
 
دمکراسی و آزادی زمانی به ثمر می رسد که   فضای 

 . شکوفايی و رشد انديشه ها در جامعه مان پديد آيد
ما بايد ياد بگيريم تا با احترام متقابل به  دگر انديشان با 

هم وارد ديالوگ شويم و در جهت ارتقاء جامعه و 
حذف . رسيدن به آنچه که خواهانش هستيم تالش کنيم

ديگران و ناديده گرفتن خواسته های آنان ثمری جز  
با آگاهی به نيازهای جامعه و . پيشروی استبداد ندارد

جدی گرفتن خواستهای خلقها در کشورمان و فراهم 
آوردن امکانات يکسان برای رشد کودکانمان و 

برابری اجتماعی و حقوقی زنان و مردانمان  است که 
 .   به ايرانی آباد و آزاد خواهيم رسيد
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 خبرها 

همكاران دربندمان را : درخواست بيش از صد فعال رسانه اي
 هر چه سريعتر آزاد كنيد

 
 
 
 
 

نگار ايرانی، با انتشار  نگار و وب  بيش از صد روزنامه  -خبرگزاری هرانا 
ای سرگشاده به رييس قوه قضاييه خواستار آزادی همکاران در بند خود  نامه
نگاران مورد حمايت بسياری از وکالی مدافع  اين درخواست روزنامه.اند شده

 .نگاران نيز قرار گرفت حقوق روزنامه
ای کوتاه به شرايط امنيتی  نگاران در اين نامه با اشاره به گزارش کلمه، روزنامه 

که پس از انتخابات در ايران رخ داد و تا امروز همچنان ادامه دارد، از 
اند که هرچه سريعتر  عنوان باالترين مقام قضايی خواسته آملی الريجانی به صادق

ها  شرايط آزادی و بازگشت دوباره را به کانون گرم خانواده و تحريريه رسانه
 .فراهم کند

الريجانی نوشته  اهللا صادق آملی رييس قوه قضائيه، آيت در اين نامه که خطاب به
همانطور که استحضار داريد پس از انتخابات دهمين دوره  :"شده، آمده است

جمهوری در تابستان سال گذشته، حوادثی در ايران رخ داد که غيرمنتظره  رياست
ی  اين حوادث از يک سو با اعتراضات آرام و گسترده.آور بود و گاه رنج

های کثيری از مردم ايران آغاز شد، اعتراضاتی که تا امروز هم ادامه دارد  بخش
های  دستگيری.و از سوی ديگر در همان زمان با برخوردهای دولتی همراه شد

هايی که همه، زير نظر دستگاه قضايی و يا ظاهرًا  ها و زندان گسترده، محاکمه
شد و همچنان ادامه دارد، بخشی از اين برخوردها  توسط ضابطان قضايی انجام 

 ".است
ها و  نگرانی و تأسف مضاعف ماست، برخورد با روزنامه  در اين ميان آنچه مايه

ها و نشريات متعددی توقيف  روزنامه.نگاران منتقد با جريان حاکم است روزنامه
. اند نگار منتقد بازداشت شده ها روزنامه های بسياری فيلتر و ده سايت شد؛ وب

های انقالب، بدون حضور هيأت منصفه و  نگاران در دادگاه برخی از روزنامه
هاست  اند و بسياری هنوز ماه بعضًا حتی بدون وکيل، محاکمه و محکوم شده

برند وگروهی از آنان نيز با سپردن  بالتکليف، در بازداشت موقت به سر می
 .اند های سنگين به طور موقت از زندان خارج شده وثيقه

نامه اين روزنامه نگاران با اشاره به وضعيت دبير انجمن  در بخشی ديگری از
انجمن صنفی «ها پيش دفتر  ماه ":نوشته اند صنفی روزنامه نگاران در زندان

پلمپ و چندی بعد دبير محترم تنها نهاد صنفی مورد  »نگاران ايران روزنامه
نگاران؛ سرکار خانم بدرالسادات مفيدی، بازداشت شد و همچنان  اعتماد روزنامه

هم بدون اينکه در دادگاه صالحه محاکمه و يا برای تبديل قرار بازداشت او به 
جنابعالی . برد سر می قرار مناسب برای آزادی اقدامی صورت گيرد در زندان به

به روشنی واقفيد که بازداشت موقت در زمره موارد استثنايی است و اصل بر 
صدور قرار حتی در صورت احراز اتهام بوسيله وثيقه يا کفالت است که اين 

 ".نگاران مشکل پذيرفته می شود موضوع در مورد روزنامه
نگاران، زندانی  آيا پلمپ دفتر رسمی تنها انجمن صنفی مورد اعتماد روزنامه

نگار به اين  نگار و وب ها روزنامه بودن دبير اين انجمن و به زندان افتادن ده
نگاران و انتقادات  شود که جمهوری اسالمی ايران، تحمل روزنامه معنی تلقی نمی

علنی آنها را ندارد؟ و اين برداشت در افکار عمومی، آيا بدترين نوع تبليغ عليه 
 آن نيست؟  دادن چهره نظام و خشن و غير منطقی جلوه

های ذيربط که تنها  انگاری توسط دستگاه آيا تعيين عناوين مجرمانه و توسعۀ جرم 
شان اجرای قوانين مصوب مجلس شورای اسالمی است، دخالت در  وظيفه

ای عليه استقالل  و در نهايت رويه) مقننه و قضائيه(وظايف قوای مربوطه 
 دستگاه قضايی و به معنی مخدوش کردن چهره نظام نيست؟

ی  سايت و يا مصاحبه با يک رسانه اگر نوشتن يک مقاله در يک نشريه يا وب
ها  شود، آيا ماه ی نظام می غير ايرانی حسب ادعا منجر به مخدوش شدن چهره

نگاران زندانی که ضوابط  نگاران و وب ها و روزنامه برخورد با روزنامه
ی نظام وارد  ای بر چهره دادرسی عادالنه در مورد آنها رعايت نشده است، خدشه

 کند؟ نمی

 كارگزان نساجي بافته ها در مقابل استانداري كرمان 
 تجمع كردند

 
 
 
 
 

 
  -خبرگزاری هرانا 

هاي آرمان به دليل تعطيلي و عدم پرداخت  تعدادي از آارگران نساجي بافت
 .سنوات در محل استانداري آرمان تجمع آردند
به دنبال اتمام اعتبار قرارداد آار در  براساس اين گزارش، کارگران اين کارخانه

هاي آارخانه از سوی کارفرما و  پلمپ در نيمه اول فروردين ماه امسال،
 .يكصد آارگر دست به تجمع اعتراضی زدند اخراج

  
آارگران آه از سرگردان شدن خود ناراضي هستند خواستار بازگشايي آارخانه  

 .و آغاز به آار دوباره خود هستند
هاي آرمان در پي اين تجمع مسووالن  به گفته يكي از آارگران نساجي بافت

هاي آنها در جلسه بعدي  استانداري به تجمع آنندگان وعده دادند آه خواسته
 .شوراي تامين مطرح خواهد شد

سال سابقه آار  10يكي از آارگران با اشاره به اينكه بيشتر اخراج شدگان باالي 
: برند؛ گفت دارند و به دليل آلودگي هواي آارخانه از ناراحتي ريوي رنج مي

 .آارفرما حتي حاضر به پرداخت سنوات نيست
ميليون  12تا  10آه هر آارگر اخراج شده بابت سنوات خود از  ادامه داد وي

 .تومان طلبكار است
هاي  به گفته اخراج شدگان از آنجا آه در تمام اين سالها هيچ گاه در نساجي بافت

آرمان طرح طبقه بندي مشاغل اجرا نشده است، آارفرما بايد با آارگران برمبني 
 .ماه تسويه حساب آند 6سالي 

 14آارفرما قصد دارد زمين ":می گويند  هاي آرمان آارگران نساجي بافت
 ".هكتاري آارخانه را براي احداث واحدهاي مسكوني بفروشد

در جريان اين تجمع آارگران از مسوالن خواستند تا به جاي آوردن پول نفت 
 .ها، اشتغال آنها را تضمين آنند برسفره

 

 بي خبري از سرنوشت شهرام شكوفاييان
 
 
 
 

 
  -خبرگزاری هرانا 

يکی ديگر از قربانيان سناريوی دستگاه امنيتی   از سرنوشت شهرام شکوفاييان
 .بر عليه مدافعان حقوق بشر، اطالعی در دست نيست

بنا بر اطالع گزارشگران هرانا، شهرام شکوفاييان، فعال حقوق بشر که پس از 
روز از بازداشت موقت تنها يکبار حق تماس تلفنی با خانواده خود  40گذشت 

داشته است، تا کنون موفق به مالقات با خانواده و وکيل نشده و در طی هفته های 
 .اخير نگرانی از سرنوشت وی موجب تشديد نگرانی خانواده اش شده است

نگهداری می شود اما آقای  209شنيده ها حاکی از آن است که وی در بند 
 .شکوفاييان در تماس خود اين امر را تائيد نکرده است

اين فعال حقوق بشری و مدرس کامپيوتر يکی ديگر از قربانيان سناريو دستگاه 
اسفند ماه در تهران بازداشت و  11امنيتی بر عليه فعاالن حقوق بشر است که در 

 .به زندان اوين منتقل شده است
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بعد از مدتی که هيچ کس از ( جمعه ای بود سر بازجو مرا صدا زد وبيرون برد
وگفت که فردا 209رفتيم در گوشه ای از راهرو و اتاقهای )ما خبری نمی گرفت 

به دادگاه خواهی رفت و آنجا در کيفر خواست عمومی اسم تو را هم خوانده 
علی زمانی اسم تو و حامد را خواهد برد و حتی چيزهايی را خواهد .خواهد شد

گفت که شما تا به حال نشنيده ايد وخبر نداريد اصال نگران نباشيدوناراحت 
نشويد،چون ما ميدانيم شما بی گناه هستيد و ما شما را کمک خواهيم کرد وکرده 

درصدکمک 100باشد ما به شما 100تا1وادامه داد اگر ميزان کمک ما از   ايم
کرده ايم شما به ما اعتماد کنيد ومن گفتم که ما مجبوريم به شما اعتماد کنيم و 

 . چاره ای نداريم
در دادگاه علنی دوم حضور پيدا کرديم وهر کس هر جوری که وزارت می 

خواست حرف می زد و کارهايی که نکرده بود را گردن گرفته بود و علی زمانی 
از جمله مالقات با آمريکايی ها وموساد (هم يکسری چيزهايی را بيان می کرد 

وگرفتن پول که من در ان زمان تعجب کردم که آيا واقعا چنين کاری کرده بود 
تا ) وايا آرش رحمانی که ادعای بمب گذاری که حتی تهيه مواد وامتحان آنها

هم اتاقی من شد وچند 209اينکه پيمان عارفی يا امير رضا پسر عمه آرش در
روزی را با هم بوديم که فهميدم هيچ يک از آنها که آرش گفته بود صحت نداشت 

 .و اين حرفها هم در وزارت اطالعات است
اوين انتقال دادند در آنجا فهميدم که 7به اندرزگاه209من را از30/06/88درتاريخ

از سادگی ما سوئ استفاده شده برای يک سناريوی زيبا با ديدن بچه هايی که در 
يک روز   .دادگاه حضور داشتن و هر يک جداگانه در يک سناريوبازی کرده اند

وچون .قاضی ودوربين ها  قبل از رفتن به دادگاه تمرين کرده بودند در حضور
بعد از انتخابات نتوانسته بودند سران ومسئوالن اين شلوغی ها را کنترل کنند اين 

بازی را کردندتا افرادی مثل من وحامد وخيلی از جوانهای ساده بودند ودور از 
در حال .تمام هياهوی سياسی را در دام بيندازند تقصير را برگردن ما انداختند

روزگار را باتمام هم 350ماه است که در زندان اوين هستم و در بند 11حاضر 
 .بندی های می گذرانم

مدتی پيش يعنی در ماه بهمن روز پنجشنبه علی زمانی وآرش رحمانی را اعدام 
کردند و بعد از آن گفتن اين دو نفر را مسلح در خيابان های شهر در روز 

عاشورا دستگير کرديم وآقای الريجانی در يک نشست خبری با خانم کريستين 
امانپور گفتن که اين دونفر در بمب گذاری حسينه شيراز شرکت داشته اند ولی 

وزمانی 87هيچ کدام از اين حرفها صحت ندارد چرا که آرش را در اسفند ماه
دستگير کرده بودند وبمب گزاران شيراز نيز يک سال قبل اعدام 88رافروردين

سال زندان 10من و حامد نيز حکم اعدام گرفتيم ولی برای حامد شکست وبه.شدند
 .وتبعيد به زنجان تبديل شد

دادگاهی شدم بعد از دوماه حکم اعدام دادند و تابه 19/8/88من هم که د رتاريخ
حال هيچ خبر ديگری از آن ندارم به هر حال سهم من وامسال من دراين زندگی 

کار وزجر کشيدن و دست وپنجه نرم کردن با فقر است وخواسته های مان داشتن 
 .يک زندگی بدون محتاج شدن به ديگری و شرمنده نبودن پيش خانواده

اما در زندان بودن وديدن مشکالت مختلف کشور و بهم ريختگی اقتصاد و 
ضعف در قانون اساسی حاکی از اين است که ما فرزندان ايران هيچ گاه وبه هيچ 
وجه در هيچ زمانی از اين حکومت واين نابسامانی به هيچيک از خواسته هايمان 

کشوری که سالها قدمت تاريخی دارد وبا شکوه سالهای .نخواهيم رسيد
امپراطوری خود وبا داشتن منابع بزرگ انرژی وطبيعی قادر به رفع مشکالت 
 .خود نيستيم وبا دروغ ورعب ووحشت در جامعه می خواهند خود را نگهدارند

اما اين واژه ))النجاه و فی صدق))به روی برگه های بازجويی نوشته شده است 
در اصل هيچ معنی ومفهومی ندارد يعنی شخصی دروغ بگويد يا راست بگويد 
اينها هر جور که بخواهند از شخص استفاده می کنند همانگونه که به ما وعده 

آزادی دادند وگفتن که ما بی گناه هستيم وما فهميديم نگران نباشيد ولی زندان اوين 
به خيلی از بچه ها که هر کدام حکمهای مختلف دارند نيز با چنين حرفهايی 

راضی شده اند و در بازجويی هر چه که دلشان خواسته گفته اند واينها امضائ 
کرده اند و چه حکمهايی گرفته انه وچه خانواده هايی را در دادگاه عمر خود 

 .راسپری می کنند
من کسی بودم که دراين مدت در حال کار نجاری بودم و سعی می کردم که 

بتوانم دراين بازار گران وتورم که مادرم قادر به سپری کردن روزگار خود با 
حقوق بازنشستگی مرحوم پدرم نيست بتوانم کمک ناچيزی بکنم ولی آن را نيز 
از مادر و از خودم باز داشتن تا در زندان خرج مرا نيز مادرم بپردازد من نمی 
دانم تا کی در اينجا باقی خواهم ماند و با وعده های پوشالی که آقايون می دهند 

در صورتی که .مانند عف و آزادی همه را به خستگی وروزمرگی ميگذرانند
خيلی ها آمدند که دردولت های گذشته برای خود جايگاه داشته اند و بعد از مدتی 

 .رفتن

با گذشت حدود چهار ماه  :"در انتها اين روزنامه نگاران در اين نامه آورده اند 
نگاران ايران و با توجه به اخبار منتشر  از بازداشت دبير انجمن صنفی روزنامه

شده، نگرانی از وضعيت ايشان افزايش يافته است و در شرايطی که همزمان با 
نگار  نگار و وب سرکار خانم مفيدی بسياری از همکاران و دوستان روزنامه

 .شود روز بيشتر می ها روزبه برند، اين نگرانی ديگر در زندان به سر می
ما خبررسانی و تحليل اوضاع سياسی، اقتصادی،   وظيفه. نگاريم ما روزنامه 

ما ترسيم سيمای واقعی از هرآن چيزی   وظيفه. اجتماعی و فرهنگی کشور است
 ".ماست »حق«ترين  و البته انتقاد بديهی. است که در حال اتفاق افتادن است

 .خود عمل کنند  دوستان و همکاران ما را آزاد کنيد تا به وظيفه 
 ١٣٨٨ماه  فروردين ٢١ 
 

 رنجنامه احمد كريمي از قربانيان سناريوي وزارت اطالعات
 
 
 
 
 
 

 
  –خبرگزاری هرانا 

 
احمد کريمی، زندانی سياسی محکوم به اعدام که روز گذشته محکوميتش در 

سال حبس تقليل يافت، طی رنجنامه ای از سناريو  15دادگاه تجديد نظر به 
 .دستگاه امنيتی برای وی و دوستانش پرده برداشت

الزم به ذکر است اين نامه پيش از دريافت خبر تقليل حکم اعدام به حبس تعزيری 
  .نگاشته شده است

 :متن نامه احمد کريمی بدين شرح است
با مداد من، مادرم و خواهرانم در خواب بوديم ومن برای 14/2/88در تاريخ

رفتن به محل کار استراحت می کردم که ناگهان احساس کردم منزل ما در حال 
خراب شدن است و مادرم و خواهرانم در حال فرياد زدن هستند و به شدت 

عده ای در پشت درب خانه بودند درب خانه راشکستن و .وحشت کرده بودند
به طرزی که گويی می خواهند بنالدن را دستگير کنند   وارد خانه شدند با اسلحه

به من دستبند زدند و به يکديگر می گفتن که برو و بقيه را آزاد کن چون قبل از 
من هر چی مرد در ساختمان بود را دستبند زده بودند بعد از بهم ريختن خانه و 

های فيلم  CDکيس کامپيوتر،  زير و رو کردن تمام وسايل و بردن چند جلدکتاب
 .و برنامه ،موسيقی وفيلمهای هندی کم خانوادگی

ماشين وکلی نيرو برای دستگيری آدمی که تمام عمر 4مرا سوارماشين کردن که 
خود را کارگری کرده بودآورده بودن و برای دستگيری من فقط تانک نياورده 

در يک سلول انفرادی 209مرا به اوين آوردند و در بازداشگاه .بودند
از فردای روز بازداشت بازجويی که بيشتر به ضرب   روز را گذراندم40مدت

وشتم وتهديد وتوهين بود شروع شد که بعد از گذشت چند روز تازه درخواست 
 .آنها رافهميديم

من حامد و علی زمانی با هم به عراق رفته بوديم آنها جزئيات ماجرا را   چون
می خواستند و وقتی من شروع کردم به تعريف کردن، گفتن ما اينها را می 

اما اينها را نمی خواهيم ما چيز هايی را که خودمان می گوييم را تو می   دانيم
. نويسی واگر ننويسی خواهر و مادرت را می آوريم من ناچار همکاری کردم 

تمام چيزهايی را که می خواستند را نوشتم و بعد از آن برخوردشان با من بهتر 
شد و هر دفعه با چای وسيگار پذيرايی می کردند ومی گفتن نگران نباش ما با 

شما همکاری ميکنيم شما به علت نا آگاهی دچار مشکل شديد و بعد از مدتی آزاد 
 .خواهيد شد

هر چی گفتند را نوشتم و هر چه خواستن و هر کاری که نکرده بودم وحتی 
روز را  40روحم خبر نداشت را گفتند و من بر گردن گرفتم و نوشتم مدت 

نفری رفتيم تا اينکه حوادث بعد از  4درانفرادی بودم و بعد از انتخابات به سلول 
انتخابات شکل گرفت ودادگاه علنی اول شروع شد من به اميد آزادی هر روز را 
 سپری می کردم،چون که بازجوها ميگفتن که کار ما را انجام داده اند تا ما برويم

. 
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جرم من تنها کارگری کردن در اين تبعيض بين کارگران ونداشتن پارتی در يکی  
از ارگانهای دولتی بوده است و نا اگاهی خودم و خانواده ام از اوضاع نا بسامان 
کشور بوده است پس بنابر اين زندگی برای من وامسال من خارج از زندگی در 

شرايط سخت نخواهد بود ولی خانواده ام وتمام خانواده ها کانون گرم وداغ و 
دوست داشتنی درونشان جوش ميزند و اين جوش مهرومحبت در خانواده من نيز 
بيشتر از تمام زمانهای قبل جوش خورده و اتحادی رابوجود آورده که هيچ ديوار 
و سيم خارداری مانع آن نخواهد شد به اميد روزی که همه ما در آغوش گرم وپر 

 .مهر خانواده ها قرار بگيريم
اما در اين آشفته بازار آخر عاقبت ما چه خواهد شد چون به عدالت خدا هم شک 

 .دارم چرا که اينها می گويند خدا با ماست
 احمد کريمی

18/1/89 
 350بند  –زندان اوين 

 

 انتقال حسين خضري، زنداني محكوم به اعدام 
 به مكاني نامعلوم

 -خبرگزاری هرانا 
حسين خضری زندانی سياسی محکوم به اعدام، از بند عمومی زندان اروميه به  

 .مکانی نامعلوم منتقل شده است
آژانس خبری موکريان، چندی پيش حسين خضری به اتهام همکاری با يکی از 

 .احزاب کرد مخالف نظام ، توسط دادگاه انقالب به اعدام محکوم شده بود
باعث نگرانی فعاالن حقوق بشر  انتقال حسين خضری گفتنی است که ماجرای

برخی براين باورند که اين انتقال می تواند احتمال اجرای حکم اعدام . شده است
 .وی را تقويت بخشد

 

 
گزارش تصويري از ديدار جمعي از فعاالن مدني با خانواده 

 محبوبه كرمي
 
 
 

 
 
 

  -کميته گزارشگران حقوق بشر 
ماه جمعی از اعضای کميته ی گزارشگران حقوق  فروردين ١٩شنبه،  روز پنج

بشر و کمپين يک ميليون امضا با خانواده کرمی، به مناسبت درگذشت مادر 
 .محبوبه کرمی عضو بازداشتی کمپين يک ميليون امضا ديدار کردند

اسفند، ماموران امنيتی با داشتن حکم تفتيش و بازداشت  ١١شب  ١٠ساعت 
محبوبه کرمی به منزل او آمده و پس از بازرسی و جلب وسايل شخصی او و 

 .برادرش، وی را بازداشت کردند
فروردين، سالگرد  ١٩رفت محبوبه تا پيش از  اين درحالی است که انتظار می

سال گذشته نيز محبوبه تا هنگام فوت مادر خود در . فوت مادرش آزاد شود
 .بازداشت بود
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تفهيم اتهام پنج فعال مدني برگزار كننده مراسم موسيقي و 
 قوشاچاي-رقص آذربايجاني در مياندوآب

 -ساواالن سسی 

داريوش عندليبيان، ستار برازش، يوسف سودبر، سجاد عزيزی و بابک آکسون  
 ٨٩فروردين  ٢١روز شنبه ) قوشاچای(از فعالين مدنی آذربايجانی در مياندوآب

 .در شعبه دوم بازپرسی مياندوآب حاضر و تفهيم اتهام شدند

اين افراد پس از برگزاری مراسم موسيقی و رقص آذربايجانی به مناسبت روز 
طبيعت به حفاظت اطالعات نيروی انتظامی مياندوآب احضار و پس از بازجويی 

 .چند روزه به شعبه دوم بازپرسی دادسرای مياندوآب ارجاع داده شده اند

 ٨٩فروردين  ٢١قاضی فتحی بازپرس شعبه دوم دادسرای مياندوآب روز شنبه 
پس از حضور عندليبيان، برازش، سودبر، عزيزی و آکسون در اين شعبه، 

اتهامات اين فعالين داير بر تجمع غيرقانونی و تبليغ پان ترکيسم را به آنها تفهيم و 
 .پرونده را جهت تحقيقات بيشتر به اداره اطالعات مياندوآب ارجاع داد

شايان ذکر است که برگزار کنندگان برنامه چند روز پيش از شروع مراسم، 
جهت اخذ مجوز به اداره ارشاد مياندوآب مراجعه نموده بودند اما مسئولين اداره 

ارشاد با اين استدالل که اين مراسم موسيقی و رقص آذربايجانی در خارج از 
شهر برگزار می گردد اعالم نموده بودند که برگزاری چنين مراسمی نياز به 

 .مجوز ندارد

ضمن  ٨٩فروردين  ١٣در جريان اين مراسم مامورين پليس و سپاه روز جمعه 
ممانعت از تردد مردم به محل از پيش تعيين شده برای برگزاری مراسم، عده ای 
. از وسايل برگزاری مراسم از جمله موتور برق و باندهای صدا را توقيف کردند

مامورين همچنين قنبر صمدی و ودود چاردولی رانندگان خودروی حامل اين 
 .وسايل را بازداشت کرده بودند که اين افراد به قيد ضمانت از زندان آزاد شده اند

مراسم موسيقی و رقص آذربايجانی به مناسبت روز طبيعت در طی سالهای 
گذشته هرساله در يکی از مناطق سرسبز اطراف شهر مياندوآب برگزار می شود 

 .و صدها خانواده آذربايجانی در اين مراسم حضور می يابند

ممانعت از برگزاری مراسمات و جشنهای ملی آذربايجانيها در ايران در چند 
سال گذشته افزايش يافته است و مقامات امنيتی و قضايی ايران برگزار کنندگان و 

شرکت کنندگان در اين مراسمات را مورد آزار و اذيت قرار داده و بازداشت و 
 .زندانی می کنند

در سالهای گذشته نيز مقامات امنيتی و قضايی ايران با برگزاری مانور نظامی 
قهرمان ملی (همزمان با سالروز تولد بابک خرمدين) بابک(در اطراف قلعه بذ

کليه مسيرهای منتهی به اين مکان تاريخی را می بندند و مانع از ) آذربايجانيها
حضور آذربايجانيها در اين منطقه و برگزاری جشنهای به مناسبت تولد بابک 

 خرمدين در اين منطقه می شوند

 هنگامه شهيدي از زندان
 

 

 

 

 

 سال زندان آماده ام 6برای : هنگامه شهيدی از اوين
 هنگامه پيغام داده که افتخار می کنم سوژه : خواهر هنگامه شهيدی افزود

 نبودم اما تنها از يک چيز می ترسم که شايستگی رنجهايم را  20:30برنامه 
 نداشته باشم و ميدانم در ميان روزهای سخت و انسانهای سر سخت، اين انسانهای 

 .سر سخت هستند که پيروزند
 امتحان "به گفته خواهر هنگامه شهيدی،اين روزنامه نگار، 
زندان مدرسه "دانسته و گفته " اسارت را خيلی سخت تر از شهادت و جانبازی

يوسف  است که هرکس که چرايی زندگی رايافته است با چگونگی آن نيز خواهد 
 ساخت

مخالفت با تبديل قرار بازداشت ميالد فدايي پس از چهار ماه 
 بازداشت موقت

 
 
 
 

 
 

  -کميته گزارشگران حقوق بشر
پس از گذشت بيش از چهار ماه از بازداشت ميالد فدايی، با تبديل قرار اين فعال 

 .دانشجويی موافقت نشد
دادگاه اين فعال دانشجويی پس از چهار ماه بازداشت موقت هنوز تشکيل نشده و 

 .دادستان با تبديل قرار بازداشت وی به وثيقه يا کفالت موافقت نکرده است
زندان اوين مبحوس بود و  ٢٠٩روز از بازداشتش را در بند  ٣۵وی بيش از 

وی تاکنون تنها دو مالقات . زندانی است ٣۵٠پس از آن تا امروز در بند 
 .اش داشته است حضوری با خانواده

 »تبليغ عليه نظام«بود که پس از مدتی به  »ارتباط با منافقين«اتهام اوليه او 
 .تبديل شد

ميالد فدايی دانشجوی مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب 
آذر ماه سال گذشته در منزلش توسط پنج تن از ماموران لباس شخصی  ١١روز 

ها و هارد کامپوترش  با حکم دادگاه انقالب پس از تفتيش منزل و توقيف کتاب
 .دستگير شد

اش  سالگی ٢١ای را همزمان با تولد  اين فعال دانشجويی، در اسفندماه نامه
چقدر دوست داشتم که آغاز بيست و «: در قسمتی از اين نامه آمده است. نوشت

يکمين سال زندگی پر فراز و نشيب خود را در کنار شما جشن بگيرم و با دلی 
اما حيف . شاد و پر صالبت سال جديد را با يکديگر و برای يکديگر آغاز کنيم 

که دست سرد زندان پای پوينده را هم بسته و غم دوری از شما و خانواده ، راه 
 ».بر مرغ نگاهم بسته

 

 احضار و بازداشت جمعي از روزنامه نگاران مهابادي 
 

 :اخبار روز
در پی هجوم و سوء قصد افرادی ناشناس و مسلح به : کوردستان و کوردنيوز

نماينده مهاباد در مجلس شورای اسالمی، جمعی از " جالل محمودزاده"جان 
روزنامه نگاران و فعاالن مدنی اين شهر از سوی نيروهای امنيتی احضار و يا 

