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مشکل ای است که حتی اار برخی از مسافران متخصصی ماهری برای
برطرف کردن مشکل حرکت ای قطار باشند ،اجازه بررسی مشرکرل را
ندارند .از سوی دیگر راهروهای قطار پر از دوربی هایی است که وظیفره
ظاهری شان تامی امنیت برای مسافران را به عهده دارند .حرتری اارر
چنی دوربی هایی موجود نباشد ،تصور وجودشان در ذه مسرافرران
شکل ارفته است و برای همی کمتر کسی می تواند به چنی وضرعری
اعتراض کند ،مگر اینکه خود را برای پرت شدن به بیرون از قطار آمراده
کرده باشد.

تسکین انتخاباتی
فاطمه صالحی

در چنی وضعیتی حتی پنج دقیقه تنفس برای مسافرانی که ماهها رنج
سکوت و تحت نظر بودن و بیاهمیت بودن را ترربه کرده انرد بسریرار
ارانبها و مغتنم است.

انتخابات در ایران یک پدیده چند وجهی است .از یک سو مررد براور
زیادی به اهمیت رای خود ندارند و از سوی دیگر در زمران برراریاری
انتخابات ریاست جمهوری ،کل جامعه و حکومت به تکاپو میافتنرد ترا
نهایت منافع خود را در جرریران انرترخرابرات ترامریر کرنرنرد.
رییس جمهور قدرتمندتری شخصیت اجرایی کشور است و بر دستگاهها
و منابع فرهنگی و مالی مهمی ریاست میکند ،اما کانون قدرت در جای
دیگری است .اار به تاریخ قانونمند شدنِ ایران از دوران مشروطه نگاهی
اذرا داشته باشیم ،می بینیم که رای مرد هرای توان مقابله در بررابرر
کانونهای اصلی قدرت را نداشته است .شاید همی مسئله منرررر بره
رسوب باور بیاثر بودن انتخابات در ذه مرد شده باشد که انتخرابرات
نمی تواند در تغییر شرایط کشور موثر باشد .جناح های سیاسی در ایران
نیی همواره یا مربور به سکوت هستند یا اینکه باید خود را برا خرط
قرمیهای حکومت هماهنگ کنند .وعده های انتخاباتی هم از اعرتربرار
چندانی برخوردار نیستند و با اذشت زمان به فراموشی سپرده میشوند.
اما به راستی اار اینگونه است و رای مرد تفاوت چندانی در نرتریررره
انتخابات و تغییر شرایط ندارد ،چرا مرد در انتخابات شرکت میکننرد
چرا انتخابات در ایران تا ای حد از اهمیت برخوردار است

در فضای انتخابات روزنامهها راحتتر انتقاد میکنند ،جمعیت زندانیران
سیاسی به نسبت چند ماه قبل از برایاری انتخابات کاهش مری یرابرد،
نظارت بر پوشش و رفتار شهروندان کم می شود و عرصه عمومی بررای
مدت زمانی کوتاه در اختیار مرد قرار میایرد.
ای وضعیت البته ریسک زیادی برای حکومت دارد و هیینههای چنیر
ریسکی را حکومت های ایران بارها پرداختهاند؛ اما حاکمان نیی به خوبی
ت عرصره عرمرومری بره مررد ،
می دانند که بدون وااذاری کوتاه مد ِ
نمیتوانند بخشهای سراردان جامعه را برای مشارکت در انتخابات قانع
کنند .بنابرای انتخابات در ایران هر قدر بیاثر باشد ،فرصتی است کوتاه
که به مرد اجازه میدهد شهروند باشند و بتوانند خود را بیان کنند .در
ای میان بسیاری از شهروندان حتی اار در انتخابات هم شرکت نکنند،
از آزادیهای کم نظیر فضایِ انتخابات بهره میبرند و چنی فرصتری را
برای حضورِ آزادانه در عرصه عمومی نادیده نمیانگارند.
در ای میان حاکمیت می تواند با تغییر کارکرد دموکراتیک انتخابات که
هدف آن اردش آزاد قدرت است ،شهروندان را قانع کند که هردف از
برایاری انتخابات همی نفس کشیدن کوتراه مردت و لرذت برردن
شهروندان از اشت و اذار آزادانه در عرصه عمومی است و به واقرع در
ای شرایط انتخابات خود تبدیل به هدف می شود ،حتی اار در اصرل
تنها وسیلهای برای اردش قدرت باشد.

الز به ذکر است که بررسی های آماری نشان میدهد در سالهای پس
از انقالب اسالمی هیچ ااه مییان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری
از  ۰۵درصد واجدی شرایط کمتر نبوده است.
قحطی فرصتهای سیاسی برای طبقه متوسطِ در حال رشد

امید به تغییر شرایط برای جمعیت جوانان
همان اونه که هر فرد در برابر دیگری نیاز به اثبات خرود را احسرا
میکند و حتی بعضا به دنبال اثبات خود به خود نیی هست ،جمع نیی در
چنی وضعیتی قرار میایرد .آن هم زمانی که میتواند با استرفراده از
ابیارهای مدرنِ ارتباطی اطراف خود را نیی بهتر ببیند و با خودش نریری
بهتر آشنا شود .بسیاری از ایرانیان آن چه هستند را دوسرت نردارنرد،
علی الخصوص طبقه متوسط .ای احسا به ای دلیل در ایران فراایرر
شده که قطار حرکت ایرانیان به سوی پیشرفت و توسعه سریراسری و
اقتصادی بسیار کند و بیرمق حرکت می کند و ااها در بررخرورد برا
سرباالییهای دشوار به عقب باز میاردد.

تاریخِ ایران تاریخِ شکستها ،ناکامیها ،جنگها ،قحطیها ،انقالبهرا و

مسافران ای قطارِ فرسوده دوست دارند سریع تر به مقصد برسند ،امرا
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البته مبارزهها و امیدواریهاست .استبداد ،حافظه میانمردت
و بلندمدت جامعه را مخدوش میکند و ترربیات تاریخی را
محو کرده و جامعه را مداوما وادار به تکرار ترررربره هرایری
می کند که بارها تکرار شدهاند .به ای ترتیرب هرر نسرلری
آرزوهای خودش را دارد ،تاریخ خودش را دارد ،شکستهرای
خودش را به یاد می آورد و با ترربریرات خرودش زنرداری
میکند .نسلهای ایرانِ پس از انقالبِ مشروطه ،در انترخراب
شیوه عمل سیاسی همواره میان اصالحات و انقالب سراردان
بودهاند و از هیچ یک از ای دو نیی نتوانستره انرد نرتریررره
درخوری بدست آورند .اما شاید همی کوتراه مردت برودن
حافظه جمعی جامعه بوده است که امید به پیروزی را در در
اذهان نسلهای جوان زنده نگاه داشته است.
امیدواری به تغییر شرایط به خودی خود انگییه دیگری برای
حضور بخش هایی از مرد در جریان انتخابات است ،امیردی
که برای حکومت های ایران همواره دردسرآفری بوده اسرت،
چرا که امیدوارانِ جوان انتخابات را پایانی بر حق خود بررای
حضور و اثراذاری بر عرصه عمومی نمی دانند و برای حضرورِ
مداو و اثراذار در عرصه عمومی مبارزه میکنند؛ جایی کره
حکومت ها از آن می هراسند .انتخابات فرصتی بررای زنرده
شدن دوباره ای امید است.

ساندویچ ،پول نقد ،ساندیس
انتخابات برای بخش های از جامعه نیی بیشتر جنبه ترامریر
معاش دارد .انتخابات اتفاقی است که میتواند رخ ندهد .نه به
ای خاطر که بی اثر است ،بلکه به ای خاطر که دغدغه ایر
بخشهای جامعه نیست .بخشهایی که معموال و به شرکرل
مداو با مشکل شدید امرار معاش درایرند و انترخرابرات را
فرصتی برای کاست از فشارهای اقتصادی بر خود میدانند.
التهاب ای بخش های جامعه در زمان برایاری انرترخرابرات
بیشتر بهدلیل فرصت های اقتصادی کوتاه مدت و مغترنرمری
است که همیشه در دستر نیستند و حکومت نیی بر ایر
نیاز پیوسته و فراایر در جامعه ایران همواره ترکریره کررده
است.
در ای جا حکومت هم به نعل میزند و هم بره مریرخ .ایر
بخش های جامعه به راحتی برای شرکت در انتخابات مرراب
می شوند و در صورت بروز بحران به عنوان نیرویِ اجتمراعری
حررامرری حررکررومررت مررعرررفرری خررواهررنررد شررد.
حکومت نیی میکوشد اشتراکات ایدئولوژیک خود را برا ایر
بخش های جامعه استرش داده و بر آن تاکید کرنرد و برا
استفاده از ای حضور در عرصه انتخابات ،از شدت الرترهراب
خود که ناشی از هرا وااذاریِ موقت عرصه عمرومری بره
شهروندان است بکاهد.

حقوق بشر و تسلیحات هستهای
اسماعیل جلیلوند

تسلیحات هسته ای که در پی جنگ جهانی دو و جنگ سرد با سرعت قابل مالحظهای
رشد یافتند ،امروزه در تنظیم معادالت سیاسی و نظامی قدرتهای بیرگ و کروچرک
نقش قابل مالحظهای ایفا میکنند .مسئلهای که ایرانیان نیی در سالهای اخیر بسیار با
آن درایر بودهاند .اما در پیوند با مسئله حقوق بشر و با فرض عی جدی حکومت ایران
برای دستیابی به ای تسلیحات ،ارتباط ای مسئله با مسئله حقوق بشرر در ایرران و
خاورمیانه چیست و به طور کلی مسئله دستیابی احتمالی ایران به تسلیحات هستهای
را از ای منظر چگونه باید ارزیابی کرد

سالح خوب یا سالح بد
استفاده از نسل های قدیمی و از دور خارج شده تسلیحات هستهای در جنگ جرهرانری
دو  ،تنها در عرض چند ساعت به قتل عا بیش از دویست هیار غیر نظامی منرر شد و
با وجود تعدا ِد فراوان ای تسلیحات ،تنها اعضای دائم شورای امنیت سازمران مرلرل و
همی طور هند ،پاکستان و کره شمالی و اسرائیل به آن دسترسی دارند .توان برالرقروه
کشتار جمعی سالحهای هسته ای و خطر و ضررهای آن برای سالمت محیط زیست ،به
حدی هست که افکار عمومی مرد جهان را در مورد ای سالحها بدبی کند ،اما برخی
معتقدند که وجود ای تسلیحات میتواند موجب جلوایری از وقوع جنگهرای بریرگ
شده و امنیت را در جهان پایدارتر کند .بر اسا ای استدالل ممک اسرت عرده ای
دستیابی ایران به سالح هسته ای را مانند هند و پاکستان در جهت ایرراد ثربرات در
منطقه مثبت ارزیابی کنند و عده ای درست برعکس ای  ،با استناد به مواضع ایرران و
همی طور اظهارات مسئوالن ای کشور در مورد نابودی اسرائیل ،دستیابی ایرران بره
سالح هسته ای را خطری برای صلح وثبات منطقه و جهان بدانند .حال سئوال ای کره
سالح اتمی که احتمال دارد ایران در پی آن باشد در دسته تسلیحات خوب اسرت یرا
تسلیحات بد و ای مسئله تا چه حد در پیوند با حقوق بشر قابل طرح است

از پاکستان هستهای تا ایران هستهای
در ایرودار درایری های بی هند و پاکستان که تا امروز نیی ادامره دارد ،حرکرومرت
پاکستان با پیایری برنامه ای که در حدود سه دهه به طول انرامید موفق به سراخرت
سالح اتمی شد .در ابتدا نظر ایاالت متحده آمریکا در خصوص دستیابی پاکستران بره
سالح اتمی به شدت منفی بود و ای کشور می کوشید با تاکید بر پیمان منع استررش
سالح های هسته ای از دست یابی پاکستان به ای تسلیحات جلوایری کند ،اما اشغرال
افغانستان به دست شوروی سابق و حمایتِ دولت پاکستان از نیروهای طالبان کره در
افغانستان با شوروی در جنگ بودند ،موجب آن شد که نه تنها آمریکا در بررابرر ایر
تالشها سکوت کند که بودجه ای را به شکل ساالنه برای کمکهای نظامی به پاکستان
در نظر بگیرد.
دستیابی هند به سالح هستهای برای پاکستان که تکه ای جدا شرده از شربره قراره
محسوب میشد ،فاجعهای بود که میتوانست افکار عمومی ای کشور را بره پررداخرت
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موجود در جهان ،سهم ایران حداکثر چقدر میتواند باشد برا انردکری
تامل و در نظر ارفت فایده و هیینههای آغاز چنی جنگی ،حراکرمران
ایران تا چه اندازه به توانایی خود در پیروزی نهایی در ای نبرد اطمینان
خواهند داشت

هیینههای سیاسی و اقتصادی تولید سالح هستهای مراب کند .از سوی
دیگر تالش برای ایراد توازن قدرت در درایری میان هرنرد اترمری و
پاکستان موجب حمایت و همراهی چی با دولت پاکستان برای ساخت
سالح اتمی شد و سرانرا پاکستان با فراز و نشیبهای زیادی توانسرت
به ای فناوری دست یابد ،اما پاکستان هستهای چه تفاوتی با پاکستران
غیر هسته ای دارد شاید بهتری پاسخ برای ای سئوال را بتوان در یک
جمله ادا کرد :اینکه شاید پاکستان هرای افغانستان نشرود؛ اارر چره
آمریکا اعال کرده که طالبان هسته ای را در پاکستان تحمل نرخرواهرد
کرد ،ولی تهاجم خارجی به قدرتهای هستهای بدون اذشت از خطوط
قرمی امنیت جهانی ممک نیست ،چرا که هیینههای غیرقابل جبرانی در
بر دارد.

پارادوکس امنیت در خاورمیانه از آنرایی آغاز میشود که به شکل دقیق
نمی توان روش کرد که هر یک از بازیگران منطقه ای دقیرقرا در پری
دستیابی به چه اهدافی هستند .آیا اسرائیل خواهان استرش سرزمیر
خود به قصد تحقق وعده الهی است یا حاکمان آن صرفا خواهان داشت
کشوری مستقل بر مبنای تعاریف دولت-ملت مردرن در چرارچروب
مرزهای فعلی خود هستند آیا افکار عمومی مرد در جرهران اسرال
حیات اسرائیل در سرزمی های فعلی را خواهد پذیرفت ای کره چره
کسی راست میاوید و چه کسی دروغ در ای جا مطرح نیست ،مسرالره
ای است که خاورمیانه همواره عرصه جدال ایدئولوژیهای که و غیرر
مدرن بوده است .اینکه چه قومی باالخره همان قو براییده اسرت ،و
ادعای همه طرف های دعوا در ای زمینه مبنی بر براییده بودن و حرق
اعمال ای برتری الهی در نهایت مرالی برای امنیت پایدار در منرطرقره
باقی نخواهد اذاشت .در اینرا شاید بتوان افت که سرنوشت خاورمیانه
و اسرائیل می تواند به اینکه در آینده جهان اسال چه کسری ریریرس
خواهد بود اره بخورد .اار ایران بتواند از نبرد حفظ حکومت سوریره و
دستیابی احتمالی به سالح هستهای یا الاقل تکنولوژی ساخت آن پیروز
خارج شود ،احتماال می تواند خود را فرمانده خاورمیانه پیش رو بردانرد.
خاورمیانه ای که آینده اش بیشتر از درایری های نظامی ،دست خروش
درایری های ایدئولوژیک و عقیدتی خواهد بود .بر ای مبنا حتری اارر
ایران اتمی هرای اسرائیل را مورد تهاجم اتمی قرار ندهد ،میتواند خطر
بسیار بیرگتری برای امنیت اسرائیل در آینده محسوب اردد .خرطرری
به مراتب بیاتر از چییی که تا کنون بوده است.

