
دمکراسی و آزادی زمانی به ثمر می رسد که   فضای 
 . شکوفايی و رشد انديشه ها در جامعه مان پديد آيد

ما بايد ياد بگيريم تا با احترام متقابل به  دگر انديشان با 
هم وارد ديالوگ شويم و در جهت ارتقاء جامعه و 

حذف . رسيدن به آنچه که خواهانش هستيم تالش کنيم
ديگران و ناديده گرفتن خواسته های آنان ثمری جز  

با آگاهی به نيازهای جامعه و . پيشروی استبداد ندارد
جدی گرفتن خواستهای خلقها در کشورمان و فراهم 

آوردن امکانات يکسان برای رشد کودکانمان و 
برابری اجتماعی و حقوقی زنان و مردانمان  است که 

 .   به ايرانی آباد و آزاد خواهيم رسيد
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 : تهيه و تنظيم
 شهال بهاردوست

 :سروده ها
 شهال بهاردوست

 رضا مقصدي، ماندانا زنديان

 »روز باران است و ما جو می کنيم«
 24 ماندانا زنديان

به جای اين که   :عطا اهللا مهاجرانی
رهبری در مقابل خبرگان پاسخگو باشد، 
 خبرگان در برابر رهبری پاسخگوست

25 

کنترل دريای سبز با : نقشه راه کودتاچيان
 25 جنگ ساحلی سرخ   بابک داد

ويرايش (اهللا خمينی  جنبش سبز و آيت
 27 اکبر گنجی )  نهايی

کاروان صلح، اشغالگران سرزمينهای 
 فلسطينی،   روشنفکران ايرانی 

 رضا فانی يزدی 

30 

رسالت روشنفکران ما افروختن يک 
 32 فرخ نگهدار    شمع است 

قطع فوری اعدام “بازهم در باره بيانيه 
 34 محمد اعظمی ”   های سياسی

 اتحاد با همدوش يا اتحاد با هم مقصد؟ 
 33 مسعود سرابچيان 

اقتصاد جهان به لبه ی پرتگاه باز می 
 36 احمد سپيداری: مترجم -تام برامبل گردد  

 22فراخوان به تظاهراتهاي 
شهرهاي مختلف  ايران خرداد در 
 خارج از كشورو 

اعتراض ، 
 بازداشت، مجازات

 با سپاس از همکاری سايت اخبار روز

http://www.akhbar-rooz.com 

پيام از ابوالحسن بني صدر به مردم 
 ايران  به مناسبت ماه كودتا و جنبش

ي كانون نويسندگان ايران به  اطالعيه
 مناسبت  درگذشت جمشيد نوايي 

سقوط هلي كوپتر سپاه، چهار نفر كشته 
 شدند 

اطالعيه كومه له در باره يكسال تقابل 
 مردم  و رژيم جمهوري اسالمي 

اطالعيه اتحاد بين المللي در حمايت از 
كارگران در ايران به مناسبت 

 دستگيري سعيد ترابيان 
ترين  تهران با سخت» :هيالري كيلينتون

 «تحريم روبرو است

نژاد در اجالس شانگهاي  احمدي
 كند شركت نمي

ميليون دالري در مخابرات  3اختالس 
 مازندران

 شرايط فعلي ادامه نمي يابد   :مهدي كروبي 
 قطعنامه جديد شوراي امنيت عليه ايران تصويب شد

 : رضا معينی
ماشين سركوب در ايران طي يكسال 

 گذشته پيروز بوده است 
احضارهاي گسترده به كميته انضباطي و 
ممنوع الورود كردن بيش از سي تن از 

 دانشجويان دانشگاه  علم و صنعت
تداوم بازداشت فعاالن سياسي و مدني 

آذربايجان، در آستانه ي چهارمين 
 سالگرد اعتراضات

 23روزنامه نگار، توقيف  170بازداشت 
 روزنامه

رش تگس“هشدار عفو بين الملل درباره ي 
 در ايران” سركوب

 فهرست تازه ي تحريم ها اعالم شد
اخراج فعالين سنديكايي شركت واحد 

 ادامه دارد
حاكم شدن فضاي فوق العاده امنيتي بر 

 تهران در آستانه سالگرد انتخابات
راي گيري براي قطعنامه چهارم؛ فهرست 
 تحريم هاي احتمالي عليه ايران منتشر شد
شش نفر در آمريكا متهم به نقض تحريم 

 تجاري ايران شدند
  !پشيزي نمي ارزد: احمدي نژاد

 واکنش ايران به تصويب قطعنامه ی تحريم 
گروهي از رانندگان شركت واحد خواهان 

 آزادي اسالو شدند 
 كتابفروشي ثالث در تهران پلمپ شد

كنفرانس خبري مشترك ميرحسين 
 موسوي و مهدي كروبي

  انتقاد دفتر هاشمي
رفسنجاني از سكوت 

 اي اهللا خامنه آيت

 : مقاالت و مصاحبه ها در اين شماره 
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 خبرها و گزارش ها

 :با ميزبانی کلمه، در فضای سايبری برگزار شد 
 كنفرانس خبري مشترك ميرحسين موسوي و مهدي كروبي

 
 :کلمه

به  کنفرانس خبری اينترنتی  امروز در يک   ميرحسين موسوی و مهدی کروبی
در اين کنفرانس  به گزارش خبرنگار کلمه . سواالت خبرنگاران پاسخ گفتند
تيم کلمه برگزار شد نمايندگان سايتهای ادوار نيوز،   خبری مجازی که با ميزبانی

امروز، جرس، کلمه، سحام نيوز، تحول سبز، ميزان، ندای سبز آزادی و نوروز 
اين کنفرانس خبری با . سواالت خود را از آقايان کروبی و موسوی پرسيدند

 .استفاده از امکانات دنيای سايبری و به صورت مجازی برگزار شد
تاالر گفت و گو به دو صورت آفالين يا آنالين سواالت   خبرنگاران حاضر در

بررسی يکسال گذشته پس از انتخابات، حوادث اخير و برنامه  خود را با هدف 
های آتی پرسيدند و موسوی و کروبی به صورت مشترک به اين سواالت پاسخ 

 .گفتند
مشروح کامل اين کنفرانس خبری و تصاويری از اين کنفرانس به زودی منتشر 

 ميشود
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در سايت ها و چه در مجموع رسانه هاى ارتباط جمعى، محدود آردن مسئولين و 
مخالفان سياسى و تبليغاتى آه رسانه هاى دولتى در رابطه با مسايل طرح مى 

 .آردند
به عنوان مثال وجود قربانى به اسم ترانه موسوى را زير سؤال مى برند و مردم 

را از اطالع رسانى آزاد محروم مى آنند و صدا و سيما شبانه روز تبليغات 
 .دولتى نشان مى دهد

 
در حال حاضر بر . روزنامه نگاران و وب نگاران مرآز ثقل اين اطالعيه هستند

اساس آمارهاى شما چند روزنامه نگار در زندان هستند و چند نفر در تظاهرات 
 و ساير مراسم جان خود را از دست داده اند؟

وب نگار و دو همكار مطبوعاتى در زندان به سر مى  ١٠روزنامه نگار و  ٢۵
خرداد آقاى  ٢۵سال گذشته در همان روزهاى اول تظاهرات در تاريخ . برند

عليرضا افتخارى، روزنامه نگار اقتصادى روزنامه ابرار، آشته شد و تا امروز 
ما فقط مى دانيم او . از چگونگى آشته شدن او اطالع مشخصى در دست نيست

 .در اثر ضربه مغزى و بعد خونريزى مغزى به قتل رسيده است
تيرماه پيكر او را به  ٢٢خرداد آشته شده و در  ٢۵آقاى افتخارى در راهپيمايى 

 .خانواده اش تحويل دادند
 
 

احضارهاي گسترده به كميته انضباطي و ممنوع الورود كردن 
 بيش از سي تن از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت

 
 خبرگزاری هرانا

دانشجوی نخبه ی (پس از برگزاری باشکوه مراسم سالگرد شهادت کيانوش آسا 
مقطع کارشناسی دانشگاه علم و صنعت ايران که در جريان تظاهرات ميليونی و 

) به ضرب گلوله به شهادت رسيد 1388خرداد  25مسالمت آميز انقالب تا آزادی 
خرداد توسط دانشجويان سبز اين دانشگاه، علی رغم  11در روز سه شنبه 

تمهيدات امنيتی گسترده ی حکومت برای عدم برگزاری آن، مسئوالن دانشگاه 
علم و صنعت در اقدامی تالفی جويانه اقدام به احضار گسترده ی دانشجويان به 

دانشجوی  15کميته ی انضباطی اين دانشگاه و نيز ممنوع الورد کردن بيش از 
دانشجوی پسر ساکن خوابگاه به خوابگاه های دانشجويی و نيز  16دختر و 

 . محروم کردن آنان از تمامی تسهيالت رفاهی دانشجويی کردند
به گزارش دانشجونيوز، مسئوالن دانشگاه علم و صنعت پس از مطلع شدن از 
قصد دانشجويان سبز اين دانشگاه برای برگزاری مراسم اولين سالگرد شهادت 
مهندس کيانوش آسا از هر حربه ای برای ترساندن دانشجويان و ايجاد فضای 

رعب و وحشت در ميان آنان برای عدم برگزاری اين مراسم استفاده کردند؛ به 
طوری که از روزهای ابتدايی هفته ی گذشته اقدام به احضار فعالين دانشجويی 

دانشگاه به اداره ی حراست و کميته ی پيگيری وزارت اطالعات نموده و با 
دانشجويان . تماس با منزل آن ها به تهديد دانشجويان و خانواده هايشان پرداختند

در مراجعه به اداره پيگيری وزارت اطالعات و نيز اداره ی حراست دانشگاه، 
 .تهديد شده و از آن ها در مورد مراسم سالگرد بازجويی صورت گرفته بود

خرداد  10پس از اين احضارها، روز قبل از برگزاری مراسم يعنی روز دوشنبه 
مسئولين دانشگاه جلسه ای اضطراری با حضور رؤسای دانشکده ها، رئيس 
دانشگاه، معاونت دانشجويی، مسئولين حراست و کميته ی انضباطی دانشگاه 
تشکيل داده و در آن جلسه مقرر شد پليس امنيت از ابتدای روز سه شنبه در 
. اطراف دانشگاه و نيز با لباس شخصی در داخل دانشگاه حضور داشته باشند

همچنين قرار بر اين شد تا هر يک از دانشجويانی که در اين مراسم شرکت کنند، 
جالب اينجاست که کميته ی ! (ترم محروميت از تحصيل محکوم شوند 3به 

انضباطی دانشگاه سنگين ترين حکمی که برای يک دانشجو می تواند صادر کند 
همچنين همانگونه که از قبل هماهنگ شده ) ترم محروميت از تحصيل است 2

بود برای اخالل در برنامه ی دانشجويان سبز از آن جا که قرار بود مراسم در 
پارک شهيد آسا خاتمه يابد، سريعا شبانه ترتيب برگزاری جلسه ی مباحثه 

تدارک داده شد ) پارک شهيد آسا(!) (در فضای باز بين دو سلف " غزه"پيرامون 
در اين مراسم " حتما"و شبنه به همه ی اعضای بسيج اس ام اس داده شد تا 

مسئولين دانشگاه همچنين برای خلوت کردن دانشگاه در خرداد . حضور پيدا کنند
ماه برای جلوگيری از تجمع های اعتراضی، دانشجويان مجازی اين دانشگاه را 
ممنوع الورود کرده و به آن ها اجازه دادند تا فقط در روزهايی که امتحان دارند 
وارد دانشگاه شوند و نيز ورود مهمان به خوابگاه های دانشجويی دانشگاه علم و 

 .صنعت در ماه خرداد را ممنوع کردند

 : رضا معينی
 ماشين سركوب در ايران طي يكسال گذشته پيروز بوده است 

 الهه روانشاد
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :راديو فردا

به گفته گزارشگران بدون مرز، ايران پس از چين دومين زندان بزرگ جهان 
روزنامه نگار و وب نگار طى سال گذشته  ١٠٠براى روزنامه نگاران است و 

 .مجبور شدند آشور خود را ترك آنند
خردادماه، به مناسبت اولين سالگرد آغاز اعتراضات مردمى  ١٨روز سه شنبه، 

و سرآوب در ايران و همچنين اولين سالگرد معرفی محمود احمدى نژاد به 
عنوان رييس جمهور، سازمان گزارشگران بدون مرز اطالعيه اى با نگاه به 

رويدادهاى يك سال گذشته و برخى آمار و ارقام در ارتباط با سرآوب مطبوعات 
 .در ايران منتشر آرده است

 
در رابطه با اين بيانيه، راديو فردا گفت و گويی با رضا معينی، مسئول بخش 

 .ايران گزارشگران بدون مرز انجام داده است
 

در اين بيانيه با آمار و ارقام به سرآوب ها اشاره شده ! آقاى معينى: راديو فردا
 .در اين باره بيشتر توضيح دهيد. است

در همين آمار مى گوييم . آمار هميشه بهتر از گفته هاست :رضا معينی
روزنامه  ٢٢زن بازداشت شده اند،  ٣٢روزنامه نگار و وب نگار از جمله ١٧٠

روزنامه نگار و وب  ٨۵سال زندان محكوم شده اند،  ١٣۵نگار و وب نگار به 
ميليون  ٢٣٠نگار در انتظار دادگاه يا حكم خود به سر مى برند، پنج ميليارد و 

تومان يعنى چيزى حدود چهار ميليون يورو از روزنامه نگاران زندانى وثيقه 
 .روزنامه توقيف يا مجبور به توقف انتشار شده اند ٢٣دريافت شده است و 

 ١٠٠ايران پس از چين دومين زندان بزرگ جهان براى روزنامه نگاران است و 
. روزنامه نگار و وب نگار طى سال گذشته مجبور شدند آشور خود را ترك آنند

 .اين آمار نتيجه يك سال تالش هاى دولت آقاى احمدى نژاد است
 

سازمان گزارشگران بدون مرز اين آمار را با چنين دقتی چگونه به دست آورده 
 است؟

البته به سازمان گزارشگران بدون مرز اجازه نمى دهند . اين مسئله وظيفه ماست
در ايران حضور پيدا آند، ولى با استفاده از اخبارى آه منتشر شده و با استفاده 

از همكارى روزنامه نگاران و وآال در ايران توانستيم اين اخبار را تهيه و 
اما هدف اين است آه بگوييم اين وضعيت قابل دوام و پذيرش نيست . منتشر آنيم

 .و روزنامه نگاران بايد بتوانند آار خود را انجام دهند
 

. آمارى آه گزارشگران بدون مرز ارائه مى آند بسيار طوالنى است! آقاى معينى
 .به طور خالصه به ديگر موارد اين اطالعيه نيز اشاره اى داشته باشيد

ما سعى آرديم امسال به طور مشخص ماشين برنامه ريزى شده سرآوب را آه 
خرداد در ايران راه انداخته شده نشان دهيم، بدون آن آه قضاوت  ٢٢از فرداى 

  .آنيم اين امر پيروزى است يا شكست
شايد براى اولين بار است آه يك سازمان حقوق بشرى واقعيت را گزارش مى 

دهد و ما بر اين باوريم و در اطالعيه خود هم آورده ايم آه متاسفانه در اين 
ماجرا سرآوب پيروز شده و آقاى احمدى نژاد در تنها موردى آه موفق بوده 

  .سرآوب مردم آشور، مطبوعات، آزادى و آزادى بيان در ايران است
اطالعيه ما به طور مفصل گزارشى است از چگونگى راه اندازى ماشين 

خرداد با اخراج روزنامه نگاران خارجى،  ٢٢سرآوب از همان فرداى 
 دستگيرى روزنامه نگاران، توقيف مطبوعات، اختالل در امر اطالع رسانى چه 
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تن بدون ايراد  ١۴توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند که از اين افراد کماکان 
 . اتهام مشخصی دربند هستند

مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران با يادآوری حقوق پايمال شده اقليت های ملی
قومی در ايران، اعتقاد دارد اين بازداشت ها که از ميان فعاالن برجسته جامعه -

فعاالن آذربايجاني ايران است، برخالف موازين قانونی و مقاوله نامه های حقوق 
بشری صورت گرفته، مجموعه باور دارد اين بازداشت ها که عمدتْا توسط 

نيروهای شبه نظامی و امنيتی و در مواردی همراه با خشونت صورت گرفته، در 
يک الگوی رفتاری فراقانونی برای جلوگيری از برگزاری سالگرد اعتراضات 

در اين رابطه يقين است حق .مردمی در خصوص واقعه مورد اشاره بوده است
به (ملی -آزادی انديشه و بيان، تجمعات مسالمت آميز، حقوق اقليتهای قومی

بديهی ترين حقوق انسانی است که از اين   )قانون اساسی ١٩خصوص اصل 
شهروندان سلب شده است، مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ضمن محکوم 
کردن چنين رويه ای که حداقل حقوق انسانی و مدنی تعريف شده را هدف قرار 

می دهد، با يادآوری تعهدات دولت ايران با تکيه بر مقاوله نامه و معاهدات حقوق 
بشری مربوطه، آزادی بی قيد و شرط تمامی بازداشت شدگان آذرباييجانی، پايان 

سياسی و ملی گرای   يافتن روند سرکوب و برخوردهای فراقانونی با فعاالن
اين مجموعه همچنين از تحت تعقيب قرار گرفتن . آذربايجان را خواستار است

عناصر دخيل در چنين رويه ای خصوصا قتل تعداد زيادی از شهروندان 
 .در دادگاههای ذيصالح داخلی و بين المللی استقبال می کند ٨۵معترض در سال 

پس از  اندکی و 85خردادماه سال  بعنوان پيشينه الزم به توضيح است در
کاريکاتوری موهن در روزنامه ايران و باالگرفتن اعتراضات مردمی در  چاپ

به  مستقيم دست ی  امنيتی با شليک گلوله نيروهای مناطق آذرباييجان،
عسگر قاسمی، همت اسم زاده، حسين فتحی پور، . مردم بی دفاع زدند کشتار

محمد علی جنت نيا، توحيد آذريون، بهزاد صبوحی نژاد، رضا ميرآقاپور 
درويش، فرزاد اسد پور، ايواز سياحی و جليل عابدی از قربانيان شناسايی شده 

اين اعتراضات بودند، قتل هايی که هيچگاه مسببين آنها معرفی و يا از سوی 
دستگاه قضايی تحت تعقيب قرار نگرفتند، بسياری از فعاالن سياسی و مدنی 

آذرباييجانی اين روز را بعنوان يک سرفصل در مبارزات هويت طلبانه خود می 
شناسند و بدين منظور همواره سالگرد اين اعتراضات با بازداشت و برخوردهای 

 .گسترده با فعاالن آذربايجانی همراه بوده است
 دبيرخانه مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران

 ١٣٨٩خردادماه  ١٩ -چهارشنبه 
 

 روزنامه 23روزنامه نگار، توقيف  170بازداشت 
 
 
 
 

 :هرانا
خرداد، با انتشار بيانيه ای به  22سازمان گزارشگران بدون مرز، در آستانه 

تشريح وضعيت آزادی بيان و مطبوعات در يک ساله گذشته پرداخت و آماری 
در خصوص برخوردهای صورت گرفته با روزنامه نگاران و مطبوعات در 

براساس گزارش اين نهاد مدافع آزادی بيان، در يک سال گذشته، .ايران ارائه کرد
 22زن بازداشت شدند؛  32نگار از جمله  نگار و وب روزنامه 170دست کم 
نگار و  روزنامه ٨٥اند؛  سال زندان محکوم شده 135نگار به  نگار و وب روزنامه

 230ميليارد و  5نگار در انتظار دادگاه و يا حکم زندان خود بسر می برند؛  وب
روزنامه  23ميليون تومان از روزنامه نگاران زندانی وثيقه دريافت شده است؛ 

نگار مجبور به  نگار و وب روزنامه 100و   توقيف و يا مجبور به توقف انتشار
روزنامه نگار و وب نگار زندانی،  37به اين ترتيب ايران با   .ترک کشور شدند

 . در جهان لقب گرفته است" بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران"
براساس اين گزارش مسئوالن جمهوری اسالمی پس از انتخابات رياست 

برنامه "، به شکل "به سکوت وادار کردن اعتراضات سياسی"جمهوری، برای 
 .زده اند" سرکوب"دست به " ريزی شده

اختالل : "را به اين شکل ترسيم می کند" سرکوب"اين نهاد مدافع آزادی بيان اين 
در وسائل ارتباطات جمعی، با کنترل کامل تصاوير، قدرت حاکم به دنبال ناديده 

انگاشتن ." اند ها از کشور خارج شده کاران رسانه نفر از حرفه 100نزديک به 
پاسداران . تجمعات و ممانعت از استحکام انسجام و مقبوليت مردمی مخالفان بود

انقالب اسالمی با سانسور رسانه ها، توقيف مطبوعات، دستگيری 
ای  نگاران، پاسدار عدم دسترسی رهبران مخالفان به هر امکان رسانه روزنامه

 با اخراج گزارشگران خارجی و قطع گزارش دهی، نظارت و حمايت . شدند

در روز برگزاری مراسم در حالی که حضور نيروهای پليس امنيت در اطراف 
دانشگاه محسوس بود و در آماده باش کامل به سر می بردند، تعداد زيادی از 

نيرهای لباس شخصی که از بيرون دانشگاه آورده شده بودند در دانشگاه پرسه 
در ابتدای شروع تجمع نيز ده . می زدند و فضای دانشگاه به شدت امنيتی شده بود

ها تن از نيروهای حراست جلوی جمعيت دانشجويان حاضر شده و بارها اقدام به 
تهديد آن ها مبنی بر صدور احکام سمگين انضباطی برای کسانی که در اين 

حضور يابند و نيز باز نمودن درب های دانشگاه به روی " غيرقانونی"تجمع 
در دانشگاه علم و صنعت اتفاق  88دی  8نيروهای لباس شخصی مانند آن چه در 

اما علی رغم تمامی . افتاد، نمودند تا بلکه دانشجويان از اين تجمع منصرف شوند
نفر  500اين تمهديات امنيتی مراسم با شکوه هر چه تمام تر و با حضور بيش از 

در طول برگزاری مراسم، نيروهای . از دانشجويان سبز اين دانشگاه برگزار شد
حراست به همراه ده ها تن از بسيجی ها و لباس شخصی ها در مسير تظاهرات 
از دانشجويان سبز با دوربين های حرفه ای ای که به آن ها داده شده بود، عکس 

 .  برداری و فيلم برداری می کردند
در طول برگزاری مراسم و مخصوصا در انتهای آن بسيجی ها اقدام به تحريک 

دانشجويان برای ايجاد درگيری می کردند که خوشبختانه با خوسنردی دانشجويان 
آن ها همچنين در انتهادی مراسم با . و متانت آن ها موفق به انجام اين کار نشدند

به سمت دانشجويان سبز حرکت کردند و در چند مورد " حيدر حيدر"شعارهای 
بعد از اتمام مراسم نيروهای لباس . درگيری های جزئی ای نيز پيش آوردند

شخصی بيرون دانشگاه و بسيج دانشگاه با حمايت کامل نيرهای حراست، به 
سمت چندين دانشجوی حمله برده و آن ها را بازداشت نمودند و پس از چندين 

ساعت تهديد و بازجويی، کارت های دانشجويی و موبايل و ساير وسايل شخصی 
همچنين تعدادی از دانشجويان . شان را ضبط نموده و موقتا آزادشان کردند

دانشگاه پس از خروج از دانشگاه توسط نيروهای لباس شخصی و پليس امنيت 
 .بازداشت شده و پس از چند ساعت تهديد و بازجويی آزاد شده بودند

با شروع هفته ی جديد، مسئولين کميته ی انضباطی دانشگاه با همکاری کامل 
نيروهای حراست در صدد تالفی برآمده، به طوری که تعداد زيادی از 

دانشجويانی که در مراسم شرکت کرده بودند، در هنگام ورود به دانشگاه کارت 
هايی دانشجويی شان توسط نيروهای حراست ضبط شده و مشخصات آن ها 

سپس مسئولين کميته ی انضباطی دانشگاه . توسط حراستی ها يادداشت شده است
با مشخصاتی که نيروهای حراست در اختيارشان گذاشته بودند، با تماس با منزل 

تعداد زيادی از آن ها را به کميته ی انضباطی فراخوانده و تاکنون ! دانشجويان 
دانشجوی پسر ساکن خوابگاه دانشگاه علم و  16دانشجوی دختر و  15حداقل 

صنعت به خوابگاه های دانشجويی اين دانشگاه ممنوع الورود شده اند و از تمای 
تسهيالت رفهی نيز محروم گرديده اند؛ همچنين اين دانشجويان تهديد شده اند که 

الزم به ذکر است که جلسه ی تفهيم اتهام . ترم از تحصيل محروم خواهند شد 3تا 
بسياری از دانشجويان هنوز برگزار نشده و در آستانه ی امتحانات پايان ترم 

 .در انتظار اين دانشجويان خواهد بود  معلوم نيست که چه سرنوشتی
 

تداوم بازداشت فعاالن سياسي و مدني آذربايجان، در آستانه 
 ي چهارمين سالگرد اعتراضات

 
 

 
 :هرانا

اطالعيه مطبوعاتيدر نخستين روزهای خردادماه و در آستانه چهارمين سالگرد 
اعتراضات مردمی به انتشار کاريکاتور موهن در روزنامه ايران که موجب 

جريحه دار شدن احساسات هموطنان آذربايجانی شد، فعاالن بسياری بازداشت 
در اين رابطه در طی دو هفته نخست اين . شده اند و يا در زندان به سر می برند

تن از فعالين سياسی و مدنی آذربايجان به نام های دکتر عليرضا  ٣٢ماه دست کم 
عبداللهی، دکتر لطيف حسنی، مهندس مصطفی جمشيدی، مهندس حافظ 

سردارپور، مهندس شهرام رادمهر،اکبر آزاد، حميده فرج زاده، مهناز کريمی، 
عباس لسانی، عسگر اکبرزاده، رامين جباری، آيت مهرعلی بيگلو، نادر 

عزيری، مهدی زينالی، محمد فرجيان، سيامک ميرزايی، آيدين خواجه ای، رضا 
عبدی، عليرضا حسين زاده، مسعود حسين زاده، هادی اکبری، عليرضا لشکری، 

ولی آذريون، کريم فتحی پور، بهمن نصيرزاده، احمد آقايی، بهبود قليزاده، 
 داريوش عندليبيان، بابک آکسون، سجاد عزيزی، ستار برازش و يوسف سودبر 
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 در ايران” گسترش سركوب“هشدار عفو بين الملل درباره ي 
 
 
 
 
 

 :بی بی سی
سازمان عفو بين الملل در گزارش جديد خود هشدار داده است که يک سال پس 

، سرکوب مخالفان در ايران گسترش يافته و ٨٨از انتخابات رياست جمهوری 
 .سياسی هنوز در اين کشور زندانی هستند-صدها فعال مدنی

" ايران يک سال پس از انتخابات: از اعتراض تا زندان"اين گزارش تحت عنوان 
 . منتشر شده است

 
دولت ايران مصصم : "کلوديا کوردونه، دبيرکل موقت عفو بين الملل گفته است

است که تمام صداهای مخالف را ساکت کند و در عين حال تالش می کند که از 
تحقيقات بين المللی درباره تخلفات مرتبط با ناآرامی های پس از انتخابات 

 ."جلوگيری کند
" برخورد قانونی" "اغتشاشگران"مقام های ايران می گويند پس از انتخابات با 

 .کرده اند
عفو بين الملل ايران را متهم کرده است که طی يک سال گذشته به حبس، شکنجه 

مدنی، روزنامه نگاران،  -و اعدام برای سرکوب دانشجويان، فعاالن سياسی
 .روحانيان مخالف و نيز اقليت های مذهبی و قومی متوسل شده است

عفو بين الملل خواهان آزادی فوری و مشروط زندانيان عقيدتی شده است و می 
گويد ساير زندانيان نيز بايد بطور منصفانه و بر اساس استانداردهای بين المللی 

 .محاکمه شوند
بر اساس گزارش ها، آيت اهللا علی خامنه ای، رهبر ايران اخيرا با عفو يا تخفيف 

نفر از افرادی که در وقايع پس از انتخابات در دادگاه های عمومی  ٨١مجازات 
 .و انقالب محکوم شده بودند، موافقت کرد

عفو بين الملل می گويد ايران در نشست ماه فوريه شورای حقوق بشر سازمان 
را اتخاذ کرد که پس از انتخابات در برخورد با " مضحک"ملل متحد اين موضع 

 .مخالفان، مرتکب نقض حقوق بشر جدی نشده است
محمد جواد الريجانی، دبير ستاد حقوق بشر ايران، در آن نشست که ژنو سوئيس 

نفره از  ٣٢برگزار شد، به نمايندگی از طرف دولت ايران به همراه هياتی 
 .عملکرد اين دولت در عرصه حقوق بشر دفاع کرد

در آن نشست محدوديت های اعمال شده در ايران، بازداشت های بهايی ها، 
سال، مساله سنگسار در قوانين  ١٨اجرای حکم اعدام و از جمله اعدام افراد زير 

جزايی ايران و وضعيت بازداشت شده های پس از انتخابات انتقادهای مطرح شده 
 .به وضعيت حقوق بشر در ايران بود

عفو بين الملل انتظار دارد که شورای حقوق بشر اين هفته قطعنامه خود درباره 
 .وضع حقوق بشر ايران را به رای بگذارد

بهايی طی يک سال گذشته  ۵٠عفو بين الملل در گزارش خود نوشته است حدود 
هفت سرپرست سابق جامعه بهائيان دو سال است که . در ايران بازداشت شده اند
 .در زندان بسر می برند

اين سازمان همچنين به ضياالدين نبوی فعال دانشجويی و حقوق بشر اشاره کرده 
 .که ماه هاست در زندان اوين محبوس است

به کسانی " پيام آشکار"عفو بين الملل اعدام چهار شهروند کرد در ماه مه را 
 .دانسته است که قصد دارند در سالروز انتخابات دست به اعتراض بزنند

فرزاد کمانگر، علی حيدريان، فرهاد وکيلی، شيرين علم هولی و مهدی اسالميان 
به اتهام مشارکت در بمب گذاری در مراکز دولتی و وابستگی به گروه کرد 

 .پژاک در زندان اوين اعدام شدند
اعدام اين افراد به شدت از سوی گروه های حقوق بشر و مدنی ايرانی و بين 

 .المللی محکوم شد
عفو بين الملل درباره ادامه اعدام افراد در ايران هشدار داده و گفته است در سال 

 .مورد اعدام را در اين کشور ثبت کرده است ١١۵ميالدی جاری تاکنون 
از سوی ديگر، ايلين دوناهو، نماينده آمريکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل 

 .متحد سه شنبه وضع حقوق بشر در ايران را بسيار نگران کننده دانست
بطور سيستماتيک حقوق اساسی "او ايران را متهم کرد که طی يک سال گذشته 

 ."مردم از جمله آزادی بيان و انجمن های سياسی را نقض کرده است
ايران چنين اتهامی را رد و در مقابل آمريکا را به نقض گسترده حقوق بشر در 

 .کشورهايی مانند افغانستان و عراق متهم می کند

زندان و . المللی، ِرژيم جنگ فرسايشی با مخالفان را در داخل آغاز کرد بين
ها،  شکنجه، وثيقه های سنگين، تحت فشار قرار دادن و مقروض کردن خانواده

در آخر برای بسياری تبعيض به ... طرد اجتماعی و محروم کردن از حق کار و
 ."تبعيد انجاميد

 اعالم نتايج انتخابات
گزارشگران بدون مرز با بيان اينکه دولت، رسانه ها را همزمان با برگزاری 

خرداد سعيد مرتضوی  22در شب : "می افزايد  انتخابات، تحت فشار قرار داد
های نزديک به مخالفان هشدار داد  دادستان عمومی و انقالب وقت تهران به رسانه

در عوض . که از انتشار مطالبی در مغايرت با اعالم رسمی نتايج خوداری کنند
 ."های دولتی در انتشار پيروزی محمود احمدی نژاد آزاد بودند روزنامه

در ادامه تاکيد شده که در همان روز، چهار روزنامه صبح تهران از جمله 
 .روزنامه کلمه سبز، متعلق به ميرحسين موسوی اجازه انتشار نيافتند

در ادامه بيانيه آمده که در فردای اعالم انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به 
عنوان رييس جمهوری، وزرات اطالعات، سپاه پاسداران و اطالعات نيروهای 

انتظامی روزنامه نگارانی همچون احمد زيد آبادی، کيوان صميمی بهبانی و شيوا 
 .نظر آهاری را بازداشت کردند

 اختالل در وسائل ارتباطی
در بخش ديگری از بيانيه گزارشگران بدون مرز، به قطع شبکه ارتباطاتی 

ارسال پيامک، دو روز مانده به انتخابات اشاره شده و اينکه سرعت اينترنت در 
 .روزهای قبل از انتخابات کاهش شديدی داشته است

از : "گزارشگران بدون مرز درباره مسدود شدن سايت های خبری نيز می نويسد
خرداد مسدود سازی با سايت انتخاب آغاز شد و سپس در روز  21روز پنجشنبه 
های آينده، موج سوم، نوروز، تريبون، رسما مورد حمله قرار  انتخابات سايت

خرداد  23های کانديداهای مخالف نيز از صبح  ديگر سايت. گرفته و تعطيل شدند
های  تا امروز و هنوز سياست مسدودسازی سايت. با دشواری قابل دسترسی بودند

های مدافع حقوق زنان از جمله تغيير برای  سايت. رسانی ادامه دارد اطالع
های اجتماعی فيس  شبکه. اند ها بار فيلتر شده برابری و يا مدرسه فمينيستی ده

بوک، يوتيوب، توييتر و يا جی ميل با دشواری و با کمک فيلتر شکن قابل 
ها را با مشکالت  کاهش سرعت اتصال، استفاده از فيلترشکن. دسترسی هستند

 ."کند بيشتری مواجه می
 "جنگ عليه تصوير"

پنهان کردن تجمعات از "با هدف   در اين بخش از بيانيه به بازداشت عکاسان
مهدی زابلی، توحيد بيگی،ساتيار امامی، مجيد : "اشاره شده و آمده" ديدگان

تير بازداشت  23خرداد تا  16سعيدی و تعداد ديگری از عکاسان در فاصله 
همزمان، گزارشگران خارجی نيز از برخوردهای مسئوالن جمهوری ."شدند

در : "گزارشگران بدون مرز در اين باره می نويسد. اسالمی در امان نماندند
 ZDFو  ARDخرداد به گزارشگران دو شبکه تلويزيونی آلمان  23تاريخ 

خرداد خبرنگاران  24در . توصيه شده بود، از هتل محل اقامت خود خارج نشوند
برداری  شبکه سه تلويزيون فرانسه مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و دوربين فيلم

دو خبرنگار شبکه دو . آنها توسط شخصی پوشان موتور سوار دزديده شد
همکار شبکه تلويزيونی . تلويزيون هلند دستگير و از ايران اخراج شدند

، گزارشگر خبرگزاری رويترز، از سوی پليس مورد ضرب و شتم RAIايتاليايی
گروهی از خبرنگاران بی بی سی از جمله جون لينی از سوی پليس . قرار گرفتند

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

 بزرگترين زندان روزنامه نگاران جهان
روزنامه  40خرداد، ايران با  31بازداشت روزنامه نگاران به حدی رسيد که در 

بزرگترين "نگار زندانی، از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز به عنوان 
 .جهان لقب گرفت" زندان روزنامه نگاران

برخی از اين زندانيان، به گفته گزارشگران بدون مرز، در زندان مورد شکنجه 
نگاران زندانی، محروم از همه حقوق  نگاران و وب روزنامه: "قرار گرفته اند
زندانيان پس از ماه ها . های ناعادالنه به زندان محکوم شدند خود در دادگاه

کنند  های انفرادی آنها را به بندهای مجرمان عادی منتقل می نگاهداری در سلول
در بند دو الف . تا با تشويق زندانبانان مورد ضرب و شتم و آزار قرار گيرند

زندان اوين که تحت کنترل سپاه پاسداران است، زندانيان به شکل منظم شکنجه 
نيز که در  209در بند . اين بند فارغ از هر گونه نظارت بيرونی است. شوند می

 ."کنترل وزارت اطالعات است، برخی از زندانيان مورد شکنجه قرار گرفته اند
نگار پس از تهديد و بدرفتاری و يا  ها روزنامه ده"به موجب اين گزارش 

نفر از  100تا امروز نزديک به .  بازداشت، مجبور به ترک کشور شدند
 ".اند ها از کشور خارج شده کاران رسانه حرفه
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 اخراج فعالين سنديكايي شركت واحد ادامه دارد
 

 :اخبار روز
تعليق از کار و اخراج فعالين سنديکای شرکت واحد اتوبوس رانی همچنان ادامه  

به گزارش فعالی حقوق بشر و دموکراسی در اطران، امير قانعی فعال . دارد
سنديکايی روز سه شنبه بدستور کميته انظباطی شرکت اتوبوسرانی تهران از کار 

 . تعليق گرديد
سال سابقه کار حدود يک ماه پيش به کميته  ١۵آقای امير قانعی با بيش از 

انضباطی احضار شد و به اتهام واهی تحريک کارگران مورد بازخواست قرار 
خردادماه به او اطالع داده شد که از کار تعليق شده است  ١٧روز دوشنبه . گرفت

 . خرداد ماه از ادامه کار او ممانعت به عمل آمد ١٨و صبح روز سه شنبه 
سال سابقه کار  ١۵آقای امير قانعی از جمله رانندگانی است که دارای بيش از 

 . تی مشغول به کار بود. آر . اتوبوسهای تند رو معروف به بی ٢است و در خط 
آقای قانعی در جريان اعتصابات کارگران شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه 

روز در زندان اوين در بازداشت بسر برد و  ١٠دستگير شد و  ١٣٨۴در سال 
او با يک پروسه . ماه بدون داشتن حقوق و مزايا از کار خود تعليق شد ۶بيش از 

 . حقوقی طوالنی موفق به بازگشت بکار شد
کميته انضباطی شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه از ارگانهای سرکوب 

کارگران در اين شرکت می باشد و تاکنون تعدادی از کارکنان شرکت واحد و به 
سرگرد . خصوص فعالين سنديکا را با داليل واهی از کار اخراج کرده است

پاسدار يحيی عظيمی که پيش از اين در آگاهی مشغول بکار بوده است در حال 
او . حاضر رئيس کميته انظباطی شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه می باشد

