
  ١٣٨٦ جمعه سوم اسفند ماه شماره صد و چهل و دوم،
 از حوزه سياسی 

بخش ششم :  آمريکاتاريخچه مبارزات انتخاباتی رياست جمهوری
  ٢٠٠٠سال 

 

 واشنگتن پريزم

 .، تقويم انتخابات مقدماتی و رأی گيری حضوری لبالب بود)١٣٧٩( ٢٠٠٠در سال 
 ، و در نوهمپشاير در)١٣٧٨ بهمن ٤( ژانويه ٢٤اين نظرخواهی در ايالت آيووا در 

را در شش ايالت يعنی دلور ) اسفند-بهمن( جمهوری خواهان انتخابات مقدماتی ماه فوريه. برگزار شد)  بهمن١٢(اول فوريه 
 و و ويرجينيا)  اسفند٣( فوريه ٢٢  ، آريزونا و ميشيگان) بهمن٣٠( فوريه ١٩ ، کارولينای جنوبی) بهمن١٩( فوريه ٨

 . برگزار کردند)  اسفند١٠( فوريه ٢٩واشنگتن 

در اين روز همه ايالت ها.  روز انتخاب کردندرا به عنوان نخستين)  اسفند١٧( مارس ٧اما دمکرات ها برای پرهيز از شتاب، 
 انتخاباتی مجلس که تعداد آن در هر ايالت با عدد حوزه های( توانستند مجمع انتخابی خود را به جز آيووا و نوهمپشاير، می

 . برگزينند)  برابرستنمايندگان به اضافه دو کرسی مجلس سنای ايالت مورد نظر
سه ايالت پرجمعيت عمده يعنی .  حزب را در همين روز برگزار نمايندولی يازده ايالت برآن شدند، که انتخابات مقدماتی هردو

 .  زمره همين يازده ايالت بودند نيويورک و اوهايو که در عين حال مجمع انتخاباتی قابل توجهی دارند نيز، درکاليفرنيا،

. را بازآفرينی کنند) ١٣٦٧( ١٩٨٨سال  "ابرسه شنبه"به هم پيوستند، تا )  اسفند٢٤( مارس ١٤شش ايالت جنوبی هم روز 
 شده در چراکه تنها توانستند نامزدهای تأييد.  ايالت ها را در موقعيتی ويژه قرار نداداما حتی اين رخداد زودهنگام نيز، اين

 . زده و انتخابات مقدماتی خود را برگزار کرده بودندايالت هايی را مورد تصديق مجدد قرار دهند، که پيش از آنها آستين باال

که در هر" ال گور"زيرا .  نامزد پيشرو می باشدبنابراين يک بار ديگر معلوم شد که برپايی انتخابات مقدماتی زودرس، به نفع
 در معاونت وی را به عهده داشت، از جانب حزب دمکرات برای نامزدی اين حزب"  کلينتونبيل"دو دوره رياست جمهوری 

 . انتخابات سراسری رياست جمهوری برگزيده شد
 به عنوان رقيب ال گور انتخاب شد، که دومين دوره خود به عنوان" جرج دبليو بوش" از جانب حزب جمهوريخواه هم

 . بود، که کلينتون جانشينش شد )پدر(او پسر رئيس جمهور بوش . فرماندار جمهوريخواه ايالت تگزاس را می گذراند

 کار با رقبای قدری دست و پنجه نرم کرده هر دوی اين نامزدها برای رسيدن به باالترين حمايت در احزاب خود، در ابتدای
 . بودند

 توجهی در عين حال هر دو نيز دستمايه های قابل.  توانستند ميخ خود را به زمبن بکوبنداما در روز انتخابات مقدماتی همزمان در چندين ايالت،
 .برای ورود به رقابت داشتند

و    آنها به عنوان معاون رئيس جمهور سهيمچراکه گور با بهره وری از نقاط قوت دوره دولت کلينتون که خود در هر دوی
زيرا .  برساند مرحله ای قرار داشت که در شرايط ديگر بايد کلی تالش می کرد تا خود را به آنهنوز هم بر سر کار بود، در
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 سرد در اقتصاد قوی و احساس صلح و آرامشی که در مجموع پس از پايان جنگ
.  می شدملت آمريکا به وجود آمده بود، دو عامل مثبت بسيار مهم برای وی محسوب
 های اين احساس به رغم آن بود که کلينتون نيروهای آمريکا را به سبب درگيری

 . قبيله ای در يوگسالوی سابق، به آن کشور اعزام کرده بود

 بوش نيز پس از سپری کردن بخش عمده بزرگسالی خود در کارهای مالی کالن، در
چراکه در رقابت های تنگاتنگ سال . جهان سياست جهش چشمگيری کرده بود

فرماندار دمکرات وقت تگزاس، به " آن ريچاردز"با شکست دادن ) ١٣٧٣( ١٩٩٤
 ١٩٩٨مضافا اينکه در دروه بعد همين رقابت ها در سال .  اين ايالت رسيدفرمانداری

 . نيز، مجددا برگزيده شد )١٣٧٧(

وی از .  آراء ميانه روها را هدف قرار دادخواندن خود،" اصالح طلب مثمر ثمر"و " محافظه کار مهربان و دلسوز"او با 
 مردم  تصويری محافظه کارانه تر از خود ارائه داد و حس تعاون و همراهی بيشتری را درمنظر عقيدتی در مقايسه با پدرش،

مصمم بودند دوباره کاخ سفيد را در    کشور کهبه طوری که به سرعت در بين بسياری از جمهوريخواهان سراسر. ايجاد نمود
 بود، بری همچنين شبکه ای از ارتباطات گسترده را که توسط پدرش ايجاد شده.  به دست آورداختيار بگيرند، حمايت زيادی

 .  خدمت گرفتجمع آوری کمک های مالی بی سابقه جهت شرکت در مبارزات انتخاباتی در

@ 

 بود که زياد باهوش و تيز نيست، و در عرصه مثال ايراد بوش اين. در عين حال هر دو نامزد، نقاط ضعف عمده ای هم داشتند
 .  المللی تجربه ای نداردسياست ملی و به ويژه امور بين

 با ميراث مردمی و محبوب کلينتون، خود به خود سبب می شد که وی در همين حال عالقه شديد گور برای پيوند زدن خويش
 .  های رئيس جمهور پيوند بخوردنيز با رسوائی

اين . رسوائی وی محسوب می شد کارآموز کاخ سفيد، مهمترين" مونيکا لوينسکی"روابط نامشروع رئيس جمهور با 
اين مجلس که بيشترين.  استيضاح او در مجلس نمايندگان منجر شده بود، به)١٣٧٧ آذر ٢٨( ١٩٩٨ دسامبر ١٩رسوائی در 
 را دروغگويی به دادگاه و  جمهوريخواهان تشکيل می دادند و در نتيجه زير کنترل آنها بود، جرم رئيس جمهوراعضای آن را

به کمک مجلس سنا از اين استيضاح ) ١٣٧٧ بهمن ٢٣( ١٩٩٩  فوريه١٢اما کلينتون توانست در . هيئت منصفه ذکر کرد
  .جان سالم به در ببرد

 غير قابل انعطاف و تا حدی پرطمطراق بودن،چراکه به ويژگی های. به عالوه گور د ر مورد تصوير خود نيز، مشکالتی داشت
 . شهرت داشت

 رياست جمهوری کشور خود، هيزم آتش چالش اين ترديدها در مورد نفرات نخست دو حزب برای رقابت ملی جهت احراز مقام
  .های رقبای درون حزبی آنها محسوب می شد

 گور در انتخابات مقدماتی، و در سناتور پيشين ايالت نيوجرسی و تنها رقيب" بيل بردلی"چراکه در حزب دمکرات 
 آريزونا با باال کشيدن خود در رقابت با بوش، در برابر رقبای قدرتمند سناتور ايالت" جان مک کين"جمهوريخواهان نيز 

 از ميدان به در کند و کار را به اين سناتور تا حدی مغشوش، توانسته بود تمامی رقبای ديگر را.  قدعلم کرده بودندخويش
 . مبارزه تن به تن با بوش بکشاند

او .  سه عامل اصلی سرچشمه می گرفتاميد مک کين برای انتخاب شدن به عنوان نامزد از جانب حزب جمهوريخواه، از

 
مشاور سال " کارل رو"اردوی بوش به رهبری 

 زير سوأل بردن شايستگی های دور و دير وی، با

های محافظه کارانه مک کين، مبارزه ای داغ و 

 راه انداخت طوفانی به
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دوم اينکه به جز اعتقاد و فعاليت .  زندانی قهرمان جنگ ويتنام شهرت داشتخلبان پيشين نيروی دريايی بود، که به عنوان
 اين حزب، حتی با توجه به  برای حزب متبوع خود و از جمله کوشش های ديرپايش جهت ترميم سيستم مالی مبارزاتشديد

 فراوانی برای به عهده گرفتن مسئوليت هايی را داشت که نيازمند سخن سابقه به شدت محافظه کارانه اش، آمادگی و اشتياق
 .  جسارت آميز هستندگفتن های

 .  بپاش های مالی در سطح کشور بودسومين نقطه قوت وی، در خواست حذف اسراف ها و بريز و

 حضوری طرفداران حزب در ايالت آيووا اما او راهبردهای خطرناکی هم داشت، که آخرين آنها شرکت نکردن در گردهمايی
 حزب وارد محلی می شوند و به جای انداختن رأی در صندوق، خودشان پشت سر يعنی آن نوع نظرخواهی که هواداران. بود

 .  مورد نظر خويش می ايستندنامزد
 مرکزی را محکوم کرده بود، و به سبب جايگزينی سوخت اتانول حاصل از ذرت علت اين کار اين بود که وی يارانه های دولت

  .لذا از حمايت ايالت مورد اشاره مطمئن بود.  بنزين، در اين ايالت محبوبيت داشتبا

 می داد، که گويی برنده بی چون و چرا خواهد اما جو گردهمايی مذکور به نفع بوش گرويد که مبارزاتش را به گونه ای ادامه
 . بود

پيشی گرفت، که برای  "فوربس" درصد از ٣٠ به ٤١به طوری که با نتيجه نه چندان متفاوت 
 . دومين بار در اين رقابت ها شرکت می کرد

  مک کين با اتوبوسی که برای مبارزات انتخاباتی از آن استفاده می کرد و رويشدر آن هنگام
 مرکز به چشم می خورد، در نوهمپشاير به سر می برد و در" گفتگوی مستقيم سريع"برچسب 

 .توجه رسانه ها قرار داشت

  درصد بوش که فرض می شد نفر اولست، هم٣٠ به ٤٩در اين ايالت وی با شکست 
 ايالتی که به سبب دادن. رقيب خود و هم بسياری از سياستمداران را شگفت زده کرد

 اجازه به رأی دهندگان مستقل برای شرکت در انتخابات مقدماتی حزب جمهوريخواه،
   .برای وی فايده زيادی در بر داشت
البته .  تنگاتنگ برای بقا بين دو نامزد ايجاد شوداين نتيجه سبب شد که مبارزه ای

 ٢۵ بر ۵١چراکه بوش يک هفته بعد در ايالت دلور با نتيجه  .اين مبارزه ديری نپاييد
 .  داد، و دوباره تا حدی جای پای خود را محکم کرددرصد مک کين را شکست

@ 

 در کارولينای جنوبی قرار)  بهمن٣٠( فوريه ١٩اما تمرکز مبارزات بر رقابت 
در اين روز نيز بوش با . داشت، که نتيجه آن نقطه عطف مهمی محسوب می شد

 گرفتن از روش های پدرش در مورد مسائل اجتماعی مانند سقط جنين، ديدگاه فاصله
 پشتيبانی رأی دهندگان مذهبی محافظه او که خود را مسيحی دو آتشه می خواند،.  شدت محافظه کارانه تری ارائه دادهای به

 . کار مهم اين ايالت را به دست آورد

 بردن شايستگی های محافظه کارانه مک مشاور سال های دور و دير وی، با زير سوأل" کارل رو"اردوی بوش به رهبری 
 کثيف در مقابل مک کين ستاد بوش را متهم کرد، که چهره پشت پرده حقه های.  انداختکين، مبارزه ای داغ و طوفانی به راه

 آمريکايی آفريقايی تبار، و عدم ثبات روانی مک شايعه های داشتن فرزند نامشروع مک کين از يک زن. آن ايالت می باشد
 به هر اما.  در بند بودن وی به عنوان اسير جنگی، از جمله اين حقه ها محسوب می شدندکين به سبب آالم و شوک های زمان

يعنی ايالتی که در واقع به .  به پيروزی رسيد درصد، در انتخابات مقدماتی کارولينای جنوبی٤٢ به ۵٣حال بوش با نتيجه 

 
" دانشگاه پرينستون"بيل بردلی که دانش آموخته 

او به عنوان.  فراوان شهرت داشتبود به هوشياری

 تيم بازيکن پيشين بسکتبال دانشگاه مورد اشاره و

هم، تا حدی چهره ای " نيويورک نيکز"بسکتبال 

 مشهور به حساب می آمد
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 .  محسوب می شودعنوان دروازه ورود به جنوب کشور

 به ۵١ که نتيجه انتخابات مقدماتی ميشيگان به اين مفهوم. يک بار ديگر مک کين از بوش جلو افتاد)  اسفند٣( فوريه ٢٢در 
 وی در انتخابات مقدماتی.  باز نيز رأی دهندگان مستقل سبب چتين نتيجه ای شدنداين.  درصد به نفع وی خاتمه يافت٤٣

 .  درصد آراء را به خويش اختصاص داد٦٠آريزونا يعنی ايالت زادگاه خود هم، 

اين نتيجه . برگزار گرديد، بوش برنده شد)  اسفند١٠( فوريه ٢٩اما در انتخابات مقدماتی ايالت ويرجينيا و واشنگتن که در 
 با نتايج خوبی برگزار شد نيز،)  اسفند١٧( مارس ٧ انتخابات مقدماتی مهم يازده ايالت که روز سبب گرديد که وی در مجموع

 .  بسار بزرگ بوددر اين انتخابات منابع مالی، مزيتی. بر رقيب خود پيشی بگيرد

 در همان روز در چهار ايالت به پيروزی گرچه مک کين نيز. بوش در آن روز هفت ايالت از جمله ايالت های بزرگ را برد
 اين برداشت در هفته بعد که وی در.  مرحله پيروزی های بدون وقفه رسيده استدست يافت، اما آشکار بود که بوش به

 . انتخابات مقدماتی شش ايالت جنوبی پيشگام شد، بيشتر خود را نشان داد

 مقدماتی ايالت نوهمپشاير به صورت رقيبی چراکه گرچه بردلی در انتخابات. اما رقابت های حزب دمکرات چندان طولی نکشيد
 . به پيروزی دست نيافت) اواسط اسفند( های اوائل ماه مارس قوی ظاهر شد، اما در هيچيک از رقابت

 برابر کوشش های دولت او با اين وسيله می خواست در.  نامزی ليبرال تر از گور، در پی جلب حمايت بودوی به عنوان
) ١٣٧۵( ١٩٩٦يعنی کوشش هايی که در واقع در سال .  می دادکلينتون قد علم کند، که حزب را به سياست های ميانه سوق

 .  شد ترميم مرضی الطرفين روابط کلينتون و کنگره تحت سلطه جمهوريخواهان، تلقی میبه عنوان راهبردی برای

 های جمع کردن کمک مالی شد که بيشتر درخواست های بردلی برای ترميم سيستم مالی مبارزات، بازتاب يک سری رسوائی
گور مربوط می شد، و -يعنی مبارزاتی که به انتخاب مجدد کلينتون.  خوردپيوند می) ١٣٧۵( ١٩٩٦به رقابت های سال 

 .  دامن اين دو را هم می گرفتبنابراين

 از در عين حال بردلی در پی جلب حمايت برخی از هواداران محيط زيست برآمد، که
 چراکه گرچه گور يکی از نخستين بلندپايگان آمريکايی. دست گور ناراحت بودند

 محسوب می شد که توجه ها را به تغييرات آب و هوايی در جهان جلب کرده بود، اما
 . در مبارزات خود برای رياست جمهوری بر اين امر تأکيد نداشت

بود و پژوهشگر رادز محسوب می " دانشگاه پرينستون"بردلی که دانش آموخته 
او به عنوان بازيکن پيشين بسکتبال .  به هوشياری فراوان شهرت داشتشد،

هم، تا حدی چهره ای مشهور " نيويورک نيکز" اشاره و تيم بسکتبال دانشگاه مورد
اما روش عصا قورت داده اش سبب شد که با تمام اين امتيازها، .  آمدبه حساب می

 .  جذابيت های رفتاری بسياری از فعاالن حزب متبوع خود رنگ ببازددر برابر

 نبودند، اما کاهش چشمگير ميزان بيکاری در دوران در عين حال گرچه بسياری از رأی دهندگان با طرز رفتار گور نيز موافق
 .  امتياز محسوب می شدوی نيز  کلينتون برای

 و بزرگ شده بود، اما معاون رئيس جمهور با به هر حال با اينکه بردلی در ميسوری يعنی ايالت مجاور آيووا به دنيا آمده
 غلبه درصد بر گور٤٦ در برابر ۵٠اما وقتی بردلی در نوهمپشاير با کسب نتيجه .  افتاد درصد در آيووا پيش٣۵ به ٦٣نتيجه 

 
بوش و گور در يکی از نزديکترين نتايج به دست 

 جنجال برانگيزترين انتخابات آمده در رقابت ها، و

رياست جمهوری در تاريخ آمريکا، به رقابت 

 پرداختند
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 . کرد، تنور انتخابات حزب دمکرات مجددا داغ گرديد

) اسفند -بهمن( جلو بيندازد و در ماه فوريه با اين همه هنگامی که حزب جمهوريخواه تصميم گرفت چند انتخابات مقدماتی را
 خود جلب کند، زيرا از آنجا که دمکرات ها اجازه ندادند حزبشان توجه زيادی را به.  تمام شدبرگزار کند، نتيجه به ضرر بردلی

 تحت الشعاع جنگ سخت بين بوش و مک کين قرار،) اسفند١٧( مارس ٧کوشش وی برای عرض اندام در انتخابات مقدماتی 
، ) اسفند١٧( مارس ٧ خيلی زود پس از پيروزی گور در انتخابات مقدماتی يازده ايالت در اين امر سبب شد که بردلی. گرفت

 . خود را از مبارزات کنار بکشد

 برانگيزترين انتخابات رياست جمهوری در بوش و گور در يکی از نزديکترين نتايج به دست آمده در رقابت ها، و جنجال
 اما بوش با.  گور با نتيجه ای نزديک، اکثريت آرای مردم را به خود اختصاص دادزيرا. تاريخ آمريکا، به رقابت پرداختند

 . تفاوتی بسيار اندک، در رأی گيری مجمع انتخاباتی به پيروزی رسيد
 صرف بازشماری آراء و مبارزات به طوری که بيش از يک ماه.  انتخابات در فلوريدا به صورت جنگی تن به تن درآمداين

 .  قضات ديوانعالی کشور، به نفع بوش خاتمه يافت٤ به ۵ با رأی سرانجام جنجال ها و اعتراضات. درون دادگاهی شد

 "فصلنامه کنگره"نشريه : منبع

  

 از حوزه حقوق بين الملل
  قانونی ؟ استقاللی استثنايی يا غير: کوزوو

 

 واشنگتن پريزم -حميد فراهانی

 اعالم استقالل يک جانبه کوزوو از صربستان موجب واکنش های متفاوت در جهان
 . شده، و بدون شک يکی از مهمترين اخبار رسانه ها در هفته گذشته بوده است

( ١٩٩٩ در صد جمعيت کوزوو آلبانی تبار هستند، و اين منطقه از سال ٨٠بيش از 
 در آن سال نيروهای پيمان. تحت نظارت سازمان ملل اداره شده است) ١٣٧٨

 برای جلوگيری از خونريزی بيشتر و پايان بخشيدن به) ناتو(آتالنتيک شمالی 
  روزه، نيروهای٧٨درگيری های صرب ها و آلبانی ها در کوزوو، با بمباران 

 درگيری هايی که. يوگسالوی را مجبور به عقب نشينی از کوزوو کردند/صربستان
 .بسياری آن را پاکسازی قومی از سوی صرب ها خوانده اند

اين در حالی است که .  مخالفت کردندصربستان کوزوو را کشوری جعلی اعالم کرده است، و روسيه و چين با استقالل آن
 . کوزوو را به رسميت شناخته اندآمريکا بريتانيا، فرانسه و ترکيه استقالل

 عملی از نظر قوانين بين المللی و تاثير آن بر در مورد اعالم استقالل کوزوو پرسش های زيادی از جمله قانونی بودن چنين
 . کشورهای مختلف، مطر ح شده استجنبش های استقالل طلب در

شهر استکهلم سوئد، گفت و گويی"  المللیدانشکده حقوق بين"رئيس " دکتر سعيد محمودی"واشنگتن پريزم در اين پيوند با 
 .داشته است
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  ؟وو را امری قانونی دانستز استقالل يکجانبه کواعالممی توان  ، طبق قوانين و حقوق بين المللیآيا: س

 بودن آنها با قوانين بين المللی می تواند مورد موارد متعددی در مورد عمل اعالم استقالل يکجانبه وجود دارد، که منطبق: ج
 . پرسش قرار بگيرد

 را طبق فصل چهارم منشور ١٢٤٤قطعنامه ) ١٣٧٨ خرداد ٢٠( ١٩٩٩ شورای امنيت سازمان ملل متحد روز دهم ژوئن اوال
اين .  يکپارچگی کشور يوگسالوی سابق مورد تاکيد واقع شددر آن قطعنامه،. اين سازمان، در باره کوزوو تصويب کرد

 .  می شمارد کشورهای عضو سازمان الزم االجرا است، در واقع اعالم استقالل يکجانبه را مردودقطعنامه که برای تمامی
. ولی اين امر هنوز اتفاق نيفتاده است.  تصويب کندالبته شورای امنيت می تواند تصميم خود را عوض، و قطعنامه جديدی

 تضعيف  فرانسه، بريتانيا که از اعضای دائمی شورای امنيت هستند، باعث تعجب است و موجببنابراين موضعگيری آمريکا،
 . اقتدار شورای امنيت می شود

 
 چرا که سرزمين مادر يعنی صربستان، به شدت به.  خود را کامال کشوری مستقل بداندثانيا به نظر من، کوزوو قادر نيست

 الملل زمانی می تواند معتبر باشد، که يا کشور در صورتی که اعالم استقالل از نظر قانون بين. استقالل آن اعتراض کرده است
 . نداشته باشد ای که خود را مستقل اعالم کرده، مانند اسرائيل بوده و به کشور ديگری تعلقمادر آن را بپذيرد و يا منطقه

به .  رخ دهد و حاکميت ملی اين کشورها را به خطر بياندازدآنچه که در کوزوو اتفاق افتاد، می تواند در کشورهای ديگر نيز
 مستقيم قبول کرده که خوانده، و به طور غير" استثنايی" اتحاديه اروپا اعالم استقالل کوزوو را امری همين دليل است که

 .چنين امری خالف قوانين بين المللی می باشد

  است؟وو چه فکر می کنيد؟ آيا کاری قانونی صورت گرفتهز کودر مورد فرستادن نيروهای اتحاديه اروپا به: س

اگر اين .  به اين منطقه نيرو فرستاده استاتحاديه اروپا در چهارچوب فعاليت های سازمان ملل برای اداره کردن کوزوو،
  و به رسميت شناختن آن از سوی برخی از کشورهای عضو اتحاديه به آنجا نيرو میاتحاديه پيش از اعالم استقالل کوزوو

 .فرستاد، عملی غير قانونی مرتکب شده بود

 نمونه مشابهی داشته ايم؟در سال های گذشته  ،ووز کوآيا پيش از اعالم استقالل :س

عمل " تمام عيار"  تايوان نيز که مانند يک کشور حتی. تا آنجايی که من می دانم، در سال های اخير چنين موردی نداشتيم: ج
 باشد، و چرا که کشور مادر چين مخالف اين امر می.  کشورها به رسميت شناخته نشده استمی کند، از سوی بسياری از