شاید همی مسئله برای بسیاری از فعالی حقوق بشر قانع کننده باشد
که پاکستان خطر وقوع جنگ های خانمان سوزی مانند جنگ عرراق و
افغانستان را از خود دور کرده است .اما ایران تفاوتهایی با پراکسرتران
دارد و ساختار یک پارچه قدرت در ایران برر خرالف پراکسرتران کره
دولت های منتخبش بارها در نتیره کودتاهای نظامی سرنگون شدهانرد،
در کنار ایدئولوژی حاکم بر ایران که ادعای رهبری جهان اسال عرلریره
غرب را دارد ،موجب هرا و نگرانی فیاینده قدرتهایی شده است کره
ایران آنها را دشم خود میداند .نظریه جنگ تمدنهای هانتینگترون
که تقابل میان جهان اسال و غرب را در آینده اجتنابناپذیر می دانرد،
احتماال در اینرا مطرح خواهد بود .به همان اندازه که آمریکا در رهبری
خود بر جهان تردید ندارد ،ایران هم بر حق رهبری خود بر جهان اسال
تردید نخواهد داشت ،پادشاهانی که به نظر میرسد با وجود ایران اتمی
در آینده نمی توانند با هرم در اقرلریرم خراورمریرانره برگرنرررنرد.
از ای منظر شاید تاکید ایران بر ادامه برنامه هسته ای منرر بره وقروع
جنگ پیشگیرانه از جانب غرب اردد که قطعا ای مسئله فعالی حقوق
بشر را به شدت نگران خواهد کرد.

از ای منظر در میان تما طرفی درایر ،حقوق بشر قربانی بررقرراری
امنیت شده است و ادامه برنامه اتمی ایران میتواند بهانه سرکشی دولت
اسرائیل از اجرای قانون و رعایت حقوق انسانی فلسطیرنریران سراکر
سرزمی های اشغالی به بهانه حفظ امنیت اسرائیل نیی باشد.

خاورمیانه نامتوازن و معضلی به نام امنیت اسرائیل
آیا ایران اتمی واقعا تهدیدی برای اسرائیل است آیا ایران بره مرحر
دست یابی به سالح هسته ای بمب هایش را بر روی آسمان تل آویو رها
خواهد کرد

غرب ،ایران و اشتباههای بزرگ و کوچک

ایران با دست زدن به چنی عملی می تواند آغازار یک جنگ اتمی در
خاورمیانه یا حتی جهان باشد ،اما از حدود دویست هیار بمب هسته ای

در جهان سیاست بسیاری از اشتباههای بیرگ را تنها یک بار می تروان
مرتکب شد ،آیا حکومت ایران با تاکید بر برنامه اتمی خرود چرنریر
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اشتباهی را مرتکب شده است به نظر می رسد حاکمان ایران و رهبران کشورهای قدرتمند جهان بیشتر از افکار عمومی کشورهایشان میدانند که ایران
اتمی با ایران غیر اتمی متفاوت است .ایران خواهان به عهده ارفت نقشی در خاورمیانه است که پیش از ای انگلستان ،فرانسه ،روسیه ،و اکنون آمریرکرا
ایفای آن را به عهده ارفتهاند .نقشی که حتی شاید متحدان جهانی ایران نیی ای کشور را برای ایفای آن مناسب نمیدانند .اما به نظر میرسد حکومرت
ایران برای پیشبرد اهداف خود به منابعی اتکاء کرده که به مییان الز قابل اطمینان نیستند ،که شاید مهمتری آنها افکار عمومی کشورهای عرربری و
درآمدهای نفتی ای کشور باشد .در ای میان احتماال ایران خواهد کوشید با دام زدن به دواانه مسلمان و غیر مسلمان و از طریق برقراری ارتبراط برا
افکار عمومی کشورهای عربی در برابر دواانه شیعی سنی ،یکی از ای نقاط اتکا خود را برای پیشبرد اهدافش مستحکم کند.
مسئلهای که قربانیان درایری قومی در خاورمیانه را به شدت افیایش خواهد داد و به نق

بیشتر حقوق اقلیتهای مذهبی در ایران دام خواهد زد.

اما به نظر می رسد مییان موفقیت ایران در ای بازی بیشتر از آنکه به رفتار حکومتش وابسته باشد به اشتباههای بیرگ غرب وابسته اسرت .انرترخراب و
تشدید زمینههای ایینه جنگ میان تمدنها و درایریهای ایدئولوژیک در خاورمیانه نتیرهای جی فراهم کردن زمینه استرده بحران امنیت در جرهران
نخواهد داشت .ایینهای که غرب در جلوایری از تشدید آن به مییان الز موفق نبوده است و به نظر نمیرسد ایران اتمی به اندازه اندیشه بنیراداررایری
ایدئولوژیک برای آینده امنیت منطقه و جهان خطرناک باشد .به واقع شاید بیرگتری اشتباه همه طرفهای درایر در خاورمیانه براییدن مسیری است
که نتیره ای جی جنگ میان تمدنها نخواهد داشت و ضم چنی نبردی مردمی قربانی میشوند که نمیدانند چه زمانی فرزندانشان به سعادت وعرده
داده شده خواهند رسید.

چند روش آسان برای گذر از فیلترینگ
الف .مهرام

ای روزها همه ی ما درایر پیدا کردن راهی برای اذشت از سد فیلترینگ هستیم .همهی ما دنبال فیلترشکنی میاردیم که بتوانیم به شربرکره هرای
اجتماعی سری بینیم ،با دوستان خود مکالمه کنیم یا خبری بخوانیم اما متاسفانه هر روز از تعداد راههای امنی که داشتیم کم و کمتر میشود .در ایر
نوشته میخواهم چند سرویس رایگان و کارآ را به شما معرفی کنم.
اجازه دهید با سرویس موفق Torشروع کنیم که بر اسا آخری اخبار سرویس obfsproxyهنوز فعال است و به خوبی پاسخاوی نیاز شمرا اسرت.
برای دریافت آن کافیاست از پیوند ( )۱استفاده کنید .به شخصه سرویس  )۲( Vidaliaرا به بقیهی سرویسهای تور ترجیح مری دهرم .وقرتری ایر
سرویس با افیونههایی چون  )۳( AutoProxyبرای فایرفاکس یا ! )۴( Proxy Switchyبرای کرو ترکیب شود بسیار راحت و کارا خواهد بود و بره
عالوه حرم زیادی را برای استفاده نمیایرد.
نکتهای که باید همیشه به خاطر داشته باشید ای است که چون Torیک سرویس محبوب است ،دولتها همیشه سعی در اخالل در شبکهی آن دارند و
به همی خاطر Torبه طور مداو نر افیار خود را به روز میکند .برای استفادهی مداو از ای سرویس همیشه از آخری نسخههای ای نر افیار استفاده
کنید.
سرویس پولی برای سیستم های تحت مک و ویندوز و تلف همراه وجود دارد به نا ProXPNکه پس از ثبت نا با شناسهی کاربری و رمیی که تعیی
کرده بودید می توانید از خدمات آن استفاده کنید .ویژای ای VPNدر ای است که اار میلی به نصب برنامهی آن نداشته باشید میتوانید با استفاده از
تنظیمهای شبکه (چه برای تلف همراه و چه سیستمهای مبتنی بر مک ،ویندوز یا لینوکس) یک راه ارتباطی )(Connectionاز نوع VPNبسازید و از
آن استفاده کنید .برای ثبتنا از پیوند ( )۰استفاده کنید.
فراموش نکنیم که Your Freedomخدمات خود را پس از اتفاقهای سال  ۱۳۱۱تا سرعت  ۰۱۲کیلوبیت بر ثانیه برای ایرانیان به صورت رایگان ارائه
میدهد .اما اار میخواهید از ای سرویس استفاده کنید باید پس از ثبتنا ( )6و ارفت نا کاربری و رمی عبور نر افیار آن را از لینرک ( )۷دریرافرت
کنید .سرویس جالبی که ای شرکت ارائه میدهد ارفت برنامه از طریق رایانامه (ایمیل) است .برای ای کار کافی اسرت یرک رایرانرامره بره آدر
 get@your-freedom.netبفرستید تا راهنماییهای الز را برایتان بفرستد .اار میخواهید با همان نخستی رایانامه ،برنامهی مورد نظر خود را
بگیرید ،از جدول زیر استفاد کنید.
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سرویس بعدی که به شما پیشنهاد میکنم سایفون است .آن طور که سازندهی آن میاوید »سایفون  ۳یک ابیار [ضد] فیلترینگ از شرکت سرایرفرون
است که با استفاده از وی پی ان ،ا ا اچ و پراکسی اچ تی تی پی برای شما دسترسی به اینترنت بدون فیلتر را فراهم میکند .کالینت (یا برازدیرد
کنندهی) سایفون  ۳به طور اتوماتیک نقاط دسترسی جدید را فرا میایرد تا شانس شما را برای عبور از سانسور بیشتر سازد« .ای سرویس به شرمرا
ای امکان را میدهد تا با شیوههای SSH+یا SSHیا VPNاز خدمات آن استفاده کنید .ای شرکت از همان ابتدا دریافت برنامه را مبتنی بر رایانرامره
کرده است و میاوید » :یک ایمیل به get@psiphon3.comبفرستید«.
سرویسهای دیگری نیی وجود دارند و شما میتوانید از آنها استفاده کنید .اما اجازه دهید به عنوان آخری سرویسHotspot Shield ،را بره شرمرا
معرفی کنم .آن اونه که سازنداان آن میاویند  Hotspot Shieldیک شبکهی خصوصی مرازی )(VPNرا بی PCیا iPhoneشمرا و ارذراراه
اینترنت ایراد مینماید .ای تونل غیر قابل نفوذ امکان مشاهده فعالیتهای اینترنتی ،پیا های فوری ،دانلودها ،اطالعات کارت اعتباری یا هر چیی دیگری
که شما روی شبکه ارسال میدارید را از جاسوسان ،هکرها و شرکت ارائهدهنده خدمات اینترنتی شما سلب مینماید .دانلود نر افیار امنیتی Hotspot
Shieldرایگان بوده و از آخری ف آوری VPNاستفاده میکند و نصب و استفاده از آن نیی ساده میباشد .همی اآلن دست به کار شوید و ای برنامه را
از لینک ( )۱دریافت کنید .فقط به خاطر بسپارید که نسخهی رایگان ای نر افیار حاوی تبلیغ است.
پیش از پایان ای نوشته بد نیست سرویس جدیدی که یکی اروه از فعاالن ایرانی آن را راهاندازی کرده است به شما معرفی کنم» .تیم امنیتی ایران« به
شما ای امکان را میدهد تا با فرستادن یک رایانامه به vpn@iransec.orgبا یکی از عنوانها یا محتواهای فیلترشک یا  VPNبه فهرست کاملی از
نر افرارهای عبور از فیلتر دسترسی داشته باشید .ای نر افیارها برای ویندوز ،مک ،لینوکس ،آندروید و آیفنون/آیپد هستند.
—
—
—
—
—
—
——————
لینکها:
https://www.torproject.org/projects/obfsproxy.html.en -۱
https://www.torproject.org/projects/vidalia.html.en -۲
https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/autoproxy -۳
https://chrome.google.com/webstore/detail/proxy-switchy/caehdcpeofiiigpdhbabniblemipncjj?hl=en -۴
https://proxpn.com/freemium.php -۰
http://www.your-freedom.net/index.php?id=170&L=0 -6
http://www.your-freedom.net/index.php?id=downloads&L=0 -۷
http://download.cnet.com/hotspot-shield/?part=dl-6287710&subj=dl&tag=button -۱
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کنترل جمعیت به طور کلی حذف شد ،اعال کرد» :اکنون چنی

آیت اهلل خامنه ای در دیدار با مسئوالن نظا جمهوری اسالمی ایران

مردادماه  ۲۵اعال کرد » :بنده همی جا عرض بکنم؛ م معتقد که
کشور ما با امکاناتى که داریم ،می تواند صد و پنراه میلیون نفر جمعیت
داشته باشد .م معتقد به کثرت جمعیتم .هر اقدا و تدبیرى که می
خواهد براى متوقف کردن رشد جمعیت انرا بگیرد ،بعد از صد و پنراه

برنامهای در وزارت بهداشت وجود ندارد«.
همچنی  ۱۱اردیبهشت ماه  ۲۲رئیس مرکی سالمت خانواده و جمعیت
وزارت بهداشت افت :رشد جمعیت کشور در زمان حاضر حدود
 ۱/۱درصد است که باید دو برابر و به حدود  ۳/6تا  ۳/۱درصد برسد بر
ای اسا به طور متوسط هر خانواده ایرانی باید  ۰تا  6فرزند داشته
باشد.

میلیون انرا بگیرد«.
بعد از ای سخنرانی دستگاه های مختلف درایر در ای مسئله از وزارت
بهداشت ارفته تا مرلس و وزارت علو تالش همسویی را در جهت
برآورده کردن بیانات آیت اهلل خامنه ای شروع کردند .از حذف خدمات
رایگان پیشگیری از بارداری و کنترل جمعیت تا تصویب الیحه جدید
افیایش جمعیت در مرلس و حذف تنظیم خانواده از درو دانشگاه.
مرلس ای اونه منی ات رهبری را پیگیری کرد در قالب اصالح الیحه
قوانی تنظیم جمعیت و خانواده:

علی سنگی افیود :سیاست جمعیتی وزارت بهداشت در سال های اذشته
با محوریت تنظیم خانواده دنبال و نتایج موثری در کنترل جمعیت و
کاهش موالید در کشور داشت .وی افت :اما اکنون ای سیاست عوض
شده و بر اسا منویات مقا معظم رهبری مبنی بر افیایش جمعیت و
رشد موالید به سمت تشویق زاد و ولد و افیایش فرزندآوری تغییر
میکند و بر ای اسا طرحی از دو سال پیش در وزارت بهداشت تدوی
شده که با کمیسیون بهداشت و درمان مرلس به عنوان کمیسیون اصلی
و کمیسیون اجتماعی مرلس به عنوان کمیسیون فرعی در حال
جمعبندی نهایی آن هستیم.

