
سیاسیزندانیان"عفو"چراییدر
مھاجرناصرومعینیرضاباقجرآیداگفتگوی

جمھوریگفتھبھبناکھشده ایممواجھسیاسیزندانیانازبرخیآزادیموجبااخیرروزھایدر
قوهگفتھبھاست.افتادهاتفاقعمومی»«عفویاگسترده»«عفوپیدرآزادی ھاایناسالمی،
تخفیفبایاآزاد،١۴٠١سراسریاعتراضاتمعترضانمیاناززندانیھزار»« ده ھاقضائیھ،

وشدهآزادسیاسیزندانیانازشماریشھادتبھکھاستتذکربھالزمشده اند.مواجھمجازات،
قوهکھمسالھ ایاست.شدهگرفتھتعھدنامھایشانازبوده اند،آزادوثیقھباکھافرادیازپاره ای
«زاراوزنانحقوقفعالمکوندی»«ژیالآنچھمثلروایت ھاییاما.کردتکذیبراآنقضائیھ

عمومیعرصھدرآن ھامی  کند.نمایانرادیگرواقعیتیکرده اند،بیانکردھاحقوقفعالمحمدی»
انداختھبیرونزندانازانگارکھبودنحویبھایشانبابرخوردامانکردند؛عفوتقاضایکھگفتھ اند
بسیاری،برایدیگرسویازاست.دستدراین بارهدربسیاریغیرعلنیوعلنینمونھ ھایشده اند.

آزادیباعثزندانیانانبوهوبودجھکمبودآیااست.شدهبرانگیزسوال اسالمیجمھوریاقداماین
کرد؟برآوردحاکمیتعقب نشینیمعنایبھمی توانرااقداماینآیایااست؟ بودهگسترده

وروزنامھ نگارمعینی»«رضاونویسندهوتاریخ پژوهمھاجر»«ناصرباگفت وگوییدربیداران
است.کردهبررسیراواقعھاینابعادبشرحقوقکنشگر

زندگی،«زن،سراسریاعتراضاتماھگیپنجآستانھدرو١۴٠١بھمن٢٢تاریخدرگفت وگواین
است.شدهانجامآزادی»

مھاجر:ناصر
وبازارگرمی ستبرایوشوخیمقداریعفو،واژهکاربستبھاست.دقیقگفتھ اند،محمدیخانمآنچھکھبگویمبایدچیز،ھرازپیش

آزادیاینکھباورماینبرمنشده اند.تبرئھسیاسیزندانیانازشماریکھاستاینواقعیتحکومت.عوام فریبیسیاستازبخشی
عفو!تانامیدتبرئھبایدراھا

نداردحقوقیمعنای«عفو»اساسازکھداشتھ اندتاکیدمسالھھمینبرھمحقوق دان ھاکردید،مطرحشماکھھمان طور●
مجازات»«اشدبھجرم،تکرارصورتدرکھاستشدهگفتھافرادازبرخیبھدیگر،سویازاست.مطرح«برائت»و

تعلیقحالتبھآن ھاقضاییحکمواقع،درمی شوند.متحملھمباراجرمدوھرمجازاتآنکھیاشدخواھندمحکوم
چیست؟اسالمیجمھوریاقداماینازشماتحلیلکنیم.آغازرابحثشمابامعینیآقایاست!درآمده

معینی:رضا
حتینیست.کامل«عدلیھ»شانیاقضاییدستگاهھمچنانامروزتا۵٧انقالبآغازازاست.پیچیدهاسالمیجمھوریقضاییسیستم
شوراینداشت.وجودقضاییدستگاهچنینامروزچونانقالبازپسنخستسال ھایدراست.چنیننیزاسالمیمجازاتقانون
تبدیلقضاییدستگاهدوره ھاییطیسپسشد.انتخابخمینی»«روح هللاتوسطبھشتی»«محمدآقایآنمسئولکھبودقضاییعالی

ھفتاددھھآغازتاایرانقضاییسیستمحقوق.علمدرتحصیل کردهوکالیوقضاتتصفیھازپسویژهبھشرعی.محکمھیکبھشد
دستگاهکھشدمجبوررژیمآنازپسداشت.وجوددادگاهدرشرعحاکمیکتنھاوبرداشتندرادادسراھایعنیبود!شرعحاکمفقط

ونیستمستقلیدستگاهاسالمیجمھوریقضاییدستگاهکند.بازسازیشرعیشکلبھالبتھوسابقنظامالگویباراقضایی اش
حکومتتوسطکھاسالمیمجازاتقانوندراست.رھبریفرمانبردارعملدرومی کندتعیینخامنھ ای»«علیولی فقیھراآنرییس

وپیشنھادقضاییدستگاهسویازبایدآنکھعمومی»،«عفونخست،است.شدهپیش بینیعفوموردچنداست،شدهتحمیلمردمبر
ایندرعفونوعدودیگر،سویازاست.خصوصی»«عفواستوقوعحالدرآنچھپسشود.تصویبقانون گذارانسویازباید

مبنایبرکھمی دھدارائھاسالمیجمھوریرھبربھرامواردیقضاییدستگاهکھموردی»«عفونخستدارد.وجودقضاییدستگاه
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تعیین شدهمعیارھایاساسبرکھاستمعیاری»«عفودیگرعفوشوند.عفواسالمی،جمھوریاساسیقانون١١٠اصلیازدهبند
درخواستبھکھاست«معیاری»می شود،صحبتآنازامروزکھ«عفو»یمی شود.اقداممبناھمانبرومتھمانبخشودگیبرای
آنمعیارھایجملھازندامت»«ابرازشد.مطرحآنبرایمعیارھاییوپیشنھادمحسنی اژه ای»«غالمحسینآقایقضایی،قوهرئیس
شد؟گذاشتھمردمسربرمنتیچنین«عفو»نامبھچراامااست.