 .تايوان را همواره بخشی از کشور چين می داند

ارای جنبش های د اسپانيا و گرجستان ماننديا تاثير می گذارد که  وو بر کشورهايیز فکر می کنيد اعالم استقالل کوآيا: س
  ؟دارند گوناگونم اقو ايران امثل يا و استقالل طلب هستند،

اعالم استقالل کوزوو می تواند .  در نظر بگيريممن صميمانه اميدوارم که تاثيری نداشته باشد، ولی بايد اهميت آن را نيز: ج
 . اعالم استقالل ها و جدايی طلبی ها را، از نظر قانونی رد کردموجب شود که نتوان بسياری از

  از نويسندگان واشنگتن پريزم استحميد فراهانی 

 از حوزه سياسی 
  انتخابات،آخرين ميخ بر تابوت ديکتاتور نظامی
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 واشنگتن پريزم -بکتاش سياووش 

 کابل، افغانستان

 در اما اين رويداد. برگزاری انتخابات درجهان امروزی، در کل امرعادی گشته است
 شماری از کشورها با خصوصيات و ويژگی هايی همراه است، که آن را دارای

)  بهمن٢٩( فوريه ١٨انتخابات مجلس پاکستان در . برجستگی های خاصی می کند
 . جاری، ازين دست می باشدسال

 وقت محلی، برای انتخاب مجلس جديد به در ساعت هشت صبح به)  بهمن٢٩( فوريه ١٨سرانجام مردم پاکستان روز دوشنبه 
  بحبوحه درگيری ها، انفجارهای پياپی، ناآرامی های بی سابقه، تظاهرات خونبار واين کار در. پای صندوق های رای رفتند

 . انجام رسيد، و پس از شش هفته تعويق، به"بی نظيربوتو"ترور نامزد پيشتاز و برجسته خانم 

 
اما از ديدگاه ناظران، جريان پيروز درين .  بودانتخابات مورد اشاره به ظاهر رقابتی برای به دست آوردن کرسی های مجلس

 سياسی اين در صحنه ی" قدرت برتر" نيز در دست خواهد گرفت و از سوی جهانيان به عنوان انتخابات، رشته امور دولت را
 . کشوربه رسميت شناخته خواهد شد

  پاکستان تعويض صفحه سياسی در " فوريهمهجده"

 ٢٧٢ هزار پايگاه اخذ رأی در ٦٤، ) بهمن٢٩" ( فوريه١٨"صبح روز دوشنبه 
 کار رای گيری درين پايگاه ها تا نيمه.  انتخاباتی در سراسرپاکستان گشوده شدحوزه

های شب ادامه يافت، و چنان که انتظار می رفت کار شمارش آرا نيز دو تا سه 
 با اين حال به نظر می رسيد که نتايج زود هنگام و غير رسمی.  بعد آغازگرديدساعت

 .انتخابات، هم چون سال های گذشته اعالم نخواهد شد
 تا شمارش هشتاد در صد آراء، به در و دروازه های اما هياهوی مخالفين مشرف

 بارها گوشزد کرده بود که اعالم غيررسمی نتايج مشرف پيش ازين. پاکستان رسيد
 جمع آوری شده تنها توسط کميته انتخابات مرکزی انتخابات غيرقانونی است، و آرای

 اياالت متحده آمريکا مخالفت خود را در مورد اين ديدگاه اما. اطالع داده خواهد شد
 .  بودآقای مشرف اعالم داشته

 
.  برای دستکاری در آرای انتخابات مطرح گرديده بودناظران سياسی انتخابات بدين باورند که شيوه مطلوب مشرف، بيشتر

 انتخابات در حدی اما شکست سهمگين و بزرگ وی درين.  نتايج انتخابات به نفع وی موثر باشدچراکه می توانست در تغيير
 .  دهدبود، که هيچ دستکاری ای هم نمی توانست آرا را به نفع او سوق

@ 

  "هجدهم فوريه"برد و باخت 

ژنرال پرويز مشرف رييس جمهوری پاکستان.  آمدندسه جريان مطرح برای اين دور از رقابت های انتخاباتی پاکستان به ميدان

 
مشرف پيش ازين بارها گوشزد کرده بود که اعالم 

 انتخابات غيرقانونی است، و آرای غيررسمی نتايج

 جمع آوری شده تنها توسط کميته انتخابات مرکزی

اطالع داده خواهد شد 
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 در صدداو. که پايگاه آن در کراچی است، به ميدان آمد" جنبش متحد قومی" اتکا به حزب با" مسلم ليگ قائد اعظم"از حزب 
 .بهره بردن از اتحاد با اين حزب، در مواجه با گروه های مخالف بود

به رهبری بی نظيربوتو رهبر"  پاکستانحزب مردم"به رهبری نواز شريف نيز خودرا به عنوان متحد" مسلم ليگ نواز"حزب
 . ائتالف مشرف قرار گرفتفقيد اين حزب، مطرح کرد، و در برابر

متحده " شمالغربی پاکستان است هم، چون حزبکه يک سازمان ملی گرای پشتون از استان مرزی واقع در" حزب ملی عوام"
 .در انتخابات حضور پيدا کرد" موالنا فضل الرحمن" به رهبری روحانی اسالمگرا" عمل

 واگذار کرد، و با شکستی سهمگين در واقع از در نتيجه ژنرال پرويز مشرف در انتخابات هجدهم فوريه ميدان را به حريفان
 ١٩ آخرين نتايج انتخابات مجلس ملی پاآستان و مجالس استانی اين کشور آه روز زيرا. جانب حريفانش خلع قدرت گرديد

 ليگ شاخه قائد اعظم طرفدار مشرف،  به وقت محلی اعالم شد، از ناآامی بزرگ حزب مسلم١٢در ساعت )  بهمن٣٠(فوريه 
 .  شاخه نواز، حكايت داردو برتری دو حزب مردم پاآستان و مسلم ليگ

 آرسی ٢٧٢برعهده دارد، توانسته از  "نظير بوتو بی"همسر " آصف علی زرداری"حزب مردم پاآستان آه رهبری آن را 
. آرسی در رده دوم قرار دارد٦٧ليگ شاخه نواز شريف با آسب  حزب مسلم .  آند تا را از آن خود٨٧عمومی در مجلس ملی، 

 .  شرايطی است، آه حزب نواز در نتايج اوليه از رقبا پيش بود آرسی حزب مردم در٢٠افزايش 
 ٣٨ پاآستان، حزب مسلم ليگ شاخه قائد اعظم توانسته" جيو" اعالم شده از سوی شبكه بنابر آمار

 ١٨ و همان شاهد تغييری نبوده،" جنبش متحده قائم"در اين بين . آرسی را از آن خود سازد
 . آرسی خود را حفظ آرده است

 آورده، و شمار آسانی آه به عنوان نامزدهای مستقل رای  آرسی به دست١٠حزب ملی عوام نيز
 . آرسی می باشد٢٤آورده اند برابر با 

 . آرسی عمومی دارد٢٧٢همانگونه که گفته شد، مجلس شورای ملی اين آشور 
 آرسی نيز به زنان اختصاص ٦٠ آرسی به غير مسلمانان، و ١٠بعالوه اين آه 

 .  عدد می باشد٣٤٢های مجلس شورای ملی جمعًا  بنابراين تعداد آرسی  .دارد
 آرسی به استان ١٤، و ١٢، ٣۵، ٦١، ١٤٨ آرسی عمومی به ترتيب ٢٧٢از 

نشين تحت اداره دولت   استان سرحدات شمال غربی، مناطق قبيله پنجاب، استان سند،
آباد می  دو آرسی نيز متعلق به اسالم .  بلوچستان اختصاص داردمرآزی، و استان
 .  مرکزی در آن مستقر استباشد، آه دولت

@ 

 
 پيروزی احزاب مخالف مشرف، هيچ يک از آنها اما همان طور که بر اساس نظرسنجی های قبلی پيش بينی شده بود، به رغم

 دولت به همين سبب.  اند، و بنابراين نمی توانند به تنهايی دولت بعدی را تشکيل دهنداکثريت مطلق مجلس را به دست نياورده
 . آتی پاکستان، ائتالفی خواهد بود

 فعلی و حزب اصلی که هم اکنون باالتر از سايرين قرار گرفته اند، به لحاظ موضع گيریاما مساله اين است که هيچ يک از سه
 . پيشين خود در موقعيتی نيستند که با يکديگر موتلف شوند

 ائتالف دو حزبی با يکی از اين  ديگر ساير احزاب کوچک تر نيز فاقد قدرت و کرسی هايی هستند، که بتوانند در يکاز سوی
 . سه حزب، دولت تشکيل بدهند

 
به رهبری نواز شريف نيز " مسلم ليگ نواز"حزب

به " حزب مردم پاکستان" متحدخودرا به عنوان

رهبری بی نظيربوتو رهبر فقيد اين حزب، مطرح 

 در برابر ائتالف مشرف قرار گرفت کرد، و
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 که تا پايان رايزنی های احزاب و حتی شايد پرسشی. اين مساله آينده سياسی پاکستان را با پرسشی اساسی مواجه خواهد کرد
 .  پاسخ آن داده نخواهد شدتا پايان برگزاری جلسات اوليه مجلس،

 همسر بوتو و رهبر فعلی  اختالف های تاريخی اش با بی نظير بوتو، پيشاپيش برای مذاکره با آصف زرداریاما اينقدر هست که شريف به رغم
 .حزب مردم اعالم آمادگی کرده است

زيرا ديگر هيچ اکثريتی به عنوان.  کشيد ی اين انتخابات واضح شد، اينست که مشکالت هرچه که باشد غرب نفس راحتی خواهداما آنچه درنتيجه
  . ندارداسالم گرايان، در برابر طرح هايش وجود

 
 تاثير دود و آتش در نتايج انتخابات

 ببندهای هرچند پس از انحالل دادگاه عالی، اعالم وضعيت فوق العاده، و بگير و
 به مخالفين، احتمال دستکاری مشرف در انتخابات به قوت وجود داشت،اما چنان
 افزايش نظرمی رسد که پس از ترور بوتو توجه مجامع بين المللی به وقايع پاکستان

  .و ازين رهگذر بود، که مشرف چاره ای جز رقابت عادالنه نداشت. يافت
 وزير نخست(، ترور خانم بوتو ) بهمن٢٩( فوريه ١٨بنابراين ويژگی مهم انتخابات 

 ) دی ماه سال جاری٦( ٢٠٠٧ دسامبر ٢٧در ) سابق و رهبر حزب مردم پاکستان
  .در راولپندی بود، که فضای انتخابات پاکستان را به صورت کل تحت شعاع قرار داد

 کرد، و از سوی ديگر نوعی حس همدردی در بين رأی دهندگان به وجود اين ترور از سويی جو انتخاباتی را بشدت دگرگون
 .  مردم را کسب کند بسياری از ناظران اين حس بدون شک باعث شد تا حزب خانم بوتو آرای دلسوزانهبه گفته. آورد

 
آنچه که به عنوان يک رويداد بی نظير در .  کرد به رقابت عادالنه تن دهداما موارد ديگری نيز وجود دارد، که مشرف را ناچار

چراکه پاکستان .  دوری از سياست بود تاريخ پاکستان از آن نامبرده می شود، دستور فرمانده کل ارتش به نظاميان برایطول
پرويز مشرف از بلند پايه ترين مقامات اين .  قوانين نظامی اداره شده است سال توسط٣٣ ساله ی خود، ٦١در طول عمر 

 .  سال قبل در نتيجه ی کودتای نظامی به قدرت رسيد٩ بود، که ارتش
 

   پريزم همکاری می کندبکتاش سياووش خبرنگار مستقل، از افغانستان با واشنگتن

 
اما آنچه درنتيجه ی اين انتخابات واضح شد، اينست

 که باشد غرب نفس راحتی که مشکالت هرچه

زيرا ديگر هيچ اکثريتی به عنوان . خواهد کشيد

 گرايان، در برابر طرح هايش وجود ندارد اسالم

 از حوزه اقتصادی
  اقتصادی نگرانی مردم ايران از موج جديد تحريم های

 

  )واشنگتن پريزم(مؤسسه امنيت جهانی  - چوپراانوج
 

  تهران
 ساله را ۵٢ نگرانی های مصطفی ابراهيم تحريم های بيشتر اقتصادی بر عليه ايران،

 تأثير تا کنون، اعمال آنها) ١٣٨۵( ٢٠٠٦ نخستين موج تحريم ها بر عليه ايران در سال چراکه از هنگام. هم افزايش می دهد
 وسائل و لوازم مربوط به چاپ، با توليدکنندگان و زيرا در حال حاضر دادوستد مستقيم. محسوسی بر چاپخانه وی گذاشته است

 .  روبرو شده استواسطه های اروپايی با مشکل
 

، اجناس مورد نيازش را وارد )دبی( عرب در امارات متحده عربی اين مشکالت او را ناچار ساخته با توسل به واسطه های
 فکرست که به سمت به همين سبب در اين.  نوبه خود باعث شده که سود وی به نصف تقليل پيدا کنداين موضوع به. کند

 .  وی را پائين بياورند، و يا به کلی خراب کنندوارداتی که ممکنست کيفيت کار. واردات ارزان قيمت چينی برود
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خواست اين کشورها  . امنيت سازمان ملل متحد در مورد قطعنامه سوم بر عليه ايران موافقت کرده اندپنج عضو دائمی شورای

 ايران را که به سبب برنامه هسته ای آن کشور می باشد، افزايشاينست که بر اساس اين قطعنامه تحريم های سازمان بر عليه
 .  شودچنين گسترشی برای ابراهيم به معنی مشکالت بيشترست و سبب نگرانی وی می.  کننددهند و گسترده تر

 
 کشوری به جز چين و روسيه اين روزها دادوستد با هر: "او در اين پيوند می گويد

 جويانه با آمريکا، طبق در اين مبارزه ديرپای کينه. تقريبا غيرممکن شده است
بلکه مردم عادی مانند من به  .معمول تحريم ها بر دولت ايران تأثيری نخواهد داشت

 ." عذاب می افتند
 

( ٢٠٠٣ اطالعاتی آمريکا مبنی بر اينکه ايران در سال پس از گزارش سازمان های
 تسليحات هسته ای دست برداشته است، اين کشور از تالش برای ساخت) ١٣٨٢

ايران همچنان اصرار دارد که اين .  می باشداينک به غنی سازی اورانيوم مشغول
ولی غرب تهران را متهم .  آميز انجام می دهدغنی سازی را برای استفاده های صلح
 .  شده، در برنامه تسليحاتی استفاده نمايدمی کند که می خواهد از اورنيوم غنی

 
 جمهور کمااينکه رئيس.  که تحريم ها سبب نخواهد شد، که دست از اين غنی سازی برداردتهران مجددا اعالم کرده است

 ."  است، و آن را ادامه خواهد دادملت ايران راه خود را انتخاب کرده: "محمود احمدی نژاد در اين مورد گفته
اعمال يک قطعنامه جديد هيچ تأثيری بر ملت: " هم در اين پيوند اظهار داشتهمحمدعلی حسينی سخنگوی وزارت خارجه ايران

 ." نخواهد داشتما
 

مثال در خالل .  تهران، تحريم های پيشين تأثيری محسوس داشته انداما واقعيت اين است که اينجا در خيابان ها و مغازه های
چراکه به گفته تجار ايرانی  . قيمت وسايل الکترونيکی و کاالهای خارجی پنجاه درصد افزايش پيدا کرده استشش ماه گذشته

 در بانک های بين المللی را مشکل می کند و به تهيه و تدارک جنستحريم ها سبب محدوديت واردات می شود، گشايش اعتبار
 .  لطمه می زندهای مورد نياز

.  قرنطينه کردن، اعمال تحريم و منزوی ساختن ايران بی ثمر استکل ايده: "هم معتقدست" دانشگاه تورنتو"نادر هاشمی از 
 که از روياروئی با غرب مردم کشور لطمه می زند و در عين حال سبب تقويت مستبدترين عوامل رژيم می شود،چراکه تنها به
 ." سود می برند

@ 
 

 ممنوعيت فروش نفت و گاز خود، هر گونه تحريمی را تحمل خواهد کرد و از برخی از ناظران می گويند که رژيم ايران به جز
بنابراين .  جهان محسوب می شودچراکه اين کشور چهارمين صادر کننده اين محصوالت در.  سالم به در خواهد بردآن جان

 ١٩ درصد دست به گريبان می باشد و نرخ رسمی تورم در آن کشور به ٢٠گرچه اقتصادش راکد و کسادست، با بيکاری تا 
 .  مادامی که نفت و گاز صادر می کند می تواند روی پای خود بايستددرصد رسيده،

 
 نمی شود، اما باعث خودداری و  بايد گفت گرچه تحريم ها به خودی خود سبب محدوديت های سفت و سخت برای ايرانولی

 
واقعيت اين است که اينجا در خيابان ها و مغازه 

 های پيشين تأثيری محسوس های تهران، تحريم

مثال در خالل شش ماه گذشته قيمت . داشته اند

 الکترونيکی و کاالهای خارجی پنجاه درصد وسايل

افزايش پيدا کرده است 
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کمااينکه بسياری از شرکت های بين المللی از ترس قرار .  کشور می گرددترس سرمايه گذاران خارجی از ورود به بازار اين
چراکه اين وزارتخانه.  عمل می کنند ذره بين وزارت خزانه داری آمريکا، در مورد دادوستد با ايران بسيار محتاطانهگرفتن زير

 .  ايران و آمريکا مراودات تجاری دارند، هدف حمالت خود قرار داده استبه شدت شرکت هايی را که به طور همزمان با
يعنی ارتش عقيدتی موازی با -ايران  )اسالمی( بوش همچنين اعالم کرده که هر شرکتی را که با سپاه پاسداران انقالب دولت

 .  تنبيه خواهد کردمبادالت تجاری داشته باشد، -ارتش مرسوم

هر قدر ايران در: " نيست نامش فاش شود، در اين پيوند می گويديکی از مسئوالن رده باالی شرکت نفت دولتی پارس که مايل
تقريبا هيچ سرمايه .  کنيدبه اقتصاد ايران نگاه.  منزوی شود، به همان نسبت اقتصادش خراب تر خواهد شدصحنه بين المللی

 . گذاری خارجی در آن به چشم نمی خورد

 ."  تغيير کنداين وضعيت بايد. زيرا ما کشوری منزوی و تنها هستيم
 

 رهبری ايران بدون زيان رساندن گرچه دولت آمريکا می گويد که هدف تحريم ها صدمه زدن به
برای نمونه می توان به اظهارات .  اينگونه نيستبه مردم عادی اين کشور می باشد، اما واقعيت

. در تهران اشاره کرد"  های قربانيان حمالت شيميايی جنگواحد پژوهش"شهريار خاطری مدير 
هدف حمالت بمب های شيميايی ) ١٣٦٦( ١٩٨٧ کار می کند، که در سال او با کردهای ايرانی

 .  عراق بوده اندصدام ديکتاتور
 

چراکه مثال .  کردها تأثير داشته استوی به چشم خود ديده که چگونه اين تحريم ها بر اين
انگلستان، با آغاز نخستين موج تحريم ها به حالت  "دانشگاه نيوکاسل"همکاری های پژوهشی با 

چراکه . تنها گناه قربانيان اين حمالت شيميايی، ايرانی بودن آنهاست ":او می گويد. تعليق درآمد
 ." آنان به همين دليل بهای بسيار سنگينی می پردازندهزارتن از

و " اينديپندنت" را با مختصر تغيير برای نشريات که اين مقاله انوج چوپرا
 ين مرکز که درا. به ايران سفر کرد"  بحران هامرکز پوليتزر برای گزارش"با حمايت مالی  نوشته،" واشنگتن پست"

   . پشتيبانی می کندواشنگتن مستقر و وابسته به مؤسسۀ امنيت جهانی می باشد، از گزارشات مسائل دنيا
ولوژی خاص می ئ هرگونه حزب سياسی و يا ايدمستقل، غير دولتی، غير انتفاعی و بدون وابستگی بهمؤسسۀ امنيت جهانی، 

  . که واشنگتن پريزم نيز يکی از پروژه های آن استباشد،

 
گرچه تحريم ها به خودی خود سبب محدوديت های 

 نمی شود، اما باعث سفت و سخت برای ايران

خودداری و ترس سرمايه گذاران خارجی از ورود 

 کشور می گردد به بازار اين

 از حوزه اجتماعی 
 گذاران خارجی در سرمايه": گذار"واقعيت های آشکار و پنهان 

 نشريات ايرانی؛ سياست گذار کيست؟ 
 

 
 

 مصاحبه کتبی خبرنگار ما با آقای ساسان متن زير حاصل: توضيح واشنگتن پريزم
گونه ويرايش و يچ ايشان بدون هبه همين سبب نوشته های. قهرمان می باشد

  .تغييری به نظر خوانندگان می رسد
بنابراين .  آمده، تنها نظرات ايشان استبديهی است که آنچه در اين پاسخ ها
 مصاحبه های منتشره، در مورد نوشته های واشنگتن پريزم مانند ساير مقاالت و

م نا حال افرادی که در اين نوشتار از آنها در عين. ايشان نيز هيچ مسئوليتی ندارد
 .  بفرستند تا منتشر شودبرای مارا  به اين اظهارات  خود صورت تمايل می توانند پاسخ است، دربرده شده

 واشنگتن پريزم -عرفان محمدی
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 تيز سانسور دست به گريبان بوده اند، ولی گرچه نشريات فارسی زبان اينترنتی خارج از مرزهای جغرافيايی ايران با تيغ
 نظريه  مخالفان، به منبع قابل اعتنايی برای اطالع رسانی و فرصتی برای بحث و گفتگو وتوانسته اند با مقاومت در برابر

 .  جذب کرده اندبطوريکه امروزه شمار زيادی از مخاطبان را به خود. پردازی تبديل شوند
اما نمی توان دغدغه .  توانسته اند جايگاهی درخور پيدا کنندگسترش و توسعه اين نشريات سند محکمی است بر اينکه آنها

 تعداد قابل توجهی از خصوصا آنکه محل ارتزاق.  منابع مالی و اهداف سياست گذران آنها را ناديده گرفتهای موجود در مورد
لذا اين سوال جدی را ايجاد می کند که سياست گذار در اين  .آنها، بودجه های دولتی و نهادهای غير دولتی خارجی است

  اند، يا گردانندگان ايرانی آنها؟ نشريات صاحبان سرمايه
 وابسته به خانه آزادی" گذار"سردبير و مدير مجله اينترنتی " ساسان قهرمان "مصاحبه پيش رو، گفتگويی تفصيلی با 

 های آشکار و پنهان چرايی انتشار گذار در اين گفتگو کوشش برآن است، تا بی پرده واقعيت. مستقر در واشنگتن می باشد
  .توسط خانه آزادی به بحث گذاشته شود

تحليلی   وی خبریهاتارنمارخ داد، ما شاهد زايش  با هدف انسداد خبری ی مطبوعات که طی چند سال اخيرا  توقيف فلهبا *
 ، دسترسی همگانی به اينترنت در داخل کشور و عدمذاریاعمال گسترده فيلترگ در عين حال .بيشماری در فضای مجازی شديم

 اخبار و اطالعات شفاهی از طريق تلفن همراه و يا تبادل )SMS(  پيامک برای دريافت اطالعات به شبکهباعث شده مردم
   ايفا کنند؟ توانسته اند اعتماد جامعه را جلب نمايند و نقش موثریاينترنتی آيا نشريات به نظر شما .روی آورند

های آنان يا معدود   نشريات حامل ديدگاهطلب و ها پيش از ظهور و حضور نيروهای اصالح نشريات مستقل آن الين، سال -
 منتقد و های متفاوت، رسانی و نشر ديدگاه ها، بار اطالع ای آن  پيش از آن توقيف فلهنشريات مستقل در داخل کشور، و بالتبع،

