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

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

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

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

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

 .   به ايرانی آباد و آزاد خواهيم رسيد
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 : تهيه و تنظيم
 با سپاس از همکاری سايت اخبار روز شهال بهاردوست

http://www.akhbar-rooz.com 

 همبستگي با فعاالن سنديكائي و كارگران ايران 
 ! دولت ايران از سازمان بين المللي كار بايد اخراج شود

 فـرانك، زنـي كه ضحاك راسـرنگون كرد 
 منوچهر جمالي 

 ”چرا فيلسوفان منفورند؟“
 علي رها 
 :سروده ها

 خسرو باقرپور، فتح اهللا شكيبايي

 برنامه ريزان برای مديريت جهان را 
 به سازمان شانگهای راه نمی دهند 

 دکتر محمدحسين يحيايی 

12 

 زمينه ساز انتخابات آزاد : ديالوگ ملی
 13 مهرداد مشايخی  -رضا سياوشی 

مهدی حجتی در گفت و گو با کميته 
 :گزارشگران حقوق بشر

به پرونده بهاره هدايت، ايرادات  
 محتوايی وارد است

15 

نيست، اّما سايه ی ”  تهران” “ژنو“
 است” تهران“ژنو بر سر “

 علی پور نقوی

16 

پساسکوالريسم، نوگرايی دينی و 
 جنبشهای زنان در خاورميانه

پرسش های جواد موسوی خوزستانی از 
 دکتر علی ميرسپاسی

17 

 تجربه خشونت دختران نوجوان ايرانی
 20 سامره پاياب

 مادهای سرفرازی جنبش دانشجويین
 25 علی افشاری

 يادداشت محمد نوری زاد از اوين
 داستان گفتگوي من و دادستان

بيانيه ابوالحسن بنی صدر در تقبيح 
بکارگيری سالح تکفير بر ضد آقای 

 عبدالکريم سروش

 !تكفير اعالن ورشكست است  
 اعتراض ،بازداشت، مجازات

 محمد اوليايي فر، وكيل دادگستري، همچنان در بازداشت است 
 89بيانيه ي شوراي دفاع از حق تحصيل در محكوميت ستاره دار كردن دانشجويان كارشناسي ارشد 

 صدور حكم محروميت از تحصيل براي بيش از پانزده دانشجوي معترض به احمدي نژاد در دانشگاه شهيد بهشتي
 و تعليق از تحصيل تعدادي از دانشجويان احضار دانشجويان بدحجاب به كميته انضباطي دانشگاه عالمه

 سازمان و گروه دانشجويي و جوانان درباره ي اعدام ها  3بيانيه مشترك 
 يابي به چهار درخواست ،كوهيار گودرزي اعتصاب غذاي خود را شكست با دست

 : حسينيان
باال را بزنيد، 
پائين را عفو 

  !كنيد
 : مقاالت و مصاحبه ها در اين شماره 

ده كشته و زخمي در 
درگيري مسلحانه بين 

نيروهاي سپاه و 
كشاورزان عرب در 

 خوزستان
 بند زنان، شهر فرمانروايان 

 قداره بند

احمد منتظري   احضار و بازجويي از
 -در دادگاه ويژه روحانيت

فشارهاي امنيتي براي تعطيلي دفتر 
 آيت اهللا منتظري 

ايران طالبان را آموزش : ناتو
 دهد مي
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 خبرها و گزارش ها

 محکوميت محسن امين زاده به پنج سال حبس قطعی
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا
دادگاه تجديد نظر حکم صادر شده در دادگاه بدوی محسن امين زاده را با کاهش 

 .يک سال زندان تاييد کرد
زاده عضو جبهه مشارکت ايران  محسن امين  به گزارش کلمه، بر اين اساس

اسالمی که در دادگاه بدوی برای او شش سال حبس تعزيری صادر شده بود در 
 . سال زندان محکوم شد 5دادگاه تجديد نظر به 
و هم " اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنيت کشور"اتهام های امين زاده 

 .عنوان شده بود" های خارجی تبليغ عليه نظام از طريق مصاحبه با شبکه"چنين 
 

 مالقات حسين رونقی نلکی با خانواده اش
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا
حسين رونقی ملکی که به اعتراض به شرايط بالتکليف خود دست به اعتصاب 

 .غذا زده است، روز گذشته موفق به مالقات با خانواده اش شد
گفته اند که وی، و وضعيت " روز"خانواده ی اين فعال حقوق بشر در بند به 

 .جسمی مناسبی ندارد
در سلولی دو نفره به همراه ) بابک خرمدين(گفته می شود حسين رونقی ملکی

 .الف سپاه پاسداران نگهداری می شود2حسام فيروزی در بند 
حسين رونقی ملکی از مسئوالن کميته ايران پروکسی است که از آذرماه سال 

 .گذشته تاکنون در زندان اوين محبوس است
 

 محکوميت عباس يادفر، از شهروندان گمنام بلوچ به
 ده سال حبس تعزيری و تبعيد 

 
  خبرگزاری هرانا

عباس بادفر از شهروندان بلوچ و از زندانيان گمنام، از سوی دادگاه انقالب به 
 .سال حبس تعزيری و تبعيد به زندان گوهردشت محکوم شده است 10

زندان اوين  209در بلوچستان دستگير و به بند  88عباس بادفر آذرماه سال 
زندان اوين  209منتقل شد و چندين ماه در سلول های انفرادی در بند امنيتی 
 .تحت شديدترين شکنجه های جسمی و روحی قرار داشت

به گزارش فعالين حقوق بشر و دموکراسی، بدليل بی نام و نشان بودن، اين 
زندانی سياسی به بدترين نحو مورد شکنجه قرار گرفته و مدت طوالنی را در 

او همچنين چندين بارتوسط بازجويان تهديد . سلول های انفرادی بسر برده است
 .به قتل و اعدام شده است

او . زندان گوهردشت تبعيد شده است 6آقای بادفر اخيرا از زندان اوين به بند 
بدون داشتن وکيل و حق دفاع از خود مورد محاکمه قرار گرفته است و بر مبنای 

سال  10محاکمه و به " ارتباط با سازمان مجاهدين خلق" اتهام محاربه و داشتن 
 .زندان و تبعيد به زندان گوهردشت کرج محکوم شده است

گفتنی است وی علی رغم گذشت مدت طوالنی از شکنجه های سخت ولی هنوز 
 .از آثار شکنجه های جسمی رنجی می برد

 
 

 
 

 اعتراض ،بازداشت، مجازات
 

 بازداشت يکی از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا
يکی از فعاالن انجمن صنفی معلمان استان کردستان به نام فرج اهللا زنده دالن، 

روز گذشته مورخ هشتم خردادماه در محل کارش در سنندج توسط نيروهای 
 .امنيتی بازداشت شد

نامبرده که فرهنگی بازنشسته می باشد در   به گزارش آژانس خبری موکريان،
اردی بهشت ماه در سنندج از سوی  23رابطه با تعطيلی بازار و اعتصاب 
 . نيروی انتظامی بازداشت شده است

 .تاکنون از محل نگهداری اين فعال صنفی اطالعی در دست نيست
 
 

 خودکشی يک زندانی در زندان شيراز
 

 خبرگزاری هرانا
يک تن از زندانيان عادی محبوس در زندان شيراز بر اثر خودکشی جان خود را 

 .از دست داد
به گزارش عصر ايران و ساير رسانه های دولتی اين زنداني آه براي تحقيقات 

گرم شيشه جان  10به دادسراي عمومي و انقالب شيراز منتقل شده بود با بلعيدن 
 . خود را از دست داد

وي چند دقيقه پس از اين اقدام دچار دل درد شديد شد و پس از انتقال به 
بيمارستان به دليل مسموميت شديد ناشي از بلعيدن موادمخدر شيشه جان خود را 

 .از دست داد
 .از هويت نامبرده و علت اصلی خودکشی او اطالعی در دست نيست

 
 محکوميت اميد شريفی دانا به شش سال حبس تعزيری

 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
) عاشورا(دی ماه  6دانا از فعاالن مدنی که چند روز پس از حوادث  اميد شريفی

در خيابان توسط مامورين وزارت اطالعات بازداشت شده بود از سوی دادگاه 
 .انقالب به شش سال حبس محکوم شد
زندان اوين  ٣۵٠دانا که هم اکنون در بند  به گزارش راديو کوچه، اميد شريفی

دادگاه انقالب به رياست قاضی صلواتی به  15ی  شود از سوی شعبه نگهداری می
 . سال زندان محکوم شده است 6

فعاليت "، "اجتماع و تبانی به قصد جرايم عليه امنيت کشور"اتهام آقای شريفی 
تبليغی عليه نظام جمهوری اسالمی با شرکت مستمر در اکثر تجمعات غيرقانونی 

خصوص عاشورا شعار دادن عليه نظام  و اغتشاشات پس از انتخابات به
" استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره"و " توهين به رهبری"، "اسالمی

 .عنوان شده است
های عمومی که بعد از انتخابات برگزار شد  گفتنی است آقای شريفی در دادگاه

وی که در اين اعترافات که به عقيده . اعترافاتی را بر عليه خود مطرح کرد
من تحت تاثير : "بسياری حکايت از تحت فشار بودن متهمان داشت، اظهار کرد

های صدای آمريکا قرار گرفتم و اکنون عذاب وجدان دارم و تقاضای رافت  فيلم
 ".اسالمی را از محضر دادگاه دارم
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 حمله يک معتاد به هنگامه شهيدی در بند نسوان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :تحول سبز
هنگامه شهيدی روزنامه نگار و مشاور دبير کل و عضو حزب اعتماد ملی مورد 

 .تعرض و حمله يک فرد معتاد و بزه کار در بند نسوان قرار گرفت
به گزارش تحول سبز و به نقل از کلمه، اين فرد دارای ظاهری نامرتب و 

آلودگی و دارای عالئم چاقو روی دست خود بوده است و هنگامی که هنگامه 
شهيدی قصد داشت داروی خود را از پرستار بهداری دريافت کند به طور مرتب 

خود را در تماس بدنی با وی قرار داده و وقتی مورد اعتراض هنگامه قرار 
گرفته است او را به ميان جمعی از متادونی ها پرتاب کرده و به شدت وی را 
مورد ضرب و شتم قرار داده است و هيچ يک از افراد حضور داشته در انجا 

 .اقدامی جهت جدا کردن وی برای جلوگيری از ضرب و شتم هنگامه انجام ندادند
شايان ذکر است هنگامه شهيدی چندين بار مراتب اعتراض خود را به حضور 

 .زندانيان زن سياسی در ميان بزه کاران به معاون دادستان اعالم کرده است
 

 
 دکتر ملکی در اثر حمله قلبی در بيمارستان بستری گرديد

 
 
 
 
 
 
 
 

به گفته نزديکان دکتر محمد ملکی، وی روز جمعه گذشته دچار حمله قلبی شد و 
اين حمله در اثر عوارض بيماری نوسان . بالفاصله در بيمارستان بستری گرديد

ضربان قلب است که در اثر سختی ها و فشارهای وارده بر ايشان در سال گذشته 
ايشان هم اکنون تحت مراقبت ويژه هستند و قرار است تا در . تشديد شده است

دکتر محمد ملکی با وجود . روزهای آينده تحت عمل جراحی قلب قرار گيرند
ماه را در زندان اوين و در  6کهولت سن و بيماريهای متعدد، سال گذشته مدت 

شرايط بسيار نامساعدی در بازداشت بودند و در آن مدت نيز چندين بار دچار 
ايشان همچنين از بيماری . حمله قلبی شده و در بيمارستان بستری گرديدند

سرطان پروستات نيز رنج برده و پس از آزادی از زندان در اسفند ماه گذشته 
 .مشغول مداوای اين بيماری هستند

 سال حبس ١۵کاهش حکم عدنان حسن پور به 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :رهانا
پس از «: صالح نيکبخت وکيل مدافع عدنان حسن پوربا اعالم اين خبر گفت 
نفر از معاونين  ١٠که به درخواست اينجانب داير بر اعاده دادرسی و نظر  آن

سابق دادستان کل کشور و دادياران دادسرای ديوان عالی کشور و همچنين اعالم 
نظر چهار نفر از مشاورين عالی رتبه رئيس قوه قضائيه وقت داير بر اينکه اتهام 

محاربه در مورد آقای عدنان حسن پور مصداق ندراد، رياست وقت قوه ی 
ی ايران آيت اهللا هاشمی شاهرودی با درخواست اعاده دادرسی اينجانب  قضائيه

موافقت کرده و پرونده برای رسيدگی به شعبه هم عرض دادگاه انقالب مريوان 
ارجاع شد واين دادگاه او را به اتهامات ) شعبه اول دادگاه اسالمی سنندج(يعنی 

متعدد شامل دادن اطالعات در مورد مراکز نظامی، تبانی برای برهم زدن امنيت 
ملی و تبليغ عليه نظام و ورد در گروهای غير قانونی و همچنين همکاری با 

دولت متخاصم محکوم کرد که پس از تجديد نظر خواهی اينجانب دادگاه تجديد 
نظر استان کردستان رای صادره را در دو مورد همکاری با دول متخاصم و 

سال زندان کاهش  ١۵تبانی بر عليه نظام نقض کرده و مجموع مجازات او به 
 «.يافت

با وجود اينکه آقای عدنان حسن پور «: گفت »روانيوز«نيکبخت در ادامه به 
سابقه محکوميت کيفری سابق ندارد و هر گونه عضويت و ارتباط سازمانی با 

سازمان و احزاب مخالف دولت ايران را انکار کرده بود دادگاه در اين مورد هم 
او را مجرم شناخته و در هر مورد هم حداکثر مجازات قانونی را در مورد وی 

 «.اعمال نموده است
اين وکيل دادگستری که همزمان وکالت چند زندانی سياسی ديگر کرد را به عهده 

دارد داليل صدور احکام سنگين در مورد آقای عدنان حسن پور اينگونه عنوان 
يکی از مسايلی که موجب صدور اين حکم سنگين درمورد وی شده بود «: کرد

اين بود که اطراف و اشخاص حقيقی و يا حقوقی بدون اينکه از وضعيت پرونده 
تا جايی . مباردت نمودند ١٣٨۶وی مطلع باشند به اظهار نظرهای متعدد در سال 

که آقای عدنان حسن پور در نامه ای به اينجانب تمامی آن اظهار نظرهارا تکذيب 
های صورت گرفته دادگاه اتهامات او را از  کرده و در نهايت هم با تالش

 «.قانون مجازات اسالمی تلقی کرده است ۴٩٨و  ۵٠١مصاديق ماده 
صالح نيکبخت ابراز اميدواری کرد که درمراحل بعدی بتواند ميزان اين مجازات 

 .سال حبس نيز کاهش دهد ١۵عدنان حسن پور را از 
اين وکيل دادگستری با اعالم اينکه اين حکم در مورد اتهامات وارده به عدنان 

ساير اتهامات او مانند خروج غير قانونی از مرز ”: حسن پور قطعی است، گفت
و يا عبور دادن افراد به صورت غير قانونی از مرزهای کشور يا قبال رسيدگی 

شده و يا از جمله مواردی که ما در مورد آقای عدنان حسن پور وکالت او را 
 .”برعهه داشتيم محسوب نمی شود

در پايان صالح نيکبخت وکل مدافع عدنان حسن پور با اشاره به سابقه محکوميت 
الزم به توضيح است در پرونده ”: مطبوعاتی اين روزنامه نگار ُکرد گفت

ديگری آقای عدنان حسن پور به اتهام مطبوعاتی و همکاری با يک روزنامه 
به دو مليون ريال جزای نقدی محکوم شده و حکم “ آسو”محلی دو زبانه به نام 

 .”مجازات وی نيز قطعيت يافته است
اعالم اين خبر در حالی صورت می گيرد که روزهای پايانی هفته گذشته آقای 

نيکبخت از از تغييراتی که در پرونده عدنان حسن پور روزنامه نگار دربند ُکرد 
 .به وجود آمده است خبر داد بود

به اتهام  ٨۶سال پيش بازداشت شده بود، در تابستان سال  ٣پور که  عدنان حسن
محاربه، به اعدام محکوم شد و اين حکم به تائيد دادگاه تجديدنظر استان کردستان 

پس از آن با درخواست وکيل وی صالح نيکبخت در مورد بررسی . نيز رسيد
سال حبس برای  ٣١مجدد پرونده در ديوان عالی کشور، موافقت و متعاقبا حکم 

نگار و فعال مدنی کرد، صادر شد پس از اظهارات امروز وکيل  اين روزنامه
 .سال کاهش يافت ١۵مدافع وی اين حکم نيز به 
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 همبستگی با فعاالن سنديکائی و کارگران ايران 
  !دولت ايران از سازمان بين المللي كار بايد اخراج شود

 
 
 
 
 
 
 
 

 : اخبار روز
کيلومتری شرق پاريس متن  ٣٨٠سنديکای کارگری ث ژ ت اپينال واقع در 

قطعنامه ای را تهيه کرده و در ميان اتحاديه های مختلف ث ژ ت در سراسر 
در اين قطعنامه ضمن ابراز . فرانسه پخش کرده که در حال امضا می باشد

همبستگی با فعاالن سنديکايی و کارگران ايران، از سازمان جهانی کار خواسته 
 .شده است که دولت ديکتاتوری و ضدکارگر ايران را از اين سازمان اخراج کند

فرانسه، متن اين  -به گزارش اتحاد بين المللی حمايت از کارگران در ايران 
 :قطعنامه به شرح زير است

 
 همبستگی با فعاالن سنديکائی و کارگران ايران

 !دولت ايران از سازمان بين المللی کار بايد اخراج شود
 

نزديک يک سال است که کارگران و اکثريت مردم ايران با رژيم ديکتاتوری 
. هزاران تظاهر کننده و فعال دستگير و غالبا شکنجه شده اند. مبارزه می کنند

آنها برای سرنگونی رژيم و نيز برای دست يابی به حقوق سنديکائی مبارزه می 
اين حرکت به ايجاد سنديکاهای زيرزمينی و نيمه قانونی مانند سنديکای . کنند

 .حمل و نقل عمومی تهران منجر شده است
 .مقامات می خواهند اين جنبش دموکراتيک را درهم بشکنند

مبارز به نام های علی  ۵در تاريخ نهم می امسال مقامات رژيم اسالمی ايران 
حيدريان، فرهاد وکيلی، شيرين علم هولی و مهدی اسالميان و نيز فرزاد کمانگر 
سخنگوی سابق سنديکای آموزگاران فنی کردستان و عضو انجمن دفاع از حقوق 

 .بشر را اعدام کردند
اين فعاالن وحشيانه ترين شکنجه ها را تحمل کردند و در دادگاه های فرمايشی 

 .محاکمه شدند
هدف رژيم از اعدام آنها ارعاب توده های مردم بود اما اين استراتژی خونين 

 .موثر واقع نشد
مه چندين سازمان زيرزمينی برای اعتراض به اعدام ها و جلوگيری از  ١٣روز 
 . مبارز ديگر ديگر فراخوان به اعتصاب عمومی در کردستان دادند ٢٠اعدام 

اين فراخوان به اعتصاب، به رغم برقراری حکومت نظامی توسط رژيم، با 
 .موفقيت بزرگی در شهرهای مختلف اين استان روبرو شد

نيروهای انتظامی ديکتاتوری حاکم کوشيدند مانع اعتصاب و تظاهرات گردند و 
بسياری از ادارات، مدارس و . درگيری هائی در برخی شهرها به وجود آمد

. دانشگاه های استان بسته بودند و اکثريت کسبه نيز به فراخوان پاسخ مثبت دادند
اين حرکت ، عدم مشروعيت رژيم را نزد کارگران و اکثريت مردم ايران و نيز 

 .وسعت اعتراض آنها را نسبت به خشونت رژيم به نمايش گذارد
 

 همبستگی بين المللی
اما بار پيکار برای احترام به آزادی های دموکراتيک و سنديکائی در ايران نبايد 

ارزيابی ما اين است که سازمان های . تنها بر دوش رفقای ايرانی ما باشد
سنديکائی فرانسوی و بين المللی بايد به اين مبارزه بپيوندند و يک همبستگی 

 .يکپارچه بين المللی را به پيش برند
. روز دوم ژوئن کنفرانس ساالنه سازمان جهانی کار در ژنو بازگشايی خواهد شد

تشکل های کارگری مستقل ايران سال ها است از سازمان جهانی کار می خواهند 
 . که دولت ايران از ليست دول شرکت کننده در اين نهاد بين المللی اخراج شود
چگونه می توان پذيرفت دولتی که آزادی های سنديکائی را به رسميت نمی 

شناسد، دولتی که فعاالن سنديکائی را می کشد و مورد تجاوز و شکنجه قرار می 
 دهد بتواند دراجالس ساالنه سازمان جهانی کار شرکت کند؟

ما سازمان های سنديکائی از نمايندگان خود در سازمان بين المللی کار می 
خواهيم مصرانه خواستار اخراج دولت ديکتاتوری ايران از اين نهاد بين المللی 

 .باشند

 محمد اوليايي فر، وكيل دادگستري، همچنان در بازداشت است 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :اخبار روز 
روز از بازداشت محمد اوليايی فرد  ٢٠با وجود گذشت بيش از : گزارش دريافتی

حقوقدان، وکيل پايه يک دادگستری و فعال حقوق بشر مقامات قضايی مداوما 
توضيح در خصوص علت روند غير قانونی بازداشت و اجرای حکم وی را به 

اين در حالی ست که اين حقوقدان در خصوص پيگيری روند . تعويق می اندازند
مذکور به چندين مرجع قضايی نامه نوشته و به گفته مسئولين امر شکايات وی 

الزم به ذکر است که بازداشت اين وکيل مدافع حقوق بشر . در حال رسيدگی ست
در حالی صورت گرفت که يکی از مراجع قضايی وی را جهت بررسی شکايتش 

 . به دادگاه فراخوانده بود
ارديبهشت ماه سال جاری در حالی برای بار دوم راهی  ١١محمد اوليايی فرد در 

زندان اوين شد که جهت مالقات با رياست دادگاه انقالب تهران در خصوص 
شکايت بابت بازداشت غير قانونی اش در اسفند ماه گذشته به اين حوزه قضايی 

 . مراجعه کرده بود
بهنود شجاعی يکی از موکلين اين وکيل پايه يک دادگستری بود که به خاطر 

فشار فعالين حقوق بشر . سالگی به اعدام محکوم شده بود ١۶ارتکاب جرمی در 
و مجامع بين المللی عالوه بر وکيل مدافع اين نوجوان محکوم به اعدام بارها 

اجرای اين حکم را که طبق ميثاق های بين المللی غير قانونی بود را به تعويق 
انداخت اما در نهايت دستگاه قضايی با دليل آنچه عدم رضايت اوليايی دم خوانده 

شد، حکم اين نوجوان را به اجرا در آورد و در آبان ماه سال گذشته بهنود 
اوليايی فرد پس از اجرای حکم مذکور با انجام چند . شجاعی را اعدام کرد

مصاحبه با خبرگزاری های مختلف اجرای حکم موکلش را غير قانونی و 
در پی انجام اين مصاحبه ها دادستان . برخالف ميثاق های بين المللی خواند

تهران، جعفری دولت آبادی با تنظيم شکايتی از اين حقوقدان وی را به دادسرای 
در دادسرای کارکنان دولت اوليايی فرد با اتهاماتی . کارکنان دولت فراخواند

همچون تبليغ عليه نظام، تشويش اذهان عمومی و توهين و افترا به قوه قضاييه 
اگرچه وی تمامی اتهامات را رد کرد اما نهايتا . جمهوری اسالمی متهم شد

 . دادگاه انقالب تهران ارجاع شد ٢۶پرونده وی جهت رسيدگی به شعبه 
اگرچه اوليايی فرد و وکاليش با ايراد به صالحيت ذاتی دادگاه در خصوص 
 ٢۶رسيدگی به پرونده يک بار مانع برگزاری جلسه دادگاه شدند اما نهايتا شعبه 

دادگاه انقالب، اين وکيل پايه يک دادگستری را به اتهام تبليغ عليه نظام محاکمه و 
 . به اشد مجازات محکوم کرد

اوليايی فرد را جهت رسيدگی به پرونده يکی از  ٢۶در اسفند ماه گذشته شعبه 
موکالنش به دادگاه فراخواند اما در کمال ناباوری اين احضار به بازداشت وی 

بازداشت وی در سال گذشته در . توسط اجرای احکام دادگاه انقالب منتهی شد
حالی صورت گرفت که حکم صادره نه تنها به متهم پرونده بلکه حتی به وکالی 

ايشان نيز ابالغ نشد و تا به امروز نيز هيچ يک از وکالی اين حقوقدان از 
به موجب ارسال پرونده به اجرای . محتوای رای صادره دادگاه اطالعی ندارد

احکام توسط دادگاه بدوی، حق اعتراض و تجديد نظرخواهی نيز از اوليايی فرد 
 . سلب شد

زندان اوين، قاضی  ٧و قرنطينه  ٢۴٠روز بازداشت در بند  ١٠پس از حدود 
پرونده پس از اعتراضات گسترده به بازداشت اين وکيل سرشناس دادگستری 

اما پس از آزادی نيز دادگاه بر . دستور آزادی بی قيد و شرط وی را صادر کرد
عدم ابالغ قانونی حکم اصرار ورزيد و نهايتا منجر به بازداشت مجدد وی در 

 . ارديبهشت ماه سال جاری شد ١١
الزم به ذکر است که اوليايی فرد از بيماری ميگرن رنج می برد و تا پيش از 

با اين وجود فشارها از زمان . بازداشت تحت مراقبت پزشک قرار داشته است
تا جايی که عدم دسترسی به . بازداشت دوم ايشان هر روز فزونی يافته است

داروهايش برای وی منجر به حمله صرعی شد که به بنا به گفته خانواده اش تا 
 . کنون بی سابقه بوده است
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صدور حكم محروميت از تحصيل براي بيش از پانزده 
 دانشجوي معترض به احمدي نژاد در دانشگاه شهيد بهشتي

 
 

 خبرگزاری هرانا
در پی حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه شهيد بهشتی و اعتراض 
تن از  15دانشجويان به حضور وی، کميته انضباطی اين دانشگاه تا کنون برای 

 .دانشجويان معترض حکم تعليق صادر کرده است
به گزارش دانشجونيوز، در حالی که محمود احمدی نژاد و اطرافيانش در 

مصاحبه با رسانه های بين المللی هر گونه برخورد با معترضان را انکار می 
کنند، سيل برخورد بی سابقه با دانشجويان در دانشگاه های مختلف کماکان ادامه 

دانشجوی  30دانشجو و احضار و تهديد بيش از  17پس از بازداشت . دارد
دانشگاه باهنر کرمان پيش از ورود احمدی نژاد به اين شهر، اين بار اخبار تأسف 

باری از برخورد گسترده انضباطی با دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتی به گوش 
 . می رسد

پس از حضور غافلگيرانه احمدی نژاد در دانشگاه شهيد بهشتی و اعتراض 
گسترده دانشجويان آن دانشگاه به وی که به درگيری نيروهای بسيج و حراست با 

دانشجويان و ضرب و شتم دانشجويان معترض نيز انجاميد، کميته انضباطی و 
حراست دانشگاه شهيد بهشتی اقدامات گسترده ای را برای برخورد با دانشجويان 

معترض به احمدی نژاد آغاز کرده اند، در اين ميان تاکنون ده ها نفر از 
دانشجويان اين دانشگاه به کميته انضباطی احضار شده اند و طبق اخبار رسيده به 

نفر از آنان تاکنو حکم تعليق از  15خبرنگاران دانشجو نيوز برای بيش از 
دانشجويان زيادی نيز با احضار به حراست تهديد به . تحصيل صادر شده است

 .بازداشت شده اند
نفره  180برخی از داشجويانی در بازگشت از کميته انضباطی خبر از ليست 

دانشگاه برای احضار دانشجويان به کميته و صدور احکام انضباطی برای آنان 
برخورد شديد کميته انضباطی، حراست و نهادهای امنيتی با دانشجويان . می دهند

مترض به احمدی نژاد سابقه ديرينه دارد، دانشجويان دانشگاه اميرکبير پس از 
خود تا مدتها طعم صدها احضار، تعليق،ممنوع الورودی و  85اعتراض سال 

بازداشت و شکنجه را کشيدند،اخيرًا نيز ده ها نفر از دانشجويان دانشگاه تهران 
پس از اعتراض به حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاهشان به دفتر پيگيری 

 .وزارت اطالعات احضار و تهديد شدند
 

  !باال را بزنيد، پائين را عفو كنيد: حسينيان
 

 :اخبار روز 
رييس فراکسيون انقالب اسالمی مجلس شورای اسالمی، درباره پيشنهاد عفو 

های پايين  ناراضايان حوادث پس از انتخابات، تاکيد کرد که اين عفو فقط در رده
اند و يا در تظاهراتی شرکت  ای شکسته و مثال شيشه  که تحت تاثير قرار گرفته

 . اند مانعی ندارد و يک امر الهی است کرده
وگو با خبرنگار پارلمانی  اهللا حسينيان در گفت االسالم والمسلمين روح حجت

هرکس که اظهار ندامت «که  با تاکيد بر اين) ايسنا(خبرگزاری دانشجويان ايران 
البته ندامت کسانی که با اقدامات  «:، درعين حال ادامه داد»کند بايد از آن پذيرفت

دار کردند و  گناهان را به زمين ريخته و عظمت انقالب را خدشه خود خون بی
المللی تضعيف کردند، پذيرفتنی  بين  قدرت نظام جمهوری اسالمی را در صحنه

  ».نيست؛ چراکه شرط پذيرفتن ندامت اين است که نادمان بتوانند جبران کنند
های  امروز چه کسی است که بتواند خون «:ی تهران در مجلس گفت نماينده

ريخته شده را جبران کند و عظمتی که از نظام جمهوری اسالمی تضعيف شده 
  »است را مورد جبران قرار دهد؟

بعد از آبان ماهی که شاه اظهار ندامت کرد و در تلويزيون گفت  «:وی يادآورشد
امام فرمودند توبه شاه به هيچ وجه پذيرفتنی ! مردم صدای انقالب شما را شنيدم
  ».نيست و توبه گرگ، مرگ است

براساس مبنايی  «:رييس کميسيون سياست داخلی و امور شوراهای مجلس گفت
سازی  نقل کردم، کسانی که جنايات پس از انتخابات را مقدمه) ره(که از امام 

کردند به هيچ وجه نبايد مورد عفو قرار بگيرند، اما افراد معمولی که تنها نظم 
ای شکستند اگر نادم و پشيمان شده باشند بايد  اجتماعی را بر هم زده و يا شيشه

  ». مورد عفو نظام قرار گيرند و اين يک امر و سنت الهی است

بيانيه ي شوراي دفاع از حق تحصيل در محكوميت ستاره دار 
 89كردن دانشجويان كارشناسي ارشد 

 
 
 
 
 
 
 
 

شورای دفاع از حق تحصيل با صدور بيانيه ای ستاره دار کردن دانشجويان 
 .را محکوم کرده است 89کارشناسی ارشد سال 

 :اين بيانيه را در زير می خوانيد
 

با اعالم نتايج آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه ها در هفتۀ گذشته، مطلع شديم که 
 باز جمع کثيری از فعاالن دانشجويی کشور از ادامه ی تحصيل در مقطع

 .کارشناسی ارشد، محروم شده اند
انحصارگران قدرت و ثروت که زمام مملکت را فراچنگ گرفته اند، در هفته 

های اخير پس از اخراج فعاالن دانشجويی دانشگاههای شيراز و علم و صنعت و 
 صدور

احکام قضايی و حبس های طوالنی مدت برای خانم بهاره هدايت و آقای ميالد 
اسدی، در گامی ديگر شماری از فعاالن دانشجويی کشور را با وجود اثبات 

 .صالحيت علمی شان در آزمون ارشد، از ادامۀ تحصيل محروم کردند
البته اين روند دور از انتظار نيست چرا که از ِاعمال شديد و تنگ نظرانۀ گزينش 

های سياسی و عقيدتی در آزمون های کارشناسی ارشد که به پروژه ستاره دار 
روشن است که دست . کردن دانشجويان معروف شده، پنج سالی می گذرد

را موهبت يا امتيازی می انگارند که می  »حق تحصيل«اندرکاران اين پروژه، 
توانند آن را به هر کسی که مايلند بدهند و از هر آن کس که در قالب های 

به جرات اعالم می کنيم . عقيدتی، انديشه ای و سياسی آنان نمی گنجد، دريغ کرد
حقوق «همۀ انسان ها در برخورداری از  »سهم برابر«که اينان ذره ای به 

 .اعتقادی ندارند »انسانی
از آنجا که اين روند مخرب طی ساليان اخير به شيوه ی مألوف حکمرانان بدل 

گشته و مدام از ميان مستعدترين فرزندان اين آب و خاک قربانی می گيرد، و از 
سوی ديگر طراحان، آمران و مجريان اصلی اين پروژه، در رسانه های دولتی و 
اقمار به ظاهر مستقل شان، وجود دانشجويان ستاره دار را با بی شرمی تمام، از 

ُبن تکذيب می کنند؛ دانشجويان محروم از تحصيل ايران هم گردهم آمده اند تا 
فريادهای افشاگرشان را هم آواز کنند تا دست کم حذف سيستماتيک ايشان از 

 .دايرۀ دانشگاهی کشور، در سکوت برگزار نشود
از جمعی از دانشجويان  1387که در سال " شورای دفاع از حق تحصيل"

محروم از تحصيل ايران تشکيل شده است، در همين راستا و برای احقاق حق 
تحصيل همۀ محرومان از تحصيل کشور تالش می کند، تالشی که يکی از علنی 
ترين و درخشان ترين ثمرات آن، در رقابت های انتخابات رياست جمهوری سال 

آن زمان که روند محروميت از تحصيل بدل به يکی از . گذشته خود را نشان داد
مهمترين چالشهای دولت حاکم شد و حذف آن به يکی از مهمترين وعده های 

 .انتخاباتی کانديداهای رقيب بدل گشت
رسوايی های اقتدار  »در آفتاب افکندن«شورای دفاع از حق تحصيل گرچه بهای 

گران را با بازداشت تنی چند از فعال ترين اعضايش پرداخت، گرچه در همين 
راستا آقايان ضيا نبوی و مجيد دری به زندانهای طوالنی مدت محکوم شدند، 

گرچه شيوا نظرآهاری همچنان با گذراندن ماهها بازداشت، بالتکليف در اوين به 
سر می برند، گرچه شرايط سخت زندان مشکالت شديد جسمانی را برای پيمان 

عارف و مهديه گلرو در پی داشته است، اما همچنان بر عهد خود ايستاده است و 
 .ذره ای از پيگيری حقوق دانشجويان محروم از تحصيل عقب نشينی نکرده است

شورا در راستای فعاليت های خود در سال جاری، برای در دست داشتن آمار 
دقيقی از دانشجويان ستاره دار امسال، از دانشجويانی که کارنامۀ آزمون 

کارشناسی ارشدشان را دريافت نکرده اند يا اسنادی مبنی بر محروميت از 
تحصيل در اختيار دارند، درخواست می کند با ارائه مشخصات کامل خود با 

 .تماس بگيرند  شورای دفاع از حق تحصيل
 

 89خرداد  4 -شورای دفاع از حق تحصيل
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 سازمان و گروه دانشجويي و جوانان درباره ي اعدام ها  3بيانيه مشترك 
 

 : اخبار روز
 : سازمان و گروه دانشجويی و جوانان ٣بيانيه مشترک 

 اعدام هايی ديگر در راه و ضرورت ايستادن در مقابل وقوع آن ها 
 

. جالد با چهره ای پوشيده در سياهی، طنابِ  زمختِ  دار را به گردن اش انداخت
هوای خفه ی آن جا و چهره ی چرکينِ سياه جامه گانِ منتظر، لحظات باقی مانده 

صدایِ  درد . چارپايه از زير پايش کشيده شد. را برايش تحمل ناپذيرتر می کرد
. ديوصفتان لبخندِ  پيروزی زدند. از ستون فقرات تا گردنش را ناگهان درنورديد

همهمه ی محوی از نگاه ها در چشمانش نقش . نفس اش به سختی بر می آمد
 . او تقال نمی کرد...    بست

