، "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر"

پزشکان برای "، "کمپين بين المللی قلم، مدافعين حقوق بشر در ايران"، "ايران
کميته بين المللی "، "سازمان مطالعاتی حقوق بشر در قاهره"، "حقوق بشر

انجمن مدافع دمکراسی "، "جامعه دفاع از حقوق بشر،جنوب کاليفرنيا" ،"بهائيان
" ،  "حاميان مادران عزادار ايران در لس آنجلس"، " در ايران ،لس آنجلس

 ""جمعی از فعاالن کمپين يک ميليون امضا در کاليفرنيا
 

  جون 12کميته برنامه ريزی اتحاد برای 
 :تلفن های تماس

 7745 701 -310آتوسا

 3936 485 -310عليرضا
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صبح صحن مراسم بروی مردم باز شود از حدود  ٨قبلی می بايست از ساعت 
متاسفانه آقای ! صبح گروه هايی به صحن وارد می شوند و مستقر می گردند ۶

جوادی که بيست سال بعنوان رکن اصلی هماهنگی و ارتباط مجريان و مداحان 
صبح تا حدود  ٩مراسم بوده و حضور فعال در جايگاه داشتند از ساعت 

پشت داربست ها منتظر ورود بودند و در نهايت با پيگيری اينجانب  ١٠.٣٠
آقای جوادی و قاری قرآن و مداح تعيين شده از سوی ستاد برگزاری مراسم که 

از افراد شناخته شده و فارغ از گرايش های حساسيت برانگيز بودند حدود 
اجازه ورود يافتند و البته مجری ستاد اجازه ورود نيافت و اين  ١٠:٣٠ساعت 

در حاليست که قاری و مجری و مداحان تعيين شده از طرف ستاد نماز جمعه 
از قبل در جايگاه حضور داشتند فقط يکی از مداحان آنان به اشتباه از مسيری 

 . ديگر به محل پارکينگ زائران استانی راه يافته بود
 

همه ما منتظر بوديم که . صبح آغاز شد ١٠.٣٠برنامه مراسم با کمی تاخير از 
حضور داشته باشند نهايتا ايشان حدود  ١١آقای رئيس جمهور قبل از ساعت 

دقيقه به محل مراسم رسيدند و به جايگاه سخنرانی رفتند با  ١١.٢٠ساعت 
دقيقه از زمان مقرر تاخير بوجود آمد به دوستان نماز جمعه گفتم  ٢٠اينکه 

برای اينکه مشکلی در برنامه پيش نيايد ما برنامه عزاداری بين دو سخنرانی 
حتی بيش از نيم ساعت که در برنامه (را حذف می کنيم و آقای رئيس جمهور 

سخنرانی را ادامه دهند ، بعد از  ١٢می توانند تا ساعت ) پيش بينی شده بود
دقيقه قبل از  ۵سخنرانی ايشان شروع شد حقير . ايشان سخنرانی جنابعالی بود

در پشت پرده تريبون به جناب آقای شيرمردی رئيس ستاد نماز  ١٢ساعت 
جمعه تهران و به مجری مراسم عرض کردم که يادداشت بدهيد سخنرانی تا 

يادداشت از طريق . دقيقه ديگر زمان داريد ۵می باشد و شما  ١٢ساعت 
 ١٢مجری به ايشان داده شد ولی سخنرانی ادامه يافت تا دو سه دقيقه بعد از 

مجددا از مجری درخواست کردم بنويسد که وقت شما گذشته است باز 
هنگام (سخنرانی ادامه يافت اينجانب محترمانه و در زمانيکه فرصتی پيش آمد 

به ايشان عرض کردم وقت شما تمام است اعتنا نفرمودند پشت ) تکبير مردم
پرده نگاهم به نوشته جناب آقای نجار افتاد که ايشان علی رغم عمل جراحی 

سينوس ها و شرايط خاص بعد از عمل در جايگاه حضور داشتند که مرقوم می 
ادامه  ١٢.٣٠جناب آقای رييس جمهور سخنرانی خود را تا ساعت "نمودند 
با اين توصيف يقين کردم که بناست نگذارند جنابعالی سخنرانی کنيد "!! بدهيد

همزمان که مجری يادداشت جناب آقای نجار را از سمت راست روی تريبون 
نهاد اينجانب از سمت چپ نامه را برداشتم و برگشتم به جناب آقای نجار 
اعتراض کردم که شما چه هدفی از اين کار داريد آيا اين احترام به امام و 

آيا اين کار به وحدت جامعه کمک می کند؟ برگشتم کنار . دودمان امام است
تريبون به آقای رئيس جمهور دو سه نوبت عرض کردم وقت شما تمام است که 

و . ايشان با اخالق خاص خود جلوی انظار عمومی و رسانه ها تندی نمودند
اظهار داشتند برو شما چکاره ايد و به سخنان خود ادامه دادند حجم يادداشت 

 . ادامه می دهند ١٢.٣٠باقی مانده سخنرانی ايشان حاکی از آن بود که تا حدود 
 

اينجانب از جهت اطالع وضعيت پيش آمده به جنابعالی به اطاق مجاور آمدم 
دريافتم که مقام معظم رهبری و روسای قوا و چند تن از شخصيت های 

روحانی و سياسی کشور حضور دارند پس از عرض ادب و ارادت خدمت 
مقام معظم رهبری، به آقای وحيد عرض کردم برخالف انتظار و برنامه های 

اعالم شده بناست که اقای رئيس جمهور تا زمان نماز به سخنان خود ادامه 
دهند، اظهار داشتند که با تذکر من قضيه حل نمی شود، به ناچار خدمت مقام 
معظم رهبری و در حضور ميهمانان عرض کردم که ظاهرا بنابر اينست که 
: نگذارند آقای حاج سيد حسن آقا سخنرانی کنند که ايشان با قاطعيت فرمودند

تا آنجا که من می دانم پس از اين ". برای چه؟ حتما بايد ايشان سخنرانی کنند"
مطلب نيز جنابعالی درخواست نموديد که با توجه به ضيق وقت سخنرانی 
نکنيد که معظم له بر سخنرانی شما تاکيد و به جناب آقای وحيد نيز در اين 

خالصه بعد از اين ماجراها جناب آقای رئيس . رابطه سفارشی داشته اند
به سخنرانی ادامه داده و با کمال تأسف در  ١٢.١۵جمهور تا حدود ساعت 

که اعالن آن شأن و وظيفه مجری برنامه (پايان سخنرانی خويش اين مطلب را 
اينک توجه شما را به سخنان رهبری جلب می : اعالم می نمايند که) است 
جای تعجب اينکه پس از سخنرانی نيز اينجانب را مورد خطاب و عتاب ! کنم

قرار داده که شما چکاره ايد و به چه حقی به من يادداشت می دهيد من رئيس 
 ٢۵و جناب آقای نجار نيز با تکيه بر اينکه ايشان . جمهور اين ملت هستم

ميليون رای دارند کسی حق محدود کردن سخنرانی وی را ندارد مطالبی را 
 .بيان کردند

 

 خرداد  14جزئيات ديگري از پشت پرده ي مراسم 
 
 
 
 
 

 : اخبار روز
حجت االسالم محمدعلی انصاری مسئول برگزاری مراسم سالروز درگذشت آيت 

خرداد، در نامه ای به حسن خمينی، جزئيات تازه ای از مسايل  ١۴اهللا خمينی در 
به نوشته ی وی دفتر رهبری اعالم . پشت پرده ی اين مراسم را فاش کرده است

که در اين نامه نامی از آن ها برده نشده  -کرده بود برخی از شخصيت های نظام 
مجيد انصاری در اين نامه همچنين از . حق حضور در اين مراسم را ندارند -

تالش های احمدی نژاد برای جلوگيری از سخنرانی حسن خمينی پرده برداشته 
 . که سر انجام نيز با اغتشاش اوباش طرفدار احمدی نژاد نيمه تمام مانده است

 
 : سحام نيوز درباره ی اين نامه چنين نوشته است

اهللا  خرداد اعالم کرد که دفتر آيت ١۴محمدعلی انصاری مسئول برگزاری مراسم 
خرداد بود و محمود  ١۴ها در مراسم  ای مخالف حضور برخی شخصيت خامنه
 . نژاد تالش کرد تا حسن خمينی نتواند در اين مراسم سخنرانی کند احمدی

ای خطاب به حسن خمينی، با تشريح مسائل  شنبه در نامه  آقای انصاری امروز سه
خرداد، نوشته که در يکی از جلسات ستاد برگزاری،  ١۴قبل و بعد از مراسم 

که ايشان {افراد خاصی «آقای وحيد از مسئوالن دفتر رهبری از وی خواسته که 
  ».نبايد تحت هيچ شرايط در مراسم حضور يابند} نام بردند

به نوشته آقای انصاری، اين عضو دفتر رهبری، همچنين از افراد ديگری نام 
 . شدند خرداد دعوت می ١۴وچه نبايد به مراسم  برده که به هيچ

محمدعلی انصاری نوشته که استدالل آقای وحيد اين بود که حضور اين افراد در 
 . شود می »نظمی و اخالل بی«نيست و موجب  »منطقی«ميان مردم 

وی نوشته که آقای وحيد همچنين گفته بود که حسن خمينی بايد در اين مراسم 
  ».ما بر اوضاع مسلط هستيم«سخنرانی کند و 

خرداد اشاره کرده و  ١۴آقای انصاری در بخش ديگری از نامه خود به وقايع 
ها، بيش از وقت مقرر  ريزی نژاد برخالف برنامه نوشته است که محمود احمدی

 . سخنرانی کرد تا مانع از سخنرانی حسن خمينی شود
های  نژاد در واکنش به تذکرات وی، در برابر دوربين انصاری نوشته که احمدی

ايد و به چه حقی به من  شما چکاره«: و مردم حاضر در مراسم به او گفته است
  ».دهيد، من رئيس جمهور اين ملت هستم يادداشت می

وی همچنين از مصطفی محمدنجار نماينده دولت در ستاد برگزاری مراسم به 
نژاد خواسته بود بيش از وقت مقرر سخنرانی کند، نام  عنوان کسی که از احمدی

 . برده است
اهللا  نژاد و محمدنجار به آيت انصاری نوشته که در اعتراض به اين اقدام احمدی

ای  ای که در اتاق انتظار سخنرانی نشسته بود شکايت برده که آقای خامنه خامنه
 . در پاسخ گفته که حسن خمينی بايد در اين مراسم سخنرانی کند

نژاد  ای، محمود احمدی طور که انصاری نوشته است، بعد از اين گفته خامنه آن
که اعالن آن شأن و (با کمال تأسف در پايان سخنرانی خويش اين مطلب را «

اينک توجه شما را به سخنان : نمايند که اعالم می) وظيفه مجری برنامه است
  »!کنم رهبری جلب می

ای جديد و خارج از  آقای انصاری در بخش ديگری از اين نامه به تشکيل کميته
خرداد اشاره کرده است، اما ننوشته  ١۴مجموعه ستاد مرکزی برگزاری مراسم 

 . که اين ستاد را چه نهاد و سازمانی تشکيل داده است
هايی به صحن  خرداد گروه ١۴وی همچنين نوشته که از ساعت شش صبح روز 

 . اصلی سخنرانی وارد شده و مستقر شده بودند
گری اين افراد در جريان سخنرانی حسن خمين،  آقای انصاری با انتقاد از اخالل

گيرد، چرا از  اگر مسئوليت اين گروه اندک را کسی به عهده نمی«پرسيده که 
  ».شود شناسايی آنان واهمه می

 
 ! تاکتيک های احمدی نژادی

در بخشی از اين . مشروح نامه ی فوق در سايت پارلمان نيوز منتشر شده است
نامه به طور مفصل به حضور سازماندهی شده ی طرفداران احمدی نژاد در 

 : حرم، و اقدامات او برای جلوگيری از سخنرانی حسن خمينی پرداخته شده است
 

 قضيه اصلی از اينجا آغاز شد که صبح روز چهارده خرداد که طبق توافق 
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 مصاحبه ها، مقاالت

من اين بود که اين خبر را بايد به حساب الف زنی های هميشگی جناح حاکم                            
لذا وقعی به اين امر ننهاده و همچون ساير هموطنان به اميد فردايی شايد                  .  گذارد

 .اندکی بهتر به بستر رفتيم
سرهای فروافتاده،  .  خرداد را بايد روز سرخوردگی آشکار مردم دانست         23روز  

سگرمه های درهم و عدم تمايل به هر نوع مکالمه را می شد به وضوح حس                           
مکالمات و گفتگوها   .  شوک ناشی از اعالم نتيجه شايد حدود ظهر هضم شد           .  کرد

تا ظهر اعالم موضع       .  در همه محيط های کاری به موضوع نتايج محدود شد                 
فقط بحث بود   .  رسمی نيز از سوی نامزدهای به ظاهر بازنده صورت نگرفته بود          

نظام جمهوری اسالمی و باالخص دولت نهم در           .  و نا اميدی و خشم فروخورده       
موارد متعدد به شعور مردم توهين کرده بود ولی نتايج اعالم شده تير خالصی به                

گويی يک نفر داشت با صدای بلند به آن همه               .  احساسات ملت محسوب می شد      
سال پيش رو با اين نحوه          4از سويی تصورتحمل     .  اميدها و کوششها می خنديد      

 .مديريت کشور اصوًال خارج از توان بود
حوالی ظهر بود که شايع شد مردم در گوشه هايی جمع شده و به سمت ونک                            

تصور اقدام عليه جمهوری اسالمی آنقدر دور از تصور بود که            .  حرکت کرده اند  
در نهايت،  .  هيچکس باور نکرد ولی تلفن های متعدد موضوع را تأييد می نمود                

همه باور کرديم که می توان با جمهوری اسالمی مخالفت                .  جمعيت مشاهده شد   
اولين بار بود که نسل جوان به اين باور رسيدند که می توان با اين سيستم                      .  کرد

آشکارا تعارض نشان داد و عالوه بر اين دريافتيم هموطنانی داريم که در زمينه                  
مخالفت با سيستم حاکم با ما همسو و همراستا بوده و تا جايی ثابت قدم هستند که                     

خشم .  حاضر به پرداخت هزينه های برخورد با رژيمی فاقد هر خط قرمز هستند              
و سرخوردگی ناشی از توهين آشکار حاکميت به مردم اميدوار، باعث شد تا                         

حجم جمعيت حقيقتًا غير قابل باور   . ميليونها نفر در روزهای آتی به خيابانها بيايند
بدون اغراق در تظاهرات ان روزها ابتدا و انتهای جمعيت قابل رويت و                      .  بود

بانوانی جوان و مدرن    .  ترکيب جمعيت اما باور ناپذيرتر می نمود       .  تشخيص نبود 
دوش به دوش آخوندهايی با ريش بلند حرکت می کردند و در ضمن حرکت با هم                 

خانواده هايی آشکارا مذهبی برای ادای تکليف شرعی بچه . بحث و مذاکره داشتند
به راستی تجسم هماهنگی همه گروههای          .  ها را نيز بر دوش حمل می کردند             

مشاهده   88خرداد    22اجتماعی را می شد در جمعيت ميليونی روزهای پس از               
آنان که به   .  عالوه بر همه گروههای اجتماعی همه گروههای سنی هم بودند          .  کرد

هر دليل در خيابان نبودند از پنجره ها و بامها با شعار و حرکت دست با جمعيت                   
 .لذت تظاهرات آن روزها هرگز فراموش نخواهد شد. همراهی می کردند

برای حکومت مواجه شدن با اين واقعيت سنگين بود چرا که جمعيت نيز به طرز                
اما هنوز اندک اطمينانی به حکومت بين مردم             .  روز افزونی افزايش می يافت       

حتی آن روز دوشنبه که گلوله های بسيجی ها از پشت بام سينه اولين                     .باقی بود 
شهدای جنبش را شکافت هنوز بسياری باور نمی کردند که نظام اسالمی با تير                    

اکثريت مردم حرکت دهشتناک . مستقيم به مواجهه با تظاهرات سکوت مردم برود
اين .  آن روز را به حساب تمرد از فرمان و يک تصميم شخصی ارزيابی نمودند                

پيش بينی   .  تصور خيلی زود با خطبه های نماز جمعه خامنه ای رنگ باخت                       
برخورد قهر آميز با مردم پس از صحبت های تهديد آميز آن روز کار دشواری                   

. فردای آن جمعه حکومت با شمايلی تمام ديکتاتور و نظامی به ميدان آمد                   .  نبود
شنبه سياه روزی بود    .  خرداد نقطه عطفی در تاريخ جنبش سبز بود  30روز شنبه 

سکوت تظاهرات مردم با آوای      .  که بخش عمده نقاب جمهوری اسالمی فرو افتاد         
در عمل روند شرکت در تظاهرات برای جنبش سبز          .  مکرر گلوله ها شکسته شد    

حکومت حاضر بود با پرداخت هر هزينه مردم را به خانه ها                    .  پايان يافته بود   
رسمًا کليد  "  النصر بالرعب "  پروژه پياده سازی تئوری رهبر نظام يعنی        .  بفرستد

بسياری مرعوب شده و به خانه ها برگشتند و همراهی با جنبش را                  .  خورده بود 
 .صرفًا محدود به مباحثات و انتقادات مکرر و پی گيری اخبار تظاهرات نمودند

تغيير رويکرد حکومت و ارعاب ناشی از آن در بين مردم، تظاهرات منسجم چند 
ميليونی روزهای نخست را مبدل به گردهمايی های پراکنده در روزهای با 

اما انگيزه درونی مردم برای تغيير حکومت بی ترديد افزايش . مناسبت اتی نمود
خرداد به بعد نيز گردهمايی های زيادی انجام شد، از جمله،  30از روز . يافت

و نقطه اوج ... سخنرانی روز جمعه به سخنرانی هاشمی رفسنجانی، روز قدس،
مسير طی شده توسط حکومت در اين مدت . خشونت حکومت در روز عاشورا

را بايد در تالش همه جانبه برای خفه نمودن هر نوع حرکت در نطفه، حذف هر 
عنصر خطرناک بدون مالحظه و برخورد با افراد دارای پتانسيل برای هرنوع 

 30جمهوری اسالمی از روز جنايت . ايجاد مخاطره و ارائه تئوری خالصه نمود
خرداد تا روز عاشورا که مردم را با ماشين های نيروی انتظامی زير گرفت 

ثابت کرد که ديگر به دنبال حفاظت از نقاب مهرورزی و مردمی بودن نيست 
ادامه . بلکه فقط هدف حفظ بقا به هر قيمت و با هر هزينه را پی گيری می کند

 حيات هدفی بود که هر وسيله ای از جمله تغيير ماهيت به يک ديکتاتوری آشکار 

 افسانه جاودانگي جمهوري اسالمي ديگر باورپذير نيست
  يک جوان از تهران ی نامه

 
 

بررسی آنچه در يک سال گذشته بر ما رفت از چند منظر متفاوت مقدور به نظر                  
از اين ميان می توانيم وقايع را در بستر تقويمی دارای شرح به بحث                      .می رسد 

بگذاريم يا اينکه ضمن اشاره ای مختصر به هر رويداد دارای اثر، تحوالت مثبت 
به عقيده نگارنده خواننده ای     .  يا منفی ناشی از آن را تحليل نموده و ارزيابی کنيم           

که اين نوشته را پيش روی خود دارد به حد کافی از رويدادهای يک سال پر                            
نشيب و فراز گذشته آگاهی داشته و بديهی است که با اين وصف تمايل بيشتری به 

چرا که در اين راهبرد ضمن اگاهی از حوادث،                  .  رويکرد دوم خواهد داشت      
تبعات آن را نيز حالجی نموده، آثاری که اين وقايع در سرنوشت ما به ارمغان                      

از اين رهگذار، نقاط ضعف و قوت جنبش نوپا را               .  اورده اند تشريح می گردد      
پس می توان   .  بهتر شناسايی می کنيم و اصالحات الزم را به عمل خواهيم آورد              

تا   88گفت اين مقاله ضمن اشاره به حوادث و وقايع کليدی کشور از خرداد ماه                    
کنون تحوالت ناشی از آن را نيز که اغلب آثاری بلند مدت را بر پيشانی تاريخ                      

 .سياسی ما حک نموده اند به بحث می گذارد
بر خالف تحريم ها و        .  آغاز شد    1388همه چيز از روزهای گرم خرداد ماه              

تعارض های آشکار با برخی مواضع اصالح طلبان و نااميدی حاصل از دوم                       
خرداد، عطش نياز به تغيير چنان احساس می شد که جمعيتی کثير را حتی آنان                     

از سوی  .  که با اصل سيستم اختالفات فاحش  داشتند را نيز به حرکت واداشت                    
ديگر در اردوی حکومت، نيز نياز به برگزاری نمايش انتخاباتی در صحنه بين                  
المللی باعث شد تا رژيم سعی وافری بر گرم کردن تنور انتخابات خود معطوف                 

برآيند اين دو نيرو چنان بزرگ شد که توانست بر خالف انتظار حاکميت،                .  دارد
در واقع اين سيستم حاکم بود که رکود و         .  کنترل بازی را از دست آنان خارج کند       

 .نااميدی را از صحنه انتخابات کشور زدود و مردم را به صحنه آورد
گردهمايی های شبانه طرفداران نامزدها، رقص و پايکوبی های دسته جمعی                      
جوانان در خيابان ها و لذت حرکت همسو و جمعی آنان که پشتوانه اميد نيز آن                      

سال گذشته، نمايش قدرت        4را همراهی می کرد به همراه يادآوری طعم تلخ                  
جنبشی موجود و اثبات همفکری گروهی بود که تا آن روزها شايد از کثرت تعداد 

به عبارتی فضای انتخاباتی    .  همفکران خود و درد مشترک موجود بی خبر بودند          
موجود توانست به مردم ثابت کند که دغدغه های موجود دلمشغولی گروه کثيری               

ما همه  "  اغراق نيست اگر بگوييم، آن روزها شعار         .  از هموطنان انها نيز هست    
حکومت نيز به دليل پيش گفته يا سرگرمی          .  در عمل مصداق يافت    "  با هم هستيم  

به طراحی و مهندسی حوادثی که خود از آن خبر داشت اقدامی برای توقف اين                    
را می توان موعد آشنايی            88روزهای پايانی خرداد       .  حرکتها به عمل نياورد      

. اعضای آتی جنبشی که بعدًا سبز ناميده شد و تشکيل هسته های اوليه آن دانست                  
ترديدی نيست که زمينه اصلی گردهمايی های پس از انتخابات فرمايشی در همين 

از سويی لذت با هم بودن جوانان در           .  روزهای قبل از روز واقعه فراهم گرديد         
خيابان که در مواقع عادی از آن محروم بودند فضای کشور بدون جمهوری                           

 . اسالمی را تا حدودی متصور و عينی کرد
مناظره های انجام شده در روزهای قبل از انتخابات را نيز بايد از وقايع دارای                     

اين اقدام بی سابقه موجب شد تا حرارت موجود در                   .  منشاء اثر ارزيابی کرد      
فضای جامعه تندتر شده و عالوه بر اين مشاهده آشکار تفاوت رفتار صدا و                             
سيمای ضرغامی با نامزدها، گزينه مورد نظر حکومت و نتيجه مطلوب نظام را               

استقبال از مناظره ها به حدی بود که تنها در ساعات                .آشکارا به مردم نشان داد      
مناظره ترافيک مداوم تهران اندکی کاهش می يافت و هموطنان برای رسيدن به                
منزل و تماشای تقابل ها و افشاگری هايی که بعضًا قابل انتظار هم نبود به سمت                  

 .منزل شتاب می نمودند
صف های طوالنی در مراکز اخذ رأی از          .  خرداد فرا رسيد    22سرانجام بزنگاه   

. خانواده ها اغلب همه با هم آمده بودند              .  قبل نمايش دهنده نتيجه انتخابات بود          
بسياری از افرادی که ساعتها در صف های طوالنی منتظر بودند را افرادی                         
تشکيل می دادند که شايد تا به حال به هيچ يک از انتخابات جمهوری اسالمی                         
روی خوشی نشان نداده و فقط با انگيزه نجات از وضع موجود و در پی ساعتها                    

 . مجادله با خود و جوانان به ميدان آمده بودند
سال گذشته، مهلت به معنی واقعی تمديد  30بر خالف رويه جمهوری اسالمی در 

شايد بازيگران نمايش نمی خواستند مدعيان بيشتری را در فردای روز . نگرديد
نيمه شب به وب سايت  1اينجانب شخصًا در ساعت . اعالم نتيجه در صحنه ببينند

فارس نيوز مراجعه نمودم و نتيجه را به عينيت و باذکر ارقامی که در بامداد  به 
 در آن ساعت گمان . عنوان نتايج رسمی اعالم شد در صفحه اول مشاهده کردم
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سال گذشته ايجاد  31شايد بتوان تنها عملکرد مثبت جمهوری اسالمی را در  •
بدون . شک و ترديد نسبت به خرافات مذهبی و ابزار دکان داران دين دانست

شک بايد گفت هيچ عامل ديگری نمی توانست اين چنين پايه های محکم مذهب را 
اغلب افراد جامعه حتی اقشار با سطح سواد پايين نيز اغلب کتابهای . سست کند

ضد مذهب موجود  را که به راحتی در دستفروشی های  خيابان انقالب قابل تهيه 
اين درجه از شک و ترديد نسبت به مذهب تا قبل از . هستند، مطالعه نموده اند

 .به هيچ وجه در جامعه مشاهده نمی شده و بی سابقه است 88خرداد 
به عبارتی هم اکنون . هرم قدرت در نظام اسالمی در ذهن مردم عوض شده است

هاشمی رفسنجانی ديگر مرد قدرتمند پشت صحنه انگاشته نمی گردد و حتی در 
.ماههای اخير برخی افراد خامنه ای را نيز آلت دست سپاه پاسداران می دانند  

به عقيده من در عين اينکه تحوالت حادثه مثبت ارزيابی می شوند ولی برخی از 
شرايط ايجاد شده را نيز بايد کند کننده  و جزو موانع حرکت جامعه به سمت 

 :دموکراسی دانست
بی ترديد ضربه محکمی بر پيکر جنبش فرود آورد که بعدًا  88بهمن  22 •

نيز جبران نشده و هيچ حرکت مفيدی نيز پس از آن در سطح جامعه مشاهده 
لذا بايد اعتراف کرد که جنبش پس از آن روز دچار رکود، . نگرديده است

 .نااميدی و از هم گسيختگی شده است
حکومت موفق شده است جريان اطالعات را در کشور دچار اختالل جدی  •

سرعت بيش از حد کند اينترنت، عدم وجود روزنامه های مستقل و . نمايد
پارازيت شديد در سراسر کشور بسياری را از اطالعات صحيح محروم نموده 

 .به اين طريق تماس های جنبش نيز منقطع و دچار چالش گرديده است. است
بدترين تحول ايجاد شده را بايد باال رفتن ظرفيت تحمل جامعه در برابر  •

اين وقايع و اخبار آن . خشونت، اعدام های متعدد و قساوت حکومت دانست
. موجب تکان در جامعه نشده و به صورت امری روزمره و عادی در امده است

اين امر را می توان در عکس العمل منفعل مردم در استانهای غير کرد زبان 
 .نسبت به اعدام های اخير هموطنان بی گناه کرد به عينيت مشاهده نمود

و تا مدتها پس از آن در کوتاه مدت محتمل به  88اميد به تغييرات که در خرداد 
نظر می رسيد، در حال حاضر به آرزويی بلند مدت در افکار عمومی مبدل گشته 

اگرچه افسانه جاودانگی جمهوری اسالمی ديگر باورپذير نيست ولی زمان . است
 .به زير افتادن آن معلوم نيست

در مجموع می توان تحوالت يک سال گذشته را            .  نظامی را نيز توجيه می کرد       
که به گمان نگارنده، خواننده اين متن از سير آن آگاه است سرمنشاء تحوالتی با                    

 :برآيند مثبت ارزيابی نمود که به شرح موارد زير جمع بندی می گردد
بی ترديد در يک سال گذشته پروژه مشروعيت زدايی از نظام جمهوری                     •

تالش واضح حکومت برای ارعاب و اثبات ماهيت          .  اسالمی تکميل گرديده است    
ديکتاتوری بی رحم، قتل های فجيع انجام شده در مناسبتهای مختلف که دنيا از                      
طريق رسانه ها شاهد آن بود، داستان تلخ کهريزک و تجاوزها، دروغگويی                          
آشکار حکومت و در تناقض با واقعيات موجود، فساد به عينيت فاحش                                       
دستگاههای دولتی، انحصار بی رقيب نزديکان حاکميت در عرصه اقتصادی                     
کشور و گسترش بی سابقه فقر و بی کاری نارضايتی ها را بيش از حد افزايش                     

از سويی بقای پايگاه دينی حکومت به دليل سواستفاده نظام از دين به                 .  داده است 
عنوان ابزار سودجويی و توجيه هر عمل غير اخالقی ، بسياری افراد مذهبی را                 

به نوعی می توان گفت نظام           .  نيز تمام قد در برابر حکومت قرار داده است                 
جمهوری اسالمی در حال حاضر دارای هيچ يک از انواع مشروعيت، حتی                        