نخست، اين که آن نقش و آن .  دوران، چند چيز تغيير کرداما پس از اين. های حاکم را بر دوش گرفته بودند مخالف با سياست
 قضاييه و مقننه، و قوای های   ی مجريه در هماهنگی بيشتر با قوه  مدتی، يعنی تا پيش از آن که که قوهتا. تر شد بار گسترده

احساس کردند  -ناچار - در ايران و هم در خارج از کشور اين وظيفه راها، هم الگ انتظامی قرار بگيرد، نشريات اينترنتی و وب
های ادبی، هنری، علمی،   سايتبسياری نشريات و. اين تغيير تنها در جهت سياسی هم نبود.  آن کشيده شدندو به جانب

 خارج از کشور، اينترنت پاسخگوی مشکالتی از قبيل پراکندگی در. اند اجتماعی و تخصصی هم در اين دوران پاگرفته
در کنار اين،  .های سنگين مالی و انسانی نشريات چاپی، و تمرکز اداری شد  و مشکل نشر، هزينهجغرافيايی خوانندگان

ای شخصی و  جا که در آغاز بيشتر وجهه  از آنها، گسترشی انفجاری يافتند و تا مدت-خصوصا در داخل–ها هم  وبالگ
 اجتماعی اما، همين خصيصه، خود به گسترش ارتباط.  سانسورچيان را به خود جلب کردندخصوصی داشتند، ديرتر نظر

ميان . شان از سوی ديگر، انجاميد  مخاطبانسو، و با اندرکاران نشر اينترنی با يکديگر از يک بالگرها و ديگر دست
 از حد ای برقرار شد که در مراحلی، به اقتضای وضعيت اجتماعی و فرهنگی ايران،  دوستانهی نويسان ارتباطی ويژه وبالگ

از طريق  SMSی   اطالعات از طريق شبکهی دريافت شيوه. هم گذشت و به همياری و همکاری گروهی انجاميد» دوستی«
 الين در حال طبيعی است که نشريات آن. ای تراويده از آن  در اينترنت بود و شاخهتلفن همراه، همزاد همان ارتباط بالگرها

اما به. اند  اعتماد بسياری را نيز جلب کردهاند و وگو يافته رسانی و ايجاد فضای بحث و گفت حاضر نقش بسيار موثری در اطالع
 .  کرددو نکته هم در اينجا بايد توجه

دشواری فنی و مالی . پذيرتر است  امکاننخست اين که اين ارتباط در خارج از کشور بيشتر و
های فنی برای کنترل   گسترده و ايجاد محدوديتارتباط با اينترنت در داخل و فيلترينگ

کند؛ البته  که رمق نشريات چاپی را گرفت، ايفا می» ارشادی« دهندگان، دارد همان نقش سرويس
نگاران، دانشجويان، و ديگر  ی بعدی، خروج بسياری از روزنامه نکته.  کمتربه هر حال با توان

 . اهل قلم و نظر از ايران است؛ چه به قصد تحصيل و موقت، چه به عنوان تبعيدیقشرهای

   جامعه را جلب نمايند و نقش موثری ايفا کنند؟اند اعتماد  نشريات آن الين توانسته شما آيابه نظر .من به سوالم بر می گردم *

الين در حال حاضر نقش  طبيعی است که نشريات آن

رسانی و ايجاد فضای بحث و  اطالعبسيار موثری در

 جلب اند و اعتماد بسياری را نيز وگو يافته گفت

اند  کرده
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. ی همشکل و هماهنگ نيست يک توده» مردم« يا» جامعه«. يا به قولی خود دارای وجوهی متعدد است. اين بحث ديگری است
 کنند، دانشجويان،  بخش از مردم باشد که نقشی فعال در زندگی اجتماعی ايفا میهمانا آن» جامعه«اگر منظور شما از 
در عين حال، الزم است .  پاسخ مثبت دادتوان به اين پرسش گران اجتماعی، اهل قلم و نظر و سياست، می روشنفکران، کنش

 به چه -نخست اين که بخش بزرگی از جامعه هنوز با اينترنت نتوانسته خو بگيرد.  کنيمکه به دو نکته هم در اين پيوند توجه
به همين . -های معيشتی  فنی يا گرفتاریهای فرهنگی، ميزان سواد و دانش علت مشکالت فنی و مادی، چه به دليل گرفتاری

 سياسی ايفا-ی خبررسانی يا تاثيرگذاری فرهنگی تری در زمينه  ماهواره نقش همگانیدليل است که هنوز هم در ايران راديو و
ی سانسور و سرکوب هم   تبعيض، در زمينهاين. جانبه و گسترده در مورد دگرانديشان است ی بعدی، تبعيض همه نکته. کند می

 گرايان، نيروهای چپ و روشنفکران مستقل، در اين  نيروهای سکوالر و الئيک، ملیدر نتيجه، دگرانديشان،. کند عمل می
ی تاثيرشان نيز   بوده و هست، و دامنهها زمينه نيز، هم از نيروی کمتری برخوردارند، سرکوب و فشار بيشتری متوجه آن

 »جامعه«ها بهره بگيرند و با   حق و شکل طبيعی آن است، از امکانات و فرصتاند چنان که کمتر بوده است و قادر نشده
 . ارتباط برقرار کنند

يد  در اين راه توانسته اکنيد؟ آيا  میانتشار اين ماهنامه دنبالاز  هدفی را عنوان سردبير ماهنامه اينترنتی گذار، چه ه بشما* 
   کنيد؟مخاطب جذب

 حقوق بشر و دموکراسی در ايران منتشر ای است که در چارچوب دفاع از طور که از عنوانش پيداست، نشريه گذار، همان -
 پستا يکسال و نيم 2006از آغاز انتشار در سپتامبر . ها  نظری آزاد در اين زمينهشود و با هدف دامن زدن به بحث و تبادل می

 تالش کرديم در اين دوران، در کنار ديگر ما. شد ، گذار به صورت ماهنامه منتشر می2008ی  از آن، يعنی تا همين ژانويه
 رای آن موارد نامه ی ايران را طرح کنيم و در هرماه به اصطالح ويژه  مسايل جامعههای پيش کسوت، برخی از مهمترين رسانه

های زنان، دانشجويان، و کارگران،   حقوق و جنبشی زندانيان سياسی، هايی ويژه ها، شماره در اين ماه. تهيه و منتشر کنيم
 فساد،  قانون، ميراث فرهنگی و محيط زيست، تبعيض جنسيتی، کودکان، تامين اجتماعی وهای ملی و مذهبی، حاکميت اقليت
ها و  گران اجتماعی و محققان را، با ديدگاه  کنشنگاران، منتشر شد و قلم و نگاه بسياری از نويسندگان، روزنامه. رفرم و

 جلب طلب، مطرح، و به خود خواه و اصالح  راست، ليبرال، پيروان مذاهب مختلف، جمهوریاعتقادات مختلف، دموکرات، چپ،
 خواهند کرد يا چه مطالبی با چه سطحی دريافت خب، در ابتدا تصور خيلی روشنی از اين که چه کسانی با ما همکاری. کرد

 دوستان روشن  خيلی زود، يعنی حتی پيش از انتشار نخستين شماره، ميزان اعتماد و استقبالاما. خواهيم کرد، در دست نبود
ی   نظرات معتبر و در عين حال نه لزوما همگون، در زمينهشد و گذار، با همان اولين قدم، نشان داد که فضايی برای انتشار

.  به جانب دموکراسی استو تبادل نظر در راه گذار ايران -حصر و استثنا برای همگان بی - انديشه و بيانحقوق بشر و آزادی
 در فضايی باز و غير ايدئولوژيک نظرات مختلف را بخوانيم و از که بتوانيم. خواسته و هدف ما هم همين بوده و هنوز هست

بيهوده » - استثنا برای همگانحصر و بی -آزادی انديشه و بيان«به اين عبارت .  يکديگر بياموزيم و بياموزانيميکديگر و با
ام و اين اصل، اصلی محوری در فعاليت   نويسندگان ايران در تبعيد بودهدار و عضو کانون دانيد که دوست می. اشاره نکردم

حصر و استثنا برای  بی - انديشه و بيانآزادی«من عميقا به اين اصل باور دارم، و باور دارم که شعار .  بوده و هستکانون
 های ها و حقوق و برنامه ها، هدف ی خواست اين شعار همه.  محوری و باآينده استای و بسيار شعاری بسيار ريشه» -همگان

همين ديدگاه هم محور فعاليت .  استراتژيکی آزاد و دموکرات را در بطن خود دارد و ماهيتا، هم تاکتيکی است و هم يک جامعه
به  -های خارج از کشور کردند که فضای غالب بر رسانه  از همکاران اهل قلم مطرح میاز همان ابتدا، بسياری. گذار بوده است

 که بايد کوشيد تا صدای نيروهای دموکرات و های اصالح طلبان حکومتی است؛ و اين ی ديدگاه در سلطه -دليل امکانات مالی
 آغاز ی گذار نيز از همان گذشته از درستی يا نادرستی اين نظر، کوشش تحريريه.  شودسکوالر و چپ هم در اين ميان شنيده

 . استوار شد -ها يعنی توازن و گستردگی ديدگاه -حول اين محور

بودن سوق داد و از خبری » تحليلی« به جانب مطالب آن را -، ماهنامه بودن گذارتا همين اواخر»مخاطب«و اما در پيوند با 
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 با در عين حال، ما سعی کرديم. ی مخاطبان آن نيز تاثير گذاشت  همين امر، بر محدودهبودن و گزارشی بودن دورش کرد؛ و
ها، اين جنبه را نيز به صورتی ديگر زنده   جمعيتها و نهادها و های شخصيت های سرگشاده و گزارش ها، نامه انتشار بيانيه

مان   اهداف جدیی دموکراسی و حقوق بشر، يکی از ی سراپا دوزبانه در حيطه  عنوان تنها نشريهها، به در کنار اين. داريم نگه
های معتبری هستند که مقاالتی بسيار جالب توجه به   سايتنشريات و. هم رساندن صدا و نظر ايرانيان به جهانيان بوده است

 مقاالت خود را به انگليسی ی هايی است که همه اما گذار، اگر نه تنها، از معدود سايت. کنند  منتشر میقلم صاحبنظران ايرانی
 گذاشته است؛ يعنی حفظ توازن، تا در مجموع، خوانندگان اين امر، مسئوليتی بزرگ بر دوش ما. کند هم منتشر می

 امکان، تصويری های ايرانيان آشنا نشوند، بلکه تا حد های خاصی از ديدگاه  با گوشه يا گوشهزبان گذار، تنها انگليسی
علت را . ايم  بسا که کامال هم موفق به اجرای آن نبودهالبته اين خواست و هدف ما بوده است و چه. جانبه پيدا کنند همه

  .ها و نيز عدم عادت به حضور نشريات آزاد و غيرايدئولوژيک دانست داوری  پيشمتاسفانه بايد در برخی

  اند؟  گذار نشدهشان در منظورتان اين است که برخی حاضر به نشر نظرات* 

ی طيفی وسيع در کنار هم بينيم که نظر و نوشته  میی نخست گذار، ببينيد، در همان دو سه شماره. ام به همين است اشاره. بله -
 سازگارا، از آهنگ کوثر تا احمد سخاورز، از عباس معروفی تا محسن  عيسی سحرخيز، از نيکهادی خرسندی تا از. نشيند می

 سيمين بهبهانی و ناهيد خيرابی، از مهرانگيز کار و کار، تا شيرين عبادی و فرج سرکوهی و منصور کوشان و مسعود نقره
يابد، تا عبداهللا   میو اين روند به همين ترتيب ادامه.  جواد طالعی و ليلی پورزند و فرشته مولویرويا طلوعی و ديان عاليی تا

پور و شهرنوش   ميرزادگی، ، پيام اخوان و مهرداد درويشمومنی و علی افشاری و اکبر عطری، و تا مجيد محمدی و شکوه
جو، بهرام   حقيقت مهرداد مشايخی، پرويز دستمالچی، فريبا داوودی مهاجر، محمد تهوری، فاطمهپور و هرمز حکمت، پارسی

؛ اما در عين حال، .گران غيرايرانی، و  مستعار، يا نويسندگان و کنشبهرامی، آرشام پارسی، يا دوستانی از داخل ايران با نام
ها از آن جهت اشاره  به اين نام.  است و نظرات بسياری نيز در گذار خالی مانده يا متاسفانه ديگر در آن تکرار نشدهها جای قلم

 در ميان نبوده است و هرگز نخواسته است تا فضای نشر و تبادل نظر را محدود کردم که روشن شود محدوديتی از جانب گذار
علت، .  برخی هرگز دعوت ما را نپذيرفتندبرخی دوستان اما، ديگر تمايلی به نشر نظر و آثار خود در گذار نشان ندادند، و .کند

. ها، يا محضورات سياسی و امنيتی بوده است ها و داوری داوری  حضور برخی پيشطور که اشاره کردم، به گمان من، همان
 چند روز پس از انتشار تماس گرفت و پور دريافت کرديم، به خواهش ما البته، اما  گذشته ما مطلبی از شهرنوش پارسیسال

 ی ی گذار از محل بودجه  برداريم، چرا که گويا دوستی به او گفته بود که بودجهاش را از روی سايت درخواست کرد که مقاله
خوب، با .  اختصاص آن بودجه مخالف استميليون دالری دولت بوش برای مقابله با جمهوری اسالمی تامين شده و او با 75

در .  توضيح دقيق داديم که چنين چيزی صحت ندارد و پذيرفت و مسئله حل شدی عزيز تماس گرفتيم و اين دوست و نويسنده
 . سعادتی ماست  کمرسد و اين کشد و پيشداوری، به داوری می  موارد هم متاسفانه کار به اينجا نمیبسياری

 محضورات سياسی و امنيتی، ها، و هم داوری ها و پيش  از يک جهت يعنی منبع بودجه و مديريت گذار، هم داوریخوب *
  .دنبسزا دار یتاثير

خصوصا در مورد . توان درک کرد و پذيرفت  میمحضورات را. اند ها دو جنبه و مورد جداگانه اما اين. ترديدی نيست. البته -
 چندان ها متاسفانه نه چندان قابل درک است، نه داوری ها و پيش اما داوری.  داخل کشوردوستان ساکن يا در پيوند مستقيم با

 . قابل پذيرش

تواند محل ترديد و پرسش   چون گذار میای در اين زمينه، ميزان استقالل نشريه *
  از منابع خارجی تامينی فارسی زبانها تارنما بسياری از  که بودجهااز آنج. باشد
از  )استراتژی(راهبرد  ی گذار در سياست گذاری و تعيين شود، آيا تحريريه می

تری در سياست   منابع مالی نقش پررنگمين کنند گانأ يا ت؟ برخورداراستاستقالل

بخش بزرگی از جامعه هنوز با اينترنت نتوانسته خو

 علت مشکالت فنی و مادی، چه به چه به -بگيرد

 های فرهنگی، ميزان سواد و دانش دليل گرفتاری

به همين دليل است که. -های معيشتی فنی يا گرفتاری
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  گذاری دارند؟

 بوده و گذاری و تعيين استراتژی از استقالل برخوردار گذار از ابتدا در سياست -
 تنها محدود به کنترل امور قانونی، حقوقی، حضور خود را -مانند هر مدير ديگری -ی آزادی به عنوان مدير و ناشر خانه

 مستقيم با نگاری، وامورمالی کرده است؛ و باز، مانند هر مدير ديگری، در همکاری  روزنامهای اصول و مقررات حرفه
اثبات اين نکته کار .  دموکراسی، توجه داشته استتحريريه و سردبير، به رعايت همان چارچوب محوری، يعنی حقوق بشر و

کنندگان  تامين .روشنی مويد اين مدعا باشد تواند به ها، می  گذار و عقايد نويسندگان آنمقاالت منتشره در. دشواری نيست
ای اختصاص يافته، هيچ  ای که بابت آن بودجه  و برنامهی گذار هم، جز کنترل بر امور مالی، يعنی رعايت همان طرح بودجه

 . اند  ديگری نداشتهنقش، درخواست يا کنترل

@ 

   از اين اقدام چيست؟ناش اقتصادي توجيه،اگر دخالت آنها محدود است *

 ساختار اجتماعی، فرهنگی و سياسی نخست،: يافتن يا پذيرش پاسخ به اين پرسش، نيازمند توجه به دو نکته است -
ها يا صاحبان قدرت و  ايم که دولت ما در ايران آموخته. های آنان  طرحها و های غربی، و دوم، شناخت تاکتيک دموکراسی
ای برای آن داشته يا خواهان   ويژهکه برنامه و هدف کنند، مگر آن  مالی، به هيچ فعاليتی کمک مادی يا معنوی نمیامکانات

های  های کاغذ، يا چگونگی کنترل شوراها، انجمن  سوبسيدهای دولتی، سهميهسرنوشت. اعمال نظر و کنترل بر آن باشند
 بحث طوالنی و جزيی در اين زمينه وگو جای اين گفت.  نهادهای غيردولتی مستقل اين را عميقا به ما اثبات کرده استصنفی و

ويژه اروپا که دارای نظام چندحزبی است و نهادهای اجتماعی و   غرب، بهنيست، اما بايد توجه داشت که اساس دموکراسی
 برخوردارند، از بنيان با ساختار سياسی ای در امور اجتماعی، اقتصادی و سياسی  مستقل در آن از تاثير گستردهصنفی

 ها در اين جوامع است، و چه  مالی از نهادهای غيردولتی اجتماعی، از وضايف دولتحمايت. اجتماعی معهود ما متفاوت است
شمار  های اطمينان اين سيستم به  سوپاپهای حافظ امنيت اجتماعی و سياسی، يا از خوشبين باشيم، چه بدبين، از ستون

ها را گسترش بخشد، دولت ديگری با تلخی، و با تالش در جهت   اين حمايتحال ممکن است دولتی با روی خوش. رود می
 . اما به هر حال وظيفه است و از مبانی ساختاری جامعه .کاهش آن

ها در  ی دولت توان اين ميزان حمايت مالی را صرفا به وظيفه نمی .درست است، اما بحث من چيز ديگری است *
برای پيشبرد » گذاری سرمايه« جا توجيه سياسی اين بحث در اين.  غربی از نهادهای اجتماعی محدود کردهای دموکراسی

 . ی ديگر است اهدافی در يک جامعه

گذشته از آن وظيفه . ی دوم، درواقع همين مورد بود  نکتهدر همان ابتدا هم گفتم که بايد به دو نکته توجه کرد و آن. فهمم می -
از.  ايران باشد غرب، خواستار تغييراتی در جهت باز شدن فضای اجتماعی و سياسی در جوامعی نظيرو سنت، طبيعی است که

 ايران، روشنفکران و نيروهای خواستار آزادی، دموکراسی و ی مدنی در های جامعه گران جنبش هر زاويه که نگاه کنيم، کنش
 حقوقی در سازمان يکی دو سال پيش، يک مرجع. اند و حق دارند که حمايت شوند  ايران، نيازمند حمايترعايت حقوق بشر در

 -معنوی يا مادی -آميز حق دارند خواهان حمايت جهانی  مسالمتهای اجتماعی ملل اين نکته را مطرح و تصويب کرد که جنبش
گران   پرداخت جوايز به کنشمگر. ها حمايت کنند آميز خود شوند و نهادهای جهانی هم حق دارند از آن  مسالمتهای از فعاليت
 طبيعی است که هم نهادهای اجتماعی مستقل و دموکرات جهانی به بشر و مدافعان آزادی بيان جز اين است؟ اين هم حقوق

توانند سازگاری   ايران نمیهايی که با نظام کنونی حاکم بر خواه برخيزند، هم دولت های آزادی  يا جنبشها حمايت از شخصيت
ای است ی فقيه در ايران، ديکتاتوری مذهبی  جهان غرب، نظام واليت مطلقهاز ديد. يابند؛ يا حتی بدتر، در پی منافع خود هستند

از . دهد  چنگ و دندان نشان میکند و به غرب نيز  سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم خود را رعايت نمیکه حقوق

 ماهواره نقش هنوز هم در ايران راديو و

ی خبررسانی يا تاثيرگذاری  تری در زمينه همگانی

کند   میسياسی ايفا-فرهنگی
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های رييس جمهوری ايران اسراييل را نشانه   تا امروز که سخنرانیمطرح و دنبال شد» صدور انقالب«آن ابتدا که شعار 
طلب، ضد   نظامی خشونتکند، اين نظام به عنوان اهللا لبنان و حماس و امثال آن حمايت می  صراحتا از حزبگيرد و می

های غرب، از دموکرات تا  بديهی است که دولت.  معرفی شده استبينی شناخته و دموکراسی، ضد حقوق بشر و غيرقابل پيش
 بيان و حمايت از خواستاران  خواستار تغيير اين روش باشند و در اين جهت، منافع خود را نيز در گسترش آزادیکار، محافظه

 تر از آن است که مثال با ترين حالت هم، اين منافع بسيار گسترده  بدبينانهاما در. فضای باز سياسی و دموکراسی بيابند
ها هم  ها و ايجاد محدوديت نظری بر آن  آنبينی های آزاد، خواستار کنترل ذره ای برای کمک به انتشار رسانه اختصاص بودجه

 از خواهان ايران است که اين حق کنشگران و آزادی. دارند  منافعی جدی در اين زمينهگران ايرانی هم سو، کنش از آن. بشوند
. ی خود را پيش ببرند  هم حفظ کنند و برنامهحمايت در اين زمينه برخوردار شوند؛ و صدالبته، استقالل نظری و عملی خود را

 . تر از دوران جنگ سرد هاست و بسيار متفاوت حرف  از اينتر پيوسته هم جهان امروز، بسيار به

حتی برخی آن را در  .گذار را با انتقادهای بسياری روبرو کرده است ،»ی هلندی بودجه«و   آزادیی  انتساب به خانههمين *
  .کنند  می تعبيرراستای براندازی

» گذار«های جمعی ايرانی چند سال و ازانتشار  رسانهدولت هلند برای کمک به ايجاد  ی از ماجرای اختصاص يافتن بودجه -
نهادهای ديگر در اروپا  .کند گذار يکی از نهادهايی است که از اين بودجه استفاده می  .گذرد  میبيش از يک سال و نيم

 پيشنهاد فرح کريمی و يک عضو ديگر پارلمان هلند، و با تصويب پارلمان آن بودجه، از جمله به. متمرکزند و گذار در آمريکا
های جمعی شروع   نشريات و رسانهی حمايت از اداره پس از تصويب و اختصاص يافتن بودجه،.  هلند پذيرانده شدبه دولت

 يکی دو. ای داشته باشند های مستقل برای ايرانيان برنامه  برای ايجاد رسانههای تقاضای نهادهايی که کند به پذيرش فرم می
. گيرند هايی پا می و رسانه کنند  میاقدام) ی آزادی خانه(انجمن غيردولتی اروپايی، و يک انجمن غيردولتی آمريکايی 

 ،»راديو زمانه«، »روز«های ديگری را صرف ايجاد و حمايت از  هايی از محل  بودجهو های اروپايی آن بودجه انجمن
بر خالف پنداشت سطحی و .  حمايت از گذاری آزادی آمريکايی هم صرف ايجاد و کنند، خانه می» زيگزاگ«و » شهرزاد نيوز«

ی  خانهاز مديران» يک نفر«، که طرح و پيشنهاد »ی آزادی خانه«ی  نه طرح و برنامه »گذار«ی بسياری از دوستان،  ناآگاهانه
 آزادی پيوسته بود و چندی پيش هم از آن بيرون رفته ی االصل بود که يک سال پيش از آن تاريخ به خانه خانمی ايرانی-آزادی
 ، که در جهت حمايت از کسانی چون اکبر گنجی و ديگر نويسندگان»براندازی« جهت ی وی، نه در طرح اوليه. است

