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  حمايت آمريکا از حضور نهاد غيردولتی در تهران
 

 . ايرانيان مجوز گشايش دفتر در تهران داده است-اييان دولت آمريکا به شوراى غير دولتی آمريک
 .اين شورا برای بهبود روابط ميان ايران و آمريکا فعاليت می کند و مقر آن در آمريکا است

و با هماهنگی وزارت خارجه و وزارت خزانه " های خارجی کنترل دارايی"مجوز گشايش دفتر اين شورا در تهران، از سوی دفتر 
  .صادر شده است کاداری آمري

 .هوشنگ امير احمدی، موسس و رئيس کنونی اين شورا در آمريکا، اخيرًا چندين نوبت به ايران سفر کرده بود
آقای امير احمدی گفته بود که سال گذشته در جريان ديدار با محمود احمدی نژاد که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در 

  . سفر به ايران گرفته استبه سر می برد، اجازه نيويورک
وی در گفت و گو با رسانه های ايران هدف از سفر به ايران را تالش برای درک بهتر ايران و آمريکا از سياست های يکديگر 

  .بود توصيف کرده
نی با فعاليت معلوم نيست مقام های ايرا هنوز به صدور مجوز تأسيس دفتر اين شورا از سوی آمريکا واکنشی نشان نداده و ايران

  .تهران موافقت خواهند کرد يا خير  ايرانيان در-شورای آمريکاييان 
 ايرانيان در بيانيه ای که در وب سايت رسمی خود منتشر کرده، گفته است که حضور اين سازمان غير دولتی در -شوراى آمريکاييان 

  .آموزشی و مبادله دانشجويان کمک خواهد کرد به برنامه هاى ايران
اين شورا می گويد با برگزاری ميزگردها، کنفرانس ها و انتشار نشريات تحليلى و آموزشى به ارتقای گفت و گوی ايران و آمريکا 

  .کرد کمک خواهد
 ايرانيان می گويد که فعاليت اين شورا در تهران مى تواند به درک مشترک ايران و آمريکا از يکديگر و -بيانيه شورای آمريکاييان 

  .سازی برای عادی شدن روابط دو کشور کمک کند هزمين
 ايرانيان اولين -در صورتی که دولت ايران نيز به اين سازمان اجازه فعاليت در تهران بدهد، به نظر می رسد شورای آمريکاييان 

  . شعبه داير می کند، در ايران1358غير دولتی در آمريکا است که پس از قطع رسمی روابط سياسی دو کشور در فروردين  سازمان
کشور برای گشايش دفتر حفاظت منافع در  واشنگتن پست، اوايل تير ماه امسال از قول مقام های آمريکايی نوشت که اين روزنامه

ويزای اين کشور  از گشايش احتمالی دفتر حفاظت منافع آمريکا در تهران را سهولت در صدور اين روزنامه هدف. ايران آمادگی دارد
  .ايرانيان عنوان کردبرای 

محمود احمدی نژاد رئيس جمهور ايران از گشايش احتمالی اين دفتر استقبال کرد اما وزارت خارجه ايران اعالم کرد آمريکا به طور 
  .درخواست گشايش اين دفتر را ارائه نکرده است رسمی

 .دفتر حفاظت منافع در تهران، قابل بررسی استمنوچهر متکی وزير خارجه ايران می گويد درخواست رسمی آمريکا برای گشايش 
 .در حال حاضر سفارت سوئيس در تهران حافظ منافع آمريکا در ايران است

 
--------------------------------------------------- 
 بحث مجلس برای محدود کردن همکاری با آژانس اتمی

'  
گفته است که مجلس ممکن است   واکنش به صدور قطعنامه تازه شورای امنيتموسی قربانی از مقام های بلندپايه مجلس ايران در

 .آژانس اتمی سازمان ملل از تاسيسات اتمی ايران را محدود کند بازرسی های
به عالوه وی گفت که صدور اين قطعنامه سواالتی را در ميان برخی سياستگذاران کشور نسبت به لزوم ادامه همکاری با آژانس به 

  .است وردهوجود آ
بايد با درخواست های آژانس برای انجام بازرسی ) ان پی تی(ايران به عنوان يکی از امضاکنندگان پيمان منع اشاعه سالح های اتمی 

  .از تاسيسات اتمی اش موافقت کند؛ بنابراين محدود کردن اين بازرسی ها می تواند ناقض پيمان منع اشاعه باشد هايی
را محکوم کرده اند، اما اين ) 1835(د ايرانی از روز شنبه تاکنون قطعنامه تازه شورای امنيت سازمان ملل هرچند مقام های متعد

  .هشدار نسبت به اقدامی عملی در مقابل تصويب قطعنامه تازه است اولين
ل و بدون معطلی به تعهدات به طور کام" بدون آنکه تحريم های تازه ای بر ايران اعمال کند از اين کشور می خواهد 1835قطعنامه 

عمل کرده و درخواست های شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی را اجرا ) قطعنامه های مرتبط سازمان ملل براساس(خود 
  ".کند

ايران برای اثبات حسن نيت خود سخاوتمندانه برای آژانس دسترسی هايی ايجاد : "موسی قربانی به خبرگزاری رسمی ايرنا گفت
  ".به زودی در سطح دسترسی آژانس در تاسيسات هسته ای ما تجديدنظر خواهد شد رده بود آهآ
در برخی محافل سياست گذاری ايران اين  صدور قطعنامه اخير شورای امنيت: "که از اعضای هيات رئيسه مجلس است افزود وی

در جريان  هايی  داد به همين دليل اآنون درون مجلس بحثحاصل با آژانس ادامه همکاری بی بحث را دامن زده آه تا کی بايد به يک
  ".شود های جديد بر روند همکاری با آژانس اعمال است تا برخی محدوديت

 در واکنش به ارسال پرونده اتمی اش به شورای امنيت سازمان ملل از اجرای پروتکل الحاقی به پيمان منع 2006ايران در سال 
ل اجازه بازرسی های ناگهانی و از پيش اعالم نشده از تاسيسات اتمی يک کشور را به آژانس بين اين پروتک. کشيد اشاعه دست
  .المللی می دهد



مقام های اين کشور عليرغم گزارش های انتقادآميز اخير آژانس داير بر اينکه ايران در جهت رفع ابهام از جنبه های مختلف برنامه 
  .مکاری با اين نهاد سازمان ملل تاکيد کرده انداش گام بر نمی دارد بر ادامه ه اتمی

اما علی الريجانی، رئيس مجلس ايران، که معموال هشدارهای شديداللحن عليه غرب صادر می کند، در واکنش به تصويب قطعنامه 
  .شودخوانده، تصميم تازه ای از سوی ايران گرفته "تفننی" که آن را 5+1بايد در مقابل رفتار گروه  تازه گفت که

و احتمال تالش برای دستيابی به سالح هسته ای " ان پی تی"يک مقام بلند پايه مجلس ايران در گذشته علنا نسبت به خروج از 
  .بود هشدار داده

 تهديد کرده بود در صورت فشار غرب ممکن است با درخواست 2006محمد رضا باهنر، نايب رئيس مجلس ايران، در اوت سال 
  .اسالمی خروج از ان پی تی را تصويب کرده و نيز برای مقابله با تهديدات هسته ای، سالح هسته ای توليد کند ایمردم، مجلس شور

 .غرب ايران را به تالش برای دستيابی به ظرفيت توليد سالح های اتمی متهم می کند، اتهامی که ايران رد کرده است
 سپتامبر 15حقيق درباره ماهيت برنامه اتمی ايران بوده است با اين حال روز آژانس بين المللی انرژی اتمی برای شش سال سرگرم ت

  .ديگر گفت که هنوز نمی تواند با قاطعيت بگويد که اين فعاليت ها کامال صلح آميز است يک بار
که برای ...  سازیدر اسرع وقت کليه تدابير الزم برای شفاف"محمد البرادعی مدير کل اين آژانس روز دوشنبه از ايران خواست 

  ".نسبت به صلح آميز بودن برنامه اتمی ايران الزم است را اجرا کند ايجاد اعتماد
 .وی ظاهرا به اجرای پروتکل الحاقی اشاره داشت

-------------------------------------------------------------------- 
 

 .ردتيم فوتسال ايران اسپانيا، قهرمان جهان را متوقف ک
 

در جام جهانی فوتسال، که در شهر ريودوژانيرو در برزيل برگزار می شود، تيم ايران مقابل اسپانيا به  D در اولين مسابقه گروه
  . دست يافت3-3تساوی  نتيجه

خود را   توانايی واقعی از اسپانيا پيش افتاده بود، اما اسپانيا0-3 مسابقه 12ايران که مقام قهرمانی آسيا را در اختيار دارد، در دقيقه 
  .با زدن سه گل در نيمه دوم نشان داد

 برگزار خواهد کرد، که برای اولين بار به مرحله نهايی جام) قهرمان آفريقا(ايران بازی دوم خود را در روز پنجم اکتبر مقابل ليبی 
  .جهانی فوتسال رسيده است

بازی دو تيم به وضوح آشکار بود؛ اسپانيا در انتظار به ثمر رسيدن کار به گزارش سايت اينترنتی فيفا، در اين بازی تفاوت سبک 
  .خود بود و ايران با اتکا به سرعت و تکنيک بازيکنان خود چشم به ضد حمالت داشت گروهی

روازه ايران برای زدن گل اول تنها به چهار دقيقه زمان نياز داشت که محمد طاهری توانست با پاس هوشمندانه علی حسن زاده د
  .را باز کند اسپانيا

پس از اين گل ونانسيو لوپز مربی اسپانيا تالش کرد تا با استقرار ترکيبی تهاجمی تر، گل خورده را پاسخ دهد اما برتری ايران در 
  . مسابقه دو بار ديگر، توسط وحيد شمسايی و محمد طاهری به گل دست يافت12به اندازه ای بود که در دقيقه  ضدحمالت

 با شوتی 30توسط توراس از فاصله نزديک به گل اول خود دست يافت و بورخا در دقيقه ) 22دقيقه ( اين حال اسپانيا در نيمه دوم با
  .که از دست های مصطفی نظری، دروازه بان ايران دور ماند، به گل دوم رسيد زمينی

دن پيروزی را نيز داشت، اما مصطفی نظری دروازه بان تيم اسپانيا در لحظات پايانی با کسب يک ضربه پنالتی موقعيت به دست آور
  .اين ضربه پنالتی را مهار کرد ايران

