
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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اعمال فشار بر يك استاد 
 دانشگاه در زندان اوين
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دانشجويان دانشگاه عالمه به 

 دانشگاه
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پرخاشگري در حرف، كوتاه 

 آمدن در عمل
 

ايران اولين كشتي حامل 
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 خبرها و گزارش ها

 : خرداد ٢۵خانواده های سه شهيد 
 فردا به بهشت زهرا مي رويم

 مسيح علی نژاد 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : جرس  

خانواده شهيد سهراب اعرابی، محرم چگينی و علی حسن پور، سه تن از خانواده 
علی رغم تمامی : های شهدای بيست و پنج خرداد در گفتگو با جرس اعالم کردند

تهديد ها و فشارها، فردا به مناسبت سالگرد اين شهدا به بهشت زهرا خواهند 
رفت تا در کنار عزيزان خود، ياد از دست رفتگان راهپيمايی مسالمت آميز سال 

  .گذشته را گرامی بدارند
خرداد، خبر از حمله  ٢۵مادر سهراب اعرابی، يکی از کشته شدگان راهپيمايی  

خشونت آميز برخی از نيروها به منزل شخصی خود می دهد و ضمن اعتراض 
شديد خود به عدم تامين امنيت خانواده شهدا توسط دولت جمهوری اسالمی، می 

بايد اعالم کنند اينها چه کسانی هستند که همسايه و اهالی شهرکی که  :گويد
سهراب متعلق به آن است را آزار می دهند و با حمله وحشيانه ای که تنها از 

مغول ها و شعبان بی مخ ها بر می آمد، به منزل شخصی مان يورش برده اند و 
دو تا شمعی که همسايه ها برای سالگرد سهراب روشن کرده بودند را با خشونت 

برای همين از همين جا اعالم می کنم، من تامين امنيت جانی . خاموش کرده اند
ندارم و اگر فردا اتفاقی برای من افتاد مسوول مستقيم آن را جمهوری اسالمی 

 .می دانم
علی چگينی برادر محرم چگينی يکی ديگر از کشته شدگان راهپيمايی بيست و  

فردا ساعت پنج تا هفت عصر مراسم يادبود : پنج خرداد به جرس می گويد
برادرم در بهشت زهرا برگزار می شود و تا کنون نيز بسياری ديگر از خانواده 

دانشجويان و  .های شهدا اعالم کرده اند همزمان به بهشت زهرا خواهند رفت
مردم معمولی زيادی با ما تماس گرفته اند و ما هم به آنها گفته ايم که حضور آنها 

در مراسم سالگرد برادرم از ديدگاه خانواده هيچ اشکالی ندارد، اما در مورد 
 .برخوردهای امنيتی ما هيچ اطالعی نداريم

اين حق : الدن مصطفايی، همسر شهيد علی حسن پور نيز به جرس می گويد
ماست تا برای سالگرد کسانی که بيگناه و تنها برای يک اعتراض در راهپيمايی 
بيست و پنج خرداد کشته شده اند، به بهشت زهرا برويم و به عزيزان مان بگوييم 
که دل مان با آنهاست ، واقعيت اين است که همه می خواهند روزی که فرزندان 

و همسران و يا هر عضوی از خانواده شان به شهادت رسيد، حداقل با امنيت 
کامل بر سر مزار آنها بروند چون می دانيم جرم کسانی که کشته شدند، فقط 

 .اعتراض بود که متاسفانه با گلوله جواب شان را دادند
در آستانه سالگرد انتخابات رياست جمهوری ايران، برخی از کسانی که اعضای 
خانواده آنها در راهپيمايی اعتراضی عليه انتخابات در خيابان کشته شدند، تهديد 
به سکوت و برخی ديگر با تماس های تلفنی خبرگزاری متعلق به سپاه جمهوری 
اسالمی ايران، فارس ترغيب به مصاحبه عليه جنبش سبز و برخی ديگر نيز با 
 .تالش های صدا و سيما برای تهيه اعترافاتی علی سران جنبش مواجه شده اند

در اين، ميان برخی از خانواده های کشته شدگانی که تن به مصاحبه با صدا و 
سيمای جمهوری اسالمی و خبرگزاری فارس نداده اند اعالم کرده اند، در 

صورتی که تهديدات عليه خانواده های کسانی که در راهپيمايی های اعتراضی 
عليه انتخابات رياست جمهوری کشته شده اند، ادامه يابد، هرگونه اتفاقی که برای 

 .اين خانواده ها رخ دهد مسووليت مستقيم آن با جمهوری اسالمی خواهد بود
پروين فهيمی، مادر شهيد سهراب اعرابی که با توجه به فشارها و کنترل های 

امنيتی وارد شده به خانواده خود، بسيار متاثر و آزرده بود، با صدايی که هم 
فرياد می زد و هم با بغض همراه بود در خصوص حمله خشونت آميز ماموران 

خرداد سال گذشته و عدم داليل خود  ٢۵به منزل شخصی خود، مراسم راهپيمايی 
برای نامه به محمود احمدی نژاد و مسايل ديگر جزييات جديدی را مطرح کرد 

 :که متن کامل اين گفتگو در پی می آيد

 خرداد امسال  22اطالعيه ميرحسين موسوي پيرامون 
 و نيز هتك حرمت بيوت مراجع

 
  :کلمه

ميرحسين موسوی در واکنش به هتک حرمت بيوت مراجع در اطالعيه ای اين 
که   دانست  هايی حادثه سازی  گونه برخورد ها را ناشی از نياز دولتيان به

. ها پنهان نگه دارند بتوانند تبعات مصائبی را که بر سر کشور آورده اند از چشم
خرداد امسال را نشان بلوغ و آگاهی جنبش اصيل سبز قلمداد  ٢٢وی همچنين 

 :به گزارش کلمه متن اين اطالعيه به شرح زير است. کرد
 

 بسمه تعالی
خرداد بيش از هر چيز  ٢٢خودداری از صدور مجوز راهپيمايی برای روز 

 .است ٨٨خرداد سال  ٢۵نشان دهنده ترس دولتيان از تکرار حماسه 
رغم يک سال  دهد که علی سابقه درتهران نشان می امنيتی بی -آرايش نظامی

های دولتی و  سويه از صداوسيما و رسانه سرکوب و حبس واستفاده يک
های هزاران ميليارد تومانی، تماميت طلبان نتوانسته اند مردم را به صداقت  هزينه

توانستند چه نياز به اين همه هزينه  که اگر می. و صحت عمل خود متقاعد سازند
 !و لشگرکشی و دروغ پردازی؟

خرداد و سپس حمله به دفتر مرجع  ٢٢حمله به مردم و دانشجويان در روز 
بزرگوار حضرت آيت اهللا العظمی صانعی وحمله به دفتر حضرت آيت اهللا 

العظمی منتظری و توهين به جناب حجت االسالم و المسلمين کروبی از شدت 
امسال،   خرداد ماه ٢٢. دهد بحران و اغتشاش فکری در ميان مهاجمان خبر می

 ١٩٢٩مردم بهانه ای به دست دولتيان ندادند تا با آن پيامدهای ناشی از قطعنامه 
های عوام فريبانه بر سر  شورای امنيت را، که به دليل سوءمديريت و سياست

کشور و ملت ما تحميل شده است، بپوشانند و نيز عواقب اقدامات منافقانه و 
 .خرداد را از يادها ببرند ١۴ظالمانه در مراسم روز 

خرداد بلوغ جنبش عظيم سبز را نشان داد و نشان داد که هر شهروند سبز  ٢٢
هر جا که باشد، از خانه و اداره و محل کار و کارخانه و مدرسه و خيابان، با 

 .ابتکارات و خالقيت، خود يک جنبش است
خواهان بتوانند  جنبش سبز آن آگاهی را دارد که به گونه ای عمل نکند تا تماميت

های اقتصادی و فرهنگی و سياسی و  های غلط خود را در زمينه پيامد سياست
های  امروز دولتيان بيش از هميشه محتاج حادثه سازی. سياست خارجی بپوشانند

ها پنهان  هستند که بتوانند تبعات مصائبی را که بر سر کشور آورده اند از چشم
قدر و يکی از شاگردان مورد عالقه و  حمله به دفتر يک مرجع عالی. نگه دارند

. ها است سازی ورود به مرحله جديدی از اين بحران) ره(محبت حضرت امام 
ولی آمران و عامالن اين اقدام خطرناک بدانند که حمله به مراجع و هتک حرمت 

 .برد ها تنها مشروعيت نظام را از بين می و زيرفشار قرار دادن آن
بود که زمينه برچيدن ) ره(آيا فراموش کرده اند حمله به بيت حضرت امام 

فراهم کرد و باز  ۵٧و سپس بهمن سال  ١٣۴٢خرداد  ١۵های استبداد را در  پايه
 هم عبرت نمی گيرند؟

 آيا با دانستن اين تجربيات تاريخی است که بر شاخه می نشينند و بن می برند؟
 

 ميرحسين موسوی
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نتواند در طول همين يک سال پيدا کند اين گروه های خودسر از کجا تغذيه می 
اين ها آدم را ديوانه می کند، که دهان هر منتقد دولت را بسته . کنند دولت نيست

بعد هم که می بينند يک سيل . اند و بعد می نشيند و می گويند آزادی وجود دارد
عظيم مردم به خيابان می آيند ناگهان وحشت می کنند و گلوله می کشند و بعد هم 

 .می گويند خودسر بوده
  

تا به حال به خود آقای احمدی نژاد يا دولت نامه نوشته ايد و همين حرف ها را 
 به آنها هم گفته ايد؟ 

خيلی ها ايشان را . احمدی نژاد رييس جمهور ما نيست که به ايشان نامه بنويسم 
کسی که صدای اين همه معترض به . به عنوان رييس جمهور ايران قبول ندارند

نتيجه انتخابات را نمی شنود اصال مورد قبول ما نيست که بخواهيم برايش نامه 
 .بنويسيم

  
به هر حال ايشان االن رييس دولت است و رسانه های وابسته به دولت ايشان 
هم می گويند مسوول کشته شدن جوانان سران جنبش و کسانی هستند که به 

 .خيابان آمده اند
جنبش خود مردم هستند، موسوی و کروبی در تمام اين مدت از حق مردم برای  

يک اعتراض ساده دفاع کردند، آقايان بايد جواب بدهند از چه ترسيدند، وحشت 
شان از چه بود که معترضان را کشتند و بعد در رسانه و صدا و سيما خانواده ها 

 .حتی يک کلمه در مورد اين همه آدم که به خاک و خون کشيده شد ننوشته اند
  

به تازگی نوشته اند و طرح شکايت از موسوی و کروبی را برای کشته شدن 
 شهروندان هم عنوان کرده اند 

اين موسوی و کروبی و جنبش سبز است که بايد از صدا و سيما و دولت شکايت 
چرا صدا و سيمای . کنند که کشته شدن جوانان را به دروغ انکار می کنند
من پا برهنه برای انقالب . جمهوری اسالمی نمی آيد با خود من مصاحبه نمی کند

به خيابان رفتم و جمهوری اسالمی شکل گرفت حاال همان جمهوری  ۵٧سال 
اين من . اسالمی بايد پسر جوان مرا در خيابان بکشد؟ من اين اجازه را نمی دهم 

از هيچ کسی به جز خدا هم نمی ترسم  .هستم که بايد از چنين نظامی شکايت کنم
و باور دارم تنها حکومتی که از خدا نمی ترسد می تواند تا اين اندازه به مردمش 

ظلم کند، به مردم اش حمله کند و طاقت چند شاخه گل و شمع را هم در محفل 
عزاداری ما نداشته باشد و االن هم که با شما حرف می زنم تمام مکالمات ما را 
دارند شنود می کنند، لحظه به لحظه زندگی ما را تحت نظر گرفته اند و به هر 

بهانه ای سر و کله شان در شهرک ما پيدا می شود و امنيت را از ما گرفته اند، 
بگذار صد تا کنترل برای ما بگذارند، به کسانی که صحبت های ما را االن دارند 
می شنوند از همين جا می گويم؛ من چيزهايی در راهپيمايی های پارسال ديده ام 

که ديگر از هيچ چيزی نمی ترسم و خوب می دانم چه کسانی به روی مردم 
گلوله می کشند، دلم با خدا است و شما چون خدا را نداريد تا اين اندازه وحشت 

کرده ايد و به جان مردم افتاده ايد و شب و روز دور و بر خانه های مردم پرسه 
 .می زنيد تا مبادا اعتراض کنند

  
  چه چيزی در راهپيمايی پارسال ديده ايد؟

خيلی چيزها که بعدا بيشتر و بيشتر خواهم گفت، اما يک نمونه کوچک آن همين 
است که جلوی چشم های ما به کسانی که با باتوم به جان مردم افتاده بودند پول 

می دادند، يعنی حتی حساب و کتاب هايشان با باتوم به دستان را چلوی چشم های 
ما انجام می دادند تا ببينيم و بيشتر بترسيم که اينها برای کشته شدن مردم 

حاضرند پول خرج بکنند، صدا و سيما اين همه پول داده است که يک خانمی را 
 .بياورد تا در مورد کشته شدن ندا فيلم بسازند

  
 آيا در مورد کشته شدن سهراب هم تا به حال هيچ سناريويی ساخته اند؟

به خدا مادر ندا خيلی طاقت دارد که  .من به آنها اجازه چنين کاری را نمی دهم 
اين فيلم ها را در صدا و سيما می بيند من پدرشان در می آوردم اگر چنين دروغ 

بايد بيايند اعتراف کنند . های سخيفی را در مورد سهراب تحويل مردم می دادند
بايد جرات کنند و پای . که سهراب و جوانان ديگر را واقعا چه کسانی کشتند

حکومت مال . ما حکومت را از آنها نمی خواهيم. صحبت ما مادران بنشينند
تا پاسخ ندهند چه کسی . خودشان، اما تا جواب ما را ندهند، رهايشان نمی کنيم

مجوز حمل اسلحه در راهپيمايی های مسالمت آميز را صادر کرده است و چه 
قوه قضاييه و . کسی مجاز است خون هم وطن خود را بريزد، ساکت نمی شوم

 .مجلس بايد پاسخگو باشند
  
  

فردا سالگرد کشته شدن سهراب و شهدای ديگر در خيابان های ! خانم فهيمی
تهران است، دلم می خواهد خيلی صريح از شما بپرسيم آيا از بياينه آقايان 

موسوی و کروبی که مردم را از آمدن به خيابان منع کردند، دلگير نشديد وقتی 
ديديد که قرار نيست مردم بعد از کشته شدن فرزندان شما به خيابان بيايند و در 

راهپيمايی  ٨٨دفاع از حق هموطنان از دست رفته خود، همانند خرداد سال 
 برگزار کنند؟ 

. خيلی هم خوشحال شدم، وقتی بيانيه را ديدم. راستش را اگر بخواهيد بدانيد، نه 
اينهايی که من ديده ام به هيچ جوانی رحم نمی کنند، جوان کشی برايشان راحت 

اگر باز مردم به خيابان می آمدند به راحتی می کشتند، چرا بايد خون . است
جوانان ما را بريزند و بعد هم وقتی پاسخگو نبودند خود جنبش سبز را متهم به 

اگر به هر جوانی در خرداد امسال آسيب می رسيد . ريختن اين خون ها کنند
مردم وقتی بيرون مرا می بينند، محبت شان . انگار سهراب مرا دوباره می کشتند

را نشان می دهند، همبستگی و همدلی هايشان را نشان می دهند و برای مراسم 
سالگرد امسال نيز بارها به منزل ما آمده اند و گفته اند که می خواهند همراه ما 

اينها بی . به بهشت زهرا بيايند ولی من نمی خواهم به مردم هيچ آسيبی برسد
رحمانه به همسايه های ما به جوان های شهرکی که سهراب متعلق به اين شهرک 

چرا بايد جوانان اين کشور که فقط . است حمله می کنند و جوانان را می برند
 اعتراض دارند اسير دست دولتی شوند که دروغ می گويد؟

 
 کی و چگونه حمله کرده اند؟

تازگی ندارد، در مراسم چهارشنبه سوری آمدند ريختند در شهرک و جوان ها  
را بردند فقط برای اينکه چند شاخه گل جلوی خانه ما می گذارند، مردم را تهديد 

همسايه . می کنند، در مراسم روز عاشورا مثل مغول ها حمله کردند به شهرک
ها و اهالی شهرک را آزار دادند، وقتی پريشب، همسايه ها چند تا شمع جلوی 

خانه ما روشن کرده بودند، آقايان به شکل وحشيانه ای به خانه ما حمله کرده اند، 
شمع ها را هم خاموش کردند و از خشونت آنها همسايه ها اعتراض می کردند 

در مراسم های مختلف وقتی مردم يادی از ما می کنند، اينها هم  .آزرده شده بودند
به سرعت حمله می کنند، مثل مغول ها و بدتر از شعبان بی مخ ها، من نمی دانم 

اين همه وحشتی که از مردم دارند کی تمام می شود اما خوب می دانم که اين 
 .رفتارهای وحشيانه نشان دهنده ضعف يک نظام است

  
ممکن است با اين فشارهايی که ياد کرده ايد، مراسمی برای سهراب و شهدای 

 ديگر هم در بهشت زهرا برگزار نشود؟
من کاری به اين تهديدات ندارم، برای مادری که عزيزترين اش را از دست داده  

من خودم تنها می روم بهشت . است مگر چه چيزی باالتر از فرزند وجود دارد
به خدا راضی نيستم به مردم هيچ آسيبی برسد، . هيچ هراسی هم ندارم. زهرا 

چند روز است که استرس گرفته ام چون می دانم مردم سهراب را تنها نمی 
تنم می لرزد وقتی فکر . گذارند، دلم آشوب است که مردم بيايند و باتوم بخورند

می کنم جوانی برای همراهی با سهراب بيايد و تنش از خشونت اين حکومت 
هرکسی هم که با من تماس گرفت، حتی به بستگانم هم گفته ام به . زخمی شود

 .بهشت زهرا نيايند، خودم تنها می روم
  

می گوييد از مردم . خانواده شهدای ديگر هم می خواهند فردا بروند بهشت زهرا
هيچ توقعی نداريد، از موسوی و کروبی و از سران جنبش سبز چطور؟ به نظر 

 شما آنها بايد چگونه همراهی کنند؟ 
متاسفانه هر کس بخواهد حرفی بزند، طرف مقابل قدرت دارد و جواب هر 

چه توقعی می توان . اعتراضی را با چماق و باتوم و گلوله و زندان می دهد
با اسلحه به مردم و فعالين سياسی و . داشت وقتی فضا تا اين اندازه امنيتی است

جنبش سبزی ها حمله می کنند، نمی خواهند باور کنند که يک نيروی عظيمی در 
ايران وجود دارند که معترض هستند، اين مردم معترض در خود ايران وجود 

بايد به مردم جواب بدهند کسانی که در  .دارند و حق شان است که اعتراض کنند
اين کشور اجازه حمل اسلحه دارند چه گروهی هستند و متعلق به کجا هستند، 

يعنی نيروی انتظامی نمی داند چه کسانی با اسلحه به فعالين سياسی و به مردم 
 حمله می کنند؟

می گويند نيروهای خودسر حمله می کنند و احمدی نژاد هم که ديشب در برنامه 
زنده تلويزيونی اعالم کرده است، دولت ايشان راضی به آزار رساندن مردم 

نيست و حتی برخوردهای خشنی که با جوانان هم اخيرا صورت می گيرد به 
 .دولت ايشان ربطی ندارد

به اسم دولت است، اگر نيست، پس دولتی که توان برقراری . دروغ می گويد
اصال فرض کنيم که راست می . امنيت ملت را ندارد ديگر نامش دولت نيست

 گويند و نيروهای خودسر می زنند جوانان مردم را لت و پار می کنند، دولتی که 
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نوشتن شعارهای بسيار رکيک بر در و ديوار محله و فرياد های بلند و تهديد، 
 ".آسايش و امنيت را از مردم سلب کرده بودند

لباس شخصی ها بعد از شعار نويسی و "احمد منتظری همچنين خاطر نشان کرد 
فحاشی، ناگهان به دفتر آن مرحوم حمله کرده و همه چيز را مورد تخريب و 

آسيب قرار دادند و با توجه به اينکه منزل ما نيز روبروی آن محل قرار داشت، 
با فرياد بلند تهديد می کردند و وعده می دادند که اين دفتر تا فردا، توسط دادگاه 
ويژه روحانيت پلمب و تعطيل خواهد شد، که اتفاقا وعده های آنان امروز صبح 

 ".بالفاصله عملی شد
تخريب کنندگان با تداوم شعارهای رکيک و "وی در اين زمينه تصريح کرد 

بسيار شرم آور، تا حوالی چهار صبح به در محل حضور داشتند، که حدود 
ساعت شش صبح، پانزده تن از ماموران وزارت اطالعات، با حضور در آن 

 ".محل و بدون برخورد با مهاجمان، اقدام به پلمب و تعطيلی آنجا کردند
منتظری در پاسخ به پرسشی پيرامون نحوه برخورد مقامات استان و همچنين 

مقامات استان نه تنها برای آنها "ارگانهای ذيربط با حمله کنندگان، تصريح کرد 
مزاحمتی ايجاد نکردند، بلکه به راحتی شرايط اين حمالت و تخريب ها را به 

وجود آوردند و کسی هم مانع آنها نمی شد و ما هم هر چه از شورای تامين استان 
 ".و مراجع مسئول درخواست می کرديم، کسی پاسخی نمی داد

مورد فرزند ارشد مرحوم منتظری در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار جرس در 
دولت مبنی بر برخورد خشن نيروهای ضد شورش خبرسازی رسانه های حامی 

اين امر صحت ندارد، حمله کنندگان هر "با لباس شخصی های متحصن گفت 
آنچه می خواستند انجام دادند و هر چه می توانستند گفتند و کسی هم با آنها 

برخوردی نکرد؛ بلکه ماموران مانند همکار و هماهنگ شده، کنار آنها ايستاده 
 ".بودند

احمد منتظری خاطر نشان کرد، بعد از انجام عمليات تخريب توسط لباس 
شخصی ها، ماموران وزارت اطالعات از ساعت شش صبح تا ظهر در محل 
حضور يافته و با حکم دادگاه ويژه روحانيت، دفتر آن مرجع تقليد را طی شش 

 .ساعت حضورشان مهر و موم کردند
آقايان "سخنگو و رئيس دفتر مرحوم منتظری در ادامه متذکر اين نکته شد که 

اقدامات اخير را راستای محو نام و ياد آيت اهللا منتظری از تاريخ ايران برنامه 
ريزی کرده و انجام می دهند؛ اما غافل از اين هستند که آن مرحوم به خاطر 

عملکرد و مواضعش در دفاع از مردم، در قلب و حافظه تاريخی آنها باقی می 
ماند و متصديان امر و آمران و عامالن اينگونه اقدامات، فقط خودشان را بی 

 ".آبرو تر می کنند و نتيجه کارشان بالعکس خواهد بود
اين بار مقامات بايد تشريف بياورند وضعيت محله و "احمد منتظری تاکيد کرد 

 ".دفتر را ببينند و از مطالب عنوان شده، شرمسار باشند
الزم به ذکر است بنا به گزارش های واصله و شاهدان عينی، گروهی ديگر از 

لباس شخصی ها، در حالی که بی سيم در دست داشتند، همانند گروه ديگر ضمن 
سر دادن شعارهايی در حمايت از رهبر جمهوری اسالمی، به دفتر آيت 

صانعی نيز يورش برده و ضمن ورود به آن محل، اقدام به تخريب کلِی آن و   اهللا
 .هتاکی و تهديد نمودند

 
علی خامنه ای،  آقای الزم به ذکر است اقدامات اخير بالفاصله بعد از سفر اخير

 .رهبر جمهوری اسالمی به قم صورت و شدت گرفت

 مشخصا به چه نماينده ای در مجلس نامه نوشته ايد؟
من به آقای ابوترابی نماينده مجلس نامه نوشتم، به او گفتم دنبال بچه من بگرد، 
. جوابی نداد، وقتی جنازه بچه ام را پيدا کردم هم حتی يک تماس ساده هم نگرفتند

هم من و هم سهراب در انتخابات همين مجلس شرکت کرده بوديم، اين کسانی که 
در مجلس نشسته اند نماينده های کدام مردم هستند؟ چرا حتی يک خط جواب نامه 

های مرا نداده اند؟ قوه قضاييه که می گويند مستقل است چرا جواب ما را نداد، 
همه مردم ديدند من برای پيدا کردن جسد بچه ام چه دردهايی کشيدم اما از اين 

من که هرگز به دولت احمدی . مجلس و از اين قوه قضاييه هيچ صدايی در نيامد
نژاد نامه نخواهم نوشت اما تا مجلس و قوه قضاييه پاسخ نامه های مرا ندهند، 

 .نمی بخشم و ساکت هم نمی شوم
  

به عنوان آخرين سوال فردا را چگونه می بينيد؟ هم سالگرد شهادت سهراب و 
شهدای ديگر است و هم سالگرد بزرگترين راهپيمايی اعتراضی مردم در سال 

  .گذشته
چند شب پيش که به خانه ما حمله کردند و شمع ها را خاموش کردند، معلوم بود 
که با ايجاد وحشت می خواستند ما را خانه نشين کنند، برای من ديگر هيچ فرقی 

ندارد که فردا و فردا ها چه باليی سر خودم می آورند، اگر فردا تمام خانه مرا 
هم محاصره کنند، باز هم به بهشت زهرا می روم تا به سهراب بگويم، در تمام 

اين يک سال فراموشش نکرديم، به سهراب بايد بگويم، تو فقط دنبال رای گمشده 
ات رفتی، تو به اين حکومت، به اين شورای نگهبان ، به اين انتخابات اعتماد 

کرده بودی و رای دادی، اما وقتی تو را کشتند، ديگر همه چيز تمام شد، ما ديگر 
. به شورای نگهبان و کسانی که ادعای عدالت دارند به راحتی اعتماد نمی کنيم 

از ديدگاه يک نظامی که همه مردم را مجرم می داند شايد با مرگ سهراب همه 
تو را : چيز تمام شده باشد اما بايد فردا بروم باالی سر سهراب بايستم و به بگويم

کشتند ولی يک نسل زنده شد، صدای تو و دوستان ديگرت همه جای اين کشور 
پسرم در راهپيمايی خرداد ماه سال گذشته دنبال حق اش رفته . شنيده می شود

آرام باش سهراب عزيزم که صدای حق خواهی تو اين : بود، بايد به پسرم بگويم
 .روزها همه جا شنيده می شود

 
 : احمد منتظری

 مقامات و متصديان امر، با مسايل اخير خودشان 
 را بي آبروتر كردند

 
 
 
 

 
 : جـــرس

پس از يک روز هتاکی ها، محاصره و تخريب دفتر مرحوم آيت اهللا منتظری 
توسط شبه نظامياِن لباس شخصی، ماموران وزارت اطالعات، امروز دوشنبه 

، با حکم غير قانونی دادگاه ويژه روحانيت، دفتر آن مرجع تقليد ٨٩خردادماه  ٢۴
    .مردمی را مهر و موم و پلمب کردند

روز گذشته همزمان با سفر مهدی کروبی به شهر قم و ديدار وی با آيت  
يوسف صانعی، گروهی از لباس شخصی ها درحالی که به حمايت از رهبر  اهللا

جمهوری اسالمی شعار می دادند، در مقابل دفاتر آيت اهللا صانعی و همچنين 
مرحوم آيت اهللا منتظری تجمع کرده و شروع به فحاشی، تهديد و شعارنويسی 
نموده و سپس با شکستن در و ورود به آن محل ها، اقدام به تخريب و هتاکی 

 .کردند
مهدی کروبی عالوه بر ديدار با آيت اهللا صانعی، همچنين جهت حضور در 

  .در شهر قم حضور يافته بود) پدر رئيس دفتر خود(مراسم ختم آقای ميرهادی 
احمد منتظری بعنوان سخنگو و رئيس دفتر مرحوم منتظری، در گفتگو با 

 ٢٣از بعد از ظهر روز يکشنبه "خبرنگار جرس، ضمن بيان اين مطلب که 
ها به بهانه و در اعتراض به سفر آقای کروبی  خرداد، گروهی از لباس شخصی

به قم، در مقابل دفاتر آيات عظام صانعی و منتظری دست به تجمع زده و 
 اين افراد با "، خاطرنشان کرد "دادند های تندی عليه آن دو مرجع تقليد سر  شعار
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 پلمب دفتر آيت اهللا منتظري با حكم دادگاه ويژه روحانيت
 بازرسي و توقيف اموال تخريب شده توسط وزارت اطالعات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :جرس
بدنبال تهاجم روز گذشته لباس شخصی ها به بيت آيت اهللا منتظری، صبح امروز  

  .وزارت اطالعات، با حکم دادگاه ويژه روحانيت اقدام به پلمب اين دفتر کرد
به   :احمد منتظری صبح امروز با انتشار بيانيه ای با تاييد اين خبر عنوان کرد

نفر از نيروهای  15حدود  24/3/1389تهاجمات، در صبح روز دوشنبه   دنبال
اطالعات با حکم دادگاه ويژه روحانيت در محل دفتر آيت اهللا العظمی منتظری 

حضور يافته و نسبت به بازرسی و توقيف اموال تخريب شده و پلمب دفتر ) ره(
اقدام نمودند و به اين شکل قلم تاييد بر تمام اعمال خرابکارانه نيروهای مهاجم 

اين در حالی است که از نيروهای امنيتی انتظار می رفت نيروهای . کشيدند
اما متاسفانه حتی يکی از . خودسر را کنترل و امنيت را به منطقه برگردانند

 .اوباش دستگير نشدند
در اين بيانيه که در سايت رسمی آيت اهللا منتظری منتشر شد، همچنين آمده 

نيروهای مهاجم به دفاتر آيات عظام منتظری 23/3/1389روز يکشنبه  :است
 .حمله نمودند) دامت برکاته(و صانعی ) ره(
به بهانه حضور حجه االسالم مهدی کروبی در قم  16اين تهاجم که از ساعت  

آغاز شده بود تا پاسی از شب با شکستن شيشه های دفاتر آنان و سر دادن شعار 
بامداد  4ادامه داشت، در نهايت به تسخير دفاتر و تخريب اموال آنها در ساعت 

 .مهاجمين از هيچ گونه اهانتی دريغ نکردند. روز دوشنبه اول ماه رجب منجر شد
اين تهاجمات در پی احضارها و تهديدهای مکرر   :دراين اطالعيه آمده است

اينجانب احمد منتظری توسط اداره اطالعات و دادگاه ويژه روحانيت قم مبنی بر 
و ندادن شهريه ايشان به طالب صورت ) ره(بستن دفتر آيت اهللا العظمی منتظری 

 .گرفت
نکته جالب در اين ميان حضور و سکوت نيروهای انتظامی و گارد ويژه و 

در طی اين حمله کليه . هماهنگی کامل بين آنها و نيروهای لباس شخصی بود
 .اموال دفتر تخريب و عکس های معظم له پاره و مورد اهانت قرار گرفت

شيشه ها، صندلی ها، و حتی تلويزيون دفتر را شکسته اند، : وی افزوده است
پرده ها را کنده اند و با آويزان شدن از پنکه های سقفی و لگد کردن جاروبرقی 

 .آنها را خراب کرده اند

 تهاجم و حمله لباس شخصي ها به دفتر آيت اهللا صانعي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : جرس
روز گذشته، جمعی از لباس شخصی ها با سازماندهی و هماهنگی کامل با 

صانعی حمله کرده و به تخريب اموال و  دفتر آيت اهللا نيروهای اطالعاتی به
تصاوير گويای آن است که مدعيان واليت، قاب . شکستن در وشيشه اقدام کردند

        .عکس بنيانگذار جمهوری اسالمی را شکسته و به زير پا انداخته اند
عکسهای منتشر شده در وبسايت رسمی آيت اهللا صانعی نشان از سبعيت و تهاجم 

  .گسترده نيروهای لباس شخصی دارد
همانگونه که در عکسها مشاهده می شود، لباس شخصی ها اقدام به تخريب 
 .تمامی وسايل دفتر اعم از کامپيوتر و وسايل صوتی و تصويری نموده اند

گزارشهای رسيده حاکی است که تمام خطوط تلفن دفتر از روز گذشته قطع بوده  
 .و تماس با ايشان ممکن نيست

 .گفتنی است، تمامی اين جريانات در غياب نيروهای انتظامی اتفاق افتاده است
نيروهای انتظامی روز گذشته بارها از محل بازديد کرده و مهاجمان را به حال 

 .خود رها کردند
گفته می شود که اولين ساعات بامداد اين گروه از لباس شخصی ها که از طلبه 

های مدرسه مصباح می باشند با فحاشی درهای دفتر آيت اهللا صانعی را شکسته 
 .و وارد دفتر شده و اقدام به تخريب اموال کردند
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همچنين گفتگو با . کند گروه و راهکارهای تداوم جريان سبز سخنرانی می
سايت مدرسه فمينيستی و تحليل اتفاقات پس از انتخابات و نقش جنبش زنان 

 . باشد بخش ديگری از اقدامات وی می
های معاند با  نگارش داستان و درج يادداشت در صفحات نشريات و سايت

موضوع خفقان جامعه، کشتار مردم، وحدت معترضين و استفاده از تجربيات 
 . سال گذشته از مشغالت اين روزهای وی است

 
 تحريم انتخابات، تشويق اغتشاشگری * 

سرای رسمی رژيم پهلوی را يدک  يکی ديگر از اين افراد که عنوان ترانه
کشد قبل از انتخابات اعالم کرده بود در انتخابات شرکت نخواهد کرد اما  می

در جريان حوادث بعد از انتخابات به حمايت آشکار و علنی از آشوبگران و 
اينچنين . هايی در حمايت از آنان را امضا کرد طلبان پرداخت و بيانيه اغتشاش

و  ۵٠آنجايی که در دهه . رويکردی توسط اين عنصر خودفروخته سابقه دارد
در راستای اهداف بنياد فرح به مخالفت شديد با کانون نويسندگان ايران که 

احمد تشکيل شده بود پرداخت اما چند روز بعد از  توسط مرحوم جالل آل
پيروزی انقالب اسالمی، با دعوت از اعضای کانون به منزلش و تشکيل 

جلسه، خود را بعنوان يکی از اعضای ارشد کانون نويسندگان مطرح کرد و 
 . گيری عليه نظام جمهوری اسالمی را آغاز نمود موضع

طلبان  اين شاعره پير جزء حلقه اصلی حمايت شاعران و نويسندگان از آشوب
خرداد  ١۴وی در . بود و اشعار زيادی را در حمايت از اغتشاشگران سرود

ولی پس از . ای اعالم کرد در انتخابات شرکت نخواهد کرد طی بيانيه ١٣٨٨
های طرفداران نامزد ناکام  انتخابات و روی دادن حوادث و آشوبگری

طلبان بيانيه  درخصوص امضاء بيانيه عليه ايران و در حمايت از آشوب
خيز او  اشعار فتنه. ديگری نوشت و مدعی شد که در تاريخ ماندگار خواهد شد

همچنين بعد از . در اولين روزهای اغتشاشات نقل محافل ضدنظام بود
ادعاهای واهی يکی از نامزدها درخصوص تجاوز به زندانيان در جمهوری 

 . اسالمی، شعر ديگری سرود
 
 ها به دليل توقيف کتاب  حمايت در مناظره* 

کرد و  نويس نيز قبل از انتخابات به شدت از نامزد ناکام حمايت می يک داستان
وی از جمله افراد فعال . داد نژاد را مورد تاخت و تاز قرار می دولت احمدی

او . های معاند نظام بود در حوادث بعد از انتخابات و حلقه اصلی ادبياتی
های حمايتی از موسوی و آشوبگران، به صورت  عالوه بر امضاء اکثر بيانيه

های نظام داشته و در نشريات مختلفی  فردی نيز اظهارنظرهايی عليه سياست
 . فعاليت مطبوعاتی کرده است

نژاد و موسوی به دليل توقيف کتابش  وی در جريان مناظره تلويزيونی احمدی
گر که پس از  اثری مبتذل و اباحه. مورد حمايت نامزد ناکام انتخابات گرفت

 . چهارده بار تجديدچاپ، توقيف گرديد
بعد از شکست نامزد ناکام در انتخابات، وی به نگارش مطالبش در مطبوعات 

های مختلف ادامه داد و از جمله افرادی بود موضوع تقلب در  و سايت
و " اعتماد "های توقيفی  و روزنامه" خ "سايت . انتخابات را دامن زد

 . کردند بيشترين مطالب اغتشاشگرانه وی را منتشر می" اعتمادملی "
 
 گران  سرودن شعر برای فتنه* 

يک شاعر نيز در اغتشاشات پس از انتخابات نقش پررنگی داشت و عالوه بر 
های متعدد در  های خارجی عليه ايران، به امضای بيانيه مصاحبه با شبکه

حمايت از آشوبگران، سرودن شعر عليه نظام جمهوری اسالمی ايران و 
 . اقداماتی از اين دست فعال بوده است

وی قبل از انتخابات شروع به سرودن شعر در خصوص اختناق در جامعه 
کرد و به نوعی از همفکرانش خواست تا در صورت عدم پيروزی نامزد 

او همچنين بعد از انتخابات .ها آمده و اعتراض کنند اش به خيابان مورد عالقه
و شروع اغتشاشات، سرودن شعر و صدور بيانيه را تداوم بخشيد و در 

آميز وضعيت جامعه ايران را بعد از  ای اغراق مصاحبه با راديو فردا به گونه
سپس در . انتخابات تشريح کرده و نظام را درآستانه فروپاشی توصيف کرد

های بيش از حد در ايران  فارسی از سانسور و محدوديت BBCگفتگويی با 
 . گويد بعد از انتخابات سخن می

شايان ذکر است اين عنصر وابسته بارها از سوی مجامع اروپايی و آمريکايی 
برای سخنرانی درباره ) روشنفکری ايران است کننده جريان شبه که ساپورت(

 . هنر و ادبيات ايران دعوت شده است

 نوبت به كانون نويسندگان ايران رسيد 
 

 :اخبار روز
خبرگزاری امنيتی فارس با انتشار متنی کانون نويسندگان ايران و اعضای آن را  

خبرگزاری فارس تحت عنوان  »گزارش«متن اين . مورد حمله ی شديد قرار داد
 : را در ادامه می خوانيد »نقش عناصر ادبی برانداز در فتنه بعد از انتخابات«

 
بعد از سپری کردن جريانات پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری که 

مقام معظم رهبری از آن با عنوان فتنه عميق نام بردند، مخالفان نظام مقدس 
به بهانه سالگرد جريانات سال گذشته به  ٨٩جمهوری اسالمی بار ديگر در سال 
 . دنبال تکرار تجربيات خود هستند

های فتنه تميز دادن حق و باطل و نيروهای فعال در  از آنجا که يکی از شاخصه
اصطالح فرهنگی که نقاب ادبی،   های به اين دو جبهه است، بسياری از چهره

بر صورت زده بودند، با نمايش گذاشتن وجهه اصلی خود اقدام به ... هنری يا 
های ملی و دينی نمودند تا بيش از گذشته  و زير پاگذاشتن ارزش  شکنی حرمت

 . بتوان خودی را از غيرخودی تشخيص داد
های  استفاده از روشنفکران وابسته به غرب و کسانی که همواره عليه سياست

اند، نيز همواره يکی از ابزار دشمنان برای  مردم متدين کشور حرکت کرده
بسياری از نويسندگان، اهالی شعر و ادب و حتی . شان بوده است پيشبرد اهداف

بار پهلوی و برای به دست آوردن  برخی از ناشران با هدف بازگشت به دوره اسف
آمد در  شان بر می بندوبار در سايه غرب هر کـاری که از دست های بی آزادی

آنان عالوه . جهت حذف نظام دينی و مردمِی جمهوری اسالمی ايران انجام دادند
هايی عليه جمهوری اسالمی ايران، در حوادث بعد از انتخابات و  بر تنظيم بيانيه

ها برای به چالش کشيدن نظام، در سازماندهی  تشويق مردم به حضور در خيابان
های  از سوی ديگر حمايت. تجمعات خيابانی و اغتشاشات نقش پررنگی داشتند

های مخالف نظام در خارج از کشور از آنان صورت  شماری از سوی جريان بی
 . پذيرفت

 
 کانون منحله نويسندگان و حضور در عرصه اغتشاشات * 

اصلی   جمهوری اين گروه که هسته در جريان حوادث بعد از انتخابات دهم رياست
صدا با ساير  است هم  آنها از اعضای کانون منحله نويسندگان تشکيل شده

کننده و  های تحريک های ضدانقالب با استفاده از شعر و ادبيات به حرکت جريان
 . فحاشی نسبت به نظام جمهوری اسالمی ايران پرداختند

های به اصطالح ادبی، نشريات، جلسات سخنرانی و نقد،  و بار ديگر در سايت
تحرکات خود را در راستای جريانی ديگر عليه نظام آغاز کردند ... آثار مکتوب و
ايی بر پيکره پر صالبت و استوار نظام جمهوری اسالمی وارد  تا شايد ضربه

 . کنند
در اين گزارش بطور اجمالی و گذرا برخی از عناصر فرهنگی و ادبی فعال در 

شوند تا با بيداری و هوشياری مردم دينمدار و  اغتشاشات سال گذشته معرفی می
البته اقدامات بهنگام مسئولين، بار ديگر نيرنگ و خدعه دشمنان قسم خورده مردم 

 . دار و بيدار اين مرز و بوم خنثی گردد دين
 
 کاری يک عنصر ادبی  سياسی* 

يکی از افرادی که در حوادث پس از انتخابات نقش پررنگی داشت دبير يکی از 
ءاستفاده اين وقايع جايزه خود را که  جوايز ادبی خصوصی است که اخيرا در سو

توانست برگزار کند منتفی ساخت و رنگ و لعابی  به دليل مشکالت داخلی نمی
ها و  وی به عنوان عضوی از دو گروه فمينيست. سياسی به اين کار خود داد

های متعدد در شهرهای مختلف،  ها، سخنرانی جامعه ادبياتی کشور با امضاء بيانيه
حضور در تجمعات غيرقانونی و همچنين نوشتن مطالب متعدد در روزنامه 

های ادبی نقش موثری در تشويق و تحريک مردم برای حضور در  توقيفی و سايت
ترين اعضای جامعه ادبياتی عليه  ها و اقدام عليه نظام يکی از پرتحرک خيابان

 . نظام بود
وی فعاليت مخرب خود را قبل از انتخابات با موضوع پيگيری اهداف زنان و نيز 

" همگرايی جنبش زنان برای طرح مطالبات زنان در انتخابات "اعالم موجوديت 
وی بدين منظور در کنفرانس خبری با حضور شيرين عبادی، سيمين . آغاز کرد

بهبهانی، اعظم طالقانی، الهه کواليی، شهال الهيجی و شهال اعزازی اظهاراتی را 
 . عليه سياستهای نظام بيان داشت

اين مترجم آثار غربی با حضور در اجتماعات کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان 
 شود، در راستای معرفی اين  تشکيل می" همگرايی جنبش زنان "که توسط گروه 
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 . کرد صهيونيستی باالترين منتشر می
نشين که همراه عناصر  اين گزارش همچنين نگاهی دارد به عناصر خارج

خودفروخته داخلی، با جريان فتنه همراه شدند و نقش موثری در اغتشاشات ايران 
 : گردد ايفا کردند که به برخی از آنان اشاره می

 
 طلبی به همراه گوگوش  رضا براهنی؛ آشوب* 

نشين مخالف نظام است که در جريان  رضا براهنی يکی از نيروهای خارج
طلبان بسيار  حوادث بعد از انتخابات دهم رياست جمهوری در حمايت از آشوب

ها را در محکوم کردن نظام جمهوری اسالمی در  وی اکثر بيانيه. فعال بود
براهنی روز سی تير تا دوم مرداد ماه، . است حوادث بعد از انتخابات امضا کرده

به مدت سه روز در برابر مقر سازمان ملل در نيويورک همراه با فائقه آتشين 
، شهيار قنبری، شهره آغداشلو و فرامرز )ابی(، ابراهيم حامدی )گوگوش(

در حمايت از اغتشاشگران دست به اعتصاب غذا .... اصالنی، نوآم چامسکی و 
 . زد

به نقش ! کند براهنی که اقدامات خود را به نام کانون منحله نويسندگان مطرح می
های متعدد با  کانون نويسندگان در حمايت از آشوبگران تأکيد کرده و در مصاحبه

" موج سبز آزادی "های مختلف از جمله سايت  ای و سايت های ماهواره شبکه
سعی در اثبات خود و کانون غيرقانونی نويسندگان در جريانات اعتراضی در 

های داخلی  های فمنيست وی با تن دادن به خواسته. مقابل جمهوری اسالمی دارد
گيری حقوق زنان در  از حقوق مردانگی خود گذشته و اظهاراتی برای بازپس

 . های فمنيستی دارد سايت
 

ترکيستی مواضع سياسی خود را مطرح کرده  رضا براهنی همواره با گرايش پان
های مارکسيسمی  با انديشه" فرقه دموکرات آذربايجان "اين عضو سابق . است

حتی در گزارش . خود آثار مختلفی در ضديت با دين از خود بجای گذاشته است
 . های ساواک بر اشتهار وی به فساد اخالقی تأکيد شده است

براهنی در مخالفت با نظام جمهوری اسالمی همچنان بر مواضع شبه 
فکری خويش تکيه زده و بر آن شد تا درباره هر پديده ادبی، هنری،  روشن

وی . سياسی و حتی درباره واگرايی قوميتهای کهن ايرانی بنويسد و داد سخن دهد
اکنون رئيس انجمن قلم کاناداست و به حمايت تبليغاتی در کانادا و آمريکا از  هم

 . دهد کانون نويسندگان ادامه می
 
 عباس معروفی؛ ارائه راهکارهای اغتشاش از راه دور * 
در جريان حوادث بعد از انتخابات جز حقله اصلی جريان " عباس معروفی "

ها عليه جمهوری اسالمی  وی عالوه بر امضاء اکثر بيانيه. ادبی معاند نظام بود
ايران به طرفداری از اغتشاشگران پرداخت و در حالی که اصًال در ايران 

. پرداخت نمايی وضعيت جامعه و بغرنج نشان دادن آن می حضور نداشت به سياه
های اينترنتی و همکاری  هايی در سايت معروفی اقداماتش را با نگارش يادداشت

 . های ضد انقالب انجام داد با ساير رسانه
اغلب مطالب اين نويسنده فراری به موضوع القای ديکتاتوری حکومت ايران 

راهکارهای جالبی را برای اعتراض ! تأکيد دارد و با تحليل فضای جامعه ايران
 . است مردمی به نظام جمهوری اسالمی ايران مطرح کرده