ی انتخاب، يا   بود چيزی مشابه نشريهطلبان درون و پيرامون حکومت تنظيم شده و قرار های رفرميست و اصالح روزنامه
اما آن طرح سپس گسترش يافت و ازجمله، با آغاز همکاری صاحب .  پديد آيدجامعه، برای پر کردن جای نشريات تعطيل شده

ها  نتيجه ديگر شد و حضور نام)  کردکه نام آن و شکل و ترکيب آن را هم صاحب اين قلم پيشنهاد و انتخاب(» گذار« با اين قلم
 های مختلف را در کنار يکديگر داد و امکان نشستن نگاه» گذار« رنگ ديگری به تر اشاره کردم، هايی چون آنان که پيش و قلم

 حزب و نيرويی سياسی است که هدفی سياسی،داند، نه می» ارگان اپوزيسيون«يا » اپوزيسيون«گذار، نه خود را . تضمين کرد
 وها، فضايی برای بحث خواهد در کنار ديگر رسانه گذار می.  مخملين آن، داشته باشدبه شکل آهنين يا» براندازی«چه رسد به 
نيروهايی که چکمه . پديد آورد - دموکراسیصدالبته در چارچوب آزادی انديشه و بيان و حمايت از حقوق بشر و -تبادل نظر

 آورند، بديهی است که تالش به شمار می» براندازی«خواهی کارگران گرسنه را   تظلمپوشيدن زنان و خنده و سرور جوانان و
ها و  بسياری شخصيت. ارزيابی و تبليغ کنند »براندازی«ای در جهت  در جهت بحث آزاد و دفاع از حقوق بشر را هم توطئه

 گرايان، ها، حقوق همجنس  از حقوق بشر، زندانيان سياسی، حقوق زنان، حقوق اقليتهمچنان -از جمله برخی از ما-نهادها
. کنيم ايم و می  ديکتاتوری مبارزه کردهطلبی، بر ضد فساد و حکومت آزادی انديشه و بيان، آزادی نشر، بر ضد جنگ و جنگ

 تکيه بر همين رسد، فعاليت در همين جهات و که می» گذار«ها و محضورات ديگر، به  داوری  پيشاما متاسفانه، به دليل همان
ی بخشی از دوستان ما، نه تنها هيچ   و پذيرش ناآگاهانهی برخی بر خالف تبليغ آگاهانه. گيرد ی منفی به خود می نکات جنبه
 نبوده است، که در  در گذارهرگز حامی يا مبلغ جنگ يا حمله به ايران يا نقض حقوق ملی مردم ايرانهای منتشره يک از نگاه

ويژه چه از ابتدا در گذار منتشر شد، به جدا از اين، آن.  شده استوگوهای متعدد با اين نظرات ابراز مخالفت نيز ها و گفت نوشته
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نگاران، سياستمداران و   به روزنامهها و چون آنان،  انتشار به دو زبان، گامی در جهت رساندن نگاه و نظر همين قلمبه دليل
ايم؟ از پراکندن تخم آگاهی در ميان نيروهای مخالف و متخاصم  ضرر ديده.  هستبود و --خصوصا آمريکا --گران غرب تحليل
» گذار«ی  ايم؟ پروژه  غرب ضرر ديدهی نگاه ضد جنگ و مدافع حقوق بشر در ميان برخی تحليلگران ايم؟ از غلبه  ديدهضرر

 ی ی سرگشاده و بيانيه ی صدها گزارش، نامه مقاله و مصاحبه به اضافه 200 باعث شد که در طول يک سال گذشته، بيش از
نگاران، تحليلگران و   به گوش روزنامهها و نهادهای مدنی، دموکرات، ليبرال، چپ و سکوالر ايرانی ترجمه شود و شخصيت

  سيستمی که مخالف آزادی بيان و دموکراسی است، منافع خود را در رد و انزوایطبيعی است که. سياستمداران غرب برسد
 .ای ببيند چنين نشريه

 نظر شما انتقادات وارده ناشی از به. شود اقتدارگرايان حاکم محدود نمی به تنها ، گذارها نسبت به اما انتقادات يا بدبينی *
  دانيد؟ میبه جا  انتقادات رااين  و تا چه ميزان ،چيست

 -ای در اين فاصله، طيف گسترده. گذرد  سال میی اينترنتی بيش از يک و آغاز همکاری من با اين ماهنامه» گذار«از انتشار  -
کار   نومحافظهاند و آن را آلت دست دولت  نيروهای چپ، اين نشريه را زير سوال بردهاز کيهان جمهوری اسالمی تا برخی

گذار ارگان. ی خاصی باشد  نهادی يا گروهی نيست که مبلغ نظريهببينيد، بازهم بايد تکرار کنم که گذار ارگان. اند آمريکا خوانده
 آزادی بيان، اما روشن است که برای فعاليت خود چارچوبی دارد، و آن چارچوب،. هم نيست»  آزادیی خانه«فارسی 

گذار محلی است و فضايی برای مباحثه و تبادل.  استآميز بر اساس منشور حقوق بشر دموکراسی، و فعاليت اجتماعی مسالمت
 . نظر

ها هم فعال گذشت کرد،   حذفپندارد مثال بايد در انتخابات شرکت کرد و نسبت به نظر آن که می
ای به زيان  فايده و بازی  اين انتخابات را بیبايد بتواند در گذار منتشر شود، نظر ديگری هم؛ که

پندارد اقتصاد ايران بايد از تمرکز دولتی رها شود، و آن ديگری که   مینظر آن که. داند مردم می
ی   نمايندهی من به عنوان سردبير گذار، يا مدير مجله به عنوان وظيفه.  اقتصاد بازار استمخالف

ی من اين است که مراقب  وظيفه .ناشر، اين نيست که نظری را که خود با آن موافقيم تقويت کنيم
 باشد؛ و در کنار آن، مراقب باشم که توازن رعايت ای ارايه نشود و پشتوانه داشته پايه باشم نظر بی

های مختلف امکان طرح نظرات خود را در برابر يکديگر   ديدگاهيعنی بکوشم که صاحبان. شود
 نظر خود را در آن منتشر نکنيد؛ يا ديگری با  شمای نوعی مثال با اين تصور که گذار مبلغ براندازی است، آن را بايکوت کنيد وحال اگر. بيابند

گمان بيند؟ بی  کسی لطمه میطلبان حکومتی است، ديدگاه مغاير خود را از طرح شدن در آن دريغ کند، چه  اصالحاين تصور که گذار مبلغ و مدافع
 .ها را تضمين کند، هم خوانندگان باالنس نظرگاه) اگر نتواند( هم آن که نظرش منتشر نشده، هم گذار که نتوانسته

های   دوستانی که حاضر به همکاری با فعاالن جنبشرودربايستی، آيا دليلی برای انتقادات هست؟ برخی از همان خب، حاال بی
 انتشار نظرات فعاالن همينکنند، گذار را، به دليل  ايران هستند و با تمام قوا از آنان پشتيبانی میدانشجويی، زنان و کارگری در

کنند، های ديگر نظرات خود را منتشر می برخی از دوستانی که در سايت .کنند متهم می» براندازی«ها، به تالش در جهت  جنبش
که حکومت ايران را ( منتشر شده ی آقای گنجی در آن اند که چون مثال مقاله ها اين اتهام را نزده  رسانه  آنگاه به هيچ

ی آقای داريوش همايون درآن  برانداز است، يا چون مقاله) ی فقيه است  مطلقهخواند و خواستار الغای واليت می» سلطانی«
قدر   اتهام وارد کردن به گذار اينپس چرا. طلب است طلب، يا چون لينک داده به مطلب آقای ابطحی، اصالح  شده، سلطنتچاپ

کنند،  اند و می مصاحبه کرده» راديوفردا«هايی چون  کرات با رسانه  ما بهبرای اين دوستان ساده است؟ بسياری از دوستان
که ) مثال در مورد مشخص راديوفردا( ها به شمار آورند، يا آن را رسمی با آن رسانه» همکاری« که اين کار خود را آن بی

 آيا يک مطلب،. گر ارزيابی کنند  آمريکا دارد، دشمن، راست، برانداز، يا مداخلهمالی با دولت -ارتباط مستقيم و رسمی اداری
های آمريکا يا  های حاکم بر دولت يا دولت  سياستای با توان نشان کرد که حکايت از چنان نزديکی تنها يک مطلب، در گذار می
 تلخ اتهامات و اند، در ايران يا در خارج، فشار  بسياری از کسانی که مطلبی در گذار منتشر کردهحتی جهان غرب داشته باشد؟

خوانده شدن گذار » ارگان رسمی سيا«اما . اند  احساس کردهها را از جانب همراهان يا مخالفان بر خود داوری ها و پيش تحريف
» کيهان« کمال تاسف، تنها گرچه، با. ترين حاميان ديکتاتوری را در ايران نخواهند خنداند فکر  جز کوتهقدر احمقانه است که آن

خواهم که صراحتا انتقادهای  با پوزش بسيار، اجازه می. کند  تبليغ میآقای شريعتمداری نيست که چنين طرز تفکری را بيان و

های معتبری هستند که مقاالتی  نشريات و سايت

 قلم صاحبنظران ايرانی منتشر بسيار جالب توجه به

هايی   سايتاما گذار، اگر نه تنها، از معدود. کنند می

ی مقاالت خود را به انگليسی هم  است که همه

 کند منتشر می
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 قرار است آزادی بيان باشد، برای اگر.  به گذار را ناشی از پيشداوری و کم توجهی به ماهيت و عملکرد آن بدانمسياسی نسبت
 زيرا  علت شرايط امنيتی، تمايلی نداريد که مطلبی با نام شما در گذار منتشر شود،توانيد بگوييد که به شما می. همه بايد باشد

شود بگوييد که به آزادی بيان اعتقاد  اما نمی. کند  میدوزد و گرفتاری ايجاد کند و برای شما پاپوش می رژيم سوء استفاده می
اين يعنی پرهيز از . کنيد  میشود، شما از نشر نظرتان در آن اجتناب  فالن نظر مغاير با شما منتشر میداريد، اما چون در گذار

توان گفت که من مطلب خنثی هم  می. شديد  مانع از نشر آن نظر مخالف میاين يعنی که اگر گذار دست شما بود،. گفت و شنود
 و همکاری با آن، به آن دهم، چون اساس و هويت و علت وجودی اين نشريه سانسور و تقابل با آزادی است  نمیبه کيهان
 آن بر آزادی بيان نهاده شده، به علت مخالفت با نظرات متغير منتشره ای که اساس توان گفت با نشريه اما نمی. دهد اعتبار می
 . کنم  مصاحبه هم نمیدر آن، حتی

  و مايل به همکاری با آنکنند  می اشاره،ی آن  به مديريت گذار، ناشر و بودجهبلکه.  نيستولی مشکل برخی از دوستان اين *
  .نيستند

ما در مورد نقض حقوق بشر در .  بودن تفاوت داردنظر بودن، با همراه و همکار نظر بودن، و هم سخن بودن با هم ببينيد، هم -
 آقای ممکن است با. سخن باشيم، اما هم نظر و همکار نيستيم طلب غرب ممکن است هم  جنگايران، با نشريات راستگرای

ممکن است با دولت اسراييل در .  و همکار نيستيمنظر سخن باشيم، اما هم ای در مورد دخالت نظامی آمريکا در عراق هم خامنه
 . نظر و همراه نيستيم  اما همسخن باشيم، مورد هالوکاست هم

  کنيد؟ کانات را پيشنهاد میی تاکتيکی از ام يک نوع استفادهداريد  شما يعنی* 

ی آن   استقالل نظری و هدف و برنامهمن به شخصه داليل روشنی برای همکاری با گذار دارم که. اشتباه نشود. نه -
 تا نظر باشيد الزم نيست شما هم حتما اين باورها را داشته باشيد يا با من نوعی هم گويم که اما ضمنا می. شان است ترين عمده

 . حرفتان را در کنار من مطرح کنيد و حرف مرا هم بشنويد

   منظوری؟ و به چه،شود  اين هم اهميتی ندهم که منبع مالی شما از کجا تامين میو به *

ی آزادی يک نهاد آمريکايی و   هر حال، خانهدوستانی هستند که معتقدند به. متوجه منظور شما هستم. اين بحث ديگری است -
 های مالی می گيرد، و اقداماتش در جهت گسترش نفوذ سيستم  دولت آمريکا هم حمايتمدافع دموکراسی ليبرالی است، از

. نبايد به آن اعتبار داد و با آن همکاری کردبر اين مبنا،. سياسی و اقتصادی غربی يا آمريکايی در کشورهای جهان سوم است
 اين را رد می نه به اين دليل که.  آزادی را بازوی سياسی پنتاگون يا سيا معرفی می کنند ندارمی من بحثی با کسانی که خانه

شناسم، نه ای در اين زمينه برای خودم می  نهاد ندارم، نه وظيفهمن مسئوليتی در اين. نه. کنم يا نه، يا از اين نهاد دفاع می کنم
. شود به جهان نگريست  نمیبحث من اين است که با نگاه دوران جنگ سرد. بحث من چيز ديگری است. بينم  مینيازش را

بحث من اين است که .  نهادهای اجتماعی مستقل کمک مالی کنندها در جهان غرب موظفند به بحث من اين است که دولت
 همه را با ،.ها و حقوق دموکراتيک، حقوق بشر، تساوی حقوق شهروندی و  آزادی بيان، آزادیشود دموکراسی، نمی

ی   نفتی در يک کاسه ريخت و همه را با هم توطئههای غرب يا آمريکا يا صنايع نظامی و ی دولت طلبانه های توسعه سياست
 آزاديخواهان و های غربی در کنار با فاشيسم هيتلری هم همين دولت.  برابرش موضع گرفتغرب و امپرياليسم خواند و در

 جهان يا با نيت دفاع از آزاديخواهان و زحمتکشان درست است که برای برقرای عدالت اجتماعی در. نيروهای چپ جنگيدند
 هم  حضور و گسترش فاشيسم هم قاتل مردم و روشنفکران و زحمتکشان و آزاديخواهان بود،نجنگيدند، اما به هر حال،

 جهان سوم آرزوی راستگرايان غرب کشورهای» استقالل«درست است که . راستگرايان و غارتگران ديگر کشورهای غرب
دموکراسی غربی، ارث پدر راستگرايان غرب نيست؛ بخشی از ميراث .  ترجيح دادتوان به آنها نيست، اما فاشيسم را هم نمی

های کارگری هم حضور   اتحاديهدر سيستم سياسی آمريکا، پنتاگون و سيا حضوردارد،.  است و بخشی از اين سيستمبشری
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ی آزادی هم حضور   نهادهای علمی هم حضور دارند، نهادهايی مثل خانهدارند، نهادهای اجتماعی مستقل هم حضور دارند،
.  ديگر اين شهر بزرگ جهانیهای کنند، هم در خانه ی خود مخالفند و مبارزه می ، هم در خانه»مک کارتيسم« دارند که با

ی  نهادی مثل خانه. سخنی و همراهی با پنتاگون و سيا نيست  نوعی، همسخنی، و همراهی حتی، با چنين نهادی، برای من هم
داند، مايل به گسترش   دموکراسی می همانقدر که مايل به گسترش اقتصاد بازار در جهان است و آن را شرط استقرارآزادی،

ی اينها در جهت گسترش  بالفرض که همه.  به حقوق بشر و شهروندی هم هستآزادی بيان، حاکميت قانون و استقرار احترام
 سنگ انداختن پيش پای چنين کار من نوعی به عنوان يک ايرانی دموکرات،. داری غرب در جهان سوم باشد  سرمايهنفوذ

من. هاست گرايان و فاشيستها و مک کارتيست  بند گشودن از پای نظامیسنگ انداختن پيش پای چنين نهادهايی،. نهادی نيست
 دموکراسی غربی، با چنين نهادی  اول، يعنی تالش در جهت حمايت از استقرار آزادی و دموکراسی، ولو ليبرالدر اين قدم
 ای در آن   استقالل و استقرار عدالت اجتماعی در ميهنم، گام بعدی است و وظيفهقدم دوم، يعنی حفظ. نظر و همراهم سخن، هم

 . مرحله، با يا بدون همراهی يا حمايت نهادهای اجتماعی جهانی

ها،  ی آزادی خود منبع بسياری از بدبينی  خانههمين انتساب به ببينيد. ام  عرض پوزش، من هنوز پاسخم را نگرفتهبا* 
  .ها و انتقادات بوده است داوری

را » ناشر«د تنها نقش  اين نهاکهگوييد  شما می.  استی آزادی حرف و حديث بسيار در مورد خانه
تواند تنها اين   هرحال، مسئله میاما به. کند می و چيزی را به گذار کنترل يا تحميل ن،دماين می ايفا

 نيروها تمايلی به کسب حمايت از هر جا و همکاری با گذشته از عدم اطمينان، بسياری از. نباشد
 .هر نهادی را ندارند

 است؛ با وجود آمده ی فاشيسم هيتلری به ی آزادی در دوران جنگ دوم و سلطه خانه -
 های خودکامه و هدف حمايت، حفاظت و گسترش دموکراسی غربی در برابر نظام

کنندگان منشور جهانی  در عين حال، از تدوينگذاران آن، النور روزولت بوده است، که يکی از بنيان. ايدئولوژيک راست يا چپ
 يعنی همين منشور حقوق بشر که بسيار.  حقوق بشر سازمان ملل متحد نيز بوده استحقوق بشر، و نخستين رئيس کميسيون

 دموکراسی غربی است، با تبعات آن، از جمله ی آزادی، مبلغ و مدافع خانه. از ما خواهان اجرای آن در ايران و جهان هستيم
ی خانه.  قانونمداری، رعايت حقوق بشر و آزادی بيان و)داند  استقرار يا تداوم دموکراسی میکه آن را شرط(اقتصاد بازار آزاد 

 شماست درست باشد و قصد دخالت در امور کشورها و ايجاد ی هايی هم که مورد اشاره آزادی، گيريم که آن حرف و حديث
ی  خوب، خانه .ی خاصی، نخواهد داشت  باشد، سودی در اين که گذار را محدود کند به نشر نظريههای مخملی داشته انقالب

گران و   مختلف برای ايرانيان ايجاد شود، کنشهای ای آزاد برای طرح ديدگاه برد که نشريه آزادی از اين سود می
 شوند سود که چنين نظراتی طرح شوند و هم توسط مخاطبان ايرانی و هم غيرايرانيان مطالعهنگاران ايرانی هم از اين روزنامه

دهند، بسيار   مورد نهادهای اجتماعی غرب ارايه میتصويری که برخی از آقايان در نهادهای امنيتی داخل کشور، در. برند می
 در اجتماعی، و اکنون نيز -در غرب، تاريخی داشته است و بستری فرهنگی » دموکراسی« روشن است که. کودکانه است

.ها هستند ی همين بستر و همين چارچوب  زاييدهی آزادی ای نظير خانه نهادهای اجتماعی. های منطقی خود حيات دارد چارچوب
 ی آزادی مبلغ همين دموکراسی غربی و بله، خانه. توانند منتشر شوند  چارچوبی مینشريات آزاد و مستقل هم در چنين

 خود آمريکا مبارزه کرده است، و در کارتيسم در در همين چارچوب هم در گذشته با مک. اقتصادی است -ليبراليسم سياسی
 اقتصادی و ايدئولوژيکی چون فاشيسم هيتلری يا استالينيسم اروپای شرقی مخالفت -های سياسی همين چارچوب هم با سيستم

ای با اقتصاددانی  های گذار، مصاحبه  شمارهدر يکی از. کند اما حتی همين چارچوب را هم به گذار تحميل نمی. ورزيده است
وگوهای   گفتها و در نوشته. شمارد  بازار آزاد است و تبعات منفی آن را برای مردم برمیمنتشر شده است که مخالف اقتصاد

ای  ی ويژه شماره. ابراز مخالفت شده است -هردو - آمريکاهای رهبران کنونی جمهوری اسالمی و طلبی متعدد، با جنگ و جنگ
 آمريکا در مورد آن نظر کاران دولت کنونی چيزی که نومحافظه -گرايان  جنسيتی در ايران و حقوق همجنساز گذار، به تبعيض

ی وضعيت ايران   اين سال دو گزارش جدی و معتبر دربارهدر طول» ی آزادی خانه«. اختصاص يافته است -مخالف دارند
. بهره جست» گذار« های ها، از همين مطالب و سرمقاله ی آن گزارش  آمريکا ارائه داد و برای تهيهمنتشر کرد و حتی به سنای

گذاری و تعيين استراتژی از  گذار از ابتدا در سياست

ی آزادی به عنوان   برخوردار بوده و خانهاستقالل

حضور خود را -مانند هر مدير ديگری -مدير و ناشر

تنها محدود به کنترل امور قانونی، حقوقی، اصول و

نگاری، وامورمالی کرده   روزنامهای مقررات حرفه

است 
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ها و نهادهای  سياسی آمريکايی است که با استناد به نظرات شخصيتها از معدود اسناد تحليلی نهادهای اجتماعی و اين گزارش
کند که حساب حکومت و مردم   میتاکيد -نظر با بسياری از ما هم -نظير  و خارج از کشور تهيه شده و با دقتی کمايرانی از داخل

  مسلمان بايد جدا کرد، فشار نظامی و برخورد متفرعنانه از باال را بايد کناررا بايد جدا کرد، حساب اسالم حکومتی را از مردم
 کسب مشروعيت حکومت، تشديد های اقتصادی، تهديدهای سياسی و نظامی به تشديد سرکوب، که تحريم گذاشت، و اين

از ايجاد، طرح و نشر . شود  قرار گرفتن نقض حقوق بشر منجر میتضييقات اجتماعی و مشکالت اقتصادی مردم، و در پرده
 ايم؟   ضرر ديدههايی چنين تحليل

@ 

خصوصا در اين مقطع . به نفع همين سياستها ارزيابی می کنندی اين اقدامات را،   اين همه حتما توجه داريد که برخی همهبا* 
  .برد پيش می» اسقرار دموکراسی«ی  از زاويهرا،  ايران که دولت آقای بوش هم برخوردش با

 تالش در جهت استقرار حقوق بشر و آزادی را از همان آغاز، گذشته از کيهان تهران، قلم کسان ديگری نيز هرگونه. بله -
های   جنبشی آزادی را بازوی اين دولت برای ايجاد يا دامن زدن به  ارزيابی کرد، خانههمسويی با دولت کنونی آمريکا

انتخاب ميان بوش و « و فعاالن اجتماعی را ی موجود برای مردم اجتماعی همسو با آمريکا معرفی کرد، و تنها گزينه
شما .  باور ندارمای برای مردم ايران يا هيچ جامعه» يا اين يا آن«ی   محدوديتی در تعيين گزينهمن به چنين. دانست» ای خامنه

، از مبارزه با فاشيسم هيتلری سر»همسويی با امپرياليسم« اتهام توانيد از ترس اگر خود اتحاد جماهير شوروی هم باشيد، نمی
ی  نيز، برخی به دليل سابقه »چپ«از منظر.  از آن سو، خود را مجبور به انتخاب ميان هيتلر يا استالين ببينيدباز زنيد، يا

 ، هر اقدام اين نهاد را»ی آزادی خانه« مخالفت با سوسياليسم در تاريخ دموکراسی، دفاع از اقتصاد بازار، و -مواضع ليبرال
، »شهرزادنيوز«، »راديو زمانه«، »روز« اين در حالی بود که. ارزيابی کردند و عليه آن موضع گرفتند» امپرياليستی«
 ی مستقيم که از ابتدا با بودجه» راديو فردا«در کنار  -رفتند،  مسير خود را میی ديگر، و احتماال چند رسانه» زيگزاگ«

