
 
دمکراسی و آزادی زمانی به ثمر می رسد که   فضای 

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

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

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

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

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

1 

طن
ي و

يعن
بز 

س
 IN

F
O

.M
A

B
IS

H
O

M
A

R
IM

@
G

O
O

G
L

E
M

A
IL

.C
O

M
 

 7شماره  

 1389فروردين  ماه    8

 با سپاس از همکاری و همياری سايت اخبار روز شهال بهاردوست: تهيه و تنظيم
www.akhbar-rooz.com 

  هاشمي رفسنجاني خواستار ادامه حضور مردم در صحنه است

  پيام تشكر مادران عزادار ايراني به تمامي آزادي خواهان و مادران ميدان پالزا مايو
 رنج جسمي و روحي اسانلو در گوهردشت

 بي خبري مطلق از وضعيت ميترا عالي  دانشجوي دانشگاه شريف
 يوسف زادگان  نامه جمعي از نخبگان علوم انساني به رئيس قويه قضائيه  براي آزادي

 رضا خندان  عضو كانون نويسندگان همچنان در بازداشت است   
 زندان اوين  209انتقال زينب جالليان به بند 

 كمپين امضا و اعتصاب غذا براي ازادي سعيد متين پور برگزار شد 
  همسر آيت اهللا منتظري درگذشت

  ديدار تعدادي از زندانيان سياسي با خانواده هايشان

 ..... تعارض حقوق شهروندی  6
 دانش باقرپور 

 2پايگاه طبقاتی جنبش سبز   8
 محمد برقعی 

 جنبش سبز و شش سوال 10
 محسن سازگارا

اتحاد متکثر و ضرورت  12
 استقالل نيروها 
 عطا هودشتيان 

 : مقاالت و مصاحبه در اين شماره 

 :سروده ها
پگاه احمدي، شهال بهاردوست، دكتر عارف پژمان،  راهي، حسين شرنگ، ترجمه هايي از شاعر 

 كرد دالور قره داغي توسط بابك صحرانورد، مجيد نفيسي،  محمود معتقدي

 روايت علي اشرف درويشيان از فقر، زندگي كارگري و نوروز 
 آيا حسين درخشان هم نامزد ندا بود؟ : هادي خرسندي 

 ميان منش و لحظه: شيرين دخت دقيقيان



2 

 1389فروردين ماه   8

اش درآمده اما نتوانسته هيچ  قبل از عيد او را ديده و خيلی منقلب شده و اشک
 .»های سياسی و امنيتی، وکيل عمال هيچکاره است در پرونده. کاری بکند

 
 اند  حساب اسانلو را از بقيه زندانيان جدا کرده

گويد که مراجع قضايی مخالفتی با مرخصی همسرش ندارند اما  پروانه اسانلو می
اند که وزارت اطالعات با استعالم آنها برای اين مرخصی، مخالفت کرده  گفته
جای دستگاه قضايی، وزارت اطالعات برای  پرسد چرا به    پروانه اسانلو می. است

او از سرگردانی خود، دو پسرش و مادرپير . گيرد سرنوشت زندانيان تصميم می
. کند تابی می خيلی بی. ی من است مادر شوهرم، خاله «:گويد منصور اسانلو می

چرا او را . اش نيامد ام عيد پيش زن و بچه پرسد چرا بچه      کند و می مدام گريه می
 «.اند ها برده پيش مواد مخدری

هم ريختگی  است از به که همسرش به سختی مريض پروانه اسانلو با تاکيد اين
از دود سيگارآنها . تواند با اين نوع زندانيان کنار بيايد نمی«: گويد روحی او می

کند و کالفه  زند، مدام سرفه می وقتی به من زنگ می. تواند نفس بکشد نمی
   «.است

 
 مالقات در نهايت زحمت

بستگان . روزهای مالقات در زندان گوهردشت برای زنان و مردان يکسان نيست
پروانه اسانلو ! مرد زندانی يک روز مالقات دارند و بستگان زن، روزی ديگر

توانيم خانوادگی به ديدار منصور برويم،  وقت نمی با اين قاعده، هيچ «: گويد می
. تر است که همگی با هم او را ببينيم که برای من و پسرهايم راحت در حالی
کتاب . شوند اند و معموال از پشت شيشه انجام می مرتبه روز يک ها پانزده  مالقات

بار آخر پسرم برای تولد پدرش، کتابی هديه . کنند و وسيله را به سختی قبول می
به گفته پروانه اسانلو، همسرش در زندان  ».گرفته بود که آن را قبول نکردند

  .خواند های انگليسی و رمان می کتاب
 

 های حاد، محيط ناسالم  بيماری
 » :گويد های چشمی، قلبی، پوستی و ريوی همسرش می پروانه اسانلو از ناراحتی

در زندان نه نور . نام پسوريازيس دارد يک بيماری عصبی ژنتيک پوستی به
 ٢٠او نبايد استرس داشته باشد، اما از . کافی است، نه بهداشت درست و حسابی

اسفند به انفرادی برده شده و بعد هم به بدترين بند گوهردشت که همان بند  ٢٧تا 
 .»باشد ۵
 

 قطع کليه حقوق و مزايا
سال سابقه کار، اين فعال کارگری  ٢۶گويد که پس از  همسر منصور اسانلو می

 » :اش قائل نشدند را اخراج قطعی کردند و کوچکترين حقی نيز برای خانواده
همه اين همه سال، حق بيمه، بازنشستگی پرداخت کرده اما حتی يک ريال به  اين

اين حکمی است . هرچه پيگيری کرديم، نتيجه نداد. عنوان بازخريدی به ما ندادند
 «اين چه عدالتی است؟. که ديوان عدالت اداری تاييد کرده است

باالی زندگی، مخارج دو پسر   های روزگار، هزينه پروانه اسانلو از سختی
گويد و  ها برای معالجه و مرخصی همسرش می حاصلی دوندگی بزرگ و بی

  .کند که ايام شدت، سپری شوند ابراز اميدواری می
 ٨۴ماه سال  منصور اسانلو، رييس هيات مديره سنديکای واحد نخستين بار در دی

نيز برای بار دوم دستگير و  ٨۵وی در آبان . ماه در زندان ماند ٨دستگير شد و 
در اجالس ساليانه  ٨۶اسانلو در تابستان سال . ماه بعد به قيد کفالت آزاد شد يک

در لندن شرکت و سخنرانی ) اف تی آی(المللی کارگران حمل و نقل  اتحاديه بين
پس از بازگشت به کشور   و ٨۶تيرماه  ١٩سومين دستگيری او در . کرد

وی پيش از بازداشت در خيابان، از سوی ماموران امنيتی به . صورت گرفت
 .شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت

 

 دويچه وله: منبع

 

 

پيام تشكر مادران عزادار ايراني به تمامي آزادي خواهان و 
  آرژانتين –مادران ميدان پالزا مايو

 
مادران عزادار ايرانی در حالی سال خورشيدی جديد و نوروز جهانی را آغاز  

سال هاست   می کنند که فرزندان شان را بی گناه در دل خاک مدفون کرده اند، يا
مفقود شده اند و يا در زندان ها بالتکليف يا با حکم های سنگين در بندند و عده ی 

 .زيادی نيز مجروح و معلول در کنج خانه ها در انتظار بهبودی اند
ما، مادران با سکوت دسته جمعی خود در پارک الله تهران صدای فرزندان مان 

و صدای خانواده های رنجديده را فرياد زديم و به گوش مقامات کشورمان و 
 . مردم ايران و جهان رسانديم

مقامات امنيتی اين حرکت را تاب نياوردند و تعداد زيادی از مادران را به دفعات 
در آخرين اقدام، به خانه های پنج نفر از حاميان . دستگير و سپس آزاد کردند

مادران عزادار يورش بردند و آنها را به بند کشيدند که پس از پيگيری های 
روز  40مداوم خانواده ها و مادران عزادار و حاميان، پس از تحمل حدود 

 . زندان، پيش از آغاز سال نو آزاد شدند
آزادی خواهان بسياری صدای اعتراض ما را شنيدند و به نام، خواهان آزادی 

شما مادران پالزا مايو نيز که سی و سه سال است برای . مادران دربند شدند
رسيدن به خواسته های به حق خود از پای نمی نشنيد، طنين صدای ما را شنيديد 

از حمايت شما و تمامی . و در پيوند به درد مشترک مان از ما حمايت کرديد
. مردمی که برای آزادی مادران در بند ما را همراهی کردند بر خود می باليم

  . درود بی پايان ما را در بهار زندگی پذيرا باشيد
به اميد روزی که همه مردم ايران و جهان در صلح و امنيت، آزاد و برابر به 

 .طور عادالنه در کنار هم زندگی کنند
 ايران –مادران عزادار

  1389فروردين 
 

 رنج جسمي و روحي اسانلو در گوهردشت
 
 
 

 
مندی از مرخصی نوروزی، يک هفته در زندان  جای بهره منصور اسانلو به

بندی که ويژه . منتقل شد ۵گوهردشت به سلول انفرادی افتاد و بعد به بند 
 اش روزگار  اين فعال کارگری و خانواده. پرخاشگران، معتادان و قاتالن است

 .گذرانند سختی را می
سال و هفت ماه از دستگيری منصور اسانلو، رييس سنديکای کارگران شرکت  سه

سال حبس  ۵اسانلو به اتهام اقدام عليه امنيت ملی به . گذرد اتوبوسرانی تهران می
در زندان گوهردشت کرج نگاهداری  ٨٧محکوم شده و از شهريورسال 

   .شود می
 اسانلو، زندانی محروم از همه حقوق
کند که افراد در بند را بر  ها را ملزم می اصل تفکيک زندانيان، سازمان زندان

خالف اين اصل، در  اما اسانلو به. اساس نوع اتهام، جرم يا سن نگاهداری کنند
حالی که يک زندانی سياسی است، مجبور شده محکوميت خود را نزد بزهکاران 

  .خطرناک سپری کند
طبق . برد سر می ماه است در زندان به ۴٣منصور «: گويد همسر اسانلو می

ها وقتی دوسوم حبس سپری شود، امکان آزادی مشروط، تخفيف،  نامه زندان آيين
مرخصی استحقاقی و استعالجی هست اما او در اين مدت حتی يک روز هم از 

اند که او شرايط  پزشکان خود زندان تاييد کرده. اين حقوق استفاده نکرده است
اما هيچ . بايد در اولين فرصت از زندان بيرون برود  جسمی ناگواری دارد و

 «.گوش شنوايی در کار نيست
ای  زندان گوهردشت در ميان عده ۵گويد که همسرش در بند  پروانه اسانلو می

 «.کند قاتل و جنايتکار که مدام سرگرم کشيدن سيگار و مواد هستند، زندگی می
 اند و حتی دکتر يوسف مواليی، يکی دو روز  وکالی همسرم خيلی زحمت کشيده
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شناس، آشنا با دردهای  خوان، کتاب ای فرهيخته، کتاب ميان دوستان خود به چهره
فرهنگی و اجتماعی ايران و ايرانيان، با ايمان و اخالقی شهره است و بازداشت 

ای از اعتبار دستگاه قضايی و امنيتی کشور در اذهان هر که او را  چنين چهره
ای انقالبی،  پرسش ما از شما اين است که کسی که در خانواده. کاهد شناسد می می

فرهنگی و متدين و دبيرستان تخصصی علوم انسانی و زير نظر دکتر حداد عادل 
تربيت شده و بعد در مرکز نخبگان المپيادی کشور و بعدتر در بهترين 

ی  های دولتی نظام جمهوری اسالمی تحصيل کرده و همواره در زمره دانشگاه
های علمی و اخالقی بوده است در زندان شهری غريب چه  ممتازترين چهره

اش در سلول انفرادی معلوم است و  کند؟ نه علت انتقالش به مشهد و نگهداری می
شود؛ و البته چندان عجيب نيست  نه اتهامی که بابتش بازجويی و بازخواست می

چراکه از سويی او جرمی مرتکب نشده و در معرض اتهام موجهی نيست که 
های گذشته موارد متعددی از  بخواهد طرح شود و از سوی ديگر متاسفانه در ماه

. چنين برخوردهای ناسنجيده و غيرموجه با نخبگان فرهنگی کشور ديده شده است
آيا ما حق نداريم بدانيم اين دانشجوی نخبه که جز برای ارتقای فرهنگ و 

سرزمينش قدم و قلمی نزده است در کدام زندان غربت به بند است؟ و به کدامين 
 گناه؟

 اهللا الريجانی، جناب آيت
شما خود از حوزويانی هستيد که ساليان سال در وادی مباحث نظری فلسفه، فقه 

ايد؛ از اين رو حضور شما در رأس دستگاه قضايی کشور اين  و حقوق سير کرده
نويد را داشت که دانشجويان و پژوهشگران ايرانی ملجأ و مرجعی در نظام 

که در دوران رياست شما بر ) و هست(اميدمان اين بود . قضايی خواهند يافت
. يابند های جاری اندکی خالصی می ی قضاييه، اهل انديشه از گزند تندروی قوه

دانيد قدر استعدادهای درخشانی را که تنها از سر  باور داشتيم که حضرتعالی می
های انسانی و اخالقی به کار فکری و پژوهشی در علوم انسانی دل  دغدغه
شان در  گذرند تا از مسئوليت ها که از معيشت و فراغت خود می بندند، همان می

ترين فرزندان اين سرزمين  ترين و فرهيخته آيا پاسخ شريف. قبال کشور نگذرند
و غيراصولی است؟ آيا “ بند با چشم”های  و بازجويی“ نامعلوم”های  زندان
نام و  های بی گاه رود در اين بازداشت ها چه می دانيد بر ذهن و ضمير پاک آن می

خبری و  شان بی ی سال نو سزای خانواده های انفرادی؟ آيا در آستانه ل نشان و سلو
زادگان، صاحب مدال  ی بی امان است؟ چرا عبداهللا يوسف سردرگمی و واهمه

طالی المپياد ادبی کشور و از استعدادهای بالفعل فرهنگی کشور، بايد سال نو را 
های زندان بگذراند؟ و به راستی دستگاه قضايی نظام جمهوری اسالمی  پشت ميله
ی اين مملکت را خواهند ساخت؟ آيا معنای اين  کند با استعدادهايی که آينده چه می

است؟ حتی اگر از نظر دستگاه قضايی  ”تعامل با نخبگان”گير  فضای پليسی نفس
زادگان وارد بود، آيا بهتر نبود با احضار و بازجويی  اتهامی به امثال يوسف

عادی در شهر تهران و در دادگاه عادله و بر اساس موازين اخالقی و قانونی و با 
تر و هزينه کردن کمتر از اعتبار دستگاه  انديشی افزون تدبير بيشتر و مصلحت

به زندان افکندن “ جذب حداکثری”قضايی اقدام شود؟ آيا تعبير دستگاه قضايی از 
 دانشگاهيان برجسته و مستقل پيش از اثبات وقوع هرگونه جرمی است؟

ی ايرانی  ی اين دانشجوی برجسته خواهيم که پيگير پرونده ما مصرانه از شما می
ما . ی دانشگاهی کشور بيابيد های جامعه شويد و پاسخی برای نگرانی

خواهيم که در جهت تبديل قرار بازداشت موقت  امضاکنندگان اين نامه از شما می
تر و آزادی زودهنگام او گامی موثر  زادگان به قراری خفيف عبداهللا يوسف

برداريد و نگذاريد اذهان عمومی جامعه بيش از اين دستخوش تشويش و عدم 
زادگان  ی بازداشت افرادی چون يوسف قويًا بر اين باوريم که ادامه. امنيت شوند

های امنيتی  جز تخريب اعتبار دستگاه قضايی و سلب اعتماد نخبگان از دستگاه
 .ای نخواهد داشت جمهوری اسالمی نتيجه