 :آمار بازی
 

 ايران
  درصد35 -مالکيت توپ 

 15 -شوت 
 6 -کرنر 

 0 -کارت زرد 
 

 اسپانيا
  درصد65 -مالکيت توپ 

 52 -شوت 
 24 -کرنر 

 1 -کارت زرد 
 چگونگی صعود ايران به جام جهانی

ن که در يک دهه اخير قدرت بالمنازع فوتسال آسيا بوده و نه بار به مقام قهرمانی اين رشته در آسيا دست يافته است، با ايرا
  . به جام جهانی فوتسال رسيد2008در رقابت های فوتسال آسيا در سال  قهرمانی

 0-4به ثمر رساند و در فينال هم با نتيجه ) بطور متوسط هشت گل در هر مسابقه( گل 48ايران در اين مسابقات در شش مسابقه 
  .مغلوب کرد تايلند را

 و در دومين دوره برگزاری جام جهانی فوتسال، به اين مسابقات راه يافت که با کسب نتايجی 1992ايران اولين بار در سال 
  .نيز پيش رفت) بانی هنگ کنگبه ميز(سه پيروزی مقابل اسپانيا، بلژيک و لهستان، تا نيمه نهايی اين دوره  غيرمنتظره و

  به اسپانيا باخت، هر چند اسپانيا6-9 مغلوب آمريکا شد و در مسابقه رده بندی هم با نتيجه 2-4اما تيم ايران در نيمه نهايی با نتيجه 
  . شکست داده بود2-4را در مرحله گروهی همين دوره 



کوبا کسب کرد و نتوانست به دور بعد صعود کند،  نها يک پيروزی مقابلايران در گروه سه مسابقات ت) اسپانيا (1996جام جهانی  در
و مجددا از صعود باز ماند، و در  گواتماال ايران بار ديگر تنها توانست پيروزی خود مقابل کوبا را تکرار کند  در2000در جام جهانی 

  .دو دوره پيشين دچار شد دقيقا به سرنوشت) تايوان (2004جام جهانی 
   ضرب االجل برای فوتبال ايرانتعيين

به سازمان ليگ و فدراسيون فوتبال ايران مهلت داد تا مشکل دريافت حق پخش )  آذر5( نوامبر 25کنفدراسيون فوتبال آسيا تا روز 
 .را با سازمان صدا و سيما حل کنند تلويزيونی
سازمان جهت حضور باشگاه های ايرانی در   شروط اينسوزوکی، نماينده کنفدراسيون فوتبال آسيا که برای گفتگو درباره توکاکی

تماشاگران در  کرده است، گفت مباحث مربوط به تجاری شدن باشگاه ها، تعداد و شرايط حضور ليگ قهرمانان آسيا به تهران سفر
و قرار گرفت و مسئوالن فدراسيون فوتبال ايران مورد گفتگ ورزشگاه ها و حضور زنان به عنوان تماشاچی در ورزشگاه ها با

  .مشکلی دربين نيست درباره اين موارد
سهميه باشگاه " تاثير غيرقابل انکاری در افزايش يا کاهش"موضوع حق پخش تلويزيونی  با اين حال آقای سوزوکی تاکيد کرد که

  .در ليگ قهرمانان آسيا خواهد داشت های ايرانی
به  وز پس از آن منتشر شد که تلويزيون دولتی ايران با انتشار بيانيه ای و استناداظهارات نماينده کنفدراسيون فوتبال آسيا تنها يک ر

  .مصوبه ای از مجمع تشخيص مصلحت تاکيد کرد حاضر به پرداخت حق پخش تلويزيونی به تيم های فوتبال نيست
 کنفرانس مطبوعاتی در تهران

 . خبری در محل فدراسيون فوتبال ايران اعالم شدخبر ضرب االجل کنفدراسيون فوتبال آسيا برای ايران، در نشستی
توکاکی سوزوکی در اين نشست از بررسی اساسنامه باشگاه های ليگ برتر ايران خبر داد و تاييد کرد که خواسته های کنفدراسيون 

  .آسيا درباره اعمال تغييراتی در ساختار اداری و تجاری باشگاه ها، برآورده شده است فوتبال
 فدراسيون فوتبال و"ل او تاکيد کرد مبالغ جذب شده از طريق تبليغات و بليط فروشی بايد در اختيار باشگاه ها قرار گيرد و با اين حا

  ".تلويزيون ايران بايد يک قرارداد کلی را در زمينه پخش مسابقات فوتبال منعقد کنند
باره اين مسئله تاکيد کرد، اما گفت تصميم نهايی درباره تعداد آقای سوزوکی هرچند به صراحت بر قاطعيت کنفدراسيون فوتبال آسيا در

  . کشور آسيايی ديگر اعالم خواهد شد15ايران در ليگ قهرمانان آسيا پس از بررسی وضعيت  سهميه
 عربستان اين نماينده کنفدراسيون فوتبال آسيا از قراردادهای بسته شده درباره حق پخش تلويزيونی مسابقات در کشورهای اندونزی،

  .خبر داد و ابراز اميدواری کرد اين قرارداد در ايران نيز امضاء شود و ازبکستان
 افزايش نگرانی

پيش از انتشار اظهارات نماينده کنفدراسيون فوتبال آسيا، علی کفاشيان، رئيس فدراسيون فوتبال ايران از ارسال نامه ای رسمی به 
  .رای حل مشکل خبر دادتشخيص مصلحت نظام و درخواست کمک ب مجمع

آقای کفاشيان اطالعيه يک روز پيش صداوسيمای ايران و سرباز زدن اين سازمان از پرداخت حق پخش تلويزيونی را غير مستند 
  .هشت سال پيش است-در اين اطالعيه به قانونی استناد شده که مربوط به هفت دانست و گفت

 برای حل مسئله از طريق اهداء درآمد ناشی از تبليغات محيطی ورزشگاه ها به باشگاه علی کفاشيان همچنين پيشنهاد تلويزيون ايران
  .را پيشنهادی غيرمنطقی دانست و تاکيد کرد که حق پخش تلويزيونی مسئله ای جداگانه است ها

 ". است نه يك ترجيححق پخش تلويزيونی اآنون ديگر يك تكليف: "مهدی تاج، نايب رئيس فدراسيون فوتبال ايران با صراحت گفت
در حال حاضر تنها : "فوتبال آسيا نيز گفت صفايی فراهانی، رئيس پيشين فدراسيون فوتبال و عضو کميته اجرايی کنفدراسيون محسن

های فصل آينده ليگ  نهايی شده که با اين سهميه نيز تيم پرسپوليس می تواند در رقابت] قهرمانان در ليگ[يک سهميه برای ايران 
  ".انان آسيا حضور داشته باشدقهرم

اى آسيا به فوتبال  اگر قرارداد حق پخش تلويزيونى بين فدراسيون فوتبال و صداوسيما بسته شود هر چهار سهميه در ليگ حرفه
آه يك تورنمنت آم اعتبار است  AFC Cup خواهد يافت و درغير اين صورت نمايندگان باشگاه هاى ايران بايد در ايران اختصاص

  .آت آنندشر
 

 نهاد سياست بايد از نهاد مذهب جدا باشد: فاضل ميبدی
 کرمانی عليرضا
ويژه در دوره  به  های متعددی را سياسی، واکنش های روزمره حکومتی با منابع غيبی و تأثير آن بر معادالت گيری زدن تصميم  پيوند

 .است فعاليت دولت نهم برانگيخته
پيوند زده و از » مديريت الهی«دولت خود، اقدامات دولت نهم را با  وری ايران، بارها در مدت فعاليت جمه نژاد، رييس محمود احمدی 

تمام دوران انقالب، به شما عرض کنم دست اين  ما در اين دو سال و نيم، البته در« در سخنانی در مشهد گفت که ٨٧نوروز  جمله در
 «.خدمتتان عرض نمی کنم  است که ما می بينيم و اغراق نمی گويم، نديده راخدا خودش شاهد. بينيم مديريت الهی را هر روز می

 مذهبی و سياسی در هر دو جناح سياسی فعال ايران قرار گرفت و از جمله ناطق های مختلف اين نگرش بارها مورد انتقاد چهره 
 .داد  گرايی هشدار نوری روحانی سرشناس اصولگرا چندين بار درباره خطرهای خرافه

نامی از رييس جمهور يا ديگر دولتمردان نبرد، اما تصريح کرد که  های خود در اين باره  يک از سخنرانی آقای ناطق گرچه در هيچ
 «.مديريت می کند به اسم امام زمان تمام شود مردم می گويند البد وقتی آقا هم بيايد همين طور وقتی کارها«

ميبدی، عضو شورای مرکزی مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه و استاد  ی فاضلراديو فردا درباره اين نگرش، با محمد تق
 .و گو نشسته است ها جای دارد، به گفت  اهللا مفيد در قم، که از نظر مراتب حوزوی در رده آيت دانشکده



های  کانون ولتمردان و رابطههای روزمره حکومت، بر رفتار سياسی د گيری مذهبی در تصميم دخالت دادن پيشوايان غايب: راديو فردا
   تواند داشته باشد؟ مجلس و رابطه دولت با مردم، چه تأثيری می قدرت در جمهوری اسالمی ايران مثًال رابطه دولت با رهبر، دولت با

أثير آن مذهبی تأثير دارد و شايد ت دولتی که خود را به اعتقادات مذهبی مردم وصل کند، بر بخش عظيمی از جامعه :فاضل ميبدی
منفی  نخبگان جامعه، کسانی که اطالعات دقيق مذهبی دارند و قشر حوزوی و دانشگاهی ولی اين تأثير بر متفکران،. مثبت باشد

 .است
نخبگان  های سياسی، نه تنها در ميان گيری که دخالت دادن برخی باورها در تصميم های جناح اصولگرا بر اين باورند برخی از چهره

  .است بلکه در ميان مردم عادی نيز تاثير مثبتی نداردمورد انتقاد 
دولت بايد کار خود را انجام دهد و نهادهای . کامًال جدا کرد ايم که نهاد سياست دولت را بايد از نهاد اعتقادات مذهبی هميشه گفته  ما

زيرا هر مشکلی . نتيجه مطلوبی ندارد ت کند،اين که دولت در نهادهای مذهبی به طرق مختلف دخال. خود را انجام دهند مذهبی نيز کار
گذاشته  اعتياد، بيماری اقتصادی، بيماری سياسی و شکست سياست خارجی به حساب مذهب که در جامعه به وجود آيد مانند فقر،