 
 عالء؛ ناشناخته ادبی به دنبال شهرت  پرتو نوری* 
از نويسندگان مهاجر و جزء حلقه اصلی نويسندگانی است که " عالء  پرتو نوری"

اين . است هايی را انجام داده عليه جمهوری اسالمی ايران اقدامات و صحبت
های خارجی ضدنظام مثل روزنامه  نويسنده عالوه بر مصاحبه با روزنامه

دارای سايتی نيز " ای  ال سی يو"ای نظير  های ماهواره و شبکه" آنجلس تايمز  لس"
رسانی  های اطالع ترين پايگاه است که در ايام انتخابات به يکی از اصلی

عالء در اين سايت که به نام خودش است  پرتو نوری. بود طلبان تبديل شده آشوب
کند و مردم را نيز به  های مختلف را درج می های ضدنظام از گروه اکثر بيانيه

 . است ها تشويق و ترغيب کرده پيوستن به اين گروه
های ضدانقالب خارج از ايران را نيز  های گروه عالء همچنين فعاليت نوری

همسر سابق محمدعلی سناپور در محافل مختلف حکومت . است پوشش داده
از . جمهوری اسالمی ايران را به اعمال خشونت عليه شهروندان متهم کرده است

توان به مصاحبه انگليسی خودش و  سايت اين نويسنده می ديگر مطالب وب
" يوتيوب "های موجود در سايت  و فيلم" آنجلس تايمز  لس"دخترش با روزنامه 

نژاد و مقام معظم رهبری در تجمعات  جمهور احمدی درخصوص توهين به رئيس
ای عليه  های ماهواره های شبکه هايی از برنامه  طلبان و همچنين قسمت آشوب

 . اسالمی ايران اشاره کرد جمهوری
 

 ! ليدر ادبی و مجازی آشوبگران* 
گری در زمان انتخابات از جمله فعالين  از ديگر عناصر فعال در اعتشاش

وی قبل از انتخابات در . اينترنتی و در زمره حاميان افراطی نامزد ناکام بود
ها و اظهارات نامزد ناکام و  تمامی اخبار مربوط به سخنرانی" خ "سايت خود 

همچنين در جريان حوادث بعد از انتخابات نيز اکثر . داد حاميانش را پوشش می
طلبان را امضا کرده و  های ضددولتی و حکومتی در حمايت از آشوب بيانيه

ها، اظهارات شخصی خود را نيز در  وی عالوه بر درج بيانيه. کرد منتشر می
 . کرد  خصوص انتخابات و حوادث پس از آن در سايتش منعکس می

اين فرد که در جامعه ادبی نيز فردی مطرح است صبح روز انتخابات به طرز 
نژاد را مساوی  نژاد را بازنده انتخابات خواند و پيروزی احمدی عجيبی احمدی

با تقلب در انتخابات دانست و فردای روز انتخابات در حالی که نتايج شمارش 
نژاد در انتخابات داشت، چنين  ها حکايت از پيروزی احمدی تعدادی از صندوق

القا کرد که در صورتی که نتيجه انتخابات غير از پيروزی نامزد مورد نظرش 
 . باشد، مطمئنا تقلب شده و بايد اعتراض کرد

های متعدد نامزد ناکام، مردم را به  وی در ايام اغتشاشات نيز با درج بيانيه
 . کند ها دعوت می حضور در خيابان

های خيابانی، وی در سايت خود  با سپری شدن ايام ناآرامی و آشوب
روشنفکران، نويسندگان و هنرمندان را به رويگردانی از جوايز و مراسمات 

طلب و اعتراض به دولت و حکومت  دولتی در راستای حمايت از نامزد آشوب
 . کرد دعوت می

اين عنصر فعال اينترنتی که يک تنه بار عظيمی از دعوت به اغتشاش را به 
دار در روز قدس،  کشيد، يک روز بعد از راهپيمايی عظيم مردم دين دوش می

طلب اشاره کرده و از آن با عنوان راهپيمايی  به حضور معدود افراد آشوب
همچنين اغتشاشگران را مورد ستايش . عظيم حاميان موج سبز نام برده است

 . پردازد ها می دهد و با درج تصاويری از آن، به حمايت هتک حرمت قرار می
مطالب متعدد وی با هدف القای ترس حکومت از مردم، تشويق مردم برای 

ها و تحريک جوانان برای مخالفت با نظام نقش بسزايی در  حضور در خيابان
 Ahmadinejad is not"وی در مطلبی با عنوان . کرد اغتشاشات ايفا می

my elected president  "خواهد با درست کردن يک بمب  از مخاطبانش می
بعد از اين اقدامات . جمهور آنها نيست نژاد رييس وبالگی اعالم کنند که احمدی

ای بر روی اين  اکنون سردمداران جريانات ضدنظام حساب ويژه بود که هم
 . عنصر خودفروخته کردند

ای بود که اخيرا  از جمله فعالين نويسندگان در اتفاقات بعد از انتخابات نويسنده
" خ "اش در سايت  او نيز مانند دوست نويسنده. دو کتاب منتشر کرده است

 . رساند مطالب اعتراضی خود را به چاپ می
های بعد از انتخابات توسط نيروی انتظامی مشهد  برادر وی در جريان ناآرامی

دستگير و بعد از دو سه هفته آزاد شد لکن وی در روزهای متمادی در اين 
سايت درخصوص دستگيری برادرش مطالبی در تخريب نظام دينی حاکم 

 . نويسد می
مطالبی را درحمايت از " ندا آقا سلطان "وی همچنين در خصوص 

شدگان جريان  دهنده راه کشته اغتشاشگران منتشر کرد و آشوبگران را ادامه
 . کوی دانشگاه دانست

در . اعتقاد به دين و مقدسات است  يکی از آثار وی ديدگاهی کامًال ناآگاه و بی
. خورد های اين کتاب استفاده از الفاظ رکيک و سخيف به چشم می اغلب داستان

های  در اين کتاب عالوه بر استفاده از الفاظ رکيک، توهين به مقدسات و مکان
ها، تخريب چهره افراد مذهبی و همچنين شکستن قبح گناه  مقدس مانند امامزاده

 . خواری به وضوح قابل مشاهد است و شراب
 
 ای برای ندا  مرثيه* 

يکی ديگر از شاعران فعال در اغتشاشات در ايام قبل از انتخابات از نامزد 
اين عضو کانون نويسندگان بعد از شکست کانديدای خود . ناکام حمايت کرد

حمايت خود را از او برنداشت و پای چندين بيانيه را در حمايت از وی و 
ها، بعد از  اين فرد عالوه بر امضای بيانيه. محکوم کردن حکومت امضاء کرد
طلبان برخواست و چندين شعر در حمايت  انتخابات به حمايت علنی از آشوب

کتابی اينترنتی را با عنوان  ١٣٨٨از آنها سرود، به صورتی که در تير ماه 
گران بود  طلبان و اغتشاش شعر در حمايت از آشوب ٢٢که شامل " مرثيه ٢٢"

 . را به صورت گسترده در اکثر سايتهای ضدانقالب منتشر کرد
وی اولين شعر خود را به ندا آقا سلطان اختصاص داد و در آن دولت و 

وی در اشعار کتاب مذکور به شدت به . کشی محکوم کرد حکومت را به آدم
اشعار وی در حمايت از آشوبگران . تازد نظام جمهوری اسالمی ايران می
 های متعدد ضدانقالب و از جمله سايت  بطور روزانه در نشريات و سايت
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های مختلف  و کلوپ" بوک  فيس"، "توييتر "های اينترنتی مانند  اينترنت و شبکه
های سياسی، فرهنگی و ادبی  ها و وبالگ اينترنتی و همچنين تمامی سايت
طرف در عرض چند ساعت حوزه کتاب از  ضدانقالب و بعضًا به ظاهر بی

جمله مباحثی است که به دليل وجه تئوريک آن اين موضوعات در آن مطرح 
بدون . گيرد شود و جالب اينکه توجهی نيز از سوی مسئولين امر صورت نمی می

روانه " ر "که توسط انتشارات " مدنی، مبارزه مدنی   جامعه"شک انتشار کتاب 
بازار نشر شده زنگ خطری بود که صدای بلند آن مسئوالن امر را از خواب 

های محلی و ملی و  غفلت بيدار نکرد و اين اثر ضدامنيتی در همه نمايشگاه
های آموزش براندازی نرم بصورت رسمی  ها عرضه شد تا روش کتابفروشی

 . ترويج و تبليغ شود
" براندازی نرم "يا " های رنگی  انقالب"گذشته از اين طرح، مباحث مربوط به 

طلب  به راحتی در برخی آثار داستانی دستمايه نويسندگان مغرض و فرصت
 . قرار گرفت تا ضعف تئوريک بررسان حوزه نشر مانع از انتشار اين آثار نشود

شک به دليل نقش، ماندگاری و تاثيرگذاری کتاب و نيز اطالع عوامل  بی
ربط همچنان اين مباحث در آثار مکتوب  براندازی نرم از غفلت مسئوالن ذی

 . مشاهده خواهند شد
ادبيات داشت تا زنگ خطری   رو تنها يک نگاه مختصر به حوزه گزارش پيش

را بهتر   باشد بر مسئولين فرهنگی کشور که عناصر فعال بر عيله نظام اسالمی
افراد   و بيشتر مورد نظارت قرار دهند و اعطای رانتهای ادبی اين گونه

 . خودداری کنند
 

خاموشي كردستان در   فراخوان حزب دمكرات كردستان به
 ارديبهشت 19چهلم شهداي 

 
 
 
 
 
 
 

 : اخبار روز
ای در چهلم  دقيقه ۵خاموشی   حزب دمکرات کردستان مردم کردستان را به

ارديبهشت، فرزاد کمانگر، علی حيدريان، فرهاد وکيلی، شيرين عکم  ١٩شهدای 
 . هولی و مهدی اسالميان فرا خواند

 
 : است  ی مطبوعاتی حزب دمکرات کردستان آمده در اطالعيه

شماری از فعالين مدنی در کردستان به منظور گراميداشت ياد شهيدان 
شب چهارشنبه  ١٠ارديبشهت پيشنهاد کرده اند که مردم کردستان ساعات ١٩

خردادماه که مصادف است با چهلمين روز شهادت فرزاد کمانگر،  ٢۶شب، 
 ۵علی حيدريان، فرهاد وکيلی، شيرين عکم هولی و مهدی اسالميان، به مدت 

در همين راستا و به منظور . دقيقه چراغهای منازل خود را خاموش کنند
گراميداشت ياد و خاطره اين شهدا وهمچنين د ر راستای تداوم اتحاد و همبستگی 

مردم کردستان و به منظور ابراز نارضايتی از تداوم سياست سرکوب به ويژه 
بازداشت و اعدام فعالين سياسی در جمهوری اسالمی از پيشنهاد خاموشی 

 . ارديبهشت حمايت ميکنيم ١٩عمومی در چهلم شهدای 
شب چهارشنبه  ١٠پيش به سوی حرکتی متحد و سمبوليک و پر معنا در ساعت 

 . خردادماه ٢۶شب 
 

 حزب دمکرات کردستان 
  ٨٩خرداد ٢٣مرکز اطالع رسانی 

 
   

 های اخالقی  پور؛ اعتراض به انتخابات سرپوشی بر رسوايی شهرنوش پارسی* 
پور از جمله نويسندگانی است که در حوادث بعد از انتخابات به  شهرنوش پارسی

اين نويسنده فراری که . شدت به دولت و نظام جمهوری اسالمی ايران حمله کرد
های ضد انقالب نيز رابطه بسيار  عالوه بر حضور مستقيم در راديو زمانه با شبکه

ها عليه جمهوری اسالمی ايران و در  نزديکی دارد عالوه بر تهيه و امضاء بيانيه
کرد  های ضد انقالب منتشر می طلبان، در مطالبی که در سايت حمايت از آشوب

نسبت به نظام جمهوری اسالمی ايران فحاشی کرده و با استفاده از مطالب خالف 
 . واقع اقدام به تشويش اذهان عمومی نموده است

پور در سايت راديو زمانه حاکمان ايران را افرادی ديکتاتور خوانده که  پارسی
اش شهره همگان  وی که فساد اخالقی. دهند اجازه حرف زدن به هيچ کس را نمی

 ۵است، در تحليلی عجيب مدعی شده است که طرفداران مذهب در ايران تنها 
وی که . دهد ميليون نفر هستند و در ادامه جايگاه ولی فقيه را مورد حمله قرار می

در جريان اعتصاب غذا در مقابل سازمان ملل نيز حضور داشته است در مطالب 
نمايی و برعکس نشان دادن  طلبان در ايران و مظلوم متعددی به حمايت از آشوب

 . پردازد وقايع ايران می
پور به دليل انحرافات جنسی در ميان همکالسان  شايان ذکر است شهرنوش پارسی

خود معروف است و مطالبی را در راديو زمانه درخصوص حق داشتن چند 
 . دهد شوهر همزمان برای زنان ارائه می
از جمله آثار اوست که " زنان بدون مردان "کتاب مستهجن و ضد دين و عرف 

 . بعد از نگارش آن به آمريکا گريخت و اکنون نيز مقيم اياالت متحده آمريکا است
 
 های يک ورشکسته سياسی  اسماعيل خوئی؛ شعرسرايی* 

اسماعيل خوئی نويسنده ضد نظام و فراری از جمله عناصر فعال در تشويق و 
هماهنگی نيروهای مخالف نظام برای قرار گرفتن در مقابل نظام در حوادث بعد 

اين نويسنده در جهت تحريک مردم ايران به ويژه جامعه ادبياتی . از انتخابات بود
های زيادی را عليه جمهوری اسالمی ايران نوشت و نويسندگان جوان  کشور بيانيه

خويی عالوه بر اينگونه اقدامات . ها کرد زيادی را تشويق به امضای اينگونه بيانيه
های متعددی را نيز با شبکه های ضد  عليه نظام جمهوری اسالمی ايران مصاحبه

 . انجام داد voaو  bbcانقالب نظير 
اسماعيل خويی که به دليل سکونت چندين ساله در انگليس به اين زبان تسلط پيدا 

گويد و با  است در حال حاضر اکثر شعرهای خود را به زبان انگليسی می کرده
های ضدانقالب از او در  ها و شبکه هايی که از طرف سازمان توجه به حمايت

های شعر خود را به چندين زبان مختلف از جمله  شود موفق شده کتاب انگليس می
 . ترجمه کند... فرانسوی، آلمانی، هندی، روسی، و

به افتخار " نژاد   پاسدار احمدی"وی در ايام انتخابات شعری را با عنوان 
های بسياری به رهبر انقالب، رئيس  ميرحسين موسوی سرود که در آن اهانت

 . کند جمهور و مردم ايران بيان می
های فدايی خلق بود و در سال  خويی بعد از انقالب از مدافعان سازمان چريک

به دليل اينکه از مخالفين جمهوری اسالمی ايران بود به صورت  ١٣۶٠
 . خودخواسته به انگلستان پناهنده شد

 
 ... و آخر اينکه

دهد که  های بعد از انتخابات به خوبی نشان می تحرکات اخير ضدانقالب در آشوب
هايشان تحت کنترل  های مختلف در صورتی که فعاليت افراد سرشناس در حوزه

توانند  های داخلی و خارجی معاند نظام می نظام نباشد با استفاده از رسانه
های به اصطالح فرهنگی و ادبی ـ  لقای حرکت هايی از جوانان ناآگاه را تحت گروه

و در واقع ضدفرهنگی و ضدانقالبی ـ جمع کنند و در مواقع لزوم برای ضربه 
 . زدن به نظام از اين افراد استفاده کنند

های مطرح فرهنگی اعم  های اخير به وضوح نشان داد که اثرگذاری چهره آشوب
در شرايطی که ... نگاران، نويسندگان، فيلمسازان، خوانندگان و  از روزنامه

ها صحبت کنند چقدر است و  توانند به وضوح عليه نظام در رسانه سياسيون نمی
ها که هر کدام در ميان قشری از مردم تاثيرگذارند اين وظيفه را بر  گونه گروه اين

 . گيرند عهده می
گيرد که هرکدام به طور خاص  ها با يکديگر در حالی صورت می ارتباط اين گروه

ها با  های اين گروه  با گروهی محدود در جامعه ارتباط دارند اما هماهنگی سرشاخه
ای از جامعه که هرکدام به نوعی تحت تاثير  شود تا قشر گسترده يکديگر باعث می
 . ها هستند با منافع ضدملی همراه شوند يکی از اين گروه

های اصلی هر گروه نيز از نکات قابل توجه در  اما ارتباط ميان سران و سرشاخه
هايی  در ميان قشر ادبياتی و نويسندگان ابتدا کار با امضای بيانيه. اين زمينه است

 . شود نفر شروع می ۴٠الی  ٣٠عليه نظام توسط گروهی محدود در حدود 
 هايی است که اين حرکت در وسعتی در   رسانی از چنين بيانيه حرکت بعدی اطالع
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اين گروه اقدام به نصب پرچم ايران به عنوان . افراد ظاهری دانشجويی نداشتند
نماد احمدی نژاد و شعارهايی در طرفداری از رهبری و نظام به ميله های درب 

 .سر در دانشگاه نموده بودند
شناسايی معترضين به شکلی شديد صورت می گرفت و بسياری از بسيجيان در *

 .اين امر فعال بودند
شنيده ها حاکيست برای چند ساعت اطراف دانشگاه و مخصوصا سر در نيروی *

انتظامی مستقر و برای اينکه درگيری های داخل دانشگاه توسط مردم رويت 
نشود چند اتوبوس در سر در اصلی دانشگاه پارک گرديد که البته طبق اين 

هيچ نيرو و اتوبوسی به غير از چند ماشين لباس شخصی  ۵گزارش در ساعت 
 .در اطراف دانشگاه رويت نشده است

برخی شواهد حاکيست برخی از نيروهای امنيتی با پوشش نگهبان در سرکوب *
 .و شناسايی دانشجويان در تجمع امروز و روز شنبه نقش داشته اند

تن تجاوز  ٢٠٠تعداد بسيجيان جمع آوری شده در اين تجمع امروز به زور از *
می نمود و اين در حالی است که تجمع دانشجويان سبز با وجود امتحانات و کمی 

 .تبليغات چند برابر آنها بود
امروز نگهبانان دانشگاه مانع از حضور کسانی می شدند که کارت دانشجويی *

دانشگاه تهران را به همراه نداشتند و البته اين مورد برای بسيجيان صدق نمی 
 .نمود

 

  !آقاي الريجاني شما دروغ مي گوييد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : اخبار روز
- بشر سازمان- روز پنجشنبه ی گذشته در چهاردهمين اجالس شورای حقوق •

 ...ملل در ژنو جواد الريجانی با اعتراض صدها ايرانی مواجه شد 
 

چهاردهمين اجالس شورای حقوق: کمپين بين المللی دفاع از حقوق بشر در ايران
درحالی به کار خود ادامه می ) ژوين ١٨ -می ٣١(ملل در ژنو - بشر سازمان- 

شنبه جواد الريجانی رييس هيات ايران، در جلسه بررسی -دهد که روز پنج
های -گزارش ايران مجبور شد در حضور نماينده کشورهای عضو و سازمان

بشر در - المللی، انتقادات صريحی را نسبت به وضعيت حقوق- غيردولتی بين
های غيردولتی که اين بار برخالف جلسه - برخی از سازمان. ايران شاهد باشد

ماه فوريه فرصت داشتند در جلسه کشورها حضور داشته باشند، برخالف 
ادعاهای الريجانی با نام بردن از افرادی مانند عمادالدين باقی، شيوا نظرآهاری، 

ميالد اسدی، هنگامه شهيدی و افراد ديگری که هم اکنون به خاطر ابراز 
عقايدشان در زندان هستند، ادعاهای وی را در حضور صدها تن از مسووالن 

 .عالی رتبه کشورهای جهان به چالش کشيدند
ابراهيم مهتری يکی از جوانانی که پس از انتخابات به زندان افتاده بود و به طرز 

غيرقابل تصوری مورد آزار و اذيت جسمی قرار گرفته بود، بدنش توسط آتش 
سيگار سوزانده شده بود و آزار جنسی شده بود، شاهد زنده ای بود که چشمان 

هايی از بدن -برخی خبرنگاران مطرح وقتی عکس. بسياری را به خود خيره کرد
وی و حتی آثار شکنجه ای که هنوز بر بدن وی باقی مانده است را مشاهده کردند 
با تکان دادن سر از اينکه نمايندگان ايران بدون توجه به شاهدان زنده خشونت در 

 .زندان های ايران به طرح ادعاهای واهی پرداختند ابراز شگفتی کردند
در ميان جلسه روز پنج . جواد الريجانی از تيغ تيز انتقادات نيز در امان نبود
آقای الريجانی شما دروغ «: شنبه يکی از حضار در ميان سخنان وی فرياد زد

الريجانی هنگامی که ايران . ماموران او را به بيرون هدايت کردند ».می گوييد
الريجانی در . را بهترين دموکراسی های منطقه ناميد حضار را به خنده وا داشت

المللی، به انتقاد از وضعيت حقوق بشر در - های بين-پاسخ به انتقادات سازمان
امريکا پرداخت و به اين کار انچنان ادامه داد که رييس جلسه به وی گفت که اين 

او يک ). آمريکا(جلسه برای وضعيت حقوق بشر ايران است نه کشورهای ديگر 
بار ديگر به جواد الريجانی هشدار داد که از طفره رفتن به موارد مطرح شده 

 .خودداری کند و پاسخ بدهد

 سالروز حمله به كوي دانشگاه 
 تجمع اعتراضي در دانشگاه تهران 

 
 
 
 
 
 
 
 

 : دانشجو نيوز
در پی اطالع رسانی جمعی از دانشجويان سبز دانشگاه تهران که طی چند روز 
گذشته به صورت اعالميه و مخفيانه در دانشکده های پرديس مرکزی پخش شده 

بود و در پی بيانيه روز شنبه جمعی از اعضای انجمن اسالمی اين دانشگاه، 
خرداد ماه با وجود تهديدها و فضای رعب آور دانشگاه و  ٢۴امروز دوشنبه 

همچنين خلوتی دانشگاه به علت زمان برگزاری امتحانات، صدها تن از 
 .دانشجويان سبز دست به راهپيمايی در سطح دانشگاه زدند

نفره در روبروی درب دانشکده  ١٠٠بعد از ظهر امروز ابتدا تجمعی  ٢ساعت 
فنی دانشگاه شکل گرفت و کم کم بر تعداد آنها افزوده شد و جمعيت ناظر که چند 
برابر هسته اصلی تجمع بود و به علت فيلم برداری و حضور لباس شخصی ها 

اين دانشجويان . وارد هسته اصلی تجمع نمی گرديد اين جمع را همراهی می نمود
نمودند و عليه دولت وقت دست " اهللا اکبر"با استفاده از نماد سبز شروع به فرياد 

اعضای بسيج دانشجويی نيز در اقدامی سازماندهی شده با مستقر . به شعار زدند
کردن تعدادی از بسيجيان دانشگاههای مختلف در مسجد دانشگاه به بهانه 

برگزاری مراسم مذهبی و با هماهنگی فردی از دفتر نمايندگی ولی فقيه دانشگاه 
به نام نصيری اقدام به تجمعی مشابه در مزار شهدای دانشگاه نمود و شروع به 

 .دادن شعار به حمايت از دولت احمدی نژاد و شخص رهبری نمودند
دانشجويان سبز با شعار خواستار پيوستن ديگر دانشجويان ناظر به جمع خود شده 

نفر از سبزها به سمت سر در دانشگاه  ٣٠٠و بعد از نيم ساعت جمعيتی بالغ بر 
در اين بين حراست دانشگاه در اقدامی قابل تقدير مانع از . حرکت نمودند

بسيجيان دانشگاههای . درگيری تعدادی از بسيجيان با دانشجويان سبز گرديد
از دفتر (تهران و شريف و اميرکبير و دانشگاه آزاد با هماهنگی نصيری 

با شتاب نيروهای خود را که اکثرا از دانشجويان ديگر ) نمايندگی ولی فقيه
دانشگاهها بودند به سر در دانشگاه منتقل و با پرچم ايران و عکس هايی از 

شخص رهبری راه دانشجويان سبز را مسدود کرده و اقدام به تهديد و درگيری با 
در پی اين اقدام اندک اندک بر تعداد دانشجويان سبز . دانشجويان سبز نمودند

افزوده و بسيجيان توسط اين دانشجويان محاصره شده و فرياد مرگ بر ديکتاتور 
 .در سر در دانشگاه طنين انداز گرديد

بستن سر در و تهديد به درگيری فيزيکی مانع از حضور سبزها در سر در 
دانشگاه شد و سبزها با شعار مرگ بر ديکتاتور و پرهيز از درگيری با بازگشت 

 .به درب دانشکده فنی به تجمع خود پايان دادند
 

 :حاشيه های مراسم امروز
تعداد لباس شخصی ها در اطراف دانشگاه و حتی داخل دانشگاه بسيار زياد بود *

به گونه ای که تعدادی از آنان به داخل جمعيت دانشجويان آمده و اقدام به 
 .فيلمبرداری می کردند

تعدادی از لباس شخصی ها با شناسايی دانشجويان بعد از راهپيمايی به ماموران *
نگهبانی دستور می دادند تا کارت دانشجويی اين دانشجويان را از آنها گرفته و به 

لباس شخصی وارد بوفه  ٢بعد از ظهر  ۵در موردی در ساعت . آنها تحويل دهند
دانشکده حقوق دانشگاه شده و با نشان دادن دو تن از دانشجويان دختر به يکی از 

نگهبانان، از نگهبان مذکور خواستند تا کارت دانشجويی آنها را گرفته و 
تحويلشان دهد که اين امر منجر به درگيری فيزيکی ميان دانشجويان دانشکده و 
لباس شخصی ها گرديد و دو دختر دانشجو توسط دانشجويان ديگر با لباس مبدل 

 .از دانشکده فراری داده شدند
تن از بسيجيان اعم از دختر و پسر که گويا طبق دستور نصيری عمل  ۵٠تعداد *

می نمودند ساعت ها پس از اتمام دو تجمع در سر در دانشگاه با پالکارد و پرچم 
روی جدول ها نشسته و منتظر بودند که در صورت بازگشت سبزها مانع از 

 قابل ذکر است که بسياری از اين . حضور و تجمع آنها در سر در دانشگاه شوند
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های جلسات - هايی که اعالميه- برخی از اعضای هيات غيردولتی در مکان
المللی و ايرانی حقوق بشری وجود داشت، -های غيردولتی بين- مختلف سازمان

رسانی برای حضور - ها تالش می کردند که اطالع- با برداشتن همه اعالميه
و افراد حاضر در کنفرانس در جلسات آنها با تعداد کمتری برگزار - ها- دپيلمات
 .شود

درجلسه بررسی گزارش ايران جواد الريجانی بار ديگر با رد موارد مطرح شده 
در خصوص نقض حقوق بشر در ايران به دفاع از کارنامه قوه قضاييه در اين 
زمينه پرداخت و در حالی که برخی از قربانيان خشونت و شکنجه و زندان نيز 

 .در اجالس حضور داشتند، موارد مطرح شده در اين زمينه را رد کرد
دولت ايران درحالی پا به اين اجالس گذاشت که در کنار هيات رسمی دولتی 

های غيردولتی همراه با دولت نيز برای دفاع از کارنامه حقوق - برخی سازمان
های که عنوان غيردولتی - نزديکی سازمان. بشر ايران در جلسه حضور داشتند
ها برای بسياری از حاضران در کنفرانس - را يدک می کشيدند، درکنار دولتی

که در جلسات مختلفی که افراد ياد شده حضور -به خصوص آن. جالب توجه بود
داشتند با نگاه انتقادی به وضع حقوق بشر در کشورهای ديگر و طرح بهبود 

-های حکومت ايران را منعکس می- وضعيت حقوق بشر در ايران عمال ديدگاه
 .کردند

در نشست ماه فوريه کشورهای جهان بيش از يک صد توصيه به دولت ايران 
از آنها توسط هيات ايرانی در اين جلسه پاسخ داده شد و  ١٢٣مطرح کردند که 

در اين نشست دولت . پاسخ به بخشی از آنها را به نشست اين ماه موکول کردند
مورد باقی مانده در زمينه های مختلف از جمله شکنجه و اعدام و  ٢٠ايران به 

توصيه ارايه شده از سوی کشورهای  ۶۵. آزادی بيان و اجتماعات پاسخ داد
 .مختلف نيز توسط دولت ايران رد شد

 

 يك غيرنظامي و يازده نظامي، متهمان پرونده كهريزك
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
 
معاون قضايي و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح آشور و قاضي پرونده  

 11متهم داريم آه يك مورد آنها غير نظامي و  12در اين پرونده : آهريزك گفت
های  نفر نيز نظامي و از ماموران نيروي انتظامي هستند که همگی به جرم

 .اند گرفته اعتراف کرده  صورت
به گزارش فارس، محمد مصدق در حاشيه مجمع استاني پيشگيري از وقوع جرم 

رسيدگي به پرونده متهمان آهريزك به اتمام رسيده و ما : در اردبيل اظهار داشت
 .آنيم بندي نهايي جرايم رخ داده در اين پرونده اقدام به صدور راي مي با جمع

اند ولي  بدون آتمان، جرايم رخ داده را همه متهمان اعتراف آرده: وي افزود
نفر سنجيد  11بحث اين است آه آيا تالش نيروي انتظامي را بايد با عملكرد اين 

و يا اين آه قدردان نعمتي بود آه در سايه نيروهاي مسلح در باب امنيت و 
 .آرامش در آشور وجود دارد

معاون قضايي و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح آشور با يادآوري اين 
: هاي سهمگيني را دارد، گفت آه وقوع جرم در نيروهاي مسلح چنين بازتاب
انگاري در آن نه تنها به حيثيت  وقوع جرم در نيروهاي مسلح و هرگونه سهل

آند بلكه زمينه سوء استفاده دشمنان را نيز از چنين  نظام خدشه وارد مي
 .آند فضاهايي فراهم مي

از بازداشت شدگان در اعتراضات گسترده به نتايج انتخابات رياست  تعدادی
طی . اند جمهوری، به بازداشتگاه کهريزک برده شده و تحت شکنجه قرار گرفته

يک سال گذشته تعدادی از زندانيان بر اثر خشونت زندانبانان يا عدم رسيدگی 
 .اند پزشکی جان خود را از دست داده
االمينی، فرزند يکی از مشاوران جناح  پس از خبر کشته شدن محسن روح

های حکومتی، و تصميم مجلس مبنی بر بازديد از  گرا در بازداشتگاه اصول
آيت  به دستور 1388مرداد  6ها، بازداشتگاه کهريزک در تاريخ  زندان
البته بازديد نمايندگان از . ای، رهبر جمهوری اسالمی تعطيل شد خامنه اهللا

 .بازداشتگاه کهريزک نيز به دليل تعطيل شدن آن صورت نگرفت
سعيد مرتضوی، دادستان وقت تهران که شخصا دستور انتقال بازداشت شدگان 

را به بازداشتگاه کهريزک صادر کرده بود يکی از متهمان اين  88تير  18
آمد، گرچه پس از مدتی، نه تنها محاکمه نشد بلکه به سمت  واقعه به شمار می

 .رياست ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز منصوب شد

کشور نظرات خود را مطرح کردند که  ١٢در جلسه بررسی گزارش ايران، 
کشورهای آمريکا و انگليس و نروژ به صراحت از موارد نقض حقوق بشر و 

در مقابل کشورهايی . کارشکنی ايران در پذيرفتن گزارشگر ويژه انتقاد کردند
مانند چين، کويت، پاکستان، ونزوپال و کوبا از متحدان استراتژيک يا همسايگان 

 .ايران، وضعيت حقوق بشردر ايران را مورد ستايش قرار دادند
های کشورهای غربی به کمپين گفت که جمهوری اسالمی البی و -يکی از ديپلمات

جای خالی  ١٢تالش بسياری انجام داده بود که کشورهای دوست خود را برای 
سخنرانان در بخش دولتی ثبت نام کنند که به نوعی جدالی جدی برای ثبت نام 

سازمان منتقد و سه  ٧(سازمان غيردولتی نيز  ١٠. دراين زمينه وجود داشت
سه سازمان غيردولتی ايرانی . موارد خود را مطرح کردند) سازمان حامی ايران

. نيز به ستايش وضعيت حقوق بشر و دستاوردهای ايران در اين زمينه پرداختند
نکته جالب آنکه يکی از اعضای هيات دولتی پس از پايان جلسه از سازمان های 

 .کرد-غيردولتی همراه دولت دست داد و از آنها تشکر 
حضور يکی از مسووالن وزارت اطالعات در ميان هيات اعزامی نيز قابل توجه 

المللی حقوق بشر در ايران - يکی از اعضای همراه هيات ايران به کمپين بين. بود
های وزارت اطالعات را - وقتی يکی از چهره. خودشما تصورش را بکنيد«گفت 

به عنوان همراه هيات دولتی و غيردولتی عازم می کنند چگونه امکان دارد که 
های غيردولتی موردی را بر خالف مواضع دولت ايران - هيچ يکی از سازمان

يکی ديگر از افراد نزديک به هيات ايران نيز به کمپين گفت که متنی . اتخاذ کنند
که توسط سازمان های غيردولتی در اين اجالس خوانده شد، پيش از قرايت از 

حتی  -به اين ترتيب انتظار انتقاد از دولت ايران. نظر مسوولين ايرانی گذشته بود
 .به ماليم ترين شکل نيز با چنين روشی وجود نداشت

به گفته يکی از حاضران در اجالس فرد اطالعاتی يادشده فعاليت های حوزه 
های گذشته - سازمان های غيردولتی را پوشش می دهد و در اعمال فشارهای سال

يکی . های مدنی نقش موثری داشته است- های غيردولتی و حرکت- روی سازمان
موضوع حضور نيروهای اطالعاتی «: از افراد حاضر در اجالس به کمپين گفت

و يا امنيتی که در گذشته و يا حال در ارتکاب به خشونت ويا حمايت از اعمال 
خشونت نقش داشته اند به خصوص کسانی که در گذشته بازجو بوده اند و سابقه 
خشونت مستقيم داشته اند، در ميان هيات های اعزامی حقوق بشر از کشورهای 

های الزم برای شناسايی اين افراد و تالش برای - مختلف پذيرفته نيست و پيگيری
نام دوتن در اين . جلوگيری ازحضور آنها در اجالس آتی صورت خواهد گرفت

زمينه مطرح است که پيش از اثبات جزييات مطرح شده در خصوص آنها کمپين 
 .از نام بردن آنها خود را معذور می داند

پس از اينکه سه سازمان غيردولتی نزديک به دولت و همراه هيات اعزامی ايران 
برخی از اعضای ياد شده . بيانيه خود را خواندند به سرعت از جلسه خارج شدند

از اينکه با فعاالن حقوق بشری خارج از کشور رو در رو شوند خودداری می 
به دليل جو بسيار امنيتی هيات، ديده «: يکی از اين افراد به کمپين گفت. کردند

شدن ما با هريک از افرادی که منتقد وضعيت حقوق بشر در ايران هستند در 
 ».بازگشت به ايران می تواند تبعات جدی داشته باشد

فاطمه آليا، نماينده محافظه کار مجلس درتمام مدت اجالس در کنار جواد الريجانی 
شد با يکی از -او هنگامی که از جلسه خارج می. رييس هيات ايرانی نشسته بود

زندانيان سابق در ايران مواجه شد که به آليا گفت چطور شما می گوييد در ايران 
: شکنجه وجود ندارد؟ او با شرح بخشی از وقايع زندان خطاب به فاطمه آليا گفت

مخفی کردن وضعيت حقوق بشر در ايران و سرپوش گذاشتن بر کشتن و شکنجه «
آليا در پاسخ گفت که هر وقت موردی به مجلس  ».مردم کارشرافتمندانه ای نيست

در همين هنگام . اند- گزارش شده او و همکارانش به پيگيری موضوع پرداخته
يکی از اعضای ايرانی يکی از سازمان های غيردولتی به سوی آليا آمد و گفت که 

خانم آليا گفت که سخنران آخر . جواب سخنران آخر آقای الريجانی خيلی عالی بود
جواد الريجانی نبوده است که نشان می داد فرد ياد شده اساسا اين سخنان را نشنيده 

او پس از آن به کمپين گفت که جو سنگينی در ميان افرادی که از ايران . است
برای اجالس آمده اند وجود دارد چرا که بسياری از کسانی که در اجالس هستند 

 .نقطه نظرات هيات را قبول ندارند
های غيردولتی به نحوی طراحی -نکته جالب اين بود که حضور برخی از سازمان

های غيردولتی و فعاالن حقوق بشر ايرانی اخالل - شده بود که در کار سازمان
ايجاد کنند و با تالش برای حضور در سالن های جنبی به اخالل در سخنرانی انها 

نقطه عطف چنين مداخله ای در سخنرانی يکی از فعاالن حوزه زنان . بپردازند
. بود که وقتی وی گزارشی از وضعيت زنان ارايه می کرد شروع به فحاشی کرد

کرد عضو هيات غيردولتی ايران به او -برخی از حضار با اعتراض به نحوه عمل
گفتند که کار وی برخالف نظم جلسه و روند برگزاری جلسات است و 

 .خواستارخاتمه اختالل در جلسه شدند
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 ژيالی عزيز
نه برای اينکه اين حرفها برای تو تازه است، . اين نامه را برای تو می نويسيم

نه برای اينکه تو نمی . که تو خود بارها از اين دست گفته ای و نوشته ای! نه 
که همدلی ما را قرار نيست احکام  !دانی در دل و ذهن ما چه می گذرد، نه

 .عجيب و غريبی ثابت کند که از آسمان کشورر ستم زده مان می بارد
برای تو می نويسيم تنها به اين دليل که ديگر کسی را برای دادخواهی آنچه بر ما 

از اينروست که بيدادمان را . می رود، عادل و راستکردار و راستپندار نمی دانيم
دادخواهی مان را به نزد هم می بريم و . نيز خطاب به همديگر می نگاريم

فريادی آنقدر بلند که گوش فلک ناچار . فريادمان را با دلجويی از هم می آميزيم
 !شود از شنيدن
 ژيالی عزيز

صادر کرده، بيش از گريستن بايد  !سال ننوشتن 30بر حکمی که به تو دستور 
بايد خنديد به کسی که فکر می کند تو می توانی از اين پس زنده باشی و . خنديد

زنده باشی و . زنده باشی و نفس نکشی. زنده باشی و غذا نخوری. آب ننوشی
نوشتن برای تو، چيزی مثل نفس کشيدن . اين، درست مثل همان است. ننويسی

است و تو درست همانطور که نفس می کشی و آب می نوشی، درست مثل همان، 
 !خواهی نوشت
 ژيالی عزيز

که ما، همان مايی که . راز کوچک ما را نمی داند او! قاضی تو نمی داند اين را
با هم، در کنار هم، برای هم و برای داشتن حق برابر زنان و مردان پيش آمده 

می توانيم برای او، با  .همه می توانيم در آنی، ژيال شويم. ايم، همه يک نام داريم
می توانيم صدای او شويم و  .او و به جای او ده ها خبر و مقاله و گزارش بنويسيم

ژيال جان معلوم . حنجره او شويم و فرياد کنيم. نگاه او شويم و بکاويم. بپرسيم
 !است که قاضی تو از جنبش زنان ايران هيچ نمی داند

 ژيال جان
راستی مگر تو چه گفته ای و نوشته ای که اين همه بر آنها گران آمده است ؟ از 
حق پايمال شده نوشته ای؟ از آزادی سخن گفته ای؟ از برابری زن و مرد گفته 

سال  30. ای و نوشته ای؟ بهای آزاد انديشی در سرزمين ما بهای سنگينی است
اما راستی می دانی بهای نينديشدين، آن . است" از برابری نوشتن" ننوشتن بهای 

هم برای يک زن چيست؟ بهای خموش و ساکت و فرمانبردار بودن زن، عمری 
 .، زيستن است و تو زن اين سايه زيستی نيستی"عافيت سايه"در 

ولی خواهرم، وقتی به تن نحيف تو که يک سال بند را برای آن آماده می کنند، 
عذاب وجدان به خاطر راهی که در  .فکر می کنيم دچار عذاب وجدان می شويم

اين چند سال اخير در کنار هم پيموده ايم و امروز تو را به جرم اين هم انديشی 
اين . اما عزيز ما تنها دلگرمی مان اين است که راه ما اشتباه نبود. در بند می کنند
و بدون آن زندگی تحفه بی ارزشی است . حق، خواسته ماست. راه اشتباه نيست

و ما فقط حق . که در شان تو، ما و همه زنان و مردان آزادی خواه ميهنمان نيست
 .خواسته ايم

ژيال جان، حکمی که امروز نوشتن را بر تو حرام می کند، سندی است که روزی 
برگی افتخار آميز در دفتر مبارزات زنان ايران در ر اه آزادی و برابری خواهد 

با ابن همهم اميد داريم که اين حکم در تجديد نظرخواهی، به تبرئه و آزادی . بود
اميد داريم که تو هميشه در کنارمان باشی و مثل هميشه قلم، در . تو منجر شود

اميد داريم بهمن عزيز، . دستان انديشه ات قدرت مردساالر را به چالش بکشد
.... اميد داريم .ياور هميشگی ات نيز هر چه زودتر هوای آزادی را نفس بکشد

امروز فقط به خودمان اميد داريم که يک قدم از هيچ خواسته ای ! البته ژيال جان
خواسته ما رهايی تو از حکمی چنين خوار است و خواسته تو . کوتاه نخواهيم آمد

ما به همه اين . رهايی از همه حکمهايی است که زن را بدون انديشه می خواهند
 .خواسته ها اميد داريم

جلوه  -شادی صدر – پروين اردالن - زهره ارزنی –شهال اعزازی  –خديجه مقدم 
 -هدا امينيان –فيروزه مهاجر  -آسيه امينی  - سوسن طهماسبی -ناهيد کشاورز -جواهری 

ناهيد  -مريم ميرزا –رويا کريمی مجد  –مينا جعفری  -فريده غايب -نوشين کشاورزنيا
فخری  -طلعت تقی نيا -محبوبه عباسقلی زاده  –ميترا شجاعی  – دالرام علی –ميرحاج 

شيوا  -زهرا مينويی -امير رشيدی -سمانه موسوی -فرشته قاضی -نوشابه اميری -شادفر 
پرستو دوکوهکی -سمانه عابديني -نيکزاد زنگنه -بنفشه جمالی -کاوه مظفری -بديهی نژاد 

 محبوبه حسين زاده -بهاره علوی -ليال اسدی -پرستو اله ياری -فرناز کمالی -سارا لقايی -
 – نرگس طيبات –فاطمه خانی  – سهيال ستاری –ناهيد جعفری  –رها اصغری زاده  –

نرگس  -محمد صابر -پريسا کاکايی -نيلوفر کلگار –کتايون پزشکی  –سميه رشيدی 
 -کاوه رضايی  -ستاره هاشمی  -مريم رحمانی - آيدا سعادت -آزاده فرامرزيها –جودکی 

 –سيما حسين زاده  -الناز انصاری -کاوه قاسمی کرمانشاهی -اکرم خيرخواه  -ليالصحت
مهرنوش  –نفيسه آزاد  –نازلی فرخی  –آمنه شيرافکن  -نيلوفر انسان–هايده تابش 

شهال  -ونوس رضايی  -عفت ماهباز –مريم سجادپور  –فروغ سميع نيا  –اعتمادی 
 شکوه ميرزادگی -فروزانفر

 اعمال فشار بر يك استاد دانشگاه در زندان اوين
 

 خبرگزاری هرانا
دکتر محمد علی طاهری، استاد دانشگاه با گذشت بيش از سه ماه از بازداشت 

 .همچنان تحت فشار بازجويان قرار دارد
 

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، دکتر محمد علی طاهری از اساتيد علوم 
ماه از بازداشت همچنان در زندان  3فرادرمانی دانشگاه تهران با گذشت بيش از 

اوين نگهداری می شود اما اعمال فشار نهاد های امنيتی بر خانواده اين استاد 
دانشگاه تهران موجب شده که هيچ گونه اطالع رسانی در مورد وضعيت اين 

  .بازداشتی صورت نگيرد و وی تاکنون در گمنامی باقی بماند
 

گفتی است اين امر باعث شده است که در طی اين مدت دکتر طاهری تحت 
 .شديدترين فشارهای جسمی و روحی قرار گيرد

 

 جلوگيري از ورود دانشجويان دانشگاه عالمه به دانشگاه
 

 خبرگزاری هرانا
های ادبيات و علوم  خردادماه، مسئوالن حراست دانشکده 22روز شنبه،  

اجتماعی دانشگاه عالمه، پس از چک کردن کارت آزمون دانشجويان، از ورود 
 .دانشجويانی که در روز مذکور، امتحان نداشتند جلوگيری کردند

به . اين در حالی است که ورود به دانشکده محل تحصيل، حق دانشجويان است
رسد علت ايجاد فضای امنيتی در دانشگاه عالمه، به علت سالگرد  نظر می

 .برانگيز سال گذشته و وقايع پس از آن باشد انتخابات بحث
به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، در همين روز، کارت دانشجويی 

ضبط شد  "رعايت نکردن شئونات اسالمی"تعدادی از دانشجويان دختر، به دليل 
شده،  "تعليق"و از ورود يکی از دانشجويان، با ذکر اين دليل که از تحصيل 

 .جلوگيری به عمل آمد
در ترم گذشته، چهارتن از دانشجويان دانشگاه عالمه، از تحصيل محروم شده 

در همين روز، کورش جنتی، دانشجوی رشته ادبيات اين دانشگاه، پس از . بودند
احضار به حراست دانشگاه بازداشت شده و تا اين لحظه از محل نگهداری وی 

 .اطالعی در دست نيست
 

 بهزاد حيدري، دانشجوي دانشگاه اميركبير بازداشت شد
 

 خبرگزاری هرانا 
بهزاد حيدری عضو سابق شورای عمومی انجمن اسالمی دانشگاه اميرکبير و 

خرداد در بازداشت  22دانشجوی مهندسی کشتی سازی اين دانشگاه، از روز 
 .نيروهای امنيتی به سر می برد

به گزارش دانشجونيوز، بهزاد حيدری در تجمع اعتراضی که به مناسبت سالگرد 
انتخابات برگزار شده بود، در حواشی ميدان انقالب بازداشت شده و تاکنون 

 .خبری از وی به دست نيامده است
وی که به همراه چند تن از دوستان خود در اين مراسم شرکت کرده بود، مورد 
هجوم نيروهای پليس يگان ويژه قرار گرفته اما موفق به فرار نشده و بازداشت 