گذشت زمان نشان داده است که چنين برخوردهايی تنها بر عمق و ابعاد بحران 
بر اين اساس، با اميد به توجه شما و استقالل دستگاه قضايی . افزوده است

عالی در  فرجام جناب صبرانه در انتظار اقدامات عملی و مسئوالنه و خوش بی
 .جهت احقاق حقوق و آزادی فوری فرهيختگان در بند هستيم

 
های برتر در المپيادهای علمی کشوری و جهانی و   جمعی از دارندگان مدال

 های تهران های علوم انسانی در دانشگاه آموختگان رشته دانشجويان و دانش

 بي خبري مطلق از وضعيت ميترا عالي 
 دانشجوي دانشگاه شريف

 
 
 
 
 
 
 
 

 -کميته گزارشگران حقوق بشر 
روز از بازداشت ميترا عالی، دانشجوی آارشناسی ارشد  ٢٠با گذشت نزديک به 

رشته مهندسی پزشكی دانشگاه شريف هيچ اطالعی از وضعيت وی در دسترس 
 .نتيجه بوده است های خانواده و دوستان وی تاکنون بی نيست و پيگيری

در روزهای منتهی به سال جديد تعدادی از زندانيان سياسی آزاد شده و برخی از 
های خود مالقات داشتند اما ميترا عالی حتی يک تماس تلفنی با  آنان با خانواده

 .اش نداشته است خانواده
اين دانشجوی دانشگاه شريف پيش از اين دوبار طی يورش نيروهای امنيتی به 

اسفندماه جهت دريافت وسايل  ١٩عالی در تاريخ . منزلش بازداشت شده بود
اش به دفتر پيگيری وزارت اطالعات مراجعه کرد و از آن تاريخ  شده توقيف

 .ناپديد شده است
ميترا عالی، دوره کارشناسی را در دانشگاه صنعتی اميرکبير پايان داد و با 

 .ی هفت در مقطع کارشناسی ارشد وارد دانشگاه شريف شد رتبه
 

 نامه جمعي از نخبگان علوم انساني به رئيس قويه قضائيه 
 يوسف زادگان  براي آزادي

 
 :جرس

های برتر در المپيادهای علمی کشوری و جهانی در   جمعی از دارندگان مدال
های علوم انسانی در  آموختگان رشته های مختلف و دانشجويان و دانش رشته

ای به رياست قوه قضاييه خواستار آزادی فوری  های تهران طی نامه دانشگاه
 .اند زادگان شده عبداهللا يوسف

به گزارش کلمه ،نام و امضا اين افراد در وبالگی که برای آزادی يوسف زادگان 
 .ساخته شده موجود است

 :متن اين نامه به شرح زير است
 به نام خدای بخشنده بخشاينده

 آهللا صادق آملی الريجانی، رياست محترم قوه قضاييه حضور آيت
 با سالم و عرض تبريک سال نو؛
های برتر در المپيادهای علمی کشوری و   هدف ما، جمعی از دارندگان مدال

های علوم  آموختگان رشته های مختلف و دانشجويان و دانش جهانی در رشته
ها و  های تهران، از نگارش و امضای اين نامه بيان دغدغه انسانی در دانشگاه

ست که نسبت به روند بازداشت فعاالن فرهنگی و نخبگان دانشگاهی  هايی نگرانی
های گذشته خبر بازداشت عبداهللا  الخصوص، در هفته علی. کنيم ايران احساس می

زادگان و انتقالش از تهران به زندانی در مشهد خاطر بسياری از  يوسف
بنا بر وظيفه اخالقی و مدنی خود نکات زير . دانشگاهيان را آزرده و آشفته کرد

که در وضعيت عبداهللا  گذاريم به اميد آن را با حضرتعالی در ميان می
شاءاهللا شاهد  زادگان و ديگر دانشگاهيان دربند بهبودی حاصل شود و ان يوسف

 .ها و توقف برخوردهايی از اين دست باشيم آزادی زودهنگام آن
رفت ساير زندانيان پس از  يک هفته مانده به عيد نوروز در حالی که اميد می

ی مدال  زادگان، برنده انتخابات آزاد شوند، متاسفانه خبر رسيد عبداهللا يوسف
اش  ی حقوق، در منزل ی رشته طالی المپياد ادبيات کشور و دانشجوی برجسته

پروری  در عجب مانديم از اين فرهنگ. دستگير و به شهر مشهد منتقل شده است
ای گذشت، سال نو شد  دو هفته .و اعتمادسازی ميان حکومت و نخبگان فرهنگی

 .تر خبريم و از پيش نگران و همچنان از علت بازداشت او و انتقالش به مشهد بی
 ست که هم و غم خود را صرف  زادگان از استعدادهای درخشانی عبداهللا يوسف

خدمات فرهنگی و پژوهشی کرده است و در کارنامه و پيشينه خود نمونه نيکويی 
 او در . از همراهی تخصص و تعهد، و فضيلت و فضل را به نمايش گذاشته است
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برگزارکنندگان ضمن ارائه توضيحاتی به شهروندان و نمايندگان پارلمان انگليس 
در خصوص فعاليتهای حقوق بشری و روزنامه نگاری سعيد متين پور سعی 

نمودند تا توجه شهروندان و رسانه های انگليس را به وضعيت وخيم جسمی متين 
در اين مراسم شهروندان انگليسی با . پور در زندان اوين تهران جلب کنند

امضای طوماری خواهان آزادی بی قيد و شرط متين پور و معالجه وی در خارج 
اين مراسم به همت فعالين آذربايجانی در لندن و با حمايت آداپ. از زندان شدند

 .برگزار شده بود) انجمن دفاع از زندانيان سياسی آذربايجانی در ايران( 
در مراسمی ديگردر سالن سينما گلوريای شهر هايدلبرگ آلمان اعضای آداپ با 

اقدام به جمع  ٨٩فروردين  ١همکاری سازمان عفو بين الملل آلمان روز يکشنبه 
آوری امضا برای آزادی سعيد متين پور و اطالع رسانی در خصوص وضعيت 

وخيم جسمی وی در زندان اوين و ممانعت مسئولين قضايی و امنيتی ايران از 
در جريان برگزاری .دسترسی او به امکانات پزشکی در خارج از زندان نمودند

اين کمپين بروشورهايی حاوی اطالعاتی در خصوص ترکهای آذربايجانی در 
ايران و وضعيت نقض حقوق بشر در منطقه آذربايجان به شهروندان آلمانی ارائه 

 .گرديد
سعيد ساعد از اعضای آداپ در آلمان که مسئوليت برگزاری کمپين را برعهده 

کمپين امضای آداپ و عفو بين الملل  «: دارد در مصاحبه با خبرنگار ما گفت 
آلمان مورد استقبال گسترده شهروندان آلمانی قرار گرفته است و با توجه به 
وجود حسيات ضد نژادپرستی در جامعه آلمان شهروندان اين کشور خواهان 

آشنايی هرچه بيشتر نسبت به مسئله نژادپرستی اعمال شده بر آذربايجانيها در 
ما با برگزاری اين کمپين و گسترش آن به «: ساعد افزود . »ايران می باشند

شهرهای ديگر آلمان در صدديم تا مردم آلمان را با مسئله نقض حقوق اوليه 
انسانی آذربايجانيها در ايران آشنا کرده و توجه دولت اين کشور را به اين مسئله 

جلب کنيم که از مسئولين ايران بخواهد تا امکان دسترسی سعيد متين پور به 
امکانات پزشکی در خارج از زندان را فراهم کرده و بدون قيد و شرط وی را 

 .»آزاد کند
سعيد متين پور فعال حقوق بشر و روزنامه نگار آذربايجانی است که در جريان 

پرونده مربوط به حضور عده ای از شخصيتهای آذربايجانی در کنفرانسی حقوق 
اين . بشری در کشور ترکيه به هشت سال حبس تعزيری محکوم گرديده است

روزنامه نگار آذربايجانی در اثر شکنجه های اعمال شده بر وی در دوران 
بازداشت موقت دچار ناراحتی های قلبی، ريوی، سردرد و کمردرد شديد شده 

 .است
اتهام متين پور همکاری با دول خارجی متخاصم و تبليغ عليه نظام عنوان شده 

مدافعان حقوق بشر در آذربايجان اتهامات وارده به متين پور را بی اساس . است
دانسته و تصريح می کنند که متين پور صرفًا به دليل فعاليت هايش در عرصه 
روزنامه نگاری و دفاع از حقوق بشر در آذربايجان مورد خشم حکومت ايران 

 .قرار گرفته است
سازمانهای بين المللی حقوق بشر از جمله عفو بين الملل و گزارشگران بدون 

مرز متين پور را زندانی عقيده و وجدان ناميده و خواهان آزادی بی قيد و شرط 
 .وی می باشند

 
 کمپين امضا برای آزادی سعيد متين پور در آلمان

 اخبار روز: منبع

 رضا خندان همچنان در بازداشت است   
عليرغم سپردن وثيقه، از آزادی عضو کانون نويسندگان ايران 

 خودداری می کنند 
 : اخبار روز

، عضو کانون نويسندگان ايران و فعال حقوق کودکان، دو )مهابادی(رضا خندان 
 . ماه است عليرغم سپردن وثيقه همچنان در بازداشت بسر می برد

به گزارش فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، بازجويان وزارت اطالعات 
 . از آزادی رضا خندان ممانعت می کنند

هفته پيش به خانواده رضا خندان اطالع داده شد که  ٢بنابر اين گزارش، بيش از 
خانواده آقای خندان . ميليون تومانی، وی می تواند آزاد شود ٣٠با سپردن وثيقه 

وثيقه را تامين کرده اند ولی به بهانه های مختلف از آن زمان تاکنون از آزادی او 
 . خوداری می کنند

بهمن ماه با يورش مامورين وزارت اطالعات  ٧آقای رضا خندان مهابادی روز 
زندان اوين  ٢٠٩هنگامی که از منزل خواهرش خارج می شد دستگير و به بند 

زندان اوين بسر برد و در طی اين مدت  ٢٠٩ماه در بند  ١او بيش از . منتقل شد
تحت بازجوئی و فشارهای روحی شديد قرار داشت که اتهامات نسبت داده شده را 

زندان اوين منتقل شد و  ٣۵٠هفته پيش به بند  ٢آقای رضا خندان بيش از . بپذيرد
ادامه . از آن زمان تاکنون عليرغم سپردن وثيقه در بالتکليفی بسر می برد
 . بازداشت غير قانونی او بدستور بازجوی وزارت اطالعات می باشد

. جی . الزم به ياد آوری آقارضا خندان و خانم مريم ضياء از تشکيل دهندگان ان
او جمعيت تالش برای جهان شايسته کودکان می باشند و هر دوی آنها به خاطر 

 . فعاليتهای اجتماعی برای کودکان کار و خيابانی دستگير شده اند
خانم مريم ضيا در زندان دست به اعتصاب غذا زده و از وضعيت جسمانی 

 . مناسبی برخوردار نمی باشد

 

 زندان اوين  209انتقال زينب جالليان به بند 
 يک ماه بی خبری از وضعيت زينب جالليان پايان يافت 

  

 : خبرگزاری هرانا

زينب جالليان، فعال کرد محکوم به اعدام که از يک ماه پيش به صورت 
در زندان اوين منتقل  ٢٠٩غيرقانونی در محلی نامعلوم نگهداری می شد، به بند 

 . شد
به گزارش هرانا، زينب جالليان، زندانی کرد محکوم به اعدام، از يک ماه پيش 
توسط مأموران اداره آگاهی کرمانشاه بدون حکم قاضی از زندان کانون اصالح 

و تربيت اين شهر خارج شده و به صورت مخفيانه و غيرقانونی به مکانی 
 . نامعلوم برده شده بود

گفتنی است که ماجرای زينب جالليان باعث نگرانی بسياری از فعاالن حقوق 
 . بشر شده بود

 براي آزادي سعيد متين پور 
 کمپين امضا و اعتصاب غذا برای ازادی سعيد متين پور برگزار شد 

 
کمپين امضا و اعتصاب غذا در انگليس و آلمان برای آزادی : ساواالن سسی

سعيد متين پور با همکاری انجمن دفاع از زندانيان سياسی آذربايجانی در ايران 
 .برگزار شد) آداپ(

 
شرکت کنندگان در اين مراسمات با توجه به وضعيت وخيم جسمی سعيد متين 

پور در زندان اوين و وقوع دو حمله قلبی پياپی برای اين فعال حقوق بشر 
آذربايجانی، خواستار دسترسی متين پور به امکان معالجه در خارج از زندان 

 . اوين و آزادی بی قيد و شرط وی شدند
پذيرای فعالين  ٨٨اسفند  ٢٧الی  ٢۵محوطه مقابل پارلمان انگليس در لندن از 

آذربايجانی بود که با در دست داشتن پالکاردها و اعتصاب غذای سه روزه 
اعتراض خود را به حبس سعيد متين پور فعال حقوق بشر و روزنامه نگار 

 .آذربايجانی به نمايش گذاشتند
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 تدارك گسترده مردم قدرشناس ايران براي تشييع 
 باشكوه پيكر همسر آيت اهللا العظمي منتظري

 مراسم تشيع فردا ساعت ده صبح از مقابل بيت 
 

خبرنگار جرس از قم گزارش می دهد که ): جرس(شبکه جنبش راه سبز 
ساعاتی پيش مادر سبز ايران همسر فداکار آيت اهللا العظمی منتظری يکصد روز 

پس از رحلت جانگداز رهبر معنوی جنبش سبز ايران بامداد امروز به رحمت 
خدا رفت و به همسر بزرگوار و فرزند شهيدش محمد منتظری و نوه های 

رفت و آمد طبقات ) فروردين 7بعد از ظهر شنبه (هم اکنون . شهيدش ملحق شد
  .مختلف مردم قم به دفتر فقيه عاليقدر ادامه دارد

   
 .لحظاتی پيش اطالعيه زير را صادر کرد دفتر آيت اهللا

      
 انا هللا و انا اليه راجعون

رحلت بانوی بزرگوار و فداکار، همسر مکرمه حضرت آيت اهللا العظمی 
که عمری در کنار فقيه عاليقدر مصائب ) رضوان اهللا تعالی عليه(منتظری 

 .فراوان را تحمل کرد و در راه خدا استقامت ورزيد را به اطالع می رسانيم
ساعت  1389فروردين ماه  8مراسم تشييع پيکر مطهر آن مرحومه روز يکشنبه 

) س(از بيت ايشان به سمت حرم مطهر حضرت معصومه ) رسمی(صبح  10
 .می باشد

بيت آيت اهللا منتظری در نظر داشت پيکر اين مادر شهيد را در قبرستان شيخان 
مأموران حکومت . نزديک ترين محل به آرامگاه همسر و پسر شهيدش دفن کند
به گزارش خبرنگار . ضمن مخالفت، محل دفن را گلزار شهدای قم تعيين کردند

جرس از قم اداره اطالعات قم با حجت االسالم و المسلمين احمد منتظری تماس 
بيت آيت . گرفته و ممنوعيت برگزاری مراسم تشييع را به وی ابالغ کرده است

پنجاه متر تا محل دفن جنازه را تشييع  اهللا منتظری تنها مجاز خواهند بود صد و 
به دنبال اين محدوديت، بيت آيت اهللا منتظری به عنوان مخالفت با اين امريه . کنند

غيرقانونی اعالم کرد در صورتی که از برگزاری مراسم تشييع از مقابل دفتر تا 
حرم حضرت معصومه مطابق برنامه ممانعت شود هيچيک از اعضای خانواده 

 .در مراسم شرکت نخواهند کرد
الزم به ذکر است که مراسم تشييع مرحوم آيت اهللا منتظری به بی سابقه ترين  