 . او می دانست برای چه می ميرد
فرزاد کمانگر، به جرم اين که معلمی آشنا به عميق ترين دردهای کودکاِن ! آری

علی ... مهدی اسالميان به دار آويخته شد. رنج ديده بود، به دار آويخته شد
 ... حيدريان، شيرين علم هولی ، فرهاد وکيلی

احمد دانشپور : و ماشين آدم کشیِ  حکومت همچنان تشنه ی خونِ  بيشتری ست 
مقدم ، محسن دانشپور مقدم، عبدالرضا قنبری، محمد علی صارمی، جعفر 

زندانی سياسی ُکردزبان به نام های  ١۶کاظمی و محمد علی حاجی آقايی، و 
زينب جالليان، شيرکو معارفی، حبيب اله لطيفی، سامی حسينی، جمال محمدی، 

مصطفی سليمی، انور رستمی، ايرج    رستم ارکيا، رشيد آخکندی، حسين خضری، 
،  محمدی، محمد امين آگوشی، احمد پوالد خانی، حسن طالعی، عزيز محمد زاده

گل پری پور و بسياری زندانيان سياسی و غير سياسی ديگر چوبه ی  حبيب اله
 . دار را انتظار می کشند

حکومت سرمايه داری اسالمی می خواهد برای رفع بحران های داخلی و بين 
اين خون ها بوی . المللی خود از جان عزيزان و جوانان اين مملکت هزينه کند 

 ! اعدام های دسته جمعیِ  دهه ی شصت را می دهد
در همين حال رسانه های قدرتمند حکومتی سعی در توجيه کشتارِ  آزادی 

خواهان اين خاک دارند و مافيای رسانه های قدرتمند غربی هم گاه دست در 
دست حکومت خون ريز، منافع اقتصادی و سياسی خود را جستجو می کنند و با 

 . بی شرمی سکوت می کنند
زمانی که ما در محل کارِ خود مشغول نوشيدن چای هستيم يا در خانه سرگرم 

زندگی روزمره و تماشای تلويزيون، آزادی خواهان و مبارزان ِِ اين سرزمين در 
سخت ترين شرايط روحی و جسمی در زندان های رسمی و غير رسمیِ  

 . حکومت، هر لحظه در خطر بيماری، شکنجه و مرگ به سر می برند
 اما چه می توان کرد؟ 

ديديم که مردمِ  ُکردستان با همبستگی گسترده خود در شهرهای مختلف در 
زندانی سياسی در هفته گذشته اعتصابی شکوهمند را رقم  ۵اعتراض اعدام 

ما بايد . زدند، پيشگام مبارزه عليه اعدام ها شدند و حکومت را وحشت زده کردند
از مردم هميشه مبارز کردستان بياموزيم و در کنار آن ها و ديگر جنبش های 

آزادی خواه در سرتاسر کشور تا جایِ  ممکن در جهتِ  ايستادن مقابل 
 . حکومتِ وحشت، فقر، ظلم و استثمار مبارزه کنيم

ما نبايد از ياد ببريم که مبارزه ی مردمِ ايران در راه آزادی و عدالت اجتماعی، 
تاريخی بيش از صد سال دارد و مبارزانِ  زيادی اين راه را با خونِ  خود آبياری 

 . کرده اند
کشتار، سرکوب و توحشِ  بيشتر ! کارگران، کارمندان، معلمان، دانشجويان

ما بايد . حکومت سرمايه داری اسالمی، نتيجه ی مستقيمِ  انفعال و سکوت ماست
تا بيش از اين دير نشده و ماشين جنايت و اعدام، جاِن عزيزان بيشتری را قربانی 
وحشی گری خود ننموده، با اعتراضات خود در محل کار، محل زندگی، خيابان 
و در هر موقعيت و جايگاهی که هستيم جلوی وحشی گری های فاشيسم اسالمی 

امروز اعتراض و سازماندهی مبارزات با جهت گيری مقابله با اعدام . را بگيريم
و کشتار زندانيان يکی از مهم ترين و فوری ترين عرصه های مبارزه است که 

 . اتحاد تمام نيروهای واقعا آزادی خواه را می طلبد
گرهِ  ديرينه سالِ  استبداد و استثمار تنها به دست خود مردم، کارگران و 

 . زحمتکشان جامعه بازشدنی است
 ! زنده باد مبارزات، اتّحاد و مقاومت توده های مردم

گسترده باد اعتراضات و اعتصابات مردمی به رهبری طبقه کارگر و متحدين 
 ! آن

 اتحاد دانشجويان ضد فاشيسم ، دانشجويان سوسياليست دانشگاه های ايران 
 نشريه اعتصاب 

  ١٣٨٩ارديبهشت  ٣١

 احضار دانشجويان بدحجاب به كميته انضباطي دانشگاه عالمه
 و تعليق از تحصيل تعدادي از دانشجويان 

 
 خبرگزاری هرانا

قادر پرويز، معاون دانشجوييدانشگاه عالمه طباطبايی، احضار دانشجويان 
برخی بدحجابان که به اين نوع : بدحجاب به کميته انضباطی خبر داد و گفت

پوشش مصر بوده اند يک تا دو ترم تعليق از تحصيل حکم انضباطی صادر شده 
 .است

 20دکتر قادر پريز با رد آمار اعالم شده از سوی برخی منابع مبنی بر احضار 
نفر از دانشجويان بدحجاب اين دانشگاه به کميته انضباطی، تعداد اين دانشجويان 

تعداد اين افراد بسيار بيشتر از : را بسيار بيشتر از اين تعداد عنوان کرد و گفت
اما به دليل . اين ارقام است به ويژه افرادی که تنها تذکر دريافت کرده اند

محرمانه بودن آمار و ارقام در کميته انضباطی امکان اعالم تعداد دقيق آنها 
 . وجود ندارد

تعداد اين افراد کم نيست اما در دانشگاهی : به گزارش مهر، وی در ادامه افزود
 .هزار دانشجو دارد عددی کوچک به شمار می آيد16که 

معاون دانشجويی دانشگاه عالمه طباطبايی اين افراد را دانشجويانی ناميد که پيش 
از احضار به کميته انضباطی از سوی مراجع مختلفی تذکر دريافت کرده اند و 

بسياری از احضار شدگان تذکرات مکرری از طرف روسای دانشکده : تاکيد کرد
ها و ساير مراجع فرهنگی دانشگاه به دليل بدحجابی و مشکالت اخالقی دريافت 

تعدادی از اين دانشجويان نيز در جلسات فرهنگی و ارشادی شرکت . کرده اند
کرده اند اما بر تخلف خود اصرار ورزيده اند که مستندات مربوط به اين رفتار 

 .نيز موجود است
دکتر قادر پريز با اشاره به اينکه در طول يکسال گذشته تعداد اين دانشجويان 

هر هفته افرادی به کميته انضباطی احضار می شوند : بسيار زياد بوده است گفت
 .و تعداد آنها روز به روز و هفته به هفته متفاوت است

از سوی هر دانشکده ليستی از اسامی بدحجابان به کميته انضباطی : وی افزود
داده شد و از بين فهرست، اسامی کسانی که دفعات زيادی تذکر گرفته بوده و 

از تعدادی از آنها که تخلف خود را . اعتنايی به اين تذکرات نداشتند احضار شدند
با اين افراد . پذيرفتند تعهد کتبی اخذ شد تا رفتار غير اخالقی خود را تکرار نکنند

 .برابر موارد يک تا پنج آيين نامه انضباطی برخورد شده است
دسته ديگری نيز رفتار ناشايست خود را نپذيرفتند و به : دکتر پريز در ادامه گفت

آيين نامه انضباطی، تفهيم اتهام  12و  11دليل تاکيد بر بدحجابی برابر موارد 
 .تاکنون به چند نفر هم حکم داده شده است. شدند

بر اساس موارد قانونی حکم اين : معاون دانشجويی دانشگاه عالمه گفت
دانشجويان تعليق از تحصيل به مدت يک ترم يا دو ترم با احتساب سنوات و يا 

 .بدون احتساب سنوات بوده است
 

ده كشته و زخمي در درگيري مسلحانه بين نيروهاي سپاه و 
 كشاورزان عرب در خوزستان

 
 خبرگزاری هرانا 

در درگيری بين شهروندان عرب و سپاه پاسداران انقالب اسالمی درشهرحميديه 
 .نفر زخمی شدند 7استان خوزستان سه نفرکشته و دستکم 

خردادماه و هنگامی به وقوع  8به گزارش العربيه اين درگيری در روز شنبه 
در برابر تالش نيروهای امنيتی " خزرج " پيوست که کشاورزان عرب از قبيله 

 . برای مصادره زمين های کشاورزی خود مقاومت کردند
در اين درگيری ها سه نفر از کشاورزان کشته شدند و چندتن از نيروهای سپاه 

 .پاسداران نيز کشته شدند
زمين هايی که نيروهای امنيتی قصد داشتند مصادره کنند در دوره شاه به 

شهروندان غيرعرب واگذار شده بود و اين ساکنان غيربومی پس از پيروزی 
 .انقالب زمين ها را ترک کرده بودند

استان خوزستان که اغلب ساکنان آن عرب هستند تنها استانی است که زمين های 
 .اعالم شده است" اراضی خالصه " آن 

اين اصطالح برای اموالی به کار می برد که در مالکيت دولت است واز زمان 
سقوط شيخ خزعل آخرين حاکم محلی در خوزستان زمين های اين استان توسط 

 .اعالم شده است" اراضی خالصه " رضاشاه 
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بيانيه ابوالحسن بنی صدر در تقبيح بکارگيری سالح تکفير بر ضد آقای 
 عبدالکريم سروش

 !تكفير اعالن ورشكست است  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
مدرسين حوزه علميه «، روزنامه خشونت گستر کيهان به نام 1389خرداد  8در  
در اين بيانيه و به عنوان دليل ارتداد آقای   .، بيانيه ای را منتشر کرده است»قم

 :عبدالکريم سروش، آمده است
با تخطئه مباني نظام اسالمي و واليت فقيه ارتداد خود را بر همگان ثابت  «     
  «.آرد

طبق رويه، . نيست که مالتاريا از سالح تکفير استفاده می کند اين نخستين بار
اما اين بار، . بگاه ورشکستگی سياسی و فکری، سالح تکفير را بکار برده است

همه وجوه اين ورشکستگی . ورشکستگِی به تقصير مالتاريا همه جانبه است
همين يک سطر از بيانيه دليل زوال . فکری و عملی در جمله فوق آمده است
 نظريه برده ساز واليت فقيه است، زيرا؛

، با مرتد خواندن جبهه ملی، 60خرداد  25که در  –حتی خود آقای خمينی . 1
در فقه اش انکار  –يم خويش را اظهار کرد ژورشکستگی سياسی خود و ر

 واليت فقيه را بيرون رفتن از دين نمی دانست؛
اکثريت فقهای شيعه، از جمله سه مرجع شرکت کننده در نهضت مشروطيت، . 2

برای فقيه واليت قائل نبودند و در تلگراف رسمی به محمد علی شاه، با صدای 
 بلند اعالم کردند که حاکميت در زمان غيبت، از آن جمهور مردم است؛

از ...آقايان خوئی و گلپايگانی و خوانساری و طباطبايی قمی و روحانی و . 3
 .مراجع همعصر آقای خمينی، آشکارا با واليت فقيه مخالف بودند

 .آقای منتظری اخيرًا واليت مطلقه فقيه را از مصاديق شرک دانست. 4
بدين قرار، حتی در چارچوب فقه تکليف مدار نيز صدور حکم ارتداد آقای      

با . ، بی پايه است»تخطئه مبانی نظام اسالمی«سروش، با اين استدالل که وی به 
کمال تاسف بايد گفت صادرکننده گان اين بيانيه گواهی می دهند که فقه آنها به 

 .بندگی کامل قدرت در آمده است که در ذات خود دين ستيز است
چماق . اما اين رويه به لحاظ تاريخ ادياِن از خودبيگانه در قدرت تازگی ندارد. 5

قرآن . اسالم، فراوان بکار می برد) ص(ارتداد را کليسا، به هنگام بعثت پيامبر 
در دين اکراه «بود که با الغای جرم ارتداد، چماق را بشکست و اصل را بر 

نهاد؛ هم بدين معنی که نمی توان کسی را به زور به اسالم در آورد و هم  »نيست
بدين معنی که دينداری يعنی تالش روزانه و منظم برای خشونت زدائی از پندار، 

قرآن آمد و به اين حقيقت مهر تاييد زد که هرگز نمی توان کسی . گفتار و کردار
 . را به زور در دين نگاه داشت

که استبدادش به گرد استبداد واليت مطلقه  -در دنيای اسالم در دوران اموی     
بود که چماق تکفير و ارتداد در کار آمد و همانطور  –فقيه کنونی نيز نمی رسيد 

که تاريخ گزارش می کند، نخست بر سر سرور آزادگان، شهيد آزادی، حسين بن 
پيش از او نيز، دستگاه تبليغاتی بنی اميه، پدر او، علی، مظهر . علی فرود آمد

   .تبليغ کرده بودند »اول کافری که بدست مسلمانان کشته شد«تقوی، را 
        

 !مردم ايران
يم نه تنها ضد حيات يک ملت در استقالل و آزادی است بلکه ضد دين ژاين ر     

و دين ورزی خالصانه است و در تمام اين سی ساله نشان داده است که ضد رشد 
رژيمی است که خود بنده زور و . و شکوفائی استعدادهای شما ايرانيان است

خشونت است و از طريق نظريه منحط واليت فقيه می خواهد فرهنگ بردگی را 
بر فکر بردگی بايد . در ذهن و عمل تک تک شما و نسل های بعدی دوام بخشد

شوريد زيرا خوارکننده مقام انسانی است که خداوند او را آزاد و صاحب حقوق 
يم را توانائی گمان مبريد و برای آزاد کردن اسالم و ژناتوانی ر. ذاتی آفريده است

خود از اين استبداد ويرانگر ورشکسته، جنبش رهايی بخش خويش را ادامه دهيد 
 . در حالی که آن را بيش از پيش همگانی می کنيد
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 دهد ايران طالبان را آموزش مي: ناتو
 

آموزش و تهيه «گويد ايران با  المللی در افغانستان می فرمانده کل نظاميان بين
خواهد موجب خروج نيروهای خارجی از اين  برای طالبان، می »افزار جنگ

 .کشور شود
شورشيان در «:کريستال طی يک نشست خبری در کابل گفت  ژنرال استانلی مک

جنگ افزارهای . شوند بينند و سپس وارد افغانستان می داخل ايران آموزش می
 «.اند دهد که از ايران وارد افغانستان شده بدست آمده از طالبان نيز نشان می

وی که در حال حاضر فرماندهی تمام نظاميان ناتو و آمريکايی را در افغانستان 
المللی، به زودی برای جلوگيری از اين  به عهده دارد، افزود که نيروهای بين

با اين حال وی به جزئيات اين . گونه اقدامات ايران، تدابيری اتخاذ خواهند کرد
 .ای نکرد تدابير اشاره

تر، هرگونه همکاری با شورشيان افغان را رد کرده و  جمهوری اسالمی پيش
 .گفته است امنيت در افغانستان به نفع ايران هم هست

نفر  ١٢شود که شمار قربانيان ارتش آمريکا از  اين اظهارات در حالی مطرح می
افزايش يافت و از آغاز سال جاری  ٢٠٠٩نفر در سال  ٣١۶به  ٢٠٠١در سال 

 .اند سرباز آمريکايی جان باخته ۵۴کنون نيز 
سرباز، بعد از آمريکا بيشترين شمار قربانی را در  ٢۶۴بريتانيا با از دست دادن 

 .جنگ افغانستان داشته است
 

 
 يابي به چهار درخواست با دست

 كوهيار گودرزي اعتصاب غذاي خود را شكست
 

 کميته گزارشگران حقوق بشر 
کوهيار گودرزی، به چهار خواسته خود دست يافت و اعتصاب غذای خشک  

 .خود را شکست
به گزارش منابع آگاه، اين عضو کميته گزارشگران حقوق بشر که در اعتراض 

زندان اوين، به سلول انفرادی منتقل شده و دست به اعتصاب  ٣۵٠به رئيس بند 
ی خود، اعتصاب غذا را  يابی به چهار خواسته غذای خشک زده بود، پس از دست

 .شکست
، »اش رسيدگی به وضعيت بالتکليف پرونده«ی گودرزی،  چهار خواسته

خروج از انفرادی و رسيدگی به شکايتش «، »رسيدگی به وضعيت مجيد توکلی«
 .بوده است »يابی به حق مالقات و تماس تلفنی دست»، «٣۵٠از رئيس بند 
شنبه نهم خرداد مادر اين فعال حقوق بشر موفق شد با وی مالقات  امروز، يک

گزارش شده  »نامناسب«وضعيت جسمی و روحی گودرزی در اين مالقات . کند
 «.به شدت الغر شده است«ی مادرش، وی  و به گفته

از سوی ديگر، دادستان تهران نيز، طی مالقات با گودرزی، خبر از رسيدگی به 
دادگاه انقالب به  ٢۶، در شعبه )خرداد ١٢(پرونده وی در روز چهارشنبه 

 .قضاوت پيرعباسی را داد
منتقل  ٣۵٠به بند  »احتماال«همچنين گودرزی از سلول انفرادی خارج شده و 

تکنيک پس از شش روز  روز گذشته نيز، مجيد توکلی دانشجوی پلی. شده است
 .اعتصاب غذا از سلول انفرادی، به بند عمومی منتقل شده بود

روز را در زندان اوين گذرانده و  ١۶٠اين عضو کميته گزارشگران حقوق بشر، 
 .گونه رسيدگی در مورد پرونده وی به عمل نيامده است هنوز هيچ

کوهيار گودرزی، دانشجوی اخراجی رشته هوافضای دانشگاه صنعتی شريف، 
 .برد آذرماه در بازداشت به سر می ٢٩از 

همچنين حسين رونقی ملکی، فعال حقوق بشر نيز امروز درحالی برای 
اش مالقات کرد که مادرش در مقابل زندان اوين، دست به  بار با خانواده سومين

 .اعتصاب غذا زده بود
در روزهای اخير، پس از انتشار خبر اعتصاب غذای کوهيار گودرزی، مجيد 

المللی مدافع حقوق  توکلی و حسين رونقی ملکی، بسياری از نهادهای داخلی و بين
جان اين فعاالن  »مسئول مستقيم«هايی، مقامات ايران را  بشر، با انتشار بيانيه

 .دندمدنی و دانشجويی دانسته بو



8 

 1389خرداد ماه   9

کوبم، در باز شده و افسر نگهبان با من  عنوان اعتراض، بر در سلول خود می
کنند و پنج نفری مثل پرکاه مرا از زمين بلند  شود، يکديگر را خبر می درگير می

دو کتفم آسيب . خورد سرم به شدت به زمين می. کوبند کرده و محکم به زمين می
 .شود سردرد شديدی عارضم می. رود بيند، بينايی چشمم تحليل می می
 .انجامد اينطور سردردها به تهوع می: گفتم

 .اما مرتب اصرار داشت که اعتصابم را بشکنم. حرف مرا تاييد کرد
امروز سه روز است که در  .آقای جعفری، من در اعتصابم مصممم: گفتم

يک ليوان آب، . ام برم و به سختی خودم را به اينجا رسانده اعتصاب به سر می
. راديولوژی اوين از سرم و از دو کتفم عکس گرفته. ام يک حبه قند نخورده

ها نباشد، اما من به خاطر بی قانونی دوستان  ممکن است چيزی در اين عکس
شما، چهار روز  .ام ام و خود را به مخاطره انداخته شماست که اعتصاب کرده

 .ی مرا از سلولم بيرون خواهيد کشيد ديگر جنازه
 .درست نيست که تو با دست خودت، خودت را به کشتن بدهی: گفت
 .آنجا يزيد در مقابلش بود :چرا امام حسين اين کار را کرد؟ گفت: گفتم
هرکجا قانون نباشد، پای يزيد در ميان است؛ مثل دستگاه قضائی ما که : گفتم

را دستگير می کنيد و به زندان می   «پ«شما .معتقدم هيچ ربطی به اسالم ندارد
شهرام جزايری را به زندان . ايد اندازيد و افرادی را که او افشا کرده، آزاد گذارده

را که با استفاده از رانت، صاحب چندصد ميليارد تومان [...] اندازيد و آقای  می
 .بريد ثروت است، تا وزارت باال می

به [...] چنان فشل و از ريخت افتاده است که مسئولی مثل  اين دستگاه آن: گفتم
شود و از طريق راننده و دامادش، پوست از تن  های زيرک می ی آدم راحتی ملعبه
 .درد عدالت می

 .اش کرده اند همين آدمهای زيرک دويست ميليون تومان خرج حسينيه: گفت
اند و امضاهای  اش داده ام يک ويال به راننده اما شنيده. ام من هم شنيده: گفتم

شما در مقام دادستان، شهامت اعتراض نداريد، چرا؟ . اند بسياری از او گرفته
 .چون به اين ميز و ترفيع خود محتاجيد

 .طور نيست، من يک جانبازم اين: گفت
کنيد؟ مگر  شناسد؟ چرا اعتراض نمی باشيد، مگر عالقه به ترفيع، جانباز می: گفتم

 اند؟ قاضيان نااليق و ناعادل در اين دستگاه کم
 .هست، اما در مسير کار من نيست: گفت
 دهيد؟ چرا استعفاء نمی: گفتم
 .هستم تا مگر کاری بکنم: گفت
 .کنند همه به همين نحو عمل خطای خود را توجيه می: گفتم
های ما آلوده هستند به رشوه و قاچاق و شما جرات برخورد  اکثر ارگان: گفتم

گويی و دلسوزی  اما شما مرا به خاطر حقيقت. زنند اکثرًا قانون را دور می. نداريد
سواد و فحاش مرا بزنند و به  ايد بازجوهای بی ايد و اجازه داده به زندان انداخته

های اقتصادی و اجتماعی بهره  که از رانت اما کسانی. ناموس من توهين کنند
 .و شما جرات دستگيری آنان را نداريد. اند آزادند برده
من به خاطر . عدالت در دستگاه قضائی ما بيشتر يک شوخی بزرگ است: گفتم

نقد اين عدالت بيمار، در زندانم و عامالن بيماری دستگاه قضايی و امنيتی و 
 .شوند اقتصادی آزادند و حمايت می

دادستان در کمال صبوری به سخنان من گوش سپرد و سرآخر داستان نامه به 
 .رهبر را تکرار کرد

 .خواهم گونه که خود می نويسم اما آن می: گفتم
 .بنويس: گفت

کاغذ و قلم آوردند و من در حالی که از سه روز اعتصاب، سخت در رنج بودم، 
های شهر کربال اعتراض کند و به زوار  اگر کسی به زباله «…:نوشتم 

ی نظافت و پاکيزگی است و اين  سيدالشهدا با صدای بلند بگويد امام حسين اسوه
برد و ناراحت است، آيا  ی امام نيست و امام به شدت رنج می همه آلودگی برازنده

مجرم است؟ بايد او را بگيرند و به زندان بيندازند؟ اکنون اين وضع، حکايت من 
انقالبی با . بينم ی انقالب نمی من اين همه زشتی و نازيبايی را برازنده. است
سواد و ضرب و شتم  من در اوين با هتاکی بازجوهای بی. همه هزينه و زحمت آن

. گيرند ها از متهمان اقرار می ترين روش بازجوهايی که به قبيح. ام آنان مواجه شده
خيلی دوست داشتم . ها و تحقيرهای پليد ها و فحش و با زدن. ترين رويه با کثيف

در يک مالقات حضوری کهريزک دوم را به شما معرفی کنم و از فجايع رفتاری 
 «…کسانی بگويم که ادعای سربازی امام زمان را دارند

و در کاغذی مجزا برای او . نامه را تا نکرده به دست دادستان تهران سپردم
وقتی حکم دادگاه من رسمًا اعالم شده، چرا بايد مرا در زندان اطالعات : نوشتم

اکنون . نگهداری کنند؟ و از او درخواست کردم مرا به زندان عمومی منتقل کند
 ۵٫، سالن ٧اندرزگاه شماره : در. ام که اين نوشته را می نويسم در بند عمومی

 يادداشت محمد نوری زاد از اوين
 داستان گفتگوي من و دادستان

 
 :کلمه

اش از آزادی  زاد و خانواده هفته پيش دادستان تهران در ديدار با محمد نوری
ماه بازداشت  ۵الوقوع اين جهادگر و نويسنده دربند پس از گذشت بيش از  قريب

 .وعده ای که هنوز تحقق پيدا نکرده است. خبر داده بود
به گزارش خبرنگار کلمه ، دادستان در آن ديدار به خانواده نوری زاد اعالم کرده 

بود که وی ظرف يک هفته آزاد خواهد شد، به شرط آنکه آنها در طول اين يک 
 .رسانی بپرهيزند هفته سکوت پيشه کنند و از اطالع

گذرد و از آزادی خبری  اکنون بيش از يک هفته از آن ديدار و وعده ها می
زاد به دروغ دربرخی  جالب اينکه همان روز شايعه آزادی محمد نوری. نيست
 .های حامی دولت و وابسته به نهاد های خاص منتشر شد سايت

متن پيش رو شرحی است از محمد نوری زاد درباره ديدار او با دادستان تهران و 
“ کلمه”متن يادداشت محمد نوری زاد که در اختيار . آنچه بين آنها گذشته است

 :قرار گرفته است به شرح زير است
== 

وقتی داخل اتاق شدم، مردی چهل پنجاه . برند مرا با چشمان بسته به هر سو می
لبخندی زد و سر ديگر ميز را نشانم  .ساله در يک سر ميزی دراز، نشسته بود

 داد، نشستم و بعد از سالم و عليک معمول؛
زاد اصًال دوست نداشتم تو را اينجا ببينم، چرا بايد تو اينجا  آقای نوری: گفت

 باشی؟
دانم، نه يک جانی  من خودم را اينجا صاحب خانه می. ی من است اينجا خانه: گفتم

 .باشندش نابکاری که برای تاديب و تنبيه به اينجا آورده
نگهبان برای من نوشته و از تو  .کنی اين روزها خيلی داری شلوغ می: گفت

 !ای ای و پيراهنش را پاره کرده شکايت کرده که با مشت به صورتش کوبيده
ی او، ظرف دو روز  تفاوت من زندانی با همان نگهبان در اين است که نامه: گفتم

ای که من يک ماه پيش از داخل سلول خود برای  رسد، اما نامه به دست شما می
 .دادستان نوشته ام به دست او نرسيده است

اش را باال  شده مردی که روبرويم نشسته بود، برای خاراندن صورتش مچ قطع
آنجا بود که دانستم کسی که مقابلم نشسته و از اقتداری . آورد و به صورتش کشيد

. دماوندگون برخوردار است، دادستان تهران، آقای جعفری دولت آبادی است
 .شنيده بودم که دادستان تهران، يک دستش را تا مچ، در جبهه جاگذاشته است

 .شما بايد آقای جعفری باشيد: گفتم
 .بله: گفت
به اسم هواخوری، مرا از سلولم بيرون بردند و در غياب من، به داخل : گفتم

 .اند ها و وسايل شخصی مرا برداشته و برده اند و نوشته سلول من رفته
: ات بنويسی چرا بايد روی زيرپيراهنی: ليستی را که جلويش بود ورق زد و گفت

 «.کنيم ايم، پس زندگی می ما زنده«
ی ساده قرار است کجای دستگاه اطالعاتی و امنيتی کشور ما را  اين جمله: گفتم

 به لرزه اندازد؟
 .«!من اعتراض می کنم، پس هستم» :اندازد که آدم را ياد سخن دکارت می: گفت
. اند ام برداشته و برده ی مرا از ميان وسايل شخصی دوستان شما دو نوشته: گفتم

. ها را مطالعه کنيد و آنها را به اهلش برسانيد شما از طرف من وکيل، اين نوشته
ای به  نامه«ی دوم  است و نوشته «راز عرعر االغ«ی اول  عنوان نوشته

ی اول ندارم که مخاطبش وزارت  من کاری به نوشته ».نمايندگان مجلس
اطالعات است، اما نامه به نمايندگان را بدهيد به دست آقای الريجانی رئيس 

 .مجلس تا برای نمايندگان و مردم تکثير و منتشر کند
نويسی؟ اگر  نمی) رهبر(ای به آقا  من با مجلس کاری ندارم، اما چرا نامه: گفت

ی قضائيه، آن را به دست آقا  بنويسی ما خيلی زود از طريق آقای الريجانی قوه
 .يک تقاضای عفو هم در آن باشد خيلی بهتر است. رسانيم می
مشکل . ام کنم؛ چراکه معتقدم خطايی مرتکب نشده من تقاضای عفو نمی: گفتم

. نگرد ی خيرخواهی، به آنها نمی های من در اين است که کسی از زاويه نوشته
ام، چرا؟ چون مخاطبی پيدا  مثل همين حاال سه روز اعتصاب غذای خشک کرده

ی اعتصاب  از واژه. خنديد. کنم که در جايگاه قانون، قانون را رعايت کند نمی
 .خنده اش گرفت
 .زاد، اعتصاب نکن نه آقای نوری: صميمانه گفت

 ٢٠٩، از سلولی که در آن حمام و دستشويی بوده، به بند ٢۴٠مرا از بند : گفتم
و من هر چه . اند؛ به سلولی که هيچ امکاناتی ندارد با هوايی داغ منتقل کرده

 دهند و وقتی به  خواهم افسر نگهبان را ببينم، اهميتی نمی ام می درخواست کرده
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. خاطر قتل و موادفروشی و داشتن خانه های فساد و دزدی بازداشت شده اند
همين ها به تو امر کنند که بايد دوش بگيری تا مريضی برای اين ها نياورده 

. بايد نشان دهد که رئيس است و راهش تحقير است. با ادبياتی تحقير آميز. باشی
است که وسط اتاق راه می رود و تو را تحقير می کند و به تو فرمان می  »م«

. هر کدام زودتر زهر چشم نشان دهند يک هيچ جلو هستند.. همان روز اول. دهد
 .فرار رو جلو. بايد معلوم شود چه کسی رئيس است

؟ …همان شب عربده های کينگ کنک در بند بپيچد که آهای ورودی جديد اتاق 
چه کسی بوده که از حمام اختصاصی او استفاده . نگاه ها بچرخد به سوی تو

اين را در يک لحظه  .تو بوده ای پس بايد جواب دهی.. کرده؟ ورودی اتاق 
جمعيت جلوی در حمام جمع شده اند که از تو جواب . بفهمی که بند به هم ريخته

چون اصال . مهم نيست .بخواهند و تو حتی نمی دانی به چه کسی بايد جواب بدهی
ورودی های جديد بايد بدانند او که از همه بلندتر . کسی از تو جواب نمی خواهد
اين جا رئيس کسی است . استاد دانشگاه هستی؟ باش. عربده می کشد، رئيس است

عربده کشيدن کار هر . که صدايش بلندتر است و اصال می تواند عربده بکشد
 .کسی نيست
يک ليوان برای . يک کلمه حرف با يک هم صحبت. محتاج همه چيز. تو محتاجی

حتی جيره قند و پودر و شامپويی که اول ماه داده . يک بشقاب. يک قاشق. چای
در هيچ باندی نيستی که . به هر کس سهم خودش را داده اند. اند و تو نمی دانی

محتاج اين که به تو اطالعات  .کسی به تو چيزی بگويد چه رسد به اين که بدهد
گفت که . همان که وقت حمام رفتن مريم به تو گفت. بدهند از چند و چون اين جا

و . از حمامی که روی در آن به رنگ قرمز با ماژيک خط خطی شده استفاده نکن
و اال در مقابل فريادهای کينگ کنگ چه می کردی؟ . تو هم از آن استفاده نکردی
 .يک دقيقه کارت. محتاج يک دقيقه تايم. تو محتاج يک دقيقه تلفنی

هر کی به . خيلی زود می فهمی که جای نشستن هم در اتاق حساب و کتاب دارد
تو که ورودی جديدی کجا بايد بنشينی؟ . اتاق باال و پايين دارد. هر کی نيست

معلوم نيست جای ديگر که  .جلوی در می نشينی تا از خطرات در امان باشی
بنشينی با تو چه کنند؟ جلوی تخت ها حريم همان تخت است و مالک آن هم 

. وسط هم که بنشينی اعتراض می کنند سر راه نشسته ای. صاحب همان سه تخت
 ٢٨در يک اتاق با . کجا می توانی بخوابی؟ می شوی کف خواب جلوی در

تو  .چند تا پتو جيره داری؟ اتاق رئيس دارد. زندانی و رفت و آمدهای وسط شب
 کی هستی؟ با کدام گروهی؟

همه . فرمانروای بزرگ. است »ش»اين جا در کل بند باال و پايين رئيس اعظم 
يک اتاق خصوصی دارد در طبقه پايين با تلويزيون و . اختيارات در دست اوست

قاتل است؟ با مرد زن دار رابطه داشته؟ همسر مرد را که . يخچال خصوصی
اصال همين ها او را رئيس می . مادر هم بوده، کشته؟ اين ها توانايی می خواهد

حرمت ها را . عربده بکشد .مادر بچه ها را بکشد. بلد است شوهر بدزدد. کند
از همه مهمتر بلد . بلد است دروغ بگويد. می تواند خون بريزد. قداره بکشد. بدرد

اصال همين توانايی هاست . حلقه های خودش را دارد. است از مجازات فرار کند
ولی در مقامی پايين . خرده فرمانروايان هم همين طور. که او را رئيس می کند

 .درس پس می دهند و دوره می بينند تا به مقام او برسند. تر
همه هستند تا او . نگاه و کالمش. تحکمش. همه حرکاتش نشان رياست اوست

امر و نهی و داد و . برو و بيايش. تکان دادن سر و دستش. باشد و رئيس هم باشد
. ادبيات تحقيرآميز. ادبيات از باال به پايين. فريادهايش بر سر زندانيان. بيدادش

اصال تو را آورده اند اين جا تا يک  .استاد دانشگاه هستی؟ باش. حتی تن صدايش
 .تا بشکنی. قاتل فرمانروای تو باشد

اتاق ها هم . باندها هم برای خودشان. او که رئيس کل هر دو بند باال و پايين است
رئيس ها خودشان . همين طور است کل بند .رئيس يا روسای خودشان را دارند

در  »ع«و  »س«و  »م«مثال . با سربازان پياده نظام خودشان. هم با هم سرشاخ
و  »ن«بعضی وقت ها اين . همين اتاق با هم سر قدرت، تو بکش، من بکش دارند

هر کدام پياده . هر کدام نفرات دوم خودشان را دارند. هم يک چشمه می آيند»ف«
. از پايين. از بند. به عالوه آدم هايشان از اتاق های ديگر. نظام های خودشان را

. باند بهره خودش را دارد. رئيس اعظم »ش«به عالوه ارتباطشان با . از دفتر
 .رياست بهره اصلی را

يک بند با شش اتاق و . حمام برای يک بند زندان ۵.حمام سه تا از کار افتاده ٨از 
از اين . به طور متوسط بشود صد و پنجاه نفر. هر اتاق بين بيست تا سی زندانی

هر . چرا؟ چون عربده کش است. پنج حمام يکی اختصاصی برای کينگ کنک
يک قداره بند قاتل . خودش را زده به ديوانگی. کالمی از دهانش بيرون می آيد

برای پنج دقيقه گاهی نيم . تلفن .چه کارهايی که نمی تواند بکند؟ تو نمی دانی
استاد دانشگاه را آورده اند  .فقط صف نيست. ساعت يا بيشتر سرپا می ايستی

تو راه . کنار ديوار. بيا. جايی که قاتل و دزد و موادفروش با او دعوا کند که برو
 اگر در باندی باشی که تلفن ها را . دنيا را می بينی. حرف نزن. ساکت. وای نستا

 بند زنان، شهر فرمانروايان قداره بند
 

  :کلمه
يکسالی می شود که بند عمومی زنان يا همان بند نسوان ميزبان تعداد زيادی از 

زندانی زن نگهداری می  ۴٠٠در بند زنان حدود . زندانيان سياسی زن است
 .شوند که بيشترين متهمان در ارتباط با مواد مخدر هستند