 .می شود
به علت فعاليت های دانشجويی  1385گفتنی است حيدری پيش از اين در سال 

خود از جانب کميته انضباطی دانشگاه به دو ترم محروميت از تحصيل محکوم 
 .شده بود

 

  روزنامه نگار و فعال جنبش زنان به ژيال بني يعقوب 70نامه 
 

روزنامه نگار و فعال جنبش زنان در نامه ای خطاب به ژيال بنی  70بيش از 
حکمی که امروز نوشتن را بر تو حرام می کند، سندی است که : يعقوب نوشته اند

روزی برگی افتخار آميز در دفتر مبارزات زنان ايران در راه آزادی و برابری 
 .خواهد بود

ژيال بنی يعقوب اخيرا به يکسال حبس تعزيری و سی سال محروميت از 
 .روزنامه نگاری محکوم شده است

 :اين نامه بدين شرح است
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 "ضربه بزرگ به چين و روسيه"قطعنامه، 
هايی که از قول نمايندگان عضو کميسيون درمورد محتوای نشست  گزارش 

يکشنبه منتشر شده متفاوت و بعضا متناقض است، اما همه حکايت از آن دارد 
، يا نظر رهبر جمهوری "تصميم نظام"ها را در جريان  که منوچهر متکی آن

ی  از مجموعه. اسالمی در مورد رابطه با چين و روسيه و آژانس گذاشته است
آيد که تهران نه تنها در حال حاضر تمايلی به تيره  اين اظهارات چنين برمی

کند ناخشنودی از اين  کردن رابطه خود با چين و روسيه ندارد، که کوشش می
 .دو کشور را تعديل بخشد

اند، چين و روسيه نه تنها  برخی از اعضای کميسيون پس از ديدار با متکی گفته 
به . اند، بلکه خود نيز قربانی اين قطعنامه هستند ای به منافع ايران نزده ضربه

با توجه به شرايط «: گويد ی اروميه می گزارش ايسنا، جواد جهانگيرزاده، نماينده
ی اخير صادر شده از سوی شورای امنيت، به ضرر روسيه و  فعلی، قطعنامه

ها مايلند با آشورهای  ها و چينی در واقع روس«: کند او استدالل می ».چين است
هاست، بحث  در حال توسعه همكاری آنند و از طرف ديگر روسيه و چين مدت

المللی  گرايی آمريكا را مطرح آرده و در برابر اهداف بين تقابل با يكجانبه
دارند، از اين جهت، دو ضربه بزرگ به اين دو آشور با  ها گام برمی آمريكايی

 ».تصويب قطعنامه اخير وارد شده است
  

 "رودربايستی با آمريکا"
: راد، يکی ديگر از اعضای کميسيون پس از ديدار با متکی گفت محمد آرمی 
بايد در ارتباط با مسايل مربوط به تعامالت و رفتار با روسيه و چين قدری «

ای تنظيم  ريزی آنيم و مناسبات خود را به گونه تر فكر و برنامه تر و دقيق عميق
آنيم آه در فرصت الزم و شرايطی آه ايران نياز دارد به ويژه در عرصه 

 ».ای اقدامات مناسبی را انجام دهيم هسته
عوض حيدرپور، عضو ديگر کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس  

گو با خبرگزاری مهر در مورد رای مثبت  و خرداد، در گفت ٢۴هشتم، روز 
اين دو کشور در يک رودربايستی «: روسيه و چين به قطعنامه ياد شده گفت

  ».تحت تاثير آمريکا قرار گرفتند
است و "" بدقول"اين نمايندگان، همه اعتقاد دارند روسيه پيشتر هم نشان داده  

ما نبايد رابطه خود «: گويد همه، حيدرپور می با اين. شريک قابل اعتمادی نيست
 ».با دو کشور چين و روسيه که با ما همکاری نزديک دارند را مخدوش کنيم

  
 بود" دلسوزی"رای چين و شوروی از سر 

به گزارش خبر گزاری مهر، حجت االسالم حسين ابراهيمی، نماينده بيرجند و  
نايب رئيس کميسيون سياست خارجی، با اشاره به نشست مشترک با منوچهر 

دراين جلسه نمايندگانی از سوی وزارت امورخارجه پيرامون «: متکی گفت
وگو کردند و آخرين مذاکرات  قطعنامه و بيانيه تهران با نمايندگان کميسيون گفت

 ».خود را بيان نمودند
ها در پی  به گفته مسئوالن وزارت خارجه آن«: کند ابراهيمی خاطر نشان می 

اند، معتقدند اين دو  داشته] چين و روسيه[گفتگويی که با مقامات اين دو کشور 
شان را برای  کشور در واقع به نفع ايران جلوی فتنه باالتر را گرفته و رای

المللی پيش  اند، تا مسائل ديگری در جامعه بين دلسوزی به ايران مطرح کرده
وزارت «: افزايد او بدون تشريح مسائلی که ممکن است پيش بيايد، می ».نيايد

اند که هيچ عنادی با ايران  امور خارجه تاکيد دارد اين دو کشور اعالم کرده
ندارند و بر اين اساس روابطمان با اين دو کشور همچون گذشته ادامه خواهد 

 ».يافت
  

 نياز متقابل
کم در شرايط کنونی  رغم سردادن شعارهای تند، دست رسد دولت، به به نظر می 

کند علت  تمايلی به متشنج کردن روابط خود با چين و روسيه ندارد و تالش می
گران معتقدند  برخی از تحليل. اتخاذ اين سياست را برای نمايندگان تشريح کند

ی تجاری با ايران دارند، منافع جهانی و  چين و روسيه گرچه روابط گسترده
برای تامين اين منافع، اين دو کشور . درازمدت برايشان اهميتی بيشتر دارد

های همسنگ و  دهند به جای تقابل با امريکا، به عنوان قدرت ظاهرا ترجيح می
 . تاثيرگذار جهانی شناخته شوند

از سوی ديگر اين دو کشور، به عنوان مهمترين خريداران نفت و گاز، از  
چين از ابتدای سال . پوشی نيستند طرف جمهوری اسالمی به سادگی قابل چشم

جاری با کاهش پنجاه درصدی خريد نفت از ايران، جمهوری اسالمی را در 
اين اتفاق نشان داد که . فروش مهمترين کاالی صادراتی خود دچار دردسر کرد

تواند از اين رابطه فاصله  تر می المللی، بسيار ساده ی بين پکن با روابط گسترده
 .بگيرد، تا تهران که در ميان کشورهای قدرتمند دوستان اندکی دارد

 واكنش به قطعنامه تحريمي؛ 
 پرخاشگري در حرف، كوتاه آمدن در عمل

  
 
 
 
 
 
 

 :دويچه وله
رای مثبت روسيه و چين به چهارمين قطعنامه شورای امنيت عليه جمهوری 

تهران بر خالف شعارهای تند قبلی، . های متفاوتی به دنبال داشت اسالمی واکنش
دهد و حتا رای روسيه و چين را  اکنون نرمش زيادی از خود نشان می

 .خواند می "دلسوزانه"
شورای امنيت سازمان  ١٩٢٩ی تصويب قطعنامه  جمهوری اسالمی در آستانه 

ملل، تمام تالش خود را به کار بست تا چين و روسيه را از دادن رای مثبت به آن 
های هشدارآميزی بود که ظاهرا بيشتر  ها، گاهی پيام اين تالش. منصرف کند

نژاد حدود دو هفته پيش از تصويب قطعنامه،  محمود احمدی. مصرف داخلی داشت
و نشسنن کنار کسانی عنوان " غيرقابل قبول"موافقت احتمالی روسيه به آن را 

 ».سال است با تمام توان عليه ملت ايران دشمنی آردند ٣٠  «کرد که به زعم او 
مسووالن روسيه آاری نكنند آه ملت ايران آنها را در صف  «:نژاد گفت احمدی

فريبانه  مسئوالن روسی اين سخنان را عوام ».دشمنان تاريخی خود قرار دهد
 .خواندند

  
 
 
 
 
 
 تهران" واکنش تند"
ی اخير، برخی از اعضای دولت و  ی رای گيری در مورد قطعنامه در آستانه  

علی الريجانی، . اند تهران سخن گفته" واکنش تند"شماری از نمايندگان مجلس از 
رئيس مجلس هشتم، همصدا با تعدادی از اعضای کميسيون امنيت ملی و سياست 

المللی انرژی اتمی را پيش  خارجی موضوع کاهش همکاری تهران با آژانس بين
ای از نمايندگان خواهان تجديد نظر در روابط سياسی با چين و روسيه  کشيد و عده

 .شدند
" تاثيری بی"تهران به صدور قطعنامه، تاکنون از حد سخنانی مانند " واکنش تند" 

نيازی ايران به کشورهای خارجی  ها و قطعنامه، يا بی تحريم" پاره بودن ورق"و 
مطابق خبرهای منتشر شده، اعضای کميسيون امنيت ملی و سياست . فراتر نرفته

خارجی پيشتر تصميم گرفته بودند، در صورت تصويب قطعنامه طرح کاهش 
 . سطح روابط با آژانس را با قيد دو فوريت در مجلس مطرح کنند

  
خرداد گفت بحث در مورد اين  ١٩رئيس اين کميسيون عالء الدين بروجردی، 

همان زمان سخنگوی وزارت امور . خرداد موکول شده ٢٣طرح به روز يکشنبه، 
 .خارجه اظهار داشت کاهش روابط با آژانس در دستور کار نيست

  
 ، اعالم با دولت"رهبری"تصميم با 

ناخشنودی از رای مثبت چين و روسيه به قطعنامه نيز، از ديگر مسائلی است که  
علی . در روزهای گذشته در مجلس و محافل سياسی تهران به کرات مطرح شده
آرام «اکبر صالحی، رئيس سازمان انرژی اتمی ابراز نگرانی کرده بود که چين 

شود  دهد و روزی بيدار می آرام جايگاه محترم خود را در جهان اسالم از دست می
انتقاد به روسيه نيز که ظاهرا از او انتظار بيشتری  ».که ديگر دير خواهد بود

 . رفت بارها تکرار شده می
اند، تصميم  با اين همه، آنچنان که بارها مسئوالن جمهوری اسالمی تصريح کرده 

های کالن خارجی از سوی باالترين  ای و سياست های هسته  نهايی در مورد فعاليت
ها و  نقش دولت، اجرای اين تصميم. شود ای اتخاذ می اهللا علی خامنه مقام نظام، آيت

شايد به همين علت بود که عصر يکشنبه وزير امور . معرفی عمومی آن است
خارجه، منوچهر متکی به ديدار اعضای کميسيون سياست خارجی رفت تا آن 

 .گو بپردازد و ها به گفت طور که رسما اعالم شده در مورد تحوالت اخير با آن
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همه زندان های ايران پيچيد،همه زندانيان سياسی از دختری با شهامت حرف می 
زدند که در دفاع از زندانيان هيچ مرزی را نمی شناسد و به خاطر تفاوت در 

زندانی ها شماره تلفن تو را .افکار يا سليقه ها ،ميان آنها تبعيض قائل نمی شود
زندانی ها از همه زندان های ايران به تو زنگ می .دست به دست می چرخاندند 

زدند و از تو درخواست کمک می کردند و تو زندانی های عقيده را با خبرها و 
گزارش هايی که در باره شان می نوشتی به مردم کشورت و مردم دنيا معرفی 

زندانی هرچقدر گمنام تر و تنهاتر بود برای تو عزيزترمی شد و .می کردی 
 .بيشتر برای شناساندنش تالش می کردی

خانواده های زندانيان هم نام تو را شنيده بودند و سراغ تو را می گرفتند تا درددل 
تو دردهايشان را با صبوری می شنيدی و هرطور که می توانستی .با تو بگويند 

 .صدايشان را به ديگران می رساندی
تو شب و روز برای دفاع از حقوق بشر تالش می کردی اما کسی از فعاليت های 

شايد به همين دليل بود که .برای تو مطرح شدن نام ات مهم نبود .تو خبر نداشت 
تا يکسال پيش چندان کسی تو را نمی شناخت تا اينکه به زندان افتادی و حاال اين 

 .بار نوبت ديگران بود که شيوا را به جهان معرفی کنند
سه سال .راستی چه کسی می داند که نخستين افشاگر واقعی کهريزک تو هستی 

پيش را می گويم که کسانی را که اراذل و اوباش می ناميدند به اين زندان بردند 
و در بدترين شرايط نگه داری کردند و تو افشای آنچه را که در کهريزک می 

تو با خانواده دهها .فجايع کهريزک برايت غيرقابل باور بود .رفت شروع کردی 
صدها گزارش در باره کهريزک ! زندانی کهريزک مصاحبه کردی و دهها نه 

 نوشتی
حتی برخی از فعاالن حقوق بشر حاضر به همراهی تو در اين !عجيب بود اما 

 !مسير نبودند و می گفتند اينها اراذل و اوباش هستند و غيرقابل دفاع 
می گفتی آنها هم .و تو با همه جوانی ات از اين استدالل شگفت زده می شدی 

تو .انسان هستند و بايد از حقوق انسانی خود به عنوان يک متهم برخوردار باشند
اگر امروز از حقوق .اما برای مجاب کردن مخاطبانت استدالل ديگری هم داشتی 

قانونی و انسانی اين متهم ها دفاع نکنيم فردا نوبت به زندانی های ديگر از جمله 
می گفتی نگذاريم شيوه اداره کردن کهريزک .زندانيان سياسی هم می رسد 

اجازه ندهيم شکنجه های کهريزکی به بهانه عبرت کردن اراذل و .نهادينه شود 
 .اوباش در زندان ها رواج پيدا کند که فزدا نمی توان متوقفش کرد

سه سال بعد کهريزک زندان دانشجويان و -دو!حق با تو بود شيوای عزيز 
روزنامه نگاران و شهروندان معترض شد و شيوه های کهريزکی برای زندانيان 

 .سياسی اجرا شد
بوديم که ماجرای کهريزک را که  209من و تو با هم در يکی از سلول های 

توسط آقای کروبی فاش شد ،شنيديم و تو با اندوهی عميق گفتی اگر دو سال پيش 
جدی تر به آنچه در کهريزک روی می داد ،اعتراض می کرديم امروز محمد 
کامرانی ها و امير جوادی فر ها و محسن روح االمينی ها در اين زندان کشته 

 .نمی شدند
 

 شيوای عزيز، تولدت مبارک

 ايران اولين كشتي حامل كمك را به نوار غزه فرستاد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :دويچه وله
راديو دولتی جمهوری اسالمی اعالم کرد که اولين کشتی حامل مواد کمکی 

کشتی دوم قرار است روز جمعه بسوی نوار . بسوی نوار غزه روانه شده است
های امدادی را  همزمان سپاه پاسداران خبر اسکورت کشتی. غزه حرکت کند

 .تکذيب کرد
(به گزارش راديوی دولتی ايران، اولين کشتی حامل مواد کمکی روز يکشنبه  

 .های خليج فارس را به مقصد غزه ترک کرده است آب) خرداد ٢٣/ ژوئن ١٣
به نقل ) خرداد ١٧ژوئن،  ٧(پيش از اين، خبرگزاری دولتی ايرنا روز دوشنبه 

زاده رئيس هالل احمر جمهوری اسالمی نوشته بود که اين  از عبدالرئوف اديب
 . سازمان برای اعزام دو کشتی به باريکه غزه آماده شده است

جمعيت هالل احمر اعالم کرد اين کشتی با گنجايش سه هزار تن کاال، اقالم 
ای به غزه  دارويی، بهداشتی و غذايی را همراه با گروه پزشکی و رسانه

 . فرستد می
نيز کشتی امدادی راهی غزه کرده بود که با ممانعت  ٢٠٠٨ايران در دسامبر 

تصميم مجدد ايران برای اعزام کشتی امدادی . نيروی دريايی اسراييل روبرو شد
های امدادی عازم غزه  ی چندی پيش اسراييل به کشتی به غزه، پس از حمله

 . گيرد صورت می
 کند اسکورت نمی سپاه

سوی نوار غزه، سردار  امدادی به  همزمان با اعالم خبر اعزام نخستين کشتی
همايش "در حاشيه ) خرداد ٢۴/ ژوئن ١۴(سرتيپ حسين سالمی روز دوشنبه 

اين خبر را که سپاه " جوانان و بصيرت در پاسداری از ارزش های اسالمی
های حامل کمک های انسان دوستانه به نوار غزه را اسکورت  پاسداران کشتی

چنين چيزی در دستور کار سپاه پاسداران «: سالمی گفت. کند، تکذيب کرد می
 .»نيست

ای در نيروی  اهللا خامنه االسالم علی شيرازی، نماينده آيت پيش از اين، حجت
نيروی دريائی سپاه «:دريائی سپاه پاسداران، به خبرگزاری فارس گفته بود

اش،  پاسداران با اقتدار کامل آمادگی دارد که با همه توان و امکانات بالقوه
دوستانه از سراسر جهان  های انسان های آزادی و صلح را که حامل کمک کاروان

 ».دفاع غزه است، اسکورت کند به مردم مظلوم و بی
های سپاه پاسداران را مشروط به صدور  شيرازی در عين حال اعزام کشتی

 .ای دانسته بود اهللا خامنه دستوری از سوی آيت
 

 ژيال بني يعقوب
 

تو که در چنين سنی برای پنجمين بار است که .تو ديروز بيست و شش ساله شدی 
نخستين بار .حتی يک ذره هم احساس خستگی نمی کنی . به زندان می روی 

هجده ساله بودی که به خاطر حضور در يک تجمع به زندان افتادی و همان 
شرايط .زندان يکماهه تو را با نقض حقوق زندانی ها از نزديک آشنا کرد 

نامناسب زندان که حقوق متهم ها را ناديده می گرفت آنقدر روی تو تاثير عميق 
بر جاگذاشت که پس از آزادی از زندان به مادرت گفتی از همين امروز تصميم 

گفتی اصال مهم نيست که .گرفته ای برای هميشه از حقوق زندانی ها دفاع کنی 
زندانی چه عقيده يا تفکری دارد ؟مهم اين است که همه آنها بايد از حقوق 

 .شهروندی خود برخوردار شوند
شما خودتان شيوا را در اين " مادرت در اين سالها بارها به بازجوهايت گفته است

مسير قرار داديد اگر او را ناعادالنه و صرفا به خاطر يک تجع زندانی نکرده 
شما خودتان شيوای ما را .بوديد ،هرگز به فکر دفاع از حقوق زندانی ها نمی افتاد

 ".تبديل به فعال حقوق بشر کرديد
 خيلی زود آوازه تو در .و تو از همان فردای آزادی ات از زندان ، شروع کردی 
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اعتنايی به افکار عمومی باشد و  نظامی که در آن استقالل قضايی به معنای بی
های نمايشی با احکام فرمايشی، دلسوزترين خادمان آيين و ميهن و مردم را  دادگاه

محکوم و آنان را از حقوق خداداد خود محروم کنند، کجا با نظامی که در آن 
های نهادهای  اعتنا به فشارها و درخواست قاضی مستقل از ارکان حکومت و بی

امنيتی، اطالعاتی و نظامی و تنها بر اساس موازين حقوقی و قانونی حکم صادر 
 کند، يکی است؟ می

اش از دوره دبيرستان مشتاق  نظامی که در آن بيشتر جوانان تحصيلکرده
مهاجرت به خارج از کشور باشند، نمايشگاه کتابش ياد دوران تفتيش عقايد را 

شان از فضای يک سلول  المللی زنده کند، هنرمندانش که حجم جوايز ملی و بين
های امام در  برند، کجا با وعده انفرادی بيشتر است در زندان و در انفرادی به سر 

کرد، سازگار  پاريس که خطوط اصلی نظام جايگزين رژيم سلطنت را ترسيم می
 است؟

نظامی که رتبه های اول را در تورم و فساد به دست آورد و جايگاه آخر را در 
رشد اقتصادی کسب کند و نزديک به نيمی از مردمش زير خط فقر زندگی کنند، 

بخش خصوصی رقيب و بلکه دشمن دولت در زمينه اقتصاد تلقی شود و هدف 
عملی حکومت تضعيف آن باشد، صاحبان سرمايه اش رغبت بيشتری به سرمايه 

گذاری در کشورهای خارجی داشته باشند، واردات بی رويه کاال کمر توليد را 
باشد، آيا می  »کنيم ايران را سراسر کميته امداد می«بشکند و استراتژی دولتش 

 تواند الگوی موفقی از مديريت به مردم منطقه ارائه کند؟
ای، استبداد و حق وتو را محکوم  المللی انحصار رسانه نظامی که در سطح بين

تواند و  کند و دولت آمريکا را نماد اعمال استانداردهای دوگانه بخواند، خود نمی
 .ها متوسل شود از نظر اخالقی حق ندارد عليه شهروندان خود به همان روش

های نخست جهانی را در توقيف  و رتبه] ١[گم شود  »شادی«نظامی که در آن 
نگاران به دست آورد و نظارت استصوابی  نشريات و زندانی کردن روزنامه

انتخاباتش حتی با نظام انتخاباتی عراق و افغانستان و لبنان و فلسطين قابل مقايسه 
بخشی عراق و افغانستان و فلسطين و لبنان  تواند مدعی رهايی  نباشد، چگونه می

 و الگو بودن برای مسلمانان جهان باشد؟
در نظام مورد نظر من استقالل حوزه های علميه حفظ می شود، دانشگاه پادگان 

شوند، به دانشجويان  نيست، اساتيد برجسته و مستقل بازنشسته يا اخراج نمی
ای بازداشت نمی کنند، اختالط  دهند، آنان را به صورت فله نمی  منتقدش ستاره

دختران و پسران در دانشگاه مسأله مقاماتش نيست و دانشجويان رسمًا تهديد 
 .های مديريت را اجابت کنند خواهند بايد خواست شوند که چون نمره می نمی

نظام مطلوب من آن نيست که به جای انديشيدن به حل مشکالت بيکاری، 
افسردگی، نااميدی و حتی اعتياد جوانان، خود را مسئول آرايش و پوشش آنان 

بداند و مقاماتش شب و روز بر طبل مبارزه با مفاسد اجتماعی و فرهنگی بکوبند؛ 
ای بدون پارازيت دريافت  های سرگرمی ماهواره در عين حال اجازه دهند شبکه

در نظام . های شود ها و شبکه شوند ولی همه توان حکومت صرف مقابله با سايت 
 !داری نيست موردنظر من دروغ سکه رايج حکومت

در نظام مورد نظر من و نظام برخاسته از آن انقالب باشکوه، وجود کهريزک 
بهای  قانون اساسی آن سند سرکوب نيست، بلکه خون. ننگ است و نه افشای آن

های شهروندان است و   شهيدان و محصول رأی مردم و سند حقوق و آزادی
و ديگر اصول حقوق بشری آن در آزادی اجتماعات و احزاب و  ٢٧اجرای اصل 

مطبوعات و انتخابات و نيز در ممنوعيت شکنجه و محکوميت حکم اعدام 
شهروندان بدون طی مراحل دادرسی عادالنه، استقالل کشور، يکپارچگی 

 .سرزمينی و منافع ملی را تأمين می کند
توان هر ده  ترين انقالب بشر، هرگز نمی در نظام برآمده از مردمی  از نظر من

ها و بگير و ببندهای  سال يکبار به خوابگاه و کوی دانشگاه حمله کرد؛ سرکوب
تواند برخاسته از همان اسالم و انقالبی باشد که رهبرش شعار  نيز نمی  ای فله
حق تعيين سرنوشت هر نسل به دست «داد و از  می »ميزان رأی ملت است«

در اين نظام هويت، فرهنگ و آداب و رسوم اقوام . کرد دفاع می »همان نسل
 .شود مخل وحدت ملی تلقی نمی

کند که چرا رفتار پليس  در جايی که اپوزيسيون روسيه به دولت خود اعتراض می
کشورش با تظاهرکنندگان روسی مانند رفتار پليس ايران با مردمش خشن و 

توان اين نظام را با نظامی يکسان دانست که  سرکوبگر است، چگونه می
آن در نامه تاريخی رهبر فقيد انقالبش   های آزادی خواهانه، معنوی و الهی ويژگی

خواهان  ۵٧به گورباچف تشريح شده است؟ اين نظامی نيست که ايرانيان در سال 
 .[٢[استقرار آن بودند 

 !از انقالب مخملی تا اخالل در ترافيک. دوم
اعتقاد نداشتيم و هيچ اقدام غيرقانونی نيز  »براندازی نظام«من و دوستانم به 
بنابراين در فرآيند بازجويی، گفتمان بازجويان بر همان سبک . انجام نداده بوديم

 وگو ديدم که حتی بازجويان  نخستين باقی نماند؛ من در انتهای فرآيند بغرنج گفت

اسالمی  جبهه مشارکت ايران مرکزی شورای زاده عضو تاج  مصطفی سيد
پس از انتخابات   خود انقالب اسالمی در سالروز دستگيری  سازمان مجاهدين و

زندان، اتهامات،   از شرايط برداشت خود ای به تحليل  در نوشته گذشته سال
ندا آقا سلطان شهيد  را تقديم خود نوشته و ديگر پرداخته  مسائل و کيفرخواست

 .جنبش سبز تقديم کرده است
سيدمصطفی تاج زاده از عالقه مندان درخواست کرده   براساس اين نوشته

سواالت و نظرات خود را در خصوص اين نوشته درج کنند و ايشان در فرصت 
 .مناسب به آنها پاسخ خواهد داد

به گزارش امروز و نوروز متن کامل نوشته سيدمصطفی تاج زاده به شرح زير 
 :است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !«پدر، مادر، ما باز هم متهميم»
 

 دو نظام. اول
 ”گفت وگو”خود، نتوانست فرصت و امکان   های رغم همه تلخی تجربه زندان به

با توجه به اين . وگو حتی در دشوارترين شرايط را از من دريغ دارد؛ امکان گفت
که من و دوستانم نه به علت مبارزه با نظام، که به دليل فعاليت در جهت پويايی و 
شکوفايی آن به زندان افتاده بوديم، با بازجويان درباره اصل نظام اختالف نداشتيم 

با وجود اين،  .باشد وگوی ما  توانست نقطه آغاز گفت و همين مسأله مشترک می
کردند با  هايی که بعضی بازجوها برای جمهوری اسالمی ايران تشريح می مؤلفه
 .هايی که من در ذهن داشتم در بسياری موارد متفاوت و گاه متضاد بود مؤلفه

های  ل سازی در سلو گيری و تواب به باور من، نظامی که قدرتش را در اعتراف
ها تغذيه  وگو در رسانه ببيند و نظامی که از بحث آزاد و مناظره و گفت انفرادی 

 .کند، دو سيستم کامًال متفاوت هستند می
نظامی که هر مخالفت يا حتی هر انتقادی را توطئه تلقی کند با نظامی که چهره 

کند، هرگز يکی  خود را در آينه انتقاد مخالفين می بيند و رفتارش را تصحيح می
 .نيست

ترين حقوق انسان يعنی حق سفر آزاد را با   نظامی که يکی از بديهی
کند و به دور خود ديوار بکشد و نه فقط  الخروج کردن شهروندان نقض  ممنوع

برای کسانی که قصد مشارکت در عرصه مديريت کشور را دارند، بلکه برای 
شهروندان عادی نيز محدوديت های روزافزون بتراشد، بی ترديد با نظامی که از 

کند  مشارکت و انتخاب آزاد مردم در عرصه سياست و اجتماع استقبال می
 .متفاوت است

را يک پادگان  »ايران«شوند و  نظامی که نظاميان صاحب اصلی آن شمرده 
معنا ندارد، با نظامی که مردم صاحبان  »چون و چرا«ببيند که در آن  بزرگ 

هايش نيز مينياتوری از جامعه و به روی  روند و پادگان اصلی آن به شمار می
 باشد؟ »يکی«تواند  مطالبات شهروندانش گشوده است، چگونه می

نظامی که اگر به شخصيت، ميانگين تحصيالت و هوش زندانيان سياسی اش نگاه 
ها  ترين و سرآمدترين قشرهايش در زندان کنيم، به اين نتيجه برسيم که پاک

های پارلمانی يا  ترين نخبگانش بر کرسی شوند، با نظامی که شايسته نمايندگی می
زنند يا در جامعه مدنی از امنيت کامل بهره مندند،  مديريت اجرايی آن تکيه می

 .هرگز يکی نيست
مردم بر  »اهللا اکبر«آميز شهروندان و شعار  نظامی که از راهپيمايی مسالمت

ها هراسان شود با نظامی که راهپيمايی اعتراضی را حق شهروندان و  بام پشت
 .داند، يکی نيست مايه اصالح و قوت خود می

نظامی که در آن، احزاب مايل به تالش در چارچوب قانون اساسی در دوران 
صلح و تثبيت سيستم سياسی، نتوانند رسمًا و آشکارا به فعاليت سياسی بپردازند و 

های غيرقانونی، انحالل  ها و بازداشت شرط آزادی اعضا و رهبرانشان از زندان
حزبشان باشد کجا با نظامی يکسان است که در دهه اول انقالبش   فعاليت  يا توقف

و در شرايط جنگی و وجود تروريسم، سران احزاب منتقد هرگز دستگير نمی 
 شوند؟
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های شريف و نازنين بسياری  های شنيع را به او روا داشتند، يا چرا به بدن اهانت
شان ايستادگی بر رأيشان و دفاع از  ترين فرزندان اين ملت که تنها جرم از پاک

کرامت، هويت و حقوق خويش بود آسيب رساندند يا چرا عزاداران حسينی را در 
روز عاشورا از باالی پل به زير پرتاب کردند و با ماشين از روی پيکر 
 »خدا«مضروب بعضی شهروندان گذشتند و وا اسفا که همه اين اعمال را به نام 

ما تفسير دموکراتيک رهبر فقيد انقالب از شالق  کردند، به اين دليل است که
 .پذيری شانه های رسول خدا را شنيده بوديم تا حقی از مردم بر گردنش نماند

ديد، بلکه  امام، عظمت و بزرگی آن بدن مقدس و روحانی را فقط در معراج نمی
های مبارک به روی  عالوه بر آن، در تأللوی زمينی شدن و عريان شدن آن شانه
ملت با ]. ٨[کرد  مدعيان احتمالی، عظمت و بزرگی دموکراسی را مشاهده می

چنين تفسيری از اسالم، آن انقالب باشکوه را به پا کرد، نه با سخنان و تفسير 
آقای مصباح که در همان ايام انقالب، هّم و غمش اين بود که چگونه دکتر 

 .[٩[شريعتی را بکوبد و به اين ترتيب اندکی از زحمت ساواک بکاهد 
 اعترافات من. سوم

دهم، نظامی که ما برای برپايی آن انقالب  من در محضر نسل جديد شهادت می
کوشند  کرديم و به قانون اساسی آن رأی داديم، غير از نظام نظاميانی است که می

آن را ملک طلق خويش نمايند و در عرصه سياست برای خود جايگاهی همانند 
اين گواهی از آن ]. ١٠[فرماندهان دخالتگر ارتش ترکيه و پاکستان قائل شوند 

ها و  ها و چه در تريبون بينم چه در زندان رو ضرورت دارد که به وضوح می
صدا و سيمای رسمی کشور، از جمهوری اسالمی ايران يک موجود زشت 

سازند و من هرگز نتوانستم در  می »فرانکشتاين«سيرت و زشت صورت به نام 
اش و سيمای درخشان  اين آينه مخدوش، سيمای رهبر فقيد انقالب و ياران واقعی

خواهند بگويند امام هم کسی بود مثل  می]. ١١[شهيدان و آرمان آنان را ببينم 
های  سازی مخدوش، روش آقايان جنتی و مصباح، غافل از آن که اين شبيه

به عکس، دامنه . استبدادی و سرکوبگر را توجيه و آقايان را تطهير نخواهد کرد
، )ع(شود و با تعميم يافتن به ائمه اطهار  بدبينی به رهبر فقيد انقالب محدود نمی

ايمانی را در نسل جوان دامن بزند که با کمال تأسف در  دينی و بی تواند بی می
اين همان خطری است که به ويژه استاد مطهری، ما را . برخی موارد زده است

 .[١٢[داشت  از آن بر حذر می
به هر حال در وضعيت واقعًا نفس گير انفرادی و بازجويی، آنچه زبان و بيان 

بخشيد، نه يک جسارت فردی بلکه توفيقی الهی بود که نصيبم شد و  مرا قوت می
برداری از اسالم رحمانی و عقالنی و گفتمان انقالب اسالمی را به رويم  راه بهره
به طور طبيعی از  »نظام«در اين چارچوب بحث من و بازجويان درباره . گشود

به عنوان ]. ١٣[کرد  دو نگرش متفاوت درباره تاريخ انقالب اسالمی تغذيه می
های دهه  کوشيدند با يادآوری مواردی از افراط کاری مثال بعضی بازجوها می

طلبان کنونی را  های آن دوره و اصالح نخستين انقالب، مرا و خط امامی
متقابًال من هم با يادآوری برخی رفتارهای فاشيستی که . معرفی کنند »فاشيست»

دادم که همه  توضيح می  شود، در همين ايام، در پيش ديدگان ملت ايران تکرار می
که جوانب  ما در آن دوره خطاهای جدی داشتيم، اما شما همين امروز به جای آن

مثبت رفتار ما را ادامه دهيد، همان خطاها را در شرايطی که کشور نه در حال 
به همين . دهيد برد، ادامه می جنگ است و نه از تروريسم گسترده و کور رنج می

 .تجربگی انقالبيون دانست ناميد و ناشی از بی »خطا«توان آن را  دليل ديگر نمی
خطای ما اين بود که در مقابل برخی رفتارهای دادگاه های انقالب موضع 

ای  ماده ١٠که جناح موسوم به خط امام طراح اعالميه  ؛ در عين ايننگرفتيم
طرحی که (بود  ١٣۶٠دادستانی انقالب در زمان شهيد قدوسی در بهار سال 

های سياسی دگرانديش مخاطب آن بودند و بسط مناظره و حقوق و  گروه
و نيز (، اما نتوانستيم )زد ها پيوند می های قانونی آنان را به خلع سالح گروه آزادی

که اين راه را تا مرحله گسست کامل ) و جنگ تحميلی نگذاشت ۶٠تروريسم سال 
 .های غيردموکراتيک پيگيری کنيم از شيوه
بار اين است که در دوره صلح و فقد تروريسم، به جای بسط و تکامل  فاجعه 
هايی که بخشی از آن در دشوارترين ايام جنگ هم از تعرض مصون ماند،  آزادی

کوشد ضمن ناديده گرفتن و انکار  های غيردموکراتيک می جريانی به شيوه
دستاوردهای مثبت دولت دفاع مقدس، فقط و فقط خطاهای ما را که در عصر 

در جهان و وجود جنگ و تروريسم گسترده در داخل  »انقالبی«حاکميت گفتمان 
و استثناهای دهه اول انقالب را به  کشور رخ داده، به نحو مضاعفی تکرار کند 

آميز درباره نحوه محاکمات  سکوت تأييد تر بگويم، واضح]. ١۴[قاعده تبديل سازد 
کهريزکی ”گرا،  ای منتقدان قانون ، اما بازداشت فلهدادگاه انقالب خطای ما بود

شومی   چنان پديده شهروندان معترض و نيز تيراندازی مستقيم به آنان  ”کردن
]. ١۵[تواند توصيف خوبی برای آن باشد  به هيچ وجه نمی «خطا»است که واژه 

های نمايشی و آن طور  به همين دليل ما حتمًا بايد اعتراف کنيم، اما نه در دادگاه
 خواهند و به اتهامات موهوم مرتکب نشده، بلکه در پيشگاه ملت و  که بازجوها می

صدايی، تک صدا بشوند و با الهی خواندن حزب  توانند در دفاع از تک نيز نمی
اگر چه در مراحل نخستين « کيهان»گفتمان . خودی، بقيه را حزب شيطان بنامند

اما صد در صد سياسی « حقوقی»های ظاهرًا  ها و نيز در کيفرخواست بازجويی
خواهند  دادستانی تهران حاکم بود، اما من در زندان ديدم که حتی بازجوها نيز نمی

؛ بعضی با مشاهده نتايج غيرقابل توانند تا آخر از آن گفتمان دفاع کنند يا نمی
های  روش»و  «ما چندصدايی را قبول داريم»: گفتند کنترل آن به صراحت می

تواند گفتمان  دانم اين سخنان تا کجا و چگونه می من نمی .«دهد کيهان جواب نمی
های امنيتی و نظامی باشد، اما ترديد ندارم که روشنگری و اتخاذ و  مسلط حوزه

آميز و خيرخواهانه توسط جنبش سبز اکثريت  های مسالمت پيگيری مستمر روش
تواند صداهای خاموش  ملت ايران، در انتهای يک فرآيند نه چندان طوالنی، می

امنيتی کشور را به صدا درآورد و زبانی  -ولی معترض در هسته مرکزی نظامی
 .گيری در اختيارشان بگذارد برای بيان شفاف و مستدل آن در مراکز تصميم

استدالل « انقالب مخملی»ها بود که من در مقابل اتهام  در جريان همين بازجويی
کردم و هشدار دادم که مواظب باشيد، اين اتهام يک تيغ دو َدم است و قبل از 

که صدای مردم را ببرد، دست خودتان را خواهد بريد، زيرا معنايی جز  اين
های کمونيستی و شبه کمونيستی  سازی جمهوری اسالمی ايران با حکومت شبيه

سازی  شبيه .[٣] اند، نخواهد يافت های مخملی سرنگون شده که توسط انقالب
ای بود  های استبدادی و فاسد کمونيستی، همان نقطه جمهوری اسالمی با حکومت

و من ] ۴[آوردند  که بازجويان هنگام دفاع از نظام مورد نظرشان در آن کم می
توانستم برای دفاع از جمهوری اسالمی مورد نظر خود فرصتی بيابم و  می

سازی شده در دادگاه نمايشی فعاالن  های کمونيستی شبيه های آن را با نظام تفاوت
توانم  همچنين در همين نقطه است که می. ستاد انتخاباتی مهندس موسوی برشمارم

به رغم همه انتقادات و اعتراضاتی که دارم، در مقابل اتهام ديگری که از 
شود دفاع کنم و بگويم  موضعی ديگر عليه جمهوری اسالمی ايران مطرح می

ها و  های برخورد خشونت بار در زندان ها و شيوه اگرچه ماجرای اعتراف سازی
های اتحاد جماهير  ها و دادگاه های نمايشی، ناگزير تداعی گر زندان در دادگاه

شوروی سوسياليستی به ويژه در فاصله دو جنگ جهانی است، اما نظامی که من 
گانه جمهوری، اسالمی و ايرانی  کنم در کليت خود و در وجوه سه از آن دفاع می

که  تر آن مهم. های واقعًا موجود کمونيستی تفاوت بنيادين دارد بودن خود با نظام
ظرفيت خوانش دموکراتيک از اسالم اساسًا با ظرفيت تفسير دموکراتيک از 

همين تفاوت مانع استقرار يک رژيم . لنينيسم قابل مقايسه نيست -مارکسيسم
 .خواه به نام اسالم در ايران است توتاليتر و تماميت

های استالينی درآن بود که  ها و در دادگاه نقطه ضعف متهمان در زندان
باشند و هم تا ) در مفهوم بلشويکی آن( »انقالبی«و  »کمونيست«توانستند هم  نمی

آخر در برابر خواست بازجوها مبنی بر پذيرش و اعتراف به خطاهای ناکرده 
مقاومت کنند و نقش خود را در تأسيس نظام کمونيستی به رخ آنان بکشند، زيرا 

لنينيسم و  -عالوه بر شکنجه های طاقت فرسا، تعريفی که بازجوها از مارکسيسم
خواستند برای تقويت نظام  کردند و بر مبنای آن از متهمان می ارائه می »انقالب»

گويند  به آنچه بازجوها می »ستاد زحمتکشان جهان«سوسياليستی شوروی يا 
اعتراف کنند، با تعريف استالين و حتی لنين از مارکسيسم، انقالب و نظام 

ای جز تسليم شدن  شوروی انطباق بيشتری داشت و بنابراين زندانيان چاره
لنينيسم را کنار بگذارند؛ اما چنين  -که ايدئولوژی مارکسيسم نداشتند، مگر آن

تعريف و تعميمی در مورد اسالم، انقالب، جمهوری اسالمی ايران و امام ممکن 
ای که از اسالم  بخش و آزاديخواهانه های رهايی من نيز با توجه به ويژگی. نيست

های  و انقالب و نظام و قانون اساسی آن و نيز از آرمان و خواست مردم و وعده
ها را زيسته  بنيانگذار جمهوری اسالمی ايران سراغ داشتم و خود نيز در عمل آن

های بعضی بازجوها که شبيه استدالل های  توانستم در مقابل استدالل بودم، 
به ]. ۵[های کمونيستی بود مقاومت کنم  بازجوها در جريان بازجويی ها در نظام

های استالينی بود،  تر، آنچه نقطه ضعف زندانيان و متهمان دادگاه عبارت روشن
سازی جمهوری  شد که بر شبيه بازجويانی تبديل می  جا به نقطه ضعف در اين

 .فشردند اسالمی ايران با اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی پای می
افزون بر آن، بر اين موضوع تأکيد کردم که طبق قانون اساسی و ديگر قوانين 

موضوعه، هر حکم قضايی در مورد هر متهمی، از جمله ما، بايد بر اساس 
معيارهای حقوقی و قانونی و نه سياسی صادر شود و اگر در اين ميان بحثی 

سياسی يا ايدئولوژيک وجود دارد، الزم است در بيرون زندان و در فضای باز و 
پيشنهادی که بعضی . آزاد صورت گيرد، نه در زندان و در جريان بازجويی

 .[۶[بازجوها از آن استقبال کردند و اميدوارم هرچه زودتر تحقق يابد 
ها همچنان از  کاری توانم به رغم خطاها و افراط به هر روی، اگر امروز می

و در عين حال اعتراض کنم که چرا بدن مجروح ] ٧[انقالب اسالمی دفاع کنم 
حجاريان را از بستر درمان گسستند و با سلول زندان آشنا کردند، يا چرا بدن 

 کروبی پسر را در زيرزمين مسجد مضروب و مجروح کردند و آن حرکات و 
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تر خود را  نسبت به گذشته فرافکنی می کنند تا خطاهای به مراتب هولناک
انقالب ديده نشود؛ در آن صورت   بپوشانند و هيچ نقطه مثبتی در کارنامه نسل

نسل جديد همه را به يک چوب خواهد راند و ناخودآگاه و بدون درس گرفتن از 
های  های اشتباه ما خواهد پرداخت يا مبدع روش گذشته به تکرار شيوه

توان خود را پيرو گفتمان پاريس با  نمی به عالوه .[٢١]تر خواهد شد  خطرناک
آن همه تأکيد بر دموکراسی، حقوق بشر، آزادی بيان و مطبوعات و صدا و سيما 

ها، آزادی انتخابات، جمهوريت و پيوند آن با  و احزاب، حقوق زنان و اقليت
ها، علل، موانع و خطاهايی که مانع تحقق آن حقوق و  اسالميت دانست و از ريشه

 .ها در ادوار بعدی شد، سخن نگفت آزادی
به سخن ديگر، اگر جريانی که پرچم مقابله با سياست ورزی قانونی را علم کرده 
و فعاليت انتخاباتی را به دادگاه و زندان کشانده است، اشتباهات دهه اول انقالب 

داند و صفحات درخشان آن دوره را در فضايی نظامی،  را نقاط مثبت انقالب می
کند، در مقابل ما نيز بايد آشکارا به ملت ايران بگوييم  امنيتی و پليسی تحريف می
ناميم و از چه چيز هنوز دفاع يا به آن مباهات  که واقعًا چه چيز را خطا می

اين روش در نقطه مقابل خواست حزب پادگانياست تا ضمن نفی ]. ٢٢[کنيم  می
های مثبت دهه اول انقالب، از تکرار اشتباهات همان دهه به عنوان يک  جنبه

دفاع کنند و پرونده مطبوعات آزاد،  »نظام«و تنها راه حفظ  »انقالبی«عمل 
 .احزاب آزاد و انتخابات آزاد را برای هميشه ببندند

دانم به پرسش های  پذيرم و به جای آن خود را موظف می من آن دعوت را نمی
ترين انقالب  چرا و چگونه بر نظام برآمده از دل مردمی نسل جوان پاسخ بدهم که

راهبرد « نواب صفوی»معاصر، تفکر آقای مصباح حاکم شد و مشی 
يا چرا و چگونه کسانی فرصت يافتند  [٢٣] را کنار زد «مدرس»پارلمانتاريستی 
 «خس و خاشاک»های رسمی نظام، بخش عظيمی از ملت را  تا از تريبون

بنامند و به جای عذرخواهی از عملکرد  «گوساله»و  «بزغاله»و ] ٢۴[بخوانند 
غيرقانونی و غيراخالقی خود در انتخابات، بکوشند فعاالن انتخاباتی منتقد آن 

ها را به انفرادی و عذرخواهی بکشانند؟ چرا شکل بازسازی شده برخی  روش
ها تکرار  های انقالب در دهه اول انقالب در سيمای مرتضوی اشتباهات دادگاه

صدا  و تک «سيمای ميلی»، به ۶٠ها و بحث آزاد بهار  شد؟ چرا تلويزيوِن مناظره
تبديل شد؟ چرا کيهاِن سيدمحمد خاتمی به کيهاِن حسين شريعتمداری سقوط کرد؟ 

وزير  چرا صادق الريجانی به جای دکتر بهشتی نشست و رحيمی جای نخست
امام را گرفت؟ و چرا سيداحمد خاتمی ها بر منبر بزرگانی همچون طالقانی و 

ما بايد به سهم خود از بروز اين  می پردازند؟ منتظری به ايراد خطبه جمعه 
اين . ها، علل و عوامل آن بنشينيم استحاله پوزش بخواهيم و به بحث درباره ريشه

وگو با نسل  امری است که بايد در قالب مناسب خود، يعنی در جريان بحث و گفت
به لطف خدای بزرگ که مرا در سلول . جديد يا صاحبان ايران فردا انجام پذيرد

به خودم وا نگذاشت، بيمی از زندان و ديگر شدائد ندارم، اما از مسئوليتی که به 
ترسم و اميدوارم همان خدايی که ما را از  سهم خود در قبال نسل جوان دارم، می

مان به نسل  آن مهلکه نجات داد، امکان جبران کامل خطاها و انتقال تجربيات
 .[٢۵[جوان را نيز به من و دوستانم عطا کند 

بايد  .عذرخواهی از نسل جديد البته محدود به آن مواردی نيست که به اجمال گفتم
ها  وگويی ادا شود و چه بسيار خطاها که من به آن  اين ِدين در همان فضای گفت

های عميق خود صيقل  توانند روح مرا با انتقادها و پرسش آگاه نيستم، جوانان می
در جريان همين بازنگری انتقادی به گذشته، اگر توفيقی دست . دهند و مصفا کنند

دهد، کوشش خواهم کرد تصوير خود از انقالب اسالمی را ترسيم کنم و 
ها و عملکرد مدعيان امروزين جمهوری اسالمی با  های آن را با ديدگاه تفاوت

اکنون که به برکت جنبش سبز، شرايطی فراهم . شرح و بسط بيشتری بازگويم
با بازخوانی  ۶٠شده تا بسياری از طرف های درگير منازعات خونين دهه 

انتقادی آن سال ها به اين نتيجه برسند که آن همه خشونت و خون ريزی 
نبود و می شد از بروز آن رخدادهای تلخ و ناگوار اجتناب  »ضرورت تاريخ«

کرد، بايد اين فضای نقد را زنده نگه داشت؛ زيرا انرژی فوق العاده ای آزاد 
خواهد شد که می تواند عقب ماندگی ملی و نيز تنگ نظری، انحصارطلبی و بی 

[اعتنايی نسبت به ديگری و حقوق او را در عرصه سياست، پشت سر گذارد 
٢۶]. 