ماده واحده -از تاریخ الز االجرا شدن ای قانون ،قانون تنظیم خانواده و
جمعیت مصوب  ۱۳۷۲و اصالحات آن و نیی کلیه محدودیت ها و
محرومیت هایی که در قوانی مختلف بر اسا تعداد فرزندان برای والدی
شاغل یا فرزندان آنان ایراد شده است ،لغو میاردد.

رئیس مرکی سالمت خانواده ،جمعیت و مدار وزارت بهداشت ادامه داد:
وزارت بهداشت با همکاری سایر اراان ها و نهادهای تأثیراذار مانند صدا
و سیما و خبرایاری ها برنامه های جدیدی را برای رسیدن به ای هدف

مرضیه وحید دسترردی در همی زمان در جایگاه وزیر بهداشت بدون
توجه به عواقب ای سیاست ها برای زنان با اعال ای که بودجه برنامه
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آرمانی دنبال می کند و به دنبال ای هستیم که روند رشد جمعیت
کشور به نرخ رشد معقولی برسد.
وی افت :البته ای برنامه اجباری نیست و افرادی که خودشان بخواهند
جمعیت خانواده شان را کنترل کنند،روش های جلوایری از بارداری با
هیینه خودشان برای آن ها در کشور وجود دارد و کسی مانع آن ها
نمیشود.
سؤال اینراست چه تعداد از خانواده های ایرانی می توانند هیینه های
روش های کنترل بارداری را بپردازند بر اسا آمار مرکی آمار ایران در
سال  ۲۱۴۴6۷۱۳ ، ۲۵نفر در روستا زندای می کنند که باز بر اسا
همی آمار بعد خانوار آنها  ۴/۵۳بوده است که البته نسبت به سال ۱۰
کاهش داشته در ای سال بعد خانوار روستایی  ۴/6۲بوده است .ای
کاهش در نتیره اجرای سیاست های تنظیم خانواده و افیایش سطح
سواد و آااهی حتی در نقاط روستایی است .حال با قطع هیینه های
کنترل بارداری چه تعداد از ای خانواده ها می توانند هیینه های
روشهای پیشگیری از بارداری را بپردازند از بی خانوارهای شهری چه
تعداد می توانند ای هیینه ها را متقبل شوند آن هم در ای شرایط بد
اقتصادی هیینه های غیرخوراکی شهری بر اسا آمار سال  ۲۵در
دهک ششم  ، ۱۰۴۷۵۱۲۲در دهک هشتم  ۱۲۰۱۲۲۰۰۲و در دهک
دهم  ۲۱۱۴۰۱۰۴۱ریال بوده است.افراد حاضر در ای دهک ها چقدر
میتواند مخارج خود را صرف هیینههای تنظیم خانواده کنند

با اجرا نشدن سیاست های تنظیم خانواده چه مشکالتی اریبان ایر
کودکان و مادران خواهد شد یک متخصص زنان زایمان می اوید:
مرگ و میر کودکان با عوامل متعددی مانند سوءتغذیه  ،امراض عفونی
و فقدان مراقبت های بهداشتی در ارتباط است  .همچنی فاصله زمانی
مناسب بی دو تولد در امکان زنده ماندن کودک و پیشگیری از ابتالء
به بیماری ها نقش قابل توجهی دارد  .زمانی که فاصله بی دو تولد
کوتاه باشد  ،مادر و فرزند در معرض خطر بیشتری قرار می ایرند .
همچنی مشخص شده است که مرگ و میر و ابتالء به بیماری در زنانی
که زود ازدواج کرده یا در سنی کم آبستنی های پشت سر هم
داشته اند و یا دارای فرزندان زیادی هستند ،بیشتر است .حاملگی ها و
زایمان های پی در پی فقط سالمت جسمی مادر و طفل را به خطر
نمی اندازد بلکه بُعد بیرگ خانوار  ،فاصله کوتاه بی آبستنی ها و از شیر
ارفت نااهانی و بی موقع کودک توأ با مسائل اونااون نظیر تشویش
و فشارهای روحی مادر  ،عد سازش در زندای به دلیل نگرانی زن از
حاملگی مردد  ،مشکالت ناشی از زایمان ،کمبودها و نارسائی های
عاطفی دوران کودکی و باالخره فرسودای و خستگی والدی از کار و
زحمت برای تأمی معاش خانواده بیرگتری عامل در بروز بیماریهای
جسمی و روانی به شمار رفته و موجب افیایش درجات احتمالی مرگ و
میر میشود .

افزایش مرگ و میر و سقط جنین
حذف ای بودجه و خدمات رایگان بیش تری ضربه را به زنان فرودست
جامعه وارد می کند و سالمت آنان را به مخاطره میاندازد .افیایش مرگ
و میر زنان به هنگا زایمان و همچنی افیایش موارد سقط جنی و
ابتالی بیشتر زنان به ایدز از ای جمله است .به افته رئیس انرم
جمعیت شناسی کشور ،ای تصور اشتباهی است که با قطع وسایل
جلوایری از بارداری میتوان شاهد رشد موالید در کشور بود.
امیرهوشنگ مهریار ،فوق دکترای بهداشت روانی اجتماعی از دانشگاه
هاروارد معتقد است :سیاست جمعیتی که دولت پیش رو ارفته است و
تالش می کند س ازدواج و س اولی باروری را پایی بیاورد و فاصله
بی باروری ها را کاهش دهد برای سالمتی زنان خطر دارد .به همی
دلیل است که برنامه تنظیم خانواده ای که در سال  ۱۲۷۲تصویب شده
بر مقیا های بی المللی س باروری ،فاصله اذاری بی باروری های
مختلف و خواسته بودن باروری تاکید کرده تا به سالمت زن و کودک
کمک کند .در سال  ۱۲۲۴سازمان ملل متحد کنفرانس بی المللی در
قاهره به نا کنفرانس سالمت و توسعه برایار و دولت ایران هم در آن
زمان در کنفرانس شرکت کرد .در آن کنفرانس روی سالمت و حقوق
زنان ،تواناسازی آن ها برای تصمیم ایری در تعداد بچه هایی که
می خواهند به دنیا بیاورند و جلوایری از بارداری های ناخواسته تاکید
شده بود.

آمارها نشان می دهد در کشورهای در حال توسعه هر سال  ۱۵میلیون
حاملگی ناخواسته رخ می دهد که بر اسا بررسی وزارت بهداشت و
درمان در سال  ۱۳۷۲در ایران ای مییان  ۲۴درصد بوده است  .نرخ
مرگ و میر کودکان در بی مادران جوان  ۰/۱برابر بیشتر از مادرانی
است که  ۲۵یا  ۳۵سال از عمرشان می اذرد  .در هر سال در
کشورهای رو به رشد  ۴/۴میلیون مورد سقط جنی در بی زنان جوان
( کمتر از  ۲۵سال ) انرا می ایرد .از  ۱۵میلیون مورد حاملگی
ناخواسته که ساالنه در جهان رخ می دهد  ۲۵ ،میلیون زن خود را در
معرض سقط غیر ایم قرار می دهند ،که خود عامل  ۷۱هیار مرگ از
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دکتر محمد اسالمی رئیس اداره تنظیم خانواده وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پیشکی درسال  ۱۲و قبل از تغییر سیاست های جمعیتی در
ایران اظهار داشت :از حدود  ۳۵۵مادری که در طول سال در کشور
ایران می میرند ،در پرونده صد نفر آنها ذکر می شود که بارداری آن ها،
ناخواسته بوده است .مهمتری دلیل ای امر عد توجه خانواده به بحث
سالمت باروری است .وقتی مادران ما تعداد زایمان هایشان بیشتر
میشود مرگ آن ها افیایش پیدا میکند ،فرزندانشان بیشتر میمیرند و
مرگ فرزندان زیر  ۰سال افیایش پیدا می کند .در زایمان هایی که مادر
کمتر از  ۱۱سال و یا بیشتر از  ۳۰سال دارد ،آمار مرگ مادر و نوزاد
بیشتر است و در بارداری هایی با فاصله زمانی کمتر از سه سال هم
همی اتفاق میافتد.

کارشنا مسئول آموزش و اطالع رسانی اداره ایدز وزارت بهداشت
خاطرنشان کرد :طبق آمار ثبت شده از ابتدای سال  ۲۱تا اول مهر،
بیست و پنج هیار و چهل و یک بیمار مبتال به اچ ای وی در کشور به
ثبت رسیده اند که از ای تعداد بیست و دو هیار و ششصد و چهل و
هفت نفر را مردان تشکیل میدهند.

در سال  ۲۱نیی براسا آمار رسمی  ۱۷درصد بارداریها ناخواسته بوده
است و به افته مدیرکل دفتر سالمت جمعیت ،خانواده و مدار وزارت
بهداشت بر اسا آمارهای سال های اذشته  ۱۵هیار سقط قانونی و
غیرقانونی به صورت ساالنه در کشور رخ میدهد.

وی افیود :با برآورد ای آمار می توان افت در نیم سال اول سال ،۲۱
 ۲۵/6درصد مبتالیان به اچ ای وی را مردان و  ۲/۴درصد را زنان
تشکیل می دهند .همان طور که آمار زنان مبتال به اچ ای وی نشان
میدهد ،تعداد زنان مبتال به ایدز در کشور رو به افیایش است.

حال باید پرسید با تغییر سیاست های جمعیتی در ایران چند زن در اثر
بارداری ناخواسته جان خود را از دست خواهند داد و چند نوزاد یا
کودک به دلیل سوتغدیه یا بارداری متوالی جان خواهند سپرد ای
مرگ و میرها بیشتر در بی زنان و کودکان محرو و استان هایی رخ
خواهد داد که سواد زنان کمتر و فقر آنان بیشتر است و دسترسی
کمتری به وسایل پیشگیری از بارداری دارند .براسا آمار بیش تری
مرگ و میر نوزادان در استان سیستان و بلوچستان رخ می دهد .ای
مردمان اولی قربانیان سیاست های کارشناسی نشده مسئوالن ایرانی
هستند .وقتی دیگر سالمت یاران در روستاها قرص های پیشگیری از
بارداری ،دستگاه ایو دی و کاندو توزیع نکنند وقتی بازکتومی و
وازکتومی رایگان در مراکی بهداشتی انرا نمی شود آیا مشکالت
خانوادههای ایرانی بیشتر نخواهد شد

اما بر اسا نتایج یک تحقیق در سال  ۱۳۱۲بی  ۲۵تا صد و هرده
هیار نفر در کشور مبتال به اچ آی وی بودهاند .همچنی در ای پژوهش
پیشبینی شده است که در سال  ۱۴۵۴ایدز سومی عامل بار بیماریها
و تنها بیماری واایردار رو به رشد در کشور باشد.

فالحی افیود :تا پایان سال  ۲۱تعداد کل مبتالیان به بیماری ایدز در
کل کشور بیست و شش هیار و صد و بیست و پنج نفر بوده است که از
ای تعداد  ۱۵/۲درصد آنان زن هستند .ای آمار مربوط به شش ماهه
دو سال  ۲۱است.

به افته کارشناسان انتقال اچ ای وی در موج اول از طریق انتقال خون
و فرآورده های خونی ،بوده است در موج دو با تیریق سرنگ و سوزن
مشترک و در موج سو از طریق ارتباط جنسی محافظت نشده رخ
میدهد که هم زنان و هم مردان را تهدید میکند.
بر اسا آمارهای رسمی اکثر زنانی که ایدز دارند ،از طریق تما
جنسی با همسرانشان به ای بیماری مبتال شده اند .در بحث انتقال از
طریق تما جنسی ،زنان بیش تری مبتالیان را تشکیل می دهند که
یا
تیریقی
معمو ًال ای زنان همسرشان به دلیل اعتیاد
تما های جنسی ،اچ ای وی را به آن ها
منتقل کردهاند.

زنان قربانیان ایدز
برآوردها نشان میدهد تا پایان سال  ۲۵۱۵میالدی ،بیش از  ۳۴میلیون
نفر در سراسر جهان به ویرو اچ آی وی مبتالیند .بر اسا آخری
برآوردهای بی المللی سازمان بهداشت جهانی ،زنان نیمی از افرادی
هستند که با اچ ای وی زندای می کنند .تعداد زنان مبتال به ای
ویرو طی  ۱۵سال اذشته رو به افیایش است.

همچنی روابط خارج از ازدواج یا
روسپی اری هم زنان را در معرض
خطر قرار می دهد .س
روسپیاری در ایران طبق افته
قرایی مقد آسیب شنا
اجتماعی حدود  ۱۵-۱سال
کاهش یافته و از س ۳۵-
 ۲۵سالگی به  ۱۲تا ۱۱
سال رسیده است .اما
ابهری،
مرید
علو
متخصص

ساختار تناسلی زنان به اونه ای است که خطر انتقال از یک مرد آلوده
به یک زن دو و نیم برابر حالت عکس است ،آمار ای بیماری نیی در
ایران رو به افیایش است.کارشنا مسئول آموزش و اطالع رسانی اداره
ایدز وزارت بهداشت  ۱اردیبهشت  ۲۲از افیایش شیوع ایدز در بی زنان
ایرانی خبر داد و افت :بیماری ایدز در بی زنان ایرانی افیایش یافته
است .او اظهار داشت :طبق آماری که امروز از سوی وزارت بهداشت
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رفتاری میاوید که س روسپیاری به  ۱۷تا  ۲۰سال رسیده است.
همچنی در سال  ۱۰چند ت از مسئوالن کشور و پژوهشگران ،رقم
تقریبی زنان روسپی را  ۳۵۵هیار نفر اعال کردند .در بررسی که در آن
زمان در خصوص اروه سنی زنان خیابانی انرا شد از بی شش هیار و
پنراه و سه زن خیابانی که در کل کشور زندانی بودند ،دختران بی ۱۰
تا  ۲۰سال ،بیشتری تعداد را تشکیل میدادند .زنان روسپی در معرض
خطر بیشتری نسبت به زنانی هستند که شریک جنسی ثابت دارند.
راهکارهای اصلی برای توانمند ساخت زنان در مبارزه با ایدز شامل
بهبود روش های پیشگیری ،آموزش ،مبارزه با خشونت ،حفظ حقوق
اجتماعی و کاست از بار مراقبت بیماران است .کشورهایی که بتوانند
استرش اچ ای وی در زنان را مهار کنند ،استرش ای بیماری را در
کل جامعه مهار کردهاند .اما دولت ورود کاندو را به کشور ممنوع کرده
است درحالی که به افته کارشناسان کاندو بهتری وسیله برای
جلوایری از انتقال بیماری ایدز است.
بر اسا ایارش عصر ایران ساالنه بیش از هفتاد و دو میلیون قطعه
محافظ بهداشتی در داخل کشور تولید می شود و ای رقم ،سه چهار
نیاز مرد ایران به ای کاال را تأمی میکند .همچنی با لوکس شمردن
ای وسیله از سوی دولت مردان شاهد افیایش قیمت آن در داروخانه ها
هستیم.
 ۳۲تا  ۴۲درصد کاهش خرید کاندوم
به داروخانه در محله ای سر می زنم که می شود افت ساکنان آن طبقه
متوسط رو به باال هستند .از مسئول فروش محصوالت آرایشی و
بهداشتی در مورد قیمتهای کاندو میپرسم .دو مارک خارجی در ای
داروخانه به فروش میرود 6 .تایی و  ۱۲تایی یک مارک به ترتیب شش
هیار تومان و  ۱۲هیارتومان است و مارک دیگر نه هیار تومان و بیست
و نه هیار تومان .از او می پرسم آیا خریداران کاندو کمتر شده اند
میاوید  ۳۵تا  ۴۵درصد کاهش فروش داشتهایم.