. مراسم تجليل از اين مرجع آزاده و ابراز مخالفت سبزها با ديکتاتوری تبديل شد
واهمه دارند مراسم تشييع همسر آيت  ماموران امنيتی  عليرغم تعطيالت نوروزی

  .اهللا منتظری نيز به نمايش قدرت سبزهای ايران مبدل شود
آيت اهللا   حکومت حتی از برگزاری مراسم ترحيم و شب هفت و چهلم 

اين تضييقات نشان از زنده بودن ياد و راه رهبر . ممانعت به عمل آورده اند  نيز
  .معنوی جنبش سبز و استيصال فراوان کودتاگران دارد

خبرنگار جرس از قم می افزايد به محض انتشار اين خبر غمبار دوستداران آيت  
اهللا سفرهای نوروزی خود را ناتمام گذاشته برای حضور در اين مراسم باشکوه 

و قدردانی از زحمات اين بانوی فداکار و عرض تسليت به خانواده ايشان عازم قم 
  .هستند

  
   

 پيام تسليت آيت اهللا بيات زنجانی 
  

آيت اهللا بيات زنجانی با ارسال پيام تسليتی به بيت آيت اهللا العظمی منتظری ، 
 .رحلت اين بانوی مکرمه را به فرزندان ايشان تسليت گفتند

در اين پيام تسليت از مجاهدتهای اين بانوی مومنه در راه اسالم و انقالب تقدير و 
 .تمجيد شده است

 
 سايت جرس: منبع 

  ديدار تعدادي از زندانيان سياسي با خانواده هايشان
 

 :جرس
برخی از خانواده های زندانيان سياسی از جمله فيض اهللا عرب سرخی، عباس 

با ... عرب مازار، قربان بهزاديان نژاد بدر السادات مفيدی، بهشتی شيرازی و 
گفتنی است در اين روز از مالقات امير . خانواده های خود مالقات داشتند

 .ابوطالبی با خانواده اش جلوگيری به عمل آمد
خبرنگار ندای سبز آزادی همچنين خبر داده است که دکتر عرب مازار مشاور 

بهمن ماه تا کنون هيچ گونه بازجويی نداشته  25اقتصادی مهندس موسوی از 
هفته است که از انفرادی خارج شده و با دو تن از متهمان  2است ولی مدت 

 .اوين بسر می برد 240شبکه های هرمی در بند 
يکی از اتهامات دکتر بهزاديان نژاد رييس ستاد انتخاباتی مهندس موسوی در 

ساله وی با مهندس موسوی از دوران دفاع مقدس تا  22بازجويی ها همکاری 
 .کنون بوده است

منتقل  240هفته است از بند عمومی به انفرادی بند  3همچنين بدر السادات مفيدی 
رييس انجمن صنفی روزنامه نگاران از بيماری قلبی رنج می برد و . شده است 

 .خانواده وی از وضعيت جسمی وی ابراز نگرانی کرده اند
 

  هاشمي رفسنجاني خواستار ادامه حضور مردم در صحنه است
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اختصاصی جرس

خواستار برگزاری   آيت اهللا هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت
است و بر ادامه  روز جمهوری اسالمی  فروردين ١٢مراسمی مردمی برای 

 . حضور مردم در صحنه تاکيد دارد
يک منبع آگاه نزديک به هاشمی در گفتگو با جرس، آيت اهللا   بنا به گفته های 

ايشان برای مراسم "با بيان اين نکته و خاطرنشان کردن اين مسئله که  هاشمی 
روز جمهوری اسالمی نيز خواستار راهپيمائی های مشابه و گستردۀ مردم 

، تصريح کرد ولی بدليل وجود تعطيالت و برخی مسائل آنرا در موقعيت "بودند
 . فعلی علنی نکرده اند

اين منبع نزديک به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به خبرنگار جرس گفته  
که وی معتقد است مردم بايد بر ادامه اعتراضات و خواستهای قانونی و مشروع 

آيت اهللا هاشمی رفسنجانی بر اين باوراست که معترضان از   .خود پافشاری کنند
عالقه مندان انقالب اسالمی هستند و اعتراض به روند موجود حق شهروندی 

 .آنان است
الزم به ذکر است آيت اهللا هاشمی رفسنجانی، رئيس مجلس خبرگان و رئيس  

مجمع تشخيص مصلحت نظام، در مصاحبه ويديويی به مناسبت سال نو و روز 
موضوع  اهميت  حضورم به جهت "جمهوری اسالمی خاطرنشان ساخته بود 

بهمن را بزرگ و ٢٢روز جمهوری اسالمی است و ما معموًال همان مراسم 
حاال اگر آنها در روز جمهوری . می خواهيم مردم باشند. مردمی می خواهيم

 ".اسالمی هم بخواهند اين کار را بکنند، کسی منعشان نمی کند
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام پيش از اين نيز بارها بر نقش مردم در  

روند و شکل گيری جمهوری اسالمی تاکيد کرده و تصريح نموده است که اگر 
 . مردم ما را نخواهند می رويم

موضع گيری های وی در رويدادهای پس از انتخابات منجر به مخالفتهای علنی  
اين مخالفتها تا آنجا پيش رفته . پاره ای از اصولگرايان و افراطيون شده است

است که تاکنون تعدادی از اعضای خانواده رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام 
آخرين فرد بازداشت شده از خانواده هاشمی، حسن الهوتی . بازداشت شده اند

فرزند فائزه است که برای تعطيالت نوروزی از لندن به تهران آمده بود و به 
گفته می . مليون تومانی آزاد شد 73حکم قضايی بازداشت و پس از توديع وثيقه 

که از طريق شنود تلفنهای وی  می باشد شود که جرم وی اهانت به رهبری
 . محرز شده است
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 تعارض حقوق شهروندي با قانون اساسي جمهوري اسالمي 
 دانش باقرپور 

 
 

 
 صولاين نظام زير پوشش جمهوری، قانون و ضوابط مخدوش و متناقضی را به مردم ايران تحميل کرده است، که هيچ فصل مشترکی بين اين قوانين و ا                                             •  

  المللی مربوط به حقوق بشر در آن مشاهده نمی شود  جمهوريت و مقررات بين
های فردی و اجتماعی  اين قانون اساسًا معرف موقعيت حقوقی و آزادی. ی اصلی هر حکومت در ساختار سياسی محسوب می شود قانون اساسی مقررات و شالوده

 . شهروندان و نهادهای صنفی، سياسی و فرهنگی اقشار و طبقات اجتماعی مردم می باشد
و به اشکال مقتضی مشارکت، نظارت و رعايت حقوق . بدون ترديد، تدوين اين دست از قوانين می بايد، اراده و خواست آزاد مردم را در خود متبلور سازد

ی مردم و  هائی الزم جهت نظارت گسترده حکومت و دولت تابع آن، موظفند همه امکان خود را بکار گيرند تا مکانيسم. شهروندان را در جامعه مورد تأييد قرار دهد
کرد  ی تدوين قانون اساسی در ابتدا به قصد مشروط ساختن حيطه عمل از همين رو، انگيزه. نمايندگان آنها بر ساختار سياسی، اقتصادی و قضايی کشور فراهم آيد

ی توزيع، کنترل و انتقال آن به نهادهای مدنی و  زيرا که اصالت قانون در هر کشور، مبنی بر بيان روشنی از حقوق ملت و نحوه. قدرت صورت گرفته است
 . اجتماعی معنا می دهد

ها مجموعه حقوق و امتيازاتی است که انسان در هر سيستم  اين. است" حقوق طبيعی"های مدنی  يکی از چند مفهوم مشابه حقوق و آزادی" حقوق بشر " در اين ميان 
ی تعلق می ه وحکومتی، بدون توجه به پايگاه، جنس و موقعيت اجتماعی خويش می بايد از مزايای آن برخوردار شود و اين حقوق به صرف انسان بودن افراد ب

 . گيرد
از همين رو معيار حقوق بشر . آوردهای بشری محروم سازند های سياسی اجازه ندارند شهروندان کشور خود را از حق برخورداری امتيازات و دست بنابراين نظام

 . جنبه دائمی مبارزه شهروندان با حکومت و نهادهای قدرت می باشد
روند است که به شه برخورداری از برابری قانونی و برابری در رفتار و امکان دادرسی عادالنه و نيز معافيت از کيفر مجازات غيرعادالنه و غيرانسانی، حق هر
رانه و رفتار ودسسبب انديشه يا وابستگی قومی و يا جنسی خود از سوی دولت يا دستگاه غيردولتی مورد تبعيض قرار نگيرد و از گزند بازداشت غيرقانونی و خ

 . های امنيتی و قضايی در امان باشد بار پليس و ارگان خشونت
جانبه زير  بطور همهو  موارد يادشده، همگی حقوق اساسی و بديهی هر انسان به شمار می آيند و بايد در متن قوانين اصلی نظام سياسی، انعکاس روشنی داشته باشند

 . ها است از همين رو تعهد و اجرای اين دسته از حقوق مدنی، تکليف هميشگی حکومت. چتر حمايت قانون قرار گيرند
های صنفی و هادبرخورداری شهروندان از حقوق سياسی و مشخصًا آزادی بيان و مبادله اخبار و اطالعات آزاد و حق تشکيل يا پيوستن به احزاب سياسی و يا ن

دولت وظيفه . کرد سياسی حکومت، از جمله حقوق مسلم شهروندان، روشنفکران و نهادهای مستقل آنان بشمار می رود چنين نقد علنی و شفاف عمل فرهنگی، هم
ين حقوق متعارف کتردارد امکانات مقتضی را در راه تحقق اين دسته از حقوق و فراروياندن آن به دموکراسی و آزادی فراگير مهيا سازد و اصول يادشده را با د

زيرا که، آزادی زمانی مفهوم واقعی خود را می يابد که . صورت، شهروندان مجازند که از تبعيت قوانين حکومت متمّرد، سرپيچی نمايند در غير اين. منطبق نمايد
ه، استعدادهای های مشارکت فرهنگی اجتماعی سالم در جامع های دموکراتيک و ايجاد زمينه انسان تابع قوانين و احکامی باشد که حضور آزادانه انسان در تشکل

المللی و به تبع آن قوانين  از همين رو مقررات بين. نهان انسان را شکفته می سازد و از فراز آن پايگاه گسترده در راه خلق توسعه سياسی و فرهنگی پديد می آيد
به دست می دهند،  ی شهروندان و نهادهای اجتماعی با حکومت و قوای ناشی از آن داخلی، که تعريفی عينی و خارج از ابهام از مبانی مناسبات عرفی و شناخته شده

ها بتوانند به قصد تعيين سرنوشت خويش، آزادانه در نهادهای سياسی و مدنی گرد هم آيند  امری که ملت. يگانه معيار و مشروعيت نظام دموکراتيک در کشور است
کميت ملی دست قدر حا و نظام سياسی و حقوقی مورد نظر خود را به اشکال مستقيم و غيرمستقيم آن در محيطی توأم با آرامش و امنيت برگزينند و به اصل گران

 .يابند
 
  »تدوين قانون اساسی در جمهوری اسالمی «● 

رکيب دو سوم از دانان مستقل تهيه شده بود، پس از طی مراحل پيچيده، برای تکميل نهايی به مجلسی با ت طرح اوليه قانون اساسی که توسط هيأت چهارنفره حقوق
و ايشان نيز در تمام . اهللا خمينی قرار داشت سّکان اصلی و هدايت اين مجلس در دست ياران آيت. سپرده شد »مجلس بررسی نهايی قانون اساسی  «روحانيون 

ترسيم خط و مرز روشن با نظام عرفی و عدم توجه به مشارکت و خواست مشترک آزاد مردم، . مراحل در جريان امور و تغيير و اصالح طرح اوليه قرار داشت
مبنا يافتن موازين و شريعت اسالمی، . نهادهای مستقل آنان و احزاب سياسی برآمده از انقالب، از جمله معيار تدوين قانون اساسی از سوی خبر گان دين اعالم گرديد

های نظام حقوقی و  ولويته ابرپايه ايمان به خدا و وحی الهی و نقش بنيادين آن در بيان قوانين و واليت امر و نيز اجتهاد مستمر فقها براساس کتاب و سّنت، از زمر
 . سياسی جمهوری اسالمی اعالم گرديد

های سياسی، اجتماعی، صنفی و فرهنگی افراد  از تصويب و گذراندن چنين قوانينی، در ابتدا به قصد محدود ساختن و سپس ممنوع نمودن فعاليت" خبرگان " هدف 
زيرا که به باور روحانيون منشاء دستورات و احکام صادره در نظام اسالمی می بايد برپايه فرامين الهی قرار . صورت گرفت" دگرانديش " های ايرانی  و گروه
 . گيرد

شارع مقدس اسالم يگانه قدرت مقننه است و . قدرت مقننه و اختيارات تشريع در اسالم به خداوند متعال اختصاص يافته است:" اهللا خمينی می گويد در اين رابطه آيت
در اين طرز حکومت، حاکميت منحصر به خدا است و قانون فرمان خدا است و . کس حق ندارد و هيچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت هيچ

 . " قانون اسالم يا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسالمی حکومت تام دارد
  ) ۴۶ -۴٧اهللا خمينی صفحه  حکومت اسالمی، آيت( 

وی مشارکت مردم و . ی آزاد مردم در تدوين قانون اساسی است گذار و نافی موقعيت حقوقی و اراده اهللا خمينی اولين بدعت گونه که مشاهد می نماييد، آيت همان
نيون و فقهايی ی صالحيت و تخصص روحا دخالت مستقل نمايندگان را در امر تدوين و تدقيق نهايی قانون اساسی نفی می کند و تشخيص اين امر را صرفًا در حوزه

 . اند می داند که در مجلس بررسی نهايی قانون اساسی گرد آمده
نويس قانون اساسی و يا پيشنهادهای وارده را مخالف با اسالم ديدند، الزم است با  ای از پيش اگر ماده:" ايشان با صراحت تمام خطاب به فقها اعالم می دارند

 ." زده نيز نهراسند ها و نويسندگان غرب صراحت اعالم دارند و از جنجال روزنامه
 ) جلد اول  -۶و  ۵شرح مذاکرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی جمهوری اسالمی، صفحه ( 

ش را نيافته های نظام مورد نظر خوي گی در تب و تاب يک فضای آشفته که جامعه هنوز در شور و هيجان برکناری شاه بسر می برد و فرصت انديشه در کسب ويژه
به مرحله اجرا  ١٣۵٨آذر ماه  ١٢پرسی فرمايشی قرار دادند و سپس قانون اساسی را در  مردم را در مقابل يک همه ١٣۵٨بود، فقها در دهم و يازدهم فروردين 

 . گذاردند
يت و هوراين نظام زير پوشش جمهوری، قانون و ضوابط مخدوش و متناقضی را به مردم ايران تحميل کرد که هيچ فصل مشترکی بين اين قوانين و اصول جم

 از همين رو، اصول دوم، چهارم و پنجم قانون اساسی مبين و گويای تضاد عميق با موازين و . المللی مربوط به حقوق بشر در آن مشاهده نمی شود مقررات بين
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کليه قوانين و مقررات مدنی، :" در اين ارتباط اصل چهارم قانون اساسی با صراحت اعالم می دارد که. های دموکراتيک نظام مبتنی بر جمهوری است ارزش
اين اصل بر اطالق يا عموم همه اصول قانون اساسی . جزايی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی و غيره بايد براساس قوانين و موازين اسالمی باشد

 ." ی فقهای شورای نگهبان است و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر بر عهده
 
  »اختيارات رهبری «● 
فقيه بر نهادهای دولتی و  گر استيالی واليت صد و دهم و نيز يازده بند از اختيارات گسترده آن، بيان اصل يک. آمد ديگر قانون اساسی است فقيه، معضل و پی ولی