توسط مدير عامل شرکت اتوبوس رانی تهران سرهنگ پاسدار اردشير مقيم پور 
که با نام مستعار حسين بيژنی در اين شرکت مشغول بکار است منصوب شده 

 .است
 

 حاكم شدن فضاي فوق العاده امنيتي بر تهران 
 در آستانه سالگرد انتخابات

 
 
 
 
 
 

 
 خبرگزاری هرانا

از صبح امروز چهارشنبه، نوزدهم خردادماه يگان های ويژه نيروی انتظامی به 
 .صورت انبوه در نقاط مختلف تهران مستقر شده اند

به گزارش دانشجونيوز، يگان های ويژه و پليس ضد شورش در نقاط مختلف 
تعداد قابل توجهی از اين نيروها در ميدان انقالب، مقابل . تهران مستقر شده اند

دانشگاه تهران، دانشگاه اميرکبير، مقابل صدا و سيما و بسياری از نقاط ديگر 
 . تهران مستقر شده اند و چهره ای کامال امنيتی به شهر بخشيده اند

اين درحالی است که فعالين جنبش سبز از روزهای پيش برای حضور در مراسم 
سالگرد انتخابات اعالم آمادگی کرده اند و احزاب اصالح طلب نيز در نامه ای 

خرداد را از ميدان امام حسين تا ميدان آزادی عنوان کرده  22مسير راهپيمايی 
 .اند

هم چنين در شب های پيشين و در پی فراخوان های اينترنتی معترضين در نقاط 
مختلف شهر تهران با سر دادن شعار اهللا اکبر بر پشت بام ها به استقبال اين روز 

 .رفته اند
پيش از اين نيز فعالين جنبش سبز در دانشگاه ها با صدور بيانيه ها و فراخوان 
هايی، ايرانيان و دانشجويان را به حضور گسترده در اين مراسم دعوت کرده 

 .بودند
 

 فهرست تازه ي تحريم ها اعالم شد
 

 :راديو فردا
صبح به وقت نيويورک، چهارمين قطعنامه  ١٠عضو شورای امنيت، ساعت  ١۵

شرکت که  ٢٢يک دانشمند هسته ای، . تحريمی عليه ايران را به رای می گذارند
موسسه  ١۵به ارتباط داشتن با برنامه های اتمی و موشکی ايران متهم شده اند، 

متعلق به سپاه و سه نهاد زير مجموعه خطوط کشتيرانی ايران، در فهرست 
 . تحريم های احتمالی قرار دارند

خبرگزاری ها و رسانه های بين المللی ليست تحريم های جديد را که در پيش 
 . نويس قطعنامه نوشته شده، منتشر کرده اند

به گزارش خبرگزاری فرانسه، تنها فردی که در ليست تحريم ها قرار دارد، 
جواد رحيقی است که رياست مرکز فن آوری های هسته ای سازمان انرژی اتمی 

يکی از مسئوليت های اين مرکز، نظارت بر تاسيسات . ايران را بر عهده دارد
 . غنی سازی اورانيوم در اصفهان است

برخی از موسسه ها و شرکت هايی که در ليست تحريم های احتمالی قرار 
خواهند گرفت در خارج از ايران بوده ولی تحت کنترل جمهوری اسالمی قرار 

فرست ايست «دارند و يا در راستای اهداف آن فعاليت می کنند، از جمله 
 . که در مالزی است ولی تحت کنترل بانک ملت ايران است »اگزپورت بانک

شرکت و موسسه متهم به ارتباط به فعاليت های موشکی و هسته ای شده و  ٢٢
در فهرست تحريم های احتمالی قرار می گيرند از جمله دانشگاه مالک اشتر در 

فرست ايست «تهران، صنايع امين در مشهد، ابزار برش کاوه در تهران، 
در مالزی، صنايع شهيد خرازی و مرکز تحقيقات کشاورزی و  »اگزپورت بانک

 . پزشکی هسته ای کرج
شرکت و موسسه وابسته به سپاه پاسداران نيز در ليست تحريم های احتمالی  ١۵

قرار دارند از جمله قرارگاه سازندگی خاتم االنبياء سپاه، عمران ساحل، راه 
 . ساحل و سپانير

در بلژيک  »ايريسل«سه نهاد زير مجموعه خطوط کشتيرانی ايران نيز، از جمله 
 . و خط کشتی رانی جنوب در فهرست تحريم ها قرار دارند

به گزارش خبرگزاری آلمان، سوزان رايس سفير آمريکا در سازمان ملل متحد، 
روز سه شنبه با ابراز اطمينان از تصويب چهارمين قطعنامه تحريمی عليه ايران 

اين قطعنامه تاثير مهمی بر تالش های ايران در زمينه هسته ای خواهد «: گفت
  ».شد

اين در حالی است . خواند »١٩٢٩قطعنامه شماره «خانم رايس اين قطعنامه را 
 . که شماره قطعنامه ها پس از تصويب در شورای امنيت اعالم می شود

هيالری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا، نيز يک روز پيش از رای گيری 
شورای امنيت سازمان ملل متحد درباره چهارمين قطعنامه تحريمی عليه ايران 

اين قطعنامه شامل مهم ترين تحريم هايی خواهد بود که ايران تا کنون با «: گفت
  ».آن مواجه شده است

هيالری کلينتون که همراه با رافائل کوريا، رييس جمهوری اکوادور، در يک 
: کنفرانس خبری صحبت می کرد، درباره چهارمين قطعنامه تحريم ايران گفت

اين تحريم ها مهم ترين تحريم هايی است ) که بگويم(فکر می کنم منصفانه است «
  ».که ايران تا کنون با آن مواجه شده است

در همين حال، محمد خزاعی، سفير و نماينده دائم ايران در سازمان ملل، در 
واکنش به اخبار مربوط به تصويب قطعنامه تازه عليه ايران به خبرگزاری 

تالش سه کشور غربی برای تصويب قطعنامه : جمهوری اسالمی، ايرنا، گفت
جديدی عليه ايران در شورای امنيت ، اشتباهی بزرگ است و اقدام عجوالنه آنها 

 . کند راه تعامل را از مسير طبيعی خود منحرف می
دستکم سه عضو غير دائم شورای امنيت يعنی برزيل، ترکيه و لبنان به اين 

پنج عضو دائم شورای امنيت يعنی آمريکا، . قطعنامه رای مثبت نخواهند داد
روسيه، چين، بريتانيا و فرانسه که حق وتو دارند، اعالم کرده اند از اين قطعنامه 

 . پشتيبانی خواهند کرد
شورای امنيت سازمان ملل متحد طی سه قطعنامه تحريمی از ايران خواسته است 

ايران با سرپيچی . که فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند
 . از اين قطعنامه ها برنامه غنی سازی اورانيوم را توسعه داده است

محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، روز سه شنبه در ترکيه تهديد کرد 
در صورت تصويب قطعنامه چهارم تحريم ها عليه تهران گفت و گو های ايران 

 .با کشورهای غربی بر سر برنامه هسته ای اين کشور متوقف خواهد شد
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 قطعنامه جديد شوراي امنيت عليه ايران تصويب شد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :بی بی سی
 اين چهارمين قطعنامه حاوی تحريم شورای امنيت عليه ايران است

شورای امنيت سازمان ملل دقايقی پيش قطعنامه جديدی عليه ايران تصويب کرد 
 .که تحريم ها عليه اين کشور را تشديد می کند

 .رأی تصويب شد ١٢اين قطعنامه با 
ترکيه و برزيل، اعضای غير دائم شورای امنيت به اين قطعنامه رأی منفی دادند 

 .و لبنان رأی ممتنع داد
نماينده برزيل و ترکيه از اينکه به توافقنامه ای که ميان اين دو کشور و دولت 

ايران بر سر پيشنهاد تبادل سوخت امضا شده بود، توجه کافی نشد و پيش از رأی 
گيری برای تحريم های جديد، برای پيگيری اين توافقنامه فرصت کافی در نظر 

 .گرفته نشد، انتقاد کردند
سوزان رايس، نماينده آمريکا در سازمان ملل که در جلسه شورای امنيت حاضر 
بود، بالفاصله پس از تصويب قطعنامه جديد گفت که دولت آمريکا همچنان مايل 

به انجام گفت و گوهای سازنده با مسئوالن دولت ايران است، اما دولت ايران 
بارها فرصت هايی که برای برطرف کردن نگرانی های جامعه جهانی در 

 .اختيار اين کشور قرار گرفته را ناديده گرفته است
پيش تر هيالری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا، گفته بود که مجازات های 

تحريم هايی خواهد بود که ايران با آن مواجه " مهم ترين"مندرج در اين قطعنامه 
 .شده است

که در جامعه " ميزان وحدتی"وی که به اکوادور در آمريکای التين سفر کرده، 
 .بين المللی در قبال ايران ايجاد شده را بسيار مهم ارزيابی کرد

رای موافق  ١۴خود عليه ايران را با  ١٨٨٧شورای امنيت سال گذشته قطعنامه 
قطعنامه های قبل از آن همگی به . در برابر رای ممتنع اندونزی تصويب کرد

 .اتفاق آرا تصويب شده بود
محمد خزاعی، سفير ايران سازمان ملل متحد پيش از تصويب قطعنامه جديد در 

تصويب اين قطعنامه را ) ايرنا(مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسالمی 
 .خوانده بود" اشتباهی بزرگ"

از نظر ملت و دولت جمهوری اسالمی ايران اين اقدام عجوالنه راه : "به گفته او
تعامل را از مسير طبيعی خود منحرف کرده و نشان دهنده آن است که طرف 

اند که در اين صورت تهران راهی جز برخورد  های مقابل، راه تقابل را برگزيده 
 ".مناسب با راه دوم را نخواهد داشت

 تحريم شرکت های سپاه
نسخه ای از متن کامل پيش نويس اين قطعنامه و پيوست های آن که حاوی اسامی 
افراد و شرکت های ايرانی مشمول مجازات هاست يک روز پيش تر به دست بی 

 .بی سی رسيده بود
فردی بنام جواد رحيقی که يکی از مديران برنامه اتمی ايران معرفی شده است و 

شرکت و موسسه ايرانی که به ارتباط داشتن با برنامه های اتمی و  ۴٠نيز 
 .موشکی ايران متهم شده اند، در فهرست تحريم های پيش بينی شده قرار داشتند
قرارگاه سازندگی خاتم االنبيای سپاه و چهار موسسه زيرمجموعه آن بنام های 

مکين، رهاب، فاطر و مهندسين مشاور ايمن سازان نيز در فهرست تحريم های 
 .شورای امنيت قرار داده شده اند

دولت آمريکا در ماه مه امسال اين نهادها و نيز سرتيپ رستم قاسمی، فرمانده 
اين قرارگاه در پروژه های کالن فعال . قرارگاه خاتم االنبيا را تحريم کرده بود

است و بر اساس گزارش ها، فعاليت هايش را در صنايع نفت و گاز ايران 
 .گسترش داده است

مجتمع صنعتی امين، گروه صنايع تسليحاتی، صنايع فراساخت، صنايع شهيد 
 .خرازی و صنايع شهيد ستاری نيز مشمول تحريم های جديد شده اند

خط کشتی رانی جنوب نيز يکی از سه نهاد زيرمجموعه خطوط کشتيرانی ايران 
 .است که در اين قطعنامه در فهرست تحريم ها قرار دارد

راي گيري براي قطعنامه چهارم؛ فهرست تحريم هاي احتمالي 
 عليه ايران منتشر شد

 :راديو فردا
شورای امنيت سازمان ملل تا ساعاتی ديگر در باره قطعنامه چهارم تحريمی عليه 

 .ايران رای گيری می کند
١٣٨٩/٠٣/١٩ 

صبح به وقت نيويورک، چهارمين قطعنامه  ١٠عضو شورای امنيت، ساعت  ١۵
شرکت که  ٢٢يک دانشمند هسته ای، . تحريمی عليه ايران را  به رای می گذارند

موسسه  ١۵به ارتباط داشتن با برنامه های اتمی و موشکی ايران متهم شده اند، 
متعلق به سپاه و سه نهاد زير مجموعه خطوط کشتيرانی ايران، در فهرست 

 .تحريم های احتمالی قرار دارند
تحريم های جديد را که در پيش  بين المللی ليست خبرگزاری ها و رسانه های

 .نويس قطعنامه نوشته شده، منتشر کرده اند
به گزارش خبرگزاری فرانسه، تنها فردی که در ليست تحريم ها قرار 

رياست مرکز فن آوری های هسته ای سازمان  جواد رحيقی است که دارد،
يکی از مسئوليت های اين مرکز، نظارت . انرژی اتمی ايران را بر عهده دارد

  .بر تاسيسات غنی سازی اورانيوم در اصفهان است
برخی از موسسه ها و شرکت هايی که در ليست تحريم های 

در خارج از ايران بوده ولی تحت کنترل جمهوری  خواهند گرفت قرار احتمالی
فرست «اسالمی قرار دارند و يا در راستای اهداف آن فعاليت می کنند، از جمله 

که در مالزی است ولی تحت کنترل بانک ملت ايران  »ايست اگزپورت بانک
شرکت و موسسه متهم به ارتباط به فعاليت های موشکی و هسته ای  ٢٢  .است
در فهرست تحريم های احتمالی قرار می گيرند از جمله دانشگاه مالک  شده و

فرست «اشتر در تهران، صنايع امين در مشهد، ابزار برش کاوه در تهران، 
در مالزی، صنايع شهيد خرازی و مرکز تحقيقات  »ايست اگزپورت بانک

 .کشاورزی و پزشکی هسته ای کرج
شرکت و موسسه وابسته به سپاه پاسداران نيز در ليست تحريم های احتمالی  ١۵

قرار دارند از جمله قرارگاه سازندگی خاتم االنبياء سپاه، عمران ساحل، راه 
سه نهاد زير مجموعه خطوط کشتيرانی ايران نيز، از    .ساحل و سپانير

تحريم  در فهرست در بلژيک و خط کشتی رانی جنوب »ايريسل بنلوکز«  جمله
در صورت تصويب قطعنامه، دارايی های اين شرکت ها در بانک .ها قرار دارند

 .های خارجی بايد مسدود شود
سازمان ملل متحد،  به گزارش خبرگزاری آلمان، سوزان رايس سفير آمريکا در

روز سه شنبه با ابراز اطمينان از تصويب چهارمين قطعنامه تحريمی عليه ايران 
اين قطعنامه تاثير مهمی بر تالش های ايران در زمينه هسته ای خواهد «: گفت
اين در حالی . خواند »١٩٢٩قطعنامه شماره «خانم رايس اين قطعنامه را   «.شد

 .است که شماره قطعنامه ها پس از تصويب در شورای امنيت اعالم می شود
هيالری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا، نيز يک روز پيش از رای گيری 
شورای امنيت سازمان ملل متحد درباره چهارمين قطعنامه تحريمی عليه ايران 

اين قطعنامه شامل مهم ترين تحريم هايی خواهد بود که ايران تا کنون با » :گفت
هيالری کلينتون که همراه با رافائل کوريا، رييس    «.آن مواجه شده است

جمهوری اکوادور، در يک کنفرانس خبری صحبت می کرد، درباره چهارمين 
اين تحريم ها ) که بگويم(فکر می کنم منصفانه است «: قطعنامه تحريم ايران گفت

 «.مهم ترين تحريم هايی است که ايران تا کنون با آن مواجه شده است
در همين حال، محمد خزاعی، سفير و نماينده دائم ايران در سازمان ملل، در 

واکنش به اخبار مربوط به تصويب قطعنامه تازه عليه ايران به خبرگزاری 
تالش سه کشور غربی برای تصويب قطعنامه : جمهوری اسالمی، ايرنا، گفت

جديدی عليه ايران در شورای امنيت ، اشتباهی بزرگ است و اقدام عجوالنه آنها 
 .کند راه تعامل را از مسير طبيعی خود منحرف می

دستکم سه عضو غير دائم شورای امنيت يعنی برزيل، ترکيه و لبنان به اين 
پنج عضو دائم شورای امنيت يعنی آمريکا، . قطعنامه رای مثبت نخواهند داد

روسيه، چين، بريتانيا و فرانسه که حق وتو دارند، اعالم کرده اند از اين قطعنامه 
 .پشتيبانی خواهند کرد

شورای امنيت سازمان ملل متحد طی سه قطعنامه تحريمی از ايران خواسته است 
ايران با سرپيچی . که فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند

 .از اين قطعنامه ها برنامه غنی سازی اورانيوم را توسعه داده است
محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، روز سه شنبه در ترکيه تهديد کرد 

در صورت تصويب قطعنامه چهارم تحريم ها عليه تهران گفت و گو های ايران 
 .با کشورهای غربی بر سر برنامه هسته ای اين کشور متوقف خواهد شد

http://www.radiofarda.com/content/o2_new_sanction_would_be_toughest_yet_on_iran/2065877.html�
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به کشورها اجازه می دهد از تامين سوخت يا ارائه خدمات ديگر به  •
کشتی های ايران يا کشتی های خارجی حامل محموله های 

 .ايران خودداری کنند" غيرقانونی"
مبادالت مالی اشخاص يا شرکت ها " مراقب"از کشورها می خواهد  •

با افراد و کمپانی های ايرانی از جمله شرکت های وابسته به سپاه 
 .پاسداران يا خطوط کشتيرانی ايران باشند

مبادالت مالی بانک های ايرانی از " مراقب"از کشورها می خواهد  •
جمله بانک مرکزی اين کشور باشند تا از مبادالتی که مربوط به 

فعاليت های اتمی حساس ايران يا سيستم های پرتاب کالهک های 
 .هسته ای اين کشور می شود، جلوگيری کنند

از کشورها می خواهد که با اتخاذ تدابير الزم از افتتاح شعبه ها و  •
نمايندگی های بانک های ايران در قلمروی خود در صورتی که 

معتقدند چنين شعبی با فعاليت های اتمی ايران ارتباط دارند، جلوگيری 
 .کنند

 

 شش نفر در آمريكا متهم به نقض تحريم تجاري ايران شدند
 

 :راديوفردا
پنج شهروند ايرانی و يک آمريکايی ايرانی تبار « اعالم کردند مقامات آمريکايی

متهم به نقض تحريم تجاری ايران و توطئه برای تامين فناوری ماهواره ای برای 
 «.اين کشور شده اند

به گزارش سی ان ان، دادستان های دادگاه فدرال می گويند تکنولوژی و سخت 
افزاری که توسط اين شش نفر به ايران فروخته شده، اين کشور را قادر کرده 

 .، از روسيه به فضا بفرستد٢٠٠۵است ماهواره مخابراتی اش را در سال 
وی، صبح . سال دارد، متولد ايران و شهروند آمريکا است ۴٩نادر مدانلو که 

دستگير شده است ولی پنج همدست او همچنان آزاد  روز سه شنبه در واشينگتن
آقای مدانلو متهم است که با نقض تحريم های ايران، با شرکتی روسی و . هستند

 .يک مشتری در ايران، برای ساخت و راه اندازی ماهواره توافق کرده بود
يک قاضی فدرال همچنين گفته است که هدف فعاليت اين شش نفر دور زدن 

شرکت خود  1992آقای مدانلو سال . تحريم تجاری آمريکا عليه ايران بوده است
با شرکت  1994را تاسيس کرد و مذاکراتی در سال  «فاينال آناليسيس«به نام 
فاينال «در روسيه، در مورد فرستادن ماهواره های  »پوليگلوت«دولتی 

 .آغاز کرد به فضا را »آناليسيس
مجبور شده بود شرکتی  2001مقام های آمريکايی می گويند نادر مدانلو در سال 

تاسيس کند که دارايی  »نيويورک ساتاليت اينداستريز ال ال سی«  تازه به نام
 .را به کنترل درآورد »فاينال آناليسيس«های شرکت ورشکسته 

يک مشتری در ايران برای «آقای مدانلو همچنين با معامله ای برای کمک به 
 .موافقت کرد »ساخت و پرتاب ماهواره ها

به گزارش خبرگزاری فرانسه، نادر مدانلو با حميد مالميريان که خود را نماينده 
روسی ديدار کرد تا  »پوليگالت»دولت ايران معرفی می کرد و مسئوالن شرکت 

 .قراردادی را برای پرتاب ماهواره ببندد
در . ميليون دالر دريافت کرده اند 10مقامات آمريکايی افزودند که اين شش نفر 

ميليون دالر جريمه برای هر يک از شش متهم  10اتهام نامه دادگاه آمريکايی 
 .درخواست شده است

نادر مدانلو در صورت محکوم شدن به نقض تحريم تجاری ايران می تواند به 
از جمله شخصی به نام رضا  پنج همدست وی نيز،. سال زندان محکوم شود 20

سال زندان  20حکم  حيدری،در صورت محکوم شدن به پول شويی، هر کدام، با
 .روبرو می شوند

آمريکايی را به دليل آن چه نقض -اخيرا دادگاهی در آمريکا يک شهروند ايرانی
های تجاری ايران و انتقال بدون مجوز وجوه نقد عنوان شده است گناهکار  تحريم
 .شناخت

سال  ١۴ساله، که در اياالت متحده تحصيل کرده و از  ٣٣محمودرضا بانکی، 
ها دالر که از  پيش تابعيت آمريکايی دريافت کرده است، به دليل انتقال ميليون

اش به حساب شخصی وی واريز شده در مظان اتهام نقض  سوی خانواده
 .های جمهوری اسالمی قرار گرفته است تحريم
به اجرا گذاشته  ١٩٩۵های تجاری اياالت متحده عليه ايران که در سال  تحريم

آوری به ايران منع  شد، شهروندان آمريکايی را از عرضه کاال، خدمات يا فن
 .کند می

با تصويب اين قطعنامه، دارايی های اين شرکت ها در بانک های خارجی بايد 
 .مسدود شود و مسئوالن آن ها با ممنوعيت سفرهای بين المللی مواجه خواهند شد

 اقدام کشورها
رابرت گيتس، وزير دفاع آمريکا، تاکيد کرده بود که تصويب اين قطعنامه زمينه 

 .قانونی را برای تحريم بيشتر ايران فراهم می کند
 ".اقدام کنند) عليه ايران)معتقدم برخی کشورها آماده اند فورا : "او گفته بود

انتظار می رود اتحاديه اروپا پس از شورای امنيت به طور جداگانه، تشديد تحريم 
 .ها عليه ايران را در دستور کار قرار دهد

کنگره آمريکا نيز در نظر دارد قانون تحريم گسترده ای که شامل تحريم شرکت 
های تامين کننده بنزين ايران می شود را پس از وضع تحريم های شورای امنيت 

 .به تصويب برساند
فکر نمی کنم ما فرصت جلوگيری از : "وزير دفاع آمريکا همچنين گفته بود

 ".دستيابی ايران به سالح هسته ای را از دست داده باشيم
وی گفت هدف اين قطعنامه ترکيب کردن فشارهای بين المللی با مذاکره برای 

 .تغيير خط مشی اتمی ايران است
محمود احمدی نژاد، رئيس . ايران برنامه اتمی خود را صلح آميز می داند

جمهوری ايران پيش تر به قدرت های بزرگ هشدار داده بود که اگر قطعنامه 
 ".جواب آنها از قبل مشخص است"جديد تصويب شود، 

امنيت و اعتمادسازی در )آقای احمدی نژاد که برای شرکت در اجالس سيکا 
: به ترکيه سفر کرده بود، در يک نشست مطبوعاتی در استانبول گفت) آسيا

نشست تهران يک فرصتی را در اختيار آمريکا و متحدانش قرار داد و ما "
اميدوار بوديم و هستيم که آنها از اين فرصت ها استفاده کنند و می گوييم که اين 

 ".فرصت ها تکرار نخواهد شد
اشاره رئيس جمهوری ايران به توافق بر سر تبادل سوخت هسته ای برای 

راکتور تحقيقاتی تهران بود که ماه گذشته ميالدی با تالش ترکيه و برزيل به 
 .دست آمد

 تحريم های جديد
قطعنامه جديد ايران را موظف می کند که ساخت تمام مراکز غنی سازی 

را متوقف کند و از ) مراکز پلوتونيوم( اورانيوم يا تاسيسات اتمی آب سنگين 
 .ساخت تاسيسات مشابه خودداری کند

 :مجازات های مندرج در اين سند عبارتند از
فعاليت های اتمی تجاری ايران در خارج از جمله هرگونه شرکت در  •

طرح های استخراج اورانيوم در کشورهای ديگر يا شرکت در توليد 
 .مواد يا تکنولوژی های اتمی در خارج را ممنوع می کند

دولت های ديگر را موظف می کند که از حضور دولت ايران و  •
 .اشخاص حقيقی و حقوقی ايرانی در موارد فوق جلوگيری کنند

کشورها را موظف می کند که از انتقال مستقيم يا غيرمستقيم هشت  •
نوع سالح سنگين از جمله تانک، خودروهای زره ای، هواپيماهای 

جنگی، هليکوپترهای تهاجمی، کشتی های نظامی و سيستم های 
 .موشکی به ايران جلوگيری کنند

منع فعاليت های ايران در خصوص توليد موشک های بالستيک با  •
 .توانايی حمل کالهک هسته ای

منع آزمايش های موشکی ايران که در آن از تکنولوژی بالستيک  •
 .استفاده شده باشد

کشورها را موظف می کند که از ورود شمار ديگری از مقام های  •
ايران به قلمروی خود جلوگيری کنند و دارايی های تعداد ديگری از 

افراد و شرکت های ايرانی را در فهرست تحريم ها برای مسدود شدن 
 .قرار می دهد

 
 :اين قطعنامه همچنين خطوط کشتيرانی ايران را هدف قرار می دهد

از دولت ها می خواهد تمام محموله های هوايی و دريايی که به ايران  •
فرستاده می شود يا از آن خارج می شود را در فرودگاه ها، بنادر و 

آب های قلمروی خود در صورتی که بر اين باور باشند که آن 
محموله ها حاوی مواد اتمی، موشکی يا نظامی ممنوع اعالم شده 

 .است، بازرسی کنند
به کشورها اجازه می دهد محموله های دريايی ايران را بر اساس  •

قوانين بين المللی در آب های آزاد بازرسی، توقيف و حتی در 
 .صورت لزوم نابود کنند
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 گروهي از رانندگان شركت واحد خواهان آزادي اسالو شدند  
 صبح روز چهارشنه سعيد ترابيان از اعضای سنديکا دستگير شد 

 
 :اخبار روز 
 
رانندگان خط يک اتوبوس های تندرو صبح روز چهارشنبه در اعتراض به اصالحيه  

ی ساعت کار دست به اعتصاب کوتاهی زدند و در پايآن اين اعتصاب موفقيت اميز 
در همين حال گزارش شده . خواهان آزادی منصور اسالو رهبر سنديکای خود شدند

 . است سعيد ترابيان مسئول روابط عمومی سنديکای کارگران دستگير شده است
 

بنابه گزارش فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران صبح امروز رانندگان تند رو 
. در اعتراض به اصالحيه ساعت کاری دست به اعتصاب زدند ١خط ) تی.آر .بی (

صبح با امتناع از بيرون بردن  ۵ساعت  ١خط ) تی. آر.بی(رانندگان تندرو معروف به 
. اين اعتصاب در توقفگاه آزادی که اتوبوسهای بی. اتوبوسها دست به اعتصاب زدند

آنها در اعتراض به اصالحيه ساعت . در آن پارگ بودند صورت گرفت ١تی خط .آر 
 . کاری دست به اعتصاب زدند

دقيقه از  ٢٠مدير عامل شرکت که با اعتصاب گسترده رانندگان مواجه شده بود بعد از 
شروع اعتصاب، به رانندگان اعالم کرد اصالحيه ی ساعت کار منتفی شده است و از 

 . رانندگان خواسته شد با همان ساعت کار قبلی به کار خود ادامه دهند
رانندگان وقتی که موفق شدند شرکت اتوبوس رانی تهران را وادار به پذيرش خواسته 

ی خود بکنند، هنگام خروج از توقفگاه يک صدا فرياد آزادی منصور اسالو رئيس 
 . سنديکای کارگران شرکت واحد را سر داده و خواستار آزادی بی قيد و شرط او شدند

هنگام خروج رانندگان از توقفگاه و سر دادن شعار آزادی منصور اسالو مسئول 
 . تی با دوربين از رانندگان فيلم برداری می کرد. آر.حراست بی

گزارشها حاکی از آن است که در طی ساعتهای گذشته تنشهايی بين رانندگان و مسئول 
 . وجود داشته است ١خط 

 
 مسئول روابط عمومی سنديکا دستگير شد 

 
صبح روز چهارشنبه سعيد ترابيان مسئول روابط عمومی شرکت واحد توسط وزارت 

 . اطالعات دستگير شده و به نقطه ی نامعلومی منتقل شد
به گزارش فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران در آستانه سالگرد قيام مردم ايران 

نيروهای وزارت اطالعات برای ايجاد جو رعب و وحشت به منزل سعيد ترابيان 
مسئول روابط عمومی شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه يورش بردند و او را 

 . دستگير و به نقطه نامعلومی منتقل کردند
علت دستگيری آقای سعيد ترابيان نامشخص است ولی حدس زده می شود که به دليل 

ارديبهشت ماه توسط سنديکای اتوبوس رانی تهران و حومه و  ١٩محکوميت اعدام های 
 . همچنين ايجاد جو رعب و وحشت در آستانه سالگرد قيام مردم ايران است

مامورين وزارت اطالعات با ورود به منزل آقای ترابيان برای مدت طوالنی منزل او 
را مورد بازرسی قرار دادند و پس از بازرسی های طوالنی بعضی از وسائل شخصی 

 . اين خانواده را با خود بردند
سال سابقه کار دارد و در جريان اعتصابات  ١٣ساله بيش از  ۴٠آقای سعيد ترابيان 

ماه در  ٢کارگران شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه دستگير و بيش از  ٨۴سال 
سال از کار تعليق شد که از حقوق و مزايا محروم  ۴او همچنين . بازداشت بسر برد

 . بود
 

 زندان گوهردشت کرج منتقل شد  ٣منصور اسالو به بند 
 

به دنبال اعتراضات گسترده بين المللی، منصور اسالو رئيس هيئت مديره سنديکای 
معروف به بند کارگری زندان گوهردشت  ٣شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه به بند 

 . کرج منتقل شد
 ٣معروف به بند متادون به بند  ۵خرداد ماه منصور اسالو از بند  ١٩روز چهارشنبه 

آقای اسالو بدليل بودن در بند متادون دچار ناراحتی . معروف به بند کارگری منتقل شد
 . حاد تنفسی و ريه ای شده است و شرايط جسمی او در حال حاضر حاد می باشد

منصور اسالو دچار ناراحتی های حاد ديگری مانند ناراحتی قلبی، کمر درد و ناراحتی 
بار پزشک قانونی رای به عدم تحمل حبس او داده است و  ٣تا به حال . چشم می باشد

پزشک  ۵همچنين اخيرا کمسيون پزشکی که از . طبق قوانين موجود او بايد آزاد می شد
قانونی تشکيل شده بود او را برای چندين ساعت تحت معاينه های پزشکی قرار دادند و 

 . نهايتا در گزارش خود بصورت ضمنی رای به آزادی وی دادند
اما رای به عدم تحمل حبس پزشک قانونی نه تنها باعث آزادی او نشد بلکه آقای اسالو 

 . را به بندهايی که شرايطی بسيار بدتر انتقال دادند
آقای اسالو در طی ماه های گذشته تحت شديدترين فشارهای بازجويان وزارت 

آقای اسالو همه ی تهديدها و فشارها و تطميع ها را تا به . اطالعات قرار داشته است
 .حال رد کرده است و بر حقوق خود و حقوق کارگران ايران پافشاری نموده است

 

  !پشيزي نمي ارزد: احمدي نژاد
 واکنش ايران به تصويب قطعنامه ی تحريم 

 
 : اخبار روز

ساعتی بعد از تصويب قطعنامه ی جديد شورای امنيت سازمان ملل متحد در 
مورد تشديد تحريم های ايران، مقامات جمهوری اسالمی نسبت به آن واکنش 

 نشان دادند 
 پشيزی نمی ارزد : احمدی نژاد

برد در  جمهور تقلبی که در تاجيکستان به سر می نژاد، رييس محمود احمدی
ها  اين قطعنامه: واکنش به تصويب قطعنامه شورای امنيت سازمان مللتاکيد کرد

 . ارزد برای ملت ايران پشيزی نمی
کسانی که خود بمب اتم دارند و  «: جمهور تقلبی گفت به گزارش ايسنا، رييس

کنند، اکنون  اند و با آن ديگران را تهديد می از آن استفاده و آن را ذخيره کرده
به اين بهانه که ممکن است در آينده ايران بمب اتم بسازد چپ و راست عليه ما 

 . کنند قطعنامه صادر می
ارزد، به يکی از آنها  ها برای ملت ايران پشيزی نمی اين قطعنامه: وی ادامه داد

کنيد مثل دستمال مصرف  يی که شما صادر می ها پيغام دادم که اين قطعنامه
 . دانی انداخته شود ای است که بايد در زباله شده

 . آنها قادر نيستند به ملت ايران ضربه بزنند: احمدی نژاد تاکيد کرد
 

 با آژانس  تجديدنظر در رابطه   دو فوريتی طرح 
در همين حال رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای 

مجلس در واکنش به قطعنامه پيشنهادی آمريکا در شورای : اسالمی گفت
امنيت، طرح دو فوريتی تجديدنظر در رابطه ايران با آژانس بين المللی انرژی 

 . اتمی را در صحن علنی مطرح می کند
عالء الدين بروجردی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر با تاکيد بر اراده 

تجديدنظر در روابط با آژانس : مجلس در برابر اين بازی سياسی اضافه کرد
متناسب با اقدام آنان در شورای امنيت خواهد بود و محدوده همکاری در بحث 

 . های نمايندگان مجلس تعيين می شود
وی با بيان اينکه بيانيه تهران، مبنايی منطقی برای خروج از بن بستی است که 

آمريکايی ها در مساله هسته ای ايران ايجاد کرده اند و اگر واقعا در پی حل 
 . مشکل هستند، اين بيانيه مشکل را حل و فصل می کند

) ايران ، ترکيه و برزيل(طبيعی است که طرف های بيانيه تهران : وی گفت
در انتظار پاسخ آژانس هستند و هر گام ديگری در اين باره، امری کامال 

 . سياسی، غيرحقوقی و غيرمنطقی است
موضوع مبادله سوخت هسته ای، پيشنهاد آمريکا، روسيه و : بروجردی افزود

فرانسه بوده است که سه عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل متحد هستند و 
 . برای صدور قطعنامه در اين شورا هيچ منطقی نيست

طرح دو فوريتی : رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس گفت
تجديد نظر در رابطه با آژانس، خارج از دستور در صحن علنی مجلس مطرح 

 . و در فاصله يک جلسه نهايی می شود
بنابراين گزارش، قرار بود طرح دوفوريتی تجديدنظر با آژانس بين المللی 

انرژی اتمی در جلسه علنی امروز مجلس مطرح شود که به علت پايان زود 
هنگام جلسه امروز برای حضور نمايندگان در حرم آيت اهللا خمينی به جلسه 

 .آينده موکول شد
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های واقعی ديروز که  اهللا و بسيجی امت حزب«: در ادامه اين جوابيه تصريح شده
با قانون سهميه حضور رزمندگان در دانشگاهها، محققان و استادان دانشجويان 

درصد با  ٧٠امروز هستند و با اعتراف نماينده ولی فقيه در دانشگاهها 
های  بينند به بهانه خورند و وقتی می افراطيونی چون شما نيستند، خون دل می

سال دفاع مقدس آماج  ٨سياسی، فرمانده شهدا، بسيجيان، سپاهيان و ارتشيان در 
 «.گيرد ها قرار می تهمت

نشين  مشکل اينجاست که اول بسيجيان قديم را خانه«: افزايد اين اطالعيه می
 «.تازيد شان می کرديد و سپس لباس آنان را پوشيديد و به فرمانده

 «شويد؟ چرا از ميزان بودن رای مردم برآشفته می»
در بخش ديگری از اين جوابيه با اشاره به شواهد تقلب در انتخابات رياست 

های اظهر من الشمس  بينی از يک طرف پيش«: جمهوری دهم آمده است
ترين مجمع مشورتی مقام معظم رهبری به  نارضايتی مردم از سوی رئيس عالی
دانيد و از طرف ديگر جمله معروف آن  ايشان را القای تقلب در انتخابات می

نژاد را در  ميليونی آقای احمدی ٢۴باشيد تا رأی «: گفت نماينده مجلس را که می
 «دانيد؟ حاصل درايت و دورانديشی می »فردای انتخابات ببينيد

چرا برای جبران ضعف عملکرد خويش در اقتصاد و «:افزايد اين اطالعيه می
اهللا  دانيد؟ اگر آيت تراشی از ميان انقالبيون سابق می فرهنگ، راه چاره را دشمن

شويد و وقتی لب به سخن  کنند، برآشفته می هاشمی رفسنجانی سکوت اختيار می
 «شويد؟ تر می گشايد که اساس اسالم با رأی مردم بود و خواهد بود، آشفته می

اهللا  ای و آيت اهللا خامنه در بخش پايانی اين اطالعيه با اشاره به روابط نزديک آيت
اهللا هاشمی  شايد يکی از گناهان نابخشودنی آيت«: هاشمی رفسنجانی آمده است

گونه هتاکانه  رفسنجانی از ديدگاه مدعيان دروغين پيرو خط امام و رهبری که اين
وجود "اهللا هاشمی رفسنجانی باشد که  تازند، عنايت ويژه امام به آيت به ايشان می

 «."دانستند ايشان را برای انقالب مفيد می
 
 

 كتابفروشي ثالث در تهران پلمپ شد
 
 
 

 
 :راديو زمانه

 .پس از تعطيلی کتابفروشی ويستار کتابفروشی ثالث نيز در تهران تعطيل شد
کتابفروشی های شهر کتاب ونک، روشن، دروس و بدرقه جاويدان نيز با اخطار 

  .اداره اماکن برای تعطيلی کافه کتاب خود در آستانه تعطيلی قرار رفته اند
چند روز پيش از : "محمد علی جعفريه مدير انتشارات ثالث به ميراث خبر گفت

سوی اداره اماکن استان تهران اعالم شد که به دليل تداخل صنفی که ميان 
ما نيز . ساعت تعطيل کنيم 72کتابفروشی و کافه وجود دارد بايد کافه را ظرف 
دانم چرا امروز صبح  اما نمی. پس از ابالغ حکم بالفاصله کافه را تعطيل کرديم

 ".حکم تعطيلی کتابفروشی اجرا شد
ها يکی  کافه کتاب: "های تهران گفت جعفريه با ابراز تاسف از تعطيلی کتابفروشی