همچنی قربانی و همکاران ایارش کرده اند که  ۲۵درصد سربازان در
شهر تهران سابقه تما جنسی با غیر همسر داشتهاند و مصرف کاندو
در مرموع تنها  ۳۱درصداست .در مطالعه دیگرری در بری دانشرویان
دختر ۴دانشگاه در تهران  ۰۲درصد بیان کرده اند که دوست پسر
داشتهاند و  ۱۵درصد آمییش جنرسی قبرل از ازدواج را ذکر کردهاند.

در مطالعه ای در سال  ۱۳۱۷در مناطقی از هفت شهر کشور بیش از۱۱
درصد پاسخگویان اروه سنی  ۱۰-۱۲سرال رابطره جنسی خارج از
چهارچوب ازدواج را ترربه کرده بودند که فراوانی آن در پسران (
۱۷/۰درصد) تقریباً سه برابر دخترران (۴/۳درصد) بود .در اروه سنی
 ۲۵تا ۲۴ساله  ۱6/۳درصد پاسخگویان سرابقه رابطره جنرسی خرارج از
چهارچوب ازدواج دایم را ایارش کرهاند .در ای رابطه مردان بیش از 6
برابر زنان ( ۲6/۲درصد در مقایرسه با  ) ۴/۷بوده در ای مطالعه مناطق
اکباتان و یافت آباد از شهر تهران جیو نمونه ایری بوده که نترایج

حال ای سؤال مطرح می شود با افیایش قیمت کاندو و با توجه به نرخ
بیکاری که به طور رسمی در بی جوانان  ۱۰تا  ۲۲ساله در سال  ۲۱به
ترتیب در بهار  ۲6.۲درصد در تابستان  ۲۲.۱درصد و در پاییی ۲۰.۳
درصد اعال شده است ( مسلماً نرخ بیکاری بیش از ای هاست) چه
تعداد از جوانان قادر به خرید کاندو هستند
با اجرای حذف خدمات رایگان پیشگیری از بارداری و ارائه کاندو
رایگان و تغییر شکل انتقال اچ ای اوی از طریق تیریق سرنگ به رابطه
جنسی ،موج سو ایدز چقدر قربانی از میان زنان خواهد ارفت آیا
رهبر به ای مسئله هم اندیشیده است یا تنها قصدش خانهنشی کردن
زنان به هر قیمتی است قیمتی که دام ایر مردان و چه بسا سپاهیان
او را نیی خواهد شد.

مربوطره عمدت ًا بریش از میانگی کشوری بوده است» .به نظرمی رسد
میانگی س برقراری اولی رابطه جنسی خارج از چهرارچوب ازدواج در
حرال کاهش می باشدبه نحوی کهدرهمان مطالعهمیانگی س برقراری
اولی رابطه جنرسی در پاسرخگویان  ۲۴سراله ۲/۱۱ ،سال و در
پاسخگویان  ۱۰ساله ۱/۱۳،سال بدستآمد«.
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افزایش فشارها بر فعالین مدنی

گفتوگو با سجاد رادمهر درباره
پرونده اعضای تشکل یينی گاموح

روز  ۱۰اردیبهشت  ۲۲دادااه انقالب تبریی حکم بدوی خود را درباره پرنرج
فعال مدنی سیاسی آذربایرانی اعال کرد .بر اسا ای حکم لطیف حسنی،
بهبود قلیزاده ،محمود فضلی ،آیت مهرعلیبیگلو و شهرا رادمهر در مرموع
به  ۴۰سال حبس تعییری محکو شدند .قاضی باقرپور رئیس شعبه سرو
دادااه انقالب تبریی ای فعالی ملی – سیاسی آذربایرانری را بره اترهرا

خط صلح :آیا به وکیل دسترسی داشتهاند؟
در طول دوران بازجویی و حتی بعد از انتقال به زندان هم ایشان اجازه اخرذ
وکیل نداشتند و تنها یک هفته قبل از روز دادااه آقای جعفر افشرارنریرا و
خانم فاطمه ستاری توانستند وکالت ای فعالی را برعهده بگیرند که بعد از
جلسه دادااه آقای فقیهی هم به تیم وکالی ای متهمی پیوسته اند.

تشکیل اروه غیر قانونی »یئنی ااموح« به هشت سال زندان تعییری و بره
اتها تبلیغ علیه نظا جمهوری اسالمی به یک سال حربرس ترعرییرری و
جمعاً هرکدا را به مدت نه سال حبس تعییری محکو کررده اسرت .در
همی رابطه افتو اویی با سراد رادمهر ،برادر آقای شهرا رادمهر ترتریرب
دادیم که در ادامه میآید.

خط صلح :روند دادگاه چگونه بوده است؟
جلسه دادااه ای پرونده در دو روز متوالی روزهای  ۴و  ۰اردیبرهرشرت در
داداستری تبریی و با انتقال متهمی از زندان تبریی و با حضور وکال برراریار
شد .از نکات جالب توجه جلسه دادرسی انرا آن به صورت کتبی برود .بره
ای صورت که قاضی دادااه به صورت کتبی سواالتی را بررای هرریرک از
متهمی می نوشت و از آنها پاسخ کتبی دریافرت مری کررد .در جرلرسره
دادااه نیی درخواست صدور قرار وثیقه از سوی وکالی متهمی برا پراسرخ
منفی قاضی باقرپور روبرو شد .با توجه به وضع جسمانی بد فعالی امتناع از
صدور قرار وثیقه ای بار نیی موجب افیایش نگرانی خانوادههای ایشان شده و
باعث شد که روز بعد آن با ترمع در محل دادااه به ای مسئله اعرترراض
کنند که در مقابل قاضی پرونده افت :اار به حکم صادر شرده از طررف
دادااه اعتراضی نکنید ،به هرکدا از ای متهمی به مدت  ۰روز مررخصری
خواهم داد .در نهایت روز  ۱۰اردیبهشت حکم  ۴۰سال حبس تعییری ابتدا
به صورت شفاهی به خانواده ها و بعد هم به صورت کتبی به وکال ابالغ شرد
که در مقابل اعتراض خانواده ها قاضی باقرپور اظهار کرد کره در مرقرابرل
فشارهای وارده از نهادهای امنیتی و دادستانی بهتر از ای حکم نمیتوانسته
مقاومت کند .در حکم صادره اصال به دفاعیات متهمی اشاره نشرده اسرت.
ای حکم بیست روز مهلت اعتراض دارد.

خط صلح :آقای رادمهر ،لطفا بگویید که این پنج نفری که در رابطه
با تشکل یئنی گاموح حکم  ۵۴سال را دریافت کردند ،کی بازداشت
شدند و در طول این مدت با آنها چگونه رفتار شده است؟
ای فعالی از دی ماه سال  ۲۱در سلسله بازداشتهرای زنررریرره ای در
شهرهای مختلف آذربایران بازداشت و به اداره اطالعات تبریی منتقل شدند.
ای بازداشت ها در حالی صورت می ارفت که ایشان بارها از سوی نهادهرای
امنیتی احضار و تهدید شده بودند .ای فعالی در طول بیش از سه مراهری
که در اداره اطالعات تبریی تحت بازجویی بودند ،مورد شکنره جسرمری و
روحی قرار ارفته اند .به نحوی که شهرا رادمهر بعد از انتقرال بره زنردان
تبریی در مالقات با خانواده خود افشا کرد که در حی برازجرویری برر اثرر
فشارهای عصبی از هوش رفته و به مدت سه روز در بیمارستان سپاه تبریری
بستری بوده است .هر پنج نفر در اسفند  ۲۱به زندان مرکیی تبریی منتقرل
شده و پرونده آنها به شعبه سو دادااه انقالب تبریی ارجاع شرد .در زنردان
تبریی که فاقد بند سیاسی است ،ای فعالی به بند کاردرمانی منتقل شدند.
ای بند که در واقع زندانیان جرایم اونااون اعتیاد ،قتل ،قاچاق هم در آن
نگهداری می شود به شدت از نظر بهداشتی نامناسب بوده و کمبود ترخرت
دارد به طوری که تعدادی از زندانیان مربور به خوابیدن برر روی زمریر
هستند .در طول ای مدت و تا به امروز که ای فعالی در بازداشت مروقرت
در زندان هستند قاضی پرونده از صدور قرار وثیقه امتناع کررده و اجرازه
انتقال آنها برای معاینه پیشکی را نداده است .از بی فعالی خانواده شهررا
رادمهر که وی هم اکنون هم از سردردهای شدید عصبی در رنج اسرت در
آخری روز کاری سال  ۲۱از بازپر پرونده آقای هاشمزاده اجازه انتقال به
پیشک متخصص را ارفته و حتی از دکتر مربوطه وقت ویییت ارفته بودند،
در آخری ساعت ها با مداخله ماموران اداره اطالعات تبریی ای انتقال صورت
نگرفت و تا کنون هم اعتراض خانواده وی نتیرهای نداشته اسرت .برهربرود
قلی زاده هم که بیماری سنگ کلیه و پروستات را تحمل میکند در شرایرط
بسیار بدی قرار دارد و بعد از دو ماه همچنان منتظر اجازه انتقال به پیشرک
است .محمود فضلی هم اوایل اردیبهشت پدر ارامی خود را از دسرت داد،
اجازه حضور در مراسم خاکسپاری پدرش را نیافت.

خط صلح :اما این پنج نفر قبال هم بازداشت شده بودند ،در رابطهه
با بازداشت قبلی هم لطفا توضیح بدهید .آیا ارتباطهی بهیهن ایهن
دستگیری بوده است؟
در سلسله بازداشتهایی که در اردیبهشت سال  ۱۳۱۲شروع شد ،حدود ۲۵
نفر از اعضای اصلی و جمعی از اعضای کمیته مرکیی تشکیالت یئنی ااموح
که آن زمان ااموح نامیده می شد ،بازداشت شدند که ای پنج فعال سیاسی
هم جی آنها بودند .هرکدا از بازداشتشداان در بازداشتااه اداره اطالعرات
تبریی بی شش تا هشت ماه در بازداشت انفرادی بوده ،به شدت شرکرنررره
شدند .بعد از انتقال به زندان تبریی ایشان با وثیقه  ۱۵۵الی  ۲۲۵میلریرون
تومانی به صورت موقت آزاد شدند که دادااه آنها را به شش ماه تا دو سرال
حبس تعییری محکو کرد .اتهامات در آن بازداشتها هم تبلیغ علیه نظرا
جمهوری اسالمی و عضویت در اروه غیرقانونی به قصد بر هم زدن امنریرت
ملی بود .البته جاسوسی به نفع کشورهای بیگانه و یا معاونت در جاسوسری

خط صلح اردیبهشت ۲۹
12

خط صلح

هم جیو اتهامات بود که در نهایت تبرئه شدند .در بی ایر پرنرج
فعال به جی دکتر لطیف حسنی و آقای آیت مهر علی بگلو که قبرل
از دستگیری های اخیر که در انتظار انتظار اجرای حکم بودند ،بقیره
دوران محکومیت خود را سپری کرده بودند.
همان طور که افتم هر پنج فعال برای بار دو است که بره اترهرا
عضویت در تشکیالتی که تنها اسمش عوض شده ،محکو میشوند.
مت دفاعیه آخر که همه ای فعالی به دادااه ارائه دادند به وضوح

لطیف حسنی :متولد  9431در یکی از روستاها خلخال ،متاهل و سفانفن نفر ،
دنترا حقوق بین الملل .و نامزد شورا شرر در انتخابات اخیر در نر بفود امفا
رد صالحیت شد .در هفتهنامه ها توقی

شده امید زنفجفان و نفویفد ایربفایفجفان

نویسندگی نرده است ،در سال  9431بازداشت شده و به  93ماه حفبفت تفعفزیفر
محکوم شده بود اما به صورت موقت با وثیقه  911میلیون تومانی ازاد شده و منتفرفر
اجرا حکم بود تا ایننه دوباره دستگیر شد .لطی

اویای ای مطلب است » :ضم رد اتهامات وارده و با الرتریا بره
قانون اساسی کشور و حفظ تمامیت ارضی و نیی احترا به حقوق و
قوانی بی المللی اعال میدارد:
یئنی ااموح اروه جدیدی نیست که ما آنرا تشکیل داده براشریرم.
یئنی ااموح همان ااموح سابق می باشد که ما اعضراء کرمریرتره
مرکیی آن بوده ایم و به علت مصادره اسم اروه توسط بعضری هرا
مربور به تغییر نا آن به یئنی ااموح شده ایم و همزمان با تغییرر
نا با اعمال اصالحات و تعدیل مواضع و سیاست های اروه از جمله
حذف شاخه خارجی و رویکرد فعالیت علنی مبتنی بر قرانرون در
صدد احقاق حقوق مشروع و قانونی آذربایران بر آمدهایرم .شرایران
ذکر است مراجعه مقدماتی به وزارت کشور انرا ارفته و صرورت
مدارک و شرایط الز را دریافت نرمروده ایرم .هرنروز اصرالحرات
اسا نامه تما نشده بود که بازداشت شدیم .راه اندازی سایرت در
فضای مرازی بنا اروه صرفا به خاطر حفظ هویت و اعال جدایری
خط مشی آن از اعضاء شاخه خارج بود و فعالیت ما منحصر بره آن
بوده است .بهطوریکه هیچ اقدامی برای عضو ایری انرا نشرده و
ای امر موکول به دریافت مروز اردیده است .ضمنا قابل ذکر است
بنا به مفاد قانون اساسی جمهوری اسرالمری تشرکریرل ارروه و
اجتماعات آزاد می باشد و تاخیر در مراجعه نهایی و ارائه اسرنراد و
مدارک به دلیل عد اتما اصالحات به منیله غیر قانونی بودن اروه
نیست بلکه صرفا نشانه غیر رسمی بودن آن است .یعنری یرئرنری
ااموح اروهی قانونی و فعال غیر رسمی می باشرد .بره نرظرر مرا
خواست حقوق ابتدائی ملت آذربایران و انتقاد از سیاستهای دولت
در ای راستا حق تکتک شهروندان میباشرد و ترخرطرئره ایر
خواسته ها با اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظا تخریرب اصرل آزادی
بیان و حقوق شهروندی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی و

حسینی به  1سال حبت تعزیر

محکوم شده است.