 . بازداشت شده اند
در پی انتشار خبر ارسال نامه نماينده مهاباد به علی الريجانی، رئيس مجلس 
شورای اسالمی مبنی بر اقدام کميسيون تحقيقات مجلس جهت پيگيری فساد 

اداری و مالی در شورای شهر مهاباد و برخورد با اين مسئله و همچنين 
متعاقب سوء قصد نافرجام افرادی ناشناس به جان وی، فشار اداره اطالعات 

 . بر فعالين مدنی مهاباد افزايش يافته است
بنابه گزارش دريافتی، طی روزهای گذشته چند تن از فعالين مدنی شهر مهاباد 

 . تن نيز بازداشت شده اند ٢از سوی نيروهای امنيتی احضار و 
عبداله "اين گزارش همچنين افزوده است که يکی از بازداشت شدگان به نام 

توانسته است که خود را به خارج از مرزهای ايران برساند و در " عليزاده
کشور ترکيه درخواست پناهندگی نمايد اما از مشخصات بازداشت شده ی ديگر 

 . تاکنون اطالعی به دست نرسيده است
عبداله عليزاده روزنامه نگار مهابادی با انتشار يک سی دی، تخريب آثار 

باستانی و فرهنگی کردستان از جمله آثار باستانی فقَرقا، قلعه پشت تپه و غار 
َسهوالن را مصاديقی از بی مسئوليتی های مسئولين حکومتی ايران دانسته 

وی در اين باره همچنين از درهم شکستن سنگ قبر مزارهای گورستان . است
قديمی بداق سلطان مهاباد که قدمت آن به دوره صفويه برميگردد سخن گفته 

عبداله عليزاده همچنين پرده از همکاری مستمر شهرداری و شورای .   است
شهر مهاباد با اداره اطالعات اين شهر برای تخريب آثار فرهنگی و باستانی 

 .منطقه مهاباد برداشته است
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از طرفی نيز در ايران و خصوصا پس از انتخابات و تسلط سپاه پاسداران بر 
های امنيتی، تحليل آن ها بر اين شد که فعالين حقوق بشری و اجتماعی اساسا  نهاد

زيرا  .تر از فعالين سياسی برای حاکمين جمهوری اسالمی هستند خيلی خطرناک
فعالين سياسی عمال امکان فعاليت متشکل و مشخصی ندارند اما فعالين اجتماعی 

هايشان در  دار بودن فعاليت و به خصوص فعالين حقوق بشر به علت ريشه
 .توانند تغيير و تحول ايجاد کنند اجتماع، بيشتر می

لذا برخورد با فعالين مدنی و حقوق بشری در دستور کار نهادهای امنيتی قرار 
کنيم، اساس کار حقوق  گرفت و اآلن که داريم در مورد زندانيان گمنام صحبت می

العاده خطرناکی است و افرادی که به اين کار مبادرت  بشری در ايران کار فوق
به همين دليل کار حقوق بشری از . گيرند کنند مورد مجازات سنگين قرار می می

چهارچوب عرفی خودش خارج شده است و امکان اين که بشود به سادگی به آن 
 .ی درست گرفت وجود ندارد پرداخت و نتيجه

طی يک ماه گذشته تعداد وسيعی از همين فعاالن حقوق بشر مربوط به اين 
گران حقوق بشر  ی گزارش های موازی، از جمله مجموعه فعاالن و کميته شبکه

 ها داريد؟ اند، چه خبری از آخرين وضعيت اين بازداشت شده
ها تهديد  بسياری از خانواده. آيد اخبار به صورت جسته و گريخته بيرون می

هايشان را منتشر نکنند و  گير شده اند تا اخبار و اطالعات مربوط به دست شده
ها برای دريافت اطالعات غير ممکن شده  عمال به نوعی حتی ارتباط با خانواده

  .است
گيرشدگان چه مربوط به مجموعه  اما آخرين اطالعاتی که ما داريم، تمام دست

گران و ديگران تحت  ی گزارش های ديگر مثل کميته فعاالن، چه مربوط به گروه
های امنيتی برای محکوم کردن جنبش اجتماعی  فشار هستند تا سناريويی که نهاد

 .اند را تکميل کنند در ايران ترتيب داده
های تلويزيونی و طرح مسائلی که مد نظر نهادهای  آنها برای انجام مصاحبه

طور برای پذيرش اتهاماتی که اساسا به آن  امنيتی است، تحت فشار هستند و همين
رضا فيروزی، بهزاد مهرانی، شيوا  دکتر حسام فيروزی، علی. اند مبادرتی نداشته

هايی که به هر حال در اين حوزه  آهاری، کوهيار گودرزی و خيلی از بچه نظر
های  شناخته شده هستند، تحت فشار هستند تا اتهامات مبنی بر ارتباط با دولت

اما . های اپوزيسيون و مسائل اين چنينی را بپذيرند خارجی و ارتباط با گروه
 .اطالعات مستقيم و مورد تاييدی نداريم

های مدافع حقوق بشر و فعاالن آن زير ضرب و جرح  در شرايطی که تشکل
بوک چه  های اجتماعی مثل فيس ها و شبکه الگ اند، وب هستند و بازداشت شده

 نقشی در جهت اطالع رسانی پيرامون اين وضعيت دارند؟
شود،  های تحت تسلط دولت ايجاد می مسلما وقتی که انسداد خبری توسط رسانه

های آزاد که حاکميت کمتر امکان کنترل و سانسورشان را دارد به عنوان  رسانه
همچنين خيلی از اطالعات و اخبار . گيرد منبع اطالع رسانی مورد توجه قرار می

بوک  های اجتماعی مثل فيس ها هست که توسط همين شبکه گير شده در مورد دست
ها به  آوری و آناليز آن شود با جمع مدت می شود و در بلند ها منتشر می و يا وبالگ

 .يک ارزيابی کلی رسيد
قطعا همين موضوع يعنی بستن اينترنت به عنوان دنيای بدون مرز و يا دنيای 

يکی از . مجازی و تحت کنترل قرار دادن آن يکی از اهداف نهادهای امنيتی است
ها تحت فشار  اتهاماتی نيز که فعاالن حقوق بشر به آن متهم هستند و در بازجويی

برای پذيرفتن آن هستند همين استفاده از فضای اينترنت برای انتشار اخبار و 
 .رسانی به دنيای آزاد است اطالعات و اطالع

 كنند زنان ايراني بر سانسور غلبه مي
 
 
 

 
نگارن زن  با اشاره به سرکوب جدی روزنامه ای در مقاله »اخبار زنان«سايت 

افزار سانسور و  ترين نرم شدن بر پيشرفته ها درحال چيره نويسد آن ايرانی می
 .کنترل در منطقه هستند

است که دست به مبارزه اينترنتی برای حقوق  در اين مقاله از زنان ايرانی ياد شده
است که نيروهای امنيتی به شدت در حال کنترل  اند و اين درحالی برابر زده

 .هستند »ساالرانه مردم«های  اينترنت و سرکوب طرفداران سايت
شدن نشريات زنان  در يک مصاحبه تلفنی با اشاره به بسته »پروين اردالن»

 «.ايم ما برای خود دنيای جديدی در فضای سايبری خلق کرده«درايران گفت 
 و کمپين يک ميليون امضا »تغيير برای برابری»

گوی برون مرزی مجموعه فعاالن حقوق بشر  احمد باطبی، سخن
  :در ايران

 «سكوت در مورد زندانيان، به زيان آنهاست»
 راديو زمانه -حسين علوی

 
گمنام ماندن بسياری از بازداشت شدگان رويدادهای پس از انتخابات در ايران، 

هايشان را در نگرانی و فشار مضاعف از سوی نهادهای امنيتی  آنها و خانواده
  .و قصايی قرار داده است

اين گروه از فعاالن زندانی، نه دارای وکيل مدافع هستند و نه نام و هويت آنان 
  .ها و افکار عمومی مطرح و شناخته شده است در رسانه

گوی برون مرزی مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران به  احمد باطبی، سخن
ای نکردن  گويد که بنا به تجربه، ديد سنتی مبنی بر سکوت و رسانه زمانه می

 .ها دارد مسئله، تاثير منفی در جهت قربانی شدن خود متهمان و بازداشتی
ی متوسط اجتماعی به  معموال بخش زيادی از اين فعاالن بازداشت شده را طبقه

ی  دهنده های اجتماعی به عنوان نيروی حرکت دهند که در جنبش پايين تشکيل می
ی  که اساسا تجربه اين فعاالن به خاطر اين. شوند ها محسوب می فيزيکی اين جنبش

چندانی برای اعتراضات اجتماعی و کار سياسی ندارند، خودشان را به سادگی 
  .دهند گيری قرار می در معرض خطر دست

بازداشت شدگان   در زندان نيز پس از هر اعتراض اجتماعی به دو شکل با اين
گيرند و برای  که يا به شدت مورد برخورد قرار می اول اين. شد برخورد می

های بعد از  ی مجازات شوند مثال شما اگر تاريخچه قربانی شدن انتخاب می
بينيد که بسياری از کسانی که اعدام يا زندانی شدند  انتخابات را نگاه کنيد می

ها برای مجازات  نام و نشان هستند يعنی حاکميت از ميان آن هايی هستند که بی آدم
  .کند و درس عبرت گرفتن ديگران انتخاب می

ها نيز با دوره های زندان کوتاه مدت و يا جريمه آزاد  بخش عمده ای از آن
شوند و  ها کسانی هستند که بيشتر در داخل زندان شناسايی می ولی اين. شوند می

 .گيرند بانی توسط فعاالن اجتماعی قرار می شود و مورد ديده يا نامشان مطرح می
 

که  ها وجود دارد مبنی بر اين گويد يک ديد سنتی در ميان خانواده احمد باطبی می
 قدر موضوع مسکوت بماند و مطرح نشود، بهتر است  هرچه

ها يا به مراجع قضايی  شدگان به زندان های همه بازداشت معموال خانواده
که اين  علت اين. کند کنند و به هر حال اطالعاتی به بيرون درز می مراجعه می

عامل نيز باعث نشده است که اين بازداشت شدگان مورد شناسايی قرار بگيرند 
 و گمنام بمانند، چيست؟

قدر موضوع  که هرچه ها وجود دارد مبنی بر اين يک ديد سنتی در ميان خانواده
در صورتی که اين ديد، ديدی اشتباه . مسکوت بماند و مطرح نشود، بهتر است

ای که فعاليت حقوق  ی شخصی من در زندان و هم در دوره هم تجربه. است
گيری و اطالعات در  قدر موضوع دست دادم اين است که هرچه بشری انجام می
تر  گير شده مخفی بماند، امکان برخورد با آن فرد در زندان راحت مورد فرد دست

شان فضايی را برای  گيری فرزندان شود و سکوت خانواده در قبال دست می
کند که در آن فضا با خيال راحت به سرکوب و تحت  های امنيتی ايجاد می گاه دست

 .گير شده مبادرت بکنند فشار قرار دادن فرد دست
بانی درستی وجود ندارد، يعنی فعالين حقوق بشر به  مورد دوم اين است که ديده

توانند  خاطر فضای سنگينی که وجود دارد و اساسا عدم امکان فعاليت آزاد، نمی
 .بانی درستی داشته باشند ديده

در ارتباط با همين مدافعان حقوق بشر که اشاره کرديد؛ برخی از 
های مدافع حقوق بشر  شدگان سرشناس توسط وکالی برجسته يا تشکل بازداشت

ی  شود و پرونده شناخته شده و يا ديگر نهادها به هر حال اسمشان مطرح می
تری نيز در  های حقوق بشر گسترده ولی ما دارای شبکه. شود ای می ها رسانه آن

از جمله مجموعه فعاالن حقوق بشر، . جويان هستيم  سطح جوانان و دانش
چطور ...جويی و از اين قبيل ی گزارشگران، کميسيون حقوق بشر دانش کميته

های موازی و وسيع فعال حقوق بشر در مورد اين گروه از بازداشت  اين شبکه
 شدگان اطالعاتی ندارند؟

کار حقوق بشر در ايران اصوال کاری سازمان يافته و مطابق با يک الگوی 
فعالين حقوق بشر عموما کسانی هستند که به صورت . مشخص جهانی نيست

ای که در طول زمان به دست  کنند و بنا به تجربه ابتدايی شروع به کار می
اين عدم سازمان يافتگی و . دهند شان را ادامه می آورند، فعاليت حقوق بشری می

شود بسياری از نيروها  بشری باعث می عدم انطباق با اصول حقوقی کار حقوق
  .بانی حقوق بشر استفاده کرد ها در ديده عمال هرز بروند و نتوان از آن
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های اجتماعی اينترنت امنيت انتشار اخبار  که شبکه پروين اردالن، با اشاره به اين
کنند که ناشناس است به  ها کسی را بازداشت می وقتی آن«گويد  کند می را زياد می

 «.تر است زندان انداختن او بدون هيچ حرکتی از سوی حاميانش آسان
 زيمنس و نوکيا افشا شدند

پس از آنکه شيرين عبادی برنده جايزه نوبل و فعال حقوق زنان، شرکت آلمانی 
افزار و  زيمنس و شرکت فنالندی نوکيا را برای در اختيارگذاشتن نرم

همراه و  های کنترل تلفن تواند برای هايی به دولت ايران که می تکنولوژی
ها استفاده شود، محکوم کرد، پارلمان اروپا نيز از اين دو شرکت به خاطر  پيامک

ها  هرچند اين شرکت. دادن ابزارهای سانسور و نظارت به دولت ايران انتقاد کرد
 .اتهامات را رد کردند

که يک سازمان غيرانتفاعی  »برابری، حاال«براساس اطالعات سايت ايرانی 
المللی حقوق زنان است حداقل پنج هزار زن و مرد از زمان انتخابات ايران  بين

اند که بسياری از اعضای کمپين يک ميليون امضا در  در سال پيش بازداشت شده
 .ها هستند ميان آن

است که  قدر شديد بوده  آن »اخبار زنان«سرکوب دولت ايران به گفته 
اند به رديابی افراد  المللی به دشواری توانسته بان بين های ديده سازمان
المللی اندکی در  که گزارشگران بين ويژه اين شده و علت آن بپردازند؛ به بازداشت

شدت تحت فشار نيروهای امنيتی  داخل کشور هستند و منابع محلی نيز به
 .قراردارند

در پايان گزارش خبری خود به نقل از فارز ثنايی، محقق  »اخبار زنان»
در (بازداشت افراد «: نويسد بان حقوق بشر در نيويورک می خاورميانه ديده

که بدانند اتهامشان چيست و پس از چند روز يا هفته آزاد شوند،  بدون اين) ايران
 «.خيلی متداول است

 

 بسيج افكار عمومي براي آزادي فعالين كارگري
 : اخبار روز

، افکار عمومی را دعوت کرده اند )اکثريت(سازمان فدائيان خلق ايران  •
همزمان با اول ماه مه، حکومت را برای آزادی فعالين کارگری زير فشار 

 ...بگذارند 
با انتشار اطالعيه ) اکثريت(اجرايی سازمان فدائيان خلق ايران  -هيات سياسی 

ای از افکار عمومی خواسته است تا با نزديک شدن اول ماه مه، حکومت را 
متن اين بيانيه چنين . برای آزادی فعالين کارگری زندانی تحت فشار بگذارند

 :است
 )اکثريت(اعالميه سازمان فدائيان خلق ايران 

 !در آستانه اول ماه مه، افکار عمومی را برای آزادی کارگران زندانی بسيج کنيم
. اول ماه مه، روز جهانی همبستگی کارگران و زحمتکشان، در راه است

کارگران ايران در حالی به استقبال اين روز می روند که شمار زيادی از فعاالن 
تنها گناه . های جمهوری اسالمی به سر می برند جنبش کارگری ايران در زندان
هايی است که در مقياس بين المللی از حقوق مسلم  آنان، اقدام برای طرح خواست

شوند، مانند حق تشکل، حق دريافت به موقع دستمزد، حق  کارگران محسوب می
تجمع، حق امنيت شغلی، حق ايمنی کار و بسياری ديگر از ابتدائی ترين حقوقی 

که در دولت جمهوری اسالمی به مثابه بزرگترين کارفرمای ايران نقض می 
 :نام برخی از چهره های کارگری زندانی در ايران از اين قرار است. شوند

 منصور اسالو ، ابراهيم مددی،  علی نجاتی،  فرزاد کمانگر، فريدون نيکوفر
 جليل احمدی،  محمد حيدری مهر، محمد اشرفی،  مهدی فرهی شانديز

همچنين محمد اوليايی فر وکيل مدافع رهبران و فعالين سنديکای واحد و نيشکر 
 .است  يک سال زندان محکوم شده  هفت تپه به
ها بايد تعداد زيادی از کارگران و زحمتکشانی را افزود که به داليل  بر اين نام

اسامی شماری از آنها منتشر نشده . مشابه در زندانهای سراسر کشور اسيرند
است چرا که خانواده های بسياری از کارگران به دليل محدوديت های اعمال شده 

های  در سال. از سوی حکومت و نيز به داليل مالی از داشتن وکيل محرومند
گذشته مناطق صنعتی کشور شاهد اعتصابات و اعتراضات پرشمار کارگری 

 .پيامد اين اقدامات معموًال حبس فعاالن اين اقدامات است. بوده اند
خرداد گذشته نيز شمار زيادی از  ٢٢در جريان اعتراضات به تقلب انتخاباتی 
بسياری از آنها در بالتکليفی به سر می . کارگران و زحمتکشان دستگير شده اند

حال که توجه افکار عمومی در ايران و جهان به وضعيت زندانيان سياسی . برند
در ايران جلب شده است، جای آن است که اول ماه مه امسال را به روز بسيج 
افکار عمومی در ايران و جهان برای آزادی کارگران زندانی در ايران تبديل 

 )اکثريت(هيئت سياسی ـ اجرايی سازمان فدائيان خلق ايران .  کنيم
 )٢٠١٠آوريل  ١١(١٣٨٩فروردين  ٢٢

است که در سال  »تغيير برای برابری«پروين اردالن، عضو موسس و نويسنده 
اين حرکت توانست کمپين يک ميليون امضا را . ريزی شد در اينترنت پايه ٢٠٠۶

زنان و خواهان پايان بخشيدن به   ای با پيشگامی راه اندازد که حرکتی توده به
 .آميز در ايران است قوانين تبعيض

منبع اطالعاتی موثق حقوق زنان نيز  در حال حاضر، »تغيير برای برابری»
ها  آن ٢٠٠٨مثال در سال . مشی فعاليت نيز هست  شود که دارای خط محسوب می

 .قانون آزادی چند زنی را به چالش کشيدند
در ماه مارس از تمام فعاالن حقوق زن  »تغيير برای برابری«دست اندر کاران 

پارچه، از زنان ايرانی برای داشتن  در سطح جهان دعوت کردند تا با حرکتی يک
 .حقوق قانونی خود جانبداری کنند
عنوان ابزار  های اجتماعی به ما از رسانه«گويد  خانم اردالن در اين زمينه می

خواهيم  ما می. زنان ايران خواهان آزادی و برابری هستند. کنيم خبری استفاده می
 «.به دنيا نشان دهيم که تنها نيستيم

هايی که به منظور متوقف کردن فعاليت  توانسته از تالش »تغيير برای برابری»
از زمان برپايی اين سايت، . دربرد گيريد جان سالم به ها صورت می اينترنتی آن

مارس جاری چند روز  ١۶بار هک شده که آخرين نوبت آن  ٢٣بخش ايرانی آن 
مرز را در پاريس دريافت  پس از آن بود که اردالن جايزه گزارشگران بدون

 .کرد
را که پيشگام حقوق زنان بود دو  »زنان«ماهيانه   انتشار مجله  دولت ايران پروانه

 .سال پيش به طور دائم لغو کرد
اردالن با استفاده از تجربيات خود به دليل شروع کار روی اينترنت از اواسط 

 .گذاری کمپين يک ميليون امضا زد دست به پايه ١٩٩٠دهه 
 .کنند داند که همه مردم از آن استفاده نمی او ضعف انتشار اينترنتی را در آن می

هزار  ٧٠، ٢٠٠٩ دانشگاه هاروارد در سال »برکمن«اما براساس مطالعه مرکز 
ايران دارای جمعيت جوان و باسواد است . بالگ فعال در ايران وجود داشته است

درصد  ۶٠. که فاصله کمی بين سطح سواد زنان و مردان آن وجود دارد
ها به بازار کار را  ها زن هستند، اگرچه اين امر ورود آن التحصيالن دانشگاه فارغ

 .کند تضمين نمی
هايش درايران دريافت  پروين اردالن چند حکم از مقامات قضايی به خاطر فعاليت

 .قصد دارد فعال دور از وطن در سوئد زندگی کند است و کرده
    «زن نتی«برنده جايزه  پروين اردالن؛

 ١٢که مرکز آن در پاريس است،  »بان گزارشگران بدون مرز ديده«سازمان 
 .خود معرفی کرد »زن نتی«اولين برنده جايزه  مارس، خانم اردالن را به عنوان

است  »شهروند«و »شبکه«اين جايزه که نام آن برگرفته از دو کلمه به معنای 
شناسد که  های بالگر، روزنامه نگار يا دگرانديش سايبری را به رسميت می تالش

 .دهند آزادی بيان را ترويج می
 ۵٠بيش از . اما خانم اردالن جايزه را به همه همکارانش در زندان اهدا کرد

اندازی اين سايت توسط مقامات امنيتی فراخوانده  فعال اين جنبش از زمان راه
 .اند ، بازداشت و به زندانی شده شده  

سوسن محمدخانی قياسوند بوده که در ماه مارس  آخرين بالگر زن بازداشت شده،
 .نويسد خانم قياسوند درباره مباحث زنان در کردستان می. است بازداشت شده
هالی و زينب جليليان هم دو فعال کرد حقوق زنان هستند که بر اساس  شيرين عالم
 .اند بان حقوق بشر در حال حاضر محکوم به مرگ شده گزارش ديده

 رکورد جهانی برای روزنامه نگاران زندانی
دست  .آورد دست نگار را به ايران امسال توانست رکورد جهانی زندانيان روزنامه

 ۵٢ها از  های زندان هستند که البته تعداد آن نفر در حال حاضر پشت ميله ٣۵ کم
بر اساس گزارش . يافته است کاهش ٣۵به  نفر، به شکرانه مرخصی موقت،

از اين  نگاران که مرکز آن در نيويورک است پنج نفر کميته حمايت از روزنامه
 .زن هستند زندانيان،

ای کميته حمايت از  عقيده محمد عبدالدائم، هماهنگ کننده برنامه خاورميانه به
که خواهان تساوی حقوق  به زندان انداختن زنان به خاطر اين«نگاران  روزنامه

 «.کند تر می تر و برانگيخته ها را فعال هستند تنها آن
افزار  افزار و سخت ايران تنها کشور منطقه است که دارای نرم او گفته است که

تواند هر  الين است و می يافته برای رديابی انتشارات آن بسيار پيچيده و سازمان
 .مطلبی را که تهديدکننده امنيت ملی بداند فيلتر سازد

نيز در بخشی از يک عمليات گسترده  »ميل جی« پست الکترونيک خدمات
 .سانسور سايبری در ماه فوريه مختل شد

نفر در ارتباط با توطئه  ٣٠دادستانی تهران از دستگيری  ٢٠١٠ مارس ١۴در 
بان حقوق بشر بيشتر  براساس گزارش ديده. سايبری آمريکا خبر داد

های قومی  ها، فعاالن حقوق بشر از جمله فعاالن حقوق زنان و اقليت شده بازداشت
 .ايران بودند
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البته  . کاوه مالقات کرده اند و نه حتی اجازه ی مطالعه ی پرونده را پيدا کرده اند
پرونده ی کاوه بعد از دوماه بازداشت در اطالعات و همزمان با تمديد سومين 
قرار بازداشت موقت، به دادگاه ارسال شد و تا آن زمان کاوه دو ماه را بدون 

  .رسيدن پرونده اش به دادگاه در بازداشتگاه به سر برد
  
فکر می کنيد چرا چنين برخوردهايی با يک فعال سرشناس حقوق بشر صورت  

  می گيرد؟ اين فشارها در چه راستايی است؟
در راستای هرچه بيشتر محدود کردن فعاليت های مدنی فعاالن حقوق بشر و 

  .احتماال برای ايجاد جو ترس و ارعاب عمومی در جامعه
   

بعد از انتشار اين خبر که کاوه برای اعتراف به جاسوسی تحت فشار است، 
شماری از روزنامه نگاران و فعاالن حقوق بشر در شبکه های اجتماعی به اين 
اتهام زنی واکنش نشان داده و آن را محکوم کرده اند؛ واکنش خانواده کاوه چه 

  بوده؟ وضعيت آنان چطور است؟
در همان ابتدای دستگيری، مادر ايشان هم چندين مصاحبه با رسانه های مختلف 
انجام دادند و اين دستگيری را محکوم کردند، چرا که کاوه تنها يک فعال حقوق 

ولی خب با گذشت اين زمان، البته که هنوز خانواده پشتيبان فعاليت . بشر است
اما به هرحال اين مدت دوری از فرزندشان و وضعيت نامناسب . های کاوه هستند

کاوه و تشديد فشارها روی خودشان باعث شده از نظر روحی آن ها هم آسيب 
  .ببينند

 طاهره سعيدی در مصاحبه با روز
 كوتاه نيامدن و بستن شال سبز : اتهام پناهي

 روزآنالين -فرشته قاضی
 
 
 
 
 
 

 
در شرايطی که هيچ خبری از وضعيت جعفر پناهی، کارگردان معروف ايرانی 

خبر داد که با دادستان " روز"نيست، طاهره سعيدی همسر وی در مصاحبه با 
تهران ديدار داشته، اما جعفری دولت آبادی هيچ جواب درست و مشخصی 

درباره وضعيت آقای پناهی نداده و تنها گفته است که او از مواضع خود کوتاه 
  .نمی آيد

همسر اين کارگردان سرشناس سينمای ايران، ساخت فيلم بدون مجوز و داشتن 
شال سبز در جشنواره مونترال را از جمله اتهامات همسرش خواند و گفت بعد از 

فروردين با آقای پناهی در زندان اوين داشته، هيچ خبری از  10مالقاتی که روز 
  .او ندارد و به شدت نگران وضعيت جسمانی اوست

جعفر پناهی به اتفاق همسر، دختر و مهمانانش که از عوامل ساخت فيلم جديد او 
همسر، دختر و مهمانان آقای . اسفند ماه بازداشت شد 11بودند در نيمه شب 

  .زندان اوين به سر می برد 209پناهی آزاد شده اند اما او همچنان در بند 
که ... کارگردان فيلم هايی چون دايره، بادکنک سفيد، آينه، طالی سرخ، آفسايد و

تاکنون از جشنواره های معتبری چون کن، برلين و ونيز، جوايز متعددی کسب 
اتهامی که . کرده، اکنون متهم به ساخت فيلمی عليه نظام جمهوری اسالمی است

ما هنوز در داخل منزل بوديم و حدود : "خانم سعيدی صراحتا رد و تصريح کرد
ساعت، آقايان در حال تفتيش خانه و ضبط وسايل بودند که سايت تابناک  7الی  6

خبر از ساخت فيلم عليه نظام، توسط آقای پناهی داد در حاليکه چنين چيزی به 
  ".هيچ عنوان صحت ندارد
فيلمی که آقای پناهی در صدد ساخت آن بود، درباره : "خانم سعيدی توضيح داد
نفری است که همزمانی با جنبش سبز دارد اما به هيچ  4مشکالت يک خانواده 

  ".عنوان فيلمی ضد نظام نيست
جعفر پناهی پيش از اين در مراسم چهلم ندا آقا سلطان نيز به اتفاق همسر، دختر 

اين کارگردان شهير . و دو تن از همکارانش برای چند ساعت، بازداشت شده بود
 آن موقع وقتی مرا گرفتند ظاهرا به اين : "ايرانی در اين زمينه توضيح داده بود

نهايتا دوستانم و . مرا هشت ساعت نگه داشتند. شکل بود که مرا نشناخته بودند
برو بچه های سينما آمدند و با جاهای مختلتفی ارتباط برقرار کردند و نهايتا من و 
 . دخترم و همسرم و دو تن از دوستانم را که با هم دستگير شده بوديم، آزاد کردند

 كاوه شكنجه مي شود تا اعتراف كند جاسوس است
 روزآنالين-سامان رسول پور

 
 
 
 
 
 
 
 
 