هنوز هم. کرد شان نداشت يا ابراز نمی  همکارانو کسی در داخل و خارج چندان مشکلی با آنان يا -شد ی آمريکا اداره می کنگره
هيچ ربطی »آزادی بورژوايی«درست بوده، که » ما«ها و نظرات پيشين  ها، تحليل ی سياست  همهمطمئنيم که» ما«آيا . کند نمی
 دارد تحت سلطه درآوردن مردم جهان سوم توسط ای که تنها استفاده» حقوق بشر«مردم ندارد، که » حقوق دموکراتيک«به 

 اقتصاد«زهری کشنده برای مردم تحت ستم جهان سوم است، و » ليبرال دموکراسی« های امپرياليستی است، که حکومت
به » گذار» «ناشر« اقتصاد بازار آزاد؟ آيا چون تر از های فاسد و دزد و مستبد، سالم در دست و کنترل حکومت» متمرکز دولتی

 با مخالفتش -ی اقداماتش کند، همه دفاع می» ليبرال دموکراسی غربی« آمريکايی، از عنوان يک نهاد اجتماعی غيردولتی
 آفريقای جنوبی يا حمايتش از زنان در کشورهای ، جنگ ويتنام، فشار نظامی بر نيکارگوئه و نژادپرستی در»کارتيسم مک«

 تمام شده است؟ » مردم« اهميتی ندارد، که همه و همه به ضرر نه تنها هيچ -عربی و امثال آن هم

 های از جنبش  ميليونیهای چه در سخن و چه به صورت تخصيص بودجه  آمريکاهای دولت دانيد که حمايت اما می *
ها به دست   برای سرکوب اين جنبشای واقع بهانه نان تمام شده و در  به ضرر آ، ايرانطلبی مردم خواهانه و اصالح آزادی

راه  همها  گذار هم به شرايط اجتماعی توجه کند و با اين صداها و برنامهتواند باعث شود که همين نمی. حاکمان داده است
   نشود؟ تا به همسويی با راستگرايان غرب نيز متهم،دگردن

ی  ميليون دالری دولت آمريکا برای پروژه 75پس از طرح ماجرای بودجه معروف . اجازه بدهيد اول به يک نکته اشاره کنم -
 حکومت ايران و برخی ديگر، تالش شد که هرگونه حمايت از حقوق بشر و آزادی گسترش دموکراسی در ايران، از طرف

.  ربطی به آن ماجرا نداشته و نداردی گذار بودجه.  به اين بودجه و سياستهای دولتی مرتبط با آن مربوط قلمداد شودبيان،
های   بودجه رسما مخالفت کرده است، ضمن آن که حمايت از جنبشی طرح و تخصيص آن ی آزادی هم با نحوه خانه

 آمريکا و ديگر دول ی گويد اين وظيفه ی آزادی رسما می خانه. داند ی نهادهای جهانی می  و وظيفهآميز را حق مسالمت
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های سياسی،  گرانه و با بازی های توطئه  کنند، اما نه با روشدموکراسی غرب است که از گسترش دموکراسی در جهان حمايت
اما گذشته از اين،  .ها شود، بلکه از کانال نهادهای مستقل و جهانی بازی ی سياست  دولتی که ملعبهو نه حتی مستقيم و

به نظر من، گذار نبايد وارد اين. نشينی کرد های انسانی عقب  از هدفها يا مانورهای تبليغاتی توان از ترس اتهامات و بازی نمی
ای مدافع تبادل نظر آزاد و  رسانه .همين و بس. گذار تنها يک رسانه است. هايی از اين دست دهد  و يا تن به بازیشود بازی 

با جمهوری اسالمی، و مبارزه در راه آزادی، استقالل و عدالت اجتماعی،» تاريخ« توجه داشته باشيم که. پديدآمدن فضای آزاد
ی تنگ   مجبور باشد تنها در همين محدودهامروزين ايران آغاز نشده است که» طلبی اصالح«و » خط امام«، »57انقالب «با 

 . ديده شود

» براندازی« مواضع گذار را در جهت ام که من شخصا به دوستانی برخورده. در اينجا يک بحث ديگر هم مطرح می شود* 
 دانند، و از سوی ديگر اين موضع را، های دولت آمريکا می  آن را همراه با سياستبه همين دليل هم از يکسو. کنند ارزيابی می

 .بينند  مغاير میسياسی کنونی ايران -گيرم که مستقل هم بوده باشد، با نظر خود و شرايط اجتماعی

توجهی به   از مبنا دچار اشکال است و حاکی از کمولی اين بحث، قبال هم اشاره کردم،. گوييد متاسفانه همين طور است که می -
.  داريدخط مشی تندی» شما«گويند که  روی چه حسابی گذار برانداز است؟ می» . برانداز استگذار«گويند  می. محتوای گذار

. ثابتی ندارد» نويسندگان«گذار که » .کنند  مینويسندگان اين نشريه نظرات تندی مطرح«گويند  يعنی چی و کی؟ می» شما«
 تا  اصالح طلب، تا سرکوهی و مهرانگيزکار سکوالر، تا مريم هوله و منصور کوشان چپ،جوی گذار، از حقيقت» نويسندگان«

های چپ و  تا سازگارا، تا ديگرانی با انديشهگرا، تا بهرام بهرامی روشنفکر زرتشتی سکوالر، آرشام پارسی روشنفکر همجنس
 داده يا با آن ها که تنها يک مطلب به گذار ها، چه آن اين. اند و هستند  وغيره و غيره بودهراست وميانه و مذهبی و الييک

 بلکه کسانی هستند که در اين چارچوب با يکديگر به تبادل گذار نيستند،» نويسندگان«اند، چه کسانی که بيشتر،  مصاحبه کرده
 بود از حمايت از ای هم برای گذار و ناشر آن در نظر بگيريم، اين خطی مشی عبارت خواهد »خط مشی« اگر. اند نظر پرداخته

 اجتماعی در جهت استقرار دموکراسی، حاکميت قانون و های آميز جنبش ی مسالمت رفرم از طريق ژرفش و گسترش مبارزه
 تقابل آراء مختلفاما گذار محل تبادل و. من به عنوان سردبير گذار هم حامی همين خط مشی هستم .احترام کامل به حقوق بشر

  .است، در مسير راهجويی برای استقرار دموکراسی و حقوق بشر

 در مجموع، جای برخی ها به دست نيامده باشد، يا حاال اگر توازن نظرات در تک تک شماره
توان   نظر و دوری از پيشداوری، مینظرات خالی مانده باشد، جای تاسف است؛ اما با اندکی دقت

 .واقعيت را ديد و به ژرفش آن هم کمک کرد

 بسياری دانم که و خوب می. ام های چپ برخاسته ها و آرمان من خود از بستر انديشه
.  استی ايران وارد شده به جامعه» چپ«ها با  ها و آرمان ترين انديشه از مثبت
 اقتصادی، عدالت اجتماعی، استقالل سياسی، های ملی و قومی، رشد هايی چون حقوق زنان و کودکان، حقوق اقليت خواست

 ايرانی ترين هنرمندان و نويسندگان و متفکران بسياری از آزاده. و امثال آن - کارگریخصوصا -حق تشکل و مبارزات صنفی
جمع گرامی ديگری . اند  هستند، از تفکر چپ برخاستهی اخير که از مدافعان سرسخت آزادی انديشه و بيان نيز بوده و در سده

 آزاديخواهی، پيشرفت و های انسانی،  بوده و هستند؛ و آنان نيز، مبلغ و مدافع بسياری از ارزشنيز، مدافع دموکراسی ليبرالی
متاسفانه اما، اغلب ما، بسيار کم در راه . های مذهبی نيز  به انديشهخواهان باورمند آزادی. اند ی ما بوده مدرنيسم در جامعه

 حاکميت اجتماعی و سياسی  آزادی بيان و انديشه برای همگان؛ يا تامين حقوق همگان، يا همياری همگان درتامين
 »آزادی« نيروهای سياسی، از راست و چپ، سکوالر يا مذهبی، همواره شعار ما، به عنوان فعاالن يا هواخواهان. ايم کوشيده
آن » حاکميت«ايم که نخست بايد به   پنداشتهدر بهترين حالت،. بوده است» حاکميت«يابی به  مان دست »هدف«ايم، اما  سرداده

 سرکوب و البته پس از( استقرار آزادی يا حتی عدالت انديشيد يا در آن جهت اقدام کرد ، دست يافت، بعد به»بالمنازع«هم 
 طرف اعتماد مردم از بين   شده است که از يکاستراتژيک، باعث» هدف«تاکتيکی و » شعار«همين مغايرت ميان .) مخالفان

 برای  اتحاد عمل و همکاری مشکل شود؛ و در نهايت، خود ما نيز از ياد ببريم که مبارزهيابی به برود؛ از طرف ديگر دست

ی دولت هلند  از ماجرای اختصاص يافتن بودجه

های جمعی ايرانی چند   رسانهبرای کمک به ايجاد

 بيش از يک سال و نيم» گذار«سال و ازانتشار

گذار يکی از نهادهايی است که از اين . گذرد می

 کند بودجه استفاده می
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کار .  سياسی و سرکوب مخالفان مغايرت داردبرای همگان؛ با تالش برای دستيابی به حاکميت بالمنازع» آزادی«تامين 
 بياموزيم و را» تبادل نظر« باشد؛ بلکه تالش در اين جهت که ما   ارگانی بيانگر يک ديدگاههرگز اين نبوده و نيست که» گذار«

حلی مسالمت   کردن، و کمک به يکديگر برای يافتن راهتجربه کنيم، سخن يکديگر را شنيدن، با آن برخورد منطقی و اصولی
من نخستين . برد  نمیها ی آزادی هم سودی از منع کردن يا جهت دادن به اين بحث خانه.  دموکراسیآميز برای استقرار

اگر روزی گذار نتواند به اين اصول پايبند بماند، مطمئن باشيد اولين  .ام ی گذار پيوسته ام که رسما به تحريريه ای بوده ايرانی
 در گذار تاکنون منتشر شده است، چه ی اخير و آن اما روند دوساله.  بگيرم  بود که رسما از همکاری با آن کنارهکسی خواهم

 آميز ی چگونگی گذار مسالمت  فضايی گسترده و آزاد برای تبادل نظر در زمينهبايد ثابت کند که تنها هدف اين رسانه، ايجاد
.توان و نبايد تن داد ای هم نمی به هيچ بازی .جا نيست ی پنهانی در اين هيچ نکته. ايران به جانب دموکراسی و حقوق بشر است

 توضيحاتی که داديد، باز هم بايد توجه گذشته از تمام . بشر استحقوقدفاع از تمرکز نشريه بر شما بارها تاکيد کرديد که  *
  تاييد،نظره  بی از مسايل ارتباط تنگاتنگی با ساختار سياسی دارد کها شود بخش عمده  میشروقتی صحبت از حقوق بکرد که 
قيد و شرط حقوق بشر براساس   بی پيشبرد شما بهآيا.  است انتقاد مدعيان مبنی بر پيگيری خط براندازی رژيمی کننده

 يا به شرايط عرفی، بومی و مذهبی حاکم برجامعه ايران؟ استيفای آن هستيد و قائل به،جهانی حقوق بشر باور داريدی  اعالميه
  کنيد؟  با مقتضيات جامعه ايران تالش می و برای رعايت حقوق بشر متناسب،نيز توجه داريد

توانيد چنين نظری  شمای نوعی، می .باور ندارم» ای دموکراسی منطقه«و » حقوق بشر ملی و قومی«شخصه به  من به -
 .کند اما گذار برای استقرار حقوق بشر، برای تمام بشرها تالش می.  دفاع کنيدداشته باشيد و در گذار با نوشتن مطلبی از آن

جوانانی که موی خود را بلند . پيدا کرده است »براندازی«ی سياسی يا  بله بسياری چيزهای عادی انسانی اکنون در ايران جنبه
کنند، زنان   میهای دولت يا ديگر قوای حاکمه انتقاد نگارانی که از سياست پوشند، روزنامه  میهايی که چکمه کنند، خانم می
يابند، حتی روحانيونی  ها راه نمی گاه  دخترانی که به ورزشاند، سرپناه، کارگرانی که شش ماه حقوق نگرفته خورده و بی کتک

های خود گام  در راه خواستهچه زبان به انتقاد بگشايند يا عمال پذيرند، همه و همه، چنان  فقه حاکم را نمیکه برداشت رسمی از
 -خواهان ی ديکتاتورها و تماميت خردی ويژه با بی - که نظام حاکمعلت اين است. شوند شناخته می» برانداز«بردارند، 

» ويژه« به حقوق بشر نه، من. های عموم مردم گره زده است ترين خواسته ترين و طبيعی  با سرنوشت بديهیسرنوشت خود را
ببينيد، چنين شرايطی، مثال .  مذهبی حاکم بر جامعه توجه داشته باشمباور ندارم، اما طبيعی است که به شرايط عرفی، بومی و

ها تعداد زنان   که مثال تا مدتها باعث شود که جامعه زنی در ايران به رياست جمهوری انتخاب نکند، يا اين  مدتممکن است تا
رعايت افکار عمومی و « مجبور باشيم تاکيد بيشتری بر تقاضای احترام به ی مجلس کمتر از مردان باشد، يا مثال ما نماينده

تاکيد بيشتر بر تقاضای احترام «گويم   میتوجه کنيد،. در قوانين مربوط به نشر داشته باشيم»  اخالقی و مذهبی جامعهباورهای
 دانان ترين حقوق ترين و منصف  برای تمام بشرهاست و نه من و شما، که کار برجستهشمول زيرا حقوق بشر، حقی جهان» .به

. کرد» محدود« در برخی جوامع و اقشار آن را» انسانی«و » منصفانه«توان  شناسان هم نيست که ببينند چگونه می و جامعه
 پدرساالرانه، های ی ما مغاير نيست، اما با سنت  منشور حقوق بشر، با فرهنگ جامعهها و حقوق مندرج در هيچ يک از آزادی

در پيوند با حقوق .  هم بايد در راه استقرار آن تالش کردمردساالرانه، ديکتاتوری فردی و نظامی مغاير است؛ و به همين دليل
 کجا؟ آيا بايد به ، بايد توجه کرد و تا»شرايط عرفی، بومی يا مذهبی«ها، به کدام  ورزی بر آن  ستمها و پيشگيری از انسان

های ناموسی غوغا کند؟ آيا توجه کرد و گذاشت تا قتل) مثال( شرايط بومی و عرفی و مذهبی خوزستان يا کردستان و بلوچستان
ها فروخته شوند؟  پزخانه  کورهها و بافی ها توجه کرد و اجازه داد کودکان پنج ساله به فرش  در دهات و حاشيهبايد به فقر مردم

گی و  ساله ازدواج کنند و به کنيزهای جنسی خانه 12-10 دختران آيا بايد به باورهای مذهبی توجه کرد و گذاشت تا
 زندگی، سفر، تحصيل، انتخاب ی محل توان مانع از انتخاب آزادانه ، می»شرايط« شوند؟ آيا با توجه به اين گی بدل آشپزخانه

قايل شد؟ يا نه، . ها، سنين و ها، نژادها، مذهب  قانونی در مورد جنسيتتوان تبعيض شغل، انتخاب شريک زندگی، شد؟ آيا می
 بايد مانع از آزادی عقيده، ،»شرايط«به اين » توجه«است، و با » سياسی«واقع   فقط اجتماعی و فرهنگی، که بهبحث نه

خواستند به اين گونه کنيد اگر سياهپوستان آمريکا می تابد؟ فکر می  برنمیجامعه آن را» گويا«انديشه، بيان و نشر شد؛ چرا که 
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داشت؟ اگر زنان در   چه سرنوشتی میتوجه داشته باشند، برده داری آشکار و پنهان در آن جامعه» شرايط عرفی و بومی«
شرايط عرفی و بومی و «هايی که چنين توجهی را به   پابند باشند، چه؟ همانخواستند به چنين شرايطی همين جوامع غربی می

 برخی از کشورهای غربی های آموزشی کنند، مگر مخالف منع آزادی پوشش دختران مسلمان در محيط طلب می »مذهبی
ببينيد، نمی شود نصفه.  هم همين است؛ و آن هم مغاير با حقوق بشری حجاب در اين جوامع کننده های منع نيستند؟ منطق دولت

 شود شما مثال بگوييد که من نمی. به اصطالح شترسواری دوال دوال راه به جايی نمی برد.  داشت يا فعاليت کردنيمه اعتقاد
نمی شود بگوييد که من يهودی هستم، اما بعيد نيست که مسيح هم .  دارممذهبی و مسلمانم، اما ضمنا به وجود خدا هم شک

 در برخی شرايط ديکتاتوری را هم همينطور، نمی شود بگوييد که دموکرات و ليبرال و آزاديخواه هسستم، اما.  باشدپسر خدا
اشاره می کنند و می گويند » شرايط«برخی از دوستان به .  کردن قضيه استممکن است گفته شود که اين ساده. الزم می دانم

 نباشد، و يا خطرهای داخلی و خارجی  ما آزاديخواه هستيم، اما شرايط در مقاطعی ممکن است آماده نباشد، جامعه آمادهکه بله
 اما ما نمی.  شرايط خاص، مثال چنين اتحاد عملهايی الزم است، يا چنين گذشت هايیبله، می شود گفت که در فالن. و امثال آن

 کشی کنيم و برايشان شرط و شروط قايل ی تمدن بشری هستند خط ی مبارزات بشری و ميوه توانيم اصول معتبری را که زاييده
 نشان» توجه به شرايط محلی و سنن و عرف جامعه«ی وافری به   ديکتاتورها عالقهی همه. اين ادعا را شاه هم داشت. شويم
ی  جورج اورول، چنين است که شعار همه »ی حيوانات قلعه«در » ناپلئون«به قول . دهند، اما روشن است که به چه منظور می

 !" هم برابرند، ولی بعضی ها از ديگران برابرترندهمه با: "شود می» انقالبی«های  ديکتاتوری

 استداللی به اين حوزه که با چه . فرهنگی هستيد  چهرهيکاهل ادبيات و شما  .به کتاب معروف جورج اورول اشاره کرديد *
   را برعهده گرفتيد؟تارنما  و مسووليت اين،بيشتر رنگ وبوی سياسی دارد وارد شديد

در عين .  شاعر هستم و بازيگر و کارگردان تئاتررمان نويس و. ام و هستم بله من بيشتر اهل ادبيات و هنر بوده. لطف داريد -
 انديشه و بيانام، هم ادبيات و هنر را با تالش برای آزادی  درگير مسايل اجتماعی و سياسی بودهحال، هم هميشه، از نوجوانی،

اگر امکان آن را .  شغلی به اين مسير هدايتم کرده استدانم، و هم اقتضای اجتماعی و و نشر در پيوندی بسيار نزديک می
 آن راه زندگی  مشغول باشم، مثال به تدريس که عاشق آن هستم، يا نوشتن و بازيگری بپردازم و ازداشتم که به شغلی ديگر

 تنها با هنر و ادبيات، با تحقيق و تحليل، در کنار دوستان و  نخستين انتخابم نبود؛ و آن وقت کنم، احتماال سردبيری يک نشريه
برم و آن را مغاير با   میاما از اين کار نيز لذت. داشتم  گسترش آزادی و دموکراسی و حقوق بشر گام برمیهمکارانم برای
های  ام با فعاليت ها پس از آن، بخش اعظم زندگی شخصی و اجتماعی  تا سالدر دوران انقالب و. بينم هايم نمی روحيه و توانايی

ببرم که فعاليت  کند، باعث شد پی  میای که طلب اما همين دلبستگی به ادبيات و هنر و استقالل ويژه.  درگير بودسياسی
 ام در خارج از ايران هم به انواع و اقسام کارها، خواسته و  زندگی طوالنیدر طول. تشکيالتی و تحزب کار من نيست

 . ها هم به اين جانب باالخره سوق يافت  که هماناست؛ نگاری بوده ها هم نشر کتاب و روزنامه يکی از آن. ام ناخواسته، تن داده

هايم مرتبط   توانايیها و نه تنها اين فضا را با خواسته.  تنها اقتضای شغلی نيز نبوده استاما
 هست روزی که مراحل اداری پذيرش يادم. کنم، نوعی وظيفه هم برای خود قايل هستم احساس می

خوشحالم که به توافق رسيديم و اين : " گفتماين مسئوليت در گذار انجام شد، به مدير نشريه
. ی نظرات مختلف باشد گذار، بايد محلی برای نشر همه .ی من قرار گرفت مسئوليت به عهده

 شده تا همگان امکان نشر ها باعث بندی های اجتماعی معتقدند که در نشريات تاکنونی و موجود، صف  و فعاليتبسياری از دوستان اهل قلم
 اصلی راهای ی رسانه همه» ها طلب اصالح«گويند  ها را، برخی می« راست«کنند، برخی   میها را محدود»چپ«برخی . های خود را نيابند ديدگاه

ی اين را در خود  من، هم توانايی و هم وظيفه. ، و چون آن» مذهبضد«بينند، برخی آن را  می» مردانه«اند، برخی فضا را  تصاحب کرده
 .هنوز هم به اين باور پابندم."  اين معيارها کنار رود و اين فضا شکسته شودکنم که احساس می

 منابع خارجی ازاينترنتی و عالقمند به آبادانی کشور، به نظر شما تغذيه نشريات  وجود ايرانيان ثروتمند و متمول توجه بهبا *
  چه توجيهی دارد؟

 ثروتمند و متمول يک چيز است، عالقمندی آنان به وجود ايرانيان. متاسفانه. اينها دو و بلکه سه موضوع جدا از هم هستند -

قدر  خوانده شدن گذار آن» ارگان رسمی سيا«

ترين حاميان  فکر  کوتهاحمقانه است که جز

ديکتاتوری را در ايران نخواهند خنداند 
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متاسفانه اين سه  .خواه يک چيز ديگر های مستقل و آزادی در حمايت از رسانه» آبادانی« اين آبادانی کشور يک چيز، و ديدن
بر خالف بسياری از نهادهای اجتماعی و اقتصادی غرب که در  .اند تاکنون پيوند درخور با يکديگر پيدا کنند مورد نتوانسته
 متاسفانه اشخاص و نهادهای اند، های خود در اين زمينه خو گرفته  ليبرالی به برخی از وظايف و محدوديتدامن دموکراسی

الن به جای خود، کدام نهاد فرهنگی، ادبی يا  نشريات آن.  باور ندارنداقتصادی ما به استقالل نهادهای فرهنگی و اجتماعی
که مجبور مند شود، بی آن  باشد بهره اجتماعی ايرانی را سراغ داريد که از حمايت مالی صاحبان امکانات مالی توانستههنری و

که بايد و اند چنان نتوانسته -چه در داخل و چه در خارج از کشور - فرهنگی مستقلبه فداکردن استقالل خود شود؟ چرا نهادهای
دان، محقق،   نويسنده، شاعر، ناشر، موسيقینگار، اين همه شايد، پاگيرند و رشد کنند؟ اين همه هنرمند، اين همه روزنامه

 نظری،شناسيد که بدون چشمداشت مادی يا اعمال کنترل کدام اهل ثروت و مکنت را می .، در خارج از کشور ساکنند.دانشمند و
ی فارسی  نامه هفته 15 ساکن آن هستم، حدود حاضر به حمايت از آنان بوده باشد؟ ببينيد، در همين تورنتو، شهری که من

 به همين را» سپيدار«ی  ای، نشريه من خود در دوره. های تجارتی است ها، آگهی  انتشار آنشود که منبع ارتزاق و منتشر می
 نشريات ما، ناگفته و ناخواسته، خود را موظف و ام و هستم که بهترين از نزديک شاهد آن بوده. کردم صورت منتشر می

. کند  آنها تحميل می، به»بازار«دهندگان، يعنی  اند که تامين کنندگان بودجه، يعنی آگهی  دانستهمجبور به رعايت نکاتی
های  اخالقی داشته، يا اطالعيه» دری پرده« شعری که اندکی ام که قصه و شاهد بوده. است» اخالقی«ترينش، سانسور  ساده