از مراکز فرهنگی هستند که جوانان را به کتاب خواندن ترغيب می کنند و 
های آبرومندی هستند که مهمانان فرهنگی خارجی را می توان به آنجا  مکان

 ".توان مراسم فرهنگی مختلف در آن برگزار کرد دعوت کرد و می
های تهران است که از پنج سال پيش  کافه کتاب ثالث يکی از نخستين کافه کتاب

خان بعد از خيابان  همزمان با افتتاح فروشگاه اين انتشارات در خيابان کريم
ايرانشهر آغاز به کار کرد و تا کنون محل حضور هنرمندان و نويسندگان 

هنرمندان و . صاحب نامی از جمله اورهان پاموک و آدونيس بوده است
نويسندگان ايرانی از جمله محمود دولت آبادی، محمد محمدعلی، محمد علی 

  .يافتند های مختلف در اين کافه حضور می سپانلو نيز به مناسبت
به گزارش ميراث خبر، کتاب فروشی های يادشده در حالی به جرم تداخل صنفی 

کتابفروشی و کافی شاپ پلمپ شدند که مجمع امور صنفی، طرح راه اندازی 
ها تصويب کرده و اين مصوبه منتظر ابالغ از  کافی شاپ را در داخل کتابفروشی

 .سوی وزارت بازرگانی است
ميراث خبر امروز خبر داده بود که هر شش کتابفروشی تعطيل شده اند اما 

ساعاتی بعد نوشت که تنها دو کتابفروشی با حکم تعطيلی روبرو شده اند اما چهار 
اين اخطار ممکن است به تعطيلی آنها . کتابفروشی ديگر با اخطار روبرويند

  .بينجامد

 اي اهللا خامنه رفسنجاني از سكوت آيت  انتقاد دفتر هاشمي
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :دويچه وله
سکوت "ای را منتشر کرد که در آن از  دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی اطالعيه

نژاد و حاميان دولت  ای در برابر رفتار محمود احمدی اهللا خامنه آيت" مصلحتی
 .انتقاد و تلويحا تقلب در انتخابات رياست جمهوری سال گذشته تاييد کرده است

  
اهللا هاشمی رفسنجانی اين اطالعيه را در پاسخ به نامه از مهرداد  دفتر آيت

امروز و نزديکان  بذرپاش، رئيس شورای سياستگذاری روزنامه وطن 
 .محموداحمدی نژاد، منتشر کرده است

اهللا هاشمی رفسنجانی اين اطالعيه را در پاسخ به انتشار مجدد نامه  دفتر آيت
امروز و از نزديکان  مهرداد بذرپاش، رئيس شورای سياستگذاری روزنامه وطن

  .محموداحمدی نژاد، منتشر کرده است
نژاد به  در اطالعيه شديداللحن دفتر هاشمی، از فشار هواداران دولت احمدی

اهللا طالقانی، شهيد  شهيد بهشتی، شهيد مطهری، آيت«های  بازماندگان و خانواده
 .انتقاد شده است »رجايی، شهيد همت، بيت شريف حضرت امام

 «دهی نطفه حرام تقلب در انتخابات شکل»
،  نژاد به خاتمی های محمود احمدی در بخشی از اين جوابيه با انتقاد از تهمت

مطلب روزنامه (نامه   نويسنده«: ناطق نوری و مهدی کروبی تصريح شده است
ساله انقالب  ٣٠اهللا هاشمی رفسنجانی از دستاوردهای  ، دفاع آيت)وطن امروز

ای را يک بدعت غيراخالقی در مخالفت با رهبری معظم  اهللا خامنه در نامه به آيت
اند که آن  ای خويش فراموش کرده داند و با توجه به سوابق رسانه انقالب می

ريزی شده  بدعت غيراخالقی، غيرانسانی و غيراسالمی در مناظره تلويزيونی پايه
های وابسته به يک جريان خاص ادامه  ای از رسانه است و اينک توسط پاره

 «.دارد
در بخش ديگری از اين اطالعيه با ذکر اين موضوع که چگونه سخنان هاشمی 

رفسنجانی در خصوص لزوم سالمت انتخابات، حمايت از يک نامزد تلقی 
های همت  مگر قبل از انتخابات اسب«کند که  شود؟ اين سوال را مطرح می می

 «!زين شده بود که چه کسی انتخاب شود؟
امروز نوشته است که اگر سخنان هاشمی رفسنجانی مبنی بر  روزنامه وطن

شد و دفتر  نبود، خاتمی رئيس جمهور نمی ٧۶برخورد با تقلب در انتخابات 
آيا غير از اين است که «هاشمی رفسنجانی در برابر اين ادعا، پرسيده است 

دهی نطفه حرام تقلب انتخاباتی در  کنيد از همان سال به دنبال شکل اعتراف می
های غربی  درصدی همه مردم يکی از استان ١٠۶رحم جامعه بوديد؟ آيا حضور 

ساالری  کشور در همان انتخابات کافی نيست که به عنوان مناديان دروغين مردم
 «دينی اسالمی خجالت بکشيد؟

نژاد  اطالعيه دفتر رييس مجلس خبرگان با اشاره به تالش حاميان دولت احمدی
گوييد  چرا نمی«: افزايد می  ٨۶برای تقلب در انتخابات مجلس خبرگان در سال 

اهللا هاشمی رفسنجانی از عدم توجه به رأی  های آيت دور جديد اظهار نگرانی
های  مردم و سالمت انتخابات از زمانی شروع شده است که بعضی از شخصيت

کردند که رأی مردم در حکومت  اندرکار انتخابات صراحتًا اعالم می مؤثر دست
 «اسالمی تشريفاتی و زينتی است؟
 ای هللا خامنه انتقاد از سکوت مصلحتی آيت

ای  اهللا خامنه اهللا خمينی و آيت در بخش ديگری از اين نامه با مقايسه برخورد آيت
امروز سکوت «: کنندگان هاشمی رفسنجانی آمده است در قبال تخريب

اهللا هاشمی رفسنجانی به آن  آميز رهبری معظم انقالب که در نامه آيت مصلحت
 ۵٠دهد جلوی  اشاره شده، کار را به جايی رسانده که يک نامزد به خود اجازه می

های همسو قسم ياد کنند  ميليون بيننده تلويزيونی دروغ و تهمت بزند و روزنامه
ستيزی را تيترهای اول و دوم هر روز خويش  بهانه هاشمی که با بهانه و بی

 «.کنند
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آنها که چنين می کنند، حيات ملی شما را به خطر    . شما، ناتوانائی ها را الغاء کنند
شما هم اگر خويشتن را به لشگر ناتوانی ها بسپريد، توانائی های شما . می اندازند

. يم با ناتوانی شما ، نه دو که صد چندان می شوندژرا به يغما می برد و ناتوانی ر
يم را به قوت بدل       ژهيچگاه از اين واقعيت غافل نشويد که ضعف شما ضعف ر               

به پی  .  نمی کند بلکه ايران را بيش از آ نچه در تصور گنجد، ناتوان می سازد                      
 . آمدهای اين ناتوانی بيانديشيد و عزم را بر ادامه جنبش تا پيروزی جزم کنيد

سال   30.  خرداد، روز تقلب بزرگ، روز بی اختيار کردن کامل شما است                  22
و کودتا    »ميليون بگويند بله من می گويم نه          35«:  پيش از آن، آقای خمينی گفت      

از آن پس ، جريان توانائی را که از رهگذر انقالب پديد آمده بود، به جريان    . کرد
ناتوان سازی جامعه ايرانی باز گرداند تا کار خود را به سرکشيدن جام زهر                           

کسانی که در سازشهای    (با وجود اين، ايران گيتی ها        .  شکست، در جنگ، کشاند   
پنهانی با امريکا تحت حکومت ريگان و بوش شرکت کردند و در پی مرگ آقای                 

جريان ناتوان کردن مردم      )  خمينی، با کودتای ديگری دولت را تصرف کردند             
، محکوم کردن        89خرداد      22تقلب بزرگ در           .ايران را تشديد نيز کردند         

شما ايرانيان به جنبش درآمديد، از زندان بدر آمديد         .  ايرانيان به زندان ناتوانی شد    
اين جريان را قطع نکنيد چرا که به           !  زنهار.  و در جريان بازيافت توانائی شديد       

جريان ناتوانی باز می گرديد و شتاب گرفتن در اين جريان، بدون ترديد، حيات                   
 . شما را بمثابه يک ملت، به خطر می اندازد

به جنبش ادامه دهيد و خود و جهانيان را وارد جريان توانائی از رهگذر بازيافت                
 .استقالل و آزادی کنيد

  1389خرداد  19 
 ابوالحسن بنی صدر 

 

 ي كانون نويسندگان ايران به مناسبت  اطالعيه
 درگذشت جمشيد نوايي 

 
 :اخبار روز

، نويسنده و مترجم توانا، و عضو ديرين کانون )١٣٢۴-١٣٨٩(جمشيد نوايی 
خرداد ١٨بيماری سرانجام در روز   نويسندگان ايران، پس از طی يک دوره

  گمان، زندگی فرهنگی او در آثاری که از گارسيا مارکز، اما، بی. درگذشت
هانس کريستين آندرسن و   چارلی چاپلين،  آريل دورفمن، کريس هارمن،

 . چنان ادامه خواهد داشت بسياری ديگر به فارسی درآورد هم
سر و صدای نسلی از  های اخير با افسوس شاهد خاموشی بی  در سال

گران و مبارزان اجتماعی و محو شدن  مندان، پژوهش نويسندگان، انديشه
ايم و، تا امروز، نوايی آخريِن  ی فرهنگ کشور بوده ها از عرصه تدريجی آن
 . آنان است

ياد جمشيد نوايی مانند بسياری از اهل قلم متعهد و مستقل اين ديار در  زنده
هايی چند از عمر خويش را در زندان به سر برد و در سی  رژيم پيشين سال

سال اخير نيز اگرچه به زندان نرفت، مصائبی بر او رفت که کم از بند و 
 . زندان نبود

ی او،  ی خود را به خانواده ديده کانون نويسندگان ايران درگذشت اين يار رنج
گويد و در  ی آزادانديشان تسليت می ی فرهنگی مستقل کشور و همه جامعه

 . مراسم بزرگداشت او در کنار خانواده و يارانش خواهد بود
 کانون نويسندگان ايران 

 ٨٩خرداد  ١٨

 
 سقوط هلي كوپتر سپاه، چهار نفر كشته شدند 

 
 :اخبار روز

 
يک فروند بالگرد آموزشی متعلق به نيروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب 

 . اسالمی در حين انجام مأموريت آموزشی سقوط کرد
به گزارش مهر، روابط عمومی سپاه اعالم کرد صبح امروز يک فروند بالگرد 

آموزشی متعلق به نيروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی در حين 
انجام مأموريت آموزشی در حوالی سمنان به علت نقص فنی دچار سانحه 

بنا به اين گزارش چهار سرنشين اين بالگرد آموزشی . گرديد و سقوط کرد
 .کشته شدند

 

 پيام از ابوالحسن بني صدر به مردم ايران 
 به مناسبت ماه كودتا و جنبش

 
 
 
 

 !ايرانيان
خرداد، نمايش ناتوانی و انحطاطش            14يم مافياها، در       ژنمايش فضاحت بار ر      

. يک عامل اين ناتوانی شما مردم ايران ، با گزينش شفاف خويش شديد                      .گشت
می .  پس با ادامه جنبش همگانی، می توانيد صاحب سرنوشت خويش بگرديد                     

 .توانيد فرصت بزرگ را برای توانا شدن مغتنم بشماريد
می دانم که پرسشهايی هستند که، در انديشه جمعی و انديشه يکايک شما، پاسخ                    

اما جنبش را بايد يا نبايد ادامه داد، نبايد در شمار پرسشها باشد که به                   .  می طلبند 
يم مافياها ناتوانی خود را،        ژخرداد، روزی که ر       14زيرا  .  انتظار پاسخ هستند   

پيشاروی شما و جهانيان، به نمايش گذاشت، روز پايان دوره ای و آغاز دوره                       
در اين دوره، هرگاه شما مردم برآن نشويد که حاکميت خويش را                     .  جديدی شد 

اعمال کنيد، اختيار خود و وطن خويش را به دولتی ناتوان تحت امرمافياها و                         
قدرتهای سود جوئی سپرده ايد که بيش از گذشته، ثروت ملی شما را به يغما می                   

بيش از گذشته شما و وطن را به          .  بيش از گذشته، فرصتها را می سوزانند       .  برند
بيش از گذشته ايران و ايرانيان را بی چيز            .  شعله های آتش خشونت می سپارند       

 .بيش از گذشته موجوديت ايران را به خطر می اندازند . می کنند
از وجدان تاريخی خود بپرسيد تا به شما بگويد هيچ خطری به بزرگی خطر يک                 

از اواخر سلطنت صفويه تا     :  وجدان تاريخی به شما می گويد     .  دولت ناتوان نيست  
استقرار سلطنت قاجار، سه چهارم جمعيت ايران در جنگهای داخلی و خارجی از 

در سالهای پايانی قاجار، سراسر ايران، بابت امتيازها، در اختيار                 .  ميان رفتند 
حاصل آن ضعف، دوران پهلوی شد که دولت خارجی گشت . روس و انگليس بود

ايران به اشغال   .  و اقتصاد توليد محور جای خود را به اقتصاد مصرف محور داد            
هرگاه استقامت قهرمانانی چون مدرس و      .  قوای روس و انگليس و امريکا در آمد       

مصدق و جنبش شما نبود، ايران يا به دو منطقه نفوذ دو قدرت روس و انگليس                      
و يا تحت   )  1919بنا بر قرارداد    (تقسيم می شد و يا به تيول انگلستان در می آمد             

 . قيمومت سه دولت امريکا و انگليس و روس قرار می گرفت
. ناتوانی دولت مافياها، با خود به ناتوانی سپردن شما، به توانائی بدل نمی شود                     

يم است چرا که،    ژناتوانی ذاتی ر  .  يم، خود او است   ژزيرا عامل ناتوان شدن اين ر     
تضاد با مردم را رويه کرده       .  در درون، تضاد با حقوق ملی را رويه کرده است            

را ...)  سپاه و دادگاه انقالب و بسيج و         (ستون پايه های استبداد خود کامه          .  است
مصالح ملی را بر      .  ساخته و ثروت ملی را هزينه نگاهداری آ نها کرده است                   

خشونت را روش اصلی کرده     .  حقوق ملی و حقوق انسان مقدم و حاکم کرده است          
است و در همه ابعاد سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی زور را حاکم                          

يم است زيرا،   ژناتوانی ذاتی ر  .  از عمل بازداشته است    کرده و وجدان اخالقی را      
چنانکه بيشترين تکيه   .  در بيرون ، بحران سازی را با باج دادن همراه کرده است            

از اين رو، توانا شدن دولت به تغيير          .  يم بر روابط خود با دنيای خارج است        ژر
رابطه دولت با ملت، از راه حذف واليت مطلقه فقيه و استقرار واليت جمهور                      
مردم وحذف ستون پايه های دولت استبدادی وابسته و کارگزار ملت کردن دولت              

پس، هرگاه شما مردم توانائی های خود را از ياد ببريد و بر زمين تسليم                      .  است
بنشينيد ، ناتوانی دولت مافياها صد چندان می شود و ميزان خشونت و ويرانی                      

 . بحدی می رساند که حيات ملی بخطر می افتد
بدين قرار، ناتوانی چنين دولتی را تنها ملت، از راه جنبش برای بازيافت حاکميت 

بخصوص که پرسشهای ديگر، از نوع حاکميت            .  خويش، می تواند جبران کند       
مردم چگونه می تواند سازمان بيابد؟ بديلی که می بايد دولت نيرومند را تصدی                   
کند کدام چند و چون را بايد داشته باشد؟ خشونت زدائی بقصد دست يابی به آشتی                
و صلح ملی چگونه بايد انجام شود؟ فقر همگانی چسان می بايد به غنای همگانی                 

گرچه، در جريان جنبش، می بايد پاسخهای شفاف بجويند، اما                   ...  بدل شود؟ و   
زيرا .  بدون جنبش، پاسخ نمی جويند و کشور وضعيتی بس خطرناک می يابد                     

 . ايران، وطن شما، در يد دولتی و ملتی ناتوان، روزگاری بس سياه تر می يابد
 !ايرانيان

 توانائی های خويش را بياد آوريد و بکارگيريد و اجازه ندهيد تسليم شدگان، در  
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مردم ايران، از سويی چهره کريه و غير انسانی جمهوری اسالمی و دولت 
احمدی نژاد را نمايان نمود، هم قدسيت کل نظام و نهادهايش را شکاند و هم 

مشروعيت نظری و فکری بنيانهای جمهوری اسالمی را به تمامی زير سوال 
از ديگر سو حاکمان رژيم را متوجه عمق گسست مردم از خود و نظام . برد

به طوريکه رهبران مذهبی در . نموده و ترس بزرگی را بر دل و جانشان نشاند
و می . خارج حاکميت نيز در اثر فشار و عملکرد جنبش مردمی دو دسته شدند

عليرغم چنگ و دندان . بينيم که هر ورزه اين شکاف عميقتر ميگردد
دادنهای اين دولت، واقعيات فوق نشان از تشديد شکافهای درونی و ¬نشان

سرعت گيری پروسه پاشيدن انسجام درونی اين نظام و نهادهای مستبد اسالمی 
 . است

يکسال اعتراضات توده ای و تقابل آشکارش با کليت رژيم اسالمی عليرغم    
سرکوب شديد پليسی و نظامی و تداوم آن، نشان از پتانسيل عظيمی است که 

خرداد  ٢٢جنبشهای اعتراضی در طول ساليان متمادی اندوخته اند و به هيچوجه 
نه سرکوب و تشديد . نه سرآغاز آنست و نه محتوای آن را تشکيل ميدهد

ديکتاتوری و نه تالش اسالميون اصالح طلب برای مهار جنبش، ميتواند خط 
بطالن بر جنبش بکشد و از تداوم اعتراضات و جنبش عدالتخواهانه مردم ايران 

مسير اين جنبش چه اکنون و چه در آينده، هر روزه بيشتر از . جلوگيری نمايد
 . روز پيش از مسير جناحين جمهوری اسالمی جدا ميشود

يکسال گذشته بيشتر از پيش نشان داد که مردم ايران خواهان دمکراسی،    
اين حقيقت همه ما را بايد متوجه نمايد که . سکوالريسم و عدالت اجتماعی هستند

. آلترناتيو آتی اپوزيسيون بايد به رويکردهای اصلی جنبش مردمی جوابگو باشد
لذا از نظر ما تالش همه سازمانها و فعالن سياسی بايد بر اين متمرکز باشد که 

ما به يک . نيروهای سکوالر، دمکرات و آزاديخواه را زير چتری گرد آورد
کومه له و مردم .. اتحاد وسيع دمکراتيک و سکوالر نياز داريم که فراگير باشد

کردستان نه تنها خود را حامی و بخشی از جنبش مردم و مليتهای ايران ميدانند، 
 . بلکه برای شکلگيری چنين نهاد فراگيری از هيچ تالشی دريغ نه ميورزند

 
 له زحمتکشان کردستان ¬کميته مرکزی کومه

 ٢٠١٠جون  ٨برابر با  ١٣٨٩خرداد  ١٨
 

 اطالعيه اتحاد بين المللي در حمايت از كارگران 
 در ايران به مناسبت دستگيري سعيد ترابيان 

 
 :اخبار روز

 
 اطالعيه اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران 

به مناسبت دستگيری سعيد ترابيان مسئول روابط عمومی هيات مديره سنديکای 
 کارگران شرکت واحد 

 
بنا به گزارش های رسيده آقای سعيد ترابيان مسئول روابط عمومی سنديکای 

صبح امروز در منزل خود  ٩کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ساعت 
ماموران . ی مأموران دولتی بازداشت و به محل نامعلومی برده شد به وسيله

. دولتی لوازم شخصی و کامپيوتر آقای سعيد ترابيان را نيز با خود برده اند
تاکنون تالش های خانواده، همکاران و اعضای سنديکای شرکت واحد برای 

در حال حاضر . کسب اطالع از محل زندان آقای ترابيان بی نتيجه مانده است
سه نفر از اعضای هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی 

های -تهران، آقايان منصور اسالو، ابراهيم مددی و سعيد ترابيان در زندان
اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در . برند-جمهوری اسالمی بسر می
ی ماموران دولتی به اعضای هيات مديره سنديکای -ايران يورش همه جانبه

ی فعاالن کارگری و آزاديخواهان -شرکت واحد را محکوم کرده و از همه
دعوت می کند تا به کارزار برای آزادی اعضای هيات مديره سنديکای شرکت 

 . واحد و ساير فعاالن جنبش کارگری بپيوندند
 

 اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران 
 ٢٠١٠ژوئن  ٩برابر با  ١٣٨٩خرداد  ١٩چهارشنبه 

 

 اطالعيه كومه له در باره يكسال تقابل مردم 
 و رژيم جمهوري اسالمي 

 
 
 
 
 
 
 

 :اخبار روز
خرداد نزديک ميشويم، همه به ياد صحنه گردانيهای  ٢٢اين روزها که به 

بخشی، به . افتند¬هجری شمسی می ١٣٨٨نمايش انتخابات رياست جمهوری 
ويژه اصالح طلبان اسالمی، آن را به عنوان روز تاريخی و سرمنشاء 

حاکمان اسالمی نيز آن را به مثابه . مبارزات يکساله مردم ايران قلمداد ميکنند
. روز پيروزی بزرگ خود برعليه منحرفين از نظام جمهوری اسالمی، ميدانند

همه مردم ايران، چه آنان که در انتخابات شرکت نمودند و چه آنها که از 
شرکت در آن خودداری ورزيدند، اکنون که يکسال ميگذرد به اين حقيقت 
همه از . اذعان دارند که آنچه نبود و روی نداد، انتخابات و تأثير رأی مردم بود

همه بر اين امر اشتراک نظر . آن به عنوان کودتا و تقلب انتخاباتی نام ميبرند
دارند که نتايج از پيش تعيين شده بود و کوچکترين مفری برای اعمال اراده 

امروز بسياری از شرکت خود در آن . مردم توسط رأيشان موجود نبود
پشيمانند و به آن دسته پيوسته اند که از اول اعتقاد داشتند اين نوع نمايشهای 

انتخاباتی در جمهوری اسالمی نه تنها منشاء هيچ تغييری نيست، حتی توهم زا 
 . است و بيشتر در انتظار نگاه داشتن مردم را موجب ميگردد

عملکرد يکساله مردم و رژيم بعد از انتخابات، به بهترين وجه حقايق و    
رژيم اسالمی ايران شرکت . ماهيت واقعی اين نوع نمايشات را نمايان ميسازد

باالی مردم در انتخابات را عاملی برای مشروعيت خود ميداند و با 
دروغپردازی و تکيه بر آن، تشديد سرکوب و استبداد کنونی را مجاز و 

مردم نيز اکنون درس گرفته اند که ابزار شرکت در . مشروع ميشمارد
انتخابات نمايشی و نا دمکراتيک نه تنها کارايی ندارد و از طريق آن نه ميتوان 
کار به جايی برد، بلکه عمل و اقدام آنها در راستای کسب حقوقشان را نيز کند 

 . می نمايد
در اين يکسال ما شاهد افزايش اعدامهای سياسی، دستگيری وسيع فعالين    

مدنی و سياسی، برپايی دادگاههای نمايشی و فرمايشی، به کار انداختن ماشين 
شکنجه و تواب سازی، ميليتاريزه نمودن خيابان و ميادين شهرها، اقدام 

بيرحمانه و پر قساوت حتی در مورد خوديها، سرکوب بيشتر مليتها و اقليتهای 
مذهبی، قطع يارانه ها در مورد کاالهای مايحتاج مردم، سرکوب کارگران و 

افزايش بيکارسازيها، حمله به وبالگ نويسان و ايجاد لشکر سايبری برای 
تجاوز به شبکه های انترنتی، نظامی نمودن بيشتر محيط آموزشی و فرهنگی 

در مدارس و دانشگاهها و باألخره نظامی نمودن بيشتر کل دستگاه حکومتی و 
ايجاد شکاف گسترده در ميان دستگاههای قانونگذاری و اجرايی و ديگر 

 . نهادهای حکومتی
از سوی ديگر مردم از همان اولين روزهای بعد از نمايش انتخاباتی، نه تنها    

پوشالی بودن انتخابات را درک کردند، بلکه از خط قرمزهای اصالح طلبان 
آنان در . اسالمی نيز عبور کرده و کل حاکميت را آماج حمله خود قرار دادند

شعار و خواستهايشان بر دمکراسی، آزادی، عدالت و الغاء جمهوری اسالمی 
در طول اين يکسال جنبش اعتراضی مردم از راه و روش . تکيه نمودند

اصالح طلبان اسالمی گسست بزرگی نموده و مستقيمًا واليت فقيه، رهبری و 
ما هر روزه شاهد راديکال . پايه های جمهوری اسالمی را نشانه رفته است

در عرض اين . ايم¬شدن جنبش در مسير سکوالريسم و دمکراسی خواهی بوده
مدت ابتکار و شهامت مردم چه در سازماندهی اعتراضات و به کارگيری 

تکنيک پيشرفته برای ايجاد شبکه های اجتماعی و، چه در مقاومت و 
همبستگی در برابر سرکوبگران و شکنجه گران رژيم اسالمی، گامهای بلندی 

 ٢٣اعتصاب عمومی و يکپارچه مردم کردستان در . به جلو برداشته است
خرداد برعليه اعدام فعالين سياسی و مدنی، نمونه برجسته مقاومت مدنی و 

امروزی است که قطعًا ضروری است در ساير نقاط ديگر ايران نيز به کار 
" ترس مردم از استبداد ريخته و خود را از قيد مهار اسالميون . گرفته شود

 . رها نموده اند" اصالح طلب
 اين دو نوع رويکرد و تغيير مسير در حاکميت و جنبش دمکراسيخواهی    
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 ميليون دالري در مخابرات مازندران 3اختالس 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :دويچه وله
 .های ايران از يک اختالس بزرگ در مخابرات مازندران پرده برداشتند رسانه

نوشتند، اما ) ميليون دالر ٣بيش از (ميليارد تومان  ٣کم  منابع خبری از دست
 .شود مديرعامل مخابرات مازندران گفت که رقم دقيق اختالس به زودی اعالم می

های مشابهی  های اينترنتی آفتاب و تابناک گزارش خبرگزاری فارس و پايگاه 
به گزارش . استفاده مالی در شرکت مخابرات مازندران منتشر کردند درباره سوء

ميليون  ٣بيش از )ميليارد تومان  ٣کم  تابناک، منابع مطلع مبلغ اختالس را دست
 .اند اعالم کرده) دالر

همين گزارش حاکی است که يکی از کارکنان مخابرات مازندران، از طريق  
اين شخص، . ماموران وزارت اطالعات دستگير شده و تحت بازجوئی است

ميليون تومان از مبلغ مورد  ۵٠٠استفاده، يک ميليارد و  ضمن اعتراف به سوء
 .اختالس را پس داده است

  
 !حقوق کارکنان در حساب شخصی

  
مديرعامل مخابرات " پور قمی جان عباس حسن"خبرگزاری فارس به نقل از 

استفاده مالی توسط يکی از واحدهای مسئول  سوء«:استان مازندران نوشت
مسئول اين واحد، مبالغی را که . پرداخت حقوق کارکنان صورت گرفته است
گرفت به حساب شخصی خودش  برای پرداخت حقوق در اختيار وی قرار می

 «.کرد واريز می
مبلغ اختالس بيش از «:درباره مبلغ حقيقی اختالس، مديرعامل مازندران گفت 

کار ويژه کنترل و نظارت  در حال حاضر گروه. سه ميليارد تومان نيست
آمار و ارقام . کند مخابرات مازندران تشکيل شده و روی اين موضوع کار می

 «.دقيق، در آينده نزديک اعالم خواهد شد
رغم پخش گسترده خبر اختالس،  خبرگزاری فارس در گزارش خود افزود که به 

مديرعامل مخابرات مازندران، در آغاز از دادن هرپاسخی به خبرنگار اين 
گوئی را به روز يکشنبه هفته آينده موکول  خبرگزاری خودداری ورزيد و پاسخ

کرد، اما به دليل حساسيت موضوع، سرانجام حاضر شد به وجود اختالس در 
 .مديريت خود اعتراف کند سازمان تحت

  
 سپاه، سهامدار اصلی مخابرات

  
درصد به اضافه يک سهم شرکت مخابرات ايران، شهريورماه سال گذشته،  ۵٠

قانون اساسی و تقويت بخش خصوصی، به سپاه  ۴۴زير پوشش اجرای اصل 
 .پاسداران انقالب اسالمی سپرده شد

ميليارد ريال سرمايه  ۵خورشيدی با  ١٣۵٠شرکت مخابرات ايران، در سال   
هنگام واگذاری سهام عمده مخابرات به سپاه، ميزان سرمايه اين . اوليه تاسيس شد

ميليون دالر  ۵٠٠شرکت برای واگذاری در بورس تهران، به سه ميليارد و 
های آن به  هزار نفر در شرکت مخابرات و زيرمجموعه ۴٧بيش از . رسيده بود

 .کار اشتغال دارند
واگذاری سهام عمده شرکت مخابرات به سپاه پاسداران انقالب اسالمی،  

توجهی از نمايندگان مجلس شورای  اعتراض محافل اقتصادی و گروه قابل
مجلس، مدتی بعد نقش سپاه و  اسالمی را برانگيخت، اما علی الريجانی رئيس

 .االنبياء در اقتصاد را ستود قرارگاه خاتم
  

 جواد طالعی
 شيرين جزايری: تحريريه

  :هيالری کيلينتون
 «ترين تحريم روبرو است تهران با سخت»

 
 
 
 

 :راديوزمانه
: هيالری کلينتون، وزير امور خارجه اياالت متحده که به اکوادر سفر کرده، گفت

تحريمی است که ايران تاکنون با آن " مهمترين"قطعه چهارم شورای امنيت «
برای  »وحدت جامعه جهانی«به نظر هيالری کلينتون،  ».روبرو شده است

 .رسيدن به اين تصميم عليه ايران بسيار مهم است
عضو شورای امنيت به  ١٢به گزارش خبرگزاری رويترز، انتظار می رود 

به گفته . نامه عليه ايران رای دهند عضو دارای حق وتو به قطع 5همراه 
ها را در اين تصميم همراهی  های غربی، ترکيه، برزيل و لبنان آن ديپلمات

 .هنوز روشن نيست که رای اين سه کشور ممتنع خواهد بود يا منفی. کنند نمی
های  نامه درصدی در ايران را با قطع ٢٠سازی اورانيوم  الملل، غنی جامعه بين

 .داند شورای امنيت سازمان ملل متحد مغاير می
نامه تحريم ايران تا ساعاتی ديگر در شورای امنيت به رای گذاشته  چهارمين قطع

اگر «: نژاد، رييس جمهور ايران، روز گذشته گفت محمود احمدی. شود می
گو کنند،  و نامه صادر کنند و هم با ما گفت کنند هم قطع آمريکا و متحدانش فکر می

 «.سخت در اشتباه هستند
رای موافق به  ١٤شورای امنيت عليه ايران سال گذشته با  ١٨٨٧قطعنامه 

ها عليه ايران، همگی به اتفاق آرا  نامه پيش از اين نيز، قطع. تصويب رسيد
 .تصويب شده بودند
الملل، ايران  ها، جامعه بين ی تحريم نامه برای دور تازه نويس قطع با توجه به پيش
سازی اورانيوم يا تاسيسات اتمی آب  کند که ساخت تمام مراکز غنی را موظف می

 .سنگين را متوقف و از ساخت تاسيسات مشابه خودداری کند
بامداد امروز به وقت نيويورک آغاز  10گيری برای تحريم ايران از ساعت  رای

 .خواهد شد

 كند نژاد در اجالس شانگهاي شركت نمي احمدي
 

 :راديوزمانه
پايتخت ازبکستان  »تاشکند«نشست سازمان همکاری شانگهای قرار است در 

های تازه ميان تهران و مسکو،  يک مقام روسی تنش  به گفته. برگزار شود
نامه تحريم ايران، باعث خودداری  همچنين پشتيبانی روسيه و چين از قطع

 .نژاد از حضور در اين نشست شده است احمدی
 »بلندپايه»خرداد از مسکو به نقل از يک مقام  ١٩خبرگزاری فرانسه چهارشنبه 

روسيه که نامش فاش نشده، گزارش داده است که رئيس جمهور ايران در اجالس 
گويد که يک منبع  با اين حال خبرگزاری فرانسه می. کند شانگهای شرکت نمی

از ايران در نشست شانگهای شرکت  »هيأت نمايندگی«ديپلماتيک گفته است يک 
 .کند  می

شد، گفته است که از دور چهارم  تر يکی از متحدان ايران تلقی می روسيه که پيش
ها عليه ايران که قرار است امروز در نشست شورای امنيت به رای  تحريم

 .کند گذاشته شود، پشتيبانی می
های  مقام«: نژاد در واکنش به حمايت روسيه از تحريم ايران گفته بود احمدی

 «.تری آنند روسيه بايد در اعالم نظر درباره ايران دقت بيش
خبرگزاری ايسنا امروز گزارش داده است که منوچهر متکی، وزير امور خارجه 

خرداد در راس هياتی برای حضور در نشست شانگهای  ٢٠شنبه  ايران روز پنج
 .شود راهی ازبکستان می

ای و چندجانبه است  ، يک گروه امنيتی منطقه(SCO) سازمان همکاری شانگهای
 .تشکيل شد ٢٠٠١که در سال 

خرداد  ٢١و  ٢٠شنبه و جمعه  قرار است در نشست گروه شانگهای که پنج
 .ای به آن اضافه شوند شود، اعضای تازه برگزار می

قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان «اين گروه عالوه بر روسيه و چين، آشورهای 
ايران، هند و پاکستان نيز سه عضو ناظر . شود را نيز شامل می »و ازبكستان

تر برای عضويت در آن اظهار تمايل کرده  سازمان شانگهای هستند که پيش
 .بودند

تهران درخواست عضويت در اين سازمان را بارها اعالم آرده، اما اين موضوع 
 .با مخالفت روسيه و چين مواجه شده است
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رغم سعی و تالش کارمندان اين شرکت متاسفانه موفق  کند که علی خودسوزی می
 .شود درصد مواجه می 80به نجات اين زن نشده و اين خانم کارمند با سوختگی 

 
 دستگيری صد و پانزده تن در راستای طرح امنيت اجتماعی

 
 خبرگزاری هرانا 

نفر  115سردار عليرضا اکبرشاهي فرمانده انتظامي استان تهران از دستگيري  
باد می شود ، طي " اراذل و اوباش"تن از شهروندان که از ايشان به عنوان 
 .اجراي طرح امنيت اجتماعي خبر داد

به گزارش مهر، فرمانده انتظامي استان تهران پيش از ظهر سه شنبه در نشست 
اين : خبري چهارمين مرحله اجراي طرح امنيت اجتماعي استان تهرن افزود

 . تعداد از ابتداي خردادماه جاري تاکنون شناسايي و دستگير شدند
وي دليل دستگيری اين افراد را لزوم رعايت نظم عمومي و برقراري آرامش 

 .عنوان کرده است
آزاد شدن اين افراد پس ازمدت کوتاه   سردار اکبرشاهي در پاسخ به پرسش علت

حدود وظايف پليس و حيطه فعاليت هاي : و برگشتن آنها به متن جامعه تاکيد کرد
اين دستگاه انتظامي در قانون مشخص شده است و اين ارگان نيز تنها به وظايف 

 .قانوني خود در راستاي برقراري نظم و امنيت عمومي عمل مي کند
رئيس پليس استان تهران نتايج اجراي طرح هاي اجتماعي در سطح استاتن 

در قالب هاي متعدد شامل،   اين طرح: تهران را مثبت ارزيابي کرد و افزود
شناسايي و جمع آوري معتادين پر خطر، مبارزه با متخلفين اقتصادي، برخورد با 

توزيع کنندگان مواد مخدر و دستگيري اراذل و اوباش از ابتداي امسال تا کنون 
 .اجرا شده است

طرح امنيت اجتماعي تعطيل شدني نيست و با قوت : سردار اکبرشاهي بيان داشت
هرچه بيشتر به عنوان يکي از اولويت هاي مهم برنامه پليس در سطح استان و 

 .شهرستانهاي استان تهران اجرا مي شود
فرمانده انتظامي استان تهران از همراهي و همکاري دستگاه قضايي در اجراي 

 .طرح امنيت اجتماعي خبر داد
 
 

 بازداشت رئيس ستاد انتخاباتی مهندس موسوی در بابلسر 
 

 :اخبار روز 
 

بر اساس اخبار رسيده به نقل از منابع آگاه دانشجوئی استان : گزارش دريافتی
مازندران در چند روز اخير نيروهای امنيتی استان مازندران اقدام به 

دستگيری طاری رئيس ستاد انتخاباتی مهندس موسوی در شهرستان بابلسر 
 . کردند

گفتنی است اين اقدام نيروهای امنيتی در جهت فشار بر فعالين سياسی استان 
مازندران در آستانه برگزاری سالگرد برگزاری انتخابات رياست جمهوری 

تاکنون علت بازداشت و اتهام وی از سوی نيروهای امنيتی و قضائی . است
طاری که از مسئولين اداره آموزش و پرورش شهرستان . ذکر نشده است

بابلسر در دولت اصالحات بود به گفته مقامات قضائی هم اکنون در بند ويژه 
 . زندان متی کالی بابل در کنار دانشجويان به سر می برد

منابع آگاه گزارش می دهند که حال اين فعال سياسی استان مازندران به شدت 
وخيم گزارش شده و پزشک زندان متی کالی بابل مشکل قلبی وی را تائيد 

کرده است ولی مقامات قضائی و دادستانی بابلسر تحت فشار اداره اطالعات 
استان مازندران در روزهای اخير هيچ گونه توجهی به اين موضوع نداشته 

 . اند
گفتنی است طاری در ماه های اخير به همراه علی اکبر سروش و احمد ميری 

از اعضای جبهه مشارکت استان مازندران و از اعضای ستاد مير حسين 
موسوی در استان مازندران توسط اداره اطالعات استان مازندران دستگير 

شده و در زندان اداره اطالعات ساری و زندان متی کالی بابل بازداشت بوده 
 . اند

گفتنی است در چند روز اخير جنبش سبز استان مازندران در بيانيه ای به 
مناسبت سالگرد انتخابات رياست جمهوری از کليه مردم سبز استان مازندران 

خرداد به همراه دانشجويان اين استان در راهپيمائی  ٢٢دعوت کرد تا در روز 
 .اعتراضی سکوت سبز شرکت کنند