ی را برای وی گانه می باشد، که در کسوت قانون بر کليه امورات کشوری و شئونات اجتماعی و سياسی مردم مرتبط گشته و موقعيت حقوقی ويزه و ممتاز قوای سه
 . رقم زده است

اين اصل ولی فقيه را مجاز می دارد . ی رهبر را برشمرده و تمام امور کشور را زير نظر وی قرار داده است قانون اساسی وظايف و اختيارات گسترده ۵٧اصل 
به  ١١٣از سوی ديگر اصل . های نظام، مسئوليت اداره و رهبری جامعه را پيش برد که در تمامی قوای کشور دخالت و اعمال اراده نمايد، و با تعيين کلی سياست

با ی مجريه را به وی محول کرده است، در عين حال همين اصل  معرفی موقعيت رياست جمهور اشاره دارد و مسئوليت اجرای قانون اساسی و رياست قوه
 . فقيه اداره می شود، فاقد اعتبار است صراحت يادآور می شود، که رياست جمهور در بخشی از قوه، که مستقيمًا توسط ولی

 : ی رهبر گذارده است عبارتند از ی مجريه به عهده قانون اساسی، روشن می سازد، آنچه که قوه ١١٠انضمام اين اصل به اصل 
 فرماندهی کل نيروهای مسلح : الف
 اعالن جنگ و صلح و بسيج نيروها : ب
 . ی کل سپاه پاسداران و فرماندهان عالی نيروهای نظامی و انتظامی نصب و عزل و قبول استعفاء رئيس ستاد مشترک و فرمانده: ج

ی رياست جمهور است، اما تصويب مصوبات اين شورا زمانی رسميت و اعتبار می يابد که  عالی امنيت ملی بر عهده شورای" تشکيل "  ١٧۶همچنين طبق اصل 
عالوه براين، دو عضو ديگر اين نهاد از منصوبين مستقيم رهبری می باشند که در اتخاذ کليه تصميمات از اختيارات کامل . مقبول طبع و تأييد رهبر قرار گيرد

 . برخوردارند
 . گانه زمانی رسميت می يابد که به تأييد ولی فقيه رسيده باشد در نظام اسالمی، تمامی تصميمات و مصوبات قوای سه

 پرسی حول مسائل سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته است، درخواست آن را مشروط به تصويب دو سوم آراء قانون اساسی که به طرح همه ۵٩اصل 
پرسی وجود ندارد، زيرا که اعالن و فرمان قطعی آن از اختيارات  امکان تحقق همه" درخواست " اما تنها به صرف اين . مجموع نمايندگان مجلس شورا کرده است

 . پرسی را کسب نخواهد کرد يابی به همه هرگاه وی با اين طرح مخالفت نمايد، مصوبه ياد شده، امکان دست. است" فقيه  ولی" ی  ويژه
که مربوط به بازنگری در قانون اساسی است، از آنجا که محتوای اصول و موازين  ١٧٧پرسی را مدنظر دارد با اصل  که امر همه ۵٩در اين ارتباط تفکيک اصل 

. ، نمی تواند موضوع رفراندوم را در خود جای دهد١٧٧اسالمی بودن نظام را به شمول واليت امر تغييرناپذير می داند، مضامين و توضيحات مندرج در اصل 
 . فقيه و قانون اساسی ضرورت تحقق اين امر را نفی می سازند زيرا که ولی

 . يکی ديگر از وظايف و اختيارات رهبری، نصب و عزل فقهای شورای نگهبان می باشد
برای " مسلمان " دانان  تن ديگر از حقوق ۶تن از فقها را به عنوان اعضاء شورای نگهبان منصوب می نمايد و  ۶قانون اساسی، رهبر  ٩١طبق بند اول اصل 

 . ی رهبر است ی قضاييه خود نيز برگزيده رئيس قوه. ی قضاييه کشور، به مجلس شورا معرف می شوند عضويت در شورای نگهبان توسط رئيس قوه
در اين ارتباط مصوبات مجلس شورا بدون تأييد شورای . وظيفه اصلی شورای نگهبان، انطباق مصوبات مجلس شورا با موازين اسالمی و قانون اساسی است

" نظارت استصوابی " شورای نگهبان عالوه بر وظايف فوق، تفسير قانون اساسی را نيز به عهده دارد، و همچنين از طريق . نگهبان فاقد اعتبار قانونی است
را از حالت مستقيم ات نامزدهای رياست جمهوری و کانديداهای مجلس شورا را مورد تفتيش قرار می دهند، عقايد آنان را می کاوند و در حقيقت با اين روش، انتخاب

وجود اين نهاد ارتجاعی در ساختار سياسی . فقيه به اين شورا محول شده است رسالت اين عمل از سوی ولی. ای بدان می بخشند خارج می سازند و شکل دو مرحله
تجربه نظارت استصوابی در رد صالحيت کانديداها که داوطلب پذيرش امر . ی آزاد شهروندان صورت گرفته است حکومت، اساسًا به جهت ممانعت از اراده

ی مقننه و ممانعت از تصويب  قرار گرفتن شورای نگهبان در صدر قوه. اند، از جمله يکی از معضالت اساسی مردم با شورای نگهبان است مديريت در کشور بوده
 . بست و ناکارايی قانون اساسی است گر بن لوايح مورد نظر نمايندگان، بيان

نفس اين . فقيه قرار دارد در حيطه اختيارات ولی ١١٠ترين مقام قضايی، مطابق اصل  قانون اساسی، نصب و عزل و قبول استعفاء عالی ١۵٧همچنين بنابر اصل 
ا منشور جهانی حال تعارض اين دستگاه را ب ی استقالل آن را شديدًا نقض نموده است، و در عين عمل آيين دادرسی را مطيع احکام و تفاسير دينی ساخت و حوزه

 . المللی مشهود ساخته است حقوق بشر و کنوانسيون حقوق بين
قانون اساسی وظيفه بررسی و حل اختالفات شرعی و  ١١٢دست می آورد، ظاهرًا در اصل  مجمع تشخيص مصلحت، که از سوی رهبری مشروعيت خود را به

فقيه بر می گزيند و کليه تصميمات اين نهاد  اعضاء ثابت و متغيير اين مجمع را مطابق معمول، ولی. دار است سياسی بين شورای نگهبان و مجلس شورا را عهده
 . انتصابی، زمانی اعتبار می يابد که مورد تأييد رهبر قرار گيرد

قانون اساسی، حق انتخاب و برگماردن رئيس سازمان صدا و سيما را به دست رهبر سپرده است و نمايندگان رياست جمهوری و  ١٧۵و  ١١٠از سوی ديگر اصل 
 . فقيه است سرپرست اين رسانه، مطيع بالمنازع اوامر ولی. مجلس شورا در اين سازمان از اعتبار چندانی برخوردار نيستند

زيرا که اين قانون پيشاپيش مبانی و . از همين رو فصول و مواد عديده قانون اساسی، تعهدی در قبال حقوق شهروندان و نهادهای انتخابی مربوط به آنان ندارد
و " فقيه  ولی" ترين مرجع اقتدار کشور  صد و دهم آمده است، عالی صد و هفتم و يک آنگونه که در اصول يک. موازين دينی را معيار اين پيمان قرار داده است

اين . در اين ارتباط تمام نهادهای دولتی و نيز سه قوه، وظيفه اطاعت و اجرای احکام صادره از سوی ايشان را برعهده دارند. نهادهای انتصابی محسوب می شوند
 . ی تلخ در تضاد عميق با اصول مبتنی بر جمهوری قرار دارد و مضمون آن را بطور جدی خدشه دار ساخته است پديده

سی و حقوقی نظام سيابنابراين جنبش دموکراتيک مردم ايران، صرفًا به دنبال تغيير در روبنا نيست، بلکه پيگيرانه قصد دارد تغيير و تحول اساسی در زيربنای 
المللی است، زيرا که نظام سياسی برآمده از حکومت دينی، در تمام عمر  اين جنبش مصرانه خواستار انطباق قوانين ملی با موازين متعارف بين. اسالمی بوجود آورد

گويی به جنبش تحول طلبی مردم و  اين حکومت با آرايش و قوانين موجود، فاقد توان و پاسخ. ای را به مردم ايران انتقال داده است خود، تجارب شايان توجه
های اجتماعی مردم ندارد و  های اقشار و اليه ی نهفته در خود، هيچ ظرفيتی برای پذيرش خواست قوانين اين نظام به علت تناقضات عديده. های زمان ماست واقعيت

 . اساسًا حقوق فردی شهروندان را به رسميت نمی شناسد
مله مطالبات مورد ز جتجديدنظر و بازنويسی قانون اساسی و کليه قوانينی که با زندگی فردی و اجتماعی شهروندان سروکار دارد و منافع مّلت را شامل می شود، ا

بنابراين . پذير است ها، تنها با تغيير در آرايش قدرت سياسی و قوانين اين نظام استبدادی امکان از همين رو فرجام نهايی اين خواست. نظر افکار عمومی است
 . گرايی و مبارزه با کليت نظام ارتجاعی، وجه مشخصه جنبش دموکراتيک مردم ايران را تشکيل می دهد عرفی

مردم، می بايد  نظرفعالين سياسی و روشنفکران و فعالين حقوق بشر با روشنگری و نقد قوانين دينی و برجسته ساختن تضاد اسالميت نظام با وجه جمهوريت مورد 
 . گيری يک نظام سکوالر و دموکراتيک بيش از گذشته تأکيد ورزند بر محور مطالبات اساسی جامعه، بِويژه جدايی دين از دولت و ضرورت شکل
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 پيشگفتار
عالوه بر معتقدين به مکتب مارکسيسم،  . شد در سالهای انقالب جو غالب بر فضای فکری نيروهای مبارز و تحصيلکردگان، ّجو مارکسيستی بود  ’همانطور که گفته

اين ّجو چنان غالب بود که بخش وسيعی از نيروهای تحصيلکرده مذهبی نيز تحت تأثير اين                . عمده روشنفکران عرفی جامعه نيز از اين منظر به جهان می نگريستند
اين ّجو چنان حاکم بود که مذهبيونی که تحت تأثير اين انديشه نبودند نيز با فرا رسيدن انقالب                     .  مکتب بودند و از اين زاويه مفاهيم دينی را تفسير و تبيين می کردند               

شکل انجام دادند يکی       دو  ناگزير به هماهنگی با آن شدند و برای آنکه ميدان را به انديشه ی مارکسيستی واگذار نکنند، به بهره گيری از آن پرداختند و اين را در                                  
ی خبران اصطالح    ن ب اصطالحات دينی خود را به نحوی به کار بردند که نيروهای الئيک ناآشنا با آن، مفاهيم آشنای خود را از آنها استنباط کننداز آنجمله اي                                          

يقت در اثر   حق  مستضعف را معادل فرودستان و رنجبران انگاشتند و اصطالحات مستکبر و طاغوت را تعبير به طبقه ی فرادست و بورژوا يا فئودال کردند و در                              
در حالی که در بينش دينی روحانيون اين              .  عدم شناخت با ادبيات دينی با دست خود، خود را در چاله انداخته و آلت دست آيت اهللا خمينی و روحانيون شدند                                        

ای مکتب خودشان   ه ه اصطالحات معانی ديگر داشتند و در نتيجه تحصيلکردگان از ظن خود يار روحانيت شدند و به خيال خود با به کار بردن اين مفاهيم از آموخت                           
ر آنان کشاند و از     تصوپيروی می کردند، اما در حقيقت روحانيت با استفاده از عدم آگاهی آنان اين جماعت را به راهی متفاوت و حتی گاه در تعارض با راه مورد                               

 .آن با زيرکی بهره برداری ابزاری کرد
روشنفکران غيردينی نيز . اصطالحاتی که در ادبيات دينی وجود نداشت. ترفند ديگر روحانيت حاکم استفاده از اصطالحات مورد قبول نيروهای چپ به نفع خود بود

 .بود" ليبرال"يکی از اين اصطالحات اصطالح . فريب  خورده و آلت دست آنان شدند
 

 :ليبرال
يک اقتصاد    ندهاين اصطالح در مکتب مارکسيستی بيانگر يک مکتب اقتصادی است که به آزادی سرمايه اعتقاد دارد و بر آنست که عرضه و تقاضا خود کنترل کن                            

در نتيجه کمترين ماليات گرفته شود و خدمات رفاهی و اجتماعی نيز به بخش                     .  سالم و مانع استثمار است، لذا دولت بايد حداقل نظارت را بر اقتصاد داشته باشد                     
 .کوتاه کالم ليبرال خواستار آزادی بازار از نظارت حکومتی است. خصوصی واگذار شود

شد که در راه      انیاما اين اصطالح نزد مارکسيست ها و بويژه در شوروی در تضاد با جهان سرمايه داری غرب بار منفی بيشتری پيدا کرد و به معنی سرمايه دار                              
دازند و اين را وجه     بپرکسب منافع هرچه بيشتر خود خواستار آزادی از هرگونه اصول انسانی و قواعد اخالقی هستند تا آزادانه به استثمار بيشتر فرودستان جامعه                          

و در جهان سوم و نزد مبارزان سياسی خواه و ناخواه ليبرال به معنی وابسته به غرب و طرفدار منافع دولت های                         .  مشخصه جوامع غربی در مقابل شوروی کردند       
خالقی دينی و در    ت ا سرمايه داری و استثمار کشورها و مردم فرودست شد، اما اين اصطالح تقريبًا در نزد تمام مذهبيون کشورهای غربی به معنی آزادی از قيودا                          

 . نتيجه بی بندوباری اخالقی است، لذا در آمريکای سرمايه دار مذهبيون سرسخت غيردينان يا سست دينان را ليبرال می خوانند
ح اصالح طلبان   طالپس از انقالب روحانيت در مبارزه بر سر قدرت با نيروهای مذهبی آشنا با تمدن نو و در نتيجه خواستار اصالح در نگرش سنتی دينی و به اص                             

روحانيت را  يی  دينی سخت احساس ضعف می کرد، زيرا اين جماعت از سويی خواستار تفسيری نو از اسالم بودند که با تمدن مدرن همخوانی داشته باشد و از سو                             
مشکل آنجا بود که روحانيت سنتی      .  عقب مانده از زمان می دانستند لذا مدعی اسالم منهای روحانيت يا حداقل منهای تسلط روحانيت و تفکرات ارتجاعی آنان بودند                       

انستن حتی الفبای مسايل    ند  خود به خوبی می دانست که به دليل امکان بسيج توده های ناآگاه ابزار قدرت را می تواند به دست بگيرد، اما در اثر ناآشنايی با زمان و                              
ی دولت    ربهاقتصادی و اجتماعی و سياسی روز در مقابل اين روشنفکران و تحصيلکردگان دينی محکوم به شکست و يا تسليم است و اين خطر را بويژه در تج                                    

دانست روحانيتی که   می  موقت به شدت لمس می کرد، زيرا می دانست که آيت اهللا خمينی برای اداره کشور نيازمند به کارآيی اين مذهبيون آشنا با جهان روز بود و                           
درسه هم نيستند،   و م چندين دهه در درون قلعه حوزه های علميه در قهر با تمدن روز در بی خبری از جهان بوده به تعبير آقای خمينی قادر به اداره ی يک محله                                      

 .قادر به اداره ی کشور نخواهند بود
رفسنجانی در  می  اما با گذر زمان روحانيت هرروز اعتماد به نفس بيشتری می يافت و پس از عمل در پست های معاونت وزارتخانه ها از جمله حجت االسالم هاش                            
به دست بگيرد   ند  وزارت کشور و آيت اهللا خامنه ای در وزارت دفاع و روحانيون در سراسر کشور در پست های مختلف اداری معتقد شده بود که کارها را می توا                             
شتند، مجهز به   دا  و تمامی قدرت را قبضه کند، لذا در اين مبارزه نياز به ياری نيروهای چپ و عرفی داشت کسانی که چون مذهبيون متجددی که دولت را در دست                             