روايت تکان دهنده . نگاشته است  يکی از زندانيان سياسی زن روايتی از اين بند
از حضور دانشجويان ، استادان دانشگاه، فعاالن مدنی ، روزنامه نگاران و 

سبزهای گمنام در بين معتادان ، قاتالن و مواد مخدر فروش هايی که زير پوست 
همين شهر پرورش يافته اند و حال در زندان مجالی برای فرمانروايی بر 

 .زندانيان سياسی و ساير زندانيان يافته اند
سايناز با چادر نمازش از  «:در بين شهر قداره بنده ها  »سبز بودن«روايتی از 

با تسبيح به دستی که ذکر . مدت ها طول می کشد. پنجره به آسمان نگاه می کند
نمازی که گاه به نماز صبح وصل می  .بعد در نماز اشک می ريزد. می گويد

همين . اين ها کف خواب های کنار تو هستند. روزش را هم روزه است. شود
طور که سرش کنار توست از او می پرسی هميشه اين قدر نماز می خوانده؟ 

می گويد حتی گاهی کاهل نماز بوده ولی از وقتی سبز شده، . پاسخش منفی است
 « .و تو می مانی که دعای خيرش نصيب چه کسی است. سبز شده

 :قرار گرفته به شرح زير است «کلمه«متن اين روايت دردناک که در اختيار 
بايد معلومت کنند . خيلی طول نمی کشد تا رئيس و روسا خودشان را نشان دهند

 .هر کی به هر کی نيست. معلوم کنند اين جا رئيس دارد. که رئيس کيست
دانشجو و استاد دانشگاه و فعال مدنی  .کسی اين جا به اسم و رسم تو کاری ندارد

و فعال دانشجويی و روزنامه نگار و فعال حقوق زنان و فعال حقوق بشر کسی 
 !اين ها هم شد جرم؟. نيست

اگر می خواهی برای . اين جا قداره بندی و عربده کشی است که کار می کند
خودت کسی باشی يادت باشد دفعه بعد که آوردنت اين جا از همان اول نگويی که 

بايد . برای اين ها افت دارد. اهل انديشه و قلم به دست بوده ای که تو را گرفته اند
هر چند روش و منش و کالم و . بگويی دو تا آدم کشته ای تا تحويل ات بگيرند

 .اصال بلد نيستی .رفتارت نشان دهد قداره بند نيستی
روشين . وقتی می فهمند سياسی هستی، بچه های سياسی تحويل ات می گيرند

يک چای می ريزد و با قندی در يک بشقاب دست به دست می دهد تا برسد 
بعد می فهمی ظرف ها را مريم داده . يک ظرف غذا جلويت می گذارند. جلوی تو
مريم و فخری و . ميترا است که چای و غذا را جلوی تو می گذارد. با فخری

 .ميترا می شوند هم صحبت های تو
مهديه است که دستش را دراز می کند و يک . اين، کارت تلفن برای زنگ زدنت

فخری . او دانشجوی سال آخر ستاره دار دانشگاه عالمه است. کارت می دهد
مادر بگير . دستش را دراز می کند و يک چادر می دهد برای نماز خواندنت

. قدر اين حرف ها را نمی فهمی. تازه واردی. خودم شسته ام و خشکش کرده ام
فخری می . چرا اين محبت را رد کردی. بعدها پشيمان می شوی که چرا نگرفتی

کارت تلفن از مهديه، . بزرگ تر از اين است که به دل گرفته باشد. شود همدم تو
خبر بدهی که در اوين در بند عمومی . دقيقه ای ٢يک زنگ . تايم از فخری

يک کالم به شوهرت بگويی . نسوان هستی تا نزديکانت را از دلشوره نجات دهی
 .بچه ها را دريابد

اين جا چه کسی رئيس است؟ چه کسی فرمانده؟ خرده فرمانروايان؟ چه کسی 
فرمانبر؟ چه کسی بايد دست به جيب باشد؟ چه کسی دست به کمر؟ چه کسی بايد 
باج بدهد؟ روسای باندها؟ چه کسی بايد سر به زير باشد؟ چه کسی خاموش؟ چه 
کسی اجازه دارد داد و هوار که نه عربده کشی کند؟ چه کسی می زند؟ چه کسی 

 می خورد؟ چه کسی ژنرال است؟ چه کسی سرباز؟
اول تصور کنی زندان آدم هايی دارد که امور زندانيان . شهر عجيبی است اين جا

جز آن ها که در دفتر . خيلی زود می فهمی اين جا همه زندانی اند. را می گذرانند
مسئول کار می کند، . يکی يا چند تا رئيس .يکی مسئول اتاق است. ها می نشينند
بند زندانيان عادی قانون . هر چند هر دو از اهالی همين شهرند. رئيس رياست
خاموشی و . ساعت حرف زدن و ساعت حرف نزدن. برو و بيا. خودش را دارد

با که بودن و . گفتن يا نگفتن. مواد فروشی و رقاصی. آمار و هواخوری. بيداری
هر کی به هر کی است . همه حساب و کتاب دارد. ارتباطات. روابط. با که نبودن

 مگر؟
با ورود به بند، وکيل بند يک بسته به تو بدهد، شامل لباس زير و يک حوله 

طوری می گويند . می گويند بايد دوش بگيری. کوچک و شامپويی برای يک بار
تو که روزنامه نگاری يا کارگردان سينما، . که انگار با خودت مريضی آورده ای

 يا استاد دانشگاه يا نويسنده يا دانشجوی ارشد را آورده اند در ميان کسانی که به 
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انسان خالف کار است آورده اند و اين جا جمع کرده اند بعد شما و اين بچه ها را 
فکر می کنی برای چه؟ بايد معلومتان شود که رئيسی . آورده اند کنار اين ها
 .بايد معلومتان شود که هر کس نمی تواند رئيس باشد. هست و فرمانبری
عيد و تمام فروردين و . اسفند او را می برند ١۵از  ٢٠٩٫. ببرندش به انفرادی

. بيمار. نحيف. وقتی برمی گردد الغر شده و تکيده. ارديبهشت را هم آن جاست
حرف زدنش، نشست و . ولی بزرگواری و بزرگ منشی او همان است که بود

برخاست، راه رفتن و حرکات دست و سر و صورتش همه حکايت از وقار و 
مصمم و مطمئن از راهی . صالبت او پابرجاست .متانت و دانش و بينش او دارد

ماه درخشان  .او همان بدرالسادات است. اين ها اصالت اوست. که در پيش دارد
 .سادات

او تحت . دزد شوهر. قاتل زنی که مادر بچه ها است. »ش«رئيس او کيست اما؟ 
 .اين جا اوين است آخر. فرمان يک قداره بند است

 «سبا»
 ١٣٨٩اوين  -بند عمومی زنان

 
 احمد منتظری در دادگاه ويژه روحانيت  احضار و بازجويی از

 فشارهاي امنيتي براي تعطيلي دفتر آيت اهللا منتظري 
 : احمد منتظری در سايت دفتر آيت اهللا منتظری آورده است 
 باسمه تعالی"

به دعوت دادسرای ويژه روحانيت  ٨٩٫٠٣٫٠٨اينجانب احمد منتظری در تاريخ 
صبح در آن دادسرا حاضر شدم و چون در آن جلسه تهمت هايی  ٩قم در ساعت 

های مشابه  به اينجانب زده شد الزم ديدم موارد را شفاف بيان نمايم تا جواب تهمت
 .آن نيز باشد

جناب حجة االسالم آقای انصاری و بازپرس آن دادسرا جناب آقای  ۴داديار شعبه 
ای نسبتًا دوستانه مسئله تعطيلی دفتر آيت اهللا العظمی منتظری  قاضوی در جلسه

همانطور که در دو . را مطرح کردند که با مخالفت جدی اينجانب روبرو شدند
جلسه قبل در اداره اطالعات قم مطرح شده بود و اينجانب جواب داده بودم که 

است و من به هيچوجه اين ننگ را  طبق هيچ قانونی ادامه کار دفتر منع نشده
 .پذيرم که دفتر مرحوم پدرم را تعطيل نمايم نمی

، جناب حجة االسالم انصاری، ۴ای توسط داديار شعبه  پس از اتمام مذاکرات نامه
ها تايپ گرديد و به اينجانب ابالغ گرديد  تهيه شد و پس از مشاوره با ديگر قسمت

منتظری  االسالم احمد حجة”: که با کمال تأسف و تعجب مضمون آن اين بود که
در اداره اطالعات قم حاضر شده  ٨٩٫٢٫۶و ٨٨٫١٢٫٠۵تاکنون دو بار در تاريخ 

است و عليرغم تعهد خود مبنی بر تعطيلی دفتر مرحوم آيت اهللا منتظری، همچنين 
به کارهای خالف شرع و قانون خود ادامه می دهد و به اخذ وجوهات شرعيه و 

مجددًا به او ابالغ شد که بايد  ٨/٣/٨٩دهد و در روز  پرداخت شهريه ادامه می
 ”.دفتر را تعطيل نمايد

بسمه تعالی اينجانب تاکنون تعهدی مبنی بر تعطيلی “:اينجانب در جواب نوشتم 
ايم و  ام و هيچگاه در اين دفتر کارهای خالف شرع و قانون انجام نداده دفتر نداده

نسبت دادن اينگونه امور به اينجانب اتهامی نارواست و اکنون هم هيچ تعهدی 
 ”.دهم مبنی بر تعطيلی دفتر نمی

الزم به ذکر است که چون به فتوای مراجع معظم تقليد دامت برکاتهم بقا بر تقليد 
ميت اعلم يا واجب است يا جايز، تعداد زيادی از مقلدين مرحوم آيت اهللا العظمی 

منتظری بر تقليد از ايشان باقی هستند و دفتر ايشان الزم است جوابگوی 
عالوه بر آن بزودی کتابخانه بزرگ ايشان بنابر سفارش آن . مراجعات آنان باشد

مرحوم، در اختيار مراجعين قرار خواهد گرفت و مراجعه به دفتر بيشتر جنبه 
فرهنگی خواهد داشت و جلوگيری از ادامه کار آن به هيچوجه در جمهوری 

 .اسالمی پسنديده نيست
در پايان چون در دادسرای ويژه روحانيت به اينجانب تهمت زدند که بدون اجازه 

عدد از اجازات مراجع  ۵نمايم، تصوير تعداد  وجوهات شرعيه را دريافت می
های مشابه  دهم تا از تهمت معظم تقليد را در اختيار مردم عزيز قرار می

 :جلوگيری شود
 اجازه حضرت آيت اهللا العظمی شبيری زنجانی -١
 اجازه حضرت آيت اهللا العظمی موسوی اردبيلی -٢
 اجازه حضرت آيت اهللا العظمی يوسف صانعی -٣
 اجازه حضرت آيت اهللا العظمی سيد صادق شيرازی -۴
 اجازه حضرت آيت اهللا العظمی اسد اهللا بيات زنجانی -۵

همچنين اجازات شفاهی از طرف حضرت آيت اهللا العظمی صافی گلپايگانی و 
حضرت آيت اهللا العظمی سيستانی نيز توسط حضرت آيت اهللا سيد اصغر ناظم 

  زاده به اينجانب ابالغ گرديده است

مگر . هر چه قدر هم که بخواهی حرف می زنی. دارند هر وقت بخواهی می آيی
می شود اين جا درگير شد؟ مسئول تلفن بگويد تايم خريده، وقت از پيش گرفته، 

 .باند فروشگاه هم همين طور و همين طور باقی لحظات زندگی. حل است
بچه ها هم زير لگد و . از اتاق بچه دارها صدای دعوا و کتک کاری بلند می شود

. لگدی محکم به پهلويش. از اتاق بغل بدود که جدا کند »ر«. دست و پای مادرها
؟ حضور در خيابان »ر«جرم  .سر او و لبه تخت. پرتاب به سمت تخت آهنی

چرا به اتاق دعوا دويد؟ بگويد آن جا . حکم؟ محارب. خرداد ٣٠آزادی در روز 
بچه ها زير دست و پا؟ او نه دعوا بلد است و . نمی شد نرفت. بچه ها بودند آخر
اين ها گفت و گو چه . مشکالت را با گفت و گو حل می کند. نه جدا کردن دعوا

 .همزبان خودشان را می خواهند. می دانند چيست؟ زبان اين ها زبان ديگر است
با نماز و قرآن و نماز شب و دعاست که … نفيسه و زهرا و سايناز و مهری و 

همه با هم از . آن ها را به بچه های سياسی می شناسند. خودشان را آرام می کنند
همه که می خوابند سايناز با چادر نمازش از پنجره به . و از متادون آمده اند ٢٠٩

. با تسبيح به دستی که ذکر می گويد. مدت ها طول می کشد. آسمان نگاه می کند
روزش . نمازی که گاه به نماز صبح وصل می شود. بعد در نماز اشک می ريزد

همين طور که سرش . اين ها کف خواب های کنار تو هستند. را هم روزه است
. کنار توست از او می پرسی هميشه اين قدر نماز می خوانده؟ پاسخش منفی است

و تو می . می گويد حتی گاهی کاهل نماز بوده ولی از وقتی سبز شده، سبز شده
 .مانی که دعای خيرش نصيب چه کسی است

می گويند نيم کيلو شيشه در حياط  .در را بسته اند. به هواخوری راه نمی دهند
حالت های خماری و بيداری بعضی زندانيان گواه از فروش مواد . پيدا کرده اند

سايناز بگويد وقتی بچه ها را آورده بودند اين جا به بعضی . در داخل زندان دارد
بچه های دانشجو و رونامه نگاری که . از آن ها پيشنهاد مواد فروشی داده بودند

بعضی حتی کمک . بيرون کار می کرده اند تا امورات روزمره خود را بگذرانند
به . اين جا توی کارتشان يک پولی برای خريد می خواهند. خانواده بوده اند

 .سايناز بگويی اگر کسی به پول احتياج دارد خبرم کن ولی به کسی نگو چه کسی
آن ها که همه مسير . بچه های سياسی با همند و هوای هم را در اين شهر دارند

. دلهره. بازجويی. با هم ترسيده اند. به هم اعتماد کرده اند. را با هم بوده اند
با هم . زبانشان با هم. دلشان با هم است. درد را هم التيام داده اند. بالتکليفی
همين گريه کردن هاست که آن ها را به . سر بر شانه هم گريسته اند. خنديده اند

شايد بتوانی کسی را که با او خنديده ای فراموش کنی ولی هرگز . هم پيوند زده
 .شانه ای را که بر آن گريسته ای از ياد نخواهی برد

در روزنامه ها نوشته حراست دانشگاه تهران اعالم کرده که از ورود دخترانی 
رئيس دانشگاه کجاست که حراست تصميم می . که مقنعه ندارند جلوگيری می کند

رئيس چه . گيرد و اعالم می کند و اعمال می کند؟ فرمانروايان اسلحه به کمر
می گويند جعفر پناهی کارگردان  .کسی است؟ اين جا خبرها زود پخش می شود

با او چه کرده اند؟ برای او چه راهی مانده؟ نوری . اعتصاب غذای خشک کرده
لباس  ۵زاد قلم به دست کارگردان را به اسم هواخوری برده اند بيرون و 

دکتر زندان گفته ضربه  .شخصی ريخته اند سر او و به قصد کشت کتکش زده اند
می گويند اعتصاب غذای خشک . مغزی شده و خودش گفته بينايی اش مختل

 .اين ها را زنش گفته. روزه سياسی. کرده
. گفته می زنند بعد می گويند فرياد نزنيد. می گويند زنش در چند سايت ناله کرده

اين که قلم و کاغذ او را . پس چه کنيم؟ ناله از کتک خوردن شوهرش يک طرف
يک بار نوشته . عجب زن نازنينی است اين فاطمه خانم. هم گرفته اند يک طرف

در آن نوشته گفته چرا . ای از او خواندم درباره سال های اول پيروزی انقالب
بعد خودش . آن روزها را می گويد. اين روزها حال و هوای بهشت را دارد

می گويد وحدت از توحيد نشات می . می گويد برای اين وحدت. جواب می دهد
به چه . می گويد چون توحيد خودنمايی می کند پس بوی بهشت می آيد. گيرد

که . روزی افتاده امروز که برای ناله کردن هم بايد از قداره بندان بترسد
می گويند بازجوی نوری زاد او را تهديد کرده که اگر بخواهم اين . نترسيده

مردش زير  .دخترت را، دختر بيست و چند ساله اش را گفته، می آورم اين جا
اين ها که در خيابان از کتک . دست اين هاست که قداره بسته اند و کتک می زنند

زدن دختران و زنان ابا ندارند وقت کتک زدن يک زندانی دست بسته در زندان 
البد بايد خوشحال  .چه می کنند؟ بگويند نوری زاد را به بند عمومی آورده اند

 .باشد اين فاطمه خانم
از شنيدن کلمات اهانت . بدرالسادات از بودن در زندان عمومی شکايت داشت

از اين فضای . از اين فضای عربده کشی. آميز در بند عمومی به ستوه آمده بود
 ٢٠٩يک روز آهسته برای تو بگويد ما را به همان بند . تهديد آلود تحقير آميز

با ما . بگويد اين جا کلماتی می شنويم که به عمرمان نشنيده ايم. برگردانند
به او بگويی فکر می کنی برای چه . برخوردی می شود که به عمرمان نديده ايم

 بگويی تمام مملکت را گشته اند و هر چه . ما را اين جا آورده اند؟ برای همين
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 مصاحبه ها، مقاالت

غربی نگرانی خود را از تشکيل يک پيمان نظامی جديد که جايگزين پيمان 
کشورهای عضو همراه با اعضای ناظر، بيش . ورشو خواهد شد، بر زبان آوردند

از نيمی از جمعيت جهان را در خود دارند، مساحت کشورهای عضو به تنهايی 
اين . سه پنجم قاره اروآسيا و جمعيت آنها بيش از يک چهارم جمعيت دنيا است

يک چهارم از منابع نفتی و . کشورها از ذخاير عظيم گازی و نفتی بر خوردارند
ذخاير شناخته شده در جهان در اين کشورها است، در اين ميان يک سوم از منابع 

از آن رو اين کشورها از منابع و ذخاير . گازی جهان هم در اين کشورها است
سرشاری برخوردارند که در صورت استفاده بهينه از آن می توانند در سرنوشت 

فدراسيون روسيه با آگاهی از آن، . سياسی و اقتصادی جهان تأثيرگذار باشند
سياست های راهبردی و امنيتی خود را همسو با سازمان پيش می برد و تالش 
می ورزد که با توسعه سازمان به اهداف درازمدت خود برسد و سازمان را تا 

 .پايان اين دهه به يک تشکل مهم و جهانی تبديل کند
جمهوری اسالمی ايران با سياست های ماجراجويانه خود در جهان و سياست 

های سرکوبگرانه در درون کشور، پايگاه مردمی خود را از دست داده، با عدم 
مشروعيت و ناتوان از اداره کشور با چهار قطعنامه تنبيهی و تحريمی سازمان 

سال ها است رژيم جمهوری اسالمی برای . ملل در انزوای کامل به سر می برد
برون رفت از اين انزوا به نهادها و سازمان های بين المللی و منطقه ای سر می 

زند، گاهی با تملق و چابلوسی و با خرج ميليون ها دالر از جيب مردم فقير و 
مظلوم کشور همايش و کنفرانس بی حاصلی را ترتيب می دهد تا جايگاهی در 

جهان پيدا کند ولی همواره ناکام و سرخورده و مأيوس به قالب پيشين خود بر می 
گردد، زيرا جهانيان ناظر بر عملکرد اين دولت کودتايی و نظامی امنيتی در 

عملکرد شبهه فاشيستی اين رژيم هم در درون و هم در . درون کشور هستند
از آن رو سال ها تالش برای پيوستن به سازمان . برون بر همگان روشن است

متکی وزير امور  ٢٠٠٨در سال . همکاری شانگهای هم راه به جايی نمی برد
خارجه جمهوری اسالمی درخواست عضويت را به دبيرخانه سازمان تسليم کرد 

در آخرين نشست سازمان درخواست عضويت . ولی هرگز جواب مثبتی نشنيد
در توضيح آن گفته شد که جمهوری . جمهوری اسالمی ايران بار ديگر رد شد

اسالمی ايران از قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل پيروی نکرده و تا 
زمانی که تحريم های سازمان ملل وجود داشته باشد، ايران عضو شانگهای 

 .نخواهد شد
آنچه مسلم است دو عضو مهم در سازمان همکاری گروه شانگهای يعنی چين و 

خرداد  ٢۵فدراسيون روسيه در پی کودتای انتخاباتی و خيزش ميليونی مردم در 
از رژيم فاصله گرفته، برای حفظ منافع خود در آينده راه خود را از  ٨٨

آنان پايداری رژيم را برای مدت طوالنی باور . حکومتگران تهران جدا کرده اند
ندارند زيرا بحرانی که در پی کودتا آغاز شده هر روز عميقتر و فراگيرتر می 

ديگر خودی ها هم هر روز سخن از بحران و چگونگی برون رفت از آن . شود
می گويند، قالی باف شهردار تهران به دفعات تکرار کرده است که در يک سال 

. گذشته هيچ کاری صورت نگرفته عمال کشور در تعطيلی به سر برده است
رئيس جمهور کودتا هم مانند گذشته قادر به عوام فريبی نيست زيرا جوانان 

خشمگين در سفرهای استانی خواسته های خود را بر زبان می آورند و عرصه 
شايد از اين رو باشد که . را هر روز بر ارتجاع و تاريک انديشی تنگتر می کنند

رژيم درمانده تالش می ورزد تا رابطه خود را با دادن امتيازهای جديد، با اياالت 
در اين راستا به دو کشور يکی در همسايگی . متحده و هم پيمانانش بهبود بخشد

يعنی ترکيه و ديگری برزيل در آمريکای جنوبی که هر دو عضو غير دائمی 
شورای امنيت سازمان ملل هستند متوسل شده تا شايد از قطعنامه جديد پيشگيری 

ماده ای تهران را  ١٠آنان هم با تالش ها و نامه نگاری های طوالنی بيانيه . کند
کيلوگرم اورنيوم کمتر غنی شده را به خاک ترکيه در  ١٢٠٠در رابطه با خروج 
کيلو گرم اورانيوم مصرفی در مدت يکسال را صادر  ١٢٠مدت يکماه و خريد 

کردند که با واکنش منفی کشورهای عضو دائمی شورای امنيت و آلمان روبرو 
هنوز اين ديپلوماسی، ديد و بازديد و نامه نگاری های بی پايان ادامه دارد . شدند

ولی به نظر می رسد راه به جايی نخواهد برد زيرا دولتی در ديپلوماسی پيروز 
رژيمی که هر روز جنايت . است که پشتوانه مردمی در درون کشور داشته باشد

می کند، برای ايجاد رعب و وحشت در جامعه جوانان زحمتکش و بيگناه را به 
دست بيدادگاه ها و جالدانش می کشد و هزاران انسان آزادی خواه از اقشار و 
طبقات گوناگون را شکنجه و زندان می کند نمی تواند موفقيتی در ديپلوماسی 

 . بدست آورد
همانگونه که رژيم های استبدادی همواره تعدادی مزدور، چابلوس، متملق، سينه 

در کنارشان می پرورند تا هنگام خطر از آنان ... چاک، لومپن ، جيره خوار و
استفاده کنند، جمهوری اسالمی هم به همان شيوه تعدادی مزدور با عناوين 

شکنجه گران و . مختلف را برای سرکوب، شکنجه و اعدام آماده کرده است
 . جالدان مسخ شده و خودباخته ای که منتظر فتوا و دستورند، تا جنايت بيآفرينند

 برنامه ريزان براي مديريت جهان را 
 به سازمان شانگهاي راه نمي دهند 

 دکتر محمدحسين يحيايی 
 
 
 
 
 
 
 

 : اخبار روز
ايران در تاريخ معاصر خود هرگز گرفتار اينگونه انزوای سنگين جهانی نشده 
بود، کشوری با تاريخ و فرهنگ کهن در حساس ترين منطقه جغرافيايی جهان، 

در شاه راه شرق و غرب، گرفتار در دست رژيمی مستبد، گروهی مرتجع 
تاريک انديش، جنايتکار، خود شيفته با عملکرد جنون آميز با قيافه هايی گاه 

مضحک که خود را متفکری بی همتا می پندارند و بر اين باورند که کشوری 
رژيمی که هيچگونه . نمونه در جهان ساخته و جهانيان را به حيرت واداشته اند

پايگاه مردمی در درون کشور ندارد، با زندان و شکنجه و تجاور به حقوق مردم 
از سايه خود وحشت دارد نوعی جکومت نظامی عريان را از کودکستان تا 

دانشگاه، از آتليه های کوچک تا کارخانه های بزرگ، از روستاها تا شهرها با 
حمله و يورش به همه اقشار اجتماعی پيش می برد، رژيمی که در درون ثبات 

نداشته باشد و با کودتای انتخاباتی خود را بر مردم تحميل کند، اقتصاد ملی را به 
ويرانی و جامعه را به تاريکخانه قرون وسطی بکشد و به حقوق مردم خود 

تجاوز کند طبيعی است که با انزوای جهانی، استهزا دولتمردان ديگر کشورها و 
سال ها پشت درهای بسته در سالن انتظار . نهادهای جهانی روبرو خواهد شد

خواهد نشست تا به عضويت سازمان ها و نهادهای منطقه ای و يا جهانی پذيرفته 
 . شود

يکی از سازمان های منطقه ای که جمهوری اسالمی آرزوی پيوستن به آن را 
اين سازمان با . دارد، سازمان همکاری گروه کشور های عضو شانگهای است

فروپاشی اتحاد شوروی از سوی چهار کشور فدراسيون روسيه، تاجيکستان، 
همراه با چين در ) همگی عضو کشورهای همسود(قرقيزستان، قزاقستان 
کشور های عضو در . شکل گرفت ١٩٩۶در آوريل  ۵شانگهای با نام گروه 

فدراسيون روسيه در آرزوی بازسازی گذشته . راستای منافع خود به آن پيوستند
ديرين خود، تمايل داشت قدرت نظامی و ظرفيت های اقتصادی را به رخ اعضا 

چين همراه با انگيزه های اقتصادی، از نفوذ . و ديگر کشورهای منطقه بکشد
. کشورهای جدا شده از ترکيب اتحاد شوروی در منطقه سين کيانگ بيم داشت

کشور های ديگر که از جمهوری های سابق شوروی بودند، خواهان شناسايی 
مرزهای بين المللی خود از سوی جهانيان بودند که بار ديگر زير نفوذ فدراسيون 

ولی آنچه در مرحله نخست از سوی همه اعضا مطرح شد، . روسيه قرار نگيرند
مبارزه با تروريسم، افراط گرايی مذهبی و جلوگيری از توليد و توزيع مواد 

در بخشی از اهداف پيمان شانگهای آمده . مخدر در منطقه و جهان بود
ًتقويت اعتماد، دوستی و حسن همجواری بين اعضا، همکاری های سياسی،  .بود

اقتصادی، علمی، فرهنگی، فنی، انرژی، حمل ونفل، محيط زيست، تالش در 
راستای صلح، امنيت و ثبات در منطقه خواست همگی اعضا است و در آن راستا 

  ً.عمل خواهد شد
رشد سريع اقتصادی چين و نياز روز افزون آن به انرژی و تثبيت فدراسيون 

روسيه در پی فروپاشی اتحاد شوروی از يک سو و نفوذ نظامی اياالت متحده در 
از آن رو در مدت کوتاهی . منطقه اهميت پيمان شانگهای را افزون تر می کرد

نشست های کارشناسی در بين اعضا افزايش يافت، تشکيل شورای بازرگانان و 
صندوق توسعه را نشست وزرای اقتصاد و روسای بانک های مرکزی اعضا پی 

در اين مدت ازبکستان هم به سازمان پيوست و نام آن به سازمان . گرفت
نشست سران و وزرای . همکاری گروه کشورهای عضو شانگهای تغيير کرد

خارجه و تشکيل دبيرخانه و نمايندگی دائمی اعضا در سازمان برخی ديگر از 
مغولستان و در سال  ٢٠٠۴در سال . کشور های منطقه را به خود جلب کرد

 .ايران، هند و پاکستان به عنوان ناظر در سازمان پذيرفته شدند ٢٠٠۵
در قاره کهن با کشور های ) هند و چين(همکاری غول های اقتصادی نوين 

 اروآسيا توجه جهانيان را بخود جلب کرد برخی از کارشناسان و تحليلگران 
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مراتب افزايش می يابند و در خدمت انباشت انديشه و خرد، به سوی تعامل ملی و 
 . بازگشائی گره های فروبسته کشورداری هدايـت می گردند

با ظهور جنبش سبز، خوشبختانه فضای سياسی و انديشه ورزی ايران تغيير 
اکنون به نظر می . کرده و راه برای شروع آگاهانه ديالوگ ملی گشوده شده است

رسد، نه تنها زمينه ديالوگ ملی فراهم آمده، بلکه با تکوين تکثر در خيابان، چنين 
. ديالوگی به عنوان بازتاب و تکميل کننده آن تکثر خيابانی، الزامی گشته است

اينک نوبت نخبگان است که به عنوان تکميل کننده تکثر خيابانی جنبش سبز، امر 
ديالوگ ملی را بصورت آگاهانه و با برنامه و هدفمند و سيستماتيک، پی گيری 

 . آنچه در ادامه می ايد برای شکافتن اين موضوع است. نمايند
در اين نوشته برای توضيح و بازشکافتن ديالوگ ملی مورد نظر، ابتدا به تفاوت 
ديالوگ ملی با ديگر انواع گفتگو و بحث های اقنائی و غيره می پردازيم، سپس 

هدف ديالوگ ملی، نقش آن در گذار از چند پارگی به پلوراليسم، متدولوژی پيش 
برد آن، رابطه آن با انتخابات آزاد، نقش آن در مهار کردن بحث های پراکنده و 

در چهارچوب ديالوگ ملی  »تنش آفرين«چگونگی مهارکردن جدل های آشفته و 
و هدايت آنها بسمت سازنده و کارساز برای پاسخگوئی به معضالت جنبش، و 
 . سرانجام به نياز بر سازماندهی آگاهانه و با برنامه ديالوگ ملی، می پردازيم

 
١ 

 ؟ !ديالوگ ملی چه چيزی نيست
شامل بحث های اقنائی، تک " ديالوگ ملی با بحث ها و گفتگوهای رايج که عمدتا

هستند، هم در آنگيزه، هم در ... و" مخ زنی"گوئی های موازی، يا موعظه و 
برای آغاز ديالوگ ملی بايد بعضی از . هدف و هم متدولوژی متفاوت است

وقتی هدف گوينده (عادات کنونی نخبگان که در گفتگوهای بی هدف، يا خودهدف 
موضوع ديالوگ موردنظر . رايج شده است کنار گذاشته شوند) است و نه گفتار

اين نوشته، تصحيح نظرات ديگران، انتقاد از نظر آنان و يا ارشاد آنان نيست، 
موضوع اين ديالوگ، تنها آگاه شدن طرفين . همچنانکه دفاع از خود نيز نمی باشد

ولو . از عقايد يکديگر، روشن کردن ابهامات، و نورافشانی بر حساسيت ها است
اينکه عامل . و رقبای اصلی صحنه قدرت باشد" آينکه اين ديالوگ با حريفا

و همينطور عامل . آگاه شود »ب«از نظرات عامل ) فرد يا جريان الف( »الف«
و اگر ناروشنی بود سوال کنند تا روشن . آگاه شود »الف«از نظرات عامل  »ب«

سرشت ديالوگ موردنظر به گونه ای است که . شود و ابهامات بر طرف گردد
دوست و دشمن بتوانند به آن دست زنند، بشرطی که بصورت داوطلبانه قواعد 

 . تدوين شده ديالوگ را پذيرفته و به آن پايند باشند
و يا ادغام شرکت کنندگان و يا اتحاد و  »وحدت«" هدف ديالوگ ملی لزوما
گرچه در فرايند ديالوگ طرفين بر افکار يکديگر تاثير . ائتالف ميان آنها نيست

و اين زمينه ای می . می گذارند و هرکس از زاويه برخورد رقيب آشنا می شود
گردد برای رفع بسياری از ابهامات و سوء تفاهمات و آغازی برای ايجاد 

اما چنين پی آمد . تفاهمات و همراهی هائی که ممکن است به اتحاد بيانجامد
خجسته ای اگر هم پيش بيايد، هدف فوری و بالواسطه ديالوگ نيست، بلکه تنها 

. بيش از برداشتن مرزها، ما نيازمند روشن شدن مرزها هستيم. نتيجه آنست
گروهائی که مرزهای روشن با هم دارند، بهتر می توانند با هم وارد همکاری و 

 . سرانجام اتحاد شوند
 
٢ 

 هدف نهائی ديالوگ ملی چيست؟
ديالوگ ملی که به گرد پاسخ يابی برای معضالت جامعه و کشور جاری شود، 

    :می تواند
بستری فراهم آورد برای شکل گرفتن دو يا چند ديدگاه، يا دستگاه فکری،  –الف 
از اين . منسجم و فرموله سياسی اجتماعی در مقابل هم و نسبت به هم" نسبتا

 . منظر ديالوگ ملی به شکل گيری يا تکامل احزاب نيز کمک می کند
بستری فراهم آورد برای توليد راه حل های شايسته و با کيفيت برای  –ب 

 . معضالت کشور
بستری فراهم آورد برای باال رفتن سيستماتيک سطح سياست و اخالق از  –ج 

 . طريق باال رفتن سطح خرد
به ويژه بند اول که موضوعش ايجاد . بندهای فوق برای کشور ما حياتی هستند

يعنی يافتن پاسخ های مناسب به معضالت کشور و . عامليت بند های ديگر است
باالرفتن سطح سياست و اخالق در کشور، در گرو شکل گيری دو يا چند ديدگاه 

شکل گرفتن اين ديدگاه ها و . منسجم در مقابل هم و نسبت به هم در کشور است
رقابت آزاد ميان آنها موجب می شود که آنها بکوشند هريک بهترين پاسخ ها را 

برای معضالت کشور توليد نمايند و در معرض قضاوت افکار عمومی قرار 
 . دهد

با فشار ماشه و يا انداختن طناب دار بر گردن انسان های ديگر به مقام و يا مال 
در اين ميان گروهی هم قلم و انديشه های ارتجاعی و عقب مانده . و منالی برسند

جالب اين جاست که همه انديشه ها، نوشته ها و . خود را به فروش گذاشته اند
 .گفتار بگونه ای يکسان و شبيه يکديگرند که گويا از يک مرکز اداره می شوند

در پی انتشار بيانيه تهران از سوی سه کشور ترکيه، برزيل و جمهوری اسالمی، 
قلم بدستان رژيم در روزنامه ها و سايت های طرفدار کودتا، آن را معجزه، 

ًبيانيه  .رجا نيوز نوشت. توانايی دولت در اداره جهان و دستآورد بزرگ خواندند
تهران همه را شوکه کرد، احمدی نژاد نشان داد که برنامه ريزی برای مديريت 

جهان کامال جدی است، اين بيانيه ثمره برنامه ريزی دولت وی در راستای 
مديريت جهان است، تشکيل خاور ميانه جديد با محوريت ايران، ايده حضور در 

روز ها اين تبليغات بی پايه و اساس ادامه داشت، هدف  ً.مديريت جهان است
زندان، اعدام، . نهايی رژيم انحراف افکار عمومی از رخ دادهای داخلی است

شکنجه و تجاوز نتوانست مانع از خيزش مردم شود، توده های مردم از هر 
فرصتی استفاده می کنند تا رژيم را به زانو درآورند، ديگر با عوام فريبی، 

واقعيت ها خود را عيان . دروغگويی نمی توان همگان را برای هميشه فريب داد
ميليون ها جوان بيکار، مأيوس و نااميد به آينده را نمی توان با شعار . می کنند

های تو خالی و بی محتوا اداره کرد، جامعه در رنج و عذاب است، گاهی خودی 
ايسنا گزارشی از . ها هم نگران از آينده به برخی از نارسايی ها اشاره می کنند

عادل آذر استاد دانشگاه تربيت مدرس و رئيس مرکز آمار منتشر کرده و می 
ميليون  ٣٠ميليون نفر از مردم ايران زير خط فقر مطلق و بيش از  ١٠ً .نويسد