 

 اعتراض ،بازداشت، مجازات
احضار ماهانه دو دانشجو به بهانه ی بدحجابی به کميته انضباطی 

 دانشگاه صنعتی شريف
 

 خبرگزاری هرانا
معاون دانشجويی دانشگاه صنعتی شريف درباره تعداد دانشجويان بدحجابی که به 

به طور ميانگين در اين : کميته انضباطی اين دانشگاه فراخوانده شده اند گفت
 .روز يک نفر به کميته انضباطی احضار می شود 15دانشگاه در هر 

دانشجويانی از اين : به گزارش مهر، بيژن وثوقی وحدت با بيان اين خبر افزود
دانشگاه به کميته انضباطی احضار شده اند اما تعداد آنها بسيار کم است چرا که 

دانشجوی بدحجاب  10هزار دانشجو دارد احضار  10در دانشگاهی که بيش از 
 .به کميته انضباطی رقم کوچکی به شمار می آيد

هنگام ورود به دانشگاه به هر فردی که از نظر حجاب دچار : وی اضافه کرد
موردی باشد تذکر داده می شود و در مواردی نيز از آنها تعهد کتبی اخذ می 

اين افراد در صورت تکرار به کميته انضباطی فراخوانده شده و بر اساس . شود
 .روال آيين نامه انضباطی ابتدا تذکر شفاهی سپس تذکر کتبی می گيرند
بايد با : وثوقی وحدت راهکار بنيادين را گفتگو با اين جوانان دانست و گفت

دانشجو به صورتی برخورد کرد که اين جوانان نسبت به اصل و ريشه حجاب 
از اين رو از اساتيد خواسته ايم که در مدت زمان پنج دقيقه از کالس . جذب شوند

خود، واقعيتهای پشت پرده بدحجابی را بيان کرده و بی ارزش بودن نمايان کردن 
 .جلوه های ظاهری را برای دانشجويان تشريح کنند

 
 پنج شهروند ديگر به دار آويخته شدند

 
 خبرگزاری هرانا

نفر در زندان قزل حصار کرج، پنج نفر ديگر  13تنها يک روز پس از اعدام 
 .خردادماه، به دار آويخته شدند 17صبح روز سه شنبه 

سايت حقوق بشر ايران به نقل از روزنامه ی دولتی ايران گزارش می دهد که 
ربايي، آزار و اذيت و قاچاق مواد مخدر در  صبح سه شنبه پنج نفر به اتهام آدم

اين روزنامه اشاره ای به مکان اعدام ها نکرد اما . زندان به دار آويخته شدند
 . گمان می رود که اين افراد در يکی از زندان های تهران اعدام شده باشند

آدم ربائی و اذيت و آزار يک "اي بود که به اتهام  ساله 33نخستين اعدامي، مرد 
ربودن و "ساله به اتهام  21نفر دوم جوان . به اعدام محکوم شده بود" پسر جوان

، نفرهای سوم و چهارم به "ساله با عقب افتادگی ذهنی 22اذيت و آزار يک دختر 
اين گزارش توضيح . به اعدام محکوم شده بودند" اذيت و آزار يک زن"اتهام 

نفر پنجم که امروز اعدام شد فردی . بيشتری در مورد هويت اين چهار نفر نداد
که به اتهام حمل، نگهداري و در معرض فروش قرار ) ٣٣(بود به نام مسعود 

 .دادن مواد مخدر در دادگاه انقالب محاآمه و به اعدام محكوم شده بود
 .هيچ يک از اين اتهامات توسط منابع مستقل تائيد نشده اند

نفر رسيد و انتظار می  19با اين پنج نفر تعداد اعدام ها در سه روز گذشته به 
خرداد  22رود که با نزديک شدن به سالگرد آغاز اعتراض های ضد حکومتی 

 .تعداد اعدام ها باز هم افزايش يابد
 

 کارمندی به دليل اخراج از محل کار خود اقدام به خودسوزی کرد
 

 خبرگزاری هرانا
 . خانم کارمندی به دنيال اخراج خود از محل کارش، دست به خودسوزی زد

که به دليلی نامشخص از شرکت ملی پخش و " د"به گزارش تابناک، خانم 
پااليش نفت منطقه تهران اخراج شده بود، عصر روز گذشته مقابل ساختمان بهار 

اين شرکت واقع در خيابان سميه دست به خودسوزی زد که به دنبال سوختگی 
 . در صد به بيمارستان سوانح سوختگی تهران منتقل شده است 80حدود 

ساله که به صورت پيمانی مشغول  40بنابراين گزارش، اين خانم کارمند حدودا 
های مکرر در  به جايی کار در اين شرکت بود به دالئل نامشخصی پس از جا

و به دنبال ... های مختلف اين شرکت ازجمله قسمت مهندسی، کپی و  قسمت
اعتراض نسبت به اين جا به جايی های مکرر از شرکت متبوع خود اخراج شده 

 . بود
گيری و  پس از اخراج به سراغ مدير منطقه رفته که پس از عدم نتيجه" د"خانم 

 آورد با ريختن بنزين بر روی خود اقدام به  دعوايی که در آنجا بوجود می



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

 
 )گوتنبرگ( کميته پشتيبانی از مبارزات مردمی ايران 

 

 
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



22 

 مصاحبه ها، مقاالت

اين افرادی که نمی خواهيد از آنها نام ببريد، همان ها نيستند که به گفته شما 
؟ اينها ... "تحمل روزنامه حزبی را نداشتند. تحمل يک دفتر حزبی را نداشتند"
صرفا حکومت را برای خودشان و منافع خودشان "؛ اينها که "نمی گذارند"که

از فردای رحلت بنيانگذار جمهوری اسالمی تقلب "اينها که " می خواهند
 اينها کيستند؟"... کردند

همين بخشی از قوه قضائيه که . همين ها که کشور االن در اختيارشان است
همين وزارت اطالعات که بخشی از . دستور ميدهد دفاتر و روزنامه ها را ببندند

قوه اجرائی است؛ همين هايی که در مجلس سوم و ششم با آنها اختالف شديد 
همين جريانی که االن حاکم . همين سپاه و بسيج و بخشی از امامان جمعه. داشتيم

البته اين را هم ذکر کنم که حتی آن جريان راست سنتی که ما قبال با آن . شده است
ها، هم دوست بوديم و هم اختالف نظر داشتيم، تا حدودی در رده های بعدی قرار 

متاسفانه اکنون يک مجموعه جديدی آمده است که شامل آقای احمدی . گرفته اند
نژادو کسانی که پشت سرش هستند ميشود؛ اين جريان در حال حاضر در راس 

 .است
  

در اين دريای . ميليون نفر را ندارد 70گفته ايد که ظرفيت " قايق نظام"شما از 
 به ساحل وجود دارد؟ "قايق"طوفانی سياست، آيا امکانی برای رسيدن يک 

. حتی اگر آرام هم باشد ـ قدرت مانور ندارد طبيعی است که هيچ قايقی در دريا ـ 
دريا، يک کشتی عظيم ميخواهد؛ آنهم در شرايطی که اين دريا دچار طوفان و 

تالطم شود بايد هفتاد ميليون حضور داشته باشندتا کشتی را به سمت همان ساحل 
لذا من معتقدم اين شرايط فعلی ادامه نمی يابد و ما باالخره . اصالحات هدايت کنند

بايد خسارت های زيادی را بدهيم ولی . مجبوريم به سمت اصالحات بازگرديم
 .سرانجام به سوی اصالح بازخواهيم گشت

  
 مسائل داخلی

 مهمترين مشکل داخلی کشور از نظر شما چيست؟
نظامی وامنيتی کردن فضای جامعه و خارج شدن از . از دست دادن اعتماد مردم
کار ما به جايی رسيده است که با نوه امام آنگونه . مسير آرمان های انقالب

پس از بيست سال به آقای جمارانی ميگويند به داليل امنيتی . برخورد ميکنند
آيا ما بايد هر روز شاهد فضای امنيتی در جامعه ! برای امام مراسم برگزار نکن

باشيم؟ هر روز بايد شاهد رژه نيروهای سپر به دست باشيم؟ اينگونه که کار پيش 
آنها . حکومت بايد امنيت ايجاد کند نه اينکه امنيت را از مردم بگيرد. نميرود

البته بنده معتقدم شرايط اينگونه نخواهد ماند . تعريفشان از امنيت چيز ديگريست
 .و سرانجام عقالء ميدان دار خواهند شد

  
از ديد شما منشا  .همه از لزوم بازنگری در قانون اساسی صحبت می کنند
 ايرادات در قانون اساسی موجود، کجاست؟ چه بايد کرد؟

من بارها گفته ام يک کتاب است که ايراد . هر قانون اساسی حتما ايراداتی دارد
شايد يک غير مسلمان به ! ندارد و آن قرآن است و آنهم ما مسلمانان ميگوئيم

برای همين بود که امام در اين قانون اساسی، . همين قرآن ما هم ايراد بگيرد
در همه دنيا هم مرسوم و متداول است که با توجه به . امکان بازنگری گذاشت

ولی اگر همين قانون اساسی هم . شرايط روز، قانون تغيير می کند
 .اجراشودبسياری ازمشکالت حل ميشود

  
براساس قانون اساسی موجود، رئيس قوه قضاييه توسط رهبر جمهوری 

اين موضوع به استقالل اين قوه صدمه نمی زند؟ در . اسالمی انتخاب می شود
 اين روند تناقضی نمی بينيد؟

آنهايی که در آن زمان اين قانون را تدوين کردند کار درستی انجام دادند، اما در 
ضمن اينکه در . حال حاضر ماداريم با عملکردمان به اين قانون ضربه می زنيم

در آن زمان از پنج . ابتدا قانون اينگونه نبود و بعدها به اين صورت تغيير کرد
نفر را مجموعه قضات در فضايی آزاد  3نفر را رهبر و 2نفر ارکان قوه قضائيه 

چيزی که االن ايرادست اين است که قوه قضائيه استقالل ندارد . انتخاب ميکردند
 و دراختيارمسئوالن امنيتی است

  
 جنبش سبز

 از ديد شما خواست اصلی جنبش سبز چيست و چه می تواند باشد؟
اين جنبش که با اعتراضات آرام و بدور از خشونت و اکثرًا در قالب نافرمانی 
های مدنی خود را نشان داده، از توهينی که به مردم شد و از نارضايتی ها در 

 ...انتخابات های مختلف، بوجود آمد
  
 

 :مهدی کروبی در مصاحبه با روز
 شرايط فعلي ادامه نمي يابد

 فرشته قاضی
 
 
 
 
 

 روزآنالين
مهدی کروبی، کانديدای انتخابات رياست جمهوری نهم، به گفته خودش چند 

در انتخابات دهم، او . ساعتی خوابيد و نام احمدی نژاداز صندوق هادرآمد
وی که در انتخابات پيشين به نامه رسانی و . نخوابيد، اما نتيجه باز همان بود

اعتراض بسنده کرده بود، اين بار اما، همراه با مردمی که هنوز که هنوزست می 
ايستاده ست تا رای خود را پس بگيرد؛ چرا که از ديد او " رای من کو؟"گويند 

از همين رو . آقايانی که هم اکنون حاکم هستند، خودسر و خودکامه عمل می کنند
شرايط فعلی ادامه نمی يابد و ما باالخره مجبوريم به سمت "او معتقدست 

او در مصاحبه با روز که از طريق ايميل انجام شده، پاسخ ". اصالحات بازگرديم
" موقع مقتضی"سئواالت مربوط به نقش و موضع آقای خامنه ای را نداده و به 

چنين " در حال حاضر در راس است"موکول کرده، اما با اين حال جريانی راکه 
همين بخشی از قوه قضائيه که دستور ميدهد دفاتر و روزنامه ها را : "برشمرده
همين وزارت اطالعات که بخشی از قوه اجرائی است؛ همين هايی که در . ببندند

همين سپاه و بسيج و بخشی از . مجلس سوم و ششم با آنها اختالف شديد داشتيم
دادگاه ويژه روحانيت، شورای نگهبان و افرادی که نمی خواهم از . امامان جمعه

آنها نام ببرم و مجموعه جديدی شامل آقای احمدی نژادو کسانی که پشت سرش 
 ".هستند؛ اين جريان در حال حاضر در راس است

 .اين مصاحبه در پی می آيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

آقای کروبی گفته ايد پس از رحلت امام خمينی ما پيش بينی می کرديم که به 
 کدام افراد؟ چرا؟. منزوی شويم »برخی افراد«تدريج از طرف 

به . يک اختالف سليقه و مجادله ای در درون نيروها و گروه هاوجود داشت 
عبارت ديگر، برداشت هايی که برخی جريانات از اسالم و حکومت و جمهوری 

اين جريانات چون به مراکز قدرت نزديکتر بودند، . اسالمی داشتند، متفاوت بود
بخصوص قدرت های معنوی و حيثيتی مانند جامعه مدرسين قم، ديدگاه و 

 ...عقايدشان نيزنسبت به ما از قدرت اجرائی بيشتری برخوردار بود
  

 چه جرياناتی؟
ما با . گروه هايی مانند حزب موتلفه، بازار، جامعه روحانيت، جامعه مدرسين

مباحثی مانند . آنها اختالف سليقه داشتيم و بحث و جدل هايی بين ما جريان داشت
و تمام مباحث ديگری که آن زمان مطرح می شد، ) ج(ماليات، زمين شهری، بند 

حمايت های امام از ما و انديشه های ما در مقابل آنان، موجب عقب نشينی  اما 
خود آنها هم به اين نقطه رسيده بودند که امام سليقه ما را بيشتر از . آنها می شد

سليقه آنان می پسندد و قبول دارد؛ ضمن اينکه برای آنها هم احترام قائل بود و 
به هر حال . انتخاب ميکرد ...اعضای اصلی آنها را برای شورای نگهبان و

به . وجود اين اختالف ها بود که باعث تشکيل مجمع تشخيص مصلحت نظام شد
قول آقای دکتر مهر پور اگر شورای نگهبان نسبت به مسائل بازتر برخورد 

ميکرد و به تذکرات امام دقت ميکرد و برداشت های قويتری از قانون اساسی 
اما ما می دانستيم پس از رحلت . داشت، مجمع تشخيص مصلحت تاسيس نمی شد

و اين . امام، آن سليقه حضور و قدرتش افزايش پيدا ميکند و ما منزوی تر ميشويم
اتفاق افتاد و اين جريان بادراختيار داشتن وزارت اطالعات، دادگاه ويژه 

روحانيت، شورای نگهبان و افرادی که نمی خواهم از آنها نام ببرم، موجب 
 .انزوای نيروهای خط امام شدند
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 سياست خارجی  
اگر ماجرای فلسطين و اسراييل به سويی رود که دو کشور، به تفاهم و توافق 

 برسند، موضع شما چه خواهد بود؟
ممکن است ما موضعی آرمانی در ذهن خود داشته باشيم، ليکن بايد بدانيم 

فلسطين از آن فلسطينيان است و اگر خودشان به يک توافقی رسيدند مبارکشان 
 .بايد مورد پسند خودشان باشد. باشد

  
اگر . ايران امروز در عرصه سياست خارجی با مشکالت خطرناکی روبه روست

 :اختيار با شما باشد، در موارد زير چه سياستی اتخاذ می کنيد
 :آمريکا

يعنی علی رغم . من معتقدم جز با اسرائيل بايد با همه کشورها رابطه داشته باشيم
تمام وقايعی که ميان ايران و آمريکا رخ داده است، بنده معتقدم با حفظ شأن و 

اما متاسفانه رابطه با آمريکا در . استقالل و آبروی کشور بايد رابطه برقرار شود
گاها يک جناح سياسی ميخواهد  .ايران تبديل به يک بحث سياسی داخلی شده است

و طرف ديگر نمی خواهد و يا برعکس و اين به کشمکش های داخلی کشور 
 .تبديل شده است

  
 :رابطه با روسيه و چين

. همکنون رابطه داريم و معتقدم بايد با هردوی اين کشورها رابطه داشته باشيم
بنده در زمان مجلس بارها به اين کشور جهت گسترش روابط سياسی و اقتصادی 

. از طرفی با روسيه هم به عنوان کشور همسايه قديم بايد ارتباط داشت. سفرکردم
البته اين نکته را يادآور شوم که طبيعی ست که کشورها در ارتباط با هم به دنبال 

ارتباط با کشورها بايد منافعی را به همراه داشته . منافع شخصی خودشان باشند
 .باشد

  
 :پرونده هسته ای

بايد هم از حقوق مان دفاع کنيم و هم . بايد مذاکره کنيم. ما بايد شفاف سازی کنيم
 .شفاف سازی کنيم

  
 :پرونده حقوق بشر

در بسياری از . حقوق بشر به واقع حقوقيست که متعلق به بشر و مردم است
کشورهای دنيا اين حقوق يا از سوی حاکمان آن کشور و يا از سوی ديگر 

به طور مثال در فلسطين اين حقوق از سوی . کشورها ناديده گرفته ميشود
البته در کشور ما هم در مواردی اين حقوق . اسرائيل کامال ناديده گرفته ميشود

ليکن ما نبايد از حقوق بشر به عنوان يک حربه سياسی . ناديده گرفته می شود
من معتقدم که نبايد برای يک کشور حقوق بشر جدی و برای . استفاده کنيم

نمونه اش همين مسئله . کشوری ديگر اين حقوق به طور کامل ناديده گرفته شود
 .اسرائيل و فلسطين

  
کنيم؛ کدام دوره از ديد   جمهوری اسالمی را تقسيم بندی  اگر دوره های

اسالمی نزديک تر وکدام دوره،   انقالب  به آرمان های  کروبی  مهدی
 بوده است؟ چرا؟  دورتر

. اين طبيعی ست که در هر انقالبی ابتدای آن به آرمان های آن نزديکتر است
بارها گفته ام در هر انقالبی تندروی ها، خودسری ها و برخوردهای غلط بر اثر 

من به طور قاطع ميگويم اکثر افرادی که همکنون . بی تجربگی رخ ميدهد
دهه . خودسری ميکنند، همانهايی هستند که آنزمان تندروی و خودسری ميکردند

به تدريج وارد فضاهايی شديم که نتيجه اش همين است که االن . اول آرمانی بود
 .به اعتقاد بنده بدترين شرايط را همکنون داريم. می بينيم

  
 امروز بزرگترين آرزوی شما چيست؟: و سئوال آخر

حاکميت مردم، نفی سلطه خارجی واستبدادداخلی، رفاه و شادابی ملت، سربلندی 
البته منظور من از . ايران، پيشرفت کشور، سربلندی اسالم و اجرای احکام آن

منظورم وارد شدن در زندگی خصوصی . احکام اسالم، اعمال سليقه ها نيست
منظورم از احکام . منظورم دخالت در امور شخصی مردم نيست. مردم نيست

اسالم، يعنی اينکه فضائل در جامعه حاکم باشد، عدالت حاکم باشد، حرمت همه 
 .افراد جامعه حفظ شود

  

 کدام انتخابات ها؟
 

تمام آن  .انتخابات های مجلس هفتم و هشتم و رياست جمهوری نهم و دهم
اين جنبش حرکتی است که . نارضايتی ها جمع شد و در انتخابات دهم منفجر شد

از دل مردم، برآمده، خودجوش است و بر بستری که خود حاکميت با فشار برای 
 .مردم آماده کرده بود، شکل گرفته است

 
 شما در اين جنبش دنبال چه هستيد؟

 
ما به دنبال اين هستيم که قانون اساسی به طور کامل عمل شود، انتخاباتی سالم و 

آزاد داشته باشيم، مطبوعات و احزاب آزاد باشند، دانشگاهيان آزاد باشند و به 
بر اين اساس من معتقدم اگر همين . يک معنا کسی برای مردم تصميم نگيرد

قانون اساسی هم که برخی به آن خرده ميگيرند، اجرا شود می تواند برای ما 
. بسيار کارساز باشد اما متاسفانه برخی اصال تن به همين قانون هم نمی دهند

 .آقايانی که هم اکنون حاکم هستند، خودسر و خودکامه عمل می کنند
  
جنبش سبز برای پيروزی، از اين مقطع به بعد بايد چگونه پيش رود؟ روند  

 موجود نمی تواند فرسايشی شود؟ چه بايد کرد؟ چه می توان کرد؟
 

درست است که هم . نارضايتی مردمی ادامه خواهد داشت و خاموش نمی شود
اکنون اين نارضايتی ها به داليلی کمتر شده و مردم احتياط می کنند، اما روحيه و 
. اعتقادشان همچنان پايدار است و مردم به دنبال فرصت برای بروز آن ميگردند
اين روحيه مردمی موجب فرسايش حکومت ميشود نه فرسايش جنبش، چرا که 

اما در مورد چگونه پيش رفتن، اوال . حکومت نمی تواند اينگونه ادامه دهد
دوم اينکه نبايد در هر جنبشی به دنبال . حضور، مهمترين الزمه هر جنبشی است

جنبش بايد نشاط ! موفقيت آنی و لحظه ای بود، چه بسا که باد آورده را باد ميبرد
اين آقايان دارند برداشتی از جنبش به . داشته باشد، تبليغات ريشه دار داشته باشد

آنها ميگويند اين جنبش می خواهد با دين شما، . مردم ميدهند که خالف واقع است
آنها دارند تبليغ ميکنند که اين . با اخالق شما و با فرهنگ شما و غيره درگير شود

جنبش موجب گسترش نا آرامی ها می شود و کشور را مانند فضای عراق و 
ما بايد با اين شايعه گستری ها مقابله کنيم . افغانستان، به سمت ناآرامی پيش ميبرد

ما طرفدار آرامش ايم و وفادار به اين کشور . و تبليغات ريشه ای داشته باشيم
ما می خواهيم . هستيم؛ به دنبال مبارزه با خودسری ها و خودکامگی ها هستيم

لذا تبليغ کردن، برنامه ريختن، تماس با هم داشتن و . قانون در کشور اجرا شود
اينها همان موارديست که حکومت نسبت به آنها . امثال اينها ميتواند موثر باشد

حساس است زيرا در هر شيوه و در هر مراسم عادی با اين موارد برخورد می 
لذا بر خالف اينکه می گويند در جنبش . کند و اين نشان از تاثير اين کارها دارد

 .ريزش وجود دارد؛ ما می گوييم روز به روز رويش داريم
  

 چه فکر ميکرد و چه شد؟ 57مهدی کروبی در سال 
 

ما فکر ميکردم يک انقالبی رخ خواهد داد که هر کس انديشه اش مورداحترام 
. قرار گيرد، حقوق مردم در آن رعايت شود، عدالت و اسالم در آن انجام شود

در آن سالها مردم کامال در . ولی آن چيزی که ميخواستيم و فکر ميکرديم نشد
درون حکومت بودند؛ از تمامی رخ دادها اطالع داشتند و اين ناشی از آن بود که 

ما . حکومت به اين اصول اعتقاد داشت و مشروعيتش را مردم تاييد می کردند
البته برخی از  .ميخواستيم برای دنيا الگو باشيم و در اين راه سعی هم کرديم
واقعيت اين است که . ناکامی ها متوجه خودمان بود، برخی متوجه مسائل ديگر
بخش هايی از کشور . در ابتدای انقالب يک سری جنگ افروزی هايی آغاز شد

آذربايجان، گنبد، خوزستان و . پادگان ها را گرفتند. اعالم استقالل کردند
کردستان که مرحوم طالقانی و مرحوم فروهر برای صحبت و رايزنی به آنجا 

ترور شخصيت های فکری و انديشه ای و . بعد از آن ترورها شروع شد. رفتند
در . شهيد مطهری، بهشتی، قاضی طباطبائی، مفتح و بسياری افراد ديگر. اساسی

آن زمان خانه های تيمی و گروه های مسلحانه شروع به شکل گرفتن کرد و 
حکومتی که دفتر . اينها ادامه داشت که جنگ نيز آغاز شد. درگيری ها آغاز شد

رياست جمهوری آن منفجر ميشود، حزب اش منفجر ميشود مسلم است که به 
به هر حال متاسفانه نگذاشتند آن آرمان ها پياده سازی . سمت تندروی پيش ميرود

ما در آن . چنين بود که ما مهلت اجرای آن آرمان ها را از دست ميداديم. شود
افراد حکومتی . سالها و پس از انفجارها، بدترين وضع را در مجلس داشتيم

روزگار . بودند... هميشه زير فشار جنگ، ترور و در عين حال مديريت کشور
 .آنهايی که آن اقدامات را انجام دادند به کشور ظلم کردند. سختی بود
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تمام آنچه ما را گرد هم آورده است، و ما : سبز، نشانۀ پذيرفتنی نبودن اين گفتمان
 .به آن سرافرازيم، در تضاد وجودی با ذهنيت او و همفکران اوست

انتخابات سال گذشته بسيار عظيم و در نوع خود «: آقای احمدی نژاد می گويد 
آه  در ايران انتخابات متعلق به مردم است به طوری. . .آزادترين انتخابات بود

ملت ايران از زندگی همراه با . آنند خود، انتخابات را برگزار و بر آن نظارت می
امروز . آزادی و دمكراسی راضی بوده و در راه آن آماده فداآاری هستند

ترين آشور دنيا است، چرا آه پيغام آن در قلب  جمهوری اسالمی ايران با ثبات
  ».تك تك ملت ايران ريشه دارد

آن کس که در جستجوی راهی برای درک حقيقت است، حقيقت به معنای 
عقيده ای که می تواند با ديگر عقايد در برخورد باشد و وجدان آگاه  -امروزی آن

و بيدار فرد روشنفکر در اين برخورد با نفی هر چيرگی و تماميت خواهی و 
چگونه می تواند با چنين ناراستی هايی،  -وحدت گرايی، به آزادی دست می يابد

 ، ارتباط برقرارکند؟)قلب تک تک ملت ايران( چنين ادبيات واپس مانده ای حتی
 .تواند نشست-جنبش سبز ايران فرونمی

 
* 

يک سال است ما در پی هر صدای انسانی خاک و آب و آسمان را می گرديم و 
باران بر بستر برگ های باغ شناور بوده . مراقبيم چراغ ها در باد خاموش نشوند

 .ما در اين باران سرگردان نيستيم. است
اين باران نگاه ندا و ترانه و سهراب و فرزاد است، نگاه ايران است، نگاه آزادی 

 .ما اين نگاه را می شناسيم. است
هر جرعه باران که حقيقت جسم را برهنه می کند به تالطم آتش است؛ می شويد 

ما در پی واژه . و می سوزاند هر چه کهنه را تا اراده صيقل گيرد و واژه نو شود
دانه های باران در انديشۀ ما . در پی فضيلت -های نو و حقيقی به راه افتاده ايم

 .واژه می شوند و تاريخ می سازند، تاريخی که بستر فرهنگی جنبش ملی ماست
انسان اگر روزها را در افسوس و اندوه تلف نکند می تواند در تاريکی و باران  

 .درس بگيرد و عبرت -با کبريتی و چشمانی ببيند، بفهمد و بخواهد
اميد از بند که رهاشود، هر دشواری و ناهمواری را تاب می آورد، و تا زمانی 

که ما چنين عاشقانه دلنگرانی آيندۀ سرزمينمان را داريم، هر خشونت و گزند را 
هم؛ آينده از آن ما ايرانيان است، آينده ای که می تواند آبستن واقعيتی ديگرگون 

واقعيتی نيک تر، خردمندتر و  انسانی تر؛ نزديک تر به انديشۀ باشکوه نام  -باشد
 . ارجمند ايران

 
جنبش سبز يک جنبش اجتماعی است، تغيير فرهنگ سياسی جامعه ای کهنسال و 

بازآفريدن نظام های ارزشی نوين، دشوار است؛ همين که چنين افراشته و 
بکوشيم انتظار خود را از . مغرور ايستاده ايم و تالش می کنيم پيروزی است

خرداد هموطنان درون واقع بينانه شکل دهيم و به احترام  هر آنچه از آنان برآيد 
 .پيشاپيش ازجای برخيزيم

 بر اميد وصل دستی می زنيم / روز باران است و ما جو می کنيم«
 مولوی  »ما ز ابر عشق هم آبستنيم/ ابرها آبستن از دريای عشق

 
 

 خرداد يکهزار و سيصد و هشتاد و نه خورشيدی
 
 
  
 
 
 
 

 »روز باران است و ما جو مي كنيم«
 ماندانا زنديان

 
 
 
 
 
 
 
 

آخرين ماه بهار است؛ ما چشم هايمان را گشوده ايم، چشم هايمان را در عمر باغ 
 .تکانده ايم و بر دستان درخت آويخته ايم

يک سال است چشم های ما در دست های درخت پرنده می شوند، ستاره می  
شوند،  آسمان می شوند و بر شهر می بارند؛ دست های ما زير اين باران سبزمی 
شوند، درخت می شوند و چشم های بيشتری را به پرواز و روشنايی می سپارند؛ 

 .ايرانی -يک سال است ما شبيه خودمان شده ايم
در جامعۀ شهروندی دمکراتيک . ما پی ساختن يک جامعۀ شهروندی هستيم

ارزش ها نسبی اند و قابل انديشيدن، نقد شدن و ديگرگون گشتن؛ حقيقت مطلق 
 . وجود ندارد، راه رسيدن به حقيقت است که غايت است و واقعی

يک سال پيش ما به جستجوی اين راه تمام پنجره های خانه را گشوديم تا تمام 
مشت های ما ملحفه های خواب های گذشته را آن . چشم اندازهای روز را ببينيم

سوی پنجره ها تکاند تا هرچه آرمان زخمی و مانده در باغچه  سبز شود، گل 
دهد، باغ شود؛ و رود و قطار و پويايی جاری شوند در اين باغ که  استوارترين 
شهر جهان است و رواداری با شکوه روزهای خيابان هايش، هماورد سمفونی 

 . شبانۀ بام هايش جهانی را به شگفتی آورده است
گشودن روزنه های بسته، شرکت در امور همگانی است در جامعه ای با فضايی 

همه به خواست و  -سياست زدايی شده و بی اعتنا و بی تفاوت به هر امر همگانی
به دست تماميت خواهِی چيره بر آن؛ که در  نظام تماميت خواه همه چيز و همه 

تا  -بی آن که حقيقتا سياسی باشد -کس سياسی می نمايد و سياست زده می شود
 .گسترۀ چيرگی نظام بر جامعه پهناور جلوه کند و ارادۀ شهروندان خرد

جايی که همه چيز سياسی است، سياست مفهوم ندارد؛ «: کلود لوفور می گويد
سياست تنها جايی معنا دارد که آدميان يکديگر را به عنوان شهروند بازمی 

شناسند و در صحنۀ جهانی مشترک حضور می يابند و حضور همگانی شان دليل 
 ».اختالفاتی می شود که سياست به سامان دادن آن ياری می کند

روسو دخالت در امور سياسی را يک . سياست هنر سامان دادن جامعه است
وظيفۀ فلسفی می داند  و ارسطو سياست را زيستن بر اساس فضيلت تعريف می 

شيوه ای که انسان را به نهايت ظرفيتش برای درک نيکی و خوشبختی  -کند
رهنمون شود، فضيلتی که او در آگاهی توأمان بر چگونه حکومت کردن و 

 .چگونه حکومت شدن می دانست
پنجره های گشودۀ خانه، انديشۀ ما را بر فرهنگ جهان بازکرده است؛ ما می 

انديشيم که الزمۀ ساختن يک فرهنگ دمکراتيک، دانستن، انديشيدن و آموختن 
دستاوردهای فرهنگی جهان امروز و تکوين ارزش های فکری و اجتماعی نو 

 .در فرهنگ سياسی سرزمينمان است
اصول تغييرناپذير و ماوراء جامعۀ بشری . نگاه ما سراسر به جهان و به فرداست

 . که در گذشت هزاره ها نام ايمان گرفته اند، به کار ما نمی آيند
سخنان آقای خامنه ای در مراسم يادبود آيت اهللا خمينی روح اختالف جنبش سبز 

او همچنان در دوران پيامبر اسالم و علی  -و او را تا ته ظرفيت خود آشکارکرد
و طلحه و زبير مانده است، در محدوده ای از زمان و گوشه ای از جهان که آنها 

بودند؛ می خواهد تاريخی رفته، يا اسطوره ای را که باور دارد يا ندارد، باز 
دستکم در واژه؛ و ما می خواهيم در جهان امروز، در هزارۀ سوم  -بيافريند

هيچ . تاريخی واقعی بسازيم، تاريخی متعلق به امروز ايران و نه ديروز اسالم
اشتراکی نمی شود ميان ما پيداکرد، پاک بيگانه ايم؛ هيچ نمی توانيم يک جا 

. و بگذارد ديگری پيش رود) بی آن که آسيب بيند( بايستيم، يکی می بايد بنشيند
سخن بر سر اين . رساترين  تعبير اين مشکل، اختالف وجودی و حضوری است

می داند و  -برابر با حقيقت مطلق، در نگاه او -نيست که او خود را علی
چالشگران را دشمن، و ما نه حقيقت مطلق می شناسيم، نه دشمن؛ مهم اين است 

که او پشتيبانی جامعۀ جهانی، به ويژه غرب را از راه سبز اميد دليل دشمن 
شمردن آنان دربرابر نظام های ارزشی خود می داند و باور به گوناگونی ارزش 

 ها و گردآمدن انديشه ها و باورهای گوناگون را گرد گفتمان آزادی خواهی جنبش 
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 .انجاميد
 ."گروه سوم به حذف اسالم و مبانی قرآنی و روحانيون از سياست اعتقاد دارند

چرا که .سوالی که مطرح است توانايی جنبش سبز و ظرفيت جامعه ايران است
توان خواسته هايی را مطرح  اگر اصل بر افزودن طرفداران جنبش سبز باشد نمی

در جامعه ايران با آن مساله دار ميشوند و از جنبش فاصله   کرد که اقشار مختلفی
همچنين راديکالتر کردن جنبش نه تنها به نتيجه نميرسد بلکه موجب . ميگيرند

 :و معين را مطرح کرد  در بخش پايانی وی دو هدف عملی. ريزش نيز ميشود
اول اينکه رئيس جمهور غير قانونی و غير مشروع است و پرونده انتخابات "

از سوی   دوم اينکه مقام رهبری که مطابق قانون اساسی.هنوز بسته نشده است
که در ايران   خبرگان انتخاب شده بايد در برابر خبرگان پاسخگو باشد اما اتفاقی

افتاده در عمل به جای اينکه رهبری در مقابل خبرگان پاسخگو باشد ،خبرگان در 
 ."برابر رهبری پاسخگوست

های اخير ،فجايع کهريزک و در بند کردن فعاالن  وی همچنين مسئوليت کشتار
سياسی و دانشجويان را متوجه رهبری دانست و گام اول جنبش سبز را پاسخگو 

 .فقيه در برابر رفتار و اعمالش دانست  کردن ولی
در پايان با اشاره به وصيت نامه آيت اهللا خمينی مبنی بر عدم ورود نيروهای 

های  های سياسی،شرايط موجود را بر خالف آرمان  مسلح در سياست و بعضی
و تنها حزب موجود در جمهوری اسالمی را حزب سپاه و بسيج .امام دانستند

 .خرداد بودند ٢٢تقلب انتخاباتی در   دانستند که معمار اصلی
 

 : نقشه راه کودتاچيان
 كنترل درياي سبز با جنگ ساحلي سرخ

 بابک داد 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :گويا نيوز
شود  باعث می" ماجراجويی در غزه"از ديدگاه مقامات جمهوری اسالمی، گزينه 

و در زير اين دو پوسته، امتيازدهی به غرب . کنترل شود" بحران داخلی"گزينه 
نامه جديد  شود تا از صدور قطع و قبول همه شرايط شورای امنيت انجام می

شدن تعدادی  اند با سوختن دو کشتی و قربانی بينی کرده ها پيش آن. جلوگيری شود
: آيد دست می از ايرانيان اعزامی به غزه، دو امکان پيروزی برای حکومت به

کشی بر پذيرش شرايط جهانيان در پرونده  اول سرکوب جنبش سبز و دوم ماله
داری مجدد جهان  پرچم" :آورد سوم هم چشم طمع دارند شايد به دست. ای هسته

 "اسالم در رويارويی با اسرائيل
، مصاحبه خبرنگار اعزامی کانال يک تلويزيون فرانسه با )دوشنبه(ديشب 

در اين مصاحبه سی دقيقه ای، نکاتی . محمود احمدی نژاد از اين شبکه پخش شد
کودتاچيان را برای عبور از گردنه " نقشه راه"بيان شد که شايد بتوان جزئيات 

اين مطلب تالش دارد نقشه . آن درک کرد" خالل"خرداد از  ٢٢سالروز کودتای 
بر . تدارکاتی کودتاچيان برای عبور از اين گردنه صعب العبور را بررسی نمايد

اساس محتوای گفته های احمدی نژاد و برخی اخبار اين روزها، شايد کشورمان 
در روزهای آينده آبستن اتفاقاتی باشد و اگر قضايا بر طبق نقشه کودتاچيان جلو 

هرچند . بروند، ممکن است روزهای تلخی در انتظار جنبش مردمی ايران باشد
 .رقم بزند" حکومت کودتايی"هوشياری ما می تواند شکستی ديگر را برای 

احمدی نژاد در اين گفتگو ابتدا خواهان بازگشت شهروندان فعلی اسرائيلی به 
وی سپس با ابراز . کشورهای مبداء شد؛ کشورهايی که دهه ها قبل از آن آمده اند

همدردی با مردم غزه، از موج کمکهايی سخن گفت که به زودی به سوی اين 
ناحيه اعزام می شوند و تالش کرد ايران را شريک اصلی و حتی باالتر، رهبر 

او درباره انتخابات سال قبل . کمک رسانی به مردم فلسطين و غزه معرفی نمايد
هيچکس :"هم دفاعيات هميشگی اش را از کودتا تکرار کرد و از جمله مدعی شد

و مردم معترض آزادانه ! بخاطر شرکت در تظاهرات، در زندانهای ايران نيست
 ."به انتقاد و اعتراض پرداخته اند

اکنون بايد وضعيت جمهوری اسالمی ايران را از منظره های داخلی و خارجی 
ارزيابی کنيم و ببينيم حکومت برای هفته پر تنشی که در پيش رو دارد، ممکن 

 است چه نقشه هايی تدارک ديده باشد؟ 

 :عطا اهللا مهاجرانی
به جاي اين كه رهبري در مقابل خبرگان پاسخگو باشد، 

 خبرگان در برابر رهبري پاسخگوست
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :عصرنو
که در ايران افتاده در عمل به جای اينکه رهبری در   اتفاقی: عطا اهللا مهاجرانی