  .شود می
 يلی را مطرح کردند، ولینداشته باشد و مردم فکر کنند به نام دين و مذهب مسا در نتيجه ممکن است ميان عامه مردم نتيجه مطلوبی

  .پس مذهب از حل مسائل عاجز است. نتوانستند آن را حل کنند
 .در حال حاضر نگرانی بسياری از افراد جامعه مربوط به همين امر است؛ يعنی چرا هر چيزی به امام زمان وصل می شود

دولت، روحانی نباشند، يا اگر دولتمردان  ضایاست که رييس جمهور و اع نکردن نهاد سياست در نهاد مذهب فقط در صورتی دخالت
  آميختن نهاد سياست و دين بر کنار بمانند؟ روحانی هم باشند بايد از در هم

ورزی يک امر کامًال عقالنی، عرفی و  ورزی کردن و سياست  دولت، يعنی سياست . کند، بحث مبنايی و تئوريک است هيچ فرقی نمی 
 .تجربی است

در جامعه دينی و اسالمی اين است که کاری  وظيفه دولت. ورزی دولت، امر شرعی نيست و پايگاه شرعی ندارد  نظر من سياست به
کار نادرستی  های خود را با تفسير خاص شرعی و دينی کند، اما اين که دولت بخواهد سياست خالف نص قرآن و حديث انجام ندهد،

 .است
   آوردن به چنين رفتارهايی چيست؟های روی های فکری و انگيزه به نظر شما ريشه

  .مسئله مهدويت در عرصه سياست منحصر به ايران نيست بلکه در سودان و کشورهای آفريقايی هم وجود داشته است
ی دولت بايد کار خود را انجام دهد و نهادها. جدا کرد ايم که نهاد سياست دولت را بايد از نهاد اعتقادات مذهبی کامًال هميشه گفته ما»

 «.انجام دهند مذهبی نيز کار خود را
 محمدتقی فاضل ميبدی

را جلو ببرند، ولی اين سياست در طول  های خود افراد چه در قالب مهدويت و چه مسئله آخرالزمانی می خواستند سياست بسياری
 .تاريخ شکست خورده است

های خود را به مهدويت  دولت بخواهد سياست  ولی اين کهای جدی است، به امام زمان بين مسلمانان به ويژه شيعيان مسئله  اعتقاد
 .کند می های بزرگی به دين وارد شود و ضربه جا بيفتد، در نهايت به شکست منجر می های مردم وصل کند تا در بين توده

زمان  ل برای آخرالزمان،به عنوان مثا. ای از اعتقادات فراتر رفته است اندازه ها تا برخی رفتارها بيانگر اين مسئله است که بحث
نظر . شود بود، يا مديريت پيشوايان غيبی در برخی کارها ديده می گويند نزديک است يا تا پايان همين قرن خواهد کنند و می  تعيين می

  اين مسئله چيست؟ شما در مورد
تعيين زمان  کنند و ادعای عای رويت می اينکه کسانی که اد. اين مسائل، دکانی بيش نيست کنم و معتقدم من خوشبينانه برخورد نمی

 .بيش نيست کنند، دکانی ظهور دارند و يا جايگاهی برای ظهور او درست می 
 های خيلی خوبی اتخاذ  گيری  اند و اخيرًا موضع ها ايستاده  اين دکانداری  خوشبختانه مراجع و خبرگان علمی جامعه ما محکم در برابر

 .ی آقای ناطق نوری در سخنرانی ماه رمضانگير است، به خصوص موضع  شده 
اين گفته نشانه آن است که دستگاه روحانيت  .«راه ائمه را از علما بياموزيد«ناطق نوری در سخنرانی امسال خود گفت که  آقای

   کند؟ احساس خطر می
ايدی برای مردم درست شود که عق به اين معنی که ممکن است. کند نه تنها احساس خطر بلکه احساس تحريف دين می  روحانيت

 .مبنای شرعی و علمی ندارد
حتی به نظر . است اعتقادات تشيع نبوده  جمکران دوم که آقای ناطق نوری مطرح کرد مطلب درستی است، زيرا جمکران جزو مسئله

 .شيعه نيست و فقط مکانی است برای عبادت من جمکران اول نيز جزو اعتقادات
های آخرالزمانی،  دارد و جريان کند در خطر حذف شدن قرار  اين است که آيا دستگاه روحانيت احساس میمنظور !آقای فاضل ميبدی

   زنند؟ روحانيت را دور می
ای بخواهند  فقط ممکن است عده . شود نمی احساس خطری هنوز وجود ندارد و روحانيت با اين چيزها از صحنه اجتماع حذف چنين

اين چيزها حذف  های مردم نفوذ و پايگاه محکمی دارد و با روحانيت شيعه در ميان توده. کنند حذفروحانيت را از صحنه سياست 
 . شود نمی

 .انجامد هايی است که در کشور ما زود به شکست می های آخرالزمانی، سياست اين سياست
و از سوی منبع غيبی تأييديه بگيرد، عمًال  های دولت و حاکميت متصل به منبع غيبی باشد گيری اين است که اگر تمام تصميم واقعيت

  کنيد؟ اين مسئله را چگونه ارزيابی می. رهبری منتفی است فلسفه وجود واليت فقيه يا دستگاه
های خود را جلو ببرند،  خواستند سياست بسياری افراد چه در قالب مهدويت و چه مسئله آخرالزمانی می: فاضل ميبدی  محمدتقی 

 .خورده است  طول تاريخ شکستولی اين سياست در
اين احساس خطر در جامعه نيز به شکل ترويج خرافات وجود . آقای ناطق نوری پارسال اين مسئله را مطرح و احساس خطر کرد

  .دارد



ای  به سازمان ملل برود و در هر مصاحبه اينکه شخصی. مسائل از طرف دولتمردان مطرح شده و از آن سوء استفاده می شود اين
ناطق نوری،  هايی چون آقای قضايا است، در ميان متوليان دين و متفکران مذهب و سخنران گويد که دست امام زمان پشت تمامب

 .امری مضحک و خنده آور است
ائلی چرا در صدا و سيما مس زند و اين امر جای انتقاد بسيار دارد که ای اوقات به اين مسائل دامن می   متأسفانه صدا و سيما در پاره

 .ندارد و فقط برای تحريک احساسات و ترويج خرافات است شود که پشتوانه محکم دينی، شرعی و مذهبی پخش می 
مذهبی اشتغال داشتيد، يادتان هست که انجمن ضد  های سياسی و شما که در دوران پيش از انقالب هم به فعاليت! فاضل ميبدی آقای

شدند،  مسير مبارزه متهم می زمانی بودند و پيش از انقالب توسط انقالبيون به انحراف ازکه آخرال» حجتيه انجمن«بهاييت يا همان 
طوماری  به تازگی در نماز جمعه.  کرد هواداران خود را به حمله به بهاييان ترغيب می در کنار کارهای نظری و به عنوان کار عملی،

درخواست می شد با بهاييان برخورد کند و آنچه تشکيالت بهاييت  شوربرای امضای نماز گزاران تهيه شده بود که از دادستان کل ک
  آنها نيست؟ آيا اين گونه رفتارها، عضوگيری و بسيج هواداران و تحريک. بود، منحل شود خوانده شده

که   بودهسؤال مطرح انقالب و چه پس از آن مسئله بغرنجی بوده است و هميشه اين مسئله بهاييت در ايران چه دوران پيش از
 .بهاييان چه جايگاهی دارند

 .اش بايد محفوظ بماند، دفاع کرد اهللا منتظری اخيرًا از حقوق شهروندی بهاييان و اينکه هر انسانی حق شهروندی  البته آيت 
 تفکر حجتيه در حالی که. شود نيز تقويت می  «انجمن حجتيه«شود و از سوی ديگر  مربوط به بهاييت دوباره دارد زنده می  های بحث

اين تفکر در جريانات   کرد اهللا خمينی هم اين تفکر را قبول نداشت و تالش می نيست و حتی خود آيت  مورد قبول بسياری از بزرگان
  .سياسی کشور نفوذ نکند
ر سياست اعتقاد ورزی را د اين که اعتقاد ورزی کند و اين. ورزی کند عقل، عرف و تجربه بشری سياست  دولت بايد بر اساس

 .دخالت دهد، قابل تأمل است
اعتقادات مورد باور ديگران نباشد و بسياری  بخواهيد عقايد مذهبی خود را در مسائل سياسی دخالت دهيد، ممکن است اين اگر شما

د قبول اکثريت مور ولی اگر سياست ما بر مبنای علم و عقل و تجربه باشد،. را قبول نداشته باشند از علما، مراجع و دانشگاهيان آن
  .است

ولی اگر من   هاست که در دنيا تجربه شده، اين مسئله سال. دموکراسی و رأی آزاد مردم است به عنوان مثال در مسئله انتخابات، مبنا
ما . ستباشد و نه نظام انتخابات پارلمانی، اين امر بسيار خطرناک ا  گری ام بر اين است که بايد نظام به صورت خليفه بگويم عقيده 

 .مرزهای اعتقادی را از مرزهای سياسی کامًال جدا کنيم بايد
شود و باز پخش  از راديو فردا پخش می ١٩:٣٠ در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت  را هر دوشنبه» گوی ويژه هفته  گفت و»

مجله   در١٣پس از خبرهای ساعت  آن  بامداد در مجله شامگاهی و بازپحش دوم دقيقه سی ها پس از خبرهای شنبه اول آن سه
  .نيمروزی است
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  شاکی و متهم کدامند؟: ها دولت و رسانه
 
  

ها به دليل  ها، برخی از رسانه در اين شکايت. بگيرند ها را پس های خود از رسانه دولت ايران از نهادهای اجرايی خواسته، شکايت
  .اند ير کشور، به تشويش اذهان عمومی متهم شدهبودن مدرک دکترای وز دهی از جعلی گزارش

های اجرايی خواسته شده  ی دستگاه ای را منتشر کرد که در آن از کليه رسانی دولت بخشنامه روز نهم مهرماه، پايگاه اطالع
جمله در مورد جعلی هايی، از  ها به دليل انتشار اخبار و گزارش برخی از اين شکايت. ها را پس بگيرند های خود از رسانه شکايت

بودن مدرک دکترای وزير کشور يا برکناری رئيس کل بانک مرکزی، صورت گرفته که اقدامی در جهت تشويش اذهان عمومی عنوان 
 . اند شده

  
 . گيرد ها را چه کسی بر عهده می ها، مشخص نيست مسئوليت محدود کردن آزادی رسانه با اثبات درستی اين گزارش