در اين ميان جناح های کودتا و  ً.نفر ديگر زير خط فقر نسبی به سر می برند
ارتجاع نگران از عملکرد يکديگر مراقب همند که جناحی از آنان در پشت پرده 

سازش با غرب بويژه اياالت متحده را پيش نبرد و منافع ديگری را به خطر 
استبداد در نهايت برای حفظ قدرت به هر سازشی تن خواهد داد، زيرا . نياندازند

رژيم استبداد با عملکرد چندين ساله خود هيچگونه پايگاهی در بين توده های 
در . مردمی ندارد و از جنبش های مردمی به شکل مسالمت آميز هم وحشت دارد

اين راستا از همه امکانات مالی، ابزاری و فرهنگی برای حفظ سنت های عقب 
مانده و خرافات استفاده می کند تا از رشد عقل گرايی و خردگرايی درجامعه 

راه برون رفت از بحران کنونی و موفقيت در ديپلوماسی و . جلوگيری کند
شرکت در پيمان های منطقه ای و جهانی و همچنين کاهش از تنش های موجود 

اجتماعی که هر روز ابعاد وسيعتری به خود می گيرند، تمکين و تسليم به 
خواست مردم، دمکراسی، احترام به منشور جهانی حقوق بشر و حاکميت عقل و 

 ...خرد جمعی در جامعه است
 

 زمينه ساز انتخابات آزاد : ديالوگ ملي
 مهرداد مشايخی  -رضا سياوشی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :اخبار روز 
اکنون ديگر اکثر نخبگان سياسی ايران نقش دو عنصر انتخابات آزاد و حقوق 
بشر را به عنوان ستون های اصلی دمکراسی پذيرفته اند، اما آنچه کمتر به آن 
توجه دارند آنست که اين ستون ها، برای آنکه مستحکم و مستدام باشند، بايد بر 

به ويژه در کشور ما که در دوران گذار به . شالوده يک ديالوگ ملی استوار شوند
ديالوگ . دمکراسی بسر می برد، توجه به اين مسئله صدها بار بيشتر اهميت دارد

ملی بستر دمکراسی سازی، زمينه عبور از پراکندگی به پلوراليسم، و پشتوانه 
بنا براين سامان دادن به ديالوگ ملی بايد بصورت آگاهانه و . انتخابات آزاد است

بی توجهی به اين . با برنامه از سوی طرفداران دمکراسی در ايران پيگيری شود
موضوع از طرف نخبگان سياسی ايران باعث شده که نشست ها و گفتگوها و 

 بدون هدف جدی، با بازده بسيار " جاری، عمدتا" سمينارهای بی شمار دائما
در صورتيکه . محدود و به دور از پاسخگوئی مسائل اصلی کشور برگزار شوند

 هرگاه ديالوگ ملی قاعده مند شکل بگيرد، کيفيت و کارآمدی همين سمينارها به 
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 خود اجازه داده اند بخش ديگر را غير خودی بنامند تا با حذف آنان از صحنه 
چند " اين پراکندگی يا چند پارگی را عمدتا. سياست، رقيب کمتری داشته باشند

گرچه . خانواده سياسی با هويت های شبه قبيله ای به جامعه ايران تحميل کرده اند
امروز اين قبايل سياسی بخشی از ادبيات تند و تيز قديم را کنار گذاشته اند، اما 

و هنوز به جز زور . هنوز برای هيچ کس به جز خود حقوق چندانی قائل نيستند
در چنين فرهنگی نزديکی و اتحاد تنها و تنها در . به هيچ چيزی تن نمی دهند

شرايطی تحقق پيدا می کند که قدرت فائقه وجود داشته باشد که بقيه را مرعوب و 
در صورتيکه  ). ۵٧در انقالب  »همه با هم«نمونه (وادار به تمکين نمايد 

بر بنياد حق است و نه  »ديگری«فرهنگ پلوراليستی پی آمد پذيرش آگاهانه 
برای  »حق«قائل شدن . ديگران کافی نيست »تولرانس«و  »تحمل«حتی . زور

ممکن است  »تحمل ديگری«. يکی نيست" ديگران، لزوما »تحمل«ديگران، با 
به دليل توازن قوا، و يا برای پرهيز از خشونت باشد، که در آنصورت با عوض 

مگر آنکه همان حقی که برای خود . هم به سر می رسد »تحمل«شدن توازن قوا 
برای گذار از فرهنگ چندپاره قبيله ای . قائليم همواره برای ديگران هم قائل باشيم

به فرهنگ مدرن پلوراليستی، نيازمند انيم که غرايز بدوی قبيله ای را که بنيادش 
ديالوگ می . بر خودی و غير خودی کردن حق و عدالت است را واژگونه کنيم

خوشبختانه جنبش سبز قسمت عمده اين کار را . تواند بستر اين دگرديسی باشد
اکنون نوبت نخبگان است که بخش کوچکتری که مسئوليت آنان . انجام داده است
جنبش سبز پلوراليسم را به عنوان فاکت روی زمين در خيابان . است انجام دهند
اکنون نوبت نخبگان است که در فرآيند يک ديالوگ همان را . ايجاد کرده است
 . خودآگاه سازند

 ٧٠جنبش سبز، جنبشی متکثر و پلوراليستی است که به عبارتی قرار است 
پلوراليسم جنبش سبز بصورت . ميليون ايرانی و ديدگاههای آنها را در بر بگيرد

خودآگاه کردن اين طبيعت پلوراليستی . طبيعی در خيابان تکوين يافته است
از اين منظر، ديالوگ ملی بازتاب نرم افزاری . نيازمند يک ديالوگ ملی است

به عنوان فاکت (با توام کردن تکثر خيابانی . همان تکثر خيابانی جنبش سبز است
به عنوان بازتاب همان فاکت در حوزه انديشه ( با ديالوگ ملی ) روی زمين

، نيروهای مختلف به خودآگاهی نوين و در سطحی باالتر از قبل دست )ورزی
سياسی ايران  -می يابند و هر نيروئی جايگاه خود را در نقشه جغرافيای اجتماعی

پيدا می کند، و می تواند با چشم بازتر برای تکامل خود در همه سطوح کوشش 
 در اين فرآيند چند جانبه، جامعه سياسی ايران از چند پارگی بسمت . نمايد

 . پلوراليسم تکامل می يابد
در حوزه کشور داری، پلوراليسم يعنی آنکه راهکارهای ملی را از دايره تنگ 

برای اين کار . يک جريان به در آورده و به حوزه کنش جمعی و ملی تبديل کنيم
ديالوگ ملی بعنوان بستر تعامل ملی و انتخابات آزاد بعنوان مکانيزم تعيين سهم 

قدرت سياسی، دو عاملی هستند که می توانند جامعه سياسی و نخبگان را از 
موقعيـت تخاصم و حذفی به موقعيت پلوراليسم بالنده مبتنی بر کنش جمعی متحول 

 . سازند
۴ 

 . ديالوگ ملی زمينه ساز و مکمل انتخابات آزاد است
اگر انتخابات آزاد رقابت برای بدست آوردن مديريت و رهبری دوره ای کشور 

ديالوگ ملی رقابت در حوزه افکار عمومی برای نشان دادن ديدگاه ها و . است
پروسه سياسی دمکراتيک در ديناميزم ميان اين دو فرآيند تکامل . راه حل ها است

بدون ديالوگ ملی خالق و واقعی، انتخابات از کيفيت باال برخوردار . می يابد
زيرا رای دهندگان آنچنان که بايد ديدگاه ها و برنامه های کانديداها را نمی . نيست
با ديالوگ ملی که در معرض افکار عمومی جاری باشد، تفاوت ميان راه . شناسند

حل های مختلف آشکار می شود، امکان پيگيری کارنامه جريانات مختلف مهيا 
. می شود، جريان شناسی و تبار شناسی آنها برای رای دهندگان ممکن می گردد

و در دراز مدت روشن می شود که چه ديدگاه هائی برای کشور مفيد و کدام 
پس می توان گفت، ديالوگ ملی زمينه ساز و مکمل انتخابات آزاد . مضر هستند

اما ديالوگ ملی نقش فوری تر و قابل لمس تری هم در ارتباط با انتخابات . است
از آنجا که دست آخر انتخابات آزاد را . آزاد دارد که به مسئله قدرت مربوط است

نيروهای صاحب قدرت برگزار می کنند، وجود ديالوگ ميان اين نيروها برای 
تامين امنيت انتخابات آزاد، تضمين سالمت آن، و تن دادن به نتيجه آن، ضروری 

بدون ديالوگ ملی، يا بايد يک قدرت فائقه مصمم وجود داشته باشد که . است
انتخابات آزاد را برگزار و از آرا صيانت نمايد، يا همچون عراق و افغانستان، 

آلترناتيو ملی آنست که همان . اين وظيفه به عهده نيروهای خارجی خواهد افتاد
 بديهی . نيروهائی که با هم ديالوگ دارند، به کمک هم از انتخابات صيانت کنند

است که جرياناتی که حتی حاضر نيستند با هم در يک ديالوگ شرکت کنند، به 
اندازه کافی به هم اعتماد ندارند که بتوانند با همکاری هم انتخابات برگزار 

    .کنند

اگر فرض کنيم که نقش ديالوگ ملی تنها کمک به شکل گيری دو يا چند ديدگاه يا 
دستگاه فکری منسجم باشد، همين امر يکی از بزرگ ترين دستاوردهای 

و درجه دمکراسی . دمکراسی سازی و کشورداری دهه های اخير خواهد بود
عدم توانائی نخبگان به شکل دادن دو يا . کشور ما را سالها به جلو پرتاب می کند

اگر در صحنه . سه جريان فکری منسجم، روی ديگر سکه تک صدائی است
زياد شدند، نشان از ناتوانی نخبگان  »اصلی«سياسی کشوری، تعداد ديدگاه های 

البته ديدگاه های حاشيه می توانند بسيار زياد باشند و . در انجام وظائف خود است
اما در پيشرفته ترين و دمکرات ترين کشورهای جهان، . بسيار هم خوب است

تنها دو يا حداکثر سه جريان سياسی اصلی، صحنه گردان ميدان سياست " معموال
و در رقابت و همکاری ميان آنها، فضای سياسی کشوشان نظم و ثبات و . هستند

هرگاه تعداد احزاب و گرايشات اصلی بيشتر باشد، فضای سياسی . منطق می يابد
اجتماعی دچار بی ثباتی و آشفتگی می گردد، و نشانه ناتوانی نخبگان در جمع و 

البته در کشور ما هنوز احزاب جدی وجود . جور کردن مسائل کشور است
از يک سو جامعه نخبگان . ولی باز هم اين ايده و اين مفهوم صدق می کند. ندارند

نياز دارد از موقعيت تک صدائی بيرون بيايد، از سوی ديگر نشان پختگی همين 
جامعه، توانائی آن برای شکل دادن به دو يا سه ديدگاه منسجم اصلی در ارتباط با 

 . ديالوگ ملی می تواند بستری برای اين تکامل باشد. مسائل کشور است
اما اشاره وار می توان . رابطه احزاب و ديالوگ ملی مجال ديگری را می طلبد

گفت که در موقعيت کشور ما شکل گرفتن ديدگاه های منسجم می تواند به تشکيل 
در کشورهائی که احزاب وجود دارند، آنها ديدگاه های مزبور . احزاب کمک کند

اما در ايران، . را فرموله می کنند، و خود حامل و عامل آن ديدگاه ها هستند
يعنی ديالوگ ملی موجب توليد ديدگاه های . اين مسير بر عکس می شود" احتماال

البته گزينه مطلوب، رشد . منسجم می شود که تشکيل احزاب را تسهيل می سازد
در اين ميان جنبش سبز بستر مناسبی . موازی و متقابل احزاب و ديدگاه ها است

تنها کافی نيست که جنبش سبز بر نظام پيروز شود، . برای اين فرايند می باشد
بلکه نيازمند آنيم که در بستر جنبش سبز دست کم دو ديدگاه منسجم و فرموله، و 

امی تشکيل شوند، تا بتوانند در  ٢١بر همان مبنا دو حزب اصلی مدرن و قرن 
رقابت و همکاری با يگديگر، کشور را از خرابه های ناشی از نظام جمهوری 

نکته مهم ديگر، که تا حدی تعجب آور نيز است، آنست . اسالمی بيرون بياورند
که حتی حيات و منافع جريانات و احزاب کوچکتر و حاشيه ای نيز در گرو شکل 

زيرا تنها در چنين فضائی است . جريان يا حزب اصلی است) يا سه(گرفتن دو 
 . که ثبات سياسی کافی برای زيست بی دغدغه جريانات کوچکتر فراهم می آيد

برای درک اين موضوع الزم است صحنه سياسی کشورهای پيشرفته دمکراسی 
درک درست اين مسائل برای تئوری سامان يابی و تکامل جنبش . بررسی گردد

 . سبز الزامی است
اما تئوری سامانيابی جنبش سبز از کجا بدست می آيد؟ اين يک نمونه روشن 

جنبش سبز نيازمند يک تئوری منسجم . برای نشان دادن نياز به ديالوگ ملی است
در شرايط کنونی تزهای بی . برای واقعيت بخشيدن به ظرفيت هايش است

تزهای ناپخته و ناپرداخته " شماری برای اين منظور وجود دارند که عمدتا
الزم است اين تزها و تئوری ها در آتش تنور يک ديالوگ خالق و جدی، . هستند

نشانه موفقيت اين ديالوگ آنست که دست آخر يک يا دو . پخته و پرداخته شوند
تز اصلی از ميان همه آنها برجسته شوند، تا در قدم بعدی اين دو ) سه" استثنائا( 

تز در مقابل هم فرموله شوند و نسبت به هم صيقل يابند و پخته تر و پرداخته تر 
در غير اينصورت، نخبگان قادر نخواهند بود به سامانيابی جنبش سبز . گردند

هر گاه تعداد نسخه ها و راه حل ها زياد شد، نتيجه اش تفرقه و تشتت . کمک کنند
چنين موقعيتی اثبات ناتوانائی نخبگان . جنبش سبز و فرسودگی آن خواهد بود

 .مدعی است
از يک سو، با نظراتی روبروئيم . به نفع همه ديدگاه ها نيست" ديالوگ ملی لزوما

در قرن (که خارج از روح زمانه قرار دارند و آنچنان سترون شده اند که هنوز 
نمی توانند برای واليت فقيه و قانون اساسی آپارتاِيد و تبعيض گرای )  ٢١

جمهوری اسالمی جايگزينی تصور کنند، و از سوی ديگر، با ديدگاه های ناپخته، 
سرهم بندی شده، پر تناقض که از حداقلی از انسجام درونی برخوردار نيستند، 

اين ديدگاه های بی آينده از شکل گيری ديالوگ ملی احساس خطر . روبرو هستيم
اين ديدگاه ها اگر وارد ديالوگ ملی شوند، به حاشيه رانده می شوند، . می کنند

مگر آنکه خود را اصالح کنند، کيفيت خود را باال ببرند و خود را به گونه ای 
حاملين ديدگاه های بی . متحول سازند که با روح زمان خوانائی بيشتر داشته باشند

آينده کوشش خواهند کرد تا از ديالوگ ملی که برای آينده ايران الزامی است، 
 .جلوگيری نمايند

٣ 
ديالوگ ملی بستر گذار از پراکندگی و چندپارگی به پلوراليسم تا کنون جامعه 

 تا آنجا که بخشی از سياسيون به . سياسی ايران چند پاره بوده است
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رای دادگاه بر «: اعتراض خواهد کرد، در خصوص اتهامات بهاره هدايت گفت
خالف قانون به وکالی خانم هدايت ابالغ نشد و من روز شنبه گذشته به دادگاه 

براساس حکم صادره، خانم . انقالب مراجعه کردم و موفق به مطالعه پرونده شدم
هدايت به اتهام اجتماع و تبانی جهت اقدام عليه امنيت ملی به پنج سال حبس، در 

مورد اتهامات ديگر از جمله توهين به رهبر به دو سال حبس و همچنين به 
موجب اتهام توهين به رييس جمهور به شش ماه حبس تعزيری محکوم شده 

 «.است
در مورد ساير اتهامات، دادگاه با توجه به تعدد معنوی جرم، ساير «: حجتی افزود

جرايم مانند تبليغ عليه نظام و اخالل در نظم و آسايش عمومی و نيز تخريب درب 
دانشگاه تهران و ورود غيرقانونی به اين دانشگاه را ذيل اتهام اجتماع و تبانی 
 «.بررسی کرده و حکم پنج سال حبس تعزيری بر همين اساس صادر شده است

اين وکيل دادگستری با اشاره به اين که بر اساس حق قانونی مبنی بر اعتراض به 
رای صادره در دادگاه بدوی، درخواست خود برای بررسی مجدد پرونده و حکم 

روز آينده به دادگاه تجديدنظر استان تهران ارائه خواهند کرد،  ٢٠او ظرف مدت 
اند که اگر حکم  در مجموع ايشان به هفت و نيم سال حبس محکوم شده«: ادامه داد

تر نيز دو سال و نيم  ايشان در دادگاه تجديد نظر تاييد شود با توجه به اين که پيش
اند، امکان دارد که در مجموع نه و نيم سال حبس  محکوميت تعليقی داشته

 «.تعزيری در مورد ايشان اعمال شود
وکيل بهاره هدايت همچنين در پاسخ به اين سوال که آيا مستندات کافی در پرونده 

او جهت صدور چنين حکمی وجود داشته است، به ايرادات قانونی که وکال در 
ما ايرادات اساسی به بحث اجتماع و «: پرونده وارد می دانند اشاره کرد و افزود

قانون اساسی اجتماعات آزاد است  ٢٧ويژه اين که براساس اصل  به. تبانی داشتيم
و متاسفانه دادگاه انقالب در مورد تجمعات به مجوز وزارت کشور استناد کرده 

است، در حالی که ما معتقديم که نظارت وزارت کشور نظارت استصوابی نيست 
يعنی در صورتی که کسی بخواهد تجمعی برگزار . و نظارت استطالعی است

تواند به وزارت کشور اعالم کند که قرار است در ساعت و مکان  کند، می
مشخصی تجمع برگزار کند و وزارت کشور نيز مکلف است که به مردم اعالم 

آميز برگزار خواهد شد و افرادی نيز جهت  کند در اين ساعت تجمع اعتراض
 .حمايت از جان تظاهر کنندگان در محل مستقر شوند

هايی که از وزارت  اما اين مساله برعکس جا افتاده است و دادگاه انقالب تجمع
ايرادات ديگری نيز در پرونده . کشور مجوز نداشته باشد را قانونی نمی شناسند

وارد است از جمله اين که در خصوص اتهام توهين به رييس جمهور ما معتقد 
بوديم دادگاه انقالب به لحاظ ذاتی صالحيت رسيدگی به اين اتهام را نداشته است، 

ای که از سوی رييس  اظهار داشت که با توجه به ابالغ ويژه ٢٨اما قاضی شعبه 
قوه قضاييه دارند، هم زمان دادرس دادگاه عمومی هم هستند و به اين موضوع 

 «.اند رسيدگی کرده
مجازاتی که «: حجتی در مورد سنگين بودن حکم صادره برای موکل خود گفت

تعيين شده است مجازات قانونی است و بر فرض که به داليلی نقد و انتقاد وارد 
کنيم بر اساس محتويات پرونده و اتهامات وارده شده، مجازات خارج از حد 

 «.عرف قانونی نيست و تشديد مجازاتی صورت نگرفته است
وکيل بهاره هدايت همچنين از ارائه درخواست مرخصی برای موکل خود خبر 

ايشان در بند عمومی زنان در زندان اوين هستند و بنای ما بر اين «: داد و افزود
دادگاه انقالب ارائه دهيم و  ٢٨است که پيش از اين که اعتراض خود را به شعبه 

حداقل تا پيش از آن که حکم جنبه قطعيت پيدا کند ايشان برای مدتی بتوانند از 
 «.مرخصی استفاده کنند

بهاره هدايت؛ فعال دانشجويی، مسئول روابط عمومی دفتر تحکيم وحدت، 
. ماه توسط نيروی امنيتی دستگير شد دی ٩دانشجو و فعال حقوق زن، در روز 

ماموران، خانه بهاره را تفتيش و بسياری از وسايل شخصی، از جمله کامپيوتر و 
 .های او را با خود بردند کتاب

۵ 
 شيوه و متدولوژی، 

برای آنکه ديالوگ ملی به اهداف پيش گفته برسد، بايد آگاهانه و طبق يک برنامه 
چنين ديالوگی بايد . معين شروع شود، و بصورت متداوم پيگيری و مديريت گردد

. از قواعد معين و قبول شده مباحث علمی و جدل های دانشگاهی پيروی کند
در دراز مدت، . اولين نتيجه چننين ديالوگی انسجام ديدگاه شرکت کنندگان است

نشانه موفقيت ديالوگ ملی آنست که دو يا چند ديدگاه منسجم اجتماعی سياسی در 
 . ايران نسبت به هم و در مقابل هم شکل بگيرند و تکامل يابند

طبيعی است که ديالوگ و ديسکورس در اليه ها و حوزه های مختلف جاری می 
برای پيش برد و ثبت ديالوگ ملی، بايد از فن آوری های پيشرفته تولِيد و . گردد

و جستجوگرهای پيشرفته  »گوگل ويو«و  »ويکی«طبقه بندی اطالعات مانند 
بحث های ديالوگ بايد به گونه ای برگزار و طبقه بندی و ثبت شوند . استفاده کرد

که برای شرکت مستقيم آسان، برای ابراز نظر همگانی مهيا، و برای پيگيری 
از جمله الزم است گاه به . مباحث از طرف ناظران کنونی و آينده نيز اسان باشد

اين مجله هم . گاه فشرده و نتيجه ديسکورس ها بصورت يک مجله منتشر شود
برای اين کار بايد گاه به گاه . چکيده بحث های ديالوگ و هم راهنمای آنهاست

بحث های ديالوگ که در دنيای مجازی يا سمينارها و گفتگوهای واقعی جاری 
حاصل ديسکورس بر سر هر " مثال. می باشند را فشرده و دسته بندی کرد

پرسشی را، به صورت نوشته های کوتاه که هرکدام فشرده و تقطير شده پاسخ 
يک نظر هستند، بصورت هماهنگ، و با نظم و شکلی که گردانندگان ديالوگ 

اين مجله هم راهنمای و . تعيين می کنند، تهيه و در مجله مزبور منتشر کرد
فهرستی برای اصل بحث ها که در اينترنت قرار دارند، و هم شامل چکيده ها و 
نتيجه های آن بحث ها است، به گونه ای که ناظران کنونی و آينده بتوانند تنها با 
بررسی اين مجله نقشه جغرافيای ديدگاه ها و مواضع موجود در صحنه سياسی 

اجتماعی ايران، مسير تکامل، و تبارشناسی آنها را به آسانی شناسائی کنند و 
 .تبيين و ترسيم نمايند

محور ديالوگ ملی پاسخگوئی به معضالت و مشکالت اصلی جامعه ايران در 
اما اين مشکالت را چگونه تعيين می کنيم؟ در پاسخ به . حوزه کشور داری است

تعيين ليست «اين پرسش، روشن می شود که مهمترين مبحث ديالوگ ملی، همانا 
تعيين ليست اصلی ترين مشکالت و معضالت کشور . اين ديالوگ است »مباحث

. خود نيازمند يک ديالوگ يا ديسکورس است، که شايد مهم ترين ديسکورس باشد
بر خالف بقيه ديسکورس ها که ممکن است شروع و پايانی داشته باشند، اين 

نشانه موفقيت آنست که در هر مقطع، نوعی . ديسکورس هميشه جاری است
پرسش اصلی جامعه ايران کدامند، حاصل  ٨-٧توافق و تفاهم نسبی بر سر انکه 

 . شود
از کجا آغاز کنيم؟ در آغاز، ديالوگی ملی تنها ميان کسانی امکان پذير است که 
. خالء آن را حس می کنند، و داوطلبانه آنرا می طلبند و به قواعد آن تن می دهند

هرگاه چنين ديالوگی با کيفيت باالآغاز شود و توليد قابل مالحظه ای داشته باشد، 
در اين . در آنصورت خودش مبلغ خود می گردد و بقيه نيروها را جلب می کند

راستا می توان از يک مبحث کمابيش مورد توجه اکثريت شروع کرد، و پس از 
چنين " اتفاقا. موفقيت نسبی آموخته هايش را برای موضوعات ديگر بکار برد

مبحثی بصورت طبيعی موجود است که شايد از نظر اکثريت نخبگان ايران همين 
به ويژه، در آستانه سالگرد جنبش سبز، فقدان تئوری . امروز نيازمند پاسخ است

شايد اين مناسب ترين موضوع برای . سامانيابی جنبش سبز بخوبی نمايان است
نشانه : اکنون پرسش اين است. آغاز ديالوگ رسمی قاعده مند و سيستماتيک باشد

موفقيت ديالوگ بر سر تئوری سامان يابی جنبش سبز چيست؟ پاسخ اين پرسش 
 .همين نوشته ارائه شده است ٢در ميانه بخش 

 
 :مهدی حجتی در گفت و گو با کميته گزارشگران حقوق بشر

 به پرونده بهاره هدايت، ايرادات محتوايي وارد است 
 

دادگاه انقالب در دادگاه بدوی رسيدگی به پرونده بهاره  ٢٨مقيسه، رييس شعبه 
سال و نيم حبس  ارديبهشت ماه برگزار شد، او را به هفت ٢٩هدايت که روز 

اتهامات بهاره هدايت در اين جلسه دادگاه، اجتماع و تبانی . تعزيری محکوم کرد
جهت اقدام عليه امنيت ملی، فعاليت تبليغی عليه نظام از طريق مصاحبه با رسانه 
های بيگانه، توهين به رهبر، توهين به رييس جمهور، اخالل در نظم عمومی از 
طريق شرکت در تجمعات غيرقانونی، ورود غيرقانونی و تخريب درب دانشگاه 

 .اميرکبير هنگام حضور مهدی کروبی در اين دانشگاه عنوان شده بود
مهدی حجتی يکی از وکالی بهاره هدايت که اخيرا موفق به مطالعه پرونده موکل 

 روز، به رای صادر شده  ٢٠خود شده است، با اعالم اين که ظرف مهلت قانونی 
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محدود نمانند و با ابتکارات ديگری توسط ديگر کشورهای بيطرف نيز، تا حل 
 .مسئله تکميل شوند

اشتراک و افتراق بين دو توافق کدامند؟ چنان . به سؤاالت مطروحه برمی گردم
کيلوگرم  ١٢٠٠: که پيشتر اشاره شد، رقم اصلی در دو توافق مشترک است

به نظر می  .درصد ٢٠کيلوگرم اورانيوم  ١٢٠درصد به ازای  ٣/۵اورانيوم 
رسد که، شايد در اثر اوضاع ملتهب داخلی در آن ماه ها و درست به انگيزۀ مهار 

آن اوضاع، نه در روزهای پيش و نه در نخستين روزهای پس از توافق ژنو، 
بلکه تنها با گذشت مدتی از حصول به آن، گرايشهای مختلف درون حاکميت، 

البته با فاصله از هم، دريافتند که آن توافق حاوی هيچ امتياز سياسی در عرصۀ 
درصد کل ذخيرۀ  ٧۵موضوع توافق ژنو در واقع . بين المللی برای آنان نيست

خروج چنين ميزانی از . درصدی آن روز ايران را شامل می شد ٣/ ۵اورانيوم 
ذخيرۀ اورانيوم ايران، حداقل اين اطمينان را برای طرفهای ديگر مناقشه ايجاد 

توسط جمهوری اسالمی را، “ اورانيوم نظامی”می کرد که دسترسی احتمالی به 
ايران، با تأخير قابل مالحظه ای “ کيک زرد”خاصه با توجه به محدوديت ذخيرۀ 

احتمال و اميد می رفت که با اطمينان از چنين تأخيری و در . روبرو خواهد کرد
. فضای اعتماد نسبی که می توانست ايجاد شود، بتوان مسئله را تمامًا حل کرد

مسئله از نظر طرف مقابل توقف غنی سازی توسط “ حل تام و تمام”شايد 
جمهوری اسالمی به ازای مجموعه ای از امتيازات جذابتر، نسبت به آخرين 

هر چه که بود، واقعيت . مجموعۀ پيشنهادی بود، يا چيزی کمتر يا چيزی بيشتر
اين بود که توافق ژنو حاوی هيچ امتياز سياسی بالفصلی به جمهوری اسالمی 

نبود، به تحريمها خاتمه نمی داد و پروندۀ اتمی جمهوری اسالمی را هم از 
وجه مشترک تمام انتقادات به توافق ژنو، اعم از . شورای امنيت بيرون نمی کشيد

آن که از درون حاکميت جمهوری اسالمی ابراز شدند و يا از خارج از آن، همين 
ذخيرۀ اورانيوم موجود ايران در صورت غنی شدن تا حد نظامی، : نکته بود

نقطه قوت جمهوری اسالمی هم در پشت . برای ساختن چندين بمب کافی است
درصد از  ٧۵ميز مذاکرات احتمالی همين است و روشن است که هيچ دولتی 

نقطۀ قوت اش را بدون اخذ امتيازات بزرگ واننهد؛ ولو که پساپس اين نکته را 
 .دريابد

البته توافق تهران نيز حاوی هيچ امتياز سياسی بالفصلی برای جمهوری اسالمی، 
روشن است که . حداقل در ارتباط با طرفهای مستقيم ايران در مناقشۀ اتمی نيست

برزيل و ترکيه اصًال در موقعيتی نبوده اند که بتوانند از جانب غرب و روسيه و 
اوًال در  ”تهران”و “ ژنو”افتراق اصلی بين . آژانس به ايران امتيازی بدهند

توازن قوای ضعيفتری در عرصۀ بين المللی است که اکنون جمهوری اسالمی 
. اورانيوم موضوع مبادله“ ميزان مرزی”خود را با آن روبرو می بيند و ثانيًا در 

تقريبًا “ تهران”تا  ”ژنو”در اين واقعيت ساده که ذخيرۀ اورانيوم ايران در فاصلۀ 
 .يک و نيم برابر شده است

در ارتباط با توازن قوای ضعيعتر به ضرر جمهوری اسالمی، محتمًال چرخش 
چين و همراهی نسبی آن با سياست تشديد تحريمها، بيشترين نقش را در تجديد 

نظر حکام جمهوری اسالمی در موضع شان نسبت به مبادله اورانيوم داشته است
قبلی نيست “ حامی دو دوزه باز”اما عالوه بر اين، روسيه هم حتی ديگر آن ). ٢(

هفته های گذشتۀ جمهوری اسالمی در ) البيگری(و آخر هم اين که رأی زنی 
 .ميان اعضای غيرثابت شورای امنيت، گاه پاسخ تلخی گرفتند

آشکار شدن آثار تحريمها و ايستادن در آستانۀ تحريمهائی حادتر، قاعدتًا تدبير 
تدبيری که در کوتاه مدت . برای خروج از اين موقعيت را ايجاب می کرده اند

صدور قطعنامۀ بعدی شورای امنيت را مانع شود، يا دستکم آن را به تعويق 
اندازد، و توامًا موجبی برای بسط امکانات تحرک جمهوری اسالمی در اين 

 .عرصه باشد
به نظر می رسد که تدبير جمهوری اسالمی اعالم توافق با مبادلۀ اورانيوم بوده 

در ميان گرايشهای درون “ اجماع”اگر توافق ژنو بدون هماهنگی و . باشد
حاکميت حاصل آمده بود، که چنين نيز بود، اين بار شواهد قويًا حاکی از آنند که 
بر سر اين تدبير توافق در گرايشهای اصلی درون حاکميت حاصل آمده است؛ تا 

، درست بر خالف رفتارش در قبال توافق )محفل کيهان(آن جا که شريعتمداری 
چه توسط غرب پذيرفته شود و چه رد، ”ژنو، توافق تهران را از آن رو که 

قابل تصور است که . تجليل می کند“ متضمن پيروزی جمهوری اسالمی است
نيز بر پايۀ . تی.پی.اظهارات پيشگفتۀ احمدی نژاد در هشمين کنفرانس بازبينی ان

اين نکته البته به معنای وجود . توافقی در درون حاکميت صورت گرفته باشند
کما اين که، و بسيار جالب توجه اين که، در مخالفت . نيست“ به اتفاق آرا”توافقی 

با توافق تهران سرمقاله ای در روزنامۀ جمهوری اسالمی درج شد، که گويا به 
عمد، اين شبهه را برانگيزد که نوسينده از ابتدائی ترين اطالعات مربوط به 

 .موضوع هم بی بهره است
 آن چه که می تواند حصول توافق در درون هيئت حاکمه را توضيح دهد، افزايش 

 است” تهران“ژنو بر سر “نيست، اما سايه ي ”  تهران” “ژنو“
 علی پور نقوی

 
 :کار آنالين

البته توافق تهران نيز حاوی هيچ امتياز سياسی بالفصلی برای جمهوری 
… اسالمی، حداقل در ارتباط با طرفهای مستقيم ايران در مناقشۀ اتمی نيست

اوًال در توازن قوای ضعيفتری در عرصۀ “ تهران”و “ ژنو”افتراق اصلی بين 
بين المللی است که اکنون جمهوری اسالمی خود را با آن روبرو می بيند و ثانيًا 

در اين واقعيت ساده که ذخيرۀ . اورانيوم موضوع مبادله“ ميزان مرزی”در 
 .تقريبًا يک و نيم برابر شده است“ تهران”تا “ ژنو”اورانيوم ايران در فاصلۀ 

 علی پورنقوی
آيا جمهوری اسالمی ”دو روز ديگر بايد منتظر بود تا اين پرسش که  –تنها يکی 

آمادگی خود برای اجرای مفاد توافق حاصل آمده بين ايران، برزيل و ترکيه بر 
سر مبادلۀ اورانيوم را رسمًا به اطالع آزانس بين المللی انرژی اتمی خواهد 

ارديبهشت، جمهوری اسالمی  ٢٧روز دوشنبۀ گذشته، . پاسخ گيرد“ رساند يا نه؟
درصدی  ٣/۵کيلوگرم از ذخيرۀ  ١٢٠٠در مذاکره با دو کشور مذکور با دادن 

 .درصدی موافقت کرد ٢٠کيلوگرم اورانيوم  ١٢٠خود به ازای 
جنبۀ ديگری از توافق سه کشور اين بود که ايران در خالل يک هفته پس از 

اهميت اين حنبه از توافق، . توافق، اين آمادگی را رسمًا به اطالع آژانس برساند
يعنی تعيين مدتی برای اعالم آمادگی ايران برای مبادلۀ اورانيوم، ناشی از 

رقم اصلی توافق تهران، يعنی . از سر گذراند“ توافق ژنو”سرگذشتی بود که 
درصدی، همان رقم  ٢٠درصدی به ازای اورانيوم  ٣/۵کيلوگرم اورانيوم  ١٢٠٠

در مهر سال گذشته در مذاکراتی در ژنو، بين ايران ). ١(اصلی توافق ژنو است
از سوئی و آژانس، امريکا، روسيه و فرانسه از سوی ديگر، اين توافق حاصل 

 ٣/۵کيلوگرم از ذخيرۀ اورانيوم  ١٢٠٠شده بود، که ايران از طريق آژانس 
 ٢٠درصدی خود را در اختيار روسيه بگذارد و به ازای آن ميله های سوخت 

ظاهرًا ايران اين سوخت را برای راکتور . درصدی را از فرانسه دريافت کند
 .اتمی تهران احتياج دارد

گرفتار شد؛ به اين معنا که پيش از حصول و در “ سقط جنين”توافق ژنو به 
نخستين روزهای پس از حصول به آن، چنين به نظر می رسيد که مقامات اصلی 

جمهوری اسالمی از آن خشنودند و حتی احمدی نژاد آن را دستاوردی برای 
طرفهای ديگر توافق نيز رضايت شان را از آن . پايداری هسته ای معرفی کرد

اما ديری نگذشت که مخالفت با توافق ژنو در حلقه های گوناگون . اعالم کردند
حاکميت حمهوری اسالمی و همچنين متأسفانه در برخی از حلقه های اپوزيسيون 