بهبود قلیزاده :متولد  9433در میاندواب (قوشاچا ) ،سانن میاندواب ،متفاهفل
و دارا فرزند ،با سابقه حضور در جنگ ایران و عراق ،گرافیست و مفدیفر مفرنفز
هنر عکاسی باخیش ،موست گروه نوهنورد یاشیل ایربایجان و با سابقه هشفت
بار بازداشت به خاطر فعالیترا فرهنگی و مدنی .اخریفن دسفتفگفیفر

او قفبفل از

بازداشت اخیر به سال  31بر میگردد نه به اترام عضویت در تشکیالت مذنفور بفه
حبت تعلیقی محکوم شد .بربود قلیزاده به  1سال حبت تعزیر محکوم شده است.

محمود فضلی :متولد  9431در شررستان خو  ،سانن تبریز ،متاهل دارا

یف

فرزند ،مرندس صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران ،جانباز جنگ ایران و عفراق و
عضو هیئت موست مجمع دانشگاهیان ایربایجان نه سابقه هفت بار بفازداشفت در
سالها اخیر را دارد .و بعد از دستگیر  9431به اترام عضویت در تشفکفیفالت
مذنور ،در سال  9411نیز به اترام مدیریت تجمعات مربوط به خش

شدن دریاچه

ارومیه دستگیر شده بود .محمود فضلی به  1سال حبت تعزیر محکوم شده است.

شهرام رادمهر  :متولد  9433در ترران ،سانن مشکینشرر (خیاو) ،متاهل ،مرنفدس
صنایع .با سابقه بازداشت در سال  .9431و به علت فعالیترا مدنی بازداشت و به 6
ماه حبت محکوم شده بود .در سال  9431نیز به اترام عضویت در تشکیالت مذنفور

وجهه بی المللی نظا می باشد«.

بازداشت شد نه حدود  1ماه پیش حکم حبت شش ماهه محکومفیفت خفود را در
زندان مشکین شرر تمام نرده است .شررام رادمرر به  1سال حبت تعزیر محفکفوم
شده است.

آيت مهر علی بیگلو  :متولد  9431در جلفا ،متاهل و دارا ی

فرزند ،سفانفن

صوفیان ،فوق لیسانت مدیریت از دانشگاه تربیت مدرس ترفران .نفویسفنفده نفتفاب
خاطرات زندان خود با عنوان »قار چیچه یی« .به علت فعالیترا مدنی خود تاننون
چرار بار بازداشت شده است .اخرین بازداشت مربوط به سال  9431بود نه به اترام
عضویت در تشکیالت مذنور به  91ماه حبت محکوم شد و به قفیفد وثفیفقفه 911

تشکیل دهد.

میلیون تومانی موقتا ازاد شد .ایت مرر علی بیگلو به  1سال حبت تعزیر مفحفکفوم
شده است.

هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیتهای مسالمتآمیز
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تاریخچه فعالیت سندیکایی کارگری
در ایران
منصور اسانلو

بخش چهارم

راننده ۱6 ،بلیت فروش را بیمه کرد.
از اول آذر  ۱۳۳6لیست بیمه ای افراد به سازمان تامی اجتماعی تحویرل
اردید .کوششهای فعالی سندیکایی با بیمه شدن بخشی از کرارکرنران
شرکت واحد ببار نشست و با جذب هرچه بیشرترر رانرنرداران ،کرمرک
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

راننداان ،بلیت فروشان ،قدرتمندتر شد .هیات مدیره شررکرت واحرد و
ساواک که از فعالیت ای هیات موسس به وحشت افتاده بود ،برعرضری از

اوایل دهه سی ،دو بنگاه حمل و نقل درون شهری با هم در رقابت بودنرد،

اعضای هیات موسس از جمله ناصرجدیدی ،ناصرخدابخش و محمد باقرر

بنامهای اتو توکل متعلق به حاج آقا توکل و اتو واحد متعلق به حراج آقرا

بیات را با وعده رییس خط شدن فریب داد واینان از همکاری برا هریرات

واحد .در دوران دکتر مصدق قرار بود طرحی اجرایی اردد که سررویرس

موسس دست برداشته و حتی آقای محمدباقر بیات عضو هیرات مردیرره

حمل و نقل شهری با مدیریت دولتی در تهران راه اندازی شود .در سرال

شرکت واحد نیی شد .در تاریخ  ۱۳۳۷ /۱ / ۲۷هیات موسس جشنی بررای

 ۱۳۳۰حاج آقا واحد توانست رقیب را ازمیدان بدر کرده و امتریراز ترنرهرا

افتتاح سندیکا واقع درالله زار تماشاخانه تهران ارفت که باقر روغرنریران

سرویس حمل و نقل درون شهری را به خود اختصاص دهد ،و قرار شد اتو

دبیر سندیکای مستقل کاراران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برا

توکل هم سرویس حمل و نقل حومه تهران را پوشش دهد .در  ۱۴تریرر
 ۱ ۳۳۰شرکت اتوبوسرانی واحد افتتاح شد و اولی اتروبرو

شماره ثبت  ۱۲دعوت کننده ای مراسم بود .پس ازچنردی ایر

از مریردان

هریرات

موسس بدلیل سواستفاده مالی وسوءمدیریت که ایارش آن در بریرالن

فردوسی به سمت بازار حرکت کرد .فعالی باقی مانده از یورش  ۲۱مررداد

سندیکا درسال  ۱۳۴۱به دبیری یوسف ساروخانیان ذکر شرده اسرت،در

سال  ۱۳۳۲که در شرکت واحد استخدا شده بودند ،با توجه به راه اندازی

اواسط سال  ۱۳۳۷برکنار شدند.

ای سرویس حمل و نقل درون شهری و با استفاده از ترربیات سرالرهرای

پس از آنکه هیات موسس دو تشکیل می شود،هیات مروسرس سرابرق

اذشته اقدا به تبلیغ برای تشکیل سندیکا نمودند.

ازحرکات خود دست برنداشته وسعی در تطمیع عده ای»کراراررنرمرا و

سال  ۱۳۳6اولی هیات موسس سندیکای مستقل کاراران شرکت واحرد

کارشکنی « درفعالیت های هیات موسس جدید نمودند.دومریر

اتوبوسرانی تهران و حومه که دفتری در زیرپل چوبی اجراره کررده برود،

هریرات

موسس از افراد زیر تشکیل یافته بود :یوسف ساروخانریران  ،فررج فررج

شروع به فعالیت نمودند .ای هیات موسس از افراد زیر تشکیل یافته برود:

الهی،علیرضا فرادی،محمداسرمراعریرلری،سریردحسر

باقر روغنیان ،یوسف ساروخانیان ،فرج فرج الهی ،محمرد اسرمراعریرلری،

درکره ،مرحرمرد

مهرعلی،حسی امینی،حمیه جرهران زمریر ،اسرمراعریرل امرا قرلری

سیدحس درکه ،محمد مهرعلی ،حسی امینی ،حمیه جرهران زمریر ،

زاده،محمدفرهت مطلق،روح اله تهرانی ،علی مخبریان نرررات ،مرحرمرد

اسماعیل اما قلی زاده ،محمد فرهت مطلق ،محمد باقرر بریرات ،نراصرر

محمدزاده .از جمله فعالیت های ای هیات موسس ارارشرا سراسرنرامره

جدیدی ،فرج اله نایب فرجی ،ناصرخدابخش ،غالمرضا ویژه .در تاریخ /۲

سندیکا بود .ساروخانیان،مرحرمردفررهرت مرطرلرق،عرلری مرخربرریران

 ۱۳۳6 /۱هیات موسس با انتخاب باقر روغنیان به دبیری موقرت هریرات

نرات،محمدمحمدزاده از اعضای معتقد به حیب توده ایران و اسمراعریرل

موسس بطور رسمی آغاز به فعالیت نمود .اولی اقدا ای هیات مروسرس

اما قلی زاده و غالمرضا ویژه استوار اخراجی توده ای بودند .علی مخبریان

در تاریخ  ۱۳۳6 /۱ / ۱۲به ثمر نشست و تعداد ۱6رانرنرده ۱6 ،کرمرک
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نرات و محمدمحمدزاده بادادن کتابهای سودمند و صحبت های آاراهری

کاراران قند و شکر و سپس در خیابان جمشیدآباد برایار شرد .در سرال

بخش به روشنگری درمیان راننداان و کرارارران شررکرت واحرد مری

 ۱۳۳۷رهبران سندیکاهای مختلف از طرف معاونی اسداله عرلرم،برخرش

پرداختند.

کاراری حیب مرد  ،دعوت می شوند تا درسینما پالزا برای شررکرت در
انتخابات مرررلرس صرحربرت کرنرنرد .دعروت کرنرنرده هرا دکرترر

ای هیات موسس با روشنگری و سازماندهی در  ۱۳۳۷ /۳ / ۳۱جرهرت

باهری،دکترجعفری،جالل جهان میر ،توده ای از حیب توده بریده،ولی در

همگانی شدن بیمه تامی اجتماعی در شرکت واحد اقدا به اعتصابی در

عی حال بسیار آد مثبت و طرفدار کارار بود .در اول برنامه اسداله علرم

بلوارکشاورز نمود .هر چند هیات موسس سندیکا سعی در هماهنگ کرردن

صحبت می کند که در حی صحبت هایش حسر

ای اعتصاب با راننداان تاکسی برآمد،تا همگانی شدن بیمه به آنان نریری

دبیرسندیکای کاراران شرکت نفت تهران،در رد صحبت های علم ارفرت:

تعمیم یابد،ولی راننداان تاکسی از ای اعتصاب حمرایرت نرکرردنرد.ایر

اجازه بدهید ما هم بیاییم جوابتان را بدهیم.پس از علم،قاسم مستعلری از

اعتصاب با موفقیت خاتمه یافت و راننداان،کمک راننداان،بلیت فروشران

طرف سندیکای کاراران شرکت واحد و عبا

و تعمیرکاران و کلیه کارکنان شرکت واحد بیمه شدند .در مهرسال ۱۳۳۷

میرزایی عنصر وابسته بره

رژیم شاه،در سندیکای کاراران دخانیات صحبت کردند .شرکت کننداران

اولی انتخابات هیات مدیره سندیکای کاراران اتوبوسرانی تهران و حومره

در ای جلسه عبارت بودند از :سندیکای کاراران ارمابه ها،کوره پیخرانره

برایارشد ،که تنها صالحیت علیرضا فرهادی با ای بهانه که مترولرد قرم

ها،راه آه ،چلوکبابی ها،قندرییها ،شرکت واحد ،سندیکای فلیکارمکانیک)

است رد می شود .در ای کار محمود بهاور با ایارشی که بره سراواک در

آن بخشی که درحیب مرد دفترداشتند(شرکت کرده بودند.

مورد ملی ارا بودن علیرضا فرهادی می دهد،صالحیت علیرضا فررهرادی
تایید نمی شود.

از طرف هیات مدیره سندیکای کاراران دخانیات تقی آقاشرریرف وترقری
اسماعیلی به شرکت کننداان در ای جلسه اعتراض شد که در جلسه ای

منتخبی برای هیات مدیره سندیکا عبارت بودند از:یوسف سراروخرانریران

که وابسته به دولت است حضور پیدا می کنید،مگر ما سندیکای مستقل از

دبیر ،فرج فرج الهی رییس هیات مدیره،علی مخبرریران نرررات،عربرا

دولت نیستیم در همی سال  ۱۲۵۵راننده تاکسی در اعتراض به ارران

قهاربیگی،سیدحس درکه ،محمد مهر علی ،حسی امینی،حمیه جرهران

شدن نرخ بنیی و کمی کرایه با رمی » شمع یادت نره « اعتصاب کررده و

زمی ،اسماعیل اما قلی زاده ،روح اله تهرانی،محمودبهراور و غرالمررضرا

حمایت ضمنی سندیکای کاراران شرکت واحد را نریری در پشرت سرر

عشقی کمک راننده .در میان اعضای هیات مدیره سندیکا محمود بهراور و

داشتند .در ای اعتصاب علی اکبرخبازها از راننداان تاکسی دستگیر مری

غالمرضا عشقی از عناصر وابسته به رژیم بودند.در ای سال دفترسندیکا به

شود .همچنی در  ۱۳۳۱ /۳ / ۲۳کاراران کوره پیخانه ها نیی بره دلریرل

چهار راه مختاری انتقال پیدا کرده بود .در اواخر سال  ۱۳۳6برا هرمرت
محمد پروی انابادی ومهند

امرا زاده حسرنری

کمی دستمید اعتصابی را توسط سندیکای کوره پیخانه ها سرازمرانردهری

ارداقی که از دوستداران طبرقره کرارارر

کردند که با حمایت سندیکای کاراران کفاش فلیکارمکانیک ،چلوکبرابری

بودند ،انرم طرفداران اجرا و اصالح قانون کار تشکیل اردیده وبصرورت

ها،خیاط،ارمابه ها،شرکت واحد روبرو شد  .سندیکای کارارران شررکرت

جریانی آموزشی پا به عرصه مبارزات کاراری می اذارند.

واحد با دادن اطالعیه ای رسمی از ای اعتصاب حمایت کرده و مساعردت

با پیوست فعالی کاراری مانندعلیرضا فر ها د ی  ،جبا ر صحرت  ،غرال

مالی نیی به اعتصابیون کوره پیخانه ها نمود .در ای حمرایرت هرا دبریرر

اودرزی،علی مخبریان نرات،حسی بصیری،از شرکت واحرد و

سندیکای کاراران چلوکبابی ها آقای آقازاده بسیار فعالتر عمل کرد.اتفراق

ناصرکابلی،جلیل انفرادی،از کاراران فلی کارمکانیک ومسلم مسرلرمری و

دیگری که در سال  ۱۳۳۱افتاد،تهیه طوماری از طرف فعالی سندیکرایری

بره ۰۳

جهت تاسیس بانک رفاه کاراران بود .ای طومار از طررف سرنردیرکرای

نفر تا اوایل دهه چهل می رسد،که با انتشار اصالحیه ها و پیشنهادات خود

کاراران دخانیات،شرکت واحد،ارمابه ها،کوره پیخانه ها،راه آهر ،ترهریره

نقش مهمی در حرکت های بعدی سندیکایی،بخصوص سندیکای کاراران

شد .ازسندیکای کاراران دخانیات امیدعلی باقری که ارایشات تروده ای

شرکت واحد ایراد می کنند.هر چند در سال  ۱۳۴۵و با انتشرار نشرریره

داشت،تقی آقا شریف،تقی اسماعیلی و عبا

میرزایی که بعدها نمایرنرده

شماره  ۱۵انرم  ۰۳ ،نفر دستگیر می شوند و چون همنا اروه  ۰۳نرفرر

مرلس شرد ،از سرنردیرکرای کرارارران شررکرت واحرد مرحرمرد

دکتر تقی ارانی درسال  ۱۳۱6بودند،ساواک به آنان بسیار سخت اررفرت

اسرررمررراعررریرررلررری،سررریررردحسر ر

درکررره،حرررمررریه جرررهررران

وحسی بصیری در ای فشارها،محل جلسات پارک شهر اعضا را لرو مری

زمی ،صداقت،محمدمهرعلی،علیرضاف رهادی،عبا

دهد،اما جلسات باز هم ادامه پیدا می کند.