پیشینگفت وگویدرماشد.آغازآزادی»زندگی«زنشعارباامینی»[ژینا]«مھساجنبششھریور٢۵ازکھاستآنحقیقت
درزندانیانجھانیآمارسازماناست.گستردهبازداشتوسرکوبھمانازنشانیعفواینکردیم.صحبتسرکوبگستردگیدرباره

قضاییوحقوقیکمیسیونرئیسنایبنوروزی» «حسنآقایاست.کردهاعالمنفرھزار١٩٨راایرانزندانیانشمار٢٠٢٢سال
بازداشت شدگانشمارازدقیقیآمارجھانینھادھاینھومدنینھادھاینھالبتھکردند.اعالمنفرھزار٢٠٠راآماراینامامجلس
بربناآمارھاایندرباره»٢۴رویداد«رسانھمیانآنازمستقلروزنامھ نگارانازبرخیندادند.انتشارایراندر١۴٠١جنبش

براخیرحوادثدرزندانی۴٠٠وھزار٣٠کھاستآنبرآماراینکرده اند.کاراست،شدهفاشاسالمیجمھوریازکھاسنادی
ھمتنگناھاییداشت،زندانیانآزادیبرایجامعھدرکھفشارھاییبرافزوناسالمیجمھوریاست.شدهافزودهمازندانیانتعداد
می کند.ھزینھتومانمیلیونچندازبیشزندان ھاسازمانایراندرزندانیھربرایمیان،آنازداشت.آن ھاھزینھونگھداریبرای

تجمعزندان ھامقابلخانواده ھانخستھفتھ ھایدربود.آوردهوجودبھراواکنش ھاییجامعھدربازداشت ھاوکشتارایناما
خودشانگفتھبھبازداشتی ھادرصد٩٠ازبیشحکومتگفتھطبقاست،شدهمنتشرزندانیاندرباره یکھآماریھمیندرمی کردند.

ازنشانکارون،زندانمثلشھرستان ھادربھ ویژه واوینوفشافویھزندان ھایاززندانیانشھادت ھاینداشتند،«سوءپیشینھ»
جمھوریبھرازندانیشمارایننگھداریتداوماجازهجامعھجوسپسوزندانیانانبوهایننگھ داریبود.بازداشتی ھاشماربسیاری
نمی داد.اسالمی
شھرستان  ازکھمی دانیمالبتھمی کنید.صحبتزندانیانانبوهازشماکنیم.مکثیصحبت تانبخشھمیندرمعینیآقای●

آیاکردید.بیانراجامعھدرسرکوبتاثیروزندانیانبرایناچیزامکاناتوکمبودجھنداریم.دستدرشفافیاطالعات
درسرکوبمختلفابعادمقابلدرچھکرد؟ارزیابیحکومت«عقب نشینی»می توانرازندانیانگستردهآزادسازیاین

شود.میاعمالاسالمیجمھوریعلیھکھبین المللیفشارھایچھوایرانداخل
معینی:رضا
داشتوجودجامعھدرعواملیبلکھنبود،رھبر»کریمانھ«عفواینکھکردماشارهعقب نشینیاینچرایی ھایازبخشیبھمنبلھ.
ازکشتھ شدگانوبازداشتی ھااینازبسیاریبخشکھنکنیمفراموشکرد.تبدیلاسالمیجمھوریاصلیمسالھبھراموضوعاینکھ

ابرازیاتعھدنامھ گرفتنباخودزعمبھحالمی کنند.بزکراعقب نشینیاینواستعقب نشینیبلھ،بودند.جامعھپایینقشرھای
شماربرایماندزنداندرودادتعھدنبایدکھبحثاینمی کنمفکرمننیست.مھمیمسئلھھیچ کسیبرایمنگمانبھکھپشیمانی
گفتبایدھمراایننمی کند.حلانقالبوجامعھبرایرامسالھ ایھیچافراداینماندنزنداندراست.نادرستزندانیانازبسیاری

فعاالنامامی شود.صادرتعقیبمنعقرارومی کنندمختومھراپرونده اینمونھبراینیست!سادهھمچنینحکومتعقب نشینیکھ
ازبرخیکھاستیادآوریبھالزمداشتھ اند.نگھداموکلسشمشیرزیرموقتکردنمختومھباراروزنامھ نگارانومدنیجامعھ

چھاردست کمگذشت،کھھفتھ ایھمیندردارد.ادامھسرکوبکھکنیمتکراربایدکھخصوصاشده اند.آزادوثیقھباھمزندانیان
اکبری منفرد،مریمماسوری،سعیدببرم؛نامنشده اندآزادکھسیاسیزندانیاندیگربرخیازشده اند.بازداشتواحضارروزنامھ نگار

قراررھبراینکریمانھلطفموردوھستندزندانیھمچنانکھتاجزادهمصطفیومحمودیانمھدیجاللیان،زینبمحمدی،نرگس
نگرفتھ اند.

می بینید؟راحکومتعقب نشینیھمشمابدھیم.ادامھشمابامھاجرآقای●
مھاجر:ناصر

دردیگریو»٢۴رویداد«دریکی.استشدهمنتشرایراندرتازگیبھکھکنماشارهمقالھدوبھمعینی،رضاگفتھ ھایادامھ یدر
ماه،طولدرزندانیھربرایتومانھزار۵٠٠ومیلیون۴ھزینھ یاحتساب«باکھاستآمدهمردم ساالریدر».مردم ساالری«

بالغھزینھ ایاخیرماهسھدرفقطکنیم،فرضزندان ھاسازماناختیاردرماهسھبرایرااضافیزندانیھزار٣٠اگرزدحدسباید
است.»شدهافزودهزندان ھاسازمانھزینھ ھایبھتومانمیلیارد۴٠۵بر
نھادھااینرانت خواریبیانگرکھندارندنظرتوافقارقاماینسربراختالفمختلفنھادھایکھاستشدهگفتھمفصلمقالھایندر

تومانمیلیاردھزار٩٢٧٣رقمتا١۴٠٢سالبودجھکھاستکردهاعالمھمچنینمردم ساالریدزدھا.دعوایگونھ ایبھواست
٩حدودا١۴٠٢ًسالدرایراندرزندان ھاسازمانبودجھمی دھدنشان«بررسی ھااست:نوشتھنیز٢۴رویداداست.یافتھافزایش
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ھزار٣.۶می شود.زندان ھاروزمرهھزینھ ھایوجاریاعتباراتصرفآندرصد٩٠ازبیشکھاستتومانمیلیارد٢٠٠وھزار
بھتوجھباآنتحققکھاست١۴٠٢بودجھالیحھ یدرزندان ھاسازمانبودجھدرصد۴٠بھنزدیکمازادھزینھ یتومانمیلیارد

است.»غیرممکنتحریم ھا،ادامھوبودجھکسریوضعیت
واستگسترده»«عفواینزمینھ سازکھدیگرینکتھاست.دولتبودجھکسریاین بار،گسترده»«عفوزمینھ ھایازیکیبنابراین

اسالمیجمھوریمی دانیدکھھمان گونھاسالمی ست.جمھوریبربین المللیفشارھایوجھانیفضاینمی کنند،صحبتدرباره اش
سال،سھوچھلایندرواپسگراحکومتاست.گرفتھقراربین المللیشدیدفشارزیرآزادی»،وزندگی«زن،جنبشبالندگیازپس