  
بيست و دوم مرداد ماه به دليل انتشار اسنادی که  های مجلس تعلق دارد،   الف که به احمد توکلی رئيس مرکز پژوهشسايت اينترنتی

ای ادعا  وزارت کشور، سه روز پيش از آن با صدور بيانيه. داد مدرک دکترای افتخاری وزير کشور جعلی است فيلتر شد نشان می
اساس در اين خصوص قابل  ک علی کردان وجود ندارد و طرح ادعاهای واهی و بیای در صحت مدر گونه خدشه هيچ«: کرده بود

نژاد در روز خبرنگار دستور داد  اين بيانيه، تنها دو روز بعد از آن صادر شد که رئيس جمهور محمود احمدی. »پيگيرد قضايی است
نژاد روز  ای که رئيس دفتر احمدی ر است با بخشنامهاين اقدام قرا. ها را پس بگيرند های خود عليه رسانه اجرايی شکايت دستگاه 

 .اند هايی عملی شود که قبل از هفدهم مرداد به دستگاه قضايی ارائه شده گذشته، سه شنبه نهم مهرماه، منتشر کرده در مورد شکايت
  

امه ايران، ارگان مطبوعاتی ها، که مناسبت صدور آن عيد فطر عنوان شده، روزن ی پس گرفتن شکايت همزمان با انتشار بخشنامه
وزير کشور، در اين نامه که خطاب به رئيس جمهور نوشته شده، جعلی بودن مدرک . ای از علی کردان را منتشر کرد دولت نيز نامه

. بحث در مورد مدرک تحصيلی کردان از حدود دو ماه پيش و با معرفی او به عنوان وزير کشور باال گرفت. دکترايش را تاييد کرد
اعالم صريح اين « : حسن شجاعی کياسری، عضو کميسيون قضايی مجلس به خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی، ايرنا گفت

 .»ی صداقت وزير کشور است و بايد از اين ميزان صداقت و اعتراف حق، قدردانی کرد موضوع، نشانه



--------------------------------------------  
 اعتراف در آخرين لحظه

  
با اين همه، . ی قبل از جعلی بودن مدرکش آگاه بوده است ی کردان به رئيس جمهور آمده، او الاقل دو هفته بر اساس آنچه در نامه

 .ی تحقيقات کميسيون آموزش در اين مورد در مجلس خوانده شود اعتراف او در روزی انجام شد که قرار بود نتيجه
  

کند که بيست و چهارم شهريور ماه از شخصی که  روز شنبه، هفتم مهرماه نوشته شده، ادعا میی خود که ظاهرا  علی کردان در نامه
برای پيگيری موضوع از رابط ارائه کننده « : دهد وزير کشور توضيح می. ی جعل مدرک دکترای او بوده شکايت کرده است واسطه

اين در حالی است که سايت الف . »دات تأييد کننده اقدام نمايدمدرک خواستم تا با مراجعه به دانشگاه ياد شده، نسبت به اخذ مستن
ای از اعطای  ی تاييد مدارک دانشگاه آکسفورد را منتشر کرد که در آن وجود هرگونه سابقه هايی از روابط عمومی و اداره پيشتر نامه

ور، يک روز پس از شکايتی که به دليل  شهري٢۵وزير کشور . دکترای افتخاری به شخصی به نام علی کردان رسما تکذيب شده بود
های نمايندگان در مورد اصالت  جعلی بودن مدرکش به دادسرا برد، در کميسيون امنيت ملی مجلس حاضر شد، اما همچنان پرسش

 . پاسخ گذاشت دکترايش را بی
--------------------------------------------------------------  

 !ها عبرت رسانهتعطيل خبرگزاری برای 
  

حدود دو ماه پيش از توقيف سايت الف، خبرگزاری فارس نيز، به دليل انتشار خبری در مورد برکناری طهماسب مظاهری، رئيس کل 
به گزارش ايسنا علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئيس جمهور در سخنانی که در مشهد . بانک مرکزی برای سه روز بسته شد

 .ها عنوان کرد تا به اصل صحت خبر توجه بيشتری کنند قدام را درس عبرتی برای اين خبرگزاری و پيامی برای رسانهايراد شد، اين ا
  

علی . ی گذشته مجبور شد جای خود را به محمود بهمنی دهد ها اختالف و کشمکش با تيم اقتصادی دولت، هفته مظاهری پس از ماه
وزير کشور يا بايد « : نتقدان سرسخت کردان، روز گذشته به سايت خبری آفتاب گفتی اصولگرای مجلس و از م مطهری، نماينده

دانستند و فريب خوردند و يا  يا آقای کردان نمی. از دو حال خارج نيست« : او افزود. استعفا دهد يا از سوی رئيس جمهور عزل شود
 . »ان برای وزارت زيرسوال استدانستند و دروغ گفته اند، که در هر دو صورت، صالحيت ايش که می اين

  
جانب با قدرشناسى از حسن اعتماد رياست محترم جمهورى و مجلس  اين«: وزير کشور در نامه به رئيس دولت نهم نوشته است

. »شوراى اسالمى، با احساس آمادگى و انگيزه بيشتر، در خدمت اهداف بلند انقالب و نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران خواهم بود
ردان که اصالت مدرک ليسانس و فوق ليسانس وی نيز در گزارش مجلس تاييد نشده، از جمله معاونت سازمان صدا و سيما و قائم ک

« :نژاد هنگام دفاع از وزير پيشنهاديش در مجلس اظهار داشت محمود احمدی. ی کاری خود دارد مقامی وزارت نفت را در پرونده
 .»م و بعضا حساس، هر آنچه که توانسته به انقالب و اصول آن خدمت کرده استهای مه  سال در پست٣٠آقای کردان 

  
 پور بهزاد کشميری

------------------------------------------------------------ 
  30.09.2008 | حقوق بشر

   ی قضاييه برای توقف اجرای احکام اعدام درخواست از رئيس قوه
 
  

ای به رئيس قوه قضاييه، خواهان توقف اجرای احکام  نامه نگاران و فعالين سياسی و اجتماعی در ، روزنامهصدها نفر از روشنفکران
 .اند در ايران، به ويژه زندانيان سياسی شده ی متمهان اعدام همه
طی «: ند، آمده استا  نفر آن را امضا کرده١۴٠٠نزديک به  ی فعاالن سياسی، فرهنگی و اجتماعی به رئيس قوه قضاييه که در نامه
مواردی حتی قوانين و  های سراسر کشور تشديد شده و متأسفانه در و اجرای احکام اعدام توسط دادگاه های اخير صدور ماه
 «.شود نيز در صدور و اجرای اين گونه احکام ناديده گرفته می های رئيس قوه قضاييه های جاری و بخشنامه نامه آيين

ها نه تنها آثار سوء  و تساهل در سلب حق حيات انسان های خشن و غير انسانی، رار بر ادامه اين سياستاص«: گويد  می  اين نامه
باز توليد خشونت در  تشديد و«کند، بلکه به  وارد می» شديدی بر وجدان عمومی و احساس دينی جامعه ناپذير و لطمات جبران
 .دهد نيز در معرض تهديد و فروپاشی قرار می را» وحدت ملی و انسجام اجتماعی«شود و  منجر می» جامعه

ها در مورد کسانی صورت گرفته که به  زيادی از اعدام تعداد: اند ی خود نوشته روشنفکران و فعالين فرهنگی و اجتماعی در نامه
اسب با جرم آنان نبوده اعدام متن اند که حکم در ميان زندانيان عادی نيز کسانی بوده. اند سنين کودکی بوده هنگام ارتکاب جرم در

خطر اجرای  برند که هر لحظه از زندانيان سياسی نيز هم اکنون زير حکم اعدام به سر می ها، تعداد قابل توجهی بر اين عالوه. است
فی، از اهللا لطي پناهی، حبيب  حيدريان، ارسالن اوليايی، انور حسين فرزاد کمانگر، فرهاد وکيلی، علی. کند حکم جانشان را تهديد می

 .اين زندانيان سياسی محکوم به اعدام هستند ی جمله
هاشم آقاجری، طاهر احمدزاده، عمادالدين باقی، : آشنايی چون  نام های  به رئيس قوه قضاييه ايران، چهره در ميان امضاکنندگان نامه

جو، منيژه حکمت، شهال شرکت،  طمه حقيقتفا يعقوب، نيره توحيدی، اهللا پيمان، ژيال بنی زاده، حبيب بهبهانی، مصطفی تاج سيمين
فر،  اکبر معين علی دانا، محمدعلی عموئی، احمد زيدآبادی، عباس عبدی، حجاريان، فريبرز رئيس پوران فرخزاد، الهه کواليی، سعيد

ند به اکبر موسوی خوئيينی و محمدصادق کبودو نکوروح، علی اکبر گنجی، علی مزروعی، محمد ملکی، مصطفی ملکيان، محمود
 .خورند چشم می



ی خود جهت پيگيری وضعيت زندانيان مورد بحث  نماينده را به عنوان» های خودسرانه کميته پيگيری بازداشت«امضا کنندگان نامه، 
 .اند معرفی کرده

 المللی های بين انتقاد
المللی مدافع حقوق بشر، از افزايش  ينچندين سازمان ب ی اروپا و نيز ی اخير شورای حقوق بشر سازمان ملل، اتحاديه در چند هفته
  .نوجوانان بود ها بيش از همه متوجه اعدام شمار زيادی اين انتقاد. اند ايران انتقاد کرده ها در شمار اعدام

در ميان اين پنج کشور، جمهوری . بزهکار هنوز ادامه دارد اکنون تنها پنج کشور در جهان هستند که در آنها اعدام نوجوانان هم
 نوجوان مجرم ۶ تاکنون ٢٠٠٨سال  گويند ايران از آغاز های مدافع حقوق بشر می سازمان. رديف نخست قرار دارد سالمی ايران درا

محکوم   مجرم نوجوان ديگر به اعدام١٣٠درحال حاضر بيش از . اوت صورت گرفته است را اعدام کرده که دو مورد از آنها در ماه
 .برند کم به سر میاند و در انتظار اجرای ح شده

آوری امضا کرده و آن را به  فراخوانی اقدام به جمع المللی مدافع حقوق بشر با انتشار اوايل ماه سپتامبر چندين سازمان بين
آنها اعدام نوجوان زير  کار اعمال فشار بر کشورهايی بود که در هدف از اين. سازمان ملل ارائه دادند وسومين مجمع عمومی شصت
 .هنوز ادامه دارد سال ١٨