روز است در سلول  67کاوه کرمانشاهی، فعال حقوق بشر زندانی که بيش از 
انفرادی اداره اطالعات بسر می برد، در مالقات با خانواده اش اعالم کرده تحت 

در خصوص آخرين . اعتراف بکند "جاسوسی"شديدترين فشار هاست تا به جرم 
يکی از نزديکان اين فعال حقوق بشر گفتگو کرده  وضعيت کاوه کرمانشاهی با 

او که به دليل مسائل امنيتی از ذکر نامش خودداری کرد، در مصاحبه با روز . ايم
کاوه تحت شکنجه است تا اعتراف کند جاسوس است و همزمان خانواده : "گفت

  ".اين فعال حقوق بشر مرتبا تهديد می شوند که نبايد با رسانه ها مصاحبه کنند
  .اين گفتگو را در ادامه می خوانيد 
  

گفته می شود اين فعال حقوق بشر . از آخرين وضعيت کاوه کرمانشاهی بگوييد
اين موضوع به چه شکلی . اعتراف کند" جاسوسی"تحت فشاراست تا به جرم 

  بوده؟
فروردين ماه، فرنگيس داوودی مادر کاوه بعد از پيگيری   19روز پنج شنبه 

در اين مالقات کاوه از وضعيت . های فراوان موفق به مالقات کوتاهی با کاوه شد
از نظر جسمی ضعيف شده و به  جسمی و روحی خوبی برخوردار نبوده است؛

کاوه اين . شدت مضطرب بوده و گفته برای اعتراف به جاسوسی تحت فشار است
اتهام را رد کرده و فعاليت های خودش را مدنی و مسالمت آميز عنوان کرده 

  .با اينحال همچنان در انفرادی به سر می برد .است
  

فکر می کنيد نيروهای امنيتی بر چه مبنايی کاوه کرمانشاهی را به جاسوسی 
  متهم کرده اند؟

جاسوس کسی است که اطالعات . در واقع اين يک اتهام بی مبنا و اساس است
محرمانه ای در دست دارد و به صورت مخفی برای ارگان يا سازمانی کار می 

در حاليکه کاوه شخصيت شناخته شده ای در حوزه ی حقوق بشر است که . کند
هميشه به صورت کامال علنی به انتشار اخبار عمومی اين حوزه می 

تبليغ عليه نظام عنوان کرده بود  البته قاضی پرونده، قبال اتهام کاوه را   .پرداخت
ولی جاسوسی اتهامی است که خود کاوه گفته به خاطرش تحت فشار شديد قرار 

  .گرفته است
  

آيا کاوه اشاره ای به اين مساله کرده که به چه شکلی تحت فشار است؟ آيا اين 
  فشارها جنبه روحی دارند يا اينکه فيزيکی هستند؟

اما با توجه به . بوده" شکنجه ی روحی"چيزی که کاوه صراحتا اعالم کرده 
وضعيت خيلی بد جسمی و ظاهری کاوه، مادرش احتمال برخورد فيزيکی را هم 

البته اين مالقات در حضور بازجوی اطالعات بوده و نه کاوه و نه  . داده است
همچنين کاوه همينطور اشاره کرده .مادرش نمی توانستند به راحتی صحبت کنند

که دندان هايش شرايط مناسبی ندارد و اجازه ی مالقات پزشک به او داده نمی 
کاوه قبال چندين بار از ناحيه ی دهان و لثه تحت جراحی قرار گرفته و . شود

  .تحت نظر مداوم دندان پزشک بود
  
گفته می شود خانواده اين فعال حقوق بشر تحت فشارند تا با رسانه ها مصاحبه  

  نکنند؛ اين فشارها چگونه اعمال شده؟
در شرايطی که دو نامه ی قاضی مبنی بر . به شيوه ی تهديد و منع مالقات با کاوه

اجازه ی مالقات با کاوه، قبل از تعطيالت نوروزی به اطالعات داده شده بود، اما 
. اين اجازه داده نشد و در مقابل، آنها گفتند به دليل رسانه ای کردن ماجراست

البته اين درحالی است که خانواده ی کاوه در آن تاريخ هيچ مصاحبه ای نکرده 
  .بودند

  
  وکالی کاوه تا کنون چه اقداماتی انجام داده اند؟  
 از وکالی ايشان، آقای احمديان که در کرمانشاه حضور دارند، نه تا به حال با  
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  چه تعهدی از شما گرفتند و اتهامی که به شما تفهيم کردند چه بود؟  
اتهام اقدام عليه امنيت ملی را عنوان کردند و از همه ما التزام و تعهد گرفتند که 

بعد از ما . در برنامه ها و کارهايی که اقدام عليه امنيت ملی باشد شرکت نکنيم
  .امضا گرفتند که اگر تکرار کنيم نفری ده ميليون تومان از ما خواهند گرفت

  
درباره فيلم، مباحث زيادی تاکنون مطرح شده است هم از سوی رسانه های 

ممکن است بفرماييد داستان فيلم . حکومتی و هم از جانب برخی از هنرمندان
ربطی به مسائل سياسی داشت و آنچنانکه گفته شد بر عليه جمهوری اسالمی 

  بوده است يا نه؟
نفری و مشکالتی است که اين خانواده با هم دارند که  4فيلم درباره يک خانواده 

اما به هيچ عنوان ضد نظام نيست و اين جريان . همزمانی با جنبش سبز نيز دارد
ساعت طول کشيد که خانه را  7تا  6سازی ها کامال با غرض ورزی است، چون 

بازرسی و وسايل را ضبط کنند و ما را با خود ببرند و ما هنوز داخل خانه بوديم 
  ....فيلمی عليه نظام در حال ساخت بوده و  که سايت تابناک به دروغ نوشت

  
هستند و شما ده فروردين با ايشان  209در حال حاضر آقای پناهی در بند 

  چه اتهامی به ايشان مشخصا تفهيم شده است؟. مالقات کرديد
در ديداری که داشتيم گفت که ساخت همين فيلمی که االن صحبتش را کرديم به 

همراه حضور در جشنواره مونترال و داشتن شال سبز و بدون مجوز بودن فيلم، 
در حاليکه ساخت فيلم بدون مجوز، يک مساله کامال صنفی .اتهامات ايشان است

اما نکته قابل تامل اين است که در . است نه امنيتی که منجر به زندان شود
... بازجويی ها به او گفته اند چرا مثل بقيه، تو هم نمی روی خارج زندگی کنی و

که جعفر پاسخ داده است به هيچ عنوان از ايران نمی روم و حاضر نيستم کشورم 
  .را ترک کنم

  
  آقای پناهی درباره نوع بازجويی ها و رفتارها صحبتی کردند؟

گفتند که رفتارها محترمانه است؛ به هر حال جعفر آدم گمنامی نيست و باالخره 
اما در . آزاد می شود و هر رفتاری خود آقايان ميدانند که بازتاب خواهد داشت

تا ده روز بعد از آزادی ما به جعفر . اصل به نوع ديگری او را آزار می دهند
نگفته بودند و او گمان ميکرد که من و سولماز و بقيه، همچنان در بازداشت 

روز پياپی، سراغ او نمی روند و در  8از طرفی روزهای متوالی مثال . هستيم
  .بالتکليفی و بی خبری بدی قرار می گيرد

  
  وضعيت روحی و جسمی ايشان چطور بود؟

وضعيت روحی اش خوب بود و دوست داشت اخبار بيرون از زندان را بشنود 
اما در باره وضعيت جسمی اش به .که من نيز اخبار را در اختيار او قرار دادم

احساس کردم . کلی وزن از دست داده و الغر شده بود. شدت نگران هستيم
با توجه به اينکه پيش از اين، دو بار دچار اسپاسم شديد درناحيه قفسه . بيمارست

سينه شده که کارش به اورژانس کشيده بود به شدت نگران هستم، بخصوص 
اينکه پزشک او علتش را عصبی و ناشی از مشکالت کاری دانسته و ادامه اين 

از طرفی او را به . حالت را خطرناک وحتی منجر به سکته قلبی دانسته بود
سلولی کوچک تر منتقل کرده اند که مثل دخمه بوده و هيچ فضايی برای تحرک 

  .نداشته و همين مساله نيز باعث نگرانی ما شده است
  

  بعد از مالقات، تاکنون تماسی با آقای پناهی داشته ايد و خبری از او داريد؟
متاسفانه تماسی نبوده و هيچ خبری از او ندارم؛ من نيز در همان حدی خبر دارم 

هيچ کسی هم پاسخگو نيست و جوابی به ما . که شما و رسانه ها خبر داريد
وکيل ايشان، خانم غيرت نيز تاکنون موفق به مالقات با او و يا مطالعه . نميدهد

تنها ميدانيم که با کوهيار گودرزی . پرونده نشده و در بی خبری به سر می بريم
در يک سلول بسيار کوچک بودند که کوهيار روز چهارشنبه به بند عمومی منتقل 

شده و اکنون نميدانيم در انفرادی است، يا با چه کسی هم سلول است و در چه 
  .وضعيتی به سر می برد

  
ممکن است در اين زمينه توضيح . شما ديداری نيز با دادستان تهران داشته ايد

  بفرماييد؟
بله من با ايشان ديدار کردم و خواهان مشخص شدن وضعيت جعفر و آزادی او 
. شدم اما هيچ پاسخی به من نداد و تنها گفت که جعفر از مواضعش کوتاه نمی آيد

من فکر ميکنم چيزهايی دارند که ميخواهند جعفر به گردن بگيرد اما جعفر قبول 
ميخواهند اعترافاتی از او بگيرند و بگويند که جرم هايی مرتکب شده . نميکند

  .است وگرنه شال سبز و فيلم بدون مجوز که جرم نيست

در مورد من سوء تفاهم شده بود که برسر قبر ندا آقاسلطان مرا دقيقا . حاال
ولی همان زمان افراد بسياری هم آنجا بودند که آنها هم دستگير . بازداشت کردند

گويا درمورد آنها هم سوء تفاهم شده بود؟ انگار که در يک اتوبان راه . شده بودند
  !"رفته اند و خيال کرده اند که قبر ندا آقاسلطان است

مهر ماه نيز از سفرآقای پناهی به پاريس جلوگيری و او را ممنوع الخروج  22
اين : "آقای پناهی در مورد ممنوع الخروج شدن خود نيز گفته بود  .کرده بودند

قرار هم نيست که توضيحی بدهد يا چيزی . کار را خود دولت انجام می دهد
اين همان دولتی است که چهار سال . هدف، ممنوع الخروج کردن ماست. بگويد

همان دولتی است که اجازه نمايش فيلم . تمام نگذاشتند من هيچگونه فيلمی بسازم
همان دولتی است که مشکل برايم ايجاد کرده و همان دولتی . هايم را نداده است

  ."است که اين دروغ ها را می گويد
و اکنون او در حالی در بند امنيتی زندان اوين به سر می برد که به گفته خودش 

آقای پناهی بعد از ممنوع . طی سالهای گذشته ممنوع الکار هم شده بود
من حدود دو سالی بود که می خواستم کار : "الخروجی، به راديو فردا گفته بود

اجازه کار به من ندادند و مسائل . فيلمنامه هم داده بودم. اقدام هم کرده بودم. کنم
  ."مختلفی برايم ايجاد کردند

خرداد و اعالم  22اين کارگردان معروف ايرانی، در واکنش به کودتای انتخاباتی 
احمدی نژاد تحقير بيشتری : "احمدی نژاد به عنوان رئيس دولت دهم نيز گفته بود

کنند حکومت خودشان را  کنند و سعی می مردم را حقير می. انجام خواهد داد
گيری ديديم  ای که از او پس از رای چهره. بيشتر و بيشتر به مردم اعمال کنند

رسد اين موضوع او را  دقيقا حالت چهره يک بازنده بود، و حاال به نظر می
ها  تواند بگويد و اين دروغ بيشتر و بيشتر تهيج خواهد کرد تا هر دروغی که می

کند پيشتاز باشد و  او سعی می. هم حد و مرزی نداشته باشد و آنها را اعمال کند
  ."نهايتا امکان دارد که کارهای خطرناکی از وی سربزند

  .با طاهره سعيدی، همسر جعفر پناهی را در ذيل بخوانيد" روز"متن مصاحبه 
  

سال گذشته محدوديت های  4خانم سعيدی، براساس اعالم خود آقای پناهی، طی 
آيا شما و ايشان فکر ميکرديد اين . بسياری برای ايشان به وجود آمده بود

  محدوديت ها به بازداشت خانوادگی تان منجر شود؟
درباره بازداشت آقای پناهی، با توجه به تهديدات و فشارهايی که وجود داشت بله 

تصور احتمال بازداشت ايشان را ميداديم اما به هيچ عنوان انتظار نداشتيم سر 
چون ساخت فيلم بدون . فيلمبرداری بريزند داخل خانه و همه را بازداشت کنند

  .مجوز يک مساله کامال صنفی است نه مساله امنيتی که منجر به زندان شود
  

  چه نوع تهديدی صورت گرفته بود؟
 22بهمن رسما به ما زنگ زدند و به جعفر گفتند نبايد در راهپيمايی  21روز 

  .بهمن شرکت کنی و حکم بازداشت تو صادر شده است
  

اسفند دقيقا چه اتفاقی افتاد و بازداشت  11ممکن است توضيح دهيد نيمه شب 
  ها به چه صورتی انجام شد؟

پيش از آن هم تنها  .ما تازه غذا خورده بوديم و هنوز کار فيلم شروع نشده بود
 7تا  6حدود . چند سکانس به صورت پراکنده کار شده بود که ماموران آمدند

ساعت تمام منزل را بازرسی کردند و ابتدا وسايلی را که ضبط کرده بودند با 
خود بردند سپس ما را به اتفاق عوامل فيلم بازداشت و مستقيما به زندان اوين 

  .منتقل کردند
  

  چه چيزهايی ضبط کرده و از منزل شما با خود برده اند؟
کيس های کامپيوتر، دوربين های فيلمبرداری و وسايل مربوط به ساخت فيلم، 

فيلم نامه های دانشجويان، نامه ها، قراردادها، تمام فيلم ها و دی وی دی هايی که 
در حقيقت خانه ما با همين . به اضافه مقداری ارز با خود بردند  در منزل داشتيم

وسايل تشکيل می شد و اکنون خانه به قولی لخت است و خالی و هيچ کدام 
  .راتاکنون پس داده اند

  
  شما و دخترتان دو روز بازداشت بوديد، محور بازجويی ها چه بود؟

بيشتر فکر ميکردند فيلمی که جعفر شروع به ساخت آن کرده، سرمايه گذار 
. خارجی دارد و فيلم به صورت سفارشی ساخته می شود برای جشنواره خاصی

از همه . در حاليکه هيچ يک از اين احتماالت و تصورات آقايان، درست نبود
عوامل بازجويی شد و از من که اصال در فيلم دخيل نبودم می پرسيدند چرا 
اجازهدادی فيلم در خانه ات، فيلمبرداری شود و چرا در فيلم بازی کرديد و 

بعد هم که از ما تعهد گرفتند و آزادمان کردند؛ عوامل ... داستان فيلم چی بود و
  .زندانی است 209فيلم هم آزاد شدند و فقط جعفر اکنون در بند 
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از آن مهم تر اين که ما حقيقتًا راهی را آغازکرده بوديم تا بک کشور صنعتی                          
هر  فرد آگاه در علم اقتصاد می داند که برای صنعتی شدن يک کشوِر در                  .  شويم

حال پيشرفت هفت مرحله بايد طی شود و ما پنج مرحلۀ آن را به تمامی پيموده                       
بوديم و تنها دو مرحله مانده بود تا تمام امور را خود به دست گيريم و وارد                                

 .تکنولوژی صنعتی شويم
 . از نظر سياست خارجی نيز ما کشور مهمی به شمار می آمديم 

با تمام آنچه می گذشت در مجموع عموم مردم تا حد زيادی با حکومت آشتی                           
کرده بودند، اما روشنفکران اين آشتی را تحمل نمی کردند و از هر موقيعتی                          

البته تبعيض ها و    .  استفاده می کردند به آن آشتی آسيب بزنند و مردم را بشورانند            
نتيجۀ همۀ اين ها اين بود که با . سانسورهايی هم بود که به اين مسئله دامن می زد

وجودی که رژيم می کوشيد کشور را از نظر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی                        
 .پيش ببرد، جامعه در يک نگاه فراگير چندان پذيرای اصالح نبود

دربارۀ انقالب سفيد به طور خاص، واقعيت با آنچه بعدها از برخورد منفی مردم                
مردم از انقالب سفيد استقبال کردند و          .  با آن طرح اصالحی يادشد، متفاوت بود         

که شش مادۀ اصلی       1341سال  .  حقيقتًا به اصول شش گانۀ اوليۀ آن رأی دادند             
انقالب سفيد برای برگزاری رفراندم اعالم شد، سران جبهۀ ملی که در زندان                       
. بودند جلسه ای تشکيل دادند و در آن باره صحبت کردند و به نتايج مثبتی رسيدند

پيک «من خودم از راديو          .حتی چپ ها مخالفت بنيادين با آن اصول نداشتند                   
که به توده ای ها و کمونيست ها تعلق داشت و از بلغارستان پخش می شد  »ايران

شنيدم که در بحثی پيرامون آن انقالب به برخی اصول اوليۀ آن نظر مثبت داشتند                
 .و به عنوان نمونه از خرد شدن مالکيت پشتيبانی می کردند

مذهبيون بعد از مصدق و به       .  مانع اصلی بر سر راه انقالب سفيد مذهبيون بودند          
ويژه بعد از دستگيری سران فداييان اسالم و اعدام برخی از آنها، در تشکيالتی                   
گردهم آمدند و چون محور اصلی با هم بودنشان ايدئولوژی بود، مانند همۀ آنان                   
که گرد يک ايدئولوژی جمع می شوند متحد ماندند و سران با نفوذی هم داشتند،                    

با دالئلی که از نظر هر روشنفکر روشن بين                     -که مخالف اين انقالب بودند         
 .تحصيل کردۀ پيشرفته بسيار نابجا بود

در آن زمان در      .  به عنوان نمونه حق رأی زنان مورد اعتراض مذهبيون بود                 
سطح جامعه بسيار می کوشيدند نشان دهند در هيچ جا حتی در اسالم تضادی با                    
رأی دادن زن وجودندارد و جامعه اين را پذيرفته بود ولی مذهبيون نمی توانستند               

 .آن را تحمل کنند
ما در آن دوران وزير و سفير و نمايندۀ مجلس زن داشتيم، پس از سی و يک سال 
مذهبيون هنوز نتوانسته اند خانم های ايرانی را در چنان موقعيت هايی تاب                            

 .بياورند
اصالحات ارضی طبيعتًا دست      .  مشکل ديگر مذهبيون با اصالحات ارضی بود          

مالکين را از حکومت کوتاه می کرد و مالکين عمده هميشه از متحدين مذهبيون                  
بوده اند، درنتيجه وقتی آنها قدرت خود را از دست می دادند اينها هم يکی از                           

موضوع ديگر اين بود که بسياری از            .  منابع درآمد خود را از دست می دادند            
امالکی که در ايران وجود داشت متعلق به اوقاف و در نتيجه در تسلط و تولی                        
آخوندها بود و آنها تصورمی کردند طرح اصالحات ارضی در سير پيشرفت                       
خود بعد از تقسيم امالک دولت و سپس مالکين بزرگ در نهايت بر امالک وقفی                  
 .هم دست خواهد گذاشت و آخوندها بخشی از دارايی خود را از دست خواهند داد

به عنوان نمونه در آن       .  بحث هايی هم پيش می کشيدند که بسيار بی منطق بود                
روزگار قرار بر اين بود که وکالی مجلس بعد از انتخاب شدن و پيش از آغاز                       

يکی از طرح های اصالحات اين بود که هر . رسمی کار به قرآن سوگند بخوردند
نماينده به کتاب مقدسی که به آن باوردارد سوگند يادکند که به نظر من حرفی بود                 
با منطقی بسيار قوی؛ ولی آخوندها از اين موضوع استفاده کردند تا احساسات                     

 .مذهبی مردم را برانگيزند
با اين همه رفراندمی که برگزارشد، واقعی بود و مردم به اصول شش گانۀ اوليۀ                 
انقالب سفيد رأی دادند و با وجودی که سانسور بر مطبوعات وجود داشت، من                    
شهادت می دهم در مورد مواد شش گانۀ انقالب سفيد به راحتی می شد در                                 

بحثی را پيش بردم که         »بامشاد«خود من در شش شمارۀ        .  مطبوعات بحث کرد   
تقسيم اراضی با سهيم کردن کارگران در کارخانه منافات دارد و به انقالب سفيد                 

 استدالل من اين بود که تقسيم امالک به پرداختن پولی به . آسيب خواهد رساند
مالکين اصلی می انجامد و اين مالکين آن پول را در کارهای صنعتی به کار                           

به ويژه که کشور به سوی صنعتی شدن پيش می رفت و نياز به                 -خواهند انداخت 
سرمايه داشت، سرمايه ای هم در نتيجۀ اصالحات ارضی آزاد شده بود و همان                   
شرايط انباشت پيش از بورژوازی در غرب پيش آمده بود، آن سرمايه طبيعتًا به                 

حال اگر در صنعت هم کارگرها شريک کارخانه می بودند آن            .  صنعت می رسيد  
مالک ديگر اطمينان و اعتمادی برای سرمايه گذاری نمی داشت و به جای                              
 پيشبرد صنعت به خريد و فروش زمين روی می آورد و متأسفانه چنان هم شد و 

 گفتگو با دکتر سيروس آموزگار
 پيرامون 

 انديشة دمكراسي و خيزش جوانان ايران 
 ماندانا زنديان   

 
 
 
 
 
 
 

شما در مراسم هژدهمين سالگرد قتل دکتر شاپور بختيار، گفته                :ماندانا زنديان 
ترين مسايلی که در ايران و در خارج وجود دارد، عبارت از                يکی از بزرگ  «:ايد

يعنی رهبر ندارد، در نتيجه هماهنگی             .ها سر ندارد      اين است که اين حرکت         
ولی اگر آدمی مثل دکتر بختيار بود، بدون هيچ           .  توانند بکنند   ندارند و کاری نمی   

توانست به راحتی، حرکتی      ها را متحد کند و می        توانست تمام ايرانی    ترديدی، می 
چون او  . . .را که شروع شده و حرکت بسيار به حقی هست، به نتيجه برساند                  

دانست چکار بايد بکند و از        تنها آدمی بود که استراتژی داشت، هدف داشت، می        
خواهد و برای رسيدن به اين          خواهد و چگونه می      روز اول گفته بود که چه می        

 ».روی حرفش هم تمام مدت باقی ماند. هدف، چکار بايد کرد
چگونه بود که حضور شخصيتی مانند دکتر           1357شرايط جامعۀ ايران در سال       

در دولت، نمی        -که امروز مورد تأييد چپ و راست و ميانه است                       -بختيار   
توانست چشم اندازی از امکان تصحيح نظام را از درون خود در برابر شرايط                     
انقالبی موجود تصوير کند و خواست معترضين را به چيزی کمتر از سرنگونی                

ويران کردن هر آنچه هست به               -حکومت، يا انقالب در معنای کالسيک آن              
 متمايل سازد؟  -منظور ساختن چيزی نو

 
در دوران محمد رضا شاه   -مانند انقالب سفيد -اصوًال چرا برنامه های اصالحی 

پهلوی، که به دليل گرايشش به نوگری و تالشش برای نوسازندگی قابليت                            
را در ذات خود داشت، در گردهم آوردن نيروهای سياسی جامعه  »اصالح شدن«

 در راستای اصالح فرهنگ و نهادهای سياسی ناموفق می ماند؟
 

در   32مرداد سال     28تصور من اين است که شرايطی که در      :سيروس آموزگار
ايران پيش آمد و تبليغات گسترده ای که پس از آن صورت گرفت و مظلوميتی که 

بين بخشی    -درست يا غلط، اينجا داوری نمی کنيم          -مردم در مصدق حس کردند     
از مردم و حکومت قهری به وجود آورد که با وجود تالش بسيار حکومت برای                  
اصالحات و نزديک شدن به مردم، هيچ امری از سوی حکومت در جامعه                             

 . پذيرفته نمی شد
مرداد حزب توده به ويژه سازمان نظامی آن، به            28از آن مهم تر اين که بعد از          

اصطالح لو رفت، البته آن زمان کسی از آن سازمان نظامی اطالع نداشت؛ و لو                
 .رفتن آن سازمان به سرخوردگی و يأس مردم دامن زد

از سوی ديگر از آنجا که حزب توده به جناح چپ تعلق داشت و چپ ها از نظر                      
تبليغات و رساندن افکار خود به ديگران آگاهی و تجربۀ بسيار داشتند و از آن                        
مهم تر يک شبکۀ جهانی داشتند تا سخنانشان را در سطحی وسيع در نشريات و                   
مؤسسات بيان دارند و بسياری را به آن انديشه تجهيز کنند، در تمام دنيا يک                            
حالت عصيان و خشم نسبت به حکومت ايران پيداشد که قهر مردم را دامن می                     

 .زد
ديگر اين که حکومت وقت در آن زمان با آمريکا نزديک بود و آمريکا در نگاه                     
چپ ها نماد استکبار جهانی و نمايندۀ استعمار دنيا و کشوری تاجر مسلک بود که            
تنها نفع مالی خود را دنبال می کرد، اين تصوير با تبليغات مداوم چپ ها در ذهن       
مردمان نقش بسته بود وحکومت ايران را برای مردم به يک عروسک خيمه شب 
بازی در دست آمريکا تبديل کرده بود و در نتيجه جامعه عليه هر چه حکومت                       

 .می کرد نه تنها آشتی پذير نبود که ديديم در نهايت قيام کرد
امروز که ما به آن زمان نگاه می کنيم  می بينيم کارنامۀ حکومت ايران آن اندازه        

مثال بعد از تسليم شدن موج         .  هم منفی نبود و کارهای درست هم انجام می شد               
 اوليه در برابر کنسرسيوم  

حکومت از هر فرصتی استفاده می کرد تا قدمی پيش نهد و اقداماتی انجام دهد و                  
ميالدی به ملی کردن قطعی و کلی و همه جانبۀ نفت                      1973باالخره در سال      

 .رسيد
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در چنين   .  خريدند تا مطيع آنها شوند و آنچه آنها می خواهند به مردم بگويند                          
حال آن که دمکراسی حق ابراز عقيدۀ هر        .  فضايی عقيدۀ شخصی از بين می رود      

اين عقايد شخصی بعدها توسط احزاب و مطبوعات               .  شخص را در خود دارد        
 . مسير خود را می يابند و قطبی می شوند

کشور .  ديگر اين که جامعۀ ما  به طور فرهنگی ميراث خوار زندگی ايالتی است             
ايران از آغاز با ايل های مختلف شاهسون، قشقايی، قاجار، ترکمن، بلوچ و                           
ديگران شکل گرفته است و در اين ايل ها سيستم حکومتی اطاعت از خان ايل                       

جنگ ها و حکومت ها و سلسله هايی که در تاريخ ما تغيير کرده اند همه                     .  است
در نتيجه برنده شدن يک ايل با بی اعتمادی کامل به                .  بين اين ايل ها بوده است       

ايل های ديگر همراه بوده است، يعنی ايل برنده ممکلت را تنها با آدم های خود                      
اداره می کرده است، نه کل مردم؛ اين روند در تکرار تاريخی خود به يک                              
ايدئولوژی تبديل می شود و فرهنگی می سازد که اداره کنندگان جامعه تنها به                       

 .حرف خان ايل خود گوش می دهند و نظر مردمان ديگر ارزشی ندارد
ما درواقع زود و بی موقع صاحب مجلس و قانون اساسی شديم، زمانی که کشور                

. هيچ آمادگی آن حرف ها را نداشت، و مرزی بين دمکراسی و هرج و مرج نبود               
در ايران زمانی که انقالب مشروطه روی داد، ما نه انباشت سرمايه داشتيم نه                      
صنعت و نه حتی اقتصاد کشاورزی، يعنی هيچ زمينه ای برای نهادينه کردن                        

 .دمکراسی در کشور نبود
. اين آماده نبودن برای پذيرش دمکراسی مشکلی است که در جهان سوم  هست                    

تنها موردی که می توان خالف اين امر از آن يادکرد، کشور هند است که با                             
علل اصلی  .  وجود اين که کشور پيشرفته ای نيست دمکراسی در آن نهادينه شد                

برهمن ها از آغاز توسط مردم انتخاب می          .  اين امر دين بودايی و برهمنی است        
شدند و ذهنيت جامعه در آن منطقه چنان است که کسی از ميان مردم انتخاب می                  