 مناظره يا صدور کيفرخواست؟. چهارم
کنم تا وقتی به زندان نرفته بودم، معنای سخنان و ادا و اطوارهای  اعتراف می

يک پوشه توخالی را در  »نمايی پرونده«ها و  دادن  زشت و عکس تکان
در سلول انفرادی و در . های انتخاباتی به طور کامل درک نکرده بودم مناظره

جريان بازجويی بود که ديدم آن حرکات اسم رمز کدام عمليات بوده است و ميان 
ها و  اتهامات مطرح شده در مناظره با اتهامات مطرح شده در بازجويی

 ديدم که چگونه از . کيفرخواست دادستانی تهران عليه ما چه نسبتی وجود دارد

نسل انقالب بايد اعتراف کند، ولی نه به دليل مجاهده  .بر اساس حقيقت
امروزينش برای بسط دموکراسی و ترويج حقوق بشر، که به علت عدم استفاده 

صدايی را بر بستر عبور از  هايی که ظهور تک درست و کامل از فرصت
البته ما  .کرد های انقالب اسالمی و اصول قانون اساسی غيرممکن می آرمان
ايم از اين خطاها درس بگيريم و به ويژه پس از جنگ، رفتار وگفتار خود  کوشيده

کنم که اگر در زمان خود در  اعتراف می در عين حال]. ١۶[را اصالح کنيم 
اهللا شريعتمداری و برای حفظ حريم مرجعيت  مقابل مواجهه نادرست با آيت

رسيد که امروز حرمت مراجع و عالمانی  کرديم، کار به جايی نمی اعتراض می
اهللا منتظری و حضرات آقايان وحيد خراسانی، موسوی  همچون مرحوم آيت

اردبيلی، صانعی، بيات زنجانی، دستغيب شيرازی، طاهری اصفهانی، جوادی 
حتی در صدا و سيما مورد تعرض قرار گيرد و کار به جايی برسد که … آملی و

حتی بيت و نوه امام و حسينيه و مرقد ايشان و نيز آرامگاه مرحومان صدوقی و 
 .خاتمی از تعرض مصون نماند

بنابراين اگر خطايی وجود داشته که داشته است، آن خطايی نيست که بازجوها 
اگر بايد اعتراف کرد و حالليت طلبيد که بايد هم طلبيد، بايد از  گويند و می

برخوردهای ناصوابی که با مهندس بازرگان و دکتر سحابی صورت گرفت، 
عذر خواست و نيز بايد از همه سياسيونی که خواهان فعاليت قانونی بودند و 

بايد از تحميل يک  همچنين .های مختلف نقض شد، پوزش طلبيد حقوقشان به بهانه
 .سبک زندگی به شهروندان و دخالت در حريم خصوصی آنان معذرت خواست

ها را  های متوسط قادريم در ميخانه کرديم ما انسان خطای ما آن بود که تصور می
اشتباه ما اين بود که . که الزم باشد درهای تزوير و ريا را باز کنيم ببنديم، بدون آن

بخشيديم، غافل از آن که تالش مذکور عقيم  در عمل به برخی امور عرفی تقدس 
بزرگترين خطای ما  .[١٧[و نتيجه اش عرفی شدن بسياری از مقدسات است 

نتيجه چنين  .بود“ غيبت”به عصر “ عصمت”تعميم مناسبات سياسی در عصر 
بينشی و عمل بر اساس آن، احيای مناسبات حکومت معصوم در دوره حکومت 

های اعتقادی  رهبران غيرمعصوم نبوده و نيست، بلکه سست کردن پايه
شهروندان، به ويژه نسل جوان به عصمت و علم لدنی معصومان و تضعيف 

ها طول کشيد تا کامًال  در حقيقت سال. مبانی ايمانی و اخالقی جامعه بوده است
های متوسط که نه  درک کنيم حکومت در عصر غيبت، با وجود و حضور انسان

ها و  به همه اسرار و رموز جهان و جامعه و انسان آگاهند و نه از حب و بغض
. تواند سعادت اخروی شهروندان را تأمين کند منافع شخصی بری هستند، نمی

گذاشتن چنين باری بر دوش حکومت عمًال به معنای آن است که دولت در تمام 
های زندگی شهروندان دخالت کند و به اين ترتيب ضمن نقض حقوق و  عرصه
های آنان، در تأمين رفاه مردم و نيز توسعه علمی و فنی اقتصادی ميهن با  آزادی

ما بايد برخالف انقالب های ديگر جهان، از ]. ١٨[مشکالت عديده مواجه شود 
کرديم که تحت هر شرايطی، حتی با وجود  همان ابتدا بر اين مسأله پافشاری می

. جنگ و تروريسم، نقض حقوق بشر نه قانونی است، نه اسالمی و نه اخالقی
های دستيابی به آن به اندازه کافی  همچنين تقدس هدف نبايد مانع شود تا به روش

ها کمتر  حساسيت نشان ندهيم؛ زيرا در عرصه اجتماع و حکومت، اهميت روش
داديم خيانت و خباثت بعضی  ما نبايد اجازه می. از اهداف نيست، اگر بيشتر نباشد

های انسانی و  ها، خارج شدن ما را از مسير قانون و شيوه  ها يا اقدام افراد يا طرح
اخالقی توجيه کند؛ شکنجه در همه حال شکنجه است و اعدام زندانی قبًال محاکمه 

 .برد، ناموجه و محکوم شده که در اسارت به سر می
به اين ترتيب، اگرچه به باور من، شرط الزم برای مقابله با جريان 

سازی، افشا و محکوم کردن آن جريان و شيوه های آن است، اما شرط  اعتراف
طلبی از صاحبان واقعی حق و از ستمديدگان واقعی است و نيز  کافی، بخشايش

اذعان به اين نکته که اگر در زمان الزم اين وظيفه اخالقی و ملی را انجام داده 
با تأسی به  بنابراين. شديم گيری نمی سازی و اعتراف بوديم، امروز گرفتار تواب

پدر، مادر ما باز هم متهميم، نه »کنم  نسالن خود عرض می دکتر شريعتی به هم
های انقالب  اگر خود را طرفدار آرمان« .متهم بازجوها بلکه متهم اين نسل

تعيين سرنوشت اين نسل به دست »اسالمی می دانيم و اگر مدعی دفاع از گفتمان 
بخش نوفل لوشاتو و  بايد شرايط تحقق عملی کالم رهايی هستيم،  «همين نسل

انتقال صفحات درخشان تجربه بزرگ نسل انقالب به  .بهشت زهرا را فراهم کنيم
های تاريک تاريخ خودمان  نسل کنونی، هنگامی ميسر است که تکليفمان را با لکه

های مثبت  ها کنار بروند، برای درخشش جنبه چنانچه آن لکه. مشخص کنيم
 .[١٩]های فراموش ناشدنی آن مجال فراهم خواهد شد  انقالب و حماسه

ای را از زندان به جامعه منتقل کنيم، بايد   ما همان طورکه نبايد هيچ نفرت و کينه
شرط ضروری اين . مانع تکرار خطاهای عصر انقالب در عصر کنونی شويم

 .[٢٠[های نسل جديد است  کار پذيرش خطاها و آمادگی برای پاسخگويی به اتهام
اگر در پيشگاه نسل جديد به آن خطاها اعتراف نکنيم، آن گاه مجال برای ظهور 

 های تاريک را چنان بسط می دهند و چنان   شود که همان لکه کسانی مهيا می
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تعيين مقدرات توسط هر نسل، خودی کردن جمهوريت و به طور کلی خودی 
و « غيرخودی»کردن همه دستاوردهای دموکراتيک بشر، حتی اگر ظاهرًا 

مثال بارز آن همان  .بخش کشور و نظام است  به نظر برسند، امنيت «بيگانه»
کند که  گويد و تصريح می چيزی است که شهيد مطهری در مورد مشروطيت می

[کرد  «ملی»اگرچه امری خودی نبود، ولی ملت ما آن را خودی و  «مشروطه»
در جهان معاصر مديون قدرت نرم و قدرت  «امنيت»به عبارت ديگر، ]. ۴١

اصحاب انديشه، . پذيری و حقوق بشر است گفتمانی دموکراسی و تسامح و سازش
ها  کشورند و آزار و فشار بر آن «قدرت نرم»قلم، فرهنگ و هنرمندان کشور 

ادبيات، شعر، . بايد جزو مقوالت ضد امنيتی در مفهوم واقعی آن به شمار رود 
رمان، فلسفه، تئاتر، سينما، هنرهای تجسمی و علوم تجربی و انسانی پيشرفته 

است که بايد جزو مبانی امنيتی جمهوری اسالمی ايران محسوب شود، نه امنيتی 
 .[۴٢[کردن اين مقوالت و يورش بر اهل علم و فرهنگ و انديشه و هنر 

ها و دفاع از  وگوی تمدن سازی ايران و گفتمان گفت به اعتقاد من قدرت صلح
ها در دوران آقای خاتمی بود که  دموکراسی، جامعه مدنی، حقوق بشر و آزادی

ساز تقويت قدرت  داد و زمينه مبانی امنيتی و قدرت نرم کشورمان را تشکيل می
بوش   اقتدارگراها توجه ندارند آنچه دولت جورج. شد دفاعی و نظامی ميهن ما می

را در منظر افکار عمومی جهان رسوا کرد، دفاع از دموکراسی و حقوق بشر در 
گاه ابوغريب بود که افشای آن توسط  سطح جهانی نبود، گوانتانامو و شکنجه

مطبوعات آزاد و روشنفکران و هنرمندان آزاديخواه آمريکايی و اروپايی، اقتدار 
 .[۴٣[اخالقی دولت وقت آمريکا را در هم شکست 

ای مصداق  پاسداری از امنيت و منافع ملی به خصوص در قضيه ديپلماسی هسته
هايی که  ای ايران، مستقل از دولت  پيشرفت دانش و صنايع هسته. بارزتری دارد
روند تدوام خواهد يافت، اما چگونگی و سرعت آن و به  آيند و می بر سر کار می
های ملی آن به مهارت و قابليت هدايت ديپلماسی يا بر عکس  ويژه هزينه

اگر از اين زاويه . ناشيگری و فقدان مهارت سکاندار ديپلماسی ايران برمی گردد
آمريکايی نماياندن دموکراسی، حقوق بشر و جامعه  -نه زاويه اسرائيلی(ملی 
ايم که ناشيگری آقای  به قضيه بنگريم، خواهيم ديد و تاکنون نيز بارها ديده) مدنی
چگونه امنيت ميهن را آسيب پذير کرده و به منافع ملی لطمه ] ۴۴[نژاد  احمدی

يعنی حتی اگر به حقوق بشر، دموکراسی، جامعه مدنی و ]. ۴۵[زده است 
ها نگاه ابزاری و تاکتيکی داشته باشيم که من به شدت با اين نگاه  وگوی تمدن گفت

کند برای تأمين حق  ابزاری و تاکتيکی مخالفم، باز هم مصلحت ايجاب می
که در  ای، حقوق بشر و حقوق شهروندان ايرانی را محترم بشماريم و نه اين هسته

  بر واهی برای دور زدن حقوق شهروندان به بهانه حفظ حق جستجوی يک  ميان
ای نيست که بر حزب پادگانی  به نظر من، اين مسأله]. ۴۶[ای ملت برآييم  هسته

های کيهان گرفته  ، ولی اگر تبليغات ضد جنبش سبز، از تحليل]۴٧[پوشيده باشد 
رسانه »های  تا انعکاس کيفرخواستی و قضايی آن در زندان و دادگاه و نيز برنامه

رسيم که در واقع اقتدارگراها  را جمع و تلخيص کنيم، به اين نتيجه می »ميلی
ها  دانند و نه صهيونيست تهديد اصلی عليه کشور را دموکراسی و حقوق بشر می

علت اين اشتباه بزرگ اين است که آنان به مزايای ]. ۴٨[و دولت آمريکا 
دموکراسی واقف نيستند و در اين عرصه هيچ مهارتی در خود سراغ ندارند و 
معتقدند اگر شرايط، طبيعی و غيرامنيتی شده و قلمرو مسابقه به عرصه رفاه، 

پيشرفت و مديريت صحيح در يک فضای آزاد منتقل و اوين و کهريزک نيز بر 
که برای  حال آن]. ۴٩[چيده شود، حزب پادگانی پيشاپيش بازنده مسابقه است 

حفظ نظام و امنيت پايدار ميهن، راهی جز دفاع از دستاوردهای انقالب اسالمی 
در خصوص حقوق و آزادی های تصريح شده در قانون اساسی و جلب مشارکت 

 .[۵٠[آحاد شهروندان وجود ندارد 
 

 انتخابات؛ آزاد يا فرمايشی؟. ششم
 

امنيتی کردن حساسيت مردم نسبت به رأی خويش نيز يکی ديگر از مواردی 
به  »امنيت و منافع ملی«است که اختالف نظر دو طرف را در مورد مقوله 

از نظر من حساسيت مردم برای پيگيری رأی خود و مطالبه . دهد خوبی نشان می
نظامی که . تقويت کننده اساس نظام است  شفافيت کامل در خصوص انتخابات،

انتقاد  »وکالی قالبی شاه«بنيانگذارش، آن همه از نمايشی بودن انتخابات و 
کرد و جمهوری اسالمی را بر اساس رأی مردم پايه گذاشت، طبيعی است که  می

به اين ترتيب بايد به ]. ۵١[مردمش اين همه در قبال آرای خود حساس باشند 
بايد  انتخابات آزاد به عنوان محور همبستگی ملی نگاه کرد و هرگونه وفاق ملی 

در نخستين مرحله خود از مجرای تحکيم و تصويب مبانی انتخابات آزاد عبور 
کند و نه با دور زدن آن به وسيله نظارت استصوابی، اوين و کهريزک يا با 

 تحريم آن با شعارهای به ظاهر انقالبی و راديکال، اما در واقع به سود 

[های مرتضوی جهش کردند  های بازجويی و دروغ های مناظره به بلوف بلوف
٢٧]. 

در يک شرايط متعارف و دموکراتيک، بين دو پديده مناظره و انتخابات پيوند 
ها فرصتی برای داوری ميان ساليق و  مردم در جريان مناظره. وثيقی وجود دارد

زنند،  ها به انتخابات پل می يابند و مستقيمًا از مناظره های گوناگون می انديشه
مناظره هايی که برای اولين  –نژاد  های آقای احمدی من در اوين ديدم مناظره اما

بار بين نامزدهای انتخابات رياست جمهوری در ايران به صورت زنده طراحی 
گذشته   نمايی که معطوف به انتخابات باشد، معطوف به سياه بيش از آن -و اجرا شد

های  سازی برای بگير و ببندها و اعتراف گيری و سرکوب تر از آن زمينه و مهم
ها و افتراهای آقای  سخنان و در واقع تهمت .[٢٨] پس از انتخابات بود

ها در امتداد انتخابات نبود، بلکه در امتداد وقايعی  نژاد در آن مناظره احمدی
بودکه بايد با عبور از انتخابات و جهش از فراز صندوق های آرا به اوين شکل 

گاه   نژاد، به دروغ آقای کروبی را به ايجاد شکنجه وقتی آقای احمدی .می گرفت
کرد، معنای واقعی سخنان او نه معطوف به گذشته و در  در بنياد شهيد متهم می

سازی برای  جهت محکوميت شکنجه، بلکه معطوف به آينده، به کهريزک و زمينه
دليل نبود که مرتضوی پس از برکناری از دادستانی، با حکم  بی. توجيه آن بود
نژاد در  شد و جناح طرفدار آقای احمدی نژاد به قوه مجريه منتقل  آقای احمدی

های  مجلس هشتم با طرح تحقيق و تفحص نمايندگان از وضعيت بازداشتگاه
 .[٢٩[کشور، در ارديبهشت ماه سال جاری مخالفت کرد 

ها از جنس انتخابات نبود  نژاد در آن مناظره های آقای احمدی ها و افشاگری بلوف
به اصطالح « کشف»های بازجويانی بود که مسئوليت  ، از جنس بلوف]٣٠[
صدايی شدن حکومت و جامعه را  منتقدان تک «فساد مالی و اخالقی و سياسی»

کفايتی دولت نهم در اداره کشور و بخصوص در  تا بی] ٣١[به عهده داشتند 
، رفتار ]٣٣[ها  اندوزی محصولی ، ثروت[٣٢[هزينه سيصد ميليارد دالر نفتی 

های کالن ميلياردی برای خريد رأی برای  پروری و سفره] ٣۴[ها  ناموجه رحيمی
ها و  سازی ها، تواب گيری ها، اعتراف نژاد در پس آن بازداشت آقای احمدی

 .الشعاع قرار گيرد پنهان بماند يا تحت] ٣۵[ها  سرکوب
من و دوستانم و کثيری از فعاالن انتخاباتی که تا به  از طرف ديگر بايد اذعان کنم

ايم، مديون مردمی  امروز به لطف الهی از آن مهلکه بزرگ جان سالم به در برده
خرداد، نه فقط کودتای انتخاباتی را  ٢۵سازشان در  هستيم که با تظاهرات تاريخ

افشا کردند و دستکش مخملی را از مشت آهنين کنار زدند و نه تنها من و امثال 
ای بخشيدند و چهره ديگری از  مرا نجات دادند، بلکه به ايران و اسالم جان تازه

درست است که همه آن سخنان و  .[٣۶] ملت ايران در جهان ارائه کردند
سازی برای سرکوب منتقدان و حاکميت  های طراحی شده، به منظور زمينه اتهام
صدايی بود، اما همه آن بگير و ببندها و مصائبی که بر سر مردم آوردند، در  تک

خرداد  ٢۵گيری تظاهرات ميليونی  عدم شکل مقابل آنچه ممکن بود در صورت
که قرار بود حاکم شود، يک « اختناقی»بر سر آيين و ميهن و مردم بيايد و 

مايه جهادها و  مردم آن روز نه فقط جان ما، بلکه جان .کاری بيش نبود خرده
طلبانه يک قرن گذشته خود را نجات دادند و راه  های آزاديخواهانه و عدالت تالش

 .[٣٧[فردا را گشودند 
 امنيت پادگانی يا امنيت مدنی؟. پنجم

گر در سياست در همه جا، از  که شاه بيت استدالل نظاميان مداخله با توجه به اين
جا مايلم به  شود، در اين اعالم می »امنيت«جمله در ايران، تالش برای حفظ 

اولين مسأله به نقش و . های مهم امنيت ملی از نظر خودم اشاره کنم برخی مؤلفه
کارکرد امنيت بخش مشارکت و حضور مردم در صحنه و تفاوت بارز آن با 

کنم،  امنيت و نظامی که من از آن دفاع می. گردد برمی »امنيت«درک پادگانی از 
اين  .نجات دهنده اش است و نه کهريزک و اوين ٨٨خرداد  ٢۵راهپيمايی آرام 

همان درک خالق از آن امنيت پايدار و واقعی است که آقای مهندس موسوی در 
کرد و آقای خاتمی آن را  جريان فعاليت های انتخاباتی به روشنی از آن دفاع می

من امنيت نظام برخاسته از انقالب اسالمی را در ]. ٣٨[ناميد  امنيت مردم می
مقابله با دموکراسی، امنيتی کردن فضا، شکستن رکوردهای جهانی نقض حقوق 

نوشت  دانم که می نمی »مجاهد«بشر، تحديد مطبوعات و سر دادن شعار نشريه 
 .[٣٩[ »خواهد چهره کريه امپرياليسم را پنهان سازد سياست حقوق بشر می»

معترضان،   ها و دهان برعکس، معتقدم رکوردداری در بستن روزنامه  کامًال
سازی چهره انقالب و نظام  عالوه بر نقض حقوق شهروندان، کارکردی جز کريه

پذيری جمهوری  مولود آن و در نتيجه سست کردن امنيت ميهن و مردم و ضربه
 .[۴٠[اسالمی ايران در قبال تهاجم محتمل دشمنان نخواهد داشت 

های انسانی و  ر حقيقت در عصر جهانی شده کنونی، درونی کردن ارزشد
های عام و جهان شمول و تکيه بر افکار عمومی  استخدام و به کار گرفتن ارزش

يعنی . شود هر نظام سياسی شمرده می «قدرت نرم»جهانی، جزو ارکان اصلی 
 به تسخير خود درآوردن روزهای جهانی مانند روز کارگر، خودی کردن اصل 
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کرد، شبهات و ترديدهای معترضان با مشاهده  واقعًا به شکايات رسيدگی می
اعتماد به نفس و رفتار دموکراتيک حکومت و رسيدگی به شکاياتشان به تدريج 

نشست و آنان با مشاهده اين که اقتدارگراها به رأی خود باور دارند و با  فرو می
کنند، پس از  ها رسيدگی می روی گشاده از اعتراضات و شکايات استقبال و به آن

اين فرآيندی است که در هر . کشيدند های خيابانی دست می چند روز از اعتراض
. دهد، ولی در ايران رخ نداد کشور دموکراتيک به هنگام بروز شبهة تقلب رخ می

باوری حزب پادگانی به مدعای اعالم شده   رفتار سرکوبگرانه، بزرگترين دليل بی
توان نشان داد که چنين درصد بااليی از  به راستی کدام کشور را می .[۵۶]است 

و  «اقليت»مشارکت انتخاباتی داشته باشد و آرای اعالم شده چنان نسبتی ميان 
را ترسيم کند و در همان حال بالفاصله پس از انتخابات، اجرای  «اکثريت»

اصول قانون اساسی آن تعطيل شود، رقبا بازداشت، مطبوعات آزاد توقيف و 
احزاب منتقد منحل شوند و اين همه سرکوب و موارد نقض حقوق شهروندی در 

آن مشاهده گردد؟ متأسفانه حزب پادگانی که به جای ارائه دليل و مدرک و 
وگوی  اطالعات کافی عليه مدعای مهندس موسوی، فرصت حتی يک گفت

تلويزيونی را از او دريغ کرد و نقاشی های خيال انگيز او را دليل صحت 
خواند، خود در عمل دادگاه فعاالن انتخاباتی را به  «توهم ناکامان»انتخابات و 

کارگاه خيال موهوم درباره انقالب مخملی تبديل کرد و به تطهير ميلوسويچ، 
آنان به جای ارائه داليل و شواهد و شفافيت بيشتر و به . قصاب بالکان پرداخت

جای عرضه بيشتر اطالعات به شهروندان در خصوص صحت انتخابات به 
ای به نام  سرکوب شديدتر و دستگيری بيشتر رو آوردند و برای تحکيم افسانه

افزون بر آن . بار متوسل شدند انقالب يا کودتای مخملی، به ابزارهای خشونت
 !کشيدند که در آينده از انتخابات آزاد خبری نخواهد بود مدام خط و نشان می

های امنيتی و نظامی در راه  سازی با وجود اين اگر به همه اين معضالت و بحران
به نظر . توان از آن عبور کرد تحقق اراده ملی به ديده عبرت نگريسته شود، می

سازی  نژاد بر مسأله آفرينی و بحران من مشی حزب پادگانی و آقای احمدی
بايد بر مبنای عبور از بحران  مشی اصالح طلبانه و سبزانديش . استوار شده است

ما با شعار . آميز تمرکز کند های مدنی و مسالمت حل استوار شود و بر راه
آزمايی اقتدارگراها در صحت انتخابات قبل، تضمين آزادی انتخابات آينده   راستی“

، جناح حاکم را در دوراهی تسليم در برابر اراده ملت يا رسوايی بزرگ “است
 .[۵٧[تاريخی قرار خواهيم داد 

 جنبش سبز و حقوق اساسی ملت. هفتم
من با اين که در آستانه انتخابات رياست جمهوری دهم از نزديک شاهد شکل 

گيری جنبش سبز اکثريت ملت ايران بودم، پس از زندان، از مشاهده محصول 
نهايی آن در جامعه بالنده، جوان و رو به آينده ايران دچار شگفتی شدم و هنوز از 

ام که بتوانم   خلسه معنوی و روحانی اين پديده مبارک چندان فاصله نگرفته
اکنون هنگام آن فرا رسيده است که . توصيف گر اين پديده تاريخ ساز باشم

های الهی را در جايگاه راستين و مردمی آن در کوچه و بازار و  زيباترين نشانه
های وسيع اجتماعی در داخل و خارج از ميهن ببينيم و  حوزه و دانشگاه و شبکه

پذير جنبش سبز در جامعه امروز  های ايران فردا را در رويش رؤيت  مؤلفه
ای که  شدن شهروندانش را در مقاله  ای که من خواست ديده جامعه. مشاهده کنيم

دو ماه قبل از بازداشت غيرقانونی فعاالن انتخاباتی نوشتم چنين توصيف کرده 
 :بودم

تواند گامی در جهت تأمين حقوق مدنی،  انتخابات رياست جمهوری دهم می»
که نياز به مشارکت همه ايرانيان  سياسی و فرهنگی شهروندان باشد، به شرط آن

ای  ايرانی را يک نياز لحظه »کمان اقوام رنگين«های قوميتی و متکثر  و مؤلفه
ندانيم که در شب انتخابات متولد می شود و در فردای شمارش آرا به مرگی 

توانيم اهداف تاريخی ملت را محقق کنيم، مشروط بر  ما می. ميرد غيرطبيعی می
هايی از قبيل  ملی با بهره گيری از تجربيات تلخ تهيه و پخش برنامه  اين که رسانه

و عبور از آن فضای تاريک به تجربيات جديدی در  »چراغ«و  »هويت«
چگونه است . انتخابات اخير دست يابد و آن را تا منتهای منطقی خود دنبال کند

کوشد تجلی گاه رنگين کمان دلکش اقوام  که اين رسانه در شب انتخابات می
با حجاب کامل و (های متفاوت زندگی  کمان متنوع سبک ايرانی در کنار رنگين

باشد، اما از ) پوش پوش و سنتی رنگ، مکال و مال و کراواتی و جين پررنگ يا کم
ها و صداهای متفاوت تبديل به  فردای انتخابات همه آن تنوعات و تکثرات و رنگ

شود؟ نبايد اجازه دهيم استصوابيون  رنگ واحد و پوشش واحد و زبان واحد می
ها از سر مردم عبور دهند و بامداد خمار  را به سرعت ثانيه »شب خرداد»

کام گرفتن از خرداد . خردادی، نقطه پايانی بر رويای شيرين آن شب خوش باشد
های خردادی به همه لحظات و همه روزها، ماهها و  يعنی تعميم عمر همين ثانيه

خواهم بنا  می«به شعار  »کنم  خواهم زندگی می«بر اين اساس بايد شعار . فصل ها
بر سبک و شيوه زيست خودم زندگی کنم و در اداره امور محلی و ملی مشارکت 

 زيست ”خواهم زندگی کنم اما به شيوه  که می ارتقاء يابد و اين يعنی آن »نمايم

کنم حکومت با سلب حق تعيين سرنوشت  به صراحت عرض می. اقتدارگراها
ملت در پای صندوق های رأی، اصلی ترين حربه دفاعی نظام در مقابل 

توجه کنيم انقالب اسالمی  .مشکالت داخلی و مداخالت بيگانه را کندتر می کند
در شرايطی رخ داد که رهبری آن پرچم حق تعيين سرنوشت توسط هر نسل و 
انتخابات واقعی را در برابر انتخابات نمايشی، مجلس فرمايشی و وکالی قالبی 

اگر اين سالح کارآمد دفاعی از طريق . رژيم کودتا به اهتزاز در آورده بود
مداخله نظاميان در عرصه سياسی بی خاصيت شود، وضعيت کشور ما به دوران 

امروز  پيش از انقالب باز می گردد و به مراتب بدتر از آن دوره می شود، زيرا
مرداد عليه  ٢٨آمريکا ديگر آن آمريکايی نيست که ملت ما آن را با کودتای 

دولت قانونی و مّلی دکتر مصدق می شناخت، بلکه آمريکايی است که انتخابات 
شود که  عراق زير برق سرنيزه های ارتش او با چنان شفافيتی برگزار می

حضور اکثريت ملت و حمايت مرجعيت شيعه و روحانيت اهل سنت را به دنبال 
توان علم پوسيده يک انتخابات غيرقانونی و سرشار از  طبيعی است که نمی. دارد

با وجود اين و با  .بگير و ببندهای پساانتخاباتی را در مقابل آن به اهتراز درآورد
که آقای جنتی و همکارانش نظارت بر  ١٣٧٠کمال تأسف بايد گفت از سال 

دخالت مطلقه و »تفسير کردند که عمًال به معنای  «استصوابی»انتخابات را 
بود، قانون مداری، آزادی و شفافيت  «غيرپاسخگوی نهاد انتصابی در انتخابات

های جدی ديده و حتی سالمت آن نيز در معرض تهديدها و  انتخابات آسيب
ترديدهای جدی قرار گرفته است که نمونه آن را در انتخابات رياست جمهوری 

جمهور  در آن انتخابات حتی ناظراِن رييس. مشاهده کرديم ٧۶هفتم در خرداد 
  هايی مانند لرستان، تقلب های اخذ رأی راه ندادند و در استان وقت را به حوزه

مفتضح و آشکاری صورت گرفت، به طوری که در برخی از شهرهای لرستان 
برابر کل واجدان شرايط رأی  ١٫٨تعداد آرای ريخته شده به صندوق ها بيش از 

درصد اين آرا به نام رقيب آقای خاتمی به صندوق  ١٣٠دادن بود و طرفه آن که 
 ![۵٢[ريخته شده بود 

های نظارت  تالش بيست ساله برای ايجاد محيطی بسته، امنيتی و نظامی در هيأت
های  نقض حقوق شهروندان و عدم رسيدگی به شکايات و درخواست  بر انتخابات،

هزارنفره با گرايش های واحد سياسی برای  ٣٠٠تشکيل لشکر  قانونی منتقدان،
نظارت به نام شورای نگهبان، انجام تقلب و تخلف که صورت بارز آن در 

انتخابات مجلس ششم، هنگامی که سرپرست ستاد انتخابات کشور بودم، رخ داد و 
برگزاری غيرشفاف و غيرقانونی انتخابات من به سهم خودم با آن مقابله کردم، 

توجهی مطلق شورای نگهبان  نژاد به اوج خود رسيد، بی که در دولت آقای احمدی
به خواست رؤسای پيشين دو قوه مجريه و مقننه در زمينه بازشماری تعداد معينی 

ها آرای  های آرا در انتخابات مجلس هشتم در تهران که در آن از صندوق
نامزدهايشان صفر منظور شده بود، دخالت روزافزون نظاميان در انتخابات، 

های مشکوک در ايام انتخابات به  عملکرد يک سويه صدا و سيما، توزيع پول
های بدبينی به عملکرد  ، زمينه…سود يک نامزد يا جناح خاص و 

ای، مراجع اجرايی و  با چنين سابقه .برگزارکنندگان انتخابات را ايجاد کرده بود
جمهوری دهم که رييس دولت هم نامزد آن انتخابات بود،  نظارتی انتخابات رياست
های خود و جلب اعتماد عمومی کوشيدند  سازی اقدام به جای تالش برای شفاف

فعاالن انتخاباتی رقيب را قبل از برگزاری انتخابات بازداشت کنند تا فضا امنيتی 
در واقع صدور . شود و کسی جرأت اعتراض به نتايج اعالم شده را نداشته باشد

از نظر  به اين معنا بود که ٨٨خرداد  ١٩حکم بازداشت من و دوستانم در 
مسئوالن قوه قضاييه و فرماندهان قرارگاه ثاراهللا سپاه پاسداران، نتيجه انتخابات 

ها در  اين در حالی است که نظرسنجی. از سه روز قبل از برگزاری روشن بود
 .[۵٣]داد  تهران از پيشتازی مهندس موسوی خبر می

به اين ترتيب شبح شبهه درباره سالمت انتخابات را همان کسانی به گردش 
درآوردند که با وجود داشتن سوابق سوء در برگزاری انتخابات در دو دهه 

توجهی به  شان در دو انتخابات پيشين و نيز بی گذشته، عملکرد غيرقانونی
پيشنهادها و هشدارهای منتقدان قبل از برگزاری انتخابات رياست جمهوری دهم، 

اگر حزب پادگانی به  .[۵۴[در روز انتخابات نيز فضا را نظامی و امنيتی کردند 
بايست اين باور را در عملکرد خود قبل، حين و  پيروزی خود اطمينان داشت، می

های يک  که رفتار و ترس گذاشت، نه اين بعد از برگزاری انتخابات به نمايش می
ميليونی  ٢۴اقليت چند ميليونی را بر جامعه حاکم کند و در همان حال ادعای 

اگر واقعًا چنين رأيی به حزب پادگانی اختصاص يافته بود و اگر  .داشته باشد
بايست از فردای انتخابات  اند، نمی ميليون رأی آورده ٢۴خود باور داشتند که 

در اين صورت شاهد تسامح و . رفتار يک گروه متقلب را از خود نشان دهند
ای فعاالن  بوديم و نه بگير و ببند فله تساهل مقتدرانه در قبال معترضان می

[خرداد  ٢٣انتخاباتی رقيب و سرکوب خونين اعتراضات مردمی از همان روز 
 -اگر حزب پادگانی از فردای انتخابات به جای حاکم کردن فضای نظامی .[۵۵

 داد و فضا را نمی بست و هيأتی بی طرف  پليسی به قواعد دموکراسی تن می
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ماهيت جنبش سبز بر محور حق حاکميت مردم و به رسميت شناختن حق  ١٫
تعيين سرنوشت مردم در انتخابات آزاد و عادالنه استوار شده است و به ياری 

سازی صندوق آرا از سيطره  خداوند و استقامت و هوشياری مردم تا مرحله آزاد
ايم چنانچه از  ما به تجربه دريافته. نظامی پيش خواهد رفت -نظارت استصوابی

های برگزاری صحيح انتخابات آزاد و قانونی در کشورهای دموکراتيک  شيوه
بر  .زدگی دور نخواهيم شد و به اسالم ناب نخواهيم رسيد استفاده نکنيم، از غرب

  ترين اشکال حکومت های غربی و جهان سومی يعنی فاشيسم، افتاده عکس، عقب
 .[۶١[نازيسم و استالينيسم بر مردم مسلط خواهد شد 

بنابراين عالوه بر . جنبش سبز، جنبش عشق به انسان است بما هو انسان ٢٫
احترام به حقوق منتقد و مخالف خود، گفتمان دوست داشتن ديگری است و در 

بيند  قرار دارد که ديگران را بز اخفش می »خس و خاشاکی«نقطه مقابل گفتمان 
ها  گفتمان جنبش سبز در صدد است پادگان. خواهد و ايران را پادگانی بزرگ می
دانند  سبزها می. های ايران بزرگ، رنگارنگ کند را نيز هماهنگ با ساير بخش

کند و نتيجه  که رعايت آزادی ديگران، در نهايت آزادی همه را تضمين می
حرمتی به ديگران  سرانجام بی. باال رفتن احترام خويشتن است  احترام به ديگری،

از جمله منتقدان و مخالفان نيز مضحکه شدن خود فرد است، چنانکه نمونه کامل 
دانند به رسميت شناختن ديگری به معنای به  سبزها می! آن را در پيش چشم داريم

رسميت شناختن تفاوت هاست و چون جنبش چنين ماهيتی دارد، هرکسی با هر 
حضور در جنبش سبز . سليقه،گرايش و آرمانی می تواند عضو جنبش سبز باشد

فقط يک شرط دارد و آن اين که برای ديگری، يعنی برای مخالف و منتقد خود، 
 .[۶٢[همان حقی را قائل شويم که برای خود قائل هستيم 

هدف جنبش سبز ملت ايران همان خواستی است که ايرانيان از صدر  ٣٫
اند و تلفيقی از سه  های گوناگون بر آن پای فشرده مشروطه تاکنون در فرصت

. اند های گوناگون خواستار شده فرهنگ اسالمی، ايرانی و دموکراتيک را به زبان
هايی است که در ايران  به همين دليل جنبش سبز متکی به همه حرکت ها وجنبش

اعم از حقوق بشر، زنان، دانشجويان، کارگران، جوانان، (امروز وجود دارد 
 .و از حقوق هر ايرانی، با هر خصوصيتی دفاع می کند) اقوام و مذاهب

وگو، ديگر ويژگی جنبش سبز  روش مبتنی بر نفی خشونت و تالش برای گفت ۴٫
ها به آن پايبند باشم و خدای  است که من نيز در زندان کوشيدم با وجود همه سختی

گزارم که در دشوارترين لحظات انفرادی و غيرانفرادی مرا از  را سپاس می
از بازجوهای اوين تا رهبران کاخ سفيد، ما . وگو دور نکرد مسير مدارا و گفت

توان و  وگو ممکن شود، همواره می وگو هستيم و معتقديم اگر گفت طرفدار گفت
توزيع شدن قدرت در باال و به ]. ۶٣[وگو کرد و به نقاط مشترک رسيد  بايد گفت

رسميت شناختن حقوق ديگری در پايين، دو بالی است که می تواند موجب 
استقرار دموکراسی و پيشرفت همه جانبه کشور شود و دروغ و تحقير و فساد و 

در جنبش سبز هر کس در عين دفاع . ظلم و بی کفايتی را به حداقل ممکن برساند
کند و در دام  ای ديگران را تحقير نمی ای و ذره منطقی از مواضع خود، لحظه

شود و اگر گرفتارش کنند، در پرتو نقادی مدام، به سرعت  خشونت گرفتار نمی
اين جنبش . کند گسترد، رها می خود را از دامی که حزب پادگانی در مسيرش می

هيچ نفرتی را از اشخاص، از زندان و قبرستان و بيمارستان به وادی جامعه 
آميز است و  کند و هدفش آرام و عادی سازی شرايط و زندگی مسالمت منتقل نمی

اين جنبش هوشيارتر از آن است که به ترس . امنيتی -نه بحران سازی نظامی
اقتدارگرايان دامن بزند و در دام و تلة فتنه انگيزانی بيفتد که می خواهند آن را به 

 .[۶۴[خشونت بکشند و به اين ترتيب سرکوب ملت را تسهيل کنند 
جنبش سبز ملت ايران، جنبشی عادالنه و اخالقی است که از معيارها و  ۵٫

کند؛ اين يعنی نفی استاندارد دوگانه؛ نفی حق وتو  استانداردهای واحد دفاع می
برای آقای جنتی و اعضای شورای نگهبان در داخل کشور و برای دولت آمريکا 
و ديگر اعضای ثابت شورای امنيت سازمان ملل در سطح جهانی؛ نفی پارازيت 

ها در  در ايران و نفی پارازيت ضد ايران در جهان؛ نفی شکنجه و تحقير انسان
اوين و کهريزک و نيز در گوانتانامو و ابوغريب؛ به رسميت شناختن حق 

رسانی در ايران و جهان؛  ها؛ آزادی اطالع پرسی و رفراندوم برای همه ملت همه
؛ در دنيای …عدم دخالت در حريم خصوصی شهروندان در همه کشورها و 

جهانی شده امروز، جنبش سبز همسوترين جنبش با خواست دموکراسی خواهی و 
 .طلبی جهانی است صلح
آرمان اين جنبش استقرار دموکراسی است، بنابراين با هر گونه  ۶٫

بندی و خودی و غيرخودی کردن شهروندان مخالف بوده و  نشينی، درجه حاشيه
ضد تحقيری است که همه مردم به ويژه طبقه نوين متوسط شهری و اقوام 

ديدگان اجتماعی و جوانان و  های قوميتی کشورمان و آسيب ايرانی و مؤلفه
 زنان را به طور يکسان در معرض مخاطره های هويتی، 

خواهم زندگی کنم با حقوق و  و می“ ارشادی-گشتی”نه به شيوه زيست “ مسلمانی
های مادری خودم ديده شوم  ها و زبان های سياسی و مدنی و با جامه، رنگ آزادی

 «.و به رسميت شناخته شوم
آوری  به باور من، تعهد انتخاباتی مهندس ميرحسين موسوی مبنی بر جمع

های ارشادی را بايد در پيوند مستقيم با شيوه زيست مسلمانی نزد او ديد و  گشت
اسالم نابی که خاتمی و ميرحسين به تبعيت از امام خمينی ضد . تحليل کرد

سازی نظامی طرح می کنند، متناسب با  پرستی و يکسان تحجرگرايی و خشونت
. شود ارشادی برافراشته می –خواست اکثريت ملت است که عليه زيست گشتی 

بايد در شيوه زيست  “ زيست مسلمانی”همين تنوع و تکثر گفتمانی در شيوه 
 .ها و اقوام و مذاهب آن نيز منعکس شود ها، زبان ها، رنگ ايرانی جامه

 -خواهم زندگی کنم، اما به شيوه زيست مسلمانی نه به شيوه زيست گشتی می
 .ارشادی

خواهم زندگی کنم، اما با مشارکت در اقتصادی سالم و نه به کمک تزريق  می
وار و غيراقتصادی بخش اندکی از درآمدهای کالن نفتی همراه با تورم  صدقه

 .بيکاری روزافزون و فساد رو به افزايش حکومتی لجام گسيخته، 
های زبانی  های زندگی و شيوه به باور من، هر دو سويه گفتاری و ديداری سبک

های گوناگون زندگی  شهروندان آزاد و طرفدار سبک. و هويتی مکمل يکديگرند
خواهند چنان که هستند بنمايند و چنان  و اقوام و طوايف متنوع و متکثر ايرانی می

خواهند نه فقط در شب انتخابات، که از شب انتخابات تا  می. نمايند باشند که می
ها و تنوعات و تکثرات خود ديده شوند و حقوق و حرمت  انتخابات بعدی، با رنگ

 .(مقاله اقوام ايرانی و وحدت ملی( »و آزادی آنان رعايت شود
پذيری جامعه متکثر و متنوع ايرانی و  امروزه وقتی خواست معطوف به رؤيت
سازی نظامی را  کفايتی و يکسان نفی دروغ و تحقير و تبعيض و فساد و بی

ها، ايران به مراتب سبزتر از آن  بينم که به رغم همه سرکوب کنم، می مشاهده می
هنگامی که . پروراندم روزهايی شده است که من رويای آن را در سر می

ها  به خيابان »رأی من کجاست؟«ها شهروند آزاد و آزاديخواه، با شعار  ميليون
کردند که در پس  پذيری رأی خود را طلب می آمدند، در واقع شفافيت و رؤيت

همين نقطه ]. ۵٨[نظامی پنهان شده بود  -تفسير تيره و تار نظارت استصوابی
ترين خواست  دارد که بگويم اولين و شايد مهم عزيمت اجتماعی مرا بر آن می

جنبش سبز، اعمال حق حاکميت ملی و آزاد کردن انتخابات به معنای کامل کلمه 
 .[۵٩[نظامی است  -از زير يوغ نظارت استصوابی
خرداد به خواست اوليه خود يعنی افشای  ٢۵اهللا  البته جنبش سبز در همان يوم
صدايی و اعالم حضور ميليونی طرفداران نامزدی  کودتای انتخاباتی و نفی تک

که اسالم را اخالقی، رحمانی و عقالنی و سازگار با دموکراسی و حقوق بشر می 
داند، نائل آمد و مردم يک بار ديگر خود را ديدند و آن خاطره تاريخی را هرگز 

تا ميدان ) ع(جمعيت ميليونی مردم از ميدان امام حسين . فراموش نخواهند کرد
نيستند و رأيشان  »خس و خاشاک«خرداد نشان داد که مردم  ٢۵آزادی در 

شان است و شناسنامه تولد شهروندی و ملت  پاره نيست، بلکه نشان هويت ورق
 .شهروند بنياد؛ اگرچه هنوز تا آزادسازی کامل انتخابات راه درازی در پيش است

بايد بر  مندی جنبش سبز  بر اين اساس نقطه عزيمت هر گونه تعريف و خصلت
اصل به رسميت شناختن حق تعيين سرنوشت هر نسل توسط همان نسل و 

اين جنبش تا هر کجا که پيش . پذيری و پذيرش حقوق ديگران استوار شود تکثر
هايش،  رود و عميق شود، نبايد زهدان تولد خود در انتخابات آزاد را با همه مؤلفه

اين همان سخنی است که من به . از جمله آزادی انديشه و بيان و قلم، فراموش کند
بان آرای ملت در انتخابات مجلس ششم در شکايت عليه  عنوان امين و صندوق

ها نشان داد چنانچه آن روز به آن  آقای جنتی مطرح کردم و تجربه همه اين سال
شد، آزادی انتخابات پس  شکايت و اتهام تخلفات انتخاباتی آقای جنتی رسيدگی می

شد و خونی بر زمين  امنيتی غيرممکن می -های نظامی سازی از آن تأمين و حادثه
 .نمی ريخت

کوشيدم نشان دهم که پروژه « اصالحات ناتمام»ای با عنوان  من پيشتر در مقاله
اکنون با مشاهده . ملی اصالحات چگونه در انتظار تکميل و تتميم نهادين است

رفتار انجام شده با اين ملت طی يک سال گذشته، به سخن دردمندانه آقای خاتمی 
و نيز به سخن هوشمندانه مهندس موسوی در اطالعيه « ای برای فردا نامه»در 

می رسم که به درستی و شيوايی بر ناتمام ماندن اهداف ضد  ٨٨بهمن ماه 
همچنان که آقای کروبی به حق بر عدم تحقق  .اند ديکتاتوری انقالب تأکيد کرده

اصالحات »به اين ترتيب تز . گذاشته است های انقالب اسالمی انگشت  وعده
های  يابند که جنبش سبز با روش ملتقای واحدی می «انقالب ناتمام»با تز « ناتمام

آميز خود، تکميل و شکوفايی آن دو مولود مبارک بهمنی و  مدنی و مسالمت
های گوناگون انتخاباتی و خيابانی و در تداوم سنت  خردادی را در جلوه