وآگاهوجدان ھایفشارروانی،فشاردیپلماتیک،فشاراقتصادی،فشارسیاسی،فشاراست:نبودهفشارزیرروزھااینچونھرگز
راآلمانبااسالمیجمھوریاقتصادیمناسباتباالی.حجموووشھروندانحقوقیمساواتواجتماعیعدالتھواداروآزادیخواه

جمھوریدیپلماتیکمناسباتاست.کردهپیداناروشنیسرنوشتاینککھیوروستھزار٣٠٠ومیلیاردیکازباالترمی دانند؛ھمھ
ایراناخراجازپسبھ ویژهاست؛افتادهدست اندازبھھممتحد»«مللباگذاشتھ؛سردیبھرویدولت ھاازبسیاریباتنھانھاسالمی

کمیسیونتشکیلوایراندربشرحقوقگسترده ینقضدرباره یS35/L1قطعنامھتصویبمتحد»،مللبشرحقوق«شورایاز
ازتندوکھحقوق دانزنسھنکنیمفراموشایران.مردماناعتراضیخیزشبھنسبترژیمرفتارچندوچونزمینھ یدرحقیقت یاب

ھستند.کمیسیوناینعضوھستند،زنحقوقکنشگرآن ھا
اروپا»اتحادیھمشترکامنیتیوخارجی«سیاستاجرایساالنھ یگزارش«اصالحیھ»گرفتنادیدهراآننبایدکھدیگرینمونھ ی
CFP.فھرسِتدرراپاسدارانسپاهبایداروپا»،«اتحادیھکھدادندرایاروپاپارلماننمایندگان،١۴٠١سالھمیندی٢٨دراست

است.نرسیدهجاییبھھنوزمی دانیمکھدھدقرارتروریستیسازمان ھای
گسترده یطیفمیانشکافاینکاست.حکومتسامانھ یدرتنشحتاودلواپسیدل نگرانی،گسترده»،«عفوسوِمزمینھ ی

نیزسیاسیجریاندواینازیکھرمیاندرونیشکافوتجزیھ دیدناست.الشمسمناظھراصول گرایان،واصالح خواھان
عضوکھ ھانمی دانیممی گذرد.چھحکومتسیاست گذاری ھایاصلیکانونایندرنمی دانیمکھبگذریمامام»«بیتازنیست.دشوار

سکوت ھایوسخنرانی ھامحورھایومی نشینندسیاستگذاریبھمحاسباتیومالحظاتچھپایھ یبروھستندمافیاییدستگاهاین
دریافتنداینکھازپسبھ ویژهدلواپسی،ودلنگرانیاینرا.رئیسیابراھیمدولتسیاست ھاینیزومی کنندتعیینرا«رھبر»
است.شدهآشکارپیشازبیشاست،شدهگودواردموسویمیرحسین

حکمصدورکارگران،بازداشتاست.داشتھادامھبازداشت ھاھفتھھمیندردارد.ادامھھمچنانسرکوبامامھاجر،آقای●
است.نبودهکمنیززنانویژهبھواجتماعیحوزه ھایدرجرم انگاری ھابھاییان.نمونھعنوانبھدیگر؛بازداشت ھایو

مھاجر:ناصر
بھھمراشد گان»«عفوکھاستجمعحواس شاناست.داشتھادامھھمچنانبگیروببندوسرکوبمی گویید،دقیقودرستبلھ،

بارهایندر»شرقروزنامھ«ببینیدنمی کنند.الپوشانیراواقعیتاینھمخودشاننشوند.دماغ شانمویدوبارهکھکنندآزادگونھ ای
است:نوشتھچھ

ومتھماننکردمشخصاماکرده،اعالمعفوشرطراکتبی»«تعھدارائھو«ندامت»ابرازایرانقضائیھقوهقضائی«معاون
است.شدهتفکیکھمازکشورقوانیندرموضوع٢اینحقوقیآثارندامت نامھ.یاکنندامضاتعھدنامھاستقراربازداشت شدگان

درندامت نامھ…یااستتعھدنامھدقیقامی شود،دریافتآنانازآنچھنشدهمشخصنیزدادسراھابھافرادرجوعھنگامآنکھجالب
دردیگرمتونبرخیدروبودتوبھ نامھشبیھبیشترآنمتنولیبود،شدهقیدنامھ»«تعھدافرادبرخیبھشدهارائھمتنعنوان
برایفشافویھنظیرزندان ھابرخیدرشرق»«شبکھخبرنگارپیگیری ھایبراساسبود…شدهاستفادهنامھ»«توبھواژهازعنوان

دھند.تحویلوکنندامضاراآنتاشدهخواستھآنانازوشدهدادهقرارزندانیاناختیاردرشدهتنظیمپیشازمتن ھاییمرد،زندانیان
دربود.خواھندرھبری»معظممقام«پیروپسزینوھستندپشیمانخودگذشتھرفتارھایازافرادکھبودشدهتاکیدمتونایندر

ھمینکھزده اندمجرمانھ»«اعمالبھدستبیگانھ»«رسانھ ھایتاثیرتحتبازداشت شدگانکھشدهعنوانمتناینازدیگریبخش
زندانازخارجخودنزدیکانیاوکالازراآنحقوقیآثاروکنندخودداریتعھدنامھاینامضااززندانیانبرخیتاشدهسببمسئلھ
درزندانیانازبرخیکھگرفتھصورتشرایطیدربعضاافرادسویازمجرمانھ»«اعمالارتکاباعالمدرخواستشوند.جویا

شوند…»تبدیلمجرمبھمتھمازکھنشدهتشکیلآنانبرایدادگاھیھیچوھستندموقتبازداشتمرحلھ
دربھجانوسیاسیزندانیانآزادیشرطھمزمانآندربرگردیم،۵٧انقالبازپسنخستدھھ یبھبخواھیماگر●

بود.انزجارنامھوتعھدنامھجمعی،کشتارواعدام ھاازبرده ھا

مھاجر:ناصر
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داشتند،ھمکاریآنباکھسیاسیگروهوعمل،واندیشھازراانزجارشانمی خواستندمبارزانومخالفانازھمزمانآندربلھ.
ازبایدکھبوداینقصھزندان.حسینیھ درافشاگرایانھسخنرانییکازپسیاوتلویزیونی،یاویدئوییمصاحبھ ییکدرکنند؛اعالم