با اين  .  شود و باال می آيد و به جايگاهی می رسد که نقش اداره کننده می گيرد                      
وجود چون يکی از پايه های اساسی دمکراسی که حداقل تأمين اقتصادی است در 

هنوز مردم بر سر اختالف         .  آن کشور وجود ندارد، دمکراسی پيشرفته ندارند            
شخصيتی که از سوی همه         -عقيده يکديگر را می کشند و حتی در زمان گاندی             

اختالف به آنجا کشيد که کشور دوپاره شد و مسلمان ها جدا                       -پذيرفته شده بود   
 .شدند

استقرار دمکراسی همچنين نياز به پشتوانۀ ذهنی دارد، بايد سطح فرهنگ جامعه              
را باال کشيد و در حکومت نيز بايد اعتقاد به دمکراسی وجود داشته باشد تا                               

 .دمکراسی ماندگار شود
مردم نيز بايد باور داشته باشند عقيده شان مورد احترام است و حساب می شود                    

در ايران چون مردم می دانند چنين نيست و در حقيقت هر شهروند               .  تا رأی دهند  
ايرانی يک رأی ندارد، يعنی مثًال يک آخوند چون هزار مريد دارد انگار هزار                   
رأی دارد و يک مالک رأی تمام روستا را می خرد، در نتيجه مردم رأی دادن را 

 .جدی نمی گيرند
اما پيدايش و ماندگار شدن دمکراسی در آن بستری که توضيح دادم، سه شرط می 

بدون اين ابزار    .  مطبوعات آزاد، احزاب آزاد و دستگاه قضايی مستقل             :  خواهد
 .ايجاد يک جامعۀ دمکراتيک ناممکن است

وظيفۀ روزنامه نويس اين است که افکار و عقايد مختلف را دربارۀ يک موضوع              
مشخص منعکس کند، مثًال زمانی است که کشور نياز دارد برای سال پيش رو                     

اين انديشه ای است که حکومت دارد، برای انجام اين انديشه راه                 .  گندم واردکند 
حل های متعددی وجود دارد که روزنامه نويسان مستقل گردآوری و طرح می                    

اين افکار پراکنده ميان مردم طرفداران خود را می           .  کنند و  ميان مردم می برند       
يابد ، احزاب مستقل صاحبان افکار مختلف را که روزنامه های مستقل ايجاد                        

 .کرده اند گرد هم می آورند و در يک مسير قرارمی دهد
اگر .  حکومت طبيعتا با برخی از اين افکار موافق و با دسته ای مخالف است                        

حکومت به صاحبان انديشه های مخالف آسيب بزند، آن افراد و افراد ديگر نيز                    
در آينده برای طرح انديشه ای مخالف نظر حکومت ابتدا ترديد می کنند و کم کم                   
جرأت پيوستن به احزاب و يا تشکيل احزاب و بيان هر نظر متفاوت با حکومت                   

 . در جامعه از بين می رود
اما اگر جامعه يک سيستم دادگستری مستقل و نيرومند داشته باشد که از حق                          

افراد مراقبت کند و هيچ کس نتواند شهروندی را تنها به دليل اختالف نظر داشتن                 
 .با نظر دستگاه آزاردهد، دمکراسی در جامعه پايدارمی ماند

در دمکراسی حقوق اقليت به اندازۀ حقوق اکثريت اهميت داردو دولت هرگز نمی 
 . تواند گروهی را که به او يا حزب او رأی نداده اند آزار دهد

البته اين سه مورد می بايد در بستری از سطح خوب تحصيالت در جامعه و                            
سطح  مورد پذيرش اقتصاد بنا شوند، تا همانطور که گفتم مردم بتوانند درک                          

 .مستقل و رای مستقل داشته باشند
 حتی  در. و نهايت اين که دمکراسی نياز به مراقبت مداوم توسط مردم دارد

خريد و فروش زمين به آنجا کشيد که مسئلۀ مسکن در سال های نزديک انقالب 
 .اسالمی يکی از بزرگ ترين معضالت جامعه شد

منظور من اين است که من به عنوان يک روزنامه نگار اجازه داشتم بر طرحی                  
که شاه کشور ارائه کرده بود نقد بنويسم و بحث را تا شش شماره پيش ببرم و                           

 .سانسور هم نشوم
انقالب سفيد يک انقالب نوگرا بود، مثًال در طرح سپاه دانش، نفس اين که يک                      
تفکر جوان شهری به روستا ها برود و با خود انديشه های تازه را نزد مردمی که 
عقب تر از شهرهای بزرگ بودند ببرد؛ يا سپاه بهداشت که پزشکان را به دهات                 
می فرستاد و مردم دهات را با بهداشت و شيوه های درمانی و داروهايی که آن                      
مردمان هرگز نشنيده بودند آشنامی کرد؛ دو اقدام پيشرو و پيشرفته و نوگرا بودند 
و از نيروهای جامعه بيشترين استفاده را می کردند؛ و مشکل اصلی مذهبيون و                  
به ويژه آخوندها با آن انقالب دقيقًا همين بود که هر پيشرفت، انديشۀ تازه ايجاد                      

 -هيچ مذهبی نه تنها اسالم       -می کند و خواست های تازه به دنبال دارد که مذهب             
مذهب امری شخصی است ميان فرد و خدای او          .  قادر  به پاسخ دادن به آن نيست       

در نتيجه مذهبيون ترجيح    .  و نمی تواند پاسخگوی امور عمومی و امروزی باشد          
آنچه ما محافظه کاری می           -می دهند همه چيز همانطور که هست باقی بماند                

دو قشر محافظه کار ديگر به اين معنا، يعنی روستاييان و بعد بازاری ها                    .  ناميم
نيز در اين راه به دنبال آخوندها کشيده شدند، از سوی ديگر بعدها مواردی مانند                  
اصالحات اداری و نظاير آن نيز به اصول انقالب سفيد اضافه شد که بيشتر                            
حالت لوايح اداری داشت و آن حالت انقالبی را از طرح گرفت و مردم کمی                           
نسبت به آن بی عالقه و بی توجه شدند و روی هم رفته آن اصالحات آنطور که                     

 .بايد موفق نشد
 
ما ايرانيان از نخستين ملت هايی هستيم که دارای مجلس و قانون اساسی                 :  ز.م

. نخستين ملت ميان به اصطالح جهان سوم و از نخستين ها در جهان                        -شديم
جنبش   -نياکان ما صد و سه سال پيش يکی از پيشروترين جنبش های مدنی                       

. را که به انقالب مشروطه انجاميد، در تاريخ جهان ثبت کردند            -سربلند مشروطه 
يعنی انديشۀ    .  ما همچنين آموزگار رواداری به فرهنگ زندگانی بوده ايم                          

 .دمکراسی از ديرباز در فرهنگ ما وجود داشته است
سياسی راه دستيابی به آزادی و دمکراسی، و از آن مهم تر               -چه موانع فرهنگی  

 نگاه داشتن اين دو را اين اندازه برای ما دشوار و پيچيده کرده است؟ 
 -همانطور که شما گفتيد        -کامًال درست است، در فرهنگ و ادبيات ما                 :ا.  س

به عنوان نمونه در منطق الطير عطار ،              .  انديشۀ دمکراسی وجود داشته است       
جمع بزرگی از مرغ ها به جستجوی سيمرغ می روند و در اين مسير بسياری از   

و  -خسته می شوند، پشيمان می شوند، بازمی گردند يا می ميرند -راه بازمی مانند
در نهايت سی مرغ به مقصد يعنی کوه قاف می رسند و درمی يابند که سيمرغ                       
خود آنها هستند، يعنی خود مردم، يعنی هدف خود مردم است، اين به نظر من                        

 .يعنی مردم -مفهوم درست دمکراسی است
کيخسرو در اوج محبوبيت روزی تمام بزرگان        .  نمونۀ ديگر داستان کيخسروست   
من ديگر بايد بروم، جامعه ديگر از من خسته            :  قوم را فرامی خواند و می گويد        

است و می بايد گروه های ديگر بيايند و جامعه را به دست گيرند تا توالی                                    
 .اين نمونه ها در ادبيات ما بسيار است. برقرارشود

که دليل دمکراسی      -در عرصۀ سياست و عمل ما بعد از کشورهای بورژوازی             
مستقر در آنها نياز به نيروی کار بيشتر است، و نياز به راضی نگاه داشتن آن                       
نيرو برای کارآمد ماندن،و در نتيجه  در آن کشورها بورژوازی دمکراسی را                     

 . از نخستين هايی هستيم که صاحب مجلس و قانون اساسی شديم -می زايد
اوًال جامعه  .  استقرار دمکراسی در يک کشور به مقدار زيادی پشتوانه نياز دارد            

می بايد از نظر اقتصادی به جايی برسد که مردمان از پِس حداقل نيازهای خود                    
برآيند، مثالی بود که می گفتند رأی مردم را می توان با يک وعده چلوکباب                              
خريد، اين بدان معناست که در جامعه ای با مشکالت اقتصادی بسيار زياد که                       

قادر نبود غذای خوب      -حتی يک بار در سال، حتی شب سال نو           -طبقه ای هرگز  
بخورد، برای رسيدن به آن وعده غذای خوب هرکاری می کرد، رأيش را هم می      

اگر جامعه بتواند شرايط حداقلی برای شهروندان فراهم آورد که دغدغه            .  فروخت
هايی اينچنين پايه ای نداشته باشند و در آمد مردم در حدی باشد که بتوانند خود را 

 .اداره کنند ، نظر خود را جدی و مهم می شمارند و رأيشان را نمی فروشند
نقش آخوندها بسيار پررنگ بوده  -مانند تمام دنيا –ديگر اين که در کشور ما 

است با اين تفاوت که آخوند ايرانی مسئلۀ تقليد را هم تبليغ می کند و معتقد است 
همه «اسالم يک دين اجتماعی است و برای همه چيز قانون و پاسخ دارد و اين 

در  -هيچ مرزی ندارد و مردم می بايد در هر امر از  مرجعی اطاعت کنند »چيز
در آن روزگاران مالکين هم برای اعمال نفوذ بر . هر امر شخصی و اجتماعی

 روستاييان از نفوذ آخوندها استفاده می کردند و آخوند ها را به اصطالح می 
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شايد آن حرف درست بود،       .  از جانب آنان متوجه جمهوری اسالمی نخواهد بود          
آن اپوزيسيون پير شد و بخشی از آن هم مرد؛ اما حقيقتی که خمينی نمی فهميد                       

نسل   -اين بود که اپوزيسيون واقعی در داخل همان کشور شکل خواهدگرفت                      
جوانی که آينده اش را تباه شده و کشورش را از دست رفته می بيند و می داند                          
هر چه بکند، هر اندازه درس بخواند، هرگونه تالش کند، به هرجا برسد باز هم                    

 . جايی برای زندگی کردن در آن کشور نخواهد داشت
جوانان امروز ايران بسيار خردمند و باشعورند و حقيقتًا خواستار يک حکومت                 

 .دمکراتيک در ايران هستند
 
قائل می شويد،     »جنبش سبزی ها  «و    »جنبش سبز «آيا در تفاوتی که ميان      :  ز.م
چهره های بيشتر شناخته      -»راه سبز اميد  «را برابر يا نزديک به      »جنبش سبز«

شده و سخنگويان و سران جنبش که با بدنۀ نظام اسالمی در سطوح مختلف                        
ارتباط داشته يا همچنان دارند و می توان گفت بيشترشان اصالح طلبان دوم                         

 در نظرمی گيريد؟ -خردادی اند
 
شناخته شده نيست، جنبش سبز حرکتی است مبهم، با           منظور من تنها سران   :  ا.س

خواست های تصريح نشده، راه حل های غير شفاف و اختالف نظرهای بسيار که 
 -هيچ کوششی برای رفع يا يافتن راه حل برايشان نمی شود؛ سخنگويانی هم دارد              

با اختالف نظرهای اساسی که هيچ مشخص            -هم در ايران، هم خارج از کشور         
نيست چگونه به اين جايگاه رسيده اند و چه کسی از آنها خواسته سخنگوی                               

 .جوانان دلير ايران باشند
انبوهی   -ها »جنبش سبزی « -اما جوانان آگاه، پيشرو، دلير و وطن پرست ايران

از شور و خرد و حقيقت اند که برای فردای خود و ميهن می جنگند، هدفشان                          
روشن و ستودنی است، تحمل پذيرش اختالف نظر را دارند و  خوب با هم کنار                    

من يقين دارم رهبر واقعی اين حرکت از ميان همين جوانان بيرون                        .  می آيند  
اميدوارم باشم و اين     .  خواهد آمد و باز يقين دارم که اين حرکت پيروز خواهدشد             

 .پيروزی را به چشم ببينم
البته نقد و سخنان من هرگز بر ضد جنبش سبز نيست، به باور من هر کس سنگی 

نقد من درددلی است برای      .   به سوی نظام جمهوری اسالمی بيندازد مغتنم است          
ايجاد انگيزۀ جستجوی راه حل برای کاستی های حرکتی  که همۀ اميد زندگی من               

حرف من اين است که جنبش سبز می بايد بر سر اصولی توافق کند و                           .  است
استراتژی  ساختن آيندۀ بعد از جمهوری اسالمی را در خود به بحث بگذارد، و                    
شعار متحدکننده اش چيزی بيشتر از اعتراض به جمهوری اسالمی باشد؛ در غير 
اين صورت فردای پيروزی بر حکومت اسالمی، آغاز باخت اين جنبش خواهد                  

اگر هنوز و همچنان رهبرانی نداشته باشد که آن روز بر سر اصول توافق                     -شد
 .جنبش سبز بايد مسائلش را هم اکنون و همين جا طرح و حل کند. کنند

زمان انقالب اسالمی هم بودند کسانی مانند آقای مصطفی رحيمی، خانم مهشيد                   
اميرشاهی، آقای محمود کی که مقاالتی در بارۀ شرايط آن زمان می نوشتند اما                    
انقالبيون نمی گذاشتند صدايی که شبيه آنان نبود پخش شود، تا اعتراض مردم                      

 .پيش رود
به معنای آنها که شبيه اکثريت جنبش سبز             -ما بايد از همين امروز حقوق اقليت         

دمکراسی جز در چنين     .  را محترم بشماريم و روی آن گفتگو کنيم            -نمی انديشند 
 .فضايی به وجود نخواهد آمد

 
جنبش سبز که نخستين خيزش مدنی سپهر سايبر در جهان شناخته شده                   :ز.  م

است، حرکتی است نوگرا با رهبری غير متمرکز که دمکراسی و حقوق بشر و                   
بينی آخوندی قرارداده، ملی مذهبی و               ناسيوناليسم ايرانی را در برابر جهان           

، گفتمان مطالبه محور          را پشت سر گذاشته     -به معنای دوم خردادی     -طلب      اصالح
و بيانيه شهروند آزاد را ارائه کرده و به دنبال تغيير اساسی در فرهنگ سياسی                 

 .جامعه است
با يادآوری گفتاوردی از شما که در آغاز اين گفتگو آمد، آيا چنين جنبش                                 
اجتماعی انتلکتوئلی برای حفظ يکپارچگی خود به يک رهبر فرهمند نياز دارد؟               

 و آيا اصًال يک رهبر فرهمند را برمی تابد؟
 
نظريه هايی هست که نداشتن رهبر يا سر را برای جنبش سبز يک حسن                      :ا.س

ما .  می شمارند، به نظر من اين نه تنها حسن نيست، يک عيب بزرگ است                            
ايرانی ها از نظر روانشناسی متأسفانه می بايد يا دور يک اسم گردآييم يا گرد                        

يعنی يا رهبرانی مانند نادرشاه، رضاشاه يا خمينی داشته باشيم، يا                      .  يک ايسم  
 . ايدئولوژی هايی مانند مارکسيسم، کمونيسم، سوسياليسم و غيره

چند سر بودن جنبش سبز خوب است، حتی می توان گفت يک حسن است چون 
 اگر يکی را سرکوب کنند جنبش از هم نمی پاشد؛ اما اين که جنبش گرد هيچ 

کشورهای پيشرفتۀ غربی هم اگر مراقبت دائمی از دمکراسی به عمل نيايد                            
در  اين کشورها حکومت اگر هم بخواهد زياده خواه . دمکراسی از دست می رود

باشد سيستم و مردم نمی گذارند، يعنی دمکراسی می بايد در حکومت و مردم هر                
 .دو جابيفتد و تمرين شود

 
از روزگار جنبش مشروطه، ادبيات، روزنامه نگاری، و سياست در کشور             :  ز.م

انديشۀ ناسيوناليسم، نوگری، آزادی، دمکراسی،       .  ما همراهی پويايی داشته اند      
توسط نويسندگان، شعرا    )  انصاف(  خردگرايی، جامعۀ مدنی، و عدالت اجتماعی       

تا آنجا که در بازه های زمانی گوناگون،                   -ارائه می شد    و روزنامه نگاران        
و در عرصۀ عمل به دست های        -محدوديت های دستگاه های ناظر اجازه می داد

هر چند، گاه روشنفکران گستره های بحث های نظری و            -سياستگران می رسيد  
 .عملی را در هم می آميختند و همه چيز به هم می ريخت

فراآورد اين همراهی که در انقالب اسالمی و در طول عمر نه ماهۀ جنبش سبز                   
نيز  ديده می شود، چه در ايده و نوشته چه در واقعيت و عمل، نمايانگر                                    

شما در جايگاه انسانی  با            .  فرهنگ سياسی جامعه در هر بازۀ زمانی است                
که در     -ادبيات، روزنامه نگاری و سياست            -جايگاه برجسته در اين هرسه          

بحرانی ترين روزهای پيش از انقالب اسالمی با يک پيشينۀ طوالنی روزنامه                    
نگاری، وزارت اطالعات و جهانگردی را در دست داشتيد و نگاهی نزديک و                    
مستقيم بر آنچه در مطبوعات و سياست می گذشت؛ فرهنگ سياسی آن روزگار               

 را در مقايسه با امروز چگونه ارزيابی می کنيد؟ 
 
انقالب اسالمی به هيچ وجه انقالبی دمکراتيک و مدرن نبود، حتی در                       :ا.  س

جمهوری اسالمی، نه يک کلمه کم، «رفراندمی که برگزارشد پيشاپيش گفته بودند 
آنچه مورد همه پرسی قرارگرفت نيز دو رنگ سياه و سفيد                  »نه يک کلمه زياد    

بود، حال آن که بين اين دو رنگ دنيايی رنگ وجود دارد که مردم اجازه نداشتند                 
 .يعنی هيچ کس جز خود آن سيستم امکان تبليغ عقايد خود را نداشت -ببينند

اما چون ميان معترضين نيروهايی بودند که حقيقتًا دمکراسی می خواستند سران              
انقالب هم چنان تظاهرمی کردند که به دنبال دمکراسی اند در حالی که از همان                  

 .آغاز می دانستند چه می خواهند
من يک مثال شخصی می زنم، زمانی که در ششم فروردين مرا دستگير کردند                    
هفتاددرصد پرسش هايی که در بازجويی از من می پرسيدند مربوط به دکتر                         

اين دو تن که هر دو از . مدنی بود و سی درصد باقيمانده دربارۀ عباس اميرانتظام
دوستان من بودند، آن زمان در نظر من شخصيت های مهمی در آن انقالب به                       

آقای امير انتظام معاون رسمی بازرگان بود و من هيچ نمی                     .  شمار می آمدند    
من نمی دانستم اما سيستم آخوندی می          .  داستم چرا از من دربارۀ آنها می پرسند          

آنها می دانستند که مدنی و اميرانتظام می بايست خيلی زود از سيستم                      .  دانست
يعنی پشت هر اقدام آن سيستم يک فکر فاشيستی بود که با بهره                       .  خارج شوند 

و همان هم   .  گيری از هر ابزار ممکن فاشيستی می رفت پيروز شود و تحقق يابد             
 .شد

نظری بود که بايد می ُبرد و           .  در رفراندمی هم که برگزار شد همين طور بود             
با آن همه تبليغ بر ضد رژيم           –البته با شرايطی که آن رفراندم برگزار شد            .  برد

حتی اگر يک انتخابات            -گذشته و آن همه تبليغ به نفع جمهوری اسالمی                         
درصد   98دمکراتيک هم برگزارمی شد، جمهوری اسالمی می برد، ولی نه با                 

يعنی آخوندها دقيقًا می دانستند چه می خواهند و می                  .  درصد شايد   55آرا، با    
اين فرهنگ  .  دانستند برای به دست آوردن آنچه می خواهند بايد همه را پس بزنند             

 .سياسی آن روزگار بود
اما امروز در کشور ما يک اپوزيسيون بسيار پيشرو در برابر يک حکومت                          

من با اين که از طرفداران جنبش سبز نيستم، از                       .  فاشيست قرارگرفته است    
طرفداران بسيار استوار جنبش سبزی ها هستم؛ به اين معنی که به نظر من جنبش 
سبز مانند جمهوری اسالمی دقيقًا مشخص نيست چه می خواهد بگويد، من                             

 .طرفدار جوانانی هستم که به جنبش سبز پيوسته اند
من در تمام طول زندگی ام       .  جنبش سبزی ها بزرگ ترين اميد زندگی من هستند          

جوانان باارزش جنبش سبزی       .  هرگز اين اندازه اميد به آيندۀ ايران نداشته ام                 
صاحبان آيندۀ کشور ما هستند، صاحبان قرن های متوالی که در کشور ما خواهد                

تمام کشته شدگان جنبش سبزی تاکنون زير سی سال داشته اند؛ جوانانی بوده              .  آمد
هيچ روشنی شخصی، شغلی،       -اند که در آيندۀ خود هيچ نقطۀ روشنی نمی ديدند            

آنچه آنها را اين اندازه دليرکرده،       .  اجتماعی؛ جوانانی که اصًال زندگی نکرده اند       
حقيقتی است که خواست هر انسان در هر کجای جهان است، و آن حقيقت حق                       

 . حقيقتی که به هيچ سرکوبی نخواهد باخت. زندگی کردن است
آقای خمينی در روزهای نخست پس از استقرار حکومت اسالمی گفته بود 

 اپوزيسيونی که از ايران خارج شدند همانجا پير می شوند و می ميرند و خطری 
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اين خود يک رفتار مدرن است، شعارهای جنبش            -انقالب اسالمی را تکرارنکند   
سبزی ها بسيار مدرن است، خواستشان مدرن است و من هيچ ترديد ندارم اين                      

 .حرکت به نتيجه می رسد و به نتيجه ای که می بايد می رسد
مهم نيست چقدر طول می کشد، يک سال، دو سال يا بيشتر يا کمتر، مهم اين                            
است که هرچه می گذرد، به نيروی اين حرکت افزوده می شود؛ هر پانزده ساله                  
ای که هفده ساله می شود به جنبش سبزی ها می پيوندد و از آن سو هم به تدريج                     

 .نيرو ريخته می شود و روزی اين جنبش پيروز می شود
 
برای تعيين رئيس جمهور         »انتخابات آزاد «برخی معتقدند برگزاری يک        :  ز.م

بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان، می تواند به گذار از بحران سياسی                     
کنونی کشور کمک کند و راهگشای رسيدن به تشکيل مجلس مؤسسان و                             
بازنگری و تغيير قانون اساسی سراپا تناقض جمهوری اسالمی و يک همه                         

 »پويش انتخابات آزاد  «نظر شما در بارۀ     .  پرسی بر سر نوع نظام حکومتی باشد      
 برای گشودن بحث و گفتگو در اين باره چيست؟

به نظر شما تأکيد و خواست محوری جنبش اعتراضی ايران درست تر است                         
 برتری را بر  انتخابات آزاد، حقوق بشر، دمکراسی و يا سکوالريسم قراردهد؟

 
به نظر من برای گرد هم آوردن نيروهای پراکندۀ معترض دو خواست                       :  ا.س

محوری الزم است، يک خواست منفی که نخواستن حکومت اسالمی است و                        
بسياری را به هم نزديک می کند و يک يا چند خواست مهم مثبت، که به نظر من                   
در توافق بر تن دادن به دمکراسی می گنجد، يعنی ما همديگر را با وجود                                  

اين خواست مثبت از آن خواست منفی            .  اختالف نظرهايمان تحمل خواهيم کرد       
نخست مهم تر و باارزش تر است، چون هدف اين مبارزه همين است، ما نمی                        

. خواهيم به جايی برسيم که بسياری انقالب های ديگر پس از پيروزی رسيدند                      
رسيدن به چنان بينش و توافقی ممکن است دو سال ديگر طول بکشد اما ما را به                   

نتيجۀ درست يعنی اين که ما از حقوق شهروندی                      .  نتيجۀ درست می رساند       
 .يکديگر حمايت می کنيم

به عنوان مثال، من به ياد می آورم در کشور فرانسه زمان رياست جمهوری آقای 
در آن زمان   .  ميتران سوسياليست، وزير حمل و نقل دولت يک فرد کمونيست بود          

. مخالفين دولت تظاهرات بزرگی ترتيب دادند بر ضد يکی از تصميمات دولت                   
روز تظاهرات آقای فيترمن کمونيست، عضو حکومت سوسياليست فرانسه، تمام            
شب بيدارماند تا متروها تا صبح کارکنند و معترضين را تا پيش از صبح به خانه                 

يعنی حقوق اقليت نه تنها محترم شمرده می شود، از آن دفاع              .  هايشان بازگردانند 
 .ما به چنين شرايطی نياز داريم. هم می شود

من موافقم که خواست و شعار يا شعارهای محکم محوری که بتواند همه را گرد                  
هم آورد بسيار مهم است، می توانم بگويم آن اندازه مهم که می شود بحث های                        
ويژه ای به آن اختصاص داد و در بارۀ آن پرسيد، گفتگوکرد، پژوهش جامعه                        

به ويژه که بعد از شعار رأی من کو ما               .  شناسی کرد، نوشت و به توافق رسيد         
 .ديگر شعار کليدی نداشته ايم

ولی بار ديگر تاکيد می کنم که بحث اصلی ما و خواست و شعار ما می بايد به                         
نوعی بيانگر اين باشد که ما همانطور که اکنون با هم هستيم در آينده هم با هم                          
خواهيم ماند و يکديگر را تحمل خواهيم کرد، در غير اين صورت دوباره شکست 

 .خواهيم خورد
خواست و شعار کليدی می بايد در ضمن به گونه ای باشد که آقايان موسوی و                        

و به نظر من     .  کروبی و خاتمی بتوانند به آن بپيوندند، و کنار اين حرکت بمانند                
 .تحمل خواست ها و اختالف نظرها می تواند چنين نقشی را بازی کند

اين شعار می تواند هر سه مورد دمکراسی، حقوق بشر و سکوالريسم را در خود 
وقتی ميزان رأی مردم باشد،  طبيعی است که از صندوق آرا نتيجه ای            . جای دهد

بر ضد حقوق بشر بيرون نخواهد آمد، در اين صورت اديان و افکار مختلف آزاد               
حقوق   –خواهند بود و حق همگان رعايت خواهدشد و همۀ آنچه شما می گوييد                    

 . به دست خواهد آمد -بشر، دمکراسی، سکوالريسم
  
روزهای خوش  .  می گذرد   -خيزش سبز   -ده ماه از خيزش شهروندی ايران      :  ز.م

حکومت اسالمی يکی پس از ديگری به حضور پويای جنبش  آزادی خواهی                       
 16آبان  و       13ايرانيان باخته است، از نماز جمعه و فرياد های اهللا و اکبر تا                     

آذر و روز به اصطالح قدس و عاشورا و سالگرد فروافتادن بهمن اسالمی بر                     
بدنۀ جنبش و بسياری تحليلگران سياسی بر اين باورند که زمان                 .  سرزمينمان

گسترش دادن و ژرف ترکردن اعتراض ها از خالصه ماندن در خيابان ها و                          
 .روزهای حکومت فرارسيده است

 :در اين رابطه دو گفتاورد از هموطنان جوان ساکن ايران را مرور می کنيم
 . گفتمان جنبش سبز گفتمان آزادی خواهی و احترام به حقوق بشر است«

من .  محور مشخصی نيست و بر هيچ حداقلی توافق ندارد، مشکل ساز است                        
فکرمی کنم اين جنبش يک هدف منفی دارد که در همه هست و در کل جامعه هم                   

 .هست، حتی آنها که به جنبش نپيوسته اند، و آن شکست حکومت اسالمی است
اما مسائلی هست مانند تحمل پذيرش آرا و عقايد مختلف و متفاوت، که در جنبش                 

سخنگويان اين جنبش در سخنرانی          .  سبزی ها هست و در جنبش سبز نيست                
رژيم گذشته،  .  هايشان در مکان های مختلف هنوز به رژيم گذشته ناسزامی گويند          