 .[۶٠]مشروطيت و ملی شدن نفت به نمايش گذاشته است 
 :به اعتقاد من
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با عنوان  ١٩۶۶دهمين سالگرد جنبش اصالحطلبی مردم کشورش در سال 
ابتدا بايد بگويم که سوسياليسم «: برای تبيين موضوع گفت »سوسياليسم چيست؟«

 :به اعتقاد او ».چه نيست
سوسياليسم جامعهای نيست که در آن فردی بی آنکه کار خالفی انجام داده  -»

 باشد در خانهاش انتظار آمدن پليس را بکشد؛
 آورد؛ جامعهای نيست که در آن کسی بدبخت است چون افکارش را بر زبان می -
کشوری نيست که در آن کسانی به صرف تملقگويی و تمجيد از رهبران بهتر  -

 از ديگران زندگی کنند؛
 کشوری نيست که از آن نتوان خارج شد؛ -
کشوری نيست که خودش مشخص کند که چه کسی و چگونه ميتواند از آن  -

 «.انتقاد کند
اکنون ديگر «: او همچنين در نقد ايدئولوژی رسمی حاکم بر کشورش گفت

. به سادگی بيعدالتی است  دريافتهايم، هر چند به راستی با تأخير، که بيعدالتی
تخريب فرهنگ پيششرط شکوفايی فرهنگ . ترور صاف وساده، ترور است

نيست،   پيششرط آزادی  زور و سرکوب. بلکه موجب ويرانی آن است .نيست
: و سخن خود را با اين عبارات به پايان برد ».بلکه زور است و سرکوب

آنچه پيش از هر چيز ما را در هم .بدترين چيز فقر و فالکت مادی نيست«
فقر معنوی، کمبود فضای تنفسی، نااميدی و . ميشکند، نبود چشم انداز آينده است

نبود همان چيزی است که اکثريت جامعه در . احساس رکود و بيتحرکی است
پس ميبينيم . به آن دل بسته بودند] جنبش اصالحات مردم لهستان[ ١٩۵۶اکتبر 

بالفاصله پس از اين  ».که چندان دليلی برای جشن و سرور نداريم
سخنرانی،کميسيون مرکزی بازرسی حزب کمونيست لهستان، کوالکوفسکی را 

برای ادای توضيحات فراخواند و پس از استماع نظرياتش، اخراج وی را از 
آنچه در اين ميان جلب توّجه ميکند «: حزب کمونيست با اين عبارات توجيه کرد

همگرايی سخنان رفيق کوالکوفسکی در زمينه به اصطالح يأس و 
جامعه با حملههايی است که نيروهای ارتجاعی و محافل مرتجع   سرخوردگی

کليسا و ديگر مراکز واپسگرای داخلی و خارجی عليه جمهوری تودهای لهستان 
پس از مدت کوتاهی او از تدريس در دانشگاه و  ».آغاز کرده و ادامه ميدهند

درسگفتارهايی کوچک درباره (عضويت در آکادمی علوم لهستان نيز محروم شد 
مقوالتی بزرگ، کوالکوفسکی، ترجمه روشن وزيری، نشر نگاه معاصر، ص 

٢١). 
اگر پرچمداران جنبش سبز، از ناتمام ماندن اهداف آزاديخواهانه و ضد 

تنازل قانون اساسی و  گويند و بر اجرای بی ديکتاتوری انقالب اسالمی سخن می
فشارند و در اين مسير، ملت را به  اجرايی کردن اصول اجرا نشده آن پای می

کنند، به علت آن است که معتقدند وضعيت کنونی،  صبر و استقامت دعوت می
 .جمهوری اسالمی وعده داده شده به مردم نيست

طلبان را  نژاد در مناظره با مهندس موسوی اصالح همچنان که آقای احمدی [٣]
تالش  »انقالب مخملی«تاکنون برای برپايی  ١٣٧٨تير  ١٨متهم کرد که از 

 «انقالب مخملی«های اول بازداشت کوشش برای تحقق  کردند، اتهام ما در ماه می
به  .تغيير دادند »کودتای مخملی«هر چند نام آن را پس از مدت کوتاهی به   بود،

نژاد و در پاسخ بازجويان و بهويژه در نقد  هر حال من در نقد ادعای آقای احمدی
های کمونيستی سرنگون شده توسط  جمهوری اسالمی ايران با نظام سازی  همسان
سازی آنان از جمله بدان دليل غلط است  های مخملی، گفتم که منطق شبيه انقالب

رخ داده، “ انقالبهای مخملی”بر خالف کشورهايی که در آنها   که در ايران،
های حزب پادگانی  سازی جمهور، که عمًال با بحران حيطه اختيارات قانونی رييس

شود، چندان نيست که به فرض انتخاب کانديدای رقيب آن حزب،  محدودتر هم می
طلبان هرگز حول  به عالوه، سرنگونی. های کلی نظام را تغيير داد بتوان سياست

طلبی در ايران  منطق سرنگونی. شوند محورانتخابات رياست جمهوری جمع نمی
که  به دليل آن. ايم، تحريم انتخابات است و نه شرکت در آن چنان که بارها ديده

ام که انشاءاهللا به  در ايران مقاله مستقلی نوشته »افسانه انقالب مخملی«درباره 
کنم که حتی بازجوها  جا فقط بر اين نکته تأکيد می شود، در اين زودی منتشر می

به همين دليل . دفاع نکردند“ انقالب يا کودتای مخملی”هم تا آخر از اين نظريه 
مانور زيادی داده  »انقالب يا کودتای مخملی«های اوليه درباره  در کيفرخواست

و اتهام اصلی ما را تالش برای برپايی انقالب مخملی خواندند، اما در 
ها بر اساس آنها صادر شد، اين  های فردی که ظاهرًا رأی دادگاه کيفرخواست

 .عنوان به طور کامل حذف شد
قصاب بالکان، در دادگاه الهه به اتهام جنايت  »ميلوسويچ«با وجود اين که  [۴]

عليه بشريت محاکمه و محکوم شد، در متن کيفرخواست دادستان تهران عليه ما، 
که با  »ات پور«نه تنها ضد او سخنی گفته نشد، بلکه با محکوم کردن جنبش 

پشتيبانی آمريکا او را سرنگون کرده بود، به صورت غيرمستقيم به سود او نيز 
 !گيری شد موضع

به دليل همين ترکيب متنوع قوميتی، . شخصيتی و کرامتی قرار داده است
شهروندی، شمال و جنوب شهری، مرکزی و پيرامونی، روستايی و شهری و 

کران سبز  داخل و خارج کشوری است که هر کس در اين سپهر باز و بی
تواند سخن خود را بگويد و حق ديده شدن رنگ و هويت و خواست خود را  می

ها و  های گوناگون زندگی و زبان فرياد بزند و خواهان به رسميت شناختن سبک
 .[۶۵[اقوام زير آسمان دلکش ايران شود   کمان رنگين

جنبش سبز يک بار ديگر تصور عمومی را درباره نقش جوانان به طور عام  ٧٫
و زنان به طور خاص اصالح کرد و مباحث سياسی را به مدارس و کوچه و 

انقالب اسالمی، حماسه دوم خرداد و به ويژه جنبش سبز به وقوع . بازار کشاند
  ها، پيوست، اگر زنان آگاه و دلير ايران زمين پيشتاز حضور در ميدان نمی

نسل جوان برای چندمين بار ثابت کرد که . شدند های رأی نمی ها و صندوق خيابان
وقتی اراده می کند، ديگران بايد خواست او را به رسميت بشناسند وگرنه با 

 .مواجه خواهند شد های بزرگ  رسوايی و ناکامی
ما در جنبش سبز نه تنها دانش، اطالعات، تجربيات و افکار جديدی کسب می  ٨٫

ها و عادت های جديدی را نيز به دست آوريم و  کنيم، بلکه در صدديم تا مهارت
پيروزی ما در . اتفاقًا اين نياز جامعه ايرانی در دنيای جهانی شده امروز است

ها وآداب و عادت های جديد است، نه  خلق تمايالت، ادبيات، هنر، انديشه، مهارت
 .[۶۶[حذف اقتدارگراها يا به قدرت رسيدن رهبرانمان 

جنبش سبز زنده و بالنده است و نشانه اش، عالوه بر گفتمان دموکراتيک و  ٩٫
رو به آينده آن در ايران و جهان و جلب حمايت روزافزون شهروندان و اختالف 

و ريزش جناح حاکم، آن است که پشتيبانی قاطبه نخبگان و به ويژه هنرمندان 
برجسته کشور را نيز جذب کرده؛ امری که در تحوالت سياسی يک قرن گذشته 

از ديگر نشانه های قدرت داشتن، زنده بودن و رو به . کمتر سابقه داشته است
آينده داشتن جنبش سبز، دفاع قاطع و بی سابقه ايرانيان ميهن دوست و 

 .[۶٧[شناس خارج از کشور از آن است  زمان
رهبران جنبش سبز يعنی آقايان خاتمی، موسوی وکروبی معدل و برآيند  ١٠٫

نبايد از آنان انتظار داشت در نوک . کنند  خواست اکثريت ملت را نمايندگی می
روانه يا راست روانه و در هر حال افراطی قرار  های چپ پيکان يکی از گرايش

بهايی که در دوران انقالب، دفاع مقدس و پس  آنان به لحاظ تجربيات گران. گيرند
توانند حافظ امنيت و  روند و می اند، از ذخاير کشور به شمار می از آن کسب کرده

آنان حلقه اتصال ما با تاريخ پرافتخاری . منافع ملی در شرايط پيچيده کنونی باشند
خواهد آن را بدنام کند، تا به زعم خود بدترين وجوه و  هستند که حزب پادگانی می

نقاط ضعف تاريخ انقالب را در اشکال جديد و در عصر دموکراسی بازتوليد کند 
های تاريخ انقالب  در پس تاريکی »حفظ نظام«و به نام دفاع از اسالم و انقالب و 

دهد عبور از رهبری  بهای عصر اصالحات نشان می تجربه گران. پنهان شود
ای و از هر موضعی که باشد، دستاوردی به جز خلع سالح  جنبش به هر بهانه

مندان اين جنبش در مقابل حزب پادگانی نخواهد  کردن داوطلبانه پيروان و عالقه
 .[۶٨[داشت 

های  سخن آخر آن که من اگرچه شاهد مرحله گسترش اين جنبش در عرصه
خيابانی نبودم، اما در همين فرصت کوتاه شاهد مرحله تعميق و گسترش جنبش 

نگاهی به  بينم که جامعه در همان حال که نيم ام و می های اجتماعی بوده در شبکه
کند  بار آنان دارد، مدام درباره خود مطالعه می های خشونت حزب پادگانی و شيوه

که بتوانم شکل بروز جمعی و مرئی آن تحول نامرئی و نيرومند را حدس  آن و بی
بزنم، اطمينان دارم که در مرحله بعدی، يک گام کيفی و رو به جلو بر خواهد 

ای که من پس از آزادی آن را مشاهده کردم، اگرچه می شد  جامعه.داشت
مشاهده  ٨٨های رويش اش را به خوبی در شور و شوق انتخاباتی خرداد  جوانه

ها  توان نشانه کرد، اما چنان تحول و تعميق يافته است که به سادگی و سرعت نمی
آيد که اين  حيفم می. و عالئم جديد آن را به طور کامل رصد کرد و تبيين نمود

پور  دهم تعبير مرحوم قيصر امين ترجيح می .بنامم« آتش زير خاکستر»مرحله را 
را وام بگيرم و همچنان که او پيروزی نهايی را نه در جنگ که بر جنگ خواند، 

مرگ خواهی، نه  .من نيز پيروزی جنبش سبز را نه در مرگ که بر مرگ بنامم
برای آمريکا، نه برای روسيه و نه برای هيچ ملت ديگر، نمی تواند شعار جنبش 

گفت پسرش آن روز در  اين قصه ماندگار مادر سهراب است که می. سبز باشد
مقابل آن همه سالح، فقط زينتی سبز داشت و نيز حکايت انقالب شکوهمند 

اسالمی است که پيروزی گل بر گلوله بود و يادآور حماسه دوم خرداد است که 
های آن و   جنبش سبز، جنبش زندگی است با همه رنگ. پيروزی لبخند نام گرفت

 .دير نيست که همه ايران را سبز کند، به ياری خداوند و استقامت مردم
————————————————- 

 ها پانوشت
 .اين تعبير را از شعر زيبای استاد شفيعی کدکنی وام گرفته ام [١]
 کوالکوفسکی، فيلسوف آزاديخواه لهستانی، در سخنرانی تاريخی خود در  [٢]
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پاريس به ما وعده داده شد کجا و رييس دولت کنونی کجا که وزارت کشورش 
پرچمدار انحالل احزاب منتقد است، وزارت ارشادش دشمن مطبوعات آزاد 

ای  کنندگان در دعای کميل را به صورت فله است، وزارت اطالعاتش شرکت
کند و وزارت علومش در صدد حذف استادان مستقل و پاکسازی  دستگير می

کند باالترين  نژاد اعالم می در چنين وضعيتی آقای احمدی. دانشجويان منتقد است
 !!حد دموکراسی و آزادی در دنيا در ايران است

دکتر علی شريعتی در نقد ديدگاهی که آقای مصباح پرچمدار کنونی آن  [٩]
 :نويسد است، می

)حکومت مذهبی رژيمی است که در آن به جای رجال سياسی، رجال مذهبی »
کنند و به عبارت ديگر حکومت  مقامات سياسی و دولتی را اشغال می) روحانی

آثار طبيعی چنين حکومتی يکی استبداد . مذهبی يعنی حکومت روحانيون بر ملت
داند و  است، زيرا روحانی خود را جانشين خدا و مجری اوامر او در زمين می
يک . در چنين صورتی مردم حق اظهارنظر و انتقاد و مخالفت با او را ندارند

به اعتبار اينکه روحانی است و   داند، زعيم روحانی خود را بخودی خود زعيم می
بنابراين يک حاکم   نه به اعتبار رأی و نظر و تصويب جمهور مردم؛  عالم دين،

غيرمسئول است و اين مادر استبداد و ديکتاتوری فردی است و چون خود را 
است و در هيچ   داند، بر جان و مال و ناموس همه مسلط سايه و نماينده خدا می

دهد بلکه رضای خدا را در آن  گونه ستم و تجاوزی ترديد به خود راه نمی
گذشته از آن، برای مخالف، برای پيروان مذاهب ديگر، حتی حق  .پندارد می

ها را مغضوب خدا، گمراه، نجس و دشمن راه دين و  آن. حيات نيز قائل نيست
مذهب (کند   شمارد و هر گونه ظلمی را نسبت به آنان عدل خدايی تلقی می حق می

 .(٢٠۶عليه مذهب، انتشارات چاپخش، ص 
ما به رغم توجه به اين مسأله که اقتدارگراها چکمه از پای زنان در  [١٠]

آورند تا به پای سياستمداران کنند، به اندازه کافی درباره حزب پادگانی، دولت  می
های جلوگيری از  پادگانی و جامعه پادگانی روشنگری نکردهايم و درباره راه

البته حوادث يکسال گذشته اکثريت شهروندان را . تحقق آنها به بحث ننشستهايم
متوجه نظاميتر شدن نظام کرده است، چرا که حضور نظاميان را در تمام 

اين در حالی است که در . کنند  های زندگی فردی و جمعی خود حس می عرصه
کشند، ولی در جمهوری  ترکيه نظاميان به تدريج به سود جامعه مدنی کنار می

پرسی تأييد شد و ارکان  اش با همه اسالمی ايران که تأسيس آن و نيز قانون اساسی
اند، نظاميان به سرعت عرصه را بر جامعه مدنی تنگ  آن با انتخابات تشکيل شده

جالب آنکه با وجود سکوالر بودن نظام ترکيه، احزاب مسلمان منتقد در ! کنند می
عمل به مراتب   مقايسه با احزاب مسلمان منتقد در نظام اسالمی ايران، از آزادی

توان جمهوری  با وجود اين آيا می. اند مند شده بيشتری در جامعه و حکومت بهره
سوئيس را عرض (خواند  »ترکيه«تر از  اسالمی ايران موجود را دموکراتيک

و ادعای پيشتازی و الگو بودن برای جهان اسالم را داشت؟ و آيا جفا !) کنم نمی
تر از آنان به  به روحانيت تشيع نيست که نظاميان سکوالر ترکيه آزاديخواه

جهانيان معرفی شوند؟ به راستی چرا بايد روحانيت تشيع را که افتخارش اين 
است که همواره در کنار مردم بوده و از حقوق آنان دفاع کرده است، در برابر 

دانم که اکثر مراجع و علما منتقد  های مردم قرار دهيم؟ البته می حقوق و آزادی
حاکميت )وضع موجودند، اما با کمال تأسف بايد گفت تالش زيادی از هر دو سو 

 (و نيز عناصر ضد اسالم و مخالف اصل روحانيت در داخل وخارج از کشور
گيرد، به نام اسالم و مجموعه روحانيت  شود تا آنچه را که صورت می انجام می
 .ثبت کنند

کنم، آن نظامی نيست که تظاهرات  نظامی که من از آن دفاع می [١١]
نه غزه، «آميز مردم را چنان سرکوب کند که بعضی جوانان را به شعار  مسالمت
بکشاند، بلکه معتقدم در جهان جهانيشده امروز، الگو شدن ايران به  »نه لبنان

تواند  عنوان نمونهای از دموکراسی سازگار با اسالم و مخالف سلطه بيگانه، نمی
به غزه و لبنان سرايت نکند و ياور معنوی مظلومان آن ديار در احقاق حقوق 

مگر نديديم که چگونه در مراسم استقبال باشکوه از . شان نباشد بشری و مسلم
ها هزار پرچم ايران در دست مستقبلين  آقای خاتمی در استاديوم شهر بيروت، ده

به اهتزاز درآمد و در کنار پرچم لبنان نشانده شد؟ مگر فراموش کرديم که در 
روز پيروزی تيم ملی فوتبال ايران بر تيم ملی فوتبال استراليا و جشن راهيابی 

های بعلبک لبنان به شادی در  ايران به جام جهانی، جشن و سرور در خيابان
های تهران و اهواز و تبريز و سنندج و زاهدان پيوند خورده بود؟ و مگر  خيابان

  ها پس از پيروزی تيم ملی فوتبال ايران بر تيم ملی فوتبال آمريکا شادی فلسطينی
نکردند؟ از سوی ديگر، سبزها بر خالف حزب پادگانی از معيارهای دوگانه 

های  به همين دليل نقض حقوق بشر را در همه جا، در زندان. کنند پيروی نمی
اسرائيل، گوانتانامو، ابوغريب، اوين و کهريزک محکوم و از حقوق ستمديدگان 

کنند، همچنان که به حق انتظار دارند جهانيان نيز  در همه جای جهان حمايت می
 من اگر روز قدس در زندان نبودم، به پاس . از حقوق ملت ايران حمايت کنند

ها در عصر استالين، بازجويان از  ، در نخستين محاکمه»هاناآرنت«به باور  [۵]
ای برای واداشتن متهمان به محکوم  وسيله  های کمونيستی به عنوان همدردی

باره از قول يکی از زندانيان  او در اين. کردند ساختن خودشان استفاده می
هايی  مقامات زندان پيوسته اصرار داشتند که من خود به فريبکاری«: نويسد می

کردم به من  ها را رد می وقتی تقاضای آن. که هرگز انجام نداده بودم اعتراف کنم
گويی که دوستدار حکومت شوروی هستی، پس  شد که مگر خودت نمی گفته می

 «کنی؟ چرا حاال که همين حکومت به اعتراف تو نياز دارد اعتراف نمی
بهترين توجيه نظری برای اين رفتار را به دست  »تروتسکی«به نظر او، 

توانيم با اتصال به حزب بر حق باشيم، زيرا تاريخ راه  ما تنها می«: دهد می
المثلی  ها ضرب انگليسی. ديگری برای بر حق بودن ما به جای نگذاشته است

گويند کشور من چه حق داشته باشد و چه نداشته باشد بر هر چيز  دارند که می
ما توجيه تاريخی بسيار بهتری برای تعيين حق و ناحق در . ديگری ارجح است
های فردی داريم و آن اين است که حزب من، هميشه بر  گيری موارد عمل تصميم

 .(۴٢آرنت، توتاليتاريسم، ترجمه محسن ثالثی، نشر ثالث، ص ) «.حق است
آموخته بودم که هيچ فرد يا حزب يا ) ع(ها، از امام علی  من بر خالف بلشويک

کامًال بر عکس، به حق و . جناح يا نظام سياسی را معصوم و معادل حق ندانم
آزادی و عدالت فطری و مستقل از دين و ميهن و انقالب و نظام سياسی  حقيقت، 

به همين دليل توانستم ضمن دفاع از انقالب و نظام و امام، . معتقد بوده و هستم
ها، خطاها و حتی انحرافات جمهوری اسالمی را تشخيص دهم و  نواقص، ضعف

افزون بر آن، براندازان واقعی جمهوری اسالمی ايران را . آنها را توجيه نکنم
دانستم و ميدانم که نتيجه افکار  ساختارشکنانی همچون آقايان جنتی و مصباح می

کفايتی،  های قانونی شهروندان، جز حاکميت بی و اعمالشان عليه حقوق و آزادی
دروغ و فساد و در نتيجه بيگانگی نسل جوان و حتی بخش عظيمی از نسل 

درباره صالحيت . انقالب با جمهوری اسالمی ايران ثمری نداشته و ندارد
ای نوشتم که به ياری خداوند به زودی  های انقالب نيز يادداشت جداگانه دادگاه

 .منتشر خواهد شد
صدايی،  در شکست پروژه دستگيری فعاالن انتخاباتی منتقد حاکميت تک [۶]

پسند برای دستگيری  همين بس که بازجوها نتوانستند حتی يک دليل يا سند محکمه
اهللا  بنابراين مجبور شدند آقايان بهزاد نبوی و فيض. و محکوميت ما ارائه کنند
که به  »انقالب يا کودتای مخملی«و برپايی  »محاربه«عربسرخی را نه به جرم 

بر اساس حکم دادگاه بايد گفت . محکوم کنند »ايجاد اخالل در ترافيک«جرم 
دانسته که قرار  می) خرداد ١٩(حزب پادگانی سه روز قبل از برگزاری انتخابات 

با ) خرداد ٢۵(است سخنگوی دولت شهيد رجايی، سه روز بعد از انتخابات 
شرکت در اجتماع ميليونی مردم، ترافيک تهران را مختل کند، به همين دليل حکم 

من نيز که حکم بازداشتم سه روز قبل . بازداشت وی را از آقای مرتضوی گرفت
از انتخابات صادر شده بود و به علت دستگيری در فردای انتخابات در هيچ 

هم  »ايجاد اخالل در ترافيک«اجتماع مردمی شرکت نکرده و در نتيجه موجب 
جبهه مشارکت که دو روز  ٨٨خرداد  ٢۵نشده بودم، به جرم صدور بيانيه مورخ 

با اين روند و احکام رسوا ! پس از بازداشت من تهيه و منتشر شد، محکوم شدم
توانيم انتقاد کنيم؟ اين  ما به روند و احکام ظالمانه کدام بيدادگاهی در جهان می

 چه نسبتی دارد؟ »عدالت علوی«روش با 
من از اينکه در کنار اکثر قريب به اتفاق مردم ايران عليه رژيم ديکتاتور و  [٧]

فاسد شاه مبارزه کردم، نه تنها شرمنده و پشيمان نيستم، بلکه انتقاد و اعتراض 
ام آن است که چرا مناسبات رژيم شاهنشاهی، آن هم به نام اسالم و انقالب  اصلی

های مردم يکی پس از ديگری قربانی  در حال احيا شدن است و چرا آرمان
 .شود می

گويم، از اسالم کسی سخن  من از اسالم آقايان مصباح و جنتی سخن نمی [٨]
حق را مستقيمًا به  اهللا به روی شالق يک ذی گويم که گشودگی شانه رسول می

کرد و  مسأله دموکراسی و مسئوليتپذيری و پاسخگويی حاکمان متصل می
مطلب اين است يک نفر که رييس مطلق حجاز آن وقت بوده است، اين » :گفت می

و يک نفر نيايد بگويد  »هر کس که حقی دارد بگويد«بيايد باالی منبر و بگويد 
حاال از اين ممالک دموکراسی يک نفر بياوريد، . شاهی از من برداشتی تو ده: که

گويد اين را؟ و آيا  اوًال می. هر کسی حقی دارد بگويد: برود باالی منبر بگويد که
دهد به ملت که اگر يک شالقی زده باشد، بيايد شالقش را بزند؟  حق می

من از مواعيدآن رهبری سخن ). ١٣۵٧آبان  ١۴سخنرانی در نوفل لوشاتو، (
جمهور اسالم اگر يک سيلی بيجا به کسی بزند،  رييس«: گفت گويم که می می

آن سيلی را . تمام است رياست جمهورش و بايد برود سراغ کارش. ساقط است
نوفل ( »ما يک چنين چيزی ميخواهيم. هم عوضش را بيايد بزند توی صورتش

جمهور شباهت دارد با آن فردی که  کجای اين رييس). ۵٧آبان  ٢١لوشاتو، 
آورد و با لحن و ادبيات ويژه خود افراد مورد  دستش را به عالمت سيلی باال می

 جمهوری که در  کند؟ رييس تهديد می »چسباننده به سقف»نظر خويش را به سيلی 
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وی نيز به دو ساحت متفاوت . اهللا نوری نوشت مشروطه و رد ديدگاه شيخ فضل
دانست که شرايط و مقتضيات عمل اجتماعی و  نظر و عمل باور داشت و می

. سياسی، تعيين کننده اجرا يا عدم اجرای يک نظريه سياسی کالمی و فقهی است
های متفاوتی از نسبت و ارتباط دين، روحانيت،  خوشبختانه در حال حاضر نمونه

ها و احزاب مسلمان با عرصه سياست و حکومت در عراق، ترکيه،  شخصيت
توان و بايد درباره  پديد آمده است؛ می… مالزی، لبنان، فلسطين، افغانستان و

ترين روش حضور روحانيت، بهويژه  هزينه مؤثرترين و در عين حال کم
مرجعيت شيعه در عرصه سياست به بحث نشست و بررسی کرد که کدام شيوه با 
شرايط ايران و جهان و نيز با فرهنگ عمومی و سياسی ايرانيان بيشتر سازگاری 

به نظر من، همچنان که در روايات داريم، آنچه عقل به آن . دارد و پايدار است
حکم کند، شرع نيز به آن حکم خواهد کرد و بر عکس، در عصر حاضر نيز 

حکم و روشی که ميدانيم . »حکم به الشرع کل ما حکم به التجربه،«گفت   توان می
کند، همچنان  شود، شرع اجرای آن را توصيه نمی در عمل با شکست مواجه می

نميدانم اگر امام . کند که شرع، استفاده از تجربه مثبت ديگران را توصيه می
بر احکام شرعی متعارف،  »مصلحت«خمينی زنده بود، با توجه به تفوق عنصر 
و موفق ارزيابی   المللی کنونی، مناسب کدام قانون اساسی را در شرايط ملی و بين

نويس اوليه قانون اساسی را که در  ميدانست؛ پيش »مصلحت»کرد و آن را به  می
 تصويب کرد؟ ۵٨پاريس تهيه شد يا آنچه مجلس خبرگان در سال 

نژاد از تکيه بر شعارهای صدر انقالب  قصد حزب پادگانی و آقای احمدی [١٣]
ورزی قانونی را  آن است که در کشور عمًال شرايط جنگی برقرار کنند و سياست

شوند و ساکت يا سرکوب  های انقالبی فعال می به اين ترتيب دادگاه. ناممکن سازند
اما هدف خاتمی و . کند کردن همه منتقدان و مخالفان موجه و بلکه الزم جلوه می

نهضت اصالحی و نيز هدف مهندس موسوی و کروبی و جنبش سبز آن است که 
های اجتماعی و  يعنی نه تنها آزادی. احيا شود ۵٧های مردم در سال  آرمان

فرهنگی و دينی شهروندان و نيز حريم خصوصی آنان از هر گونه تعرضی 
مانند آزادی بيان، (های سياسی ايرانيان  مصون بماند، بلکه حقوق اساسی و آزادی
ها، سنديکاها و سرانجام آزادی  قلم و مطبوعات، احزاب، تجمعات، اتحاديه

ای که طبق وعده امام خمينی، احزاب کمونيست  تأمين شود، به گونه) انتخابات
 .ملتزم به قانون نيز بتوانند در عرصه عمومی به فعاليت سياسی بپردازند
دهند؛ حزب  بنابراين، هر دو طرف شعار بازگشت به صدر انقالب اسالمی را می

گر در سياست و در  پادگانی برای ايجاد انسداد بيشتر و حاکميت نظاميان مداخله
های انقالب و توقيف  ها، احيای دادگاه ها، بستن مجدد دانشگاه همه عرصه

ها،  مطبوعات و انحالل احزاب، ولی جنبش سبز برای توسعه و تعميق آزادی
در دفاع از حقوق احزاب،  ١٣۶٠ای دادستانی در سال  ماده ١٠احيای اطالعيه 

، بازگرداندن ١٣۶١اجرای منشور حقوق شهروندی رهبر فقيد انقالب در سال 
 .ها و برپايی انتخابات آزاد نظاميان به پادگان

های رژيم ستمشاهی در عبور از  ها و سياست به علت اتخاذ برخی روش [١۴]
هايشان در نقد رژيم گذشته الکن و  حقوق اساسی مردم، زبان اقتدارگراها و رسانه
های سياسی و اينکه در عصر  نارسا شده است و نمی توانند به فقدان آزادی

که  ها و انتخابات نمايشی و فرمايشی شده بود انتقاد کنند، حال آن ها، دادگاه پهلوی
ترين دستاوردهای انقالب سخن بگويد،  امام خمينی وقتی ميخواست درباره اصلی

اتفاقی «شبهه کسانی که مدعی بودند   ايشان در پاسخ. انبانی پر از استدالل داشت
است، به تحول بزرگی که در جامعه  »وضعيت بدتر از سابق شده«و  »رخ نداده

و روحيه ديکتاتورناپذيری و ديکتاتورستيزی ملت رخ داده بود اشاره ميکرد و 
ميپرسيد آيا اکنون مثل دوران شاه است که يک پاسبان بر يک بازار حکومت 

کند؟ آيا امروزه اقتدارگراها هم ميتوانند با همين اعتماد به نفس از دستاوردهای 
ضد ديکتاتوری و دموکراتيک انقالب و قانون اساسی سخن بگويند؟ هنگامی که 

هر ده سال يک بار به کوی دانشگاه تهران حمله شود آيا مقامات آن ميتوانند بدون 
لکنت زبان، عليه دورانی سخن بگويند که يک پاسبان بر يک بازار حکومت 

به همين دليل جز اينکه به مشروبفروشيهای آن دوران . ميکرد؟ قطعًا نميتوانند
همين حربه هم با توجه به رتبه نخست . حمله کنند، حرفی برای گفتن ندارند

جهانی ايران در مصرف مواد مخدر، در مقايسه با بادهنوشيهای عدهای 
افسردگی و دينگريزی در   به عالوه موج نااميدی،. دردوران شاه رنگ ميبازد

جوانان در دهه هشتاد در نقطه مقابل گرايش جوانان به دين در دهه پنجاه قرار 
به هر حال . زند های فرهنگی چندان چنگی به دل نمی دارد؛ به همين دليل، مقايسه

واقعيت که اقتدارگراها نميتوانند به همان روانی رهبر فقيد انقالب عليه   اين
وکالی قالبی و تشکيل   سرکوب آزادی انديشه و بيان و قلم و مطبوعات، انتخاب

مجلس فرمايشی، راديوتلويزيون غير آزاد و عدم اداره دانشگاهها توسط خود 
دانشگاهيان و اهل فرهنگ در دوران ستمشاهی سخن بگويند امری روشن است، 

ديکتاتوری شاه، نشان از   همه اين نتوانستنها و تزلزلها در محکوميت کارنامه
 های ضداستبدادی انقالب اسالمی  استحاله جمهوری اسالمی و عدم تحقق آرمان

کردم که  افرازی در استاديوم بيروت، جوانان را دعوت می  آن ايراندوستی و پرچم
های حزب پادگانی را با  بغض معصومانه خويش را فرو خورند و سرکوب

من انديشه و احساس بسياری از شهروندان ايران . شعارهای سلبی تالفی نکنند
چراغی که به خانه رواست، به «کنم که  زمين را در اين زمينه کامًال درک می

الشعاع منافع  و اينکه منافع ملت ايران هرگز نبايد تحت »مسجد حرام است
بايد به اين خواست بر حق و منطقی پاسخ داد، . های مظلوم ديگر قرار گيرد ملت

دانم که بر وحدت جنبش سبز با همه  اما شعار موفق و تأثيرگذار را آن می
کم آن را  ها و صداهای متنوع و متکثرش بيفزايد يا دست ها و سليقه گرايش

هايی  به عالوه، همدلی قشرهای خاکستری و حتی بخش. مخدوش يا تضعيف نکند
ها را منفعل کند يا خدای  از منتقدان و مخالفان خود را جلب کند، نه اينکه آن

همچنين . ناکرده برای جلب همدلی آنان، به حزب پادگانی امکان سوءاستفاده بدهد
تک شعارهای ما بيانگر نگاه انسانی و اخالقی جنبش  الزم است دقت کنيم تا تک

سبز به جهان باشد و از نظر سياسی، معنوی، تبليغاتی و اخالقی از حقوق همه 
نشينان در هر جای دنيا دفاع کند تا از نظر اخالقی خود را  مظلومان و حاشيه

 .ها به سود جنبش سبز ببينيم مجاز به جلب حمايت همه ملت
جا که برخی شعارهای به نظر من نادرست که در مواردی محدود از سوی  از آن

آميز و ناشيانه  بعضی تظاهرکنندگان به زبان آمد، محصول سخنان تحريک
آميز مردم  مسالمت  تر آنان در سرکوب خواست اقتدارگراها و عملکردهای ناشيانه

بود، شهروندان هوشيار ما، در مرحله تعميق جنبش سبز، به سرعت خود را از 
دام حزب پادگانی برای کشاندن جنبش به افراط رها کردند و آن چنان که 

های اجتماعی، خود را  بينيم، پس از بازگشت آگاهانه به جامعه مدنی و شبکه  می
 .کنند می ترآماده  برای حضوری به مراتب نيرومندتر و عمق يافته

من هرگز نپذيرفتم واليت فقيه قانون اساسی به واليت فقيهی که آقای  [١٢]
گويد استحاله يابد و به وسيله طرد و سرکوب يا تحقير شهروندان  مصباح می
گفت تصورش موجب تصديق آن است، از  واليت فقيهی که امام می. تبديل شود

آن جهت با استقبال وسيع ايرانيان مواجه شد که او در عين دفاع کالمی از واليت 
فقيه، آن را از يک بحث حوزوی به حوزه عمومی زير درخت سيب در نوفل 

لوشاتو کشاند و در نفی عقالنی و قانونی رژيم پهلوی استدالل کرد و اصل تعيين 
مقدرات و تعيين سرنوشت يک نسل به دست همان نسل را يک اصل عقالنی و 

با اصل حاکميت ملت بر  »واليت فقيه«به اين ترتيب اصل . فطری خواند
شود، همسو و  های مدرن محسوب می»ملت -دولت»سرنوشت خويش که اساس 

گويد ناقض آن حق اساسی و  اما واليت فقيهی که آقای مصباح می. هماهنگ شد
به همين دليل تصور . است“ استبداد دينی“ديگر حقوق شهروندی و نام مستعار 

همچنين به دليل مخالفت آقای مصباح با اصل خداداد . شود آن موجب تکذيبش می
حاکميت ملت بر سرنوشت خود است که معتقدم هر بار که مردم خواهان تعيين 

شوند،  های رأی و با واسطه انتخابات آزاد می حق سرنوشت خود در پای صندوق
به شمار آرای ريخته شده يا به تعداد مطالبات بر زبان جاری شده مردم در 

 .پردازند تظاهرات ميليونی، به تکذيب تلقی آقای مصباح از واليت فقيه می
گفت، هر چه  به سخن ديگر، اسالم و واليتی که امام خمينی از آن سخن می

تر پاسخگوتر بود و نه برتر از رسول خدا که ترشرويی را بر پاسخگويی  واليی
ای، در پاسخ به آقای حداد عادل  اين سخنی است که يکبار در جلسه. دهد ترجيح 

نظام واليی مورد نظرش با   از آن دفاع کردم و در مقابل استدالل او که بر تفاوت
من به واليتی معتقدم که تفاوت دوسيستم : کرد، گفتم  دموکراسی آمريکا تأکيد می

داند و نه درجه فروتر و مادون دموکراسی  را در درجه باالتر پاسخگويی می
آن    خواست با تمسک به شأن و حريم واليت و تفاوت آقای حداد عادل می. آمريکا
های دموکراتيک، عدم انتقاد علنی به رهبری را نتيجه بگيرد و حداکثر  با نظام

ای محرمانه به دست او بدهيم  جايی که برای انتقاد قائل بود، اين بود که مثًال نامه
او غافل بود که سنت عدم انتقاد به رهبری، سنتی سلطنتی و . که به مقصد برساند

افزون بر آن . شاهنشاهی است و ربطی به اسالم ناب محمدی و تشيع علوی ندارد
ای  بخشد که هيچ، قانون اساسی انقالب اسالمی را در مرتبه اعتاليی به واليت نمی

نشاند و ايران جمهوری اسالمی را به ايران  مادون قانون اساسی مشروطه می
 .گرداند عصر قجر و پيش از نهضت مشروطه باز می

وگو قرار  توان واليت فقيه را در دو ساحت متفاوت مورد بحث و گفت همچنين می
واليت فقيه به عنوان يک . يکی از منظر تئوريک و ديگری در عرصه عمل: داد

ها پيش تاکنون قائلينی داشته است و در آينده نيز خواهد  نظريه در بين فقها از سده
اما اجرايی کردن آن، بهخصوص با توجه به تجربه سی و يکسال گذشته، . داشت

توان  های بسياری حتی بين قائالن به آن مواجه شده است و نمی با ترديدها و چالش
درباره تحقق عملی آن بدون توجه به فراز و نشيبهای ايران در سه دهه گذشته 

شايد به همين دليل باشد که بزرگی همچون عالمه نائينی که خود به . قضاوت کرد
 را در دفاع از انقالب »المله  االمه و تنزيه  تنبيه«واليت فقيه معتقد بود، کتاب 
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شود  ای درباره عملکرد نسل انقالب، مثبت يا منفی، موجب می فله  قضاوت [٢١] 
نسل جوان نتواند رفتار درست آنان را از عملکرد غلطشان تشخيص دهد و در 

در اين صورت ناخودآگاه . آموزی از گذشته نخواهد بود نتيجه قادر به درس
کند، بدون آنکه بتواند رفتار درست آنان را  بسياری از خطاها را تکرار می

ای حتی درباره رژيم پيش از انقالب نيز خردمندانه  داوری فله. سرمشق قرار دهد
 .نيست، چه رسد به چنين قضاوتی درباره عملکرد نسل انقالب

رفتم، به ضرورت  وقتی در چارچوب کمپين انتخاباتی به آذربايجان می [٢٢]
کردم و اين ضرورت را  اهللا شريعتمداری فکر می عذرخواهی در قبال قضيه آيت

با بعضی دوستان هم در ميان گذاشتم، اما متأسفانه در چارچوب محدوديتهای 
در . تحميلی نتوانستم آنچه را که در ذهن داشتم با مردم تبريز در ميان بگذارم

تواند رأی فرزندان ستارخان را بخورد، اما  جا گرچه گفتم که آقای جنتی نمی آن
نتوانستم به طور کامل درباره حقی که آن قوم شريف ايرانی و به طور کلی 

هموطنان ترک و آذری بر ذمه من و امثال من و نسل من داشته و دارند سخن 
اکنون خوشحالم که فرصت زندان بسياری از آن بندهای تحميلی را از . بگويم

توانم  تر از همه ايام گذشته می دست و پای من باز کرده است و من بسيار راحت
 .با نسل جوان سخن بگويم

ديدگاهی که آقای مصباح درباره واليت فقيه ترويج ميکند، از متون  [٢٣]
اسالمی نشأت نگرفته، بلکه در فرهنگ و رفتار استالين ريشه دارد، همان که 

… !رفقا«: خروشچف در نقد آن در کنگره بيستم حزب کمونيست شوروی گفت
ارتقای يک فرد، بزرگ کردن و تبديل او به ابرمردی دارای ويژگی های مافوق 

–طبيعی و اورا بر مسند خدايی نشاندن پذيرفتنی نيست و باروح مارکسيسم 
بيند،  چنين فردی گويا همه چيز را می داند، همه چيز را می. لنينيسم بيگانه است

. به جای همگان می انديشد، بر همه کاری توانا و در اقداماتش خطا ناپذير است
چنين تفکری درباره يک فرد، يعنی در واقع درباره استالين، سالها در کشور ما 

 .(١۶کوالکوفسکی، همان، ص ( »و رواج گرفته بود  پرورش يافته
نژاد به منتقدان و مخالفان خود، يادآور اهانت  اهانت آشکار آقای احمدی [٢۴]

صريح محمدرضا پهلوی به مخالفان خود بود که پس از افزايش قيمت نفت و در 
تواند کشور را ترک کند، در  اوج غرور اعالم کرد هر کس مخالف اوست، می

خواندن مخالفان اندکی  »خس و خاشاک«. غير اين صورت حق اعتراض ندارد
در هر حال آن کس که از ايران رفت، . غيرمؤدبانهتر از سخن شاه ديکتاتور بود
 .محمدرضا شاه بود نه مردم مخالف او

نسالن انقالبی من است و ما بايد به نسل جديد  اين اتهام اکنون متوجه هم [٢۵]
گيری يک جريان تکفيرگر و  توضيح بدهيم که چرا نتوانستيم مانع قدرت

تفسيقکننده نسل جوان شويم و به اين ترتيب، موانع عديدهای در راه تمليک 
سرنوشت نسل جديد به دست خود اين نسل پديد آمد؟ و چرا اشکال گوناگون اسالم 

 ارتجاعی و خوارجی گفتمان رسمی شده است؟
ای  سال فعاليت حرفه ٣۵اگر از من بخواهند خطاهای نسل خود را پس از  [٢۶]

سياسی در يک جمله خالصه کنم، بايد بگويم بيشترين اشتباهات نسل انقالب از 
همه گروهها، جناحها و گرايشها در انحصارطلبی و در نتيجه در برخوردهای 

سلبی و حذفی بود، يعنی سکوت در قبال بسياری از حذف و طردهای غير 
ضرور و مضر از جمله در برکناری و تسويه افراد از ادارات و کارخانجات تا 

ها و  های نابجا، اعدام نظرانه، مصادره های تنگ ها، گزينش مدارس و دانشگاه
ای که با قوانين مصوب پس از پيروزی انقالب نيز ناسازگار  های فله محکوميت

کنم که بيشترين  به همين دليل به همگان، بهويژه به نسل جوان عرض می. بود
احتياط را در نفی و طرد شهروندانی معمول دارند که به هر دليل، بينش يا روش 

ما بايد به جای تأکيد صرف بر پيدا کردن نقاط اختالف . پسندند و منش آنان را نمی
و افتراق با رقيب و حتی با دشمن، جستجوی نقاط اشتراک را نيز تمرين کنيم تا 

آميز در ايران و منطقه و  به تدريج زندگی بر اساس تفاهم و به شکل مسالمت
 .جهان، جای تنازع بقا را بگيرد

در روز شصتم بازداشتم آقای مرتضوی مرا به اتاق خود در اوين خواست  [٢٧]
اند که در  و گفت آقايان بهزاد نبوی و محسن ميردامادی در دادگاه اعتراف کرده
در اين . اند انتخابات تقلب نشده است و اغتشاشات خيابانی را نيز محکوم کرده

چند   تو هم همين مطالب را بگو تا از انفرادی خارج و به سلول. هفته دادگاه داريم
شود؟  چه می  اش عمل نکنم، وقتی از او پرسيدم اگر به خواسته. نفره منتقل شوی

سپس از او . مانی تا ببينيم بعد چه ميشود دو ماه ديگر در انفرادی می: گفت
. خواستم که ابتدا اين دو بزرگوار را مالقات کنم تا از داليل اقدامشان آگاه شوم
وی تحقق آن پيشنهاد را به روز بعد موکول کرد که البته هرگز تحقق نيافت، 

به نظر من حيف بود که دروغگوترين دادستان جمهوری . چون دروغ بود
نژاد مشغول به  پيشه آقای احمدی اسالمی ايران پس از برکناری در دولت صداقت

عام کرد، در  جای دادستانی که طی يک دهه مطبوعات آزاد را قتل. کار نشود
 !ترين دولت پس از انقالب خالی بود ه آزاديخوا

تر از  تر و بريده آنچه در يکسال گذشته رخ داد، زبان اقتدارگراها را الکن. دارد
گاه اوين در  توانند به شکنجه عالوه بر موارد پيشين آنان نمی. هميشه کرده است

توانند از رفتار پليس رژيم شاه در برخورد با  نمی. شاه انتقاد کنند  رژيم
و سرکوب  ۵٧ توانند از حکومت نظامی سال نمی. دانشگاهيان انتقاد کنند

بار تظاهرات آرام مردمی انتقاد کنند، همچنان که فجايع کهريزک، حتی  خشونت
حزب پادگانی توجه ندارد . رنگ کرده است انتقاد به گوانتانامو و ابوغريب را بی

توان  که به رژيم ستمشاهی، فقط از منظر دموکراتيک و ملی و حقوق بشری می
که رژيم پهلوی خود مصداق کامل آن  »النصر بالرعب«انتقاد کرد، نه با راهبرد 

 .بود
در سرکوب تظاهرات مدنی و مسالمتجويانه مردم، در ترور منتقدان، در  [١۵]

و به طور   گاه کهريزک نقض آزادی مطبوعات و احزاب و انتخابات، در شکنجه
، ٨٨سمبليک در جريان عبور از پيکر تظاهرکننده معترض در روز عاشورای 

البته اين . کنيم عبور واپسگرايانه از دستاوردهای انقالب اسالمی را مشاهده می
های آهنين را رسوا کرد و  ها را کنار زد، مشت ه فجايع به رغم تلخی خود، پرد

 .بسياری از توهمات تاريخی اين مردم را از بين برد
آموزيهای ما اين بود که در مرحله دوم انتخابات رياست  از جمله عبرت [١۶]

داديم؛ در غير اين صورت  جمهوری دوره نهم، ائتالف ضد فاشيستی را تشکيل 
تر و فراگيرتر عليه  توانستيم در انتخابات دوره دهم، ائتالفی به مراتب وسيع نمی
کفايتی  صدايی شدن حکومت و جامعه و عليه حاکميت دروغ و فساد و بی تک