اعالميه " (المللی حقوق مدنی سياسی ميثاق بين"و  "المللی حقوق کودک کنوانسيون بين"جمهوری اسالمی ايران از امضاکنندگان 
صادر شود که افراد زير  حکم اعدام و حبس ابد، نبايد برای جرايمی«:  گويد کنوانسيون حقوق کودک می ٣٧ماده . است) حقوق بشر

 جرايمی صادر شود که افراد مجازات مرگ نبايد برای  « :بشر نيز تاکيد دارد  اعالميه جهانی حقوق۶ ماده  .»اند  سال مرتکب شده١٨
 «.اند  سال مرتکب شده١٨زير 

-------------------------------------------------------------------------- 

 :ادوارنيوز
 

 نژاد در اين دانشگاه و فضای سنگين حاکم بر تدابير امنيتی در دانشگاه تهران قبل از حضور احمدی
 دانشگاه تهران 

 
 

نژاد از نشست سازمان ملل در اياالت متحده  با آن که تنها دو روز از بازگشت محمود احمدی:ادوارنيوز
ها در سال  نژاد در دانشگاه تهران به مناسبت بازگشايی دانشگاه  آگاه از حضور احمدیگذرد، منابع می

اين در حالی است که شواهد زيادی از . دهند تحصيلی جديد در روز دوشنبه هشتم مهر ماه خبر می
نژاد در اين دانشگاه  تدارک اقدامات امنيتی در دانشگاه تهران در روز قبل از حضور احتمالی احمدی

 . کنند حکايت می
در همين راستا يک منبع آگاه دانشگاهی، از تشکيل جلسه شورای تأمين شهر تهران در دانشگاه

های ديگری نيز از انجام عمليات  شنيده. دهد تهران در صبح امروز، يکشنبه هفتم مهر ماه خبر می
اين عمليات احتماًال به . دان پيشگيری و پشتيبانی در دانشگاه تهران در روز شنبه و يکشنبه خبر داده

منظور ايجاد هر چه بيشتر فضای امن در دانشگاه تهران برای حضور رييس جمهور در اين دانشگاه 
های رسيده از دانشگاه تهران، از حضور نيروهای امنيتی چنين شواهد و گزارش هم. است صورت گرفته

نژاد در دانشگاه تهران حتمالی احمدیدر اطراف اين دانشگاه در صبح امروز، يک روز قبل از حضور ا
 . دهند خبر می

های تهران، اميرکبير،  منبع دانشگاهی ديگری نيز از برگزاری جلسه هماهنگی حراست دانشگاه
اين در حالی است که هيچ گروه و تشکل دانشجويی در . دهند طباطبايی و صنعتی شريف خبر می عالمه

است و به نظر  رای روز دوشنبه هشتم مهر ماه اعالم نکردهای ب دانشگاه تهران فراخوان يا برنامه
های خودجوش دانشجويان در اعتراض  رسد اين اقدامات به منظور جلوگيری از حرکات و اعتراض می

 . باشد نژاد در دانشگاه صورت گرفته به حضور احمدی
ها   روز از سوی سايتنژاد در دانشگاه تهران در اين  از حضور احمدی ليکن با آن که هنوزخبر رسمی

است، اخبار راديويی ظهر امروز از برگزاری مراسم  های نزديک به دولت اعالم نشده و خبرگزاری
است و خبرگزاری مهر سه هفته ها با حضور رييس جمهور در روز دوشنبه خبر داده بازگشايی دانشگاه

ها  همه اين. بود ی منتشر کردهنژاد در دانشگاه تهران در هفته جار پيش خبری مبنی بر حضور احمدی
های نزديک به  در حالی است که ظهر امروز دفتر رياست جمهوری در تماس با خبرنگاران خبرگزاری

 . است نژاد در دانشگاه تهران در روز دوشنبه را تکذيب کرده دولت هر گونه حضور احمدی
 

 فضای حاکم بر دانشگاه تهران 
 

گيرد که مشکالت صنفی و  دانشگاه تهران در حالی صورت مینژاد در  اما حضور احتمالی احمدی
نژاد در اين دانشگاه فزونی  آموزشی در دانشگاه تهران در طول يک سال گذشته از حضور قبلی احمدی

.است و وضعيت حاکم بر دانشگاه تهران نشانگر جو امنيتی و مديريت پليسی در اين دانشگاه است يافته
 مهر ماه گذشته نسبت به 16های تهران در روز  ی دانشجويان دانشگاهها پس از برگزاری اعتراض

 آذر 18 نفری دانشجويان در روز 2000نژاد در اين دانشگاه و پس از برگزاری تجمع  حضور احمدی
ماه به مناسبت روز دانشجو، دانشجويان ساکن کوی در اعتراض به مشکالت صنفی خود و افزايش جو

 



هايی برگزار کردند که منجر به بسته شدن   دانشگاه تهران، سلسله تجمعامنيتی و کنترلی در کوی
پس . خيابان اميرآباد در دو روز متوالی شد و سرانجام با مداخله پليس و گارد ضد شورش خاتمه يافت

اهللا عميد زنجانی در مراسمی از سمت رياست اين دانشگاه کنار رفت و  ها بود که آيت از اين اعتراض
د رهبر، معاون اقتصادی سابق وزارت اطالعات به جای وی به رياست اين دانشگاه دکتر فرها
حضور رهبر در سمت رياست دانشگاه تهران با رکود فعاليت دانشجويی در اين دانشگاه . شد گمارده

ای در اين  گری ايشان هيچ حرکت دانشجويی جدی است، به طوری که از زمان تصدی همراه بوده
رسد فرهاد رهبر فضای هر گونه فعاليت دانشجويی را در  به نظر می. است ذيرفتهدانشگاه صورت نپ

به طوری که حتی نشريات دانشجويی در. است دانشگاه تهران محدود و تحت تيم مديريتی خود درآورده
اند و با تغيير قوانين ناظر بر نشريات دانشجويی از نيمه  اين دانشگاه نيز با محدوديت جدی مواجه شده
های دانشجويی شود و تشکل ای در اين دانشگاه منتشر نمی دوم سال تحصيلی گذشته، تقريبًا هيچ نشريه

 . اند ها، با مشکل اخذ مجوز همراه بوده رغم نظارت استصوابی در مورد اين تشکل موجود نيز علی
صنفی دانشجويانگيرد که مشکالت  تدابير امنيتی تيم مديريتی جديد دانشگاه تهران در حالی صورت می

اش انديشيده  است، اما هيچ تدبيری از سوی رهبر و تيم مديريتی در اين دانشگاه و کوی افزايش يافته
در مقابل رهبر با تمامی معترضان به مسائل صنفی و دانشجويی به صورت حذفی و . است نشده

يش از صد دانشجوی است، به طوری که تنها در همين تابستان گذشته ب گرانه برخورد کرده سرکوب
اند، به کميته انضباطی  دانشگاه تهران که معترض به مسائل صنفی از جمله مسئله خوابگاه بوده

ولی در . اند اند که در موارد بسياری با حکم يک ترم يا دو ترم تعليق از تحصيل مواجه شده احضار شده
ضای دانشگاه و ايجاد جو امنيتی در تر شدن ف مقابل تيم مديريتی دانشگاه تهران تنها به هر چه بسته

است، به طوری که برخوردهای حراستی در اين دانشگاه از تابستان امسال به  اين دانشگاه پرداخته
است و با وجود مشکالت صنفی دانشجويان در مورد خوابگاه و امکانات کم  شدت افزايش يافته

ک اين دانشگاه با هزينه گزافی، بيش از کاری مرکز انفورماتي آموزشی، حراست دانشگاه تهران با هم
های   درصد از بودجه ساالنه دانشگاه تهران را صرف نصب گيت2يک ميليارد تومان يعنی حدود 

های اين دانشگاه  های مداربسته در محوطه دانشکده مغناطيسی و در مقابل درهای اين دانشگاه دوربين
گونه ورود و خروج و حتی کارهای دانشجويان در سيستم امنيتی جديد دانشگاه تهران هر . است کرده

 . است کند و جو حاکم بر کوی و دانشگاه تهران را سنگين کرده محوطه دانشگاه را کنترل می
سويه  برخورد ايدئولوژيک و تک. است اما مديريت دانشگاه تهران تنها در زمينه صنفی ناکارآمد نبوده

 استاد برجسته اين دانشگاه طی يک سال گذشته به75ود است که حد مديريت دانشگاه تهران سبب شده
است، به طوری که  صورت اجباری بازنشسته شوند و اين مسئله سطح علمی دانشگاه را پايين آورده

از. التدريسی کرد کار گرفتن مجدد اين اساتيد به صورت حق چندی پيش رياست دانشگاه را مجبور به به
ها در کل کشور  ترين کتابخانه شگاه تهران که يکی از بهترين و جامعسويی ديگر کتابخانه مرکزی دان

است و بسياری از  آيد در تابستان گذشته به بهانه تعطيالت کارکنان، کامًال تصفيه شده به حساب می
 . است های آن وجين شده کتاب

نژاد در اين حمدیاند که فضای دانشگاه تهران در آستانه حضور ا همه اين مسائل دست به دست هم داده
.تر شود دانشگاه متلهب شود و کار تيم حراستی دانشگاه تهران در آستانه حضور رييس جمهور سخت

--------------------------------------------------------------------- 
 

  توضيح روابط عمومی سازمان دانش آموختگان پيرامون خبر ويژه روزنامه کيهان
 1387 مهر 9ه، شنب سه
 
کيهان در روز سه شنبه ، روابط  در ستون اخبار ويژه روزنامه"پايان هياهوی ادوار"در پی درج خبری با عنوان  :ادوارنيوز 

 .اين خبر منتشر کرد  پيرامون عمومی سازمان دان آموختگان توضيحی
 

اخبار هر : روزنامه کيهان به اين سازمان آمده است در اطالعيه روابط عمومی سازمان ادوار تحکيم با اشاره به حمالت هر روزه
فکری و با يک  ها و شخصيت های اصالح طلب و نهادهای مدنی باقيمانده در کشور بر اساس يک خط روزه کيهان بر عليه گروه

زم است، اما در تازگی نداشته و پرداختن به آن فاقد اهميت ال ايدئولوژی که بر همگان معلوم است صورت می گيرد و از اين جهت
ايران،موضعی انتخاباتی منتسب به  اين روزنامه در خبری به نقل از يکی از اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی آخرين شماره