خوب يا بد، سرنگون شد و پايان يافت، هيچ دليلی ندارد با  حمله به آن رژيم يا                         
طرفداران آن سيستم يا طرفداران نظام پادشاهی در هر معنايی، گروهی را از                     
جنبش سبز راند، همچنان که طرفداران پادشاهی  نمی بايد با تکيه بر خواست                        

اين شيوه ای نيست که به استقرار          .   خود جمهوری خواهان را از خود دورکنند         
 . دمکراسی برسد

مسائلی اينچنين نياز به توافق و اخذ تصميم مشترک دارند، و بدون وجود رهبر يا     
رهبرانی برای اين جنبش اين دست توافق ها هرگز دست نمی دهد، چون مردم                     

اما اگر سرانی    .  نمی توانند يک به يک با يکديگر به توافق های سياسی برسند                  
بهره برند    1357باشند که با هم در ارتباط قرارگيرند و از تجربۀ سياسی سال                    

می توانند با هم به توافق برسند که ما در برابر نظر گروه ديگر تحمل داريم و                         
گروه های مختلف اپوزيسيون که به          .  قاضی مطلق ما صندوق رأی خواهد بود          

جنبش پيوسته اند با داشتن سران خود می توانند با هم به اين توافق برسند که هر                    
کدام چه می توانند بکنند و چه اندازه می توانند به جنبش کمک کنند و فردای                            
پيروزی هم سهمی بيش از آنچه از صندوق رأی درمی آيد برای گروه خود                             

 .نخواهند
سران جنبش که ساکن ايران هستند که نمی توانند خواست کامل خود يا مردم را                    
به درستی بيان کنند و بارها هم گفته اند مردم از ما گذشته اند و ما دنبال مردم                           

پرسش من  .  شرايط و محدوديت های آنان کامًال قابل درک است         .  حرکت می کنيم  
اين است اين مردم پس از گذشتن از آن سران دقيقًا به چه و کجا رسيده اند و چه                      
می خواهند؟ اين خواست ها می بايد مطرح شود، حتی اگر خواست های متعدد                     
گروه های کوچک و بزرگ پراکنده است، می بايد توسط سران همان گروه های                

ما اگر صد تن در اين گوشه داشته باشيم، هزار تن . کوچک يا بزرگ مطرح شود
در آن گوشه، صد هزار تن در جای ديگر که صدای هيچ دسته ای به ديگری                           
نرسد، به جايی نخواهيم رسيد؛ اما اگر يک ميليون تن در يک مکان گرد آييم                           

 .حرفمان را پيش خواهيم برد
جای يأس    -مسئلۀ رهبری در جنبش مهم است اما به نظر من جای نگرانی ندارد               

که هرگز؛ هر حرکت اجتماعی جدی چون به  سر و رهبر نيازدارد، به طور                          
طبيعی در مسير خود اين رهبر يا رهبران را می سازد و جنبش سبزی ها هم                          

 .چنين خواهندکرد
من هنوز معتقدم اگر بختيار زنده بود، می توانست اين جنبش را به گونه ای                             

چپ و     -همانطور که شما هم اشاره کرديد             -سامان دهد، بختيار کسی بود که           
نتوانست چنان کند، ولی        57راست و ميانه را گرد هم می آورد، هرچند سال                   

امروز همه متوجه شده اند که بختيار تنها اميد برای استقرار دمکراسی در ايران                
 . بود

 
برخی تحليلگران باوردارند جنبش اعتراضی مردم ايران که به انقالب                         :ز.م

اسالمی انجاميد نخست در ميان روشنفکران سکوالر آغازشد و سپس رنگ                      
کامًال به زير     57مذهبی گرفت و سرانجام در تاسوعا و عاشورای پيش از بهمن             

رهبری نيروهای مذهبی افتاد، در حالی که جنبش سبز از دل يک ساختار دينی و 
برای گزينش رئيس جمهور اسالمی آغاز شد اما روز به روز از مذهب فاصله                    
گرفت و سيمايی سکوالر يافت، تا جايی که امروز برای نخستين بار در تاريخ                     
همروزگار سرزمينمان ما با يک جنبش سکوالر و نه صرفًا يک انديشه سکوالر             

 .روبه روهستيم
به معنای خردگرايی، انسان گرايی و عرفيگرايی در جنبش         )  مدرنيته(آيا نوگری   

 سبز جاگير شده است؟
 
می دانند نمی توانند و . جنبش سبزی ها بسيار آگاه، خردمند و باشعورند :ا.س

نمی بايد به کسی تکيه کنند، نه به کشورهای خارجی، نه به اپوزيسيون نسل 
گذشته، نه به آخوندهايی که داخل کشور گوشۀ چشمی به آنها نشان می دهند تا 

حساب می کنند و اين  »خود«آينده ای برای خودشان بخرند؛ آنها تنها روی 
اينترنت به اندازه ای ( ابزار کارش مدرن است . مدرن است »خود«يک  »خود«

دنيای مدرن را به اين نسل تحميل می کند که حتی اگر درصدی هم استفادۀ بيهوده 
، فکرش جوان و )از آن به عمل آيد، باز اين نسل را به جهان امروز می رساند

امروزی و مدرن است، از نسل گذشته خود دربارۀ انقالب اسالمی می پرسد و به 
 تمام تجربيات آن نسل فکرمی کند و از انديشۀ خود استفاده می کند تا اشتباهات 
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 مقاالت

 دموكراسي خواهي و جنبش سبز
 تقی رحمانی

 
 
 
 
 

 
 روزآنالين

 
 اين نوشتار مدعی است که جريانات فکری ايران اعم از سکوالر، چپ و مذهبی 

قبل از انقالب از ويژگی های آرمان گرايی، کل گرايی و انسان شناسی ايده آل 
برخوردار بودند که اين سه ويژگی نه به دموکراسی بلکه به رهايی بخشی ختم 

  .می شود
بعد از انقالب جريان های فکری ايرانی با سه ويژگی انتزاع گرايی فلسفی، کل -

و فلسفه عقلی در شناخت در صدد نقد گذشته بر آمدند که اين سه ويژگی   گرايی
جامعه ياری رسانده   نيز به دموکراسی ختم نمی شود ولی به انديشيدن فلسفی د

اما الزم است که جريان های فکری ايرانی به سه ويژگی واقع گرايی، .است
  .مصداق گرايی يا خاص گرايی و نهادگرايی روی آورند

در اين نوشتار .جنبش سبز می تواند بستر مناسبی برای جريان های مزبور باشد
  .عمده نقد متوجه روشنفکران مسلمان است

کل توهم است و انتزاع گرايی ذهنی است و آرمان گرايی الزم اما ناکافی 
. اگر چه سالها بود که چنين باوری نداشتم  سالهاست که چنين باوری دارم.است

رضا داوری فلسفه را فقط ورزش فکری می داند که می تواند توانايی انديشيدن 
اما اگر . ه ش در اين مورد بحث مفصلی دارد 1358او در سال . را باال ببرد

همچنانکه اگر  .چندان مطلوب نيست  فلسفه جای جامعه شناسی و تاريخ را بگيرد
شريعت راه رفتن است و ايمان . شريعت جای ايمان را بگيرد ايمان مسخ می شود

پس مشکل انقالب اسالمی اين نبود که فلسفه . ردايی است که به باور بستگی دارد
همچنانکه فلسفه و فيلسوف و عقالنيت فلسفی جريان . و فيلسوف نداشت

بلکه اصالح طلبی را وارد بحث ها، . اصالحات و اصالح طلبی را نجات نداد
 .و ادعاهای انتزاعی کلی کرد که نوعی آرمان گرايی ذهنی را باعث شد  ايده ها

فلسفه دموکراسی با لوازم و . انديشه فلسفی با داشتن فکر راهبردی متفاوت است
  .جامعه روشنفکری به دومی بی توجه بوده است. اسباب دموکراسی فرق دارد

اولی نوعی نگرش فلسفی . فلسفه قدرت نيز با جامعه شناسی قدرت متفاوت است
در   به نيروها و جريانات قدرتمند  اما جامعه شناسی قدرت توجه  به قدرت است

جامعه اند که بر يکديگر اثر می گذارند و نه فقط بر اساس ايده و ايدوولوژی بلکه 
  .بر مبنای منافع و موقعيت عمل می کتند

فلسفه سياسی و فلسفه قدرت در جامعه با تالش حسين بشيريه به جامعه شناسی 
در نوسان جامعه   و به خصوص حجاريان  اما حلقه کيان. قدرت نزديک شد

قدرت در ايران   و فلسفه سياسی نتوانست به جامعه شناسی  شناسی قدرت
دلربا به نام   در نتيجه سخنان زيبا و اعمال نصف و نيمه نه چندان. نزديک شود

  .به وجود آمد که اصالح طلبی را ناکام کرد  رهبری جريان اصالحات
چون بشيريه در آموزش الفبايی جامعه شناسی . اما تالش حسين بشيريه ناتمام بود

حسين . قدرت گام برداشت اما اين آموزش به آموزه اينجايی يا ايرانی تبديل نشد
اما وی به دليل مرزبندی ايدئولوژيک با مذهب  بشيريه عنصری آکادميکی بود 

جای مذهب و منافع را در جامعه شناسی قدرت به خوبی تبيين کند در   نتوانست
مالک هايی که گاهی  .طبقاتی پرداخت-نتيجه به تقسيم بندی های متفاوت اجتماعی

جمعيت دفاع از ارزش های   و در تقسيم بندی اصالح طلبان  متعارض بودند
انقالب اسالمی ری شهری را در کنار جنبش مسلمانان مبارز دکتر پيمان قرار 

با اين اوصاف بشيريه در آموزش سياست در ايران گام مهمی برداشت . می داد
  .که بايد به آن ارج نهاد

و جامعه شناسی   اما حلقه کيان که ميان فلسفه تحليلی و گرايش آنگلوساکسونی
قدرت سياسی بشيريه در نوسان بودند توانستند در پيشبرد اصالحات از اين 

آنها در ساده  .ديدگاهها ياری بگيرند اما در ميانه راه از ادامه مسير بازماندند
چرا که مالک ليبرالی باعث شد که . ترين فرق حکومت ها دچار تعارض شدند

اصالح طلبان مشارکتی و حلقه کيان با ساده سازی، جامعه پيشرفته بلوک 
که نيازمند دموکراسی بود را با جامعه ايران يکسان فرض کنند و فرق   شرق

را به خوبی درک نکنند و منافع اين جريانکه با   جامعه توده وار سنتی و مدرن
 موقعيت در حکومت بودن پيوند خورده بود مزيد برعلت شد تا از اين طرق 

چگونه می توانيم بدون رسانه های همگانی درست و سالم در هر دو سوی                           
مرز، تودۀ تعيين کنندۀ مردم را آگاه کنيم که ما می توانيم برندۀ اين مبارزه و                         
سازندۀ کشورمان باشيم، ولی الزم است و می بايد چشمداشت پيروزی سريع                     
نداشته باشيم و به جای سرنگونی رژيم به هر قيمتی، به سربلندی ايران به هر                  

 »قيمتی بينديشيم؟
بايد مردمان بيشتری را که عادت کرده اند به اموری اينچنين بی تفاوت باشند                 «

. تشويق کنيم خواست های خود را از حکومت مطرح کنند و بر آنها پابفشارند                    
اما اين کار را بايد با بحث و نوشتۀ درست و مستدل پيش ببريم تا همگان مانند                    

اين باعث می شود که کسی برای نتيجه         .  خود ما آگاهانه جذب جنبش سبز شوند       
مانند زمان انقالب اسالمی که خود  -گرفتن شتاب انقالبی و ويرانگر نداشته باشد

انقالبيون می گويند ما هدفمان سرنگون کردن شاه بود و ديگر همه چيز را می                  
 .پذيرفتيم حتی رهبری آيت اهللا خمينی را

ما نبايد بخواهيم نيرويی به ما اضافه شود که اصًال ما را نمی شناسد، ما اگر                         
انقالب آگاهی می خواهيم بايد مسيری آگاه را برگزينيم و به ديگران هم ارائه                       

 ».دهيم
 

به نظر شما در اين بازۀ زمانی چگونه می توانيم اليه های گوناگون جامعه را                      
تشويق کنيم به امر عمومی اهميت دهند تا به آن تودۀ تعيين کنندۀ مردم  که می                    

 تواند تغيير را سبب شود برسيم؟
به ميدان آوردن مردم        «:با در نظر داشتن اين گفتاورد از يک هموطن ديگر                 

بيشتر به عرصۀ مبارزه نوعی فرهنگ سازی هم هست، فرهنگ دست داشتن                   
در امور کشور و رهانکردن مشکالت به گروهی خاص و کنار نشستن و                                 

 ».شکايت کردن؛ ضمن اين که حتما به پيروزی ما هم کمک می کند
 
از زمانی که آدم ها گرد هم جمع شده اند، و ذهن بشر چنان ترقی کرده                            :ا.س

است که صاحب افکار تازه شود، هميشه يک فکر کوشيده است خود را به ديگر                  
 »تکرار«افکار تحميل کند و رسيدن به اين منظور هم يک راه بيشتر نداشته و آن 

 . است
در روانشناسی روشی هست برای اين که بتوان يک فکر را ميان مردم برد،                          
روانشناسان معتقدند اگر شما مطلبی را به اندازۀ کافی تکرار و آگاهانه با يکی از               

به .  غرايز انسانی مجاور نماييد، انديشۀ آن مطلب در  ذهن افراد جا می گيرد                       
عنوان نمونه مادرها می خواهند فرزندانشان در امنيت زندگی کنند و به جايی                       
برسند، شما اگر به روش های مختلف برای يک مادر تکرارکنيد که فرزندش در               
حضور اين رژيم نه امنيت دارد نه هرگز به جايی می رسد، اين مادر به شما می                  

ديگران را نيز با  آنچه برايشان مهم تر است می توان به همين ترتيب                        .  پيوندد
آگاهانه و با مجاورت علمی به غرايز انسانی به حرکت دعوت کرد، به بازرگانان 
بايد گفت سرمايۀ کشور توسط آخوندها دزديده خواهد شد، به آنان که عالقه مند به 
تحصيل علم اند می بايد يادآور شد که در اين کشور نمی شود درس خواند و نمی                   

 .شود از دانش آموخته شده استفاده کرد
در فن روزنامه نگاری می گويند سی درصد انرژی ای که شما به کارمی گيريد                  
تا فکری را ميان جامعه ببريد هدرمی رود، و ما چون نمی دانيم آن سی در صد                     
کدام است آنقدر حرفمان را تکرارمی کنيم تا مردم  تمام پيام ما را بگيرند و                               

 .پس تکرار مطلب بسيار مهم است. تکانی بخورند
ديگر اين که عموم مردم  معموًال تا به حدی از اطمينان دربارۀ امينت خود نرسند                

به ويژه  -سرامدان جامعه و جمعی پيشرو و نيز جوانان              .  وارد ماجرا نمی شوند    
بخش خاصی هستند که کار را آغازمی کنند،           -در شرايطی که ايران امروز دارد     

 .اما تودۀ مردم برای پيوستن به آنها به اندک اطمينانی نياز دارند
هم مثًال در ماه آبان چنان جمعيتی به خيابان نمی آمد، بعد از                                   1357سال   

تظاهرات عاشورا مردم دريافتند حکومت کار چندانی با آنها نخوهد داشت و به                   
 .جمعيت خيابان ها افزوده شد

در همين اعتراض های اخير نيز در نخستين تظاهرات پس از انتخابات مردم می              
دانستند حکومت آمادگی آسيب زدن به جمعيت را در حد وسيع ندارد و جمعيت                     
خيابانی ميليونی بود، بعدها که خشونت حکومت را ديدند، کمتر به خيابان آمدند و         

 .اين بسيار طبيعی است
البته اين مورد فعًال در دست ما نيست ولی به تدريج با آگاه کردن مردم  و تکرار                   
خواست های اين حرکت و مجاورکردن آگاهانۀ اين تکرار با غرايز انسانی آنان                 
مردم بيشتری به ما می پيوندند و حکومت نيز به دليل تکرار ماجرا عقب می                          
نشيند و کنترل را از دست می دهد و ما در نهايت هر دو مورد را به دست                                   

 .خواهيم گرفت و مردمان را همراه خود خواهيم داشت
 

 چهاردهم مارس دوهزار و ده ميالدی
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راه رفته کل گرايی، کالن نگری، آرمان گرايی، عقيده گرايی و عقل گرايی 
  .فلسفی را که روشنفکران مسلمان و ايرانی رفته اند را نبايد دوباره پيمود
آرمان . در نتيجه کل به تعبير آدورنو کاذب و انتزاع به تعبير نگارنده سراب است

جستجوی  عقالنيت مفروض است اما . مطلوب است اما آرمان گرايی فاجعه است
  .را بايد مورد توجه قرار داد عقالنيت الزم 

و از   در پرتو چنين منظری از نقد گذشته الزم است که جنبش سبز را مرور کرد
آسيب هايی که روشنفکران بر آن وارد می کنند به وسيله روشنفکران ممانعت 

  .کرد
 جنبش سبز، واقع گرايی، مصداق گرايی و نهاد گرايی 

صنفی، قومی يا هويتی –حقوق مدنی . دموکراسی امری جزيی و خاص است
به تعبير شريعتی اقتصاد زيربنا نيست اما . افراد امری عينی و روزمره است

اصل است اما نه اصل طبقاتی بلکه به عنوان اصلی ک به زندگی و زيستن و 
  .عزت آدمی بستگی داد
و هويتی افراد و جريانهاست که به دموکراسی و حقق بشر   حقوق مدنی و صنفی

معنی می هد و تجربه صد ساله به ما آموخته است که بايد از زودخواستن، زياد 
در نتيجه بايد به جای زود خواستن حوصله . خواستن و کالن خواستن پرهيز کرد

کرد و به جای زياد خواستن مشخص، معين و محدود طلب کرد و به جای کالن 
و بر خواسته های معين مقاومت و ايستادگی   خواستن خاص و معين طلب کرد

آدمی حق و . به عبارتی طلب کردن را به جای خواستن گذاشت. فراوان کرد
مسوليت دوران آرمان گرايی و نه حق داشتن دوران  نه صرفا . مسووليت است
  .اصالح طلبی

در نتيجه جنبش سبز می تواند غصه و قصه آزادی را در جامعه ما را به 
دموکراسی به معنای امکانی مشخص و معين تبدل کند و لبخند شادمانی به همراه 

و دنباله دار عدالت را به حقوق مدنی،   جنبش سبز می تواند قصه پر درد. آورد
  .قومی و صنفی نزديک کند و در نتيجه رضايت ايجادکند

زيستن در . جنبش سبز آرمان دارد اما اتوپياگرا نيست ولی به واقعيت توجه دارد
. سپهر آرمان برای ايجاد شرايط مطلوب جنبش سبز را مطلوب گرا می کند

امری کلی يکسره . يا توهم است  چون کل کاذب  جنبش سبز کل گرا هم نيست
پس جنبش سبز خاص گراست در نتيجه به اجزا هم . درست يا نادرست است

خير مطلق   جنبش سبز انسان را باور دارد اما باور ندارد که انسان. توجه دارد
  .چنين نيز خواهد ماند است بلکه آميزه ای از خدا و شيطان است و 
و بايد در امور اجتماعی نظارت   پس هر انسان دارای حق و مسوليت است

در نتيجه به نهادگرايی هم .بيرونی بر انسان ها و جريان ها وجود داشته باشد
  .توجه ويژه ای می کند

قبل و بعد از انقالب   جنبش سبز با اين ويژگيها از ويژگيهای روشنفکری مسلمان
انواع   خود را متمايز می کند و تالش می کند با احترام به هويت های گوناگون

زيرا اين جنبش به محو . جريان های روشنفکری ايرانی را در نظر بگيرد
و عملکرد راهبردی ايدئولوژی  بلکه به وجود آنها   ايدئولوژی ها باور ندارد

  .توجه دارد
و نهادگرايی جنبش سبز آن را متفاوت با   ويژگی واقع گرايی، خاص گرايی

قبل از   آرمان گرايی، کل گرايی، عقيده گرايی و آگاهی بخشی به نوع انسان
جريان   و عقل فلسفی بعد از انقالب  انتزاع گرايی، کل گرايی  و  انقالب

  .روشنفکری می کند
اما اهدافی  .به عبارتی روشنفکری مدنی می تواند مذهبی و غيرمذهبی باشد

  .روشن و معين را با ايدئولوژی خود توضيح و تبيين می کند
موجه و معتبر در  نبايد ترديد کرد که برخی عقايد، ديدگاهها، جريانها و اشخاص 

و به  جامعه ما در مسير تقويت جامعه مدنی در جامعه ما حرکت نمی کنند 
راحتی نمی توان اين باورهای آزاديخواهانه دولت محور را با نگاه جامعه محور 

و راهگشا   اما مخرج مشترک ها می تواند به اتحاد عمل بينجامد  هماهنگ کرد
  .شود

توجه به واقع گرايی، خاص   راه دموکراسی د جامعه ما از جامعه محوری
  .گرايی، مصداقی بودن و نهادگرايی می گذرد

  .و تاکتيک مناسب خود نياز داد  راه جديد به تئوری، راهبرد
  

روشنفکری مسلمان با گرايش . ناکامی اصالحات دوره خاتمی رقم بخورد
و حتی روشنفکرن عرفی با باور فلسفی در نهايت نتوانستند از انتزاع  دينی 

و از جامعه شناسی عام به جامعه شناسی   گرايی به واقعيت، از فلسفه به جامعه
  .پل بزنند) ايران(خاص

انتزاع فلسفی با گرايش تحليلی پاسخ به .اما انتزاع گرايی همه مشکل ايران نبود
که روشنفکران ايرانی در دل شيفته آن بودند و   آرمان گرايی قبل از انقالب بود

اين شيفتگی آنگونه بود که جان در کف می . انديشه شان در بند چنين شيفتگی بود
و در   آذرخش می شدند و خانه را روشن می کردند  گذاشتند و به قول شاملو
. و می رفتند اما باز تندر می آمد و آذرخش کم می آورد  برابر تندر می ايستادند

فلسفه بعد انقالب قرار بود ک  .مشعل راه می شدند اما نقشه راه در دستشان نبود
جامعه شناسی قدرت بشيريه نويدی  .که البته خود راه را گم کرد  نقشه راه شود

آرمان گرايی روشنفکران مذهبی جريانی که . بود که باز به نتيجه مطلوب نرسيد
در خانواده روشنفکران ايرانی و در گرايش مسلمان آن جای می گيرد از 

و طالقانی با تاکيد بر اينجايی کردن انديشه و عمل، در کل   بازرگان تا شريعتی
آزادی امری کلی است اما آزادی و دموکراسی و آزادی . گرايی خود گرفتار شد

آرمان گرايی روشنفکران  .امری جزيی معين و مشخص است  و جامعه مدنی
. مذهبی مانند انتزاع گرايی روشنفکران دينی اسير مشکالت خاص خود شد

روشنفکران مسلمان آرمان گرا، کل گرا و در انسان شناسی به شدت به اراده و 
انتزاع گرا و خاص   همان گونه که روشنفکران دينی مسلمان.آگاهی اصلت دادند

  .گرا بودند و در انسان شناسی فقط به عامل انديشيدن فلسفی توجه داشتند
و در موقعيت کاربردی کردن   در موقعيت قدرت نبودند روشنفکران مذهبی 

اين روشنفکران با مفاهيم آرمانی و اخالقی بر . باورهای خود قرار نداشتند
و برداشت آنها از آگاهی بخشی به معنای آگاه کردن   سنگالخ واقعيت تاختند

آنها گزاره انسان گرگ انسان است را باور . بود انسان بر اساس ذات پاک انسان 
در حالی که . و به عبارتی عقيده را بر منافع و موقعيت برتر می دانستند  نداشتند

آنان به . انسان سياسی و اجتماعی ترکيبی از عقيده، منافع و موقعيت بوده است
سال است که استخوان در گلو،  31و اکنون مدت   سرنوشت امام علی دچار شدند

  .قرار دارند  خار در چشم زير انواع فشارهای خرد کننده
با اين وصف روشنفکران مذهبی که همه زندگی خود را بر سر تفسير و تحقق آيه 

اين آيه را به ذهنی   گذاشتند  معروف انا اهللا اليغير ما بقوم حتی يغيرو ما بانفسهم
تفسير کردند چرا که قرار بود   و ارده و ايمان  ترين وصف ممکن آگاهی بخشی

و انفس نيز با   وضع قوم و اقوام زمانی تغيير کند که آنان انفس را تغيير دهند
با منافع   در حالی که انفس اکثريت انسان ها.آگاهی و اراده ايمانی تغيير می کرد

نفس انسان ها فقط عقل دانايی نيست بلکه شور، . و موقعيت نيز ارتباط دارد
آرمان گرايی در پيوند با کل گرايی به  آنزمان .غريزه و فکر توامان نيز هست

آزاد يا توحيدی تعبير می شد و قرار بر آن شد که جمع   برقرری جامعه مطلوب
و جنسيت ها   و آنگاه حقوق افراد، اقوام و اصناف  برگزيده جامه نمونه خلق کند

روشنفکران . در عمل تامين خواهد شد و با اصالح کل جز نيز بهتر خواهد شد
مذهبی در گرايش دموکرات خود دولت ملی را متشکل از مجموعه ای از انسان 

های پاک و متخصص می خواستند و در گرايش راديکال خود مجموعه ای از 
  .انسانهای پاک، متخصص و طرفدار درويشان را باور داشتند

. از سوی ديگر نقد شريعتی بر گذشته اين بود که نهضت ملی ايدئولوژی نداشت
. بازرگان در عمل زودتر از شريعتی بر ضرورت داشتن ايدئولوژی تاکيد کرد

اما نقد شريعتی بر نهضت ملی درست نبود چنانچه نقد فيلسوفانه به انقالب 
نهضت ملی ايدئولوژی داشت اما مشکل نهضت . نادرست بود 1357اسالمی 

يا   ملی از ايدئولوژی نبود همچنانکه انقالب اسالمی با ايدئولوژی کامياب نشد
به عبارتی ديگر مشکل در نحوه . اصالحات و فلسفه تحليلی راه به جايی نبردند

آگاهی امری عينی است که با موقعيت، . و درک و جاانداختن آگاهی بود  فهم
به عبارتی آگاهی پايدار با زندگی روزمره آينده . منافع و باور انسان ارتباط دارد

آگاهی خاص يا انتزاعی يا آرمانی متعلق به افراد معين و . پيوند پيدا می کند
و ظلم و ستم بايستند و خانه را   مشخصی است که می خواهند در برابر تندر

و   و بروند يا اينکه در سودای مقام و شهرت حاضرند که جان دهند  روشن کننند
  .سر بگذارند تا سروری و شهرت بيابند که البته اين هدف متفاوت است

شريعتی نداشتن ايدئولوژی  و مشروطيت بر خالف نظر   مشکل نهضت ملی
که جامعه بتواند ناتوانی خود را در آن تبديل به   بلکه نداشتن نهادهايی بود  نبود

و منافع حاکمان و   جاه طلبی ها، خصلت های فردی و جمعی. توانايی کند
شخصيتها می تواند هر ايدئولوژی را مهار کند همان گونه که عقل فلسفی حتی 

 و   افراد  اما اين تشخيص با منافع اگر درست تشخيص دهد که چه بايد کرد 
منافع و   در دوران اصالحات نيز شاهد تاثير. شخصيت ها مهار خواهد شد
  .موقعيت بر رفتارها بوديم



16 

 1389فروردين  ماه    23

قرقيزستان، تقريبًا از همان نخستين ماه های اشغال افغانستان تا همين امروز،  
 .مهم ترين محل گذار نيرو های آمريکايی به افغانستان در منطقه است

 »ماناس«پايگاه نظامی بزرگ آمريکا در قرقيزستان ، يعنی پايگاهی که امروز 
 .ناميده می شود، در همان ايام در قرقيزستان برپا شده است

در حال حاضر، عالوه بر عبور يا اسکان صد ها و هزار ها ُتن مواد و وسايل 
مورد نياز در جنگ، ماهانه، سی و پنج هزار نيروی آمريکايی، برای ورود به 

سی و پنج . افغانستان يا خروج از افغانستان، از همين پايگاه استفاده می کنند
 .هزار

ازبکستان، تاجيکستان، و : »مشابه«قرقيزستان در ميان سه کشور ديگر 
آلمان، فرانسه، و (قزاقستان قرار دارد که در آن ها نيز نيرو های متحد آمريکا 

به عنوان مثال، ناتو و آمريکا، در دو کشور . برای خود جا خوش کرده اند) ناتو
و آلمان و فرانسه هم در همان دور . تاجيکستان و ازبکستان، پايگاه نظامی دارند