 .دانش روز و آشنا با جهان بودند
ودند که به اقتصاد    ی ب روحانيت به زودی متوجه شد که نيروهای چپ و عرفی همراه با آنان در ستيز با دولت موقت هستند، زيرا برطبق مکتب آنان اينان ليبرال هاي                          

ی فدايی خلق که حال     ها  بازار اعتقاد داشتند از جمله در نوشته هايشان لبه ی تيز تيغ حمله را به سوی اينان گرفته بودند و سازمانهای مارکسيستی از جمله چريک                             
روحانيت به راحتی می ديد که       .  صدها هزار طرفدار پيدا کرده بود و در هر دانشگاهی دفتر و دستک داشت، مرتبًا بازرگان را بورژوا و کارخانه دار می خواندند                          

ر دانشگاه بوده و يک عتباينان آنقدر در خياالت و تصورات ايدئولوژيکی خود غرق هستند که نمی فهمند کسی را بورژوا می خوانند که پس از آنکه سالها از اساتيد م
 . رددا ربع قرن پيش در زمان دکتر مصدق سازمان آب   تهران و بعد شرکت نفت را اداره کرده بود، يک ماشين پژوی دست دوم و يک شرکت مهندسی کوچک

بودند، خود در مساجد    ه  لذا دست اينان را در حمله به دولت موقت باز گذاشتند و در حالی که مبارزه ی فکری و سياسی و عقيدتی با دولت را به عهده ی آنان گذاشت                               
می بردند و لذا    ار  پس از نماز دينداران بی خبر را ترغيب می کردند که بر او لعن بفرستند، لعنی که شيعيان متعصب در مورد خلفای اوليه چون حضرت عمر به ک                             

می ديدند روحانيتی که به برداشت آنان             .  نيروهای چپ خوشحال شدند از اينکه روحانيت آنان را پذيرفته و بر سر دشمن مشترک با آنها همزبان شده است                                        
بود ، حال با پذيرش اصطالح مارکسيستی آنها به مقابله با طرفداران                )  که به تصور آنان يعنی پرولتاريا يا رنجبران         (ضدامپرياليستی ، خلقی، طرفدار مستضعفين       

گروه هايی چون حزب   آن اقتصاد بازار رفته است بی آنکه توجه کنند که اين روحانيت به طور سنتی تمام امکانات مالی اش را از بازار داشته و ياران اصلی کنونی 
اينان چنان در ذهنيات خود غرقه بودند که اگر يک لحظه توجه می کردند که اصطالح ليبرال در تعبير و تفسير روحانيت مثل عموم دين                                     .  مؤتلفه اسالمی هستند   

تعبير اگر اين     اينداران و مذهبيون سرسخت ساير نقاط جهان به معنی سست دين بودن و آزاد بودن در پذيرش تعليمات و دستورات دين مورد نظر آنان است که با                               
را که نه لغتش که حتی       "  ليبرال"مذهبيون مستوجب لعن هستند نيروهای چپ و عرفی مسلمًا مستوجب کشتن و قتل عام هستند، اما با اين وجود روحانيت اصطالح                          

 . ار معرکه شدبي مفهومش هم در آموزش های دينی نبود را در حد وسيعی برعليه دولت موقت و بعدها عموم اطالح طلبان به کار برد و چپ بی خبر و ناآگاه آتش
 سوءتفاهمی ديگر 

نيروهای چپ و همدالن با آنان برطبق . اصل شده بود" مبارزه ی طبقاتی"بدينسان می بينيم که در جوی که انقالب به پيروزی رسيد و در آن به راه خود ادامه داد 
انند در بنشآموزش های مکتبی خود خلق را مقدس، پاک، صاحب اصلی انقالب می دانستند و همه تالششان بر آن بود که اين طبقه ی شريف را بر کرسی قدرت 

می دانست و از همين روی آنان می بايست مقلد " اکثرهم اليعقلون"و " عوام کاالمقام"حالی که روحانيت چنين باوری را در مورد خلق ها نداشت و آنان را 
 واليتی که به تعبير رسايل دينی واليت بر صغيران و . مقلد قرار است پيرو مرجع تقليدش باشد و واليت و سرپرستی آن وظيفه ی روحانيت است. روحانيت باشند
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به خوبی معلوم است در چنين      .  سفيهان و محجوران است و آقای خمينی و روحانيت مؤمن به او که قدرت را به دست گرفتند همين مفهوم را به جامعه سرايت دادند                           
 .است   بينشی خلق به معنی مارکسيستی آن معنی ندارد، بلکه خلق مقلد است و حداکثر صالحيت آن پيروی صادقانه و با تمام وجود از رهبر دينی خود

 تقدس زدايی از مفهوم خلق 
فردی از طبقه ی متوسط رو به باال        "  جالل"نوشته ی خانم سيمين دانشور به سالهای اوايل دهه ی پنجاه، قهرمان داستان شخصی است به نام                  "  سووشون"در داستان   

نوجوان پرشور او افتخاری به پدر نمی کند، بلکه می گردد در فاميل خود نشانی از يک                       "  خسرو"که در راه مبارزه با استبداد حاکم خطرهای بسيار می کند، اما                 
داستان بسياری از مبارزان دوران شاه و عمده اعضا و             .  کارگر بيابد و به آن فاميل دست چندم خود افتخار کند و نشان دهد که او فرزندی از تبار محرومان است                           

اعترافی که هنوز در کمتر آثار اين نويسندگان بازگو شده است و با               .  طرفداران چريک های فدايی خلق و ديگر نيروهای چپ به عالوه مجاهدين و مسلمانان مبارز                
اشاراتی کردند، اما     بطهآنکه خسروها پس از انقالب ديدند که آن خلق های مقدس چگونه آنان را از دم تيغ گذراندند و با آنکه به آشفتگی های ذهنی خود در اين را                                  

ند نه به کسانی که     اشتاعتراف به خطای ديد خود نکردند و جسارت  نکردند بگويند ارزش های واال متعلق به طبقه متوسط خرده بورژوايی بود که آنان به آن تعلق د                           
جمع خود بيابند و      در  مقدس شمردند و بی جهت مبارزات خود را به نام آنها تمام کردند و در روزهای اول انقالب با چه شوقی می کوشيدند يک کارگر يا دهقان را                               

 . آن را حلوا حلوا کرده و بر سر بگذارند و به عنوان دليل حقانيت خود ارائه کنند
اشتباه گرفته بودند و بر آن بودند که خلق محروم و مظلوم لياقت و حق                     "  حقانيت"را با   "  مظلوميت"و  "  محروميت"اين جماعت هنوز اعتراف نکرده اند که آنها            

اند، بلکه ارزش   بد  رهبری دارد و طبقه متوسط بايد بکوشد به جای هدايت و رهبری و کمک به آنان برای يافتن راه خود آنان را نه تنها جلودار و مستحق حکومت                                
 .های فرهنگی آنان را ستايش کند

 
 شناخت واقعی طبقه متوسط از طبقه فرودست 

نخست فرودستان تجليل ميشدند و حضورشان نشان         .  ادامه پيدا کرده است    "فرهنگ فرودستان   "و  "  فرهنگ طبقه متوسط  "سی سال است که ستيزی بی امان ميان            
بعد که  طبقه متوسط ديد به دست آنان سرکوب می شود، سرخورده شد، اما سرخورده ای سردرگم زيرا                           .  حقانيت بود و طبقه متوسط خواستار حکومت آنان بود           

از اين روی گناه را يکپارچه بر گردن روحانيت انداخت که توده هارا فريب داده است، غافل از آنکه اين گروه به طور .جسارت اعتراف به خطای در انديشه نداشت 
شيست فرصت فا طبيعی و در بيشتر نقاط جهان در اثر ناآگاهی آلت دست می شوند در يک جا روحانيت و در جای ديگر رهبران پوپوليست و در جای ديگر رهبران

 .جرج اورول نشانگر ديگر آن است" قلعه حيوانات"در مورد ايتاليا به تصوير کشانده و " فونتامارا"شناس که اينياتسو سيلونه در 
ی به چشم نداشت     ينکاما اگر نسل پيش از انقالب اسير چنين کج انديشی ها بود و ايدئولوژی غلط او نمی گذاشت واقعيت را ببيند، نسل پس از انقالب که چنين ع                                      

وی ديد که فرودستان به هر دليلی اعم از اينکه فريب خورده اند يا برمبنای فرهنگ خودشان عمل می کنند کمر به نابودی  ارزش                             .  واقعيت را آنگونه که هست ديد      
فرودستان مدافعان طبقه متوسط خود را قتل عام، شکنجه و زندان می کنند و با بيرحمی هرچه بيشتر برای رضای خدا اينان را شالق                              .  های فرهنگی او بسته است     

 ونتدر زندان ها اين محرومان به دختران و پسران جوان تجاوز می کنند و به دنبال توجيهاتی شرعی و غيرشرعی برای ارضای عقده های جنسی و خش                            .  می زنند 
را ديدند نه    "  قيصر"آنان چهره واقعی      .  ديدند که لمپن ها و الت ها متعلق به اين طبقه هستند؛ کسانی که به کمتر ارزش اخالقی پايبند هستند                                .  طلب خود هستند   

 .رويابافی های کيمياوی را در مورد او
ديدند که آنان می خواهند جوانان جلوه گری نکنند،            .  ديدند  اين ها می خواهند که طبقه ی متوسط چون خود آنان از يک زندگی طبيعی و لذت بخش محروم باشد                              

را موجودات  ان  لباس چرک بپوشند، آرايش نکنند، دست در دست هم قدم نزنند، شادی و پايکوبی نکنند، لذتشان در شکنجه جسمی در عزاداری ها خالصه شود، زن                           
، گويی درجه عفت زنان     شندحقير و مطيع بدانند و چون وسوسه گری ويژه زنان ميدانند لذا  اين زنانند که مردان را به گناه می کشانند، پس بايد هرچه پوشيده تر با                               

را اغوا کرد واال    "  آدم"حضرت  "  حوا"بستگی به درجه ی محدوديتی دارد که مردان برای آنها تعيين می کنند مگر نه آنکه همه بدبختی بشر از آن بود که حضرت                            
 . فرزندان آدم ابوالبشر در بهشت زندگانی خوشی می توانستند داشته باشند

ديدند که تنها پايگاه ارزش های      .  ديدند که آنها فرهنگ محروميت خود را به جامعه تحميل می کنند            .  ديدند که آنها دروغ می گويند و از دروغگويی خود شرم ندارند             
که طاغوتيشان می     انیاخالقی آنان دين است با سست شدن ايمانشان و ديدن ريا و تزوير رهبران دينی شان ديگر هيچ خدايی را بنده نيستند و در فساد دست همه آن                                

 ديدند که اينها برای هيچ قانونی احترام قائل نيستند، زيرا هميشه قانون را عامل سرکوب خود ديده اند، لذا حتی دادگستری آنان به چنان                      . خواندند را از پشت می بندند
ديدند که حتی در ميدان مبارزه برای نجات وطن نيز هم دگرانديشان را به              .   بيدادگاه هايی تبديل شده که از آنچه از بيدادگاه دوران شاه شنيده اند صدها بار بدتر است                 

ديدند که نويسندگان و شعرا و اساتيد دانشگاه ها و هنرمندان و به طور کلی عموم                           .  جوخه ی اعدام سپردند و بعد تمام مبارزات ملی را به نام خود تمام کردند                        
 .و اينان اهللا اکبر گويان قلم های آنان را شکستند" قلم ها را بشکنيد"توليدکنندگان فرهنگی آنان را طرد کردند و رهبرشان فرياد زد که 

به آسانی هر معياری       دهاينان ديدند که مبارزان نسل گذشته شان آرمان گرايان با اخالقی بودند که در نهايت انديشه شان برخطا بود، اما  فرودستان به قدرت رسي                                
". که در خانه ی تزوير و ريا بگشايند       /  در ميخانه ببستند خدا را مپسند     "آنان با گوشت و خون خود درد حافظ را لمس کردند که        . اخالقی و انسانی را لگدمال می کنند

چون نيک  "گفته که   حق  آنان ديدند که اينهمه فاجعه را نه امپرياليست غرب و انگليس که خود همين مردم بر سر مردم درآورده اند و متوجه شدند که ناصرخسرو به        
گر معتبر شود ز خدا بی      /  يارب مباد آنکه گدا معتبر شود     "و فهميدند چرا حافظ گفته است       "  گفتا ز که ناليم که از ماست که بر ماست          /  نظر کرد پر خويش در آن ديد      

 ". خبر شود
و ديدند که چگونه اين نماد چون پيروان بی خبر خود به آسانی در برابر . اينان ديدند که اوج تجلی فرهنگ فرودستان آقای احمدی نژاد است؛ نماد يا وانمود اين قشر 

ی دروغ سی سال قبل     جمعتلويزيون های جهان دروغ می گويد و نمی فهمد که در ده ورامين نيست که آنچه را گفته انکار کند، بلکه امروزه با اينهمه وسايل ارتباط                              
اينان ديدند که در اثر همان خطای ايدئولوژيکی چگونه آقای احمدی نژاد قهرمان استادان و نويسندگان و هنرمندان از جمله                       .  هم روی اينترنت ها افشاگری می شود       

همان ها که در اول انقالب      .  آقای عباس کيارستمی و چپ های دوآتشه شد و اين گروه باالترين درصد رای را به او در انتخابات دوره ی نهم رياست جمهوری دادند                         
 .حزب توده شان آيت اهللا خلخالی را کانديدای مجلس کرد

کتابی که در آن قشر متوسط رو به باالی آن بسيار               .  نوشته ی خانم حاج سيدجوادی نزديک به پنجاه بار چاپ شد              "  بامداد خمار "بی جهت نيست که رمان کم مايه          
دنيای تخيلی ای که بيش از آنکه         .  بافرهنگ و با اخالق و مبادی آداب است در حالی که مردم قشر فرودست آن همه طمعکار، خشن، غيراخالقی و سودجو هستند                            

می بينيم که در آنجا      "  کيميا خاتون "تجلی ديگری از همين خشم را در  رمان تاريخی            .  واقعيت  داشته باشد ، خشم فروخورده ی طبقه ی متوسط را راضی می کند                  
 .ايرانيان شريف اسير دست تعصب ماليان شده اند، حتی اگر آن مال، موالنا جالل الدين رومی و مراد او شمس تبريزی باشد

 
 .ادامه دارد
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 جنبش سبز و شش سوال، محسن سازگارا
 

کنم به اين سواالت از ديدگاه  عنوان يک ناظر سياسی و نه يک فعال، سعی می به .شود ترازسواالت ديگر مطرح می گی جنبش سبز، شش سوال بيش با رشد و بالنده
 .های متفاوت و حتما بهتری به اين سواالت بدهند روشن است که ديگران ممکن است پاسخ. خودم پاسخ دهم

 آيا جنبش سبزتنها محدود به نتيجه انتخابات رياست جمهوری خرداد گذشته است؟ - سوال اول
 :نه، جنبش سبزحرکت عميقی است که ال اقل درچهارموضوع ريشه دارد - پاسخ

 ناکارآمدی سی ساله يک رژيم حکومتی درتمام ابعاد سياسی، اقتصادی، فرهنگی واجتماعی
رشد  ان،تغييرات درون جامعه ايران ازقبيل رشد شهرنشينی، رشد سوادآموزی، رشد حضورزنان درعرصه های گوناگون اجتماعی وخواست حقوق برابرتوسط آن