 .است مبنی بر حمايت اين سازمان از نامزدی آقای سيد محمد خاتمی منتشر شده)وحدت ادوار تحکيم(سازمان دانش آموختگان ايران
درصورت بيان شدن از سوی رييس دفتر سياسی نهضت -که اين سخنان دن اين مطلب، بدينوسيله اعالم می شودبا توجه به کذب بو

محوريت بحث انتخابات با نهضت آزادی ايران  فاقد موضوعيت بوده و سازمان دانش آموختگان ايران تاکنون ديداری با-ايران آزادی
 .حضور نداشته است وزنامه کيهان،نماينده ای از سوی سازمان ادوار تحکيممورد اشاره در خبر ر همچنين در مراسم. نداشته است

 
------------------------------------ 

  گزارش سخنرانی هاشم آغاجری و مجتهد شبستری در حسينيه ارشاد
 

مندان برگزار  ی از عالقهسياسی، و تعداد زياد های قدر حسينيه ارشاد با حضور روشنفكران دينی، فعاالن شب از مراسم شب دومين
» نام و ياد خدا» خوانی ابتدا محمد مجتهد شبستری درباره موضوع ارشاد پس از قرائت قرآن و شعر شنبه شب در حسينيه يك. شد



شبستری با بيان اين نكته آه شب . ارائه داد» های عدالت گفتمان «درباره  سخنرانی آرد و پس از وی هاشم آقاجری سخنرانی خود را
را درباره ارائه اين بحث بيش از مناسبتی بودن  است انگيزه خود» نام خدا و ياد خدا «مناسبت خوبی برای پرداختن به موضوع  قدر

» نام«شبستری  از نظر. احساس ضرورتی آه ناشی از دوگانه بودن نام خدا در برخی جوامع است .آن، احساس ضرورت عنوان آرد
 های اخير در دهه. بيگانگی و استفاده ابزاری خود رهايی باشد و هم مايه از تواند وسيله تعالی و هم میخدا در جوامع دينی »  ياد «و 

در . گون به خود بگيرد تواند حالت بيمار تاثيرپذيری از آن حتی می باره انجام شده آه چگونه تعلق بدين نام و تحقيقات بسياری در اين
و برقراری ارتباطی نادرست با صاحب نام استفاده  بر اثر درك غلط از اين نام» ها روان انسانمسموميت  «ها نيز از تعبير  آتاب برخی

بازگشت به مفهوم صحيح  خدا در چنين جوامعی، همچون جامعه ما، نياز به تطهير و» نام «شبستری  در نتيجه به باور. شده است
 های قدر در حسينيه ارشاد ی و هاشم آقاجری در دومين شب از شبمجتهد شبستر های آيد خالصه سخنرانی آنچه در پی می. خود دارد
  .يابد ابوالفضل موسويان ادامه می سوم ماه رمضان نيز با سخنرانی مجتهد شبستری و و اين مراسم شب بيست. است

  به نام و ياد خدا
البته . ها رانده نشده و از آن ذآر نرفته است انهای انس زبان شايد هيچ نامی در عالم به شهرت نام خدا نبوده، بر. يك نام است» خدا»

  :اند دو دسته اين جوامع نيز خود بر. شود مطرح می (Monotheist) جوامع خداپرست و يكتاپرست نام خدا در
 ها به حوزه خصوصی رانده شده نيست و اين ارزش های دينی آننده در آن، ارزش های تعيين آه مفاهيم و ارزش: جوامع سكوالر -1
آليسا و نام خدا  های دينی، در جوامع سكوالر جريان. جامعه سكوالر با دولت سكوالر متفاوت است البته بايد توجه داشت آه. است

  .های خاص مكان وجود دارد اما نه در صحنه اجتماعی بلكه در محافل و
های اجتماعی و در ارتباط ميان  د با ارزشپيون سكوالر همچون جوامع اسالمی آه نام خدا در صحنه اجتماعی، در جوامع غير -2

  .ها با يكديگر مطرح است انسان
های  های مختلف و به بهانه جوامع مسلمان در فرصت در اين جامعه بيش از همه. جامعه ما از اين منظر در رتبه اول قرار دارد

بنابراين بار . ابتدای پخش اخبار حتی  تلويزيون، ها،  ب آتا شود؛ در آوچه و خيابان، محل آار، مساجد، استفاده می گوناگون از اين نام
  .تر از هر جای ديگری است بسيار سنگين معنايی و مفهومی اين نام در جامعه ما

های  آه در آشورهای غربی حتی در آتاب در حالی. باشد آمتر آتابی در جامعه ما وجود دارد آه صفحه اول آن با نام خدا شروع نشده
ممكن است در خالل مباحث  دين است، حتی اين بدين معنا نيست آه نويسنده آتاب ملحد يا بی. وجود ندارد  چنين چيزیتئولوژيك نيز

را  ها؛ آسی سخنرانی خود همچنين در ابتدای سخنرانی. افتد هرگز اين اتفاق نمی آتاب صدها بار نام خدا برده شود اما در صفحه اول
اين نامی . تامل در فهم از اين نام برای مسلمانان مهم است بنابراين. آاری برای آنها عجيب استآند و چنين  با نام خدا شروع نمی
دهد و موجب تغيير ما  نام قرار می شود و چنين تلقيناتی ما را زير بار مفهومی اين تولد در گوش ما تلقين می است آه در زمان

  .شود می
  نام چيست؟
آنچه . توانيم نسبتی با آن برقرار آنيم نداشته باشد نمی اگر چيزی برای ما نام مشخصی. شويم شنا میهای موجودات با آنها آ ما با نام

صاحب  (ها  »مسمی «در عالم انسانی  .آنند ها داللت می »صاحب نام«ها به  » نام «. است» مجهول مطلق «برای ما  هيچ نامی ندارد
امر مادی خارجی باشد،  آند؛ حال چه اين موجود  نامی به موجود يا شيئی داللت میگونه آه هر بدين .موجودات و اشيا هستند) ها نام

  :اند دسته ها بر دو از سوی ديگر، نام. چه امر معنوی درونی
  همچون سنگ، چوب، درخت: اسم عام -1
  ...نام يك موجود معين همچون اسم افراد، شهرها و: اسم خاص -2

. مثل است باشد يكی بيش نيست، همانند ندارد، بی نام اشاره به صاحب نامی دارد آه اگر موجوداين : نام خدا مسلما اسم خاص است
زمين، آوه، دريا،  صورت آه ما آسمان، موجودی است از موجودات و در آنار ديگر موجودات؟ بدين اما آيا مورد اشاره اين نام

رسد  تر است؟ به نظر می تر و قوی اين تفاوت آه اين موجود بسيار بزرگبا  انسان، ابرها و از اين قبيل داريم و موجودی به نام خدا،
مطلق، علم مطلق، حيات مطلق، و به  ی دارای قدرت»موجود«تصور خدا به مثابه : شود مشكالت از همين تصور ناشی می همه

  .عبارت ديگر موجودی نامتناهی
تواند دقيقا معين آند منظورش از خدا چيست و آيست؟  نمی آس چراآه هيچاند،  پيشوايان دينی شيعه اين تصور از خدا را باطل دانسته

اند  موصوف دو چيز متفاوت از هم است، چراآه صفت و... توان گفت خدا عالم، قادر و نمی. توان توصيف آرد نمی به بيان بهتر خدا را
 خداوند» وار انگاری انسان«اين نوعی . ديگربودن چيز  خدا يك چيز است و عالم توان گفت پس نمی. و موصوف غير از صفت است

غيرخودی و صفاتی از اين دست به خود  شود آه غضب و خشم، خودی و در نتيجه چنين تصوری، خدا به موجودی بدل می. است
  توان با آن ارتباط برقرار آرد؟ نتوان خدا را توصيف آرد پس چگونه می بنابراين سوال اين است آه اگر. گيرد می

  الحسنی اسماء
اند  اين متكلمان عوام. »صفات حسنی«به آار رفته نه  «اسماء حسنی «در قرآن نيز تعبير . ها ها مطرح است نه صفت در مورد خدا نام

نيز در ) ع(علی . اند ذات او دانسته اند آن را عين آه متكلمان فاضل اگر هم از صفات خدا گفته آنند در حالی می آه از صفات خدا صحبت
  :امر اشاره دارد البالغه به همين های نهج ين جملهاول
آمال توحيده االخالص له، و آمال االخالص له نفی  اول الدين معرفته و آمال معرفته التصديق به، و آمال التصديق به توحيده، و»

فقد قرنه، و من   سبحانهاهللا فمن وصف: أّنـها غيرالموصوف، و شهاده آل موصوف أّنـه غيرالصفه الصفات عنه، لشهاده آل صفت
  «...عده جهله، و من جهله فقد اشار اليه، و من اشار اليه فقد حده، و من حده فقد قرنه فقد ثّناه، و من ثّناه فقد جّزاه، و من جّزاه فقد

ی يكتاپرستی توحيد نيز فقط به معنا[توحيد اوست  آغاز دين شناخت خداست، و معرفت آامل تصديق به خداست و آمال تصديق خدا»
اخالص آامل . خداست توحيد آامل خالص شدن برای]. همه چيز را از او ديدن و به سوی او دانستن است دانی خدا نيست بلكه و يكتا

پس هر آس خدا را توصيف آند او را ... او غير از موصوف است دهد آه نفی هر صفتی از خداست، چراآه هر صفتی شهادت می
گانه آند او را تجزيه  هر آه خدا را دو و] زيرا در آنار ديگر موجودات قرار داده[ين آند خدا را دوگانه آرده آه چن محدود آرده و هر

آند برای او چارچوب  هر آس به او جاهل باشد به او اشاره آرده و هر آه چنين. از او خبر ندارد آرده و در نتيجه به او جاهل شده و
  «...درست آرده است



برای چيست؟ در پاسخ بايد ... الحی، القيوم، الجبار و آيد اين است آه تعابير قرآن همچون العليم، ی آه به وجود میبنابراين پرسش
ها  است و اين نام» آل الكمال» آوريم، زيرا او ما از طريق اين اسماء صاحب نام را به خاطر می. نه صفات او گفت اينها اسماء خداست

ای  روزنه توان تنها از طريق اين مفاهيم می. توان تصوری از آمال مطلق داشت آمال می های ه نمونهبه واسط. های آمال است نمونه
  .به سوی خدا باز آرد
  حكايت و روايت