حسی نصیری)مکانیک(دبیر سندیکای کاراران فلیکار مکانیک،که در آن

معبا

غالمرضا کیافر از دیگر سندیکاهای کاراری تعداد اعضای انرم

قهرار بریرگری،غرال

هنگا در شرکت واحد مشغول بکار بود و ابروترراب فریرضری از طررف
ای جلسات بیشتر در دفتر سندیکای کاراران کافه رستورانها و سندیکای

سندیکای کاراران روغ نباتی تهیه و امضااردید.
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نبرد بیخشونت؛ نافرمانی معطوف به قدرت



نوزده هشتادونه؛ انقالب رومانی



رزها سفید؛ مقاومت در برابر ی



ماندن بر عدم خشونت؛ نگاهی به برمه



از خیابان نریستوفر تا؟

ملت
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نبرد بیخشونت
نافرمانی معطوف به قدرت

علی خسروی

سقوط کردند عموما دموکراسی جای آنها را نگرفت .اما در مبارزات
بدون خشونت ،دیکتاتوریهای آلمان شرقی و چکسلواکی ظرف چند
ماه ،السالوادور و اواتماال در دو هفته و اوکرای و اررجسرتران در
ظرف چند روز در برابر فشارهای مردمی سقوط کردند.
از ده ها مییتی که کوتاه بودن زمان نبرد خیابانی و رودررو به همرراه
دارد ،مهمتری های آنها
 حفظ جان شهروندان عد اتالف منابع حفظ امنیت عمومی عد فرار سرمایه کارآفرینان داخلی و خارجی از کشور به وجود نیامدن فرصت برای دیکتاتور و اطرافیانش که تما ثروتنامشروعاش را از کشور خارج کند
 به وجود نیامدن چرخه ترور و خشونت به وجود نیامدن جو نفرت و پیامدهای آن ،از جمله محاکمه هرایجمعی
و بسیاری موارد دیگر است.
از دیگر میایای غیر قابل انکار مبارزات بدون خشونت ،ای است کره
قسمت عمدهای از ضربه ناشی از خشونت حکومت علیه نریرروهرای
مقاومت مدنی ،به سمت خود نیروهای استبدادی باز مری ارردد و

به طور کلی جنبش های حقوق شهروندی ،جنبشهای اجتماعی ای
هستند که کنشاران آنها تالش می کنرنرد حرقروق انسرانری و
شهروندی خود را متحقق کنند .حقوقی که اصالتا به آنها مترعرلرق
است اما حکومت یا اروههای اجتماعی دیگر آن را پایمال میکنند.
عبارت »جنبش حقوق شهروندی « معموال تداعیکننده جرنربرش
بیرگ بازپسایری حقوق سیاهپوستان آمرریرکرا -Civil rights
movementدر دهه شصت میالدی است که به رهبری مارتیرلوتر کینگ به پیش رفت و بعد از ترور او به بار نشست .هر چند ایر
حرکت بیرگ جی اولی جنبش های بیرگ حقوق مدنی بود اما پرس
از آن انسان های زیادی در سراسر جهان با الها از ای جرنربرش و
جنبشهای مشابه برای بازپسایری حقوقشان سر بلند کردند.
به تکرار از »تحقق« و »بازپسایری« و هر واژه و عربرارتری کره
دوباره ارفت را به ذه متبادر کند استفاده میکنیم ،چرا که ایر
حقوق مال انسان هاست و حکومت یا جامعه ای کره آن هرا را بره
رسمیت میشناسد ،چییی به کسی نداده ،بلکه آن را ندزدیده است.
استراتژی مقاومت بدون خشونت
جنبش های حقوق شهروندی با توجه به استراتژی کالنی کره بررای
بازپسایری حقوق خود برمی ایینند به دو شاخه اصلی ترقرسریرم
میشوند:
 -۱مبارزه خش و انقالب خونی
 -۲مبارزه بدون خشونت
تاریخ معاصر ای باور عمومی را کره
ابیارهای خشونت آمیی همیشه سرریرع
عمل می کنند و در مقابل ابریارهرای
غیرخشونت آمیی ،همیشره بره زمران
زیادی برای پیروزی نیاز دارند کرامرال
رد میکند .هر چند که برای ایررراد
تغییر در سطح زیری جامعه معرمروال
به زمان زیادی احتیاج است ،امرا در
مبارزات بدون خشونت نبرد واقرعری
علیه دیکتاتوری خیلی سریع به نتیره
مرری رسررد .در مرربررارزات خش ر ،
دیکتاتوری های کنگو و کروبرا ظررف
چند سال سقوط کردند و پرو و خیلی
از رژیم های دیگر هیچااه ساقط نشدند .آن اندک رژیمهایی هم کره

باعث بروز اختالف درون سازمان های حامی حکومت و همرچرنریر
بر انگیخت حمایت عامه مرد  ،مستقلی  ،سازمانها و افکار عمومری
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 کشاندن مبارزه از میدان هایی که نیروهای دیکتاتوری در آن هراقدرتمندترند ( مانند قوای نظامی) به حوزههایری کره نریرروهرای
دیکتاتوری توان کمتری در آنها دارند ( مانند فرهنگ ،هنر ،جامعه
مدنی ،دانشگاه) .ای مورد با شناسایی درست منابع قدرت طرفیر
رابطه تنگاتنگی دارد.
 ساخت نهادهای مدنی و استرش ای نهادها ،تا از طریق آن هرامرد متشکل شده بتوانند جلوی تمامیتخواهی نیروهای حکومتی
را بگیرند و آسانتر به اهداف خود برسند.
 آشکارسازی قدرت واقعی و ناتوانی نیروهای امنیتی در داخل بهجای دام زدن به تصویر مهیب نیروهای امنیتی (به عنوان مرثرال
باید ای واقعیت را نمایان ساخت که نیروهای امنیتی هرای توانایی
کنترل مکالمات ،اینترنت ،صحبتهای خصوصی ،رفتو آمردهرا را
ندارند).
 عد انحراف از برنامه استراتژیک تدوی شده .به عنروان مرثرالنیروهای حکومتی با ضربه زدن به افراد نیروی مقاومت سرعری در
منحرف کردن جنبش از برنامه های اصلی بره سرمرت دفراع از
نیروهایش میکنند .جنبش باید ضم دفاع از اعضرای خرود ،از
برنامه اصلیاش منحرف نشود.
 انعکا اخبار مقاومت مدنی به مرد  ،نیروهای حامی حکرومرت( به خصوص اعضای بدنه) و رسانههای بی المللی .ای اخبار برایرد
واقعی باشند تا اعتبار نیروهای مقاومت را کراهرش نردهرنرد (در
صورتی که به انعکا اخبار توجهی نشود قسمت زیادی از منرافرع
ناشی از مقاومت بدون خشونت به هدر می رود).

جهان ،دولت های ثالث ،سازمان ملل متحد و حرتری حرامریران
کمرنگتر حکومت میشود .همچنی ای نوع مربرارزه ،صردمرات
احتمالی ناشی از زد و خورد خش را به شدت پایی می آورد.
البته پیروزی و امکان وجودی مقاومت مدنی تا حد بسیار زیادی به
مییان خشونتی که از سوی حکومت اعمال میشود بستگی دارد .به
ای معنا که اار حکومرت
امکان و اراده اعمال حرد
بسیار باالیی از خشرونرت
را ،بدون نیاز به ترحرمرل
مخاطرات آن در کروتراه
مرردت داشررترره برراشررد،
مقاومت مدنی بره هریرچ
روی شانس پیروزی ندارد.
جنبش های کشرورهرایری
که برا حرد براالیری از
خشونت مواجه شدند یا خیلی زود از بی رفتند یا با تغییر فاز ،بره
مقاومت خش روی آوردند که بسته به توازن قوا به درایرری هرای
کوتاه مدت یا بسیار بلندمدت انرامیده است .ای نوع درایریها در
خیلی از موارد شکل جنگ داخلی به خود ارفته ،چرا که جرنربرش
عد خشونت در ابتدا بخش زیادی از مرد را بسیج کرده و بعرد از
مواجه شدن با سرکوب استرده ،تعداد زیادی از مررد آمراداری
مقاومت خشونتآمیی را یافتهاند.
اما با ای فرض که حکومت دست به کشتار یا حد بسیار زیرادی از
خشونت نمی زند و با برشماری میایای غیر
قابل انکار مقاومت مدنی در سطور فوق به
پیروزی و امکان وجودی مقاومت مدنی تا حد بسیار زیادی به میزان خشونتی که از سووی
نکاتی چند پیرامون استرراترژی پرردازی
حکومت اعمال میشود بستگی دارد .به این معنا که اگر حکومت امکان و اراده اعمال حود
جنبش عد خشونرت مری پرردازیرم و
مواردی را که جنبش عد خشونت ،برایرد
بسیار باالیی از خشونت را ،بدون نیاز به تحمل مخاطرات آن در کوتاه مدت داشته بواشود،
در کنار استراتژی پردازی یا در درون آن
مقاومت مدنی به هیچ روی شانس پیروزی ندارد .جنبشهای کشورهایی که با حد باالیی از
مدنظر قرار دهد میآوریم.
خشونت مواجه شدند یا خیلی زود از بین رفتند یا با تغییر فاز ،به مقاوموت خشون روی
 شناسایی منابع قدرت خودی ( هم چرونآوردند که بسته به توازن قوا به درگیریهای کوتاهمدت یا بسیار بلندمدت انجامیده اسوت.
کانون ها ،نهادهای مدنری ،رسرانره هرا و
این نوع درگیری ها در خیلی از موارد شکل جنگ داخلی به خود گرفته ،چرا که جونوبوش
سازمانهای جهانی حقوق بشر ) و منرابرع
عدم خشونت در ابتدا بخش زیادی از مردم را بسیج کرده و بعد از مواجه شدن با سرکووب
قدرت جریان های استبدادی ( هرم چرون
گسترده ،تعداد زیادی از مردم آمادگی مقاومت خشونتآمیز را یافتهاند.
مشروعیت ،منابع انسانری ،ترکرنرولروژی،
سرمایههای مادی ،مرازات ،رسانهها)
 حمایت از اقلیت های دینی ،قومی ،زبانی و نژادی که در کرنرار تالش در جهت تقویت منابع قدرت خودی و تضعیف منابع قدرتدفاع از حقوق بی چون و چرای دیگران ،حس بیگانگی آنها را از
جریان های استبدادی .هم چنی کوشش برای یافت پاشنه آشریرل
بی می برد و ضم دادن امید به ایشان ،از کمکهای آنها برهرره
هواخواهان دیکتاتوری که ممک است مرموعه ای باشد از چرنرد
میایرد.
ضعف مختلف.
 مبارزه با تئوری توطئه که یکی از عوامل جردی بری عرمرلری شناسایی تضادهای ساختاری جریان های استبدادی ،دام زدن وشهروندان است و روش ساخت ای واقعیت که بازیگران عررصره
حمله به آن ها.
داخلی تاثیرات عمیقی بر رخدادهای سیاسی کشور داشته و دارند.
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محکومیت رخدادهای تیمیشوارا در جریان بود .تا ای لحظه تیمیشروارا
دو تظاهرات بیرگ را در اعتراض به حکومت کمونیستی ازسررارذارنرده
بود .تظاهرات هایی که هر دو با سرکوب شدید نیروهای امنیتی مرواجره
شده بودند .اهالی تیمیشوارا میتوانستند تلویییونهای مررارسرتران و
یواوسالوی را بگیرند و به همی دلیل اعتراضات در آن مناطق بیشترر
رخ میداد.
چائوشسکو از سفر ایران و دیدار با هاشمی رفسنرانی ،رئیس جرمرهرور
وقت بازمیاردد .او را ساعت دوازده ،در حالی در برابر جمعیت صد و
ده هیار نفره شروع به سخنرانی میکند که جو حاکم بر ترظراهررات را
درست ارزیابی نکرده است .با همان ادبیات معمول مورد عالقه هواداران
احیاب سوسیالیستی و کمونیستی بلوک شرق ،شروع بره ترعرریرف و
تمرید از دستآوردهای انقالب سوسیالیستی و پیشرفت همهجرانربره
جامعه رومانی میکند .جمعیت در ابتدا خیلی بی تفاوت ایستاده است و
فقط صف های جلویی هر از ااهی با تشویق و کفزدن چائوشسرکرو را
همراهی میکنند .اما وقتی که مرد مطمئ شدند چائوشسکرو حررف
تازه ای برای افت ندارد و به تکرار مکررات می پردازد ،نراارهران جرو
برعکس شد.
چائوشسکو حیرت زده صدای سوتها و کفهای معترضی را میشنیرد
و با ایری به جمعیت نگاه میکرد .او هیچ کنترلی بر اوضاع نداشرت و
سکوت کرده بود .بعد با یک واکنش غرییی و ایج قول داد که حرقروق
کاراران و دانشرویان و تامی اجتماعی را زیاد کند .او نمیفهمید کره
در جلوی چشمانش یک انقالب در حال رخ دادن است.
در حالی که چائوشسکو به سخنرانی ادامه میداد ،نااهان جمعیرت بره
حرکت درآمد .بسیاری از مرد وحشتزده تالش میکردند که خود را از
ای آشوب برهانند .دالیل ای ناآرامی نااهانی روش نیست .فیلم برردار
یک فیلم غیررسمی که از ای ماجرا به جای مانده ،از یک نفر میپرسرد
«چه اتفاقی افتاده ای زلیلهست ».در برخی از منابع آمده است کره
مخالفی رژیم در برخی جاها بلنداوهایی کار اذاشته بودنرد کره بره
یک باره صدای الوله و انفرار پخش کردند و همی اتفاق باعث شده که
جمعیت به طور نااهانی به حرکت درآید .نیروهای امنیتی از هرر سرو
تالش میکردند که مانع حرکت جمعیت شوند و همی اشتباه باعث شد
که تراکم بسیار باال رود .هر چند هیچ سند قطعی وجود ندارد امرا در
فیلمی که از آن روز برجای مانده ،اتفاق عریبی رخ میدهد که احتمال
دست داشت افسران آزادی خواه ارتش را در ای ماجرا براال مری بررد.
دوربی جلوی جای ااه سخنرانی چائوشسکو را نشان میدهد که مرثرل
همیشه حدود بیست متر خالی است .سپس دوربی به سمرت مررکری
میدان میچرخد که موجهای اولیه آشوب از آنجا بلند شده است ،چند
لحظه بعد دوربی دوباره جایااه جلوی چائوشسکو را نشان میدهد که
ای بار به وسیله تعداد زیادی نظامی پرشده است .نظامی هرایری کره
مشخص نیست مرد را هول میدهند که به سوی جای اراه نریدیرک
نشوند یا با متراکم کردن جمعیت جو را ملتهبتر میکنند .به هر شکل
تراکم جمعیت آنقدر باال می رود که موافقی و مخالفی شروع به داد و
فریاد می کنند و نااهان جمعیت شروع می کند به شعار دادن عرلریره
چائوشسکو.
واکنش نیکوالی چائوشکسو و همسرش ،النا چائوشسکو بسیرار دور از