سرانجام اين توافق حتی به عنوان نيرنگی از سوی کشورهای غربی،  .باال گرفت
 .که می بايست خنثی می شد، معرفی گرديد

روشن است که مشابهت های بسيار بين توافق ژنو و توافق تهران پرسشهای 
متعددی را پيش کشند و پيش کشيده اند، که در مرکز آنها موضوع اشتراک و 

آيا در اين فاصله چه چيز عوض شده که جمهوری ”افتراق دو توافق، اين که 
آيا توافق تهران ”و نيز اين که “ اسالمی دو باره به پای توافق مشابهی رفته است؟

 .قرار دارند“ به سرنوشت توافق ژنو گرفتار نخواهد شد؟
پيش از آن که به اين سؤاالت بپردازم، مايلم تصريح کنم که کوششهای برزيل و 
ترکيه برای ايجاد فضائی تفاهم آميزتر ميان طرفهای مناقشۀ هسته ای جمهوری 

تنها سه هفته پيش، زمانی که احمدی نژاد در جريان . اسالمی را بايد عميقًا ستود
ما مبادلۀ ”در نيويورک اعالم کرد که . تی.پی.هشتمين کنفرانس بازبينی پيمان ان
، نشريۀ کار در همين ستون اين اظهارات “اورانيوم را پذيرفته ايم و می پذيريم

اظهارات احمدی نژاد، بی آن که از نيت احتمالی او ”: را چنين توصيف کرد
برای خريدن وقت چشم پوشی شود، فرصتی را برای تالش بامعنائی در راستای 
حل مسئلۀ پروندۀ اتمی فراهم آورده اند؛ تالشی برای حل مسالمت آميز مسئله و 

 –رفع خطر روزهای دشواری که، چه به صورت تحريمهای شديدتر اقتصادی 
سياسی و چه به صورت سناريوهای مخربتر، ممکن است در انتظار مردم و 

يکی از شروط دستيابی به چنين نتيجته ای را هم اين اعالم که  .”کشور ما باشند
و نه صرفًا “ جامعۀ جهانی”جامعۀ جهانی و ارگانهای آن، به معنای درست ”
، از جمله در قامت کشورهای غيرمتعهد، سازمان ملل و ذيربط ترين “غرب”

آنها در مسئلۀ حاضر، يعنی آژانس بين المللی انرژی اتمی، هرگونه ابتکار ممکن 
را برای تشويق طرفهای مرتبط با طرح مبادلۀ سوخت، که اجرای طرح را در 

 .”مضمونی مرضی الطرفين تضمين کند، معمول دارند
 .اکنون ما شاهد کوششهای مسئوالنۀ برزيل و ترکيه در همين چارچوب هستيم

 خوب است وضرور که اين کوششها به آنچه انجام شده، و به برزيل و ترکيه، 
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 پساسكوالريسم، نوگرايي ديني 
 و جنبشهاي زنان در خاورميانه

 پرسش های جواد موسوی خوزستانی از دکتر علی ميرسپاسی
 

  :مدرسه فمينيستی
. است (NYU) دکتر علی ميرسپاسی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه نيويورک

: روشنفکران ايران»تاکنون از ايشان مقاالت و کتاب های بسياری از جمله 
تاملی در باب مدرنيته «، »حقيقت و دموکراسی«، »روايت های ياس و اميد

 .منتشر شده است »اخالق در حوزه عمومی«و  »ايرانی
اگر در نيمه نخست قرن بيستم و حتا پس از جنگ : جواد موسوی خوزستانی

دوم جهانی، جوامع نوسعه نيافته بويژه کشورهای منطقه ما ـ تحت تاثير روی 
کار آمدن حکومتهای مدرن و ناسيوناليست ـ با خيز بلند جنبش های سکوالر 

روبرو بودند ولی به نظر می رسد طی دهه های اخير، جنبش های کنونی 
جوامع خاورميانه زير تاثير گفتمان و ارزشهای متفاوت ملهم از مذهب 

اما آقای ميرسپاسی پيش . قرار گرفته اند) بنيادگرايان مذهبی و نوگرايان دينی(
از ورود به مبحث تاثيرپذيری فزاينده جنبش های اجتماعی منطقه از اين افکار 

و ارزشها، مايلم گفتگو را با اين پرسش آغاز کنم که شما اساسَا رابطه بين دين 
را با سکوالريسم و آرمانهای انسان مدرن چگونه می ) بويژه نوگرايی دينی(

 بينيد؟
برای شناخت اين رابطه ی بغرنج و چنداليه، به نظرم الزم  :علی ميرسپاسی

است کمی متوسع تر به قضيه نگاه کنيم و عوامل موثر ديگر اين رابطه را هم در 
زيرا ارتباط و پيوندهای متقابل و چند وجهی ميان دين، ارزشها و . نظر بگيريم

بعيد به نظر می رسد که بدون ارزيابی چنين ارتباط . نهادهای دينی وجود دارد
، بتوانيم در دنيای معاصر به شناخت واقعی )حداقل، سه جانبه است(سه جانبه ای 

برای روشن تر شدن بحث مان، مسئله دمکراسی را . از اين موضوع دست يابيم
برای تحقق دمکراسی در ايران آنچه که به روشنگران ـ اعم از : مثال می آورم

دينی و غير دينی ـ مربوط می شود در واقع توجه به فرايند سکوالريزاسيون، به 
می . است  (sociologicalو  material) عنوان يک فرايند جامعه شناسانه

خواهم بگويم آن چيزی که به اصطالح جزء زير بنای دمکراسی در يک کشور 
محسوب می شود اين نيست که ما تعريف مان از سکوالر چيست و يا اين که 

سکوالر درست است يا مثال الئيسيته درست تر است؟ بلکه اين است که در يک 
جامعه ای که می خواهد رابطه خشونت از آن برداشته شود يعنی می خواهد 

conflict  و اختالفات اجتماعی و سياسی را نه از طريق خشونت، بلکه از طريق
توافق و مشارکت دمکراتيک، از طريق صلح آميز، و از طريق فرايندهای 

سياسی که در بافت روابط اجتماعی آن کشور معين بوجود می آيد حل کند ناگزير 
را يعنی نهادهايی که در آنها حقيقت تعريف و  »تعريف حقيقت«است که حوزه 
را از نهادی که انحصار قهر و ) که عمدتا نهادهای دينی هستند(تبيين می شود 

 . ، جدا کند)که عمدتا دولت است(اعمال خشونت را در انحصار خود دارد، 
توجه عملی ـ و نه آرمانگرايانه ـ به اين سازوکار مسالمت آميز و موثر برای حل 

و عقد انبوه چالش های موجود در دنيای معاصر، شايد يگانه طريقی است که 
انسان معاصر می تواند مشکالت ظاهرا الينحل خود را با هزينه های حداقلی، 

کنيم که بشود با قطعيت آن  نمی  زندگی  چرا که ما ديگر در جهانی. گرهگشايی کند
ما اکنون در دوران . را به عنوان سکوالر، يا به عنوان دينداری تعريف اش کرد

اما برای درک بهتر اين . به سر می بريم »پساسنت گرايی«و  »پساسکوالر«
 «پسا«دوران می بايست به اين نکته ُپر اهميت توجه داشته باشيد که پيشوند 

 .بودن با دين يا با سکوالريسم نيست  بيرونی، جدايی، و بيگانه  هرگز به معنی
يعنی ديگر نمی شود همچون قرن هيجده ميالدی يک خط فاصل و قطعی ميان 

شايد . دينداری و سکوالريسم کشيد و جامعه را يا دينی تصور کرد يا سکوالر
يا . باشد »بشر  همزيستی اخالقی«بهترين و رساترين تعريف از دوره ما عنوان 

های تاريخی بشريت، چه دينی چه  ، اثر آشتی علم و خالقيت»جان دويی«به گفته
 .دنيايی

متکثر از لحاظ دينی، از لحاظ (در دوران کنونی و در اين دنيای پيچيده و متکثر 
، يک نو انديش دينی از ) …مليت، از لحاظ زبان، فرهنگ، سبک زندگی، و

درون زندگی بومی و هويت دينی خود، با دين و مدرنيته در گير است که اين 
اما، دنيای امروز خواهان اين است که . است  کاری شايسته، ناگزير و اين جهانی

، هم از درون يعنی با اصالت و از )خواه دين باور باشيم، خواه سکوالر)ما 
با ) انتقادی و جهان شهری(آشنا و بومی، و هم از ورای هويت بومی خود   نگاهی

اين نوع مواجهه ی چند وجهی و . سنت و با مدرنيته رابطه برقرار کنيم
 . است که خدمت تان گفتم »پسا«عملگرايانه، همان درک واقعی و عملی از مسئله 

کيلوگرم است ٢١٠٠درصدی ايران در اين فاصله به باالی  ٣/۵ذخيرۀ اورانيوم 
کيلوگرم از  ١٢٠٠با توجه به اين تغيير نسبت به مهر سال گذشته، معاوضۀ ). ٣(

آن و باقی ماندن حدود نصف ذخيره اورانيوم در ايران، کشاندن وضع به حالتی 
موضوع تأخير قابل توجه در دسترسی احتمالی به اورانيوم نظامی : مرزی است

اعتبار روشن پيشين را نخواهد داشت، و چنين نيست که جمهوری اسالمی با 
 .رفتن به پای توافق تهران و عملی کردن آن توامًا نقطۀ قوتش را وانهاده باشد

به اين ترتيب می توان پيش بينی کرد، اگر نگويم می توان مطمئن بود، که 
جمهوری اسالمی در روزهای آتی رسمًا آمادگی خود را برای مبادله اورانيوم 

اما اين هنوز مطلقًا به اين معنا نيست که توافق تهران سرنوشت بهتری . اعالم کند
کيفيت فعلی را می توان ايجاد زمينه ای . نسبت به توافق ژنو نصيب اش گردد

 :تنها ايجاد زمينه ای و نه بيشتر که. برای حل مسئله دانست
عدم استقبال طرف مقابل از اين کيفيت، رفتاری خواهد بود غيرمسئوالنه، که  -

 .وضع را در نقطۀ فعلی و پتانسيلهای مخرب آن پيش خواهد برد
محدود ماندن جمهوری اسالمی در کادر توافق تهران، در صورت استقبال  -

اما . طرف مقابل از آن نيز، فعًال می تواند گشايشها و فرصتهائی را به بار آورد
اينها، اگر در رويکرد طرفين به مسئله تغييری صورت نگيرد، بسيار گذرا بوده 

 .و جای خود را به سرعت به اوجگيری مجدد تنشها خواهد سپرد
اين بار نيز بايد از . تغيير رويکرد طرفين امری تنها مربوط به خود آنها نيست -

و نه صرفًا “ جامعۀ جهانی”جامعۀ جهانی و ارگانهای آن، به معنای درست 
، از جمله در قامت کشورهای غيرمتعهد، سازمان ملل و ذيربط ترين “غرب”

آنها در مسئلۀ حاضر، يعنی آژانس بين المللی انرژی اتمی، خواست که هرگونه 
ابتکار ممکن را برای تشويق طرفهای مرتبط با طرح مبادلۀ سوخت معمول 

 .(۴(داشته و اين ابتکارات را به ميدانی فراتر از اين طرح بسط دهند
مطالبه از . مبادلۀ اورانيوم راه حل پروندۀ اتمی جمهوری اسالمی نيست -

جمهوری اسالمی برای پذيرش پروتکل الحاقی بايد مطالبه دائمی نيروهای 
 .اپوزيسيون از آن باشد

——————————————- 
روزنامۀ جمهوری اسالمی در مخالفت خود با توافق تهران، ميزان اورانيوم  – ١
اما اين ابدًا . کيلوگرم محاسبه کرده است ٢٠٠درصدی تعهدشده در ژنو را  ٢٠

به نحوی که اين بار جمهوری اسالمی به “ ژنو”و “ تهران”توضيح دهندۀ افتراق 
از اين افتراق، اگر هم نتيجه بتوان . توافق مجدد ترغيب شده باشد، نيست
 .استخراج کرد منطقًا نتيجۀ عکس است

بادا که اين چرخش چين در تصحيح برخورد جمهوری اسالمی نسبت به  – ٢
از چين، که خود در شورای امنيت به تمام : ارگانهای بين المللی نيز مؤثر افتد

قطعنامه های تحريم رآی مثبت داده است، نمی توان تا اين جا انتظار داشت که 
بر سر ”چين نشان نداده است که . “حاال قطعنامه هايش را در جيب اش بگذارد“

 .”شاخ بن ببرد
 ٢١٠٠بيش از “ تخمين ها از ذخيرۀ فعلی اورانيوم واحد نيستند، اما در  – ٣

 .مشترک اند“ کيلوگرم
از جمله بايد ياد کرد از نامۀ مسئوالنه اردوغان به اوباما، که او را به توجه  – ۴

 .بيشتر و رويکرد مثبت به توافق تهران دعوت کرده است
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به آراء کسانی چون مهندس بازرگان که پيش فرضش اين بود که علم و 
تکنولوژی و به اصطالح خردگرايی جديد با اسالم سازگار است، اين ايراد را 

می توان گرفت که آن ها نتوانستند اين ايده را به درستی تبيين و بيان کنند چرا که 
به لحاظ فلسفی و فکری و انديشه سياسی به تضادهايی که اين دو نوع تفکر، يعنی 

ولی گذشته از اين مسئله . تفکر خردگرای علمی و تفکر دينی دارد، توجه نکردند
می توان گفت که در اين گرايش فکری در نوانديشی دينی ايران، علم و انديشه 

خردگرا با اسالم هماهنگی دارد و آن ها مشکل بزرگی در ايجاد اين ارتباط نمی 
ديدند و اتفاقا معتقد بودند که جوامع اسالمی بايد دچار تحول عظيمی شوند، و به 

طور کلی همه امکانات و توانمندی های دنيای جديد را انتخاب نمايند تا به 
 .خوشبختی و سعادتمندی برسند

جنابعالی گرايش متقدم در نوگرايی مذهبی ايران را با انديشه و آراء سيدجمال 
الدين اسدآبادی و مهندس بازرگان و نهضت آزادی فرمولبندی کرديد، حاال با 

توجه به اين تقسيم بندی به نظرتان اين گرايش خاص مذهبی، چه قرابت و 
و رابطه  »امر دينی«در رابطه با  »جان دويی«نزديکی هايی با بحث و برداشت 

 دين با واقعيت زندگی مدرن پيدا می کند؟
خب ببينيد من معتقدم که اين گرايش فکری در نوانديشی دينی،  :علی ميرسپاسی

که در مورد دين و روشنفکری  »جان دويی«در مجموع با انديشه کسانی مانند 
در حقيقت پرسش و بحث اصلی . سخن گفته اند تا حدی همخوانی و انطباق دارد

نسبت به دين و کارکرد اعتقادات دينی اين  »جان دويی«در ارتباط با نگرش 
تحقق و «است که در حوزه عمومی جامعه يعنی جامعه ای که هدف اساسی اش 

است آيا ما ناگزير هستيم که با تاريخ و  »توسعه دموکراسی و سعادت بشر
سرنوشت پيشين و اکنون و آينده مان رابطه برقرار سازيم يا واقعا ضرورتی 

 برای اين کار نيست؟
جان دويی پاسخ می دهد که تجربه اصلی و اساسی انسان الاقل تا امروز که به ما 

واژه کليدی هم که در اين رابطه به کار می برد . رسيده عمدتا کيفيت دينی دارد
جان دويی بحث اش را اين گونه شروع می کند که . است (quality) «کيفيت«

او معتقد است دين، يک سلسله . من می خواهم تجربه دينی را از دين رها سازم
اعتقادات و نظامی از باورها، مناسک و رفتارهاست که در مرکزش همان اعتقاد 

اما او اين دين را از امر دينی و تجربه دينی جدا می کند و . فراطبيعی قرار دارد
دارد و کيفيتی است که  ((imaginative می گويد تجربه دينی کيفيت خالقانه

فراتر رويد و سبب خالقيت  »خود«هميشه به شما اين امکان را می دهد که از 
های عظيم بشری شويد و از همه مهم تر ما را با ميراث ديگرانی که پيش از ما 

زيرا اين  .بوده اند و شايد پس از ما بيايند و در جاهای مختلف باشند پيوند می دهد
تجربه دينی، کيفيت جهان شمول دارد و از همه مهمتر کيفيتی در تجربه دينی 

در حقيقت تحربه دينی نمی . هست که می خواهد همه را درخودش شريک کند
گويد بايد اين گونه باشيد، بلکه مسئله اصلی اش برقرار کردن ارتباط جزء با کل 

 .است
ميالدی، تحليلی متفاوت از  ١٩٣٠می دانيم که جان دويی در سالهای آغازين دهه 

او در تحليل خود، دو نوع مفهوم از دين ارائه نمود، . پروژه دين را مطرح کرد
که در همان ايام دو گروه بزرگ روشنفکری آمريکا يعنی سکوالرها و 

مارکسيست ها که شامل تقريبا تمام جامعه روشنفکری کشور می شدند با او به 
به نظر جان دويی دو قضاوت در باره دين وجود دارد که هر . مخالفت برخاستند

دو از نظر او خطرناکند و به نوعی به آزادی انسان و زندگی انسانی لطمه می 
يک بحث متعلق به کسانی است که کار خودشان را صرفا به دفاع يکجانبه . زنند

، منحصر کرده اند؛ و ديگری )برداشت حداکثری از دين(و تعصب آلود از دين 
بحث کسانی است که معتقدند دنيای امروز و مدرنيته دنيايی است که با نفی هر 

نوع ارزش دينی ايجاد شده و مرکز اين جهان هم به جز علم و دانش عينی، هيچ 
جان دويی معتقد است هر دوی اين بحث ها و قضاوت ها، . چيز ديگری نيست

 .اشتباه و ای بسا خطرناک است
جان دويی معتقد است که اگر ما به طور تعصب آميز و مقلدانه به دين نگاه 

يا به قول خودش (نکنيم، و دين را بخش مهم و عظيمی از تجربه بشری بدانيم، 
، که به يک شکلی انسان مدرن را، انسانی که در امروز )تجربه تمدنی انسان ها

تاريخی که چه (زندگی می کند را از طريق تجربه دينی با تاريخ و تمدن تاريخی 
، پيوند می دهد و انسان )خودش از آن می آيد، چه تمدن های ديگر از آنها می آيند

را به انسانی که در تعامل تاريخی با  (isolated) و اتميزه شده »تنها شده«
ميراث گذشته خود و با ذخيره غنی فرهنگ بومی و دستاورد های تمدن های 

يعنی انسانی که توانايی و ظرفيت پيوند . بشری قرار دارد متصل می سازد
 .برقرار کردن با کل تجربيات بشری را دارد

اين بحث جان دويی به نوعی با بحثی که آن گرايش از نوانديشی دينی که 
متفکرانی مانند مهندس بازرگان و نهضت آزادی نمايندگی اش می کنند تاحدودی 

زيرا مهندس بازرگان نيز به نوعی معتقد بود که ما به عنوان . همخوانی دارد  

و اما، بحث نوانديشی دينی به طور کلی از سوی دو گروه عمده فکری مطرح و 
يکی از سوی کسانی که خودشان را روشنفکر دينی : مورد داوری قرار می گيرد

می دانند و اساسا از سنت دينی فرا روييده اند، و دوم از سوی کسانی که 
روشنفکر سکوالر هستند و آشتی و تفاهم ميان تفکر دينی با ارزش ها و تفکر 

 .مدرن و تجدد خواه را امکان پذير نمی دانند
تا آنجا که من فهميده ام، نوگرايان دينی بحث کلی شان بطور مختصر اين است 
که جامعه ايران يک جامعه دينی است و فرهنگ دينی در آن غلبه دارد، از اين 

رو بهترين و شايد حتی کم هزينه ترين راه گذار به تجدد در ايران، ايده هايی 
هستند که از طرفی، يک سری مفاهيم و ارزش های دنيای مدرن را اخذ بکند، و 
از سوی ديگر اين ارزش ها را در چهارچوب و در بستر فرهنگی و ارزش های 

از اين زاويه بحث نوگرايان دينی، نوعی بحث بومی . دينی ايران تحقق بخشد
اما بحث و استدالل پاره ای از . کردن مدرنيته در چهار چوب دين است

روشنفکران سکوالر در مورد روشنفکری دينی آن است که مدرنيته و تجدد و از 
جمله دمکراسی، پديده هايی سکوالر و خردگرا هستند، و نتيجه می گيرند که 

بنابراين . آشتی ميان تفکر دينی و تفکر مدرن و انتقادی، اساسا امکان پذير نيست
نوانديشی دينی يا روشنفکر دينی پديده هايی هستند که از درون و در ماهيت، 

 .تضاد دارند
به طور مشخص نظر و برداشت خود جنابعالی در : جواد موسوی خوزستانی

 مورد نوگرايی مذهبی ـ به ويژه در ايران معاصر ـ چيست؟
به نظر من ما با دو گرايش مختلف در پديده نوانديشی دينی در  :علی ميرسپاسی

تاريخ معاصر اسالم و در تاريخ ايران روبرو هستيم، که متاسفانه اغلب اوقات 
روشنفکران ما به اين دو گرايش، توجه نشان نمی دهند يا اين که اين دو گرايش 

اين دو گرايش را . را از هم تفکيک نمی کنند و هر دو را يکی در نظر می گيرند
يکی گرايش و تفکری است که به نظر من از قرن : می توانيم اين طور تقسيم کنيم

يعنی زمانی . نوزدهم و عمدتا توسط کسانی مانند جمال الدين اسدآبادی مطرح شد
که از سوی اروپائيان، استعمار و مدرنيته همراه با يکديگر به کشورهای اسالمی 

در آن دوره در کشورهای اسالمی به خصوص پس از . و خاورميانه آمده بود
در آن دوره و در . افول امپراطوری عثمانی شرايط بسيار اسفباری وجود داشت

بستر چنين فضايی سيد جمال الدين اسدآبادی و برخی متفکران مسلمان ديگر اين 
مسئله را مطرح کردند که دنيای اروپا و در مجموع جهان غرب به پيشرفتی 

رسيده که اين پيشرفت، عمدتا مديون ترقی علم و پيشرفت تکنولوژی است و البته 
بر اساس علم و روشنگری توانسته پديده های جديدی مانند دولت ـ ملت ها و 

اين دسته از . مفاهيم و نهادهايی مانند مفهوم شهروندی را به وجود بياورند
روشنفکران بحث شان اين بود که جهان غرب با توجه به اين ترقی ها و پيشرفت 

در حقيقت بحث جمال الدين . ها توانسته ملل اسالمی را به استعمار خود دربياورد
اين بود که دليل آن  ١٩اسدآبادی و کسانی که مثل ايشان فکر می کردند در قرن 

که اروپائيان توانسته اند به اين ترقی نائل شوند و به اين مرحله از رشد 
آنان اين بحث را . تکنولوژی و اجتماعی دست پيدا کنند، آمدن علم بوده است

دولت و  –مطرح کردند که اسالم با علم و مفاهيم جديد، حتا مفاهيمی مثل ملت 
در بسياری از نوشته های سيد جمال الدين اسدآبادی، . شهروندی سازگار است

می توان تالش مستمر ايشان را ديد که می خواهد بگويد اسالم با رشد علم و 
تکنولوژی و فرهنگ جديدی که در رابطه با علم و تکنولوژی ايجاد می شود 

ايشان بحث خود را تا آن جا پيش می برد که می گويد اساسا . تضادی ندارد
نزديکی و پيوند بسيار وثيقی ميان اسالم با مفاهيم جديد علم و تکنولوژی وجود 

 .دارد
البته اسدآبادی و کسانی که تحت تاثير آراء او قرار داشتند به لحاظ سياسی، غلبه 
و سلطه سياسی اروپائيان را بر کشورهای اسالمی محکوم می کردند و بر ضد 

که )آن بودند و به لحاظ ارزش های اخالقی، خواهان تسلط ارزش های سکوالر 
بر دنيای اسالم نبودند و با آن ) از نظر آنها غربی، اروپايی يا مسيحی بود

اما در عين حال جمال الدين اسدآبادی معتقد بود که احياء . مخالفت می ورزيدند
دنيای اسالم از يک طرف با مبارزه سياسی عليه سلطه اروپائيان امکان پذير 
است و از سوی ديگر هم با نزديکی هر چه بيشتر اسالم با انديشه های جديد 

اين گرايش بعدها در ايران به نظر من، . علمی و پيشرفت های تکنولوژيک
توسط شخصيت های فکری مانند مهندس مهدی بازرگان و کال نهضت آزادی و 
کسانی که حول و حوش نهضت آزادی و سازمان ها و نحله های فکری شبيه آن 

 »نوانديشی دينی«اين گرايش و تفکر را می توانيم . بودند، در ايران نضج گرفت
مهندس بازرگان و همفکران ايشان بر يک مسئله اساسی تاکيد . در نظر بگيريم

می گذاشتند و آن اين بود که علم و تکنولوژی و در مجموع مفاهيم جهان شمول 
دنيای جديد با اسالم همخوانی دارد و در واقع آنان معتقد بودند که با همخوانی 

انديشه های جديد با اسالم و به ويژه مفاهيم علمی با مفاهيم اسالمی، می توان به 
 .ترقی علمی و تکنولوژيک در کشورهای اسالمی همچون ايران دست پيدا کرد
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سال هم تاريخ داشت، توسط دو  ٢۵٠ليبرال دموکراسی که حداقل  ١٩٣٠در سال 
نخست از سوی نظريه پردازانی که ليبرال : پروژه زير سئوال رفته بود

دموکراسی را دموکراسی صوری می دانستند، و دوم از جانب کسانی که غلبه 
 .جامعه مصرفی بر روح و جان انسان را در اين ليبرال دموکراسی نقد می کردند

خودش را از دست داده و غرب نيازمند يک  »اصالت«آنها معتقد بودند انسان 
 .است) غير از دمکراسی ليبرال(پروژه ديگر 

ليبرال دموکراسی هم يک پروژه جهان شمول بود و گفتمان هايی که ادعای جهان 
شمولی دارند يا دارای چنين کيفيتی هستند، از سوی جنبش هايی که به نوعی 

به  ١٩١٠از اين رو از سال ها . اصالت گرا هستند مورد انتقاد واقع می شوند
اين  ٣٠پروژه ليبرال دموکراسی انتقادهای تند و تيزی شروع شد و در دهه 

 .انتقادها اوج گرفت
اين چالش ها عمدتا توسط متفکران آلمانی آغاز شد و در تاريخ تفکر آمريکا 

روشنفکرانی بودند به نام روشنفکران نيويورکی که انديشه هايی که از فرانسه و 
در هر . آلمان می آيد عمدتا از طريق نيويورک به مناطق ديگر آمريکا می رود

صورت در آن سال ها به تدريج متفکران ناسيوناليست در مقابل متفکران سنتی 
ليبرال دموکرات قدرت گرفته بودند و در آمريکا هم نقد ليبرال دموکراسی از 

البته االن ما نام آن متفکران . سوی اين متفکران گسترش پيدا کرده بود
اين . می گذاريم »فاشيسم«ناسيوناليست و ايدئولوگ ها را نظريه پردازان 

ايدئولوژی جديد آن زمان مسئله اصلی اش پرستش قدرت در رابطه با ايجاد 
نوعی اصالت و برقراری عدالت بود و دموکراسی را تحقير و بی ارزش می 

 .شمرد
وزن و نقش مارکسيست ها و کال متفکران چپ در اين منازعات فکری واقعا 

 چقدر بود و آنها از کدام جبهه طرفداری می کردند؟
در آن زمان انديشه مارکسيستی وزن مهمی داشت يعنی قطب  :علی ميرسپاسی
آن ) فاشيستی(هرچند اين انديشه با ايدئولوژی ناسيوناليستی . ديگر منازعه بود

ولی در هر صورت پروژه مارکسيسم مانند ليبرال . زمان قرابت هايی داشت
دموکراسی، پروژه ای جهان شمول بود و از اين نظر با ايدئولوژی ناسيوناليستی 

 .و اصالت گرای آن دوره مخالف بود
در واقع سه گفتمان کلی وجود داشت يکی مارکسيسم، يکی پروژه ليبرال 

دموکراسی، و پروژه سوم همان ناسيوناليستی ـ فاشيستی بود که اين سومی، در 
جان دويی در واقع مخالف . آن زمان به طور حيرت برانگيزی رشد کرده بود

پروژه ناسيوناليستی ـ فاشيستی بود و البته فکر می کرد ليبرال دموکراسی هم 
با وجود اين که گرايش . اشکاالتی دارد ولی در عين حال مارکسيست هم نبود

هايی به مارکسيسم داشت ولی فکر می کرد مارکسيسم هم به شکلی ارتباط 
در واقع نسبت به . تاريخی و ارزشی و اخالقی انسان را با تاريخ خودش نمی بيند

مارکسيسم و ليبرال دموکراسی، نگاهی انتقادی داشت و ناسيوناليسم را هم رد می 
ولی در عين حال مصمم بود که راهی برای هماهنگی بين ارزش های  .کرد

يعنی راه و امکانی که تامين کننده و . بومی با اين بحث های جهان شمول، پيدا کند
 .ضامن دموکراسی باشد

اگر بخواهيم تفکر جان دويی را در آن زمان بررسی کنيم می توانيم بگوييم که 
از اين . دويی در آن زمان پرچم دفاع از مدرنيته و دموکراسی را برافراشته بود

او در آن . رو شايد بتوان گفت بزرگترين متفکر پروژه دموکراسی در دنياست
زمان فکر می کرد که نگرش ليبرال دموکراسی، نسبت به مفهوم و کارکرد 

دموکراسی، افراط گرايانه است و افراط آن را اتفاقا در تعصب به سکوالريسم 
نقدش هم به افالطون و فالسفه پس از افالطون در واقع به حضور پر . می ديد
در تفکر آنان بود که جسم را از روح، ظرف را از محتوا، و  »دوآليسم»رنگ 

 .عين را از ذهن، تفکيک و جدا می کرد
جان دويی بر اين باور بود که در دنيای مدرن نيز از زمان دکارت، اين دوگانه 

برای همين فکر می کرد اين . انگاری و دوآليسم در انديشه مدرن ادامه يافته است
نوع نگرش دوُبنی و دوگانه انگارانه بين علم و حقيقت مطلق، در تحليل نهايی 

او هرچند از ليبرال . مانع ايجاد و استقرار دموکراسی در جامعه مدرن است
انتقادش در واقع نسبت به کل نگرش ! دموکراسی دفاع کرد اما دفاع انتقادی
همچنين معتقد بود که اين اصالت گرايی . دوگانه انگارايانه در تفکر مدرن بود

نهفته در ايدئولوژی ناسيوناليستی اگر به قيمت از بين رفتن دموکراسی و نهايتًا 
تجربه دو . تمام شود هيچ فايده ای ندارد »انسان آزاد«زندگی شرافتمندانه يعنی 

جنگ جهانی و خانمانسوز که به مرگ ميليون ها انسان بيگناه تمام شد صحت 
 .داوری و انديشه های جان دويی را به اثبات رساند

آقای ميرسپاسی حاال اگر بخواهيم بحث و تفسير شما را از محدوده مرزهای 
کشورمان به سطح منطقه و جنبش های اجتماعی فعال خاورميانه تعميم بدهيم و 
 در چنين گستره ای، نظر شما را جوبا شويم آن وقت اين پرسش مطرح می شود 

انسان های ايرانی و يا مسلمان، به يک شکلی می توانيم اين غرور و عزت نفس 
 .را داشته باشيم که از تاريخ و از ارزش های فرهنگی و دينی مان شرمنده نباشيم

ولی در عين حال نبايد از انديشه های جديد و علمی نيز هراسی به خود راه 
از اين منظر می توان گفت جريان فکری که مهندس بازرگان و امثال . بدهيم

. ايشان نمايندگی می کنند، به نوعی نماينده تفکر اسالم ليبرال محسوب می شود
يعنی تالشی است که برخی از متفکران مسلمان در ايران و منطقه خاورميانه 

انجام ميدهند که متاثر از دين است، و می خواهند به اصطالح اسالم و ليبراليسم 
به نظر من اين تفکر گرچه تاحدودی می توان گفت که نسبت به . را آشتی دهند

تفکر جان دويی در مورد دين و دنيای جديد، ساده گرايانه است، ولی در مجموع 
 .با آن همخوانی دارد

آقای ميرسپاسی، گرايش دوم در نوگرايی دينی ايران در ميان کدام اليه از 
 انديشه گران تاثيرگذار ايرانی نمايندگی می شود؟

ببينيد، در شناخت گرايش دوم بايد بگويم که نکته مهم اين است  :علی مير سپاسی
سال گذشته نوانديشی دينی در جامعه ما با گرايش اول  ٣٠که امروز به ويژه در 

، دنبال نمی شود، )که مهندس بازرگان نماينده ای از آن است(در نوانديشی دينی 
بلکه عمدتا بحث در مورد نوانديشی دينی، حول گرايش ديگری از تفسير دينی 

می گردد که توسط کسانی همچون دکتر علی شريعتی نمايندگی می شود و يا حتی 
نوانديشی که به شکلی متاثر از احمد فرديد و برخی از شاگردان فرديد مانند رضا 

 .داوری و انديشه گرانی نظير آن هاست
و بعدها متفکران يا روشنفکران (در واقع گرايشی که علی شريعتی و احمد فرديد 

نمايندگی کردند، متفاوت از اين گرايشی ) دينی بعد از انقالب مانند دکتر سروش
است که جمال الدين اسدآبادی و مهندس بازرگان و نهضت آزادی نمايندگی می 

در واقع اين گرايش دوم در نوانديشی دينی به نوعی برعکس آن انديشه ای . کنند
و بعدها متفکرانی همچون مهدی  ١٩است که جمال الدين اسدآبادی در قرن 

در اين گرايش دوم در نوانديشی دينی ايران، ما شاهد . بازرگان مطرح می کردند
آن بوده و هستيم که آنان نه تنها از نظر سياسی منتقد و مخالف غرب بوده اند، 

از ) ايدئولوژيک)بلکه کسانی مانند فرديد و شريعتی می خواستند روايتی جديد 
اسالم ارائه بدهند که بتواند آلترناتيو و بديلی باشد در مقابل ليبراليسم و مدرنيته و 

مرکز توجه اين ها نوعی مکتب گرايی است که آراء . پروژه دمکراسی غربی
حتا  »اسالم سياسی«عمدتا ليبرالی بازرگان را نقدکرده و با توسل به ايدئولوژی 

چون که مارکسيست ها هم در فکر . رقيب چپ ها و مارکسيست ها هم می شوند
 .ايجاد بديل برای دمکراسی ليبرال هستند

در واقع اگر گرايش اول روشنفکری دينی قائل به آن بود که اسالم با ليبراليسم و 
) اسالم سياسی جديد(مدرنيسم همخوانی دارد، اين گرايش دوم روشنفکری دينی 
در حقيقت، پروژه  .قائل به اسالمی آلترناتيو در مقابل ليبراليسم و مدرنيسم است

اصالت «ای که اين گرايش دوم در روشنفکری دينی تعريف می کند، يک پروژه 
و انقالبی، و در مجموع ضدروشنگری است که اساس آن بر سياسی کردن  »گرا

هرچه بيشتر اسالم و مذهب تشيع استوار است، و به اصطالح مسئله اصلی اش 
در واقع دکتر شريعتی و به . هم اين است که دين را به يک ايدئولوژی تقليل بدهد

ويژه احمد فرديد گرايش بسيار قوی ضدمدرنيستی و ضدروشنگری دارند که 
متاثر از متفکران ضدمدرن غرب مانند مارتين هايدگر، ارنست يونگر، کی ير 

کگور و نيز برخی از متفکران اومانيست و مارکسيست مانند ژان پل سارتر 
که به نوعی به بحث های فلسفی استراوس و نيچه در مورد بازگشت به )هستند 

در نتيجه، اين نوع گرايش در روشنفکری دينی اصال با .) دنيای قديم می رسند
. بحث های جان دويی راجع به دين و مدرنيسم هيچ همخوانی و قرابتی ندارد

احتماال می دانيد که چنين منازعات فکری که در ايران معاصر جريان دارد در 
ميالدی به شکل بسيار حادی در اياالت متحد آمريکا وجود  ١٩٣٠سالهای دهه 