 .سنتی و مذهبی نيز نيست
می توان گفت جامعه ايران پس از حوادث اخير به تکان آمده و بيش از                           •

پيش سياسی شد و برخالف چند سال قهر با عرصه سياسی به انديشه در احوال                     
تمامی جلسات و گردهمايی افراد در محيط های کاری، خانوادگی             .  خود پرداخت 

اين . و حتی به ادارات دولتی به بستری برای نقد عملکرد حکومت مبدل شده است
موضوع تحت تأثير خشم و سرخوردگی مردم از وضع موجود، تشديد شده و                        
موجب می گردد تا موضوع بحث های کاری و تجاری نيز به سياست و واگويی                  

 .خشم فروخورده مبدل گردد
بر خالف هدف تمام عيار حکومت برای ايجاد ارعاب و ترس در مردم، به  •

نظر می رسد تحت تأثير دليل متعدد اين امر نه تنها محقق نشده است بلکه بر 
عکس عنصر ترس از حکومت تا حد زيادی کمرنگ شده و انتقاداتی که تا همين 

يک سال گذشته در محافل صميمی نيز با احتياط نقل می شد هم اکنون در 
 .مکانهای عمومی و بدون رعايت و بسيار شديد تر از قبل نيز طرح می گردد

پيکان انتقادات اخيرًا مستقيمًا به . احمدی نژاد به فراموشی سپرده شده است •
توهين، تمسخر و انتقاد نسبت به خمينی و به . سمت رهبری نظام نشانه رفته است

ويژه خامنه ای در جامعه ديگر يک تابو نيست بلکه امری عادی و رايج وحتی 
 .قابل طرح در ادارات و ارگانهای دولتی است

به عبارتی . حکومت در هر زمينه يک دروغگوی مطلق تصور می شود •
هر اطالع رسانی، خبر و اعالميه ای که منشأ آن جمهوری اسالمی باشد قابل 

حتی در مواردی که اهداف سياسی از طرف حاکميت دنبال نمی . باور نيست
شود، به طور مثال، مسأله آلودگی هوای تهران، امر به ديده توطئه نگريسته شده 

هر . و افراد تفسيرهای سياسی مختلفی را در اين خصوص مطرح می گردد
حرکت از ناحيه حکومت تعبير به توطئه عليه ملت و در راستای منافع آخوندها و 

 .اخيرًا شخص خامنه ای تفسير می گردد
کيفيت زندگی قاطبه مردم به . مشکالت اقتصادی خيلی مشهود شده است •

بی کاری، عدم پرداخت حقوق . نحو محسوس و بی سابقه ای پايين آمده است
افراد شاغل توسط بخش خصوصی، واگذاری بی استثناء کليه فعاليتهای سودآور 

به اعوان و انصار حکومت و اقشاری محدود و افزايش بيش از حد فاصله فقير با 
غنی، موجب نارضايتی اقشار فرودستی نيز شده است که قبًال به دليل پايگاه 
 .مذهبی حاکميت در اين طبقه، جزو طرفداران سنتی نظام محسوب می شدند

هر . در کل فضای جامعه را می توان به آتشی زير خاکستر تشبيه نمود •
گردهمايی حتی بدون برنامه ريزی و اتفاقی می تواند به فضايی برای شعار و 

نظام اسالمی در حال حاضر شبيه به سدی خاکی است که . راهپيمايی مبدل شود
ايجاد يک منفذ کوچک نيز در آن مرگ آور بوده و در کوتاه مدت بنيان آن را 

به نظر می رسد حاکميت خود بيش از هر کس از اين . ريشه کن خواهد کرد
تالش مضاعف و همه جانبه حکومت حتی برای ممانعت . واقعيت آگاه شده است

 .از شورش در جريان يک مسابقه فوتبال مويد اين واقعيت است
ساله و نارضايتی مردم کار را به جايی رسانده  31وضع سوءمديريت اين  •

بنا بر . که هر دو طرف می دانند امکان ادامه اين روند در بلند مدت محتمل نيست
اين پيش بينی می شود حکومت برای کنترل جامعه و بقای بيشتر خود فضای 

ادامه حيات اين حکومت در . کشور را به سوی يک ديکتاتوری عريان هدايت کند
شرايط ايجاد شده فقط با سرکوب بی رحمانه، خفقان، و کور نمودن هر روزنه 

بهانه هايی مثل حجاب بانوان و . اطالع رسانی برای مدتی ممکن خواهد بود
 .موارد مشابه را می توان پرده اول اين نمايش ارزيابی کرد
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سال است انجام می شود و در بسياری موارد تبديل به فرصتی شده است تا ضمن 
خودارضائی کرده و بيماری جنسی خود را تسکين بدهند، گفت و   آن مردانی

اين تابو بايد از برکت تابو شکنی های يک سال اخير شکسته بشود و همه . نوشت
تحمل کرده اند مکلف به   ی زنانی که شرم و نفرت را در اين چنين بازجوئی ها

شکستن سکوت بوده و می توانند آن شرم را که از آن رنج کشيده اند به نظمی 
تحميل کنند که به بهانه ی ايجاد مدينه ی فاضله بيماران جنسی را به جان زنان 

 .انداخته و خود ترويج دهنده ی تجاوز به شرافت زنان شده است
وکالی مدافع مانند سنگ صبور از آنچه بر زنان در بازجوئيها گذشته و می گذرد 

نه از ترس که . آنها نيز سکوت را بر افشاگری ترجيح داده اند. حکايتها شنيده اند
زنانی که به . از ننگ بازگوئی رفتاری که انسان دوست ندارد آن را باور کند

جرم کرده يا ناکرده ای توسط بازجويان بيمار بازجوئی می شوند، عموما می 
گويند از آنها خواسته شده تا شرح يک هماعوشی راست يا دروغ را که به ضرب 

چرائی اين اصرار دل را  .شکنجه به آن اقرار کرده اند بارها و بارها تکرار کنند
زنان قربانی اين شيوه از بازجوئی از حالی به حالی شدن . به درد می آورد

خود را خالی می کند، ) راست يا دروغ ( بازجو که با شنيدن شرح روابط 
تصاويری که وقثی به شرح آن . تصاوير زشت و باورنکردنی در خاطره دارند

به بيزاری می   می پردازند، خود دگرگون شده و شنونده را از انسان بودنش
 .کشاند

بازجوئی در شب از زنان که از پيش برنامه ريزی می شود و چند بازجوی  
مشخص و فاسد در هر واحد، آن را ترتيب می دهند به قيمت تمام کرامت انسانی 

زن پايان می يابد و البته پس از آن، زن قربانی با هنجارهای حکومتی که بر طبل 
اخالق می کوبد بيش از آن آشنا می شود که بتواند برای ارزشهای اعالم شده اش 

اين حکايتها از اين پس که زندگی زنان ايرانی وارد مرحله ای . تره خرد کند
تنها با . جدی از مداخله در امور سياسی شده، بايد و شايد که گفته و نگاشته بشود

افشای اين راه و رسم بازجوئی از زنان است که می توانيم از درجات ناامنی 
فضای بازجوئی بکاهيم و متمرکز بشويم بر ضرورت حضور وکيل مدافع در 

 .تمام مراحل رسيدکی از لحظه ی بازداشت تا پايان رسيدگی
نظام پليسی و امنيتی و قضائی بی گمان اين بيماران جنسی را که در جايگاه 

تحقيق از زنان به اتهام جرائم منکراتی و اخيرا سياسی تکيه زده اند خوب می 
به   شناسند و الزم است پيش از راه افتادن يک مبازه ی جدی از سوی زنان، خود

اقدام کرده و ضمن يک فراخوان،   پاکسازی وسيع ماموران در تمام ارگانها
از طرف ديگر به عهده ی زنان است تا . شکايات زنان قربانی را دريافت کنند

برای حفظ کرامت انسانی خود وارد عرصه ای از مبارزه بشوند که بر پايه ی آن 
بدون حضور وکيل   آغاز تحقيقات از زنان به هر اتهام سياسی و غير سياسی

زنان با ارسال نامه ها و طومارهائی به مديران در سطوح . مدافع ممکن نباشد
کنند و   باالی سياسی می توانند اين خواسته را گسترده و رسانه ای و جهانی

 .بحثی را که سالهاست خود بر آن سرپوش نهاده اند از اختفا خارج کنند
حتی احتمال وقوع حرکات شنيع از سوی برخی بازجويان و ضابطين بيمار که 
ضمن بازجوئی از زنان اتفاق می افتد کافی است تا بر ضرورت حضور وکيل 
. مدافع حين تحقيق از زنان به هر اتهام تاکيدبشود و به آن ابعاد اجتماعی بدهند

حکومتی که ادعا می کند حافظ نواميس زنان است، بايد جواب پس بدهد به آن 
همه اهانت زبانی و رفتاری که بر ضد نواميس زنان طی سی سال مرتکب شده و 

آيا فحش های چارواداری که نثار مردان متهم سياسی می شود و ضمن . می شود
می کنند تا   آن از همسر، خواهر، مادر و دختر متهم با کثيف ترين کلمات ياد

تجاوز به ناموس زنان نيست که ماموران حکومتی   متهم را بشکنند از مصاديق
استفاده از اين فرهنگ منحط زبانی يکی از مصاديق   مرتکب آن می شوند ؟

شکنجه است و در همين قانون مجازات اسالمی موجود برای مرتکب به آن 
 .مجازات تعيين شده است

در پايان اين يادداشت که فقط در آمدی است بر ضرورت ورود زنان به عرصه 
مشخص با افراد بيمار در مرحله ی تحقيقات، تاکيد بر اين   ی مبازه ای جديد و

است که راه ندادن به وکيل مدافع برای حضور در بازجوئی از زنانی که به هر 
احتمال تجاوز کالمی و  اتهام احضار و تنها در اختيار ماموران قرار می گيرند، 
لذا از نگاه نويسنده ی .رفتاری به نواميس و شرافت انسانی آنان را باال می برد

حساس کردن مقامات باالی مملکتی به خصوص شخص رهبر  اين يادداشت، 
 .نسبت به اين موضوع با هر شيوه ای که بيشتر اثرگذار است فوريت دارد
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زندگی زنان ايرانی با تبعيض در هم آميخته ودر موقعيت زندانی سياسی و عقيده 
هنگامه شهيدی به روايت برخی . بيش از مردان هم شأن خود رنج می کشند

اوراق بازجوئی که انتشار يافته يک مورد مثال زدنی است که نشان می دهد زن 
زندانی سياسی بيش از آنکه بابت اتهام سياسی اش آزار و توهين و شکنجه بشود 

ناگزير بار سنگين جهل و نادانی مردان بازجو را تحمل می کند که طی قرون 
تربيت شده اند تا زنان را مالکانه بنگرند و حتی در مواردی که با آنان 

خويشاوندی خونی ندارند، آنها را ملک خود می پندارند و نهيب شان می زنند از 
مراکز امنيتی ايران به جائی رسيده  .به بيگانه سپردن  سر ناموس خواهی و تن

اند که زيست فردی زنانی را که از بی عدالتی ها مئ گويند و می نويسند مصداق 
اقدام عليه امنيت ملی قرار می دهند و پيش از آنکه بتوانند زن را بر کرسی اتهام 
سياسی بنشانند، تن و قلب و احساسات طبيعی و زنانه اش را به محاکمه می کشند 

  .و به قتل روح و جان زن کمر می بندند
شگفتا که مردان مزدور حکومتی همچنان . آزاديخواهی در ايران کهنسال شده

رنج می برند و در هر فرصتی برخی از   کودک مانده اند و ازعقده های جنسی
آنان، اين عقده ها را به بهانه ی بهشت و دوزخ روی سر زنان خالی می کنند 

زنان زندانی همين که به چنگ . سکوت تاريخی آنان مخفی می شوند   وپشت
شان می افتند، طعمه ای می شوند برای تسکين عقده های جنسی و در بازجوئی 

زبان جنسی است که کار می کند وبازجو به بهای در هم   اين  از زنان، اغلب
سالهاست  .شکستن روح و روان زن زندانی، با اين زبان، خود را ارضا می کند

خود "زنان زندانی در بازجوئی ها رنج و ستمی را تحمل می کنند که با عادت 
بازجو در پيوند است و به اندازه ای مشمئز کننده که قابل توصيف " ارضائی
 .نيست

زنانی که در بازداشتگاهها قربانی بيماريهای جنسی مردانی می شوند که با آنها  
يکی از ارگانهای پليسی و امنيتی را در جيب   سئوال و جواب می کنند وکارت

دارند، لزوما مورد تجاوز جنسی قرار نمی گيرند، اما به شان و شخصيت انسانی 
در منجالبی که   زنان قربانی. آنها به صورت غير قابل جبرانی تجاوز می شود

و و کيل مدافع را به آن راه نمی دهند   اسمش را گذاشته اند مرحله ی تحقيقات
تنها و مظلومانه دست و پا می زنند و گاهی پس از رهائی ترجيح می دهند از آن 

ندهند تا انزجار و بيزاری را   نگويند وبه عفونت منجالب مجال  با احدی سخن
اما کارد به استخوان رسيده و هر زنی در هر مقام اگر . پيرامون شان انتشار دهد

. آگاه است بر اين درجه از حقارت مردان بازجو بايد از چند و چون آن بگويد
زنان بيش از مردان در زندانها . مشکالت و گرفتاريهای ما يکسره سياسی نيست

آن دسته از بيماران جنسی را تحمل می کنند که   و بازداشتگاهها رفتار سخيف
مقرر شده است از دوائر پليسی و قضائی و امنيتی مقرری بگيرند و حافظ 

آنها آزادانه و بی ترس از نظارت و . ارزشهای اخالقی به سليقه ی خود بشوند
به جای حفظ امنيت، محيط زيست را برای زنان به شدت نا امن کرده   پاسخگوئی

اند و در بيشتر بازجوئی های منکراتی و اخيرا سياسی، نوااميس و شرافت و 
کرامت انسانی زنان زير ضربات زبان کثيف و مستهجن مردان بيمار جنسی 

اين گونه ای از تجاوز است که هنوز به درستی افشا نشده و . جريحه دار می شود
جنبش مدنی به . اقدام به آن يک حرکت گستاخانه از سوی زنان را طلب می کند

جای خود محترم است، از آن بيش افشاگری پيرامون وضعيتی است که زنان در 
زندانها و بازداشتگاهها زير سلطه ی آن خرد می شوند و نظر به اينکه تن به 

نمی دهند، اين لجنزار پياپی عميق و   افشاگری در باره ی آنچه تحمل می کنند
 .گسترده شده و به صورتهای گوناگون باز توليد می شود
اين زخم چرکين اهمال   همه ی ما در افشای دانسته ها و شنيده های خود پيرامون

اما وقتش رسيده تا کار را آغاز کنيم و نگذاريم نسلهائی از زنان که . کرده ايم
دارند به واقعه نزديک می شوند از آن بی خبر بمانند تا آن روز که قربانی اش 

بشوند و به تقليد از نسلهای پيش از خود سکوت اختيار کنند و به باز توليد واقعه 
 بايد از بازجوئيهائی که به بهانه ی کنترل اخالق زنان مدت سی . کمک برسانند
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طور که شايسته است، واکنش نشان  خواهد، آن ای که می تواند در هر زمينه نمی
 .بدهد

دليل ديگر اين است که دولت ترکيه در يک گفتمان مورد پذيرش دنيا وارد اين 
مثًال دولت ترکيه، جزو محدود کشورهای اسالمی است که با . شود عرصه می

وآمد دارند و دولت ترکيه هم  دو کشور با هم رفت. دولت اسراييل رابطه دارد
  .خواهد اسراييل را نابود کند گويد که می وقت نمی هيچ

زند، بخش ديگر صحبتش در حمايت از غزه، تعبير به  وقتی چنين حرفی نمی
 .شود درواقع معنای ديگری از آن برداشت نمی. شود خواست نابودی اسراييل نمی

شود و نه يک معنای  معنايی کامًال سياسی و انسانی از آن استنباط می
  .ايدئولوژيک

خواهم بگويم کدام درست و کدام  من نمی. طور نيست در حالی که در ايران اين
اگر دولت ايران بخواهد موضع . چون اين موضوعی متفاوت است. غلط است

ها  که اين خاطر اين به. درستی بگيرد، حتی نبايد از چنين اقداماتی دفاع کند
 .شوند ای محسوب می اقداماتی حاشيه

طور دقيق  ها حمايت کند، به منظورتان از اقداماتی که دولت ايران نبايد از آن
 کدام اقدامات هستند؟

 
 
 
 
 
 
 

ها اقداماتی هستند که  که اين خاطر اين به. همين اقدامات ترکيه و يا موارد مشابه
نسبت به اصل . دهند ها در چهارچوب پذيرش دولت اسراييل دارند انجام می ترک

اند که سطح  ترکيه از دولت خواسته  حتی با اين که مردم. قضيه، واکنشی ندارند
جمهور ترکيه گفت که ديگر سطح روابط  شان را با اسراييل کم کنند، رييس  روابط

  .شود اين کشور با اسراييل مانند گذشته نخواهد شد، اما نگفت کم می
کند، دولت  که دولت ترکيه دارد رفتار می  خواهم بگويم در چهارچوب گفتمانی می

  .گيرند و مردم ايرلند و مردم کشورهای ديگر هم در کنارش قرار می
کند و رييس دولت  اما در چهارچوب رفتار و گفتمانی که دولت ايران انتخاب می

ی جهانی خيلی قابل  های عادی هم در عرصه معموًال مروج آن است، حتی کمک
ام، در جريان اخير هم حاضر  طور که شنيده همين دليل، آن به. دفاع نخواهند بود

  .های دولت ايران را ببرند و به مردم غزه بدهند اند کمک نشده
. ها در منطقه گام بزرگی رو به جلو بردارند شود که ترک اين دو عامل سبب می
ی هشتاد ميالدی داشتند و بسيار محدود بودند، بيرون  از فضايی که در دهه

های ديگری  اند و االن در عمل دارند جای خالی کشورهای ديگر و قدرت آمده
 .کنند مانند ايران را در منطقه پر می

های مشخص دولت اين  ی موقعيت فعلی ترکيه و سياست آيا ممکن هست درباره
هرحال دولت فعلی، دولتی است که پس از  تری بدهيد؟ به کشور، توضيح بيش

خواند، ولی هم با غرب  ی ترکيه نمی ها با برخی از نمادهای سکوالر جامعه سال
تری را برقرار کرده و هم در منطقه، به موقعيتی که به آن  ی شايد محکم رابطه

 .اشاره کرديد، دست پيدا کرده است
نظر من، دليل اصلی موفقيت دولت کنونی ترکيه آن است که اين دولت  به

تر با حمايت ارتش و کودتا سرکار  های قبلی اين کشور که بيش برخالف دولت
بودند، دولتی است که با فضای فرهنگی عمومی اين کشور، تناسب دارد و اين 

  .خيلی مهم است
اش داشته باشد،  امروز هر حکومتی که چنين انطباقی را با فضای فرهنگی جامعه

احتياجی هم به اعمال . کند اوًال بخشی از قدرتش را از طريق مردم اعمال می
ثانيًا قدرتی . کنند شان را اعمال می خود مردم قدرت. قدرت از جانب دولت نيست
تواند  کند، می ی مردمی پيدا می کند، چون پشتوانه را هم که دولت اعمال می

  .مؤثرتر باشد
درصد آرای مردم را دارد، اما در عمل به ۶٠بينيم دولت ترکيه،  اين که می

تفاوت اين دولت با . کند حمايت همه مستحضر است، فرقی در قضيه ايجاد نمی
های هشتاد  های ترکيه در دهه های قبلی اين کشور، در آن است که دولت دولت

درواقع . تر با حمايت ارتش و نيروهای امنيتی ترکيه سرپا بودند ميالدی، بيش
 .ی مردم ترکيه نداشت توان گفت که وجودشان انطباقی با ذات جامعه می

هم خوب عمل  »حزب عدالت و توسعه«من معتقدم که دولت آقای اردوغان و 
ی امروز ترکيه،  جامعه. اش دارد که انطباق مردمی با جامعه دليل اين به .کرده
شود تا تمام اقداماتش از  شود و همين، دليلی می ای دمکراتيک محسوب می جامعه

 .تری هم برخوردار باشد قدرت و نفوذ بيش

 گر سياسی  وگو با عباس عبدی، تحليل گفت
 چرا نقش اردوغان برجسته شده است؟

 مريم محمدی 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :راديو زمانه
ی خاورميانه نيرويی بااهميت  ی اخير، کشور ايران در منطقه حداقل در صدساله

  .و اثرگذار بوده است
های بزرگ  ، توجه افکار عمومی جهانی، قدرت١٣۵٧پس از انقالب سال 

های  تواند در صحنه المللی و کشورهای منطقه به ايران و نقشی که می بين
های  مختلف حيات سياسی و اقتصادی منطقه داشته باشد، با وجود فراز و نشيب

 .فراوان در روابط ايران با کشورهای مختلف بارز بوده است
هايی که حکومت ايران، مايل به ايفای  ترين صحنه پس از انقالب، يکی از مهم
 .ی اعراب و اسراييل، يا فلسطين و اسراييل است نقش در آن بوده، مناقشه

های قاطع و  گيری چه همواره در اخبار و رويدادها منعکس شده، موضع آن
ی مردم فلسطين، در  قيد و شرط رهبران سياسی ايران در حمايت از مبارزه بی

 .ای بوده است هر شکل و شيوه
بينيم که توجه افکار عمومی جهان، به نقش دولت ترکيه در  روزها نيز می اين

 .ی فلسطين معطوف شده است های خاص در منطقه و نيز مسئله موقعيت
مردان ايران از  های آشکار و محکم دولت رغم حمايت آيد علی نظر می به

رود تا نقش محوری را در  فلسطين، دولت ترکيه و شخص طيب اردوغان، می
 .اين مناقشات برعهده بگيرد

رود؟ اگر چنين است، علت را  آيا جهت رويدادها به سمت تحقق اين مسئله می
 وجو کرد؟ در کجا بايد جست

گر سياسی در ايران، داليل پيدايش چنين موقعيتی را  آقای عباس عبدی، تحليل
 :دهد گونه توضيح می اين

اولين دليل آن اين است که در ايران، دولت . داليل خاص خود را دارد  اين مسئله
اين به آن معنا نيست که مردم حمايت . کند تر بر حمايت از فلسطين تاکيد می بيش
  .ها رسمی است کنند، اما در کل حمايت نمی

ی غزه پيش آمد، يک کشتی از طرف دولت  مثًال در گذشته هم زمانی که قضيه
های دولتی معموًال آلوده به  ايران فرستاده شد، اما در عرف جهانی، حمايت

  .اغراض سياسی هستند
. اند شده  های مردمی هستند که وارد قضيه تر جريان در حالی که در ترکيه، بيش

  .کند ها حمايت می البته دولت هم از آن
بنابراين يک تفاوت اصلی و عمده اين است که در ايران، اين امکان برای افراد 

شان هم در جهت دولت باشد، بتوانند مستقل  های وجود ندارد که حتی اگر سياست
 .ها کنند از آن اقدامی در اين زمينه

ی حمايت يا عدم حمايت  ی مهمی اشاره کرديد و آن مسئله آقای عبدی، به نکته
هم به شکلی که در ساير نقاط جهان و  مردم ايران از مردم فلسطين است؛ آن

رسد که حمايت مردم ايران از مردم فلسطين،  نظر می به. منطقه وجود دارد
تر  رنگ نسبت به پيش از انقالب و دورانی که نسل ما فعاليت سياسی داشت، کم

ولی شما بر اين باور نيستيد و معتقديد که شرايط حاکم اين اجازه را . شده است
 .دهد نمی
چه  ای، آن وقتی مردم نتوانند در هر زمينه. اين بحث متفاوت است. خير
ای که دولت  توانند در زمينه خواهند از خود بروز بدهند، آن وقت نمی می
ای،  توانستند در هر زمينه يعنی اگر مردم ايران می. خواهد خود را نشان بدهند می

چه مسائل داخلی، حس خود را ... چه مسائل افغانستان، دارفو، چچن، چين و 
  .کردند بروز بدهند، قاعدتًا حس خود نسبت به مسائل فلسطين را هم منعکس می

ی  شود وارد شد و حرف زد، طبيعی است که نسبت به بقيه وقتی در جاهايی نمی
نوعی  کنند که اگر وارد شوند و واکنشی نشان بدهند، به موارد هم احساس می

 .علت اين است. گيرند  مورد سوءاستفاده قرار می
ی فلسطين، نسبت به پيش از انقالب،  البته برخورد مردم ايران با مسئله

اين کامًال روشن است، اما واقعيتی که االن داريم  . هايی هم کرده است تفاوت
 اين که هرکسی . بينيم، محصول فضايی است که در داخل کشور وجود دارد می
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 هدف اطالعاتی ها از هک کردن ايميل ها و کامپيوترهای ما چيست؟
 

. به نظر می رسد هدف همان است که با نفوذ در ميان ما دنبال کرده و می کنند
در خارج کشور کسانی در ميان ما هستند که همه ما می دانيم ممکن است 

عامل نفوذی باشند، گرچه هيچ سندی وجود ندارد و حدسی است که قابل اثبات 
افزون بر آن، گاه کسی که به ظاهر روشنفکر سياسی يا مدافع حقوق . نيست

بشر است به خارج سفر می کند و خيلی سريع وارد جمع های ما می شود، و 
حتی نقش عمده ای را در يک گروه فعال به عهده می گيرد، و يا شايد پس از 

گاه حتی پس از بازگشت به ايران، تماس خود را . مدتی به ايران بازمی گردد
 .با ما حفظ می کند و به فعاليت ادامه می دهد

 . گاه اين وارد شدن در جمع از طريق اينترنت صورت می گيرد
بهرحال اطالعات به شيوه های گوناگون عنصرهای نفوذی خود را در جمع 

به نظر می رسد حکومت جمهوری اسالمی با تجربه . های گوناگون دارد
فراوانی که در زمينه کسب اطالعات و نفوذ در ميان گروه های گوناگون 

 .بدست آورده، دست کم چند هدف را دنبال می کند
 

 ها" نقشه"کسب اطالعات، کشف نقش ها و 
 

حکومت جمهوری اسالمی، مانند هر حکومت ديگری، مايل است برآورد 
اما نگرانی . دقيقی از هويت، نقش و عملکرد مخالفين خود داشته باشد

جمهوری اسالمی از مخالفين خود در غرب به تازگی بويژه شديد شده است 
در اين وحشت، يک . چرا که بشدت از پروژه های براندازی نرم وحشت دارد

هسته ی واقع بينانه وجود دارد زيرا که دولت امريکا پول و تالش زيادی را به 
شيوه حسابگرانه و برنامه ريزی شده صرف براندازی رژيم جمهوری اسالمی 

اما . به شيوه ظاهرا مدنی و انقالب مخملين کرده، می کند و خواهد کرد
جمهوری اسالمی با توجه به ميزان نارضايتی عمومی در داخل کشور، آگاه 

است که يک جرقه ی اعتراض مدنی می تواند باعث انفجار سياسی گسترده ای 
از اين رو، در هراس دائمی از توطئه بسر می برد و از اين ديدگاه . شود

هراس محور، همه ی ما خارج نشينان نقشی مستقيم يا غيرمستقيم در براندازی 
 . نرم داريم

به اين ترتيب، جمهوری اسالمی ايران بشدت روی فعالين خارج کشور حساس 
است و تالش دارد که نقش و عملکرد هريک از فعالين را شناسايی کرده و تا 

 .های احتمالی بردارد" نقشه"حد امکان پرده از روی 
جالب اينکه حتی من که خود را يک مدافع حقوق بشر می دانم و مدتهاست که 

از فعاليت سياسی کنار کشيده ام، از زير ضرب برادران اطالعاتی مصون 
جمهوری اسالمی متاسفانه به شيوه دائی جان ناپلئون به همه چيز و همه . نيستم

کس مظنون است در حاليکه کافيست مجازات اعدام را لغو نمايد و حبس ابد را 
جايگزين آن کند تا بسياری از فعالين حقوق بشر را که برای لغو اعدام مبارزه 

ولی اين حکومت با منطق دائی جان ناپلئون در . می کنند، خلع سالح کند
 .هراس از توطئه براندازی فقط و فقط به دنبال کشف توطئه است

پس از کشف نقش های افراد در خارج کشور، کشف اطالعات شخصی هم مهم 
هک کردن کامپيوتر يک نفر می تواند کلی اطالعات شخصی درباره . می شود

اطالعات می تواند از اين . يک فرد و زوايای زندگی او به اطالعات بدهد
اطالعات برای زير فشار گذاردن فرد، تهديد يا تطميع، و جذب فرد به 

 .همکاری استفاده کند
 

 چهره سازی 
 

حکومت جمهوری اسالمی در اولين گام برای نفوذ در ميان مخالفين خود، چهره 
يعنی برخی افراد را که حاضر به همکاری با اطالعات شده اند، . سازی می کند

يا از آغاز اطالعاتی بوده اند، دستگير و زندانی می کند، به آنها حکم زندان می 
دهد، و کم کم نام اين افراد به عنوان فعالين مخالف جمهوری اسالمی بر سرزبان 