ازبھ ویژهوانقالبپیروزیازپسچندیبود.توحیدی»«زندانھنجارھایازیکیمسالھاینمی کردید.پشیمانیابرازگذشتھ تان
اماآمدند.کوتاهکمیھمزمینھایندرشصت،دھھ ینیمھ یازوزمانگذرباالبتھبستند.کاربھرارویھاینشصت،دھھ یآغاز
کنندامضاانزجارنامھنشدندحاضرسیاسیزندانیزنانازبسیاریسیاسی.زندانیزناناش،نقش آفرینانوبود۶٧سالعطفنقطھ

پشیمانی»«ابرازنشدندحاضرزناناینکلمھ.دقیقمعنایبھکردند؛بیرونزندانازراآن ھاعلتھمینبھشوند.آزادزندانازتا
بپذیرند.بند،وزندانازآزادیشرطھمچونرا

باکردند،امضا«ندامت نامھ»یا«تعھدنامھ»کھسیاسیزندانیانباجامعھبرخورددوره،ایندرمی رسدنظربھالبتھ●
کھگفتھ اندایشانکنم.اشارهاست،شدهبیانبشریحقوقوکیلنیلی،مصطفیازکھنقل قولیبھبود.متفاوتامروز
آقایچیستشمانظرشود.قضاوتنبایدکرد،امضاھرکسونیستقھرماننکرد،امضاراتعھدنامھ ھااینکھھرکس
نیست.شصتدھھبامقایسھقابلھمامسالبازداشت ھایگستردگیطرفیازمعینی؟

معینی:رضا
یعنیبود.سیاسیفعاالنبازداشتانقالب،فردایازحتیوشصتدھھبازداشت ھایآنکھنخستکنیم.تاکیدنکتھدوبرنظرمبھ

چندھرکھاستتواب سازیھمھبرایھمیشھاسالمیجمھوریروشمی شدند.سرکوبکھسیاسیسازمان ھایھواداراناعضا،
برایھمزمانآندرالبتھوبیشتر.شکنجھوتعزیرباشصتدھھآغازینسال ھایدرمی برد؛پیشھمچنانامادشواری،باامروز

زمانآندرتاکتیکیتوابعبارتانسانیت.ازکردنشتھیوبودزندانیشکستنمھمخیر،یااستتوابواقعاتواب،نبودمھمآن ھا
پیشزنداندرکھتغییراتیوزندانمسالھبھمنتظریآیت هللاورودازپسبود.زندانیبردوگانھفشارھمبازکھبود.شدهمرسوم

تاکیدبیشترآزادیشرایطبرایندامتابرازومصاحبھانجامبرتدریجبھاماداشت،وجودزندانیانبرایتواب سازیآنکھباآمد،
شرع،حاکمیکباناعادالنھدادگاه ھایدربودند.خودسرانھحقوقیعبارتبھزمان،آنبازداشت شده ھایکھاستاینراستمی شد.

بعد،سال ھاکھبگذریمحالبودند،آنجاھمبازجوھاکھھستخاطراتازبسیاریدرمی شدند.محکومزندانیاندفاعیھووکیلبدون
چھارچوبھمانھماینبودند.قضاییاحکامتصمیم گیرندهبازجوھاھمبازسیاسیپرونده ھایدربھ ویژهبعدبھ١٣٧٩سالاز

قاضیان!تااستضابطانتابعبیشترکھاستقضاییدستگاهغیرمستقل
بدونزمان،آندرزندانیانباورونگاهآنامانمی پذیرفتندبسیاریبود.اساسیقانونبھتعھدباھمراهزمانآندرانزجارنامھ ھااما

نکنیمفراموشبود.روزگارآندرسیاسیباورھایچھارچوب ھایدرایدئولوژیکدفاعبود.زمانآنتاریخازبخشیقضاوتی،ھیچ
روشنیبھاین بارهدرنوریحمیددادگاهدرشدند.زندانیاننظامفریبوپرونده سازی قربانی۶٧کشتارکشتھ ھایازبزرگیبخش
شد.گفتھسخن

عادیمردموجامعھازبزرگیبخشکھبرنمی گیرددرراسیاسیفعاالنونیروھاتنھااست.جاریسرکوبازدیگرینوعامروز
سرکوب،نوعایناست.شصتدھھبادورهاینتفاوت ھایازیکیمسالھاینمی شود.شاملراجامعھپایین دستقشرھایویژهبھو

سیاسینیروھاینھوھستندزحمتکشانومردمازکشتھ ھاکشتھ اند.خیاباندررانفر۵٠٠دست کمکھاستجامعھبرابردر
سرشناس.

سابققصرزندانبھاژه ایآقایگذشتھھفتھھمیندراست.نگرفتھصورتتغییریتواب سازیبھاسالمیجمھورینگاهنوعدر
نجاتبرایایشانتالشوالجوردیازخاطرهچندازپسوداشتندسخنرانیگذشتھرژیممسلمان»«زندانیانبرایوبودندرفتھ

کنند!کمکزندانیانندامتابرازتداومبرایتاخواستزندانیاناینازاژه ایغیرانسانیتواب سازیروشھمانبازندانیان
سنتکھآن ھاکردنبی آبروبرایزندانیانبرفشاروازاعتراف گیریماجامعھاستسال ھانیست.کارسازدیگرروشایناما

انفرادی ھایسفید،شکنجھ ھاینتیجھغیرهوندامتواعترافکھدریافتھجامعھیعنیاست.کردهگذراستاسالمیجمھوری
است.بی اعتبارواستشالقوطوالنی مدت

برفشاروانفرادیاھمیتکتاب،دودرکھکنماشارهبایدمحمدی»«نرگسخانمبھحقیقتشدنروشنبرایزندانیانتالشنمونھدر
بھمجبوررژیمکھاستاینمھممی کند.بی اھمیتراانزجارنامھامضایکھاستتغییریایناست.کردهمنتشررامردانوزنان

است.شدهسیاسیزندانیانآزادی
مھاجر:ناصر
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دھھ یدرکنم.زمینھایندرکوتاهمکثیمی خواھماجازهزندان،دوره یدوتفاوتباربطدراماھستم.ھم دلمعینیرضابامن
توده ایجنبشیکبازمانآنجامعھ.روشنفکرعناصرازیابودند،سیاسیگروه ھایھوادارانواحزابازدستگیرشدگانشصت