ی بودجه، حامی   کننده، بازار، تامين»دهندگان آگهی«اند، زيرا   ايرانی، در اين نشريات منتشر نشدهانجمن همجنسسگرايان
شان،  بهترين. ی مسايل اجتماعی ندارد  يا ضرورت طرح گستردهديگری است و درکی از آزادی بيان، ادبيات و هنر،» اخالق«

» سانسور«اين گونه  .شان، در همين جامعه، مبلغ صيغه و تبعيض ميان زن و مرد است گيرد، و بدترين می »نديده«مسايلی را 
داری،  ی غربی سرمايه در عين حال، در همين جامعه. کند  میتحميل» مستقل«های آن است که به اين نشريات  را بازار و سنت

ای  کنند، به گونه  علمی میهای فرهنگی و هنری و های مالی عظيم از فعاليت های بزرگ، حمايت  يعنی کمپانیبينيم که بازار، می
صد البته، اين . ها ممکن نيست  فرهنگی و آموزشی، بدون اين حمايتی حيات بسياری از نهادهای هنری و علمی يا که ادامه
 اين فرهنگ است، و درک ارتباط اما منظورم جاافتادن. های مالياتی يا تبليغاتی برای صاحبان سرمايه دارد  سودها هم حمايت

ی ما اما، در داخل يا خارج، ما اگر بيمار شويم، به  در جامعه.  جامعه نهاهدهای اقتصادی، سياسی و فرهنگی متقابل ميان
 اتومبيل خود محتاج شويم، به معمار و اگر به تعمير خانه يا. پردازيم الزحمه می کنيم و بابت خدمات او، حق  مراجعه میپزشک

ی  دهنده، به ارايه. به پوشاک نيازمند باشيم، به خوراک، به خدمات مالی و اداری وپردازيم، اگر کنيم و می مکانيک مراجعه می
گران ايم که از توليدکنندگان فرهنگ جامعه و کنش  نياموختهاما. پردازيم کنيم و بابت رفع نياز خود نيز می آن خدمات مراجعه می

 بيماری فرهنگی و سازی و رفع سازی، انسان  فرهنگی، هنری، و اجتماعی، حمايت کنيم و بابت فرهنگهای ی فعاليت حيطه
  تلختر؟ چه توجيهی از اين بهتر، و نيز،. اجتماعی و روانی بپردازيم

 پايان

   استعرفان محمدی از نويسندگان واشنگتن پريزم

 از حوزه اجتماعی
 کار احمد بورقانی و گروهش بود، نه اعتقاد و فضای باز مطبوعاتی حاصل: دکتر عليرضا حقيقی
  روش دکتر مهاجرانی

 

  

به همين سبب گفته های ايشان.  خبرنگار ما با دکتر عليرضا حقيقی می باشدمتن زير حاصل مصاحبه: توضيح واشنگتن پريزم
 .  هيچگونه تغييری به نظر خوانندگان می رسدبدون

بنابراين واشنگتن پريزم مانند ساير مقاالت و .  تنها نظرات خودشان استبديهی است که آنچه در پاسخ های آقای حقيقی آمده،
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در عين .  های منتشره، در مورد گفته های ايشان نيز هيچ مسئوليتی نداردمصاحبه
  افرادی که در اين نوشتار از آنها نام برده و يا به آنها اشاره شده است، درحال

 صورت تمايل می توانند پاسخ خود به اين اظهارات را برای ما بفرستند تا منتشر
 . شود

 واشنگتن پريزم -سوريه کبيری

 ٩(  بهمن٢٠در مراسم بزرگداشت زنده ياد احمد بورقانی که روز شنبه : پيشگفتار
 در دانشگاه تورنتو برگزار شد، دکتر عليرضا حقيقی استاد اين دانشگاه) فوريه

 پيشترها او که. نکاتی را عنوان کرد که شايد برای بسياری ناشنيده و شگفت آور بود
 بوده، صراحتا گفت که دکتر مهاجرانی آقای بورقانی در ايران کارشناس مطبوعات و رسانه های خارجی و استاد دانشگاه آزاد

 دهه دنبال می  تنها پس از انتصاب وی بود که دانست برای آمال و هدفهای سياسی که به مدت دورا به درستی نمی شناخت، و
 .کرد، فرد نا مناسبی را برگزيده است

 
که بعدا استاندار بوشهر - کردند که آقای انصاری الری وی در اين راستا توضيح داد که آقايان ابطحی و موسوی الری البی می

 .  معاون مطبوعاتی آقای مهاجرانی برگزيده شود، به عنوان-و فارس شد
حاصل  . را بر آن داشت که در گفت و گو با وی، خواستار توضيحات بيشتر در اين مورد شودطرح اين نکات واشنگتن پريزم

 . اين مصاحبه از نظر خوانندگان گرامی می گذرد
 
 معروف بيستون را عشق کند و اشاره ای داشتيد که به قول بورقانی آقای دکتر حقيقی، در مراسم يادبو زنده ياد احمد: س

 ؟  بودهه چگفت از اين می خواستم بدانم منظورتان دقيقا. شهرتش فرهاد برد

 ثبت آنها در تاريخ برای نسل های بعد از ماست،در ابتدا بگويم که منظور از تمامی اظهارات من تنها روشن شدن حقايق و: ج
 .  گروهی در کار نيستو غرضی يا خصومتی با هيچ فرد و

 که فضای سياسی ايران دچار التهاب و دگرگونی می گردد، در تجربه تاريخی گواه اين موضوع است که معموال در شرايطی
 و داليل اصلی در نتيجه بسياری از مردم ريشه ها.  بخشی از حقايق در البالی تبليغات گم می شودپرتو اين دگرگونی ها

در عين حال چون بسياری از اين و قايع تاريخی در .  شوندبسياری از رخدادها و تصميم گيريها را نمی بينند، و متوجه نمی
 و هما ن  شوند، بعدا کشف انها نبازمند تحقيقات گسترده ای است که معموال صورت نمی پذيردزمان خودشان مطرح نمی

 . روايت های معمول مورد پذيرش قرار می گيرند
 

 ولی بهره مندی از آنها  و دوره اصالحات هم مسائلی را می بينيم، که کارهايی را کسان ديگری انجام دادنددر دوران انقالب
اين مشکليست که وجود دارد، و توده .  اقدامات هم بوده باشنددر حالی که ممکنست حتی مخالف آن. نصيب ديگران شده است

 راحتی نمی توان آن را تغيير چراکه وقتی يک کليشه تبليغاتی جا بيفتد، به.  همان تبليغات قرار می گيرندمردم هم تحت تأثير
 .  در دوره اصالحات داريماين را هم در دوره پيش و پس از انقالب، و هم. داد

 چون قصد جذب مردم را دارد هر تصميم عالوه بر اين نيروی سياسی که با قدرت سياسی و يا نيرو های رقيب مخالف است،
 کند و چنان فضای تبليغاتی ايجاد می شود که کسی نمی تواند سياست های خاصی راگيری انها را از موضعی منفی ارزيابی می

 در جابجايی قدرت، عين همان سياست ها راهر چند که ممکن است خود بعدا. از درون يک مجموعه اقدام مورد تاييد قرار دهد
 . اجرا کنند 
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 موقعييت ويژه ای که فضای جنگ سرد و اتمیمثال فرض کنيد سياست هسته ای شاه با توجه به مقتضيات ايران در آن زمان و
 لنينيست گرفته تا-ولی در آن هنگام از نيروهای مارکسيت.  داد، سياست درستی بودشدن هندوستان در اختيا ر ايران قرار

 اقدام را، اتالف منابع مالی کشور و خوش رقصیآنها اين. نيروهای انقالبی و اسالمی، به او فحش می دادند و انتقاد می کردند
 دستور داده در حاليکه امروز معلوم شده است که کارتر حتی به کشورهای اروپايی.  نمودندرژيم شاه برای غرب ارزيابی می

  .بود، که در زمينه غنی سازی اورانيوم با ايران همکاری نکنند
 

لنينيست -و لی هم مارکسيت.  آن هم کار درستی بودمقوله ديگر باز پس گرفتن جزاير سه گانه از نيروهای انگليسی است، که
 حالی که همه می در.  شاه را به عنوان کاری امپرياليستی قلمداد نمودند و آن را محکوم کردندها و هم مذهبيون، اين اقدام

 .  تنگه هرمز نقشی کليدی دارنددانند اين جزاير سه گانه در موقعيت راهبردی ايران در کنترل

 دمکراتيک بودن را می برند و يا پز ما مواردی داريم که افرادی شهرت. در مورد مسائل اصالحات هم همينجوری است
 اما چون.  مشوق بسياری از روش هايی بوده اند که امروزه قربانی آن شده انددمکراسی می دهند، در حاليکه خود مبدع و

 بيش از چند ماه را به خاطر نمی آورد، اين حافظه تاريخی جامعه ايران بخاطر حجم عظيم و مسلسل وقايع و رويدادها معموال
 .  جامعه نيز تمايلی به غور تاريخی نداردتغيير ماسک ها راحت صورت می گيرد، و

 
 نيستند مسئوليت اقدامات خود را در شکل گيری اين افراد و يا گروهها نيز با درک چنين ضعفی از سوی جامعه، حتی حاضر

 خود می زيرا افراد هنگامی که از باشگاه قدرت رانده می شوند، شمايل ديگری به.  بپذيرندوضعيتی که خود منتقد آن هستند،
 . اين حرف را قبول کننددر حالی که در واقع چنين نبوده، اما برای خيلی ها مشکل است که. گيرند

  جا می گيرد؟ مثال کدام چهره اصالحات در اين تعريف شما: س
 
 . چون موضوع اين اين گفتگو در مورد اقدامات آقای بورقانی استمن االن نمی خواهم وارد جزئيات شوم،: ج

 ببينيد دو مسئله مطبوعات و احزاب سياسی اما چرا مسئله مطبوعات به عنوان يکی از شاخص های دوران اصالحات در آمد؟
 .  کشور نقش دارند، موضوعات مهمی هستندبه عنوان دو رکنی که در توسعه سياسی

 
 ١٣٧۵هنگامی هم که دوستان در پاييز .  رئيس جمهور شودمی دانيد که آقای خاتمی قصد نداشت

 می گفت مقتضيات و ساختارهای کنونی قدرت در ايران، به ايشان به ايشان فشار می آوردند،
آن موقع چون .  که بتواند به عنوان رئيس جمهور قانون اساسی ايفای نقش کنداجازه نخواهد داد

چون .  ندارد می دانستند که ايشان احتماال رئيس جمهور نخواهد شد، می گفتند نه اين اهميتیهمه
 توان به يک روزنامه و شما رئيس جمهور نمی شوی، ولی الاقل از طريق آراء شما دست کم می

 . شود سخنانی را گفت، و از خمودی جريان جلوگيری کردتريبونی که از ان طريق می. تريبون جديد دست پيدا کرد

 
چراکه بدون .  جوامعی مثل ايران، توسعه سياسی استبعدا که ايشان رئيس جمهور شد، دغدغه اش اين بود که مسئله مهم در

 اقتصادی آقای کندی و عدم تحقق برنامه های توسعه.  توان به بخش های ديگر توسعه دست يافتپيشبرد در اين زمينه، نمی
 .  نسبت داده می شدرفسنجانی در سه سال آخر رياست جمهوری ايشان نيز، به همين موضوع

 دلمشغوليش در وحله نخست رونق دهی به فعاليت های حزبی، لذا برای توسعه سياسی و اجتماعی هم، آقای خاتمی دغدغه و
 انتخابات  حال تقويت تشکل های غير دولتی و نيز اجرای اصل فراموش شده قانون اساسی يعنیو دوم مطبوعات و در عين

 . دانستندتنش زدايی بين المللی را نيز، مکمل اين امر می. شوراها بود

مواردی داريم که افرادی شهرت دمکراتيک بودن "

 دمکراسی می دهند، در حاليکه را می برند و يا پز

خود مبدع و مشوق بسياری از روش هايی بوده اند 

"  امروزه قربانی آن شده اندکه
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، با تاسيس"وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی" در زمينه توسعه مطبوعات، آقای خاتمی سنگ بنای آن را در زمان عهده داری
 فکری يک تيم. ايشان آقای امين زاده را برای رياست اين معاونت برگزيد.  کرده بود آغاز١٣٦٨معاونت مطبوعاتی در سال 

 استعفای آقای خاتمی، اين پروژه اندکی در زمان اما با. نسبتا منسجم هم، سعی می کرد که اين سياست راهبردی را هدايت کند
 . سپس متوقف گرديدرياست آقای پورنجاتی دنبال شد و

 
 تجربه بودند، توصيه می کرد که در پی تأسيس آقای خاتمی در دوره رياست جمهوری خود به افرادی که خوش سابقه و با

 در زيرا واقعيت اينست که تشکيل حزب.  ترجيح می دادند به سراغ فعاليت حزبی نروندولی خوب اکثر افراد. احزاب بروند
چراکه رقبای اسنان و رفتار خصومت آميز با  .ايران کاری پردردسرست که نه تنها سودی ندارد، بلکه همه اش هم ضرر است

 از  هايش هم شنود می شود، هميشه تحت مراقبت قرار می گيرد، در بيشتر مواقع اسمی همهمچنين تلفن. او افزايش می يابد
 تاريخی در ايران هم نشان داده، که حزب تجربه. در عين حال هيچ سودی هم ندارد. او نيست و شهرتی در کار نمی باشد

  .معموال آخر و عاقبت خوشی نخواهد داشت
 . جمهوريش، به فعاليت سياسی بيرون حزب بپردازدشايد به همين خاطر بود که ايشان نيز ترجيح داد بعد از پايان رياست

 
 تأکيد می کرد که افراد بايستی اعتقاداتشان را در شبکه ای بنابراين از همان ابتدای دوم خرداد با اينکه آقای خاتمی به درستی

در .  مانند شهرت و نفوذ دارد بتواند در قدرت اجتماعی بروز پيدا کند، همه رفتند دنبال مطبوعات که مزايايیمتبلور سازند که
برای اينکه يکی از مهمترين پرنسيپ هايی که فعاليت های .  نيستعين حال در ايران نيز از پرنسيپی خاص برخوردار

 ايران، قانون برای اين اما در.  را به شدت کنترل می کند، اين است که افراد اشتراک منافع نداشته باشندمطبوعاتی در غرب
 .موارد مجازاتی در نظر نگرفته است

 داشته باشد، که بعدا همان روزنامه از آن مثال در غرب نمی شود کسی مدير مسئول يک وزارتخانه باشد و روزنامه ای هم
. پولی گرفته اند افرادی بيايند کار کنند و گزارشی تهيه نمايند، که بعد معلوم شود از آن مؤسسهيا اينکه. وزارتخانه تعريف کند

 
او غيرمستقيم پول هايی می رساند و خبرنگار تبليغ .  را مدير کنندمثال می خواهند کسی. اما از اين موارد در ايران زياد هست

 تبليغ در باره تداوم مورد ديگر اينست که برای.  برعکس تبليغاتی را برای عزل فردی ديگر انجام می دهدمی کند، و يا
 .  مطبوعات از طرق مختلف پول هزينه می کردندممنوعيت واردات خود رو، کارخانه های خودرو سازی در حوزه

 ديگری بروزدر نشريات سياسی هم مدل های.  نشريات ورزشی، هنری و اقتصادی ايران زياد داريمالبته اين نوع مسائل را در
 . پيدا می کرد، که من قصد ندارم خيلی وارد جزئيات شوم

مضافا اينکه مطبوعات .  دولتی استفاده می کردندچراکه باالخره نشريات از کاغذ. در عين حال رانت کاغذ هم خيلی تأثير داشت
 امکان و از لحاظ اجتماعی هم مطبوعات اين.  سبب می شود، که کار مطبوعاتی پرسود باشدهمه اينها. ماليات هم نمی دهند

پس در حوزه سياست جاذبه .  شودقدرت را می دهند، که شخص با يک شبکه اجتماعی در حوزه های گوناگون وصل
 . مطبوعات را بر حزب ترجيح می دادندمطبوعات بيش از هر کار ديگری بوده است، و افراد

 
 فردی متبحر و  مطبوعات، آقای خاتمی و تيم دور و برش اعتقاد داشتند که اين کار بايد به وسيلهبه هر حال با توجه به اهميت

. بود، که قبال در مؤسسه همشهری کار می کرد"  الریانصاری" آنها نظرشان بر آقای. نزديک به آقای خاتمی به انجام رسد
آقای .  داشت رياست جمهوری نيز، رياست روابط عمومی ستاد انتخاباتی آقای خاتمی را به عهدهدر عين حال در رقابت های

 . تمام شده فرض می کردندابطحی و موسوی الری در صدد البی کردن وی بودند، و کار را تقريبا
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 آقای ابطحی مايل بود که به جای. مطرح بود) اسالمی(ارشاد ) فرهنگ و( وزارت البته پيش از آن نيز، مسئله در مورد تصدی
 .  اين امر موافق نبودنداما آقای خاتمی و تيم مشورتی اش با. رياست دفتر آقای خاتمی، وزير ارشاد شود

وزارت آقايان .  بودن ايشان مورد موافقت مقامات باالتر واقع نشدپيشنهاد وزارت آقای موسوی الری هم، به خاطر روحانی
 ظاهرا به پيشنهاد آيت اهللا سپس آقای مهاجرانی آنگونه که ذکر شده.  امين زاده هم مورد موافقت قرار نگرفتتاج زاده و

 . هم پذيرفتخامنه ای، برای وزارت ارشاد مطرح شد و آقای خاتمی

 
چراکه .  خاتمی هم چندان موافقتی با ايشان نداشتآقای مهاجرانی انتخاب اول آقای خاتمی نبود، و حلقه اول نزديک به آقای

 توانند با ايشان کار اما با اين حال قبول کردند، که می.  هاشمی نزديک می دانستند، تا اصالحاتايشان را بيشتر به تفکر آقای
 .کنند

به اعتقاد وی روش.  چهارچوب قدرت فعاليت کندآقای مهاجرانی خودشان هم اشاره کرده اند، که هميشه معتقد بوده بايستی در
  قدرت می کوبند، به جايی نمی رسد و نور رستگاری نيز بر جبين چريک بازی فرهنگیهای روشنفکران که با سر به ديوار

 ايجاد رابطه عاطفی و معنوی با علما و بلکه بالعکس روشنفکران و صاحبان علم با تعامل مثبت با قدرت و. نخواهد تابيد
با به )لذا. ( با آنها در جامعه مذهبی ايران، بيشتر به اهداف خود دست پيدا می کنندروحانيون و نهادهای قدرت و اعتماد سازی

تجربه های تاريخی .  امکان مانور بيشتری می يابندکار گيری اين شيوه، در مقايسه با روش های راديکال، تند و انتقادی،
 . مدعا وجود دارد متعددی نيز، برای اثبات اين

 
 فرهنگ را بر سياست ترجيح می دهم، و فرهنگ را ماندنی و سياست در عين حال ايشان با آنکه در مواقع گوناگون گفته من

 حال جزء پنج شش نفری بوده  دانستند، اما عمال تعلق خاطر ايشان در حوزه سياست ايران شکل گرفته و به هررا رفتنی می
 .  همواره مقام بااليی داشته انداست که در طی دو دهه اول انقالب در حوزه های سياسی

 سياست را بر فرهنگ مقدم می داشته، اين است که قرار بود نشريه بهمن به يک نمونه تاريخی برای اينکه ايشان عمال
 نشريه تهيه شده و آماده ارسال بهاما با اينکه مطالب.  برای انتخابات منتشرشود١٣٧٦ مسئولی ايشان در ارديبهشت مديريت

او به فردی که مسئول اين .  تأمالت سياسی ايشان، ايشان از اين کار منصرف شدچاپخانه بود، ظاهرا به خاطر استمزاجات و
 ناطق نوری است، بنابراين صالح  بود اشاره کرد که چون به نظر می رسد که کليت سيستم نظرش بر روی رياست آقایکار

 .نيست نشريه بهمن منتشر شود

  . موقعی است که مربوط به اين :س
 
 بود که به هر حال نظام نظرش چون به اين نتيجه رسيده!  ارديبهشت، يعنی درست بيست و دو روز پيش از انتخاباتدهم: ج

بنابراين آقای مهاجرانی نمی خواست نشريه ای با مديريت مسئولی .  رودروی آقای ناطق است، و احتمال پيروزی ايشان می
چون پيش از آن هم در انتخابات .  باشد درآورد، که در آن از آقای خاتمی حمايت شده و به آقای ناطق نوری حمله شدهخودش

 .  بودمجلس پنجم، نشريه بهمن چنين کاری کرده
 

 مطبوعاتی آدمی باشد، که تيپ زياد راديکالی نباشد و با از قرائن چنين بر می آيد که آقای مهاجرانی می خواست معاون
 - فردی سياسی البته با توجهی که آقای خاتمی به مسئله مطبوعات داشت، بايستی.  داشته باشدتفکرات ايشان هماهنگی

.  مزبور از حلقه های خيلی نزديک به اقای خاتمی باشددر عين حال مايل نبود که فرد. مطبوعاتی در اين سمت قرار می گرفت
 انتخاب بشود، ايران داشت، نظرش اين بود که اگر چنين کسی) اداری( که از دستگاه بوروکراسی چون با توجه به تجربه ای

ايشان مايل نبود چنين اتفاقی بيفتد، بلکه می .  حل کندممکنست ايشان را دور بزند و موارد را با نزديکی با آقای خاتمی
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 .  اختيار خودش باشدخواست حوزه مديريتش تحت
 مطبوعاتی، نمی خواست در مقابل عملکردهايی قرار بگيرد که با عالوه بر اين با توجه به تبعات سياسی اقدامات معاونت

 . هزينه کند همخوانی نداشته باشد، و او مجبور شود از آينده سياسی خود برای اين اقداماتراهبرد سياسی وی

 
اين در حالی .  نداشت، و به دنبال فرد جايگزين می گشت به داليل مختلفی ايشان چندان تمايلی به معاونت آقای انصاری الری

چون اين مورد  . خاتمی حتی فکر می کردند که قضيه تمامست، و انصاری الری معاون وزير می باشدبود که به هر حال آقای
 . خاص را حساسيت داشتند

 آقای احمد. مثال معاون هنری و موسيقی آقای مهاجرانی چنين حساسيتی نداشت
ستاری و فرامرزيان نيز ظاهرا حاضر به قبول مسئوليت نشدند، و خوب بايد کسی 

 آنجا از طريق آقايان مسجد.  که به هر حال آقای خاتمی هم قبولش داشته باشندبود
  .جامعی و رمضان پور البی شد، و آنها آقای بورقانی را پيشنهاد کردند

 
   داشتند؟قانیرآقای مهاجرانی چه شناختی از آقای بو :س
 
 خرازیآقای.  شناختند، و از آقای خرازی نظر خواستند که وزير امور خارجه شده بودآقای مهاجرانی آقای بورقانی را نمی: ج

 هم در مجموع به نظرشان آمد، که آقای بورقانی آقای مهاجرانی. آقای بورقانی را تأييد کردند، چون ايشان را می شناختند
 طبيعی است که ايشان ارزيابی هايی داشته اند، که. بعد از دوم خرداد خوب است برای وضعيت ملتهب و پرجنب و جوش

 . تاکنون مطرح نکرده اند
 

 به.  بود، من خودم با بعضی از دوستان از جمله آقای بورقانی گفتگويی داشتمجالب است که وقتی آقای مهاجرانی وزير شده
شايد پيشنهاد من ده روز .  فرهنگی بگوييمايشان گفتم برويم پيش آقای مهاجرانی نظرمان و پيشنهادتمان را در مورد سياست

 اما ايشان به خاطر مالحظاتی که در مورد خصوصيات آقای مهاجرانی داشت، با.  بودپيش از انتخاب آقای بورقانی به معاونت
  .بنابراين وقتی ايشان معاون شد، من تعجب کردم. پيشنهاد من مخالفت کرد

 
چراکه ايشان در جاهای ديگر هم که بود به آن صورت  .واقعيت اين است که آقای بورقانی انتخاب اول آقای مهاجرانی نبود