پس از مدتی، ديگر کسی نمی پرسد که سابقه فعاليت اين فرد چه بوده . ها می افتد
و کارنامه ی تالش های او چيست، بلکه فقط زندان رفتن او کافی است که چهره 
. ای مورد قبول به عنوان مخالف جمهوری اسالمی باشد و همه جا پذيرفته شود

چه بسا فعالين خارج کشور برای نجات او تالش کرده و کمک می کنند که او را 
به خارج کشور بياورند، همانطور که بسياری از فعالين مورد پيگرد را در 

 .خروج از کشور کمک می کنند
اطالعاتی ها با بدست آوردن اطالعات مشخص از هويت، نقش و عملکرد افراد 
 .مختلف، بهترين راه های نفوذ را در ميان گروه های مختلف شناسايی می کنند

 

 اطالعاتي ها در ميان ما خارج نشين ها چه مي كنند 
 سهيال وحدتی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخبار روز
هنگامی که فردی از ايران با من از طريق ايميل تماس گرفت و از نوشته هايم 

همينطور وقتی که پس از يکی از صحبت هايم . تعريف کرد، خيلی خوشحال شدم
در يک اتاق پالتاک، فردی به من پيام داد که می خواهد با من صحبت کند، و 

توضيح داد که در ايران زندگی می کند و برايش جالب است که من در رابطه با 
 . وقايع ايران نگاه واقع بينانه ای داشته ام، باز من خوشحال شدم

صحبت . همه ی اين افراد ابتدا از ديدگاه های من و نوشته هايم تعريف می کردند
من . با تعريف از کار من شروع می شد، و سپس پرسشی را مطرح می کردند
گاه فقط . پرسش ها را البته پاسخ می دادم، و رابطه ی اينترنتی ادامه پيدا می کرد

 ! سالمی بود از طريق پيام و چت، و گاه حتی دعايی برای سالمتی ام
گاه درخواست برای مصاحبه بود که قرار بود در فالن نشريه دانشجويی که 

پاسخ پرسش های مصاحبه را هم می دادم، و . نسخه اينترنتی ندارد، چاپ شود
ذوق زده می شدم از اينکه زحمت هايی که داوطلبانه و بی چشمداشت در کنار 

کار روزمره و بار زندگی بدوش می کشم، بی ثمر نمی ماند و هستند کسانی در 
ايران که تشنه ی شنيدن حرفهای من هستند و ديدگاه مرا کامال قبول دارند و از 

 .آن بهره می برند
اين ذوق زدگی اما زياد نپائيد و با اولين تالش اين افراد برای هک کردن 

اما البته تالش اين افراد برای هک . کامپيوترم همان چند سال پيش به پايان رسيد
 !کردن کامپيوترم به پايان نرسيد

چند روز پيش بود که يک دانشجو که ادعا می کرد استادشان متن اعالميه جهانی 
حذف خشونت عليه زنان را که من به فارسی برگردانده ام سر کالس مطرح 

کرده و از آنها خواسته که تحليلی درباره آن بنويسند، و اين دانشجو در اينباره از 
) email account(دو روز بعد، ايشان پرونده ی ايميل . من کمک می خواست

 !مرا هک کرده و با استفاده از نام شناسه ی خود من با من شروع به چت کرد
البته تا حدی تقصير از خود من بود که رمز عبور را مدتهاست عوض نکرده (

ام، و صدالبته سخت کوشی برادران اطالعاتی که پيگيرانه کار خود را دنبال می 
 .)کنند

. همه کسانی که از ايران با ما خارج نشين ها تماس می گيرند، اطالعاتی نيستند
اما اطالعاتی ها شيوه برخورد خاص خودشان را دارند و نسبتا به راحتی قابل 

 :شناسايی هستند زيرا که
 
صحبت را هميشه با تعريف و تمجيد از نوشته ها يا صحبت های شما شروع * 

 .می کنند
 .پرسشی را در مورد کار شما يا نظر و ديدگاه شما مطرح می کنند* 
 .مايل به ادامه تماس با شما هستند* 
کامال بدون خجالت، بدون حاشيه، بدون : وجه مشخصه عمده اطالعاتی ها* 

ترديد، با هدف برقراری تماس به شيوه ی صريح عمل می کنند و وارد گفتگو 
در حاليکه افراد معمولی بيشتر به توضيح درباره خودشان می . می شوند

پردازند، اندکی شرم دارند و مطمئن نيستند که شما که در خارج نشسته ايد، برای 
ولی اطالعاتی ها مطمئن هستند که شما وقت کافی داريد و . آنها وقت داشته باشيد

 . از اين رو با اطمينان کامل عمل می کنند. در تله آنها خواهيد افتاد
البته پس از خواندن همين مطلب، ممکن است شيوه عمل خود را عوض کرده و (

 )با شرم و ترديد بيشتری وارد گفتگو شوند
گاه از شما می خواهند که از طريق شما، و گاه حتی با معرفی مستقيم شما، با * 

و از آنجايی که از طريق شما به ديگران معرفی می . ديگر افراد تماس بگيرند
 .شوند، مورد اعتماد کامل آنها قرار می گيرند
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می تواند حرکت های موازی حرکت های اعتراضی و مدنی را سامان دهد و 
خود آنها را مديريت کند تا اينکه يک، در جذب نيرو با حرکت اصلی رقابت 
نموده و آن حرکت اصلی را به تدريج از جريان خارج سازد و دو، مديريت 
حرکت را بصورت کامل در دست داشته باشد تا ضمن اينکه بظاهر حرکتی 
وجود دارد، در عمل هرگز به بنيان حکومت لطمه نزند و سوپاپ اطمينانی 

 .وجود داشته باشد که کامال بی خطر است
 

 چه می توان کرد
 

وزارت اطالعات جمهوری اسالمی و سازمان اطالعات سپاه پاسداران هر دو 
با افزايش نگرانی حکومت از . بشدت در داخل و خارج کشور فعال هستند

شکل گيری توطئه براندازی نرم در خارج، حساسيت نسبت به فعاالن خارج 
کشور، بويژه نسبت به آن دسته از فعالين خارج کشور که با کنشگران داخل 

همه ما از نفوذ اطالعاتی ها . کشور در تماس هستند، بشدت رشد کرده است
از سوی ديگر دل خوش ! نگرانی داريم و می دانيم که از آنان اميد خير نيست

داريم که مدتی است ترورهای خارج کشور فروکش کرده و دست کم بصورت 
بهرحال اين واقعيتی است که اطالعاتی ها در ميان . مقطعی متوقف شده است

ما هستند، نفوذ کرده اند و تالش دارند بيشتر نفوذ کنند و هرچه بيشتر و بيشتر 
اطالعات و آگاهی از ما و کارهای ما بدست آورند و مديريت جريانهای خارج 

ما چه می توانيم بکنيم و به نگرانی خود از . کشور را نيز به دست گيرند
 اطالعاتی ها چگونه پاسخ دهيم؟

مهمترين شيوه ی مقابله با عملکرد اطالعات اين است که حربه های آن را 
مهمترين حربه هايی که اطالعات دارد، يکی آگاهی از برخی . خنثی کنيم

اطالعات پنهان و شخصی است، و ديگری چهره سازی است که به منظور 
بايد . نفوذ و تحريف حرکت يا بدست گرفتن مديريت حرکت صورت می گيرد

 .اطالعاتی ها را در اين زمينه ها تا حد امکان خلع سالح کنيم
 

 حرکت با شفافيت
 

 .شفافيت را می توان در زندگی خصوصی و نيز در حرکت اجتماعی حفظ کرد
مدنی يا  –کسانی که به فعاليت اجتماعی  -شفافيت در زندگی خصوصی 

از اين رو، . روی می آورند، به نوعی چهره اجتماعی پيدا می کنند –سياسی 
بخشی از زندگی آنها در ميدان ديد عموم بوده و همچنين مورد قضاوت عموم 

اطالعاتی ها تالش می کنند زاويه های پنهان زندگی خصوصی . قرار می گيرد
گاه حتی تالش . را پيدا کنند و از آن برای باجگيری يا افشاگری استفاده کنند

می کنند زاويه های پنهان برای زندگی يک نفر بسازند و مثال او را در تله ی 
رابطه ی عاطفی توجيه ناپذير يا نامشروعی قرار دهند، و بعد با افشا کردن آن 
 .زاويه ی پنهان که به عمد ساخته شده است، به تخريب شخصيت وی بپردازند

اگر همه ی زاويه های يک حرکت گروهی  –شفافيت در حرکت گروهی 
شفاف و روشن نباشد، بدين معناست که زاويه های پنهانی وجود دارد که 

در چنين شرايطی، معموال ميزان . مربوط به فعاليت يا فعالين آن گروه می شود
يعنی هرچه فرد رده ی . پنهانکاری با رده ی فرد ارتباط مستقيم پيدا می کند

و به عکس، . باالتری در گروه داشته باشد، ميزان دانسته های او بيشتر است
هرچه فردی دانسته های پنهان بيشتری داشته باشد، موقعيت و رده ی باالتری 

و اين خطرناک است زيرا که اطالعاتی ها می . نسبت به سايرين می يابد
توانند اطالعات را کسب کنند و يک نفوذی را براحتی در رده های باالی گروه 

 .جای دهند
 

 پرهيز از چهره سازی: حرکت سازی
 

اگر . مهمترين اصل در پرهيز از ضربه پذيری، پرهيز از چهره سازی است
ما به دنبال چهره ها نباشيم، نفوذی های اطالعات هيچ کاری در منحرف کردن 

تاکيد هر حرکت . حرکت و يا به گروگان گرفتن حرکت نمی توانند انجام دهند
حرکت هر چه . و فعاليت گروهی بايد روی حرکت سازی و گسترش آن باشد
در حرکتی که . گسترده تر باشد، کمتر ضربه پذير است و بهتر عمل می کند

شفاف است و تصميم گيری در آن بصورت جمعی صورت می گيرد، يک فرد 
 .نمی تواند نقش زيادی در ضربه زدن ايفا کند

فضای تبليغاتی که در مخالفت با جمهوری اسالمی اخيرا بشدت رايج شده 
در تبليغات سياسی . متاسفانه باعث شده که به چهره سازی دامن زده شود

مخالف رژيم جمهوری اسالمی و حتی تبليغات حقوق بشری مرتب نام کسانی 
 زندان رفتن به نوعی . که زندانی شده اند و حکم گرفته اند تکرار می شود

 مخدوش کردن مرزها و دامن زدن به جو بی اعتمادی
 

از آغاز انقالب تا کنون موج مهاجرت ناراضيان به خارج کشور ادامه داشته 
بويژه افرادی که مورد پيگرد حکومت بوده اند و دستگير و زندانی شده . است

طبيعی است که . اند، و يا احتمال دارد زندانی شوند، به خارج کشور آمده اند
جمهوری اسالمی برای اينکه به عوامل نفوذی خود چهره های مورد قبول عام 

بدهد، ابتدا چهره سازی می کند، يعنی آنها را دستگير و زندانی می کند، و سپس 
 . به اسم ناراضی و مخالف فراری به خارج کشور می فرستد

برخی از اين افراد بصورت نفوذی عمل می کنند، و برخی ديگر به تدريج 
ولی در هر حال، حکومت جمهوری اسالمی . دستشان رو شده و طرد می شود

چرا که هيچ راهی برای . در مخدوش کردن مرزهای اعتماد موفق عمل می کند
تشخيص اينکه چه کسی که تازه از ايران آمده نفوذی اطالعات هست يا نيست، 

بنابراين فعاالن خارج کشور به همه کسانی که نياز به کمک دارند، . وجود ندارد
و همه کسانی را که مايل به همکاری هستند، در ميان خود راه . کمک می کنند

در همين حال، جايی برای اعتماد کامل به کسانی که از ايران به خارج . می دهند
مهاجرت می کنند، وجود ندارد و اين شامل رابطه ميان خود افرادی که از داخل 

يعنی خود اين افراد نيز قادر نيستند با اطمينان . به خارج می آيند نيز می شود
 .تشخيص دهند چه کسی در ميان آنها ممکن است نفوذی اطالعات باشد

 
 تخريب شخصيت چهره های مخالف 

 
يک عملکرد ديگر آنان، . کسب اطالعات، يکی از عملکردهای نفوذی هاست

تخريب شخصيت چهره های مخالف حکومت است که گاه ممکن است به تخريب 
يک فرد . شخصيت چهره های مشخص يک جناح درون حکومت نيز منجر شود

نفوذی اطالعات برای تخريب شخصيت چهره های مخالف حکومت از نوشتن 
مقاله، افشاگری، و يا حتی شايعه پراکنی در محفل های دوستانه و غيبت های 

يک مقاله که مثال بيش از . خودمانی و تعريف خاطره های گذشته استفاده می کند
نوددرصد متن آن يک مطلب جالب و مورد قبول همگان است، ممکن است در 

حاشيه به برخورد شديد با يک چهره ی برجسته مخالف حکومت و تخريب 
از آنجايی که بخش عمده مقاله مورد قبول همه است، اين . شخصيت وی بپردازد

 .لگد ضمنی در راستای تخريب شخصيت نيز تاثيرگذار می گردد
تخريب شخصيت همچنين از طريق کسب اطالعات درباره زندگی شخصی يک 

اطالعات تله های شخصی برای . فرد و افشاگری در اين زمينه می تواند رخ دهد
افراد مخالف خود می چيند، آنها را در دام رابطه های احساسی و عاطفی می 

 .اندازد، و با افشاگری در اين زمينه به تخريب شخصيت آنها می پردازد
 

 منحرف يا خنثی کردن حرکت
 

افراد نفوذی اطالعات وقتی که وارد يک حرکت مدنی يا سياسی می شوند، تالش 
می کنند که به آن حرکت جهتی بدهند که در نهايت بصورت خنثی در مخالفت با 

خنثی کردن تاثير يک حرکت از طريق منحرف کردن . جمهوری اسالمی اثر کند
 :مسير آن می تواند از جمله با اين شيوه ها عملی شود

 
پيش آوردن بحث ها و هدف های ديگری که با بحث ها و هدف های اوليه ی * 

گروه فاصله دارد و تاکتيک هايی که استراتژی را تغير می دهد و از هدف اوليه 
 . دور می سازد

تفرقه اندازی ميان افراد گروه که با ايجاد بدبينی ميان فعالين انجام می گيرد و * 
راههای گوناگونی دارد که از بی اعتماد سازی از راه اتهام و برچسب 

زدن هست تا غيبت و شايعه سازی شخصی درباره شخصيت يک " اطالعاتی"
 .فرد
دامن زدن به بحث های فرسايشی و وقت تلف کردن در گروه که باعث می * 

شود کار گروهی بی نتيجه باقی بماند و کم کم به ياس و نااميدی افراد و انفعال 
 .آنها بيانجامد

 
 به دست گرفتن مديريت حرکت

 
يکی از موفق ترين کارهای اطالعات جمهوری اسالمی، مثل سازمان اطالعات 

اين حرکت می تواند . هر کشور ديگری، به دست گرفتن مديريت حرکت است
 . مدنی يا اعتراضی يا سياسی باشد

به دست گرفتن مديريت می تواند با نفوذ در يک حرکت موجود صورت بگيرد و 
 فرد نفوذی در ميان گروه نقش کليدی را بدست گيرد، يا اينکه خود اطالعات 
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 )بخش اول(خشونت ديني و خشونت سكوالر 
 محمدرضا نيکفر

 
 
 
 
 
 

 :اخبار روز
ی خشونت و  رابطه: ای خاص بررسيده شده جا از زاويه موضوع خشونت در اين

مند همبستگی و  شود که عصبيت، به عنوان جمع تناقض پی گرفته می. کمک
پيش از آن بر روی عصبيت و . خشونت، در عصر جديد چه پويشی داشته است

شود که دين چه نقشی در گسترش خشونت  خشونت دينی مکث شده و بررسی می
عصر جديد عصر خشنی است، اما اين امتياز را دارد . و نيز مهار آن داشته است

در نوشته از . ی خشونت و طرد خشونت ممکن شده است که در آن طرح مسئله
نوشته . شود اين نظر بر حقانيت عصر جديد و اخالقيت جهان سکوالر تأکيد می

در پايان، پيش از آنکه بحث را جمع بندد، به موضوع نقد سکوالريزاسيون 
 پردازد سياسی می

ی خشونت دينی و بيشی و کمی آن نسبت  اين مقاله پاسخی است به پرسشی درباره
ای خاص بررسيده  موضوع خشونت در اينجا از زاويه] ١. [به خشونت غير دينی

شود که عصبيت، به عنوان جمع  پی گرفته می. ی خشونت و کمک رابطه: شده
پيش از . مند همبستگی و خشونت، در عصر جديد چه پويشی داشته است تناقض

شود که دين چه  آن بر روی عصبيت و خشونت دينی مکث شده و بررسی می
عصر جديد عصر خشنی . نقشی در گسترش خشونت و نيز مهار آن داشته است
ی خشونت و طرد خشونت  است، اما اين امتياز را دارد که در آن طرح مسئله

در نوشته از اين نظر بر حقانيت عصر جديد و اخالقيت جهان . ممکن شده است
نوشته در پايان، پيش از آنکه بحث را جمع بندد، به . شود سکوالر تأکيد می

 .پردازد موضوع نقد سکوالريزاسيون سياسی می
 خشونت، کمبود، کمک

جهان، خشن است، نه تنها به خاطر سختی و برندگی و کوبندگی و توفندگی و 
خشونت عنصری . زهرآگينی مادی آن، بلکه به خاطر آن که ما در آن تنها نيستيم

کافی  .تواند خشن شود هر موقعيتی می. های انسانی است نسبتًا پايدار در موقعيت
رفت از آن مستلزم پس  است که موقعيت به صورت تنگنايی تصور شود که برون
ای کنار گذاشته شود،  زدن کسی يا کسانی شود، آنگاه بعيد نيست که هر مالحظه

ها موجوداتی اجتماعی هستيم، يعنی به هم  ما انسان. جز خواست خويش
آحاد آنها . با مورچه و زنبور و ديگر جانداران اجتماعی فرق داريم .چسبيم می

ما در مقابل نامشخصيم، اما همه برای . جايگاه و کارکردی مشخص دارند
 .کنيم ما در جهان جای يکديگر را تنگ می. کوشيم تشخص می

انسان موجودی است همواره گرفتار . کمبود، مشکل هميشگی جهان ما بوده است
کمبود، خود تاريخ دارد و ثابت نمانده . تاريخ انسان تاريخ کمبودهاست. کمبود
اکثريت آدميان هنوز درگير . ی کمبودهای اساسی هستيم ما هنوز در دوره. است

 .مشکل بقا، در شکل فيزيکی محض آن هستند، يعنی غذا و سرپناه مناسب ندارند
ی موجودات  همه. شود اش برای بقا حل نمی مشکل انسانی با رفع نيازهای اساسی

خشونت انسان با رفع کمبودهای . کامل هستند، به جز انسان که ناقص است
انسان به شکلی . از اين رو خشونت انسان طبيعی نيست. شود اش رفع نمی زيستی

آنها غذای خود را . جانوران درنده، خشن نيستند. غيرطبيعی خشن است
 .در جهان، تنها انسان خشن است .خورند می

خشونت اما هنوز بر . کنند ورزند، کمک نيز می ها به هم فقط خشونت نمی انسان
. زند کمک غلبه دارد و طلب کمک و امتناع از کمک ای بسا به خشونت دامن می

آموز نصيحت کرده است که فقط به  از همين رو برتولت برشت در شعری حکمت
 :کمک اميد نبنديم

 .روی کمک حساب نکنيد»
 برای سر باز زدن از کمک، خشونت الزم است،
 .برای دريافت کمک نيز خشونت نيز الزم است

 .توان از کمک کردن سر باز زد تا زمانی که خشونت حاکم است، می
 .اگر خشونت حاکم نباشد، ديگر به کمک نيازی نيست

 .از اين رو شما نبايد خواهان کمک شويد، به جای آن بايد خشونت را برافکنيد
 .دهند کمک و خشونت يک کل را تشکيل می

 [٢[ ».و اين کل بايد دگرگون شود

ديگر کمتر کسی می پرسد که عملکرد و کارنامه . کوپن شهرت تبديل شده است
 . اين زندانی ها چه بوده است

چهره سازی از کسانی که به زندان می افتند به محدود سازی حرکت نيز دامن 
طبيعی است که در عمل چنين حرکتی که محدود به چهره های زندانی . می زند

هيچ حرکت اعتراضی، مدنی يا سياسی که در . است، نمی تواند گسترش يابد
حرکت را بايد از روی تاثير . چهره زندانيان خالصه شود، نمی تواند رشد کند

 .آن برروی جامعه، و نه از روی حکم زندانی های آن، سنجيد
و حتی اگر قرار است چهره سازی کنيم، بهتر است کارنامه فعاليت سياسی يا 

نبايد از قربانيان زندان جمهوری . مدنی هر فردی را معيار قضاوت قرار دهيم
اسالمی، قهرمان مدنی يا سياسی بسازيم و در چهره پردازی اغراق کنيم چرا 

که در اينصورت جمهوری اسالمی کارگاه چهره سازی موفقی در اختيار خود 
درست است که ما مدافعين حقوق بشر و بسياری از هم ميهنان . خواهد داشت

خارج کشور برای نجات همه کسانی که به جرم های سياسی در زندان هستند 
تالش می کنيم، ولی اين ربطی به قضاوت شخصيت سياسی يا اجتماعی آنها 

اصوال حکم دادگاه معيار . ندارد و دليلی برای بزرگ کردن يک فرد نيست
 .قضاوت سياسی افراد يا کارنامه فعاليت مدنی آنها نيست

 
 گسترش و جمعی کردن حرکت

 
حرکتی که در يک گروه کوچک و مديريت فردی خالصه شود، براحتی می 

ربودن . تواند مورد نفوذ اطالعاتی ها قرار گرفته و مديريت آن ربوده شود
مديريت يعنی اينکه يا يک نفوذی به مديريت گروه برسد، يا اينکه مدير گروه 
زير فشار اطالعات مجبور شود خيلی از چيزها را رعايت کند و دست و پا 

 . براه حرکت کند
اما حرکتی که با تصميم گيری جمع پيش می رود، اگر چه افت و خيز بيشتری 
دارد و خيلی کندتر حرکت می کند، اما امکان ربوده شدن آن توسط اطالعاتی 

 . ها خيلی کمتر است
 

 نتيجه گيری
 

با اينکه اطالعاتی های جمهوری اسالمی بشدت فعال هستند، همه جا نفوذ 
برخوردار هستند،  –مانند ارتش سايبری  –دارند و از امکانات فوق العاده ای 

اما بايد به خاطر داشت که مسير مبارزه هموار و مستقيم نيست، بلکه پر از 
 . چاله و چوله و دست انداز است

مهمترين نکته اينکه از راه ناهموار نبايد ترسيد، چرا که ترس پيامدی جز 
می توان ترس را با . در همين حال، بايد هشيار بود. تسليم در برنخواهد داشت

هشياری جايگزين ساخت و تا جايی که می توانيم، ميدان عمل اطالعاتی ها را 
بلکه به عکس، تالش کنيم که زمينه ی عمل اطالعاتی ها را با . هموار نکنيم

گسترش و جمعی کردن حرکت، با شفافيت، و با پرهيز از چهره پردازی تنگ 
 .و تنگ تر سازيم
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گذاری ميان خدا و جهان يا  دينی به تفاوت  گذاری تفاوت. گذار هستند ها تفاوت دين
گذاری ميان دو جنس، ميان مؤمن و غير  ت تفاو. شود آفريننده و آفريده محدود نمی

بينی دينی  های اصلی جهان مؤمن و ميان مراتب اجتماعی و سياسی از سازه
. گيرد های واقعی اجتماعی صورت می گذاری دينی در متن تفاوت تفاوت. هستند

نقد سياسی . کند پذير می کند، تحمل کند، تعديل می کند، تقديس می آنها را تقويت می
ها و  و اجتماعی دين، بررسی کار کرد آن به عنوان يک عامل در متن تفاوت

 .ستيزهای اجتماعی است
کند،  ها عمل می گذار است و خود در متن تفاوت درست به اين دليل که دين تفاوت

توان ميان فعاليت آن و آلت فعل بودن آن به طور کلی يا در هر مورد معين  نمی
هيچ مرز عينی روشنی ميان استفاده از دين و سوءاستفاده . تفاوت روشنی گذاشت
ی هيچ قتلی  کننده اگر منع دينی کشتن، مطلق بود، دين توجيه. از دين وجود ندارد

ها و ستيزها، اين امکان  همين که منع کشتن نسبی شد، در متن تفاوت. شد نمی
ی  هرگاه برای تبرئه. آيد که قتل در هر موردی توجيهی دينی يابد واقعی پديد می

توان در برابر دست گذاشت بر  دين گفته شود که از آن سوءاستفاده شده است، می
سوءاستفاده از  .استعدادی که دين دارد برای آنکه مورد سوءاستفاده قرار گيرد

دين، اما در قبال  .کند گردد که دولت از دين می ای برمی دين عمدتا به استفاده
 .دولت منفعل نيست

 
 دين و غيرت

دولت و خدا بنياد مشترکی . ی زمينی به خدا، دولت است نزديکترين پديده
نقش اين . اند هر دو برای هدايت، فرماندهی و حفظ مراتب ساخته شده. دارند

 .دو در مهار خشونت و گسترش آن شبيه به هم است
ی خود، همواره  های پيشرفته ها تا شکل ترين شکل ها، از ابتدايی خدايان و دولت
ها به خدايان؛ و  اند، دولت ها کمک کرده خدايان به دولت. اند در هم تنيده بوده

تاريخ، تاريخ  .ها را خدايان اند و دولت ها از ميان برده همچنين خدايان را دولت
قلمرو اقتدار خدايان با تغيير قلمرو . هاست همدستی و ستيز خدايان و دولت

جغرافيای دينی و جغرافيای سياسی . های متحد آنان تغيير کرده است دولت
 .اند تقريبًا بر هم منطبق

بعدا از هم بيگانه . پذير بوده است نام خدايان همسايه نخست به هم ترجمه
تا زمانی که اختالفات خدايان سياسی بود، . ورزند شوند و به هم کينه می می

گشت، امکان آشتی ميان آنان نيز وجود  يعنی به اختالف ميان سالطين بر می
توانستند، در همسايگی هم بزيند و گاهی  مثًال خدايان بابل و آشور می. داشت

شناس  پژوه و فرهنگ يان آسمن، مصرشناس و دين. حرف همديگر را بفهمند
های خدايان به صورت ستيز  معاصر آلمانی، معتقد است از زمانی که اختالف
چنين اتفاقی با اختراع . بر سر حقيقت درآمد، خشونت به شدت باال گرفت

اولين سند تاريخی در اين مورد را در رابطه . دهد های يکتاپرست رخ می دين
) ی هجدهم فراعنه پيش از ميالد، از سلسله ١۴قرن (با اخناتون، فرعون مصر 

را خدای واحد خواند، پرستيدن او را اجباری " رع"اخناتون  .در اختيار داريم
او نمادهای خدايان ديگر را با خشونت از ] ٣. [کرد و خود را پيامبر وی ناميد

عليه کيش او شورش شد، از جمله چون منافع معابد محلی در خطر  .ميان برد
 .اين معابد گرد خدايان محلی شکل گرفته بودند. افتاده بود

گيری دينی که خود را به عنوان پاسدار حقيقت مطلق معرفی  شاخص شکل
در اين داستان، که به تفصيل در . ی سامری است کند، داستان گوساله می

: کند تورات آمده، يکتاپرستی با يک قتل عام نمايش قدرت خود را آغاز می
آنگاه موسی به دروازه ُاردو ايستاده گفت هرکه به طرف خداوند باشد نزد من «
او بديشان گفت يهوه خدای . الوی نزد وی جمع شدند پس جميع بنی . آيد

گويد هر کس شمشير خود را بر ران خويش بگذارد و از  اسرائيل چنين می
دروازه تا دروازۀ اردو آمد و رفت کند و هر کس برادر خود و دوست خويش 

و بنی الوی موافق سخن موسی کردند و در آن روز . و همسايۀ خود را بکشد
و موسی گفت امروز خويشتن را برای . قريب به سه هزار نفر از قوم افتادند

اين خداوند، که همه بايد خود را به وی ] ۴[ »...خداوند تخصيص نماييد
] ۵. [کند استفاده می »غيور«نمايند، در توصيف خويش از صفت  »تخصيص«

ی کسانی را که به بندگی تن  او چنان غيور است که حتا اعقاب متولد نشده
انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت «: دارد درندهند، از مجازات مصون نمی

 [۶[ ».گيرم سوم و چهارم، از آنانی که مرا دشمن دارند، می
غيرت، باور . دين خدای غيور، دين غيرت است که منش آن غيرت دينی است

ديگران و " باطل"با آيين " دين الحق"آميز به مغايرت آيين خود به مثابه تعصب
آور ميان خودی و غير خودی است که يک پيامد آن  گذاری تبعيض همچنين فرق

دهد  پولس رسول هشدار می. گيری بر ديگری است رحمت بر خودی و سخت
 »غيرت«، خدا بر سر »ديوها«ی  ی خدا بنوشيد، هم از پياله که اگر هم از پياله