 صنعت، رشد ارتباطات داخلی وجهانی
 (علم يک ملت توسعه يافته وجهل حاکميتی واپس گرا(تعميق گسل های اجتماعی چون جنسيتی، نسلی،قومی ومذهبی، طبقاتی وگسل ميان علم وجهل 

 
ری سياحاکميت تفکردموکراتيک ومبتنی برحقوق بشرودرواقع غلبه گفتمان حق مداربه جای گفتمان تکليف مداردينی ويا ايدئولوژيک درميان نخبگان وب

 ازاقشارجامعه
احث باال زمببه اين ترتيب بايد گفت که هنرجنبش سبز اين است که با شروع ازخواسته روشن پس گرفتن رای مردم توانسته رابطه تعاملی خوبی با بسياری ا

 .برقرارکند، اگرچه راه طوالنی نيزدرپيش دارد
 آياجنبش سبزرهبری، استراتژی وتشکيالت دارد؟ - سوال دوم

بله، اين جنبش باهدف مرحله ای پس گرفتن رای مردم وبه زيرآوردن دولت کودتايی وبرکرسی نشاندن آقای موسوی رئيس جمهورمنتخب مردم،  - پاسخ
 :برچهاراصل زيرمتکی است

 .برای رسيدن به هدف فوق، استراتژی مبارزات بی خشونت وتکيه برمقاومت مدنی وصلح آميز، نصب العين جنبش است-1
دراين روش بيش ازهرچيزابتکارات فردی نقش دارد ومانند برنامه ريزی های بازکامپيوتری، . سازماندهی غيرمتمرکزجنبش متکی برشبکه بندی اجتماعی است-2

ارتباط گيری وهماهنگی . شعارهرسربازيک رهبروهررهبريک سربازدراين روش معنا می يابد. هرکس می تواند با حرکت وابتکارش برتوان جنبش بيافزايد
 .ورعايت اصل عدم تعرض درون جنبش وهمگان عليه استبداد دينی دراين سازماندهی اهميت به سزايی می يابد

 .تکثرگرايی وبه رسميت شناختن اختالفات تمامی گرايش های شرکت کننده درجنبش، همراه با محور بعدی بهترين ضامن حفظ وحدت جنبش است -3
ا انتخاباتی که وي اعتقاد به اصل انتخابات آزاد و حاکميت صندوق رای به اين معنی است که حتی حل اختالف نظربرسرکل نظام هم با برگزاری يک رفراندوم آزاد-4

 .طرفداران برگزاری يک رفراندوم آزاد برسرقانون اساسی هم درآن حق شرکت دارند، دردرون جنبش به رسميت شناخته شده است
 جنبش سبزچگونه پيروز می شود؟ - سوال سوم

 :جنبش سبزدستيابی به هدف مرحله ای پايين کشيدن دولت کودتايی وپس گرفتن رای مردم را ازطريق چهارزيرهدف دنبال می کند - پاسخ
 مشروعيت زدايی ازحکومت-1
 فرسايش حکومت وايجاد شکاف درآن-2
 فلج سازی حکومت-3
 تقويت همبستگی ومقاومت ملی-4

 :همچنين سه زمينه رشد هم دردستورکارجنبش قراردارد
 رشد جغرافيايی-1
 رشددردرون طبقات وگروه های اجتماعی-2
 رشد کيفی شامل بهبود سازماندهی، ارتقاء سطح تئوريک فعاالن ازمبارزات بی خشونت وافزايش آگاهی ازمبانی دموکراسی وحقوق بشر-3

بت ازگام صح برای هرحرکت دردوجهت باال می توان برنامه ريزی کرد وهرگاه دردوسوی معادله مردم وحکومت، توازن قوا به نفع مردم به هم بخورد می توان
 .های نهايی ورسيدن به خواست مرحله ای جنبش نمود

 اول آن که تجربه مبارزات بی خشونت درسراسر دنيا نشان می دهد که تکيه برسه اصل زير ضامن پيروزی است. دراين مسير بايد دونکته راهم درنظرگرفت
 وحدت-1
 برنامه ريزی وسازمان دهی-2
 حفظ انضباط مبارزات بی خشونت-3

 استنکته دوم آن که حکومت جمهوری اسالمی مثل بسياری از حکومت های اقتدارگرا، برای مقابله با جنبش سه روش را دردستور کار خود قرارداده 
 سرکوب وحمله به شبکه های اجتماعی وسياسی وفرهنگی وحتی اقتصادی جامعه-1
 حمله به امکانات اطالع رسانی وارتباط گيری-2
 ايجاد ترس واختالف درجنبش-3

 چه زمانی جنبش پيروز می شود؟ - سوال چهارم
می توان درجهت رسيدن به اهداف مذکور دربند قبلی برنامه ريزی وزمان بندی کرد، ولی پيروزی نهايی به عوامل . زمان دقيقی نمی توان پيش بينی کرد - پاسخ

مثال حرکت حکومت ايران ) .اشتباهات طرفين وبهره برداری ازآن ها گاهی به حوادث شتاب زيادی می دهد .متعدد وبعضی حوادث پيش بينی نشده بستگی دارد
اما پاره ای اشتباهات درسمت جنبش . اشتباه بزرگی بود که اگردرست ازآن استفاده می شد می توانست چندين قدم حياتی جنبش را به جلوبراند 88دربيست ودو بهمن 

 (.هم اتفاق افتاد که اين امکان را منتفی کرد
 چه کاری درخارج ازايران ودرسطح بين المللی قابل انجام است؟ - سوال پنجم

 :معموال کارهايی که درخارج ازکشورمی توان انجام داد برچهارنوع است - پاسخ
 ...آکسيون هايی که افکارعمومی را متوجه جنبش می کند مثل راه پيمايی وتجمع و روشن کردن شمع وپخش اعالميه و-1
 ...کارهايی که مطبوعات ورسانه ها را به نفع جنبش به حرکت درمی آورد مثل نوشتن مقاله ومصاحبه وتهيه وارسال عکس وفيلم برای رسانه هاو-2
 ارتباط گيری با سازمان های دولتی وغيردولتی درجهت حمايت ازجنبش-3
 پشتيبانی فنی ومالی وعلمی وسايرزمينه ها ازجنبش ومبارزين داخل-4

 :درحال حاضر می توان محتويات زيررا برای اين فعاليت ها پيشنهاد کرد
کاری که . حمله نظامی ممنوع، اگريک کاربتواند حداقل تا مدتی حرکت روبه رشد جنبش سبزرا با مخاطره روبرو کند، حمله نظامی يک کشورخارجی است-1

 .ژنرال های سپاه وقتی که دربرابرحرکت مردم درمانده می شوند، دنبال آن می گردند
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يد که به کمک مردم وباتغييررژيم تنها وتنها به مردم ايران مربوط است ولی تغييررفتاراين رژيم نسبت به مردم ايران امری است که جامعه بين المللی می تواند -2
 درحال حاضرچون سپاه پاسداران انقالب اسالمی رودرروی ملت قرارگرفته است، هرگونه فشاری روی سپاه ومحدود سازی آن می تواند به مبارزات. ايران بشتابد

 .مردم کمک کند
 کمک وپشتيبانی فنی جامعه جهانی درجهت اطالع رسانی به مردم ايران وفراهم سازی امکانات اينترنتی وماهواره ای-3
 .کمک های انسان دوستانه وپناه دادن به مبارزين وروزنامه نگارانی که ناچارازترک ايران شده اند-4

 اگرجنبش به خواست مرحله ای خود برسد ودولت کودتايی رابه زيرآورد چگونه خواست های ديگر مردم را محقق می کند؟ - سوال ششم
 :پس ازدست يابی به خواست مرحله ای جنبش، می توان اين سه مرحله را تصورنمود - پاسخ

 .می شوددارآقای موسوی به عنوان رئيس جمهورمنتخبی که اکثريت مردم درمورد او توافق دارند، برمسند رياست دولت می نشيند و امراداره کشوررا عهده -1
مشکالت بهم  له،با حضورارتش ملی وسايردستگاه ها وآگاهی ودرايتی که جنبش سبزدرمرحله مبارزه ازخود نشان داده، دليلی ندارد که درمرحله گذارازاين مرح-2

 .اين را به خصوص درپاسخ تبليغات حکومت بايد مطرح کرد. ريختگی وفروپاشی را کشورتحمل کند
ه درآن کسانی که د کبا تاکيد براصل انتخابات آزاد که تمام رهبران جنبش هم برآن تاکيد کرده اند، برگزاری يک رفراندوم روی قانون اساسی وياانتخاباتی آزا-3

درصورت رای مثبت مردم به . خواسته اشان رفراندوم قانون اساسی است هم حق شرکت داشته باشند، تعيين تکليف نظام وساختارآن را به رای مردم واگذار می کند
 .تغييرنظام، آقای موسوی مثل يک رئيس دولت موقت عمل خواهد کرد

 محسن سازگارا
 هفتم فروردين هشتادونه

 
 

 ام  ام را با مردم فرودست گذرانده بيشتر زندگي
 روايت علی اشرف درويشيان از فقر، زندگی کارگری و نوروز 

 
 

آيد مگر اينکه  گويد؛ از طلوع آفتاب بدم می او می. کنند جوانی درويشيان متعلق به نسل نويسندگان متعهدی است که همواره آمالشان را در جامعه جستجو می: ايلنا
اما تا دلت بخواهد زمستان و هوای . به ويژه در کودکی طلوع آفتاب برايم آغاز رنج و عذاب کار بود. فرسا برايم نيست مطمئن باشم که برآمدن آفتاب آغاز کاری جان

ای با اين  اما حتی با اين نويسنده. که نتوان در خانه را باز کرد چنان. شوم سه متر برف باريده باشد خواهد صبح که از خواب بيدار می دلم می. ابری را دوست دارم
 . توان از نوروز سخن گفت نگاه خاص هم می

 ايد که از لحظات شاد زندگی هم بنويسيد؟  آيا هيچ وقت قصد کرده. های فرودست جامعه مواجهيم های شما با تصوير عمومی فقر و زندگی آدم معموال ما در داستان* 
به خصوص مراسم نوروز و حمام رفتن با پدرم مورد توجه " آبشوران"و " از اين واليت"های  کمااينکه در برخی از داستان. هايم شادی هم دارم ــ من در داستان

وقتی که در گيالن غرب، معلم بودم . اما در هر حال زندگی من بيشتر با مردم فرودست گذشته است. ها بيشتر به ژانر کمدی نزديک هستند قرار گرفته که اين داستان
بعدها در زندان کرمانشاه هم باز در بين . را اصال به خاطر او نوشتم" ندارد"داشتم که داستان " نيازعلی ندارد"من شاگردی به نام . شاگردانم از همين قشر بودند
 . پدرم، عموهايم و تمام افراد دور و ور من کارگر بودند. همين مردم فقير و بيچاره بودم

 ها چه جايگاهی دارد؟  نوروز در اين افسانه. ايد های مناطق مختلف ايران پرداخته آوری افسانه شما با همکاری رضا خندان به جمع* 
ها  فارغ از اين آدابی نظير سبزه انداختن که از بيست روز قبل از عيد، خانواده. ای دارد و به خصوص سفره هفت سين های ايران جايگاه ويژه نوروز در افسانه ـ ـ

ها  هايی از اين رگه... کردند تا برای عيد سبز شود و مراسم چهارشنبه سوری يا پنج شنبه آخر سال که به ديدار با اموات اختصاص دارد و عدس و گندم را خيس می
های ايرانی در همين رابطه  کتابی به نام عمونوروز دارد که افسانه" صبحی"ياد  اما به خصوص درمورد نوروز، زنده. های ما وجود دارد ها و افسانه هم در داستان

در مناطق سنندج و . ها شديم و با همکاری رضا خندان تاکنون نوزده جلد آن منتشر شده است اصال به همين خاطر هم ما جلب افسانه. را در آن گنجانده است
 . کردستان هم، داستان ميرنوروزی رايج است و در اشعار شاعران کهن ما، ازجمله حافظ هم به آن اشاره شده است

 ... گذرانديد؟ سفر يااينکه تعطيالت نوروز را بيشتر چگونه می* 
... سفر نياز به پول و ماشين و . رفتيم ما مسافرت نمی. ها برای ما خاطره بود آورد و همه آن ــ عيد برای ما که بچه بوديم با خودش چيزهای جديدی به ارمغان می

گذاشتند و هرکدام از ما، يکی از  های نويی را الی قرآن می شد، مادربزرگ و پدربزرگم، اسکناس اما سال که تحويل می. ها را نداشتيم داشت که ما هيچ يک از اين
اش، هميشه پر از پول نقره بود که به ما هم  عموهای من همه کارگر بودند، به جز يکی از آنها که کبابی داشت و توی چنته. داشتيم می ها را به عنوان عيدی بر آن

يکی ديگر از عموهايم هم وسايل آتش بازی چهارشنبه سوری را درست . خرند اين برای ما جالب بود که پول نقره را در بازار، دوبرابر از ما می. داد عيدی می
زديم و به صحرا  ها را گره می گذرانديم تا نوروز و سيزده به در؛ که سبزه هميشه يک گونی هم به ما می داد که حسابی خوش می... کرد؛ ترقه و فشفشه و می
 . انداختيم ها دور می رفتيم و قضا بالی خانواده را با سبزه می
 شود؟  کتاب جديدی از شما منتشر نمی ٨٩در سال * 

و يک شناحتنامه " چون و چرا"های من باعنوان  ــ يک کتاب تجديد چاپی دارم که نزديک به يک سال و نيم است در ارشاد مانده است؛ مجموعه مقاالت و سخنرانی
شود باعنوان  مجموعه داستانی هم دارم که شامل هجده داستان می. دهند ای از من که انتشارات مرواريد، قصد انتشار آن را دارد؛ منتها مجوز نمی هشتصد صفحه

اين کتاب را هم قرار . دارم ام که يک خطش را هم برنمی من هم گفته. ها را برداری گويند بايد نصف داستان می. که هشت سال است در ارشاد مانده است" تازه داغ"
 . نويسم اما اميدی به چاپ کارهايم ندارم و نااميدانه می. درحال حاضر هم درحال نوشتن يک رمان هستم. است انتشارات چشمه منتشر کند

 کنيد؟  آيا آثار نويسندگان جوان را هم دنبال می* 
 . ــ بله

 بينيد؟  ها را چطور می  کارهای جوان* 
. خواهند جوانان ما سرگرمی سالم داشته باشند انگار نمی. کنند ادبيات داستانی و حتی شعر ما با مشکل سانسور مواجه است و به همين دليل است که پيشرفت نمی ـ ـ

ای با همشهريانم در  اما هنوز اين آرزو در دلم مانده که در جلسه. کنم شان می زنند و تا آنجاکه بشود راهنمايی گاهی به من سر می. ترها ارتباط دارم البته من با جوان
اما . دوست دارم بدانم که آنها چه نگاهی به کارهای من دارند و نقدهايشان را بشنوم. نويسم من پنجاه سال است که برای آنها و از آنها می. کرمانشاه صحبت کنم

 . توانند با بزرگان ادبيات جهان رقابت کنند های خوبی داريم که اگر به آنها توجه بشود، می درميان نويسندگان جوان هم نويسنده. مشکل شده است
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 اتحاد متكثر و ضرورت استقالل نيروها 
 نگاهی کوتاه به استراتژی و تاکتيک نيروهای سکوالر و دمکرات 

 عطا هودشتيان 
 : اخبار روز

پس روشنفکران و جريانهای سکوالر و دمکرات، پيش از هر چيز مروجين انديشه . ما در مسير پر فراز و نشيب برپايی جامعه مدنی و اخالق مدنی بسر ميبريم• 
 ...و اين تالش ميوه نمی دهد، مگر آنکه از مسير برپايی يک نيروی مستقل سکوالر گذر نمايد . و اخالق و سياست مدنی هستند