 ...و بر ها می پلکند
و سرش . در طرف ديگر قضيه، روسيه هم هست. اين، يک طرف قضيه است

هم پايگاه نظامی بزرگی در قرقيزستان . هم اصًال و ابدًا بی کاله نمانده است
است با  CSTOدارد؛ و هم قرقيزستان، جزء پيمان دفاعی و امنيتی مهم 

محوريت روسيه، و شرکت ارمنستان، تاجيکستان، ازبکستان، بالروس، و 
 .قزاقستان

ـ ظاهرًا ـ به وسيله ی مردم، با روی کار آمدن همين  ٢٠٠۵آقايف که در سال 
کسی برکنار شد که بعد از بازی دادن مردم، حاال به وسيله ی همان مردم با يک 

قابل توجه مخالفان (مهره ی ديگر در يک نظام همچنان دست نخورده 
 :تعويض می شود، پا از گليم خويش فراتر نهاده بود!) ساختارشکنی

او تقريبًا دو سال قبل از سقوط، به روسيه برای استقرار يک پايگاه نظامی بزرگ 
در خاک قرقيزستان چراغ سبز نشان داد و اسباب مزاحمت و مشغله ی فکری 

 ...و بعد هم آمد به سرش آنچه آمد. آمريکا را فراهم آورد
ازبکستان، قزاقستان، و (قرقيزستان، فقط همسايه های کوچک و قابل کنترل 

ندارد، بلکه همسايه ی دو کابوس بزرگ آمريکا در منطقه و جهان ) تاجيکستان
 !چين، به طور بی واسطه، و روسيه با واسطه ی قزاقستان: نيز هست

در فوريه ی سال گذشته، رييس جمهوری بخت برگشته ی قرقيزستان، با آمريکا 
ميليون دالر، دست از تهديد  ۶٠به بازی بخت آزمايی پرداخت، و با برنده شدن 

کردن آمريکا به بستن پايگاه نظامی يی آنچنان با اهميت که ذکر آن در باال آمد، 
 .برداشت

. ميليون دالر، به مذاق او بيش از اندازه ی الزم مزه کرده بود ۶٠اما گويا اين 
چون به نزد روسيه رفت، و از روسيه، به ازای دادن وعده ی بستن پايگاه 
 .آمريکا در قرقيزستان، وعده ی کمکی چندين برابر کمک آمريکا گرفت

و معلوم نيست چرا زير حرفش زد و نه تنها به عهدخود با روسيه عمل نکرد، 
بلکه حتی گويا ـ در نهان ـ برای تأسيس يک پايگاه نظامی جديد آمريکا در 

و عالوه بر اين، همزمان، بازرگانان . قرقيزستان، با آمريکاييان وارد مذاکره شد
و واسطه های روسی در قرقيزستان نيز با محدوديت ها و مشکالتی روبرو 

 .شدند
 :ناگهان، همه ديدند که شد آنچه شد... و 

 بيچاره خر آرزوی دم کرد
 ...نايافته دم، دو گوش گم کرد

بی سبب نيست که روسيه، اگرچه به نيرو های خود در قرقيزستان آماده باش داده 
ی خود را ـ حتی از زبان پوتين ـ نسبت به آنچه  »خوشحالی شرمگينانه«است، 

 .پيش آمده است، تلويحًا بيان می کند
تا دوباره بعدتر، بر مهره ی تعويض شده ی . و مردم هم که فعًال در صحنه اند

جديد در يک نظام غير جديد، و در يک ساختار شکسته نشده و دست نخورده، 
 .برشورند يا برنشورند

بقيه ی حکايت را به عهده ی زمان بگذاريم، و به خودمان و جنبش بزرگ 
جنبشی که مستقل است؛ آگاه و آگاهی پذير و آگاهی بخش، و . خودمان برگرديم

 . باليده و بالنده و بالندگی آفرين، و پالوده و پااليش يابنده و پاالينده است
و ساختارشکنی، و . »بشرطها و شروطها«و اين آخری اما . و نيز پيروز شونده

، و ويران کردن آنچه هست و باز )نه بازگشت به آن(پشت سر گذاشتن گذشته 
اجتناب و اجتناب و اجتناب از دوقطبی : ساختن بنايی نوين، ولی در عين حال

، و هوشياری و هوشياری و )تا منتهی اليه مرز پرنسيپ ها(شدن نيروهای جنبش 
در جهت آنتاگونيستی ) به فرموده يا نافرموده(هوشياری در برابر کسانی که 

کردن تضاد های موجود ميان گرايش های مختلف درون جنبش، اهتمام بليغ می 
 !»ِمن شروطها«ورزند و سعیِ  بی دريغ می دارند 
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 نه ايران، قرقيزستان است
 و نه هدف جنبش خرداد، جابه جا كردن مهره ها 

 محمدعلی اصفهانی 
 :اخبار روز

حتمًا حرف هايی برای  ٢٠١٠و در قرقيزستان  ٢٠٠۵مردم، در قرقيزستان • 
اما حرف هايی که هنوز برنيامده از دهان، در هوايی آلوده ی . گفتن داشته اند

و  »قانونی«تنفس پايگاه های نظامی بزرگ دو بيگانه ی اشغالگر ـ اشغالگر 
 ... ...نامرئی ـ فروريختند و محو شدند؛ و فرو خواهند ريخت و محو خواهند شد

شباهت های ظاهری، و در عين حال، تا حدود زيادی صوری و مجازی ميان 
بخش کوچک اما به چشم آمدنی آنچه در قرقيزستان گذشت، با بخش کوچک اما 

 .به چشم آمدنی آنچه در جنبش خرداد می گذرد، ما را به اشتباه نياندازد
نه ايران، قرقيزستان است، و نه جنبش سربلند و مستقل و آزاد و ريشه گرفته از 

عميق ترين اليه های مبارزات سياسی و مدنیِ  فراهم آمده از چندين و چندين سده 
 .تاريخ پرفراز و نشيب ايران، از جنس ماجرا هايی از اين دست

بله؛ می توان از هر واقعه يی، حتی واقعه يی به سادگی پرواز يک پرنده از 
و اين، . شاخه يی به شاخه يی و از بامی به بامی، نکته يی و نکته هايی آموخت

 ...بحثش ديگر است
جنبش خرداد، بيرون از محاسبات و تحريکات، و . جنبش خرداد، مستقل است

پرچم جنبش خرداد را توده ها . منافع اين قدرت و آن قدرت جهانی قرار دارد
جنبش خرداد، در . خود برافراشته اند؛ نه آن که کسی آن را به دستشان داده باشد

جنبش خرداد، پيروزی خود . پی جايگزين کردن مهره يی با مهره ی ديگر نيست
را در استقرار حاکميتی متمايل به اين قدرت جهانی به جای آن قدرت جهانی 

ماهيت جنبش خرداد را، هدف جنبش خرداد را، استراتژی . جستجو نمی کند
جنبش خرداد را، و راهکار های جنبش خرداد را نه منافع اين کشور و آن کشور، 

 .بلکه منافع مردم ايران تعيين کرده است؛ می کند؛ و خواهد کرد
جنبش خرداد، جنبش ريشه هاست؛ نه حرکت برگ ها در نسيمی، بادی، يا 

طوفانی که بر می خيزد و فرو می نشيند؛ و باز آفتاب در هر طلوع و غروب 
 .می گذرد) زنده يا مرده(خود، به روال هميشه بر آن ها 

دل خاک را شکافتن، و نيروی نهفته در : جنبش ريشه ها، يعنی روييدن ريشه ها
نيرويی که حيات را در پی آنچه به غلط مرگ ناميده . ذات دانه ها را آزاد کردن

 . ديگر شدن: می شود، معنا می کند
و ميان ديگر شدن، با ديگری شدن، فاصله، ميان خويشتن را عينيت بخشيدن، با 

 .خويشتن را در ديگری يافتن است
به اين نگاه نکنيد که در دل اين جنبش، هنوز بسياری کسان، با همه ی حرمتی که 

نسبت به خود بر می انگيزانند ـ و شايسته ی شرافِت پايداری اشان است ـ هنوز 
، فاصله يی در خور و )»اصالحات«ساختار نگاهداری، اما (از گام های اول 

 .خورِد گام های مصمم توده های جنبش نگرفته اند
چه از ميان همين ها و چه از ميان (تنها آن کسان . اين گذراست. به اين نگاه نکنيد

در ادامه ی راه، باقی خواهند ماند که حرکت خود را با طنين گام های ) ديگران
 .توده ها تنظيم می کنند

 .و در طنين گام های توده ها، بشارت انقالب است
 !انقالب

. ما شاهد انقالب نبوده ايم ٢٠١٠، و نه در قرقيزستان  ٢٠٠۵نه در قرقيزستان 
نام گرفت، و دومی هم البد در جستجوی نامی برای  »انقالب الله«اگرچه اولی 

 .خويشتن است با پيشوندواره ی انقالب شايد
حتمًا حرف هايی برای  ٢٠١٠و در قرقيزستان  ٢٠٠۵مردم، در قرقيزستان 

اما حرف هايی که هنوز برنيامده از دهان، در هوايی آلوده ی . گفتن داشته اند
و  »قانونی«تنفس پايگاه های نظامی بزرگ دو بيگانه ی اشغالگر ـ اشغالگر 

 ...نامرئی ـ فروريختند و محو شدند؛ و فرو خواهند ريخت و محو خواهند شد
فعًال، اين، آمريکا و ناتو، و در پس پشت آنان، اسراييلِ  خيمه زده در اينجا و 
آنجای منطقه، از يکسو، و روسيه ی مافياهای مخوف اقتصادی و سياسی و 
نظامی و رسانه يی، از سوی ديگر، هستند که دارند سرنوشت مردم فقير و 

 .محروم اين کشور کوچک پنج ميليون نفری را رقم می زنند
سابق بود که در  »اتحاد جماهير شوروی«سومين جمهوری  ٢٠٠۵قرقيزستاِن 

فاصله ی فقط يک سال و نيم، از دست حکومت هايی که آنگونه که می بايست 
 .مطلوب آمريکا نبودند خارج شد

  ٢٠٠٣گرجستان در سال : نخست
 ٢٠٠۴اوکراين در سال : بعد

 ٢٠٠۵قرقيزستان در سال : و بعد تر
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 جا پای مهاجرانی نگذاريد؟
و در جريان برگزاری جشنوار فيلم فجر در بهمن ماه هفته  البته در بهمن ماه  

مطلبی درج کرد که در آن از عملکرد سينمايی وزارت ارشاد به " يالثارات" نامه
 .سختی انتقاد کرد

آيا قرار است شما جا پای مهاجرانی بگذاريد؟ شما بايد : "در اين مطلب آمده بود  
اگر اختيار عزل .هرچه زودتر تکليف خودرا با معاون سينمايی خود روشن کنيد 

 ."چنين معاونی را نداريد استعفا بدهيد تا الاقل شريک جرم چنين معاونی نباشيد
اين با هم دولت دهم با ادبياتی در اين انتقاد مواجه شد که پيش از اين تنها مختص  

" دولت را متهم به اين کرد در اين جشنواره " يا لثارات . " به ديگران بود
 .نمايش داده است" فيلمهای پورنو

  
 زنگ خطر به صدا در آمد 

عماد افروغ " راديو جوان "سه سال قبل و به دنبال بيانيه وزارت ارشاد عليه  
در وزارت : " نماينده اصولگرای مجلس به شدت از اين نهاد انتقاد کرد و گفت 

گيری است  ای در حال شکل فرهنگ و ارشاد اسالمی ذهنيت رو به انسداد فزاينده
های منتقد اما  نظرانه در جهت محدود کردن آزادی رسانه که با نگاهی تنگ

 ." کند طرفدار نظام حرکت می
بيشتر رسانه های اصالح طلب به بهانه فتنه  1388در جريانات بعد از انتخابات  

انگيزی تعطيل شدند ، اما وقتی که روزنامه های ديگری هم که سردمدار 
اصولگرايی در ايران بودند با هر انتقادی به دولت و عملکرد نهادهای مربوط به 

 .ان تذکر می گرفتند ،پيش بينی عماد افروغ به واقعيت نزديکتر می شد
  

 عجيب ترين تذکر 
به دنبال درج خبر بيانيه ميرحسين " جمهوری اسالمی " دی ماه روزنامه 15 

اين عجيبترين تذکری بود که .موسوی از هيات نظارت بر مطبوعات تذکر گرفت
 .اين هيات به مطبوعه ای داده بود 

سال حکومت جمهوری اسالمی ايران از  30در  روزنامه جمهوری اسالمی که  
 .طيف تندروی اصولگرايان بود ،در دولت احمدی نژاد تذکر گرفت 

  
 اصولگرايان فيلتر شدند 

هنگامی که در نخستين روزهای کاری مجلس شورای اسالمی علی مطهری و  
محمدجواد آرين منش به خاطر توقيف روزنامه اعتماد و هفته نامه ايراندخت به 

وزير ارشاد تذکر کتبی دادند و خواستار پاسخگويی اين وزارت خانه شدند ،گمان 
نمی رفت در حالی که هنوز فروردين ماه به پايان نرسيده است سايت 

 .اصولگرايان مجلس فيلتر شود 
در جريان سفر استانی هيات دولت به استان آذربايجان  سيدمحمد حسينی،  

غربی، در نشستی با نمايندگان رسانه ها، ضمن اشاره ضمنی و انتقاد از اتهاماِت 
فساِد اقتصادی و اختالِس وارده از سوی برخی نمايندگاِن اصولگرا به معاون اول 

انتشار مطالبی که با ادب و اخالق سازگاری "و " سوء مديريت"رئيس دولت، 
 .اعالم کرد را دليل فيلترينگ سايت اصولگرايان " نداشت

  
 با سايت الف برخورد می شود 

در اين ميان پرونده سايت الف متعلق به نماينده اصولگرا اما منتفد دولت ، احمد  
توکلی به کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه ارجاع شد تا مورد برخورد واقع 

 . شود
علی اکبر کسائيان از نويسندگان پيشين روزنامه کيهان  خبرگزاری دولت نوشت  

که اکنون به دبيری هيات منصفه مطبوعات رسيده خواستار برخورد دادستانی با 
اقدام سايت خبری الف و سايت های مشابه آن  «و گفته که  سايت الف شده است 

 ». مصداق افترا و تهمت است
و در جريان افشای اسنادی مبنی بر  ٨٧پيشتر در مرداد سال  »سايت الف  « 

جعلی بودن مدرک دکترای علی کردان وزير وقت کشور به دستور سعيد 
توکلی به محمود  مرتضوی فيلتر شده بود اما پس از انتشار نامه سرگشاده 

هاشمی شاهرودی در دهم شهريور همان سال به دستور رييس وقت قوه قضائيه 
 .از اين سايت رفع فيلتر شد

ايرنا، ارگان رسمی دولت ، انتشار مطالب و عکسی درباره فساد اقتصادی  
مصاديق افترا، اتهام افکنی و تشويش "معاون اول احمدی نژاد در سايت الف را، 

 .ذکر کرده بود" اذهان عمومی عليه مقامات و نهاد های کشور
  

 تذکر به مطبوعات باقی مانده 
هنوزحاوی اخبار خوشی برای اهالی رسانه  89با اين حال نخستين ماه از بهار  

 با اينکه ديگر در عمل روزنامه اصالح طلبی باقی نمانده است بازهم هيات . نبود 

 از فيلتر سايت تا تذكر كتبي به خطيب جمعه؛ 
 !حلقه تنگ تر مي شود؟

 يلدا آراسته 
 
 
 
 
 
 
 

 :جرس
پيش آمده ،   سلسله اختالفاتی که در ايران ميان دولت و ساير نهادها در ادامه  

اکنون پای وزارت ارشاد نيز به ميان کشيده شده است و اين وزارت خانه که 
زمانی تنها پاسخگوی اعتراضات اصالح طلبان بود ،حاال مجبور پاسخ گويی به 

  . اصولگرايان شده است
اختالف ميان دولت و مجلس کار را به آنجا رساند که سايت اصولگرايان مجلس 

از سوی ديگر امام جمعه .به خاطر انتقاد از معاون اول رئيس جمهور بسته شد 
مشهد آقای علم الهدی که زمانی تنها منتقد سرسخت دولت اصالح طلبان بود و 

تمام فسادها را متوجه اين دولت می دانست ،حاال منتقد سياست های فرهنگی 
 .وا می دارد  دولت دهم شده است و انتقادهايش وزارت ارشاد را به نامه نگاری 

هرچند به نظر بسياری از کارشناسان سياسی اين اختالفات می تواند جنبه  
نمايشی داشته باشد تا اصولگرايان اعالم کنند به دنبال منزوی کردن اصالح 

طلبان در سياست خود منتقد دولت خواهند بود ،اما از سوی ديگر چند دستگی 
ميان اين گروه و تندروی های دولت دهم اين اجازه را نمی دهد که آرامش در 
حکومت وجود داشته باشد و هر روز صدای اعتراضی از سويی به گوش می 

 .رسد 
  

 به هنر خيانت می کنيد 
آقای علم الهدی خطيب جمعه مشهد که در سال گذشته يکی از بزرگترين حاميان  

دولت دهم بود و همواره سخنانی تند عليه معترضان در نمازهای جمعه می 
و راهکارهايی خشن برای بر کناری آنها ارائه می داد ،در نخستين هفته   گفت

او در سخنرانی خود .های بهار امسال شمشير انتقاد خود را به روی دولت گشود
متأسفانه فيلم های ممنوعه : " از مجوز گرفتن برخی فيلم ها شکايت کرد و گفت 

را آزاد می کنيد و روی پرده می بريد و اکران می کنيد و فکر می کنيد با اين 
 ."کار خدمت به هنر می کنيد، در صورتی که به هنر و هنر هفتم جنايت می کنيد

متأسفانه بعضی از مسئولين : " او با تذکر به مسوالن سينمايی کشور گفت  
ندانسته به بسياری از اين فيلم ها مجوز می دهند و قصد فساد در جامعه را ندارد 

 ."ولی بدانند که عمل آنها فاسد است 
پيش از اين و در زمان رياست جمهوری احمدی نژاد چنين انتقادات فرهنگی از   

سوی مراجع و خطيبان جمعه سابقه نداشت ،چرا که روند سانسور و 
سختگيريهای مجوز چنان در اين دولت سخت بود که محصوالت قابل توجهی 

 .مجوز انتشار نمی گرفتند
وزير ارشاد دولت نهم ، صفار هرندی حتی پس از مجوز گرفتن يک فيلم وقتی  

 .تشخيص داد که ان فيلم مناسب نيست ان را از روی پرده سينما پائين کشيد 
  

 مگر ما دولت اصالحاتيم ؟
با اين حال اين انتقاد خطيب جمعه مشهد بدون پاسخ نماند و جواد شمقدری  

 .ای سرگشاده به اين انتقادات پاسخ گفت معاون سينمايی ارشاد در نامه
شمقدری در نامه خود از اين گاليه کرد که چرا آقای علم الهدی انتقادات خود را  

مگر دولت آقای " به او نگفته است تا به آن جامه عمل بپوشاند و آورد 
های ائمه جمعه وقعی  نژاد دولت اصالحات است که به نظرات و تماس احمدی
من به عنوان معاون وزير در امور سينمايی کشور در دسترس هستم و . ننهد
توانم به هر شبهه و سئوالی که با يک تماس تلفنی پاسخ دهم و در صورت  می

 ."لزوم در يک جلسه حضوری اين مباحث را به نقد و بررسی بگذاريم
به اين ترتيب شمقدری در اين موارد حساب خود را از دولت اصالحات جداکرد  

، هرچند که در عمل برای نخستين بار از همان دست انتقاداتی که به دولت 
اصالحات می شد سرانجام دامن اين دولت را هم گرفت و علم الهدی آنها را به 

 .فساد متهم کرد
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جمهور  همين آافى است آه يك رييس"...وی پيش از آن، در آتاِب خود گفته بود 
هاى  اين آتاب تالشى است براى اينكه يك سرى نصيحت. پوست داريم سياه

وجدان زنده "وى اوباما را ." جمهور آنونى داده باشيم عادالنه و منطقى به رييس
داند و در عين حال معتقد است وی در روند رياست  مى" ولى بدون شجاعت

 .جمهورِی خود، سياستی متفاوت با گذشته ِاعمال نکرده است
هلن چندی پيش طی کنفرانسی در کاخ سفيد، هنگامی که اوباما با دلجويی و  

! آقای رئيس جمهور: "مهربانی از او خواست سوالی بپرسد، صراحتا پرسيده بود
آيا می دانيد تنها کشوری که در منطقۀ خاورميانه به بمب اتم دسترسی دارد کدام 

 "است؟
و حتی می  -اين سواِل شفاف هلن توماس اگرچه با پاسخ غيرشفاف و انحرافی  

اوباما روبرو شد، اما بر اين ادعای هلن که زمان جورج  -توان گفت بی نتيجه
در   گر چه  آه  آنم  اشاره  نكته  اين  بايد به"بوش گفته بود 

شمار  وجود ندارد، اما بی  نشده  مطرح  سؤاالت  سفيد  آاخ
 .، صحه گذاشت"وجود دارد  پاسخ بی  سؤاالت

باراک اوباما در جواب اين خبرنگاِر چالشگر کاخ سفيد خاطرنشان کرده بود  
نمی خواهد اين مطلب مورد باور واقع شود که در خاورميانه کشوری سالح اتمی 

 .دارد؛ چرا که چنين چيزی موجب ايجاد خطر برای همه خواهد بود
هلن معتقد است اوباما جواب سوال او را نداده است و رئيس جمهور آمريکا  

اين نشانۀ اين ...عوِض اينکه بگويد باور ندارد، بايد جواب صحيح خود را می داد
است که وی دوپهلو صحبت می کند و وی بر خالف اغلب وعده هايش عمل 

در "وی که مادر بزرگ خبرنگاران عنوان دارد، تاکيد کرده است ...کرده است
کنفرانس مطبوعاتِی بعد، دوباره از اوباما سوالم را تکرار خواهم کرد و به او اين 

 ."دفعه می گويم باالخره نفهميدم کدام کشوِر خاورميانه سالح هسته ای دارد
هلن همچنين از مخالفين جنگ در عراق و افغانستان نيز به شمار می رفت؛ وی  

به عقيده من، اين جنگ برای : "در واآنش به جنگ آمريكا عليه عراق گفته بود
مادربزرگ ."هر شهروند آمريكايی بسيار متأثر آننده و تكان دهنده است

سؤاالِت ويژۀ وی پيرامون   به  تا به حال  بوش  خبرنگاران، معتقد است که حتی
 .شفاف نداده است  آن جنگ پاسخی

در يك مراسم شام در حضور جورج بوش، هلن توماس آواز آوتاهى در مورد  
جمهور شدن هيالرى آلينتون را خوانده بود آه مورد استقبال  آرزوى رييس

توانى  جورج بوش قرار گرفت و رو به هلن آرد و گفت اگر سؤالى دارى مى
دهد پس بگذار  بوش ادامه مى. ترسم پشيمان شوى هلن گفت مى. مطرح آنى

دهد چرا به عراق حمله آرديد؟ هر دليلى  هلن ادامه مى .درخواستم را پس بگيرم
رسد از  آه در اين مورد ارائه شده غير صحيح از آار در آمده است و به نظر مى

با اينکه بوش . همان زمانى آه وارد آاخ سفيد شدى، تصميم حمله را گرفته بودى
اين مسئله را بوش به شدت را رد کرد، اما همانند هميشه، هلن توانست روسای 

و با جسارت تمام و آزادی کامل توانست و  جمهور را به چالش و آچمز بکشاند
می تواند تمام اخبار کاخ سفيد را از دوران رياست جمهوری جان اف آندی تا به 

حال ادامه دهد و امروز نيز مانند هميشه در آنفرانسهای مطبوعاتی رؤسای 
 .آند جمهوری آمريكا در آاخ سفيد شرآت

  
 هلن توماس و ايران

اين روزنامه نگار آهنه آار و آزادۀ آمريکايی، چندی پيش در گفتگو با روزنامۀ  
در پاسخ به پرسشی پيرامون استراتژی اياالت ) استاندارد(اتريشی اشتاندارد 

چرا ما بايد به "ای جمهوری اسالمی گفته بود  متحده در برخورد با برنامه هسته
به نظر من نه فقط ايرانيها، بلكه همه انسانها وقتی ببينند آه ...  ايرانيها حمله آنيم

 ".دهند شود، واآنش نشان می دارد به آشورشان حمله می
پرسش و پاسخ مشهور هلن توماس با سخنگوی دولت جورج بوش در مورد  

ايران نيز جالب توجه بود که هلن توماس، دانا پرينو را نيز به بن بست کشيده 
آاخ سفيد عالقه دارد آه "اين گفت وگو که با پرسش هلن مبنی براينکه . بود

فناوری هسته ای به دست ايران نرسد؛ آيا آشوری در خاورميانه وجود داردآه 
پاسخ : ، آغاز شد که سخنگوی آاخ سفيد هم گفت "تسليحات هسته ای داشته باشد؟

فكر می آنم آه اطالعات : آن را به اين آشورها واگذارمی آنم و هلن جواب داد 
ولی من می خواهم بدانم آه آيا آاخ ... عمومی درباره اين مسئله وجود داشته باشد

سخنگوی ... سفيد اطالعی در اين باره دارد؟ زيرا آنها هيچ چيزی اعالم نمی آنند
 ."نمی خواهم جواب دهم: "دولت بوش پاسخ داده بود

با چندين تن از  ١٩۶٠از سال  مادربزرگ روزنامه نگاران آمريکا و جهان، 
روسای جمهور اياالت متحده، از جان آندى گرفته تا باراك اوباما کار کرده و 

نگاران و خبرنگاران  اولين زنى بود آه سنت شکنی کرده و به باشگاه روزنامه
آمريکا راه يافته است؛ چرا که اين باشگاه تا دهۀ شصت، از ورود زنان 

 .آرد خوددارى مى

 .نظارت بر مطبوعات با دست پر جلسه اشان را تمام می کند 
هيات نظارت بر مطبوعات به روزنامه همشهري به دليل انتشار مطالب خالف  

اسفند ماه سال گذشته و روزنامه  27واقع و پخش شايعات در شماره مورخ 
جمهوري اسالمي به علت انتشار مطالب خالف واقع و پخش شايعات در شماره 

ماده شش قانون مطبوعات تذکر  11فروردين ماه جاري به استناد بند  15مورخ 
 .داد

همچنين روزنامه خراسان به دليل انتشار مطلبي که مشتمل بر تحريف آموزه  
هاي ديني است و شائبه عدم مراعات شان آيات الهي از آن برداشت مي شود، به 

استناد بند هفت ماده شش قانون مطبوعات، تذکر جدي گرفت و مقرر شد جهت 
 .پيگرد قانوني، موضوع به مراجع قضايي ارجاع شود

  
 برخورد نمی کنيم 

احمدی نژاد با اين حال هيچ گاه از موضع خود پائين نيامد و همواره اعالم کرد  
 .که با مطبوعات در ايران برخورد نمی شود 

هنگامی که گزارشگران بدون مرز رتبه ايران را در خصوص آزادی مطبوعات  
کشور اعالم کرد ،وزير ارشاد دولت دهم از آن انتقاد کرد و اعالم  175از  172

کرد که اعالم اين رتبه برای آن بوده است که چهره نامناسبی از نظام به جهان 
 .ارائه کند

با اين حال روال بستن روزنامه ها و دستگيری روزنامه نگاران اصالح طلب  
 .در ايران ادامه داشت

  
 منتقدان سکوت کنند 

برای دولت احمدی نژاد سالی است که هر مخالف و معترضی بايد   89سال  
سکوت کند ، صدای رسانه هر چند که از طرفداران دولت و همصدا با او باشد 

اگر منتقد شود خاموش می شود و اين آسيبی است که سالها پيش کارشناسان 
 .سياسی آن را پيش بينی کرده بودند 

شايد حاال که ديگر جناح اصولگرای ايران هم تريبون هايش را از دست می دهد  
و يا محدود می شوند ، اين راهکار مير حسين موسوی بيشتر به چشم بيايد که 

کم هزينه ترين راه در اداره کشور آزادی فعاليت تشکل ها ، : " معتقد است 
 ."است و نه تقابل و مقابله با آنها …رسانه ها ، نهادهای صنفی و مدنی و

 

 آقاي اوباما؛ سياست شما در اسرائيل اشتباه فاحش است
 حميدرضا تکاپو 

 
 
 
 
 

 
 : جرس

وی در آستانۀ نود سالگی، کماکان به صراحت لهجه و چالش طلبی سياستمداران 
و صاحبان قدرت مشهور است و در پاسداشِت رکن چهارم دموکراسی، همچنان 