 مقابل خبرگان پاسخگو باشد ،خبرگان در برابر رهبری پاسخگوست
و جلسه پرسش و   خرداد دکتر عطا اهللا مهاجرانی در سخنرانی ١۵روز شنبه 

در دانشگاه وين "  نسبت بين جنبش سبز و قانون اساسی"پاسخی که تحت عنوان 
موجود   های قانون اساسی ها و پتانسيل ابزار  برگزار شد به لزوم استفاده از تمامی

 .در جهت پيشبرد اهداف جنبش سبز تاکيد کردند
پس از عنوان نياز انسان به تغيير و وجود موانع از جمله   در آغاز سخنرانی

محدوديت فضای اجتماعی ضمن اشاره به وقايع صد سال اخير و کودتای سال 
 ١٣٣٢مرداد سال  ٢٨که منجر به توقف انقالب مشروطه و کودتای  ١٢٩٩

را نيز موجب توقف انقالب اسالمی و نهضت اصالحات  ٨٨خرداد  ٢٢،کودتای 
 .دانستند

با اشاره به وجود تکثر در جنبش سبز و اختالف   در بخش ديگری از سخنرانی
مجموعه   نظرها سوال مطرح شده در باره نياز پيدا کردن آهنگی برای نزديکی

 :ی جنبش سبز را چنين پاسخ دادند
ماند ،اين ارکستر   صدا و صدای انديشه هر کدام از ما مانند صدای يک ساز می"

که از ملت ايران تشکيل شده،آيا قرار است هر سازی به دلخواه خود   عظيم ملی
بنوازد و يا اگر قرار است که جنبش سبز به هدف خود برسد بايد مجموعه 

 "ها را سامان داد آهنگ
در ادامه با بيان اينکه نبايد نظرمان را بر يکديگر سيطره دهيم و از موضع مسلط 

کم اينکه اگر نتوانيم در .صحبت کنيم انتخاب مبانی مشترک را ضروری دانستند
ها زده  جنبش سبز به قدر مشترک برسيم سالهای طوالنی ديگری همين حرف

نوجوانان ميان سال ميشوند،ميان ساالن کهن سال ميشوند و کهن سالن در .ميشود
 .گذرند می

در بخش ديگری ايشان به نظر مصباح يزدی که معتقد است اعتبار قانون 
،مجلس و رئيس جمهور در گرو واليت فقيه است و همچنين ارجحيت تنفيذ  اساسی

اين نظريه .رياست جمهوری توسط رهبری نسبت به رای مردم اشاره کردند
نيز داشت که به عقيده  ٨٨خرداد  ٢٢منتقدين و مخالفين بسياری قبل از انتخابات 

ای برای تمام برای رنگ دادن و جهت دادن به  خداد سرچشمه ٢٢مهاجرانی 
 :ها را در سه گروه تقسيم کرد ها و مخالفت وی نقد.ها بود مخالفت

گروه اول که معتقد هستند مهندس موسوی اکثريت آرا را احراز کرده و در "
مرکزيت آن مهندس موسوی و آقايان کروبی و خاتمی قرار دارند و معتقدند 

ها که  جمهوری اسالمی بود ناديده گرفته شد و نهاد  ظرفيتی که در قانون اساسی
های نظامی قرار دارند از  در راس آن رهبری به همراه شورای نگهبان و نهاد

راه حل از ديد اين گروه بازگشت .تخطی کردند  وظايف خود مطابق قانون اساسی
به عنوان يک محور است که اين بازگشت به قانون منجر به   به قانون اساسی

 .تجديد انتخابات و برکناری رئيس جمهور غير مردمی و غير مشروع ميشود
ها  و حذف واليت فقيه معتقدند،به اعتقاد آن  گروه دوم به اصالح قانون اساسی

اصل چهار که ميگويد همه چيز بايد با .فقط چهار اصل دارد  گويی قانون اساسی
اصل پنج،پنجاه و هفت و صد و ده که .نظر شورای نگهبان و اسالمی باشد 
ها مانند گوشواره هايی  اصل  کند ، و باقی رهبری و وظايف رهبر را مطرح می

ها تنها محور  ها را باز کرد اما محور توان آن هستند که می  به گوش قانون اساسی
از جمله شخصيت هايی که به اين گروه تعلق داشتند .اسالميت و واليت فقيه است

ها وليت  به اعتقاد آن.توان از آيت اهللا شريعت مادری و مهندس بزرگان نام برد می
پيش نويسی هم که مردم .ها اضافه شد نبود و بعد  فقيه ابتدا در قانون اساسی

هرچند که اين .خواندند و سپس در رفراندوم شرکت کردند اين بخش را نداشت
 شد و اصالح آن به واليت مطلقه فقيه   ها باعث ناهماهنگی قانون اساسی بخش بعد
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به هر حال نخستين ستاد اعزام برای شکستن حصر غزه در ايران تشکيل شده  -۵
. های صلح آتی اعزام خواهد کرد و اعالم کرده نمايندگان ملت ايران را در ناوگان

بر اساس اين خبر قرار شده دو کشتی، يکی حامل کمک های مردمی و ديگری 
مدير امور بين  .حامل امدادگران برای کمک به مردم مظلوم غزه ارسال شوند

اين کمک های بشر دوستانه بيشتر شامل : "الملل جمعيت هالل احمر ايران گفته
داوطلبانی که قصد :" و افزوده. مواد غذايی، اقالم دارويی و لوازم پزشکی است

عزيمت به غزه و کمک به مردم مظلوم فلسطين اشغالی را دارند می توانند با 
 ."مراجعه به پايگاه اطالع رسانی هالل احمر، نام نويسی کنند

*** 
، "يکسره کرده فتنه سبز"به نظر می رسد کودتاچيان حکومتی قصد دارند برای 

بدون برآورد دقيق از تبعات آن " دست به اقدامی يکپارچه و پرهزينه و احتماال
برای تأمين عقبه رسانه ای اين اقدام، در دو هقته اخير برنامه های . بزنند

تلويزيونی فراوانی ساخته و نمايش داده اند که در آن آقای خامنه ای تنها وارث 
انقالب معرفی می شود و هدف اين برنامه ها، ايجاد شور و هيجان عمومی برای 

پوشش جناياتی که نقشه آن را برای روزهای . يکسره کردن کار معترضان است
 .آينده کشيده اند، تنها با يک جنگ روانی و خبرسازی ايذايی ممکن خواهد بود

برای همين بهترين اقدام حکومت در اين روزها، ژست کمک به مردم غزه و 
حکومتيان . اعزام تعدادی زن و مرد با تظاهر به کمک رسانی به فلسطينان است

پيش بينی کرده اند اسرائيل نخواهد گذاشت اين کشتی سالم به سواحل غزه برسد و 
که (بالطبع يک جنگ محدود در آن منطقه در می گيرد و اخبار اين جنگ 

قربانيان بی دفاعی مثل زنان امدادرسان ايرانی ابعاد رقت انگيزی به آن  "احتماال
باعث می شوند تا اخبار داخلی سرکوبهای خشن معترضان و ) اخبار خواهد داد

دستگيری سران جنبش سبز و مردم تحت تأثير قرار بگيرند و شنيده  "احتماال
ممکن است پيش بينی کرده باشند که اين درگيری ها در سواحل غزه، ! نشوند

به توصيه های امنيتی حکومتيان گردن " باعث می شود سران جنبش سبز موقتا
که در حال جنگ با " ام القرای اسالم"بگذارند و از تشديد بحران در داخل 

 .دشمنان است، پرهيز داده شوند
باعث می شود " ماجراجويی در غزه"از ديدگاه مقامات جمهوری اسالمی، گزينه 

و در زير اين دو پوسته، امتيازدهی به غرب . کنترل شود" بحران داخلی"گزينه 
و قبول همه شرايط شورای امنيت انجام می شود تا از صدور قطعنامه جديد 

آنها پيش بينی کرده اند با سوختن دو کشتی و قربانی شدن تعدادی . جلوگيری شود
اول : از ايرانيان اعزامی به غزه، دو امکان پيروزی برای حکومت بدست می آيد

سرکوب جنبش سبز و دوم ماله کشی بر پذيرش شرايط جهانيان در پرونده هسته 
پرچمداری مجدد جهان اسالم در :" شايد به دستآورد سوم هم چشم طمع دارند .ای

  "رويارويی با اسرائيل
بنابراين در روزهای آينده سفرهای خارجی منوچهر متکی و مقامات هسته ای 

بيشتر خواهند شد و بعد از فروکش کردن اين اخبار داغ، حکومت اعالم خواهد 
!" دنيا در مقابل ايران شکست خورد و نتوانست قطعنامه ای صادر کند"کرد که 

اما در اليه های زيرين اين بازار مکاره، چه جوی ها که از خون جاری خواهد 
 .در سواحل غزه و در ايران: شد

جنبشی که با خون بهترين . هوشياری و دقت، امروز بيشتر از هميشه الزم است
فرزندان اين سرزمين به يک سالگی رسيده، اکنون در ميانه يک بازی چندضلعی 

به همان ميزانی که هوشيار باشيم و مدبرانه عمل کنيم و . کثيف قرار گرفته است
وگرنه سهم ما . متحد باقی بمانيم، می توانيم اين بازی را به سود خود تغيير دهيم

کودتاچيان می خواهند دريای سبز ما را با يک جنگ . جز حسرت نخواهد بود
  .می توانند يا نه؟ بسته به همت ماست! ساحلی سياه در غزه کنترل کنند

برای جنبش بکنی، مهم " کارهای بزرگی"اين مهم نيست که : اين يادمان باشد که
 !انجام بدهی" تعهد و عشقی بزرگ" اين است که کارهای کوچک را با 

 
 

 :در عرصه داخلی
خرداد و سخنرانی آقای خامنه ای و تشبيه کردن سران  ١۴مراسم سالگرد  -١

، زمينه های "اعدام"و تهديد غيرمستقيم آنها به " طلحه و زبير"جنبش به 
آقايان موسوی و کروبی و سرکوب مردم را " انقالبی"بازداشت و يا محاکمه 

 .فراهم کرده است
 
حمله سازماندهی شده به نوه بينانگذار جمهوری اسالمی و تالش برای حذف  -٢

و ايجاد يک نوه " سيدحسن مصطفوی"وی و حتی تغيير نام نوه آيت اهللا خمينی به 
به اين " نواده روح اهللا، سيدحسن نصراهللا"تازه برای امام با طراحی شعار 

منظور صورت گرفت که اعالم شود نظام با هيچکس، حتی با بازماندگان 
برخالف برخی تبليغات که . بنيانگذار بر سر قدرت بنای مسامحه و تعارف ندارد

دانتسه اند، سخنان امروز " تفقد رهبری"رهبر با سيدحسن خمينی را  "روبوسی"
تشکر ويژه از مردم حاضر در "آقای خامنه ای در جمع نمايندگان مجلس و 

در جريان اهانت به نوه امام بوده و " نشان می دهد رهبری دقيقا" مراسم سالگرد
 .امروز با تشکر از همان مردم به نوعی اقدام آنان را تأييد کرد

يکسره کردن کار مخالفان "تهديد معترضان و مخالفان به شدت عمل بيشتر و  -٣
صدور دستور ضمنی رهبری برای اقدامات بظاهر خودسرانه " توسط مردم

بر کسی " مردم"تلقی حکومت از . بعدی بسيجيان بر عليه سران جنبش سبز است
آنها به بسيجيانی که در صفوف اول نمازجمعه برای هتاکی به . پوشيده نيست

می " مردم خودجوش"سيدحسن خمينی و سران جنبش سبز گماشته بودند، لقب 
سران "و اينک رهبر تهديد کرده ممکن است همين مردم خودجوش، کار . دهند
اين می تواند مقدمه هر اقدامی از جمله ترور سران . را يکسره نمايند" فتنه

 .جنبش، حصر خانگی ايشان و يا حمله و تعرضات جدی تر را باشد
هنوز به تقاضای سران جنبش سبز برای راهپيمايی مردمی جوابی داده نشده  -۴

 "و احتمال صدور مجوز از طرف دولتی که با کودتا بر سر کار آمده، کامال
در مقابل احتمال قطعی می رود يک تظاهرات سازمانی ديگر در . منتفی است
موج ميليونی " در هفته آينده برگزار شود تا مجددا" ٨٨سرکوب فتنه "حمايت از 

  .حاميان واليت به رخ مخالفان کشيده شود
 :در عرصه جهانی

قطعنامه تحريمی شديدی بر عليه حکومت ايران در شرف تصويب در  -١
حکومت ايران هر کاری برای به تعويق . شورای امنيت سازمان ملل است

از يک ماجراجويی در خاورميانه گرفته . انداختن صدور اين قطعنامه خواهد کرد
يکی از اين بازيهای خطرناک، ماجراجويی در سواحل .تا بازی های روانی ديگر

اما با توجيهی که ممکن است در نظر اول ديده نشود؛ پوشش سرکوب . غزه است
 !داخلی و پوشش همزمان معامله های پنهانی ايران با غرب

در ماجرای حمله اسرائيل به کشتی های کمک رسانی به غزه، ايران تالش  -٢
، در ارسال مجدد غذا و دارو به "حمايت از مردم مظلوم فلسطين"کرد با ژست 

ولی مسئوالن جهانی اين کمپين، . غزه با کمپين ناوگان آزادی همکاری کند
جمهوری اسالمی را از همراهی منع کردند و کمکهای ايران را نپذيرفتند زيرا به 

 .نيات بشردوستانه مسئوالن جمهوری اسالمی اعتمادی ندارند
در همه افکار عمومی " اسرائيل بعد از حمله به کشتی کمک رسان، تقريبا -٣

اما سران اسرائيلی تنها با يک دليل توانستند از حجم . جهانيان محکوم واقع شد
". ايران:"فشارها بر خود بکاهند و الاقل دليل بخشی از اقدام خود را توجيه نمايند

بنيامين نتانياهو اعالم کرد احتمال حمل ستيزه جويان و اسلحه های ايرانی در 
 !کشتی ها بود و به همين دليل به آن کشتی حمله شد

حيثيت سياسی حکومت ايران حتی نزد کشورهای مسلمان به پايين ترين حد  -۴
بعد از کودتای سال قبل و بخصوص بعد از افشای تجاوزهای . خود رسيده است

جنسی به پسران و دختران زندانی در کهريزک، حباب تقدس جمهوری اسالمی 
فرو شکست و کشورهای مسلمان اعتمادی به جمهوری اسالمی به عنوان يک 

اکنون فرصت مناسبی فرا رسيده تا حکومت . حکومت اسالمی حقيقی ندارند
اسالمی آن حيثيت از دست رفته را با ژست کمک به ملت فلسطين بازيابی و احيا 

کند و در صف اول کمک به مردم غزه در نقش انقالبی و اسالمی خود فرو 
با اينکه دست رد کمپين بين المللی کمک به مردم غزه اين فرصت را از . برود

حکومت ايران گرفت، اما اکنون جمهوری اسالمی قصد دارد با اعزام دو کشتی 
اين کار، يک تير با دو نشان  .اقدام کند" و يک هواپيما به غزه، رأسا

همپوشانی خبری ". ماجراجويی در خاورميانه و سرکوب داخلی همزمان:"است
اين دو اتفاق، ممکن است هم از حجم فشارهای جهانی بر رژيم ايران بخاطر 
سرکوب داخلی معترضان کمی بکاهد و هم در پرونده هسته ای، برای ايران 

هرچند ماجراجويی ايران، اين خطر بزرگ را برای حکومت . تأثير داشته باشد
دارد که جامعه جهانی، تعرض ايران به آبهای اسرائيل را با جواب محکم تری 

 .جوابی که شايد مقامات ايران تصوری از شدت آن ندارند. پاسخ بگويد



27 

 1389خرداد ماه    20

چه کسی ...اخيرا گفته است دولت ايران با مذاکره آنها با اسرائيل موافق است
است که نداند هميشه عده ای به صورت سازمان يافته و برای هياهوهايی از اين 

درمراسم چهاردهم خرداد نيز به همين . قبيل جلو تريبون ها به صف می شوند
شکل عمل شد و در مقابل دوربين ها و چشمهای حيرت زده، گروهی اندک 

 .[١"[هتاکی های هميشگی را اين بار عليه نواده گرامی امام به اوج رساندند
موسوی در اين متن به آيت اهللا خامنه ای می گويد نه تو علی بن ابی طالب 

تو از يک سو مذاکره ی با اسرائيل را موجه می . هستی، و نه ما طلحه و زبير
در مقابل امام " عربده جويان و هتاکان"سازی، و از سوی ديگر،با فرستادن 

مهدی کروبی صريح تر از موسوی به جنگ علی خامنه ای . خمينی ايستاده ای
 :می رود و می نويسد

اينجانب از زمانی که اّطالع يافتم اداره ی ستاد برگزاری مراسم سالگرد امسال "
عمًال بدست بخشی از نيروهای مسّلح افتاده است به شّدت نگران شده و مطمئن 
بودم اين مراسم ختم به خير نخواهد شد ولی اين حد از وقاهت و بی شرمی را 
تصّور نمی کردم و لذا چند روز قبل نسبت به حوادث تلخ آن روز هشدار داده 

ياران نزديک امام بيست سال است که انواع سختی ها و تلخی ها را تحّمل ...بودم
فرزند و دست پرورده و ] احمد خمينی...[و اهانت و توهين ها را به جان خريده

شاگرد آن حکيم دور انديش بود که مکرر به اينجانب که مديريت مجلس سوم را 
داشتم تأکيد می کرد هر چه زودتر قانون مؤسسه ی نشر تصويب شود که در 

چنانچه نيروهای خبيث پشت پرده از تکرار اين گستاخی ها ...تأخير آفت است
پرهيز و خودداری نکنند، جفاها، ستمها و فشارهايی که به مرحوم حاج سيد احمد 
آقا وارد کردند همچنين افراد و اشخاصی که برای تحقير و توهين به فرزندان آن 

عزيز سفر کرده از حوادثی که بر او رفت برای ملت شريف ايران و همچنين 
شما قطعًا اّطالع داريد که امروز مرّوج و مفّسر خط ...آيندگان روشنگری خواهيم

امام کسانی شده اند که در برابر امام صف بندی کرده بودند و ياور شرکاء در 
آری امروز جريانی با تمّسک به جمله ای از امام که ...قتل های زنجيره ای بودند

در مقام رحمت و رأفت وگذشت و چشم پوشی از لغزشهای گذشته و استفاده از 
تمامی ياران و نزديکان " ميزان حال فعلی افراد است"نيروهای کارآمد فرمود که 

امام را طلحه ها و زبيرهای زمان قلمداد کرده در حالی که بهتر است حوادث 
صدر اسالم را از روز ارتحال پيامبر اکرم و مراسم تشييع و تدفين آن حضرت و 

و جلوگيری از ايراد خطبه ی آن ) س(دادخواهی تنها يادگارش فاطمه زهرا 
حضرت در مسجد پيغمبر تحليل شود و شايد بدين نتيجه رسيد که حوادث بعدی از 

جمله تبعيد شدن ابوذر غفاری و ماجرای طلحه و زبير ريشه در آن زوايای 
  .[٢"[انحرافی اوليه ی دارد

 :آيت اهللا صانعی هم گفته است
اين اقدام به نفع اسالم و ...عاملين و آمرين اين مسئله دچار جنون سياسی شده اند"

اگر اينها دچار جنون سياسی نشده بودند نمی . به نفع اهداف حضرت امام تمام شد
آمدند در مقابل بيش از صدها خبرنگار داخلی و خارجی جلوی ابراز سخن و 

مطلبی که در حال پخش مستقيم از رسانه است را بگيرند، جلوی آزادی بيان و 
اين حرکت دليل ضعف آنهاست و دليل بر اين . آزادی شنيدن مردم را بگيرند

 .است که اراده و مشيت خداوند بر اين است که نقشه های آنان نقش بر آب شود
کسانی که اين نقشه ها را می کشند اعم از عامل و آمر و محرک امروز ناتوان 
از حل معضالت اجتماعی، اقتصادی، سياسی و بين المللی مملکت شده اند لذا 

 .[٣"[برای انحراف افکار عمومی جامعه به چنين اقداماتی متوسل می شوند
از اين واقعيت ها بگذريم که سخن بر سر رابطه ی جنبش سبز با ايت اهللا خمينی 

مهندس موسوی در گفت و گويی که درباره ی همين موضوع کرده، گفته . است
 :است

بنده در همان ابتدای شکل گيری راه سبز اميد به صراحت خود را يک همراه "
برای آنکه به صراحت اعتقادات خود را بيان کنم همانطور . جنبش معرفی کردم

که جزو ويژ گی های اين جنبش بيان صريح و صادقانه انديشه ها است، ما از 
ولی از پنهان کردن هويت خود در ميان جمعی . تعامل انديشه ها ضرر نمی کنيم

يادمان باشد که شايد بهترين . که خواستار صداقت است، قطعا ضرر می کنيم
اين چه انتظاری است که بنده يک . بود" دروغ ممنوع است"پوستر جنبش سبز 

نه من بلکه تعداد . ساله و پر از رويدادهای گوناگون را ناديده بگيرم ١٠تجربه ی 
کثيری از ملت ما هزاران خاطره ازايشان دارند و تاثيرگرفته از دوران امام 
آيا . هستند و حاضر نيستند در مقابل تحريف ها و بی انصافی ها رضايت بدهند

صرف نظر کردن از اين سرمايه ی عظيم اجتماعی درست است؟ آيا اين همان 
 .[۴"[چيزی نيست که زندانبانان از ما می خواهند

حق با مهندس موسوی است که از صراحت و صداقت و بيان آزاد ديدگاه های 
به همين دليل به . متفاوت دفاع می کند و آن را به سود جنبش به شمار می آورد

  :کوتاهی تمام، ديدگاه خود را بيان خواهم کرد
 دفاع از آيت اهللا خمينی و خود را پيرو او معرفی کردن از نظر تاکتيکی و 

 )ويرايش نهايي(اهللا خميني  جنبش سبز و آيت
 اکبر گنجی 

 
 
 
 
 
 

 :گويا نيوز
سپس با . منتشر گرديد »الين روز آن«سايت  اين مقاله پيش از اين در وب

اهللا خمينی پيش  خرداد، سالروز درگذشت آيت ١۴موضوعاتی که در روز جمعه 
ای شد و اينک سرانجام ويرايش نهايی آن در اختيار خوانندگان  آمد، ويرايش تازه

 گيرد قرار می
اين انتظار که آيت اهللا صانعی، مهندس موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی از 
آيت اهللا خمينی انتقاد کنند، از نظر سياسی نادرست است و هيچ کمکی به گذار به 

اينها حق دارند مدافع آيت اهللا خمينی باشند و او را : اوال. دموکراسی نمی کند
عالقه . فردی بدانند که با ولی فقيه بعدی از زمين تا آسمان فاصله داشت و دارد

در واقع آيت اهللا . ی شخصی به يک فرد خاص، معلول صدها دليل و علت است
صانعی، آيت اهللا بيات، آيت اهللا دستغيب، مير حسين موسوی، مهدی کروبی و 

آنان وقتی آيت اهللا  .سيد محمد خاتمی؛ هويت خود را از آيت اهللا خمينی می گيرند
خمينی را با آيت اهللا خامنه ای مقايسه می کنند،می بينند که دومی فاقد شايستگی 

ولی فقيه و مريدانش از : ثانيًا .های اولی است، اما می خواهد از اولی جلو بزند
تمام کوشش آنها اين است که اينها  .هر حربه ای برای زدن اينها استفاده می کنند

را ضد آيت اهللا خمينی، ضد انقالب، ضد جمهوری اسالمی و ضد اسالم نشان 
فشار وارد آوردن بر اينان برای دوری از اسالم و آيت اهللا خمينی، درست . دهند

. همان فشاری است که آيت اهللا خامنه ای و مدافعان سلطانيسم بر آنها می آورند
مهم اين . بايد اجازه داد تا آنها همانگونه که درست می دانند، به مبارزه ادامه دهند

است که آنچه آنها می خواهند و می کنند؛ چيزی است که راه به دموکراسی و 
پذيرش فرايند دموکراتيزه کردن ساختار سياسی و . آزادی و حقوق بشر می دهد

اگر به . کل جامعه همان و، زوال سلطانيسم و واليت فقيه و حکومت دينی همان
تجربه های تاريخی نگريسته شود،کارگزاران فرايند دموکراتيزه کردن، لزومًا 

خوب يا . خود دموکرات نبوده و قصدشان برساختن نظام دموکراتيک نبوده است
اگر کسی اين رهبری را نمی . بد، آنان رهبری جنبش سبز را در دست دارند

پسندد، بايد در تهران و ديگر شهرهای ايران، در مقابل آيت اهللا خامنه ای بايستد 
و جنبشی ديگر راه بيندازد، يا از طريق نوع ديگری از مبارزه، رهبری جنبش 

حداقل اين بود که . ايستادن در برابر رهبر، هزينه دارد. سبز را در دست بگيرد
به دستور آيت اهللا خامنه ای، جامعه ی مدرسين حوزه ی علميه ی قم، مرجعيت 

اين واقعًا خنده دار است که گمان شود با (آيت اهللا صانعی را باطل اعالم کرد
آنان : ثالثًا).بيانيه ی روحانيت دولتی کسی مرجع می شود يا از مرجعيت می افتد

مقابله ی . با توسل به آيت اهللا خمينی، در حال مقابله ی با آيت اهللا خامنه ای هستند
با سلطانيسم، فقط کاری تئوريک نيست،زدن سلطان، بخش مهمی از فرايند محو 

سلطانی که رفتارش با مردم ايران، همانند رفتار بنيامين نتانياهو .سلطانيسم است
نتانياهو آپارتايد را بر سر يهوديان اسرائيل حاکم نکرده، بلکه . با فلسطينی هاست

شورای حقوق بشر . رأی جيمی کارتر(مردم غزه را تحت آپارتايد قرار داده است
سازمان ملل اقدامات دولت اسرائيل عليه ساکنان غزه را جنايت عليه بشريت به 

اما آيت اهللا خامنه ای آپارتايد را بر مردم ايران حاکم کرده ). شمار آورده است
 .است

در " امام راحل"به موارد زير بنگريد که چگونه رهبران جنبش سبز با توسل به 
مير حسين موسوی با توجه به برنامه ريزی . مقابل آيت اهللا خامنه ای ايستاده اند

مراسم سالگرد آيت اهللا خمينی در سال جاری، به صراحت تمام به علی خامنه ای 
 :می تازد و می نويسد

به رای مردم و نگاه ايشان که ] آيت اهللا خمينی[انتظار بود که از احترام ايشان"
مجلس را در راس امور می نشاند، سخنی به ميان نيايد و باز طبيعی بود که از 

تاثيرات ايشان بر خطر تحجر و خود رايی در آينده انقالب غفلت شود و برخالف 
خاکساری ايشان در مقابل معصومان عليهم السالم عده ای در حد اميرمومنان و 

معصومين برکشيده شوند و عده ای نيز که مخالف تخلف ، دروغ ، فساد و خروج 
از قانون اساسی و به افالس کشيده شدن کشور به دليل سياست های من در 

داوری در باره ی اين شيوه ی قياس و . آوردی بودند، در مقابل قرار داده شوند
مواجهه ی با تاريخ با مورخان فرهيخته و سياستمداران آگاه و اصوليان فاضل 

 دوست ايران که ] رئيس جمهور سوريه[يکی از روسای جمهورعرب...است
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بسيار متاثر بود از اين که مجتهد در رأس] امام[وقت آمد آنجا و] رفسنجانی
رئيس مجلس گفت که حاال اگر ناراحت هستيد ما می ...اطالعات باشد] وزارت[

گفت که حاال ديگر ] امام[رويم اصالحش می کنيم و بر می گردانيم، ولی ايشان
آقای طباطبايی گفت وقتی رئيس . تصويب شده و قانون شده من وارد نمی شوم

: مجلس تشريف بردند من گفتم که چرا اينقدر ناراحت هستيد؟ امام فرمود
تشکيالتی که امنيتی است و نحوه ی برخورد و کار، کاری است که اصًال اگر 

مجتهد آنجا باشد مشکالتی هم اضافه می شود که همان طور االن شاهدش هستيم 
مسئله نيروهای مسلح که امام هم در وصيتشان و هم ...که االن چه اتفاقی می افتد

در عمل و سيره ی ايشان به شدت مخالف بود که نيروهای مسلح وارد دسته بندی 
، حافظ انقالب باشند اما در اين که من يا ديگری هم رأی . های سياسی شوند

آيا اين برای نظام است؟ نيروهای مسلح اسلحه در . بياوريم نيز نبايد دخالت کنند
 .[١١"[دست دارد و سرنوشت انتخابات هم دست بسيج و سپاه است

حال به سخنان آيت اهللا خامنه ای به سخنان آيت اهللا صانعی،آيت اهللا بيات،مير 
حسين موسوی، مهدی کروبی و سيد محمد خاتمی بنگريد که چگونه به آنها پاسخ 

 :می گويد
بايد در وسط ميدان ، مواضع امام عليه استکبار، ارتجاع و عليه ليبرال "

اين ...دموکراسی غرب و منافقان و دورويان را صريح بيان کرد، امام اين است
کج انديشی است که ما مواضع امام را انکار کنيم و اين کج انديشی را هم 

متاسفانه بعضا کسانی انجام می دهند که يک وقتی خودشان جزو مروجان افکار 
حال به هر دليلی ، راهها کج و هدفها گم می شود و عده ای برمی . امام بودند

آنها بعد از سالهای متمادی که برای امام و اين حرکت حرف زدند ، در . گردند
اگر نظام ...مقابل اين اهداف و مبانی می ايستند و بر خالف آن سخن می گويند

سياسی کشور برپايه شريعت اسالمی و تفکر اسالمی نباشد ، امکان ندارد که 
اسالم بتواند با ستمگران و زورگويان عالم مبارزه واقعی و حقيقی بکند لذا امام 

چون . حراست و صيانت از جمهوری اسالمی را از اوجب واجبات می دانست
صيانت از اسالم به معنای حقيقی کلمه وابسته به صيانت از نظام سياسی اسالمی 

هر کسی درباره ی حاکميت نظام جمهوری ...است بدون نظام سياسی امکان ندارد
اسالمی ، برخالف فکر امام بينديشد، نبايد مدعی شود که دنباله روی امام 

...شاخص ديگر در برنامه و خط امام ، مساله ی جاذبه و دافعه ی امام بود...است
کمونيست ها را . در اول انقالب يک مجموعه هايی را از خود طرد کرد]امام[

در همان . آن روز برای خيلی از ما ، اين کار امام عجيب بود. صريح طرد کرد
اوايل انقالب امام صريح در مقابل کمونيست ها موضع گيری کرد و آنها را از 

امام در مقابل ليبرال مسلک ها و دلباختگان به نظام های غربی ، . خود جدا کرد
. قاطعيت نشان داد و در دور کردن آنها از خود ، هيچ مالحظه ای نکرد

مرتجعين و کسانی را که حاضر نبودند حقايق الهی و روح قرآنی احکام اسالمی 
را قبول کنند ، از خود طرد کرد و بارها مرتجعين را با تعبيرات سخت و تلخ ، 

در تبری از افرادی که در دايره ی فکری و مبانی اسالمی او قرار . محکوم کرد
نمی شود ، انسان خود را در خط امام و دنباله ...نمی گرفتند، امام تحمل نمی کرد

رو امام بداند اما با کسانی که صريحا پرچم معارضه ی با امام و اسالم را بلند 
اين با روش ، گفتار و . می کنند، در يک جبهه قرار گيرد و با آنها همصدا شود

نمی شود قبول کرد که امريکا ، انگليس و موساد، سلطنت .کردار امام نمی سازد
طلب و منافق بر روی يک محوری توافق کنند و جمع بشوند و آن محور ادعا کند 

بنابراين نمی شود با هر کس و . که من در خط امام هستم و اين قابل قبول نيست
بايد ببينيم دشمنان ديروز امام در برابر ما چه موضعی می . ناکسی ائتالف کرد

گيرند، اگر ديديم مواضع ما طوری است که آمريکا و صهيونيسم و مزدوران 
قدرتهای گوناگون ، معاندين و مخالفين امام، اسالم و انقالب از ما تجليل و احترام 

می کنند، بايستی در مواضع خود شک کنيم و بايد بدانيم که راه درست و مستقيم 
اين يک معيار است و امام بارها بر اين تکيه می کرد و می . را نمی رويم

نمی شود با  .فرمود، که اگر از ما تعريف کردند ، بدانيم که خيانت کار هستيم
کسانی که درست در خط مقابل امام حرکت بکنند، در باره مساله قدس و در روز 
قدس ، آنطور موضع گيری کنند، در روز عاشورا آن فضاحت را به بار بياورند 
و کسانی که با اساس ، مبنا و حرکت امام صريحا مخالف هستند، اظهار همراهی 

کرد ، در کنار آنها قرار گرفت ، از آنها تعريف يا در مقابل شان سکوت کرد و 
اين قابل قبول نيست و ملت هم اين را . درعين حال مدعی دنباله روی امام بود

سخن امام اين است که می گويد، اين واحد جعلی و تحميلی...خوب فهميده است
بايد حذف شود و به جای آن ملت و کشور اصلی و واحد جغرافيايی ] اسرائيل[

حاال اگر  .امام اين مساله را به طور صريح بيان کرد...اصلی بر سر کار بيايد
کسی اين موضع را به صورت اشاره هم بيان کند ، عده ای که مدعی دنباله روی 

امام بارها فرمود قضاوت ...از خط امام هستند می گويند، چرا اين حرف گفته شد
در مورد اشخاص بايد با معيار حال کنونی افراد باشد و گذشته اشخاص مورد 

 گذشته برای زمانی است که حال فعلی معلوم نباشد، انسان به گذشته . توجه نيست

طرح " پيروی از امام راحل"به محض آنکه مدعای . استراتژيک نادرست است
ارتش،سپاه،بسيج، نيروی (گردد، ساز و برگ های سرکوبگر سلطان
و ساز و برگ های ايدئولوژيک ...) انتظامی،وزارت اطالعات،قوه ی قضائيه و

راديو و تلويزيون، مطبوعات،ائمه ی جمعه و جماعات،حوزه های علميه (سلطان
ی دولتی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، 

اين مدعا را مطرح خواهند ساخت که آيت اهللا ...) وزارت آموزش و پرورش و
، يا بر "پشتيبان واليت فقيه باشيد تا مملکت شما آسيب نبيند:"خمينی گفته است

، ]۵[حمايت آيت اهللا خمينی از آيت اهللا خامنه ای برای رهبری سخن خواهند گفت
يا از اين که او فتوا صادر کرد که برای حفظ نظام همه ی احکام اوليه ی اسالم 

 .[۶[را می توان تعطيل کرد، چه رسد به بقيه ی امور را
آيت اهللا خمينی که حفظ نظام را مهم تر از کليه ی احکام شرعی به شمار می 
مگر . آورد و آن را تئوريزه کرد، برای حفظ نظام هر عملی را مجاز می دانست

چند هزار زندانی سياسی به حکم او قتل عام نشدند؟  ١٣۶٧در تابستان 
سرسپردگی به آيت اهللا خامنه ای با سرسپردگی به آيت اهللا خمينی تفاوتی ندارد، 

وقتی موسوی  .هر دو مصداقی از نظام سلطانی را به نمايش گذارده و می گذارند
و کروبی به اعدام های خالف آئين دادرسی اعتراض می کنند، پاسخ می شوند که 

]. ٧[امام در دوران نخست وزيری شما حکم اعدام هزاران تن را صادر کرد
وقتی با سران نهضت آزادی مالقات می کنيد، می گويند امام بدترين تعابير را 

وقتی به ايت اهللا منتظری نامه می نويسيد و پس از ]. ٨[درباره ی آنها به کار برد
رحلت آن آزاده مرد به مراسم تشيع جنازه ی او می رويد، نامه ی برکناری او 
توسط آيت اهللا خمينی را علم می کنند که جايگاه ايت اهللا منتظری را قعر جهنم 

اگر بگوئيد چرا اساتيد و دانشجويان را از دانشگاه ها ]. ٩[قلمداد کرده بود
پاکسازی و اخراج می کنيد، پاسخ می دهند که بنيانگذار اين امر آيت اهللا خمينی 

استفاده ی آيت اهللا خامنه ]. ١٠[بود که به دستور او انقالب فرهنگی به راه افتاد
" امام راحل"ای از اختيارات مطلقه ی واليت فقيه،مقتضای نظريه ای است که 

خامنه ای در زمان برساخته شدن اين نظريه تنها کسی بود که به طور . برساخت
به جانشين بعدی خود فهماند که با اين " امام راحل"علنی در برابر آن ايستاد، اما 

اکنون نيز، هر چه کرده و می کند، عين عمل . نظريه چه کارها که می توان کرد
به فرض آنکه او تمامی احکام و فرامين . به نظريه ی واليت مطلقه ی فقيه است

اوليه ی اسالم را تعطيل کرده باشد،اين چيزی جز عمل به نظريه ی واليت مطلقه 
نکند فراموش کرده ايم که آيت اهللا خمينی پس واگذار کردن اختيار . ی فقيه نيست

و باالتر از آن : "تعطيل کردن کليه ی احکام اوليه ی اسالم به ولی فقيه، نوشت
 ."هم مسائلی است ، که مزاحمت نمی کنم

يعنی  -سنگر گرفتن در پشت آيت اهللا خمينی، شکاف اصلی سياسی ايران امروز
را به نزاع بر سر تفسير  -شکاف ميان جبهه ی ديکتاتوری با جبهه ی دموکراسی

به . تبديل می کند که به زيان جنبش دموکراسی خواهی است" راه امام"درست 
تعبير ديگر،اين استراتژی يا تاکتيک، به اين منتهی خواهد شد که جنبش سبز و 

زمامداران خودکامه ی حاکم بر ايران، هر دو مدافع امام و راه او هستند،فقط بر 
به نزاع طرفين بر سر آيت اهللا خمينی . سر تفسير درست آن اختالف نظر دارند

مهدی کروبی به مناسبت سالگرد درگذشت آيت . بنگريد که چگونه پيش می رود
  :اهللا خمينی می گويد

آقايان می گويند اينها از راه امام منحرف شده اند، ما می گوييم نخير ما از راه "
معلوم شود چه کسی از انقالب و خط امام منحرف ]بايد... [امام منحرف نشده ايم

شده است ؟ و چه کسی شيرينی حکومت و طعم زيبای قدرت او را وادار کرده تا 
امام گفت ميزان رأی ملت ...بيايد آرمان های امام را به فراموشی بسپارد

پس از رحلت امام در مجلس سوم که يک سال از عمر مجلس گذشته بود ...است
اولين کاری که برای انتخابات ...انحراف در رأی گيری و انتخابات ها شروع شد