) ايمان مشترک( داشته است به طوری که انگيزه نگارش کتاب مهم جان دويی 
در آن زمان يک . نيز، در همين چالش های عظيم فکری آن دوره، ريشه دارد

سری گفتگوهای بسيار مهمی بين متفکران اتفاق افتاده بود که به نوعی می توان 
متأسفانه در . گفت که آينده دنيای غرب را اين گفتگوها و چالش ها مشخص کرد

اين دوره، جامعه بشری برای حل مسائلی که در اين گفتگوها مطرح شد، ميليون 
ها نفر در نقاط مختلف دنيا قربانی داد و حتی بعد از جنگ جهانی دوم هم در سال 

باز هم اين مسائل حل نشد و در نهايت بعضی از اين مسايل طی روندی  ۴٠های 
 .طوالنی و بحث هايی فرسايشی و بسيار ُپر هزينه، باالخره روشن شد

سرفصل های مهم گفتگوها و منازعات فکری و سياسی آن دوره بر چه 
 محورهايی دور می زد؟

و کمی قبل از آن، سه بحث مهم در حوزه  ١٩٣٠در سالهای  :علی مير سپاسی
يکی بحث . نظری وجود داشت راجع به آينده بشريت و اينکه دنيا به کجا می رود

کسانی بود که به نوعی از دموکراسی ليبرال به شکلی تعصب آلود و به معنای 
 اما . وسيع کلمه دفاع می کردند که در واقع اين يک بحث سنتی و کالسيک بود 
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 »نسل جديد»آقای دکتر منظورتان از تبادل نظر با چه کسانی است؟ آيا تعامل با 
 متفکران مسلمان منطقه و کشورهای اسالمی است؟

يکی از شاخص ترين متفکران معاصر اين گرايش، . دقيقا :علی مير سپاسی
البته تعداد متفکران در اين گرايش معتدل و دموکراسی . است »محمد ارغون«

که متفکری مهم  »فاطمه مرنيسی«خواه، بسيار است که می توان از کسانی مانند 
و سکوالر است اما راجع به اسالم و مسائل دنيای مدرن صحبت می کند، نام برد 

تا کسانی مانند محمد ارغون که به عنوان يک متفکر مسلمان سعی می کند که 
در ايران هم ما می بينيم که . تفسير و روايتی دمکراتيک از اسالم به دست بدهد

مثال نظرات اخير دکتر سروش به سمت اين گرايش فکری در جهان عرب 
 .نزديک شده است

ولی در مجموع می توان گفت که متفکران مسلمان در ايران مانند عبدالکريم 
سروش و ديگران، عمدتا در محدوده فضای فرهنگی اجتماعی ايران کار می 

کنند که هرچند از نظر فکری هم مهم و تاثيرگذار هستند، ولی مهم ترين دستاورد 
اين متفکران بعد از انقالب و آمدن جمهوری اسالمی، رهبری فکری و سياسی 
جنبش اصالحات دوم خرداد بود و تغييراتی که از نظر سياسی و فرهنگی در 

و اگر هم دنيا يا متفکران عرب، به متفکران مسلمان . کشور صورت گرفت
ايرانی توجه دارد عمدتا در همين رابطه پروژه اصالحات دوم خرداد و به 
اصطالح از نظر موفقيت آنان در باز کردن فضای فکری جامعه خودشان 

ولی از نظر نفوذ فکری، تا جايی که من می دانم روشنفکران يا . بود) ايران(
نوانديشان مسلمان ايران، سهم خيلی مهمی در دنيا ندارند و يا اگر سهم داشته 

گرچه برخی اوقات مثال انديشه های دکتر سروش  .باشند خيلی خيلی محدود است
اين جا و آن جا مطرح می شود، ولی به هيچ وجه مثال نقشی که متفکران دنيای 
عرب مانند حشام شرابی، يا فاطمه مرنيسی، يا محمد ارغون و ديگران دارند، 

شايد يک دليل اساسی، عدم مطرح شدن آراء روشنفکران ايرانی و . نداشته اند
مسلمان اين باشد که آنها برخالف روشنفکران عرب به زبان های اروپائی نمی 

 .نويسند و کمتر با آنها درگفتگو اند
می شود گفت که يک آيرونی در اين قضيه وجود دارد، به اين معنا که از نظر 

جامعه شناختی که نگاه می کنيم امروزه می بينيم که در دنيای عرب، کشورهايی 
هستند که به نوعی اوضاع بسيار بدتری از ايران دارند، يعنی دارای دولت های 

معموال ديکتاتوری عجيب غريبی هستند و کشورشان از طريق جنبش های 
بنيادگرايانه به شدت زير فشار و مورد چالش است يعنی جنبش های بنيادگرا در 

سال پيش ايران  ۴٠-٣٠کشورهای آنان بسيار قوی است و از اين نظر شبيه به 
هستند و ايران بعد از انقالب را تا حدودی مدل آينده خودشان می دانند شايد به 

همين داليل است که از نظر فکری و تئوريک، نه تنها روشنفکران عرب در دنيا 
بيشتر مطرح هستند بلکه واقعا آثار و انديشه های بسيار بديع و تاثيرگذاری را 

 .نيز مطرح می سازند
جناب ميرسپاسی، شما در ميان صحبت هايتان، به وضعيت زنان در منطقه، به 
ويژه زنانی که زير فشار و تاثير جنبش های بنيادگرا قرار دارند اشاره کرديد و 

حاال با توجه به حضور جنبش سبز . نيز به دو گرايش در نوگرايی مذهبی
، و نيز به عنوان دغدغه )جنبشی که حضور زنان در آن خيلی پر رنگ است(

بسياری از فعاالن مدنی در شناخت بيشتر اين عرصه، می خواستم بپرسم از 
مسئله زن و حقوق برابر «شما که برخورد اين دو گرايش در نوانديشی دينی با 

، چگونه است يعنی آيا تفاوتی اساسی در برخورد اين دو »ميان زن و مرد
گرايش به موضوع زنان نيز وجود دارد؟ اگر بخواهم منظورم را روشن تر 

آيا می توان اين دو گرايش را بر مبنای نحوه مواجهه شان با  :بگويم اين که
تفکيک کرد؟ يا اين که می توان گرايشات ديگری را در  «موضوع زنان«

مواجهه با موضوع زنان و حقوق برابر شهروندی، در ميان نوگرايان دينی، 
 مشخص کرد؟

پرسش شما، پرسشی مهم و کليدی است زيرا فهم مسير تحول  :علی مير سپاسی
جنبش های فکری از جمله روشنفکری دينی، و تاثير متقابل آن با مبارزات 
)روزمره زنان و عملکرد جنبش های زنان در خاورميانه و کشورهای مسلمان 

يکی از همکاران . ، بسيار حياتی است)برای تبيين و توضيح تحوالت آينده منطقه
ايشان در اصل مصری . است »ليال احمد«، خانم )در نيويورک(من در دانشگاه 

هستند و معتقدند که يک مشکل بسيار اساسی در کشورهای منطقه، در واقع 
قدرت گيری دولت های به اصطالح مدرن مانند دولت جمال عبدالناصر در مصر 
ايشان می گويد که اين حکومت های سکوالر با برافراشتن پرچم  .است
ناسيوناليزم عربی و آميختن آن با نوعی چپ گرايی ضدغربی، عمال مسيری را 
که از درون جوامعی مانند مصر شروع شده بود و آهسته اما اميدوارانه در جهت 
تحقق يک جامعه باز، متعادل، و دموکراتيک حرکت می کرد با خشونت و اراده 
گرايی متوقف کرد يعنی با انقالبی گرايی و رواج خشونت و تحميل شتاب آلود 
 آرمان های ملی گرايانه بر جامعه، بحرانی پيچيده را در جوامع خاورميانه به 

که نوگرايان دينی در ايران چه شباهت ها يا تفاوت هايی با نوانديشان مسلمان 
 دارند؟) بويژه در کشورهای عرب زبان(در منطقه 

پيش از پاسخ به اين سئوال، خوب است اين نکته را يادآوری  :علی مير سپاسی
کنم که در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، به دليل رفت و آمدهای بسيار زيادی 

که ميان متفکران ايرانی با دنيای عثمانی و حتا با هند و مصر و کشورهای مشابه 
صورت می گرفت ، باعث می شد که متفکران مسلمان يا به قولی نوانديشان دينی 

در ايران و در دنيای عرب و ديگر کشورهای اسالمی، از يکديگر بسيار تاثير 
که می توان گفت هم ايرانی بود و (نقش خود سيد جمال الدين اسدآبادی . بپذيرند

ولی بعدها . ، در اين ميان بسيار مهم و تعيين کننده بوده است)هم ايرانی نبود
تبادل و  ١٩يعنی در قرن . قضيه متفاوت شد و آرام آرام به سمت ديگری چرخيد

مراودات فکری بين انديشمندان کشورهای مسلمان به طور مستقيم وجود داشت، 
ولی به تدريج از اواسط قرن بيستم مرکز و مکانی که تبادالت فکری صورت می 

گرفت تغيير کرد و به نوعی اروپا به مرکز انديشه برای روشنفکران ايرانی يا 
در نتيجه، بسياری از روشنفکران مسلمان . روشنفکران ديگر کشورها تبديل شد

ايرانی مانند شريعتی و تعداد زيادی از روشنفکران مسلمان دنيای عرب به اروپا 
رفتند و بودن آنان در اروپا نقش مهمی در شکل گيری و تدوين افکار و انديشه 

هرچند که مثال خود دکتر شريعتی نزديکی و مراوده با برخی از . هايشان داشت
متفکران دنيای مسلمان داشت، اما روی هم رفته مراودات فکری زيادی را ميان 

 .آنان شاهد نيستيم
ولی جناب ميرسپاسی همين گرايش ها و تنوع فکری که در نگرش و جهان 

 .ارزشی نوگرايان مذهبی در ايران وجود دارد، در منطقه هم می بينيم
بله آقای موسوی همين طور است که شما می گوييد اما  :علی مير سپاسی

فراموش نکنيد که در جوامع عرب زبان ـ بر خالف ايران شيعی ـ گرايش سنی 
در حقيقت ما در دنيای عرب زبان، با دو نوع گرايش به اصطالح . غلبه دارد

سياسی يا دينی در اکثر کشورهای عربی روبرو هستيم که تا حدودی با گرايشات 
يکی تفکری است که به يک شکلی ادامه . در ايران متفاوت است) شيعی(دينی 

دنيای  ٢٠و اوايل قرن  ١٩تفکر رشيد رضا، محمد عبدو، و برخی متفکران قرن 
و گرايش ديگری که می . عرب به خصوص تحت تاثير متفکران مصری است

سال اخير ببينيم که در شکل افراطی آن، سازنده همين اسالم  ٢٠توانيم در 
در واقع اين گرايش در . سياسی يا پديده بنيادگرايی يا اصول گرايی دينی است

سال اخير به ويژه بسيار قدرت گرفته و از نظر سياسی و اجتماعی تقريبا در  ٢٠
همه کشورهای عربی گسترش پيدا کرده است و جنبش هايی که تحت تاثير اين 

گرايش راديکال مذهبی هستند در واقع بزرگترين خطر برای دولت های موجود 
اين گرايش سياسی، . در اکثر کشورهای عرب زبان و مسلمان، به شمار می آيند
از الجزاير و : نظريه پردازان و روشنفکران مهم و تاثيرگذاری را هم دارد

، که اين …مراکش گرفته تا مصر و عربستان و کشورهای ديگر حتا سوريه و
اين قضيه حتا در مورد . روشنفکران، اسالم گرايی راديکال را تئوريزه می کنند

الزم به تکرار نيست که . صادق است »القاعده«گروه های سياسی نيز مانند 
وضعيت زنان و حقوق آنان در چنين جنبش هايی، چقدر می تواند نابرابر و اسف 

به ويژه که از نمادهای بارز ـ و اعالم شده ـ برخی از اين جنبش های . بار باشد
ضديت با حقوق ) به خصوص جنبش هايی که با سلفی گری مرتبط اند)بنيادگرا 

آنها آزادی زن را مفهومی غربی تلقی می کنند و با آن . برابر زنان با مردان است
 .دشمنی می ورزند

و حتما می دانيد که اين گروه از روشنفکران اسالمی و جنبش های متاثر از آنان، 
است، گرچه ) و نه شيعه( »وهابی«به طور کلی تاکيدشان بر اسالم سنی و اغلب 

شواهدی وجود دارد که برخی از آنان به ويژه در مصر و فلسطين برای نمونه از 
افکار دکتر شريعتی هم متاثر هستند، ولی در مجموع تکيه اين نوع گرايش 

برخی از آن ها . است »سنی ايسم«روشنفکران اسالمی از نظر ايدئولوژيک 
اصوال با ايران به عنوان يک کشور شيعه و متفکران شيعه، حتا مخالف و دشمن 

اما در مجموع اين گرايش به . هستند، ولی بعضی هايشان هم نيستند مثل حماس
اصطالح اسالم سنی را به يک نوع ايدئولوژی راديکال بسيار مخرب تبديل کرده 

و البته هم از نظر سياسی و هم از نظر اجتماعی و هم از نظر محبوبيت . است
 .شان بين مردم محروم و طبقات فرودست کشورهای عربی بسيار زياد است

در عکس العمل به اين نوع تفکر و قرائت خاص از اسالم، يک سری متفکران 
بسيار مهمی در دنيای عرب به وجود آمده اند که آنان درصدد هستند يک نوع 

که به . بديل و آلترناتيو در مقابل اين تفکر تخريب گر بسيار افراطی، ايجاد کنند
نظر من توجه انديشه گران ايرانی به آراء و انديشه های اين گرايش رو به 

نزديکی و تبادل . گسترش در کشورهای اسالمی و عرب زبان، بسيار مهم است
نظر بين آن ها با متفکران ايرانی، به کل منطقه خاورميانه به خصوص در 

برقراری صلح و ثبات، که الزمه پيشرفت و توسعه پايدار است، کمک بسيار 
 .زيادی خواهد کرد
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اساسا مگر می شود مدافع عدل و . ديگر کمتر کسی می تواند آنها را ناديده بگيرد
دو، سه ساله اخير، نوگرايان دينی   آزادی بود ولی جنبش زنان را نديد؟ البته طی

و به خصوص زنانی که خود را روشنفکر دينی می دانند به طيف های ديگر در 
  نزديکتر شده اند و به نظر می رسد که با آنها عميقَا همدلی  جنبش زنان ايرانی

دارند و می خواهند اشتراکات و زمينه های همکاری را ميان طيف های مختلف 
اين گرايش به تعاون و همزيستی از سوی طيف . جنبش زنان، برجسته تر نمايند

های ديگر جنبش زنان هم کامال به چشم می خورد که به نظرم می رسد ظهور 
 .اين گرايش متقابل در بين طيف های مختلف فکری، امری شايسته و مثبت است

 
 

 اگر پس بودم اين اتفاق نمي افتاد! لگد! سيلس! كتك! كتك
 تجربه خشونت دختران نوجوان ايرانی

 سامره پاياب
 

 تا قانون خانواده برابر: منبع
 سخن نخست

واقعيتی تلخ و انکار … خشونت عليه زنان در اشکال مختلف جسمی و روانی
ناپذير است که زندگی و کرامت انسانی زنان را خدشه دار و صدمات غير قابل 

 (١٣ص : ١٣٨۵شهيندخت موالوردی، (جبرانی به آنان وارد می نمايد 
طبق گزارش سازمان ملل در جهان از هر سه زن يک زن مورد ضرب و شتم 

قرار می گيرد؛ يا به برقراری رابطه ی جنسی مجبور می گردد يا در طول 
 .زندگی اش مورد آزار و اذيت واقع می شود

اگر چه زنان هم می توانند عليه مردان خشونت اعمال کنند اما نتايج تحقيقات 
مرتبه بيش از مردان در معرض خشونت همسرانشان  ٨نشان می دهد که زنان 

گزارشگر ويژه خشونت عليه زنان در “ در واقع بر اساس گزارش . قرار دارند
درصد عامالن  ٩۵درصد قربانيان خشونت خانگی زنان و  ٨۵“ سازمان ملل 

 .خشونت عليه زنان و کودکان مردان خانواده هستند
 ۵٢. درصد زنان ايرانی به طور مستمر مورد خشونت خانوادگی قرار دارند ۶۶

درصد زنان ايرانی از طرف همسران خود تحت خشونت های روانی و کالمی 
درصد زنان ايرانی توسط همسران خود مورد خشونت  ٣٨قرار می گيرند و 

واقع می …فيزيکی نظير سيلی زدن، لگد زدن، کشيدن موی سر، هل دادن و
درصد مردان ايرانی همسران خود را در برقراری ارتباط با دوستان  ٢٨. شوند

و افراد فاميل، ادامه تحصيل، اشتغال به کار و هر عملی که موجب رشد 
نتايج تحقيق ملی . (اجتماعی، فکری و آموزشی زنان شود، محدود می کنند

استان کشور،اين تحقيق بطور مشترک  ٢٨بررسی خشونت خانگی در مراکز 
و با  »معاونت اجتماعی وزارت کشور«و  »مرکز امور مشارکت زنان«توسط 

به نقل از دفترچه خانه . اجرا شده است ١٣٨٠همکاری وزارت علوم در سال 
 (٩-١١بايد امن باشد، صص 

درصد از زنان متحمل خشونت جسمانی  ٢۵تا  ١۶در نقاط مختلف دنيا بين 
درصد از زنان در طول زندگی خود تجاوز و  ٢٠شرکای مذکرشان شده و حداقل 

 (١٣٨١مريم مير غفاری، (يا تهديد به آن را تجربه می کنند 
تکرار خشونت . خشونت عليه زنان به امری عادی و روزمره تبديل شده است

از سوی ديگر وضع برخی . ورزی در جامعه نيز به عادی بودن آن دامن می زند
از قوانين که طبق آن زنان از بسياری از حقوق مسلم خويش محروم می شوند به 
ناتوانی و ضعف آنان در جامعه و به تبع، افزايش خشونت بر ضد آنان منجر می 

. از سوی ديگر پيامدهای خشونت عليه زنان سويه های گوناگونی دارد. شود
 .برخی از آن ها تا سال های دراز ادامه می يابد و حتی هرگز ترميم نمی گردد

خشونت ورزی ريشه در عوامل گوناگون دارد و با توجه به فرهنگ های 
گوناگون به اشکال مختلف پديدار می گردد؛ به همين سبب تعاريفی که از آن 

خشونت به هر صورتی که تعريف شود . صورت گرفته تا حدی متفاوت است
آن چه به پديده ی . شاخه ی اصلی آن ايراد صدمه به قربانی خشونت است

خشونت عليه زنان دامن می زند نبود آمارهای دقيق در اين زمينه است که خود 
تحت تاثير عواملی چون ترس و شرم زنان از افشای خشونت و در اغلب موارد 

 .سرکوب و سرزنش اجتماعی می باشد
در جامعه ی ما نيز زنان همانند ديگر خواهرانشان در سراسر دنيا از خشونت در 
امان نيستند و آن را به گونه های مختلف تجربه کرده و می کنند و متاسفانه بازگو 
. نکردن بخش بسيار بزرگی از اين تجربيات تلخ، صورت مساله را پاک می کند
در بسياری موارد هم که بازگو می شود قربانيان مضاعف بر جای می گذارد 
چرا که قربانی را شريک جرم و حتی علت اصلی خشونتی می دانند که بر او 

 .روا داشته شده است

 .وجود آورده اند
من هم با خانم ليال احمد موافقم چرا که تحت تاثير عملکرد اراده گرايانه و 

، زمينه برای )و اقتدارگرا(خشونت بار اين نوع حکومت های افراطی تجددگرا 
مشروعيت ) بنيادگرا(غلبه جنبش ها و تفکر به اصطالح بومی گرايانه و دينی 

جنبش های بنيادگرای مذهبی هم در اين فکر اند که با توسل به . پيدا کرده است
، جامعه را از يک بحران به بحرانی »انقالبی گری سنتی«خشونت و نوعی 
خانم ليال احمد به نوعی پيشنهاد می کند که ما بايستی از . ديگر منتقل کنند

باورهای ايدئولوژيکی که امروز تمام منطقه خاورميانه را درگير کرده و همه 
مسائل بغرنج را به چند مفهوم قالبی مانند اسالم، سکوالريزم، غرب و شرق تقليل 

داده فراتر برويم و به خودمان ياآور شويم که اين بحرانی که در حال حاضر 
دامن گير ما شده است ريشه در شرايط معاصر دارد و ما نبايد بپذيريم که به 

چون واقعا به . صورت قالبی و با تعصب در مورد مسايل کشورمان قضاوت کنيم
نفع ما و مردم منطقه هم نيست که مثال ميان تعلق خاطر به دين، و يا فرهنگ آبا 

را  »يکی«اجدادی مان از يک طرف، و غرب و دموکراسی از طرف ديگر 
انتخاب کنيم يعنی نبايد اين قدر قضايا را سياه و سفيد و خطی ببينيم و در نتيجه 

 .دشمن ديگری شويم
ليال احمد در کتابی که در واقع شرح حال زندگی خودش است پدرش را به عنوان 
يک نمونه از کسانی می داند که هم به جامعه و کشورش تعلق خاطر داشت و هم 
به عنوان يک مهندسی که در انگلستان درس خوانده بود ميان عشق و عالقه ای 

که به وطنش داشت و احترامی که به برخی از ارزش های پسنديده غربی داشت، 
و مثال به برابری زن و مرد و حق تحصيل برای دخترش به . تضادی نمی ديد

 .گونه ای که مايل است و شايسته وی است کامال اعتقاد داشت
ولی انديشمندانی مثل ليال احمد در کشورهای مسلمان، انگشت شمارند و شايد 

به همين علت است که آراء وی ، دنباله ای پيدا نکرده و در افکار نوگرايان 
مسلمان خاورميانه تاثيرگذار نشده ـ بويژه در کشورهای عرب زبان که اغلب 

 .اساسَا اشعری مزاج است »فکر عربی«متفکران شان اعتراف دارند که 
آنقدرها هم که شما آقای موسوی تصور می کنيد انگشت ! نه :علی مير سپاسی

نويسنده، جامعه شناس و  »فاطمه مرنيسی«شمار نيستند برای نمونه خانم 
خوشبختانه  .فمينيست مراکشی را هم داريم که افکار ايشان، تاثيرگذار بوده است

برخی از آثار و کتابها و مقاالت مهم ايشان به فارسی هم ترجمه شده که اگر 
درست خاطرم مانده باشد آخرين مطلبی که ديدم از وی به زبان فارسی ترجمه 

البته مرنيسی مسئله را کمی متفاوت از ليال احمد  (١.(شده در سايت مدرسه بود
فاطمه مرنيسی کشورهای مسلمان و به خصوص جوامع عرب . ارزيابی می کند

زبان را جوامعی مردساالرانه می داند که چه رهبران سياسی، دينی و حتا 
روشنفکرانش از ترس اين که قدرت شان از دست برود، جوامعی بسته، پر از 

مرنيسی معتقد . دروغ و تزوير، و سراسر از هراس و خشونت به وجود آورده اند
است که روشنفکران جوامع مسلمان بيش از هر چيز از آزادی و برابری زنان 
هراس دارند و لذا، با توسل به نوعی قرائت اقتدارگرايانه و ايدئولوژيک، انواع 
ديوارهای ضخيم در جامعه کشيده اند و کارشان نگهبانی اين ديوارها است يعنی 

سرکوبی فرهنگی و سياسی کسانی است که قصد دارند نگاهی به آن سوی اين 
 .ديوارهای به اصطالح اخالقی و يا سياسی، داشته باشند

خانم مرنيسی معتقد است که در مجموع، اوضاعی به وجود آمده که همه، به 
نوعی، به اين امر پی برده اند که اين ديوارها ساخته و پرداخته ظلم و جهل و 

زور است و حتا آن ها که در قدرت هستند می دانند که دير يا زود اين پرده های 
با اين وجود، هنوز به اين . ضخيم کنار خواهد رفت و ديوارها ناپديد خواهند شد

و به نام ميهن، يا )اميد هستند که شايد از طريق زور و ايجاد ترس و يا هر دو 
، به زندگی اين ديوارهای فرسوده تاريخی که نماد ستم و ظلم اند )دين، و يا تاريخ

فاطمه مرنيسی همچنين معتقد است که در تاريخ اسالم . چند روزی اضافه کنند
يکی سنتی است که چندان بويی از . سنت های متفاوتی وجود داشته و دارد

انسانيت نبرده و لذا، زنان را در معرض خشم و تحقير و خشونت خود قرار داده 
است ولی سنت های مهم ديگر هم وجود دارد که اغلب، کارشان عريان کردن 
حقيقت ظلم و ستم بوده و با ساير سنت های انسانی در تمدن های ديگر نزديک 

از نظر مرنيسی امروز در جهان عرب و مسلمان اين زنان هستند که از . است
يک سوی بيان يک سنت تاريخی انسانی در جوامع خود هستند و از سوی ديگر 

مورد ستم و جور کسانی قرار دارند که از تحقق اهداف صلح طلبانه و انسانی آن 
 .ها وحشت دارند

 و امروز در ايران معاصر چطور؟
در ايران طی يکصدسال اخير جنبش زنان همواره حضوری  :علی مير سپاسی

به ويژه در سالهای بعد از انقالب و خصوصَا طی . بسيار جدی و مهم داشته است
بسيار جدی، ) و عدالت خواهانه(پانزده، بيست سال اخير، اين حضور زنانه 

 چنان پر رنگ و تاثيرگذار شده اند که . تاثيرگذار و پر رنگ تر هم شده است
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بايد ياد آوری شود که شرط تحقق خشونت اقدامات فيزيکی نيست بلکه توهين و 
تحقير به هر نحوی که انجام گيرد اعم از شفاهی و کتبی می تواند خشونت به 

تعريف موسع از خشونت ) ١٩-٢۴صص : ١٣٨٣محمد هزاوه ای، (حساب آيد 
عليه زنان تعريف موسع از خشونت موجب می شود که بسياری از موارد نقض 

حقوق بشر زنان در مبحث خشونت مطرح شود و خطر اين جاست که با پهن 
کردن توری به اين گستردگی، اين عبارت قدرت توصيفی خود را از دست می 

، )خشونت ساختاری(آوردن همه چيز تحت عنوان خشونت، اعم از فقر . دهد
قاچاق، هرزه نگاری، پرداخت نابرابر، عدم دسترسی به تحصيالت و عدم 

دسترسی به سقط جنين سالم و موارد ديگر موجب می شود که مساله به طور کلی 
ناديده گرفته شودو اشکال خاص سوءاستفاده مثل تجاوز جنسی، همسرآزاری و 

ساير اشکال سنتی خشونت در کنار اين فهرست طوالنی ناديده گرفته شود 
 (٣٨ص : ١٣٨۵شهيندخت موالوردی، (

 تعريف مضيق از خشونت عليه زنان
با تعريف مضيق از خشونت عليه زنان، خشونت عليه آنان به عنوان يکی از ده 
ها شکل نقض حقوق بشر زنان در نظر گرفته می شود و اين گونه معقول تر به 

هر عمل حاوی زور و اجبار شفاهی يا فيزيکی «طبق اين تعريف . نظر می رسد
و يا تهديد جانی عليه يک زن يا دختر که منجر به بروز آسيب های روانی يا 

فيزيکی و يا تهديد جانی عليه يک زن يا دختر، تحقير و يا محروميت اجباری او 
خشونت محسوب می  »از آزادی شود و يا جنس دوم بودن زن را القا کند

خشونت بر ضد زنان به دليل زن بودن، ما را در تشخيص خشونت اتفاقی و .شود
چرا که مفهوم خشونت عليه . خشونت با منشاء تبعيض جنسيتی ياری می کند

زنان، خشونی را که بدون توجه به مفهوم جنسيت انجام گرفته است در بر نمی 
 (٣٩ص : ١٣٨۵شهيندخت موالوردی، (گيرد 

 انواع خشونت عليه زنان
خشونت عليه زنان به انواع مختلف جسمی، کالمی، جنسی و روانی تقسيم می 

 .شود
در زمره خشونت جسمی؛ … اعمالی مانند کتک زدن، لگد زدن، مشت زدن و 

انتقاد دائمی، اظهار نظرهای تحقيرآميز، جواب ندادن به حرف های قربانی، 
در زمره خشونت کالمی؛ تحميل رابطه جنسی و … مسخره کردن، داد زدن و

درخواست انجام رفتارهای غير معمول جنسی که قربانی مايل به انجام آنها نيست 
در رديف خشونت جنسی؛ و نشان ندادن عواطف، بی توجهی، کنترل رفت … و

و آمد قربانی، کنترل موبايل، دفترچه يادداشت و ايميل های شخصی قربانی، 
در رديف خشونت روانی … جلوگيری از ديدار او با دوستان و خويشاوندان و

 (١٨-١٩خانه بايد امن باشد، صص (قرار می گيرند 
 حوزه های خشونت عليه زنان

موارد خشونت عليه زنان بی شمار است که در سه نهاد خانواده، جامعه و دولت 
رخ می دهد و کم هستند زنانی که در هر سه اين ها هم زمان مورد هجوم واقع 

 .نشده باشند
موارد خشونت عليه زنان در خانواده شامل ضرب و شتم، شامل خشونت در 

، خشونت های مربوط به استثمار و بهره )رابطه جنسی تحميلی(روابط زناشويی 
کشی، سوء استفاده جنسی از دختربچه ها در محيط خانواده، اعمال سنتی خشن و 

جنسيت گزينی قبل از زايمان، کودک کشی دختر و رجحان پسر، ختنه )زيان بار 
، سوء رفتار با بيوه )دختران، خشونت مربوط به تهيه جهيزيه، ازدواج زودهنگام

زنان، سوء رفتار با زنان مسن و زنان معلول، شرايط غير بهداشتی زايمان، عدم 
تبحر و مهارت کمک کنندگان به اين امر و تشريفات مذهبی خاص در برخی از 

جوامع، آزمايش بکارت به هنگام ازدواج دختران جوان و بسياری از خشونت 
 .های روانی و کالمی می شود

مزاحمت جنسی (تجاوز و سوءاستفاده جنسی، آزار رسانی جنسی در محيط کار 
) قاچاق(، خريد و فروش )برای پاداش و مزاحمت جنسی در محيطی خصمانه

که ] پستی[زنان و فحشای اجباری، گردشگری جنسی و عروس های سفارشی 
شکل جديدی از فحشا است، خشونت عليه زنان کارگر مهاجر، هرزه نگاری، 

تهديد به مرگ زنانی که اعمال و قوانين جوامع سنتی را به مبارزه می طلبند و 
باالخره ايجاد ممنوعيت و محدوديت در نوع پوشش زنان، از موارد خشونت 

 .عليه زنان از سوی جامعه به حساب می آيد
و اما دولت ها با ارتکاب خشونت عليه زنان در بازداشتگاه ها و زندان ها، 

خشونت عليه زنان در مخاصمات مسلحانه، خشونت عليه زنان پناهنده و آواره و 
در … و) شالق زدن زنان در مالء عام و سنگسار کردن(اجرای قوانين سنتی 

 .کنار دو نهاد ياد شده به صف متوليان خشونت عليه زنان می پيوندند
 روايت های دختران نوجوان ايران درباره خشونت

صورت گرفت که در آن از ) ساله ١٣(نظر سنجی ساده ای از دختران نوجوان 
 جامعه ی آماری ياد شده خواسته شد تا اگر خشونت را تجربه کرده اند و يا شاهد 

در جامعه ) ساله ١٣(در يادداشت کنونی به تجربيات خشونت دختران نوجوان 
برخی از اين تجربيات مستقيم و برخی غيرمستقيم . کنونی ايران اشاره خواهد شد

خشونت در جامعه ی ايران عليه زنان بيداد می کند و متاسفانه با اين که . است
اين پديده ی شوم در بسياری مواقع آشکار شده و همگی ما هر روزه در پوشش 
های مختلف شاهد آن هستيم؛ واکنش های ضعيف و ناکارآمد از سوی نهادهای 

مسوول در اين زمينه و نبود برنامه های بلندمدت حمايتی از قربانيان و نبود 
برخورد قاطعانه با مرتکبين و بعضا ناديده گرفتن جرم توسط آنان به افزايش 

بسياری از تجربياتی که در ادامه بازگو . شمار قربانيان در ايران دامن می زند
به دست نگارنده يادداشت  »بی نام«خواهد شد غيرمستقيم بوده و با اين حال 

 رسيده است که اين خود نشان از حس ترس و شرم همه گير در زنانی ست که يا 
خشونت های بازگو شده تنها به اين علت بر . قربانی خشونت هستند و يا شاهد آن
خشونت های مبتنی بر جنسيت واقعا و . قربانی اعمال می شود که زن است

منحصرا عليه زنان اعمال می شود و صد افسوس که قربانيان ناديده گرفته می 
 .شوند باز به اين سبب که زن هستند

 تعريف خشونت
خشونت دارای مفهومی نسبی است و در مصاديق آن شدت و ضعف وجود دارد 
پس بايد به گونه ای تعريف شود که همه ی مصاديق را در بر گيرد و از مفاهيم 

در يک تعريف . ديگری چون قدرت يا اقتدار، نيرو، زور و امثال آن متمايز گردد
کلی می توان گفت که خشونت عبارت است از اقدام عليه جسم، جان، شرف، مال 

ص : ١٣٧٩محمود ميرخليلی، (و حقوق افراد به طوری که ايجاد ترس نمايد 
١٢٧). 