 
بز می ی سهنگامی که روشنفکران و نيروهای سکوالر و دمکرات، که خود نيز در نهاد و ريشه چند وجهی و پراکنده اند، به جنبش همگانی و سراسری مردم

 .پيوندند، همواره جزء مستقل ولی درونی آن جنبش خواهند بود، نه بخشی حل شده، و پديده ای بی هويت و نامعين
بر استقالل نظری،  کيدبنابراين، پيوند اين نيروها در اتحاد همگانی جنبش و در برخورد با مواضع اعالم شده از سوی رهبری آن همواره مشروط بوده است، و با تأ

 .از جريان پيوسته و سازنده انديشه انتقادی می گذرد
مکراتيک در و دبنابراين مشروط بودن از يک سو، و مستقل بودن و متعلق به انديشه انتقادی بودن از سوی ديگر مشخصاتی از هويت سه گانه نيروهای سکوالر 

 .پيوندشان با جنبش سبز، و مواضع اعالم شده آن می باشد
 

 هويت سه گانه نيروهای سکوالر و دمکراتيک 
 
 -آقايان موسوی و کروبی  –و رهبران آن " جنبش سبز"هرچند (ميتوان ديد که محتوای جنبش سبز و ديدگاههای اعالم شده از سوی رهبران آن : مشروط بودن -١

 .در بسياری موارد با ديدگاههای حداقل گرايشها و نيروهای سکوالر و دمکراتيک نزديک است) در اساس پديده هايی همگون و انسجام يافته نيستند
اين . انتخابات آزاد، احترام به آزادی احزاب و آزادی مطبوعات و غيره: تا امروز که ما از ديدگاههای اعالم شده آن رهبران خبر داريم، آن ديدگاه عبارتند از    

اين نويسنده نيز . اردی دخواسته ها با گام های اوليه و حداقل همه قلم زنان، روشنفکران و يا گروه های آزاديخواه و گرايش های الئيک، دمکرات و سکوالر هم خوان
 .خود را در اين کاروند يعنی در حلقه روشنفکران سکوالر ميداند

به عبارت ديگر اين . بنابراين همراهی با آنها، کمک و حمايت از جنبش سبز و رهبران آن، از آنروست که آنها اعالم کرده اند که به اين موازين پای بند هستند
پس پشتيبانی از آنها همواره مشروط به ميزان وفاداری آنها به موازين . تا آنجا که آنها آزادی خواه هستند، ما نيز با آنها هستيم. پايبندی شرط پشتيبانی ما از آنهاست

 .آزاديخواهانه خواهد بود
از اينکه در پايان کالم و از نگاهی استراتژيک و بنيادين، ما همچون : سخن گفت" آنها"و " ما"درست در همين جا است که می بايست از : مستقل بودن -٢

چرا؟ زيرا خواسته های حداکثر آنها در واقع . روشنفکران و نيروهای سکوالر و دمکرات، از رهبران جنبش سبز فعلی يعنی آقايان موسوی، کروبی متفاوت هستيم
 .مواضع حداقل ماست

تأکيد بر هويت ما الزم است، از آن رو که ما را در . اما اين تفاوت و اين استقالل هيچ چيزی از حمايت ما از جنبش مردمی و دليری های آن رهبران کم نمی کند
جايگاه ما . نبايد ميل وافر به تحول، و شور مبارزه با رژيم سرکوب، جايگاه های سياسی و مواضع نظری را مخدوش نمايد. جايگاه اصلی خودمان قرار می دهد

سقف نگاه و  ، وهرچه هست، با تمام چند وجهی بودنش، و عليرغم برخی ناهماهنگی ها در ديدگاهها، يک ويژگی دارد و آن اينکه هم سکوالر است، هم دمکراتيک
 .جهان بينی اش نيز غير دينی است

اگرچه گام به گام شفافيت اعتقادشان به دمکراسی را بايد همواره (و آنها، موسوی و کروبی، مذهبيون آزاديخواه هستند . حداکثر آنهاست –آنچه ما حداقل می خوانيم 
، اما حتی اگر آنها جدايی دين از دولت را بروشنی پذيرا شوند، بايد بالخره بروشنی گفت که آنها مروجان پيوسته ارزشهای دينی در حوزه )مورد آزمون قرار داد

هيچ اتکائی  دونفردی و اجتماعی هستند، درحاليکه ما طرفدار خروج انسان از صغارت خويش، از گوچک پنداری خود، و اتکاء بر خرد، اراده و استقالل نظری ب
، در حاليکه )اين سکوالريسم نظری و ارزشی ست(ما سکوالريسم را تا مرحله تفکر و تا قلب ارزشهای فردی و اجتماعی ميبريم . به نيروهای ماوراء بشری هستيم

 ).اين سکوالريسم سياسی ست(بهترين آنها در نهايت در پی آن خواهند بود که کاروند و نفوذ مذهب را تنها از نهاد های قدرت و دولت برحذر دارند 
بر دشمن مشترک برااما بهر رو، اگر با آنها متفاوت هستيم، آنرا مانعی برای حمايت مان از جوانب دمکراتيک، مبارزاتی و انسان دوستانه خواسته هايشان در 

ما مکررا، و در دو نوشته به مناسبت مرگ آيت اهللا منتظری بر ضرورت حمايت از . همين تجليل را بايد درباره آيت اهللا منتظری انجام دهيم. سرکوبگر نمی دانيم
اگر ضرورت زمانه و نياز مبارزاتی، ما را دراين مرحله تاريخ، در اين سرزمين سوخته به . مسلمانان دمکرات و روحانيت مبارزه در جنبش فعلی تاکيد کرده ايم

وشی خود و نظرات راميکتاگرايی و جباريت، برآن داشته است که بدرستی در پی حمايت از مذهبيون دمکرات و اسالميون آزاد منش ره گشاييم، اين نبايد به قيمت ف
 .بنيادين و اساسی خودمان باشد

نبايد به خود فراموشی کشيده شويم و محو شور و شوق مبارزاتی گرديده و موازين اساسی خود را فراموش نمائيم، چنانکه در دوران انقالب : به عبارت دقيق تر
 .اسالمی برای بسياری از همراهان مان اين وضعيت پيش آمد

پس از خواسته . ماست اقلميدانيم و بايد همواره اين را به خاطر داشته باشيم که خواسته های حداکثر آنها در گفتار ها و اظهارات و گفتارهايشان، خواسته های حد
 !متفاوت هستيم" آنها"ما با : های آنها دفاع می کنيم، اما موظف هستيم که پابه پای آن، بر هويت خود آگاه باشيم

اه خودش را م ردر نوشتارهای ديگری از نقش رقيق و غلتان رهبری آقايان موسوی و کروبی سخن گفته ايم و نوشتيم که اساسا در برخی موارد، گويی جنبش مرد
در اين شرايط، روشنفکران و . روشن است که قيام عاشورا از اراده رهبری موجود بدور بود. ميرود و آن رهبران بيانات و خواسته های خودشان را اعالم ميکنند

 .نيروهای سکوالر و دمکرات بايد بطور مستقالنه، استوار و شفاف ديدگاه های خودشان را مطرح نمايند
جمهوری اسالمی  اسیهنوز غالب بيانه های رهبران رده اول جنبش و غالب ديدگاهای رده های پائين تر رهبری موجود و قلم زنان آنان از واليت فقيه و قانون اس

 . البته برخی از اسالميون آزادی خواه و مبارز پرنفوذ هم امروز، با ترديد به اين مواضع می نگرند. يک کلمه پائين تر نمی آيند
 

 دو وظيفه موازی
 

نخست از جنبش : بنابراين، به خاطر وجود تفاوت هايمان، ما، يعنی روشنفکران و نيروهای سکوالر و دمکرات دو وظيفه را به طور موازی بايد پيش ببريم
، در چهارچوب خواسته های دمکراتيک دفاع می کنيم؛ و سپس و پابه پای )تا آنجا که آنها مدافع آزاديخواهی هستند(اعتراضی مردم و استواری و دليری رهبرانش 

بنابراين ما . به ديدگاه های اعالم شده در جنبش و رهبری آن نظر می اندازيم) نقدی سازنده(آن، استقالل نظری خود را حفظ کرده و همواره از جايگاه انديشه نقدی 
بگونه ای ره نه همچون جزئی حل شده و گم نام و بی نام و نشان، که از موضع و جايگاه معين خودمان، در درون جنبش قرار ميگيريم و از رهبران آن هموا

 .مشروط دفاع می کنيم
. راموش کنيما فنبايد اسيرهيجانات و شور مبارزاتی شويم تا آنجا که مشروعيت اعتراض عليه سرکوب حاکم جلوی چشمانمان را گرفته و خود و ديدگاهای خود ر

 . نبايد اشتباهات دوران انقالب را تکرار نماييم
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حمايت کنيم تا آنها به قدرت برسند، و آنها هرگز از ما حمايت نکنند و ما  -يعنی رهبران فعلی –نکند در جنبشی شرکت کنيم که در آن ما، يعنی سکوالرها، از آنها 
به اين ترتيب که نگرانی مورد نظر . اين مقوله بطور کلی از ديالکتيک قدرت سرچشمه ميگيرد.را در آينده زير ستون های پرقدرت دولتی شان دوباره خرد کنند

 .اگر آنها نيز در موقعيت فعلی ما ميبودند، همين نگرانی را ميداشتند. برای همه نيروهايی که در رهبری قرار ندارند وجود داشته و خواهد داشت
بايد گام به گام از حضورمان در جنبش برای اشاعه نظرات خودمان، . از اينرو بايد ترويج نظر کرد، بی آنکه اين اقدام از حمايت سکوالرها از جنبش مردمی بکاهد

آيا دمکراسی معنای ديگری به . و قاعده نيز همين است. ميدانيم که همه نيروهای ديگر سياسی چنين ميکنند، و بايد چنين کنند. برای جلب افراد بيشتری بهره بگيريم
به دنبال نفع  ريکغير از اين دارد؟ آيا نه آنکه در يک جنبش همگانی، نيروهای متعدد در يک مسير واحد، در عين مبارزه عمومی با دشمنی مشترک، در نهايت ه

 خود ميباشد، در صورتی که اين اقدام به منافع کلی جامعه و به اصل احترام به همه گرايش ها ضربه نزند؟
 .هويت سازی کنيم) از اين طريق( پس از آن رو که رهبری جنبش اعتراضی در دست گروههايی هم نظر ما نيست، بايد به موازات حمايت از جنبش، جداسازی و 

 .سياسی، دفاع مشروط، و بالخره روشن انديشه نقدی استوار است-اين نحوه کارکرد، همان اتحاد متکثر است که بر پايه سه اصل، يعنی استقالل فکری
تا زمانی که سکوالرها خود را در درون و متعلق به جنبش می دانند، . از نقد می توان هم برداشتی تخريب کننده بدست داد و هم برداشتی سازنده: روش نقدی -٣

 .پس نقد آنها با حسن نيت بوده، ماهيتی سازنده داشته، و مقصود از آن ياری رساندن به جنبش خواهد بود
روش و انديشه نقدی هم جنبش را با ايده های نوگرا، مدرن و دمکراتيک آشناتر می کند، هم رهروان مبارزه سياسی : اين اقدام ميتواند دوهدف ديگر نيز داشته باشد

. روز باز می کندام را بسوی درک دمکراسی فرهنگی که همانا بنياد دمکراسی سياسی است، ياری خواهد رساند، و هم آنکه جا را هرچه بيشتر برای افکار ما از هم
 .اين حق دمکراتيک هر نيروئی است که در جنبش عمومی و همگانی از هم اکنون جا پای خود را محکم نمايد

از آن رو که اين جنبش نه يک ايدئولوژی تمام گرا، و نه يک حزب واحد . اين روش، راه کار همه نيروهايی است که در جنبش همگانی و سراسری شرکت می کنند
ا با هم و ر روسراسری، و نه يک رهبری مطلق انديش و يکسويه گر ندارد، فرصت برای حضور همه ايده ها و نيروها فراهم است، تا هريک به سهم خود، دو کا

 .هم به جنبش ياری رسانند و هم جريان سياسی مستقل خود را گسترش دهند: در موازی با يک ديگر انجام دهند
 

 روش نقدی و استقالل سوژه 
 

به پديده مورد نظر ) که ما باشيم(عامل نقد : اين نحوه نگاه از روش و انديشه نقدی مايه ميگرد که امانوئل کانت برآن پافشاری نموده، و ويژگی آن چنين است
مينگرد، زيرا در پی آن است که با ذهن سرد سنجيده کاری کند و موقعيت و واقعيت " غيرجانبدارانه"و " غيرمنفعتی"، با نگاهی )دراينجا يعنی جنبش و رهبری آن(

و در نتيجه . بايد قرار بگيرد) يعنی سوژه(در موقعيتی گسسته و ناپيوسته با عامل نقد ) يعنی اوبژه(در اينجا موضوع مورد نقد . ويژه پديده مورد نظر را نشان دهد
سوژه همواره با فاصله به اوبژه مينگرد زيرا حل شدنش در اوبژه همانا به معنای مرگ وی . عامل نقد، يعنی سوژه، ناگزيرا همچون عنصری مستقل جلوه ميکند

 .ميباشد
، خود را نه در بيرون که در درون جنبش قلمداد ميکنيم، زيرا )سوژه(ايراد خواهند گرفت که پس در اين حالت چگونه مدعی ميشويم که ما همچون عامل نقد 

 قرار ميدهد؟ ) اوبژه(ميگوييم با ذهن سرد و غيرجانبدارانه بايد به پديده مورد نظر برخورد نمود، برخوردی که الزاما ما را در بيرون از پديده مورد نظر 
ريب، که تخ پاسخ آن است که هر نگاه مسئولی بايد در نهاد خود نگاه نقدی باشد حتی اگر از درونی ترين حلقه ها شگل گيرد، چرا که مقصود و مقصدش نه

اينرا شرايط ويژه مبارزاتی تعين . گاه برخی مباحثات امکان نشر بيرونی نمی يابند و بايد در درون باقی بمانند، و گاه می توانند بيرونی شوند. سازندگی و بهبود است
شست،  دستبايد در عين وابستگی و دلبستگی به جريان سياسی خود، همواه در مرحله بازنگری مواضع و تمرکز بر ديدگاه ها، در آن لحظه، از دل بستگی . ميکند

خالصه آنکه تعلق به يک جريان سياسی نبايد به معنای چشم بستن، خود فراموشی . و نه منافع گروهی که تنها درستی و کارکرد سنجيده ديدگاه ها را در نظر گرفت
     .حل شود) يعنی اوبژه(ما برانيم که سوژه نمی تواند و نمی بايست در درون و پيکره پديده . و انحالل فرديت باشد

ما . خواسته های امروز ما به هم نزديک شده است. بنابراين اتحاد ما با جنبش سبز و رهبری آن جنبش در چهارچوب يک اتحاد متکثر و پلوراليستی معنا می يابد -
نافع در خواسته ی مبا آنها متفاوت هستيم، ليکن بنا به جبر زمانه در کنار هم قرار گرفته ايم، هم بواسطه ضرورت جنبش عليه سرکوب، و هم بخاطر اشتراک برخ

 .های مطالباتی مان
و تفاوت عقايد ها يک رهبری آزاد منش که ترسی از غير ندارد اين تفاوت ها را برای آينده ميهن و باربری فرهنگ کشور غنی و پربار می داند و از تعدد نيرو

 .هراسی بدل راه نمی دهد، بلکه برعکس آن را برای پرورش دمکراتيک آينده ميهن الزم می بيند
 