توان با خدا  پس چگونه می. نام آيست و چيست توان معين آرد صاحب قرار هنگامی آه توصيف خدا ناممكن است، دقيقا نمی بدين
از اين گفت آه خدا با من  توان او را روايت آرد و می. آردنی است خدا روايت. »خواند«هايش  را با نام توان خدا ؟ میارتباط برقرار آرد

توان با او  حتی می. آرد» حكايت«توان افعال خدا را  چه بوده است؟ پس می ها آرده، با ديگران چه آرده، سرگذشت من با خدا چه
قرآن آريم بيش از هر چيز حكايت افعال . برقرار آرد توان با خدا ها را می امثال اين رابطه.  داشت»اعتماد«و » اميد«زد، به او  حرف

  .صفات او و َاعمال خداست نه توصيف
 

  به نام فقرا، به کام مرفهان
ها بوده   و انسانها ترين عامل حرآت جنبش تاريخ مهم انگيزه و هدف دستيابی به عدالت در طول. عدالت اصلی بنيادی در اسالم است

توحيد به عنوان يكی از دو اصل  يابد آه در آنار  عدالت آنچنان جايگاه آانونی می خصوص در قرائت شيعی، به است و در اسالم نيز،
جايگاه  شماری دارد اما اسالم علوی با نشاندن عدل در آنار توحيد، خداوند صفات بی .شود بينی اسالمی مطرح می بنيادی جهان

های اشعری، سنتی، و در دوران ما،  در برخی از قرائت. است خدايی آه عادل: شناساند اصل توحيد و نيز خدا را به ما میمحوری 
شود آه دارای قدرت مطلق است  می سازند، خدايی معرفی ای برای تقويت نظام سلطه می مبانی نظری و آالمی پايه هايی آه از قرائت

در عالم هيچ  يعنی خدا: آه اين آيه مربوط به حوزه وجودی است است، در حالی» و ال ُيسال َيفعل «آه خدايی . اما هيچ مسووليتی ندارد
حوزه اخالقی خدای مسوول است و همين مسووليت اخالقی است آه  اما همين خدا در. مثل و همانندی ندارد آه از او پاسخ بخواهد

شود آه آثار خطرناآی  خطرناآی می زه وجودی و اخالقی منجر به مغالطهبنابراين خلط ميان دو حو. شود رسل می منجر به ارسال
پاسخگويی شده  های سلطه زورگو بدون همين مبنا مؤدی و منجر به ظهور نظام» اسالمی» های در طول تاريخ خالفت. داشته و دارد

شان بر قدرت بدون   است آه اساسديروز و امروز تاريخ های سلطه در مسوول برگردان چهره نظام لذا چهره خدای غير. است
  .به چند نكته مهم درباره عدالت اشاره خواهد شد در ادامه. مسووليت است

برخالف تفاسير اشعری و قشری آه تصور . است شناختی مستقل و پيشينی نسبت به شريعت و دين عدالت يك اصل نظری و هستی -1
نظر از دين يك  صرف اند، در آالم خردگرای اعتزالی و شيعی عدالت بخشيدهبه دينداری غلظت  آردن عقل در شرع آنند با منحل می

اما اين اصل عقلی و . شود و شريعت به محك آن سنجيده می اصل جهانشمول، بشری و تاريخی آه خود دين. اصل مستقل است
های  به همين دليل ما با رژيم. يابد صی میخا های مختلف معنا و مفهوم متفاوت و ها و تمدن ها، فرهنگ ها، گفتمان زمينه پيشادينی در

  :بخش تقسيم آرد ها را به دو توان اين گفتمان بندی آلی می در يك تقسيم. روييم مختلف روبه مختلف گفتاری عدالت در جوامع
  :اند مدرن آه خود بر سه قسم های سنتی و پيشا گفتمان -1
های  ها اوال گفتمان هر سه اين گفتمان. ايرانشهری/ ای اندرزنامه گفتمان) ی، جاسالم/ گفتمان فقهی) يونانی، ب/ گفتمان فلسفی) الف

ها به عدالت به عنوان مفهومی مبتنی  گفتمان ثانيا هر سه اين. صورت آه عدالت در آنها معطوف به فرد است هستند بدين فردی عدالت
عدالت همان تعادل است؛  يونانی/ برای گفتمان فلسفی. ها است پس نابرابری الزمه اين نوع گفتمان .نگرند و مسبوق بر نابرابری می

 گفتمان ايرانشهری عدالت را با نظمی. وسطی ميان ظالم و مظلوم موضعی حد نه افراط، نه تفريط بلكه رعايت اعتدال و اتخاذ
در نتيجه در . بر همين نظم باشد تنیجامعه هم بايد مب مراتبی است، لذا جهان و هستی دارای نظمی سلسله. آند مراتبی تعريف می سلسله

و شاه عادل آسی است آه  ای جايگاهی مشخص دارد گونه آه هر طبقه بدين. تفاوت تعارضی با عدالت ندارد اين ديدگاه نابرابری و
 اما چگونه. تبنابراين از اين منظر انوشيروان، عادل اس. طبقات به هم بخورد مراتب باشد و اجازه ندهد وضع و نظم حافظ اين سلسله

اعتراض به انباشت قدرت و ثروت در دست روحانيون  هزار نفر از مزدآيان را به جرم 20آه مزدك و  انوشيروان عادل است در حالی
خواهد نظم  است آه می دهد وضع طبقات به هم بخورد و مزدك هم همان آسی همين دليل آه او اجازه نمی درباری قلع و قمع آرد؟ به

 بينيم با اين تفاوت آه اين نابرابری در چارچوب شرع ها را می اين نابرابری در گفتمان فقهی نيز.  را از ميان ببردطبقاتی موجود
شود، زيرا  را مساوی اسالم بداند دچار بحران فكری می به همين دليل اگر نسل امروز، فقه تاريخی واقعا موجود. شود توضيح داده می
طور آلی در  بنابراين به .تابد و حال آنكه اساس اين فقه بر نابرابری است نابرابری را برنمیامروز  خواه انسان منطق عدالت

  .نه سيستم و از سوی ديگر عدالت متكی است بر نابرابری مدرن از سويی عدالت صفت فرد است های پيشا گفتمان
گرا، گفتمان  گرا، گفتمان ليبرالی ميانه يبرالی راستل بر سه قسم گفتمان: ليبرالی) الف:های مدرن متشكل از سه گفتمان گفتمان -2

عناصر اصلی مرتبط با عدالت  طور خالصه در گفتمان معاصر و مدرن دو عنصر از به.فاشيستی) آمونيستی و ج (گرا، ب ليبرالی چپ
 های مختلف  گفتماندوری و نزديكی و نسبت با اين دو عنصر منجر به پيدايش نوع برخورد،. يكی آزادی است و ديگری برابری

نيز به صورت معكوس حضور دارد يعنی به شكل  آه در گفتمان سنتی مولفه آزادی غايب است و مولفه برابری شود، در حالی می
روند آه، همچون هايك،  می جا پيش گرا گاه تا بدان های راست ليبرال. ارجح و حاآم اصل آزادی است در گفتمان ليبرالی اصل. نابرابری

نيز  شود و آزادی در اين گفتمان عدالت به آزادی تحويل می. قاموس بشری حذف آرد معتقدند بايد واژه برابری و عدالت را ازاساسا 
اما در گفتمان ميانه ليبرال، همچون راولز، آزادی به نوعی . است يابد؛ گويی آه هرچه از بازار بيرون آيد عادالنه به بازار تقليل می

اين گفتمان عدالت را به . برابری جدای از آزادی آند منتهی گفتمان فاشيستی عدالت را با برابری تعريف می. يندنش عدالت می در آنار
تقليل » حاآميت مطلق دولت گرايی و پيشواساالری و دولت «چيز را به  آند و پس از آن همه تحويل می «برابری در غياب آزادی«
نازيسم  توان در هيتلر و نمونه اين امر را می. دهد برای سلطه و سرآوب قرار می ای تمايهدر نتيجه اين گفتمان عدالت را دس. دهد می
آرد؛ به نام فقرا و به آام  داری عمل می به سود سرمايه آه عمال همو آه معتقد بود نان را به سفره فقرا ببريم در حالی. ديد

  .داران سرمايه
لذا ممكن است حاآم عادل . عدالت صفت سيستم است های مدرن آم است، در گفتمانهای سنتی عدالت صفت فرد حا اگر در گفتمان -2

عامالن انسانی از شرايط  جاست آه جدايی فرد از سيستم و اما نكته اين. عدالتی را به وی ندهد بی نباشد اما سيستم جاری اجازه



  .خواه هستيم  عادل و نيز سيستم دموآراتيك و عدالتافراد انسانی دموآرات و بنابراين ما امروزه نيازمند. اجتماعی ممكن نيست
را مبنای عدالت بدانيم بايستی هرگونه امتيازات ويژه  اگر دو اصل آزادی و برابری. نفی حقوق و امتيازات ويژه الزمه عدالت است -3

در دوران خويش ) ع(علی .برترندند اما گروهی برا توان گفت همه برابر نمی. برداريم غيره را از ميان صنفی، گروهی، جنسيتی و
اهميت دارد شناخت و دريافت هسته اصلی منطق حاآميت علی است، نه  اما آنچه امروزه. نمونه عالی از يك حاآم عادل است

در نظام علوی اصِل مرجح . حاضر  سال پيش، بلكه آاربست خالق و اجتماعی آن در عصر1400صوری همان دستورات  آارگيری به
 اولی را» حفظ نظام و حكومت «و » عمل به عدالت «آسی است آه ميان دو امر  همان) ع(علی. »حفظ نظام «ست نه ا» عدالت «

در جامعه امروز بايستی همواره با شناخت و نقد ) ع(علی در نتيجه زنده نگه داشتن نام. انگارد گزيند و دومی را به هيچ می برمی
 بريم، توام باش می سر وضعی آه در آن به

 کارگزاران:منبع

 
 ترور روحانی اهل سنت در کردستان: همزمان با عيد فطر

 
سنت و امام جماعت يکی از مساجد مهاباد روز  آستانه عيد فطر از کردستان خبر می رسد که مال عبدالرحيم تينا، روحانی اهل در

نماز صبح  ام عزيمت به مسجد برای اقامهيکشنبه هنگ وی صبح روز . سوار ناشناس کشته شد  يکشنبه به ضرب گلوله دو موتور
طی روزهای گذشته، نيروهای امنيتی و اطالعاتی . جان سپرد رسيدن به بيمارستان هدف گلوله دو موتور سوار قرار گرفت و قبل از 