تشکيل دهيم و در آن حالت اساسًا جنبش مبارک و دورانساز سبز شکل 
 .گرفت نمی

تر مرزهای  راه جلوگيری از تداوم چنين روندی آن است که هر چه سريع [١٧]
دو حوزه عرفی و قدسی تا حد امکان مشخص و مجزا شوند و رفتار و گفتار ما 

 .های همان عرصه به فعليت درآيد  در هر قلمرو، بر اساس ويژگی
ما از اين مسأله بسيار مهم غافل بوديم که اگر بخواهيم به نيابت از امام  [١٨]

حکومت تشکيل دهيم، اما به مخاطرات اين اقدام بزرگ نينديشيم و ) ع(زمان 
بينی نکنيم، هدف مقدسمان تحقق نخواهد يافت، بلکه  تمهيدات کافی برای آن پيش

نتيجه کوشش ما آن خواهد شد که انديشه مهدويت و وجود مبارک امام عصر 
به همين دليل مسئوليت تاريخی ما آن . مورد ترديد و گاه انکار واقع شود (عج(

 .اول شهيد اين نظام شود »اسالم«است که اجازه ندهيم 
که  اول اين. دانم در مورد اشتباهات نسل انقالب، ذکر دو نکته را مفيد می [١٩]

کنم، زيرا قصدم  استفاده می »ما«من هنگام ياد کردن از خطاها معموًال از ضمير 
گشايی و افشاگری  گيری از کس يا کسانی يا عقده تبيين اشتباهات است، نه مچ

که شخصًا در اغلب قريب به اتفاق  به همين دليل با اين. عليه فرد يا گروهی
ام، اما باز هم از ضمير ما يا از عنوان نسل  ام نقش نداشته مواردی که نام برده

کنم تا توجه همگان را به خود مسأله که آن را  خودم، يعنی نسل انقالب استفاده می
به  »ما«افزون برآن، نبايد فراموش کنيم که ذکر اشتباهات . دانم جلب کنم خطا می

من . اند اند يا حتی کمتر از ما اشتباه کرده خطا نداشته »ديگران«آن معنا نيست که 
ام و به تدريج منتشر خواهم کرد، به حسب  های ديگری که تهيه کرده در يادداشت

ترين آن اشتباهات اشاره ميکنم که در آن موارد نيز  ضرورت به برخی از مهم
آموزی نسل جوان  قصدم افشاگری و حتی مقايسه نيست، بلکه منظورم عبرت

. است تا مانند ما در بسياری از موارد و مسائل کار را از صفر آغاز نکنند
ها اين شهامت را پيدا کنيم که به جای فرافکنی  اميدوارم همه ما ايرانی

ها بپردازيم تا پذيرش خطا، به دور از اشکال  خطاهايمان، خود به بحث درباره آن
اعتراف «يا  »انتقاد از خودهای مارکسيستی«يا  »اعترافسازی قضايی«آور  تهوع
به يک فضيلت تبديل  «ترس از پروندهسازی در آينده «يا  »های کليسايی کردن

اصرار بر توجيه . شود و به اين ترتيب بتوانيم گذشته را چراغ راه آيندهمان کنيم
با  »واقعيت«همه کارهايمان در گذشته، در نهايت به معنای معادل دانستن 

ملتی که چنين بينديشد و نتواند گذشته خود را نقد کند و نقاط . است »حقيقت«
جانبه نخواهد  گاه استواری برای پيشرفت همه مثبت و منفی آن را دريابد، تکيه

 .داشت
به نظر من امام در روحانيت تشيع استثنايی بوده که ما سعی کرديم از او  [٢٠]

عظمت . ايم های عديدهای مواجه شده به همين علت با گرفتاری. قاعده بسازيم
شخصيت امام باعث شد ما به انديشه بزرگانی همچون آخوند خراسانی، رهبر 

توجه بمانيم و از فهم جامع و مانع انقالب مشروطه غفلت  انقالب مشروطه، بی
ها را با اسالمی  های ضد اسالمی پهلوی بايست تالش به هر حال ما نمی. کنيم

بايست  همچنان که نمی. داديم کردن همه امور از طريق زور حکومت پاسخ می
تالش آن رژيم برای حذف روحانيت را با واگذاری رأس هرم قدرت به اين قشر 

های حکومتی ايران  پاسخ آن انحراف و افراط که در تمام سلسله .جواب ميگفتيم
بايست تفريط ما  ، نمی)مقابله با دين اکثريت مردم و نفی روحانيت)نظير نداشت 

 .باشد
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ترين رفتار انتخاباتی در  بندوبار های منتهی به انتخابات، بی ميلياردها دالر در ماه
رود، آن هم از طرف کسی که رقيب خود، يعنی مهندس  ايران به شمار می

ای جز خداوند و حمايت بخش عظيمی از مردم نداشت، به  موسوی را که پشتوانه
ريزی شده  تهاجم برنامه! کرد استفاده از رانت قدرت و امکانات سه دولت متهم می

دزدگير »نژاد در مناظره با مهندس موسوی که بالفاصله با شعار  آقای احمدی
ستادهای او در سراسر کشور همراه شد، عالوه بر ايجاد دوقطبی کاذب  »٨٨

سازی برای بازداشت افراد و سرکوب منتقدان حتی قبل از  دزد و دزدگير و زمينه
الشعاع قرار دادن عملکرد غيرقانونی خود  برگزاری انتخابات، اقدامی برای تحت

های تبليغاتی انتخابات نيز  اش در جريان فعاليت او، دولتش و ستادهای انتخاباتی
المال به سود  بند و باری مالی و حاتمبخشی از بيت بود تا کسی درباره اين همه بی

 .يک فرد و نيز سوءاستفاده از امکانات کشور به نفع يک نامزد از او سؤال نکند
فر در مناظره تلويزيونی خود از دکتر فرهاد  از هنگامی که دکتر ستاری [٣٢]

ميليارد دالر درآمد نفتی کشور را  ١٢٠نژاد  رهبر پرسيد که دولت آقای احمدی
کند تا  چگونه هزينه کرده است و چرا در اين زمينه گزارش دقيقی منتشر نمی

تقريبًا دو پنجم (ميليارد دالر از فروش نفت  ۴٠٠اکنون که دولت وی نزديک به 
درآمد کسب کرده است، هنوز هيچ گزارش ) کل درآمد نفتی سی ساله کشور

. ای چگونه هزينه شده است شفافی در اين باره منتشر نشده که اين درآمد افسانه
که اساسًا  ٨۵بگذريم از سرنوشت يک ميليارد و پنجاه ميليون دالر در سال 

به نظر من يکی از داليل انحالل سازمان مديريت و ! تکليفش روشن نيست
  ريزی آن بود که نظارت سازمان يافته بر کسب درآمدها و نحوه هزينه برنامه

خواهد درآمدهای ملی را  نژاد هرگونه که می ها ناممکن شود و آقای احمدی آن
درصدی  ۵٠ميزان انحراف باالی . مصرف کند و به کسی پاسخگو نباشد

 .عملکرد دولت او از بودجه ساالنه مؤيد اين تحليل است
نژاد به اشرافيت روحانيون نيز شبيه ديگر انتقادهای وی  حمله آقای احمدی [٣٣]

به گذشته، به منظور ريشهکن ساختن اشرافيت نيست، بلکه ميخواهد اشرافيت 
به همين دليل نه تنها درباره . ها پنهان کند نظامی در حال فربه شدن را از چشم

ثروت رييس ستاد انتخابات خود، آقای محصولی که با هماهنگی خود وی در 
کند، بلکه  گويد و اقدامی نمی معامالت نفتی مشارکت فعال داشته است، سخنی نمی

های مهم نفت، کشور و رفاه و تأمين اجتماعی نيز معرفی  او را برای وزارتخانه
به باور من، بعد از پيروزی انقالب و برای نخستين بار مافيای واقعی . کند می

قدرت و ثروت در حال قدرت گرفتن و بسط نفوذ خود در اقصی نقاط ميهن 
گويد احزاب نبايد در حکومت  نژاد می علت اينکه آقای احمدی. اسالمی است

دخالت کنند اين است که راه را برای دخالت روزافزون حزب پادگانی در 
 .مقدرات کشور هموارتر کند

های  استاندار کردستان بود، اقدام ٧۶آقای رحيمی که در دوم خرداد  [٣۴]
غيرقانونی زيادی انجام داد تا آقای خاتمی در خطه دليرپرور کردستان رأی اول 

او پس از مدتی توسط آقای حداد عادل . را کسب نکند که البته با ناکامی مواجه شد
های زيادی عليه  به سمت رييس ديوان محاسبات کشور منصوب شد و پرونده

آقای رحيمی در دولت نهم به همراه آقای کردان . طلب تشکيل داد مديران اصالح
دريافت مدرک دکترای آکسفورد نائل شد و ادعا کرد اگر قرار بود ! به افتخار

نژاد بود و به اين  کسی بعد از حضرت خاتم به پيامبری مبعوث شود آقای احمدی
ترتيب عالوه بر اهانت به انبيای بزرگ الهی، به همه مصلحين و فقها و حکما و 

عرفای بزرگ در چهارده قرن گذشته توهين کرد و البته پاداش او معاون اول 
وی همان کسی است که دستور داد به هر نماينده حداقل . شدن در دولت دهم بود

ميليون ريال بدهند تا نمايندگان به استيضاح آقای کردان رأی مخالف  ۵٠مبلغ 
آخرين شاهکار آقای رحيمی که اخيرًا افشا شده، درگيری در پرونده مالی  !بدهند

کند ميلياردها تومان پول مشکوکی که به حساب او  بزرگی است که ادعا می
ريخته شده در اختيار نمايندگان اصولگرای مجلس هشتم قرار گرفته است تا در 

راه انتخابات خرج کنند؛ البته پرونده مزبور مفتوح نخواهد شد تا انتخابات رياست 
وی هنوز به اين سؤال پاسخ نداده است که . جمهوری دهم نيز زير سؤال نرود

ها چه بوده است و چند  نژاد در گردآوری و هزينه اين پول نقش آقای احمدی
ميليارد تومان آن در مجلس هشتم و چه مقدارآن در انتخابات رياست جمهوری 

ها اکنون کجاست؟ ذکر اين خاطره نيز جالب است که  دهم خرج شده و بقيه پول
کردند آقای مهدی هاشمی به روش  من در جواب بازجوهايی که ادعا می

های تبليغاتی پول جمع کرده است و اينکه چرا ما از او  غيرقانونی برای هزينه
طرفی در قوه قضاييه تشکيل دهيد و به  جوييم، پيشنهاد کردم هيأت بی تبری نمی

نژاد  های ستادهای انتخاباتی آقايان هاشمی رفسنجانی، موسوی و احمدی هزينه
های آن هيأت را منتشر کنيد و افکار عمومی را در  رسيدگی و نتيجه بررسی

اين . ما از اين اقدام و حکم نهايی دادگاه حمايت خواهيم کرد. جريان قرار دهيد
نژاد  طرفانه من با استقبال طرفداران آقای احمدی های بی پيشنهاد مانند ساير طرح

 سال  ٣٠من همين پيشنهاد را درباره مفاسد اقتصادی مديران در . مواجه نشد

وزارت کشور که وظيفه ذاتياش برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه و  [٢٨]
شفاف است، نه تنها به وظيفه خود عمل نکرد، بلکه زيرزمينش در روزهای پس 

از انتخاب به زندان معترضان تبديل و خود وزارتخانه پرچمدار لغو پروانه 
ای است که در دوران اصالحات در  اين همان وزارتخانه. احزاب منتقد دولت شد

اش نيز محل  برابرآقای جنتی از رأی مردم پاسداری کرد و ساختمان مرکزی
خواه  تير بود و جوانان ملتهب و تحول ١٨رجوع مردم و پناهگاه دانشجويان در 

وزارت کشور در آن ايام مدافع گسترش . کردند در آن آزادانه به دولت انتقاد می
های مدنی بود و ضمن دفاع از آزادی انتخابات،  ها و سازمان احزاب و انجمن

 .شد مانع تيراندازی نيروی انتظامی به سوی مردم معترض می
وقتی رييس فراکسيون نمايندگان حامی دولت، آقای حسينيان باشد که به  [٢٩]

است و او را شهيد ميخواند،  »رفيق فابريک سعيد امامی«قول آقای کردان، 
شود که چرا اين فراکسيون با ارائه گزارش کهريزک در صحن علنی  روشن می

مجلس مخالفت کرد و در سال جاری نيز اجازه نداد حتی نمايندگان اصولگرا به 
آيا همين مسأله، يعنی . ها بپردازند ه بررسی و تحقيق درباره وضعيت بازداشتگا

کند که چرا رييس  نژاد و حسينيان معلوم نمی سابقه و رابطه صميمی آقايان احمدی
های  ای سياسی يا حتی قتل های زنجيره دولت تاکنون حتی يک بار هم قتل

ای غيرسياسی کرمان را محکوم نکرده و خواستار روشن شدن علل و  زنجيره
نژاد درباره فجايع يک  ها نشده است؟ و آيا دليل سکوت آقای احمدی عوامل آن

 شود؟ سال گذشته نيز مشخص نمی
نژاد در مناظره با مهندس موسوی از وی طلبکارانه پرسيد در  آقای احمدی [٣٠]

درصد رسيد و مردم زيادی کشته شدند، کجا  ۴٩هايی که نرخ تورم به  سال
و  ١٣٧۴های  دانند آقای موسوی در سال بوديد؟ اين در حالی است که همه می

بر . های کالن اقتصادی کشور بود مسئوليتی نداشت و منتقد سياست ١٣٧۵
نژاد و همکارانش آقايان رحيمی، جهرمی،  ها آقای احمدی عکس، در همان سال

زاده، مشايی و ثمره هاشمی به ترتيب استانداران اردبيل، کردستان،  محمدی
جالب . فارس، لرستان و مديران کل وزارت کشور و وزارت امور خارجه بودند

، آقای ٧۵که هنگام سفر آقای هاشمی رفسنجانی به استان اردبيل در سال  آن
نژاد به عنوان استاندار وقت بيشترين تعريف و تمجيد را از وی کرد،  احمدی

درصدی را  ۴٩بدون آنکه به روی خود بياورد که مردم سال گذشته آن تورم 
کنند و  درصد را تحمل می ٣٢اند و در همان سال نرخ تورم  پشت سر گذاشته
اکنون به جای عذرخواهی از مردم و . اند ها نيز کشته شده تعداد زيادی از آن

 ها کجا بودی؟ توجيه رفتار خود، طلبکار مهندس موسوی شده است که در آن سال
يادآوری اين نکته نيز مفيد است که وقتی آقای ناطق نوری در اوج قدرت يعنی 

رييس مجلس پنجم و در عين حال نامزد اصلی جناح راست برای انتخابات 
جمهور شدن او  رياست جمهوری هفتم بود و همه شواهد اوليه حاکی از رييس

کرد،  شبههای مطرح نمی  بود، آقای احمدی نژاد نه تنها نسبت به خانواده وی
بلکه با همکاری آقای محصولی، عمًال مسئوليت ستاد وی را در استان اردبيل به 

اتهامات آقای احمدی نژاد عليه فرزندان آقای ناطق نوری و در . عهده داشت
حقيقت عليه خود او در زمانی که وی قدرتی ندارد، تنها به آن دليل مطرح شد که 

آقای ناطق به علت مصالح ملی با حمايت جامعه روحانيت مبارز تهران از 
نژاد درباره  جويی آقای احمدی بهانه. نامزدی آقای احمدی نژاد مخالفت کرده بود

اشتغال به تحصيل و مدرک خانم دکتر رهنورد نيز نه برای دفاع از حريم 
دانشگاه، بلکه برای گم کردن رد دکتراهای آکسفوردی بود که تعدادی از افراد از 

جالب آن که اقدام . جمله معاون اول خود او آن مدرک را جعل کرده بودند
غيرقانونی و غيراخالقی آقايان کردان و رحيمی با حمايت صريح يا تلويحی آقای 

آقای صفايی فراهانی نيز به اين دليل بازداشت شد ! احمدی نژاد همراه بوده است
نژاد در مناظره با مهندس موسوی عليه او ثابت  تا اتهامات کذب مالی آقای احمدی

، ناکارآمدی مديريت ٩٠شود و ديگرکسی جرأت نکند در برنامه زنده تلويزيونی 
خوشبختانه آقای صفايی فراهانی پس از . ورزشی دولت نهم و دهم را ثابت کند

 .هفت ماه بازداشت غيرقانونی سربلند از اوين خارج شد
نژاد در مناظره با مهندس موسوی،  يکی از ترفندهای آقای احمدی [٣١]

است و   نمايی کاذبی بود مبنی بر اينکه وی تنها در اين ميدان حاضر شده مظلوم
آقايان هاشمی رفسنجانی، خاتمی و (در مقابل او امکانات و قوای سه دولت 

اين در حالی بود که نه تنها تمام امکانات لشکری . بسيج شده است) موسوی
ها تا کميته امداد و  وکشوری از صدا و سيما و نيروهای مسلح و وزارتخانه

های ولی فقيه در نهادهای گوناگون به نفع وی بسيج شده بودند، بلکه  نمايندگی
ها و  المال در سراسر کشور، به نام برای نخستين بار ميلياردها تومان پول از بيت

نژاد توزيع  های مختلف، اما در واقع به منظور خريد آرا برای آقای احمدی بهانه
. سابقه بوده است شد که از اولين انتخابات ايران در عصر مشروطه تاکنون بی

نظر از غيرقانونی و غيراخالقی بودن اقدام فوق که با سکوت  صرف
 آميز آقای جنتی و ديگر اعضای شورای نگهبان مواجه شد، توزيع  رضايت
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گرفت و بدون آن حفظ استقالل و تماميت  قرار می  های مسلح ذيل آن گفتمان گروه 
اگر در اولين مراسم کارگری . ارضی کشور و امنيت عمومی و ملی ممکن نبود

و نهاد  »خدا هم کارگر است«گفت که  ، امام نمی١٣۵٨روز اول ماه می در سال 
آورد، کشور ما با همه قوای نظامی  تظاهرات کارگری را به تسخير مردم در نمی

از پس  (ارديبهشت ١١(و انتظامی خود، نميتوانست در روزهای اول ماه می 
که به نمايش قدرت مردمی تبديل شود،  ها برآيد و چنين روزی به جای اين خيابان

چنين امامی با چنان . توانست به روز دردسر نظام تبديل شود به راحتی می
ديد، چگونه نسبت به آن همه شور و  خرداد را می ٢۵درايتی، اگر ميان ما بود و 

تفاوت ميماند و  اند بی شعور مدنی شهروندانی که برای رأی خود ارزش قائل
 صدای مالئک را در نمايش عظيم سکوت مردم نميشنيد؟

 ۵٫، شماره ۵٨نشريه مجاهد، سال  [٣٩]
هايی که به نام يا به بهانه مبارزه با آمريکا با  همه افراد، احزاب و دولت [۴٠]

کنند تا به نام  بندی می ها را رتبه جنگند، حقوق انسان دموکراسی و حقوق بشر می
، حقوق خداداد، مسلم و «مبارزه با امپرياليسم«دفاع از يک حق انتزاعی مانند 

ملموس آحاد شهروندان مانند آزادی انديشه، بيان، قلم، مطبوعات، احزاب، 
. تجمعات و انتخابات را به محاق برند و به حکومت خودکامه خود ادامه دهند

همچنين است روش کسانی که به نام توسعه اقتصادی يا استقرار عدالت يا 
روند، ولی در واقع آن حقوق را در پای  حاکميت دين به جنگ حقوق بشر می

 .کنند کسب و حفظ قدرت قربانی می
در مفهومی که بعضی بازجويان مدنظر داشتند معنايی جز درک  »امنيت» [۴١]

به همين علت آمريکايی . ضدامنيتی از افکار عمومی در سطح جهانی نداشت
المللی حامی جنبش سبز را به عنوان عملی در  نماياندن گرايش افکار عمومی بين

در نظر دارم،   اما امنيت به مفهومی که من. کردند تلقی می »حفظ نظام«جهت 
های امنيت  های اساسی تحکيم پايه المللی را يکی از مؤلفه جلب افکار عمومی بين

شمارد و آن را يکی از داليل مهم پيروزی نسبتًا کمهزينه و کمتلفات   ملی می
المللی،  اگر امام خمينی هم از مسأله افکار عمومی بين. داند انقالب اسالمی می

ما اآلن تمام افکار عمومی «درکی ضدامنيتی داشت، هرگز افتخار نميکرد که 
گفت اگر مقابل حق  ها نمی و خطاب به ابرقدرت »ايم دنيا را به ايران متوجه کرده

با افکار عمومی دنيا مواجه خواهند شد و «تعيين سرنوشت ملت ايران بايستند، 
مهر  ١٧نوفل لوشاتو، ( »تواند با افکار عمومی دنيا مقابله کند هيچ قدرتی نمی

خواستند  های مسلحانه می رهبر فقيد انقالب اسالمی در همان ايامی که گروه). ۵٧
 ٢٢راز پيروزی انقالب اسالمی را در همان چند ساعت درگيری مسلحانه روز 

بود که او را از  »الطاف خفيه الهی«و  »سّر الهی«گفت  بهمن خالصه کنند، می
کويت و کشورهای اسالمی منصرف کرد و به پاريس برد و در معرض 

قرار داد و سرانجام با جلب افکار  »خصوصًا آمريکايی«های خبرنگاران  پرسش
تر انقالب اسالمی  انقالب و پيروزی کمهزينه »ضايعات«عمومی جهانی به تقليل 

المللی و از خبرنگاران اروپايی و آمريکايی  درکی از افکار عمومی بين. راه برد
نظامی حزب پادگانی  - شمارد کجا و درک امنيتی می »سر خفيه الهی«که آن را 

عمومی و   کجا که تنها هّم و غمش مصروف دستگيری يا حذف مولدان افکار
های شاخص علمی، فرهنگی، دينی، هنری، مطبوعاتی و سياسی کشور و  چهره

 .المللی از جنبش سبز است آميز به هواداری افکار عمومی بين نگاه توطئه
بار اکثر بازجويان با پيام  آنچه من در زندان ديدم، بيگانگی تأسف [۴٢]

امروز پس از تجربه . بخش اسالم و گفتمان رهاييبخش انقالب اسالمی بود آزادی
نگذاريد اين «: گفت زندان به درک جديدی از وصيت مشهور امام رسيدم که می

به باور من نامحرمان از جمله کسانی هستند که . »انقالب به دست نامحرمان بيفتد
سخن  .بخش اسالم و انقالب نيست ها محرم پيام و گفتمان انسانی و رهايی گوش آن

من با آنان شعر زيبا و عميق مرحوم فريدون مشيری است که با صدای ملکوتی 
 :استاد شجريان خوانده شده است

 !تفنگت را زمين بگذار»
 که من بيزارم از ديدار اين خونبار ناهنجار

 تفنگ دست تو يعنی
 زبان آتش و آهن

 من اما پيش اين اهريمنی ابزار بنيان کن
 ندارم جز زبان دل

 «… ولی لبريز از مهر تو
آنچه ضامن اقتدار اخالقی جنبش سبز ملت ايران است، دفاع از دموکراسی  [۴٣]

در . و حقوق بشر و پرهيز از خشونت در همه اشکال رفتاری و کرداری است
 .اين زمينه نقش و جاذبه اخالقی و سياسی رهبران جنبش سبز بسيار مهم است

دانم به فردی که چهار سال رييس دولت بود، چهار بار در مجمع  نمی [۴۴]
ها گزارش درباره آثار منفی  عمومی سازمان ملل به ايراد سخنرانی پرداخت و ده

 های تحريم شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران دريافت  اقتصادی قطعنامه

 .گذشته نيز ارائه کردم که متأسفانه به آن هم توجهی نشد
ای  خواند، نه تنها کميته نژاد با آنکه خود را استاد دانشگاه می آقای احمدی [٣۵]

تشکيل  ٨٨خرداد  ٢۵برای رسيدگی به فاجعه حمله به کوی دانشگاه تهران در 
دهد تا نتيجه آن به اطالع ملت برسد، بلکه اساسًا تهاجم مذکور را محکوم هم  نمی
کند، همچنان که حمله وحشيانه به کوی دانشگاه تهران و نيز به دانشگاه تبريز  نمی

طرح موضوع ضرب و . محکوم نکرده است ١٣٧٨تير سال  ١٩و  ١٨را در 
ها و  ها و پاره کردن کفش های تهران، قيچی کردن کراوات شتم جوانان در خيابان

ها و  ها در دهه اول انقالب از سوی او نيز برای محکوم کردن اين روش لباس
مقدمهای برای جلوگيری از تعرض به حريم خصوصی شهروندان پس از 

يافته  های سازمان سازی برای اقدام انتخابات نبوده است، بلکه به نوعی زمينه
های لباس شخصی، از جمله حمله آنان به مجتمع مسکونی کوی سبحان بوده  گروه
نژاد در مورد ضرب و شتم مردم توسط لباس  به همين دليل آقای احمدی. است

به راستی چرا اين استاد دانشگاه آن قدر که از جيب  .کند ها سکوت می شخصی
کند، در  تالش می) هولوکاست(اين ملت برای تبرئه هيتلر از اتهام يهوديکشی 

زمينه روشن شدن فجايع کهريزک و کوی دانشگاه تهران و مجتمع مسکونی 
کند؟ آيا پرت  داده است، احساس وظيفه نمی  سبحان که در زمان خود او رخ

کردن مردم از روی پل و رد شدن با ماشين از روی پيکر يک تظاهرکننده به 
ها مذموم نيست که آقای  اندازه قيچی کردن کراوات و پاره کردن لباس و کفش آدم

گويد؟ درباره ماهيت و سرنوشت   ها سخن نمی احمدينژاد يک کلمه درباره آن
کسانی که در دهه اول انقالب مرتکب اعمال فوق شده اند، به ياری خداوند در 

 .آينده نکاتی را به استحضار مردم خواهم رساند
صدا کردن جامعه بود و سرکوب  تک ٨٨هدف حزب پادگانی از انتخابات  [٣۶]

نه تنها  ٨٨خرداد  ٢۵راهپيمايی ميليونی مردم در . هر ندای انتقادی و مخالف
کم دو صدا وجود دارد، بلکه اساسًا به جهانيان  نشان داد که در ميهن ما دست

اسالم : اعالم کرد که در ايران حداقل دو تفسير از اسالم در چالش با يکديگرند
در برابر اسالم   زده يا اسالم رحمانی و عقالنی حقوقمحور در مقابل اسالم قدرت

 ٢۵به سخن روشن، . ها رسيده است طالبانی که اخيرًا کارش به برچيدن مجسمه
صدايی شدن جامعه شد، بلکه  و جنبش سبز نه تنها مانع تحقق تک ٨٨خرداد 

چندصدايی را هم در عرصه سياست و هم در قلمرو اجتماع و حتی دين حاکم 
جنبش سبز که در ذات خود چندصدا و رنگارنگ است، تفاسير استبدادی از  .کرد

نظام و قانون اساسی را به چالش کشيده است، به طوری که دو   اسالم، انقالب،
اردوگاه سياسی دموکراسيخواه و استبدادطلب و دو گفتمان دموکراتيک و 

، »دموکراسی«محور تقابل نيز . است  خواه را در برابر هم آرايش داده ديکتاتوری
هر . ها هدف جنبش سبز است است که استقرار آن »حقوق بشر»و  »آزادی«

شمال  -مذهبی يا جنوب شهری -مدرنيسم يا سکوالر -تقابل ديگری از جمله سنت
شهری توضيح دهنده و توجيهکننده ماهيت جنبش سبز نيست، چرا که در هر دو 

ها افراد  شهری ها و جنوب ها، مذهبی طرف ماجرا، يعنی هم در طرف سنتی
در ايران هم . استبدادطلب و آزاديخواه وجود دارند و هم در طرف مقابل

ديکتاتور داريم و هم سکوالر دموکرات، همچنان که هم مسلمان   سکوالر
بنابراين آرايش نيروهای سياسی حول  .استبدادطلب داريم و هم مسلمان آزاديخواه

در عظمت . دينی دموکراسی شکل گرفته است، نه دينداری و بی -محور استبداد
و وقايع بعد از آن نيز همين بس که امروز جهان  ٨٨خرداد  ٢۵حرکت مردم در 

 .شناسد ايران را بدون جنبش سبز نمی
ها،  ها، نداها، اشکان  آنچه در زندان بر ما رفت و در بيرون بر سر سهراب [٣٧]

ها وسايرين آمد، در واقع شکل ماليم آن چيزی بود که در صورت عدم  کيانوش
خرداد  ٢۵قانون اساسی در روز  ٢٧خيزش مردم و عدم اجرايی کردن اصل 

بيايد و حزب پادگانی به دولت پادگانی و   توانست بر سر ميهن و آيين و مردم  می
 .در نهايت به جامعه پادگانی راه برد

دهد هرگاه به نام اولويت  تاريخ کشور ما و کشورهای منطقه نشان می [٣٨]
توسعه اقتصادی، حفظ استقالل يا استقرار عدالت، فضای کشور را امنيتی و 

های فردی، مدنی و سياسی شهروندان را قربانی  نظامی کردهاند و آزادی
نمودهاند، نه ترقی و پيشرفتی حاصل شده، نه امنيتی پايدار به وجود آمده و نه 

چرا نبايد از تجربه تراژيک صدام درس گرفت که آن . عدالتی حاکم شده است
گفت  مردم عراق سخن می »رفاه«و  »ترقی«همه در مرامنامه حزب بعث برای 

و عزت امت عربی توجيه  »استقالل«نظامی کشور را به نام  -و فضای پليسی
کرد ولی در نهايت برای مردم خود نه رفاه آورد و نه عدالت و نه توانست  می

 !امنيت و استقالل کشورش را حفظ کند
های مسلح در  ساز گروه های بحرانآفرين و آشوب به تجربه کشور خودمان و سال

دوران دفاع مقدس که بازگرديم، به وضوح مالحظه خواهيم کرد در همه آن ايام، 
خواهانه انقالب بود که کشور را نجات  های آزاديخواهانه و عدالت گفتمان و آرمان

   انگيزی ها در مقابل تهاجم خارجی و فتنه ها و مقاومت همه آن فداکاری. داد
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بنا بر تفسير امام خمينی حق تعيين مقدرات ملت در انتخابات  »حق اوليه» [۴۶]
ای در جمهوری اسالمی  آزاد است و دستيابی کامل به دانش و صنايع هسته

ايران، فقط و فقط با مسلم شمردن حقوق شهروندی، مسلم و محقق خواهد شد نه با 
هر کسی، هر جمعيتی، هر اجتماعی، «: امام در اين زمينه گفت   .دور زدن آن
اش اين است که خودش انتخاب بکند، يک چيزی را که راجع به  حق اوليه

تجربه ثابت کرده ). ۵٧آبان  ٢١نوفل لوشاتو، ( »مقدرات مملکت خودش است
است هر حکومتی که اين حق را از ملت خويش دريغ کند، مشروعيت خود و گاه 

 .دهد حتی حق حکومت کردن خود را از دست می
ای و پيمان سه جانبه ايران، ترکيه و  نشينی آشکار در قضيه هسته عقب [۴٧]

برزيل عالوه بر اينکه نادرستی و ناکارآمدی ديپلماسی کشور را در پنج سال 
ميليارد  ٣۵که اين نادرستی خسارات زيادی، دست کم ساالنه (گذشته نشان داد 

، کشور را با قطعنامه تحريم جديدی )دالر به ميهن و مردم تحميل کرده است
روبهرو ساخت و اکنون نيز حزب پادگانی را بر سر دو راهی مهمی قرار داده، 

در (اينکه آيا حاضر است همزمان با تالش برای اعتمادسازی با جامعه بين الملل 
، منتقدان داخلی را نيز به رسميت بشناسد و از در )رأس آنها دولت آمريکا

اعتمادسازی با آنان درآيد تا در عرصه سياست داخلی نيز گشايشی ايجاد شود؟ يا 
های بزرگ است و اقتدارگراها همزمان با  ها در برابر قدرت نشينی تمام عقب

ها و  تالش برای ايجاد اعتماد و تفاهم با دولتهای بزرگ، خواهند کوشيد محدوديت
بگير و ببندهای بيشتری را عليه منتقدان خود اعمال کنند و بعد از تحقق نظريه 

سازش با خارج، «، در صدد اجرای شعار )النصر بالرعب(پيروزی با ترس 
خرداد ماه امسال مشاهده  ١۴هستند؟ متأسفانه آنچه در روز  »سرکوب در داخل

 .بيانگر تحقق اين شعار است  شد،
اگر متن کيفرخواست عمومی دادستان تهران عليه من و دوستانم از اين  [۴٨]

زاويه مورد مالحظه قرار گيرد، به وضوح مالحظه ميشود که تأکيد بر خطر 
اسرائيل فقط و فقط جنبه ابزاری دارد، يعنی نويسندگان کيفرخواست مسأله 

جا به کار ميبرند که روشن ماندن  را تا آن »جاسوس اسرائيلی«و  »اسرائيل»
متن کيفرخواست بدون نام بردن از امام، (چراغ تعقل و تفکر در دوران امام 

و ايام جنگ ) کند آغاز می »از اواسط جنگ«نمايی آن دوره را با عنوان  تاريک
 :به اين عبارت کيفرخواست توجه فرماييد. را محصول موساد و سيا جلوه دهند

های  بازوی فکری در ايران از سال… : گويد اين جاسوس سيا در اين باره می»
خيلی دور، يعنی از اواسط جنگ آغاز شد و در همين راستا يک تفکر 

سراسر . »…آيد که  روشنفکری جديد ميان نيروهای روشنفکر مسلمان بيرون می
به   سرکوبگر است، -نگر متن کيفرخواست که انعکاس همان ديدگاه امنيتی توطئه

های مدنی اختصاص يافته  جلوه دادن دموکراسی و حقوق بشر و سازمان »تهديد«
نماييهايی که دامنهاش تا اواسط جنگ و  در حقيقت در پس همه اين سياه. است

نژاد در مناظره با مهندس موسوی فساد  يابد و آقای احمدی دوره امام استمرار می
کفايتی و فساد مديريت  را هم به آن دوران تسری داد، مسأله اصلی يعنی بی

 .شده است سوز حزب پادگانی پنهان  اجرايی کنونی و نيز ديپلماسی ايران
نژاد عليه  بينی من از سرانجام شعارهای سوپرانقالبی آقای احمدی پيش [۴٩]

اياالت متحده آمريکا، در نهايت دادن امتيازات ايرانسوز به آمريکا است که نمونه 
کند که  چه کسی باور می. ای ديديم کوچک و اوليهاش را در توافق سهجانبه هسته

نژاد برای دکتر موالنا، شهروند آمريکا رسمًا حکم مشاورت  آقای احمدی
! جمهور ايران صادر کرده باشد برای اينکه قصد دارد با آمريکا بجنگد رييس

داد و  مگر در مسأله اسرائيل نديديم که وی از ضرورت نابودی آن داد سخن می
اندکی بعد رييس دفترش، آقای مشايی از دوستی ملت ايران با مردم اسرائيل دم 

ايم که پس از  های دستگير شده انگليسی را فراموش کرده زد؟ و مگر قضيه ملوان
ساعته  ۴٨ساعت پس از اولتيماتوم  ١۶آن همه شعارهای انقالبی، در عمل تنها 

نژاد به همراه تعدادی از وزرا شخصًا به  وزير انگليس، آقای احمدی بلر، نخست
ها شتافت و با دادن هدايای گوناگون آنان را راهی کشورشان کرد؟  بدرقه گروگان

نژاد در مناظره با مهندس موسوی ادعا کرد که  در اين زمينه هم آقای احمدی
ای از سياست خارجی گذشته بريتانيا عليه  وزير انگلستان با ارسال نامه نخست

اين ! ملت ايران عذر خواسته و سند آن در وزارت امور خارجه موجود است
علنی شدن نامه نيز  .ادعا با تکذيب وزرات امور خارجه انگلستان مواجه شد

با وجود اين، دادگاه مرا محکوم کرده . نژاد دروغ گفته است نشان داد آقای احمدی
 !ام دولت دروغ نژاد گفته است که چرا به دولت آقای احمدی

ها و سپردن زمام مديريت کشور به  حزب پادگانی حضور در پادگان [۵٠]
داند و شغل سربازی و    شايستگان و نخبگان سياسی ملت را کسر شأن خود می

 .کند پاسداری از کشور، در مفهوم واقعی و غيرحزبی آن را قلبًا تحقير می
ای که تقريبًا دو ماه قبل از انتخابات نوشتم و به داليلی امکان  در مقاله [۵١]

روند،  های رأی می انتشارش را نيافتم، آوردهام که هر بار مردم پای صندوق
 های رأی  ضمن تحکيم اساس جمهوری اسالمی، ملت جديدی در پای صندوق

های  با مهندس موسوی ادعا کرد قطعنامه  توان گفت وقتی در مناظره کرد، چه می
المللی انرژی اتمی که در زمان دولت اصالحات صادر شد برای  آژانس بين

های تحريم شورای امنيت است که در زمان مسئوليت خود  کشور بدتر از قطعنامه
های  های آژانس، حقوقی و قطعنامه چرا که به عقيده او قطعنامه .او صادر شد

ترين  کنم لفظ ناشی و ناشيگری بهداشتی تصور می! شورای امنيت، سياسی است
البته فرض من اين . نژاد به کار ببرم ای است که ميتوانم درباره آقای احمدی واژه

که آگاهانه به چنين دروغی متوسل  کرد و نه اين است که وی مسأله را درک نمی
 .شده بود

وقتی آقايان خاتمی و مهندس موسوی بر ناشيگری ديپلماسی انرژی ] ۴۵]
بستسازی غيرمسئوالنه  کردند و دردمندانه نسبت به بن ای کشور تأکيد می هسته

دادند، در واقع بر کوهی از تجربه و دانش و  درباره آن دستاورد ملی هشدار می
ها و  تجربگی مهارت تکيه زده بودند و از آن ارتفاع بلند بود که بر بی

نگريستند و پايان کار را که نمونه کوچکی از آن  های غير ضرور می ماجراجويی
های  ترين جناح تصادفی نيست که افراطی. ديدند جانبه اخير بود، می پيمان سه

ها در آمريکا، بارها و به عناوين گوناگون از همان  اسرائيلی و البی صهيونيست
گيری کمپين انتخاباتی، نگرانی خود را در پارلمان اسرائيل و در  لحظات اوج

های صهيونيستی نسبت به احتمال پيروزی مهندس موسوی در انتخابات  رسانه
که ناشيگری  ديگر در جانب اثباتی همين موضوع، از اين  از سوی. ابراز داشتند
کرد، ابراز  نژاد تحقق اهداف ضدايرانی آنان را تسهيل می آقای احمدی

استدالل مسلط در محافل افراطی . خوشحاليکرده و داليل آن را برشمردند
نژاد که يک بار روزنامه هاآرتص اسرائيل  اسرائيل درباره داليل رجحان احمدی

خالصه آن را به دست داد و مقامات امنيتی موساد بارها بر آن تأکيد کردند، 
که چه کسی  ای ايران مستقل از اين برنامه هسته» :عبارت بود از اين که

بنابراين . جمهور باشد و چه مواضعی داشته باشد، به پيش خواهد رفت رييس
اگر سخنگوی برجسته ايران يک منکر هولوکاست باشد و ] ها اسرائيلی[برای ما 

کند، اين شيوه کسب حمايت جهانی برای فشار آوردن  اسرائيل را تهديد به نابودی 
مقامات امنيتی اسرائيل و از آن جمله رييس  «.سازد عليه ايران را آسان می

ما و «: کردند  موساد در ايام انتخابات در کميسيون دفاعی مجلس اسرائيل استدالل
ها پيروز شده بود،  شناسيم، اگر کانديدای رفرميست نژاد را می جهان احمدی

شد، زيرا موسوی در عرصه  تر مواجه می اسرائيل با مشکل به مراتب جدی
با وجود اين بايد تهديد ايران . شود رو ارزيابی می المللی به عنوان فردی ميانه بين

ای در  که موسوی شخصی است که برنامه هسته يادآوری اين .را به دنيا فهماند
به همين علت در همان روزهايی که  ».زمان او شروع شد، بسيار مهم است

البی  »ايپاک«ها حکايت از پيروزی موسوی داشت،  شواهد و قرائن و نظرسنجی
نيرومند اسرائيل در آمريکا به تکاپو افتاد و درباره عواقب پيروزی احتمالی 

کار معروف   در همين چارچوب بود که دانيل پايپ، نومحافظه. موسوی هشدار داد
 Middle East) آمريکايی و مدير اطاق فکر مرکز مطالعات خاورميانه

Forum) توانستم در انتخابات ايران شرکت  اگر می«: در شب انتخابات گفت
 .«دادم نژاد رأی می کنم، به احمدی

ای مستقل دارد، بيانگر آن است که با  ها نياز به مقاله اين موارد که تحليل کامل آن
ای کشورهای مسلمان، زنده نگه  ها به دانش هسته توجه به زاويه نگاه صهيونيست

داشتن مسأله هولوکاست به کمک منکران افراطی آن فاجعه، يک نياز 
نژاد آن را  رود که آقای احمدی استراتژيک برای محافل صهيونيستی به شمار می

 .به رايگان در اختيارشان قرار داده است
، ناشی از تأثير همان  ها بر تحريم ايران از سوی ديگر، اصرار و تأکيد آمريکايی

جريان است که فرصت را برای امتيازگيری از موضع قدرت برای قدرتمندان 
کند،  به اين ترتيب، همچنان که مهندس موسوی تأکيد می. دهد دنيا جذاب جلوه می

های کالن ميهن، وضعيت کشورمان را به جايی رسانده که اگر   سوء مديريت
و اگر ) جانبه اخير مانند پيمان سه(مذاکره کند، بايد از موضع ضعف امتياز دهد 

در هر دو حالت، . شود مذاکره نکند، راه برای انزوای بيشتر کشور هموار می
 .بازنده واقعی اين ماجرا ملت ايران خواهد بود
 «حفظ نظام«و پرچمداران  »امنيت«جای شگفتی و درد و اندوه است که مدعيان 

طلبی شيطانی محافل افراطی در اسرائيل و  در نهايت غفلت، در قبال فرصت
اين ناشيگری . اند از زاويه پيشگفته به منافع ملی نگاه کنند آمريکا، هرگز نتوانسته
خطر «برجسته کردن   بينيم ای ارتقاء يافته است که می امنيتی به چنان مرتبه

فقط يک مصرف ابزاری برای طرد و سرکوب منتقدان دارد و هرگز  »اسرائيل
جنبه واقعی اين خطر، يعنی خطر بالفعل تحريم هر روزه ايران از يک سو و 

خطر بالقوه تهاجم نظامی را، که آن هم متضمن جنبه بالفعل است در نظر 
 .گيرند نمی
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انتخابات آزاد با همه مقدمات و لوازم آن، از جمله آزادی انديشه، بيان، قلم، 
احزاب، تجمع، اتحاديهها، سنديکاها و غرق شدن در شعارهای افراطی و 

 !نتيجه خواهد بود که چنين مباد بی
های ديکتاتوری تمدن غربی همت  ها و مدل کسانی که به گزينش قرائت [۶١]

جلوه دهند  »اسالمی«و  «خالص«کوشند حزب پادگانی را  اند، همواره می گماشته
ترين  افتاده ای از اقتباس عقب زدگی متهم کنند، اما لحظه و طرف مقابل را به غرب

من در زندان از . اند های منفی تمدن غربی، يعنی ديکتاتوری آن غفلت نکرده  جلوه
جا که بازجويان ادبيات مرا با ادبيات بعضی  نزديک شاهد اين اقتباس بودم و آن

ورزی خارج کشور مقايسه  های غيرمسلمان مخالف خشونت چهرهها و گروه
ها و  کردند، به صراحت گفتم منکر تشابه گفتاری سخنان خودم با چهره می

گيری از براندازی مسلحانه و غيرمسلحانه   هايی که در انتهای فرآيند فاصله گروه
اند نيستم، اما اگر نشريه مسعود رجوی و نشريه حسين  انديشی رسيده به اصالح

شريعتمداری را به زندان بياوريد، نشان خواهم داد که عالوه بر گفتمان واحد 
پراکن و تقديسگر  های نفرت ، چگونه ادبيات و گاه واژه»کيهان«و  »مجاهد«

طلبان، هر دو به يک روش  خشونت آن دو همسان است و در برخورد با اصالح
حسين «سخن گفت، نه  »فتنه خاتمی«آنکه اول کسی که از   جالب. کنند عمل می

هنوز هيچ يک از ! بود »مسعود رجوی«که  »فاطمه رجبی«و  »شريعتمداری
اقتدارگراها به اين سؤال من جواب ندادهاند که بين گفتمان و ادبيات اين دو 

پاسخ  من نيز بی  شود؟ همچنان که اين پرسش جريان کدام تفاوت ماهوی ديده می
 مانده است که تفاوت اسالم مصباح با اسالم طالبانی چيست؟

ترين شکاف و چالش در جهان معاصر و در ايران بر اساس  اصلی [۶٢]
های سياسی را به دو گروه  ها شکل گرفته و تمام مکاتب و نظام انسان «حقوق«

قرن بيستم ثابت کرد که مارکسيسم بدون حقوق بشر، . بزرگ تقسيم کرده است
آورد؛ ناسيوناليسم مخالف حقوق بشر به نازيسم ختم  سر از استالينيسم در می

شود و تجسم اسالم  شود؛ سکوالريزم ناقض حقوق بشر به فاشيسم منجر می می
استالينيسم، (ماهيت سياسی هر چهار سيستم . نافی حقوق بشر، طالبانيسم است

ای به کل  ، ديکتاتوری و تحميل عالئق و سالئق عده)نازيسم، فاشيسم و طالبانيسم
های کم و بيش مشابه اعمال   های متفاوت، اما با روش جامعه است که به نام

 .شود می
های  کند از خشونت و هر اقدامی که هزينه فعاليت عقل و تجربه حکم می [۶٣]

برد بپرهيزيم، زيرا  سياسی را برای عموم شهروندان، نه برای خود فرد باال می
کنند و تنها اقليتی  در چنين شرايطی بسياری از شهروندان عرصه را ترک می

مانند که سرکوبشان به بهانه حفظ امنيت، کار چندان دشواری  فداکار باقی می
اقتدار جنبش سبز در اين است که همدلی هر چه بيشتر شهروندان را . نخواهد بود

و حماسه دوم خرداد با  »همه با هم«جلب کرده، چنانکه انقالب اسالمی با شعار 
نظامی کردن هر  -وقتی تالش رقيب، امنيتی. حضور گسترده مردم تحقق يافت