 و قرآن نيز بارها اخطار کرده که انسان زيانکار است اگر بر آيين ] ٧. [آيد می

گمان نه، هر کمکی  بار است؟ بی ولی آيا هر کمکی جزئی از يک کل خشونت
و برای برانداختن . نيست  مکمل خشونت و هر خشونتی مکمل نوعی کمک

. ای جز کمک به يکديگر وجود ندارد خشونت و دست کم محدود کردن آن، چاره
زاست که يک نظام تبعيضی را بازتوليد کند، ما را در برابر آن  کمکی خشونت

را توليد کند و مايی که پديد " ما"ديگران بنهد، ما را در برابر آنان تقويت کند، 
 .قرار گيريم" ديگران"آييم، در برابر  می

 
 ی دين و آلت فعل بودن آن فعاليت خودانگيخته

ها در  هر گروهی از انسان. زا بوده است دين برای انسان، يک کمک خشونت
برابر قهر طبيعت و قهر همنوعان، که همه برانگيخته توسط خدايانی بدکار يا 

اند، به تصوری از خدايان نيکوکار توسل  شده ی پلشت وجود آنان تصور می سويه
عهد . خدايی که به اين دسته کمک کرده، دشمن آن دسته بوده است. اند جسته
اند، همزمان همسوگند شدن عليه همنوعان  بسته آوری که با اين خدا می صلح

 .ديگرشان بوده است
انسان همواره در معرض اين خطر است که درگير موقعيتی شود که در آن 

اگر اين وضعيت به خشونت گرايد، . وجودش به حس تنگنا و کمبود تقليل يابد
. پراکنند شوند، در جهان نفرت می بار می خدايانی که ياور انسان هستند، نفرت

خدايان . ها و رخدادهايی منفرد هستند خدايان عشق، معموًال خدايان فردی و لحظه
ی آنان  همه. های فرهنگی گرايش به زمختی دارند ی تلطيف تاريخی، با وجود همه

اين استعداد را دارند، آشکارا يا تا حدی پنهان، که به خدايانی آزاردهنده تبديل 
 .شوند

های تاريخ انسانی است و خشونت دينی يکی  ترين واقعيت خشونت يکی از واقعی
ای سر  کمتر خشونت عمده. های خشونت در طول تاريخ است ترين شکل از رايج

ريختن خون اکثريت قريب به اتفاق زنانی که . زده که توجيهی دينی نداشته باشد
اند، به لحاظ دينی موجه و  به دست پدران، برادران و شوهران خود به قتل رسيده

ی فرهنگی  شناسيد، دست کم در خطه کدام سرداری را می. چه بسا الزم بوده است
های مقدس نبوده است؟ فتح  ما، که اگر خونی ريخته است، در راه هدف

شود جنگی که از جنس جهاد  کم پيدا می. ها به نام دين انجام شده است سرزمين
شود قلمی که شکسته شده و به فتوای يک عالم دينی  کم پيدا می. نبوده است

ايم، به حکم  هايی که ما از خواندنشان محروم شده اکثر کتاب. شکسته نشده باشد
 .اند دين نابود شده

ی  همه. دارندگان اصلی سنت رتوريک خشونت است دين از پردازندگان و پاس
های جنگی، چه سخنران هيتلر باشد، چه استالين، چه بوش، چه صدام، چه  خطابه

 .اند ی جنگاوران مؤمن همه. های ايمانی هستند خمينی يا اسامه بن الدن، نطق
منظور از . توان سرداری بزرگ و سربازی دالور شد بدون ايمانی آتشين، نمی

ايمان در اينجا اعتقادی متعصبانه به امر خويش است، چنان که پذيرفته شود به 
کنند و  " مجاهدت"گروندگان به آن تا پای جان . خاطر آن خون ريخته شود

های ايمان، آبشخوری و  ی شکل همه. شوند و مخالفان آن معدوم گردند "شهيد"
 .منطقی دينی دارند

اين بدين معنا نيست که اين مفهوم . خشونت دينی واقعيتی انکارناپذير است
نظر در اين باب، همچون . مصون از تبديل شدن به مفهومی ايدئولوژيک است

نما شود، و به حکم  يابد، اگر ناراست موارد ديگر، کارکردی ايدئولوژيک می
اش در اين باشد که هر چه را که به  نمايی رود که ناراست ماهيتش اين احتمال می

ی اجتماعی مشخصی که پاسدار دين است،  نام دين صورت گرفته، تنها به مؤسسه
در اين حال نقش ديگر . شود، نسبت دهد يا ذهنيت و منشی که دينی خوانده می

ی  سازی به بهانه ماند و پوشيده های اجتماعی و سياسی و فرهنگی پوشيده می عامل
 .آيد سازی کاری است که از ايدئولوژی برمی نمايان

ی  های تاريخ به دين همانند معرفی آن به عنواِن سرچشمه ی پلشتی نسبت دادن همه
دين خود . عامليت دين مطلق نيست. ی حقيقت است ها پوشاننده ی خوبی همه
شود، محصور در  کند، اما خود نيز تربيت می ای فرهنگی است، تربيت می ه پديد

روابط اجتماعی دوران است و تأثيری که بر روی آنها دارد همه در چارچوب 
نابرابری و مناسبات عبوديت در جامعه . روابط قدرت و حد تغييرپذيری آنهاست

ی  های مقدسی چون قرآن همه اگر از کتاب. بينی دينی است پايه و اساس جهان
ی نابرابری و بندگی دارند، از آنها  هايی را حذف کنيم که ريشه در تجربه مفهوم

فعل ستايش، تصور خدا به عنوان رب " فاتحه"ی  در سوره. ماند چيزی باقی نمی
و مالک، اظهار عبوديت به درگاه او، استعانت جستن از او، تصور از خدا به 

گيرنده بر گمراهان همه برخاسته از جهان  گر و خشم ی نعمت، هدايت عنوان دهنده
ها برابر  اگر انسان. ای هستند که شاخص اصلی آن نابرابری و سلطه است معنايی

ها بر يکديگر  ی انسانی رب و بنده وجود نداشت و انسان بودند، اگر در جامعه
کردند، اگر دينی هم وجود داشت، يکسر متفاوت از آن چيزی بود که  غضب نمی

 .اينک وجود دارد
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ابن خلدون، در کانون . دهند کنند و نسبت به بيرون خود غيرت نشان می می
دين، عصبيت است، يعنی همبستگی . دهد ساز، دين را قرار می عصبيت تاريخ

مند  عصبيت، يگانگی تناقض. درونی و ابراز عصبانيت رو به بيرون است
 .خشونت و کمک است

نظمی که به پا . کند دين به عنوان عصبيت، يعنی همبستگی، خشونت را مهار می
کند، ممکن است از ديدگاه ما يا با معيارهای عينی برخاسته از نقد و مقايسه  می

شان آن قدر  های پايدار، به شهادت نفس پايداری خشن باشد، اما در مورد آيين
اگر زنده به گور کردن . خشن نيست که آن نظم نتواند خود را بازتوليد کند

ماند، چون  دختران جزو ثابت احکام يک دين باشد، آن دين طبعا پايدار نمی
 .ماند ی حامل آن دين از بازتوليد خود وامی جامعه
تواند عمرو يا عموره  زيد نمی. تابند دليل را برنمی مند، خشونت بی های قانون دين

را بزند، اما اگر اينان غالم يا کنيز زيد باشند و از فرمان سرورش سرپيچی کرده 
ی دينی خود نظمی دارد که در  ی همبسته جامعه. باشد، رواست که گوشمالی شوند

دين همچنين گفتاری را ترويج . و شدت اعمال خشونت معين شده است  آن جهت
مثًال شکنجه را، . کرده که در آن خشونت، به نام واقعی خود خوانده نشود

 .خوانند می" تعزير"که در حکومت اسالمی ايران مرسوم است،  آنچنان
خشونت مستقيم، همچون زدن يا کشتن کسی يا آزار او : خشونت بر دو گونه است

ی متمدن، اعمال  در جامعه. هايی چون گرسنگی دادن يا حبس کردن به شيوه
خشونتی هم وجود دارد که جرم نيست، به . اين گونه خشونت جرم است "دليل بی"

ی آن مجهول است، يا آنجايی که  شود، هويت کننده مند انجام می صورتی قاعده
معلوم است کارش موجه است و در نهايت اين توجيه را دارد که اين، آيين 

های  انديشه"برتولت برشت، در . ی ماست، سنت ماست، سيستم ماست جامعه
شود با چاقو شکم کسی را پاره کرد  می. قتل انواع گوناگون دارد» :گويد می" متی

ای جا داد و  توان کسی را در دخمه می. يا نانش را بريد يا بيماريش را عالج نکرد
ممکن است کسانی را هم به خودکشی مجبور کنند يا . يا تا حد مرگ به کار کشيد

فقط بعضی از اين نوع قتلها در کشور ما ممنوع . به جنگ بفرستند و از اين قبيل
  [١٣] «.است

ی آن سيستم و ساختار است، خشونت ساختاری  چهره خشونتی را که فاعل بی
توانيم برای  وقتی خشونت ساختاری، تبيين حقوقی يافته باشد، می. نامند می

  .حقوقی استفاده کنيم-مشخص کردن کيفيت قانونی خشونت، از صفت ساختاری
بدون . های ساختاری بدون پشتيبانی دين ميسر نبوده است تداوم تاريخی خشونت
ای را داشته باشد که به نحو  توانست پايداری کشی نمی دين، نظام سلطه و بهره

ها برای شهادت در  ی دين، آماده کردن انسان معجزه. انگيزی داشته است شگفت
پذير کردن  ی دين، تحمل معجزه. راه روابطی مبتنی بر استثمار و خشونت است

کنند، با دليل  از طريق دين رنج و مصيبت و مرگ، معنا پيدا می. هاست بدبختی
فاجعه . شوند که در آن همه چيز در نهايت برحق است شوند، جزو داستانی می می

 .شود پذير می کند و تحمل هم حقانيت پيدا می
ترين خشونت ساختاری در کل تاريخ زندگی بشر نظمی است که در آن  اساسی

نه جبر نظم . شود جايگاه زن به عنوان کنيز، ضعيفه و جنس کهتر تعيين می
توانسته اين خشونت ساختاری را پايدار نگه دارد، نه زور بازوی  توليدی می

دين نقش اصلی را در تداوم اسارت زنان در طول تاريخ و رفتار  .مردانه
توانيم بدون تحريف  ها را می شريعت. خوارکننده و خشن با آنان داشته است

ی مالکيت بر  فروکاهيم در حد قراردادی ايمانی ميان مردان برای تنظيم نحوه
 .زنان و دفاع غيورانه از حق اين مالکيت

. ی غيرت دينی است منش شاخص اسالمی در طول تاريخ، کاملترين نمونه
را " غير"ی او بايد محفوظ باشند، بايد  ی مرد مؤمن، آيين او و قلمرو طايفه خانه

شود به سوی آنکه به حرم او بنگرد، بخواهد  خشونت سمت داده می. پس رانند
ای ايجاد کند  آيين او را با چيزی مغاير با آن درآميزد و تغيير دهد، بخواهد رابطه

 .که مرز ميان داراالسالم و دارالکفر، ميان پاک و نجس از ميان برداشته شود
 عصبيت علما

 "امت"ظاهرا حريمی بزرگتر از خانه و بالد وجود دارد، حريمی جامع که 
امت در کل تاريخ اسالم تصور مبهمی و خامی از وحدت . شود خوانده می

اين ايده در مؤثرترين کارکرد . ی جوامع اسالمی گرد آيين واحد بوده است جامعه
ای که حکمرانی خود  سرکرده. آور اش ستيزانگيز بوده است، نه يگانگی تاريخی

های خود قرار  ی توجيه لشکرکشی ی امت را وسيله ديده، ايده را تجسم آن می
ای  های قبيله رقابت. مايه بود ی امت اسالمی از همان آغاز بی ايده. داده است می

از همان آغاز، غيرت دينی عليه . پرزورتر از گرايش به اخوت دينی بودند
 .برادران نيز به کار گرفته شد

نخستين . در تاريخ اسالم، خون مسلمان بيشتر به دست مسلمان ريخته شده است
توان از اين واقعيت بارز گرفت اين است که دين در کاربست  ای که می نتيجه

 ای که هر اميری  گير نبوده و به خشونت ميدان داده است، به گونه خشونت سخت

رابطه با گرونده بر باطل مشمول حکم . ديگری باشد جز اسالم که دين حق است
سخن رفته، از پيکار عليه منکران  »دين الحق«هر جا در قرآن از  .است" قاتلوا“

در ) غلبه(حق، قتل و ظهر ] ٨. [ی نهايی بر آنان نيز سخن رفته است آن و غلبه
 .های آن همنشين يکديگرند گزاره

در واقعيت، فقدان مدارا تنها جزو ماهيت يکتاپرستی «: شوپنهاور گفته است
خدای يکتا بنابر طبيعتش خدای حسودی است که بودن آن ديگری را  .است
اين سخن ] ٩[ ».های چندخدايی روادار هستند در مقابل خدايان دين .تابد برنمی

از طرف ديگر . دهد های چندخدايی می ای به دين غلوآميز است و امتياز بيهوده
. گيرد که يکبار برای هميشه تثبيت شده است يکتاپرستی را با ماهيتی در نظر می

توجه است که شکلی از يکتاپرستی وجود دارد که در آن خدا  به اين موضوع بی
در برخی . چنان متعالی شده است که دست از غيرت و حسادت کشيده است

ی عصر جديد به اين نوع يکتاپرستی  های عرفانی و در ديانت پيراسته جريان
 [١٠. [خوريم برمی

های  در اين است که دين [١١[حقيقت سخن شوپنهاور و همچنين يان آسمن 
مجاهد فی سبيل اهللا فقط برای قوم و . دهند يکتاپرست به غيرت ُبعِد حقانيت می
کند،  زند، او از حقيقتی جهانی دفاع می قبيله و آيين پدران خويش شمشير نمی

حقيقت مطلقی که تنها در شکل نابش حقيقت است و به هيچ رو تصور ديگران از 
 .تابد حقيقت را برنمی

 
 دهی به خشونت دين و سمت

گويد که  شناس فرانسوی می رنه ژرار، فرهنگ. دين بر خشونت حد نهاده است
بقای يک گروه انسانی تابع آن است که آن گروه در درون خود هنجارهايی برای 

کنند و  ها از هم تقليد می انسان. خشونت مسری است. کنترل خشونت داشته باشد
ی انسانی را به خاک و  خشونتی که در جايی آغاز شود، ممکن است تمام گله

 .شود گروهی خشونت می دين به نظر ژرار مانع سرايت درون. خون کشد
آنچه روند تقليد . گيرد ، کنترل در برابر خشونت قرار می]١٢[ی ژرار  در نظريه

تواند خشن باشد، خشونتی  از خشونت را قطع کند يعنی آن را کنترل کند، خود می
تواند  شود و نيز می باشد متوجه قربانی، متوجه موجودی که بالگردان تصور می

 .کننده، خشونت ساختاری باشد به عنوان قاعده ومجرايی مهارکننده و هدايت
شدگی هنجارها  اعتماد از تعريف. گروهی است دين، اعتماد و مقررات درون

بنياد نظم و اعتماد، در . کند بينی می دين، رفتار آدميان را تا حدی قابل پيش. آيد می
هايی  ی آنها باشنده ضامن و برپادارنده. شود جايی خارج از گروه گذاشته می

همه چيز بنيادی . اند اند يا نزد آنان شده از آنان اند که پيشينيان مقدس فراانسانی
کند؛ خود، آيين آن  دين ساختار تبعيضی مستقر را تقديس می. ای دارد اسطوره

ای با  تواند فاصله های آن است، با وجود اين می است و دستگاه دينی يکی از سازه
ی  ی پيچيده بازتاب اين رابطه. هايی از آن را تشديد يا تعديل کند آن بگيرد تا سويه

يکی به سادگی آلت دست . بينيم ی دين و دولت می دين با ساختار را در رابطه
اند، باز ميان آنان نوعی  آميخته هايی که دين و دولت درهم در نمونه. ديگری نيست

غلبه با دولت است، از جمله به اين دليل که گفتمان سياست، . جدايی برقرار است
دين، اما در . ی گفتارها بايد ترجمان سياسی يابند گفتمان غالب است، يعنی همه

شاه خدا را . تواند از دين ترجمه شده به سياست روز، فاصله گيرد همان حال می
توان به خدا  از شاه می. ترسد دهد، اما خودش از خدا می آلت دست خود قرار می

. پناه برد، از خدای شاه به خدايی ديگر و از آن خدای ديگر باز به خدايی ديگر
. توانند اصلی و حقيقی خوانده شوند همواره خدا يا خدايانی وجود دارند، که می

هايی است که در تمام طول تاريخ خويش به خشونت دولتی  اسالم، از آن دين
اين سخن مغايرتی ندارد با اين واقعيت که مردم مسلمان . خدمت رسانده است
 .اند هايشان به اسالمشان پناه برده همواره از حکومت

اين دو کارکرد را بايد با هم . پناه ستمگران است، هم ستمديدگان-و-دين هم پشت
توانند  ها می سازند و اين دين های خود را می ستمگران و ستمديدگان دين. ديد

منطق آنها مشترک است و معموال . همگی زير سقف يک دين تاريخی باشند
دينی، بر سر تعيين مصداق -های درون اختالفی اگر دارند، همچون بيشتر اختالف

خود ستم، ناروايی است، انحراف از هنجاری است که دين روا داشته . است
ی احکام دين عمل شود، ستمی وجود  اين توافق وجود دارد که اگر به همه. است

. ندارد و اگر در اين حال بر کسی خشونت روا داشته شود، وی سزاوار آن است
پذيرند که خود اين احکام  مؤمنان پيشاپيش اين نظر را در مورد احکام دينی می

انتقاد درون دينی معطوف به انطباق آنها بر موردی مشخص و  .ستمگرانه نيستند
 .ی اجرای آنهاست شيوه

 
 خشونت ساختاری

اختالف درون دينی، ستيز بر . دين، مظهر ديالکتيک خشونت و کمک است
 سر تعيين حزبی است که اعضای آن به ترتيبی که دين مقرر کرده به هم ترحم 
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خشونت معمول . کند هايی از خشونت را دارای سنت می کند، شکل رابطه ايفا می
در عصر جديد است که نابهنجاری آن . کند ای عادی جلوه می ها، پديده در طی سده
 .شود پديدار می

از طريق آن خشونت، در . مند کردن خشونت يک توانش تمدنی است نظام
از اين رو، فقه کنترل . گردد های عادی زيست اجتماعی، کنترل می موقعيت

گيرد،  ها قرار می ی خواست فقه، اسمًا و رسمًا، بر فراز همه .خشونت نيز هست
وقتی فقه حاکم است، هر کاری . خواست سالطين، خواست علما، خواست اغنيا

. کند فقه، حق کشتن را، محدود می. شود مند می خشم خدا هم قانون. مجاز نيست
بسته به شرايط حق کشتن انقباض و انبساط . شريعت، مشروط کردن کشتن است

قومی شکاف پديد -های بحرانی، آن هنگام که در اخوت دينی در موقعيت. يابد می
گيرد، حق کشتن به سمت نامحدود  آيد، يا عصبيت در برابر عصبيت قرار می می

 [١۴. [يابد شدن گرايش می
هايی ميان حکم  ی خشونت، که در آن سازش کننده ايجاد يک نظام حقوقی کنترل

سازی  ی تمدن های عمده گيرد، از عامل دينی و عرف و رسوم قومی صورت می
اسالم با نظام حقوقی . بوده است که تداوم تاريخی اسالم را تضمين کرده است

کند، توانسته است در جهت تعديل  ای که در جامعه ايجاد می خود و با همبستگی
های اجتماعی،  ها و طبقه ی اجتماعی، يعنی نابرابری و تضاد ميان مرتبه مسئله

ی فرمانروايی فرهنگی خويش  از اين طريق نيز اسالم، در حيطه. عمل کند
 .خشونت را کنترل کرده است

 هويت و سنت
ی پيش از عصر جديد  آن ساز و کارهايی که به کار کنترل خشونت در دوره

ی  مسئله. دهند آيند، در جهان نو بخش بزرگی از کارآيی خود را از دست می می
ی  مسئله اکنون اساسًا مسئله. شود اجتماعی در عصر جديد به کل دگرگون می

ی  و با همترازانشان در درجه  های کهن کنده شده کسانی است که از جماعت
ميان . اند شان در پيوند قرار گرفته اول به خاطر موقعيت عينی کار و زندگی

افراد به خود واگذاشته . های کهن نسبی و قومی برقرار نيست آنان وابستگی
آن را ديگر به ارث . شان، چيزی است که بايد آن را بسازند اند و همبستگی شده
 .برند نمی

موقعيت کسی را در . عصر جديد عصر آزادی است و همهنگام ترس و تنهايی
های ديگران و تا  ای که او را در برابر تعرض نظر آوريد که از ميان طايفه

ی يک شهر  گذاشت، به حاشيه حدی در برابر فقر و ناماليمات زندگی تنها نمی
کسی نظير خود  بزرگ رانده شده و در محله، در راه و در سر کار با کسان بی

است، آزاد است که " آزاد"او اکنون . شود چهره به چهره و دوش به دوش می
اش طرح بريزد، به ميل و  خود، هويت خود را تعريف کند، خود برای زندگی

او آزاد است، بی آنکه از امکان واقعی آزادی  .ی خود رفتار کند سليقه
 .برخوردار باشد

دارا، ندار، سلطان، . بندی اجتماعی ساده و نمايان است در دنيای کهن، بخش
هايی از اين دست کل  با مقوله... اشراف، رعايا، سپاهی، مال و فقيه و قاضی 

. ای ساده است حرکت در چنين جامعه. توان توضيح داد ساختار جامعه را می
بندی  در مقابل، در دنيای نو، بخش. هر شأن اجتماعی ادب و آداب خود را دارد

های اجتماعی عمدتا  ها در هنگام ايفای نقش انسان. اجتماعی بسيار پيچيده است
ی  هويت آنان، در لحظه. شوند بدون نام و سيمای مشخصی با هم مواجه می

اند، يک  آنان در آن لحظه، يک مقام. ايفای نقش، عنوان کارکردی آنان است
در دنيای . کنند های مختلفی را بازی می افراد نقش. اند، يک کارافزارند صندلی

همه چيز زير تأثير دين قرار . کهن، فرهنگ هر منطقه تقريبا يکدست است
ای به نام اعتقاد شخصی  گزينه. تواند ايمان نداشته باشد به ندرت کسی می. دارد

هاست، قراردادی که خود قرار داده نشده،  دين قرارداد ميان انسان. وجود ندارد
عهد دين همچون . اند ی قرار آن قرار داده شده ها در حيطه بلکه برعکس، انسان

بديلی که در برابر خود دارد عهد بستن با شيطان . نمايد ابدی می-عهدی ازلی
های  دين ميان تخلف. ی رانده شدن از ميان جماعت است است که به منزله

. گذارد ای که به معنای خروج است، فرق می کوچک و روزمره و عهدشکنی
  .ی عصبيت است خروج از دين، همزمان خروج از حيطه

آورد و  گاه، تحول در قرارها را با به دنبال می-تحول جامعه به مثابه قرار
 .کند گاه را دگرگون می-تحول در قرارها، به نوبت خود جامعه در مقام قرار

. ناميم می" سنت"قرارهای هميشه برقرار و مقررنشده با کنشی اختياری را 
درک " سنت"برقرار است، به عنوان " طبيعی"سنت تا زمانی که به صورتی 

ی بديل آن و  شود و معموًال درکی درباره با آن و در آن زندگی می. شود نمی
سنت در عصر جديد است که به صورت . های تغيير آن وجود ندارد امکان

حفظش کنيم يا : گيرد آيد، يعنی به نوعی موضوع تصميم قرار می درمی" سنت"
گرايی محصول عصر جديد است،  بر اين قرار جريان سنت. حفظش نکنيم

 .زدايی است عصری که شاخص آن سنت

قلمرو . توانسته برادران دينی خود را دشمنان دينی اعالم کند به سادگی می
شده، کمبود آب،  ی اسالم، قلمروی بوده است که با کمبود مشخص می سيطره

خشونت با اسالم به اين منطقه نيامده و اگر اسالم هم . کمبود نان و کمبود آرامش
ولی به هر حال اسالم مربی مردم شد . ی خون بود گرفت، اين خطه، خطه پا نمی

 .و اين مربی، چيزی از خشونت مردم نکاست
توانسته به نام اسالم خون بريزد، کاری بوده که همدستی  اينکه هر اميری می

اين همدستی در اين يا آن مورد ممکن است به . طلبيده است را می" علما"
فرومايگی اخالقی برگردد، اما چون داستانی است مدام تکرارشونده، به مضمون 

آن علم عصبيت را تقويت کرده، عصبيتی که . انگيزد علم آن علما شک برمی
گيريم کمک و همبستگی درونی را تقويت کرده باشد، اما آن تعالی اخالقی را 

. روا گرايش يابد نداشته و نيافته که مداراانگيز شود و به يک اخالق جهان
. تر در کاربست خشونت بوده است ی قوی همبستگی درونی بيشتر به معنای اراده

 .نبوغ ابن خلدون در بازنمايی دقيق اين موضوع است
که  –در اسالم " علم. "اند ی عصبيت و از اين طريق خشونت بوده علما شوراننده
 .آيد از علم االنساب می –خوانی و حديث و فقه و ملحقات آنهاست  شامل قرآن

ی طايفه و  ی نخست به معنای آگاهی از گذشته برای عرب، عالم بودن در درجه
در " عالم. "ی سرنوشت انساب و اعقاب بوده است تأمل بر گردش روزگار برپايه

گرفته، کارهای  نشسته، طرف مشورت شيخ قرار می ی بزرگ طايفه می خيمه
اسالم، . گنجانده است ی بلند قوم می کرده و آنها را در متن قصه شيخ را توجيه می

موفقيت آن در اين زمينه در حد ايجاد يک چارچوب . ای واحد بود روايت قصه
امکان، جهت و شعاع تأثيرگذاری داستان . در درون آن ستيزها ادامه يافت .بود

علما در مقام نقال، بر خالف . های قدرت مجهز به شمشير تعيين کردند را کانون
نص . هايی که به نفع خود ساختند، مأموريت نداشتند که رکن قدرت شوند حديث

ی قرآنی  کل توصيه. اسالم، چيز خاصی در مورد ساختار قدرت تعيين نکرده بود
ها و برخورد شديد با  در مورد قدرت در قالب حکم رحمت در ميان خودی

اين حکم چيز جديدی، افزون بر آنچه در ميان . شدنی است ها خالصه غيرخودی
ی عرب پيش از اسالم نوعی  در جامعه. کرد قبايل عرب مرسوم بود، بيان نمی

ی آن فرهنگ تساهل به تبليغ  خود محمد بر زمينه. مدارای دينی برقرار بود
روی در فرهنگ  چيرگی اسالم، پس. آغازيد و تا نهايت ممکن از آن بهره برد

 .عناصری از آن اما باقی ماند. مدارای دينی بود
آنان بودند که از اختالفات سياسی . رفت تساهل علما نقش مهمی داشتند در پس

آن بودند تنها روايت " علم"ای که علما مخزن  محمد قاعده ساختند تا در جامعه
در ميان قبايل عرب، . علما خود در ستيز و رقابت با هم بودند. آنان شنيده شود
آمدند و در مکه  ی شاعران می همه. گوی رسمی وجود نداشت شاعر و قصه

 .اين سنت به نوعی ادامه يافت. گفتند شان را می ی خواندند و قصه شعرشان را می
در مورد آن، . واحدی را تشکيل دهند" حزب"اين امکان وجود نداشت که علما 

ارزش نظری و عملی چندانی ندارد اگر هر . ی دينی روشنی هم نشده بود توصيه
لزومی به . دسته از آنان را فراکسيون يک حزب جامع فرضی تصور کنيم

ی  ، بر صخره"کليسا. "ی مسيحی در اسالم نيست"کليسا"بازيابی مفهوم جامع 
مسيحيت پيش از آنکه شمشير به دست . پتروس بنا شد که يک مبلغ سازمانگر بود
اين تشکيالت، در برابر قدرت شمشير . شود، تشکيالت خود را ايجاد کرده بود

ولی راهگشای اسالم مجاهدان بودند که با . مدعی بود و مدعی باقی ماند
 .اند  شان مشخص شده جنگاوری

 
 کنترل خشونت

ای از قبايل تصور  توانيم به صورت مجموعه دنيای عرب پيش از اسالم را می
ای را در نظر گيريم که در آن شيخ بزرگ نشسته  کنيم و در کانون هر قبيله خيمه

است و همچنين وابستگان ذکورش و برخی از ديگر محتشمان و محترمان قبيله 
جنگند و با هم ائتالف  قبايل با هم می. گويان اند شاعران و قصه ی آنان که از جمله

در عين حال دو تفاوت . شود پس از اسالم همين ساختار قدرت حفظ می. کنند می
که بعدا خود (گيرد  ی بزرگ مرکزی شکل می يک خيمه: آيد بزرگ پديد می