اجتماعیخیزشیکازپسگذشتھ،ماهپنجدستگیر ی ھایھستیم.روبھ روتوده ایجنبشیکبااین بارنبودیم.روبھ روخودانگیختھ
گذشتھسیاسیتجربھ ھایوسیاسیسنت ھایبازندانیان،اینبیشترھستند.جوانانوزنانآناصلیرکندوکھاستگرفتھصورت
ایران،دردموکراتیکپیکارنزدیکودورگذشتھ ھایباشصتدھھ یزندانیانازتوجھیشایانشمارامانداشتھ اند.چندانیآشنایی
آنبھمعینیرضاکھزندانیانیازمی شودُپراسالمیایراِنزندان ھایگذشتھ،ماهچندایندرکھمی بینیمداشتند.تنگاتنگپیوندی
می نماید.خودتجربھ،دوایندرمتفاوتارزشینظامدووجمعیتیترکیبدویعنیکرد.اشاره

جمھوریسرکوبسیستمعملکردوساختاردرباره یپیش،گفت وگویدرعزیز،مھاجرآقایشماصحبتادامھدر●
درنکاتیآیاھستیم.اعتراضاتاینماھگیپنجآستانھ یدراالنکردیم.صحبتاعتراضاتھفتھنھمینآغازدراسالمی

شلیک کنم؛اشارهنمونھچندبھمنباشد؟رفتھفراترشماپیش بینی ھایوتحلیل ھاازکھاستآمدهپیشاخیرمدتاین
سانسوراطالع رسانی ھایحتیوزنانخصوصازندانیانآزارجنسیگستردگیمعترضان،چشم ھایبھھدفمندومستقیم

حکم.انجامازپیشایشاناظھاراتپخشواعدامبھمحکوممعترضانقولازشده

مھاجر:ناصر
پژوھششمامی دانمکنیم.عوضھمبارامصاحبھ شوندهومصاحبھ کنندهجایشدهکھھمباریکبرایمی خواھمشماازقجرخانم

آنازچکیده ایکنمخواھشمی توانمداشتھ اید.کارھای تاندستوردرچشم ھابھساچمھ ایتفنگ ھایشلیکدربارهراھمھ سویھ ای
گویید؟بازمابرایرا

قجر:آیدا
است.دقیق تریعبارتساچمھ ای»تفنگ ھایھدفمند«شلیککھکنمتصریحچیزھرازقبلمیل.کمالباوشماازممنون

بامشورتمدارک،جمع آوریوتحقیقماهدوازبعدکردیم،منتشروایر»«ایراندرکھمقدماتیگزارشدرما
متوجھخصوصایندررابشریت»علیھ«جنایتاتھاممی توانیمکھرسیدیمنتیجھاینبھچشم پزشک ھاوحقوق دان ھا

برعلمباوعامدانھونظام منداسالمیجمھوریکھمی کردیمثابتبایداتھاماینطرحبرایکنیم.اسالمیجمھوری
اگرکھاستکرده سالح ھاییشلیکھدفراآن ھابود،جاریاعتراضاتکھمختلفمناطقدرمعترضانناقص سازی

پزشکان،گفتھبھکھچشممشخصطوربھبیاورد؛پیشجسمانیناقص سازیمعترضان،برایمی تواندنباشد،کشنده
ھمینشده ایممواجھآنباتحقیقات مانادامھدرماآنچھوقایع.ثبتودیدنابزارالبتھواستبدنبیرونیعضوحساس ترین

گرفتھچشمان شانازنورکھھستندمعترضانیبود،برقرارتظاھراتیوتجمعکھھرکجاایران،چھارگوشھدریعنیاست.
می دھدنشانکھپزشکیمدارکنمونھ،عنوانبھشده اند.انتخابشدن،گرفتھقرارھدف برایآن ھاازبسیاریاست.شده

بھشلیکازپسمعترضانازشماریدارد.خودبدندرساچمھده ھاوصورتدرساچمھ٢٠ازبیشآسیب دیده،
شلیکچشم شانبھمستقیمپینت بال،گلولھبامتردهازکمترفاصلھدرکھمعترضانیگرفتھ اند.قرارپیگردموردسوی شان،

چشمکھاستھمیننیزنجات یافتگان]و[آسیب دیدگانقربانیانازبرخیروایتندارند.خودصورتدرچشمیحاالشده،
درآسیب دیده ھاییماخون.وتاریکیناگھانواسترفتھنشانھسوی شانبھکھدیده اندرااوشده اند،ضاربچشمدر

چشمبدونیاچشمیکبارازندگی شانبایدحاالکھداریمایرانمناطقدیگروکرجتھران،فارس، کردستان،ھمدان،
می کندایجادانسان ھادرروانیترومایچشم،دادندستازبامواجھھکھ:کنماشارهپزشکانازیکیگفتھبھبدھند.ادامھ

کند.نزدیک ترفاجعھعمقبھرامابتواندجملھیکھمینشایددارد.رادومجایگاهسرطان،بیماریازاطالعازپسکھ
پساست.شدهمنتشربین المللیوداخلیرسانھ ھایدربارھاچشم،ناحیھازآسیب دیدگانباالیتعداددیگر،سویاز

صدھابھماحاالبرچیند،راخیابانیتجمعاتوتظاھراتصرفامی خواستھماگرمی کند!چھمی دانستاسالمیجمھوری
کنند.مشاھدهراجنایتسنداینآینھ،درروزھربایدمداوم،امنیتیتھدیدھایوفشارھازیرکھھستیممواجھمبارزانسان
نبردخاطرازامابود؛خشنودبایدبودن شانزندهازکھھستندوحشیانھسرکوبیکازجان بھ دربرده ھاییآن ھامن،برای

ھمآن ھاعمومیزندگیدرفاجعھایناست.شدهدگرگونروزمره شانزندگیوھستندجنایتاینسندآن ھاازکدامھرکھ
حقسرکوبنیروھایکھکنماشارهسالحازاستفادهقانونبھکار.محیطیاخانوادهفرزند،بارابطھاست:داشتھتاثیر

کھمی دھدنشانمامستنداتامااست.اسالمیجمھوریخودقانوناینکنند.شلیکمعترضانبھسرکوببدودرندارند
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گزارشکنند.ناقصوبکشندتابودندآمدهفقطاست.نشدهرعایتھم،سرکوب گرحکومتاینخودقوانینازھیچ کدام
ازپربدن اشوصورتچشم،کھکنمآشناسالھشش»یبنیتا«باراشمااماشد.خواھدمنتشرزودیبھمامفصلتحقیقاتی
بابود،کردهکمینمعترضانبھشلیکبرایکانکسپشتتک تیراندازکھشویمآشناسالھ١۶»نازنین«باشد،ساچمھ