شد يک فيلتری برای رأی مردم بوجود آمد و يک استصوابی شکل گرفت آن هم 
شورای نگهبان که اول بايد آنها تأييد کنند و تا آنها تأييد نکنند نتيجه ای 

جمهوريت را به نام اسالميت به شدت تضعيف يا تخريب کرده اند و من ...ندارد
امام شمول و . صريحًا بگويم ما االن خيلی جدی نگران اسالميت نظام هستيم

تعادل بين جناح ها بوجود می آورد، امام مراقب بود که جناح هايی که در درون 
امام ...حاال اين قضيه وجود ندارد و لذا يک طرفه شد...نظام هستند را حفظ کند

ولی حاال می بينيم که .حريم علما و مراجع تقليد را به بهترين نحو حفظ می کرد
چه باليی به سر مراجع و حوزه های علميه آمده، ما که می دانيم نقش اطالعات 
نقش نيروهای مسلح، نقش بعضی از روحانيون چيست و چه کارهايی کردند و 
بعضی از نهادها چه کارهايی کردند، جلوی درب بعضی از منازل جمع شدند 

آيا اين . جلوی درب جامعه مدرسين جمع می شوند و چه حوادثی رخ می دهد
سيره ی امام است ؟ اينها را ما کرديم يا از گروه هايی که االن در حکومت 

مرحوم آيت اهللا العظمی سلطانی طباطبايی پدر خانم جناب آقای حاج سيد ...هستند؟
 هاشمی [احمد خمينی به خود من می گفت که در حضور امام بوديم رئيس مجلس
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تصمصم "...[ايشان برای رهبری صالحيت دارند:"تماشا می کردند، گفتند
دوم، همين حرف هايی را ...خبرگان و رأی آوردن ايشان پنج دليل داشت]سريع

چهارم، آن حرف هايی هم که ...که پنج نفری از امام شنيده بوديم، مطرح کرديم
  ."نقل کردند امام پای تلويزيون گفتند، موثر بود

نکته ی جالب توجه اين است که هاشمی رفسنجانی در آستانه ی درگذشت آيت اهللا 
خمينی و رهبری آيت اهللا خامنه ای، دوباره اين سخنان را روی سايت خود 

  :رجوع شود به لينک. گذاشته است
2027=id&1=dynamic�=type?/ir.hashemirafsanjani.www://http

# 
آيت اهللا حائری شيرازی هم گفته است، پس از رأی گيری خبرگان و انتخاب آيت 

  :اهللا خامنه ای به اتفاق آيت اهللا جنتی به ديدار احمد خمينی رفته اند
گيری مجلس خبرگان و نتيجه آن را به اطالع ايشان  بعد از اينکه خبر رأی "

چند روز قبل به : "و ادامه داد" را خشنود کرديد  قلب امام: "رسانديم، ايشان گفت
جمهور به همراه  پای تلويزيون نشسته بوديم و مراسم سان ديدن رئيس  اتفاق امام

من ديدم که . کرديم  کيم ايل سونگ رهبر کره شمالی از تشريفات را تماشا می
ای در حرکتشان بسيار با وقار هستند و اين موضوع را به  اهللا خامنه حضرت آيت

بينم که حضرت  کنم، می  خمينی فرمودند که هرچه فکر می  امام. نيز گفتم  امام
 ."ای برای رهبری مناسب ترين فرد هستند اهللا خامنه آيت

  :id?asp.detail/com.rajanews://http=51802رجوع شود به لينک
  :آيت خمينی نوشته شده است -۶
 ...بر جميع احکام شرعيه الهيه تقدم دارد... حکومت به معنای واليت مطلقه  "

يکی از احکام اوليه اسالم است، و مقدم بر تمام احکام فرعيه حتی ... حکومت 
می تواند مسجد يا منزلی را که در ] سلطان[حاکم . نماز و روزه و حج است

] سلطان[حاکم . مسير خيابان است خراب کند وپول منزل را به صاحبش رد کند
می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل کند؛ ومسجدی که ضرار باشد، در 

حکومت می تواند قراردادهای . صورتی که رفع بدون تخريب نشود، خراب کند
شرعی را که خود با مردم بسته است ، در موقعی که آن قراردادمخالف مصالح 

و می تواند هر امری را، چه عبادی و يا . کشور و اسالم باشد، يکجانبه لغو کند
غير عبادی است که جريان آن مخالف مصالح اسالم است ، از آن مادامی که 

حکومت می تواند از حج ، که از فرايض مهم الهی  .چنين است جلوگيری کند
... است ، در مواقعی که مخالف صالح کشور اسالمی دانست موقتا جلوگيری کند

آنچه گفته شده است که شايع است ، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن 
اختيارات از بين خواهد رفت ، صريحا عرض می کنم که فرضا چنين باشد، اين 

و باالتر از آن هم مسائلی است ، که مزاحمت نمی . ازاختيارات حکومت است 
  .(۴۵١-۴۵٢، صص ٢٠روح اهللا خمينی، صحيفه نور، ج "( کنم
  :دادستان تهران در اين خصوص خطاب به مهندس موسوی گفت -٧
ها را محکوم کرده بهتر  خورده ی انتخابات که اعدام يکی از کانديداهای شکست"

که  حمايت از کسانی . کرد بود که وی به پرونده ی خود اين اتهام را اضافه نمی 
ها  اند، از آن اند و تعدادی از مردم را شهيد کرده  مرتکب عمليات تروريستی شده

که   اند، چه معنايی دارد؟ کسانی اسلحه کشف شده و عليه نظام اسالمی قيام کرده
های ايشان را که  توانند آموزه مدعی پيروی از خط امام هستند، چگونه می 

هايی که  در همان سال. های معاند بود، فراموش کنند ايستادگی در برابر گروهک
هايی بر اساس حکم حضرت امام عليه منافقين صورت گرفت، ايشان  اعدام
وی  ...اگر چنين ادعايی دارد، چگونه در آن دوران خدمت کرد. وزير بود نخست

در جريان احکام حکومتی حضرت امام در مورد منافقين بوده و  ١٣۶٧در سال 
داند که قوه قضاييه در چهارچوب قوانين و مقررات کشور اقدام می  خوبی می   به

ها بد   قدر از آن  اين فرد مدتی پيش هم با اعضای نهضت آزادی که امام آن...شود
 ."گفتند، مالقات کرد و اين اظهار نظر در ادامه ی همان جريان است

aspx.2sabzenabe-author/com.blogfa.2sabzenabe://http 
  :آيت اهللا خمينی نوشته بود -٨
نهضت به اصطالح آزادی طرفدار جدی وابستگی کشور ايران به آمريکا است، "

اگر خدای متعال عنايت نفرموده ...و در اين باره از هيچ کوششی فروگذار نکرده
های مظلوم بويژه ملت عزيز  بود و مدتی در حکومت موقت باقی مانده بودند ملت

زدند و اسالم  ما اکنون در زير چنگال آمريکا و مستشاران او دست و پا می 
کرد، و به  ها سر بلند نمی  خورد که قرن عزيز چنان سيلی از اين ستمکاران می 

حسب امور بسيار ديگر، نهضت به اصطالح آزادی صالحيت برای هيچ امری 
گذاری يا قضايی را ندارند ؛ و ضرر آنها، به اعتبار آن  از امور دولتی يا قانون

که متظاهر به اسالم هستند و با اين حربه جوانان عزيز ما را منحرف خواهند 
های  مورد در تفسير قرآن کريم و احاديث شريفه و تاويل کرد و نيز با دخالت بی 

 های ديگر،  جاهالنه موجب فساد عظيم ممکن است بشوند، از ضرر گروهک

طلحه و . تمسک کند و بگويد قبال اين گونه بوده و حاال هم حتما همين طور است
زبير سوابقی درخشان دارد که نظير آن را کمتر . زبير ، افراد کوچکی نبودند

کسی از اصحاب اميرالمومنين داشت و بعد از به خالفت رسيدن جناب ابی بکر 
در همان روزهای اول پای منبر ابی بکر چند نفر از صحابه برخاستند و اظهار 

مخالفت کردند و گفتند حق با علی ابن ابی طالب است و نام اين اشخاص در 
اينها در تمام کتب تواريخ ذکر شده و يکی از آن اشخاصی که . تاريخ ثبت است

فاصله بين آن روز و . مخالفت کرد و از حق امير المومنين دفاع کرد، زبير است
سال  ٢۵روزی که زبير بر روی اميرالمومنين شمشير کشيد ، 

برای . اميرالمومنين در مقابل اينها جنگيد و از مدينه لشکر کشی کرد ...است
يعنی آن سوابق محو و تمام . جنگ با طلحه و زبير به طرف کوفه و بصره رفت

با امام از پاريس در هواپيما ] صادق قطب زاده[بعضی .مالک امام اين بود .شد
بعضی ها. بودند و آمدند ايران و در زمان امام به خاطر خيانت اعدام شدند

از دورانی که امام در نجف بود و بعد به پاريس رفت ، با امام ] ابراهيم يزدی[
ارتباط داشتند و حتی در اول انقالب هم مورد توجه امام قرار گرفتند اما بعدا 

ميزان  .رفتار و موضع گيريهای اينها موجب شد که امام اين ها را طرد کند
  .[١٢"[وضعی است که امروز بنده دارم

يعنی رويارويی نظام : نزاع کنونی ايران، نزاع بر سر شکاف اصلی است
سلطانی سرکوبگر خودکامه با نظام دموکراتيک ملتزم به آزادی و حقوق بشر، نه 

، يعنی نزاع ميان دو قرائت متعارض از "امام دو"با " امام يک"نزاع بر سر 
کل انديشه ی سياسی آيت اهللا " واليت مطلقه ی فقيه"نظريه ی . آيت اهللا خمينی
اين "هر فردی که اندکی انصاف علمی داشته باشد، با اين مدعا که . خمينی است

، "نظريه با نظام دموکراتيک ملتزم به حقوق بشر و آزادی تعارض بنيادين دارد
 .ترديد نخواهد کرد

موسوی و کروبی و خاتمی و ديگر رهبران ميانی جنبش ؛ نمی توانند بخشی از 
. اقشار جامعه را که مريد رهبر و پيرو اسالم فقاهتی بنيادگرايانه اند، جذب کنند

جنبش سبز فقط می تواند اقشار چند ميليونی مخالف و ميليونها شهروند بی طرف 
البته روشن است که پايگاه اجتماعی سلطان و . را جذب و سازماندهی کند

سلطانيسم کمتر از ده درصد است و آنچه آنان را سراپا نگاه داشته، دالرهای نفتی 
روشن است . و دستگاه گسترده ی سرکوب است، نه مشروعيت نظام يا رهبری

انقالب فرهنگی، اعدام (که آزاديخواهان سرکوبهای گسترده ی دهه ی اول انقالب
  .را فراموش نکرده اند...) ها، زندان ها و شکنجه های سيستماتيک و

اگر مجموع نکات ياد شده را در نظر بگيريم،می توان اين راهکار را پيشنهاد 
؛ به ...کرد که آيت اهللا صانعی، آيت اهللا بيات، ميرحسين موسوی،مهدی کروبی، و

بزرگترين متفکر "،يا بيان اين سخن که "راه امام"جای تکرار مداوم پيروی از 
؛ در اين خصوص سکوت پيشه کنند و ] ١٣"[اصالح طلب امام خمينی است

سخنی نگويند که نه تنها هيچ کس را جذب نمی کند، بلکه بخش هايی مهمی از 
  .فاعالن جنبش دموکراسی خواهی را دفع می کند

شايد تحليل و پيشنهاد من تمامًا نادرست باشد، در آن صورت بايد آن را پس 
اين نکته ی مهم را فراموش نکينم،ما نبايد انسان ها را در پای تحليل ها . گرفت

قربانی سازيم،به عکس، بايد نظريه های نادرست را قربانی کرد تا انسان های با 
هدف کاهش درد و رنج انسان های واقعی . پوست و گوشت و خون زندگی کنند
 .است،نه دفاع از نظريه های انتزاعی

 اکبر گنجی
 :پاورقی ها

 :klm/15/03/1389/com.kaleme.www://http-رجوع شود به لينک- ١
21737 

 :klm/16/03/1389/com.kaleme.www://http-رجوع شود به لينک- ٢
21792 

 :klm/16/03/1389/com.kaleme.www://http-رجوع شود به لينک- ٣
21767 

 :klm/11/03/1389/com.kaleme.www://http-رجوع شود به لينک- ۴
21213 

هاشمی رفسنجانی نه تنها از تاييد آيت اهللا خمينی سخن گفته است، بلکه مدعی  -۵
 :می گويد. است در آن جلسه ميرحسين موسوی هم حضور داشته است

بعد از شما :"در زمانی که بحث عزل آيت اهللا منتظری جدی بود، به امام گفتيم"
آقای :"که ايشان گفتند" خأل پيش می ايد. چه اتفاقی می افتد؟ ما که رهبری نداريم

موسوی اردبيلی، سيد علی [نفر ۵اين تعبير را در جمع ما ". خامنه ای هست
آيت ...گفته بودند] خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، مير حسين موسوی، احمد خمينی

از "...گفتن اين مطالب اين جلسه را بر ما حرام کنيد:"اهللا خامنه ای به امام گفتند
بعضی از اعضای خانواده ی امام نقل کردند که وقتی آيت اهللا خامنه ای در دوره 

 ی رياست جمهوری به کره ی شمالی رفته بود و امام فيلم سفر را از تلويزيون 

http://www.hashemirafsanjani.ir/?type=dynamic&lang=1&id=2027�
http://www.hashemirafsanjani.ir/?type=dynamic&lang=1&id=2027�
http://www.hashemirafsanjani.ir/?type=dynamic&lang=1&id=2027�
http://www.hashemirafsanjani.ir/?type=dynamic&lang=1&id=2027�
http://rajanews.com/detail.asp?id=51802�
http://sabzenabe2.blogfa.com/author-sabzenabe2.aspx�
http://www.kaleme.com/1389/03/15/klm-21737�
http://www.kaleme.com/1389/03/15/klm-21737�
http://www.kaleme.com/1389/03/15/klm-21737�
http://www.kaleme.com/1389/03/15/klm-21737�
http://www.kaleme.com/1389/03/16/klm-21792�
http://www.kaleme.com/1389/03/16/klm-21792�
http://www.kaleme.com/1389/03/16/klm-21792�
http://www.kaleme.com/1389/03/16/klm-21792�
http://www.kaleme.com/1389/03/16/klm-21767�
http://www.kaleme.com/1389/03/16/klm-21767�
http://www.kaleme.com/1389/03/16/klm-21767�
http://www.kaleme.com/1389/03/16/klm-21767�
http://www.kaleme.com/1389/03/11/klm-21213�
http://www.kaleme.com/1389/03/11/klm-21213�
http://www.kaleme.com/1389/03/11/klm-21213�
http://www.kaleme.com/1389/03/11/klm-21213�


30 

 1389خرداد ماه    20

 كاروان صلح، اشغالگران سرزمينهاي فلسطيني،
 روشنفكران ايراني  

 رضا فانی يزدی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  اخبار روز
 
ما هم همچون اسرائيلی های طرفدار صلح حمله به کاروان صلح را محکوم • 

می کنيم و معتقديم که تداوم محاصره غزه و عمليات وحشيانه اخير مغاير با 
اهداف صلح طلبانه است و نتيجه آن تنها به نفع نيروهای افراطی در ميان 

بوده و در تحليل نهايی ابن نوع ) نظير احمدی نژادها(فلسطينی ها و در منطقه 
خشونت های غير انسانی اسرائيل طرفداران بنيادگرايان و حرکت های 

 ...استشهادی و تروريستی را در منطقه تقويت ميکند 
هفته گذشته، در آخرين روز ماه مه در آبهای بين المللی، کماندوهای اسرائيلی در 

 682يک عمليات نظامی بر عليه کاروان صلح متشکل از شش کشتی که حامل 
يکی از شهروندان نفر از جمله  9کشور جهان بود، با کشتن  35فعال صلح از 

و زخمی نمودن تعداد ديگری مانع از ورود اين کشتی ها به آب های  آمريکايی
 .غزه شدند

اين کاروان با انگيزه کمک رسانی به مردم غزه و برای شکستن محاصره غزه 
که ظرف چندسال گذشته فجايع انسانی بسياری را ببار آورده است، عازم اين 

 .منطقه بود
نفر  9نتانياهو، نخست وزير اسرائيل، عمليات کماندوهای اسرائيلی را که به قتل 

از فعالين صلح که همگی از شهروندان کشور ترکيه هستند منجر گرديد را دفاع 
 .از خود تلقی کرده است

اين در حاليست که نخست وزير ترکيه اين حمله را يک کشتار خونين خوانده و 
وزير خارجه ترکيه نيز اين اقدام را قتل . خواهان مجازات مسببين آن شده است
 .عمد توسط اسرائيل اعالم کرده است

بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل متحد، در حمايت از خواست کشورهای عضو 
اتحاديه عرب در مورد لغو محاصره اقتصادی سرزمين های فلسطينی در نوار 

غزه گفته است که اسرائيل بايد به محاصره اقتصادی اين بخش از سرزمين های 
 ."فورا خاتمه دهد"فلسطينی 

اين در حاليست که نتانياهو و ديگر مقامات اسرائيلی ظرف چندروز گذشته بارها 
صراحتا اعالم کرده اند که تا زمانی که حماس کنترل اين منطقه را در اختيار 

دارد به سياست های خود در محاصره نوار غزه ادامه داده و مانع رسيدن 
 .هرگونه کمک به مردم اين منطقه خواهند شد

 
 غزه و اسرائيل

 
روزه ای که در  22طبق آمار سازمان ملل متحد فقط در نتيجه عمليات نظامی 

ادامه داشت، در منطقه  2009ژانويه سال  17آغاز و تا  2008دسامبر سال  27
مدرسه،  200ملک صنعتی،  800هزار واحد مسکونی،  50اشغالی غزه حداقل 

 22مسجد و دو کليسا نابود شده اند و حداقل تلفات انسانی در ظرف همين  39
اين در حاليست که در همان . کشته برای مردم ساکن غزه بوده است 1400روزه 

 .سرباز اسرائيلی کشته شدند 10دوره زمانی، سه شهروند غيرنظامی و 
اسرائيل در تمام سالهای گذشته عمليات نظامی خود برعليه مردم فلسطينی در 

قابل توجه است . از خود توجيه کرده است" دفاع"مناطق اشغالی را تحت عنوان 
که اينبار نيز کوماندوهای اسرائيلی در دفاع از خود پس از فرود هليکوپتر های 

گلوله از پای در  30نفر را به ضرب  9خود در کشتی حامل فعاالن صلح، 
اکثر آنها از پشت سر مورد هدف قرار گرفته و يکی از آنها مورد . آوردند

 .گلوله در سر و يک گلوله در قفسه سينه قرار گرفته است 4اصابت 
جنايت اخير نظاميان اسرائيلی برعليه کاروان صلح که در حقيقت ابتکار فعالين 

 کشور جهان برای شکستن  35صلح و گروههای مدنی و حقوق بشری از 

نهضت ...حتی منافقين اين فرزندان عزيز مهندس بازرگان، بيشتر و باالتر است
به اصطالح آزادی و افراد آن چون موجب گمراهی بسياری از کسانی که بی 

گردند، بايد با آنها برخورد قاطعانه شود، و  اطالع از مقاصد شوم آنان هستند می  
 -۴٨٢، ص  ٢٠روح اهللا خمينی، صحيفه ی نور، جلد "(نبايد رسميت داشته باشند

۴٨١). 
در خصوص برکناری آيت اهللا  ۶/١/١٣۶٨آيت اهللا خمينی در نامه ی  -٩

 :منتظری از جانشينی خود نوشته است
از آنجا که روشن شده است که شما اين کشور و انقالب اسالمی عزيز مردم "

ها و از کانال آنها به منافقين می  مسلمان ايران را پس از من به دست ليبرال
به قدری ...ايد سپاريد، صالحيت و مشروعيت رهبری آينده نظام را از دست داده 

ای برای جواب به آنها  گفتيد ديکته شده منافقين بود که من فايده مطالبی که می 
مثال در همين دفاعيه شما از منافقين تعداد بسيار معدودی که در جنگ . ديدم نمی 

مسلحانه عليه اسالم و انقالب محکوم به اعدام شده بودند را منافقين از دهان و قلم 
ای به استکبار  بينيد که چه خدمت ارزنده شما به آالف و الوف رساندند و می 

شويد در هيچ کار  لوح هستيد و سريعًا تحريک می  از آنجا که ساده...ايد کرده
ها و  نامه...سياسی دخالت نکنيد، شايد خدا از سر تقصيرات شما بگذرد

رسيد؛  های گروهی به مردم می  های منافقين که به وسيله شما از رسانه سخنرانی
ضربات سنگينی بر اسالم و انقالب زد و موجب خيانتی بزرگ به سربازان گمنام 

های پاک شهدای اسالم و انقالب گرديد؛ برای اينکه در قعر  امام زمان و خون
و اهللا . جهنم نسوزيد خود اعتراف به اشتباه و گناه کنيد، شايد خدا کمک تان کند 
لوح  قسم، من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم، ولی در آن وقت شما را ساده

کرده که مفيد برای  دانستم که مدير و مدبر نبوديد ولی شخصی بوديد تحصيل می 
های علميه بوديد و اگر اين گونه کارهاتان را ادامه دهيد مسلما تکليف  حوزه

و اهللا قسم، من با . کنم دانيد که از تکليف خود سرپيچی نمی  ديگری دارم و می 
و اهللا . دانستم وزيری بازرگان مخالف بودم ولی او را هم آدم خوبی می  نخست

صدر ندادم و در تمام موارد نظر دوستان  قسم، من رای به رياست جمهوری بنی 
 .(٣٣١ -٣٣٢، صص  ٢١روح اهللا خمينی، صحيفه ی نور، جلد "(را پذيرفتم

به گفته ی جالل الدين فارسی، آيت اهللا خمينی به ستاد انقالب فرهنگی  -١٠
  :دستور می دهد کليه ی اعضای گروه های چپ را از دانشگاه ها اخراج کنند

با حضور رئيس جمهور، نخست وزير، وزير ] نخستين جلسه[وقتی جلسه "
فرهنگ و آموزش عالی و اعضای ستاد تشکيل شد، امام بر همان معيار سابق 

تأکيد کرده با نهايت صالبت فرمودند که اعضا و هواداران تمام گروهک ها را نه 
حزب توده را هم نام . به دانشگاه بپذيريم و نه بگذاريم ادامه ی تحصيل بدهند

  ."بردند
مطابق روايت جالل الدين فارسی ،تنها فردی که در آن جلسه سعی می کند 
 :دستور آقای خمينی را تا حدودی تعديل کند ، احمد خمينی است که می گويد

دانشجويان توده ای که چند ماه ديگر مانده تا دکتر بشوند، اجازه بدهيد اين چند  "
همان :" امام با قاطعيت هميشگی فرمودند". ماه را تمام کرده بروند دنبال کارشان
ايشان رو به بنده ، که در کنار وزير ". مقدار که خوانده اند ، نبايد می خواندند

به ". امام خيلی محکم اند:" فرهنگ و آموزش عالی نشسته بودم ، کرده ، گفتند
جالل الدين فارسی ،  )"ای کاش شما هم اين طور بوديد:" شوخی به ايشان گفتم

  .(۵۴زوايای تاريک، دفتر ادبيات انقالب اسالمی، ص 
وی . روايت عبدالکريم سروش هم از اين جلسه تقريبًا مشابه روايت فارسی است

 :گفته است
ای، از مبتدی تا  ب فرهنگی خواستند که همه دانشجويان توده امام ازستاد انقال"

احتجاج ما با امام سود نداشت و ايشان بر رای . منتهی را از دانشگاه اخراج کند
  .(١٣٨۶تير ماه ١٩روزنامه اعتماد ملی، سه شنبه "( خود ماند

 :klm/14/03/1389/com.kaleme.www://http-رجوع شود به لينک- ١١
21570 

 :رجوع شود به لينک.  ١۴/٣/١٣٨٩خطبه های نماز جمعه ی  -١٢
1156806=NewsId?/FullStory/View/ir.irna.www://http 

رجوع شود به سايت خاتمی  -١٣
 html.811/news/fa/ir.khatami.www://http 
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" اشغالگر"بنابراين بکارگيری اصطالح . شده در درگيری های اخير می شود
نه ساخته و پرداخته حکومت جمهوری اسالمی ايران بوده و نه هيچ ربطی به 

 .اين حکومت دارد
چنانچه در قطعنامه های شورای امنيت تصريح گرديده، ساحل غربی نوار 
غزه و بلندی های جوالن به عنوان مناطق اشغالی و سرزمين های فلسطين 

اشغال شده تعريف شده و در قطعنامه های متعدد از دولت اسرائيل خواسته شده 
است که از ادامه اشغال اين منطقه دست برداشته و اداره آن را به مقامات 

 .منتخب مردم فلسطين واگذار نمايد
 

 اظهار نظر بدون تحقيق
 

دبيرکل سازمان ملل متحد و رئيس شورای امنيت اين سازمان اقدام اسرائيل را 
محکوم نموده، چنانکه گفته شد بسياری از مقامات اروپايی و امريکايی از 

جمله جيمی کارتر، رئيس جمهور سابق اياالت متحده آمريکا، و نخست وزير 
و وزير امور خارجه ترکيه و بسياری از سازمانهای معتبر بين المللی حقوق 
بشری از جمله عفو بين الملل و روزنامه نگاران بدون مرز، همگی اين اقدام 

 . اسرائيل را محکوم نموده اند
ادعای اينکه چرا تعدادی روشنفکر ايرانی بدون تحقيق دست به محکوميت زده 

. اند، جز بهانه ای برای مخالفت با هرگونه موضع گيری در اين مورد نيست
مگر گروه های روشنفکر ايرانی پس از فجايع ضدبشری در جمهوری اسالمی 

 ايران ظرف سی ساله 
گذشته گروه های تحقيق و بازرسی ارسال کرده و پس از کسب نتايج تحقيق 
اقدام به محکوم ساختن رژيم اسالمی کرده اند که اکنون بايد گروه تحقيق به 

 .منطقه فرستاده و پس از کسب نتايج تحقيق اعالم نظر نمايند
در " کميته تحقيق"جالب اينجاست که اسرائيل حتی حاضر به پذيرش ايجاد 

 .باره اين حرکت خود نشده است
 

 اقدام انسان دوستانه يا اقدام سياسی عليه دولت اسرائيل
 

نتانياهو در واکنش به اعتراضات جهانی برعليه اقدام وحشيانه سربازان 
اسرائيل در حمله به حاملين کاروان صلح در مصاحبه ای گفته بود که آنها 

همانجا او اين اقدام مدنی بين المللی . کشتی مهر نبودند، بلکه کشتی نفرت بودند
را متهم کرده بود که انگيزه اين حرکت سياسی بوده و محموله کشتی ها سالح 

ظاهرا دوستان ايرانی ما نيز در تکرار . هايی برای نيروهای حماس می باشد
اتهامات نتانياهو گوی سبقت را از ايشان ربوده و با سياسی قلمداد کردن اين 

حرکت انساندوستانه و صلح آميز جامعه مدنی بين المللی در شکستن محاصره 
مردم بی گناه غزه، تالش می کنند که حاميان اين حرکت مدنی را در شمار 

اين ادعای مسخره ايست . دشمنان آشتی ناپذير اسرائيل و يهوديان قلمداد کنند
که هدفش جز شانتاژ سياسی و اتهام زنی نبوده و از تمام ابزار الزم برای 

جلوگيری از هرگونه نقدی بر سياست های صلح ستيز دولت اسرائيل بهره می 
 . گيرد

تاسف آور تر از همه اين است که برخی مغرضانه و فرصت طلبانه اطالعيه 
جمعی از روشنفکران دمکرات ايرانی را، بنيادگرايانه خوانده و مدعی شده اند 

در ته دل اين نوشته برای اسرائيل فرجامی به سان حاکمان تهران غنج می "که 
اين ادعا اگر از جانب فردی از کره ای ديگر و يا مجنونی گم شده در " زند

 .دنيای سياست ايران شده بود، بر او ايرادی نبود
اشکالش اين است که مدعی چنين نظری خود را پهلوان چند دهه فعاليت 

. سياسی در کشور دانسته و خود را از جمع عاقالن غيرغرض ورز می داند
ايشان بهتر از هرکسی می داند که امضاکنندگان بيانيه فوق نه چون حاکمان 

تهران خواهان نابودی اسرائيل هستند، نه ذات خبيث برای اسرائيل قائلند، و نه 
چون ايشان ساده لوحانه باور دارند که اسرائيل می تواند که يک الگوی بسيار 
نيک از امکان همزيستی و همکاری مذاهب و اقوام و گروه های فرهنگی در 

اين الگوی ايشان البته وجود خارجی ندارد و ساخته و پرداخته . منطقه ما باشد
 . دغدغه های ديگری است

اسرائيل واقعا موجود، نه زاده ی ترس و نفرت است، و نه پديده ايست در عالم 
کمترين . بلکه همان کشوری است که در عين واقع موجود است. خيال و توهم

وقعی به قطعنامه های سازمان ملل متحد، شورای امنيت، خواست جامعه 
 40جهانی و طرفداران صلح در کشور خود و دنيای خارج نگذاشته و بيش از 

سال سرزمين های فلسطينی را تحت اشغال در آورده و غزه را به بزرگترين 
روز هزاران خانه مسکونی را بر  22زندان جهان مبدل نموده و درکمتر از 

 .سر ميليونها نفر مردم ساکن اين منطقه ويران کرده است

محاصره نوار غزه بود، نشان می دهد که دولت اسرائيل کمترين عالقه ای به 
روند صلح در خاورميانه نداشته و کمترين وقعی به خواست مردم صلح طلب 
جهان و سازمان های حقوق بشری و صلح طلب در توقف محاصره اقتصادی 
غزه که يکی از اولين اقدامات الزم در فراهم کردن روند مذاکرات صلح است 
برنداشته و به بهانه تسلط سياسی حماس بر اين منطقه، به تعريف سازمان عفو 

 .بين الملل منطقه نوار غزه را به بزرگترين زندان جهان تبديل کرده است
 

 واکنش شديد جهانی 
 

حادثه هفته گذشته و کشتار فعالين مدنی صلح طلب توسط کماندوهای اسرائيلی 
سفرای . موجی از خشم و محکوميت را برای دولت اسرائيل به دنبال داشت

اسرائيل در بسياری از کشورها به وزارت خانه های خارجه احضار شده و 
رئيس شورای امنيت سازمان ملل دربيانيه ای . پيامهای محکوميت دريافت کردند

که به تصويب همه اعضا رسيد ضمن محکوم کردن حوادث منجر به کشته و 
زخمی شدن چندين نفر در جريان پياده شدن کماندوهای اسرائيلی در کشتی های 

عازم غزه، خواستار انجام تحقيقات در مورد چگونگی بروز اين ماجرا شده 
دبيرکل سازمان ملل متحد بيان داشت که از شنيدن اين خبر شوکه شده . است
بسياری از مقامات اروپايی نيز با محکوم کردن اين اقدام خواهان رسيدگی . است

 .و تحقيق شده و خواستار پايان بخشيدن به محاصره اقتصادی شدند
 

 واکنش روشنفکران ايرانی
 

چند روز پس از اين حادثه، بيانيه ای توسط هفتاد واندی نفر از روشنفکران و 
 .*فعالين و تحليلگران سياسی ايران منتشرگرديد

خرداد توسط ارتش اسرائيل به کشتی های  10دراين بيانيه حمله بامداد دوشنبه 
حامل کمک های انسانی محکوم شده و خشونت ورزی رژيم اشغالگر اسرائيل با 

دولت اسرائيل و جمهوری . سرکوبهای رژيم حاکم برايران مقايسه گرديده است
اسالمی ايران در بی اعتنايی به داوری جهانی در سرکوب مردم صلح طلب 

مورد تقبيح قرار گرفته و امضاکنندگان به عنوان جزء کوچکی از جنبش سبز 
 .مردم ايران، جنگ بارگی رژيم اسرائيل و قساوت آن را محکوم کرده اند

بيانيه مذکور اولين اعتراض جمعی در ميان روشنفکران و فعالين سياسی در 
اين بيانيه پس از انتشار مورد نقد و . جبهه مخالفين جمهوری اسالمی ايران بود

 **.اعتراض قرار گرفت
برخی امضاکنندگان بيانيه را در شمار دشمنان آشتی ناپذير اسرائيل و يهوديان 

قمداد کردند و با اين ادعا که امضاکنندگان در فرصت کوتاه و بدون تحقيق کافی 
. اين حادثه را بطور يکجانبه متوجه اسرائيل کرده اند، مورد سرزنش قرار دادند

 Free Gazaجنبش غزه آزاد (همين نظرگاه، اقدام انسان دوستانه فعالين صلح 
Movement  ( را يک اقدام سياسی برعليه دولت اسرائيل قلمداد نموده و هدف

آن را تحميل يک شکست سياسی و نظامی به اسرائيل معرفی کرده و با اين 
توجيه در صدد توجيه عمل اسرائيل برعليه شهروندان صلحدوست جهانی برآمده 

 . است
نيز دربيانيه گويا برخی از " اشغالگران سرزمين فلسطينی"بکارگرفتن اصطالح 

منتقدان بيانيه را آزرده خاطر ساخته و موجبات مخالفت آنها با اين بيانيه را 
 .برآورده است

تشابه به کار گرفته شده در بيانيه در مورد هردو حکومت اسرائيل و جمهوری 
مورد ديگری است که گويا باز " ستم پيشه"اسالمی ايران و بکارگرفتن واژه 

 .خاطر بعضی دوستان را آزرده و موجبات تاسف آنها را فراهم کرده است
 

 اسرائيل، رژيم اشغالگر
 

بکاربردن واژه اشغالگر در مورد حکومت اسرائيل نه ربطی به جمهوری 
 . اسالمی ايران دارد و نه ربطی به مخالفين آن

اين واژه بسيار پيشتر از تولد نظام اسالمی در ايران در اسناد بين المللی بکار 
در بسياری از اسناد سازمان ملل و قطعنامه های شورای امنيت . گرفته شده است

پس از جنگ شش روزه به اشغال اسرائيل در  1967از مناطق عربی که از سال 
آمده است به عنوان مناطق اشغالی نام برده شده است و دولت اسرائيل بخاطر 

، 242و قطعنامه های  1949اشغال غيرقانونی اين مناطق طبق کنوانسيون ژنو 
 ***.ناميده شده است" دولت اشغالگر"شورای امنيت  465، و 452، 446

، ده 1967نوامبر  22شورای امنيت به تاريخ  242بری اولين بار در قطعنامه 
سال پيش از شکل گيری نظام اسالمی در ايران، شورای امنيت در بند يک 

 قطعنامه به صراحت خواهان خروج نيروهای مسلح اسرائيل از مناطق اشغال 
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 رسالت روشنفكران ما افروختن يك شمع است 
 فرخ نگهدار

 
 
 
 
 
 

 : اخبار روز
بنياِد بنيادگرايانه اطالعيه جمعی از روشنفکران ايرانی در محکوميت حمله • 

متن . اسرائيل به کشتی های حامل کمک های انسان دوستانه به غزه عذابم داد
زيرا عميقا ذات گرايانه است و بازتاب دهنده . بيانيه را خواندم و متاسف شدم

نگاهی است که اسرائيل را دارای سرشت ويژه از نوع خبيث آن تصوير می 
 ...کند 

 
بنياِد بنيادگرايانه اطالعيه جمعی از روشنفکران ايرانی در محکوميت حمله 

متن . اسرائيل به کشتی های حامل کمک های انسان دوستانه به غزه عذابم داد
زيرا عميقا ذات گرايانه است و بازتاب دهنده . بيانيه را خواندم و متاسف شدم

نگاهی است که اسرائيل را دارای سرشت ويژه از نوع خبيث آن تصوير می 
وجود . چنين کشوری با چنين مشخصات فقط زاده ترس و نفرت است. کند

اصال . خارجی ندارد، نه در ايران، نه در اسرائيل و نه در هيچ جای دنيا
تصادفی نيست که نامی از صلح و حتی امکان صلح و همزيستی دو ملت 

حتی آرزوی آن هم طرح نشده . اسرائيل و فلسطين در اين بيانيه نيامده است
شتاب در موضع گيری سياسی فقط وقتی مفيد و نشانه مهارت و قدرت . است

است که از دقت الزم در هدف گيری و تاثير گذاری در جهت آرمان های صلح 
و گرنه گاه شتاب نکردن در موضع گيری سياسی هزار . جويانه بهره مند باشد

اسرائيل می توانست و هنوز هم می تواند يک الگوی بسيار . بار نيکو تر است
نيک از امکان همزيستی و همکاری مذاهب و اقوام و گروه های فرهنگی در 

ناسيوناليسم کور عرب و يهودی، اخيرا هم بلند پروازی حاکمان . منطقه ما باشد
. ترس در هر دو سو قادر متعال شده است. ما، کار را به اينجا کشانده است

اسرائيل خود را در چنگ غزه و غزه . عقالنيت و تدبير رخت بر بسته است
اما نگاه . اين يک واقعيت است. خود را درچنگال اسرائيل اسير می بيند

ستيزنده ی اين روشنفکران ايرانی در هيچ سو کمکی به ريختن ترس و رفتار 
در ته دل اين نوشته برای اسرائيل . نيکو تر اين وحشت زدگان نمی کند

اين احساس کامال قابل درک . فرجامی به سان حاکمان تهران غنج می زند
با وجود اين کسانی که اين دور در اسرائيل روی کار  -حتی اشاعه آن . است

يعنی هنوز صلح ناممکن نشده . اما ناگزير نيست. گريز ناپذير است -آمده اند 
آدم هايی مثل . رسالت روشنفکران سوق حوادث به اين سو نيست. است

ما چرا بکنيم؟ رسالت روشنفکران ما . حاکمان تهران اين کارها را می کنند
شعمی که ذره ای نور اميد به صلح و همزيستی را . افروختن يک شمع است

آنها که نوشتند . ذره ای اعتماد در دل دو طرف درست کند. در دل ها بدمد
آنها که امضاء کردند ايکاش نصيحت می کردند و اصالح . ايکاش نمی نوشتند

. مدنی ترين نيست. دفاع از حق مظلومان بدوی ترين وظيفه است. می کردند
دفاع از مظلوم وقتی بدوی نيست و مدنی هست که روح ترس و ستيز مهميز 
 .نزند و کور سويی، يا پنجره ای، به سوی اميد به صلح و همزيستی بگشايد

 
 

 