گويان و عالمان به علم انساب تغيير  و گروهی از شاعران و قصه) شود تجزيه می
کار اصلی آنان حکايت داستانی است که . شوند عالم دينی می: دهند شغل می

تأسی به . مشروعيت روايتی خود را از اتصال همه چيز به صدر اسالم بگيرد
گويی  صد ساله روايت ی سی در يک فاصله. شود صدر اسالم، سنت قدرت می

يابد که منزلت عالم دينی ديگر به  اسالمی چنان شاخ و برگ و جبروتی می
ی شيوخ و اجتماع قبايل در  گوی خيمه شدنی نيست با منزلت قصه سادگی مقايسه

 .مکه
خشونتی که در فقه موجه . کنند علما، نظام حقوقی اسالم را در قالب فقه مدون می

در احکام فقه، خشونت . ساختاری است-شود، از نوع خشونت حقوقی می
 ای که فقه، از جمله در اين  کارانه شود و نقش محافظه شود، حفظ می می "کنسرو"
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همبسته که همبستگی خود را با دفاعی قهرمانانه از سرزمين و آزادی خود به 
تاريخ ملی معموًال . شود ی تاريخ بر اين پايه نوشته می بقيه. گذارند نمايش می

گيری ملی به صورت  رستاخيز و پايداری و قدرت. های قوی مذهبی دارد مايه
های دينی بهره  مايه شود و بر اين پايه از نقش نبرد حق عليه باطل نمايانده می

فرد هيچ است و اگر چيزی : ايدئولوژی ملی چنين خصوصياتی دارد. برد می
ملت به فداکاری فرد . گيرد هست به خاطر کمکی است که از جمع يعنی ملت می

اين دفاع ضروری . فرد بايستی به جمع خدمت رساند و از آن دفاع کند. نياز دارد
ملت خودی . های ديگر قرار دارد است، چون ملت آماج حسد و تعرض ملت

 .اند وحشی و متجاوز ديگران. افروز نيست گاه جنگ گاه تجاوزگر نيست، هيچ هيچ
ورزی عليه  همبستگی با ملت خودی خشونت. کمک، همبسته با خشونت است

اند، تو دفاع  وزر همواره ديگران کند؛ البته خشونت ملت بيگانه را ايجاب می
ای خاک  تو فقط از تکه. جنگی کنی، حّتا آن هنگام که در آن سوی مرزها می می

های بزرگ هستی، مدافع اخالقی، مدافع فرهنگ و  کنی، تو مدافع آرمان دفاع نمی
 .تمدنی

شد قوم و طايفه را  توان ديد، آنسان که زمانی می ی مدرن، ملت را نمی در جامعه
ملت . خواند گذارد و فرد را به تماشا می ملت اما مدام خود را به نمايش می. ديد

همواره برتر و فراتر از آن چيزی است که هست، از آن چيزی که در واقعيت 
نکبت و بدبختی امروزين را نبايد در نظر گرفت؛ چيزی که . شود نموده می

) تعالی، فراروی(اين ترانسندانس . همواره بايد در نظر داشت، عظمت ملی است
 .بر فرهنگی دينی مبتنی است

. در درون ملت همه برابر نيستند. کنند آرمان ملی را همه به يکسان نمايندگی نمی
هر  .آيند به ميدان می" کمک"های مختلفی برای  نيروهای مختلف با برنامه

ورزی عليه  تواند به عنوان طرحی برای خشونت می" کمک"ای برای  برنامه
فرد به کمک نياز دارد و در نيازش به کمک و همبستگی، . ديگران خوانده شود

هايی بپيوندد که قول کمک قطعی  ممکن است به خشونت بگرود، به دسته
 .ورزند دهند، قاطع هستند، قاطعانه خشونت می می

ی  وزری متعصبانه شود، ميراثدار خشونت تعصب ملی، که ناسيوناليسم خوانده می
. ناسيوناليسم حامل اصلی خشونت جمعی دينی در عصر جديد است. جمعی است

اين مرام در تقسيم جهان به ما و ديگران، دادن حس برگزيدگی و برتری ذاتی، 
ای برای سعادت جمعی و پراکندن توهم همبستگی و اخوت در متن  در دادن وعده

همين همسنخی باعث ايجاد حس . ها همسنخ با دين است ها و نابرابری اختالف
اند، در عين حال به هم  آنها رقيب هم. شود رقابت ميان آن دو نسبت به يکديگر می

 .آميزند رسانند و با هم درمی ياری می
پيش از اين عصر، چنين . ی سيستماتيک به قدرت است عصر جديد، عصر اراده

جوی مسيحيت و اسالم و در  های سلطه ها و در دين ای در امپراتوری اراده
قدرتی  اراده به قدرت از بی. های کشورداری آن، پرجلوه است يهوديت، در دوره

جويد و او را به صف سربازان و مجاهدان  پناهی او بهره می کسی و بی فرد و بی
عصر جديد، عصر . سازد کس کس می-ايدئولوژی از نا. خواند خويش می

صف اينان که به حرکت . کسان است-ی نا ای است، عصر توده های توده جنبش
 .شود ها رد می کند و از روی جنازه افتاد، بر سر راه خود هر چيزی را ويران می

رسد، از  شود، تکنيک آن به کمال می يافته می خشونت در عصر جديد نظام
های  اردوگاه. شود خشونت، صنعتی می. برد های تکنيکی مدرن بهره می امکان

 .شده است ی صنعتی يافته ها نماد خشونت نظام مرگ نازی
گری، يک  بيهوده نيست که نظامی. خشونت همواره به تکنيک گرايش داشته است

در دين، گرايش خشونت به تکنيک، به . عامل اصلی پيشرفت تکنيک است
عصای موسی نماد درآميختگی زور با تکنيک . بروز يافته است  صورت معجزه

 .يابند جادو و اعجاز کهن در عصر جديد تحقق تکنيکی می. االهی است
 خشونت موجه مدرن

خشونت در اين جهان اساسًا به صورت موجه . جهان مدرن، جهان قانونی است
دهد که دين آن را گشوده  به اين اعتبار جهان مدرن مسيری را ادامه می. آيد درمی
آن مؤمنی در انتقاد خود از . دين، مبتکر اصلی خشونت موجه است. است

ی شکلهای آن طرد و رد  خشونت جهان مدرن صادق است که خشونت را در همه
 .کند و از اين رو بايسته است که با تاريخ دين و خشونت موجه دينی هم درافتد

عامل خشونت انبوه در عصر جديد نيز دولت است که . مجری قانون، دولت است
ورزی را در  نخستين شاخص مدرن بودن آن در اين است که انحصار خشونت

هايی از خشونت اجتماعی و احيانا  همهنگام با اين انحصار، شکل .دست دارد
همه . شوند يابند که از طرف دولت کمابيش پذيرفته می آشکارا سياسی تداوم می

ی آن تعادل، قدرت عاملهايی که در  چيز بستگی به تعادل قدرت دارد و بر زمينه
ورزان عمده در چارچوب  خشونت. کنند ورزی می کنار انحصار دولتی، خشونت

ای  زنند، مراکز دينی مردانی که زنان را می: ملت، افزون بر دولت اينهايند-دولت
 های اقوام و مناطق،  انگيزند، سرکرده که خشونت عليه دگرانديشان را برمی

با  –ی تجدد آغازين  گيرد، مرحله زدايی در دو مرحله صورت می سنت
های  های فروپاشی نظام اجتماعی کهن، صنعتی شدن و يا تماس با جامعه شاخص

 های نو  متحول شده و گشايش فرهنگ به هر دليل به سوی آداب جديد و سبک
تری از تجدد که يک شاخص اصلی آن، جهانی شدن  ی پيشرفته و مرحله –زندگی 

 .های زندگی است سبک" بازار"
ساز برای  در آن روابط سرنوشت. ای نسبتًا همگن است ی سنتی جامعه جامعه

جهان انسانی، جهانی  زيست. چهره هستند-به-فرد، عمدتًا از نوع روابط چهره
هويت فردی در اين جامعه پيشاپيش . است برساخته از نمادهای همخوان دينی

 .توسط خانواده، طايفه، صنف و مذهبش تعريف شده است
های  سيستم به زيرسيستم. ی گوناگونی است ی مدرن، جامعه در مقابل، جامعه

ی  بخش به کارکرد افرادی خاص يا جنبه مختلفی تقسيم شده که هر يک سامان
ها  ای از خصوصيت فرد، کليتی تام نيست، مجموعه. خاصی از وجود افراد است

او همزمان در . دهد های مختلفی بروز می هاست که آنها را در نقش و تخصص
جهان ثابت  زيست .شود به بازی گرفته می/ کند  های مختلفی بازی می صحنه

هويت فردی پيشاپيش . ی معنايی همخوان تشکيل نشده است نيست و از يک شبکه
 .شده نيست، فرد بايد خود را بسازد تعريف

 
 هويت

بسيار محتمل است که فرد شکست بخورد، . خودسازی پرمخاطره است
در . که بسيار محتمل است که به بهای شکست ديگران خود را بسازد همچنان
هايی  مانند يا با دگرديسی های کهن به جا می ی جديد چيزهايی از همبستگی جامعه

خانواده به . کنند" کمک"توانند همچنان به فرد  دهند و می به بقای خود ادامه می
دو   دهد، به صورتی الغرتر از گذشته و با تغييراتی در نقش بقای خود ادامه می

دولت، به عنوان سرور . گيرد می" ملت"جای قوم و طايفه را قاعدتًا . جنس در آن
شود و مواظب آن است که وی تنها نماند  رسان به فرد می ملت، با نهادهايش کمک

دستگاه سرکوب آن از يک سو و از سوی ديگر . کشيده نشود" بيراهه"و به 
ی دستگاه ايدئولوژيک، که از اجزائی چون مدرسه و رسانه تشکيل شده  مجموعه

کوشد، فرد را بيمه کند، در برابر  دولت می. است، کامًال مواظب فرد هستند
در اين ميان، . های رفتاری و عقيدتی مصايب زندگی و در برابر انحراف

ای و حزبی، زندگی  های ملی و فرقه های کهن در شکلهای نو تعصب عصبيت
کس، ناکس و ناچيز است، اما  فرد، تنها، بی. گيرند ای را از سر می دوباره
مسلک، اين احساس را داشته باشد که به  تواند به عنوان هموطن و هم می

 .ای برگزيده و برتر تعلق دارد مجموعه
در موج دوم تجدد، همبودهای خانوادگی، صنفی، طبقاتی، عقيدتی و ملی دچار 

رود که زندگی خود را  شود و از او انتظار می فرد مختارتر می. شوند تزلزل می
پيشتر  .کند و بتواند کمتر توان بگيرد و بيشتر از خود توان نشان دهد" ديزاين"

دادند، اينک او  خانواده، قوم، ملت و جمع همباوران او را مورد خطاب قرار می
ها،  ها، سبک ها، راه ی بس پرتنوعی از امکان را جهان به صورت مجموعه

خود همبودهای خانوادگی و . کشد ها به اين سو و آن سو می ها و وعده فرصت
شان در هنگام تحميل  اند و بيان قاطع های جهانی عقيدتی و ملی متأثر از فرصت

 .ی نخست سرپوشی بر تزلزلشان است يک گزينه، در درجه
، ]١۵[ی فراصنعتی انعطاف  خواهد، جامعه ی صنعتی از فرد تخصص می جامعه

شغل به پروژه تبديل . انعطاف در تخصص و انعطاف به عنوان تخصص
ی صنعتی هدفها روشن هستند؛ مثًال به عنوان کارگر صنعتی،  در جامعه. شود می

عضو سنديکا، عضو حزب، ايرانی يا آلمانی يا چينی، از تو انتظارهای خاصی 
خواهد، انعطافی که بنابر طبيعتش  ی فراصنعتی از تو انعطاف می جامعه. رود می

ناشدنی است، آن هم در فضايی که هنوز هم انتظارهای کهن از ميان  تعريف
 .خواهند در درون جهانی سخت و بس نامنعطف از تو انعطاف می. اند نرفته

ی صنعتی را  ها سردرگمی زندگی در جامعه ها و هدايت ای از همبستگی مجموعه
کردند و جهان ساده، در چشم بسيار  جهان پيچيده را ساده می. کاست فرو می

، ولی ظاهرا  پذيرتر از يک جهان پيچيده کسان، هر قدر هم که خشن باشد، تحمل
تر و  ها نرم ها و هدايت ی فراصنعتی، همبستگی در جامعه. نمايد نرم و منعطف می

او بايد انتخاب کند، هر . شود فرد تنهاتر و خودمختارتر می. شوند تر می متنوع
های واقعی  های خود را تغيير دهد، در حالی که از امکان روز منعطفانه انتخاب

 .دهد خواهد، اما کم می زيد که بسيار می انتخاب برخوردار نيست و در جهانی می
 

 کمک و خشونت در جهان نو
جماعتی که فرد . کمک در جهان نو هنوز چه بسا همبسته با خشونت است

اکنون به آن تعلق دارد و به ياری آن چشم بسته است، جماعت بزرگ است، 
مردمی . ای دارد ، آغازی افسانه"ملت. "جماعتی که جامعه و ملت نام دارد

 وجود دارند 
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های فردی مدرنی دارند و برای آنان ديگر دين، همرنگ جماعت شدن  سليقه
زنند، بعضا به  هايی دينی که دست به مقاومت می هستند اما جريان .نيست

آنها اين قابليت را دارند که اراده به قدرت خود را به شکلی مدرن  .صورتی خشن
  ی پديدآمده از درهم سيستماتيک و تکنيکی کرده و در مواردی موفق شوند به توده

جنبش . های کهن رو آورند و به بسيج فاشيستی آنها بپردازند پاشيدگی عصبيت
گرايی افراطی  دين. تواند يک ناسيوناليسم افراطی و نوعی فاشيسم باشد دينی می

در ترکيب با تکنيک، ممکن است به نفرتی از جهان موجود برسد که حاصل آن 
 های ابراهيمی با نژادپرستی همسنخی باستانی ديانت. يک نيهليسم ويرانگر باشد

که به صورت ادعای برگزيدگی و برحق بودگی مطلق قوم و امت و کليسای  −
ساز تبديل آنها  زمينه− کند  خودی و االهی بودن زبان متون دينی خودی بروز می

راسيستی يا آشکارا راسيستی در عصر جديد  گرای شبِه  های تبعيض به ايدئولوژی
 .بوده است

دين وعده داده . اساسی مشهود است]١٧" [عدم صداقت"در کل تاريخ دين يک 
نياز و رحيم متصل کند، اما آخر سر او را  که فرد را به موجودی نامتناهی، بی

عصر جديد، عصر برمال . ی اين يا آن سلطان، شيخ، کاهن و فرقه کرده است بنده
گری و  هايی چون آوازه اما همين عصر امکان. گويی است شدن اين دروغ

دهی ناصادقانه خود  گذارد تا بتواند به وعده گری مدرن در اختيار دين می بسيج
  .ادامه دهد

های تاريخی  حقانيت عصر جديد در اين است که در آن امکان برمال شدن دروغ
عصر جديد، . کند ی خود را نيز فاش می های ويژه عصر جديد، فريب. آيد پديد می

هر کس دينی بجويد که . عصر انتقاد است، انتقاد از همه چيز و همه کس
يابد که به مطلوب خود نزديک  باشد، در اين عصر امکانی واقعی می" صادق"

ها و  توانستند از تعلق می" رندان"در گذشته تنها تعداد معدودی از . شود
ای از  دين معنوی مدرن نيز همچنان با مجموعه. های زمانه رهايی يابند فريب
ای را پوچ  های منطقی همراه است که ادعاهای هر معرفت االهياتی تناقض
ناپذير در  ها وارد کردن وجودی بنابر تعريف پايان از مهمترين اين تناقض. کند می

مهم اما . های کهن در اين باب است ی داستان پذير در ادامه تاريخی پايان
گيری خرد آزاد در  ناهمخوانی چنين رويکردی با صداقت روشنفکرانه و سخت

هايی به گزينش کمابيش  مهم اين است که انسان .پايبندی به اصول خود نيست
های کهن تعبيرهای  آفرينند و يا از دين زنند و دين خود را می ای دست می آزادانه
به قول فرانسيس (های بازاری و نمايشی  بت. گذارند ی خود را پيش می آزادانه
آنچه اما همواره در جهان نو ممکن است، . گری مؤثرند در اين آفرينش) بيکن
. اند ها شکسته نشده در هيچ عصری همچون عصر جديد بت. شکنی است بت

هايی واقعی  ديانت عصر جديد، نوعی منحصر به فرد از ديانت است که از امکان
  .پراکنی برخوردار شده است برای دوری جستن از ريا، تعصب و نفرت

ی اين امکان واقعی همان چيزی است که دين را از حالت يک اجبار و  زمينه
ی مدرن سبک زندگی دينی به  در جامعه. آورد ايمان را از حالت تقدير در می

از . آيد های ديگر درمی ی متنوعی از گزينه ای در ميان مجموعه صورت گزينه
 [١٨. [کنند ی مدرن را با صفت سکوالر تبيين می جمله به اين اعتبار جامعه

 دنيوت دين
شود که  در عصر جديد اين گرايش قوی می. سکوالر به معنای دنيوی است

سامان دنيا به ِخَرد اين دنيا سپرده شود و از دخالت در کار آن زير عنوان ارتباط 
کاره باشند توانند همه کاهنان، ديگر نمی. با دنيايی ديگر جلوگيری شود دخالت  .

گری به تدريج محدود  های پزشکی، آموزش، قضاوت و حکومت آنان در حوزه
ی انسانی در  ای از تفکيک ميان نهادهای جامعه سکوالريزاسيون سويه. شده است

ی سکوالريزاسيون تفکيک نهاد دين از نهاد  بارزترين جلوه. عصر جديد است
های مختلفی پيش رفته  اين تفکيک در کشورهای مختلف به شکل. دولت است

ملت چه باشد-است، عمدتا بسته به اين که نقش دين در روند تشکيل دولت . 
دنيويت دين، حضور آن به . اند ها نيز دنيويت خود را داشته تاِرِک دنياترين دين

در اين . ها در جامعه است عنوان يک عامل قدرت در متن تعامل و تقابل قدرت
ی نفوذ خود بوده است حضور تالش نهاد دين، بازتوليد خود و گسترش حيطه . 

يا کاهنی   بسياری از سرداران جنگی و دولتمردان نامی تاريخ رهبران دينی بوده
اين جنگاوران و سّياسان منطق دنيا . اند را در کنار خود به عنوان مشاور داشته

ها در سنجش  گری اند و جايی که پای آخرين حساب کرده را بسيار دقيق درک می
توجه به دنياگرايی دين . اند بينی دنيوی بارزی داشته آمده، واقع توازن قوا پيش می

رود، اگر  از اين نظر مهم است که انديشه بر سکوالريسم پيشاپيش به انحراف می
آليسم در  دين در برابر دنيا گذاشته شده و با معنويت، پارسايی، ترک دنيا، ايده

 .برابر ماترياليسم و چيزهايی از اين دست همسنخ پنداشته شود
با  .دنيويت دين با اين ادعا همراه است که از نگاهی االهی به دنيا برخاسته است

گيرد، در موضع متعالی مطلق  اين ادعا دين پيشاپيش در موضعی برتر قرار می
عصر جديد سکوالر . ای قايل است و بر اين قرار طبعا برای خود حق ويژه  

در مواردی دولت اين يا آن رقيب را در . ای های محل و جنايتکاران حرفه الت
ها و  آيد که خشونت دينی و خشونت لومپن کند، مثًال پيش می سيستم خود ادغام می

انحصار قدرت . ای در خشونت دستگاه دولتی درآميخته شود جنايتکاران حرفه
ای چون حکومت ايران،  های حکومتی در نظام. همواره به معنای تمرکز نيست

سيستم ممکن . ای از فعاليت سيستم است های خودسر جزئی و جنبه فعاليت گروه
های خودسر تبديل شود و  ی بی چفت و بستی از گروه است در زمانی به مجموعه

چهره وجود داشته باشد که افرادی خاص تنها  در همان حال نوعی مرکز بی
منش دولتها در . ای خاص از وجود و فعاليت آن را نمايندگی کنند جنبه

ورزی ممکن است تغيير کند، قدرت مرکزی ممکن است به هر دليل نرم  خشونت
 .شود، اما چيزی در خشونت ساختاری دگرگون نگردد

بدترين باليی که ممکن است بر سر مردمی بيايد، نه حاکميت استبدادی، بلکه 
ترين و  جنگ داخلی هنوز خطری است که حّتا پيشرفته. جنگ داخلی است

ای از حدی  کافی است کمبود در جامعه. کند ها را تهديد می ترين جامعه آزادمنش
. ترين انسانها نيز ممکن است وحشی و خونريز شوند خاص بگذرد، آنگاه مؤدب

دولت نيرويی است که بيشترين توان کشتن را دارد و هنوز در معرض اين خطر 
 .اش فروکاسته شود ها نيز، هويتش به اين توانايی ترين جامعه است که در آزادمنش

چنگيزخان برای لشکرکشی . است" موجه"در عصر ما جنگ خارجی هم جنگ 
شد و اين  ساز دومين ستيز می نخستين ستيز، زمينه. توجيه خاصی الزم نداشت

های  ها بودند که لشکرکشی به سرزمين دين. يافت سان ادامه می زنجيره به همين
منطق توجيه جنگ . های دارای رسالت جهانی بيگانه را موجه کردند، بويژه دين

دهد حّتا ممکن است  آنچه حقانيت می" − حق با ماست. "را آنها پروراندند
 .خواری دموکراسی به مثابه ايدئولوژی باشد، به مثابه پوشش موجه جهان

ی ميان  ، صلح پابرجا را در رابطه"صلح پايدار"ی  ايمانوئل کانت در رساله
پذير  کشورهايی با سامان دموکراتيک در چارچوب يک نظم فدراتيو تحقق

. کند او به درستی دموکراسی را در يک ظرف ملی محدود نمی [١۶] .بيند می
دموکراسی تا زمانی که ظرفی مّلی دارد، ممکن است محمل پيشبرد خواست ملی 

طلب جهت دهد و به صورت  شود و خواست ملی را ممکن است ايدئولوژی سلطه
  .ی ملی و دولتی درآورد اراده

 

 )بخش دوم(خشونت ديني و خشونت سكوالر 
 محمدرضا نيکفر 

 اخبار روز
 

 حقانيت عصر جديد
طلبی و پيوند خوردن مبارزه برای آزادی با  ی ديکتاتوری و جنگ درک رابطه

عصر جديد، عصری خشن . اند مبارزه برای صلح در عصر جديد ميسر شده
است، عصر خشونت صنعتی است؛ همهنگام عصری است که در آن خشونت 

ی طرد اخالقی انواع  به عنوان خشونت موضوع انديشه قرار گرفته و زمينه
 .خشونت فراهم گشته است

های کهن و  عصر جديد، درست به دليل اينکه عصر از هم گسستن عصبيت
های پيشين دارد که  آزاد شدن فرد از قيد و بند آنهاست، اين امتياز را بر دوره

ها به عنوان  ی وابستگی تواند جدا از همه ی من وديگری می در آن رابطه
ای است، بنياد درکی  ی آزاد، بنياد اخالق تازه رابطه. ی آزاد طرح گردد رابطه

که يک سائق اصلی آن کنترل خشونت در جمع همبسته، در عين حفظ 
ی آزاد، اخالقی  در نهايت تنها رابطه. های ساختاری در آن بوده است تبعيض
ای است برای  اين است که اخالق آزاد سنجه" در نهايت"منظور از قيد . است

ی هر رسم و آيينی  پرسش انتقادی مبتنی بر آن درباره. نقد هر گونه اخالق
آيا ممکن است و سزاوار است که اين گونه رسم و هنجار : چنين است

 های آزاد باشد؟ ی انسان ی رابطه کننده تنظيم
هنوز يک نظم به راستی آزاد شکل نگرفته است، اما عصر جديد به ديد و 

هايی  ورزی های آن چنان انديشه هايی داده و تناقض درک انسان چنان پيچ و تاب
ای با نيرويی واقعی و مؤثر درگير نبرد  را ممکن کرده که آزادی به عنوان ايده

تواند  شود و می انسان آزاد نيست، اما آزاد می. يابی خود شده است ش برای بود
ی هنجارين مدرنيته همچون  مايه آن چيزی است که بن" شدن"بشود و اين 

 .سازد را می) اصطالح يورگن هابرماس( »ای ناتمام پروژه»
ی  ه عصر جديد ، عصر پايان ديانت به طور کلی نيست و حتا اگر پروژ

شد، تاريخ دين ممکن بود تمام نشود و به شکلی ديگر ادامه  مدرنيته تمام می
در جهان واقعی مدرن . دهد های مختلفی می جهان نو به دين فرصت. يابد
گيرند که فرديت و آزادمنشی مدرن  ای از ديانت شکل می های تازه شکل

ها  ی آنهاست و به تعبيری آنها ديگر برای بازاری از معنويت پردازنده
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 .آن دانست" آفريدگار"اما همهنگام کل جهان را وابسته به 
بسته با معنای پيشين است، در توصيف  معنای ديگر صفت سکوالر، که هم .٢

رود، هنگامی که بخواهند اين موضوع را بيان کنند که در  دوران جديد به کار می
شوند که ديگر از  گيرند، يا چنان متحول می عصر جديد اعتقادات دينی سستی می

ها  ها و فرقه کنند و در قالب سنتی مذهب کيشی نهادهای رسمی پيروی نمی سخت
اعتقادی به خدا، يا اعتقاد به آن اما  آزادی وجود دارد، آزادی در بی. گنجند نمی

ی خود از  بدون پايبندی به دين معينی يا اعتقاد به دين معينی اما با تفسير آزادانه
توان گفت که سکوالر صفتی  در اين معنا همچنين می. بينش و منش و تاريخ آن

است برای دنيويت دنيا، برخود استوار بودن آن، آزادی بشر در آن و اينکه اگر 
هايی نيست که  خدايی هم باشد، حکايت دخالت آن در کار جهان از نوع داستان

خدای جهان سکوالر، خدايی است شخصی و همهنگام . اند ها روايت کرده دين
کسی که در  .کند گسترش فرهنگ دموکراسی خدا را هم دموکرات می. متعالی

فضايی دموکراتيک پرورش يافته و يا به لحاظ فکری زير تأثير جريان نيرومند 
ها  تابد و امر و نهی خواهی جهان مدرن باشد، خدای مستبد و قهار را برنمی آزادی

گسترش دانش مدرن و علمی شدن فرهنگ . کند و تهديدهای کاهنان را تحمل نمی
شناسی دينی  جهان. کند های خدايی را در امور جهان محدود می نيز دخالت

ی خود دست کشيده و ديگر خود را  شود يا اينکه از ادعاهای گذشته ورشکسته می
نشينی راه برای تفسير  با اين عقب. کند نمادين جهان معرفی می  به عنوان تبيين

 .شود تر متون دينی باز می آزادانه
در . های اجتماعی است ی نو، تکثير و تفکيک نهادها و حوزه شاخص جامعه .٣

های مختلفی هنجار  در عرصه: ی کهن، دين کارکردهای فراوانی داشت جامعه
ی پزشکی، نظافت،  در حوزه: کرد نهاد و خوب و بد را از هم تفکيک می می

ها، اقتصاد، روابط طبقات، سياست،  ها و حرفه تربيت فرزند، روابط جنسی، شغل
ی همه چيز بود، در  دهنده دين در نهايت توضيح. ها ها و زمان بندی مکان تقسيم

های عملی و  خروج هر يک از حوزه. های باالی آن القمر و در جهان جهان تحت
اين اصطالح . تواند سکوالريزاسيون خوانده شود نظری از زير سيادت دين می

را اما با نظر با تفکيک نهادها اساسا در رابطه با تفکيک دين و دولت به کار 
ای  نظام سياسی: معنای سوم مهمی دارد" سکوالر"از اين نظر صفت . برند می

کند که در آن انحصار قدرت در دست دولت است و نهادهای دين و  توصيف می
 [١٩. [دولت با هم درآميخته نيستند
 دموکراسی و ديکتاتوری

اين شرط، برای برقراری . جدايی دين و دولت يک شرط الزم دموکراسی است
اما کافی است که برآورده نباشد، تا بتوان يک نظام را . کند دموکراسی کفايت نمی

ولی ممکن است اکثريت مردم حکومت دينی را بپذيرند و اين . استبدادی دانست
های اعتقادی و سياسی ديگری دارد، مدارا کند  حکومت دينی با اقليتی که گرايش

آيا در . پذير بيند و آن اقليت، تا حدی از اين مدارا خشنود باشد که وضع را تحمل
اگر آن نظام به عصر کهن تعلق . اين حال باز بايد نظام را استبدادی خواند؟ آری

البته . شود های کهن می ی نظام ی کلی استبدادی بودن همه داشته باشد، شامل قاعده
ممکن است اعتراض شود که استبداد در برابر دموکراسی معنا دارد، و در جايی 

توان از ديکتاتوری سخن گفت، چنانکه اين  که دموکراسی وجود ندارد، هنوز نمی
با نظر به اين . الفاظ در عصر کهن تنها در يونان و تا حدی در رم معنا داشتند