مدنی شانفعالیت ھایوتحصیلازحاالکھدیگرانسانده ھاوکردنددنبالرااوپھپادباکھشویمروبھ رو»شاھین«
نخستینتھدیدھاوفشارھازیرآسیب دیده ھاازگروھینبریمیادازاماداده اند.دستازراخودشغل کھبسیاریومانده اند

بایااست،خالیحفره ایحاالکھچشم ھاییوخودازتصاویریانتشاربابوده اند؛عمومیعرصھدرجنایتاینافشاگران
ادامھآن ھابرای مستعار،اسم ھایباآنثبتیاعمومیعرصھدرجنایتایننمودبازگشتھ اند.زندگیبھسفیدشیلدھای
مستندسازیھمکھکنیمتحقیقوبیاندیشیممسالھاینبھطوالنی مدت ترودقیق تروبیشتربایدنظرمبھامااست.مبارزه
اعتراضاتمقدمخطمبارزانبرایحقوقیومالیوپزشکیحداقلکمک ھایازبتوانیمھمببریم،پیشبھراجنایت

جمھوریوجودیمنبھاینکھبھتوجھبابگیریم.راوحشتناکجنایتاینتکرارجلویممکنحدتاوشویمبرخوردار
دارد.وجودخصوصایندرشفافیاطالع رسانینھوداریمدقیقیآمارنھماھمیشھ ،مثلاسالمی،

مھاجر:ناصر
معرضدرکھکسانیشماردرباره ینداریمدقیقیآمارھنوزمابلھ،شما.پرسشبھگردمبازآموزنده تان.گفتارازممنونخیلی

آن ھاازشماریمی دانیمشده اند.دیگرآسیب ھایوزخم ھادچاریاودادنددستازراخودچشموگرفتھ اندقرارساچمھ ایگلولھ ھای
تازه ایپدیده بایستراچشمبھشلیکوساچمھ ایگلولھ ھایازاستفادهرفتھ اند.دیگرکشورھایبھدرمانبرایوگریختھ اندایراناز

زردھا»،« جلیقھباحکومترویاروییدربودیم؛دیدهفرانسھدرراآنپیشتراسالمی.جمھوریسرکوبتاکتیک ھایدرکردتلقی
شیشھ   اشیککھمی بینمعینکشبارارشدی»«سلمانتصویرکھگذشتھروزچندایندر.٢٠١٩-٢٠٢١سال ھایشیلیدرنیز
ھمواستدردناکھممی آورند.تابھمزمانراروحوجسمدردکھبیداریوجدان ھایومی افتمایرانیادبھناخودآگاهاست،تیره
می گویند.بازرفتھ،سرشانبرراآنچھچند و چونکھستکسانیدلیریبیان

ھمیشھگرچھکھاستاسالمیجمھوریزندان ھایدرجنسیخشونتوآزارکردید،اشارهآنبھنیزشماکھدیگرمھمبسیاریمسالھ
روانیوروحیبحران ھایوآزادیازپسخودکشی ھایبھبایدمنطقامسالھایناست.نشدهدیدهابعاد،ایندرھرگزداشتھ،وجود
یکبھنگھبانانوبازجوچندینتجاوزاست،شدهنوشتھدرباره اشوھستیمآگاهھمھکھموردییکباشد.داشتھپیوندزندانی،زنان
بیششصت،دھھشکنجھ گراناست.شدهخواندهجماعتنمازدرد،درزِنآنچشمپیشتجاوزازپساینکھواستبودهزندانیزن

پایانیمرحلھ ھایازیکیورسیدهخودانحطاطبھاسالمیجمھوریکھدورهایندراماداشتند.-شیعی-دینیباورھایکم،و
اعتقادسرازنھمی کنند،کارنظاماینباکسانی کھامروزشاھدیم.راپدیده ھاییچنینبیشترگذراند،میسرازراخودانگلیزندگی

ندارند؛اخالقیپایبندیگونھھیچبسیجی ھاکھدیدیمماهپنجایندراجتماعی ست.موقعیتومقامومنفعتوپولبرایکھایمانو
بود.کمترخیلیشصتسال ھایدرزنان،بھبیشترالبتھومردان،وزنانبھنسبتجنسیخشونتوآزارآن ھا!ازبدترزندانبانان

وبندازرھاییپیدرروانیبیمارستان ھایدرشدن شانبسترییاوبودیمآزادیازپسزندانیانخودکشیشاھدکمتردورهآندر
بازجویی.

شماریدستبھومی بردندروانیبیمارستان ھایبھراآن ھاراحتیبھدیوانھ اید.شمامی گفتندمخالفانبھپیشین،شورویاتحاددر
راآن ھاکھمی شوددادهداروھاییسیاسیزندانیانبھکھمی شنویمامروزمی دادند.آن ھابھویژه ایداروھاییومی سپردندروان شناس

می  کند.بی ارادهوناتوان
سال ھایدرگفتمعینیرضاکھھمان گونھبگویم.دھیداجازهھمرااستدورهاینسرکوبویژگی ھایازکھدیگرموردیک

دادگاهدوره،ایندرمی دادند.حکماوبھومی کردندمحاکمھدقیقھچنددررازندانینبود.کاردردادگاهشصت،دھھ ینخست
اماانتخابی.تاھستندتسخیریبیشترشانالبتھکھداردھموکیلزندانینیست.دادگاهکلمھمدرنمعنایبھالبتھکھمی شودبرگزار

وضعیتپیگیریکمیتھطرِفازپیشروزچندکھبسھمینھستنند.روبھ روفشارھااقساموانواعبامستقلوکیل ھای
رسانھ ھایبا«ارتباطونظام»علیھ«تبانیاتھامبھدادگستریوکیل۴٣اینکھازحاکییافتانتشاراعالمیھ ایبازداشت شدگان

حبس اند.دراسالمیجمھوریگوناگونزندان ھایدراینکھممعاند»
شصتدھھسرکوبنیروھایکھبودشمادویھرصحبت ھایدراست؟این گونھدورهاینچراشما،نظربھمعینیآقای●

می رسدنظربھدارند.دستبھسالحسال١٨زیربسیجی ھایبچھکھمی بینیمامروزاماداشتندایدئولوژیکباورھای
بسیاریسبز»،«جنبشجریاندربودگفتھکھھمدانیسردارصحبت ھایبھکنماشارهھست.میاندرکمترباورمسالھ

بودند.کردهآمادهسرکوببرایبازداشت،ازپسرااوباش»و«اراذلاز
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معینی:رضا
ایناست.ھراس افکنیباجامعھراندنعقببرایکھنیستمعترضانراندنعقببرایتنھاسرکوبکھگفتیمپیشینگفت وگویدر

یکیگزارش دھیعرصھدرپیشرفتاست.درگیریسویدوازاطالع رسانیرودرویینوعیاینوباشد.مشھودبایدھراس افکنی
گفتبتواناگرکھکمکیدیگر،سویازبود.مردمیپایھ ھایجنبش،اینپایھ ھایکرد.اشارهآنبھمی توانکھاستتفاوت ھاییاز

مطرحشدنفراگیردرمسالھاینمی کند.اطالع رسانیبالفاصلھمی شود،آزادکھزندانیداشتھ اند.رسانھ ھاوجمعیارتباطاتابزار
است.