خشونت زمانی رخ می دهد که سالمت «مطابق تعريف سازمان جهانی بهداشت 
ابوالقاسم ( »جسمی، روانی و فکری فرد به طور مستقيم و غير مستقيم تهديد شود

 .(٨٨ص : ١٣٨٢پوررضا، 
گفتاری که مايه ] و[بر اين اساس، هرگونه اعمال، رفتار . خشونت آزار است

مريم ميرغفاری، (عذاب و ناخشنودی ديگران شود خشونت محسوب می گردد 
١٣٨١) 

خشونت سوءرفتارهايی است که عليه فردی توسط فرد ديگر اعمال می شود و 
)می تواند با آزارهای جسمی، روانی، اقتصادی، اجتماعی يا جنسی همراه باشد 

 (٢٢٢ص : ١٣٨٣ليالسادات اسدی، 
پرخاشگری اعمال «. معموًال خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود

خصمانه ای است که از روی عمد صورت می گيرد و به افراد و اشياء آسيب می 
می توان کسی را تحقير : آسيب زدن به ديگران روش های مختلفی دارد. رساند

يا برای نابودی او تالش ) آسيب روانی(کرد، به او اهانت نمود يا دشنامش داد 
در هر دو مورد، هدف، آسيب رساندن يعنی تحميل نوعی درد ). آسيب بدنی)کرد 

معموال وجه تمايز خشونت با ديگر انواع پرخاشگری در شدت اين . و رنج است
 (٣٢و  ٣١ص: ١٣٨۵شهيندخت موالوردی، ( »آسيب نهفته است

رونالد بلک برن، اعمال زور منجر به آسيب جسمانی را خشونت تعريف می کند 
 (٣٢٫همان، ص )

خشونت استفاده ی عمدی از نيرو يا قدرت فيزيکی ارعاب يا تهديد بر خود يا 
ديگری يا عليه يک گروه يا جامعه است که منجر به آسيب، مرگ، آسيب روانی، 

سوء رشد و تکامل يا محروميت و يا احتمال زياد وقوع اين موارد می شود 
 ( ٣۴همان، ص (

 تعريف خشونت عليه زنان
خشونت عليه زنان را اين ) ١٩٩٣(ماده يک اعالميه رفع خشونت عليه زنان 

 :گونه تعريف کرده است
هر رفتار خشن مبتنی بر جنسيت که سبب آسيب شود، يا سبب احتمال بروز 

آسيب های جسمانی، روانی و جنسی گردد و يا حتی ضرر و رنج زنان را به 
چنين رفتاری می تواند با . همراه داشته باشد در راستای خشونت عليه زنان است

تهديد، زور و سلب کامل اختيار و آزا دی زنان صورت بگيرد و ممکن است به 
 (١٩٩٣اعالميه رفع خشونت عليه زنان، (صورت آشکار و يا پنهان رخ دهد 

 :بنابراين تعريف، خشونت عليه زنان ويژگی های زير را دارست
 (.اساس آن تعصب بر جنسيت است(جنسيت محور است 

به طور قطع يا محتمل، منجر به آسيب يا رنجش فيزيکی، جنسی و روانی می 
 .شود

تهديد به اين اعمال خشونت آميز، سلب اختيار و محروميت مستبدانه از آزادی، 
 .از جمله موارد اين خشونت به حساب می آيند

پگاه (می تواند هم در زندگی عمومی و هم در زندگی خصوصی صورت گيرد 
 (۴۴ص : ١٣٧٩سوهانی، 

تعريفی که از خشونت در اين اعالميه آمده است عام و جامع است و محدوديتی 
 .در آن راه ندارد
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 .به گوش خانواده ما رسيد
برادرم را در مدرسه ی غير انتفاعی ثبت نام کرده اند ولی خواهرم را در : بی نام

ساله بود کالس کاراته گذاشته  ۶سال پيش وقتی  ٣برادرم را . مدرسه ی دولتی 
 …خواهرم نبايد اعتراض کند چون.اند و خواهرم را امسال يعنی خيلی ديرتر

وقتی حضانت بچه را به پدر می دهند در صورتی که مادر تمايل به : بی نام
نگهداری از فرزند دارد و از نظر مالی هم قادر است بچه را نگه دارد اين 

 .خشونت است که من چندبار آن را ديدم
من زنی را می شناسم که توسط شوهرش مورد ضرب و شتم قرار می : ح.م

او . گيرد، اين دفعه ی آخر واقعا زخمی شده بود و واقعا آدم را محزون می کرد
طالق نمی گيرد چون هيچ کس از او حمايت نمی کند و در آن صورت مجبور 

است با پدر و زن پدر و خواهر ناتنی اش زندگی کند و فرزند او که دختر است 
 …شاهد تمام بالهايی است که بر سر مادرش می آيد

از همان موقع که بچه بوديم يا همين االن می گويند تو دختری بايد تميز و : ح.پ
مرتب باشی و با عروسک بازی کنی و ما را وادار می کنند بعضی کارها بکنيم 

البته پدر و مادر ها هم تقصير ندارند اين جامعه است که اين . که نمی خواهيم
 .طوری از ما می خواهد مثال بايد هميشه مهربانانه برخورد کنيم

با يکی از خويشاوندان ما که خيلی هم ترسو است خيلی خشن رفتار : بی نام
 سقط شد. کردند که اولين بچه اش به علت حرص زيادی که خورده بود افتاد

پدر يکی از دوستانم وقتی او بچه بود خيلی دعواش می کرد و برايش مهم : بی نام
ساله است و پدرش خيلی خوب با او برخورد می  ۵نبود اما امروز برادر دوستم 

کند تا به قول خودش تو سری خور نشود و بتواند از حقوق خودش در جامعه 
 !دفاع کند

تا بچه به  ١١يکی از عمه های من به زور شوهرش که پسر می خواست : ع. ز
نمی دانيد چه سختی کشيده . سر اين قضيه من برای او خيلی ناراحتم. دنيا آورد

 .ماهه ميشد بچه ی بعدی را حامله می شد ١هر وقت بچه ی قبلی . است
يکی از آشناهای ما دخترش دير به خانه آمد و وقتی دخترش به خانه : بی نام

 .رسيد او را به اتاق برد و به شدت کتک زد
يکی از آشنايان ما شوهرش نمی گذاشت او بيرون از خانه کار کند و با : ت. ف

مرد زنش را کتک نمی زد اما هميشه با لحن بد و . هم دعوا کردند و جدا شدند
 .ناسزا گفتن به او تحميل می کرد که نبايد کار کند

 .شوهر يکی از آشنايانمان او را در حالی که باردار بود کتک می زد: ح. ث
يکی از زنان . خشونت فقط جار و جنجال راه انداختن و کتک زدن نيست: بی نام

فاميل ما خيلی محدود شده است و مدام در خانه به سر می برد و خرد می شود و 
غرورش شکسته می شود اما جای اعتراض نيست چون او دارای سه بچه 

 …است
همسايه ای داشتيم که زنش را وقتی باردار بود به شدت کتک می زد و : بی نام

موقعی که زن برای مالقات والدينش به شهرستان رفته بود مرد تمام وسايل خود 
و زن را همراه با همسر ديگرش جمع کرد و حاال زن به دنبال شوهرش می 

 .گردد تا شناسنامه ی پسر کوچکش را بگيرد
هر  ۶ساله بودم که همسايه ای داشتيم که وقتی ساعت  ٨يا  ٧يادم است : بی نام

شب با زنش دعوا می کرد و او را  ٨روز از سر کار به خانه باز می گشت تا 
 .کتک می زد

از اين نظر که پزشک (من مردی را می شناسم که فردی عادی نيست : بی نام
و او زن خود را زير مشت و لگد می گرفت و با سيگار زن خود را می ) است

 .سوزاند
ساله داشتند که شوهر هميشه زنش را می زد و  ۵همسايه ما کودکی : بی نام

همين کار او باعث می شود فرزند با تفکر اين که بايد زنش را بزند يا با او با 
 .خشونت رفتار کند بار بيايد

زمانی که از ديوار خانه باال رفتم و کليد نداشتم از طرف پدرم مورد : ف. ه
مگر دختر از ديوار حياط باال می رود؟ ولی هر : زيرا گفت. خشونت قرا رگرفتم

 .وقت از آن به بعد کليد را در خانه جا می گذاريم من از ديوار باال می روم
همسر او دو زن ديگر داشت . يکی از اقوام مادرم در ازدواجش ناموفق بود: ا. ر

 .و وقتی او قصد کرد طالق بگيرد شوهرش او را با چاقو زد
من ديدم زنی را که در تمام عمر زحمت بزرگ کردن و تربيت : بی نام

فرزندانش را مادرانه به دوش کشيد اما در دادگاه با چشمانی اشک آلود دختر بچه 
 .هايش را برای هميشه به دست پدرشان سپرد

به نظر من درد آورترين خشونتی که در مورد من انجام گرفته اين بوده : بی نام
که مادربزرگ پدری من چون دلش می خواست من پسر باشم از من بدش می آيد 
و بعد از تولد برادرم او را تا حد ستايش دوست دارد و مرا موجب بدبختی پسرش 

 .می داند
 من با پسر . اگر پسر بودم اين اتفاق نمی افتاد! لگد! سيلی ! کتک! کتک: ن. ک

بازخوانی اين تجربه ها . اعمال خشونت بر زنان ديگر بوده اند آن را ذکر کنند
زنان صرف نظر ازين که در کجا زندگی کنند و از چه «نشان می دهد که 

خشونت عليه زنان از . موقعيت و مقامی برخوردار باشند در معرض خشونتند
نخستين مراحل زندگی آغاز می شود و در تمامی مراحل زندگی آنان بی چون و 

بسياری از زنان چند نوع خشونت را در مراحل گوناگون . چرا ادامه می يابد
زندگی تجربه می کنند و هر چه خشونت در سنين کمتری روی داده باشد اثرات 

 .(٨٩ص : ١٣٨۵شهيندخت موالوردی، ( »آن بسيار ژرف تر و پايدارتر است
سقط گزينشی جنين (چرخه ی خشونت جنسيتی عليه زنان مراحل پيش از تولد 

هرگونه اثر هيجانی و [دختر، ضرب و شتم دوران بارداری، آبستنی اجباری 
، کودکی، نوجوانی، جوانی، سن باروری ])فيزيکی بر نتيجه تولد تاثير می گذارد

 .و ميانسالی را در بر می گيرد
نگارنده در بازنويسی تجربه های مکتوب دختران نوجوان از خشونت، از هر 
گونه ويرايش در آثار يادشده خودداری کرده و کوشش نموده تا تنها در برخی 
 .موارد که متن گويا نبوده آن را روان کند تا خوانندگان يادداشت به زحمت نيفتند
برای آشکارتر شدن بحث و پرهيز از درهم آميختن موارد جمع آوری شده هر 

کدام از آن ها را بنابر دسته بندی باال در زير يکی از سه عنوان موارد خشونت 
البته برخی از تجربه ها . عليه زنان در خانواده، جامعه و دولت جای خواهم داد

به سختی زير يکی ازين سه عنوان جای می گيرد که به آن ها در ساير موارد 
 .اشاره خواهم کرد

در بعضی موارد نيز دختران نوجوان قوانين و رفتارهای تبعيض آميز را به 
عنوان خشونت مطرح کرده اند که بنابرآن چه در کنوانسيون رفع تبعيض از 

زنان به آن اشاره شده است رفتارهای تبعيض آميز منجر به خشونت عليه زنان 
کميته رفع «. می شود و آنان را در برخورداری از حقوق خود محروم می کند

خشونت عليه زنان را در زمره  ١٩تبعيض عليه زنان در توصيه نامه شماره 
تبعيض دانسته و با ايجاد پيوند بين تبعيض و خشونت عليه زنان باب جديدی را 

 (۶٢-۶٣صص : ١٣٨١آزاد سيدی، ( »در خصوص موضوع باز نمود
بيشتر قوانين تبعيض آميزی که دختران نوجوان به آن اشاره کرده اند به قوانين 

نابرابر ازدواج و طالق اشاره دارد که در خشونت عليه زنان در خانواده خواهد 
 .آمد

 خشونت عليه زنان در خانواده
يکی از دوستانم، در خانه شان، چون مادرش کارهای خانه را مانند ظرف : ک.ن

خوب انجام نمی داد و خواستار …شستن، تميز کردن خانه، آشپزی کردن و
کارکردن در بيرون از خانه بود، هميشه مورد ضرب و شتم شوهرش قرار می 

گرفت و مجبور می شد ساکت بماند و تمام خواسته هايش را با خود به گور ببرد 
 .و حرفی از کار کردن در بيرون از خانه نزند

برای چه چيزی مردی، وقتی که زن دارد بايد زن ديگری را به خانه : بی نام
 بياورد؟
اين مرد . است…يکی از دوستان پدرم، زنی که گرفته برای شهرستان: بی نام

. فقط به فکر خوشگذرانی خودش است و زنش اجازه ندارد از خانه بيرون بيايد
زنش را کتک می زند ولی چون او زنی است که در شهرستان زندگی می کرده 

چون می گويد در شهرستان به ما ياد دادند قدرت را مرد .صدايش در نمی آيد
 .دارد و نبايد صدايی از ضعيفه در برابر مرد در بيايد

 .کتک زدن زنان در خانه و فرياد کشيدن بر سر آنان: بی نام
ديدم که يک مرد بلند بلند به زنش می گفت تو …من يک روز در شهر: ناشناخته

بايد کار نکنی و کار های خانه را بکنی و حتی اين قدر صدا بلند بود که داشت 
چون او . خانم در رفت اما دنبال خانم افتاد و يک چک به او زد. زن را می زد

 .نمی خواست در خانه کار کند
من زنی را می شناسم که در خانه حق اعتراض ندارد و با اين که بيشتر : بی نام

کارهای خانه به دوش اوست اما همسرش باز به او می گويد که تو زن زندگی 
 .نيستی و اين موضوع او را خيلی آزار می دهد

اما به نظر . است… چيزی که از خشونت در جامعه ما جا افتاده داد زدن و: ا.ک
يکی از دوستان خانوادگی ما دچار . من سکوت هم می تواند نوعی خشونت باشد

در مورد . مرد در خانه به احساسات زن توجه نمی کرد. مشکلی شده بودند
اگر چيزی زن از مرد می خواست سکوت می کرد . عواطف او سکوت می کرد

 …و خيلی چيزهای ديگر
که به زنی که مرد را واقعا دوست داشت ) می شناسم(من مردی رو ديدم : ف.غ

به بدترين شکلی که می توانست آزار می رساند؛ در هر زمينه ای که قابل تصور 
 .است و از هر چيزی که دوست داشت محرومش می کرد

قاضی به او . خانمی می خواست از شوهرش که معتاد بود طالق بگيرد: ب.ن
آن خانم گفت من . معتاد هست که هست مهم اين است که مردت می باشد :گفت

 پس از چند ماه خبر قتل آن زن به دست شوهرش . امنيت جانی ندارم مرا می زند
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خشونت عليه زنان، . فرا روی دست يابی به برابری، توسعه و صلح به شمار می روند
 .هزينه های اجتماعی، بهداشتی و اقتصادی سنگينی را بر جامعه نيز تحميل می کند

خشونت عليه زنان، موجب می شود که آنان به پذيرش موقعيتی فروتر از مردان وادار »
در بسياری از موارد خشونت در خانه يا درون خانواده انجام می گيرد که غالبا . شوند

تغافل، سوءاستفاده جسمانی و جنسی، تجاوز به عنف به کودکان دختر و . تحمل می شود
زنان توسط اعضا خانواده و ديگر اعضا خانوار و نيز موارد سوءاستفاده توسط همسران 

حتی هنگامی که چنين . غالبا گزارش نمی شوند و از اين رو شناسايی آن ها دشوار است
خشونتی گزارش می گردد در حمايت از قربانيان و کيفر مرتکبين اين جنايات قصور می 

صص : ١٣٧۵سند چهارمين کنفرانس جهانی زن، کارپايه عمل و اعالميه پکن، ( »شود
٩٠-٩٢) 

استرس های شديد، بی خوابی، «خشونت عواقبی جدی روی قربانی خود دارد از جمله 
 (٢٢ص : ١٣٨٢شارلوت بانچ، ( »اضطراب و مصرف زياد داروهای آرام بخش

…افسردگی، ترس، خود ضعيف بينی، نارسايی های جنسی، مشکالت غذايی، وسواس و
قربانيان خشونت در کوتاه مدت . پس از حادثه از عواقب روانی خشونت عليه زنان هستند

احساس شوک، ترسی فلج کننده ناشی از صدمه، احساس مرگ و احساس عميق در بند 
ترس های مزمن، اجتناب از موقعيت هايی که خاطرات خشونت را زنده . بودن می کنند

می کند، اشکال در به خاطر آوردن حوادث، افکار آزاردهنده و ترس از تکرار 
سوءاستفاده، کاهش توانايی مسووليت پذيری در زندگی روزمره، اشکال در بنای مجدد 

از پيامدهای  …پيوندهای صميمی و خصوصی همراه با احساس عميق شرمندگی و
 (١٣٨١مريم ميرغفاری، (درازمدت خشونت عليه زنان است 

فلج ساختن روانی آنان در تصميم گيری «از تبعات منفی اثرات روانی خشونت عليه زنان 
ص : ١٣٧۵شکوه نوابی نژاد، ( »وضعيتی که اصطالحا سندروم آسيب زا می نامند. است
٩۶ ) 

خدشه وارد کردن به کرامت «می توان مهم ترين اثر نامطلوب خشونت نسبت به زنان را 
چرا که اين اعمال خشونت بار منافی حيثيت و ارزش انسان . ذاتی و انسانی زنان دانست

ها می باشد و در نتيجه برخورداری زنان را از حقوق بشری و آزادی های بنيادين و 
اساسی، نقض تضييع يا سلب می کنند و تجاوزی آشکار به بهره مندی زنان از حقوق 

مذکور و آزادی ها محسوب می شوند که بالطبع مانعی فراروی اهداف برابری جنسيتی، 
 (٧٧ص : ١٣٨٢آموزش حقوق انسانی زنان و دختران، ( »توسعه و صلح می باشد

 نتيجه گيری
. خشونت عليه زنان را به جرات می توان چالش برانگيزترين موضوع حقوق بشر دانست
علت قانع کننده ای هم می توان برای آن در نظر گرفت؛ بدين معنی که غايت معيارهای 

حقوق بشری برخورداری همه ی ابنای بشر از حقوق مسلم انسانی بدون هيچ گونه تبعيض 
زنان کتک می خورند، تحقير می شوند، در معرض شکنجه های جسمی و روحی . است

قرار می گيرند، به سبب مسائل ناموسی و تابوهای اجتماعی به قتل می رسند، ختنه می 
شوند و به آن ها تجاوز می شود زيرا در جامعه ای که اين ظلم ها را بر آنان روا می دارد 

زنانی که در معرض خشونت هستند کم تر می توانند و . موجودی فرودست تلقی می شوند
وقوع . يا هرگز نمی توانند به رشد و تکامل در مراحل بعدی زندگی خود اميدوار باشند

 .خشونت در هر مکانی برای زنان احساسی از ترس و آسيب پذيری به ارمغان می آورد
خشونت زنان را از دست يابی به آزادی باز می دارد و باعث نقض آشکار حقوق بشر می 

در يک افق گسترده، گسترش خشونت عليه زنان اثرات نامطلوبی بر سالمت . شود
همراه با طرد شدن زنان از سوی خانواده و جامعه بسياری از . اجتماعی يک جامعه دارد

روابط گسسته می شوند و غفلت از سرنوشت اين بخش عظيم و کليدی جامعه آثار 
بی تفاوتی  نسبت به سالمت نيمی از افراد . ناگواری را در جوامع به جا خواهد گذاشت

چيزی . جامعه به معنی ناديده گرفتنن نيمی از نيروی سازنده يک جامعه محسوب می شود
 .که به نظر می رسد نمی توان از کنار خسارت های فراوان آن به آسانی گذشت

اميد است با انتشار تجربيات خشونت توسط دختران و زنان جامعه مان گامی در راستای 
توسعه ادبيات مربوط به خشونت عليه زنان برداريم و صدای آنان را که به سبب ترس و 

 .به گوش همنوعانشان برسانيم »نيمه خاموش جهانند«شرم 
 

 منابع
، ترجمه ی فريبرز ( اقدام محلی ، تغيير جهانی( آموزش انسانی حقوق انسانی زنان و دختران، 

 ١٣٨٢دنيای مادر، : محمدی، تهران 
 ١٣٨۵حقوقدان، : موالوردی، شهيندخت، کالبد شکافی خشونت عليه زنان، تهران

، )گردآوری و تنظيم ) فريده حميدی: بانچ، شارلوت، تحول در حقوق بشر از منظر فمينيستی، در 
 ١٣٨٢روشنگران و مطالعات زنان، : حقوق زنان حقوق بشر، تهران

دفتر امور زنان  : سند چهارمين کنفرانس جهانی زن، کارپايه عمل و و اعالميه ی پکن، تهران
 ١٣٧۵رياست جمهوری، 

پوررضا، ابوالقاسم، خشونت عليه زنان و پيامدهای اجتماعی آن، بهداشت خانواده، سال هشتم، شماره 
 ١٣٨٢، بهار و تابستان ٢۵

، بهار ٢٣اسدی، ليالسادات، مهار خشونت خانگی از قانون تا اخالق، کتاب زنان، سال ششم، شماره 
١٣٨ 

، بهار و تابستان ٣و  ٢ميرخليلی، سيد محمود، خشونت و مجازات، کتاب نقد، سال چهارم، شماره 
١٣٧٩ 

 ١٣٧۵، زمستان ٨نوابی نژاد، شکوه، آتش در خانه، فرزانه، سال سوم، شماره 
 ١٣٨٣، بهار ٢٣هزاوه ای، محمد، معناشناسی خشونت، کتاب زنان، سال ششم، شماره 

 ، مدرسه زنان)کتابچه آموزش مقابله با خشونت خانگی( خانه بايد امن باشد 
پايان  ٢/١٠/١٣٨١ميرغفاری، مريم، پيامدهای اجتماعی و روانی خشونت عليه زنان، همشهری، 

 نامه
سيدی، آزاد، نقش کميته رفع تبعيض عليه زنان در توسعه و تحول حقوق بشر، پايان نامه جهت  

 ١٣٨٢دريافت درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايی، 

واکنش . اما افتادم تو جوب. های همسايه مسابقه دوچرخه سواری گذاشته بودم و برنده شدم
 .سال داشتم ١٠من . والدينم اين بود

چون پدرش  .من کسی را می شناسم که برای رفتن به دانشگاه از خانه فرار کرد: بی نام
او االن خانم روانشناس خوبی است ولی هرگز آن . اجازه نمی داد روانشناسی بخواند

 .خاطره را فراموش نکرد
 خشونت عليه زنان در جامعه

جايی ديدم که يک زن می خواست وارد اتوبوس شود ولی راننده اجازه نداد چون : بی نام
اصال جا نبود و نمی گذاشت وارد قسمت مردانه هم شود و طوری با او حرف زد که من 

 .احساس کردم دارد تحقير می شود
را نيز  (زنش(شنيدم بعضی جاها اين طور است که وقتی مردی می ميرد همسرش : بی نام

اين به نظر من بدترين خشونتی است که . با وی خاک می کنند و زنده به گور می کنند
ممکن است در حق يک زن رخ دهد که مردی بميرد و زنش را که هنوز نفس می کشد و 

 .می تواند ادمه ی حيات دهد زير خاک می کنند
چرا زنان جامعه ی ما حق رفتن به استاديوم و ورزشگاه ها را ندارند؟ شايد اين : س. م

ما را از رفتن به استاديوم محروم . خشونت به حساب نيايد اما به نظر من خشونت است
 .می کنند چون ما زن هستيم

تو جايی که من زندگی می کنم هر چه قدر پدر يا مادری روشنفکر داشته باشم : بی نام
جامعه باعث می شود که من نتوانم از يه ساعتی از شب که می گذرد بروم بيرون و اين 

هيچ ربطی به اعتمادی که پدر يا مادر من نسبت به من دارند ندارد و اين دليلی ندارد جز 
 .اين که من دخترم

من خشونت زيادی نديدم اما در کالس زبان من مردی وجود دارد که وقتی ماها تو : م. غ
سر ما داد می زند و می گويد برويم توی کالسمان ) حتی با حجاب (راهرو راه می رويم 

 .اما هيچ وقت اين کار را نسبت به پسرها نمی کند
 .آزار دادن شاعری مثل فروغ که از احساسات زنانه اش شعر گفت: ا. غ

هميشه به ما تحميل می شود که در کوچه و خيابان نرويم و دوچرخه سواری نکنيم : بی نام
چون خطر برای ما دختران بيشتر است يا اين که تا ديروقت در خيابان نمانيم چون ممکن 

 .است مورد تجاوز قرار بگيريم
شب به سمت مادرم در خيابان می رفتم که چند مرد در کنار خيابان مرا  ٨ساعت : ع. س

چند لحظه در سکوت  .يکی از آن ها جلو پريد و داد زد تا مرا بترساند. نگاه می کردند
 !ضعيفه: نگاهشان کردم و بعد به راهم ادامه دادم که با دوستانش خنديد و گفت

در يکی از روزهايی که به مناسبتی تعطيل بود با يکی از دوستانم با ظاهری ساده : بی نام
يک ماشين شخصی که به ما گفتند پليس هستند با رفتاری خيلی بد و حرف . بيرون رفتيم

زدن توهين آميز ما را مجبور کردند به خانه برگرديم و تا دم در خانه با ما آمدند و گفتند 
 .ما ظاهری ساده داشتيم و فقط تنها بوديم. نبايد از خانه بيرون بياييم

 خشونت عليه زنان توسط دولت
 .دختری که جلوی چشمان مادرش در افغانستان در خيابان تيرباران شد: م. د

زنانی که به خاطر گرفتن حقوق خود در بعضی جامعه ها مورد ضرب و شتم : بی نام
 .قرار گرفتند و کشته شدند

قانونی که به تازگی دولت در مورد آن حرف می زند که به وسيله ی آن مردها : بی نام
حق داشتن همسر دوم بدون رضايت همسر اول را دارند؛ شايد به ظاهر خشونتی را 

برنيانگيزد اما در واقع تهديدی جدی و بزرگ برای برای اوضاع حقوق زنان به شمار می 
اين باعث آسيب های روحی بسياری به زنانی می شود که به زندگی خود احساس . آيد

 .تعلق خاطر دارند
 .سنگسار کردن زنان: ا. غ

 .قانون سنگسار کردن خشن ترين چيزی است که من در مورد زنان ديدم: بی نام
 ساير موارد

يک بار با فردی در مورد . من آدمی هستم که حرف روی من خيلی تاثير می گذارد: ا. ف
تفاوت های زن و مرد گفت و گو می کردم و در نهايت با تمام خشمش زن ها را به شدت 

 .به نظر من بدترين خشونت حرف زدن از روی نا آگاهی است. خرد کرد
از نظر من محدوديت در . سن زيادی ندارم برای همين تجربيات بسيار کمی دارم: بی نام

من در اين سن کم هر جا که می روم همه اش . پوشش برای من خشونت بزرگی است
نگرانم که اگر فالن لباس را امروز در فالن جا بپوشم فالن کس پشت سر من حرف می 

 .زند و آبروی خانوادگی من می رود
پدرم مدام به من می گويد دختر بايد نجيب باشد و اگر من کاری کنم که بر خالف : س. آ

مگر پسرها نمی توانند  .اين باشد مرا مسخره می کنند و من نمی خواهم فقط من نجيب باشم
خشونت . نجيب باشند؟ جامعه اين را به من تحميل کرده و من می خواهم با آ ن مخالفت کنم

 .يعنی با ترساندن يا آزار کسی باعث اذيتش شويم
به نظرم وقتی کسی مرا به خاطر کاری که چون زن هستم توانايی  انجامش را : بی نام

 .ندارم و يا بلد نيستم انجامش دهم به شدت سرزنش می کند يک خشونت به حساب می آيد
تجربه ی اين دختران نوجوان بيشتر در قالبی بيان شده که آن ها شاهد اين گونه خشونت ها 

در بيشتر موارد هم به خشونت . بوده اند و کم تر از تجربه ی خشونت مستقيم ياد کرده اند
دختران نوجوان به سبب سن کمی که  .های خانگی اشاره کرده اند که پديده ای جهانی است

دارند هنوز درگير مشکالت خاص زنان در جامعه و خشونت هايی که از سوی جامعه و 
 .دولت به زنان اعمال می شوند نشده اند و کمتر از آن ياد کرده اند

 پيامدهای خشونت عيله زنان
خشونت يا تهديد به خشونت چه در خانه و چه در اجتماع روی دهند؛ توسط دولت انجام 

 شوند يا ناديده گرفته شوند ترس و عدم امنيت را به زندگی زنان رسوخ می دهند و موانعی 
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دانشگاه فرمانبر و تهی از نقادی، خواب آشفته ای بيش نيست و هرگز تعبير 
آنها پرچم مقاومت را در دانشگاه ها برافراشتند که متکی به پشتوانه . نخواهد شد

ای گران سنگ است و هفت دهه تاريخ پر افتخار کوشش های خستگی ناپذير 
اين مقاومت است که باعث . دانشجويان آرمان خواه در پشت سر آن قرار دارد

شده رئيس دولت کودتا مخفيانه به دانشگاه ها بيايد و جسارت رودر رويی با 
بی ترديد در ميان جنبش های .دانشجويان و پاسخ به سئواالت آنها را نداشته باشد

اجتماعی و گروه های صنفی هيچ گروهی به مانند دانشجويان هزينه نپرداخته و 
در مبدان مبارزه با ارتجاع، خودکامگی و استعمار در صحنه حضور نداشته 

 .است
اما بهاره و ميالد که نماد های کنونی جنبش دانشجويی هستند، ويژگی هايی هم 

هر دو عضو . داشتند که باعث شد آتش خشم نيروهای تماميت خواه شعله ور شود
شورای مرکزی دوره ای از دفتر تحکيم وحدت بودند که بيشترين فشار ها را در 

هر دوی آنها همراه با . طول تاريخ حيات مستقل اين تشکل ريشه دار تحمل کرد
مهدی عربشاهی و عباس حکيم زاده و اعضا شورای عمومی جانانه مقاومت 

 .کردند و اينک تاوان شجاعت و پايمردی شان را پس می دهند
بهاره هدايت پس از يک دوره ده ساله به عدم حضور دختران در شورای 

عملکرد موثر و حضور پر ثمر وی در . مرکزی دفتر تحکيم وحدت پايان داد
دوران مسئوليتش چنان پر رنگ بود که ارزشمندی توازن ترکيب جنسيتی تحکيم 

وی نشان داد که چه ميزان حضور دختران در رده های . را نمايان ساخت
توانايی های وی روشن . رهبری جنبش دانشجويی می تواند مفيد و موثر باشد

ساخت که چه قدر ظرفيت و توانمندی دختران دانشجو باال است و عبور آنها از 
مرزهای تاريخ مذکر و فائق شدن بر بی ميلی نسبت به کنش های سياسی می 
. تواند چه پتانسيل ارزشمندی را برای تقويت جنبش دانشجويی به ارمغان بياورد
شجاعت وی در کنار صداقت، پای بندی به اصول و دفاع هميشگی از آرمان 

های دانشجويی چنان مثال زدنی بود که عمال مهر بطالن بر انگاره کاذبی کشيد 
او ثابت . که صفت مردانه را برای توصيف شجاعت و پاکبازی بکار می گيرد

کرد که اين ادعا تنها ميراث فرهنگ منحط مردساالری است و زنانگی هم می 
. تواند همپای مردانگی بستری برای ظهور و تجلی رشادت و ايثار انسانی باشد

فضائل انسانی در فراسوی مرز های جنسيتی قرار دارد و راه پيشرفت، تکامل و 
حاکميت حقيقت در عرصه جهانی نيازمند حضور فعال و برابر زنان و مردان 

 .است
اين تالش مضاعف و . بهاره حلقه اتصال جنبش زنان و جنبش دانشجويی نيز بود

مشارکت در دو حوزه کنش مدنی که علی رغم تمايز ها، مطالبات مشترک و 
شيوه مشابه فعاليت دارند و هر دو متکی به شبکه ای از روابط اجتماعی در 

جمعيت های مخاطب شان هستند، کينه توزی ساختار سلطه از وی را دو چندان 
مقاومت او و امتناعش از هر گونه مصالحه با عوامل دولت کودتا و . کرد

اصحاب قدرت خودکامه سرمايه اجتماعی را پديد می آورد که دير يا زود بنيان 
 .ستم و تک صدايی را فرو خواهد ريخت

اين سرمايه اجتماعی مرهون مبارزه، رشادت و مقاومت دوشادوش مردان و 
زنانی است که به ندای وجدان شان پاسخ گفته و نگذاشته اند ديو استبداد آنها را به 

 .ذلت و خفت بکشاند
. امروز جنبش دانشجويی سهمی در خور در رشد سرمايه اجتماعی ايران دارد

. اين سرمايه اجتماعی سوخت گذار مسالمت آميز به دموکراسی را تامين می کند
خيل عظيم دانشجويانی که به ناحق از سوی کميته های انضباطی تنبيه شده اند، 

دانشجويانی که از تحصيل محروم گشته اند و دانشجويان زندانی همه همه 
اعتباری را فراهم می آورند که کمک می کند تا نيروی الزم برای تغيير مثبت 

درد ها و مرارت های دانشجويان زندانی و فعاالن دانشجويی سابق و . بوجود آيد
الحق در بند چون بهاره هدايت، ميالد اسدی، ، کوهيار گودرزی، عماد بهاور، 

مجيد توکلی، مهديه گلرو، حشمت اهللا طبرزدی، محمد پور عبداهللا، عبداهللا 
مومنی، علی مليحی، مجيد دری، ضيا نبوی و خيل عظيم دانشجويان گمنام همراه 

با مبارات و تالش های ديگر اقشار اجتماعی، مدافعان حقوق بشر و فعاالن 
 .سياسی آزادی خواه طلوع صبح رهايی را بشارت خواهد داد
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 :روزآنالين
حکم غير منتظره صادر شده برای بهاره هدايت و ميالد اسدی شوکی بر پيکره 

تا کنون پس از انقالب فرهنگی سابقه نداشته است . جنبش دانشجويی وارد ساخت
 .رهبران دانشجويی به چنين احکام زندان طوالنی مدت محکوم شوند

تا پيش از اين حکومت در برخورد با نمايندگان دانشجويان و کسانی که منتخب 
حتی . جامعه دانشجويی کشور بودند، تا حدودی جانب پروا را نگاه می داشت

. المقدورمی کوشيد تا برخورد ها به بازداشت های کوتاه مدت امنيتی محدود گردد
فقط در مواردی خاص حاکميت مجبور شد فعاالن دانشجويی راکه از پشتيبانی 
قاطبه دانشجويان برخوردار بودند ، به احکام زندان چند ساله محکوم نمايد که 

اما در موج اخير بازداشت ها اين  .سال حبس تعزيری بود ۶سنگين ترينش 
فعاالن . سال حبس برای رهبران افزايش پيدا کرده است ۵ ٩٫احکام به 

دانشجويی نيز چون ضيا نبوی، مجيد دری قريب به پانزده سال حبس دريافت 
کرده اند و در يک مورد نيز محمد امين وليان به اعدام محکوم شد که در تجديد 

البته صدور احکام اعدام و حبس های بيش از ده . نظر اين حکم ننگين شکسته شد
سال برای فعاالن عادی دانشجويی، بخصوص در پرونده کوی دانشگاه تهران 

سابقه داشت، اما افزايش چشمگير کمی و کيفی احکام تنبيهی بر عليه فعاالن 
 .دانشجويی نشان از دور جديد فشار و اختناق در فضاهای دانشجويی دارد

اوج گيری جنبش کالن اجتماعی و به لرزه افتادن اندام حاکميت در پس خيزش 
سبز اعتراضات عمومی باعث شده است تا آستانه تحمل حاکميت دردانشگاه ها 
. پايين بيايد و با باال بردن هزينه کنش های انتقادی، جنبش دانشجويی را مهار کند

ايجاد فضای سنگين امنيتی در تهران و ديگر شهر های بزرگ سبب شده است تا 
در چنين شرايطی موقعيت جنبش دانشجويی، . اعتراضات خيابانی فروکش کند

عمق استراتژيک و اهميت مضاعفی پيدا کرده است که می تواند بستر تداوم 
 .اعتراضات را فراهم کند و کوره مبارزات را گرم نگاه دارد

افزايش عمق و سطح شکاف بين گفتمان، سبک زندگی و مطالبات جامعه 
دانشجويی با گفتمان رسمی و انتظارات ايدئولوژيک حکومت، ديگر حوزه 

پادگانی کردن دانشگاه، زندانی کردن . حساسيت و منازعه را تشکيل می دهد
فعاالن دانشجويی منتقد و اخراج آنها از تحصيل، حربه های اصلی سيستم امنيتی 
و اصول گرايان افراطی برای حفظ موازنه قوا در دانشگاه ها است که علی رغم 

صرف هزينه های گزاف و انحصاری کردن استفاده از امکانات رسمی توسط 
تشکل های دانشجويی حکومتی نتوانسته است در ميدان رقابت های سياسی و 

 .دانشجويی ناکامی هايش را متوقف کند
اينک صدور احکام ظالمانه برای بهاره هدايت و ميالد اسدی به شکلی نمادين 
دوره جديدی از سرکوب دولتی در دانشگاه ها را بازتاب می دهد که در تالش 

است تا اين پيام را بدهد که ديگر دوره فعاليت های آزادی خواهانه حول پروژه 
. مبارزات مسالمت آميز و حق طلبانه وفعاليت های رسمی منتقدانه بسر آمده است
هر دانشجويی که بخواهد در اين راه گام بگذارد نه تنها بايد قيد تحصيل را بزند 
بلکه بايد پی زندان ها طوالنی و سپری شدن دوران جوانی اش در پشت ديوار 

 .های بلند زندان را نيز به تنش بمالد
احکام زندان صادر شده اخير بر عليه فعاالن دانشجويی در اصل عليه کليت 

جنبش دانشجويی است و هدف آن انتقام گبری از پويش آزادی خواهانه 
مطالبه آزادی های اکادميک . دانشجويان و ايفای رسالت روشنگری دانشگاه است

و استقالل دانشگاه خوار چشم کسانی است که به اگاهی دانشجو و رويکرد 
ساختار سلطه دانشگاه حقيقت طلب را نمی . انتقادی آن به چشم تهديد می نگرند

پسندد و دانشگاه مطيع و فرمانبر را طلب می کند که توجيه گر ساختار سلطه 
 .باشند

بهاره و ميالد طاليه داران نسل کنونی جنبش دانشجويی هستند که با الهام از 
 مبارزات مستمر نسل های پيش آرامش استبداد را بر هم زدند و نشان دادند که 
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، و دلخوش کردن مردمکشان و آزارندگان ، به بهشتی درآخرت وفراسوی 
 . زمان 