 به آن در نتيجه وقتی به ارشاد رفت هم، تيمی.  رود يک مرتبه با خود تيمی به آنجا ببردتيمی نداشت، که وقتی جايی می
، عمال در ١٣٧٦ تا ٢-١٣٧١ آقای بورقانی از چراکه. در عين حال آقای بورقانی را هم آنقدرها نمی شناخت. صورت نداشت

 ويژگی از) آقای مهاجرانی(به همين سبب ايشان .  نبود که اهل مطرح کردن خودش باشدآدمی هم. سيستم دولتی نقشی نداشت
 . های آقای بورقانی اطالع چندانی نداشت

 
 می  کسی با آقای بورقانی صحبت می کرد، يک آدم لوطی منش بچه جنوب شهر تهران به نظرخوب در ظاهر هم که وقتی

چون اين فکر را .  راهبرد مطبوعاتی داشته باشدبنابراين آقای مهاجرانی اصال فکر نمی کرد، که مثال آقای بورقانی يک. رسيد
 . نمی کرد، قبول کرد

 اينکه نمی دانست ايشان راهبرد يکی اينکه ايشان آقای بورقانی را زياد نمی شناخت، و دوم.  مسئله اينجا هستپس دو
 چون ايشان نسبت به آقای.  مطمئنا همان آقای انصاری الری را قبول می کرداگر اين موضوع را می دانست،. مطبوعاتی دارد

 .  رفتارشان معلوم بوددر ستاد انتخابات آقای خاتمی هم اين. بورقانی شخصيت بسيار محافظه کاری داشت

می دانيد که آقای خاتمی قصد نداشت رئيس "

 دوستان در پاييز هنگامی هم که. جمهور شود

 به ايشان فشار می آوردند، می گفت ١٣٧۵

 کنونی قدرت در ايران، به مقتضيات و ساختارهای

 ايشان اجازه نخواهد داد که بتواند به عنوان رئيس

" جمهور قانون اساسی ايفای نقش کند
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@ 

 
   شد؟مشکالت و اختالفات از کی شروع: س
 
زيرا واقعيت اينست که ايشان احساس می کرد.  از همان ابتدا مشکالت شروع شدوقتی آقای مهاجرانی کارش را آغاز کرد،: ج
 حضور داشتند، مستحق رياست جمهوريست و  توجه به توانايی هايی که دارد و در مقايسه با ديگرانی که در دستگاه اداریبا

همان چيزی که- اين بود که فکر می کرد توانسته پيچيدگی های نظام جمهوری اسالمی علتش. خود را شايسته اين مقام می ديد
به اين معنی که چه جوری ارتباط برقرار  .را، ياد بگيرد -در مقاله اخيرش در مورد آقای بورقانی اشاره کرده يعنی سياست

 دفاع در عين حال در.  و به هر حال توی ساختار قدرت با چه کسانی می تواند نزديک شودکند، کجا کوتاه بيايد، کجا انتقاد کند
 اعتماد گرفتن وزارت از مجلس و نيز استيضاح، همان طور که در جريان رای(از موقعيت سياسی خود، چگونه سخنوری کند 

  .)قدرت سخنوری خود را نشان داد
 

 می کرد در چهارچوب مناسبات، توان اداره ارتباط همچنين ايشان فکر. سخنرانی در ايران بسيار مهم است، و خيلی نقش دارد
 را مستحق از اين بابت به نظر می رسيد ايشان خودش.  درون ساختار حکومت را دارا می باشدبا البی های قدرت و نيروهای

.  آن را به عنوان يک هدف سياسی دنبال می نمودبه نظر من با همين راهبرد هم حرکت می کرد، و. رياست جمهوری می داند
البته. ( يافت توان تحول مثبتی در جامعه ايجاد کرد، که از طرق ديگر نمی توان به آن دستهمچنين معتقد بود از اين طريق می

 .) عدم تحقق آن رؤيا، به عوامل ديگری بستگی دارد
 

  هايی داشته باشد اين مسير خود نيز، از روز نخست سعی می کرد با جريانات و يا افراد مرز بندیاو در
، که از اين بابت در . مهندس بازرگان و نقد احمد شاملو و خوب ايشان يک زمانی پيشقدم شده بود در نقد شريعتی، در نقد

 هايی هم ايجاد شده ولی خوب در مقابل کدورت.  يک روشنفکر متدين و متشرع، اعتباری به هم زده بودميان علما به عنوان
 رفتار آقای مهاجرانی در مجلس اول و در مباحثاتی که ايشان فی المثل به اعتقاد آقای دکتر يزدی، مهندس بازرگان از. بود

 .  آزادی، خيلی ناراحت شده بودکردند در مورد نهضت
 
   کار به اختالف کشيد؟چگونه: س
 
در واقع اختالف از اينجا آغاز شد، که آقای .  کردآقای بورقانی که آمد، اقدامی متفاوت با سياست آقای مهاجرانی را شروع :ج

 عمل نمايد در صورتی که آقای مهاجرانی معتقد بود طوری.  همان قانون نوشته شده پيش می بردبورقانی کارها را بر مبنای
 حوزه مطبوعات با اليه های باالی قدرت درگير شود، و که فشارها را به شکلی منتقل کند که ناچار نشود به خاطر اقدامات در

 . شده بوديعنی همان کاری که در برخی از حوزه ها مانند کتاب، انجام.  اعتماد سازی حل کنداختالف نظر را نيز از طريق
 

 مهمی نيز در اين مسير ايفا می کردند، اين بود که بتوانند اما در مجموع راهبرد آقای بورقانی و مجموعه مشاورينش که نقش
بر اساس .  ايران دارددر عين حال می دانيم توسعه مطبوعات نقش مهمی در توسعه انسانی جامعه.  کنندمطبوعات را قانونمند

به هر حال .  شاخصه های توسعه انسانی محسوب می شودمعيارهای سازمان ملل متحد، توسعه مطبوعات يکی از مهمرين
 . روزنامه بخواند، بيشتر به فرهنگ عالقمند می شودطبيعی است اگر جامعه بيشتر

 
 بپذيريم، بدون مطبوعات نمی  سياست را فراموش کنيم و اصالحات را در مبارزه با تبعيض و فساد اقتصادیبنابراين حتی اگر

در عين حال مطبوعات .  حوزه هم تعريف می شد، مطبوعات نقش کليدی داردلذا حتی اگر در آن. توان اين مبارزه را انجام داد
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 فساد شدند، اما من با اين خيلی ها فکر می کنند مطبوعات باعث.  که در مجموع جامعه بيشتر به فضيلت فکر کندکمک می کند
مطبوعات ) شمارگان(االن که تيراژ .  به مسائل جدی تر فکر کندچراکه مطبوعات جدی سبب می شوند، جامعه. بينش مخالفم

 وقتی شمارگان پايين می آيد، يعنی.  رابطه با بی حسی اخالقی و بيهوده شمردن پرنسيبهای اخالقی وجود داردپايين آمده، يک
يعنی افراد فقط به خودشان فکر می کنند و به منافع جامعه نظر .  استنشانگر اينست که هر کس فقط به فکر مسائل خودش

 مشکالتی که االن جامعه در حقيقت بخشی از.  اين صورت رفتارهای اخالقيشان هم سودنگرانه و شخصی می شوددر. ندارند
 .ما دارد، از همين جا شروع می شود

 
 در ايران به مطبوعات زرد مثال نبايد.  بايد قبول کرد که در روش های آقای بورقانی اشتباهاتی وجود داشتالبته معتقدم

همچنين اين .  مردم عادی اين نوع نشريات را بهتر خريداری می کنندچون خودشان سود آور هستند، و. داد) يارانه(سوبسيد 
 مطبوعات زرد محلی برای در عين حال باعث می گردد.  شود که يارانه مطبوعات جدی تر و فرهنگی، کمتر شودکار سبب می

 بهره مندی های ديگر ببرند و کاسبی کردن بيش از هر چيزی در اين هدف بشوند، که افراد بيايند سودهای اقتصادی و برخی
  .اولويت قرار گيرد

 
 درون اليه های قدرت بر انگيخت، که حتی آقای  مخالفت هايی را١٣٧٧ و ١٣٧٦به هر حال لحن متفاوت نشريات در اواخر 

 چوب فکريشدر اين جا بود که اقای دکتر مهاجرانی در چهار. از اين جا اختالفات بيشتر شد .خاتمی نيز از اين بابت شاکی بود
از جمله مواضع و مصاحبه .  خودش، می باشدمی خواست نشان بدهد آنچه رخ می دهد سياست های آقای بورقانی، و نه

 .  در لبنان انجام شدايشان در مورد روزنامه جامعه، که يکی
 کرد، که منظور از فرصت طلبی و ايجاد مخالفت برای قدرت گيری او آنها را به ايفای نقش يلتسينی در سياست ايران متصف

 آن شد و هيچ  نيز در مورد چاپ عکسی بود در روزنامه جامعه، که اشتباه مسئولين صفحه عکس سببيکی. به موقع است
 سردبير بوده که بايد استعفاء دهد و يا اينکه عامدانه بوده، که اما آقای مهاجرانی نوشتند که اين يا ضعف. عمدی در کار نبود

 .  ديگريستخوب موضوع
 

 نوشتند و خاطرنشان کردند که آقای مهاجرانی شايد حساب های آن موقع آقای محمود شمس الواعظين به آقای مهاجرانی نامه
چراکه با منطقی که .  است چنين چيزی گفته اند، وگرنه چنين اشتباهاتی کامال طبيعی است و عامدانه نبودهديگری کرده اند که

مثل.  موارد خواستار استعفای خود ايشان و خيلی از افراد ديگر هم شدآقای مهاجرانی به کار برده بود، می شد که در برخی از
 .  خود ايشان در مورد روابط با آمريکا نوشته بود، و يا نامه ای که

 ايشان اما آقای مهاجرانی به هر حال می خواست با تمام اين کارها نشان دهد، که بين
 يعنی در حقيقت نشان دهد سياست موجود. و آقای بورقانی تفاوت وجود دارد

 . مطبوعاتی سياست آقای بورقانی، و نه اعتقاد ايشان، می باشد
 
   کنيد؟می توانيد نمونه ای از اين اختالف را بيان: س
 
 گرچه آقای مهاجرانی تنها چند بار به عنوان سخنگوی دولت حرف زد، اما يکی از نمونه های اين اختالف اينست که: ج

در عين حال .  منصوب نموددر رأس اين تشکيالت هم آقای قديری ابيانه را.  به نام سخنگوی دولت ايجاد کردتشکيالتی
چون به هنگام .  قانی ايشان نمی توانست آنها را به انجام برساندمسئوليت هايی را هم به ايشان داد، که از نظر اقای بور

 . فرا خوانده بود استراليا نيز، دکتر واليتی او را به خاطر ناتوانی اش زودتر از موعد به تهرانسفارتش در
 

واقعيت اين است که آقای بورقانی انتخاب اول " 

چراکه ايشان در جاهای ديگر .  نبودآقای مهاجرانی

 هم که بود به آن صورت تيمی نداشت، که وقتی

"جايی می رود يک مرتبه با خود تيمی به آنجا ببرد 
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" سخنگوی پاسحگو" روزنامه جامعه در مورد همين قضيه به عنوان نقدی هم در. آقای بورقانی با اين موضوع مخالفت کرد
.  ابيانه مخالفت جدی داشتآقای خاتمی با آقای قديری.  آن آقای قديری ابيانه مورد انتقاد قرار گرفته بودنوشته شد، که در

او بيشتر به کارگزاران .  رياست جمهوری آمد، آنجا را ترک کردايشان جزء معدود آدم هايی بود که وقتی آقای خاتمی به
 . دادرا نشان می) بين آقای مهاجرانی و آقای بورقانی( انتخاب هم همان خط فاصله اين. نزديک بود

 
 بورقانی اعتقاد داشت که وزارت ارشاد بايد موضع يک نمونه ديگر هم که تضاد در سياست محسوب می شد اين بود که آقای

 رسما مطرح  روزنامه نگاران و يا مطبوعاتی که بدون اعتبار قانون مطبوعات، بسته می شدند،خود را در مورد دستگيری
 . اما آقای مهاجرانی مايل نبود اين کار را انجام بدهد. کند
آقای .  بود، راه نو را موقتا تعطيل کنددر حقيقت آقای بورقانی از آقای گنجی خواسته.  موقعی که بار اول راه نو بسته شدمثل

  آقای مهاجرانی حاضر نشد که اين مسئله را از جنبه قانونی مورد انتقاد قرار دستگير شد، و١٣٧٦گنجی بار اول در سال 
 . دهد
 

 بورقانی بر خالف آنچه به نظر می رسيد، خيلی اهل اين نبود که آقای. موضوع ديگر هم در مورد مذاکره با نهادهای قدرت بود
اما در عين حال اين .  کرداتفاقا با همه مذاکره و بحث می.  مذاکره نکند و بگويد اينست و جز اين نيستبا افراد در قدرت

مثال اينگونه نبود که فکر کند.  نه برای منافع شخصی، انجام می دادگفتگوها را برای پيشبرد سياستی که صحيح می دانست، و
از نظر من اين هم نکته .  دهد سال ديگر مقامی به دست آورد، و اين مذاکرات را برای هموار کردن راه انجاممی خواهد دو

 .  ديگران نشان می دهدمهمی بود، که تفاوت مذاکرات آقای بورقانی را با
 

آقای بورقانی اعتقاد داشت که اگر مديرمسئول بر اساس قوانين موجود مشکلی  .نکته بعدی مسئله امتياز دادن به نشريات بود
.خوب اين امتياز دادن ها مشکل داشت.  شود و با گرفتن استعالم از منابع قانونی، بايد به سرعت به او امتياز انتشار دادهندارد

 پيش از اينکه آقای بورقانی برود، بر خالف رسم معمول، خودش در جلسه بررسی به همين جهت آقای مهاجرانی شش ماه
 ايشان از اين بابت به بورقانی اعتماد ظاهرا.  امتياز شرکت می کرد و به عنوان نماينده ارشاد جای بورقانی می نشستدادن

 .  کردنداشت، و خودش اين مسئله را حل و فصل می
 
   جلسات شرکت نمی کرد؟يعنی آقای بورقانی ديگر در: س
 
 بعد هم از موقعی که آقای مهاجرانی در جلسات آمد، عمال دادن.  مهاجرانی بوديعنی به هر حال رأی ارشاد رأی خود آقای: ج

 جريانات اين تيپی پيش می برند، در حقيقت دنبال او معتقد بود خطی که روزنامه جامعه و. امتياز به نشريات کاهش پيدا کرد
 جانشين سيستم يعنی موضوعی را علم کنند که بيايند.  سياستی که در پی جايگزينی يلتسينی بوديعنی. يلتسين سازی هستند

، اين ها به هر حال - هنوز انقالب مخملی در اکراين نبودآن موقع-اين تئوری يلتسين سازی يا چامورا سازی . موجود بشوند
  .اين به نوعی بازتاب دهنده نگاه های ديگران در آقای مهاجرانی بود.  می کردنداين جوری به قضيه نگاه

 
   بود؟به نظر شما، نقش اين روزنامه ها چه: س
 
 ضعف های خيلی زيادش ايفا می کرد، و هنر بزرگش اين بود که سعی می نقشی که به خصوص روزنامه جامعه به رغم: ج

 بيش از رسانه های خارجی اعتماد به طوری که مردم به اين تريبون.  نخستين بار به نوعی تريبون داخلی ايجاد کندکرد برای
 اين.  بود، که ديگر روزنامه جامعه منبع مراجعه در مورد مطالب ايران شده بودکار بزرگی که کرد در حقيقت اين. داشته باشند

 . کار خيلی بزرگی است
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 الواعظين از چاپ هرگونه مطلبی که منجر به سلب ارامش در افکار عمومی در عين حال واقعيت اينست که خود آقای شمس
 با سوء مديريت اشتباه به مثال فرض کنيد که واکسنی که در ايران ساخته می شود و ممکنست.  شود، پرهيز داشتايرانيان

چون می گفت اين موضوع می .  مايل نبود اين مطلب را تيتر کنددست مصرف کننده برسد و خطر مرگ داشته باشد، ايشان
بنابر اين ايشان .  نبودالبته اين موقعی است که اصال مسئله محاکمه هم در ميان.  عمومی مسئله ايجاد کندتواند در اذهان

 . توپخانه سياسی نداشتهميشه اين موضوع را رعايت می کرد، و قصد ايجاد يک
 

 آقای بورقانی بعضی وقت ها سوار موتور سيکلت می شد، و به روزنامه می اتفاقا. در عين حال روزنامه اشتباهاتی هم داشت
مثال رمانی در .  خودش مربوط می شودچراکه معتقد بود روزنامه بايد در مورد مطالبی هزينه بدهد، که به اصول فکری .آمد

.  از بخش های آن با عرف متداول گفتارهای جامعه همخوانی نداشته باشدروزنامه جامعه چاپ می شد، که ممکن بود برخی
 دبير سرويس ادبی هم با اين کار مخالفمعتقد بود لزومی ندارد اين روزنامه رمان چاپ کند، به ويژه که) آقای بورقانی( ايشان
 کار چراکه اين.  به رمان را روزنامه های ديگر بدهند، که در اين زمينه کار می کنندآقای بورقانی می گفت هزينه مربوط. بود

 . را مطبوعات زرد هم انجام می دادند
 

 خيلی طبيعی میيعنی آنها.  اتفاقا علما و مراجع قم هم زياد روی مطالب سياسی حساسيت نداشتندچراکه. اين تحليل درستی بود
 اين بود که در حوزه اخالق، گفتار و کلماتی استفاده نشود که مسئله آنها. ديدند که کسی به زبان متين و مؤدب نقد سياسی کند

 . روی اينها خيلی حساس بودند.  گمراه بشوندمثال جوان ها

آقای شمس الواعظين از ايشان .  گفتگو کرديک مورد ديگر هم بود، که آقای مهاجرانی به دفتر جامعه آمد و با سردبير
 اين عکس در صفحه اول.  ايشان گفتند طبيعی است و عکاس آمد و کارش را کردپرسيدند ما می توانيم عکاس بياوريم؟

 ايشان تکذيب کرد و گفت اين عکس را ولی بعدا که مخالفت هايی با روزنامه جامعه به عمل آمد،. روزنامه جامعه چاپ شد
 اگر يعنی. چراکه خودش چنين نبود. مخالفت می کرد) با او( اينجوری، آقای بورقانی مثال در موارد. بدون اطالع من انداختند

  .اين هم يک خط فاصلی بود. کاری را انجام می داد، پايش می ايستاد
 

آقای مهاجرانی هميشه می گفت روزنامه سالم.  قد ندادمثال ديگر در مورد روزنامه سالم است، که البته به زمان آقای بورقانی
 .  ندادروزنامه را بستند، ايشان هم استعفاء.  روزنامه را ببندند، من استعفاء می دهماگر اين. خط قرمز منست

 
 سال کسب کرده، دستمايه جهش به سمت رياست جمهوری به هر حال راهبرد ايشان اين بود که آنچه را که در طول هيجده

 از منطق خود طبيعی است که اگر.  برای يک روزنامه يا مجله، کار هيجده ساله را از دست بدهدبنابراين حاضر نبود. بکند
 ديدگاه سنجش سود و زيان اقدامات به اين قضيه نگاه کنيم، ايشان يعنی منطق راهبردی ايشان که قبال توضيح داده ام و از

 ريزی می کند، بايد بر چراکه وقتی کسی هيجده سال برای کاری و رسيدن به جايگاهی برنامه.  درست بودرفتار ايشان کامال
 .  آن هنگام از ديد ايشان کوچک بود، در اين راه مشکل ايجاد کننداساس برنامه خود عمل کند و نبايد بگذارد عواملی که در

 
 روزنامه و سوم امتياز دادن به  اين عوامل چه بودند؟ يکی از آنها حضور خود آقای بورقانی، يکی هم برخی از اينحاال

.  مشکالت کمتر بود، که موردی جداگانه است که جايش در اين مبحث نيستدر حوزه مطبوعات خارجی. نشريات جديد بودند
  . عاملی که برشمردم مشکالت اصلی آقای مهاجرانی در حوزه مطبوعات داخلی بودند ولی اين سه

 
 آقای مهاجرانی بخشی از بودجه های معاونت يک از چيزهای ديگری هم که آقای بورقانی را ناراحت می کرد، اين بود که

 .  اختصاص داده بودمطبوعاتی را به معاونت سينمايی

 .  انتخاباتی، افراد رأی آوری هستندبرای اينکه به هر حال سينماگران به عنوان منابع تبليغات
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 مهاجرانی از منظورتان اينست که عالوه بر بودجه ای که سهم معاونت سينمايی بود، آقای :س

 بودجه معاونت مطبوعاتی هم می زد و به معاونت ديگر می داد؟

در مورد .  که چنين اتفاقی افتاده استولی خود آقای بورقانی شخصا به من می گفت. من جزئيات دقيقش را نمی دانم: ج
 کار آقای دکتر مهاجرانی فردی را که اقای بورقانی تغيير داده بود، به سر.  کار بودديگری نيز اختالف ايجاد شد، که در اوايل

 آقای مير سليم در مورد خانه روزنامه نگاران ماجرا هم اين بود که در گزارش بازرسی وزارت ارشاد در دوره. باز گرداند
 .  گزارش شده بودجوان، تخلفات مدير آن به تفصيل

 
 با پول وزارت ارشاد ١٣٧۵ رضا زائری به عهده داشت، که در سال مسئوليت اين خانه را يک رو حانی جوان بنام آقای محمد

 حراست و بازرسی دوره بنابراين.  خانه روزنامه نگاران جوان خريده، ولی سندش را به نام خودش کرده بودمنزلی به نام
حراست آنقدر پيگيری کرد، که ايشان مجبور شد .  بايد خانه را پس بدهدآقای مير سليم با او مخالفت کرده، و گفته بودند ايشان

 .تصويری زيادی نيز خريداری کرده بودند -وسايل صوتی .  را تغيير دهدسند خانه
به طوری که آقای .  خرج کرده بود ميليون تومان٢٣ ديگر ايشان هم به جشن افتتاحيه ای مربوط می شد، که برای آن تخلف

 و در آن موقع بازرس مالی خانه بود، حاضر نشد اسناد آن هزينه ها را اسماعيلی که در حال حاضر در شورای نگهبان است
 .چراکه نمی خواست پای تخلف امضاء بگذارد .امضاء کند

 
 ايشان را برکنار، و  گزارش مستند بازرسی، و نه اينکه خودشان با آن آقا مسئله ای داشته باشند،آقای بورقانی با توجه به آن

 .  اين اخراج، با فشار اقای مهاجرانی حکم را تغيير دادندولی دو هفته پس از. اقای پورعزيزی را جانشين ايشان کردند

@ 

   نمی خواست ايشان را اخراج کند؟چرا آقای مهاجرانی با وجود تخلف آن آقا: س

به هرحال .  را سر اين موضوعات درگير کندچون فشار از اليه های قدرت آمده بود، و دکتر مهاجرانی نمی خواست خودش: ج
 هم او.  عين حال در کشاکش چند نيرو قرار داشت و فشار زيادی بر ايشان وارد می شدايشان بايد اعتماد سازی می کرد، و در

 خواست در دوره آتی رئيس جمهور شود، و چراکه هم می. بايد پاسخگوی فشار، سواالت و تقاضاهای نهادهای قدرت می بود 
به همين سبب نمی خواست با اصالحات درگيری علنی داشته .  را داشته باشدهم می خواست افکار عمومی دوره اصالحات

 را نمی کرد، برايش مشکل زيرا اگر اين کار.  عين حال می خواست خط فاصلی بين خودش و آقای بورقانی بکشددر. باشد
آقای ( انجام می دهد مربوط به آقای بورقانی، و نه خود ايشان يعنی می خواست نشان بدهد کارهايی که. ايجاد می شد
  .، است)مهاجرانی