وخیزشاینواعتراضابعادکھاستاینواقعیتکردید،اشارهقضاییدستگاهچوناسالمیجمھوریسویازاطالع رسانیبھشما
کند.انکارراآننمی تواندونتوانستاسالمیجمھوریکھاستگستردهچنانآن،بازیگران

کھاست؛شدنیداد،انجامآمریکاییرادیوییکباگفت وگودرعبداللھیانآقایآنچھمثلرسمیمواضعاعالمدرتنھا
انکارایناستبودهشاھدکھجامعھ ایبرایامااست.»نشدهبازداشتدانشگاهدردانشجوییھیچونیستزنداندر«روزنامھ نگاری

می شود.انجامنیزھراس افکنیاست.پذیرشغیرقابل
ماشیننوعاست.غربدرسرکوبدستاوردھایآخرینساچمھ ایگلولھ ھایھمیناست.مھمھمایراندرپیشرفتسرکوببھتوجھ

اقتصادیتنگناھایوتحریم ھاوجودباواستغربازاسالمیجمھوریدرس گیریسرکوب،سازماندھیبرایموتورھاوابزارو
وآلمانفرانسھ،کشورھایازواست؛جھانابزارمدرن ترینازاسالمیجمھوریشکنجھابزارندارد!مشکلیبارهایندراما

می شوند.واردانگلستانوآمریکا
تمامدردارد.جریانھمچنانسیستماتیکسرکوباست.داشتھنگھراسرکوبروندھموارهعقب نشینی،وجودبااسالمیجمھوری

ایفااعتراضاتسازماندھییاگزارش دھیدرمھمنقشیکھآن ھاییخصوصااست.داشتھادامھسیاسیفعاالنبازداشتماهپنجاین
شکلبھدورهایندربھاییھموطنانبازداشتافزایشو…کارگرانومدنیجامعھکنشگرانوروزنامھ نگارانچونمی کنند،
کریمانھعفوکھکنیمیادآوریبازھماست.بودهاندکبسیارھمگستردهعفو ھایایندربھاییآزادشده ھایتعدادشد.تشدیدخاصی
فراموشنبایداسالمیجمھوریباجامعھاعتراضونبردایندرنشد!عربوبلوچوکردزندانی ھایازبسیاریحالشاملرھبر
دارد.عملقدرتھمچناننظام مندسرکوبکھکنیم

کھمشخصپایھ ھایبرعقب نشینیاینوجودبادادید،توضیحکھھمان طورمی پرسم.شمادویھرازراآخرسوالاین●
داخلتحوالتبرراتمرکزاگرگرفت.صورتاپوزیسیونسیاسینیروھایسویازھماقداماتیگذشتھھفتھ درشد،ذکر

مخالف،وموافقبحث ھایگذشتھھفتھ ھایدرکھکردنداشارهموسویمیرحسینبیانیھبھمھاجرآقایبگذاریم،ایران
صف بندی ھایدرتحوالتبھشماکھاشاره ایوسرکوبدستگاهدربارهگفتھ ھای مانتمامبھتوجھباداشت.ھمراهبھ

وایستاده ایمکجاآزادی»،زندگی«زنخیزشوجنبشماھگیپنج آستانھدرمانظرتان،بھداشتید،ایرانداخلسیاسی
ھستید؟متصورراچشم اندازیچھ

مھاجر:ناصر
زندگی،«زن،جنبشازپسبزنیم.حرفیقینبامی توانیممسائلبرخیدرباره یامااست.دشواربسیارکنونیلحظھ یدرپیش بینی
آورد،ھمراهبھراآزادی»وزندگی«زن،گفتمانکھخیزشیفروکشازامروز،است.شدهمھمیتحولدچارمملکتاینآزادی»
بھامامی گذارند.انگشتآندوباره یبرآمدنزمینھ ھایبرشماریومی گویندسخنجنبشکارپایانازبرخیمی شود.صحبت
سیاسی،فرھنگجامعھ،وجداندرمھمیتحولآزادی»زندگی،«زن،جنبشبشناسیمرسمیتبھاینکھاستمھمآنچھمنعقیده ی

طبیعی ستاست.آوردهپدیدو…دولتودینرابطھاقتصادی،ھاینابرابریسیاسی،وفردیھایآزادیوحقوقجنسیتی،مناسبات
آنمعنایشناختھ اند،رسمیتبھراآنازسویھ ھاییگوناگوننسبت ھایبھآن ھاباشد.نماندهپنھانسیاسینیروھایدیدازتحول ھااین
موسویمیرحسیناست،رفتھپیشسایرینازبیشکھکسیمیان،ایندرپنداشتھ اند.جامعھدگردیسیزمینھ سازراآنودریافتھ اندرا

بھمن١۵روزدرکھبیانیھ اینیرومندی ھایوسستی ھاحتاوسیاسی اشکارنامھ یاو،شخصدرباره ینیستقراراینجادراست.
ایران.کنونیسیاسیفضایدراستعطفینقطھمنگمانبھنباشد،یاباشدکھچھھربیانیھایناماکنیم.گفت وگوداد،انتشار١۴٠١