وظيفه رسانه ها دور نگه داشتن ملت از حقيقت نيست؛ بلکه به "معتقد است که 
بيان دقيقتر، رسالِت رسانه گفتن حقيقت به مردم است و دموکراسی بدون آگاهی 

هلن توماس، ." بخشی به مردم، نه ممکن می باشد و نه دموکراسی خواهد بود
روزنامه نگار آمريکايِی لبنانی االصل، با کارنامه ای بالغ بر شصت سال سابقۀ 

 ٢٠١٠روزنامه نگاری و خبرنگاری در کاخ سفيد و مطبوعات آمريکا، در سال 
هاى سخت و دشواِر خود،  نود ساله می شود و هنوز در عين تواضع و با سؤال

رؤساى جمهور اياالت متحده و صاحبان قدرت را به چالش آشيده و ناتوان 
 گذاشته است 

  
  !آقای رئيس جمهور اشتباه می کنيد   
بی پرده   صراحتا در گفت و گويی صريح  مادر بزرگ خبرنگاران، 

داند و معتقد است  آميز مى هاى باراک اوباما در خاورميانه را فاجعه سياست
خيلى راحت می توانست  ...انجام دهد داند آه چه اقدامى بايد اوباما اآنون نمى"

سازى توسط اسرائيلی ها را متوقف کند تا مذاکرات پيش رود؛ اما با  ابتدا شهرك
آنها مدارا کرد و امتياز داد و مهلت داد و در نهايت مجددا اجازه داد دست به 

اين با روند توافقات و مذاکراِت انجام شده در تضاد است و . سازى بزنند شهرك
 . "يك اشتباه فاحش است
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 ...روسای جمهور می آيند و می روند؛ اما هلن می ماند  ديدار اعضاي نهضت آزادي با زندانيان از بند رسته  
به رياست خبرنگاران ١٩٧۵هلن توماس همچنين اولين بانويی بود که در سال  

آاخ سفيد در آمد و شخص اول در پوشش اخبار مربوط به ترور جان آندى، 
جنجاِل خبرِی ارتباط بيل آلينتون با  کناره گيری و سقوط ريچارد نيكسون و

 . منشی کاخ سفيد بود
سامانه خبری باشگاه خبرنگاران گفته بود از دهه شصت ميالدی تا کنون، در  

روند ولى هلن از چهل  آيند و مى رؤسا مى"مورد هلن توماس روايت است که 
 ."سال پيش همينجا پابرجاست و مانده است

  
 هلن توماس کيست؟

گويد پدرش از شهر طرابلس  خبرنگار کاخ سفيد در مورد بيوگرافی خود مى 
از طرابلِس لبنان به آنتاآى آمريکا مهاجرت و در  ١٨٩٠لبنان است آه در سال 

به لبنان بازگشت تا بعد از ازدواج برای هميشه به امريکا بازگردد و  ١٩٠٣سال 
 .، در روستاى وينچستر ايالت آنتاآى متولد شد١٩٢٠هلن در چهارم اوت 

روند تا از شكوفايى  به شهر ديترويت مى ١٩٢۴خانوادۀ توماس در سال  
پدر . مند شوند هاى توليد ماشين بود، بهره اقتصادى اين شهر آه ناشى از آارخانه

آه رآود اقتصادى شديدى بر آمريکا حاآم بود، مغازه آوچكى  ٣٠هلن در دهه 
 .پرداخت داشت و به آار خريد و فروش امالك مى

وی از دهه چهل بطور حرفه ای روزنامه نگاری را آغاز کرد و از سال  
برای يونايتدپرس کار می کرد و طی آن مدت، تمامی اخبار  ٢٠٠٠تا سال ١٩۴٣

مهم را مورد پوشش قرار داد و به برکت وجود او بود که اين خبرگزاری از 
 .وی در همان رسانه بازنشسته شد. معروف ترين رسانه های آمريکا معرفی شد

  
 های مطبوعاتی آاخ سفيد شيخ شرآت

يکی از اتفاقاتی که هلن را وارد کاخ سفيد کرد اين بود که در زمانى آه موبايل  
ها در سرما به انتظار جان  و پوشش مستقيم خبری ممکن نبود، وی را که ساعت

نشست، انگشت نمای اعضاى دفتر وى کرد و يك روز رئيس جمهور از  آندى مى
خواهد آه وارد کاخ سفيد  شود و از او مى شدت سرما نگران حاِل هلن توماس مى
شود و با  اى هلن توماس آغاز مى شود و از آن به بعد بود آه زندگى حرفه

اى که با آندى شروع کرد، تا امروز چالشگر کاخ سفيد باقی  مصاحبۀ برجسته
 .ماند

تا امروز نيز، بطور افتخاری ستون نويس هرست نيوز  ٢٠٠٠هلن از تابستان  
گوش کن آقای رئيس «سرويس بوده و پنج جلد کتاب از جمله کتب مشهوِر 

 . را منتشر نموده است »ناظران دموکراسی«و  »جمهور
سواالت، نقطه نظرات و ديدگاههای انتقادی وی پيرامون مسائل خاورميانه و  

سياست های اتخاذ شده توسط روسای جمهوِر دموکرات و جمهوری خواه 
آمريکا، غالب اوقات دردسر آفرين و چالش ساز برای شخص اول مملکت بوده و 

شيخ "وی سال ها مشهور به . گاها آنها را به سکوت و آچمز واداشته است
 . بود" های مطبوعاتی آاخ سفيد شرآت

  
 خاورميانه و ديکتاتورها

هلن جايی در مورد ريشه عربى خود و توجه ويژه اش به خاورميانه گفته بود  
پذيرد و من توجه خاصى به آن  باالخره هر آسى از اصل و نسب خود تاثير مى"

منطقه دارم؛ اما متاسفم آه آشورهاى منطقه همدست نبوده و ديكتاتورهاى زيادى 
 . در اين آشورها وجود دارد

هلن توماس معتقد بود در زندگی حرفه ای خود با دو مشكل دست و پنجه نرم  
هاى خاورميانه  نگاری زن بود و دوم اينكه ريشه آرده است؛ اول اينكه روزنامه

با اين حال وی خود را آمريكايى دانسته و بارها در مقابل خيلی ها . (ای داشت
ام و قوانين و مقررات  اين حق من است من در اينجا به دنيا آمده"ايستاد و گفت 

 .")آنم آشور را رعايت مى
اکنون در برهۀ کنونی و در آستانۀ نود سالگی عمر و شصت سالگِی زندگِی  

آيا کاخ سفيد خود را " حرفه ای، هلن توماس خود با اين پرسش ها روبروست که
آيا مستأجر فعلِی کاخ سفيد، به بهای از دست "، "وارد بحرانی ديگر خواهد کرد؟

دادن حمايت های البی اسرائيل در امريکا، دست از حمايت از دولت دست 
پرسش هايی که فقط روزنامه " راستی و افراطِی تل آويو برخواهد داشت؟

 ...نگاران می پرسند و پاسخ را تاريخ می دهد و نه تاريخ سازان
از سويی ديگر، آنچه بر می آيد اينکه هلن توماس به عنوان يک الگوی رسانه  

ای و چالشگر، می تواند رسالت رسانه ها و مطبوعات را به آنان يادآور سازد؛ 
محوری مختصات که از رسانه های مداح و متملق شروع و تا رسانه های منتقد 

 ...اما رکن چهارم دموکراسی ...و مستقل ادامه می يابد
 تارنمای رسمی هلن توماس، يونايتد پرس، باشگاه خبرنگاران : منابع 
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تحت لوای حاکميت "راست اين است و پيش از اين نيز بار ها نوشته بودم که 
مذهبی در ميهن ما انديشه ای امکان و اجازه ی ارائه خويش را يافته است که 

دايره نمود و بودش همانا حول نقطه پرگار حکومت مذهب و انديشه های سنتی و 
اما چندی است که انديشه خروج از اين دايره و پا . مجاز اسالمی چرخيده باشد

گذاشتن به عرصه عرفی شدن دين و تحقق دمکراتيسم سياسی که اصالح طلبی 
هر چند اين امر . نام يافته است ميهن ما را در تب و تابی پر شور فرو برده است

شتاب بسياری نداشته است ولی با مقاومت شديد سنت گرايان محافظه کار و 
ضداصالحات روبرو گرديده است که کوچکترين فرصت را برای سرکوب و بی 

جدای از برخوردهائی که با مضمون و ماهيت . اعتبارکردن آن از دست نداده اند
اين نبرد و نيروهای آن در گرفته است نگارنده قصد طرح اين پرسش را دارد 

آيا در ايران تاسيس و نهادی شدن نهادهای عرفی و دمکراتيک در بستر : که
سنت و فرهنگ ما وجود دارد؟ و يا برای تحقق نهادهای عرفی و دمکراتيک بايد 
به قبول کليت تجددگرائی و از جمله جدائی نهادی ترين پايگاه سنت يعنی مذهب 

از سياست و حکومت دست يافت؟ با قطعيتی جدی می توان گفت که تحقق 
دمکراسی و عرفی گرائی بدون استقرار ساختارهای سياسی و اجتماعی سکوالر 

دمکراسی و مدرنيسم و راه کارهای اجتماعی عدالت . امکان نخواهد داشت
پژوهانه امروزين پروژه هائی مدرن هستند که بر بستر پيش ساخت های 
اجتماعی مدرن امکان استقرار دارند و بر زمين لرزان سنت و حاکميت 

پس برای تحقق شرايطی که در ايران . غيرعرفی مذهبی استواری نمی يابند
امکان بحث و فحص و نبردی نظری را در سطحی گسترده و آزاد فراهم آورد 

ضروری است فرهنگ سياسی عرفی در جامعه استقرار يابد و اهرم ها و 
 ." نهادهائی تاسيس شوند که امکان چنين شرايطی را فراهم و نيز تضمين کنند

برای تحقق آماج گفته شده در باال دو ساختار مهم فرهنگی و تاريخی در عرصه 
اول، نگاه سنتی پاتريمونيال به حاکميت . های عمل و انديشه بايد تغيير کنند

دوم ، دين به مثابه نهاد دولتی تنظيم کننده امور دنيوی مردم . سياسی و دولت
 ). سياسی، اقتصادی، قضائی(

سکوالريزم به مثابه فرايند عرفی شدن جامعه در واقع بدون تغيير دو پديده فوق 
فرآيند عرفی شدن جامعه و ورود به عرصه مدرنيته در . به سامان نخواهد رسيد

جامعه ما و هر جامعه سنتی ديگر در تقابل با نهادها و نيرو ها و انديشه هائی 
سنت مهم ترين مانع و . قرار می گيرد که بود و نبودشان منوط به حفظ سنت است

رادع هر تحول اجتماعی است، با اين دليل ساده که بروز هر تحول اجتماعی، 
در ميهن ما ايران . تغيير روابط قدرتی و مبانی ارزشی آن را باعث خواهد شد

تضاد ميان فرآيند عرفی شدن جامعه با اسالم از آن جا آغاز می شود که اسالم 
در ايران ما اسالم هم به عنوان دين و هم به عنوان . مهم ترين پايگاه سنت است

قدرت سياسی در جامعه حضور دارد و به همين دليل تحول جامعه بدون عرفی 
در ميان متفکران و سياستمداران اسالمی درون . شدن اسالم متحقق نخواهد گرديد

و بيرون حکومت چند سالی است که تالشهائی در غالب انديشه و راه کارهای 
 . عملی سياسی با مضمون عرفی و امروزين شدن اسالم صورت می گيرد

اما غالب اهالی اين سياست مذهبی علی رغم تقابالت بعضا حادی که با سنت 
گرايان محافظه کار و مستبد پيدا می کنند، حفظ حوزه قدرت را برای اسالم مجاز 

و مشروع می دانند و به اين امر تجربه شده اجتماعی باور ندارند که اگر اسالم 
به عنوان يک امر وجدانی خود را به حوزه های اخالقی و خصوصی اجتماع 
محدود کند آنگاه زمينه های رشد دمکراسی و تجدد و توسعه مدنی در ميهن ما 

يک بار برای " سياسيون"به بيانی ديگر اين . امکان بروز پيدا خواهند کرد
هميشه بايد دريابند که رشد و توسعه و شکوفائی صنعتی و سيمای بين المللی 

معتبر در جامعه ای که توسط مديران مکتبی و سياستگزارانی که قائل به تفکيک 
 . عملکردهای اجتماعی از نگرش مقدس و خشک دينی نيستند غير ممکن است

با هوشياری و بيداری  ١٣٧٦فضای سياسی نسبتا بازی که از دوم خرداد ماه 
مردم ايجاد شد امکان اشاعه نظرات فوق را در سطح متفکران اصالح طلب دينی 

همپای شکل گيری رگه هائی از عرفی گرائی در ميان . هر چه بيشتر فراهم آورد
متفکران مذهبی، تهاجم سنت گرايان محافظه کار به اين نيروها شدت گرفت و 

کليه امکانات سنت گرايان مرتجع برای بستن دهان اصالح گرايان و شکستن قلم 
سيستمی که "اصالح طلبان حکومتی به درستی دريافتند که . های آنان بسيج شد

قدرت رفرم درونی نداشته باشد و نتواند خود را نقد کند يا به واسطه يک شورش 
و انقالب سرنگون خواهد شد و يا به واسطه زوال و انحطاط تدريجی از ميان 

خواهد رفت ، کمااينکه تمدن يونان و آتن به واسطه اخراج عنصر نقد در 
شرايطی قرار گرفت که کم کم زوال و انحطاط يافت و از درون پوک شد چرا که 

بنا براين نقد را بايد ميوه . قدرت ابتکار و خالقيت خود را از دست داده بود
آزادی بيان دانست و حذف نقد توسط سيستم باعث اضمحالل و پوک شدن درونی 
 " سيستم می شود و هر سيستمی که اين کار را انجام دهد خودش را نابود می کند

 در ستايش سكوالريسم به مثابه انديشه اي مدرن و دمكراتيك
 خسرو باقرپور 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
انقالب مشروطه سکوالريزم را در سطوحی به مثابه نهاد و ساختار در ميهن • 

ساختارهای قضائی و حکومت داری جديد را در ايران چون . ما ترويج کرد
جدائی سه قوه، حق رای دادن، برپائی مجلس نمايندگان مردم، و تدوين قانون 

اين عناصر نويِن . اساسی به مثابه ميثاق ملی بين مردم و حکومت پی افکند
عرفی و مدنی تا کنون در ميهن ما فقط به اشکال ظاهری وجود داشته اند اما به 
ناگزير نهادهائی هستند که حتی همين حاکميت مذهبی و سنتی فعلی نيز قادر به 

 . ...ناديده گرفتن آنها نبوده است
 : توضيح● 

" حکايت با صبا"اين جستار را نزديک به ده سال پيش نوشتم و در کتابی با نام 
اينک به دليل اهميت . اندکی بعد در اخبار روز نيز آوردم. به چاپ سپردم

موضوع و ضرورت توجه بيشتر بر بحث های درگرفته در اين باب، به بازچاپ 
 . باشد که مفيد فايده افتد. آن اقدام می کنم

 
 آنچه از ما گشت گم گر از سليمان گم شدی 

 بر سليمان هم پری هم اهرمن بگريستی 
 

ميهن ما بيش از صد سال است درگير نبردی است بی امان، نبردی که ديگر حتی 
ذکر آن حوصله مخاطبان را سر می برد ولی تاکنون به فرجامی روشن نيز 

در اين دوران بحرانی . نرسيده است، جامعه ما درگير پيکار بين سنت و نو است
و طوالنی گذار از سنت به نو انديشمند دلسوز و فرهيخته ايرانی ناگزير است 

برخوردی درخور، آگاهانه و هوشمندانه با اين بحران و علل و عوامل آن داشته 
به اين معنی که جايگاه معرفت تاريخی و فرهنگی خويش را در ارتباط با . باشد

و اين ميسر نمی شود مگر . فرهنگ امروزين جهان در همه ابعاد پيچيده آن بيابد
آن که به نقد سنت و معرفت و هويت تاريخی خويش بپردازد و آن کند که به 

با انقالبی که سالها پيش روی داد . شناخت مبانی هويت خويش و درک آن برسد
ذات و نهاد و اندوخته فکری و معرفتی ما آغاز به عريان شدن کرد و ما در 
به . ابتدای راهی قرار داده شديم تا ببينيم و درک کنيم که چه بوده و که بوده ايم

داوری نشستيم در مورد خويش و همچنين در مورد فرهنگ و تاريخ خويش، و 
در اين روند شروع به آموختن کرديم تا گستره انديشه گی خويش را از منظر 

از ساخت های فکری و ساختارهای هنجاری کهن . واقع گرائی عميق تر ببينيم
و هم زمان با آن در عرصه پيکاری بی امان و . فاصله گرفتيم و معاصر شديم

 . جان ستان گرفتار آمديم 
گذشته ای که می خواست دست نخورده و قاهر و برقرار باشد و ماهيت و 

هنجارهای (هويتش دست نخورده بماند با ما سر سازگاری نداشت، فروهنگ 
و هنجار و عادات و سنت های کهن به روی ما تيغ آخته از نيام کين ) فرومايه

کشيدند و ما نيز که از بضاعت درخور دستمان تهی بود در اين کارزار گرفتار 
فرزند خشم آگين سنت که ديو خشونت است ما را از بستر رشدمان تاراند . آمديم

و پرتاب کرد به جائی دور که غم ناله دريغ و دردش به گوش جانمان نشست و 
اما رزم سنت و نو . حضورمان را در آشيانه بالندگی مان کم رنگ و کم اثر کرد

و همآوردی فرهنگ و فروهنگ در ايران ما و بين ايرانيان در هر کجا گويا سر 
 . ايستائی ندارد

مته " نو"سنت خوش دارد بلمد بر بستر عادات و هنجارها و ارزش های کهن، و 
برصخره . های تيز خويش را بر صخره های باستانی سنت به کار آورده است

جوانه زده و برای تغيير در هنجارها و ارزش ها و " نو"بذر " سنت"های سخت 
اما جامعه ما هنوز . عادات کهن ريشه های خويش را مته وار به کار گرفته است

از گذشته خويش نگسسته است و هنوز هم به رغم تالشها و جنبش های گوناگون 
نتوانسته است به تمامی راه خويش را برای برقرای نهادهای مدنی و ساختارهای 

 . دمکراتيک و هنجارهای معرفتی مدرن بگشايد
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چهارچوب قانون اساسی تصويب کند و برای نظارت هم شورای نگهبان تعيين 
 ". شده است

 
اين انديشه، ميراث تام و تمام انديشگی ی . از اين روشن تر ديگر نمی توان گفت

حال اگر اصالح طلبان حکومتی صد سال ديگر هم بکوشند . آيت اهللا خمينی است
آنان . سيمايی ديگرگون از ميراث خمينی را بنمايانند راه به جايی نخواهند برد
مردم "اگر راست می گويند و صادقند بايد قبای سياست خويش را از پارادکس 

اين گونه شايد امکان حضور . بتکانند" ميراث انديشگی خمينی"و " ساالری دينی
     .در عرصه ی سياست ممکن و امروزين را بيابند

از عجايب روزگار اما اين است که بايد نه خطاب به مردم، بلکه در گوش سنگين 
: حاميان به اصطالح روشنفکر و سکوالر اصالح طلبان دينی فرياد زد که

در عرصه سياست و حکومت، بدون ورود به عرصه عرفی گرائی ! بزرگواران
و بدون خروج از دايره قيودات مذهبی و انديشه ی سنتی امکان دسترسی به 

پروژه استقرار دمکراسی . جامعه ای مدرن و دمکراتيک و نو غيرممکن است 
در ايران با همگامی و ياری اصالح طلبان مذهبی و حکومتی به دفعات و به 

جنبش ترقی خواه و نو انديش ايران بايد از . سختی شکست خورده است
راهکارها، تجارب و خصوصياتی که در تاريخ معاصر ايران، منطقه و جهان 

وجود دارد بهره و پند گيرد و خود را با راه کارهای ارائه شده از جانب اصالح 
اما دريغا که اين بصيرت وجود . طلبان شکست خورده حکومتی همراه نکند

نداشته است و انذاراتی نيز که از جانب دلسوزان و دوستان اهل انديشه بر زبان 
 : چه می توان گفت غير از اين که. و قلم آمده پاسخی خصمانه يافته اند
 ديده ای خواهم که باشد شه شناس 

 ! تا شناسد شاه را در هر لباس
عليرغم اين که در ميهن ما حاکميت مذهبی برقرار است ولی ميهن ما سابقه ای با 

انقالب . سال مبارزه برای استقرار مدرنيته و فرهنگ نوين دارد ١٥٠بيش از 
مشروطه و جنبش نظری و فرهنگی قبل و بعد از آن زمينه های قابل اتکائی 

انقالب مشروطه . آفريدند که به مثابه پيشينه فرهنگی عرفی ايرانی قابل توجه اند
. سکوالريزم را در سطوحی به مثابه نهاد و ساختار در ميهن ما ترويج کرد

ساختارهای قضائی و حکومت داری جديد را در ايران چون جدائی سه قوه، حق 
رای دادن، برپائی مجلس نمايندگان مردم، و تدوين قانون اساسی به مثابه ميثاق 

اين عناصر نوين عرفی و مدنی تا کنون در . ملی بين مردم و حکومت پی افکند
ميهن ما فقط به اشکال ظاهری وجود داشته اند اما به ناگزير نهادهائی هستند که 
. حتی همين حاکميت مذهبی و سنتی فعلی نيز قادر به ناديده گرفتن آنها نبوده است
زمينه های اجتماعی عرفی گرائی در جامعه ما بيش از اين ها است که از ميان 
آنها می توان به وجود احزاب و مبارزات حزبی و پارلمانی در سالهای طوالنی 

 . تاريخ معاصر اشاره داشت که محور سياست در ايران بودند
سابقه وجود اتحاديه های کارگری، صنفی، دانشجوئی، زنان و عرصه گسترده 
. هنر و ادب اجزای بسيار مهم فرآيند عرفی شدن و دمکراتيزه شدن جامعه ايرانند
در کنار همه اين مولفه ها فرهنگ و سابقه چپ در جامعه ايران از گستردگی و 

مبارزاتی که چپ ايران در گستره ايجاد تشکيالت سياسی . سابقه برخوردار است
کرده است در تاريخ ... سکوالر، اتحاديه های کارگری، اقليت های ملی و

بر نحله های فکری و فرهنگی نوين ايران است که . معاصر ايران مستتر است
مبارزه در راه گسترش دمکراسی و عرفی کردن عرصه های سياسی و فرهنگی 

را تعميق برند و در شناسائی انديشه سکوالريسم و عرفی گرائی در گستره 
 . مبارزات دمکراتيک مردم بکوشد

 قصه ای بيدار سازد، قصه ای خواب آورد 
 . در خرد هر داستانی را حسابی ديگر است

 
 

 : توضيح ضرور
حکايت با "سياسی ی  -جستار فوق پيش از اين در مجموعه ُجستار های ادبی

آلمان، نوشته ی خسرو / انتشارات بيستون/ چاپ اول/ ١٣٨١، تابستان "صبا
 . باقرپور درج شده است

 

 
در دانشگاه تهران مندرج در روزنامه  ١٣٧٥سخنرانی حجاريان در سال (

 ).  ١٣٧٩فروردين  ٤مشارکت 
برخی از اين اصالح طلبان حکومتی حتی تا جائی پيش رفتند که دمکراسی را با 
 شيوه های مقدس حکومتی اسالمی مغاير ندانستند که خود از رشد عرفی گرائی 

احمد قابل از فعاالن سياسی . در ميان اين دسته از اصالح طلبان حکايت دارد
مندرج " خشونت گرايان و حذف اتکا به مردم "جبهه مشارکت در مقاله ای با نام 

در حالی که ميزان  ٧٩فروردين  ٢٣در روزنامه توقيف شده فتح روز سه شنبه 
عدالتخواهی حاکمان جمهوری اسالمی را با دمکراسی غربی مقايسه می کرد به 

 : نتيجه شگفتی آور زير رسيد
آيا آنان که در يک سخنرانی به مسئوالن انتقاد می کنند مثل آيت اهللا منتظری و "

محسن کديور به جرم ادعاکردن عليه حاکمان راهی زندان نمی شوند؟ و در مقابل 
امثال کلينتون رئيس جمهوری آمريکا، هلموت کهل صدراغظم وقت آلمان و 

نيکسون آمريکايی و آندره يوتی ايتاليايی و برخی مسئوالن رده باالی حکومت 
های غربی محاکمه و محکوم نشده اند؟ آيا با همين معيار مردم اهل مذهب در 

ايران حق ندارند پذيرا شوند که دمکراسی غربی نزديک تر به روش حکومتی 
حاال اگر کار کشور به جائی برسد که هيچ ! بوده و هست) ع(اميرالمومنين علی 

مسئولی پيدا نشود تا اين آرمان های بزرگ و اهداف ملت را تامين کند و چاره 
کار با بازنگری قانون اساسی حل نشود، يقينا چاره ديگری جز رضايت دادن به 
 ." تغيير حکومت و نظام و قبول عدم کارائی نظام جمهوری اسالمی نخواهد يافت

 
حاال اگر پرسيده شود علل ثمر ندادن و سترون ماندن تالش های اصالح گرايان 
دينی و حکومتی چيست؟ می توان گفت اشکال کار در ناپيگيری و سست 

گذر زمان به خصوص در شش سال . عنصری اصالح طلبان حکومتی است
گذشته ثابت کرده است که اصالح طلبان حکومتی با وجود اشاراتی که در انديشه 
و نظر به سياست امروزين می کردند اما هرگز دست از حبل اهللا دين و سنت بر 

آنان در مقاطعی حساس و سرنوشت ساز از تمام مواضع اعالم شده خود . نداشتند
آنان هر زمان که جامعه خروج از اين اضمحالل ملی و نابودی . عدول کرده اند

را " سنت سياسی خمينی"و " مردم ساالری دينی"ميهنی را فرياد زده است خاک 
در انديشه و تمکين به احکام فوق ارتجاعی ی حکومت واليت فقيه را در عمل به 

نتيجه ی اين اعمال آنان نيز اين شده است که مردم و . چشم آنان پاشيده اند
بسياری از نيروهای سياسی، ديگر ذره ای اعتماد به آنان و قول و قرار هايشان 

آنان بار ها و بار ها لعل اعتماد مردم را ارزان فروخته اند و اينک خزف . ندارند
بازتاب اعجاب . اعتبار آنان و حاميانشان در داخل و خارج ديگر خريداری ندارد

انگيز اين ذهنيت مردم را می توان در بی اعتنايی مطلق مردم به اعتراضات و 
البته در اين ميان پاره ای از سياست پيشگان . تحصن اخير مجلسيان مشاهده کرد

بی افتخار خارج از نظام، که هميشه چشمانشان به دست و دهان قدرت بوده است 
اين رهبران و فعاالن . هنوز از پاشيدن آن خاک به چشم مردم دست برنداشته اند

سياسی ی بی اعتبار نيز می روند تا در کنار بی اعتبار ترين مهره های سياست 
. امروزين ايران پرونده شان برای هميشه بسته شود  

سال های طوالنی حکومت جبارانه و غيرعرفی ضرورت ايجاد تغييرات را در 
همه عرصه های حيات اجتماعی و سياسی و معرفتی و انديشه گی ميهن ما فراهم 

تحقق . آورده است و اين ضرورت از جانب همه آحاد ملت ما احساس می شود
.  اين تغييرات و تاثيرگذاری نيروهای دمکرات بر آن هوشياری فراوانی می طلبد

همه آحاد مردم جامعه ما با حساسيتی ويژه به امر تحقق دمکراسی و مردم 
ساالری در کشور می نگرند و طالب آنند که آماج ها و مواعيد عقب افتاده متحقق 

حضور پر شور مردم در عرصه مبارزات اجتماعی چند ساله گذشته دليل . شوند
روشنی مبنی بر بيزاری آنان از عملکرد و سابقه به شدت ظالمانه و 

بی اعتناعی . ضددمکراتيک و غيرمدنی مرتجعين محافظه کار مذهبی بوده است
و پشت کردن مردم به اصالح طلبان حکومتی در تنگنايی که گير افتاده اند، 
.  پاسخی است در خور به آنانی که گوهر اعتماد مردم را ارزان فروختند

مرتجعين محافظه کار با شدتی عجيب سال ها است در مقابل مطالبات و جنبش 
.  حق طلبانه و دمکراتيک مردم ما ايستاده اند و آن را به شدت سرکوب می کنند

برخالف سر در گمی ها و مماشات مکرر در مکرر اصالح طلبان دولتی چهره 
.  محافظه کاران اما برای مردم ايران چهره روشنی است و در آن ترديدی نيست