بايد . برخی مدعی اند که ما را چه کار به دخالت در مسائل فلسطين آمده است
از آنها پرسيد که مگر ما خواهان دخالت جامعه جهانی و حمايت آنها از جنبش 

مگر . سبز، جنبش اعتراضی و آزاديخواهانه و حقوق بشری مردم ايران نيستيم
ما از روشنفکران، محافل حقوق بشری و صلح دوست جهانی انتظار نداريم که 

 .در مبارزه با جمهوری اسالمی ايرانی در کنار ما ايستاده و حامی ما باشند
پس چگونه است که از نقش خود دررابطه با ديگر مردم جهان فراموش می 
کنيم؟ کسانی که قادرند جنايت های ضد بشری در ديگر نقاط عالم را به هر 

بهانه ای توجيه کرده و سکوت کنند، ديری نخواهد پاييد که به بهانه های 
ديگری از جنايت های رژيم اسالمی نيز به بهانه های ديگری چشم فروبسته و 

 .راه توجيه آنها را خواهند يافت
اسرائيل همين واقعيت تاريخی است که امروز امدادگران صلح دوست و 

انساندوست کاروان صلح را قتل عام کرده، ديروز در غزه خانه بر سر دهها 
هزار نفر خراب کرده و انبوهی از کشته ها به جای گذارده، پيش از آن در 

حمله به جنوب لبنان فلسطينی ها را آوارده کرده و پيش از آن در اردوگاه های 
صبرا وشتيال و تل زعتر و ديرياسين خاطره های وحشت و ترور تاريخی را 

اين همه اما نه به اين معناست که اسرائيل را . درياد جهانيان ثبت نموده است
 . نبايد به رسميت شناخت، و نبايد در راستای تامين صلح گام برداشت

ما هم همچون اسرائيلی های طرفدار صلح حمله به کاروان صلح را محکوم 
می کنيم و معتقديم که تداوم محاصره غزه و عمليات وحشيانه اخير مغاير با 

اهداف صلح طلبانه است و نتيجه آن تنها به نفع نيروهای افراطی در ميان 
بوده و در تحليل نهايی ابن ) نظير احمدی نژادها(فلسطينی ها و در منطقه 

نوع خشونت های غير انسانی اسرائيل طرفداران بنيادگرايان و حرکت های 
 . استشهادی و تروريستی را در منطقه تقويت ميکند

 
 !ای کاش

 
ای کاش اين دوستان که با دفاع ناشيانه از عملکرد خشونت آميز اسرائيل و يا 
نگاه مغرضانه و فرصت طلبانه به نقد بيانيه پرداخته اند، با نگاهی واقع بينانه 
و بيطرفانه به نقد بيانيه می نشستند و ما را در رسيدن به ديدگاهی دقيق تر و 

انسانی تر ياری می کردند، چون دوستی که بيانيه را به اعتراض امضا نکرد 
و در توضيح اعتراض خود که پس از انتشار اعالميه در تماس شخصی 

 . صورت گرفت، انگشت روی يک کمبود اصلی اين متن گذاشت
کمبود اصلی اين متن همانطور که اين دوست اشاره کرد، توجه به نقش 

کنشگران بين المللی در يک حرکت هماهنگ برای کمک انساندوستانه به مردم 
غزه بود، و همدردی با آنان در از دست دادن برخی از ياران شان که قربانی 

اين اولين بار در تاريخ جهان است که کنشگرانی . خشونت رژيم اسرائيل شدند
از همه کشورهای جهان فراتر از دولتها عمل کرده و بدون توجه به محدوديت 
های سياسی، خود وارد صحنه ی کمک رسانی شده و تالش کردند که به مردم 
محاصره شده ی غزه ياری رسانند، و برخی از آنان به قيمت جان خود در اين 

 . راه مايه گذاشتند
جنبش آزاديخواهانه مردم ايران تنها نيست . دنيا وارد دوران جديدی شده است
دنيا دهکده کوچکی شده است که مردم آن . همانطور که مردم غزه تنها نيستند

نه تنها از طريق رسانه های جمعی و اينترنت، که از طريق کمک های انسانی 
دولت ها ديگر حکمرانان مقتدری نيستند که براحتی . به هم پيوند يافته اند

خواسته های مردم را زير پا می گذارند، بلکه با نيروی عظيم مردم روبرو 
هستند، و نه فقط مردم کشور خودشان، بلکه با مردم همه دنيا روبرو هستند که 

دست به دست هم داده اند و در دفاع از حقوق همديگر فرياد می زنند، 
ما نيز . اعتراض می کنند، و کشتی های کمک رسانی را روانه غزه می سازند

پس چه بهتر که . چه بخواهيم و چه نخواهيم بخشی از اين دهکده جهانی هستيم
نگاهی به اطراف خود انداخته، جنايت ها را ببينيم و افشا کنيم، و دست ياری 

وظيفه انسانی خود را فراموش . رسانی به سوی قربانيان جنايت دراز کنيم
نکنيم، و به خود بباليم که در دنيايی زندگی می کنيم که اگر دولت ها جنايت می 
کنند، مردمانی هستند که به دفاع از قربانيان جنايت برمی خيزند و در اين راه 

صدور يک بيانيه در اعتراض به جنايت و . از جان خود مايه می گذارند
 . همبستگی با اين مردمان انسان دوست کوچکترين گام ممکن است

 
 با احترام،

 رضا فانی يزدی
 2010ژوئن  7
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آن خارج   و پاسخ راهگشا به سوال دوم را در ارتقای مواضع گروه دوم، يعنی

آن، که در استفاده از   نشينانی که حمايت از سقوط نظام را نه در هيأت انقالبی
ظرفيتهای قانونی برای ايجاد شرايطی هموارتر و بستری مناسبتر جهت تحقق 

مطالبات دمکراتيک مردم جستجو گرند، از موضع حمايت صرف از جناح 
 .يابم  ميانه رو حکومتی به طرح خواست برگزاری رفراندوم می

نظام اسالمی برای ايجاد   با توجه به اشاراتی که در نفی ظرفيت قانون اساسی
تغييرات بنيادی از درون، با توجه به اهرم شورای نگهبان برای کنترل 

مصوبات نمايندگان عبورکرده از صافی نظارت استصوابی شورای نگهبان و 
حق اعمال نفوذ، تعيين خط مشی و حق وتو شخص رهبر در همه امور در 

قالب حکم حکومتی شد، ميتوان پذيرفت که مدنی ترين و مسالمت آميز ترين 
شيوه ای که ما را به مقصودمان از مبارزه راهبر است و نيز از چهارچوب 

قانون خارج نيست، طرح درخواست برگزاری رفراندومی است که بنيانگذار 
جنايتکار اين نظام انسان ستيز نيز طبق سخنرانی خود در آستانه انقالب به يغما 

پدران ما حق نداشتند برای ما : رفته پنجاه و هفت آن را مشروع شمرد و گفت
...! نظام برگزينند و ما ميتوانيم نظامی را که آنها برای خود برگزيدند نخواهيم

شده و طرح در   همين نظام هم پيشبينی  برگزاری رفراندوم در قانون اساسی
هر چند که پر واضح است که نه . ای فرا قانونی نيست خواست آن، مطالبه

اصالح طلبان حکومتی خواهان برگزاری چنين رفراندمی هستند، که اگر بودند 
کردند و نه با وجود حکم حکومتی رهبر  از صافی شورای نگهبان عبور نمی

به حکومت از طريق   جز تحميل اين خواسته ملی  نه راهی... و   مذهبی
نافرمانی مدنی و اعتصابات در قالب مبارزه ای غير خشونت آميز وجود دارد؛ 

نه حکومت خود خواسته تن به اين مطالبه خواهد داد و نه چشم اندازه ديگری 
  و حاکميت ملی  برای ايجاد تغييری بنيادی برای رسيدن به حقوق انسانی

 .متصور است
بنابر اين من راه چاره را، در ارتقای مطالبات گروه دوم به سطح نه به نظام و 

طلب برقراری رفراندوم آزاد و اتحاد حول آن با گروه اول ميدانم و معتقد هستم 
جهت هموار کردن راه هم ميهنان داخل کشورمان برای   اگر ميخواهيم گامی

و برقراری حاکميت ملی برداريم؛ بايد دست در   رسيدن به حقوق انسانيشان
دست هم از يک سو عرصه را برای نمايندگان و ماموران رژيم و تامين 

کنندگان منافع آن در بيرون از ايران تنگ کنيم و از سوی ديگر با افشا گری و 
حضور فعال خود در عرصه سياسی کشوری که ساکن آن هستيم، بر سياست 
آن کشور در راستای زير فشار گذشتن رژيم تاثير بگذاريم تا با تضعيف نظام 
در عرصه بين المللی، زمينه را برای فروپشی آن در داخل تسهيل کرده باشيم 

در کاهش هزينه مبارزات درون   و در کنار آن با فعاليتهای حقوق بشری سعی
 .کشور کنيم

را در کنار هم، هميشه و " ما خواهان رفراندوم هستيم"بيائيم شعار وحدتبخش 
اين شعار را که گويای طرح خواستی مشروع . همه جا، رسا و بلند فرياد زنيم

در قالب جنبشی مسالمت آميز است، آنقدر بگوئيم و آنقدر تکرار کنيم تا 
 .خواسته جنبش در افکار عمومی دنيا با رفراندوم گره خورد

رفراندومی که قطار جنبش را برای رسيدن به مقصد، گريزی از عبور از 
 .ايستگاهش نيست

 
 به اميد فردايی آزاد،
 مسعود سرابچيان

 
 

 اتحاد با همدوش يا اتحاد با هم مقصد؟ 
 مسعود سرابچيان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : اخبار روز
را در کنار هم، هميشه و " ما خواهان رفراندوم هستيم"بيائيم شعار وحدتبخش • 

اين شعار را که گويای طرح خواستی مشروع در . همه جا، رسا و بلند فرياد زنيم
قالب جنبشی مسالمت آميز است، آنقدر بگوئيم و آنقدر تکرار کنيم تا خواسته 

 ...جنبش در افکار عمومی دنيا با رفراندوم گره خورد 
 

های  ام از جناح بندی  در نگاهم به نيروهای اپوزيسيون خارج از کشور و بررسی
حاکم بر آن و اصطکاکی که نه اختالف در هدف، که تفاوت در استراتژی بر آنها 

کند، هزينه گزافی که انشقاق پويندگان راه يک مقصد بر سر يک دو  تحميل می
کشم و  کند، آهی آکنده از تأسف سر می استراتژيک بر آنها تحميل می  راهی

 اتحاد با همدوش يا اتحاد با هم مقصد؟: پرسم حيران از خود می
 :ما فعالين سياسی تبعيدی و خارج نشين، سه دسته ايم

آنانيمان که کليت نظام اسالمی و اصالحپذيری آن را قبول ندارند و در   يکی
که اين نظام را   ديگری آنانی. پرده کليت نظام را به زير سوال ميبرند  بيانشان بی

نميپسندند، اما به گمانشان چون ابزار براندازی در اختيارمان نيست بايد آهسته و 
پيوسته مطالبات آزاديخوانه مردم را به اين نظام تحميل کرد و ماهيت آن را از 
درون تغيير داد و بر اين مبنا موضع دفاع از جناح اصالحطلبان حکومتی را 

و دسته ديگر بازوی خارج از کشوری جناح اصالحطلب حکومت . اتخاذ ميکنند
 .که خواهان بقای نظام اسالمی تحت سيطره جناح ميانه رو آن هستند

اما در استراتژی مغايرند و با دسته   گروه دوم، با گروه اول در هدف مشترک
در تنيجه، گروه دوم در پيشبرد .درهدف مغايرند  ولی  سوم در استراتژی مشترک

مشترک را جستجوگرند صف   راهکرد خود، در تقابل با گروه اول که هدفی
کامال   ريزد که گروه سوم ولی با هدفی آرايی کرده است و آب در همان آسيابی می

 .متفاوت
 :دو سوالی که اينجا مطرح است اينست که

می  آيا گروه دوم در خدمت گروه سوم است يا اينکه از آن استفاده ابزاری : يک
 کند؟
چگونه ميتوان از تقابل گروه اول و دوم کاست و به سوی هدف مشترک : دو

 گام برداشت؟
گذشته از اينکه جناح ميانه روی وفادار به : در مقام پاسخ به سوال اول، بايد گفت

بنيادين در   تحقق تحولی  نظام و يا به اصطالح، اصالحطلبان حکومتی در پی
با   جهت تامين مطالبات دموکراتيک مردم و بر قراری مردمساالری واقعی

نيستند، با توجه به اختيارات رئيس   احترام به موازين حقوق شهروندی و انسانی
که به اقرار رئيس جمهور سابق آقای محمد خاتمی،   جمهور در قانون اساسی

ای بيش نيست، و با توجه جايگاه مجلس که کانديداهای عبورکرده از  تدارکاتچی
صافی شورای نگهبان آن، بعد از انتخاب شدن نيز، به دليل لزوم تاييد مصوبات 

مجلس از طرف شورای نگهبان باز قدرت تصويب قانونی را که مورد تاييد 
شورای نگهبان نظام نباشد، ندارند و عالوه بر اين حتی از امکان طرح 

نظام نباشد نيز محروم اند   موضوعی که مطلوب خاطر شخص رهبر مذهبی
ای در  همانگونه که لوايح دوگانه خاتمی به موجب حکم حکومتی آقای خامنه(

ای که آقای کروبی رياست مجلس را بر عهده داشت، از دستور جلسه حذف  دوره
، )نظام اسالمی حتی به رای هم گذارده نشد  شد و در تطابق کامل با قانون اساسی

و گواه دوران هشت ساله خاتمی، ميتوان به حق مدعی   به حکم متن قانون اساسی
بود که روی کار بودن جناح ميانه رو نظام نه تنها امکان تحميل تغييری بنيادين و 
ناخواسته را به هرم غير منتخب قدرت ندارد؛ بلکه موجب ثبات سياسی نظام در 

 .های نظام ميگردد عرصه بين المللی و و متعاقبًا استحکام بيشتر پايه
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مبارزه حزبی از مبارزه موضوعی و مطالباتی می داند، برای اثبات نظر خود 
توضيحاتی ارائه می دهد که نشاندهنده دريافت نادرستی از اين دو نوع مبارزه 
است، به گونه ايکه عمال در سنگر دفاع از افزودن خط مشی حزبی در درون 

، "بيانيه"او با جدا کردن يک بخش کوچک از کل . قرار می گيرد" بيانيه"بافت 
خانم سطوت . که به تغيير مفهوم آن انحاميده، شروع به استدالل کرده است

مطلعند آنچه را که به دفاع از آن برخاسته اند، در درون يک بيانيه ای قرار 
برای امضا " اين اعدام های جنايتکارانه را بس کنيد"داشت که ابتدا با عنوان 

ما اين اعدام ها را اقدام عليه : "در متن اوليه نوشته شده بود که. فرستاده شد
تماميت ارضی، عليه وحدت ملی و عليه حيثيت و شان تمام مردم ايران می 

اعدام سياسی يعنی ويرانگری زمينه "سپس در بند بعدی گفته شده است ....". دانيم
اعدام های اخير "و در ادامه آمده است " های همزيستی گروه های اجتماعی

در چنين بافتی از تحليل حاکميت ." ضربه ای سنگين به موجوديت کشور ماست
و درک و دريافت از عملکرد اقوام و مليت هاست که جمله مورد پشتيبانی او آمده 

ما به دستگاه قضائی جمهوری اسالمی ايران کوچک ترين اعتمادی : "است
دستگاه . نداريم و آن را ابزاری در دست نهادهای نظامی و امنيتی می شناسيم

پس از اينکه ." قضائی امنيت را از تک تک شهروندان ايران سلب کرده است
اعدام های اخير "و " تماميت ارضی"انتقادات زيادی به بيانيه طرح شد، جمله 

حذف شدند، اما چارچوب بيانيه با " ضربه ای سنگين به موجوديت کشور ماست
بنابراين بحث من هيچ ارتباطی با برخورد . همان روحيه و تحليل حفظ گرديد

من با طرح مشی سياسی احزاب و تحليل . مشخص با قوه قضائيه، نداشته و ندارد
در همين رابطه اعالم نمودم . از حاکميت، در يک بيانيه همگانی مخالفت کرده ام

خانم . که جای طرح و تبليغ هيچکدام از مشی های سياسی در اين بيانيه ها، نيست
تحليل يک " اعدامها عليه وحدت ملی است"سطوت بهتر است بگويد اين حکم که 

جريان سياسی است يا خواستی است مطالباتی؟ چه ارتباطی بين اين حکم که 
با " اعدام سياسی يعنی ويرانگری زمينه های همزيستی گروه های اجتماعی"

مبارزه موضوعی و يا بيانيه مطالباتی دارد؟ در اين رابطه بود که با گنجاندن 
: تحليل، آن هم يک تحليل نادرست در بافت بيانيه مخالفت کرده و چنين نوشتم

اين حکم برای چه گنجانده شده است؟ شکی نيست حکومت ضدملی جمهوری "
اگر بداند اين اقدامات به وحدت . اسالمی می خواهد عليه وحدت ملی اقدام کند

اما واقعيت غير از اين . ملی آسيب می زنند آن را پرشمارتر هم خواهند کرد
مگر اينکه کسی اين حکومت را بخشی از . اين جنايات ملت را متحدتر کرد. است

در اين حالت است که می توان نتيجه اين اعدام ها را عليه وحدت ملی . ملت بداند
يعنی در حالتی که . در حالت ديگری نيز می توان اين ادعا را پذيرفت. دانست

نگران تجزيه طلبی مليت های ديگر باشيم و حکومت را هم نماينده فارس ها 
چون فارس . در چنين حالتی اعدام ها عليه وحدت ملی خواهند بود. تصور کنيم

خانم سطوت معلوم نيست چرا چشم بر اين تحليل در !!" ها کردها را کشته اند
او . پوشيده و فقط بی اعتمادی به دستگاه قضائيه را برجسته کرده است" بيانيه"

به جای اينکه منطق کارهای جمعی را توضيح دهد، به کارکرد نهادهای بين 
المللی در دفاع از حقوق بشر متوسل شده و عملکرد طبيعی آنها را پشتوانه تحليل 

من به بحث مبارزه حزبی و مبارزه موضوعی، در ادامه . بيانيه قرار داده است
. خواهم پرداخت، اما در اينجا تمرکز سخنم روی درک از منطق کار جمعی است

همراه شدن افراد با : "اينگونه توضيح داده ام" بيانيه"منطقی که آن را در نقد 
افکار متفاوت تنها زمانی عملی است که اوال اشتراکات مبنای تنظيم بيانيه قرار 

بدين معنا که سياست و شعاری مغاير پرنسيپ های امضاکنندگان در آن . گيرد
گنجانده نشود ثانيا اشتراکات آنقدر مهم باشند که همراهی و همگامی صاحبان 

اين از نظر من منطق کار ." افکار متفاوت را مقرون به صرفه و الزامی کند
چه . چه اين مبارزه موضوعی باشد وچه حزبی. مشترک و مبارزه جمعی است

خانم مريم سطوت به جای اينکه بگويد که چرا در . صنفی باشد و چه سياسی
بيانيه مشترک وارد مشی سياسی مورد اختالف شده اند، از نهادهای بين المللی 

برای اينکه توهمی . که ارگان های حکومتی را محکوم می کنند، مدد گرفته است
ايجاد نشود اعالم می کنم که من با نقلی که در باال آمده و مورد اختالف ماست، 

به تنهائی، مشکلی ندارم و بر اين باورم که می توان برای چنين درخواستی 
فراتر از اين، حتی می توان عليه فردی از سيستم . حرکت مشترک سازمان داد

قضائی چون مرتضوی شکايت نمود و خواهان برکناری و محاکمه چنين جالدی 
که دهها و صدها مرتضوی را در آستين  -اما با زير سئوال بردن قوه قضائيه. شد
، از اينرو مخالفت داشته و دارم که به پيچ و مهره يک "بيانيه"در اين  -دارد

 . مشی سياسی، آن هم از نوع نامرغوبش، بدل شده است
نقل کرده اند، دو بخش " بيانيه"آنچه که خانم سطوت به عنوان تفاوت نگاه، از 

بخش نخست . دارد، که تفکيک آن برای درک و فهم از اختالفات، ضروری است
 خواست اعزام يک هيات بين المللی به ايران : "آن، چنين خواستی است

 ”قطع فوري اعدام هاي سياسي“بازهم در باره بيانيه 
 محمد اعظمی 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :  اخبار روز
سخن اين است که در اينگونه بيانيه های سياسی که همگامی حامالن انديشه • 

. های مختلف هدف اصلی آن است، لزومی به وارد شدن در تحليل سياسی نيست
تصميم گيرندگان جمع آوری امضا و تنظيم کنندگان بيانيه، در جان و تن آن 

روحيه يک مشی سياسی و نگاه به حاکميت از ديد يک گرايش را تزريق کرده 
 ...اند و احکام را با آگاهی از نتايج آن در متن گنجانده اند 

 
". قطع فوری اعدامهای سياسی" پنجم خرداد امسال مطلبی نوشتم در نقد بيانيه

ما امضا : "در آن نقد، با تائيد جانمايه اين بيانيه، که چنين بازتاب يافته بود
. کنندگان اين فراخوان بر اين باوريم که اعدام مجازاتی غير انسانی است

انتقاداتم را " صدور هر حکم اعدام صدور يک فرمان برای ارتکاب قتل است
با هدف گشودن باب گفتگو به منظور گذر از موانع و غلبه بر مشکالت موجود 

 . در سر راه اتحاد عمل های وسيع، منتشر نمودم
با ورود به تحليل حاکميت و عناصری از "اين بود که " بيانيه"اصل ايرادم به 

به تاکيد ." مشی سياسی، راه همگامی را، برای مخالفان اين تحليل، بسته است
وارد  مامی بايست تحليل " بيانيه"منظورم اين نيست که در : "نوشته بودم که

سخن اين است که در اينگونه بيانيه . نه چنين چيزی را درست نمی دانم. شود
های سياسی که همگامی حامالن انديشه های مختلف هدف اصلی آن است، 

: در اين رابطه نوشته بودم که." لزومی به وارد شدن در تحليل سياسی نيست
تصميم گيرندگان جمع آوری امضا و تنظيم کنندگان بيانيه، در جان و تن آن "

روحيه يک مشی سياسی و نگاه به حاکميت از ديد يک گرايش را تزريق کرده 
سپس برای اثبات ." اند و احکام را با آگاهی از نتايج آن در متن گنجانده اند

نظرم به احکامی از نوشته اشاره داشتم، که با چنين نگاهی در آن بازتاب داده 
افزون بر اين، در همين نوشته، انتقاداتی هم به شيوه و روش جمع . شده بود

تا اينکه دوست گرامی، خانم مريم سطوت از . آوری امضاء طرح کرده بودم
را بر دوش کشيد و " بيانيه"دست اندرکاران اصلی پيشی گرفت و بار دفاع از 

به  "رابطه مبارزه حزبی و مبارزه موضوعی"با انتشار مطلبی با عنوان 
با تشکر از او به خاطر ورودش به اين . برخورد با نظرات من برخاست

گفتکو، در اين نوشته تالش می کنم نظرم را پيرامون نگاه و ايده های او، بيان 
 . کنم

عنصر جالب اين اطالعيه و درست تفاوت آن با بسياری : "او می گويد
اطالعيه ها آن بود که تهيه کنندگان خود را تنها به اعتراض به احکام محدود 

نکرده، صالحيت دادگاه ها را زير سئوال برده و خواهان اعزام يک هيئت بين 
المللی به ايران جهت رسيدگی به دادگاه ها و وضعيت زندانيان در ايران نموده 

آقای محمد اعظمی درست موردی را که من نقطه قوت می دانستم مورد . بود
تفاوت : "او سپس دليل آن را اينگونه توضيح می دهد." انتقاد قرار داده است

نظر آقای اعظمی و تدوين کنندگان و امضا کنندگان اطالعيه نه تمايز در خظ 
متفاوت به مبارزات حزبی و مبارزات موضوعی   مشی سياسی، بلکه نگاه

را در " بيانيه"و ايشان در ادامه مقاله خود درک و انتظار من از ." است
ارزيابی می کند، در حاليکه خود معتقد است آن " مبارزه حزبی"چارچوب 
 . پرداخته است" مبارزه موضوعی"بيانيه، به 

ببينيم موضوع چيست و سخن من چه بوده است؟ برخالف ادعای خانم سطوت، 
درست نقطه مقابل آن چيزی است که بدان متهم " بيانيه"زاويه برخورد من به 

من مقصر قلمداد کردن قوه قضائيه در بافت اين بيانيه مشخص را، . شده ام
دقيقا همان تزريق يک مشی حزبی در رگ و ريشه بک بيانيه مطالباتی 
اکنون . ارزيابی کرده ام و درست از همين زاويه هم، آن را مردود دانسته ام

نيز، بر همان نظرم، و نه فقط به دليل مخالفتم با مشی تزريق شده در جان 
، که مهمتر از آن، بدين علت که چنين متونی را جای تبليغ اين يا آن "بيانيه"

 خانم مريم سطوت که مشکل را جدا نکردن . حزبی نمی دانم -مشی سياسی
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به نظر می رسد با وجود . مختلف مردم برای خواسته هايشان پشتيبانی کرده اند
تغييراتی که در نگاه خانم سطوت رخ داده است اما تعريف ايشان از وظايف و 

کارکرد احزاب، در همان چارچوب پيشين متوقف شده است و قبل از آنکه 
بيانگر نگاه نوين به حزبيت باشد، نوعی برائت از کار حزبی را بازتاب می 

امروز بسياری از جريانات سياسی مبارزه حزبی و مبارزه موضوعی و . دهد
همين احزاب بيشترين طرفداران . دهند مطالباتی را در برابر هم قرار نمی

مشکل نگاه خانم سطوت اين است که فکر می . مبارزه مطالبه محوری هستند
کند که مبارزه عليه اعدام صرفا يک مساله حقوقی است و وظيفه اين مبارزه 

. می کنند" مبارزه موضوعی"هم بدوش سازمان های حقوق بشری است که 
شايد با چنين نگاهی است که با شک و ترديد به مبارزه فعاالن و جريانات 

سياسی می نگرد چون تصور می کند که مبارزه اين جريانات منجر به افزايش 
طبيعی است با چنين !! فشار برای توقف اعدام ها در همين رژيم نخواهد شد

نگاهی به مبارزه سياسی، نمی توان برای دفاع از حقوق زندانيان و يا رفع 
اين را خانم سطوت نگفته . تبعيض از زنان، در صف احزاب سياسی باقی ماند

است، اما نتيجه نگاه او دير يا زود از چنين مسيری گذشته و به اينگونه 
 . مقصدی خواهد رسيد

باور کنيد که در اين حکومت با اين ساختار و اين قانون اساسی، ! خانم سطوت
شما را نمی دانم اما من بر اين باورم . ظرفيت استقرار دموکراسی وجود ندارد

که استقرار دموکراسی در ايران تنها بر ويرانه های جمهوری اسالمی يعنی 
اما من به رغم چنين . شخم کردن ساختار و قانون اساسی آن ممکن است

نگاهی، فکرم اين است که نه تنها مبارزه برای حقوق کارگران، زنان، اقوام و 
را بايد از همين امروز در دستور گذاشت و حکومت را … مليت ها، جوانان و

با قدرت مردم عقب نشاند، فراتر از اين، مبارزه برای مسائل مهمتری چون 
اختالف واقعی ما برای . انتخابات آزاد را نيز بايد از همين امروز شروع کرد

همه ما خوب می دانيم که . کار مشترک، درک متفاوت از الزامات آن است
عمری است که بی توجه به هدف و وظايف فرا روی، شرط و شروط برای 

کار مشترک گذاشته ايم و با ايستادن بر نظراتی که عموما ربطی به کار 
مشترک هم ندارند، حاصل کارمان اين شده است که برای اعتراض به اعدام، 

از ميان مخالفان مليونی آن، حداکثر چند صد نفر را به پای امضای يک 
از وسعت و "تفاوت اين است که شما مريم عزيز . اعالميه می کشانيم

آمديد، اما من از شمار " گوناگونی قشرهای متفاوت امضا کنندگان به وجد
آری وجد شما و اندوه من، ما . اندک و کوچکی دامنه آن، عميقا اندوهناک شدم

اين راز آن حکمی است . را به دو شکل تکان می دهد و به دو نتيجه می رساند
راز همان حکمی که از ديد شما نقطه . که نوشته تان را با آن آغاز کرده ايد

 . قوت بيانيه، و از نگاه من، پاشنه آشيل آن می شود
 

 ٢٠١٠برابر هفتم ژوئن  ١٣٨٩دوشنبه هفدهم خرداد 
 

بخش ديگر " جهت رسيدگی به دادگاهها و وضعيت زندانيان در ايران است
ما به دستگاه قضائی . "قضاوتی است که نسبت به ارگان های رژيم دارد

با بخش نخست، نه ...". جمهوری اسالمی ايران کوچک ترين اعتمادی نداريم
تنها مشکلی وجود ندارد، بلکه طرح آن در ارتباط با اعدامها، بسيار مفيد و 

در بخش دوم، اساسا خواستی ديده نمی شود، تحليلی است از . قابل دفاع است
من در همان مطلب خود، . قوه قضائيه ايران به عنوان مسبب اعدام های اخير

در کشور ما ايران، بر اساس قانون اساسی و : "در اين باره تاکيد کرده ام که
ساختار واقعی قدرت، قوای مقننه و مجريه و قضائيه چندان استقالل رای 

استقالل اين قوا فقط در آنجاهائی است که در مطابقت و در موافقت با . ندارند
آنها به محض خروج از خط قرمزهای نظام، . منافع کل نظام تصميم می گيرند

قوه قضائيه از قضا . کارت قرمز خواهند گرفت و تصميم آنها وتو خواهد شد
بيانيه با مسئول قلمداد کردن ." از وابسته ترين و گوش بفرمان ترين آنهاست

قوه قضائيه و سکوت در باره ساير ارگان های زيربط، خصوصا در کنار 
، وارد تبليغ يک مشی سياسی شده است که هيچ "بيانيه"ديگر عناصر تحليلی 

خانم سطوت لطف کند بگويد اينکه تنها قوه . ارتباطی با خواسته مطالباتی ندارد
قضائيه مسئول قلمداد شده است، چه ارتباطی با طرح مطالبات و مبارزه 

 موضوعی دارد؟ 
او در مطلب خود با اشاره به تفاوت در نگاه به مبارزه حزبی و مبارزه 
: موضوعی، درک خود را از اين دو نوع مبارزه اينگونه توضيح می دهد

برای .... سازمان های سياسی برای متشکل کردن يک نيروی اجتماعی و "
که مبارزات  در حالی. کوشند تغيير قدرت سياسی و يا بدست گرفتن قدرت می

شان  ها و فعالين اين راه مساله مورد توجه موضوعی يا مطالباتی و تشکل
تاثيرگذاری در رابطه با موضوع مشخصی است که برای فعاليت خود 

مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی، جلوگيری از اعدام يا . اند برگزيده
هدف . دشوارکردن سرکوب در همين شرايط امروزی و در همين نظام است

در ادامه، ." اين مبارزه تغيير قدرت سياسی و سپس آزادی زندانيان نيست
ايشان درک خود از وظايف سازمان های سياسی را بازهم روشن تر بيان می 

آنها ميتوانند معتقد باشند که در شرايط حاکميت رژيم اسالمی، اعدام و : "دارد
شکنجه و زندان وجود خواهد داشت و تنها با نفی اين رژيم می توان به اين 

 ." هدف دست يافت
بنابراين خانم سطوت بر اين باورند که اوال مبارزه حزبی و مبارزه حقوق 

بشری دو موضوع کامال متفاوت اند دوما نهادهای حقوق بشری برای خواسته 
های مشخص در همين رژيم مبارزه می کنند، در حاليکه احزاب سياسی 

و سوما کوشيده . مبارزه مشخص را به بعد از سرنگونی موکول می نمايند
است اثبات کند که من مبارزه حزبی را جايگزين مبارزه موضوعی کرده ام و 

اين جوهر نظرات خانم . از اين زاويه با زير سئوال بردن قوه قضائی مخالفم
شکی نيست که احزاب سياسی و نهادهای دموکراتيک برنامه و . سطوت است

احزاب هدف اصلی برنامه خود را قدرت سياسی، که . وظايف يکسانی ندارند
به نظر من در شرايط کنونی در ايران استقرار دموکراسی است، قرار می 

اين هدف نه تنها مانع دفاع از دستمزد عقب افتاده کارگران و دفاع از . دهند
افزايش حقوق مزدبگيران نيست، بلکه از همين امروز بايد برای کوچکترين 

در يک کالم يک استراتژی دموکراتيک برای . خواست مردم مبارزه کرد
استقرار دموکراسی در ايران نمی تواند از تاکتيک های مطالباتی و مبارزه 

اين اشتباه بزرگی است اگر ادعا کنيم که . برای دستيابی به اين مطالبات نگذرد
احزاب، آزادی زندانيان سياسی را به بعد از سرنگونی موکول می کنند و 

تفاوت اين دو . نهادهای حقوق بشری آن را در همين نظام پی می گيرند
نه در پس و پيش انداختن مبارزه برای . سازمان در هدف و وظايف آنهاست

يک حزب سياسی تمامی وظايف نهادهای حقوق بشری را . آزادی زندانيان
ازاينروست که احزاب مدرن تقويت اين نهادها را از وظايف خود می . داراست

  به جرات می. دانند، در عين حال استقالل آنها را نيز به رسميت می شناسند
توان ادعا کرد که عموم احزاب سياسی ايرانی سالهاست که به چنين درکی 

برای من روشن نيست روی سخن خانم مريم سطوت در نوشته شان . رسيده اند
کدام احزاب سياسی است؟ مگر همين سازمان اکثريت و سازمان اتحاد فدائيان، 
که ما هر دو در صف اين يا آن قرار داشته و يا داريم، مدافع مبارزه زنان در 

همين حکومت جمهوری اسالمی، نبوده اند و يا نيستند؟ مگر برای آزادی 
کجا اين جريانات مبارزه خود . زندانيان سياسی همين امروز مبارزه نمی کنند

برخورد . را برای اين يا آن خواسته مردم به بعد از سرنگونی موکول کرده اند
با همين کمپين يک مليون امضا، که به عنوان مثال بدان اشاره داريد، چگونه 
بوده است؟ حداقل اين دو جريان از حاميان و پشتيبانان جدی اين حرکت بوده 

نه فقط اين دو جريان، حتی جريانات ديگر در دو سوی اين دو، امروز . اند
 برای خواسته های جنبش های مردمی مبارزه می کنند و از مبارزه اقشار 
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طی سال . ثروتمندان بيش از هرکس و هرچيز از بهبود اقتصاد متنفع شدند
و دويست تن از ثروتمندترين افراد جهان به . بازار سهام به پرواز درآمد ٢٠٠٩

گفته ی ساندی تايمز، سی درصد به درآمدهای خود در همين سال افزودند و 
     .خرده فروشان اجناس لوکس، فروش های شگفت انگيزی را به ثبت رساندند

. ظاهرا رشد واقعا کافی به نظر می رسيد، اما بر پايه هايی پوسيده باال رفته بود
همواره گفته بوديم که بحران ماندگار و عميق )) ٣(سوسياليست آلترناتيو ( ما 

ما با شدت کامل توهمات خبرگزاری های  ٢٠٠٨و  ٢٠٠٧در سالهای . است
تجاری را مورد نقد قرارداديم که مدعی بودند بحران وام ها مشکلی گذرا بوده 

اين بحران منعکس . بحران جاری بحرانی گذرا نيست"ما اعالم کرديم که . است
کننده ی بحران های بلندمدت رام نشدنی در مسئله ی سودآوری در قريب به اتفاق 

     ."اقتصادهای پيشرفته ی سرمايه داری است
عليرغم بهبودی ضعيفی که در سه ماهه ی اول اين سال صورت گرفت، واضح 

در ماه مارس، خروجی . بود که تا اتمام بحران هنوز فاصله ی زيادی باقی است
درصد پائين تر از زمان شروع  ٨تا  ۶های صنعت و تجارت جهانی هنوز بين 

هشت ميليون شغل در آمريکا از بين رفته و نصف ده درصد بيکاران . بحران بود
 . درصد ديگر هم نيمه بيکارند ٧و . ماه است که بيکارند ۶کنونی بيش از 

هنوز ميلياردها دالر بدهی مشکوک الوصول در ترازنامه های بانک ها وجود 
يک . دارد که اعالم نمی شوند، و اين مانع تمايل آن ها به وام جديد می شوند

چهارم صاحب خانه های آمريکايی که دارای وام هستند از ارزش خالص دارايی 
بيشتر رشد اقتصادی در آمريکا با رويکرد به فعاليت مالی و . منفی در عذاب اند

به آستانه ی  ٢٠٠٨سفته بازی مشابهی صورت گرفته است که دنيا را در سال 
 . نابودی کشاند

زمانی که بين چين و آمريکا از نظر ارزش پول ها رابطه ای عادی جريان 
چين که بزرگترين بسته . داشت، تجارت جهانی هنوز دچارضربه و تنش نشده بود

نسبت به سهم خود در اقتصاد جهانی را ارائه کرده، در سال  –ی تشويقی دنيا 
درصد رشد داشته، اما نگرانی از بادشدن گسترده ی حباب  ١١به ميزان  ٢٠٠٩

های مالکيت و ترديد در مورد توانائی جذب جذب اين حجم از صادرات در 
 .اقتصاد جهان امری واقعی ست

، در حالی که ٢٠٠٩بسته های تشويقی ارائه شده برای تضمين بدهی ها در سال 
اقتصاد جهان در آستانه ی فروپاشی بود، با کاهش وحشتناک درآمد مالياتی همراه 

پيش بينی می شود بدهی دولت در . شد، و بدهی عمومی را به حد انفجار رساند
درصد آن در  ١٠٠به  ٢٠٠٧درصد درآمد ناخالص داخلی در  ۶٢آمريکا از 

بهره ها بر هم . درصد برسد ٢٠۴درصد به  ١۶٧؛ و در ژاپن از  ٢٠١١سال 
انباشته می شد و قرض دهنده گان می ترسيدند که کاهش تقاضا در اقتصادهای 

 . ضعيف، نرخ بهره را باال ببرد
به هرحال سرمايه داران و دولت های آن ها می دانستند که کاهش هزينه های 

دولت با هدف کاهش بدهی ها، تنها منجر به حذف ايمن ترين بنيادها برای بهبود 
، يعنی تزريق بودجه ی عمومی خواهد  ٢٠٠٩ – ١٠اوضاع اقتصادی در سال 