چه بيشتر فضاست، بايد بکوشيم شرايط را سياسی کنيم تا ريزش جناح نظامی 
 .روزافزون و رويش سبز اميد بيش از پيش شود

های  پذيری در عين حفظ اصول و اساس نظام، جزو ويژگی قدرت سازش [۶۴]
، در ۵٩٨ها قبل از پذيرش قطعنامه  شخصيتی رهبر فقيد انقالب بود که مدت

امروز رجوی . انگيزی فرقه رجوی نيز آن را مشاهده کرده بوديم برخورد با فتنه
دادم که شما  من اگر يک در هزار احتمال می«با اشاره به پيام امام که گفته بود 

خواهيد انجام دهيد، حاضر بودم با شما تفاهم  دست برداريد از آن کارهايی که می
اين سند تاريخی و شرف و افتخار مجاهدين است که تن به آن «گويد  می »کنم

پذيری و  مسعود رجوی به اين ترتيب با ضدارزش خواندن سازش. »تفاهم نداد
کند که با اسالم ارتباطی ندارد و از  تبعيت می »انقالبی«تفاهم، از همان منطق 

های ارزشی گفتمان سبز و  های کمونيسم روسی است؛ ولی مطابق سنجه آموزه
شود و  پذيری، سند افتخار محسوب می گفتمان زندگی، آمادگی امام برای سازش

به . نبود »ضرورت تاريخ«خرداد  ٣٠دهد بر خالف ادعای رجوی،  نشان می
های خيرخواهانه و به طور  پذيری و نصيحت لحاظ امنيتی نيز دقيقًا همان سازش

کلی جاذبه معنوی امام و انقالب بود که تروريسم رجوی را با شکست مواجه کرد 
ها و برخوردهای غيرقانونی و غيرانسانی که  گيری ها و اعتراف و نه شکنجه

های نخست دهه  متأسفانه بر عمر فرقه او افزود و مانع مرگ طبيعی آن در سال
وزير، در دوران جنگ بر  هنگامی که مهندس موسوی در مقام نخست .شد ۶٠

اين «: نقش امنيتی گفتمان جذاب انقالب اسالمی تأکيد کرد، مجاهدين خلق گفتند
های اطالعاتی و شکنجه رژيم  شعر و شعارهای دجالگرانه دقيقًا در کنار دستگاه

خمينی کارکرد داشته و حتی بيش از آن، مصرف امنيتی داشته ] امام]برای 
انقالب اسالمی و قدرت نرم آن را   اگر مسعود رجوی گفتمان ».است

بخواند بر او حرجی نيست، اما چه بايد گفت درباره آقای مصباح  »دجالگرانه«
خواند تا با حذف عناصر دموکراتيک  می »جدلی«که سخنان امام در پاريس را 

 آن، همسويی اسالم و انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی را با استبداد نتيجه 

چرا بايد اين حساسيت بسيار مقدس و مبارک درباره آرای ملت را . شود متولد می
يک امر گرجستانی و صربستانی بدانيم؟ آيا در اساس جمهوری اسالمی، 

انتخابات و اصالت رأی ملت هيچگونه جايگاهی ندارند که حساسيت ملی را 
خرداد  ٢۵بشماريم؟ بر همين مبنا  »صربستانی«و  »مخملی»، «غيرملی«امری 

را نيز روز نجات جمهوری اسالمی و آزادی ايران ميخوانم، چرا که صندوق آرا 
به باور من آزادی انتخابات و نجات . بخش کشور ميدانم و انتخابات آزاد را نجات

هر جا که صندوق آزاد هست ايران هم هست، از . صندوق، يعنی نجات ايران
های ايران در شهرهای اروپا و  های آرا در سفارتخانهها و نمايندگی صندوق

 .آمريکا گرفته تا شهرهای آذربايجان و سيستان و بلوچستان و کردستان
نژاد  زاده، استاندار وقت لرستان و از همکاران آقای احمدی آقای محمدی [۵٢]

ارتقای مقام  ٧۶است که به پاس قدردانی از تخلفاتش در انتخابات دوم خرداد 
 !يافت و با حکم رييس دولت، استاندار خراسان در دولت نهم شد

االصول پيروزی آقای  آقای مرتضوی، دادستان وقت تهران، علی [۵٣]
دانست که با هماهنگی قرارگاه ثاراهللا سپاه پاسداران، حکم  نژاد را مسلم می احمدی

که خود  جالب آن. مسئوالن ستاد انتخابات رقيب او را صادر کرد  بازداشت
های همراه را  تلفن (sms) کنند که در روز انتخابات، سيستم پيامک اعتراف می

های اخذ رأی با ستاد  قطع کردهاند تا ارتباط ناظران مهندس موسوی در صندوق
آقای مرتضوی همچنين با صدور حکم پلمب ستاد . مرکزی وی مختل شود

گيری اولين اجتماع اعتراضی  قيطريه در عصر روز انتخابات، موجب شکل
زاده و  درج دو خبر کذب بازداشت من و آقايان امين. مردم در ميدان قيطريه شد

خرداد، به ترتيب در خبرگزاری ايرنا و  ٢٢رمضانزاده در عصر و شب جمعه 
نيز در روزنامه ايران که هر دو ارگان رسمی دولت هستند به منظور ايجاد 

حمله به ستاد مرکزی مهندس موسوی پس . رعب و غيرطبيعی کردن شرايط بود
 .از پايان انتخابات پروژه التهابآفرينی را در پايان انتخابات تکميل کرد

های  های خالف قانون استصوابيون در انتخابات حرف من درباره اقدام [۵۴]
 .شنيدنی ديگری نيز دارم که عنداللزوم به استحضار مردم خواهم رساند

ميليونی است که رييس آن از ترس اعتراضات  ٢۴اين چه دولت  [۵۵]
شهيد  -تهران(های پايتخت  دانشجويی مخفيانه و بدون اطالع قبلی به دانشگاه

پردازد و از برگزاری اجتماع منتقدان  رود و به ايراد سخنرانی می می (بهشتی
خود حتی در کوير لوت واهمه دارد؛ اکثر مراجع قم از ديدار با وی خودداری 

 اند؟ کنند و قاطبه اهالی فرهنگ و هنر در برابر او ايستاده می
گيری يکطرفه و آشکار به سود يک فرد، نفس  اگر به جای آن همه جهت [۵۶]

گرفت و اعتراض منتقدان، محترم   مشارکت گسترده ملت مورد تأکيد قرار می
کردند،  شد و با خشونت با مردم رفتار نمی طرفانه رسيدگی می شمرده و به آن بی

 .جمهوری اسالمی ايران اکنون در سطح باالتری از اقتدار ملی قرار داشت
معنای «خواستند تفسير خود را بر  در زندان در پاسخ به کسانی که می [۵٧]

حمل کنند، گفتم اگر واقعًا چنين اعتماد به نفسی وجود دارد  »بهمن ٢٢تظاهرات 
بهمن را دليل صحت عملکرد خود  ٢٢تظاهرات   و اگر حضور مردم در

يعنی اگر . دانيد، لطفًا به همين باور خود ملتزم باشيد و به لوازم آن عمل کنيد می
واقعًا به مدعای خود باور داريد، از هم اکنون ساز وکار قانونی يک انتخابات 

شفاف، منصفانه و آزاد را فراهم کرده و اولين انتخابات پيشرو را با همين روش، 
به باور من، بحرانی که . به عنوان مرهمی بر آن زخم و شکاف ملی برگزار کنيد

در نتيجه فقدان شفافيت، قانونمداری و انصاف در انتخابات پديد آمده است جز با 
هرگونه . توان پشت سر گذاشت يک انتخابات آزاد، منصفانه و شفاف نمی

سرکوب و بگير و ببند و تدابير غيرانتخاباتی جز به تشديد و تعميق آن زخم منجر 
من در زندان گفتم، در هيچ کشوری در جهان، حزب و جناحی وجود . نخواهد شد

ندارد که مدعی باشد بيش از نيمی از واجدان شرايط حق رأی، طرفدارش هستند 
دهند، در عين حال نسبت آن جناح و دولت متبوعش با حقوق و  و به او رأی می

اهللا  مانند نسبت جن با بسم) بهويژه آزادی مطبوعات و انتخابات(های قانونی  آزادی
 .باشد

ملت ما به پيروی از رهبری، به نظام جمهوری اسالمی رأی داد که در  [۵٨]
شرايطی که بخش وسيعی از اراضی کشور به اشغال بيگانه درآمده و بهترين 

بهانه برای استصوابی کردن و مسلحانه کردن انتخابات برای او فراهم بود، به 
 .روش فوق متوسل نشد، بر عکس رقابت سياسی و انتخاباتی را نهادينه کرد

تجربه ايرانيان از مشروطه تاکنون چنين بوده است که تأمين حقوق و  [۵٩]
انديشه، بيان، قلم، مطبوعات،   های مدنی شهروندان، از جمله آزادی آزادی

  ها، تجمع و تحصن در ايران از خالل آزادسازیNGOاحزاب، سنديکاها، 
 .گذرد های رأی می صندوق

جنبشی که از دل . شود خط قرمز جنبش سبز در همين جا مشخص می [۶٠]
صندوق فوران کرده و در خيابان جاری شده است، تا رسيدن به انتخابات آزاد، 

 آفت و آسيب اصلی آن هم طبعًا دوری از . شفاف و منصفانه پيش خواهد رفت
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 رابطه جنبش زنان و جنبش سراسري مردم ايران 
 الله حسين پور 

 
 :اخبار روز

!) حال سبز يا رنگارنگ(آيا جنبش زنان و جنبش سراسری مردم ايران •
دو جنبش موازی و در کنار هم هستند؟ آيا می توان جنبش سراسری را 

در کنار جنبش زنان، دانشجويی، ملی، طبقاتی و غيره نشاند و آن را 
يکی از جنبش های اجتماعی ايران به حساب آورد يا اين جنبش متشکل 

 ...از جنبش های اجتماعی مختلف در جامعه است؟ 
 

اين رابطه را هر کسی از زاويه ای بررسی کرده است و هر تحليلی بر گوشه ای 
پاسخ به يک . از حقيقت روشنايی افکنده و می تواند به شناخت آن ياری رساند

 . سئوال ديگر شايد بتواند گوشه ديگری از اين حقيقت را به ما نشان دهد
دو جنبش !) حال سبز يا رنگارنگ(آيا جنبش زنان و جنبش سراسری مردم ايران

 موازی و در کنار هم هستند؟ 
آيا می توان جنبش سراسری را در کنار جنبش زنان، دانشجويی، ملی، طبقاتی و 

غيره نشاند و آن را يکی از جنبش های اجتماعی ايران به حساب آورد يا اين 
 جنبش متشکل از جنبش های اجتماعی مختلف در جامعه است؟ 

را جنبش سراسری مردم ايران بناميم، پاسخ روشن می " جنبش سبز"درواقع اگر 
اين جنبش که اکثريت مردم را چه فعال وچه غيرفعال در صفوف خود جای . شود

داده، به يک قشر معين محدود نمی شود و نه تنها ساير جنبش های اجتماعی در 
آن شرکت می کنند و حضور فيزيکی و معنوی داشته و از آن حمايت به عمل می 
آورند، بلکه می توان از حضور نسبی تمام اقشار و طبقات موجود در جامعه نيز 

 . در اين جنبش سخن گفت
. آغاز شد" انتخابات"درست است که حرکت فعال اين جنبش با بهانه تقلب در 

اما اگر . مثل هر جنبش و حرکت اجتماعی ديگر که با بهانه ای آغاز می شوند
ساله و تلنبار شده مردم را در شکل گرفتن آن نبينيم،  ٣٠ريشه های عميق خشم 

آيا درست است که يک . قطعا نمی توانيم تحليل دقيقی از اين جنبش داشته باشيم
گوش و يک چشم خود را ببنديم و تنها مردمی را ببينيم که پرچم سبز دارند و 
شعار ميرحسين می دهند و رأی دزديده شده خود را می خواهند و آن طرف 

ديگر، مردمی را نبينيم که جمهوری انسانی می خواهند، شعار مرگ بر ديکتاتور 
کروبی، سيل خروشانی هستند  –سر می دهند و برخالف تمايل و انتظار موسوی 

که جاری می شوند، دستگير می شوند، کشته می شوند و باز برمی خيزند و می 
 خواهند همه چيز را تغيير دهند؟ 

 
 ! تبعيدی های خارجه نشين

بعد از سرکوبی که با خيزش جنبش سراسری مردم، متوجه فعالين اين جنبش شد، 
مجددا شاهد موجی از تبعيدهای اجباری و يا مهاجرت های اختياری هستيم و به 
دنبال آن، نقش فعالين جنبش در خارج از کشور، اين جا و آن جا مورد ابهام و 

انتقاد قرار گرفته است و عده ای آن ها را خارج نشينانی می نامند که خارج از 
 . گود بوده و نقشی در معادالت داخل ايران ندارند و نبايد داشته باشند

اگر از زمانی صحبت می کنيم که هنوز اينترنت و تلفن های دستی مرتبط وجود 
نداشت و جهان به يک سيم ارتباطی فعال در هر لحظه تبديل نشده بود، باز هم 

نمی توانستيم جنبش واقعا موجود در داخل ايران را با جنبشی که در خارج شکل 
دورانی که فعاالن ايرانی با قلب لرزان و . گرفته بود، از يک ديگر متأثر ندانيم

ضربان تپنده، روزنامه های آبونه شده را صفحه به صفحه می خواندند و با 
گزارش های دست نويس و تماس های مخفيانه، نشريات جاسازی شده و اعالميه 

اما . در تالش بودند، مدت زمانی ست سپری شده است.......های ريزنوشته شده و
در همان دوران نيز نمی توان تأثيرات دو جانبه ايرانيان داخل و خارج کشور را 
نسبت به هم ناديده گرفت و يک دهان بند به دهان تبعيدشدگان خارج نشين زد و 

 . به آنان نقش نظاره گر را اهداء نمود
البته خودمحوربين هايی بودند و هستند که به محض رفتن به خارج از کشور، 

احساس رهبری به آنان دست داده و مدتی با همين خيال، رهنمودهای ذهن 
پرداخته و آرزوساخته تجويز کرده و نسخه می دادند و به اين احساس دامن می 

زدند که گويا برخی فعالين برای رهبری از راه دور، در خارج مکان يافته و 
" رهبرانی"اما چنين . حال از دورِ  گود می خواهند که فعالين داخل ِلنگش کنند

خيلی دير نمی پايند و نمی بايست محور قضاوت درباره فعالين صديقی قرار 
گيرد که پا به پای جنبش سراسری مردم ايران حرکت کرده و هر آن چه از آنان 

 . بر می آيد، انجام می دهند
 

توان  طبق استدالل آقای مصباح می. بگيرد و انديشه و رفتار خود را توجيه کند
گويد، از باب جدل با صاحبان و فرزندان انقالب و  گفت آنچه خود او امروز می

امام و منزوی کردن آنان است، وگرنه حرف اصلی استاد همان است که در 
خواند ولی اکنون با ژست  زد و امام را منحرف می می ١٣۵٧تا  ١٣۴۵های  سال

دفاع انحصاری از انقالب، نظام و امام، مخالفت خود را با نهضت امام در دهه 
همچنان که با تظاهر به دفاع انحصاری از . کند پيش از پيروزی انقالب پنهان می

عملی خود در دوره  کوشد مانع افشای بی رزمندگان و ارزشهای دفاع مقدس، می
 .هشت ساله جنگ تحميلی شود

دستگاه تبليغاتی حزب پادگانی در يکسال گذشته اتهامات زيادی متوجه  [۶۵]
ها و  جنبش سبز و رهبرانش کرده است؛ از جمله اين که آنها با آمريکايی

ها هماهنگ عمل  ها، مجاهدين خلق و مارکسيست طلب ها، سلطنت صهيونيست
اين در حالی است که سوابق اسالمی و ملی . گويند کنند يا همسو سخن می می

آميز و  گفتمان مسالمت  رهبران جنبش سبز، اهداف و ماهيت مردمی اين حرکت،
خواه،  های تماميت گيری آشکار جنبش از انديشه پرهيز آن و فاصله  خشونت
دانند و مرز آنان با همه کسانی  ، سرکوبگر و تروريستی را همگان می خواه جدايی

شناسند و حاضر به  که استقالل و يکپارچگی سرزمينی ايران را به رسميت نمی
فعاليت در چارچوب قانون نيستند، مشخص است؛ اما چيزی که کمتر به آن توجه 

شود، اين است که رفتار و گفتار حزب پادگانی بيشترين شباهت را با چهار  می
مبارزه با دموکراسی و نقض حقوق مدنی،   گروه فوق، بهويژه در ايجاد انسداد،

اساسًا يکی از انتقادهای جدی من به بينش، . سياسی و فرهنگی ايرانيان دارد
روش و منش اقتدارگراها اين است که با ارائه عملکرد مشابه و گاه يکسان با 

کنند و در موضع ضعيف  های مذکور، ملت را در برابر آنان خلع سالح می گروه
برای مثال، حزب پادگانی در کاربرد معيارهای دوگانه با دولت . دهند قرار می

کند، در ايجاد انسداد سياسی و سرکوب مخالفان و احيای  آمريکا رقابت می
ها کورس رقابت گذاشته است، عملکرد  طلب مناسبات شاهنشاهی با سلطنت
و از   توزانه مجاهدين خلق را الگو قرار داده پادگانی و ادبيات خشن و کينه

های نمايشی را وام گرفته  گيری و دادگاه کمونيسم روسی، سلول انفرادی، اعتراف
شما با  »مرز«که   من معتقدم سبزها ضمن دادن جواب به اين سؤال. است
رفتار و  »فرق«الذکر چيست، بايد از اقتدارگراها بپرسند که  های سابق گروه

سبزها با ناقضان  »مرز«های مذکور چيست؟  گفتار حزب پادگانی با جريان
 اقتدارگراها با آنان معلوم است؟ »فرق«حقوق ايرانيان روشن است، اما آيا 

تجربيات تاريخی به ما ميآموزد که برای گذار به دموکراسی و استمرار آن ] ۶۶]
اين امر هم بهداشتيتر و . بهتر است گفتمان و ادبيات ما بيشتر اثباتی باشد تا سلبی

بايد به آن . هم مؤثرتر است و هم فرهنگ عمومی و سياسی را پااليش ميکند
اندازه از اعتماد به نفس برسيم که قدرت خود را نه در نفی، تحقير و تخريب 

بنابراين در برابر . ديگران، که در طرح صحيح ديدگاهها و مواضع خود بدانيم
شعارها و رفتارهايی که نمی پسنديم، پيش از آنکه فتوای تحريم و تکفير صادر 

مرز . کنيم، بايد مطالبات و شعارهای خود و داليل طرح آنها را مطرح کنيم
اصالحطلبان با گروههای ضدانقالب معلوم است اما آيا مرز اقتدارگراها با رفتار 

ضدانقالبی، از قبيل محدود کردن آزاديهای مدنی و سياسی، نقض حقوق 
… شهروندان و ضرب و شتم منتقدان تا حد پرت کردن آنان از باالی پل و 

 مشخص است؟
های بسياری  از عزيزان مقيم خارج از کشور که در يکسال گذشته تالش [۶٧]

اند و نقش مهمی در گسترش پيام جنبش داشتهاند، انتظار راديکال کردن  کرده
ما با اينکه در ايران هستيم اما برای بيان حقيقت . شعارهای جنبش سبز را نداريم

از کسی ترسی نداريم؛ با وجود اين معتقديم آنچه ميتوانيم بگوييم يا انجام بدهيم، 
بايد ببينيم چگونه ميتوان جنبش را در . لزومًا به مصلحت ميهن و مردم نيست

عين توسعه دادن و عميقکردن، غير خصومتآميزتر به پيش برد، هزينههای مردم 
 .را به حداقل رساند و دستاوردهای آن را نهادينه کرد

حزب پادگانی همه ابزارها را در اختيار دارد، اما نه تنها از اداره صحيح  [۶٨]
، )سخن امام را تأييد کرد که از اداره يک نانوايی ناتوان است(کشور عاجز است 

با وجود اين در . بلکه قادر نيست گفتمانی جذاب و حتی چند واژه جديد توليد کند
برد که توليد اعتراف و تزريق ترس به شبکه اجتماعی،  اين توهم به سر می

دارد، غافل از  تواند آنان را از مديريت صحيح ميهن و توليد گفتمان معاف  می
  تر می تر کند، پرچم سبز اميد برافراشته که هر چه چاه تاريک ترس را عميق آن

 .شود
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 . سازمان يافته متشکل از اکثريت زحمت کشان و مزدبگيران و بيکاران
بنابراين تنها اکثريت عظيم مردم نه به صورت پراکنده و منفرد، بلکه متشکل در 

تشکل های اجتماعی صنف، کار، دانشگاه، مدرسه، محله و محيط زندگی خود 
هستند که می توانند در حرکت های بزرگ، سراسری و هماهنگ، تغيير را 

از حرکت های خيابانی گرفته تا اعتصاب و تحصن و ساير اشکال . سازمان دهند
 . ابتکاری که تنها در مسير مبارزه ابداع و به کار گرفته می شوند

 

 لكه ي ننگ 
صدای يهوديان برای يک صلح عادالنه در «نامه ی رئيس کميته 

 به صدراعظم آلمان  »خاورنزديک
 رضا پايا : مترجم -رولف فرله گر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اخبار روز 

 
صدای «ی  رياست کميته Rolf Verlegerرولف فرله گر : توضيح مترجم 

بعد از تهاجم اسرائيل به  »يهوديان برای يک صلح عادالنه در خاورنزديک
کاروان کشتی های حامل کمک به غزه در ماه گذشته؛ به تمام کسانی که برای 

بياييد تالش کنيم که از «هشدار می دهد که : يک صلح عادالنه مبارزه می کنند
تنها زمانی که برای همگان . شرايط فاجعه بار فعلی نيروی جديدی سر برآورد

روشن شود که يک اپوزيسيون يهودی بر عليه اين فجايع وجود دارد و اين نيرو 
ی اسرائيل بر می خيزد، می توان از سر برآوردن يک موج  از درون کج راهه

  ».جديد ضديهودی گری جلوگيری کرد
ی جهان، بخصوص  ی نيروهای آزادی طلب در همه اين هشداری است به همه    

ما ايرانيان که با رژيمی سروکار داريم که برای توجيه سياستهای ضد مردمی و 
. فاشيستی خود، بوق و کرنای ضد يهودی و ضد اسرائيلی براه انداخته است

ی يهودی بر ضد دولت اسرائيل و سياست  اهميت عکس العمل انسانهای آزاده
های فاشيستی و راسيستی آن و فرياد رسای آنها برای ايجاد جامعه ای واقعا 

دموکراتيک که مذهب و نژاد عامل برتری کسی بر ديگری نباشد و مردم يهودی 
مسيحی و غيره در کنار هم با حقوق برابر زندگی کنند  –فلسطينی  –و عرب 

نگرانی نيروهای سکوالر يهودی از تغيير و تحوالت اخير در . قابل تقديس است
کسانی که . جامعه اسرائيل زنگ خطری است که بايد با دقت بيشتری دنبال شود

اخيرا به اسرائيل سفر کرده اند و يهوديان اروپايی که به اسرائيل رفت و آمد می 
کنند، از غالب شدن جو راسيستی و ضدعرب بهمراه نفوذ بيش از پيش اقليت 

يهوديان روسی تبار که با ارتجاعی ترين بخش ارتدکس يهودی در دولت حاضر 
اين جريان راسيستی که با شعارهای ضدعربی . در ائتالف هستند، در شگفت اند

و فلسطينی و سياست اخراج اعراب از زمينهايشان و دنبال کردن خانه سازی 
های غير قانونی در مناطق عرب نشين فضای سياسی اسرائيل را تعيين می کند، 

و همانطور که . خطر درگيری های منطقه ای را هر چه بيشتر افزايش می دهد
گفته شد اين سياست آب به آسياب ارتجاعی ترين نيروهای اسالميست، از حماس 

و . گرفته تا حزب اهللا و جهاد اسالمی و در راس آنها جمهوری اسالمی می ريزد
اروپايی و غيره بايد با تفکيک دقيق بين  –نيروهای آزاديخواه اعم از ايرانی 

سياستهای دولت راسيستی اسرائيل و مردم اسرائيل، بدام ضد يهودی گری ريشه 
. نيافتند) ايرانی ها و غيره –اعراب (دار چه در تاريخ اروپا و چه در خاورميانه 

و با حمايت از بخش سکوالر جامعه اسرائيل و خواستهای آنها صف خود را از 
 . جدا سازند –در هر دوجبهه  –نيروهای ارتجاعی 

حال که ديگر همه چيز تغيير کرده و دهکده جهانی معنای توده ای پيدا کرده، لعن 
و نفرين به آن هايی که اساسا به اجبار و يا حتی برخا به اختيار، کشور ديگری 

آيا وقتی در ايران . را برای زيست خود انتخاب کرده اند، ديگر جايی ندارد
زندگی می کنيم، با همه اقشار مردم تماس مستقيم داريم؟ آيا باز هم در چهارچوب 

تنگ روابطی که برای خود تعيين کرده ايم، زنجير نشده ايم؟ و آيا برای اين که 
اخبار سراسری را بدانيم، به اينترنت و راديو و روزنامه مراجعه نمی کنيم؟ 

همان طور که ايرانی های خارج از کشور خود را بخشی از جنبش سراسری 
مردم ايران می دانند، ما هم بايد آن ها را تأييد کنيم، وگرنه هر گروهی کاست 

 . خود را تشکيل می دهد و خود را محور عالم می داند
 

 رابطه جنبش زنان با جنبش سراسری 
و اما رابطه ای که جنبش زنان با جنبش سراسری مردم ايران دارد، همان رابطه 

ای ست که جنبش دانشجويی با آن دارد و همان رابطه ای که جنبش کارگری و 
خرداد سال  ٢٢همان طور که حرکت اين جنبش از . ساير جنبش ها با آن دارند

پيش نشان داد، بدون حضور فعال زنان، چه بخش سازمان يافته و بالفعل و چه آن 
اکثريت عظيم زنانی که به طور بالقوه و اساسا سازمان نيافته در آن شرکت 

همين طور بدون حضور . کردند، نمی توانست با آن شکوه و عظمت شکل بگيرد
دانشجويان و کارگران و پدران و مادرانی که به دنبال فرزندان خود روان بودند، 

در واقع می توان . امروز نمی توانستيم از اين جنبش سراسری سخن بگوييم
گفت، جنبش سراسری مردم ايران متشکل است از جنبش های اجتماعی واقعا 

موجود که اساسا در خيابان ها حضور خود را نشان می دهد و وقتی در خيابان 
ها نيست، همانند اختاپوسی ست که آرام بر جای خود نشسته، اما با بازوانِ  

جنبش زنان يکی از . بسيارِ  خود در تالش و سازمان گری و سازمان يابی است
اين بازوان پرتوان جنبش سراسری است که اگر در لحظه های آرام گرفتن جنبش 
سراسری، خود را قوی تر و آماده تر نکند، نمی تواند اين جنبش را تغذيه کرده و 

 . در حرکت بعدی آن را گام ها به جلو بکشاند
به وضوح می بينيم که يکی از اين بازوهای پرتوان در دور گذشته، جنبش 

حرکت های دانشجويان چه . دانشجويی است که می خروشد و ساکت نمی نشيند
سازمان يافته و چه خود به خودی پشتوانه بزرگی ست برای حرکت بعدی جنبش 

 . سراسری
" باال"يکی از موانع بزرگ جنبش زنان، تکيه بخشی از فعالين اين جنبش به 

غيرحاکم و يا هنوز " قدرت. "منظور از باال، الزاما قدرت حاکم نيست. است
ضعف بخشی از اين فعالين در واقع نه تکيه . غيرحاکم نيز باال محسوب می شود

به توده های ميليونی که اگر در جنبش شرکت کنند، ديگر قدرتی را يارای مقابله 
. ها می باشد"رهبر"با آن نمی ماند، بلکه اساسا تکيه به افراد، شخصيت ها و 

اکنون نيز اين . نمی تواند گريبان برخی از اين زنان را رها کند" باال"نگاه به 
نگاه باعث شده تا زهرا رهنورد به عنوان يک فمينيست کهنه کار و يک مبارز 

جنبش زنان، در صحنه خودنمايی کرده و با بيانيه های کم جان، نقش رهبری 
 !! جنبش زنان به او اعطاء شود

همين که در شرايط کنونی . انتظار بی جايی نبايد از خانم زهرا رهنورد داشت
هر کس در جايی که قرار دارد، بنا به انگيزه . ندايی می دهد، بسيار عالی ست

هايی که در سر دارد و با آرمان هايی که برای شان می جنگد، توان پيش روی 
 . توقع بيشتر از اين توان نيز نبايد از کسی داشت. دارد

اما وقتی از جنبشی سخن می گوييم که نام جنبش زنان بر خود نهاده و حداقل طی 
دو دهه گذشته ماراتون خود را به سمت تغيير قطع نکرده و در هر گام خود 

 . انبوهی از زنان را همراه خود کرده، انتظار بسيار بااليی وجود دارد
وقتی جنبش زنان برای رفع تبعيض جنسيتی می جنگد، نمی تواند تنها طبقه 

متوسط شهری را نمايندگی کند، حتی اگر آحاد آن از اين طبقه برخاسته باشند، 
وظيفه ای که برای خود درنظر گرفته اند، ديواره اين طبقه را می شکند و فراتر 

نمی توان فمينيست بود و از رفع تبعيض جنسيتی سخن گفت، اما در حد . می رود
 . تغيير قوانين توقف کرد و برای آن کف زد

 
 درس بزرگ 

يک سالِ  آزگار صفحه ای از تاريخ را از آن خود کرده . يک سال گذشته است
نه . سالی که در آن بسياری جاودانه شدند و نام خود را بر آن حک کردند. است

تنها ايرانی ها، بلکه حتی جهانيان اين سال را لحظه به لحظه نظاره کرده و وقايع 
اما . هرکس از زاويه ای به آن می نگرد و آن را تحليل می کند. را دنبال کردند

فهميديم که هيچ نيرويی توان تغيير ندارد، جز . يک درس بزرگ از آن گرفتيم
يا بهتر است گفته شود، حرکت سراسریِ  . حرکت سازمان يافته اکثريت مردم

 يا دقيق تر، حرکت سراسری و هماهنگ جنبش های اجتماعیِ  . مردمِ  متشکل
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ميدانستند نتيجه انتخابات هر چه باشد، نه نان و نوايی برای آنها خواهد داشت و 
بوی کباب آنها . نه حتی جايگاهی شايسته دانش و فضلشان بدانها داده خواهد شد

را به ميدان نياورده بود بلکه اينان نگران شعله ای بودند که به خرمن مردم افتاده 
اينها نه . به مشام ميرسيد »بوی کباب قناری بر آتش سوسن و ياس«بود و از آن 

رقيبی برای قدرت بودند و نه خواهان ثروت و نه شيفته بازی سياست، که از 
دهها نفر بودند اما يکی از ميان . اهالی حقيقت بودند و بدنبال حاکميت انسانيت

: آنها را جام بالی بيشتری برايش ريخته بودند و بی وقفه و طوالنی زجرش دادند
 .احمد زيدآبادی

زيدآبادی، کسی بود که ماهها پيش از انتخابات درباره ظهور جنبش اجتماعی 
سخن گفت و باور داشت که نارضايتی فروخورده مردم در صورت بی اعتنايی 

او ماهها پيش از انتخابات در . حکومت به رای و نظرشان بزودی فوران ميکند
پاسخ به اين سوال که چرا جنبش مسالمت آميز معترضان که شما از آن سخن 

بدين علت که در واقع : "ميگوييد در دوران اصالحات خود را نشان نداد، ميگويد
خواستند وگرنه اگر  طلب در آن زمان چنين چيزی را نمی مجموعه جناح اصالح

خواستند که  طلب از عموم مردم می در همان موقع آقای خاتمی و يا طيف اصالح
آميز و تعريف شده مثًال در ميدان آزادی شهر تهران گرد  در چارچوبی مسالمت

صحت اين تحليل دقيق  (1." (کردند هم آيند بدون شک جمعيت زيادی تجمع می
او، پس از فاجعه انتخابات و با دعوت موسوی و کروبی به تظاهرات مسالمت 

او يکسال را نبود تا تولد جنبشی که در بطن جامعه ميديد را . آميز اثبات گرديد
شاهد باشد، اما امروز بی شک از پشت ديوارها، صدای اين فرزند نوپای مردم 

 .را ميشنود
جنبش مدنی سبز شکل گرفته پس از اعتراضات سال گذشته، تفکرات و ساليق 

مطالبه حقوق مدنی و : مختلفی را در خود جای داده که هدفی مشترک دارند
موسوی و کروبی بعنوان دو نامزد معترض خود را . برگزاری انتخابات آزاد

همراه اين جنبش ميدانند و در يکسال گذشته صادقانه و شجاعانه در کنار مردم 
آنها راهبران نمادين اين جنبش هستند که به پيوند دين و دولت . ايستادگی کردند

آنها راه و روش آيت اهللا را . معتقدند و مرشد و الگويشان آيت اهللا خمينی است
الگوی حکومتداری خود ميدانند و گاهی حتی بر سر تفسير سيره نظری و عملی 
وی با حاکميت سرکوبگر، که آن هم ظاهرا خود را پيرو آيت اهللا خمينی ميداند، 

اما اين جنبش بسياری از افراد را بهمراه دارد که بر انديشه و . مجادله ميکنند
عملکرد آيت اهللا نقدهای بسيار دارند و معتقد به ضرورت جدايی نهاد دين و 

دولت هستند تا که هم حرمت دين حفظ شود و هم آنکه حکومت خود را مقدس و 
آنها الگويشان حکومتداری مصدق است، مردی معنوی و اخالقی . نقد ناپذير نداند

. که با وجود پايبندی و احترام به مقدسات، مذهب را هرگز بازيچه حکومت نکرد
زيدآبادی همواره منتقدی منصف . احمد زيدآبادی نماينده برجسته اين گروه است

او . بوده که هم از ادب نقد برخوردار است و هم از شجاعت ايستادگی بر اصولش
او بود که چند . هميشه حاضر بوده تا درباره باورهايش به مناظره و گفتگو بنشيند

روح اهللا (سال پيش، چشم در چشم يکی از حاميان سرسخت دولت کودتا 
به مناظره درباره نقش مصدق و کاشانی پرداخت و در آنجا پيش بينی  (حسينيان

او باور داشت که . کرد که دفاع از مصدق در جمهوری اسالمی بی هزينه نيست
مصدق بلحاظ اخالقی شريف ترين رجل سياسی است که در دنيای معاصر "

زيدآبادی شريف بودن را از مصدق آموخته و براستی ). 2" (ظهور کرده است
 .که پيرو راستين او گرديد

پس از گذشت يکسال، امروز مشخص است که جنبش سبز مدنی ايران در اصل 
جبهه ای متکثر و فراگير است و از اينرو بجاست که راهبران و رهبران نمادين 

شايد . گرايشات، ساليق و گروههای فکری گوناگونی را در خود داشته باشد
بتوان گفت جبهه فراگير دموکراسی خواهی و حقوق بشر که فعاالن سياسی پس 

وعده تشکيلش را دادند و آنرا عملی نکردند، اينبار در شکل  84از انتخابات سال 
 .جنبش سبز مدنی تحقق يافت

تکثر رهبران نمادين اين جنبش نه تنها مزيت که برای بقای آن يک ضرورت 
اين نمادسازی ها باعث گسترش و همدلی بيشتر گروههای مختلف مردم با . است

مگر جز اين بود که همراهی، . انديشه های متفاوت در اين جنبش خواهد شد
زندانی شدن وايستادگی نمادهای سرشناس از گروههای مختلف اجتماعی مانند 

امروز جوانان و . استاد شجريان و جعفر پناهی بر اين گسترش و همدلی افزود
دانشجويان بسياری در زندان هستند که هر يک نماد مقاومت و الهام بخش 

عبداهللا مومنی، شيوا نظرآهاری، مجيد توکلی، بهاره : ايستادگی مدنی شده اند
هدايت، ميالد اسدی، شبنم مددزاد، عماد بهاور، مهديه گلرو و دهها و صدها 

 .سرباز گمنام راه آزادی ايران

در اينجا ترجمه نامه سرگشاده ی پرفسور رولف فرله گر، عضو سابق      
شورای مرکزی يهوديان آلمان به صدراعظم آلمان، خانم آنجال مرکل که در 

چاپ شده  Junge weltروزنامه آلمانی يونگه ولت  ٢٠١٠يونی  ٢-١٢۴شماره 
 :را مالحظه ميکنيد, است

 !سرکار خانم دکتر مرکل صدراعظم آلمان
سال پيش يک پرفسور روانشناسی از دانشگاه اورشليم بمن گفت، که او  ٢حدود 

او اکنون به اين نتيجه . در تمام طول عمرش، چپ بوده است، اما ديگر بس است
قطعی رسيده است که اگر آرامش اسرائيل تنها باين طريق بدست می آيد که تمام 
آثار حيات را در يک محدوده پانزده مايلی اطراف مرزهای خود نابود کند، بايد 

و يا ديگر هنگامی که در خيابانهای تل آويو  ».اسرائيل چنين کاری را انجام دهد
 .غير عادی نيست »عربها بايد نابود شوند«حرکت می کنی، شعار 

 !خانم دکتر مرکل
: حکومت اسرائيل ، اجازه داده که چنين جريان فاشيستی سياست او را تعيين کند

دموکراسی تنها برای يهوديان، حقوق بشر چيزی است فقط برای يهودی تباران، (
بودن فقط برای يهوديان، هر چه غير از آن، مشتی  »قربانی«امتياز 

 ...فوندامنتاليست رذل هستند که نصيب شان همان چيزی است که بسرشان می آيد
اين کوری ناسيوناليستی، باعث می شود که اسرائيليان در برابر جنايات       

حدود يکسال پيش هنگامی . آشکار دولت سکوت کرده و وحشتی بخود راه ندهند
همه آنها دشمنان «نفر از ساکنين باريکه غزه قتل عام شدند، گفته شد  ١۴٠٠که 

، امروز يک کشتی خارج از محدوده آبهای »اسرائيل بودند که حقشان بود
همه اينها «اسرائيل اشغال می شود و سرنشينان آن کشتار می شوند گفته می شود 

قرار بود دولت يهودی نوری از مداراگری برای همه ملل . »!ضديهود بودند
 اروپا باشد، ولی حاال چه شد؟

شما، خانم صدراعظم، در چند سال اخير بچشم خود ديده ايد که دولتی که از       
ی  درون اوردوگاه ها و مراکز مهاجرت يهوديان شکل گرفت چگونه به يک لکه

ی  ی ننگی برای ما يهوديان، لکه ی ننگی برای خودش، لکه ننگ تبديل شد، لکه
اين شرم آور است و شما . ننگی برای ملت های غربی که آنرا حمايت می کنند

 .بعنوان دوست خوب اسرائيل هيچ اقدامی در خالف جهت انجام نداده ايد
باين , خانم صدراعظم، دکتر مرکل، واقعا فکر می کنيد جنايات هيتلر را    

ترتيب جبران ميکنيد؟ در حالی که امروزمی بينيد که اسرائيل به يک دولت 
 فاشيستی تغيير ماهيت داده است؟

خانم مرکل، ما از شما می خواهيم که با سياستهايتان بيش از اين مانع نشويد       
درک کنند که يک راه حل عادالنه در خاور  »EU«که کشورهای جامعه اروپا 

نزديک تنها زمانی حاصل خواهد شد که اسرائيل کليه قواعد جامعه جهانی را 
 .بايکوت غزه را پايان دهيد. بپذيرد

 دکتر رولف فرله گر  –پرفسور  –با احترامات فائقه 
 

 زيدآبادي، رهبر نمادين جنبش مدني
 عمار ملکی

 
 
 
 
 

 :دانشجو نيوز
 تقديم به همسر و فرزندان صبور احمد زيدآبادی، مهديه و پورسام

 
يکسال گذشت از روزی که مبارز و سياستمدار با اخالق و خوش خلق ما، دل 

خسته و انديشناک از آنچه روی داده بود به خانه رسيد و از همانجا او را ربودند 
در . و به دخمه های تاريک سپردند تا ماهها او را به طرزی وحشتناک آزار دهند

اين يکسال به او مجال يکروز بازگشت به خانه را ندادند چرا که از او محالی را 
 .تسليم: ميخواستند

. يکسال است که ما را از قلم شيوا و زبان شيرين شرف اهل قلم محروم کرده اند
در سالی که گذشت بسياری از معترضان بيگناه شهيد شدند و انسانهای بيشماری 

مردمان بسياری را برای ابراز اعتراض آرامشان . گرفتار ديوارهای بيداد گشتند
اهالی سياست را که رقيب  .و زهرچشم گرفتن از آنها گرفتار کردند و آزار دادند

قدرت خود ميديدند و در رقابت، آنها را از خود پيش يافته بودند، به زندان کردند 
اما برخی ديگر از نامداران را به قصد . تا که قدرت را بيش از پيش مطلقه سازند

 مبارزانی مردمی و مدنی که خود . تاديب و از سر بغض و کينه قديمی آزردند
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گرفته تا  1367کمااينکه از قتل عام زندانيان در سال . برزن حضوری نداشت
قتل های زنجيره ای، توقيف فله ای مطبوعات يا حادثه دلخراش کوی دانشجويان 

 .واکنشی بسزا و درخور از سوی مردم ديده نشد 78تير سال  18در 
خالصه اين که در آن روزها اصالح طلبی دولتی، با همه کم و زيادش، سنگين 

تر از اصالح طلبی مدنی بود و در نتيجه پراگماتيسم سياسی، آزاديخواهان خارج 
را بر آن می داشت که رفرميست های نظام " غير خودی"از حاکميت و به ويژه 

را در برابر تماميت خواهان مرتجع تقويت کنند تا بدين ترتيب فضا برای کار 
زمانی که اصالح طلبی، حاال . سياسی و مدنی بازتر شود و خود به تدريج پاگيرند

به هر نسبت و گستره ای، عمدتا از درون حاکميت نظام بر می آمد و هيچ جنبش 
مردمی و مدنی درخور ديگری هم جز آن وجود نداشت، صالح نبود که 

رفرميست هايی پراگماتيستی چون ما در برابر اصالح طلبان برآمده از حاکميت 
زيرا در اين صورت سنگر مقاومت در برابر ارتجاع سرسخت از ميان . بايستيم

 .می رفت و دست کم به شدت توان می باخت
اين بود تا اين که به تدريج دو جريان جدا، اما به هم پيوسته، يکی در دل قدرت و 
ديگری در ميان ملت، برآمدند و پاگرفتند و سرانجام داده های سياسی آن روزها 

اصالح طلبی رانده (اصالح طلبی را ديگر دولت بر نمی تافت : را به هم ريختند
اصالح طلبی برآمده از (و ملت آن را از جان و دل بر می کشيد ) شده از دولت

 .اين شما و اين شرح آن دو جريان). ملت
در دل قدرت، سخن از در اختيار گرفتن يک . اصالح طلبی رانده شده از دولت

دست نهاد های سياسی و اقتصادی در کشور بود و جانشينی آيت اهللا خامنه ای به 
در پی اين، سرسختان تماميت خواه سپاه، برای جلوگيری از . عنوان نماد آن

تجربه اصالحات و به ويژه شورايی شدن رهبری که هاشمی رفسنجانی مطرح 
برای اينان، رهبری . کرده بود، نسبت به جناح های رقيب ناشکيباتر می شدند

نظام و جانشينی خامنه ای حياتی تر از آن بود که آن را به فردای از ميان رفتن 
رهبر بيمار واگذارند و از همين رو، گه آرام و گه تند، اما به هرحال در همه جا 

و همه حال، در تمامی نهادهای سياسی و اقتصادی و اجتماعی ـ فرهنگی نفوذ می 
از فرستادن نماينده به : کردند، رقبا را کنار می زدند و افراد خود را می کاشتند

مجلس و مدير به اداره های دولتی بگير تا به چنگ آوردن قراردادهای کالن و 
 . دارندگی بنگاه های اقتصادی تا سر حد حذف نظامی رقبا

با در دست گرفتن تدريجی نهادهای اقتصادی و سياسی، مسئله جانشينی رهبری 
البته سپاهيان سرسخت خود را در . هم به زير کنترل سرسختان سپاه در می آمد

رو مطيع و مجذوب ولی فقيه می نمايند، اما در زير رهبر امروز و جانشين 
نامه شکايت آميز و هشداردهنده ای که رفسنجانی . فردايش  را در اختيار دارند

در آستانه انتخابات رياست جمهوری دور دهم برای خامنه ای فرستاده بود، اشاره 
از سوی  1388خرداد  22بدين ترتيب، کودتای انتخاباتی . به همين روند داشت

سرسختان سپاه تنها يورش جديدی در پی يورش های پيش برای در دست گرفتن 
تام و تمام نهادهای قدرت در کشور نبود، بلکه در عين حال اقدامی بود برای 
تضمين جانشينی آيت اهللا خامنه ای و بازداشتن رفسنجانی از شورايی کردن 

شمار باالی رأی . رهبری و يا در شرايطی از ميان بردن جايگاه آن در نظام
مردم برای موسوی و کروبی که به هر حال از خودی های احمدی نژاد و سپاه 

کودتا در همان دور نخست رأی : نبودند، به اجرای نقشه سرسختان شتاب بخشيد
بنيادگرايان و بحران رهبری، نوشته عماد بهاور عضو شورای مرکزی ! (گيری

سرسختان حکومت را يکدست می خواستند ). و دفتر سياسی نهضت آزادی ايران
از چنين از ديدگاهی، ميان کروبی و موسوی . و می خواهند و  جامعه را مطيع

دوستدار امام راحل و وفادار به قانون اساسی نظام و رضا پهلوی يا جمهوری 
اين را داشته . هر که مطيع نيست دشمن است. خواه خارج از نظام تفاوتی نيست

 .باشيد تا برويم به سراغ اصالح طلبی برآمده از ملت
خرداد  22اين درست که با کودتای انتخاباتی . اصالح طلبی برآمده از ملت

، حاکميت جمهوری اسالمی به سود سرسختان تماميت خواه سپاه يک 1388
اما در همان تحولی مبارک . دست و باقيمانده اصالح طلبی به بيرون افکنده شد

جريان تحول خواهی که کم کم در دل جامعه پا گرفته بود، نه تنها به : رخ داد
تندی به تقلب واکنش نشان داد، بلکه نيز به کوچه و خيابان  ريخت و جنبش سبز 

حاال ديگر اصالح طلبی نه در دل حاکميت که در کوچه و خيابان . را خلق کرد
بدين ترتيب . بود و ملت، در برابر دولت که خود پرچم دار و  مبتکر آن بود