. شان تقسيم کنيم ی حد ستمگری های کهن را بر پايه توانيم حکومت اعتراض می
های پيش از عصر جديد،  حکومت .ها بيشتر اند، برخی ها کمتر ستم کرده برخی

های مختلف و در  شکل درآميختگی در فرهنگ. اند بوده  اساسا با دين درآميخته
. اند بعضی از آنها به شکل مؤکدی دينی بوده. کند های مختلف فرق می دوره

اند يا بر اجرای دستورهای شرع به شکل  رهبرانشان يا خود رهبر دينی بوده
در ميان اين دسته نيز برخی کمتر سمتگر . اند کرده ای تأکيد می متمايزکننده

توان نتيجه گرفت که کمتر ظلم  از تعصب دينی آنها نمی. اند، برخی بيشتر بوده
توان گفت  تنها اين را می. اند اند، يا به شکل بارزی ظالم و خونريز بوده  کرده می

اند يا به دليل تعصب شديد در مورد قداست آنها کمتر  که آنهايی که کمتر ظالم بوده
اند که اکثريت مردم را  ی ظلمشان گزارش شده است، اين توانايی را داشته درباره

اقليت، کوچک بوده و اگر ظلمی هم بر آنان رفته، صدايشان  .با خود همراه کنند
 .به ما نرسيده؛ شايد چندان بلند نبوده است

جامعه : در عصر جديد اين امکان که حکومت دينی ستمگر نباشد، برقرار نيست
ها،  های آن، کثرت خواست کثرت نهادها و حوزه. بزرگ و پرجمعيت است

مرکزی فرهنگ يا  ها در آن، پويش فرهنگی آن، بی ها و سبک زندگی سليقه
مرکزی و سرانجام تأثيرگيری شديد از  گرايش نيرومند آن به چندمرکزی و بی

ی همه  کننده دهد دين تعيين ای هستند که اجازه نمی های اصلی بيرون خود، عامل
آل  ی ايده جامعه. چيز باشد، از سياست اجرايی و قانون گرفته تا فرهنگ و سليقه

های اصلی  بخش در حوزه ای است که دين در آن عامل وحدت دينی، جامعه
 های سياست، اقتصاد، فرهنگ و سبک  ساز برای جامعه است، حوزه سرنوشت

ای برای دين در نظر  شود، از اين نظر که در آن چنين حق ويژه خوانده می
 .شود شود، دين محدود می دين دارای محدوده می .گيرند نمی

ی مهمی از عصر جديد را  اين صفت سويه. سکوالر، صفت يک دوران است
برخی از . در عصر دنيويت، دين همچنان دنيويت خود را دارد. کند بيان می

فهمند، منطق  شوند، بدين معنا که تغيير عصر را می می" سکوالر"اشکال ديانت 
کوشند در اين جهان جايگاهی برای خود بيابند که ديگر  پذيرند و می دنيويت را می

 .ی قرار گرفتن بر موضع متعالی نباشد   مبتنی بر ادعای برخورداری از حق ويژه
ی رويدادهای تاريخی چشمگير  ی گذشته در مجموعه آنچه اما در پانصد ساله

. بوده، مقاومت در برابر سکوالريزاسيون در معنای نفی حق ويژه بوده است
رود، منظور  وقتی از سکوالر بودن عصر در معنايی غيردينی بودن آن سخن می

آن نيست که دين از امروز به فردا به ترک ساحت امور دنيوی مجبور شده يا 
دين همچنان پرنفوذ است و نهاد دين . خود از دخالت در آن دست کشيده است

آور  هنوز هم، حّتا در کشورهايی با نظام حکومتی الييک، از امتيازهايی تبعيض
 .برخوردار است

گری در امور دنيوی دست نکشيده و از اين رو  دين در عصر جديد، از دخالت
بار اين عصر از خود سلب مسئوليت  روا نيست که در رابطه با رخدادهای فاجعه

ای بدون در نظر گرفتن عامل مذهب  چنين پديده. فاشيسم را در نظر گيريم .کند
يهودستيزی فاشيستی ريشه در يهودستيزی مسيحيت دارد و کًال . فهميدنی نيست

ی مستقيم فرهنگی شکل گرفته که برتری قومی، که در  نژادپرستی آن در ادامه
به  .ی ديرينه دارد گذشته معموًال به معنای برتری مذهبی بوده است، در آن سابقه

و کارگزاران آنها تنها در   ها همکاری کرده طور مشخص نيز کليساها با نازی
ی تاريخ  توان در حاشيه تاريخ فاشيسم را می. اند موردهای اندکی مقاومت کرده

کليسا نوشت و بخشی از تاريخ کليسا را موضوع فصلی از تاريخ فاشيسم قرار 
 .توان از حساب دين جدا کرد ستيز را نمی های کامًال دين حّتا حساب رژيم. داد

اند خِأل  اند، کوشيده خواه برخی از دعاوی دين را برگرفته های تماميت ايدئولوژی
ی  اند، شيوه وجود دين را پرکنند، از برخی آداب و رسوم دينی تقليد کرده

اند، همچون دين  سخنوريشان و آيه و حديث آوردنشان را در فرهنگ دينی آموخته
 .اند به شور آورده و تخدير کرده

 "سکوالر"معنای صفت 
توان با رجوع به صفت  اند، نمی هايی را که در عصر جديد رخ داده فاجعه

ی آمريکا در پايان  مثًال اين که اياالت متحده. اين عصر توضيح داد" سکوالر"
گردد که نظام  ای رو آورد، به آن برنمی جنگ جهانی دوم به استفاده از بمب هسته

توان تصور کرد که در جايی چون  به سادگی می. بوده است" سکوالر"سياسی آن 
آمريکا، ميان دين و دولت جدايی سکوالر نباشد و باز آمريکا به عنوان يک 

اينکه سياست . خواری کند و حّتا از آنچه هست بدتر شود قدرت امپرياليستی جهان
های بزرگ در روزگار ما به طور مستقيم متأثر از ايدئولوژی دينی نيست  قدرت

و نهاد دين در اين کشورها قادر نيست مستقيمًا سياست دولت را تعيين کند، باعث 
بايد بسی شادمان باشيم . وزری در روزگار ما کاسته شود شده از ظرفيت خشونت

آنچه . های اتمی در دست رهبران مذهبی نيست که در روزگار ما کليد زرادخانه
ای از  سياسی- شناسيم، رهبران دينی در تاريخ به نام يهوديت، مسيحيت و اسالم می

اند که در کشتار مخالفان و دگرانديشان هيچ منع خاصی برای  دل خود برون داده
 .گرفتند خود در نظر نمی

ی  پيامبر يهود، پاپ مسيحی يا خليفه-البته طبعا تصور اينکه اگر فالن پادشاه
ی استدالل به  تواند پايه کرد، نمی مسلمان بمب اتمی در اختيار داشت، با آن چه می

تاريخ دين، دين را مترادف با : اما يک چيز مسلم است. نفع دين يا عليه آن باشد
گويد که متدين  ی روزمره هم می تجربه. کند دوستی نمی ترحم و شفقت و صلح

چنانکه نامتدين هم ممکن است . قلب باشد، يا نباشد ممکن است رحيم و خوش
با تحليل . جو دوست و صلح وزر باشد، يا روشنگری انسان ستمگر و خشونت

ای دست يافت که بيانگر تلقی دينی از خشونت  توان به گزاره مفهوم ناب دين، نمی
توان  به همين سان نمی. ای که از ماهيت دين برخيزد ورزی باشد، تلقی و خشونت

قضاوت ما در چارچوب . ای پيش گذاشت دينی چنين گزاره در مورد بی
های ناظر بر عصر جديد، روا نيست که در  در قضاوت. های تاريخی است تجربه

 .هنگام مقايسه، صفت کلی دينی در برابر صفت کلی سکوالر گذاشته شود
 .گيريم سه معنا در نظر می" سکوالر"برای 

با آن يک . سکوالر، همچنان که پيشتر گفته شد، صفت يک دوران است .١
شود که  بينی چيره می شود، اينکه در آن اين جهان ويژگی عصر جديد بيان می

توان و بايد با  ای از آن را می ی منطقی درونی است؛ هر حوزه پويش جهان برپايه
جهانی -ها جنسيتی اين اين عامل. های مؤثر در آن توضيح داد رجوع به عامل

معموًال در اين حال . بود" سکوالر"توان بينشی دينی داشت و همهنگام  می .دارند
توان به صورت موضعی سکوالر بود، يعنی در  شود، زيرا می تناقضی حس نمی

 هايی خاص باور داشت که منطق پويش آنها درونی است،  يا حوزه  مورد حوزه
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احزاب انترناسيونال دوم با جنگ امپرياليستی همراهی کردند و چه آنجايی که 
ی ناسيوناليسم روسی شدند که از سوسياليسم،  احزاب انترناسيوناليسم سوم ضميمه

فرمول عملی " گوالک+ الکتريفيکاسيون . "ساخت] ٢٠" [الکتريفيکاسيون"
 .سوسياليسم استالينی است

. ی سازندگی قرار دارد های سياسی عصر جديد، يک داعيه در کانون ايدئولوژی
کارکردی " ساختن. "خواهند بسازند، ملت و ميهن است آن چيزی را که همه می

های پيشين فراتر  در عصر جديد دارد که بسی از تصرف و تصاحب در دوران
شود و  درآميخته می" ساختن"رود، با  از ميان نمی" تصرف"ی  انگيزه .رود می

يعنی طلب آبادی کردن، کلنی " − استعمار. "شود خود امری فنی و سازنده می
کلنياليسم ساختن کلنی . شاهد اين آميزش است –برپا کردن و آن را آباد کردن 
خواهد  رود و می امپرياليسم از آن فراتر می. برای گسترش فضای ملی است

 ."بسازد"جهان را 
فرهنگ هم ساخته . در عصر صنع و صنعت و تصنع، همه چيز مصنوعی است

سازد و فرد بايد  سازد، فرهنگ ملی فرد را می فرهنگ ملت را می .شود می
همواره در تالش باشد که خود را بسازد و در سازندگی ملی مشارکت داشته 

ی  دين هم وارد اين مسابقه. سازند سازند و همديگر را می همه خود را می. باشد
خواهد  ملت هم می. خواهد ملت را و افراد را بسازد دين هم می .شود سازندگی می

 .بندی کند خواهد دين خود را سرهم دين را بسازد و فرد هم می
ی انتقادی مهم در نگر به سکوالريزاسيون سياسی، بررسی تاريخی  يک زاويه

های  ی آن، که نه با انگيزه موضوع است با توجه به دولت يا نيروی برپاکننده
ايستد، بلکه آن را  دهی به مردم در برابر نهاد دين می روشنگرانه و با هدف حق

زند و  زند و يا برعکس، بر آن چنگ می اساسا به عنوان رقيب و مزاحم پس می
-اين دين. دهد قرارش می" ملی"سازد و در خدمت هدفهای  از آن دينی دولتی می

نهاد  .سازی با خشونت همراه بوده است-ی ملت سازی به عنوانی بخشی از برنامه
يا به شدت سرکوب ) ی ترکيه نمونه(ی دستگاه دولتی شده  دين با خشونت ضميمه

 .(ی شوروی ی روسيه نمونه(شده و به کنجی رانده شده است 
دين خود وارد بازی . دارد ی انتقادی، دين را از انتقاد مصون نمی اين زاويه

گيرد و در جاهايی  بازد، در جاهايی امتياز می شده، در جاهايی می" سازندگی"
هم خشونتی که اينک متوجه آن است و هم خشونتی که از خود آن . برد می

شيعه در ايران از زمان صفويه، . دارند" سازنده"های  خيزد، هر دو انگيزه برمی
فرهنگی ماست، وارد ميدان -ی سياسی ی پسين عصر ميانی خطه که دوره

ی  مشارکت با دولت در اين کار مبنای ادعاهای آن در دوره. شد "سازندگی"
ی قاجار شروع به اقتباس گفتمان جديد  علما در اواخر دوره .سازی گرديد ملت

اين . اين گفتمان به تدريج بر کل فضای فکری آنان تأثير گذاشت .سازندگی کردند
اراده به . دين اسالم بسته و خمود نيست. کرد تأثيرگيری را خود دين ميسر می

دين سازنده به عنوان يکی از . ی در آن به سوی هر چيزی است قدرت، گشاينده
تواند رنگی فاشيستی بگيرد، هم سوسياليستی، هم  انواع ناسيوناليسم، هم می

 .هايی مترقی واپسگرا باشد، هم در عرصه
اسباب آن اما فراهم بود، از جمله اين . ناپذير نبود انقالب اسالمی در ايران اجتناب

که دين ديگر به يک ايدئولوژی سازنده تبديل شده بود، تا حدی که خيل عظيمی 
توجه ويژه به . از مهندسان و مديران و نظاميان را هم به خود جلب کرده بود

ها به عنوان حاميان اصلی علما، چه بسا باعث شده که نقش  بازاريان و لومپن
 .ها به درستی ديده نشود تکنوکرات

روحانيت "های مسلمان، مجاهدين خلق و  های مهدی بازرگان، سوسياليست ديدگاه
 .اهللا خمينی، همگی ترکيبی از ايمان و تکنيک هستند به رهبری آيت" مبارز

ی آن  که الزمه –هايی است که برای سازندگی  تفاوت آنها در مواد و روش
ی سنتی جهش کرده است، که  خمينی نماينده. برند به کار می –ويرانگری است 

ای قرار  ی بورژوازی کند تا آن را بديل گفتار سازنده گفتار کهن را بازسازی می
گذاری کرد،  ای که او پايه حکومت اسالمی. شاه بود" تمدن بزرگ"دهد که محور 

ی اين حکومت  تا زمانی که ايده. ی اسالمی است ی توسعه ی يک برنامه پيشبرنده
همچون يک طرح توسعه در موقعيت مدرن شناخته نشود، ماهيت آن پوشيده 

مانده و  هايی چون عقب محدود کردن خود به توصيف اين ماهيت با صفت. ماند می
قرون وسطايی محدود کردِن شناخت و پاسخ درخور سياسی و فرهنگی به آن 

به عنوان  ١٣۴٠ی  خمينی در دهه" حکومت اسالمی"ی  حّتا درسنامه .است
ی خمينی  پروژه. ی تمدنی آن بازخواندنی است سازی و توسعه طرحی برای ملت
ناسيوناليستی ليبرال، مذهبی چپ، چپ (های سازندگی  بر ديگر پروژه
ی  های او، که بر پايه در يک فرصتی تاريخی وعده .چيره شد) مارکسيستی

ترکيبی از سازندگی، همياری و همبستگی در قالب عصبيت اسالمی بود، 
 .قويترين پشتيبان اجتماعی را يافت

هر شکلی از ناسيوناليسم با . های ناسيوناليسم ايرانی است خمينيسم يکی از شکل
 خواهد ملت را  کند و گرد آن می ی ملی می تأکيدی که بر اين يا آن خصيصه

هر . سازی از ميان رفته است های امکان تحقق يگانگی شرط. زندگی
ی  که مجموعه− ای، چه دينی چه نادينی، که به بسيارگانی مدرن  ايدئولوژی

توجه نکند و بخواهد در جامعه يگانگی برقرار − های برشمرده در باالست  عامل
تابد و  مدرنيت، عدالت را برمی. کند، خالف منطق مدرن حرکت کرده است

ی نبرد مؤثر برای تحقق آن بوده  عصر جديد پيش از هر عصر ديگری عرصه
. سازی بينشی و منشی سازگاری ندارد سازی در معنای يکسان است، اما با يگانه

استبداد ممکن است به نام دين . شود سازی به بهای برقراری استبداد تمام می يگانه
دينی يا − ساز  دولت يکسان .نتيجه يکی است. ای ستيزنده با آن باشد، يا ايدئولوژی

 .گيرد های استبدادی قرار می ی دولت در دسته− غير دينی 
در . آيد که ستمگر و خشن باشد ساز است، از آن برمی دولت دينی، دولت يکسان

تقدير تاريخی دولت . ساز باشد، يا نباشد مقابل، دولت سکوالر، ممکن است يکسان
در تاريخ سکوالريسم، گرايش به تشکيل . سازی نيست سکوالر، گرايش به يکسان

اين امکان وحشتناک وجود داشت . ساز، غلبه ندارد های ايدئولوژيک يکسان دولت
 .مدت بود که جهان ميان فاشيسم و استالينيسم تقسيم شود، اين خطر اما کوتاه

خواند، منطقی که مبنای آن گوناگونی  سازی کال با منطق سکوالريسم نمی يکسان
ها را مصلحتی، محدود و  حل و زمانيت و دنيويت است و از اين رو قاعدتا راه

پذير اند،  اند و برای انسان، پرسش ها از انسان حل راه. بيند مدت می کوتاه
 .اند، تغييرپذير اند شدنی تصحيح

عنواِن شرط برقراری  در موقعيت کنونی ايران، سکوالريزاسيون سياسی به
ای قرار  ی فشرده ی آن يعنی دموکراتيزاسيون چنان در رابطه دموکراسی با نتيجه

 .توان دموکراتيسم را پيش از هر چيز مترادف با سکوالريسم گرفت گرفته که می
علت اين ترادف، ويژگی نظام تبعيضی است که حکومت دينی برقرار کرده 

تبعيض ميان خودی و غير خودی، معمم و مکال، معمم تابع رهبر و معمم  .است
مستقل، شيعه و سنی، مسلمان و غيرمسلمان، دينی و غير دينی و سرانجام اما نه 

ضرورت رفع . های نظام مستقر هستند ی آخر، مرد و زن از شاخص در مرتبه
ای خاص، برابر با تعريف  توان در بحثی خاص از زاويه هر يک از آنها را می

سکوالريزاسيون يعنی رفع تبعيض . هنجارين سکوالريزاسيون ايرانی دانست
 .جنسی، يعنی رفع تبعيض دينی و يعنی رفع تبعيض در مشارکت سياسی

 نقد سکوالريزاسيون سياسی
اگر در ايران . سکوالريزاسيون رفع تبعيض به طور کلی نيست

های سياسی رفع تبعيض  سکوالريزاسيون سياسی بوِدش يابد، تنها برخی مانع
تواند در حد  خيالی در مورد کنار گذاشتن شيخ می خوش .شود برداشته می

ها  اين بار هم بسياری از تبعيض. خيالی در مورد کنار گذاشتن شاه باشد خوش
با . گردند هايی که به ساختار اجتماعی برمی ويژه تبعيض مانند، به پا برجا می
توان گفت که باز جريانی خاص قدرت را به دست  بينی تاريخی می اندکی واقع

های ديگری برقرار خواهد کرد، گيريم که نه همچون  خواهد گرفت که تبعيض
ها شکل  رژيم آپارتايدمنِش کنونی، اما به هر حال قدرت در ورای نابرابری

 .گيرد و همواره جانبدار است نمی
آيد که نسبت به  ويژه در عصر جديد، پيش می ای، به در هر موقعيت تاريخی

ی  برای رفع آنها يک ايده. های موجود موضعی انتقادی شکل گيرد تبعيض
فراموش نکنيم که . شود آور می شود که خود آن تبعيض وحوت پيش گذاشته می
ی وحدت داد و هنوز مدعی است که در جامعه وحدت  جنبش اسالمی وعده

دهد، بر اساس درکی  جايگاهی که حکومت اسالمی به زن می. کند ايجاد می
خاص از وحدت اجتماعی است که خود را با تصوری از وحدت کائنات مستدل 

کند که تبعيض جنسی برقرار باشد،  اصل خلقت و ذات هستی ايجاب می. کند می
و وقتی اين حکومت، دگرانديشان را . خورد وگر نه نظام هستی به هم می

و همچنين . زند کند، به تصور خود عوامل مزاحم وحدت را پس می سرکوب می
کند، به خاطر وحدت اسالمی است، زيرا وحدت اسالمی  اگر بر سنيان ستم می

ی مسلمانان متحقق  بنابر برداشت ايدئولوژی حاکم در نهايت با شيعه شدن همه
 .شود می

گيری  عصر جديد، عصر متالشی شدن همبودهای کهن و همزمان شکل
آنها در . های وحدت است اين عصر، عصر ايدئولوژی. ای است همبودهای تازه
گذارند  ای را می ی همبسته ی ُپرتضاد موجود، تصوری از جامعه برابر جامعه

آنها مدعی هستند که برای رفع . خيزند که در آن افراد به ياری يکديگر برمی
 .اند انديشی کرده های موجود چاره خشونت

گيری و پويش آن تا کنون بيشترين تأثير را بر روی  آن همبودی که شکل
است، جمعی که از مواد انسانی و " ملت"رويدادهای عصر جديد گذاشته، 

ها  پيش بينی مارکسيست. فرهنگی کهن و برخی مصالح جديد ساخته شده است
ها مهم  بندی اين صف. ساز خواهند بود های طبقاتی تاريخ بندی اين بود که صف

خود . انگيز آنها بود بودند، اما قدرت چسبندگی ملی بيشتر از نيروی شکاف
 جنبش سوسياليستی چه بسا به ناسيوناليسم تسليم شد، مثًال چه آنجايی که برخی 
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 سکوالريسم .صورت گيرد" سکوالريسم"موقعيتی با استفاده از عنوان 
ی وجود آن  آيا نحوه. سکوالريسم؟ ولی آيا چنين چيزی وجود دارد؟ ظاهرًا آری

 .دانيم که تجسم نهادی دارد ی وجود دين است؟ در مورد دين می شبيه به نحوه
توان آنها را با تعبيری  اند و می نهادهايی وجود دارند که در عصر جديد پديد آمده

مثًال دانشگاه جديد يک . خواند" سکوالر"که از صفت سکوالر به دست داديم، 
 .نهاد است ولی سکوالريسم به عنوان سکوالريسم، بی. است" سکوالر"نهاد 
که در نهادی خاص مجسم شود، وجود " سکوالريسم"ای به نام   ی تاريخی پديده
بنابر اين بايد مواظب بود وقتی که از تقابل . دين اما چنين موجوديتی دارد. ندارد

رود، مواظب بود که مبادا به تلويح يا به تصريح  سکوالريسم و دين سخن می
ای از وجود تاريخی به سکوالريسم نسبت داده شود که بيگانه با بوِدش آن  نحوه
 .است

اش به بينش و منشی  در کاربرد توصيفی. سکوالريسم يک عنوان انتزاعی است
جويد، اعتقاد دينی را امری  کند که توضيح جهان را در خود جهان می اشاره می

داند، با مجبور کردن افراد به دينداری مخالف است، محدود کردن  خصوصی می
طلبی و امتيازخواهی دين را  جانبی و قدرت به آزادی بيان و اجتماع به خاطر حق

 .پذيرد و خواهان جدايی دين و دولت است نمی
ی معرفتی معين نيست، بسی بيشتر از آنکه اصول نظری  سکوالريسم يک بسته

باوران نيز در آن  خاصی باشد، يک فضای معرفتی است که در عصر ما دين
مؤمنی که . ورزند کشند، حّتا آنانی که سخت به سکوالريسم کينه می نفس می

ای که بايد پيش  آگاهانه و شرافتمندانه دشمن سکوالريسم است، نخستين خواسته
. ها و کًال تخته کردن در سيستم آموزشی جديد است ی دانشگاه بگذارد، بستن همه

او بايد با کل نظام تقسيم کار و تفکيک نهادها در جهان مدرن مخالفت کند، زيرا 
ای منطق درونی خود را  ها باور به اين است که هر حوزه ی اين تقسيم اساس همه

زندگی شهری مدرن ايجاب . معصيت بزرگ، زندگی در شهر مدرن است .دارد
ها و نهادهای اجتماعی جدايش يابند و درست همين منطق تفکيک  کند حوزه می

کاهد و از  اندازد، آن را به نهادی خاص فرومی است که دين را از جامعيتش می
خواهد در قلمرو اختصاص داده شده به آن بماند و از دخالتگری در  آن می
سکوالريست پيگير صادق بايد از زندگی  آنتی. های ديگر دست بردارد حوزه

کل گيتی هم دارای منطق درونی خود است و مؤمنی که با اين  .شهری بگريزد
شود، بهتر است به جای اينکه با تفسيرهای  باور در تبيين جديدش درگير می

های مقدس خود و ديگران را گول زند، با انقالب کوپرنيکی و  ای از متن تازه
 [٢١. [پيامدهای آن درافتد

ی پديد  تواند به عنوان زمينه سکوالريسم، مکتب فکری خاصی نيست، اما می
ها آنقدر متنوع هستند که  اين مکتب. های فکری مختلفی تعبير شود آمدن مکتب

توان،  گری دينی را هم می انقالبی. توان ميان ماهيت آنها وجه مشترکی يافت نمی
هايی که اين مرام از  دانست، زيرا بسياری از مفهوم" سکوالر"به عنوان مثال، 
در عصر جديد، که عصر " − انقالب"از جمله مفهوم کليدی − کند  آن استفاده می

 .اند سکوالريسم است، پديد آمده
ی خاصی خود را  همچنان که اشاره شد، ممکن است ايدئولوژی خاصی در دوره

سکوالريست معرفی کند و بعيد نيست که يک نيروی مؤثر سياسی با اين 
ی خاصی  هايی را پيش برد که در جامعه ايدئولوژی مشخص شود و آن نيرو اقدام

ی عطفی از نظر جايگاه دين در آن تبديل شوند و بنابر شواهد تاريخی  به نقطه
ولی خود . آميز باشند ها به نحو بارزی خشونت تصورشدنی است که اين اقدام

ای  به هيچ ايدئولوژی" سکوالر"ساز  ساز و جريان دوران فضای جريان
ای از  کرده، مجموعه" سکوالر"آنچه عصر ما را  .فروکاستنی نيست

گوييم، نبايستی به ذکر يک داستان  هاست و ما وقتی تاريخ آن را بازمی داستان
شود، نه با  عصری اين گونه نه با داستانی خاص آغاز می] ٢٢. [بسنده کنيم

شود، با وجود اين  دين در نهادی خاص مجسم می. گيرد داستانی خاص پايان می
داستان آن به داستان آن نهاد، مثًال در اسالم به تاريخ سياسی فقه و فقها، منحصر 

 .شود نمی
هايی دينی نيست و  ی داستان سکوالريسم در جهان نو جدا از داستان مجموعه

ها و ماجراهای دينی  ها و ماجراهای آنها همه در مقابل چهره چنين نيست که چهره
از آثار . اند يا زير چنين عنوانی تفسيرپذيرند هايی هستند که دينی داستان.باشند

نيکوالس اهل کوئز و ويليام اهل اوکام گرفته تا آثار رودولف بولتمن، همه را 
توان هم به عنوان آثاری دينی بررسی کرد، هم به عنوان آثاری که هر يک به  می

اند  در روزگار ما اکثر مؤمنان مخالف آن. نحوی جزو تاريخ سکوالريسم هستند
هايی چون پزشکی جديد، درک جديد از بهداشت و  گيری و گسترش پديده که شکل

های ضد دينی روايت شوند، اما به راستی  نظام آموزشی جديد به عنوان داستان
 توان ميزاحسن  در ايران می. توان اين گونه نيز تعريف و تفسير کرد اينها را می

درست بر همين قرار، برآمِد هر شکلی از ناسيوناليسم . شود بسازد، مشخص می
خمينيسم ملت را به عنوان . ای خاص از رذايل ملی همراه است با برآمد مجموعه

امت مسلمان شيعه تعريف کرد، تاريخ آن را به عنوان يک بخش محوری تاريخ 
های علمای شيعه را نيروی محرک معنوی آن دانست  اسالم روايت کرد، مجاهدت

و ابتکار مهمی که به خرج داد وصل کردن عاقبت آن، در چارچوب طرحی از 
در . اين ابتکار سابقه داشت. توسعه در موقعيت مدرن با ظهور امام زمان بود

دوران صفويه نيز علمای متحد آن به اين اعتقاد رسيدند که سلطنت اصفهان به 
ی چهارم  جمهوری اسالمی اينک وارد دهه. شود حکومت مهدی موعود وصل می

. تداوم آن بدون همدستی ملت با حکومت ميسر نبوده است. زندگی خود شده است
های  بر خالف توصيف. درست در همين همدستی رذايل ملی پرنمود است

. شود، اين ملت حساسيت چندانی به تبعيض و خشونت ندارد آميزی که می تعارف
توانست در  بدون همدستی مردان اين ملت با حکومت اسالمی، اين حکومت نمی

حکومت اسالمی در . اند هايی را روا دارد که شاخص نظام شده حق زنان تبعيض
خشونت ساختاری تغييری اساسی نداده و فقط آن را در اين يا آن جهت تشديد 

خشونت بر دگرانديشی و دگرباشی ماهيتی، افزون بر نمودی آشکار، . کرده است
اش تغيير   ها فقط در نمود کمی ماهيتی ساختاری دارد و از اين نظر با تغيير رژيم

 .پذيرد می
های ارزشی قاطع و مهندسی فرهنگی و  کشی وار، خط سيستم فرماندهی نظامی

تصور سازندگی اسالمی هم . ی صنعتی شدن هستند نمای مرحله اجتماعی خصلت
توان ارشاد نمود و آن را طبق موازين دينی بازسازی  اين است که جامعه را می