در اين زمينه سخنان آقای محمد يزدی امام جمعه موقت تهران در پنجم فروردين 
: به نقل از خبرگزاری ايرنا به اندازه کافی روشن و گوياست ٧٩  

دستگاه قضائی ما به خاطر اين که مقرراتش اسالمی است دمکراتيک نيست، "
انقالب اسالمی ما به اين دليل بوده است که قوه قضائيه دمکراتيک نباشد و تابع 
اسالم باشد و قوای مقننه و مجريه نيز همين طور است و اين طور نيست که 
 نماينده مجلس بتواند هر قانونی را تصويب کند بلکه بايد او قوانين را در 
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 خاک عالم بر سر عالم کنيد/ گفتگوی  تاج عالم گر منم بی
در خاندان قائم مقام آموزش دانش به دختر و پسر سنت بود و ژاله را نيز قبل از 

 . پنج سالگی در مکتب خانگی به تحصيل نشاندند
اوعالوه بر فارسی و عربی، صرف و نحو، وعلم معانی و بيان، و منطق و نقد 
 .شعر را در کوتاه زمانی آموخت و مقدمات حکمت و تا حدی نجوم را فرا گرفت
پدرش همانطور که آمد، فرزند قائم مقام و مردی اهل علم و عالقمند به آموزش 

بود و ژاله به يمن تولد در چنين خاندانی تا شانزده سالگی با شعر و ادب به 
 .زيبايی زيسته بود

اما در همين بهترين ايام جوانی او بود که خانواده او با انبوهی از مشکالت مادی 
و همانجا بود که بر حسب سنت زمانه و الزام پدر به نزديکی با . روانه تهران شد

نزديکان و صاحب منصبان دربار ـ به قصد حل مشکالت خويش ـ بايد به ازدواج 
 .آمد و چنين شد مردی چهل ساله از امرای لشگر مظفرالدين شاه در می

دور از ذهن نيست تراژدی همسری يک دختر شانزده ساله دانش آموخته، ! باری
دلبسته شعرو ادب، با يک امير لشگر کم سواد که همه ارزشها را در اسب و 

از زناشويی رنجبار او، از آنجا که راوی زندگانيش تنها فرزند . تفنگش يافته بود
پسر اوست که در عين ارزش و احترامش به مادر پايی سخت تر از مادر در 

از اين سرگذشت اما همين باز گفتنی و .توانيم بدانيم سنتها دارد، جزئياتی را نمی
چون و چرا  گوياست که در آن روزگاری که ازدواج برای هر زنی آغاز تسليم بی

زدند، ژاله بندهای آن  به سرنوشتی بود که خانواده و شوهر برای او رقم می
ازدواج را گسست، از زندگی مرفه و آسوده شوهر به در شد به خانه پدری 

برگشت که ديگر ثروت و مکنتی نيز در آن باقی نمانده بود و با افسوس بزرگ 
 :دل کندن ناگزير از تنها فرزندش، که رنج دوری از او را بارها سروده است

 مادر چو زطفل خويش مهجور است
 يعقوب وش ار کور شود معذور است

 چون من که تعلقم ز اسباب جهان 
 .بر يک پسر است و آنهم از من دور است

ژاله اما بازگشت تا به ازای تنها ماندن برای تمام عمر، به سرنوشتی که 
گر چه شرح زندگانيش را يا ننوشته يا نمانده است، . بگويد" نه" خواست،  نمی

سرايد و دفتر  ها را می های و نانوشته خوشا شاعر که ناگفته! اماخوشا شعر
پس نه تنها . نويسد ها را به خطی که سرانجام زمانه اش بخواند، می سرگذشته

 :هايش دنبال کنيم انديشه دلير او که حکايت هستی اش را نيز در سروده
کند که صد سال پيش از اين، زنی در ايران، ازدواج  چه کسی باور می! راستی

 !ناخواسته را با تن فروشی برابر نهاده و آنرا سروده باشد؟
 

 چند بايد برده آسا زيستن؟/ های مرد  ای ذخيره کامرانی
 جان سپاری باشد اين يا زيستن؟/ تن فروشی باشد اين يا ازدواج؟ 

 :و يا باز در جای ديگر
 مرد سيما ناجوانمردی که ما را شوهر است
 مر زنان را از هزاران مرد نامحرم تر است

 رضای او به زور و زر خريد آن که زن را بی
 هست نا محرم به معنی، ور به صورت شوهر است

 
سرزنشی که او بر ازدواج ناخواسته ! چه زيبا و چه فاخر است!اما نگاه کنيد

 !داشت برای حرمتی بود که به عشق قائل بود
 نيست جز با عشق جانان زيستن/ در جهانِ  زن، نشاط زندگی 

 يا به دست عشق خندان زيستن/ پا به پای دوست گريان سوختن 
 اميــدِ عشق نتوان زيستـن بی/ عشق شايد کرد، ليک  زندگی بی

 
يا ببينم نگاه جسور او را به برخورد متضادی که جامعه به حق عشق ورزيدن، 

و بنگريم او را که چقدر او از زمانه خود پيش است، . ميان زن ومرد قائل است
 !ها هنوز پا برجاست آيا فقط از زمانه خود؟ يا بسيار جهل

 
 مرد اگر مجنون شود از شور عشق زن رواست

 زان که او مرد است و کارش برتر از چون و چراست
 ليک اگر اندک هوايی در سر زن راه يافــت
 قتل او شرعأ هم ار جايز نشد،عرفأ رواست
 بر برادر، بر پدر، برشوست رجم او از آنک

 عشق دختر، عشق زن بر مرد نامحرم خطاست
 

 :زند و باز اوست که سنگسار روزانه جسم و روح زن را فرياد می

 آزاده زني، زنداني زمانه
 مليحه محمدي

 
 
 
 
 

 
در جسارت فکر و انديشه پيش کسوت فروغ فرخزاد و ! او، ژاله قائم مقامی
سال پيش از پروين  ٢٢. زيسته است يکقرن پيش از اين می! سيمين بهبهانی است

آزاده زنی . شناسندش بسيار کم می! اما دريغا. اعتصامی چشم به جهان گشوده بود
که در دورانی از زمان، و مکانی از جهان به دنيا آمد که دانش و آزادگی برای 

آورد، و او جان هوشياری که سر تسليم به زمانه خود  زن حاصلی جز رنج نمی
ها گشوده، جهانی  های همه به هراسناکی از کجا و از کدامين روزن. را نداشت

ديگر را پاييده بود که اميد رهايی زن فردا را در آن خراب آباد که نه دشمن ، 
 ! بلکه انکار زن بو، سرود

 باکی از طوفان ندارم، ساحل از من دور نيست
 تا نگويی گور توست اين سهمگين دريای من

 کاندر وقت خويش! زير دستم گو مبين ای مرد
 از فلک برتر شود اين بينوا باالی مـــن

 آخر گوش کن! ات ای آدم کهنه شد افسانه
 خواند تو را حوای من داستانی تازه می

 گر بخوانم قصه، گويی دعوی پيغمبری ست
 زانچه در آيينه بيند ديده بينای من 

ام که اولين تالش جدی که برای  که من ژاله را شناختم، دريافته! تا آنجا و از آنجا
های امروز، شده است، اراده مهربان و مسئوليت  شناساندن اوبه نسل يا نسل

شاعرانه زنده ياد حميد مصدق است که دريغا پس از مرگش با حضور هميشه و 
خستگی ناپذير ناصر زراعتی پيوند خورده و ديوان اشعار ژاله را سامان داده 

 .است
داستان اين تالش ارجمند را بهتر است از زبان ناصر زراعتی بخوانيم که گويا 

هنگام حميد مصدق،  ، يکسالی پس از درگذشت سخت بی١٣٧٨در مهرماه سال 
 :در آمريکا ميهمان دوستی بوده ودر آنجا

رفت،  حميد وقتی داشت می: آخر شب صاحبخانه فتوکپی کتابی را آورد و گفت "
هرطور هست، : اين کتاب را به من داد و سفارش و در واقع وصيت کرد که

هرچه زودتر آن را چاپ کن، زيرا اوًال کتاب بسيار خوبی است و ثانيًا حاال 
 ." حاالها امکان چاپش در ايران نيست

در " کانون فيلم و کتاب" و ناصر زراعتی کتاب را دی ماه همان سال در 
و تا امروز دريغا هنوز ذره ای از مسئوليت او ١گوتنبرگ سوئد به چاپ رساند 

و، يا حميد مصدق در وجود يکی از ما که تالشی کنيم تا اين زنانه تر زنِ  
نظير را که در تمام زندگانی خويش در اسارت ارتجاع زن ستيز زيست پس  بی

از مرگش با هواهای تازه درآميزيم و به جانهای آزاده زنان مبارز ايران، فاتحان 
خيابانها، ميدانها ، دانشگاهها و زندانهای استبداد يادآور شويم که تالششان چه 

که چه جانهای عزيزی حسرت همين روزگار ! تاريخ غمگين و سرفرازی دارد
آنان را داشته است که جهل و تعصب آنقدر عقب نشسته باشد که زن بتواند به 

 .ميدان بيايد و بگويد که دالورانه تيرهای خشم کوردالن را پذيراست
که در زمان ژاله زمانه آنچنان دون بود که با هيچ سرمايه ای از شهامت جايی 

 !توانستی در ميدان مبارزه را خريدن نمی
 اما او که بود؟ چگونه در زندان تن و انديشه باليد و چگونه افسرد و خاموش شد؟

، در قصبه فراهان نوزاد دختری متولد شد، نواده پسری ١٢٦٢اسفند ماه 
شد، وزير دانشمند عباس ميرزا نايب  ميرزاابوالقاسم قائم مقام فراهانی می

کسی که عباس ميرزا اولين ! السلطنه، معلم و مرشد ميرزا تقی خان اميرکبير
 . اصالحات منظم اداری در تاريخ ايران را به دانش و درايت او انجام داده بود

اين دختر را به پيروی از شأن و منزلت خاندانی عالم تاج نام نهادند و ژآله نامی 
ست که او بعدها برای امضای اشعار خود برگزيد تا شايد از گزندها مصون بماند 

 :ويا شايد ازسر بيزاری از اين معنا که خود يافته بود
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 کنی ها می جادويی! راستی ای چرخ زينگر
 !کنی خود نداری جان و اعجاز مسيحا می

 بينم تورا و انديشهِ  مغزی فکور  سر نمی
 بينم که هر ساعت هويدا ميکنی در تو می

 
بينی که مفتون يک وسيله نو شده،  کنی، زنی را نمی اين شعر بلند را که دنبال می

بينی که متوجه پيشرفت  بلکه به انسان نو جويی، خسته از ماندن و پوسيدن را می
 :و توسعه در آنسوی جهان است

 
 راستی بدرود باش ! ای فرنگی! ای هنرور

 کين چنين خدمت به دنيا و اهل دنيا ميکنی 
 دهی  جسم از تب خسته را با دارويی جان می
 چشم ظلمت بسته را با شيشه ای وا ميکنی
 گه چراغ برق سازی گه ترن گه تلگراف

 کنی گاه مومين لوله ای را نغمه پيما می
 شيخ ما ديروز را سرمايه امروز کرد

 کنی آن تويی کامروز خود را وقف فردا می
 

های  کند فخر فروشی کشد و سرزنششان می می" شيخ ما" و آنها را به رخ
بيحاصل به گذشته را و ضعف و زبونی پنهان کردنی امروز را در دانش و در 

 :سياستهای ملک بر باد ده 
 

 زند او زند دم، اما ز دانش می
 کنی اما به ّآبا می! تو کنی فخر ای پسر

 آخر ای فرزند رازی، ای نبيره بوعلی 
 کنی؟ بينوا اجداد خود را از چه رسوا می
 دهی  خطه قفقاز را از کف به آسان می

 کنی ليک در ميدان دعوا شور و غوغا می
 گر شکست از روميان را چون شکست از تازيان

 کنی، با گرامی شوی من، انکار يک جا می
 در شکست مرو دانی جا ی هيچ انکار نيست؟

 کنی؟ يا که آنرا نيز فتحی عبرت افزا می
 

با اين بينش فراخ و همه سو نگرش است که دعوی هر آنچه را دارد که مرد از 
 : پندارد آن خود و در سپهر خود می

 مرد گشتن کاِر سهل و زن شدن کاری شگرف
 کيست منکر تاش ره با عقل برهانگر زنم؟ 

 مردی ار در فره علم است، اين ميدان و گوی 
 بيا تا خامه بر دفتر زنم ! دانشی مردا

 گر شهامت جور و بيداد است، ارزانی تو را
 ور به مردم دوستی، تا حلقه بر آن در زنم 

 
ژاله عليرغم اين زندگانی تلخ و آن روزگار دشوار با اميد و روشن بينی حيرت 

 :نگرد انگيزی به آينده زن ايرانی می
 

 دختر فردای ايران دختر امروز نيست
 گر بخواهی، ور نه، برگيرند بند از پای من

 من نخواهم ديد آن ايام دولت ريز را 
 ليک خواهد ديدنش آن کو بود همتا ی من

 نغمه آزادی نوع زن از مغرب زمين
 . سوی شرق آيد، ولی خالی ست از من، جای من

 
به دنيا آمد، پس از زيستنی  ١٢٦٢عالمتاج قائم مقامی که در اسفند ماه "ژاله

آنکه قدر و ارزش او بر جامعه ادبی و زنان ميهن ما آشکار شده باشد،  دشوار بی
باشد که بيش از اينها نام و . ديده از جهان فرو بست ١٣٢٥در پنجم مهر ماه 

 .يادش را گرامی بداريم
 

----------------------- 
گوتبرگ " کانون فيلم و کتاب"از انتشارات " ديوان ژاله" ـ کتاب ارزشمند  ١

  ١٣٧٦سوئد،در دی ماه 

 گر زنی را نيم مردی راه زد
 مجرم اصلی در آن سودا زن است 

 مرد رهزن پاک و معصوم است از آنک
 حسن زن اغواگر و گمره کن است

 ای عجب، يک فعل بد دارد دو روی
 اين يکی مستقبح ، آن يکی مستحسن است

 پرده، چون در پرده ام گويمت بی
 جرم زن در ملک ما، زن بودن است

 
گيريم، گفته است که جستجوی عشق در آن  و اگر سرگذشت او را پی می

 :حاصل بوده است سرگذشتِ  تلخ بی
 

 در کام عشقِ  خانه فکن فرو روم/ گفتم به کوی خويش، چو از کوی شو روم 
 آن پای نيست کز پی اين آرزو روم/ غافل از اين دقيقه که با نام زن، مرا 

 
 :و باز سروده است که

 در سراپای وجودم جز محبت هيچ نيسـت
 گر محبت اينچنين سوزان بود، پس عشق چيست؟

 های بخت های حسن و از گدازش از نوازش
 بايدم خنديد در اين پرده، يا رب يا گريست؟
 مايه عشقی شررانگيز در دل هست، ليک

 گيرد مرا کاين عشق را معشوق کيست؟ خنده می
 

های جنسی  فروغ فرخزاد در زمان حيات خود از بابت اشاره ای که به خواسته
شد؛ اينک در زمانه ما او از همين منظر ستايش  زنانه داشت، سرزنش می

داند که ژاله پنجاه سال پيش ازاو شهامت اين گفتار را  شود و کمتر کسی می می
 . داشت

 خواهشی دارد که گاهش رهزن است/ زن هم آخر چون تو ای ز انصاف دور 
 نه تنش از روی و دل از آهن است/ چون تو او هم پوستی بر گوشتی ست 

***** 
با اشيا ! همدمی شايد در يک نگاه گذرا، ژاله نيز چون پروين اعتصامی از بی

های او را برای همين  اما از جايگاهی و از بينشی که گزيده. گويد سخن می
 . کند های پروين ديگرگون می گفتگوهای روزمره، يکسره از نگاه و گزينه

او به جای گفتگو با ديگ و سه پايه و اشيايی که نشان وفاداری زن به مطبخ و 
گويد که  ايفای نقش همسری و در نهايت مادری ست، با اشيا و اجسامی سخن می

 ...شاهدان زنانگی، زيبايی و درايت او هستند
يا با سماور که سوز و خروش او را ! گويد، با تاب گيسوی خود با آينه سخن می

جان را همچون  و فراتر از آن او اشيا بی!همسان حال درون خود يافته است
 .پروين، به پند و نصيحت به مردم وادار نکرده است

 :نگاه کنيد به ابياتی از شعر بلندی که در باره خود و آينه سروده است
 خنده از تابندگی بر ماه و بر اختر زده؟/ اين منم يا آفتابی از فلک سربرزده؟ 

ره به طاووس بهشت از نقش بال و پر / اين منم يا نازنين طاوسی از هندوستان 
 زده

با نگاهی گرم راه مؤمن و / اندرين اين آيينه آن تصوير ايمان سوز کيست؟ 
 کافرزده؟

نرگسی در مشک خفته آهويی / اين نگاه مستِ  اين چشم خمارانگيز چيست؟ 
 ساغرزده

کند گفتگويی از سر غم با نديم  با ساده ترين شيئی چون سماور اگر گفتگو می
 :تنهايی خود است

 ای يارمن، ای سماور من / ای همدم مهر پرور من 
 اجزاء لطيف ساغر من/ آلود  از زمزمه تو شد می

 در سينه توست آذر من/ سوزی عجبت گرفته، گويی 
 
تنها در عشق و دلداگی نيست که او معيارهای تنگ و تاريک آن روزگاررا ! اما
ژاله در مواجهه با هر معنا و پديده تازه ای، فضای خود را جستجو . خواهد نمی
بر خالف مردم زمانه خود ! کرد و بسيار روشن تر و دور تر از آنجا که بود می

های آن استقبال  ها و پيشرفت بجای حيرت و وحشت از دنيای فرنگ از تازه
کرد اين ديد و نگاه روشن را در شعری که در استقبال از آمدن چرخ خياطی  می

 :دهد سروده است نشان می



24 

 1389فروردين  ماه    23

در .  ها با قرص خواب       کنند و زن     طور معمول با اسلحه خودکشی می           مردها به 
انگلستان گاز معمول است، در اتريش به دار آويختن، در کشورهای اسکانديناوی             

ها در کشورهای چکسلواکی، فنالند و اتريش انجام             تر خودکشی   بيش.  خوردن سم 
  .ترين ميزان خودکشی در يونان است و ايرلند کم. گيرد می

رود، در زمان رونق اقتصادی       در دوران رکود اقتصادی ميزان خودکشی باال می        
معتادين به دارو، الکل و ديگر مواد        .  شود  ماند و در دوران جنگ کم می         ثابت می 

در تمام جوامع انسانی      .  تر از بقيه در معرض خودکشی قرار دارند               مخدر بيش 
 .کنند خودکشی تابو و مذموم است و قريب به اتفاق اديان خودکشی را تقبيح می

 از زبان
خودکشی با بعضی    .  نه، آسي تصميم به خودآشي نمي گيرد               «:  صادق هدايت 

 ».اش بگريزند     توانند از دست       هاست، نمی     در خميره و در سرشت آن            .هست
: نيچه  ».خودکشی يک راه گريز اضطراری همواره موجود است         » :هرمان هسه 

آدمی به ياری آن بسی          .  انديشه به خودکشی، اسباب تسالی نيرومندی است              «
کسی «:  و سرانجام چزاره پاوزه         ».گذارند   های بد را به خوبی از سر می                 شب

 «.نيست که يک دليل خوب برای کشتن خودش نداشته باشد
ی ابتدايی    فرويد به وجود دو غريزه     .  هاست  ی ديگر از آن فرويد و فرويدی         نظريه

در انسان قايل است زندگی و مرگ که به ترتيب يکی در سازندگی و عشق تجلی                  
طبق آرای فرويد انسان         .  گری   گری و پرخاش        يابد و ديگری در ويران              می
خواهد به کمک اين دو غريزه به آن آرامش درونی دست پيدا کند که در دوران  می

  .جنينی تجربه کرده بود
ی بيرون آدمی نشود به درون        ی مرگ متوجه    فرويد اعتقاد داشت چنان چه غريزه     

به عبارت ديگر عمل خودکشی     .  دارد  او سرايت کرده و فرد را به خودکشی وا می         
شخصی که خودکشی     .  ی بازگشت خشنوت از بيرون به درون است                   به مثابه  

 –دهد      وقتی کسی عزيزی را از دست می           .  ورزد   کند، به خود خشونت می         می
هم چنين است در     .  پندارد  خود را با او يکی می         –کند    واقعی يا نمادين فرقی نمی     

به اين ترتيب کشاکشی بين عشق و نفرت در او           .  مورد کسی که از او متنفر است       
  .گيرد پا می

ی شخص ديگری بودند حاال به        آن دسته از احساسات منفی که پيش از اين متوجه          
خودکشی  .گردد  ی خود منجر به افسردگی می       تنفر از خود تبديل شده و اين به نوبه  

فرد خود را به خاطر تنفراش           .  است)  از خود  (ی اين تنفر          بيان ديگر يا ادامه      
در چنين جهنمی چه       .  داند و نياز دارد خود را به مجازات برساند                   کار می     گناه

 مجازاتی باالتر از مرگ؟ 
به اين ترتيب که به آن سمت و            .  آيند  ی مرگ کنار می       اغلب مردم اما با غريزه      
هايی که دست به خودکشی         اما آدم .  کنند  ی ديگران می     سوی ديگر داده و متوجه      

کنند، چرا که از يک سو اسير تنفر از  ی خودشان می زنند اين غريزه را متوجه می
شناسی   های جامعه   پژوهش.  اند و از سوی ديگر ناتوان از کنار آمدن با آن               خويش

يابد،   در زمان جنگ ميزان خودکشی تنزل می      :  کند  ی فرويد را تاييد می      اين نظريه 
ی دشمن    ی مرگ يا خشنوت و ويرانگری خويش را متوجه                چون انسان غريزه   

  .کند می
 .به همين خاطر در جوامعی که ميزان قتل باال است، ميزان خودکشی پايين است              

های يادشده    با اين وجود بايد گفت که ميان تمام نظريه         .  عکس اين نيز صادق است    
ای را يافت که از پس توضيح کامل علل             توان هيچ نظريه    ها ، نمی    و ديگر نظريه  

 .خودکشی برآمده باشد
 

 شناسی و يک پاسخ از زبان
ی   گاه تگزاس و پنسيلوانيا به بررسی آثار ُنه نويسنده              گر از دو دانش      دو پژوهش 

اين دو به کمک       .  آمريکايی، انگليسی و روسی نشستند که خود را کشته بودند                 
اين .  شعر را مورد پژوهش قرار دادند                ٣٠٠شناسی      ی زبان     افزار ويژه     نرم
شوند و يا     هايی پيدا کند که مربوط به احساسات منفی می             تواند واژه   افزار می   نرم
  .گردند هايی را بيابد که به خود شاعر و نويسنده بازمی واژه

حرف بزند،    »من«تر از     ای در آثارش بيش     اين پژوهش نشان داد، هر چه نويسنده      
در آثار شاعران و         .  تر در معرض خطر احتمال خودکشی قرار دارد                       بيش

به «،   »من«اند، به طرز بارزی ضمايری مثل                 نويسندگانی که خودکشی کرده      
ی تمرکز روی     اين ضماير نشانه  .  خورد  به چشم می    »از آن من  «و    »مرا»،  «من

  .خويش و جدا شدن از ديگران است

 هاي ممكن ها و پاسخ خودكشي، علت
 ناصر غياثی

 
خودکشی منصور  :خبری تکان دهنده منتشر شد ١٣٨٨در روزهای پايانی سال 

پس از صادق هدايت، . ساله در آمريکا ٧١خاکسار، شاعر و مبارز سياسی 
اسالم کاظميه و حسن هنرمندی، اين خودکشی چهارمين نفر از نويسندگان و 

 .ی ايرانی است شاعران شناخته شده
دردی و تسليت به بازماندگان منصور خاکسار، بويژه  يادداشت زير، ضمن هم

 .ی خودکشی بپردازد نسيم خاکسار، تالش دارد مختصری به پديده
کم يک بار به فکر خودکشی نيافتاده يا به آن نيانديشيده  کدام يک از ما دست

مندان و فقرا، مردم  مندان، ثروت مداران، دانش است؟ ميان هنرمندان، سياست
عادی و خالصه در تمام سنين بودند افرادی که مرگ را بر زندگی ترجيح داده و 

هايی چون نرو، هانيبال، کاليست،  نام. اند با پای خود به کام مرگ فرورفته
توخولسکی، همينگوی، کالوس مان، سالن، وان گوگ، سيلويا پالت، ويرجينيا 

  .ولف، جک لندن، شتفان تسوايگ، والتر بنيامين تنها مشتی از خروار است
ها به علت واحدی دست از جان شستند و به استقبال مرگ رفتند؟ آيا  ی آن آيا همه

شهرت، ثروت، قدرت، محبوبيت و يا دانش مانعی برای دست زدن به خودکشی 
 نيست؟

قبل از ميالد  ١١٢٢در  Di Xin ی شانگ به نام تاريخ از آخرين پادشاه سلسله
مسيح، به عنوان نخستين کسی که معروف و مقتدر بود و خودکشی کرد، ياد 

 .يابيم کند و در اسطوره، آنتيگونه را می می
 های خوکشی ها و نشانه علت

شناسی و نيز فلسفه و ادبيات و دين  شناسی، جامعه پزشکی، روان پزشکی، روان
های  کوشند علت يا نشانه از زوايای متفاوت به بررسی خودکشی پرداخته و می

  .آن را بيابند
توان از تنهايی، ياس، افسردگی، بيماری،  می: آن چه تاکنون مسجل شده اين است

مشکالت خانوادگی، جدايی، طالق، ناکامی در عشق و مرگ عزيز، ترس از 
ی خودکشی نام  آبروريزی و گاه اعتراض به وضع موجود، به عنوان داليل عمده

اهميت است، در چشم کسی که   چه برای ديگران امری پيش پا افتاده و کم آن. برد
چگونه است که برخی . نمايد خواهد کمر به قتل خويش بندد، امری ناممکن می می

 دهند؟ توانند تاب بياورند و نبودن را بر بودن ترجيح می ديگر نمی
 

 شناسی   يکی دو پاسخ از جامعه
شناس فرانسوی انواع خودکشی را،  جامعه) ١٩١٧ – ١٨۵٨(اميل دورکهايم 
خودخواهانه، : کند ی فرد به جامعه، به چهار نوع تقسيم می بسته به رابطه

براساس اين نظريه ميزان رابطه يا عدم . ايثارگرايانه، نابهنجارانه، قدری گرايانه
های اصلی خودکشی  ی فرد با جامعه و نيز شرايط خود جامعه از علت رابطه
  .ها هنوز اعتبار دارد اين نظريات دورکهايم با وجود گذشت سال. است

های مشترک يک  برخی از جامعه شناسان نيز براين نظراند که وقتی ارزش
ها  دهند، تعداد خودکشی شان را از دست می جامعه دچار فروپاشی شده و اهميت

های مشترک يک جامعه افراد  به عبارت ديگر هرچه ارزش. رود باال می
 .يابد های آن جامعه تنزل می تری را دربر بگيرد، تعداد خودکشی بيش

 
 شناسی يکی دو پاسخ از روان

اند، دوران کودکی      هايی که خودکشی کرده       گويد، بسياری از آن       يک نظريه می   
ی جدايی پدر و مادر،         تواند زاييده   سختی اين دوران می     .  اند  بسيار سختی داشته   

اين افراد در کودکی به قدر کافی از مهر           .  مرگ يکی از آن دو و يا هر دو باشد           
ها به رشد مطلوب          آن   »من«پدر و مادر برخوردار نبوده و به همين خاطر                    

 .نرسيده است
تر به    کرد که کم     به مثل سيلويا پالت در آثار متاخرش از ضمايری استفاده می                 

بکار بردن هر   .  اش اشاره داشتند    احساس جمعی، به وابستگی به محيط پيرامون        
ی ديگر اين پژوهش       نتيجه.  ی رو به رشد او بود         حاکی از انزوا    »ما«تر    چه کم 

هايی استفاده      تر از واژه       اين بود که آن ُنه شاعر و نويسنده در آثارشان بيش                      
 .کردند که معنای ضمنی جنسی دارند می

 از زبان آمار
کوشند دست    ها سه برابر مردها می      زن.  کنند  ها خودکشی می    تر از زن    مردها بيش 

هيچ مرگی مثل خودکشی بين بازماندگان ُمرده حس اندوه،               .  به خودکشی بزنند   
در آمريکا هر نيم ساعت     .  گذارد  چارگی باقی نمی    ساری، گناه، نااميدی و بی      شرم

  .زند يک نفر دست به خودکشی می