شطرنجواسالمیجمھوریبااجتماعی-سیاسیمبارزه یدرراتازه ایدورنشانھ ھایبیانیھ،اینانتشارازپسدیگربیانیبھ
بوده،سیاسیحصردرسالسال ھایکھفردیکھاستجالب توجھنیزجھتاینازمابرایمسالھاینمی بینیم.امروزایرانسیاسی
زندگیدرحکومتبیانیھ،اینانتشارازپسبدانیم،کھاستمھممابرایبپراکند.گستردهمقیاسیدررابیانیھ ایچنیناستتوانستھ
انتشارازپسروزیکدرستکھاستدقتشایانھمایناست.آوردهوجودبھرامحدودیت ھاییچھمحصورشمخالفروزانھ
موسویازپشتیبانیدراطالعیھ ایگوناگون،زندان ھایازایران،شناختھ شده یسیاسیزندانیانازتنھفتموسویمیرحسینبیانیھ ی

https://t.me/kaleme/30102


تیزبینچشم ھایزیراند؛رفتھفراترگوناگوننسبت ھایبھپیشین شانمواضعازرھگذراینازکھگفتنی ستمی دھند.ویبیانیھو
میدانواردموسویبیانیھ یازھواداریبھگوناگونسیاسیطیف ھایازدیگریجریان ھایوکسانسپس،سرکوبگران.وزندانبانان

است.یافتھادامھمی کنیمگفت وگوھمباماکھلحظھھمینتااسالمیجمھوریپیشیننخست وزیرازحمایتموج  ھایاینشدند.
خواند.ایراندھنده»«نجاتراموسویبیانیھ یھماوکھاستامجدآیت هللاپیاملحظھ،اینتاآخرین اش

اصالحات،دوره یجمھوررئیسخاتمی»،«محمدتازهصف آراییایندیگرسویدرھستیم.مواجھتازه ایصف آراییباماواقعدر
واسالمی ستجمھوریاصالحپیدرنیست؛اسالمیجمھوریبھدادنپایانپیدراوموسوی،میرحسینخالفبردارد.قرار

خامنھ ایگستردهعفوپیشین،جمھوررئیسدوھردارد.قرارطیفایندرھمروحانی»«حسناالسالمحجتحاکم.نظامبازسازی
است.رفتھانحرافبھکھاسالمی»انقالباولیھ یاصولبھ«بازگشتوداده اندقرارسیاسیکنش گرانآزادیدست آویزرا

نامامام»بیت«کھمافیاییگذاشتندسترپیدستوشودروبروحکومتاعتناییبیباتواندنمیتازهصف آرایی ووضعیتاین
روزچند.پنھانوآشکارسرکوبسیاستبھسپسوزننندمیدستافکنیھراسوپراکنیوحشتبھنخستھاایناست.گرفتھ
پیشینجمھوررئیسخاتمیمحمدسیدکھرفتپیشآنجاتاوحشت پراکنیفضایایجادبرایکیھاندرشریعتمداریحسینپیش،

باایران،قضائیھقوهارگانمیزان،درستنوشتھ ایانگیزترشگفتبیگانھ!.جاسوسوخواندآمریکایی ھاعاملرااسالمیجمھوری
مجاھدین«سازمانعاملراموسویمیرحسینکھنوشتھاینموسوی».میرحسینبرایمنافقینبعدیبرنامھ یبھمن٢۵«عنوان

رسید.انتشاربھبھمن١٩روزھماندرنیزمی نمایاند،خلق»
موجدرآمدپیشکردارھاگونھاینندارمتردیدامانیست.دانستھکشید،خواھدکجابھبی شرمانھوشرورانھپرونده سازی ھایاین

نشستھ یگلدروفاسدبیدادگر،حکومتبرایبیشتر،بی آبروییورسواییپیشازبیشالبتھاست.مخالفانسرکوبازتازه ای
پیشترکھگونھاست.ھمانراهدرسرکوباشکالوابعاددیگرسویاست.معادلھسوییکاینامامی آورد.باربھاسالمیجمھوری

جامعھ یونیستماندگاروضعیتاینکھباشیمھشیاربایداماکشید.خواھدکجابھجدالوجنگاین سرنوشتنمی دانیمکردماشاره
ست.دگردیسییکآبستنما

می کنید؟تحلیلراتحوالتاینچطورشمامعینیآقای●
معینی:رضا

راجامعھاگرجنبشایننمی شود.خالصھسرکوبابعاددرتنھابردند،ناممھاجرآقایراآنشاخص ھایکھجنبشیایننظرمبھ
جھانمسائلدیگروموسویپیشنھادھایونامھدربارهفقطنھزندانیاناینکھھستند.مھمآنبھسیاسیواکنش ھایاست،لرزانده
اعدامبھمحکومزندانیانخانواده ھایکھاستھفتھ ھااالنمی  کنند.محکومنیزمعترضاناعداممجازاتمتحدکھمی دھندنشانواکنش

نکنید.»«اعداممی گویندومی کنندتجمعدادگستریساختمان ھایمقابلدر
دارد.بسیاریاھمیتاعداممجازاتراندنعقبدرواستشدهگسترده تر[ژینا]مھسااعتراضیجنبشیآغازباکھاستخواستیاین
است.مھمبسیارواستشدهتعریفدیگرینوعزندگیآزادی»زندگی«زنباھمزماناماداشت،وجودھمپیشسال ھایدر

شفافارائھومختلفگرایش ھایتماممیانآنازخارجوایراندرمرزبندی ھایوجبھھ بندی ھانوعمیان،آنازسیاسیواکنش ھای
ھمانسال روزامروزکھگذشتھ اینکردنتکراروبیشترشناختبرایمدنیجامعھبھکندکمکمی توانددارند،کھسیاسیبرنامھ
امروزشد.تبدیلاعداممیدانبھآنبام وزندانبھزیرزمین اشاسالمی،جمھوریرھبرزندگیمحلانقالبآنفردایاست.انقالب
ھرکسکھشودروشناستخوباست.گوناگونقدرت ھایبرابردرخودنھادھایتقویتدارداھمیتآنچھایرانمدنیجامعھبرای

بیشترامروزتامتاسفانھاست.شدهدشواررسانھ ھابرخیوجودباواجتماعیشبکھ ھایدرباورھاکردنپنھانمی گوید،چھ
دانستنحقوآگاھیبھمی تواندرسانھحالی کھدراستآن ھااھدافپیشبردبرایابزاریرسانھ ھابھنگاه شانسیاسیگرایش ھای

ھمکنارسیاسینیروھایقرارگیریوتحوالتبھنگاهبامی تواندرابطھایندرمدنیجامعھبیانجامد.دانستنانتخابوانتخاببرای
چگونگیبھبایستیگروه ھاتمامیمیانایندررفتھ ایم.پیشبھکھاستگامیھماناینکند.آمادهراخودحقیقی،چھومجازیچھ

درآبادودموکراتیکایرانبرایسیاسینیروھایبرنامھ ھایوکنندتوجھاعداموزندانشکنجھ،بدونایرانیعنوانبھفرداساختن
است.اھمیتپراین باره
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