نوزده
هشتاد و نه
فاطمه پریشان

سرباز پیرمرد را از درون یک تانک بیرون میکشد .در صحنه بعد یرک
دکتر پیرمرد را معاینه میکند.
مرری تلویییون اتهامات را بدی اونه برمیشمارد:
اتها اول :قتل بیش از شصت هیار نفر
اتها دو  :تخریب و سواستفاده از قدرت دولتی علیه مرد
اتها سو  :تخریب اموال عمومی ،نابود کردن ساختمان ها ،انفرررار در
شهرها و ...
اتها چهار  :تخریب اقتصاد ملی
اتها پنرم :تالش برای فرار از کشور با بیش از یک میلیارد دالر پول در
بانکهای خارج کشور
دوربی روی چهره سربازی می رود که در اوشه دادااه نظامی ایستراده
است ،او اشکهایش را پاک میکند.
پیرمرد دستش را با قدرت باال و پایی میبرد و همه اتهامرات را دروغ
میداند.
قاضیان جلسه را ترک می کنند و بعد از نوزده دقیقه با حرکرم اعردا
برمیاردند.
«حق ندارید دستهای ما را ببندید ...ولم کنید ...ما میخواهیم با هرم
بمیریم» ....
چند دقیقه بعد دوربی دو جنازه را نشان می دهرد کره روی زمریر
افتادهاند .بسیاری از مرد رومانی بارها و بارها ای صحنه را نگاه کردنرد
تا مطمئ شوند پیادهها شاه را مات کرده اند ،که دیرکرتراترور دیرگرر
بازنمیاردد.
***
در آن سال دیکتاتوری ها یکی پس از دیگری بدون خون و خشرونرت
سقوط می کردند ،در حالی که در رومانی تنها در ماه دسامبر بریرش از
هیار نفر کشته شدند .رومانی چه فرقی میکرد پاسخی اار باشد ،بسیار
پیچیده است .اما حتما نیکوالی چائوشسکو از تاثیراذارتری عوامل ای
تفاوت بود .دیکتاتوری که کشورش را از اصالحات اورباچف دور نرگره
داشته بود و آن را از شرق و غرب منیوی ساخته بود.
***
نیدیکیهای ظهر  ۲۱دسامبر  ۱۲۱۲تظاهرات بیرگ حرکرومرتری در
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انتظار بود .چائوشسکو شروع کرد به سال دادن بره جرمرعریرت:
«سال  ...سال ». ...النا بر سر همسرش فریاد کشیرد« :برا آن هرا
صحبت ک  ،با آنها صحبت ک ».نیکوالی چائوشسکو به مررد
افت که «سر جاهای تان آرا بمانید » ،اما ناآرامی پایان نگررفرت.
«چه کار می کنید براردید به میدان ،سرجاهایتان بمانید ».او برا
ایری برای جمعیت دست تکان می دهد و بعد از لیو اترحراد و
مقاومت صحبت میکند .تلویییون رومانی پخش زنده مرراسرم را
قطع کرد .خبر در عرض چند دقیقه به کل رومرانری مری رسرد:
بخارست به پا خاسته است.
در نهایت چائوشسکو فرار کرد و از آن لحظه دیگر بخرارسرت آرا
نشد .هیاران جوان به خیابانها آمدند و همه جا را سرنرگرربرنردی
کردند .ارتش ،میلیتاریا و نیروهای لبا شخصی با مراشریر هرای
آتش نشانی ،چماق ،تانک ،ادوات نظامی و هرر چریریی کره بره
دستشان میرسید رودروی نیروهای مردمی صفآرایری کرردنرد.
نبرد در نیمه شب به اوج خود رسید ،زمانی که یکی از سنگررهرای
نیروهای مردمی در کنار هتل اینترکنتیننتال سقوط کرد .مبارزه تا
ساعت  ۳بامداد روز بعد ادامه پیدا کرد.
***
شهرهای دیگر رومانی نیی به انقالب پیوستند .آنها تصمیم ارفتره
بودند که به هر قیمتی به دوران چائوشسکو پایان دهنرد .او برایرد
شکست خود را میپذیرفت و از قدرت کنارهایری میکرد ،اما چند
ساعت بعد ۷ ،صبح  ۲۲دسامبر ،النا چائوشسکو طی پیامی از همره
کاراران صنعتی خواست در مرکی بخارست ترمعی در حمایرت از
حکومت برایار کنند .ساعت  ۲:۳۵صبح ارتش به دانشگاه حرملره
کرد و چند الوله هم شلیک شد .بسیاری از سربازان به نیرروهرای
مردمی پیوستند .در همان زمان آخری جلسه پرولریرتربرورو در
ساختمان مرکیی حیب کمونیست برایار شد و در آن جرلرسره
چائوشسکو ،ژنرال واسیله میله آ را به اتها خیانت به مرگ محکرو
کرد .هنوز دلیل مرگ میلهآ به درستی مشخص نشده است و یکری
از نقاط تاریک انقالب رومانی محسوب میشود .عقیده رایج در آن
زمان ای بود که ژنرال از دستور چائوشسکو برای سرکوب خونیر
مخالفی سرباز زده است .اما جانشی او ،ژنرال استانکولسکو دستور
سرکوب را به سرعت پذیرفت و از ساعت  ۱۵صبح در سررتراسرر
کشور موقعیت اضطراری اعال شد .در ساعت  ۱۱:۳۵چائوشسرکرو
بار دیگر در برابر ساختمان مرکیی حیب کمونیرسرت شرروع بره
سخ رانی کرد ،ژنرال استانکولسکو دستور بازاشت سرربرازان را
بدون اطالع چائوشسکو صادر کرد ،او نیی به انقالب پیوستره برود.
معترضی توانستند وارد ساختمان شوند .چائروشرسرکرو دسرترور
سرکوب داد اما ژنرال استانکولسکو از فرمان سرپیچی کررد و بره
جای آن با یک هلیکوپتر چائوشسکو را فراری داد .در سراعرت ۱
عصر معترضی ساختمان رادیو و تلویییون رومانی را فتح کردند.
***
میرچه آ دینسکو از حصر خانگی آزاد شرد و از برالرکر کراخ
ریاستجمهوری برای مرد سخنرانی کرد.

رزهای سفید

مقاومت در برابر یک ملت
اسماعیل اخگر

رز سفید اسم اروهی مسیحی بود که در شهر مونیخ آلمان عرلریره نرازی هرا
مقاومت میکرد .ای اروه در ژانویه سال  ۱۲۴۲پایهاذاری شد و ترا  ۱۳مراه
بعد ،یعنی فوریه  ۱۲۴۳فعالیت کرد .اعضای ای اروه در مرموع شش اعالمیره
چاپ و منتشر کردند که در آن ها مرد را به مقاومت علیه ناسیونالسوسیالیسم
فراخوانده میخواندند .اعضای رز سفید دو برادر و خواهر به نا های هرانرس و
سوفی شل -که امروزه از نمادهای مقاومت علیه نازیسم به شمار می رونرد -برا
تعدادی از همکالسیها و دوستانشان و همی طور پروفسور کورت هوبر ،استراد
دانشگاه مونیخ بودند .ای اروه همی طور تعدادی سمپات و هوادار داشت که با
آنها همکاری می کرد که از آن جمله کاراردان معروف ،فرالرک هرارنراک را
میتوان برشمرد .اعالمیه های ای اروه در برلی نیی به وسیله اروه اونکلامیرل
تهیه و پخش میشد .اروهی که ایدئولوژی خاصی را پیایری نمیکرد ،بلکه از
مرموعهای از پیشکان ،روزنامهنگاران و  ...تشکیل شده بود که با اهداف انسانری
علیه رایش سو فعالیت میکردند .اونکلامیل غیر از همکاری با رز سفیرد ،بره
مخفی کردن و فراری دادن خانوادههای یهودی و فعالی سیاسی میپرداختنرد.

در شهرهای دیگر نیی اروههای کوچکتری اعالمیهها را پخش میکردند.
اعضای رز سفید به طور مشخص اعتقادات مسیحی ای داشتند که نروع رفرترار
رژیم نازی را با یهودیان و مخالفی سیاسی برنمیتافت .هانس و سروفری در
خانواده ای تربیت شده بودند که آزادی ،عدالت و استقالل را پا مری داشرت.
هانس شول ،الکساندر شمورل و ویلی اراف نیی اعضایی از ارروه برودنرد کره
سربازی خود را در اتوی ورشو اذارندند و فالکت یهودیان سخت آنها را تکان
داده بود.
دوستان دیگرشان نیی خبرهایی از قتلعا های نازیها در روسیه و لرهرسرتران
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آوردند که سخت ویرانکننده بود .اروه تصمیم ارفت که اعالمیههایری
را در رسواسازی نازی ها و فراخواندن مرد به مبارزه علیره سریرسرترم
نوشته و به آدر روش فکران و تحصیلکرداان مونیخ ارسرال کرنرد.
پنرمی اعالمیه با عنوان «فراخوان همه آلمانیها »در تیراژ تخمینری
 6۵۵۵تا  ۲۵۵۵نسخه در اکثر شهرهای جنوب آلمان و شمال سوئیرس
پخش شد .رز سفید مصمم بود که تاثیرش را بر آمادهسازی قیا مررد
بگذارد ،آن ها حتی در اعالمیهها از ساده تری زبان ممرکر اسرترفراده
میکردند که برای همه قابل فهم باشد .اعضا از ترربه حضور در جبرهره
شرق (جنگ با شوروی) فهمیده بودند که پیروزی در جنگ غیرممرکر
است و در یکی از اعالمیههایشان نیی چنی آمده بود که «هیرترلرر در
جنگ پیروز نخواهد شد ،بلکه تنها آن را به درازا خواهد کشاند ».تصور
آن ها برای آینده ،آلمانی فدرال در اروپای متحد بود ،ایدهای که کرامرال
در تقابل با وحدتارایی فاشیستها قرار داشت.
در تابستان  ۱۲۴۲اشتاپو جستوجوهایش را آغاز کرد و به رز سفریرد
لقب کوشنداان دشم حکومت داد .در ابتدا ای تحقیقات بینتریررره
ماند اما چند ماه بعد با انتشار یک اعالمیه دیگر از سروی رز سرفریرد،
اشتاپو از پروفسور هاردر ،متخصص زبان شناسی کمک ارفرت ترا برا
آنالیی اعالمیهها ،اعضای رز سفید را ردایری کند.
در ژانویه  ۱۲۴۳نبرد استالی اراد با شکست آلمان پرایران یرافرت و
دویست و سی هیار سرباز آلمانی و یک میلیون نظامی و غریررنرظرامری
رو در جنگ بر سر ای شهر جان باختند .پایان استالی اراد سرآغراز
مقاومت در بقیه سرزمی های اشغال شده اروپایی برود و ارروه نریری
فعالیتهای خود را در ای زمان بیشتر کرد .در سرو  ،پرانریدهرم و
هردهم فوریه اروه شبانه شعارهای ضدنازی را بر در و دیوار دانشگاه و
شهر مونیخ نوشت .هانس میخواست در صبح هردهم فوریه اعرالمریره
ششم را در دانشگاه پخش کند و در مقابل مخالفت دیگر اعضا ،شکست
استالی اراد را موقعیت خوبی برای آااهیرسانی می دانسرت .براالخرره
قرار بر ای شد که او و سوفی به دانشگاه بروند و شبنامهها را پرخرش
کنند .آنها حدود ساعت  ۱۵:۴۰به ورودی اصلی رسیدند .یک کریرف
بیرگ قرمی در دست سوفی و یک کیف دیرگرر دسرت هرانرس برود.
دانشرویان و اساتید هنوز سر کال ها بودند که آنها اعالمریره هرا را
جلوی در هر کال و در راهروها اذاشتند .سپس به سروی خرروجری
حرکت کردند اما سوفی متوجه شد هنوز چند نسخه از اعالمیه براقری
خرروج
مانده است .آن ها دوباره به طبقه دو براشتند و بره مرحر
دانشرویان از کال ها آنها را از روی نردهها به پایی ریختند .حرکتی
که حیکوب اشمید ،نظافتچی دانشگاه و از اعضای  ،SAرا مرتروجره
آنها کرد.
سوفی و هانس دستایر شدند .هانس یک نسخه دستنویس از اعالمیه
ششم را به همراه داشت و همی مدرک تما کنندهای بود علیه او .خط
نویسنده با خط نامههایی که از کورت هوبر به دستشان میرسید یکری
بود .در خانههای آنها تعداد زیادی تمبر پیدا شد که نشان میداد آنها
بودند که شبنامهها را از طریق پست منتشر میکردند .همه چیی علیره
آنها بود ،ارتباطات آن ها به سرعت شناسایی شدند و بسیاری از اعضای
اروه دستایر شدند.

یادبود رز سفید — دانشگاه مونیخ

نازی ها مانع انتشار اعالمیه در مونیخ شدند و سوفی ،هانس و چند نرفرر
دیگر از اعضا با ایوت اردن زده شدند.
***
از مرگ سوفی و هانس هنوز یک سال نگذشته بود که هرواپریرمراهرای
انگلیسی ،سرتاسر آلمان را اعالمیهباران کردند .اعالمیه ششم در صردهرا
هیار نسخه بر بسیاری از شهرهای آلمان فرود آمد.
***
آنچه که رز سفید را از دیگر اروههای مقاومت مدنی متمایی میسازد یا
حداقل آن را جی استثناهای نادر قرار میدهد ،مقاومت بیخشرونرت در
عی عد همدلی مردمی است .رز سفید نه تنها در بررابرر خشرونرت
بیحدوحصر نازیها میجنگید ،بلکه در برابر ملتی که روح فراشریرسرم
تسخیرش کرده بود نیی ایستاده بود .بازی رز سفید ،بازی با مرگ بود اما
آنچه رز سفیدیها در قبال ای قمار به دست میآوردند ،نه ثروت برود،
نه موقعیت و نه حیثیت .تنها ارمغان ای بازی برای ای مردان و زنران،
وجدانهای آسودهشان بود.
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نمیتوان از مقاومت بدون خشونت سخن گفت و نام

آنگسان سوچی را به زبان نیاورد .بیش از پانزده سال
است که برمه در برابر حکومت نظامیان ایستاده است.