ها  ای که مرحله صنعتی شدن نتوانسته است در آن نقش ی به هم ريخته جامعه .کرد
شود که در آن بقا و موفقيت، چه فردی، چه  ای می را نهادينه کند، وارد مرحله

ی تثبيت  مرحله. گروهی و چه در ابعاد کل جامعه مستلزم انعطاف است
ای، اين  تو اينی، اينجايی، اينکاره: داری با نوعی يکروند شدن همراه است سرمايه

ی  مرحله .ها را دارند وظايف را بر عهده داری، جامعه و دولت از تو اين توقع
به پايان نرسيد و بهتر است بگوييم شکست خورد و ) روتين شدن(يکروند شدن 

آل  ايده .اند شده" منعطف"افراد در چارچوب همين به هم ريختگی برای بقا 
ی اسالمی اين زندگی يکروند را داشته  حکومت اسالمی آن بود که هر مرد جامعه

داشته باشد، زود ازدواج کند، بخشی از اوقات خود را " آبرومندی"شغل : باشد
های حکومتی بگذراند، زنی محجبه،  در مسجد، مراسم نماز جمعه و گردهمايی

فرمانبر و زايا داشته باشد، به موقع حاجی شود و در محيط خود امر به معروف 
های مادی يک  داری دولتی اسالمی نتوانست زمينه سرمايه. و نهی از منکر کند

ی  ريختگی سنتی جامعه هم ترکيبی از به. زندگی يکروند باثبات را ايجاد کند
روند و  توان گفت بی ها را چندَرَوند و حتا می های نو زندگی  ايرانی با انعطاف

در همين هنگام نسيم فرهنگ منعطف جهانی از هزاران درز . روال کرده است بی
و پنجره نفوذ کرده و اقليمی را که تالش کرده بودند برای پرورش شهروندان 

ی جوان به لحاظ وضعيت  توده. مؤمن مطيع مساعد کنند، دگرگون کرده است
 .اش منعطف شده و به لحاظ ذهنی نيز گرايش به انعطاف دارد عينی زيستی

گسترش فردگرايی بيشتر، گشودگی بيشتر به سوی جهان، و ارزش شدن نوگرايی 
برای تحليل اين مرحله " انعطاف"ی  همه حاکی از موجه بودن استفاده از مقوله

سنتی را به   ريختگی طبعا نبايد به هم. ی ايران است از رشد اجتماعی در جامعه
ها و  حساب انعطاف گذاشت، اما بايد پی گرفت که نهادينه نبودن بسياری از نقش

گذارد، بويژه چگونه خود را در  ها چه تأثيری بر انعطاف کنونی می ارزش
 .دهد ساز نشان می ها و زوال خصايل شخصيت دگرگونه شدن شخصيت

ی غيرمنعطِف  ی تازه سکوالريزاسيون سياسی ممکن است به عنوان يک پروژه
 .گردان کند سازی پيش رود و اين بار وجه ديگری از رذايل ملی ما را صحنه ملت

ها و کاستن  هيچ تضمينی وجود ندارد که پس راندن فقها با حدی از تعديل تبعيض
ای  ای صوری ها همراه باشد، آن گونه که بتوان دموکراسی ی خشونت از دامنه

داری منعطف کنونی  داشت که آزادی بيان و تشکل را به ميزانی که برای سرمايه
 .استاندارد شده است، تضمين کند

ی  انقالب اسالمی و حکومتی که تشکيل داد، شانسی بزرگ برای بخشی از توده
ها ممکن  ها، تنها کمونيست به جز اسالميست. ی ملت بود در حاشيه قرار گرفته

انزجاری که . ی حاشيه را به مرکز آوردند و به تاريخ وصل کنند بود آن توده
بورژوازی مدرن ايرانی از اين حکومت دارد، تا حدی به انزجاری  خرده
آيا پايان حکومت . ای به مرکز آمده دارد ی حاشيه گردد که نسبت به اين توده برمی

 ها به حاشيه است؟ نشين ی حاشيه ی بخش به مرکز آمده اسالمی راندن دوباره
هايی  از کمک. ای را برانگيزد گسستن هر عصبيتی ممکن است عصبيت تازه

آفرين باشند و  شود که ممکن است تبعيض هايی می شود، در مقابل کمک امتناع می
زا  در اين ديالکتيک خود خشونت" کمک. "ای ايجاد کنند تعصب گروهی تازه

آورد و خشونت امری جاری و ساری که شد، به  شود، خشونت خشونت می می
 گری ممکن است در  بايد هشدار داد که توجيه. يک نظام توجيهی نياز دارد
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توان مدافع دين بود و مثًال با  دين هم موضعی انتقادی داشت، هم جانبدار، مثًال می
داده  گرايی و حاکميت استبداد و خرافه اجازه نمی اين استدالل که در گذشته قبيله

است که دين ذات خود را آشکار کند و بر خالف طينت خود به خشونت گراييده 
هايی را برای مهار خشونت به دست  است، نظر داد که عصر سکوالر امکان

خواِه جدی به  اتفاقًا يک موضع دين. های دينی نيز هست دهد که به نفع وعده می
دار است،  اين موضع جدی است، زيرا آينده. لحاظ نظری چنين موضعی است

گشايد، به جای اينکه به دفاع از  ای بدون خشونت می زيرا دين را به سمت آينده
 .ای پر از خشونت بپردازد گذشته

ی تيلور دست کم در بحث خشونت، به  طرفانه موضع آگنوستيسيستی و ظاهرًا بی
شود که بازگشت اين دين به  ی مسيحيت ديده می در نمونه. سادگی قابل انتقاد است

آغازی که گويا بدون خشونت بوده، با امکاناتی فراهم شده که عصر جديد 
ی خود دين تحميل،  اين دين، در اوج سلطه. سکوالر به آن عطا کرده است

 .ستمگری، لشکرکشی و انکيزيسيون بوده است
اما آيا خشونتی وجود ندارد که ذاتی عصر جديد به عنوان عصر سکوالر باشد؟ 

و شدتی که به آنها تنها در عصر جديد   هايی وجود دارند با کيفيت و دامنه خشونت
خشونت از ديرباز تکنيکی بوده است، اما در عصر جديد به آن . خوريم برمی

های پيشين تنها در  رسد که در دوره حدی از ويرانگری و کشندگی تکنيکی می
ای داشته  افکن خدايان موجوديت اسطوره ی تصور دينی در شکل خشم بنيان قوه
ورزی ميان دوران  توان از نظر استعداد خشونت درست به همين خاطر نمی. است

فانتزی نابودی جهان، تصوری با . های پيش از آن فرق گذاشت جديد و دوران
شناسيم، همه در جايی جهان را تهديد به  دينهايی که ما آنها را می. منشأ دينی است
 .اند نابودی کرده

تهديدی که در − ی ساکنان آن  تهديد به نابودی بخشی از جهان و نابودی همه
توانست در مواردی در صورت عملی شدن به نابودی کل زندگی بر  دوران ما می

ی عصر جديد است،  آنچه ويژه. اختراع عصر جديد نيست− روی زمين راه برد
هايی  ايدئولوژی. شدن اين تهديد، يعنی غير دينی شدن آن است "سکوالر"

شبه دينی بودن آنها نبايد . اند گر اين تهديد و اقدام به عملی کردن آن بوده توجيه
آنها در اين معنا غير دينی . شان ناديده گرفته شود باعث شود که خصلت غير دينی

اند آن  اند، خواسته کرده" سکوالر"ی بهشت را  اند که همراه اين تهديدها وعده بوده
عنوانی تواند   خشونت سکوالر در معنايی خودويژه. را در همين دنيا برپا کنند

اين تبديل عمدتا در . های دينی سکوالر شده بود برای پيامد خونبار وعده
خواهد ملتی  گروهی برگزيده می. گيرد های ناسيوناليستی صورت می جنبش

برگزيده را به سوی بهشتی زمينی هدايت کند؛ گروه در جريان اين هدايت با 
ورزد، خشونتی که  افتد و عليه آنان خشونت می داخلی و خارجی درمی" دشمنان"

ای وجود دارد که کار آن توجيه اين  شود موجه و رواست؛ ايدئولوژی ادعا می
  .خشونت است

خود جريان سکوالريزاسيون سياسی به شهادت تاريخ ممکن است با خشونت 
تعريفی از ملت . اند سازی پيش آمده ها عمدتا در جريان ملت خشونت .پيش رود

کننده به تشکيل آن به زور  پيش گذاشته شده و نيرويی به اسم دولت يا گروه اراده
معموًال در اين ستيز نهاد . سازی را در دست بگيرد متوسل شده تا انحصار ملت

ی  ی دارنده دين يا بخشی از آن خود يک حزب سياسی يا جزئی از يک جبهه
های برپا کردن يک  دين هم ممکن است با وعده. قدرت يا خواهان قدرت است
همان گونه که خشونت سکوالر به . ی مبارزه شود بهشت زمينی وارد عرصه

نوعی تبار دينی دارد، خشونت دينی هم ممکن است ناشی از يک تبديل و تحريف 
 .سکوالر باشد

ی سکوالريسم را در عصر  ی دين و پرونده در مجموع ممکن نيست که پرونده
از اين نظر شايد نتوان به اين پرسش که . جديد به طور کامل از يکديگر جدا کنيم

تر  در عصر جديد از ميان خشونت دينی و خشونت سکوالر کدام يک پروزن
اين در نهايت بدان . اند، پاسخی تميز، يعنی مبتنی بر تمايزی دقيق داد بوده
آلودگی هر يک از ما، بقيه . گردد که در جامعه هيچ چيز تميزی وجود ندارد برمی

 .ای داريم ما همگی دستان آلوده. کند ی ادعاهايشان آلوده می را هم، با وجود همه
امتياز عصر جديد به عنوان عصر سکوالر نسبت به عصرهای ديگر در 

ها وجود دارد و اعتراف به اين که همه  هايی است که برای ديدن آلودگی امکان
تواند از اين امتياز  دين نيز می. شود ای که شامل همکيشان ما نيز می ايم، همه آلوده

 .بهره برد و تاريخ جديدی را بياغازد
اين . های جديد و در عين حال پايان تعصب است عصر جديد، عصر تعصب

امکان واقعی واقعی وجود دارد که ديالکتيک همبستگی و خشونت، در هم 
شکسته شود؛ اين امکان وجود دارد که بتوان همبسته بود، بی آنکه بايسته برای 

 .اين همبستگی خشونت بر ديگران باشد

ی ابتدايی در ايران  او اولين مدرسه. رشديه را قهرمان سکوالريسم معرفی کرد
اين مدرسه بسته شد، . ی ششکالن تبريز تأسيس کرد در محله ١٣٠۶را در سال 

سرانجام . رشديه به مشهد فرار کرد. چون پيشنماز محل با آن مخالفت کرد
السلطان مواجه شد و  اش را در تهران پی بگيرد، اما با کارشکنی عين توانست ايده
السلطان  ی ششکالن، عين پيشنماز محله. ی کار با فرياد وااسالمای علما در ادامه

و علمای فتوادهنده به ضد اسالمی بودن ابتکار رشديه، که مهمترينشان شيخ 
. فضل اهللا نوری است، قهرمانان داستاِن مقابل داستان سکوالريستی رشديه هستند

خود ميرزا حسن رشديه  .شود اما داستان دين هم به اين داستان محدود نمی
مجتهدزاده بود، با موافقت پدر تحصيل علوم دينی در نجف را رها کرد و برای 

ی او را  ايده. های جديد رهسپار استانبول و قاهره و بيروت شد گيری از دانش بهره
آبادی و سيد محمد  اند شيخ هادی نجم ی آنان برخی علما نيز پذيرفتند که از جمله

که باعث شد که " اسالم"ای شد به نام  طباطبايی خود بانی مدرسه. طباطبايی
. های مذهبی پذيرفته شود ی جديد از طرف گروهی از خانواده ی مدرسه ايده

. ی متقابل پی گرفت توان بر همين روال در دو جبهه داستان مدارس جديد را می
شود و همين امر آگاهی عمومی را  نظام آموزشی جديد، باعث گسترش سواد می

شود و  از طرف ديگر سوادآموزی موجب رونق تبليغ دينی می. کند سکوالر می
 .انگيزاند ای به سوی دين را برمی گرايش تازه
های سکوالريسم ايرانی را بنويسيم، خواهيم ديد که بسياری  "داستان"اگر زمانی 

توان در ذيل تاريخ دين نيز گنجاند، آن هم نه به دليل اينکه احيانًا  از آنها را می
کنند، برخی  برخی از وجود گرايش به اصالح حکايت می. اند ضد دين بوده
های  کنند که چگونه حّتا واکنش منفی و از سر رقابت و ستيز با پديده حکايت می

 [٢٣.[شود ی فکر سنتی به سوی مدرنيت می مدرن، تا حدی گشاينده
ها داستانی وجود دارد که شاخص سکوالريسم است و آن   آميختگی با وجود درهم

های دين و بينش دينی در حل  ای از ناتوانی داستان با بارز شدن مجموعه
ی ما  در خطه. شود های نظری و عملی بودن انسان در جهان آغاز می مشکل

آموزش دينی، اخالق دينی و . داستان، داستان پا نهادن به عصر جديد است
ی برخورد ايرانيان با دنيايی نو، از آنان مردمی خموده،  سياست دينی در آستانه

بايست با جهل و خرافه بجنگد  معرفت سکوالر، می. خرافاتی و منحط ساخته بود
اينکه مردمانی دينی نيز به ستيز با جهالت پرداختند، . تا جای خود را باز کند
اين سو بينش سکوالر قرار دارد، آن . دهد بندی تغيير نمی چيزی در اصل جبهه

بندی، آن چيزی است که در باال از آن به عنوان  مبنای نهايی جبهه .سو دين
دين، به عنوان بينش شاخص عصر کهن انسان را . حقانيت عصر جديد نام برديم

های شناختی انسان پاسخ  با جهان بيگانه کرد؛ دين نتوانست به نيازها و کنجکاوی
ی   ی اخالق را از محدوده گويد، ، نتوانست از ستمگری بکاهد، نتوانست محدوده

ی بالمنازع دين،  حاصل سلطه. ای و قومی فراتر برد ی قبيله های مردانه عصبيت
عصر جديد به . دين در خدمت استبداد بود و خود اسير استبداد. انحطاط بود

در آن ستمگری به تکنيک مدرن مجهز شد و بسی . يکباره به استبداد پايان نداد
ی اينها، اين امکان پديد آمد که انسان ستم به عنوان ستم  با وجود همه. فاجعه آفريد

و خشونت به عنوان خشونت را موضوع انديشه قرار دهد و با تغيير سامان 
اگر مؤمنی دين را پرهيز از ستم و خشونت . جامعه در جهت رفع آنها بکوشد

ترين عصر تاريخ بخواند، زيرا در اين  بداند، بجاست که عصر جديد را دينی
ی پارسايی  دين وعده. شود عصر است که امکان واقعی چنين پرهيزی فراهم می

داده است، اما تاريخی که پرداخته تاريخ تعلق است، تعلق به مال، تعلق به جاه، 
عصر جديد فرصتی است برای دست . تعلق به دربار، تعلق به قبيله، تعلق به فرقه

 .کشيدن از اين عدم صداقت
 

 ی بيشی و کمی مسئله
نهد که داستان سکوالريسم را به عنوان داستان سود و زيان  چارلز تيلور برمی

، يعنی نگوييم با ورود به عصر جديد و به طور مشخص ]٢۴[تعريف نکنيم 
شرط سکوالر بودن . عصر سکوالر چه از دست رفت و چه به دست آمد
که موضعی − پذيرفتن موضعی شبيه به موضع گرفته شده در باال 

توان همچون چارلز تيلور انديشيد که  می .نيست] − ٢۵[وار است  بلومنبرگ
سکوالر مذهبی است، يا حّتا موضعی شبيه به هايدگر داشت که عصر جديد را 

دانست، با وجود اين در انتقاد خود از  ی هستی می عصر فراموشی بيشينه
 .کرد عصر جديد همچنان از منطقی سکوالر پيروی می

به همين سان در مورد بيشتر شدن يا کمتر شدن خشونت با گسترش نظم و 
نتيجه و يا  توان چنين بحثی را بی می. توان سه موضع داشت بينش سکوالر می

توان از اين زاويه نيز از حقانيت عصر سکوالر سخن گفت  فايده دانست، می بی
تر از عصر چيرگی  و يا موضعی برعکس گرفت و عصر سکوالر را خشن

 توان در قبال  جالب اينجاست که در هر يک از سه حالت می. دين معرفی کرد
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 «.يهوه خدايت آتش سوزنده و خدای غيور است... «
 .٢٠/  ۵سفر خروج،  [۶]
 .١٠/  ٣٣-٣١عهد جديد، رساله اول پولس رسول به قرنتيان،  [٧]
 .٩، الصف ٢٨، الفتح ٣٣و  ٢٩التوبه  [٨]
[٩] A. Schopenhauer, Parerga und Paralipomena II, Sämtliche Werke 

5, hg. v. W. Freiherr von Löhneysen, Frankfurt/M 1986, S. 423. 
 .اين خدای متعالی ديگر به سختی به صورت يک خدای شخصانی تصورشدنی است [١٠]

چنان که به )تواند بدهد  با نظر به اين موضوع شوپنهاور به اين ايراد اين پاسخ را می
که خدای غير شخصانی نه خدای اصيل، بلکه مفهومی است ساخته و ) نوعی داده است

 .ی فيلسوفان پرداخته
های  ی نظر يان آسمن در مورد خشونت دين ی مختصر، حاوی فشرده اين نوشته [١١]

 :توحيدی است
Jan Assmann, Monotheismus und die Sprache der Gewalt, Wien 

2006. 
 :توان توسط کتاب زير آشنا شد ی ژرار می با خطوط کلی نظريه [١٢]

Girard Reader, edited by JG Williams, New York 1996. 
انتشارات آگاه : ی بهرام حبيبی، تهران های متی، ترجمه برتولت برشت، انديشه [١٣]

 .۴٣. ، ص١٣٧٧
های بحرانی  مند، با االهيات موقعيت های عادی و قاعده االهيات فقه، االهيات موقعيت [١۴]

وگويی با مهدی  و نيز در گفت" االهيات شکنجه"ای با عنوان  من در نوشته. تفاوت دارد
ام به سمت شناساندن دين و پديداری خدا در جايی که  ای را برداشته خلجی گام نخستين ساده

 .شود حق اعمال خشونت نامشروط و فراقانونی می
 :بنگريد به" انعطاف"در مورد  [١۵]

Richard Sennett, The Corrosion of Character. The Personal 
Consequences of Work in the New Capitalism, New York, 1998. 

 :ی نظر کانت در مورد صلح بنگريد به در باره [١۶]
تا  ١٣٨٣، آبان ۶۵تا  ۶٣های  نگاه نو، شماره: ، در"مفهوم صلح"محمدرضا نيکفر، 

 .١٣٨۴ارديبهشت 
و در اينجا در معنايی   را من از ارنست توگندَهت برگرفته" عدم صداقت"تعبير  [١٧]

 :ی آخر کتاب زير در مورد نظر توگندهت بنگريد به مقاله. ام محدود به کار برده
Ernst Tugendhat, Anthropologie statt Metaphysik, München 2010. 

 :در اين باره بنگريد به [١٨]
Charles Taylor, A secular age, Cambridge, Massachusetts, London 

2007, p. 3. 
ای اين گونه بيان  عبدالکريم سروش، آخرين برداشتش از سکوالريسم را در مصاحبه [١٩]

 :کرده است
 .سکوالريزم سياسی و سکوالريزم فلسفی: به طور کلی دو گونه سکوالريزم داريم»

سکوالريزم سياسی يعنی انسان، نهاد دين را از نهاد دولت جدا کند و حکومت نسبت به 
ها و مذاهب نگاهی يکسان داشته باشد و تکثر آنها را به رسميت بشناسد و نسبت  تمام فرقه

به اين معنا بسياری از مذهبی ها هم سکوالر سياسی هستند و . طرف باشد به همه آنها بی
چنين بيطرفی سياسی را در حضور عقايد مختلف و متکثر به رسميت می شناسند و بر آن 

اما سکوالريزم ديگری داريم با نام سکوالريزم فلسفی که معادل با بی . صحه ميگذارند
اين نوع . است) گرايی ماده(دينی و بی اعتقادی به ديانت است و نوعی ماترياليزم

بهمن  ٢٧، " روز آنالين"مصاحبه با ( ».سکوالريزم با انديشه دينی غير قابل جمع است
١٣٨٨). 

برگردد، در  "سکوالر"سکوالريسم، اگر به معنای يکم و دوم . بندی نادقيق است اين تقسيم
) از نظر سروش مترادف با نوعی ماترياليسم(قالب تنگی به نام سکوالريسم فلسفی 

. رود ساز سکوالريسم از دست می بندی سروش معنای عصری و جهان در تقسيم. گنجد نمی
يابد، در حالی که خود پيش از آنکه معرفت  ی معرفتی تقليل می سکوالريسم به نوعی نگره

  .کند ها ايجاد می گيری و رشد معرفت خاصی باشد، فضايی برای شکل
 :لنين کمتر از سه سال پس از انقالب اکتبر، کمونيسم را چنين تعريف کرد [٢٠]
 ,Werke, Band 31) «کشی تمامی کشور ی برق کمونيسم يعنی قدرت شوروی بعالوه»

S. 513). 
 :در مورد انقالب کوپرنيکی بنگريد به [٢١]

Hans Blumenberg, Die Genesis der kopernikanischen Welt, 
Frankfurt/M 1975. 

، در تبيين (A Secular Age) چارلز تيلور در کتابی که پيشتر به آن اشاره شد [٢٢]
اما آنچه او حکايت . کند استفاده می (story) "داستان"تاريخ عصر سکوالر از عنوان 

 .هاست ای از داستان کند، نه يک داستان، بلکه مجموعه می
های دينی خود دليل  های سکوالر با داستان درآميختگی نسبی و موضعی داستان [٢٣]

يا ) سروش)محکم ديگری بر نادرستی تقسيم سکوالريسم به سکوالريسم فلسفی و سياسی 
 .است) کديور(ذهنی و عينی 

 .٢٢. منبع ذکر شده، ص [٢۴]
های من درباره حقانيت  در مورد ديد بلومنبرگ و کل اين مبحث بنگريد به مقاله [٢۵]

، تير و مرداد ١٧. نشريه آفتاب ش" (خاستگاه و چيستی عصر جديد: "عصر جديد
، شهريور ١٨ .نشريه آفتاب، ش" (بيان اثباتی. در دفاع از حقانيت عصر جديد"، )١٣٨١
، مهر ١٩. نشريه آفتاب، ش" (پاسخ به منکران. در دفاع از حقانيت عصر جديد"، )١٣٨١
١٣٨١( 

گيری از  اين امتياز همواره با بهره. سکوالريزاسيون سياسی امتياز عصر جديد است
اين روند،  .شکستن ديالکتيک همبستگی و خشونت به دست نيامده است امتياز امکان درهم

از . سازی چه بسا با تبعيض و خشونت پيش رفته است اش با روند ملت آميزی به دليل درهم
روندی که بايستی جاری شود − توان آموخت و کوشيد سکوالريزاسيون سياسی تاريخ می

ی  ی حاکم و کسانی که خارج از دايره برای رفع تبعيض ميان دارندگان غيرت فرقه
 .ای راه نبرد های تازه خود به تبعيض− گيرند  عصبيت آنان قرار می

ی کامل داشت، خشونت در ميان گروندگان به خود را  دين نتوانست در دورانی که سلطه
ی منفی دين در اين زمينه نبايستی اين تصور را ايجاد کند که  کارنامه. نيز از ميان بردارد

زا بوده، اما خشونت را هم کنترل  دين، خشونت. مهار خشونت بدون کمک دين ميسر است
اين امکان واقعی وجود دارد که دين در دوران ما توانايی خود را در کنترل . کرده است

شرط اول تقويت . زدنی هستند مسيحيت و کيش بودا در اين مورد مثال. خشونت تقويت کند
اين توانايی طبعا آن است که دين از قدرت سياسی فاصله گيرد و کاهنان پرهيز کنند از اين 

به سخن ديگر شرط . که تفنگدار، زندانبان و بازجو باشند و خود را با سلک اينان درآميزند
نخست ُبروز اين استعداد، تن دادن به سکوالريزاسيون سياسی يعنی جدايی دين و دولت 

ی فقها، متهم  ی کسان ديگری که جز اين بينديشند، دست کم در ايران زير سلطه همه. است
 .اند، مگر اينکه در آينده عکس آن ثابت شود به مشارکت در قتل

تواند قانون و  جامعه می. شود ی خشونت تنها با سکوالريزاسيون سياسی حل نمی مسئله
از فردای سکوالريزاسيون . سامانی سکوالر داشته باشد، در عين حال بسيار خشن باشد

تالشی برای تلطيف جامعه الزم است . شوند ی مردم روشن و روشنگر نمی سياسی، همه
پيشبرد بدون خشونت جدايی دين و . که بدون همکاری معتقدان دينی پيش نخواهد رفت
اين روند تنها در صورتی آغازگاه . کند دولت نيز همکاری معتقدان دينی را ايجاب می

ای نخواهد بود که با بيشترين مشارکت خود  های تازه ها و نتيجتا خشونت ها، تبعيض تعصب
 .نيروهای دينی پيش برده شود

 ١٣٨٩خرداد 
 [بازگشت به بخش نخست مقاله]
 [جا دريافت کنيد اف مقاله را با کليک اين دی ی پی نسخه]

 ها زيرنويس
 :ياسر ميردامادی، اين سه پرسش را در برابر من نهاده است [١]
توان به اين  سازد و با چه روشی می چه چيزی نهاد دين را از ديگر نهادها جدا می .١»

به فرض امکان (نسبت خشونت سکوالر با خشونت دينی چيست  .٢جداسازی رسيد؟ 
توان داوری کرد که خشونت دينی  ؟ آيا می)جداسازی خشونت سکوالر از خشونت دينی

آيا دين  .٣؟ )زا تلقی شود اگر اصوال امر سکوالر خشونت(بيش از خشونت سکوالر است 
ی بديل و  دارد؟ اگر نه، اين سخن دقيقًا به چه معناست و مقوله »ذاتی تغييرناپذير«

 family) جايگزين آن برای فهم دين چيست، آيا مثًال چيزی شباهت خانوادگی
resemblance) ويتگنشتاين است؟» 

ای به قلم داريوش محمدزاده به نام  ی ترجمه ها را در مقدمه ميردامادی اين پرسش
 :بنگريد به .است طرح کرده " راديو زمانه"مندرج در سايت " ی خشونت دينی اسطوره"

html.645_post/02/2010/idea/com.zamaaneh://http 
:http//:بنگريد به. ام پاسخ داده" نهاد دين"ای با عنوان  من به پرسش اول در مقاله

/articles/nikfar/archive/org.nilgoon
html.Religion_of_Institution_Nikfar 
 .ی ديگری خواهد بود پرسش سوم موضوع مقاله. ی حاضر پاسخ به پرسش دوم است مقاله

نجوايی با "ی محسن کديور با عنوان  من اصل اين مقاله را پيش از خواندن دو نوشته
داوری تاريخی : وقتی نقد، نق می شود"و احمد صدری با عنوان " روشنفکر جهانشهری

توانند پاسخ بخشی  کديور و صدری، هر دو اگر بخواهند، می. ام نوشته" يا ذکر مصيبت؟
های کديور و صدری در سايت  نوشته .از انتقادهايشان به ديدگاه من را در اين مقاله بيابند

 :شان از اين قرار است های نشانی. اند منتشر شده" جرس"
/15751/story/net.rahesabz.www://http 
/15977/story/net.rahesabz.www://http 
/16277/story/net.rahesabz.www://http 

که نشانی " − جنبش سبز بازگشت فرهنگ جهانشهری ماست"ی  حميد دباشی، در مقاله
انتقاد کرده است از کسانی که اصرار دارند خود را − آيد  اينترنتی آن در زير می

ی حاضر حاوی برخی داليل اصرار  من از همين کسان هستم و مقاله. بنامند" سکوالر"
ی جنگ  من است که اميدوارم آقای دباشی به آنها توجه بفرمايند و همه چيز را از مقوله

 .حيدری و نعمتی ندانند
/14504/story/net.rahesabz.www://http 
[٢] Bertolt Brecht, Badener Lehrstück vom Einverständnis, in: Werke 

in 20 Bänden, Frankfurt/M. 1967, Bd. 2, S. 599. 
شناسی  اند که اخناتون، ادريس پيامبر است که در نبی در مصر کسانی بر اين عقيده [٣]

در ميان مسلمانان افراطی مصر، جريانی وجود دارد که . آيد اسالمی جد نوح به حساب می
کسانی مثل اسامه السعداوی،  .کند" اسالمی"کند تاريخ پيش از اسالم مصر را  کوشش می

آنان خودشان اين متون . اند ها متون کهن مصری را به عمد غلط خوانده معتقدند که غربی
توانيم رد  البته در اين که می. اند را بازخوانی کرده و در آن آيات قرآنی را کشف کرده

. های سامی را در مصر باستان بياييم، شکی نيست بسياری از مقوالت و جمالت دينی آيين
 .شناسی دين است ای پذيرفته شده در باستان اين نکته