گرانيگاه اصالح طلبی که تا آن زمان عمدتا از سوی رفسنجانی و خاتمی و 
 .ديگران از درون حاکميت نظام جريان می يافت، به کوچه و خيابان منتقل شد

درپی اين دو جريان و دگرگونی داده های سياسی، اپوزيسون اصالح طلب نمی 
آخر اصالح طلبی ديگر در حاکميت . تواند با همان استراتژی کهنه ادامه دهد

وجود ندارد ـ يا اگر دارد فرادست و تاثير گذار نيست ـ که آزادی خواهان خارج 
وانگهی  مگر نه اين که . از نظام به اسم مصلحت و پراگماتيسم پشتيبان آن باشند

 با جابجايی گرانيگاه اصالحات، جامعه مدنی زين پس جايگاه اصلی تحول 

از اينرو من باور دارم که ميتوان بحق احمد زيدآبادی را نماينده و رهبر نمادين 
زيدآبادی  .بخشی از جنبش خواند که الگوی حکومتداری اش دکتر مصدق است

يک ديندار با اخالق و انسانی پاکدامن است که مانند مصدق به منافع ملی و 
او نماد تفکر اين بخش از جنبش . آزادی و زيست شرافتمندانه ملتش می انديشد

 .سبز است
در . زيدآبادی يکسال است که در زندان خاموش مانده و سکوت پرمعنايی کرده

يکسال گذشته بسياری از زندانيان سرشناس به طريقی، کالمی و پيامی به بيرون 
از زندان دادند اما عجيب است که زبان احمد در کام مانده و قلم اعجازانگيزش 

اين خود گواهی ميدهد که او تا چه حد در فشار و محروميت . را بر کاغذ نرانده
اما يقينا . مضاعف بوده و استبداد از سخن گفتن او تا چه اندازه هراس دارد

آنها که ميخواستند تا او در گوشه زندان به . اوهمواره ساکت نخواهد ماند
فراموشی سپرده شود، بايد بدانند که او حتی اگر به اجبار يا به اختيار سکوت 

ما قدردان مقاومت و . کرده باشد، يادش و کالمش از ذهن و دل ما نرفته و نميرود
صبوری اش هستيم و بمناسبت سالگرد اسارتش، از اين پس او را بعنوان يکی از 

تمامی جنبشهای مدنی در سراسر جهان . رهبران نمادين جنبش مدنی سبز ميدانيم
امروز احمد زيدآبادی نماد نيروهای . رهبران خوش فکری را در زندان داشته اند

تحولخواهيست که الگوی سياست ورزی شان دکتر مصدق بوده و عصر طاليی 
او از تمامی خصوصيات يک رهبر نمادين . تاريخشان دوران نهضت ملی است

او شجاعت، صداقت، مقاومت، محبوبيت، معنويت،  .جنبش مدنی برخوردار است
او صلح طلب و مسالمت جو و درعين . دانش و بينش و تجربه مبارزه را داراست

اگر حاکميت حضورش و قلمش را از ما دريغ کرده، . حال محکم و استوار است
در عوض ما را دارای يک رهبر زندانی و نمادين برای جنبش مدنی مان ساخته 

   .است
 

 و استراتژي نوين اصالح طلبي 1388خرداد  22تند پيچ 
 جمشيد اسدی

 
 
 
 
 
 

 
 :گويا نيوز

، 1388خرداد  22کمابيش يک سال پيش در چنين روزهايی، به دنبال انتخابات 
در کشور کودتا شد در پی آن زمامداری سياسی و رانت خواری اقتصادی 

کودتا همچون تندپيچی بود که هم حاکميت و هم . سرسختان سپاه يک  دست شد
اين . اپوزيسيون نظام را در هم پيچيد و آرايش سياسی نوينی در کشور پی افکند

نوشته شرح همين دگرگونی است و اين که چرا استراتژی اصالح طلبی پيش و 
 .پس از آن يکی نمی تواند بود

از همان آغاز، درگيری ميان . جمهوری اسالمی هرگز حکومتی يکدست نبود
. جناح های مختلف وجود داشت و پس از مرگ آيت اهللا خمينی صد چندان شد
دعوا بر سر هزار و يک چيز بود و از جمله بر سر برچيدن هر گونه نهاد 

کشوری و لشکری مستقل از بلندپايگان مذهبی و يا نگهداشت جمهوری زير کيان 
يکی از نمونه های اين . نظام اسالمی، اما شکيبا در برابر اين يا آن نهاد خودی

ستيز، دعوای رفسنجانی بود برای نگهداشت جمهوريت ـ با تمام کمبودهايش ـ در 
برابر هواداران امارت اسالمی که کمابيش خواهان همان گونه حکومتی بودند که 

ازين رو، در آن زمان به جا بود که جريان . طالبان در افغانستان بنا کردند
را دست کم در برابر گرايش ) استحاله طلبی به سخن آن روزها(رفسنجانی 

ارتجاعی نظام به سود جريان اصالح طلبی بدانيم و به هر حال ناتوان کردن اش 
به ويژه آن که در آن دوران اصالح طلبی کوچه و بازار، نه . را مفيد ندانيم

چند دستگی و . سازمانی داشت و نه چهره ای فرنشين و نه تاب و توانی درخور
دعوا ميان جناح های رقيب در حاکميت ادامه داشت تا رسيد به رياست جمهوری 

هر چند که اصالحات دولت خاتمی کمتر از حد انتظار و . سيد محمد خاتمی
خواست آزاديخواهان بود، اما اين قدر هست که دولت وی گرايشی دموکراتيک 

به ويژه آن . داشت و پس شايسته پشتيبانی بود از سوی آزادی خواهان رفرميست
که در آن زمان، جريان تاثيرگذاری برای پيگيری و به کرسی نشاندن خواست 

جامعه مدنی اگر هم از دل و . های اصالحات خارج از حکومت وجود نداشت
 جان با اصالحات بود، در کار و کردار خودی نشان نمی داد و در کوی و 
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يعنی . »رأی من کو؟«: جا آغاز شد که گفت چرا که جنبش سبز از آن! اين يا آن
اين که تقلب کرده ايد و کسی را برنده اعالم کرده ايد ـ آن هم در همان دور اول ـ 

 .که برآمده از رای ما نيست و از همين رو نامشروع است
مشروع است، يعنی  1388خرداد  22حاال اگر بگوييم دولت زمامداران پس از 

. ندارد و همه رای ها پشت قواله همين دولت احمدی نژاد است" رای من کو؟"
 22اما اگر قرار بر به رسميت شناختن اين دولت بود، پس جنبش سبز هر چه از 

تا به امروز کرد، جز جنجال و آشوب نامشروع نتواند بود اما به  1388خرداد 
گمان ما، جانمايه جنبش سبز يعنی عدم قبول مشروعيت و مقبوليت زمامداری 

و گر نه نذر داشت که بيهوده کشته و زندانی بدهد و برای  .محمود احمدی نژاد
 تجاوز دختر و پسر جوان تحويل دژخيمان زندان دهد؟

دليل دوم کسانی که همان استراتژی کهنه اصالح طلبی را کماکان پس از کودتای 
دنبال می کنند اين است که مخالفت با محمود احمدی نژاد  1388انتخاباتی خرداد 

يا واداشتن وی به استعفا و به توان اولی انتقاد تند از آيت اهللا خامنه ای و 
درخواست کناره گيری وی ـ حتی از طريق مراجع قانونی جمهوری اسالمی 

چون مجلس خبرگان ـ باعث می شود که سرسختان دست به کودتايی خونين زنند 
به کوتاه سخن . و بگيرند و بندند و بکشند و بدين ترتيب وضع بد تر از پيش شود

بدون اين که هيج دليل قانع کننده ای بياورند، گمانه ای را عمده می کنند که دل 
اما اين تنها گمانه ممکن نيست و حتی . اپوزيسيون و جنبش سبز خالی شود

کمااينکه وقتی آيت ااهللا خمينی، بنيانگذار جمهوری . محتمل ترين هم نيست
 ، سرسختان ارتش شاهنشاهی کودتا کردند؟ "شاه بايد برود"اسالمی، گفت 

از ايران گذشته، در شيلی هم که تازه زير فشار حکومت نظامی پينوشه و 
ماجرا از اين . همدستانش بود، گذار به دموکراسی برانگيزنده کودتای نظامی نشد

قرار بود که اپوزيسيون مردم را دعوت و تشويق و بلکه بسيج می کرد تا در همه 
مردنم نمی خواستنند و می ترسيدند و . بگويند" نه"به پينوشه  1988پرسی اکتبر 

باعث خواهد شد که سرسختان حکومت نظامی ما را شناسايی کنند " نه"می گفتند 
با " نه"اما وقتی به هر حال . و به کشتار و دستگيری گسترده تازه ای دست يازند

درصد پيروز شد، نه تنها کودتا نشد، بلکه بسياری از  43درصد در برابر  55
افسران همدست پينوشه، از جمله فرمانده نيروی هوايی وی، نيز اصرار داشتند 

که نتيجه همه پرسی محترم شمرده شود تا تحول سياسی با هزينه کمتری صورت 
 . در دوران گذار در کشورهای اروپايی شرقی نيز کودتايی نشد. گيرد

در شرايط امروز کشورمان، انفراد دولت کودتا حتی در ميان اصول گرايان، 
قطعنامه تنبيهی چهارم شورای امنيت عليه ايران، کارنامه بی مايه احمدی نژاد و 

کودتای خونين سرسختان در صورت به "پايداری مقاومت شهروندی، گمانه 
احتمال اين گمانه اما، . ، چندان محتمل نيست"پرسش کشيدن رهبری و احمدی

بيشتر است که در پی پايداری جنبش سبز و افشای کودتای احمدی و پشتيبانی 
رهبری و نيز بدکاران سرسخت، ميانه روی و تحول خواهی، حاال به نسبت و 

توان آن در اين جا کاری نداريم، حتی در حاکميت جمهوری اسالمی هم دو باره 
 . پا گيرد و رخ نماياند

، استراتژی اصالح 1388خرداد  22کوتاه سخن اين که پس از کودتای انتخاباتی 
طلبی نوين می گسلد از رويکرد اپوزيسيونی که از سر توهم و نيز ناراحتی 

وجدان از تندروهايی که به انقالب و برقراری جمهوری اسالمی انجاميد، از رو 
در رويی با کودتاچيان حاکم می پرهيزد و مبارزه اش در بهترين حالت از دنباله 

روی آقايان موسوی و کروبی فراتر نمی رود، به اميد آن که سرسختان حاکم  
پشتيبانی از اين دو چهره شيردل . نرم شوند و  جنبش هزار تکه، يک پارچه

مقاومت يک چيز است و از دست دادن هويت و استقالل درعين همراهی چيز 
 . ديگر

حاکميت رانت خوار و مستبد ـ يعنی هم  استراتژی اصالح طلبی نوين به روشنی
احمدی نژاد و همدستانش وهم آيت اهللا خامنه ای  ـ را افشا می کند و در 

برابرشان می ايستد و زيربنای تحول خواهی خود را بر مردمی استوار می کند 
يا رفراندوم بر : همه اين ها در پرتو شعاری روشن. که در کوچه و خيابان اند

 .سر بود و نبود نظام، يا انتخابات آزاد بی کم و کاست

خواهی سياسی در کشور شده است؟ پس اپوزيسون آزادی خواه، خودی يا 
از يک : غيرخودی، زين پس می بايستی استراتژی اصالح طلبی نوينی برگزيند

سو، حاکميت رانت خوار و مستبد  را افشا کند و در برابرش بايستد و از سوی 
 .ديگر پشت مردمی باشد که در کوچه و خيابان اند

اصالح طلبی نوين معترض به کودتا و تقلب در . استراتژی نوين اصالح طلبی
، بر خالف استراتژی اصالح طلبان متعهد به 1388خرداد  22انتخابات 

نگهداشت نظام جمهوری اسالمی، در پی آن نيست که چه تعريفی از دموکراسی 
ارايه دهد که با واليت فقيه همخوانی داشته باشد يا به کدام جناح در حاکميت 

اصالح طلبی نوين ديگر . متوسل شود تا سرسختان را نرم کند و گشايش کند
زيرا در شرايط کنونی اگر . دغدغه اين يا آن جناحی در دل حاکميت را ندارد

هنوز هم جناحی در حاکميت در پی اصالح طلبی باشد، ديگر نيرو و قدرتی 
زين پس می بايستی اصل گسست از حاکميت را پذيرفت ـ گيرم به شکل . ندارد

 .مسالمت آميز و تا برآمدن احتمالی جريان اصالح طلبی تأثير گذاری در آن
. اين گسست يک روی سکه اصالح طلبی نوين است، روی ديگر پيوست است
اطالح طلبی نوين می بايستی به روشنی و بدون دل نگرانی از اين يا آن خط 

رفراندم و انتخابات : قرمز نظام، به جانمايه دموکراسی و آزادی خواهی بپيوندد
با تضمين آزادی مبارزات انتخاباتی، از حق نامزد گرفته تا . بدون گزينش. آزاد

 .نقد و ترويج ديدگاه
اين استراتژی کماکان اصالح طلبانه است چون هر آيينه سرسختان حاکم اصل 

گفتگو برای برپايی دموکراسی را بپذيرند، آزادی خواهان نيز، هم برای ايران و 
هم برای پرهيختن از جنگ خانگی، بر سر ميز مذاکره خواهند نشست و برون 

رفتی خواهند جست که هم مشکل استبداد را حل کند و هم آبروی حاکميت را نگه 
مانند تجربه گذار به دموکراسی در شيلی که در آن آزادی خواهان پذيرفتند . دارد

اين ها همه درست، اما کار ما ديگر اين نيست که . که پينوشه تا آخر سناتور بماند
به اسم اصلالح طلبی به جای حکومت اسالمی فکر کنيم و پاسدار نهادهای واليت 

کمااينکه مبارزين در شيلی هرگز به . فقيه و شورای نگهبان و از اين دست باشيم
مسئله . جای پينوشه نيانديشيدند و استراتژی برنگزيدند که پينوشه هم راضی باشد

 .توازن قوا بود
آيا چنين استراتژی همچنان اصالح طلبانه است؟ آری که هست، چون کماکان 

گفتگو و مذاکره با حاکميت يا هر دسته ديگری را ممکن و بلکه گرامی می دارد 
البته . و افزون بر آن سرنگونی نظام را پيش شرط برپايی دموکراسی نمی داند

کار اپوزيسيون ! اين مشکل خود نظام است نه ما. نگران پايداری آن هم نيست
اصالح طلب اما اين است که هزينه پشتيبانی از محمود احمدی نژاد و دولت اش 

را برای دست اندرکاران نظام باال برد و سرانجام اين پرسش را در دل و جان 
ايشان اندازد که واقعا احمدی نژاد ارزش آن را دارد که همه را با خود بد کنيم و 
آينده کل نظام را به گرو گذاريم؟ البته اين امکان هم هست که اگر جنبش ادامه و 
گسترش يابد، حاکميت مستبد بر تنها راهکاری که می شناسد، يعنی سرکوب و 

اما افزايش سرکوب دو پيآمد ناگوار برای حاکميت در ! شايد. خشونت، بيافزايد
يکی راديکال شدن جنبش تا به دست گرفتن اسلحه و ديگر : پی خواهد داشت

هايی که نمی خواهند شريک حاکميت مستبد در به بند  ريزش در ميان خودی
نظام می ترسد . کشيدن، شکنجه، تجاوز، فشار ويا کشته هم ميهنان خويش باشند

که مبادا بازهم کسانی از ميان خودی ها، همچون رفسنجانی، خاتمی، کروبی و 
 .موسوی به اردوی مخالف و مقابل بپيوندند

شوربختانه با وجود دگرگونی . استراتژی کهنه اصالح طلبی و کژی های آن
شگرفی که شرحش رفت، هنوز هم بخشی از اپوزيسيون به اسم اصالح طلبی و 

مسالمت جويی، بدون کوچک ترين تعييری در استراتژی خود کماکان به اسم 
اصالح و مسالمت، از هر انتقاد تندی به مقام معظم رهبری و رياست جمهوری 

انگار نه انگار که کودتا شده، پير و جوان به زندان افتاده اند، به . می پرهيزد
عزيز کرده های امام راحل بنيان گذار ... دختر و پسر تجاوز شده و حتی 

جمهوری اسالمی چون رفسنجانی و موسوی و کروبی هم به زير تيغ سرسختان 
اين گونه اپوزيسيون البته دو دليل عمده برای خويشتن داری خود . رفته اند

محمود احمدی نژاد و ديگر جلوگيری " پای ديوار گذاردن"يکی : عرضه می کند
 .به هر دو بپردازيم. از کودتای خونين سرسخت ترين سرسختان در حاکميت

محمود احمدی نژاد بر اين اساس است که کودتا يا " پای ديوار گذاردن"بهانه 
امروز  انتخابات رياست جمهوری دوره دهم، به هرحال محمود احمدی نژاد

مشغول اداره کشور است و اگر اين را نپذيريم، نمی توانيم وی را مسئول 
يعنی واقعا اگر  !چه حرف ها. اشتباهات و خرابی های بی شمار در کشور بدانيم

گاه همگان خواهند  اپوزيسيون مشروعيت دولت برآمده از کودتا را نپذيرد، آن
نژاد مقصر و مسئول چهار قطعنامه تنبيهی عليه ايران، افزايش  گفت پس احمدی

تورم و بيکاری و برداشت های غيرقانونی از حساب ارزی نيست؟ وانگهی 
 يا . مشروع دانستن دولت احمدی نژاد به معنی نامشروع دانستن جنبش سبز است



امری که متمايز کننده استاد دکتر احمد تفضلی از همگنان ديگر او بود، اين   
بود که وی افزون بر تبحر و استادی در زبان و فرهنگ کهن ايرانی، در زبان 

وی در بسياری از تحقيقات و . عربی و شناخت اسالمی نيز سرآمد بود
رساالت خويش در مورد زبان و فرهنگ کهن ايران، به منابع قديمی از جمله 

کرد که برای بسياری از   آثار و آراء محققان و دانشمندان عرب استناد می 
 .محققان غربی چون رازی است دست نيافتنی

وی در عين . ضمير و سيمای استاد احمد تفضلی به صفات بارزی مزين است  
مقام علمی بسيار باال بسيار فروتن و افتاده بود، به همان اندازه که به ارج و 

  شد و درخت وجود او بار دانش می   منزلت علمی او در جهان علم افزوده می 
شد، جفای بسياری که در حق اين دانشمند   گرفت فروتنی او نيز افزون می 

واال مقام شده است از جمله در اين است که نحله های سياسی و صاحبان 
امکانات ارتباطی کوششی در راه آشنايی بيشتر آحاد جامعه ما با اين عالم 

 .اند  برجسته به عمل نياورده 
از تاليفات دکتر احمد تفضلی غير از مقاالت بسيار زياد وی که در نشريات   

ترجمه «، و »خرد  نامه مينوی   واژه «اند   تخصصی با سطوح باال قلمی شده 
 .اند  به زبان فارسی مورد مراجعه و برجسته  »خرد  مينوی 

های بارز دکتر تفضلی اين است که وی در   ها و بزرگواری   گی   از ويژه   
امر تحقيق و نگارش يکی از همکارانش را برای مشارکت در امر پژوهش 

کرد و نام آنان را در کنار نام معتبر خويش مطرح می نمود، امری   دعوت می 
که مطلقا نادر است، نگارنده خود در بسياری مجامع شاهد بوده است زمانی که 

انسان نيکوسيرتی که اشتهاری نيز داشته است، صاحب سخنی با استعداد و 
ناشناس را تشويق نموده به فوريت از جانب بعضی اطرافيان تذکراتی دريافت 

 .   »!!فالنی طرف را بزرگ نکن«داشته که 
زبان و «، »اسطوره زندگی زردشت«استاد تفضلی اثار برجسته ای چون   

 »دستور زبان پهلوی
آموزگار استاد دانشگاه تهران منتشر ساخته   را با همکاری خانم دکتر ژاله   

 .است
را با همکاری  »منتخبات زادسپرم«او همچنين اثر معتبر و مرجعی چون   

مراتب حق  »ژينيو«در ابتدای اين اثر . به چاپ رسانده است  »ژينيو«پرفسور
شناسی و سپاس خود را به استاد تفضلی قلمی کرده، و سهم عظيم او را در   

 .تاليف اين کتاب نشان داده است
 .گرديد »بهترين کتاب سال«الزم به تذکر است که اين کتاب برنده جايزه   
توان به امر ويراستاری، تحقيق و   از کارهای بزرگ ديگر احمد تفضلی می   

اشاره داشت، اين کتاب از آثار بسيار معتبر و مهم  »دينکرد«ترجمه بر کتاب 
زبان پهلوی است، دست تبهکار خرد ستيزان با کشتن تفضلی امر به پايان 

های   بردن اين کار را ناتمام گذاشت و فرصتی بزرگ را از پويندگان زبان 
 .باستانی ايران دريغ کرد

ترين محققان، و معتبر ترين   با مرگ احمد تفضلی ايران ما يکی از برجسته   
عالمان خويش را از دست داد، خسرانی که شايد در عرصه توليد معرفت و 

 .انديشه در ايران به زودی جبران نشود
آبان  ١٢، ٨٣١، شماره »کيهان لندن«دکتر عليرضا نوری زاده در روزنامه   

، به نقل »يک هفته باخبر«، صفحه چهار در ستون هميشگی خويش با نام ٧٨
روايت قتل دکتر احمد  »ای  های زنجيره   نامه برادر يکی از عامالن قتل «از 

 :  تفضلی را چنين آورده است 
راند، پس از آن که دو   اش می   دکتر تفضلی را هنگامی که به طرف خانه «  

تن از دوستانش را سر راه پياده کرد از ماشين بيرون کشيدند و گفتند الزم است 
او را با يک پژوی سياه رنگ با چشم بسته . برای تحقيق مختصری با ما بياييد

های تيم به همين   بردند، اتومبيل خود او را يکی از بچه  »شهران«تا منطقه 
به دکتر تفضلی گفتند در . نقطه آورد و با چاقو يک الستيک آن را پنچر کرد

در اين ميان پاترول . اتومبيل خودش بنشيند تا الستيک پنچر شده را عوض کنند
بندی شده بود با سرعت زياد از راه رسيد و به   اطالعات که جلويش آهن 

 !!».ماشين دکتر تفضلی در سمتی که خود او نشسته بود کوفت
کار و جمعی مزدور جانی ايران يکی از   و بدين ترتيب با فرمان گروهی تبه   

 .گان خويش را از دست بداد  ترين فرهيخته   بزرگ 
     
 :پانويس  
 :ام  برای تنظيم اين نوشتار از منابع زير مدد گرفته   
 .ليست توضيحی کتابخانه دانشگاه بامبرگ آلمان بخش ايرانيستيک  
 .دانشنامه ايرانيکا  
 ١٣٧۵، زمستان١ايران نامه، سال پانزدهم، شماره   
 .و منابع متفرقه ديگر  

  !استاد احمد تفضلي نامي ماندگار
 خسرو باقرپور 

 
 
 
 
 
 
 

 
ترديد نام بزرگ استاد احمد تفضلی نامی بزرگ و ماندگار در فرهنگ و ادب   بی 

 .ايران است
ماه سال هزار   شب بيست و سوم دی   اين دانشمند بزرگوار و کم نظير در نيمه   

  و سيصد و هفتاد و پنج، با شقاوتی باورنکردنی و به فرمان عاليجنابان تاريک 
نيروی پليدی اين دانشمند برجسته و پژوهشگر فرزانه . اشباح به قتل رسيد   خانه 

  را از آغوش علم و ادب ايران گرفت که تا کنون سبب ساز دژخيمی و پليدی بی 
  فقدان اين استاد فروتن و کم . شمار در حق فرهنگ و فضيلت ايران ما بوده است

نظير و شخصيت علمی واال برای جامعه فرهنگی ايران و جهان خسرانی عظيم 
برای پويندگان امر سياست و فرهنگ توجه و کنکاش به . و غير قابل جبران است

سنگ او از آن رو حائز اهميت ويژه است که اين   مرگ تفضلی و گوهرانی هم 
در ميهن محبوب ما  »مقاوت مدنی«ی اولين قربانيان امر   بزرگان در زمره 

 .اند  ايران 
  هايی هرچند محدود از شخصيت واال و کم   شود گوشه   در اين مقال کوشش می   

باب آشنايی   نظير احمدتفضلی که در اوج بار آوری و شکوفايی علمی بود من 
 .بيشتر با وی آورده شوند

های لندن و   شناسی از دانشگاه   ايران   التحصيل رشته   احمد تفضلی فارغ   
 .پاريس بود

بعد از بازگشت به ايران اندوخته غنی علمی خويش را در امر تدريس در   
 .دانشگاه تهران به کار گرفت

را در بنياد فرهنگ  »شعبه زبان های کهن ايران«وی به طور هم زمان مسئوليت 
 .ايران به عهده گرفت

زودی او را در   به   کار پيگير و خستگی ناپذير اين مولد بزرگ انديشه و علم 
 .مجامع علمی شهره کرد

شناسی در ايران و همه   مقاالت بسياری از وی در نشريات مربوط به ايران 
شان به طلوع   جهان انتشار يافت و اندک اندک فرهيختگان و خبرگان توجه 

 .جلب شد »شناسی  ايران «ستاره ای فروزان در آسمان 
های   شناسی در همه دانشگاه   به اعتراف بسياری از استادان کرسی ايران   

نظير زبان پهلوی در همه جهان بود،   معتبر جهان، احمد تفضلی استاد مسلم و بی 
و مشورت باوی به ضرورتی حتمی برای استادان و دانشمندان و محققان زبان 

 .پهلوی تبديل شده بود
های کهن   شناسی و زبان   از وی بيش از صد مقاله تحقيقی مفصل در امر زبان   

گيرد، نگارنده   ايرانی در دست است که به کرات مورد مراجعه محققان قرار می 
خود شاهد بوده است که پژوهندگان زبان و ادب ايرانی و محققان علم 

های زيادی را در   برای دسترسی به آثار وی در اين زمينه زمان  »ايرانيستيک«
 .کنند  ها سپری می   انتظار کتابخانه دانشگاه   ليست 

آثار وی به لحاظ دقت علمی در امر پژوهش زبانزد پژوهشگران نمونه غربی   
 .است

که با همت پژوهشگران بزرگی  »ايرانيکا  دانشنامه «مجلدات بسيار با ارزش   
چون احسان يارشاطر به طبع ميرسند مقاالت تفضلی را چون دردانه هايی با 

در سالهای پيش از مرگ غمبارش توسط . اند  ارزش در خود جای داده 
  های معتبر جهان مقدمش را گرامی می   گماشتگان جهل، بسياری از دانشگاه 

های معتبر کشورهای چين، روسيه، فرانسه، آمريکا،   داشتند او در دانشگاه 
های بسياری ايراد کرد ويا سمينار های مهمی را اداره   سخنرانی ... دانمارک و

در  »پطرزبورگ  سنت «چند ماه قبل از مرگش دانشگاه بزرگ و معتبر . نمود
بسيار . اهدا کرد »درجه دکترای افتخاری ايران شناسی«مراسمی باشکوه به وی 

باعث اندوه و تاسف است که انسانی فرهيخته و دانشمندی معتبر اين چنين در 
مجامع معتبر علمی در جهان قدر ببيند و در صدر نشيند، آنگاه در ميهن خويش 

ای رذيالنه در گوشه پرت   اند با شيوه   ی حکومت   به دست اوباشی که تير کرده 
 .ای به قتل برسد  جاده 
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 سکس در آثار ميلر همان اهميتی را دارد که عرفان در غزليات حافظ 
او با جيب خالی سراسر آمريکا را گشت و در اين سفر، برای گذران زندگی به 

اش، زنی به نام جون اسميت آشنا  در يک واريته با عشق زندگی. هر کاری تن داد
 .ميلر در آن زمان متأهل بود، زنش را طالق دارد و با جون ازدواج کرد. شد

آنها به گروهی از . ميلر و جون به پاريس مهاجرت کردند ١٩٢٨در سال 
نويسندگان آمريکايی پيوستند که سودای جهانی شدن ادبيات آمريکا را در سر 

ها پايتخت  کردند با مهاجرت به پاريس که در آن سال پروراندند و گمان می می
توانند آثاری متفاوت بيافرينند و ادبيات آمريکا را از  هنر و ادبيات جهان بود، می

 «American Exiles» اين گروه از نويسندگان بعدها به. گری نجات دهند بومی
 .مشهور شدند

ميلر هم مانند ديگر نويسندگان و هنرمندان آمريکايی مقيم پاريس در اتاقی 
گذراند و مقاالت و  اش را با دستفروشی می کرد و زندگی مرطوب زندگی می

ای به منتشر کردن آنها نداشت، چه رسد  نوشت که هيچکس عالقه هايی می داستان
کرد و مدتی  جون در کاباره رقاصی می. به پرداخت دستمزدی هر چند مختصر

 .بعدها اين دو از هم طالق گرفتند. هم ميلر به خرج جون زندگی کرد
 مدار رأس السرطان

منتشر  »مدار رأس السرطان«شاهکار هنری ميلر، رمانی به نام  ١٩٣۴در سال 
داشتند به چالش  »اخالق«اين کتاب تصوری را که در آن زمان مردم از . شد

 .اش را دگرگون کرد کشيد و در واقع اخالق زمانه
ی او تأثير  های ديگر ميلر از زندگی روزانه مدرا رأس السرطان هم مانند کتاب

ترين اميال و تمناهای  ها و برخی از پنهان پذيرفته و رد زندگی نويسنده و انديشه
او . ای آورد ميلر در اين کتاب سبک تازه. توان يافت جنسی او را در اين کتاب می

 .نويس زندگی شخصی خودش باشد تواند تاريخ نشان داد که نويسنده می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ای از ادبيات  را نخوانده باشد، هنری ميلر و شاخه »السرطان مدار راس«کسی که 

برد،  نام می «ادبيات سکوت«پست مدرن را که ايحاب حس از آن به عنوان 
 شناسد نمی

ی ميلر  ی نوبل ادبی درباره ی سرشناس آلمانی و برنده هاينريش بل، نويسنده
ميلر کامًال شبيه . در آثار ميلر نوعی ادبيات چريکی نهفته است«: گويد می

نويسد و دقيقًا  او دقيقًا همان چيزی است که می. هايش است قهرمانان داستان
 «.اش با سبک نوشتار او منطبق است روحيه

 :نويسد ی هنری ميلر می زهرا خانلری درباره
ی  توان او را در طبقه ای است که در ادبيات آمريکا نمی هنری ميلر نويسنده»

 .انگيز مخلوط و رنگارنگ است آثارش به طور شگفت. معين و خاصی جای داد
اما مانند آنان نمونه کامل . ی فاکنر يا همينگوی نيست نويسی از دسته در رمان
آثار ميلر مانند ويتمن از قالب ادبيات . [...] آيد ی آمريکايی به شمار می نويسنده

 .نهد ساده پا فراتر می
وجه خاص اعمال و  های زندگی اوست، به هيچ اين آثار که در واقع يادداشت

های صوری زندگی يا جريان روحی و معنوی او نيست، بلکه  رفتارها و جريان
مدار . اش است ی زندگی دهد و آن سفرنامه ی آنها يک کتاب را تشکيل می همه

سازد اعترافاتی است با  نويسی او را آشکار می رأس السرطان که ذوق مسخره
 «.جهد صدای بلند که به صورت انفجار از درونش بيرون می

هنری ميلری بعد از آن که از جون طالق گرفت، دو بار ديگر با زنانی ازدواج 
 .تر بودند کرد که بيش از چهل سال از او جوان

 .در کاليفرنيا درگذشت ١٩٨٠هنلری ميلر هفتم جون 

 امين سالگرد درگذشت هنری ميلر به مناسبت سی
 بود »تشويش افكار عمومي«اي كه عاشق  نويسنده

 الهه نجفی
 

 در آغاز فقط اغتشاش بود
آثار او اما همواره به . هنری ميلر در طول زندگانی آثار زيادی پديد آورد

ای که از  نويسنده. ی ياغی شباهت دارد ی يک نويسنده  ی خودنوشته نامه زندگی
ای  مجموعه. است »تشويش افکارعمومی«مادر اغتشاش متولد شده و عاشق 

ها و ماجراهای رختخوابی، عشق به زندگی، روانکاوی  کامی درهم و متنوع از تن
 .ها و نقد اجتماعی شخصيت

در اين ميان ساختار اين آثار از نظر هنر نويسندگی در اغلب آثار ميلر به خاطر 
ترين  ناشران به آثار ميلر کم. های فکری يک ساختار نامنظم و آشفته است جهش

به نظر آنها آثار ميلر ضدزن، پورنوگرافيک، و سکسيست و . توجهی نشان ندادند
در آمريکا برخی از آثار او سی سال پس از . در مجموع غيرقابل انتشار بود

در برخی کشورهای اروپايی مثل آلمان تا . شان در خارج منتشر شد چاپ اول
 .ی آثار هنری ميلر برای نوجوانان قدغن بود ها مطالعه مدت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

: نويسد می) م١٩٣٩(هنری ميلر، در رمان معروفش، بر مدار رأس السرطان 
 «.در آغاز فقط اغتشاش بود«

ی آثار  اما ترجمه. از هنری ميلر به فارسی آثار متعدد ترجمه و منتشر شده است
او به رغم ارزش انکارناپذيری که از نظر ادبی دارند، به خاطر سانسور، 

سکس در آثار ميلر همان اهميتی را دارد که . کاره و تحريف شده است نيمه
هنری ميلر سانسور شده مانند حافظ است منهای . عرفان در غزليات حافظ

 .عرفان
 :آثار زير از ميلر به فارسی ترجمه و منتشر شده است

 ی سهيل سمی، انتشارات ققنوس ترجمه) تصليب گلگون(نکسوس 
 ی اميد نيک فرجام، نشر نيال مکس، ترجمه

 ی مهيد ايرانی طلب، نشر پرسش های ماروسی، ترجمه پيکره
 ی آرتور رمبو، عبداهللا توکل، نشر زمان ها، درباره عصر آدمکش

 آرمش در تبعيد، داود قالجوردی، نشر آتيه
ترين اثر هنری ميلر مدار رأس السرطان است و  ترين و شاخص با اين حال مهم

ای از ادبيات پست مدرن  کسی که اين کتاب را نخوانده باشد، هنری ميلر و شاخه
 .شناسد برد، نمی نام می »ادبيات سکوت«را که ايحاب حس از آن به عنوان 

 ی بروکلين هنری ميلر، فرزند يک خياط آلمانی و بچه
او فرزند يک خياط . در بروکلين متولد شد ١٨٩١دسامبر  ٢۶هنری ميلر در 

ها را از  ميلر از کودکی به مطالعه عالقه داشت و انواع کتاب. مهاجر آلمانی بود
پسند و بازاری، هر چه که به دستش  شاهکارهای ادبی جهان تا ادبيات عامه

 .خواند آمد می می
 .ها مکتوب است تراژدی زندگی در کتاب«: گويد ای می هنری ميلر در مصاحبه

افتاد به نظرم مثل گه رقيق  ها می بچه که بودم هر اتفاقی که خارج از کتاب
 «.آمد می

هايش در نويسندگی به جايی  ی او به ادبيات، نخستين تالش با وجود عشق و عالقه
 .کاره رها کرد دو بار در دانشگاه ثبت نام کرد و هر بار تحصيل را نيمه. نرسيد
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ای که ته طنزی از گلشيری هم داشت، تلخ و خسته به  -او بدون آن لبخند فرزانه.
امروز بهتر از . داد -رسيد، گزارش وضعيت نويسنده را می -هر که از راه می

ای هم حرف  -چند کلمه. مرا شناخت. آره بلند شد نشست روی صندلی. ديروز شده
و روزها و ... بدتر شده. نه امروز خوب نبود: يا... اميد، اميد. و بعدش اميد... زد
ها، از ستيز  -ها و مجله -گذشتند و در روزنامه. طور گذشتند -ها همين -شب

 .گلشيری با مرگ، خبر چندانی نبود
هربار که به ياد . خبر، مثل هميشه توی دل چند و چندين دوستدار ادبيات بود

و به . شود -مگر می. نه غيرممکن است: گفتم -افتادم، توی دلم می -گلشيری می
اصًال تصور اينکه گلشيری نباشد و داستان . اصًال ممکن نيست: بانويش هم گفتم

و آن روز که ... بينم اين روز را -نه نمی. نوشته شود، برای من غيرممکن است
سخت . تسليم شدم و در برابر اين فکر که مرگ نشد ندارد. ديگر ديدم، تسليم شدم

ای که بارها و بارها، با روی گشاده، پذيرای من و  -بود پا گذاشتن درون خانه
و بانويش تا ... ای -بخوان ببينم چه کرده! بسياری مانند من شده بود، که بخوان

 ...نتوانستم... نشد. نتوانستم نگهش بدارم! ديدی: مرا ديد زار زد که
خيلی هم . ام که او توانسته -دانم و مطمئنم و مثل روز روشن ديده -ولی من می

خوب توانسته اين همه سال او را نگه بدارد و اين ما بوديم که نتوانستيم نگهش 
 -از نبود يک جريان نيرومند نقد سالم و تيزهوش و خالق رنج بسيار کشيد. بداريم
او رنج بسيار کشيد از  -دهند شکوفايی را  -گاهی نقد کفاف نمی های گاه -جرقه

ی زبان فارسی و از امکانات  هايش و شگردهايی که از بالقوه -درک نشدن داستان
 .درونی فارسی، بيرون کشيد، بالفعل کرد و خوب پرداخت

خواری  -از همان بينايی بيتا و رنج: او رنج بسيار کشيد از تيزهوشی و فراستش
آورد،  -تواند پشت زبان و ذهن آدميان را بخواند، و بسی تلخی به بار می -که می

ريا، تزوير، و بوسيدن رويت و در : ها -خواند در پستوهای ذهن -آنگاهان که می
ايم  ها که بر يکديگر روا داشته -ها و ستم -چه رنج... همين حال بافتن طناب دارت

چنان . ها بود -او شايد بيشتر از همه آماج اين. های ناروا -ها و بدگويی -در غيبت
های  -آوردند که با همه تيزهوشی و عمق شخصيت، گاه با واکنش به تنگش می
 .داد که در خور مقامش نبود -هايی می -عصبی، پاسخ

ی هزار و پانصد سال زبان دری بود، همين  هوشنگ گلشيری، تاريخ و حافظه
ی زبان ما  کسی که اين گونه ساده، ناگهانی و غيرمنتظره رخت بربست، تذکره

ها سال و صدسال، تا زبان و  -ساليان بسيار بايد، بسا ده. بود، و ناخودآگاه آن
-از همين روست که می. توانش زبانی و شم زبانی در يکی چون او مجموع شود

 .گويم قدرش دانسته نشد در اين سرزمين 
هايی که  -چراغ داستان را، در آن سال. يک آدم آرام نتوانست بنشيند و ننشست

ی داستان نداشت، و اصًال مشروعيت داستان زير سؤال بود، روشن  کسی حوصله
هايی بود که در  -حاصل آن داستان. حاصل آن هشت داستان بود. نگه داشت

هر . گويند يعنی ممکن است -می: گفت -می. شادمان بود. ی مفيد درآمدند مجله
ی  ی ادبی وجود نداشت، جلسه در زمانی که مجله... ی تازه شماره يک نويسنده

 .ها را بنا نهاد -پنجشنبه
اکثر نويسندگانی که اينک به نويسندگان نسل سوم مشهورند، در اين جلسات 

ها -حضورش مفيدتر از اين. داد -گلشيری درس نمی. کالس نبود. شرکت داشتند
-ای، يا کالسی نداشت، اهل آن نبود که تنهايی -تازه وقتی جلسه. کرد -نقد می .بود

-ی خواندن متون کهن راه می شده، در خانه، جلسه. اش را برای خودش بردارد 
ی  انگار که عاشق کار جمعی بود، يا به اين ايمان داشت، در اين زمانه. انداخت 

 .ها -تنهايی
چه شاد بود وقتی توانست . چه شاد بود وقتی که توانست کامپيوتری داشته باشد

ی کوچکش به کرايه بگيرد تا هم  ای را کنار خانه -آپارتمان کوچک يک خوابه
باالخره صاحب خلوتی و محلی برای نوشتن بشود، و هم محلی برای کالس و 

ای، يا صاحب سالنی را برای اين کارها  -خانه -جلسه، که ديگر منت صاحب
 ...نکشد

هايش، توانست امکانات و نحو روايت ذهنی را از  -در داستان. اين طورها بود
دانند  -و اهلش می. کاری که تا پيش از او نشده بود. دل زبان فارسی بيرون بکشد

من چه شاد بودم، . نويسی زبان فارسی که اين، چه خدمت بزرگی است به داستان
افسوس که آن را نخوانده . نويسم -از اينکه همين را در متنی، در زمان حياتش می

 ...ستايی -کارم شد همان و همين مرده. رفت
از  .هايش بسيار بايد گفت -از داستان. از او، گفتنی زياد است. ديگر چه بگويم

ها را بايد نوشت و  -ها و اين -اين... تالشش برای تشکيل کانون نويسندگان و
 :که... تا الاقل پس از مرگش، قدرشناسی را به جا آورده باشيم. نوشت

ای  -امروز هم رفته بوديم پيکر نويسنده. ببخشيد دير آمديم! سالم آقای گلشيری -
ايم برايتان  -آورده .آره، يک داستان جديد داريم... را به خاک بسپاريم و بياييم

چه ... اش را اگر نداريد بگذاريم برای بعد -خسته اگر نيستيد، يا حوصله. بخوانيم
 ...خوانيم آقای گلشيری -تان می -پس، با اجازه. ممنون... مثل هميشه! خوب

 ي همت دريغ آن سايه
 پور شهريار مندنی

 
 (.رفتيم و او را به خاک سپرديم و آمديم)

طور است و حاال رسمش هم همين جورهاست که  -هميشه همين. اين طورهاست
چون هميشه، مثل . ها برانيم -ها بگوييم و آه -بعد از مرگ هر سورمرگ حرف
طورها مرگ خوب است، خيلی خوب  و همين. هميشه همين طورهاست مرگ

مندانه  وارانه و سخاوت های آن که را که مرده است، بزرگ -است، چون خوبی
. ها و بازماندگانش -شويم برای او و بازمانده -و خوب می .ستاييم -بينيم و می -می
طورها، به راستی که چقدر خيلی خوب است مرگ، چرا که اين همه کالم  اين

 .داريم برای مرگ
مثل زخم گلوله است که هنوز گرم است و درد آن زياد . ولی هنوز گرم است زخم

رسد درد تير  -شود درد و تا مغز استخوان می -کم، شروع می اما بعد، کم. نيست
 ...کشد -می

مثل هميشه، و مثِل بعد از . هوشنگ گلشيری را رفتيم به خاک سپرديم و آمديم
يادش و . اما او نمرده است: گوييم -بار هم می -های ديگر، اين -مرگ خيلی

اما اين حرف، اين بار، مثل هميشه، مثل رثای . کارهايش زنده است در قلب ما
آن که . کنک معمول هميشگی نيست که زود يادمان برود ها، يک دلخوش -خيلی

 مرده و يادمان برود حتی همين حرف را، چرا که مرگ نام ديگر فراموشی است
 
 
 
 
 
 
 
 

های  -بينيم که برای ستايش حيات گلشيری، واژه -اما همين االن هم به خوبی می
نيست، يا من کم دارم، و به همين خاطرهم داغ دلم تازه و . درخور، چقدر کم دارم

شود، هربار که ياِد ديگر نبودن او، تلخ و تار، رانده شدن به نسياِن  -تر می داغ
جای خالی بعضی ... ام -آورد به آگاهی و بيداری -تسالطلبی، يک دفعه هجوم می

-گذرد، زمان بر زمان که تلنبار می -از مردگان، روزبه روز که از مرگشان می
تر می -تر و مات نشينند، کوچک -شود، ديگران که کنار و يا در آن خالی جای می 

 .تر خواهد شد -تر و روشن -شود، ولی جای خالی بعضی، پاس به پاس وسيع --
-ماندگار اين نويسنده که داستان- مانده و تهی -دردناک است احساِس جاِی تهی

بها و درخشانی را نوشته و حداقل سه داستان بلند شاهکار از  های کوتاه گران 
هايی که اين نويسنده،  -دردناک است به ياد آوردن رنج. خود بر جا گذاشته است

های تنهايی او، و  -ی زمان دردناک است خاطره. هايش حمل کرد -بر شانه
ستيزش برای روشن نگه داشتن چراغ ادبيات ناب، چراغ ادبيات نابفروش و 

اش و ميل و هوايش رو  -هايی که جهان، و سليقه در زمان. ادبيات کم خريدار
نوشی، روزبه روز -مايگی دارد و خواستاران ناب -گرايی و ميان سوی عوام
کاهند و مانند نوعی رو به انقراض، انگشت نمايند و گاه حتی مسخره  -بيشتر می

 .شوند می
قراری و ستيز و اندی  -که او پس از عمری تکاپو و بی- هيچ نيت ندارم، اينک

او هم . گونه که رايج است-شوخ شنگی، در خاک خفته، از او قديسی بسازيم، آن
توانم نگويم که  -اما نمی. از آن رو که انسان بود. های انسانی را داشت -ضعف

ای جهانی را داشت، چه در قلم و چه در  -بزرگ بود و بزرگی و ظرفيت نويسنده
ذهنی بسيار پيچيده، نوگرا . او به سهمش، متر و ميزان فرهيختگی بود. شخصيت

 .و نوگوار داشت
مرگ، همان مرگی که از ازل روز، برای کاتبان و . ريزبين و مجازبين
بيند، همين مغز  -هايی، با آِن داستانی و طنز تدارک ديده و می -نويسندگان، مرگ
اش نه؟ چرا اصًال با  چرا قلبش نه؟ چرا فقط همان ريه: ... را نشانه گرفت

-دانيم ما؟ در برابر مرگ که اصأل هيچ نمی -چه می... دانم -سالی نه؟ نمی کهن
اين بار خبر . هربار خبری. کند ما را -خبر می. دانای کل است او. دانيم ما 

 .گلشيری، خبر بيماری گلشيری
ديده بودم که همسرش، در آن روز تلخ، که گلشيری بدون آن هوشياری تيز و 

 .يو. سی. ی آی ی خود و مخاطبش، آرام در گوشه برنده و گاه حتی آزاردهنده
مثل زنان . نشست -های کناری بيمارستان می -خفته بود، روزانه روز، روی پله

ها  -آيند و کنار و جلو همه بيمارستان -های دور می -غريبی که از شهرها و راه
 .هستند، هميشه