 .شد
     فاز جديدی از سالخی و به آتش کشيدن

در واقع، فاز جديدی از سالخی و به آتش کشيدن مفهوم واقعی بحران بدهی اروپا 
هم اکنون با يک سری مالقات های عصبی بين اعضای . در اوايل ماه مه است

اتحاديه ی اروپا و صندوق بين المللی پول، همراه با فشار اوباما، بسته های 
) پرتقال، ايرلند، ايتاليا، يونان، اسپانيا( نجاتی پديدآمده که دولت های جنوب اروپا 

و در . و هم چنين بانک های اروپا، را اگرچه به صورت موقت، نجات داد) ۴(
 .هر حال اين طبقه ی کارگر اروپا است که هزينه ی آن را می پردازد

که در سال آينده برای  -اکنون دولت های اروپايی برای کاستن از بار بدهی ها 
درصد درآمد ناخالص داخلی و در فرانسه، ايرلند، انگليس و پرتقال  ١٣٠يونان 

 .درحال سالخی هزينه های عمومی اند -در خواهد بود  ١٠٠تا  ٩٠چيزی بين 
بحران بدهی و حمله ی طبقه ی حاکم به بودجه ها عمومی نشان از فاز جديدی از 

و اين يورش های اوليه دولت به کارگران در سراسر اروپاست، تا . بحران دارد
منافع بانک های تضمين بدهی شده و موسسات بين المللی ای نمايندگی کننده آن 
ها يعنی دولت های اتحاديه ی اروپا، کميسيون اروپا، صندوق بين المللی پول و 

 .دولت آمريکا تامين شود
قلمروی اصلی بحران ديگر آن چيزی نيست که برای بيشتر کارگران مفهومی از 

را می داد، بلکه رويارويی طبقاتی بين حکومت و " بازار" وال استريت و 
از ايرلند در . سرمايه از يک سو، و طبقه ی کارگر اروپا از سوی ديگر است

غرب تا رومانی در شرق، دولت ها در سراسر اروپا اکنون مصمم شده اند که 
همه ی امتيازات اجتماعی ای را که کارگران بعد از جنگ جهانی دوم کسب 

سال حمله ی نوليبرال ها از دست نداده بودند، مانند  ٢۵کرده ، و آن را بعد از 
 حقوق بازنشستگی مناسب، سيستم مراقبت های بهداشتی با 

 اقتصاد جهان به لبه ي پرتگاه باز مي گردد 
 احمد سپيداری: مترجم -تام برامبل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  اخبار روز
 

  )١(نوشته ی تام برامبل 
اقتصاد اروپا، و حتی احتماال . ما در دورانی شديدا غيرعادی زندگی می کنيم

اقتصاد جهان، ممکن است در لبه ی پرتگاه ديگری، درست نظير اواخر سال 
و سريعترين سقوط آزاد در تجارت و صنعت بعد از رکود بزرگ،  ٢٠٠٨

رئيس بانک مرکزی اروپا، ژان کلود . اين فقط گفته ی من نيست. قرارداشته باشد
ماه مه  ١۵، که از بسياری از سران دولت ها قدرتمندتر است، در  )٢(تری چت 

سخت ترين موقعيت بعد از "به مجله ی آلمانی اشپيگل گفت که دنيا اکنون با 
ما . روبرو است -و حتی شايد بعداز جنگ جهانی اول -جنگ جهانی دوم 

 ."چيزهای واقعا وحشتناکی را تجربه کرده و می کنيم
ده روز اول ماه مه واقعا دنيا را تکان داد، درست مشابه ماجرايی که در اول به 

نظر مسئله ی کوچک مشکل بدهی قشر فقير آمريکايی به نظر می آمد و بعد 
مشکل بودجه ای يونان، کشوری که . شد ٢٠٠٨منجر به بحران مالی جهانی 

درصد توليد ناخالص اروپا را توليد می کند، می تواند اين خطر را  ٣کمتر از 
درپی داشته باشد که سيستم بانکی اروپا را از هم بپاشد، همزمان ضربه های 

سختی به بانک های آمريکايی وارد آورد، نقطه ی پايانی برای ارزش يورو باشد 
 . و باعث فروپاشی بازار سهام در سراسر دنيا شود

بانک های خارجی بيش . اروپا يکی از اصلی ترين ستون های سيستم جهان است
 ٢۵. از ميلياردها يورو در سهام ها و بانک های اروپا سرمايه گذاری کرده اند

درصد سودی که سرمايه های آمريکايی از آنسوی آب ها کسب می کنند از 
اروپا بزرگترين بازار صادراتی چين . طريق بانک های اروپايی عمل می کند

است و با در معرض خطر قرارگرفتن اروپا، تمام اقتصاد جهان با مشکل روبرو 
 . می شود

ميليارد يورويی صندوق بين المللی  ١١٠به نظر می رسد بسته ی ضمانتی 
ميليارد  ٧۵٠اتحاديه ی اروپا برای يونان در هفتم ماه مه و متعاقب آن بسته ی 
بانک های . يورويی تکميلی برای اتحاديه ی اروپا موقعيت را تثبيت کرده باشد

تمام پول هايی که بانک های اين دو کشور  -آلمانی و فرانسوی از خطر جسته اند
برای يک يا دو روز، بازارها خيزش . به يونان وام داده اند، بازگردانده می شود

تند و تيزی داشتند و ارزش يورو به سرعت افزايش يافت و سياستمداران و 
سهم بازارها . بانکداران نفسی به راحتی کشيدند و بعد بازی دوباره شروع شد

بارديگر در سراشيبی سقوط افتاد، يورو به پائين ترين قيمت خود در عرض اين 
چهارسال رسيد و اکنون هشيار ترين مفسران مالی هشدار می دهند که بسته ی 

 . صندوق بين المللی پول اتحاديه ی اروپا کارايی ندارد
 بهبود های اوليه برروی پايه های لرزانی ساخته شده اند

ترکيبی . تمام اين بحث ها از چند ماه پيش و يا حتی چند هفته ی پيش شروع شد
از اعانه ی عظيم دولت به بانک ها، هزينه ی تريليون دالری برای بسته های 
تشويقی، نرخ بهره ی نزديک به صفر و کار نشريات چاپی غربی برروی اين 

مضمون که اولين مرحله ی بحرانی را گردش سريع اسکناس های بانکی 
تا کنون  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨پديدآورده و به دنيای اقتصاد از اواخر پائيز و زمستان 

 . ضربه وارد کرده است
، تجارت جهانی و توليد صنعتی شروع به رشد ٢٠١٠تا  ٢٠٠٩از ماه ژوئن 
درآمد ناخالص آمريکا تا ماه مارس طی سه فصل با موفقيت رشد  -ماليمی کرد

بازار اشتغال آمريکا همراه با هياهوبرای سه ماه افزايش نشان داد، و در . کرد
شاخص خرده فروشی آمريکا و اعتماد . هزار شغل باالرفت ٢٩٠آوريل تاسطح 

آسيای جنوبی و شرقی پيشاپيش همه و حتی . به کسب و کار در حال افزايش بود
 . اروپا هم چشم انداز روشنی را می ديد
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اين مخاطره در . حقوق بازنشستگی و هزينه ی عمومی به چالش با آن ها پرداخته اند
اگر دولت برنده شود، اين يک عقب نشينی برای کارگران سراسر . اروپا بسيار باالست

دنيا خواهد بود، اما اگر کارگران اروپا حمله کننده گان را به عقب نشينی وادار سازند، 
در هر حال، حتی اگر کارگران . کارگران ساير نقاط جسارت جنگيدن را پيدا می کنند

اروپايی با خشم عليه اين بسته های سرکوب، برنخيزند، اين حقيقت تغيير نخواهد کرد 
که رياضت تحميلی به آنان، مشروعيت دولت ها در سراسر قاره را تضعيف خواهد 

 . کرد
سه حزب برای رای گيری در انتخابات شرکت کردند؛ ولی . نگاهی به انگليس بيندازيد

هيچکدام اختيار الزم را برای انجام کاستن از هزينه هايی کسب نکردند که بانک 
توری ها که شش ماه پيش رای باالئی داشتند و . مرکزی انگلستان درخواست کرده بود

اين انتظار بود که با انتخاب خود سروصدا براه بيندازند، شاهد ريزش حاميان خود در 
صدها هزار از رای دهنده . اثر خشم عمومی نسبت به کاهش های شريرانه بودجه شدند

. گان طبقه ی کارگر از ترس پيروزی توری ها دوباره به حزب کارگر روی آوردند
حزب کارگر به واسطه ی سابقه ی عملکردش در حاکميت، خود مورد خشم مردم واقع 

مردم هرچه بيشتر در ائتالف ليبدمز دقت کردند، بيشتر تشخيص دادند که آن . شده بود
 . ها همان حزب توری در لباسی ديگر اند

حتی پيش از . ليبدمز حکومت را با حمايت اندکی بدست گرفت-ائتالف محافظه کاران
شروع جدی کاهش ها، و در جريان کارزار انتخاباتی، رئيس بانک مرکزی انگليس 

گفت که هر حزبی انتخابات را ببرد مجبوراست دست به اقدامات نفرت انگيزی بزند که 
و او بدين طريق، نسبت . آن را تا يک نسل از دفتر نخست وزيری به دور نگه می دارد

 . به هزينه ی سياسی ای هشدارداده بود که دولت جديد خواهد پرداخت
. ماه مه با پيامدهای بحران روبرو شد ٩در آلمان نيز دولت محافظه کار در انتخابات 

برای مثال، واکنش کارگران نسبت به حمايت مرکل از تضمين وام يونان، در 
اکنون . درصد کاهش هواداران حزب حاکم منجر شد ١٠ثروتمندترين ايالت کشور، به 

محافظه کاران در برلين در مجلس فدرال قدرت را از دست داده اند، و وظيفه ی کاهش 
 . هزينه های دولت حتی سخت تر هم شده است

در فرانسه، محافظه کاران در انتخابات منطقه ای در ماه مارس شکست مفتضحانه ای 
در کشورهای جنوب اروپا . خورده اند و سارکوزی اکنون تحت فشار بيشتری قراردارد

که اغلب سوسيال دمکرات ها سرکار اند، پايگاه احزاب اصالح طلب به واسطه ی 
 . اقدامات منفورشان کاسته می شود

اين حتی . بحران همچنين تنش بين طبقات حاکم کشورهای رقيب را افزايش داده است
در مذاکرات برای يکی کردن بسته ی نجات صندوق بين اللملی پول اتحاديه ی اروپا 

آلمان در مقابل فشارهای فرانسه و آمريکا برای مشارکت تا آخرين . قابل مشاهده بود
فقط زمانی که سارکوزی تهديد کرد که فرانسه از اتحاديه ی اروپا . لحظه مقاومت کرد

بيرون می آيد و محور فرانسه و آلمان را از بين می برد، آلمان به مقاومت خود پايان 
اکنون نشريات بازرگانی آلمان دارند قدم به قدم ضرورت جداشدن از اتحاديه ی . داد

تشکيل شده از آلمان و چند همسايه ی ديگر بجز " پول قدرتمند"اروپا برای ايجادبلوک 
 . فرانسه را مطرح می کنند

رياضت و بحران بدهی ها همچنين به تنش درون طبقات حاکم برکشورها نيز  دامن 
آلمان از اتحاديه ی اروپا برای از بين بردن صنايع محلی در جنوب اروپا استفاده . زده

بسته ی تضمين وام ها . کرد و به مازاد تراز تجاری عظيمی طی دهه ی گذشته رسيد
در ماه مه بانک های آلمان را برای يک يا دوماه نجات خواهدداد، اما اقدامات رياضت 

اين برنامه . کشانه تحميل شده، به نوبه ی خود صادرات آلمان به منطقه را تهديد می کند
ی رياضت کشی، در عين حال، بهبود مختصری را هم که در هزينه ی مصرف حاصل 

 . شده بود، نابود می کند، و به خرده فروشان ضربه می زند
حتی اگر اقتصاد جهان فروپاشی اقتصادی در عرض سه ماه آينده را پشت سر بگذارد، 
محتمل ترين سناريويی که در اروپا به اجرا درمی آيد يک دهه رکود است که عواقب 

 . بين المللی سختی دارد
همزمان، آينده ی اقتصاد چين، که در بيرون کشيدن دنيا از باتالق بزرگ در اوايل    

و استراليا، که تا کنون از بدترين بحران . نقش مهمی داشت، بسيار ناامن است ٢٠٠٩
 . ها جان سالم بدربرده، نيز با عقب نشينی چين، ممکن است به درون بحران کشيده شود

به  ٢٠٠٨بحران در اقتصاد جهان، که خود را به روش غيرمنتظره ای در سپتامبر 
نمايش گذاشت، ممکن است در طی شش ماه گذشته درگزارشات روزنامه ها ناپديدشده 

اين بحرانی است رام نشدنی، طوالنی . باشد، اما اين به معنی از بين رفتن آن نيست
 . مدت و بسيار جدی

اکنون سرمايه داران تالش می کنند که تمامی هزينه ی بيرون آمدن از بحران را به 
دوش کارگران بيندازند و طی سال های آينده به اين کار ادامه خواهندداد، حتی اگر در 

کارگران نيز ممکن است به يک يا دو پيروزی . يک يا دو کشور عقب نشينی کنند
برسند، اما سرمايه داران و دولت های آنان هيچ انتخابی بجز بازگشت با حمله ای جديد 

 . اين فرايند برای دهه ی آينده و حتی بيشتر، شکل دهنده ی سياست جهانی است. ندارند
 
١ .Tom Bramble 

Jean-Claude Trichet .٢ 
Socialist Alternative .سايت ارائه دهنده ی اين مقاله ٣ 

۴ .PIIGS 
Conservative-LibDem .۵ 

 . بودجه ای قابل قبول، تحصيالت عمومی مجانی و قوانين تامين شغلی، عمال لغو کنند
شفاف کردن " نخست وزير آلمان خانم آنجال مرکل گفته است که تنها راه حل بحران بدهی 

" در مسئله ی قدرت رقابت و کسری بودجه است) بين اعضای اتحاديه ی اروپا(تفاوت ها 
و اين با جريان داشتن يک پول مشترک در حيطه ی اتحاديه ی اروپا، به معنی کاهش 

 . وحشيانه ی دستمزد در بدهکارترين کشورهاست
سقوط کرد، گام هايی  ٢٠٠٩ايرلند و لتونی از قبل، زمانی که اقتصاد آن ها در اوايل سال 

را برداشته اند و دولت آن ها برای خشنودساختن بانک ها و سهامداران آن، هزينه های 
اکنون دولت های ديگری در قلب بحران بدهی های جاری به آن ها . دولتی را کاسته است

هم اکنون يونان، اسپانيا، و پرتقال درحال کاستن پرداخت ها در بخش دولتی، . پيوسته اند
از بين بردن شغل های بخش دولتی، باال بردن سن بازنشستگی، کاهش برنامه ی مراقبت 

از سالمندان، کاهش دستمزدهای دوران بيکاری، کاهش بودجه برای هزينه های دارو، 
رومانی نيز پرداخت بخش . افزودن ماليات غيرمستقيم و فروش موسسات دولتی هستند

درصد، به واسطه ی يکی از شروط برای  ١۵درصد، و بازنشستگی را تا  ٢۵دولتی را تا 
دريافت وام از صندوق بين المللی اتحاديه ی اروپا، برای نجات اقتصاد رو به فروپاشی 

به بلغارستان و قبرس هم هشدار داده شده که بايد به شکل کلی از . خود، کاهش داده است
 . مخارج دولتی کم کنند

اما اين تنها در ناحيه ی فقير جنوب اروپا نيست که تبر قطع امتيازات سخت مشغول به 
در . کار است، کارگران در ثروتمندترين کشورهای اروپائی هم بی نصيب نخواهند ماند

از بانک انگليس دستوری مبنی بر کاهش ) ۵(ليبدمز  -انگليس، دولت جديد محافظه کار
ميليارد پوند از هزينه های دولت گرفته است و طی يک يا دو سال آينده ده ها  ۶فوری 

نيم ميليون شغل در بخش عمومی در خطر از دست . ميليارد پوند ديگر نيز بايد کاسته شود
 ١٣دولت مرکل متعهد شده که طی پنج سال آينده، کسری بودجه را هر ساله . رفتن است

. و اين بدان معنی ست که هيچ جای امنی وجود نخواهد داشت -ميليارددالر کاهش دهد
ميليارد يورو  ٢۵ايتاليا آماده می شود تا همراه با متوقف کردن استخدام در بخش دولتی، 

 . طی دوسال آينده از مخارج عمومی بکاهد
اين بسته ها همزمان با مکيدن قدرت مصرف در اقتصاد اروپا ، آن ها را به عقب پرتاب 

می کنند، و با کاهش درآمد مالياتی دولت، ميزان بدهی بازهم باالتر می رود، هزينه ی 
پرداخت بيکاری بيشتر می شود و با کاهش قيمت ها، رکود بلند مدتی در اروپا شکل می 

 . گيرد که بهبود اقتصادی در سراسر دنيا را به عقب می اندازد
و اين تهديدی جدی است که هر اميدی به بهبودی . پروژه ی ادغام اروپا در مخاطره است

حتی اين احتمال بعيد نيست که کشورهايی . آينده ی سرمايه داری اروپا را از بين می برد
از . به تنهايی يورو را کنار بگذارند و اميد داشته باشند که صادرات خود را افزايش دهند

آنجائی که ارزش بدهی های واريز نشده ی آن ها دوباره افزايش می يابد و اين بار حتی 
کوتاهی در پرداخت بدهی ها . سنگين تر هم می شود، اين عمل هزينه ی بسيار باالئی دارد

 . يک احتمال واقعی است، چيزی که موجب سقوط سيستم بانکی آمريکا و اروپا می شود
در صورت عدم پرداخت بدهی ها، بانک ها احتماال حاضر به وام دادن به اغلب دولت 

چنين وضعيتی باعث به وجود آمدن شرايطی مشابه با شرايط . های مقروض نمی شوند
سيستم مالی جهانی در رويارويی . اوايل ماه مه، آن هم با ابعاد بسيار گسترده تر خواهد شد

اين . ميليارد دالری آن، تقريبا به فروپاشی نزديک شد ٢٣۶با مسئله يونان، با بدهی دولتی 
تريليون  ۴/١تريليون دالری يا ايتاليا با بدهی  ١/١امر در مورد اسپانيا با بدهی دولتی 
 دالری چه پيامدهايی خواهد داشت؟

آمريکا، نيز اگر چه با خطر عدم پرداخت بدهی ها روبرو نيست، اما از بحران بودجه در 
در واقع همزمان با سقوط اتحاديه ی اروپا، پول به عنوان بهشت امن، به . عذاب است

با اين وجود، طبقه . اوراق قرضه ی آمريکا هجوم آورده و ارزش دالر را باال برده است
ی حاکم آمريکا اکنون فرصت مناسبی را برای حمله ی کامل برروی مراقبت های 

بهداشتی عمومی، تامين اجتماعی و بيمه های بهداشتی سالمندان می بيند که چيزی حدود 
يک تريليون دالر کسری بودجه ی بيشتر برای دولت آمريکا طی دهه ی آتی به وجود 

بودجه ی شرايط اضطراری دولت فدرال منتقل شده به دولت های ايالتی . خواهد آورد
). مورد کاليفرنيا به رسانه ها کشيده شد(دچار کمبود نقدينگی، و در حال هزينه شدن است 

همه ی دولت های ايالتی به دنبال راهی برای کاستن هزينه در خدمات بهداشتی و آموزشی 
از آن بدتر اين که بهبود نسبی اقتصاد . با پيش بينی کاهش صدها هزار شغل دولتی هستند

 . آمريکا براثر افزايش ارزش دالر در مقابل يورو مورد تهديد قرارگرفته است
 با کاستن هزينه ی دولت در . درست مشابه همين اتفاقات در رکود بزرگ افتاد

در اثر فشارهای وارد آمده با اين فرض که بدترين مراحل رکود بزرگ گذشته  ١٩٣٧
است، دولت روزولت اقتصاد آمريکا را به لبه ی وحشتناک تری از اوايل دهه ی سی 

 . اين فقط هزينه ی زياد دوران جنگ بود که آمريکا را از بيکاری انبوه نجات داد. کشيد
 پيامدهای سياسی 

حمله ی دولت به طبقه ی کارگر اکنون تم اصلی سياست اتحاديه ی اروپاست و در سال 
راهی وجود ندارد تا متوجه شويم آيا کارگران سراسر . های آتی نيز ادامه خواهد يافت

اروپا راه همکاران يونانی خود را دنبال خواهند کرد و اعتصاب عمومی برای مقابله با 
دولت های ايرلند و ليتوانی اين مرحله را فقط با . اين حمالت به راه خواهند انداخت يا خير

دولت آلمان در جهت سمت و سو دادن . مقاومت اندکی از سوی کارگران پشت سر گذاشتند
 . تالش کرده و تا حدی هم موفق شده است" يونانی های تنبل"خشم کارگران به سوی 

با اين حال، اروپا فقط برای اين که بدهی دولتی آن بسيار زياد است، مرکز توجه دنيا 
طبقه ی حاکم دنيا نيز می داند که هم به واسطه ی جناح چپ و هم به واسطه ی . نيست

در طول . سنت مبارزاتی جنبش کارگری اروپا، اروپايی ها سخت ترين چالش آن ها هستند
 سال گذشته کارگران اروپايی در حمله ی دولت به  ٢۵زمان و همچنين درطی 



38 

 1389خرداد ماه    20

 کدام فيلم، واقعی است؟
معتقدند که هر دوی اين   ( http://moje-sabz.livejournal.com/1420.html) برخی

اين است که آقای   در رابطه با ويدئو اول، سئوال اصلی: ويدئو ها، دچار تناقضاتی هستند
تاپ دسترسی داشته که بتواند  اميری، چگونه پس از دستگيری توسط سيا به اينترنت و لپ

 آن کليپ را ضبط کرده و به ايران ارسال کند؟
 :در رابطه با ويدئوی دوم، يک ساختگی عامدانه در سر تا سر ويدئو مشهود است

گاه به جايی غير از دوربين،   های گاه و بی ، با نگاه اينکه فرد، به صورت کتابی: الف
 .مشغول به خواندن يک متن از پيش نوشته شده است

  کند در کامل آزاديست، و برای تحصيل به خارج رفته است، ولی اينکه فرد ادعا می: ب
اش خبر بدهند که به فکر آنهاست و همسر و فرزندش را  کند که به خانواده درخواست می

 ..ترک نکرده است
گرچه بسياری از صاحب نظران بر اين عقيده اند که در صورت پذيرش بحث ربودن 

شهرام اميری، از اساس، امکان ضبط و انتشار فيلم اول وجود ندارد و به همين دليل به 
نظر می رسد اين فيلم جعلی باشد، اما درباره فيلم دوم هنوز حدس و گمان ها متفاوت 

تنها نقطه مشترک درباره اين فيلم اين است که همه معتقدند فيلم دوم در شرايط عادی . است
 .ضبط و پخش نشده است

اما در ميان گمانه زنی های مختلف درباره جعلی بودن فيلم اول يا دوم، برخی از آگاهان 
احتمال حضور شهرام اميری در ايران و بحث : "سياسی مساله سومی را مطرح کرده اند

 ".رابطه با دکتر مسعود علی محمدی، استاد ترور شده دانشگاه تهران
با توجه به موضع گيری محکم مقامات جمهوری اسالمی درباره فيلم "اين افراد معتقدند که 

اول و همچنين سکوت مقامات آمريکايی تاکنون، احتمال آنکه اميری اصوال ايران را 
ترک نکرده باشد يا آنکه در معامله ای پنهانی به ايران بازگردانده شده باشد، بسيار زياد 

بخصوص آنکه اگر ادعای جمهوری اسالمی را مبنی بر اينکه وی دانشمند هسته ای . است
دقت کنيم، می توان تکه " مسعود علی محمدی"بوده است بپذيريم و سپس به رابطه وی با 

 ".های پازل را کنار هم چيد
  

 شهرام اميری کيست؟
داستان ناپديد شدن شهرام اميری از زمانی آغاز شد که در اواخر پاييز گذشته، منوچهر 

متکی، وزير امور خارجه جمهوری اسالمی، آمريکا را متهم کرد که شهرام اميری را که 
، ربوده است و مقامات عربستان در اين "برده برای حج عمره در عربستان به سر می"

 .زمينه مسئول هستند
حسن قشقاوی، که در آن زمان سخنگوی وزارت امور خارجه بود نيز، خبر پناهندگی 

وی برای انجام سفر عمره مفرده به عربستان سفر کرده و در آن :"اميری را تکذيب کرد
شدت پيگير هستيم و مسئوليت عربستان در  کشور ناپديد شده است، ما و خانواده او هم به

 ".مورد سرنوشت وی کماکان پابرجاست
 .کرده است" ابراز تعجب"سخنان   اما عربستان همواره اين اتهامات را تکذيب و از اين 

داستان پناهنده شدن اميری و همکاری اطالعاتی وی برای فاش کردن نکات جديدی 
درباره برنامه هسته ای جمهوری اسالمی، نخستين بار چند ماه پيش توسط خبرگزاری 

 .فرانسه اعالم شد
خبرگزاری فرانسه گزارش داده بود که شهرام اميری از مطلعين ساخت دومين مرکز 

سازی اورانيوم ايران در نزديکی شهر قم می باشد و خبر وجوِد اين سايت جديد غنی  غنی
 .سازی اورانيوم در ايران، سه ماه بعد از مفقود شدن شهرام اميری منتشر و رسانه ای شد

يک : "روزنامه انگليسی ساندی تلگراف نيز در همان زمان به نقل از منابع آگاه اعالم کرد
دانشمند ايرانی که شش ماه قبل در عربستان سعودی ناپديد شده، بعضی از اسرار منتشر 

نشده برنامه اتمی جمهوری اسالمی را در اختيار بازرسان آژانس اتمی سازمان ملل قرار 
 ".داده است

روزنامه ساندی تايمز ـ ديگر روزنامه انگليسی ـ اما روايت پناهندگی اميری را اين گونه 
در ارتباط با (سازمان سيا سال گذشته پس از سفر اميری به فرانکفورت : "روايت می کند

با وی ارتباطی برقرار ) واسطه(، از طريق يک بازرگان آلمانی )کارهای تحقيقاتی اش
نمود و کمی بعد که اميری برای کمک به نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی 

اميری چندی بعد به زيارت مکه . به ويِن اتريش سفر کرده بود، تماس نهايی برقرار گرديد
 ".رفت و از آن زمان تاکنون ديده نشده است

اما مقامات جمهوری اسالمی اساسا حضور اميری در برنامه هسته ای را تکذيب کرده 
علی اکبر صالحی، رييس سازمان انرژی اتمی ايران، در گفتگو با خبرگزاری فارس . اند

دانم آقای  کنم حتی نمی بنده اعالم می" :در پاسخ به سئوالی در مورد شهرام اميری گفته بود
 ".اميری چه کسی است

نيز اعالم کرده بود که ناپديدشدن شهرام اميری بخشی از عمليات  ABC شبکه تلويزيونی
سيا در ايران از طريق يک واسطۀ خاص به   .بلندمدت سيا برای پناهنده شدن او بوده است

 .شهرام اميری نزديک شده و به او پيشنهاد اقامت در آمريکا را داده بود
اين شبکه تلويزيونی همچنين اضافه کرده است که از زمان پناهندگی اميری به آمريکا،  

ای از او اطالعات خواسته و اميری نيز کمک کرده است  سازمان سيا به صورت گسترده
 .اِی جمهوری اسالمی تقويت شود های اطالعاتی آمريکا درباره برنامه هسته تا ارزيابی

  
 

 دو فيلم متفاوت از يک شخصيت منتشر شد
 شهرام اميري؛ پناهنده يا دزديده شده؟

 آرش بهمنی
 
 
 
 
 

 
 روزآنالين

انتشار دو فيلم از شهرام اميری، دانشمند هسته ای ايران، بار ديگر نام وی را در صدر 
دو فيلمی که ديروز منتشرشدند در تضاد کامل با يکديگر قرار . اخبار رسانه ها قرار داد

اميری در يک فيلم عنوان می کند که ربوده شده و در فيلم دوم اين مساله را تکذيب  :دارند
در فيلم اول خواستار کمک نهادهای حقوق بشری می شود و در فيلم دوم می . می کند

 .خواهد وی را به حال خود رها کنند
روز دوشنبه صدا و سيمای جمهوری اسالمی فيلمی را پخش کرد که مدعی بود به 

به دست مقامات امنيتی جمهوری اسالمی رسيده است" روشی خاص" .  
در يك عمليات  88خرداد  13در تاريخ : "در اين فيلم، شهرام اميری ادعا می کند که

و استخبارات  (CIA) هاي ترور و ربايش سازمان اطالعات آمريكا مشترك بين تيم
سپس من را به يك خانه در يك جايي . عربستان سعودي در مدينه منوره دزديده شدم

هوشي زدند و وقتي به هوش  نامعلوم در عربستان بردند و در داخل آن به من آمپول بي
 ".آمدم در راه انتقال به سمت آشور آمريكا بودم

در : "اميری در اين فيلم اضافه می کند که برای مصاحبه تحت شکنجه قرار گرفته است
ها و فشارهاي روحي  ماه آه در آمريكا نگهداري شدم تحت شديدترين شكنجه 8طي 
هدف اصلي از اين قضيه فشار ... هاي بازجويي سازمان اطالعات آمريكا قرار گرفتم گروه

هايي است آه  سياسي به جمهوري اسالمي ايران و در واقع محكوم آردن و اثبات دروغ
 ".آند آمريكا مدام عليه جمهوري اسالمي ايران مطرح مي

شهرام اميری در اين فيلم از سازمان های حقوق بشری درخواست کمک می کند و خطاب 
خواهم اگر روزي اين سخنراني من را ديدند و   ام مي از خانواده: "به خانواده اش می گويد

 ".هاي آخر من را شنيدند، صبور باشند صحبت
  اين فيلم به عنوان سندي منحصر به: "خبرگزاری فارس در مورد اين فيلم نوشته است که

فرد نشان مي دهد آه مجموعه ادعاهاي آمريكا در مورد برنامه هسته اي جمهوري 
 ".ارزشي بيش نيست ايران، سندسازي بي اسالمي 

از سوی ديگر، رامين مهمان پرست سخنگوی وزارت امورخارجه نيز در نشست 
اين فيلم و اظهارات آقای اميری : "مطبوعاتی خود، چنين درباره اين فيلم اظهارنظر کرد

آرديم مبنی بر اينكه اين  در آن، تاييدآننده مباحثی است آه ما از گذشته آن را مطرح می
 " .های امنيتی آمريكا و عربستان ربوده شده است تبعه ايرانی با همكاری سرويس

ها برای رسيدن به اهداف خود به اقدامات غيرانسانی و  آمريكايی: "مهمانپرست می افزايد
جويند و ما نيز به صورت جدی آن را از مجاری  المللی توسل می خالف مقررات بين

 ".قانونی پيگيری خواهيم آرد
بحث شهرام اميری و مبادله آن با سه تبعه : "به گزارش ايلنا، وی ادامه داده است که

اميری تبعه ايرانی است آه ربوده شده و . آمريكايی محبوس در ايران، بحث ديگری است
او برخالف اصول انسانی مدت زيادی در حبس است و هيچگونه اجازه . جرمی ندارد

 ".دسترسی آنسولی به او و بررسی وضعيتش در اختيار ما نيست
ما اصوال : "وی در مورد امكان مبادله شهرام اميری با سه تبعه آمريكايی هم گفته است

دانيم و  ای در سيستم قضايی ايران هستند را درست نمی مبادله افرادی آه دارای پرونده
رويكردی برای انجام آن نداريم؛ سه تبعه آمريكايی به دليل ورود غيرقانونی به ايران 

اند و تحقيقات در رابطه با آنها ادامه دارد و با پايان بحث قضايی حكم صادر  بازداشت شده
 ."شود می

 .اما با گذشت حدود يک روز از پخش فيلم اول، فيلم ديگری از شهرام اميری منتشر شد
اين فيلم در سايت يوتيوب آپلود شده است و شهرام اميری در اين ويدئو ضمن ابراز 

خرسندی از فرصتی که برای سخن گفتن مستقيم با جامعه جهانی به دست آورده، 
هدف من از انتشار اين پيام، پايان بخشيدن به شايعات و اتهاماتی "خاطرنشان می کند که 
عليه او مطرح شده و تاکيد می کند هرگز عليه ميهن خود اقدامی " است که طی سال گذشته

وی . نکرده و البته از نظر سياسی نيز صاحبنظر نبوده و به سياست هم عالقه ندارد
اعتقادی به تحقيقات تسليحاتی ندارد و در اين زمينه هم "همچنين صراحتا می گويد که 

 ".فعاليتی نداشته است
معرفی کرده و خاطرنشان " پژوهشگر فيزيک بهداشت"اميری در يوتيوب، خود را 

به منظور ادامه تحصيل و کسب درجه دکترا در همين رشته به اياالت متحده آمده : "ساخته
است و به همسر و فرزندش اطمينان می دهد که آنان را ترک نکرده و آرزوی ديدار آنان 
را دارد و در انتظار است تا به محض خاتمه تحصيالت در آمريکا، به خانواده اش ملحق 

 ."شود
از همه درخواست می کنم از ارائه تصوير غلط از : "شهرام اميری در پايان تاکيد می کند

 ".من خودداری کنند

http://%28http/www.youtube.com/watch?v=7tMY-oraOfA&feature=player_embedded�
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 هنر

 حاال هی شعرش می کنی، نمی آيد
 ...دور می شود و در امتدادش 

 آه ه ه
 !اين همه خطهای موازی
 ريلهای قطار را می گويم

 !که در امتداد رود تا کجا که نمی روند
 

 !به صورتم نگاه نکن
 !تا غروب فاصله ای نيست

 
 !ما هميشه رمانتيک را کنار رود قاب می کرديم

 !و حنجره هايمان زير ترانه ای می لرزيد
 ...!چگونه اين همه هنوز

 
 گمانم خشِم خدايان با قبيلهء ماست

 چگونه لعنت به موازی، به خطی تنها شده ايم
 چگونه فردّيت به منّيت فروخته ايم

 می ريزند  بدرقه ها در حوالی سکوت
 پاهايمان کشان کشان دور می چرخند

  .و نگاهمان با سرودی تا دوباره اينگونه می رود
  

                    2006ژانويه  9هامبورگ، 

 )برای دلتنگی ها ( خشِم خدايان  
 شهال بهاردوست

  
 می ريزند  بدرقه ها در حوالی سکوت

 پاهايت کشان کشان اتاق را دور می چرخند
  نگاهم سوگوار با سرودی تا دوباره

 
 روی آبشار که ُسرمی رو ی

   چگونه جرّقه؟
 چگونه باريدن؟ 
 چگونه دنبال؟

 از تباِر آنگونه باال؟  چگونه
 چگونه، از کدام می دانی؟

 تا کجا می خوانی؟
 

 روی راهم کشيده سايه، غم
 چگونه اسير راه، چگونه البال، 

         ؟ از تباِر اينگونه شکسته
                      

 خوابيده کنار رود نسيِم خلوتی
 کمی پايين
 پايين تر

 آرزوها شنا می کنند
 کنارت بادبان هوا می کنم

 !اّما اينجا سر رسيده ای کنار خلوتم که خو گرفته ام
 !روی ديواِر ترس، پرده کشيده ام

 دنباِل الف تا ی، روی تّپه ها
 باال

 کمی باالتر
        !پاشنه می سايم
                  

 می دانم
 مگوها، قّصه های شّفاف

 گوشها، قلقلکهای گرِم نفس می خواهند
 اّما باورم پشت ديوار می لرزد
 و آينه هر صبح چگونه می شود

 
 روبرو ايستاده ايم

 با هزاران رويا، در انتظاری بی پايان
 بهارت روزی عبور کرد

 که زير کرسِی تنهايی، پا روی آتش خواب بودم
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 شهِر غمگيِن بارانِی من
 فر ی خونيِن امير جوادی به خاطره

 رضا مقصدی
 

 از تو دورم، من از تو چه دورم
 !شهرِ  غمگينِ  بارانیِ  من

 
 !گرچه، ای همنشينِ  هميشه
 واژگانِ  درختانِ  سيبت
 در کنارِ  انارِ  دلم نيست
 مثلِ  لبخنده ی يک شقايق
 .عاشقِ  لحظه های صبورم

 
 با دل از رمز ُو رازِ  تو گفتم
 با تو در کوچه باغت شکفتم

 يک صدا، يک صدای صميمی
 .از غزلواژه های تو گفته ست

 با ُبلندایِ  آواز هايش
 .جانِ  ما را به دريا سپرده ست

 
 !يی تو »*چمخاله «پيک ُو پيغامِ 

 ! آتشِ  هر نی ُو ناله يی تو
 .تو منی، من تو ام تلخ ُو غمگين

 
 روی گلدانِ  ايوانِ  جانت
 .يادگارِ  دلِ  ما نوشته ست

 دستِ  شوريده ی سبزِ  نقاش
 .آِه ما را چه آبی، کشيده ست

 
 .اين همان، آبیِ  عاشقان است

 .رنگِ  آهنگِ  زيبای جان است
 

 !شهرِ  رنج ُو برنجم! شهرِ  من 
 يک صدا، يک صدای صميمی

 درشبِ  شومِ  دنباله دارت
 .از ُبلندایِ  ِمهرش فروريخت
 تا که با جانِ  باران، نشيند

 .يش در آميخت »ندا «با صدای 
 

 اين صدا همصدای غزل بود
 .با من ُو آرزو های من زيست

 :کيست اينک نداند، نخواَند
 .اين صدا از برای غزل بود

 
 !شهرِ  غمگينِ  بارانیِ  من
 .اين تو ُو اين غزلخوانیِ من

 
 چمخاله، *

 .بندری خيال انگيز در کنار لنگرود

 ماندانا زنديان

 

 شب ها

 وقتی انگشت های کشيده ی خاک

 در گيسوان سياهش می وزد ،

 ته مانده ی نگاه کودکی ام

 ستاره های نام تو را

 تا پشت بام غربت ، پرت می کند

 

 

 تا قارقار سياه دلهره 

 . از شاخه های مهتاب بپرد

 شانه های صدای تو استوارند )

 و از فرازشان می شود

 جای خالی کالغ ها را

 ( . با ِمداد ، آبی کرد

* * * 

 روزها

 وقتی نگاه دلواپس خورشيد

 در هياهوی شهر 

 دو دو می زند ،

 خاطره های تبعيدی ام

 پژواک حضور تو را

 در شرق تنهايی شان

 دوره می کنند

 و آرام می گيرند

 دست های سکوت تو گرمند(

 و در پناهشان می شود

 ).به خانه رسيد