، از "کتاب مقدس"ترجمه در اينجا و در ادامه به نقل از . ٣٢/  ٢٩-٢۶سفر خروج،  [۴]
در مورد همين داستان به گزارش قرآن، بنگريد به ". انجمن پخش کتب مقدسه"انتشارات 
 : ۴/  ٢۴همچنين سفر تثنيه، . ٢٠/  ۵سفر خروج،  [۵].١۵۵تا  ١۵٠األعراف 

http://news.gooya.com/politics/archives/2010/06/105884.php�
http://news.gooya.com/politics/archives/pdf/religious_and_secular_violence.pdf�
http://zamaaneh.com/idea/2010/02/post_645.html�
http://nilgoon.org/archive/nikfar/articles/Nikfar_Institution_of_Religion.html�
http://nilgoon.org/archive/nikfar/articles/Nikfar_Institution_of_Religion.html�
http://nilgoon.org/archive/nikfar/articles/Nikfar_Institution_of_Religion.html�
http://nilgoon.org/archive/nikfar/articles/Nikfar_Institution_of_Religion.html�
http://nilgoon.org/archive/nikfar/articles/Nikfar_Institution_of_Religion.html�
http://nilgoon.org/archive/nikfar/articles/Nikfar_Institution_of_Religion.html�
http://nilgoon.org/archive/nikfar/articles/Nikfar_Institution_of_Religion.html�
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 هنر

فلسفه مجازات . پذيراست که مردمان ، عذاب او را در ُبن و کل وجودشان بچشند 
وکيفرو جهنم وجهاد وامر به معروف ونهی ازمنکر، همه ازاين حکمت ، گسترده 

چشش شادی او، ( حکمت او، زاده ازاين همين رابطه دوچشش . شده است
تا انسانها عذاب را درکل وجودشان نچشند ، . باهمست ) درچشش عذاب ديگران 

 . دراو ، چشش قدرت وسلطنت وقهاريت پديدار نميشود 
وفرانک ، ميداند . ميشود  »حکومت  «اوست که تبديل به ) بينش ( اين حکمت 

چشش خونخواری  «که حکومت ضحاکی ، بر بينشی گذارده شده است که از 
حکومت ضحاکی يا . پيدايش يافته است  »ودرندگی وسختدلی وتجاوز وارهاب 

حکومت اسالمی ، بايد درعذاب دادن وشکنجه کردن وترساندن ، به تجربه 
 . درستی واعتبارِ  بينش وحکمت خود برسند 

. مسئله تغيير قدرت وحکومت ضحاکی ، تغيير دادن چشش درهردوسو هست 
مسئله تغيير قدرت ، هنگامی حل ميشود که وقتی ملت ، شادی را درُبن زندگيش 

مذاق و ذوق ، با گوهر . ميچشد ، اين شادی ، تبديل به شادیِ حکومت گردد 
هم تصوير انسان وهم تصوير . انسان وتحول يابی گوهر انسان وخدا کار دارد 

 . خدا ، هردو بايد عوض شوند 
را که امروزه دارد ، نداشته  »سليقه هنری  «ذوق ومذاق ، دراصل ، معنای 

با جفت شوی وانبازشوی وجودی يا ) درپهلوی ، ميزاگ ( ذوق ومذاق . است 
است ، وهمان  »مذاق  «ميزاگ، که معربش . گوهری با هم کار داشته است 

 »آميختن وجفت شدن ومهررزيدن «ماست ، دراصل به معنای  »مزه  «واژه 
گوهراهللا درچشانيدن عذاب به مردمان است که قدرت وسلطه وبينش خود . است 

از زدن ، کام ( ميگفتند  »زدارکامگی  «اين را درفرهنگ ايران . را ميچشد 
اينست که برای تغيير گوهرحاکميت وحکومت ، بايد شيوه چشش ، ) . بردن 

خيام ، در رباعی که در باال آمد ، درپی آنست که انسان آزاد ، بتواند . تغيير بايد 
درگيتی کام ببرد ، وشادی زندگی را درهمين گيتی ، نقد وبيواسطه بچشد وبرای 

اين کار، درمی يابد که بايد کل جهان واجتماع وقوانين موجود را ويران ساخت ، 
خلق شده است که متضاد با  »غايتی ديگر «چون اين جهان واجتماع وقانون ، به 

 . غايتِ چشيدن شهد زندگی وآزادی درگيتی هست 
خيام ، بدان گونه که اهللا اين جهان را آفريده است ، اعتراض ميکند ، ودرانديشه 
آنست که خودش خدائی ديگربشود وجهانی ديگربسازد ، تا درآن ، انسان آزاده ، 

او اعتماد به توانائی خود، درآفريدن چنين جهانی . به آسانی ، به کام دلش برسد 
او ميداند که جهان وتاريخ وحکومت وقانون و بينش ، بايد آنگونه بشود که . دارد 

چشيدن ، مسئله نقد . انسان درآزادی ، شيرينی زندگی را درهمين گيتی بچشد 
مراد و مقصود . ، مسئله چشيدن هستند  »کام يافتن وبه کام رسيدن  «. بودنست 

و آرزوو مطلوب و آرمان وآرامش وامنيت وموفقيت و زندگی کردن به دلخواه و 
 «. اين ها ، حواله به آخرت داده نميشوند . شادی ، چشيدنی و رسيدنی هستند 

هم چنانچه ديده خواهد شد ، همان چشيدن شيرابه و گوهرچيزها  »رسيدن 
اندام  «، دهان وسقف دهان و درويس ورامين نيز، »کام  «. درگيتی هست 
آرمان بهزيستی وديرزيستی نيز که درفرهنگ ايران ، . هست  »زايشی انسان 

بوده اند ، خدايان دهان ودستگاه گوارش ، يا ) هاروت وماروت ( خرداد وامرداد 
بهزيستی وديرزيستی ، بايد چشيده ومزيده . به عبارت ديگر، اصل مزه هستند 

طرد .ازاين رو با اين خدايان ، اين آرمانهای بزرگ ايران ، طرد شدند . شوند 
رام نيز، که . هاروت وماروت ، طرد آرمان چشيدن مزه بهزيستی درگيتی بود 

زندگی . همان فرانک باشد، وخدای زمان وزندگيست ، خدای مزه نيزهست 
به عبارت ديگر، درفرهنگ ايران ، . درگيتی ودرزمان ، مزيدنيست ، نقد است 

زندگی در زمان درگيتی ، بايد خوشمزه باشد ، چون خدا که درزندگی ، پيکرمی 
رام يا فرانک، که خدای زمان وزندگی ومزه هست ، . يابد ، خوش مزه است 

وخدای زندگی وموسيقی ورقص وشعر وشناخت است ، اصل مزيدن وچشيدن 
را هم درمزيدن وچشيدن ، يعنی دررابطه مستقيم زندگی کردن  »خدا  «.است 

(= ميتوان شناخت، چون ميتوان اورا مانند آب وشيروباده درخون خود ، هنجيد 
انسان ازنوشيدن خدا که شيرابه وجان درهرچيزی درگيتی است ، ) . کشيد 

 . ازشادی ، مست ميشود 
. شناختی که ازچشيدن ، پيدايش نيافته ، شناختی است که بار بردوش انسانست 

شناختی که ازچشيدن پيدايش نيافته ، برضد خدا وبرضد جان وبهزيستی هست، و 
آزادی را بايد . آزادی را ازانسان ، سلب ميکند، وخدا را ازانسان ، تبعيد ميکند 

چشيدن . چشيدن ، پيوند مستقيم يافتن با ُبن وحقيقت چيزهاست . چشيد تا شاد شد 
انسان آزاد ، نيروئی درخود سراغ دارد که .، بينش بيواسطه با جهان است 

ميتواند جهانی نوين بيافريند که به کلی با جهان موجودی که اهللا آفريده ، فرق 
 . دارد 

او برضد . خيام جهانی وقوانينی را که اهللا ، خلق کرده نمی پسندد و رد ميکند 
در اين جهانی که . غايتی است که برای زندگی انسان دراين جهان گذارده شده 

 جهانی ، جهان آزاد است که انسانهای آزاد ، ميتوانند . اهللا آفريده ، آزادی نيست 

 )3(فرانك، زني كه ضحاك راسرنگون كرد 
 منوچهر جمالی 

 
   
 
 
 
 

 
 فرانک ،وانقالِب اودربينـش 
 فرانک، مادرفريدون ، برای 

 برميخيزد  »بينش ضحاکی «دگرگونه ساختنِ 
 ........................................ 

 ،  »بينش ضحاک  «و »حکمت اهللا«
 ميرويند  »ذوق، ياچشِش عذاب دادن «از

 ................. 
 انقالب دربينش،با انقالب درچشش،آغازميشود 

………………… .. 
 

 گربرفلکم دسـت ُبـدی چون يـزدان 
 برداشتمی ، من اين فلک را زميان 

 فلکی دگر، چنان ساختمی ........... ازنــو ،
 خيام  –کآزاده ، به کام دل رسيدی ، آسان 

 
است ، »چشيدن ومزيدن «، مسئله  »به کام رسيدن وکام بردن و کامکاری  «

، پيدايش می  »بينش بنيادی  «وازچشيدن ومزيدن است که درفرهنگ ايران ، 
 . بينش بنيادی، بينشی است که واقعيت داده ميشود ، کاربند است . يافته است 

فرانک ، درشاهنامه ، ميداند که ضحاک ، دراثرتغييرچشش هست که تغيير بينش 
اّره کردن انسانها به دونيمه هست  «ضحاک درعذاب دادن وکشتن و. داده است 

که کام می برد ، چون دردی را که ديگری ميچشد، شادی ميشود که او ميتواند 
بينش ضحاک . تا ديگری درد نبرد و شکنجه نشود ، او نميتواند شاد بشود. بچشد 

چشش گوشت، در دريدن جانها  «به  »چشش شيره گياه  «، بينشی است که از
اين تغييرچشش ، علت تغيير بينش وتغيير شيوه . دگرگون شده است  »ازهمديگر 

قدرت او برپايه اين بينش قرارداردکه تا ديگری ، درد . حکومتگری گرديده است 
هنگامی که مردمان از . را نچشد، او نميتواند شادی ازقدرت خود را بچشد 

شادی در  «درد وعذاب ديگران ، تبديل به . آزاراو، درد ميبرند ، او کام ميبرد 
اينست که تا مردمان ، عذاب های اورا درُبن . او ميشود  »بينش قدرت وحکومت 

وجودشان نچشند ، او نميتواند ، قدرت و سلطه خود را برديگران بچشد وازآن 
اينست که . شادی ديگران از زندگی ، بينش اورا ازقدرت به هم ميزند . کام ببرد 

تا . بکار برده ميشود  »اظهارغضب اهللا «، فقط در »ذوق  «درقرآن نيز واژه 
. کفار، عذاب اهللا را نچشند ، اهللا ، نميتواند قدرت وقهاريت وسلطه خود را بچشد 

درحاليکه درفرهنگ ايران ، ذوق هرگز دراين رابطه بکار برده نميشود و 
 : هميشه با عشق مستی وصال کار دارد 

 عشق ، آدميت است ، گر اين ذوق درتو نيست 
 همشرکتی ، به خوردن وخفتن ، دواب را 

 اشتر به شعر عرب ، درحالت است وطرب 
 ) سعدی( نيست توردا ، کژ طبع جانوری  »ذوق  «گر 

 ذوقی چنان ندارد ، بی دوست ، زندگانی 
 ) سعدی ( دودم به سر برآمد ، زين آتش نهانی 

است ، دروازه زندگی حقيقی  »عشق ورزی دوجفت  «را که  »ذوق  «ومولوی 
، اهللا در قرآن ،هميشه به  »ذوق  «ولی وارونه چنين مفهومی از .ميخواند 

فکرچشانيدن حريق وعذاب وسعيربه کفاراست ، تا حکمت الهی ، دراو پيدايش 
ذوقوا عذاب  «و  »ُنذقه من عذاب اليم  «و  »ولنذيقيهم من عذاب غليظ  «. يابد 
با اين چشانيدن عذاب وشکنجه .  »فذوقوا لعذاب بما کنتم تکفرون  «و  »النار

کردن  »حکمت خود درحکومت «است که اهللا ، به... دادن و به آتش سوزاندن 
حکومت الهی، . ميرسد و ازآن کام ميبرد و قدرتش را درعمق وجودش ميچشد 

 . است  »حکمت  «برپايه داشتن اين 
. قدرت وسلطه وغلبه ، تا درُبن جان ، چشيده نشود ، به پشيزی هم نمی ارزد 
اين . همه ميخواهند به قدرت برسند ، تا مستی ازشادی آن را درجان خود بچشند 
 چشش قدرت وقهاريت وغضب وسخط و ارهاب خودش ، هنگامی امکان 
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اين رابطه مستقيم . ميتواند کيفيت وماهيت آنرا تميزوتشخيص بدهد ) چاشنی ( 
چشتک ، حکم وعقيده . وبی واسطه با گوهر چيزها ، اصل شناخت شمرده ميشد 

. چشيشن ، آموزه و تعليم وموعظه وياد دادن است . و تفسيروراءی وفتوی هست 
انسان ، چيزی را . انسان بايد برای ياد گرفتن و آموختن وبرگزيدن ، بچشد 

معلومات . فهميده وشناخته ، که شيرابه آنرا خودش مستقيما چشيده است 
ومفهومات واصطالحاتی که من از ديگری وام ميکنم وياد ميگيرم ، همه مرا از 

 . دور وبيگانه ميکنند  »چشيدن  «
اين شيوه تفکر ازکجا ميآيد ؟ ازآنجا که خدا درايران ، دايه ومادرانسان 

انسان ، . بشمارميرفت و بينش انسان ، پيآيند نوشيدن شيرازپستان مادراست 
تخميست که با مزيدن شيرمادر، که جان اوست ، وهنجيدن آن ، ميرويد و 

بينش ، رويشِ  آميزش تخم انسان با . سبزوروشن ميشود ، يعنی به بينش ميرسد 
 . شيرخود مادر يا خدا هست 

خدا ی ايران که دايه ومام هرانسانی هست ، با شيری که تحول يابی جان خود 
را آبياری ميکند و ازهنجيدن اين ) تخم + مر= مردم( اوست ، تخم انسان 

اينکه با مزيدن انگشت کوچک يا . شيراست ، که خرد، درانسان پيدايش می يابد 
انگشت ، خرد وجان وارد درتن انسان ميشوند و درهمه تن ، مانند پا درکفش، 

انگشت کوچگ يا . ميگسترند ، مکيدن شيرازپستان مادر، عبارت بندی ميشود 
 . انگشت ، نماد نوک پستان مادراست 

. در رباعی خيام ، با چشيدن کار دارند  »رسيدن  «وهم واژه  »کام «هم واژه 
برای ساختن جهانی نوين که انسان درآزادی ، شادی را درگيتی با جانش بچشد ، 

است ، دگرگونه  »بينش ضحاکی  «، و  »بينشی که درجهان، چيره است  «بايد 
. برميخيزد  »بينش ضحاکی  «ودرست فرانک ، برای دگرگونه ساختن . ساخت 

 بينش ضحاکی ، چيست ؟ 
 »فلسفه بينش  «ميکنيم ، فرسخها از »بينش  «هنگاميکه ما امروزه بحث از

بينش نوری  «بينش ما ، بی آنکه آگاه باشيم ، . درفرهنگ ايران ، دوروبيگانه ايم 
هست ، بينش با واسطه نور هست ، درحاليکه بينش هزاره ها درفرهنگ ايران  »
بينشی ، که مستقيما ازچشيدن ومزيدن ومکيدن . بوده است  »بينش چششی  «، 

 »واسطه ای  «بينشی که هرگونه . شيرابه گيتی ، ازجان انسان پيدايش می يابد 
حتا انسان درفرهنگ ايران ، با چشم ، درآغاز، . را رد وطرد ميکرده است 

بينش چشم هم ازچشش است . ميچشد و ازاين چششِ  چشمست که چشم ، می بيند 
درفرهنگ ايران ، با چشيدن ومزيدن است . وبرای اين خاطر، چشم ناميده ميشود 

که ازکل تن انسان ، بينشی پيدايش می يابد که سراسر هستی او را فراميگيرد و 
 »آزمايش  «اين چشيدن شور وتلخ رويدادها هست که گوهر . تحول ميدهد 

بينش وهنر بايد . چيزی را انسان آزموده که جانش ، آنرا چشيده است . است 
ازاين چشيدن در . ازاين چشيدنهای جان در آزمايشها ، ازانسان ، فرارويد و ببالد 

 : آزمايشهاست که هنرهای انسانی پديدار ميشوند 
 زهرشور وتلخی ببايد چشيد     غم وشادمانی ببايد کشيد
 نگيرند بی آزمايش هنر        جوانان داننده با گهر

اين انديشه که با چشيدن ، سراسروجود انسان تحول می يابد درعرفان ايران باقی 
 ميماند ، هرچند رابطه نقدی آن در رابطه با گيتی ، به کنار نهاده ميشود 

 از بد ونيک ، برکران آمد       تامی عشق تو، چشيد دلم
 ) عطار( با سر درد جاودان آمد     ازسرنام ونيک وروی وريا

با چشيدن است که درانسان ، بينشی پيدايش می يابد که همه توبه های دينی را 
با اين رابطه مستقيم با . ميشکند وبه فراسوی مفاهيم بد ونيک شريعت گام می نهد 

 . حقيقت درچشيدن است که انسان پشت به شريعت ميکند 
 ازباده عشق تو ، يکی جرعه چشيديم 

 ) عطار( صد توبه ، به يک جرعه ، شکستيم دگر بار 
اين رابطه مستقيم وبيواسطه انسان با حقيقت وخدا واصل ، که درنوشيدن 

وچشيدن و ذوق عبارت بندی شده ، و سرمايه آزادی دينی واجتماعی وحقوقی 
 . وسياسی است ، اساسا ازروشنفکران درک نميگردد 

ارزش افکار شعرا وعرفای ايران ، درتاءسيس آزادی انديشه وبينش ناشناخته 
 »بينش  «با  »چشيدن  «مانده است ، چون رابطه ای که درفرهنگ ايران ، ميان 

 . بود ، فراموش ساخته شده است  »تحول کلی انسان وتحول درکليه ارزشها  «و
 

 
   

 

 . آن جهان را به کام دل خود بسازند 
 »زيستن شاد وآزاد انسان  «خيام دراين چهارپاره ، غايت آفرينش جهان نوين را 

ميداند ، وارخدائی روبرميگرداند که درجهانش نميتوان درآزادی ، شادی را 
تسکين دهنده دردها  «خيام به دنبال شادی که فقط . درگيتی چشيد و ازآن کام برد 

خيام ، نميخواهد با ميگساری ، دردهای اين گيتی را . است نميرود  »دراين گيتی 
تسکين دادن درد  «اساسا فلسفه نوشيدن باده درايران ، برشالوده . فراموش سازد 

،  »باده نوشين  «. نهاده نشده بود  »وغم واندوه وفراموش ساختن زورکی آنها 
خيام ، وارونه آنچه به او . بود  »فرانک = خدای زندگی وشادی= رام  «نام خود 

نسبت ميدهند ، چاره نهائی کاررا ، دراين ميداند که اين جهان واين قوانين واين 
 . غايت را بايد به کلی ويران ساخت 

غايتی را که درآفرينش «به عبارت ديگر، خيام ، اين خدا واين شيوه آفرينش و
، ازُبن قبول ندارد ، وازسوی ديگر، درخود نيز، نيروئی می يابد که  »دارد 

ميتواند جهانی ديگر بيافريند که درآن ، انسان آزاد ميتواند به آسانی ، شهد خوشی 
 . را که درگوهر اين گيتی هست ، بچشد 

چرا آزادی وغايت ومراد و مقصود، چشيدنی است ؟ درفرهنگ ايران ، ديده 
برميخيزد ، بينشی است نيرومند که به خود  »بينشی که ازچشيدن  «ميشود که 

آنچه را انسان با کل هستی اش ازشيرابه جهان ، می چشد ، . واقعيت می بخشد 
بينشی نيست که . تبديل به بينشی ميشود که توانا به واقعيت دادن خود هست 

بينشی نيست که انسان درهرعمل وفکری . فرسخها ازواقعيت دوروبيگانه است 
که ميکند ، ازآن ميگريزد و پشت به آن ميکند ، و هميشه نيزگرفتارتقصيروگناه 

بينش چششی ، بالفاصله درانديشه وگفتار وکردار، سرازيرميشود و . وريا هست 
 . تحول به انديشه وگفتاروعمل می يابد 

هست که با پديده  »کاربند وکارگزار  «درفرهنگ ايران ،  »خرد  «ازاين رو 
، خردی  »خردِ  کاربند «بينشِ  . های جهان ، جفت وانبازميشود و آنهارا ميچشد 

که آنچه ميانديشد ، واقعيت نيز ميدهد ، ازچشيدن مستقيم و بی واسطه انسان 
است که ازچشش ) موءثر( بينشی ، کارگزار يا کاربند . پيدايش می يابد 

خرد کاربند ، خردی که آنچه ميانديشد ، . گوهرچيزها درگيتی ، زاده ميشود 
بينشی که ازچشش برخاسته است ، . است  »بينش چششی  «واقعيت ميدهد ، 

بينش  «با شناخت اين پيوند . بينشی است که ميآفريند و به خود واقعيت می بخشد 
( درفرهنگ ايران هست که ميتوان دريافت چرا خدايان ايران  »با چشش 

ارمئتی که خدای = کرمائيل درشاهنامه که سيمرغ، خدای آسمانست ، و ارمائيل 
= خوار= خوال  «خواليگر، همان واژه . هردو ، آشپز وخواليگرند ) زمينست 

معنای . بنا برناظم االطباء معنای خواليدن ، چشيدن است . است  » xvar=خور
داشته  »نوشيدن  «معنای »خوار= خور «ولی دراصل . ديگرآن ، خور دن است 

که با هم درهروجودی ، يک تخم هستند ، ) آسمان وزمين ( ارتا وآرمئتی . است 
خودشان درهرجانی . حقيقت خود را ميچشانند . خواليگرند ، اصل چشش هستند 

 . ، چشيده ومزيده ميشوند 
انسان درشناکردن ودرشستشوی خود ، . انسان درنوشيدنست که ميمزد وميچشد 

درتورات ، . انسان درنوشيدن ازجام جم ، معرفت را ميچشد . آب را ميچشد 
درفرهنگ ايران، . وبه بينش ميرسد  »ميخورد «انسان ميوه درخت معرفت را

ميکرده  »درندگی  «کار داشته باشد ، تداعی  »جويدن دندان «خوردن که با 
 «ازاين رو همان واژه . است  »اصل خشم يا قهروتهديد  «است، که پيکريابی 

ايرانی درخوردن هم ، می . بکار ميبرند  »عمل خوردن  «را برای  »نوشيدن 
انسان مانند درندگان . است  »نوشيدن «، به معنای  »خوردن  «واژه . نوشد 

انسانيت ، با نوشيدن ، وبا بينشی که پيآيند نوشيدن . نميخورد ، بلکه می نوشد 
گـُش  «گياهان روی زمين ، پستانهای . شير ازپستان مادراست ، پيدايش می يابد 

هستند و ازنوشيدن شير اين گاوزمينست که بينش  »ئوروان يا گاو طاوس رنگ 
انسان درزندگی درگيتی ، شيرابه جهان هستی    .مهری درانسان پيدايش می يابد 

. را می نوشد وميچشد تا با جهان جفت وانبازشود ، تا با جهان مهربورزد 
( درفرهنگ ايران ، انسان ، ازرود خانه شيرابه هستی ميگذرد و آبياری ميشود 

بينش حقيقت . و بينش وروشنی وشادی ، ازاو ميرويد ) شنا ميکند ، شسته ميشود 
انسان ، بايد خدا يا حقيقت يا ُبن . وخدا ، با نوشيدن وچشيدن ومزيدن کاردارد 

فرهنگ ايران . گيتی را بايد بچشد وبمزد ، تا خدا وحقيقت واصل را بشناسد 
 . بود  »واسطه وپيامبرو فرستاده  «، برضد مفهوم  »چشيدن  «دراثر اين مفهوم 

آموزگار، کسی نيست که . درفرهنگ ايران ، به آموزگار، چشيتار گفته ميشد
معلوماتی را به ما درس بدهد ، بلکه کسی است که شيوه چشيدن گوهر چيزهارا 

به ما ياد ميدهد چگونه با آزمايش ميتوان ، درونمايه . درگيتی به ما ياد ميدهد 
) اصل ( ، سرچشمه ) chashmak( پديده های جهان ، چشمک . گيتی را چشيد 

انسان ، پس ازآنکه شيرابه پديده  »چشم «. وغنی وتوانگروباشکوه و درخشانند 
 . را چشيد، روشن ميشود ومی بيند و ازاين رو چشم ناميده ميشود 

 انسان درچشيدن اندکی ازچيزها . ، نچشد، پيوند مستقيم با گيتی ندارد  »چشم «تا 



 …حاال اگر
 شهال بهاردوست

  
 حاال اگر کمی تيز کنی
 شايد نوشتی ناِم مرا
 البالیِ  اين دگمه ها
      رویِ  اين ساقه ها
 کمی که تيز تر کنی

 شايد چّکه کنی رویِ  اين غنچه ها
 حاال اگر کمی دستهايت از چشمهايت کنار بچرخد

 رویِ  گلهایِ  پيراهنم بلرزد
 راه راه کند مشّبک ها را 

 کمی که بيشتر دور شود
 آرام نمی گيرند چشمهايت

 بادم می برد دستهايت
 حاال اگر کمی تاپ تاپ، کمی وای وای

 جا بماند روی اين قاليهایِ  سرخ
 بيقرارمی شوند قابها
 حريصِ  ردِّ پای ماه

  سايهء لغزانِ  قطره ها
 کمی که بيشتر تاپ تاپ، کمی که بيشتر وای وای

 نرم زير لبها با عريانی واژه ها
 راه به هوایِ  ما تا عمق نفسها
 تا صميّميت معصومِ  پوستمان

 رویِ  تّکه تّکهء لبخند ها
 کنار آوازهای جهان

 حاال اگر خوب نگاه کنيم
 رویِ  لحظه های هرزه که گاه بی من ُو تو می دوند

 خوابها رسيده اند، آبدار ُو شيرين
   در جشنِ  تابلوها زن و مرد می رقصند
 در اعماق تاريکی يکديگر را می بوسند

 کمی که خوبتر نگاه کنيم، می بينيم
 من و تو، يکی دست در کمر، يکی دست بر گردن

 خيره به چشمهايمان، ترس پس می زنيم
 ! با هم جايی برای قدمهايمان گل می خريم

  !عکس يادگاری

 خسرو باقرپور 

 

 

 ! چه نازنين نگاری! چه رنگ و رويی! به به

 با شادی و ترانه خندد به بی قراری 

 

 زيبا و بی بهانه، سرخوش در آشيانه 

 بادام غنچه کرده، در موسم بهاری 

 

 با اين که دورم از او، غافل نباشم از او 

 ياِد ُرخش به ُکنجی، عطر خوشش کناری 

 

 مابيِن عقل و دل جنگ، پای صبوری ام لنگ 

 بی ُگل چگونه باشد آوازه خوان قناری؟ 

 

 با توسن خيالش تازم به دشت يادش 

 با پاِی غم پياده، با اسب دل سواری 

 

 دلخوش منم که شايد، پيک اش ز در درآيد 

 خطی به مهر و عکسی از دلبری به ياری 

 

 بس دلکش و فريبا، خنديده دلبر ما 

 ! مهرش شکوفه کرده در عکس يادگاری
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 دليل چسبيدن
 سيما ياری 
  
  

 دستت شالق نيست
 با ضربه ی بی رحمانه بر دوشم

 .تا تعظيم                                       
  

 چشمت خنجر نيست
 با نگاه غضبناک تيز بر روحم

 .تا ويرانی                              
  

 !بت نيستی عشق من 
  

 هستی  آب
 در                

 .گلدانم                    
  

 ماهی قرمز هستی
 در                         

 .تنگم                              
  

 بوسه هستی
 بر                   
 اشکم ؛                       

  
 و ستونی هستند دست های گرمت

 که نگاهم ميدارند
 از غلتيدن در سراشيب راه

 هر راه  در
 به تو

 ...می چسبم           

 بارم گل سرخ ميمند و شراب خلرست آواز بانو 

 عاشقانه ای دردستگاه شور 

 دکترتورج پارسی 

 

 

 با قافله آمدم ،

 .بارم گل سرخ ميمند و شراب خلرست آواز بانو 

*** 

 در ميان دم و باز دم گندمزار ،

 به آخر تو رسيدم 

 تو که در فراسوی بودن ،

 .گوارا نشسته ای 

*** 

 بوی تبسم می دهی آوازبانو

 و در آستانه ی کوی مستی و راستی ،

 آميختن آه و ماه ،

 تمام هستيم جهانی می شود ،

 ....آوازبانو.از نام بلند تو 

*** 

 با قافله آمدم ،

 بارم گل سرخ ميمند و شراب خلرست آواز بانو

 

 ٢٠١٠جون  ٧
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