چه شد که اين فرانک ، دراين داستان ، شخصيتی ناپيدا وگمنام درسايه مانده است 
+ ميترا( ، يا جشن زنخدا ميترا ) َبيرام = َبگرام = بغ رام ( ؟ چرا اين جشنِ رام 

، يا جشن فرانک ، به فريدون نسبت داده شده است ؟ ) دوشيزه ميترا = گانا 
 . فرانک و رام وميترا، چنانچه ديده خواهد شد ، هرسه نام يک شخص هستند 

آنچه درشاهنامه، دراثردستکاريها وتحريفات موبدان زرتشتی در دوره ساسانيان 
، ازجلوه انداخته شده است ، همين شحصيت فرانک ، مادرفريدون است ، که 
 «درواقع برخيزاننده و آفريننده و آراينده جنبش مردمی برضد ضحاک يا برضد 

 . هست  »هرگونه جان آزاری وخرد ُکشی 
ارتافرود که سيمرغ است  -١«يزدانشناسی زرتشتی با سه خدايا ن مهم ايران که 

باشند ، درگيری شديد داشتند ، چون درست اين سه خدا  »رام  -٣بهرام ، و -٢، و
سه تايکتائی بودند ، که درفرهنگ ايران ، ُبن پيدايشِ  جهان آفرينش شمرده  «،

، و به کلی درتضاد با تصويراهورامزدای زرتشت بودند که خود را  »ميشدند 
 . آفريننده جهان ميدانست ، واين سه را از اصالت ميانداخت 

 »اصل جفتی يا همزادی يا جفت گوهری بودند  «اين سه باهم ، پيکريابیِ  همان 
دراثر دستکاری موبدان ( درشاهنامه . که زرتشت برضد آن برخاسته بود 

چنين وانمود ميشود که جشن مهرگان ، جشن فريدون است ، وکوشيده ) زرتشتی 
درحاليکه . ميشود که شخصيت فرانک ، محو و فرعی وحاشيه ای ساخته شود

فرانک ، نه تنها مبتکروبرانگيزنده بلکه سامان دهنده جنبش ملت برضد ضحاک 
چون جشن پيروزی . بهترين گواه نيز درخود شاهنامه موجود هست . هست 

برضحاک را ، فرانک مادرفريدون ميگيرد ، و درواقع ، اوهست که بنياد اين 
 . جشن را ميگذارد 

ازاين رو نيز اين جشن ، مهرگان . هست  »جشن ساز «اين فرانک هست که 
اين خدای ايران هست که . ، نام ديگراوهست  »مهر «ناميده ميشود ، چون 

 . درجشن سازی ، غايت زندگی در گيتی ودرزمان را معين ميسازد
 ٢١روز )  ٢١مهر تا  ١۶از( جشن مهرگان ، درواقع هفته سوم ماه مهر است 

روزبيست  «: درآثارالباقيه ميآيد که . ميباشد  »رام  «ماه مهر است که روز 
ميترا گانا يا  «و مهرگان که .  »ويکم ، رام روز است که مهرگان بزرگ باشد 

گانا ، گانيا ، کانا ، کانيا ، . هست  »دوشيزه ميترا  «باشد، به معنای  »ميترا کانا
رام نی ( هستند و رام، رام جيت  »دوشيزه  «وهم به معنای  »نی  «هم به معنای 

) جی ، يکی ازنامهای رام = زندگی ( ميباشد که زنخدای زمان وزندگی ) نواز
بنا برابوريحان ، مغان خوارزم ، رام روزرا ، . وموسيقی ورقص وشناخت است 

جی که هم به معنای زندگی وهم به معنای يوغ وهم به . ميناميده اند  »جی روز «
او خودش هست ، اصل زندگی . معنای شاهين ترازو هست ، نام رام ميباشد 

= بغه کنيز «درُسغدی نيز، مهرگان . درهمه زندگانست ) ژی = جی ( 
kaanich زنخدا= دوشيزه خدا  «نی«  

پس فرانک . هست  »دوشيزه ميترا  «ناميده ميشود ودرواقع ميتراگانا ، به معنای 
که يک ) کستی يا زنار( بستن کمربند . وميترا ، هردو نامهای ديگر رام هستند 

 . رسم بسيارکهن ايرانست ، دراين روز،به ميان بسته ميشد 
بستن کمربند ، درست قبول تعهد برای طغيان وسرپيچی دربرابر هرقدرتيست که 
جان وخرد مردمان را بيازارد يا به به عبارت ديگر، تعهد هرايرانی برای گزند 

 . جان وخرد انسانها ، بدون هيچ تبعيضی بود ) قداست ( ناپذيری 
 . همين کمربند را جوانمردان به کمرمی بستند 

دارای سی وسه رشته بود که خدايان زمان ايران ) کستی ، زنار ( اين کمربند 
مردم ( نيزناميده ميشوند ، و درست پيشونِد نام انسان  »امر = َمـر  «باشند ، که 

اهميت . انسان ، تخم يا فرزند سی وسه خدای زمان است. هستند ) تخم + مر= 
فوق العاده جشن مهرگان ، به معنای ويژه ای ايست که درفرهنگ ايران ، بدان 

 اين هفته سوم ، گاهنباراست و پنج روز از آن . داده ميشد 
به عبارت . هست که انسان ، ازآن ، درهفتاد رور ، پيدايش می يابد  »تخمی  «، 

ديگر،اهورامزدای زرتشت ، مردم را نمی آفريند ، بلکه مردم ، ازاين تخم 
به عبارت ديگر، اين . اين تخم يا اصل انسان ، عبارت از پنج خداهستند . ميرويد 

اين پنج خدا ، عبارتند از . پنج خدا باهم ، در فطرت وطبيعت هرانسانی هستند 
وبهرام  ) ١٩سيمرغ ، روز ( وفروردين )  ١٨روز( ، رشن )  ١٧روز( سروش 

 . هست ) مردم ( و رام ، نقطه آغاز پيدايش انسان )  ٢١روز ( ورام )  ٢٠روز(
به عبارت ديگر،با چيرگی برضحاک ،يعنی براصل خشم وآزارو تهديد وتعدی 

انسان ، هنگامی درجهان،بهروز . هست که انسان ، شروع به پيدايش ميکند 
وپيروز است که درجهان ، آزارنده و قهرورزو پرخاشگرو وحشت انگيزو بيم 

اصل جفتی يا همزادی يا  «اين تخم انسان ، درواقع ، مرکب از . کننده نباشد 
رام باشند ،وسروش  -٣بهرام و -٢و) سيمرغ ( فروردين  -١هست که  »يوغی 

 ازاينجا بود که نماد مهرگان . ورشن ، نقش ماما وپديدارسازنده اين تخم را دارند 

 فـرانك، زنـي كه ضحاك راسـرنگون كرد 
 منوچهر جمالی 

 
 
 
 
 
 

 :اخبار روز 
را که بزرگترين  »فرانک «کاوه وفريدون وضحاک را همه ميشناسند ، ولی

جنبش ضد ستم را درايران ، به راه انداخته وسامان داده و به پيروزی رسانده ، 
 . کسی نميشناسد ، و ازاو هم هيچگاه، حتا زنان آزادی خواه ايران ، يادی نميکنند 

چرا ؟ برای اينکه نقش بزرگ زن را ، درتاريخِ آزاديخواهی ودادخواهی ، 
در روايت شاهنامه ازکاوه وفريدون ، درست موبدان . تاريک ومجهول ساخته اند 

زرتشتی ، فرانک را که نخستين وبرترين نقش را دراين خيزش جامعه داشته ، 
فرانک که فقط درشاهنامه ، درنقش مادری . کمرنگ ساخته وازديد ، افکنده اند 

فريدون ، به مادری دلسوز کاسته ميشود ، زنيست که دراوج بزرگترين فاجعه 
های دراجتماع ايران ، بنياد گذارومبدع وسازمان دهنده بزرگترين جنبش 

او درحقيقت وبه معنای بسيار گسترده ، . دادخواهی درفرهنگ ايران ميگردد 
مادر، يا سرچشمه پيدايش فرزندانی ميشود که خطررا به خود ميخرند و با 

حق «او بنياد گذارِ . سرپيچی وطغيان ، ضحاک زمانه را سرنگون ميسازند
سرکشی وسرپيچی درفرهنگ ايران ، دربرابرهرقدرتی ميشود که جان وخرد 

هرچند .  »انسانها را بيازارد ، و طبعا گزندی به قداست جان وخرد انسان بزند 
اين فاجعهِ  درد . نيزکه اين قدرت ، خدا باشد ، يا آنکه به خدائی نسبت داده شود 

ترس و وحشت  «آورِ  بزرگ که هميشه درتاريخ ، تکرارميشود ، آنست که 
انگيزی و شکنجه دادن جان و آزردن وخفه کردن خرد، و سلب آزادی 

 .  »درانديشيدن ، مقدس ساخته ميشود 
فرانک ،ُ مبدع وبنياد گذارِ خيزش، برضد اين مستبد يا آن ديکتاتور، نبود ه است 

او با دليری بی نظير خود ، حق خيزش و . که جان وخرد انسانهارا ميآزارند 
آزارنده جان وخرد انسانی را که خود را «استقامت وطغيان را، برضد هرگونه 

 . ، درفرهنگ ايران تاءسيس و پايدارساخته است  »به نام خدائی ، مقدس ميسازد 
، کاری خدائی شد ، عملی مقدس ميشود ،  »ترساندن جان وخرد انسانی  «وقتی 

هنگامی که خدا ، چنين کاری را دوست . وطبعا بسياری را سحروافسون ميکند 
ميدارد و انسان را برای کشتن وعذاب دادن به امرخود ، امتيازميدهد ، پس بايد 

با اين جاذبه وافسونست که . کارهای خدائی کرد و به ذبح مقدس انسانها شتافت 
مردمان ، در کشتاروشکنجه دهی و آزردن جان وخرد همديگر، غرق شادی 
 «ميشوند ، و کشتن وعذاب دادن و شکنجه کردن جانها وخردها را ، به کردار

 . در زندگی خود درمی يابند  »بزرگترين جشن 
آنها ، انسانها را برای خدايشان وبه امرخدايشان ميکشند ، وبه اصطالح خودشان 

ُکشتن وآزردن و شکنجه کردن ، يا .  »قربانی ميکنند  «، آنهارا برای خدايشان ، 
آنها درعذاب دادن . ، مقدس ساخته ميشود  »طرد اصل قداست جان وخرد  «

عيد . دارند  »عيد قربان  «وشکنجه دادن جانها و خفه کردن خردها ، هرروز ، 
آنها هرروز وهرساعت وهرآن، با آزردن . قربان،عيد هميشگی آنها ميشود 

وکشتن وخدعه ومکر کردن ودروغ گفتن و ريا کردن و امرونهی کردن و 
تحقيرکردن ، غرق درشادی هستند ، چون نه تنها همه ، بلکه خودرا نيز قربانی 

خودآزاری که همان عداوت با نفس . درآزردن ، قربانی ميکنند . خدا ميکنند 
درخود . اماره وطرد خوشيها درزندگی اين دنيا باشد، همان عيدقربان ميشود 

 ! آزاری هم ، جشن دارند 
اکنون اين فرانک است که برضد چنين گونه شاديها وجشن ها که با عذاب اليم 

انسانها ، درتاريخ فراهم ميشود ، بپا ميخيزد ، و بنياد چنين گونه جشنی را 
اين يک انقالِب . ازريشه ميکند ، و مفهوم ومحتوای جشن وشادی را تحول ميدهد 

 »مردمی «جشن وشادی ،. بزرگ ، درمفهوم ومحتوای جشن وشادی انسان است 
اين جانفزائی واين موسيقی واين رقص واين زندگی درگيتی . ساخته ميشود 

به امر خدائی  »جان آزاری وخرد آزاری  «هست که انسان را شاد ميسازد ، نه 
 . مقتدريا قدرتی مقدس 

. بنياد نهاده شده است  »عيد قربان  «مهرگان ، درست جشنی هست که برضد 
اين جشنی است که ازشاد ساختن و پروردن وپرستاری جانها، از نواختن 

موسيقی برای همه ، از به رقص آوردن انسانها ، از آزادی انديشيدن پيدايش می 
 يابد ، نه ازکشتاروجهاد ، نه ازدوزخ ساختن گيتی و زندگی در دنيا برای مردمان 
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درشاهنامه ، تفاوت  »اژی «درآموزه زرتشت و »اژی  «ميان . می يابيم 
، درُبن ، ازهم جدا و بريده و  »اژی  «و  »ژی  «درگاتا ، . بسيارژرفی هست 

که ضحاک  »اژی  «، ولی درشاهنامه، »تحول ناپذير به همند «متضاد باهم و
،  »اژی  «است ، ودر روند زندگی ، به  »ژی يا اصل زندگی  «باشد ، درآغاز، 

اين اصل زندگی هست که خودش ، تحول به اصل ضد زندگی . تحول می يابد 
ودرست مسئله حقيقی ، اين انديشه بنيادی درفرهنگ ايران بوده است ، . می يابد 

 . که ژی واژی باهم رابطه پيچيده تری دارند که زرتشت ترسيم کرده است 
يعنی هيچ جانی را نمی آزارد و ازکشتن ( ضحاک ، که دراصل گياهخواراست 

، ) می پرهيزد ، وبه عبارت ديگر، زندگی را مقدس ميداند وبدان مهر ميورزد 
البته پدرضحاک . را بازی ميکند  »نقش دايه مهربان «فرزند پدريست که 

مرداس درشاهنامه که همان ميتراس باشد ، دراصل مادراوست ، نه پدراو ، ولی 
دراين داستان ، بنا برضرورت مردساالری ، نرينه ساخته شده است ، وازآنجا که 

پدر، شيردهنده نيست ، دارنده گله های گاوان شيرده شمرده شده است که به 
 . رايگان به نيازمندان شيرمی بخشد 
نرينه است ولی نقش دايه ومادر را بازی . بدينسان مادينه ، نرينه ساخته ميشود

 »ُضحاک  «البته . مرداس نيز همان نقش دايه مهربان را حفظ ميکند . ميکند 
اکنو ن چه روی ميدهد که اين ژی ، تبديل به . درپهلوی ، به معنای فرزند هست 

) . اهريمن ميشود = زدارکامه( اژی ، يا به اصل کام بردن آزاروکشتارميشود 
 . کشتن وخونريختن برای او جشن ميگردد 

هرچند . درآموزه زرتشت ، ژی به اژی ، تحول ناپذير، وباهم پيوند ناپذيرند 
 «زرتشت ، ژی واژی را ازهم بريده وجدا ومتضاد باهم ميداند ولی آنها را 

به عبارت ديگر، اين دواصل متضاد، برغم . هم ميداند  »جفت  «يعنی  »همزاد 
گـُميخته اند  «ازهم بريدگی ، به شيوه ای ديگر به هم بسته ميمانند و هميشه باهم 

درواقع اين دو، دراثرهمان همزاديا جفت بودن ، ازهم بريده ولی هميشه به .  »
که  »ژی  «که درواقع تاريک است ، در درون  »اژی  «. هم زنجيرشده اند 

ازسوئی با اژی درتاريکی نميتوان جنگيد و . روشن است ، پنهان ونهفته است 
ازسوی ديگر، تاريکی برعکس انديشه زرتشت ، با اصل آفرينندگی کار داشته 

تاريکی ، آبستن به راز است وازاين رو ، آنچه اهريمن خوانده ميشود ، . است 
اهريمن ، هميشه ماسک خوبی وزيبائی . درتاريکی ميکشد وجذب ميکند 

وروشنی ومهر به خود ميزند وطبعا فريبنده وگمراه کننده ميماند و نميتوان آنرا 
چون با هرشکلی ازاو که بجنگند ، فوری اوبه شکل ديگر درمی . نابودساخت 

 . آيد 
ميترای جفت = آس + ميترا= ميتراس ( درشاهنامه ، پدرضحاک که مرداس 

است ، هرچنداورا نرينه ساخته اند و گاوان شيرده  »مهر «نام دارد همان ) گوهر
اين اصل مهر، فرزندی . بيشمار به او داده اند تا نقش دايگی ومهررا بازی کند 

اين . پيداميکند که دراصل گياهخوارهست وجانی را نمی آزارد ) ُضحاک( 
 «تحول . داستان درشاهنامه ، درچهارچوبه تفکرزرتشتی ، بازسازی شده است 

که پيکری ساخته  »اهريمن  «درخود ضحاک روی نميدهد ، بلکه  »ژی به اژی 
دين زرتشتی است ، نقش فريبنده وگمراه کننده را بازی ميکند و ضحاک 

گياهخواررا بافريب ، ضحاک خونخوارميسازد که از آزردن جان وخرد ، کام 
ولی انديشه تحول ژی به اژی ، برغم اين دست کاری به جای باقی ميماند، . ببرد 

يزدانشناسی زرتشتی نيز . درحاليکه چنين تحولی برضد آموزه زرتشت هست 
 . ملغمه يا گميخته ای از فرهنگ ارتائی سيمرغی و آموزه زرتشت ميباشد

هست و  »جفت = همزاد= يوغ  «جی ، خودش = درفرهنگ ارتائی ، ژی 
با اختالل واغتشاش وناهم آهنگ شدن ، اين ژی . ندارد  »اژی  «نيازی به 

، ، اژی پيدايش می يابد که ميتوان ازسر، با ايجاد همآهنگی درزندگی ، ) يوغ ( 
درفرهنگ . ندارد  »ژی  «اژی را برطرف ساخت واژی ، موجوديتی فراسوی 

اصيل ايران، اصل شّر وجود ندارد ، بلکه فقط نوعی اختالل درخود اصل 
 . زندگيست و قابل رفع کردنست 

ژی که اصل توافق وآشتی ومهرهم هست ، دراثراختالل ، بی مهری وکين 
ازآنجا که خود اين ژی ، تحول به اژی می . ورزی وترس انگيزی وخشم ميشود 

پس ، مهروزندگی . يابد ، اين گوهرمهراست که کين وترس وخشم وقهرشده است 
، درکين وترس وخشم ، بطورپوشيده ميماند و همين نکته است که درخشم 

وقهروترس انگيزی ، مهرنيزهست ، واين معجون است که وحشت انگيزی 
در نقوش ميتراس درغرب نيز ديده ميشود که . وخشم را مقدس وجذاب ميسازد 

وقتی ميتراس ، تيغ به شاهرگ گاو ميزند و اين عمل وحشت آميزرا ميکند ، 
به عبارت ديگر، مهر درضدش، . سرش را برميگرداند تا خودش آن را نبيند 

پيدايش می  »دروغ مقدس يا حکمت  «بدين ترتيب . بطورپوشيده آميخته است 
. وحشت انگيزی و کين ورزی و کشتار، فريبنده ميشود وسحرميکند . يابد 

درگفتن دروغ . دروحشت انگيختن وتهديد وخشم کردن ، تجربه مهر ميگردد 
 برای رسيدن به خير، ميتوان . ومکرکردن و دوروئی ، حقيقت،تجربه ميگردد 

 »زمرد«. ، يا نماد اين سه تای يکتا ، يکی ترنج بود و ديگری زمرد يا زبرجد 
. هست  »فرزند رام  «باشد به معنای  »روت + َزم  «که به نظرمن ، ميبايسی 

زمرد وزبرجدکه درواقع هردو به قول بيرونی درالجماهر، دونامند برای يک 
سه اصل وسه ُبن  «، يا  »سا پيزه  «هستند که دراصل  »سبزی  «، نماد  »معنی 

نام اين اصل  »ساپيزه = سبز «. باشد و درست نام اين سه خدا باهم بوده است  »
معنای ژرف سبز، ازاين انديشه کهن برميخيزد که . انسان وجهان بوده است 

 . فراموش ساخته شده است 
گوهر . ميباشند  »سبز «اين سه خدا که گوهر وفطرت هرانسانی هستند ، 

سبز، درفرهنگ ايران برآينده های گوناگون . وفطرت هرانسانی ، سبز هست 
 دارد و يک معنای مهم 

چون بيان عشق خدايان به هم ، درُبن . سبز درفرهنگ ايران ، مهروعشق هست 
 . هستی انسان وگيتی هست 

 »توی رنگ = دورنگ جفت باهم  «نماد ديگر، ترنج هست که به معنای 
) رام + بهرام + سيمرغ ( ازاين رو ترنج ، که نماد سه تايکتائی . باهمست 

. واصل پيدايش انسان وجهان مياشد، نقش فوق العاده مهم درايران داشته است 
اين رستمست که دربرابر اسفنديار ترنج را دردست ميگيرد ، يعنی ما هستيم که 

 . تاج بخشيم ، وشاهی شما ، ازما تضمين واستوار ميگردد 
بدينسان ديده ميشود رام يا فرانک يا ميترا يا جی که در داستان ، مادرفريدون 

فريدون ، نقش نمادين همه انسانها يا . شمرده ميشود ، همان مادرهمه انسانهاست 
اصل زندگی و ) بيرام = بغ رام ( اجتماع وملت را بازی ميکند ، چون رام يا جی 

فرانک ، هنگاميکه زندگی وخرد انسانها ، در . تخم همه انسانها ميباشد 
زيروحشت انگيزی ضحاکی ، به اوج اضطراب وپريشانی رسيده ، با دليری ، 

جنبش تازه ای را برای آفريدن زندگی شاد سازمان ميدهد و ضحاک را با 
 . استقامت ، سرنگون ميسازد 

 
 چگونه وحشت انگيزی ، جاذبه پيدا ميکند ؟ 

 ميگردند ؟  »انگيزنده وحشت«چرا مردم ، مسحورِ 
 تفاوت ميان آموزه زرتشت وروايت شاهنامه 

 
پس ازبه دونيمه اّره کردن جمشيد به وسيله ضحاک ، که عملی فوق العاده 

وحشتناکست ، ديده ميشود که درايران ، اغتشاش وآشوب ميشود،ودراين اثناء ، 
که پيکريابی ، اژدها ی هولناکست ، دل  »ضحاک  «همه سپاهيان از 

اين . ازمهرجمشيد می برند و مسحوِر اصل وحشت انگيزنده وترور ميشوند 
. سپاهيان که دنبال شاهی ورهبری بودند درست شيفته اين پيکرهولناک ميگردند 

به عبارت ديگر، وحشت انگيزی وترور، برای آنها ، کاری بسيارپسنديده 
سپاهيانی که ازجمشيد روبرتافته بودند ، جمشيد که با . ودوست داشتنی ميگردد 

خرد مهرورزش ، جهان را بهشت برين ساخته بود ، فقط برای آنکه ادعای 
بايد درپيش چشم داشت که درآن روزگار، همه مردمان ، ( خدائی کرده بود 

فرزندان خدا يا سيمرغ شمرده ميشدند ، و اين ادعا ، يکی از بديهياِت روزمره 
اصل وحشت انگيز، که اصل خشم وقهرو  «، روبرتافته ، و به ) هرانسانی بود 

است روی ميآورند و درست اورا به عنوان شاه خود  »تهديد و کشتاروآزردن 
همه آنان ، عاشق اصل وحشت انگيزی ، يعنی قهروتعدی . می پذيرند 

هست ، بايد جاذبه ای  »اژدها پيکری که پرازهول  «اين . وتجاوزوتهديد ميشوند 
داشته باشد که آنها ازسازنده بهشت باخردمهرورزميگزيزند،ودل، به 

بنا برشاهنامه، پس . پيکرهولناکی که هرانسانی بايد ازآن بگريزد ، ميدهند 
 : ازجمشيد 

 يکی نامداری زهرپهلوی     پديد آمد ازهرسوئی خسروی
 دل، ازمهرچمشيد، پرداخته    سپه کرده و جنگ را ساخته
 سوی تازيان برگرفتند راه     يکايک ازايران برآمد سپاه
 پرازهول شاه ، اژدهاپيکراست     شنيدند کانجا يکی مهتراست
 ورا شاه ايران زمين خواندند     بشاهی برو آفرين خواندند

که ( با آنکه همه ميدانند که ضحاک هولناکست ، همه سپاهيان يا نگهبانان ايران 
، به او روی ميآوردند و چنين شاهی را ميجويند که ) بايد با خرد ، نگهبانی کنند 

 . درواقع بايد ازاو ترسيد وگريخت 
با پيدايش اين فاجعه بزرگ که چيرگی ضحاک باشد ، وحشت انگيزی ، وشکنجه 
دادن جان و آزردن خرد ، نزدمردم، سحرانگيزو مقدس ساخته ميشود ، و درست 

+ اژی  «ضحاک که . فرانک ، برضد اين پديده تازه است ، که با دليری ميايستد 
= اژی  «ميباشد ، پيکريابی همان  »زندگی = ژی  «باشد ومتضاد با  »دهاک 

 . است که بنياد آموزه زرتشت است  »ضد زندگی ، نازندگی 
درشاهنامه ،  »اژی  «با سنجش انديشه زرتشت درگاتا و روايت ضحاک يا 

 وتفاوت شگفت انگيزآن دو ،به نکات بسيارارزشمند درفرهنگ ايران راه 
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 . فقر مادی خود و قدرت مالی اتن را چونان اضدادی منطقی ترسيم می نمايد
فلسفه و سياست به هم بسته "البته اين داوری اقای داوری اردکانی صحت دارد که 

چنين استنباطی را اقامه کرد  »وحدت اضداد«، اما نمی توان و نبايد از اين "اند
که گويی فلسفه بايد خادم نظامهای سياسی حاکم و روبنده ناهنجاری های اديان 

و وضعيت . يا معين است »کنکرت«کش دار نيست بلکه  »حقيقت«. رسمی باشد
مشخص و معين فعلی ايران نه پاسدار ازادی انديشه و نشانگر فضايی باز برای 

حال . تعامل و تداخل افکار، که حاکی از تفتيش عقايد و سرکوب دگرانديشان است
اقای اردکانی درفراهم اوردن زمينه های نظری چنين جوی چه مقصر باشد چه 

لذا اگر کسی يا کسانی در مقام . نباشد، فرقی در واقعيت اوضاع کنونی نمی کند
مقايسه با سقراط باشند، اين نه اقای اردکانی، که ازاد انديشانی هستند که به 

صرف برخورداری از ديدگاهی انتقادی به زندان می روند، شکنجه می شوند و 
پس ايا اين قياس منطقی با زندگی و . می گردند »اعتراف«حتی مجبور به 

محاکمه سقراط، سوای مغالطه ای منطقی، وجه تشابه ديگری با واقعيت وجودی 
 زمانيکه ازادی جان و جسم و روح به : اقای اردکانی دارد؟ من از شما می پرسم

مسلخ می رود، وقتيکه ذهن پيراسته از قدرت تقبيح می شود، برای فلسفه ای که 
می توان برگزيد؟  »رندی«معطوف به نجات و رهايی نباشد، چه نام ديگری جز 

و فلسفه ای که نسبت به اين مهم خود را . اينجا مساله بر سر مرگ و زندگی است
 ! می شود »منفور«جلوه گر کند،احتماال  »وارسته«

فلسفی، بجای پذيرش خفت و خاری، تا پای جان از  »شهيد«سقراط، بعنوان اولين 
دفاع  »مدعيان عقل«و  »معرفت مافوق انسانی«در برابر  »معرفت انسانی«مقام 

من نزديک به مرگم و اين ان : "اما پيش از مرگ هشدار داد که. کرد و اعدام شد
وحله ايست که شما در مقام قاتلين من بالفاصله پس از مرگ من عقوبتی بسيار 

پس گاهی فلسفه ." وخيم تر از انچه برمن روا داشته ايد درانتظارتان است
بدبختانه . اموزگار زندگی می شود و گاهی زندگی به فلسفه اموزش می دهد

رضا داوری اردکانی نه اموزگار زندگی است و نه از زندگی واقعی  »فلسفه ی«
 ! مردم ايران درس گرفته است؛ و دريغا

 تو که هستی؟ : فاوست"
 . جزئی از نيرويی که پليد است اما هماره نيک نام: مفيستو
 و اين مغلطه الفاظ به چه معنی است؟ : فاوست
 و بدرستی؛ ! روحی که همواره انکار می کند: مفيستو

 ." چرا که همه انچيزهايی که بدست امده است، اليق نيستی است
 

 . شّرکردن ، همان تحول تجربه خيرکردنست . عمل شّر کرد 
وترس باهم ، گوهر تجربه قداست دينی درهمه اديان ) کشش( اين ترکيب مهر
درحاليکه تجربه قداست درفرهنگ ايران ، ديدن زيبائی خدا . ابراهيمی است 

خدا ، در آهنگها ی شادی . ومست شدن ،وجذبه وحال پيدا کردن ازاين زيبائيست 
آورِ ارکستری نموارميشود و انسانهارا به شورورقص ميانگيزد واين تجربه 

تجربه قداست ، تجربه خدا درجشن سازی برای زندگی کردن . قداست خدا هست 
 . درگيتی هست 

فرانک درست برای ازنو زنده و پايدارساختن اين تجربه قداست دينی هست که 
درفرانک ، يک تجربه .  »تجربه قداست درآميغ مهروترس باهمست  «برضد 

 . قداست دينی ، رويارو با تجربه ديگرقداست دينی ميايستند 
 فرانک ،  «پايان بخش نخست مقالهِ 

  »زنی که ضحاک را سرنگون ساخت 
 

 ”چرا فيلسوفان منفورند؟"
 علی رها 

 
 :اخبار روز 

 
 ." وقتيکه مفهوم مفقود است، کالمی بموقع عالج کار می شود" 

  »فاوست«گوته،  --                                                                     
 
 

از اقای رضا داوری اردکانی مطلبی  »پرتال فرهنگی نيلوفر«چند روز پيش 
بلحاظ اهميت جايگاه فلسفه در . »دشمنان فلسفه«منتشر نمود تحت عنوان 

جاری در ايران، ضروری ديدم که به  »بحران فکری«رويارويی و پااليش 
 . اجمال نکاتی را در پاسخ ايشان به عرض حضور برسانم

در ان نوشتار اقای اردکانی حکايتی را نقل می کند که در اينجا از قول خودشان 
روزی که در مجلس جمعی از استادان علوم انسانی و : " بازگو می نمايم

اجتماعی سخن می گفتم، يکی از حاضران پس از پايان سخن بی مقدمه 
انتظار چنين "ايشان پس از اذعان به اينکه " 'چرا فيلسوفان منفورند؟':پرسيد

هيچيک از حاضران پرسش را بی جا نمی "، بلحاظ انکه "پرسشی را نداشتم
چکيده . ، با حفظ خونسردی کامل، به اقناع پرسشگر مبادرت می ورزد"دانستند

فلسفه می تواند به ما بياموزد که مثال چه ادعاهای واهی و "کالم ايشان اينست که 
پس ." بيهوده ای داريم و چه بسيار چيزها را نمی دانيم و نميدانيم که نميدانيم

زيرا او گفته بود فيلسوفان منفورند و : پاسخ من در حقيقت تلخ تر از پرسش بود"
 ." من پاسخ داده بودم که اين جاهالن اند که از فيلسوفان نفرت دارند

اقای داوری اردکانی حتی يکبار هم به مخيله اش خطور نمی کند که شايد ان 
پرسش خود ايشان را هدف گرفته باشد و بجای سوالی رک و مستقيم، فرد را، که 
ايشان باشد، در منظری عام، که فالسفه باشند، استتار کرده است تا از زهر بيان 

عمرخود را صرف فلسفه کرده "بهرحال اقای اردکانی که بقول خودش . بکاهد
خطاب می " جاهل"، در مقام پاسخگويی باشامه ای برنده، پرسشگر را "است
اما شگفتی در اينجاست که ايشان باکمال فروتنی، خود را به سقراط تشبيه . کند

ايشان در طی اين . می کند و از انطريق حکم برائت خويشتن را صادر می نمايد
" صافی"شباهت سازی، مضامينی را به محکمه سقراط منتسب می کند که از 

ذهنيت خود ايشان عبور کرده که، يکم، فاقد سنديت تاريخی است، و دوم، به 
اين يک واقعيت ثبت شده و کتمان . باژگونی حقايق جامعه ايران منتهی می شود

سقراط را بجرم محاربه با خدا و مفسد فی  »اتنی ها«ناپذير تاريخی است که 
سامانه زندگی اتنی بر شالوده ای دينی، يعنی دين رسمی . الرض بهالکت رساندند

در محکمه سقراط راهبان، قاضيان و سناتورها يی حضور . حاکم، استوار بود
انها . داشتند که او را ملحد، مرتد، اته ايست و فاسد کننده جوانان لقب داده بودند

 . حاکمان دين و سياست مرسوم بودند
افالطون در ديالوگ . ارجح می دانست »سياست«را بر  »فضيلت«خود سقراط 

ساله، سالها پيش  ٧٠سقراط بوضوح نشان می دهد که اين فيلسوف  »دفاعيه«
را  »سنا«بعنوان يک سناتور در سياست شرکت کرده بود ولی واقعيت وجودی 

. عاری از حقيقت و عدالت اجتماعی بازيافته و از دولت سياسی فاصله گرفته بود
درعوض در هر کوی و برزنی، حتی بدون دريافت اجرت، به اموزگاری پير و 

برخالف نظر اقای اردکانی، که شايد در عناد ورزی با . جوان رو می اورده بود
قدرت «سقراط را هم کيش خود وانمود می سازد، سقراط  »دموکراسی«

حتی در چهارچوب دموکراسی  -حاکم بر اتن را نه مظهر دموکراسی  »ستمگر
 ارزيابی ميکند، و  »اليگارشی«که سمبول  -انزمان که بردگان را شامل نمی شد 
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 کبوتر سياه 
 )(Frida Kahlo با الهام از

 خسرو باقرپور 
 

 به خود راه می دهی
 از خود می رانی

 با مهربانی در آغوش می کشی
 ...و

 با نيشی زهرآگين
 خاکستر می کنی به تمامی
 !کبوتری که افعی می شوی

 !کبوتری سياه
 

 کبوتری
 نشسته بر بام الفت

 قرار يافته در مهربانی ی رام و آشتی ی آرام
 و سياهی ی قيرگوِن قهر

 !کبوتری سياه
 

 نهانگاه مهربانی و آرامش است
 نرمی ی زير گلوی تو

 پرنيان آوردگاهی مامن بوسه
 !کبوتری

 !کبوتری که قارقار می کند اما
 

 !کبوتری سياه
 

 روح سپيدت اما
 در دهليز های کبوِد جسمت

 زندانی است
 هيچ راهی نداری

 جز اين که
 بر گرد باِم مالوف بچرخی

 بچرخی و بچرخی
 تا به هنگامی

 که جمله کالغان و کرکسان
 به تمامی بگريزند

 از َپرهيِب ُپرهيبت و
 بانِگ ناموزوِن
 !کبوتری سياه

 

 بيا پرپر کن اين مرِغ گرفتاری که می خواهی 
 فتح اله شکيبايی 

 
 

 بيا پرپر کن اين مرِغ گرفتاری که می خواهی 
 گذر کن شادمان از طرِف گلزاری که می خواهی 

 
 چو بيدم شرمسار از درِد بی باری درين گلشن 

 ندارم جز بِر آزادگی، باری که می خواهی 
 

 حديِث عشِق خود را می کنی پنهان، چرا ای دل 
 که اينسان بر سِر دارست، ساالری که می خواهی 

 
 مياِن خون و آتش، نام جانان بر زبان دارم 

 نباشد بهتر از اين باِغ ديداری که می خواهی 
 

 بالی هجِر خوبان، تيِر کاری می زند بر دل 
 بپرس اين را، ز هر مرِغ گرفتاری که می خواهی 

 
 چراِغ سينه پت پت می کند، بيگانگی تا کی 

 فروزان کن به جامی، مسِت هشياری که می خواهی 
 

 زمانه می زند با صد فالخن هر زمان سنگ ام 
 قيامت می کند آالله کيفاری که می خواهی 

 
 زميِن شوره گويی، سنبلستان چون شود، بنگر 

 نمک زاِر وجودی شد گل انباری که می خواهی 
 

 به بوی وصِل ياری، نوبهاری در من آميزد 
 ز شعرم پی بری بر مشِک تاتاری که می خواهی 

 
 گردی شکيبايی به سروستاِن سرمستان ¬چه می

 . نمی بينی دگر آيينه رخساری که می خواهی
 
 کيفار به معنای فالخن است  -