 رسمی عيد در روز قبل از اعالم سنت در شهرهای مختلف کردستان نسبت به برگزاری نماز عيد فطر روحانيون اهل  به بسياری از
تخريب  امسال در آستانه ماه رمضان نيز يک مدرسه اهل سنت در سيستان و بلوچستان .بودند فطر و انجام مراسم مذهبی هشدار داده 

کردستان طی روزهای گذشته دو قتل مشکوک ديگر نيز به  در. شده و مولوی احمد نارويی يکی از روحانيان اهل سنت بازداشت شد
حسين پناهی،  اشرف  همچنين. صالحی از فعالين سياسی با حمله افراد ناشناس توسط چاقو جان باخت دياکو. وقوع پيوسته است

وی هم اکنون دچار مرگ مغزی . يک ماشين ناشناس مضروب شده است برادر انور حسين پناهی يکی از پنج معلم کرد محکوم توسط
قضايا در مناطق کردنشين کردستان  در مورد تکرار اين: "نه می گويدکاوه کرمانشاهی در اين زمي. برد به سر می شده و در کما

هنوزهم  گذشته، دستگيری آقای ايوب گنجی روحانی کرد در سنندج پيش آمد که بهرحال بهمن ماه سال. های مشابه وجود دارد تجربه
 ". بازداشت شدندشدند، ولی مجددا هرچند که ايشان بعد از مدتی که در بازداشت بودند آزاد. ادامه دارد
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 وزير کشور نه تنها مدرک دکترا ندارد، بلکه مدرک ليسانس وی نيز جعلی بوده است: رييس کميسيون آموزش و تحقيقات

 
علی عباسپور، رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در جمع خبرنگار پارلمانی پس از بررسی گزارش مدرک تحصيلی کردان 

ای به رييس جمهور نسبت به جعل مدرک تحصيلی خود   از آنجايی که وزير کشور طی نامه: لسه غير رسمی امروز اظهار داشتدر ج
 .گيری کند  اظهار تاسف کرده است، جا دارد هيات رييسه مجلس نسبت به اين مساله تصميم

  
سی صحت مدرک تحصيلی کردان مأمور شده بود، به گزارش خبرنگار ايلنا، وی که پيش از اين از سوی رييس مجلس برای برر

ای از اين گزارش در صحن علنی   ايشان صالح ديدند که خالصه. اين گزارش را هفته گذشته به آقای الريجانی ارائه دادم: ادامه داد
 .مجلس قرائت شود

  
 از آنچه بود که امروز در مجلس قرائت شد، تر  رييس کميسيون آموزش و تحقيقات با بيان اينکه گزارش ارائه شده به الريجانی مفصل

اين که هيات رييسه چه تصميمی نسبت به وضعيت علی کردان بگيرد را بايد از اعضای هيات رييسه و شخص رييس : خاطرنشان کرد
 .مجلس بپرسيم

  
آنچنان که در : کردوی با امتناع از قضاوت در مورد اينکه چه کسی در ارائه مدرک تحصيلی جعلی مقصر بوده است، تصريح 

هايی از گزارش کميسيون و تحقيقات آمده بود، شخصی که نام آن در مدرک تحصيلی کردان آمده است نمايندگی انتشارات   بخش
ای به دانشگاه آکسفورد   دانشگاه آکسفورد را درا يران داشته است و بواسطه شخص ديگری به علی کردان گفته بود که اگر مقاله

 .دهيم  ه شما مدرک دکترای افتخاری میارائه دهيد، ب
  

 .دهد  کردان نيز براين اساس مقاله خود را به وی ارائه می
  

شود اما وزارت علوم رسمًا اعالم   پس از آن مدرک تحصيلی به امضای سه استاد دانشگاه اکسفورد به کردان ارائه می: عباسپور گفت
 . را طی نکرده استکرده است که مدرک کردان روند متعارف دانشگاهی

  



شود، بايد به امضای رييس آن دانشگاه برسد، اما مدرک تحصيلی علی کردان فاقد چنين   به گفته وی هر مدرک خارجی که ارائه می
 .امضايی بود

  
 و ۶٨های   در سال: رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در خصوص مدرک تحصيلی ليسانس و فوق ليسانس وزير کشور گفت

توانستند در مقطع مورد تمايل خود بنشيند و مدرک تحصيلی   تر را داشتند، می  های پايين   کسانی که از دانشگاه آزاد مدرک پايه۶٩
 .باالتری دريافت کنند اما آقای کردان حتی اين مراحل را طی نکرده است

  
 .ده که علی کردان فاقد مدرک ليسانس استعباسپور به نامه رييس دانشگاه آزاد به مجلس اشاره کرد که طی آن تاکيد ش

  
تواند امنيت داخلی   وی در پاسخ به اين که فردی که به گفته خود برای دريافت مدرک تحصيلی خود فريب خورده است، چطور می

ا بايد در اين آنه. گيری مجلس به ويژه هيات رييسه آن و تصميم دولت بستگی دارد  اين مساله به تصميم: کشور را تامين کند، گفت
 .زمينه اعالم نظر کنند

  
طبق : کرده است، گفت  رييس کميسيون آموزش و تحقيقات در پاسخ به اينکه چطور کردان تاکنون در دانشگاه آزاد تدريس می

در مقطع هايی که داشتيم تنها در مورد اصالت مدرک تحصيلی وی تحقيقاتی انجام داديم و درباره صالحيت وی برای تدريس   ماموريت
البته دانشگاه آزاد طی نامه رسمی خواستار اظهار نظر کارشناسی کميسيون . کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اظهار نظر نکرديم
 .آموزش و تحقيقات شده بود اما ما به آن پاسخ نداديم

  
وجود دارد، خاطرنشان کرد من به نمايندگی عباسپور در پاسخ به سؤال خبرنگار ايلنا مبنی بر اينکه آيا احتمال استيضاح وزير کشور 

 .کنم طرح استيضاح مطرح شود  توانم حرفی بزنم اما فکر نمی  از تمامی نمايندگان نمی
  

-------------------------------------------------- 
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 نگراتی از وضعيت جسمانی هدايت غزالی به دليل اعتصاب غذا
 

داشت ،اين گزارش متاسفانه با گزارش تکميلی ديگری اززندان اوين ” هدايت غزالی“ مهرماه ، گواهی ازوخامت حال ۶گزارشات 
 .برشدت نگرانی کميته افزوده است

  
  دانشجوی کارشناسی، رشته روانشناسی دانشگاه عالمه طباطبايی تهران وعضوشورای نويسندگان نشريه ی” هدايت غزالی“

 به دست نيروهای امنيتی جمهوری اسالمی ١٣٧۶تيرماه ٢٠ که به علت شرکت درمراسم زبان مادری در دانشجويی روژامه
 .دستگيرشد امروز در سی و هفتمين روز اعتصاب غذای خود به سر می برد

  
قال داده چندين مرتبه از زندان مرکزی سنندج به زندان اوين و برعکس انت” صباح نصری“هدايت به همراه مديرمسوول روژامه 

 پس از گذراندن پروسه ای کامال ظا لما نه  اين دو دانشجو.شده و ماهها مورد بازجوييهای طوالنی مدت قرار گرفتند
 بار تعويق ۴ماه انفرادی مواجه شده؛پس از ۵دربازداشتگاههای جمهوری اسالمی با شديدترين شکنجه های روانی وروحی وگذران 

 .وم گرديدند سال حبس تعزيری محک٢دادرسی به 
  

 زندان اوين به اعتصابيون کرد ٨هدايت از همان روزهای نخست اعتصاب به همراه فرهاد وکيلی وصباح نصری ومتين ارجان دربند 
 .در زندانهای سراسر کشور پيوستند 

  
مسوول بند ” ياری” درجريان سرکشی بازرسين حقوق شهروندی ازبندهای زندان ،در حضور  اين دو دانشجوی کرد بنا به گزارشات

به صراحت وآشکارا درحضوربازرسان وزندانيان می ” ياری“مذکور به شرايط نابه سامان زندان اشاره می کند، درهمان حال 
 “!!! يک جنايت کارحرفه ی صد مرتبه برشما زندانيان سياسی شرف دارد”:گويد

  
حاج “ ايشان، دوشنبه به نزد آنها رفته و به نمايندگی از مسول بند مذکور درپی وخامت حال هدايت و بی حس شدن سمت راست بدن

معاون زندان اوين، ازآن ها می خواهد دست از اعتصاب بکشند يا آن را به مسوولين اطالع دهند ؛ اما دانشجويان اعالم ” مصطفی
عتصاب را به وسيله وکيل مان به  گانه ی اين ا۶که ما شما را به رسميت نمی شناسيم ؛واعتصاب خود و داليل و اهداف “کرده اند، 

 ”.اطالع قاضی پرونده رسانيده ايم
  

هدايت در پاسخ به اصرار وپافشاری مکرر دوستان وپزشک درمانگاه مبنی برشکستن اعتصاب ؛هم چنان برادامه ی آن پافشاری 
 ذاتی  ی اينان ارزشی ندارد و آنها ارزشمن تا به آخرمقاومت می کنم،بگداريد دنيا بفهمند ،که جان انسان ها برا”:دارد وگفته است 

 ”.و مقدسات انسان ها را نابود می کنند 
  

 کميته حمايت از اعتصاب غذای زندانيان سياسی و مدنی کرد
 

------------------------------------------------ 
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 وضعيت نامناسب جسمی اميرحسين حشمت ساران، زندانی سياسی

 
زندانی سياسی اميرحسين حشمت ساران که در حال تحمل پنجمين سال از دوران محکوميت يازده ساله خود در زندان رجايی شهر 

کرج است به دليل شرايط نامناسب محيطی و عدم رسيدگی پزشکی دچار پيشرفت بيماريهای مفصلی خود گرديده اند ، نامبرده از 
يده اند به طوريکه امکان تحرک از وی گرفته شده است و برای انجام امور شخصی و اوليه ناحيه مفاصل دست و پا دچار مشکل گرد

 .خود با مشکل روبه رو هستند
  

مسئولين زندان زجايی شهر کرج از دادن مرخصی استعالجی که جزو حقوق زندانی محسوب ميگردد امتناع نموده و با عدم توجه 
 .جبات پيشرفت بيماری را فراهم می آورندخود به وضعيت جسمی اين زندانی سياسی مو

  
 فعاالن حقوق بشر در ايران

 