مقاومت مدنی ،حصر رهبران ،زندانیان سیاسی ،تحریم،
اختالفات مذهبی و مسئله ارتباط با غرب فاکتورهایی
هستند که جذابیت برمه را برای کنشگران ایرانی
دوچندان میکند .از خیل متون مختلف درباره این کشور،
مصاحبهای نسبتا قدیمی از روزنامه روندشاور فرانکفورتر
را با خانم سوچی برای تلخیص و ترجمه انتخاب کردم که
مدتی کوتاه پس از آزادی او از حصر گرفته شده است.
نحوه مواجهه آنگسان سوچی با بالتکلیفی دائمی
کشورش میتواند برای ما درسآموز باشد .عدم شفافیت،
انتخابات و دودستگی در این گفتوگو مسائل برجستهتری
هستند.

صادر میکنند
سوچی :نمی دانم ،ای مسئله در حال حاضر برای م خیلی مبهم است.
ما نمی دانیم آیا تغییری رخ خواهد داد و اار رخ دهد ،به چه شرکرلری
خواهد بود.

 خانم سوچی ،وضعیت حصر و آزادی شما چگونه استسوچی :م کامال آزاد  ،میتوانم هر کسی را که میخواهم ببینم .هیرچ
محدودیتی ندار  ،اما کامال مطمئنم که فعالیتهایم زیر نظرر اسرت و
خوب نمی اذار ای موضوع کار را محدود کند .کارهای زیرادی دار
که به نظر میرسد هیچااه تمامی ندارند .از تما کشور اعضرای حریب
(لیگ ملی برای دموکراسی) به ای جا میآیند و ما درباره برنامههایمران
صحبت می کنیم ،خواه در مورد ایدز ،خواه مشکالت تحرصریرل ،خرواه
کودکان خیابانی. ...

 پاسخ شما ،طنی غریبی دارد .بسیاری از برمهای های در تربرعریرددالیلی می آورند که قدرت بعد از انتخابات باز هم در دسرت کسرانری
خواهد بود که در اذشته قدرت داشتند .شما طور دیگری میبینید
سوچی :درست است ،تغییر واقعی رخ نداده اسرت .امرا دولرت هرنروز
سواند نخورده است و ما نمی دانیم رئیس فعلی حکومت تان شو ،چره
نقشی در دولت جدید بازی خواهد کرد.

 اهااه شنیده میشود که مرد در ای جا میاویند ما هم باید مرثرلشمال آفریقا ،علیه رژیم قیا کنیم .نظر شما در ای باره چیست
سوچی :م همیشه در مقاومت بدون خشونت بود  ،مقاومتی کره بره
معنای بی عملی نیست .اما نباید فراموش کرد که اتفاقی که اخریررا در
تونس و لیبی افتاد ،از سال  ۱۲۱۱در برمه جریان دارد .تفاوترش ایر
است که ما ای جا سال ها در برابر الوله مقاومت کردیم ،نره یرکری دو
سال .مقاومت فقط محدود به  ۱۲۱۱نبود ،تا به حال برارهرا راهربران
بودایی به خیابانها رفتهاند و هر بار سرکوب شدند.

 برداشت شما ای است که او خودش میداند چه کاری مری خرواهردبکند
سوچی :برخی اوقات م تردید پیدا میکنم که او دقیقا مری دانرد یرا
نمیداند چه راهی در پیش بگیرد.
 اما آیا شما به جد معتقدید که با توجه به ای که چه کسی از حکومتدولت جدید را در دست بگیرد ،تغییر شایان توجهی رخ خواهد داد
سوچی :حداقل میشود دانست که حکومت توانایی تغییر دارد یرا نره.
بنابرای ای پرسش که تان شو در آینده چه خواهد کرد قرابرل ترامرل
است.

 فکر نمی کنید زمان آن رسیده که روش مبارزه خرودتران را عروضکنید در واقع ای راه آرامی را که انتخاب کردید عوض کنید.
سوچی :ای فقط به چند سیاست مدار بستگی ندارد که قیامی رخ بدهد
یا نه .ای یک جنبش خودبهخودی است که نااهان به وجود مری آیرد.
یک سیاستمدار باید واکنش منعطفی به رویدادها داشته باشرد و در
هر موقعیتی پاسخ مناسب را پیدا کند .اما واقعا ای تصرمریرم چرنرد
سیاستمدار نیست که قیامی صورت بگیرد یا خیر.

 فکر می کنید در واقع ای سیاست است که امور دیگر را تحتالشعراعقرار میدهد
سوچی :خیر ،اصال ،حتی برعکس .اکنون جوانان بسیاری هستند که برا
ای شرایط هم به جنبش دموکراسیخواهی پیوستهاند.

 -فکر می کنید ای بار هم اار قیامی رخ دهد ،نظامیان فررمران آترش
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 ای که انشعابیون حیب شما در انتخاب شرکت کردند ،به شما آسیبی نرساندسوچی :نه ،آن اروه در حد انشعاب نبودند ،نهایتا یک تکه کوچک .چند نفر که نقشی بازی نمیکردند.
 اما یک اسل خونی در ای بی است .شما میتوانید با افرادی که در اذشته شما را خائ خطاب میکردند ائتالف کنیدسوچی :آنها از سمبل حیب هم استفاده میکنند ،طاوو ! اما ما حتی به احیاب دموکراتیکی که در پارلمان هستند هم افتهایم که اار میخواهند برا
ما کار کنند ،میتوانند به سوی ما بیاییند.
 اتحادیه اروپا به زودی دوباره تصمیم خواهد ارفت که آیا تحریمها را ادامه دهد یا خیر ،به نظر شما بهتر نیست که تحریمها برداشته شوندسوچی :تحریمها باید ابقا شوند .تحریمها زمانی باید لغو شوند که وضعیت ای کشور تغییر کند .اما از زمان انتخابات چه چییی تغییرر کررده اسرت
واضح است ،هیچ چییی.
 در اتحادیه اروپا بحثی درباره روش اعمال تحریمها درارفته است .دولت آلمان میاوید تحریمها باید هدفمندتر اعمال شوند .نظر شما چیستسوچی :م واقعا نمیفهمم ،منظور آلمانیها چیست .کسی باید به طور مرتب لیست شرکتهایی را تهیه کند که به تحریمها مربوط میشرونرد بلره،
میتوان کاری کرد که ببینیم آیا افراد درستی هدف تحریمها قرار ارفتهاند یا نه .اما منظور آلمانیها را به درستی متوجه نمیشو .
 بیانیه شما درباره تحریمها ،موجب سوتفاهماتی شده است .دقیقا چه میخواستید بگوییدسوچی :به هیچ وجه سوتفاهمی در کار نبود .ای تصویر از سوی تعداد معدودی به نمایش اذاشته شد که در ای بی منافعی داشترنرد .مر در آن
اعالمیه افتها که شرکتهایی که در ای جا فعالاند باید به اصول اخالقی پایبند باشند .ای تقاضا شامل همه شرکتهایی میشود که از کشرورهرای
دموکراتیک ژاپ و کره جنوبی آمدهاند.
 -سخنرانی وزیر امور خارجه باید برای شما مثل یک شوک بوده باشد ،او افت که برمه بعد از انتخابات یک کشور دموکراتیک شده است.

از خیابان کریستوفر تا؟
ساحل طباطبایی

در منهت نیویورک ،منطقه اری ویچ ویلیج ،خیابانی وجود دارد به نا
کریستوفر و در ای خیابان بار کوچکی قرار دارد که هنوز فصلهای داستانش به
انتها نرسیده است ۴۴ .سال پیش ،جامعه آمریکا در التهاب جنبش های حقوق
مدنی و ضدجنگ می سوخت .اتفاقی در حال رخ دادن بود ،اما هم جنس ارایان
به ندرت از آن فایده ای می بردند .تنها تعداد کمی از ایشان هویت جنسی خود
را پنهان نمی کردند ،کسانی که به بارها و کالب های محدودی در برخی از
شهرهای بیرگ رفت و آمد می کردند و هر لحظه ممک بود در یکی از
عملیات هایی که پلیس به طور معمول انرا می داد ،دستگیر شوند .پلیس از اشخاص به عنوان طعمه استفاده می کرد تا هم جنس ارایان را به دا
اندازد و به اتها فحشا آنها را بازداشت کند .سرو الکل برای ای ها یا رقصیدن آنها با هم ممنوع بود .در هر کدا از ای بازرسی های متداول ،نااهان
پلیس ها وارد می شدند ،چراغ ها را روش و مشتری ها را به خط می کردند و اوراق هویت همه را می خواستند .نداشت کارت شناسایی یا کم پوشی
(کمتر از مییانی که آن سالها قانونی بود) مساوی بود با بازداشت .کارکنان و مدیران بارها هم مرتبا دستایر میشدند.
اما باالخره  ۲۱ژوئ  ۱۲6۲رسید .در ساعت  ۱:۲۵صبح روز یک شنبه ،هشت افسر پلیس وارد بار است وال شدند ،اما برنامه مثل همیشه پیش نرفت،
مشتری ها هم کاری نمی کردند .حدود دویست نفر آن جا بودند .پلیس ها تصمیم ارفتند چند نفری را به اداره پلیس ببرند ،اما هنوز ون های پلیس
نرسیده بودند و مشتری ها می بایست برای پانیده دقیقه به صف بمانند .آن هایی که دستگیر نشدند ،اجازه پیدا کردند که از در جلویی خارج شوند .اما
آنها کندتر از همیشه حرکت میکردند .دیگران هم از بیرون میآمدند و کنار در میایستادند .در کم تر از چند دقیقه ،حدود صد و پنراه نفر در جلوی
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در جمع شده بودند .باالخره واا ها رسیدند ،اما جنرال وقتی شروع
شد که زنی را با دستبند به سمت ون میبردند .او به خاطر تنگ بودن
بیش از حد دست بندش اعتراض کرد و با
پلیس درایر شد .یک افسر او را بلند کرد
و به داخل ون هول داد .ای حرکت مثل
جرقه ای بود که خشم جمعیت را شعله ور
ساخت .آن ها به سمت ون حرکت کردند و
سعی کردند آن را واژاون کنند .ده پلیس
بی جمعیتی حدود شش صد نفر ایر
افتاده بودند .مرد به ساختمان بار -جایی
که پلیس ها در آن پناه ارفته بودند-
حمله ور شدند و سعی می کردند با
سطل های آشغال و یک پارکومتر شکسته
در بار را بشکنند .باالخره نیروهای ویژه
رسیدند ،آن ها تا ساعت  ۴صبح توانستند
فضا را آرا کنند .سییده نفر دست ایر و
چند معترض و چهار افسر پلیس مرروح
شده بودند.

عملیات های خود ادامه می داد ،هر چند هم جنس ارایان دیگر مثل
سابق با سکوت و خویشت داری به آن ها خوش آمد نمی افتند .دقیقا

خبر درایری سریعا در سرتاسر اری ویچ ویلیج پخش شد .شب بعد،
هیاران نفر جلوی است وال ترمع کردند و خیابان کریستوفر را بستند.
فورا بیش از صد پلیس در آن جا مستقر شدند و درایری تا ساعت ۴
صبح به طول انرامید .بار دیگر در چهارشنبه حدود هیار معترض در
آنجا جمع شدند و با حمله پلیس ،پنج نفر از آنها دستایر شدند.

یک سال پس از مقاومت است وال در سال  ،۱۲۷۵حدود چهار هیار نفر
از هم جنس ارایان در منطقه وست ویلیج نیویورک دور هم جمع شدند
که یاد است وال را با تظاهرات بیرگ تری ارامی بدارند .ای اتفاق در
سال های بعد سرمشقی شد برای هم جنس ارایان در بسیاری از
شهرهای دیگر آمریکا و اروپا .امروز واقعه است وال در سرتاسر جهان ،به
عنوان آغاز جنبش هم جنس ارایی محسوب می شود ،هر چند ده سال
زمان الز بود تا ای حرکت از آمریکا به اروپا برسد .حتی آلمان با
جامعه مدنی چنان قدرتمند و پویا تا سال  ۱۲۷۲تظاهرات روز
کریستوفر را به خود ندید .اولی ای تظاهراتها با شرکت  ۴۰۵لیبی و
ای در برلی صورت ارفت و به سرعت به شهرهای دیگر ای کشور
کشیده شد .در طی مدت کوتاهی پس از آن ،شهروندان بسیاری از
شهرهای اروپا در  ۲۱ژوئ هر سال برای مطالبه حقوق همجنسارایان
به خیابان ها می آمدند .خشمی که طی سال ها انباشته شده بود ،اکنون
با تما قوا تخلیه می شد .سدهای قانونی یکی یکی شکسته می شد و
جریانهای مخالف حقوق هم جنس ارایان یک به یک از پا درمی آمدند.
واقعه است وال محدود به کنش اران هم جنس ارا نماند و بسیاری از
مردمان دیگر هم به آنها پیوستند .هنوز اروه های زیادی در حالی ۲۱
ژوئ را جش می ایرند که هم جنس ارایان در بسیاری از کشورها به
خاطر آنچه هستند و آنچه میخواهند باشند ،تحت فشار و در معرض
مرازات قرار دارند .پرچمی که شش صد انسان خشم ای در است وال
بلند کردند ،هنوز در اهتیاز است.
———————————
منابع:
از مقاومت است وال تا نبرد واساپیستول
تاریخچه است وال

ای اولی باری بود که هم جنس ارایان در برابر عملیات پلیس مقاومت
می کردند .مقاومتی که به خشونت کشیده شد ،اما سرآغازی بود بر
بیرگتری جنبش برابریخواهی جنسیتی در سراسر جهان.
طلیعه جنبش جهانی همجنسارایان
به فاصله کمی از ناآرامی های است وال ،اروه های سیاسی و اجتماعی

مقاومت خیابان کریستوفر به عنوان اولین حرکت بزرگ بورای
احقاق حقوق همجنسگرایان و عقب راندن پلیس منبع الهوام
بسیاری از حرکات مشابه در سراسر جهان شد .هر چنود ده
سال طول کشید تا اروپایی ها نیز در روز کوریسوتووفور بوه
خیابانها بیایند.

زیادی پایه اذاری شدند که مطالبه حقوق بیش تر برای هم جنس ارایان
را در دستور کار خود قرار داده بودند .تعداد کثیری از رسانه ها موضوع
بحث های خود را به هم جنس ارایی اختصاص دادند و چهره های ای ها
و لیبی ها را بدون سانسور به نمایش اذاشتند .پلیس نیی به
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