 پيدا کرد، نوع تيليغاتی که شد طوری بود ولی بعدا به خصوص از موقعی که تضاد ايشان با سيستم و اليه های قدرت افزايش
 نويسندگان نشريات فی المثل يکی از.  مطبوعاتی رخ داده را آقای مهاجرانی انجام داده استکه انگار همه کارها و اصالحات

نوشت که با استعفای مهاجرانی شاهزاده اصالحات، آخرين  "الحياه"عربی که مشاور مطبوعاتی آقای مهاجرانی نيز بود، در 
 .به نظر من اين اين کمی تحريف تاريخی است. کوبيده شد ميخ به تابوت اصالحات

شايد اگر آن سياست آقای .  درست استمن نمی خواهم داوری کنم که کدام روش، يعنی راهبرد مهاجرانی يا بورقانی،
فقط می خواهم آنچه . من نمی توانم بگويم اين حرف غلط است.  بهتری می رسيدمهاجرانی پيش می رفت، بهتر بود و به نتايج

اما آقای بورقانی .  سياستی را پيش بگيرديعنی واقعيت اينست که آقای مهاجرانی می خواست.  اتفاق افتاد، توضيح بدهمرا که
 آقای مهاجرانی معتقد بود با توجه به مقتضيات قدرت، سياست.  ديگری را پيمودکه تيم مشاوران ورزيده ای داشت، راه

خيلی ها فکر می کنند مطبوعات باعث فساد شدند،"

چراکه مطبوعات جدی .  بينش مخالفماما من با اين

 "سبب می شوند، جامعه به مسائل جدی تر فکر کند
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  .به هر حال دو روش متفاوت بود. خودشان، و نه روش آقای بورقانی، کار می کند
بلکه . اما اينجا من نمی خواهم وارد اين بحث شوم .اين که کدام يک از اينها کارگر می افتاد را، می توان در موردش بحث کرد

 .  باشد سعی می کنم اطالعاتی را که مطمئنم بدهم، واال ممکنست صد چيز ديگر هم گفته شدهفقط می خواهم توضيح بدهم و
 

مسئله ديگر امتياز دهی ها بود، که خود ايشان آمد نشست و  .پس يکی از مسائل عمده آقای مهاجرانی، خود آقای بورقانی بود
 که قانون مطبوعات را چراکه آن امتيازدهی ها مسئله جدی شده بود، و جناح مقابل کم کم به اين سمت رفت .مسئله را حل کرد

 خود چهارچوب قانون امتياز می داد، و اينها سعی کردند که اصال در. چون آقای بورقانی خالف قانون که نمی کرد. عوض کند
 باعث شد که اينها اصال قانونخوب ممکنست آقای مهاجرانی استدالل کند که روش افراطی.  امتياز را عوض کنندقانون مسئله

 . را تغيير دهدکه بعدا هم مجلس ششم نتوانست آن. را عوض کردند
 

بخشی از آن اين طور حل شد، که قوه قضائيه .  چگونه حل شد؟خوب مشکل روزنامه ها. نکته سوم هم خود روزنامه ها بودند
 روزنامه هايی بخشی را هم آقای مهاجرانی با همان برچسب پروژه يلتسين سازی مخصوصا در مورد .شروع به برخورد کرد

در عين حال به خوبی متوجه بود با .  خط تمايزی بکشدزيرا سعی می کرد بين خودش با اينها. مانند جامعه و توس حل کرد
  . عمومی ايجاد شده، نبايد خود را در مقابل اين حريان قرار بدهدتوجه به وضعيتی که در افکار

 
. آقای بورقانی آورد، که خودش قبال استعفاء داده بودبنابراين روشی که انتخاب کرد اين بود که آقای شهيدی مؤدب را به جای

 سياست آقای مهاجرانی هم می خواست با رفتن ايشان.  من استعفاء داده ام، و منتظرم برومآقای بورقانی خودش می گفت
 راهبرد خاصی مد نظرش نبود و تقريبا در هيچ به همين سبب هم آقای شهيدی مؤدب را آورد، که هيچ. خودش را اعمال کند

 در مورد.  هم آن چيزی را انجام می داد، که مقامات باالتر ابالغ می کردنددر هر موردی. موضعی هيچ نظری نداشت
 . موضوعات مقاومت نمی کرد و سياستی را پيش می برد، که مطرح بود

 
 ها داده می شد و با نقدی که خودش حال آقای مهاجرانی با گذاشتن محدوديت در مورد کاغذ و وام هايی که به روزنامهدر عين

  را داشته باشدمطرح می کرد، می خواست توان کنترل مطبوعات
اما چون راهبرد همه جانبه ای نبود که با .  ايجاد کردبه هر حال واقعيت اينست که در مجموع، آن سياست مطبوعاتی فضا

.  بسته شدفقط يک لحظه ای باز، و دوباره) فضا( بخش های ديگر سيستم هماهنگ باشد، عمال رئيس جمهور، وزير ارشاد و
در صورتی که حتی در درون خود .  هماهنگی باشدچون چنين راهبردهايی در زمانی موفق خواهند شد، که بين نهادهای قدرت

 باز لذا عمال فضای.  نداشت، و بين وزير ارشاد و معاونت مطبوعاتی اختالف نظر بودسيستم آقای خاتمی هم هماهنگی وجود
 . مطبوعاتی، تنها يک لحظه ای بود و تمام شد

 تغييراتی کرد، که  باقی گذاشت و گفتار روزنامه نگاری و نحوه نگاه و تعامل روزنامه نگاری با قدرتبا اين حال اثرات خود را
 مهاجرانی و اليه های قدرت مسائل و مشکالتی پيش آمد، که در بعدا هم بين آقای. بخشی از آن هنوز هم به جا مانده است

 .  آنها بپردازماينجا قصد ندارم به
 

 مش هايی بين آقای مهاجرانی و آقای بورقانی را در حوزه اگر بخواهم جمع بندی کنم سعی کردم اختالف نظرها و خط
 .  هستندحوزه های ديگری مانند تبليغات و مطبوعات خارجی هم بود، که بحثی مستقل.  دهممطبوعات داخلی توضيح

 
مباحثی .  يادبود زنده ياد احمد بورقانی مطرح کرده بود، اشاره کرددر اينجا دکتر حقيقی به مباحثی که دکتر رضايی در مراسم(

 .) از آنها در مقاله هفته گذشته مربوط به اين مراسم به نظر خوانندگان رسيدکه چکيده ای

 قدرت دولت مستقل کند تا به وسوسه قدرت آقای بورقانی می خواست با در پيش گرفتن روش های خود، روزنامه ها را از
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 ناخواسته  نياز به امتيازات دولتی مانند کاغذ و يا آگهی، ناچار نشوند تن به روش هایيعنی طوری باشد که به سبب. ننويسند
 است، خوشش نمی آيد در موردش مطالب انتقادی چراکه نظر آقای بورقانی اين بود که طبيعی است کسی که در قدرت. بدهند

 باشم، مثال بنده هم اگر سر کار.  مربوط نمی شود، و مهم نيست چه کسی سر کار باشداين به هيچ فرد خاصی. بنويسند
آقای بورقانی می .  خواهد پول بيشتری به او بدهميعنی اگر يکی از مطبوعاتی ها از من تعريف کرد، دلم می. همينطور هستم

 دعوا  شود و اگر دعوايی هست در بين خود روزنامه نگاران باشد، و دولت بيرون از اينخواست اين وسوسه از قدرت دور
 . قرار بگيرد

 
 ميان باشد، مدام افراد بدون اينکه به صاحب آن اعتقادی داشته باشند در چون وقتی پولی در. اين برای قدرت هم مزيتی داشت

 .  چاپلوسی و مداهنه هستندحال

 اين به ضرر خودش می در حالی که. سيستم متوجه اين نيست و فکر می کند اينجوری خوبست
 تنها برای اين مداهنه گويتان هستند، که چراکه شما افرادی را داريد که مدام بدون اعتقاد و. باشد

چون فکر . زيرا بزرگترين ضربه به آن می باشد.  استاين برای سيسم مضر. پولتان را بگيرند
در حالی که در حقيقت هيچکس قبولش ندارد، و در موقع .  اعتقاد دارندمی کند که اين افراد به آن

 .  پايش را خالی می کندمقتضی زير
 

.  نداريد، که چه کسی با شماست و چه کسی با شما نيستبنابراين شما هيچ ارزيابی واقع بينانه ای
اين دو کاری بود .  مديريت کند خارج می شد، در حقيقت قدرت می توانست مناسباتش را جور ديگری سازمان دهد واما وقتی آن پول از سيستم

 . نشدکه در واقع می خواستند اساسی انجام بدهند و
اين .  کرد که بخش ديگر آن در حال توطئه بر عليه او می باشديعنی بخشی از قدرت تصور. چراکه جو بی اعتمادی که وجود داشت، تشديد شد

  .متأسفانه چون اين بی اعتمادی ريشه داشت، اين ريشه گسترش پيدا کرد.  حل شودفضا هرگز نتوانست
 

يعنی دقت کنيد از اعضای حزب مشارکت که .  در اين بازی نبودندبه هر حال از يک دوره ای قربانی اين قضيه روزنامه نگارانی شدند، که
 که توی بازی نبودند و دست کم از منافع ولی روزنامه نگارانی.  بودند، تنها آقای عبدی دستگير شد که اتفاقا پستی نداشتطرف اصلی اين دعوا

 نگاران قربانی اين نشان می دهد که در اين دعوا هم مثل بازی احزاب، باز روزنامه.  دستگير شدندقدرت چندان سهمی نمی بردند، اکثرشان
ولی برای رهبرانشان عمال .  پايين دستگير، و يا مجازات های سنگين شدندچراکه در مورد احزاب سياسی هم بسياری از اعضای رده. گشتند

 . اتفاقی نيفتادهيچوقت

 است؟ مثال در دوره ای افسران رده پايين حزب توده اعدام شدند، ولی رهبران آيا هميشه در تاريخ ايران اينگونه نبوده: س
 .  فرار کردندحزب

حاال مايلم به اصل موضوع برگردم و.  مفصلی استالبته اين بحث. ، همينطور بود١٣٣٢بله در دوره کودتای نظامی مرداد : ج
 نظر من خود به.  ايران به نظر من مهمترين آزمونيست که آدمها را می سنجد، که کجای بازينددر پايان اشاره کنم که قدرت در

چون در ايران قدرت سرچشمه تمام منابع ديگرست،  .ما هم از خودمان و از توانايی ها و ضعف هايمان درک درستی نداريم
 .  می فهمد با چه ضعف ها، هراس ها و محدوديت هايی روبروستوقتی انسان به قدرت می رسد تازه

 
 هايی دارم، و در مقابل مثال من خودم نمی دانم چه ضعف.  حقيقت جوهر افراد حتی برای خودشان بروز می کندآنجاست که در

به نظر من اينجا . تهديد که می شود، من چکار می کنم.  توانم کنار برومفشار که قرار بگيرم کجا می توانم بايستم و کجا می
 .  آقای بورقانی خودش را نشان دادبود که

 
 خودش دوم اينکه برايش آينده. اوال سعی می کرد جوانمردانه برخورد کند.  ويژگی داشتيعنی در حقيت در اين قضيه او چند

 کنيم آقای بوقانی همه آن کارها را کرده، و يعنی فرض. خيلی مهم نبود، و خوب زندگيش هم نشان داد همين طور بوده است
 بزرگداشت در واقع همه اينها برای.  برايش اين مجلس ختم و اين خاطره ها را نداشتخوب کسی. حاال هم از دنيا رفته بود

 نمی خواهم بگويم صددرصد درست و موفق بوده، اما البته. اينست، که کسی در آزمون قدرت بهتر از ديگران عمل کرده است
  .بهتر از ديگران عمل کرده است

من نمی خواهم داوری کنم که کدام روش، يعنی "

شايد اگر.  بورقانی، درست استراهبرد مهاجرانی يا

آن سياست آقای مهاجرانی پيش می رفت، بهتر بود 

من نمی توانم بگويم .  به نتايج بهتری می رسيدو

 "اين حرف غلط است
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 انسان واقعا نمی تواند ارزيابی کند که چه تهديد، فشار نکته سوم اينست که در مناسباتی که به هر حال چنان پيچيده می باشد،

 ثانيه و دائم بايد در عين حال زمانی که مقامی سياسی و به اين حساسی داشته باشد، ثانيه به.  باشدو جاذبه ای، واقعی می
راه ديگر مسير منافع .  راه ها جاذبه های شخصی و منافع فردی استفکر کند اين راه را بايد برود يا آن راه را؟ يکی از اين

يعنی وقتی در .  خطر بيندازد که پر از تهديد و دردسر است و امکان دارد منافع خود فرد و خانواده اش را بهعمومی می باشد،
مثال منابع مالی خانواده اش محدود می گردد، و خيلی از .  ايجاد می شوداين مسير می رود، مشکالتی هم برای خانواده اش

 .  ديگر که ماهيتشان معلوم نيستمشکالت

چراکه برای هر تصميم گيری همين فشار را  .ببينيد چه فشار عصبی بر انسان وارد می شود. بنابراين روزانه مدام درگيرست
 در شايد در جاهای ديگر اينطور نباشد، اما.  مستمر در آزمون قدرت اين مشکل را دارديعنی انسان در ايران به طور. دارد

.  گروه ها و جريان های مختلف وجود داردبه خصوص در حوزه های مرتبط با سياست که منافع افراد،. ايران خيلی شديدست
 اندونزی که بعد از آقای بورقانی به سر کار آمد، بعد از چند سال به سفارت ايران درمثال آقای شهيدی مؤدب معاون مطبوعاتی

 .  متفاوتی داشتندچون هر کدام منش.ولی آقای بورقانی از خدمت منفصل گرديد. منصوب شد
 

 بودند، که از نظر رفتاری با آن مجموعه تکنوکراتی که شکل گرفته بود مشکل ديگر اين بود که آقای بورقانی و تيمشش تيپی
 کردند، منافع اجتماعی خيلی الويت چراکه به نظر من گروه تکنوکراتی که با آقای خاتمی کار می.  همخوانی نداشتندزياد

 .  بيشتر دغدغه حاطرشان بودبلکه مسائل شخصييشان،. اولشان محسوب نمی شد

   دغدغه شخصی الويت اول بود؟، خاتمیشما عتقاد داريد برای خود آقای: س

 کسانی که در اليه های قدرت سمت داشتند، ولی می توانم بگويم بسياری از. منظورم الزاما خود آقای خاتمی نيست: ج
مهم  . به هر حال دنبال اين بودند که مصالح آينده خودشان را هم مد نظر داشته باشنديعنی. موضوع اصالحات را جدی نگرفتند

 .  کنار می آمدند، اين کار را انجام می دادندچراکه در پس پرده آنجاهايی که بايد. نيست که در بيرون چه موضعی می گرفتند

   داشتند، چرا به موفقيت دست پيدا نکردند؟خوب اگر بيشتر اصالح طلبان چنين موضعی: س

 .اتفاقا به خاطر همين نقطه ضعفشان بود: ج

  نبايد به خواسته هايش برسد؟ آخر وقتی انسان با اليه اصلی قدرت بسازد،: س

 نگيرد، اليه های درون قدرت از وی استفاده می نه الزاما؛ چراکه اگر انسان به چيزی اعتقاد نداشته باشد و آن را جدی: ج
 دائم دعوا اما اين منطق قدرت است که.  اصولگرايان دعوا نيست؟ آنها که با هم مشکلی ندارنداالن مگر در داخل خود. کنند

 . دارد، و می خواهد انحصاری باشد
 

 . شودبه اين مفهوم که انتظاری وجود نداشت، که چنين وضعيتی ايجاد.  اتفاق افتادببينيد دوم خرداد همينجوری
اما وقتی انسان .  همينجوری و شانسی مدير شدندچون سريع به پيروزی رسيد، در مواردی عده ای. انقالب هم همينطور بود

 اصالح طلب به نظر من بخشی از جناح های. بلکه هرکاری می کند، که آن باال بماند.  نمی آيدباال رفت، ديگر به آسانی پايين
در . خوب اينها حاضر نبودند بيرون بيايند.  برگشتندهم که از باشگاه قدرت رانده شده بودند، تحت شرايطی دوباره به قدرت

 شعارها را نداده شايد اگر آن.  بودند، و توجه نداشتند که ارتباط اجتماعيشان دچارمشکل می شودعين حال شعارهايی هم داده
 در اين سيستم اينجوری بهتر می شود کار کرد، جامعه بهتر قبول يعنی اگر کسی مستقيم بگويد آقا من معتقدم. بودند، بهتر بود
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 دادن، الزامات و چون آن شعارها را.  شعاری دادی و عمال همان کار ديگر را کردی، جامعه نمی پذيردولی اگر. می کند
 . اقتضائاتی دارد

 
 

 اصالح طلب بودند وقتی در حوزه کاری و اقتصادی در عين حال گروه هايی که در جريانات
اين کار افراد .  منافع سودش نه به جمع، که به خودشان، می رسيدمنافعی را دنبال می کردند، اين

 زيرا می ديدند که خودشان فعاليت کرده اند، اما منافعش به ديگران.  می کردديگر را سرخورده
 . رسيده است

 چون قدرت گرفته بودند و نمی خواستند افرادی که قبال با.  خود را تغيير دادنديادم هست که خيلی ها پس از دوم خرداد، شماره تلفن های دستی
 .  که نشان می داد اين قبيل افراد در پی منافع شخصی بوده اندخوب اين همان اولين نشانه ای بود. آنها ارتباط داشتند، با ايشان تماس بگيرند

 
 او را نمی شناخت، نمی توانست بفهمد که ايشان مثال اگر کسی.  که آقای بورقانی اصال چنين خصوصيتی نداشت، و درست متفاوت بوددر حالی

در چنين .  فاصله ايجاد کنند مديران اين تفکر را داشتند، که برای حفظ اقتدار بايد بين خود و زير دستانشانچراکه بسياری از. معاون وزير است
 . چون شوخی کردن اقتدار را می ريزد .روشی رئيس با کسی قاطی نمی شود و شوخی نمی کند

 
. اقتدار خود را حفظ می نمايد نداشته باشد، بيشتر اين مسئله را رعايت می کند و با فاصله گرفتن از ديگرانحاال اگر کسی صالحيت شغلش را هم

او را  "آقای بورقانی"  آقای بورقانی اصال اين خصوصيت را نداشت، و تقريبا همه به جای اما. برای جامعه ايران اين در جاهايی مؤثر است
اگر هم . اما همين احمد آقا، آن رسم را شکست.  کوچک صدا بزننددر صورتی که در ايران رسم نيست کسی را با اسم. صدا می زدند" احمد آقا"

 . بودخود اين، نشانه ای از مبارزه با قدرت رسمی.  می داد، مسخره اش می کردکسی لقبی به او
 

 عنوان خيلی مهم است، اين سياست دست کم در جامعه مشکل ايجاد می خوب در ايران که دانشجوی سال اول پزشکی خود را دکتر می داند و
 و قبولش کنند، به نظر من عملکردی خيلی  احمد آقا موفق شد با اين سياست دست کم بخشی از جامعه ايران را متوجه خود سازداما اينکه. کند

 قدرت نرسيده بود،يعنی آقای بورقانی با تمامی اين ويژگی هايش اگر به.  دهد که قدرت چقدر مهم استدر حقيقت اين را هم نشان می. مثبت است
 . کسی ايشان را نمی شناخت

 
 است، به سبب اين که می تواند برخی از هم مهم.  خطرناکست، به اين مفهوم که می تواند افراد را از انسانيت ساقط کندبنابراين قدرت هم

 چه کسی توان اين چراکه تنها در قدرت بودن است، که می تواند نشان دهد.  برای جامعه آشکار سازدخصوصيات اخالقی و توانايی های افراد را
 به نظر من گرچه آزمون های ديگر مانند سياست و ثروت هم خيلی مهم هستند، امابنابراين. را دارد که منافع جمع را بر منافع خود ارجح بشمارد

 .قدرت بيش از هر آزمون ديگری تأثير دارد

 آقای بورقانی برای مجلس ششم به او رأی دادند، يا سبب اين کار تنها قرار فکر می کنيد که مردم با توجه به خصوصيات: س
   اسم ايشان در ليست اصالح طلبان بود؟داشتن

 اکثرا می دانستند نقش اساسی آقای بورقانی اما دست کم روزنامه نگارانی که. اوال ممکنست جامعه همه جزئيات را نداند: ج
 .  برايشان خيلی مهم بودبوده که کار را به آنجا رسانده، خوب

 زمان قدرت هم آن را حفظ کرده بود، باعث شد که بدون داشتن در عين حال خصوصيت لوطی منشانه آقای بورقانی که در
 نداشته باشد، اما خوب ممکن است جامعه از جزئيات خبر.  اعتبار اجتماعی خود را همچنان محفوظ بداردسمتی رسمی نيز،

 می خوانيم و ترجمه انگليسی هم ندارد، مهمترين معيار يعنی آنچه را که ما لوطی گری و معرفت. سرانجام متوجه می شود
 تجربه در سياست چراکه. مهم اين نيست که چپ، محافظه کار، راست و يا انقالبی باشی.  سياست استاندازه گيری آدم ها در

 ممکنست زير پای دوستان خودش را خالی کند و هم به هيچ ايران نشان داده که اگر انسانی واجد اين خصوصيت نباشد، هم
 .  به نظر من اين لوطی گری و معرفت است، که اعتبار می آوردلذا. ارزشی وفادار نيست

 
 اشخاص دارند، هميشه به  هم به اين خصوصيات متصف بود، جامعه هم نشان داد که جدا از موقعيت و شغلی کهچون احمدآقا

 موقعيت اين فرد خيلی باال باشد، اين خصوصيات هم خيلی ارزشمندتر میحاال اگر. آدم های لوطی و با معرفت احترام می گذارد
 برود، حفظ اين ويژگی ها مشکلاما به هر حال هرچه سطح انسان باال.  هم خيلی باال نباشد، خوب بازهم ارزشمندستاگر. شود

 . تر می شود

بسياری از کسانی که در اليه های قدرت سمت "

يعنی .  را جدی نگرفتندداشتند، موضوع اصالحات

به هر حال دنبال اين بودند که مصالح آينده خودشان

"  مد نظر داشته باشندرا هم
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   استسوريه کبيری دبير ارشد واشنگتن پريزم

 از محفل حقوق بگيران
 از محفل حقوق بگيران 

 

  

 واشنگتن پريزم

 انجمن های صنفی، انجمن های حرفه ای، مخازن ليست ساليانه باالترين درآمد در بين روسای" ناشنال ژورنال"اخيرًا نشريه 
 می کنند را  هايی که يا با دولت آمريکا کار کرده و يا بنفع منافع خود از سياست آن انتقادانديشه، گروه های البی و ديگر نهاد

 .منتشر کرد

 :ليست زير مجموع بسته حقوق و ديگر مزايای مالی است

 نام مدير شرکت، گروه يا انجمنمجموع درآمد ساليانه
 رابرت گالبر بازرس تنظيم نهاد های مالی  ميليون دالر 6.8
مانلی مالپوس. سی انجمن توليدات خواربار ميليون دالر 4.7
 يوجين آپشا اتحاديه بازيکنان فوتبال آمريکايی ميليون دالر 3.3
 توماس دانهيو اتاق بازرگانی اياالت متحده ميليون دالر 3.2
 جان کاستالنی ميزگرد بازرگانی  ميليون دالر 3.0
 جک فاريس فدراسيون ملی بازرگانان مستقل ميليون دالر 2.9
 رابرت سامرويل دفتر حمل و نقل کاال ميليون دالر 2.7
 بلو شيلدز –انجمن بلو کراس  ميليون دالر 2.5

 )بيمه درمانی(

 اسکات سروتا

 توماس کان انستيتو برق اديسون ميليون دالر 2.3
 ادوارد فريتسانجمن ملی مجريان و گزارشگران راديو و تلويزيون ميليون دالر 2.2
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