 :ما و آنها
ل داده اند، و نه شگيدر ماههای اخير و در جريان گسترش جنبش سبز، روشنفکران و افراد سکوالر و دمکرات نه سازماندهی ويژه ای داشته اند، نه جمع معينی را ت

 . با اينحال تا آنجا که ديده ايم، از گسترش جنبش سبز و ديناميسم آن دفاع کرده اند. مدعی بوده اند
مبارزه و دلير  يونپرسش آن است که اگر در فردای ايران آزاد، يک انتخابات همگانی دمکراتيک نمايندگان صورت گيرد، آيا ما در مجلس ملی آينده همرديف مذهب

 .امروز خواهيم نشست، يا در قسمت چپ، يا سمت راست آنها می نشينيم
تا فردا دچار ادغام  نيممقصود آن است که ، به جای آنکه جبر زمانه، ما را فردا مجبور به موضع گيری های متفاوت نمايد، از امروز مرزها و جايگاه ها را معين ک

 . مواضع، ابهام و درهم ريزی جايگاه ها نشويم
رفداران واليت و طاگر خطوط نظری و سياسی را از امروز پی نريزيم، بيم آن می رود که آنهمه تالشهای بی دريغ ما در جنبش حاضر به نفع جريان اسالم سياسی 

 .تمام شود") دمکراتيک"با هر برداشتی حتی ( فقيه 
قعی به اين زواپرسيده اند که اگر روش نقدی ماحصل کار روشنفکريست، آيا يک جريان سياسی و سازمانی که درگير مبارزه مستقيم با رژيم سرکوب ميباشد نيا -

بی ترديد يک جريان يا سازمان سياسی . طريقه کار دارد؟ پاسخ آنکه نمی توان کاروند انديشه و روش نقدی را تنها به روشنفکران و روشنفکريگری محدود نمود
سازمانهای سياسی دهه پنجاه در ايران از وجود . نياز به ستيز ايده ها و تميز دادن مواضع دارد، اگر نه، کار اعضای آن به دنباله روی کورکورانه کشيده خواهد شد

بطورمثال چگونه يک حزب سياسی ليبرال يا يک جريان سکوالر غيردينی يا يک سازمان سياسی چپ گرا می تواند خود را از . اين روش کورکورانه رنج ميبردند
برای ارائه اء جريان های سياسی ديگر تميز بدهد؟ چگونه آن جريان هويت سياسی خود را برپا می سازد؟ چگونه در درون خود به باروری انديشه و تشويق اعض
، "آنها"و " ما"ن ايده های جديد همت ميکند؟ از طريق گسترش جدل فکری و بکارگيری روش نقد، از طريق تميز دادن موازين، از طريق فاصله گذاشتن پيوسته ميا

 . درهرحالتی، درهر موقعيتی نبايد تفاوت ها را فراموش کنيم. از طريق گسترش مداوم پلوراليسم درونی و بنابراين قائل شدن حق مخالفت کردن
اگر از امروز مرزها را روشن . اگر از امروز چنين نکنيم. حل شود" آنها"در " ما"به اين ترتيب است که ميگوئيم که اگر در جنبش سبز شرکت ميکنيم، نبايد 

اگر خود را نسازيم، اگر تمامی انرژی و . ننمائيم، جايگاه خود را، چون نيروهای سکوالر و دمکراتيک مشخص نکنيم، چيزی از ما در فردای ايران نخواهد ماند
 .بگذاريم، هيچ چيز نشان نمی کند که در فردای ايران آزاد، آنها از ما و از آزادی ما دفاع خواهند نمود" آنها"توان خود را تنها در حمايت 

 
 اما چگونه می توان به اين مهم دست يافت؟

بايد به وزنه . داينبرای آنکه روش و کاروند موازی، آنچنان که توضيح داديم، متحقق گردد، بايد نخست نيروهای سکوالر و دمکرات، هويت معين خود را تدوين نم
 .)البته تالش های گسترده ای در اين مسير برداشته شده است. (ای بدل شده، و از اين رو می بايست نخست گفتار معينی را مدون نمايند
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و چند وجهی عمل  ای سپس بايد، اتحاد پلوالريستی افراد و نيروهای سکوالر و دمکرات ايجاد شود، که در تمام ابعاد، چه سياسی و چه نظری تماما گونه ای جبهه
 .نمايد

 .حتی سخنان دست اندر کاران اينرا برنموده است. امروز گرايشها و تمايالت و نيروهای غيردينی در سطح جامعه بمراتب افزايش يافته است
وی بر آن است که بدليل همين تمايل قوی است که، . يکی از آخرين سخنرانی های آقای خاتمی بوضوح بر گسترش گرايش قدرتمند غير دينی در جامعه تاکيد ميکند

اگر با بکارگيری را از نظر او، می بايست در همين نظام اسالمی حاکم رفرم ايجاد نمود و قانون اساسی را حفظ نمود تا اسالميت در کنار جمهوريت حفظ شود، زي
 .روشهای استبدادی به فشار بروی مردم ادامه داده شود، بيم آن ميرود که مخالفت ها جامعه را سراسر از دين گرايی بشوياند

تفاوت وی با آقای خامنه ای آنجاست که اين آخری اساسا بر غير دينی شدن گسترده جامعه نمی خواهد اعتراف . تيزبينی و واقعيت گرايی در اين اظهار فراوان است
 .کند، و از اينرو در پی راه خروجی نيست، زيرا از نظر او در جامعه ايران اساسا بحرانی وجود ندارد

ما در مسير پر . داما اگر جامعه ايران بسوی غير دينی شدن گام می نهد، نبايد اين مهم مردمان و جوانان را بسوی بی اخالقی و خصوصيت غيرمدنی هدايت نماي
پس روشنفکران و جريانهای سکوالر و دمکرات، پيش از هر چيز مروجين انديشه و اخالق و سياست . فراز و نشيب برپايی جامعه مدنی و اخالق مدنی بسر ميبريم

 . و اين تالش ميوه نمی دهد، مگر آنکه از مسير برپايی يک نيروی مستقل سکوالر گذر نمايد. مدنی هستند
ری کامال فک اکنون زمان آن رسيده است که ره روان، فعاالن و گرايشهای سکوالر و دمکرات ايران اجتماع متحد خود را برپا سازند تا از حالت يک جريان

 .پراکنده، به يک اتحاد سياسی مدعی بدل شوند
و جنبش  ردماين روش کار نه غير دمکراتيک است، نه به همبستگی سراسری نيروهای مبارز ضربه می زند، و نه می بايست از حمايت ما از حرکت مبارزاتی م

 .اين روش کار متعلق به همه آن نيروهای غير مرکزی، حاشيه ای، يا آنهايی که رهبری اپوزيسيون را در دست ندارند، ميباشد. سبز بکاهد
 .ه کار می برندا بمطمئن باشيم که اگر جای آنها با ما عوض می شد، و آنها اقليت و نيروهايی از ما رهبری جنبش را در دست ميداشتند، آنها نيز همين روش ر

ا آنهاز يکسو سکوالرها بايد مستقل شوند، که اين استقالل خود از طريق يک اتحاد چند وجهی درونی متحقق ميشود، و از سوی ديگر همين استقالل : روشن بگوييم
 .را در موقعيت اتحاد متکثر با جنبش مردمی و سراسری مردم ايران قرار ميدهد

 ٢٠١٠خالصه سخنان عطاهودشتيان در کنفرانس پالتاکی جمهوريخواهان به همراه فرخ نگهدار در ژانويه 
www.hoodashtian.com  
hoodasht@yahoo.com  
 www.hoodasht.com: ومشخصات نظری آن به سری مصاحبه های هودشتيان در اين باره در اين سايت رجوع کنيد, در باره تعريف سکوالريسم 

 
 

 آيا حسين درخشان هم نامزد ندا بود؟ 
 هادی خرسندی 

 
، بعد از يکی دو هفته که سر زدم !مثل آن بابائی که از باالی ساختمان پالسکو افتاد پائين و مردم جمع شدند که چه شده؟ و برخاست گفت نميدانم من هم تازه رسيده ام

سی، در بخش .بی.از اينجا وارد شدم که برخوردم به مصاحبه با سردبير راديو و مسئول سايت بی. ام و نميدانم چه شده به اينترنت من هم بدجوری ديدم تازه رسيده
 !سی، راجع به نامزد ندا آقاسلطان.بی.اخبار بی

يک چيزهائی شبش از محمد ِسفريان . پس فهميدم قضيه بيخ دارد و خيلی اهميت پيدا کرده. من اين جوان سردبير راديو و سايت را ميشناسم آدم معقول و فاضلی است
و دوست جوان من است و مشاور اينترنتی من . نويسنده و گزارشگر روزآنالين است اين با کسرِ  سين. (ی ماجرای کاسپين ماکان شنيده بودم در باره) به کسر سين(

 !)افتخاری. است اين ِسفريان
اما کل . يک داليلی گفت که يادم نيست..... گفتم با قيد احتياط بگذارد و به اسم من نگذارد چونکه  »روز«چی شده چی نشده؟ گفت من باهاش مصاحبه کردم اما به 

اش اينکه کاسپين ماکان نامزد ندا آقاسلطان  خالصه! ای بوده چند روز ما نبوديم ديدم چه الم شنگه. که رفتم و اجمالی ديدم. ببين »باالترين«ماجرا را گفت برو در 
له و مصاحبه و تکذيبيه و ی جنبش سبز نيست و اصًال نامزد ندا نبوده و مقا جمهورشان مالقات کرده و قيل برآمده و قال درآمده که اين نماينده رفته اسرائيل با رئيس

نام ندا و ياد ندا، . حاال ندا کی بوده که نامزد او بودن، تيتر و عنوان و اعتبار شده؟ ندا نازنين دختری ايرانی بود که سمبل جنايات رژيم شد! ای بابا! فحش و فضيحت
اين را چندماه پيش هم به آقای هوشنگ . ندا قهرمان ملی يا ژاندارک ايران نيست. نژاد و رفسنجانی و باقی آنهاست ای و احمدی های آلوده به خون خامنه يادآور دست

با چشمان پر اشک گفت ميخواهم کتاب بعدی ) همسن و سال من ميزند(عرض کردم وقتی پيرمرد ) آيا خدا مرده است؟: مثل(های خواندنی  ی کتاب زاده نويسنده معين
به ناصر . ها بيگناه گلوله خوردند و به خاک افتادند خيلی. ها شدند ما ندا را نبايد فراموش کنيم اما يادمان باشد که مثل ندا خيلی. که گفتم بکنيد. را به ندا تقديم کنم

کشته شدند، بيگناه بود اما ی جوانان نازنين ما که  ی همه محمدی معاون سردبير کيهان لندن گفتم و تأئيد کرد که ندای نازنين که در خيابان فرعی تير خورد، به اندازه
 .های رژيم جان باختند قرار ندارد در رديف شهدای معترض و مبارز و مقاوم که در زندان

ها يکی را به  شده ی کشته خوب وقتی ما شلوغش ميکنيم و بين همه."کشته از بس که فزون است کفن نتوان کرد: "ميديدم. من از ندابازی و ندانويسی پرهيز کردم
بوده شريک  اش را ميسازيم و سرود برايش ميخوانيم و ترانه برايش ميسرائيم و دکان برايش باز ميکنيم، پس به جوانی هم که قرار شهرت ميرسانيم و مجسمه

 بخل که نداريم؟. اش استفاده کند زندگيش باشد، اجازه بدهيم از شهرت نامزد از دست رفته
اگر کرده باشد مگر نميگفتند در اين جنبش هر فرد يک رسانه است و هر شخصی يک رهبر . ی جنبش سبز معرفی کرده؟ خوب ميماند که چرا خودش را نماينده

د باياست؟ آنهائی که اعتراض ميکنند مگر خودشان سخنگوی جنبش سبز هستند؟ مگر جنبش سبز سرو ته دارد که کی چکاره هست و کی چکاره نيست و کی 
های  جمهور اسرائيل با آنهمه دستگاه يعنی رئيس. ی جنبش سبز معرفی کرده باشد بگويد؟  فرض کنيم اين جوان کاسپين ماکان خودش را به شيمون پرز نماينده

 بست؟ بنداست؟ و آيا کاسپين نميداند که نميشود خالی اطالعاتی و جاسوسی نميفهمد که اين طرف خالی
ی من و شما نيست و اين تکذيبش دوکلمه  حسين درخشان هم رفت، مگر نامزد ندا بود؟ به ما چه مربوط؟ البته کاسپين نماينده. چرارفته به اسرائيل؟ دلش خواسته

پسرک شايد افسردگی دارد، بسا !اين که نشد خبرنگاری و نويسندگی. اند؟ بابا قباحت دارد چکار داريد که چقدر با ندا نزديک بوده؟ چقدر با همديگر تنها بوده. است
  تان را لرزاند و بغض به گلو و اشک به چشمتان آورد، با کاسپين چه کرد که چشمان نامزدش را در آن حالت هيچ فکر کرديد فيلمی که ديدنش همه. که ديپرشن گرفته

در هواپيما به  اند؟ چرا تلويزيون اسرائيل تا دم به کاسپين چکار داريد؟ برويد از شيمون پرز بپرسيد که چرا وقت خصوصی به او داده و عکس هم با هم گرفته
د بيرون و بر های اسرائيلی چگونه در ساحل شرقی مثل قارچ ميزن استقبال او رفته؟ و برويد ببينيد در همين حاليکه آقای شيمون پرز با ماکان نشسته، شهرک

 . شان کرد از کاخ سفيد حتی باراک اوباما پريروز اينها را با خفت و خواری بيرون. فلسطينی آواره و زير شکنجه چه ميگذرد
چکار داريد که يک  توجه، به نفع اسرائيل شعار بدهيد، تان که مرگ بر غزه و لبنان بگوئيد و بی شمائی که رژيم اسالمی دشمن فلسطينتان کرده و به آنجا رسانده

ی نظامی اسرائيل به ايران  سی بگويد چون احتمال حمله.بی.داری به بی جمهور اسرائيل رفته باشد و به طرز خنده جوان سرگشته و دردمند ايرانی به ديدار رئيس
 شما چرا؟. اين جوان شايد مشنگ است و بيکار! زياد است من رفتم جلوی حمله را بگيرم

 !ما به خونخواهی او و ديگر کشتگان، مبارزه را ادامه ميدهيم. ياد ندا آقاسلطان گرامی باد
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 بريده ای تازه  از تاريخ من
 شهال بهاردوست

 
 تاريخ من از کجا بود؟    

 که بود؟   
 که خواهد بود؟    

 تا کجا؟
 هنوز برف تند می دود

 گمانش بهار را تلنگر می زند
 روی خطوطم جوانه ها

 موجی از شراره ها، کرشمه ها
 سايه های من هنوز پشت ميله ها
 پشت درها آرزوهای چاک، چاک

 خيالتان سوخته بالِ  کبوتران؟
 بوی بهار می آيد

 به بوسه ای شيرين
 لبم، تنم، گـُـر گـُر

 برای باغچه گل، گل
 بلند بلند فکرها را کوک می زنم

 خام ، خواب می شوم
 با بوی مشک و عنبر پريده 
 دست به سينه باد می برم

 بو می کشم
 بوی نفسهای جا مانده در بستر
 واژه های غرق شده در دفتر

 سطرهای برهنه، دلتنگ
 !موهای ژوليده، هيهات، هيهات
 چه کسی خوابهايم را دزديد؟

 چه کسی چراغهايم را شکست؟
 با شورش قصه های دراز

 روی عرشۀ خيالم مدام دستی تکان 
 به آهنگش مرا با خود تا گور زنی مرده می کشد
 عزايش، مويه اش، با اين يکی کارم تمام است  

 صدای غش غش عجوزه ای می پيچد
 نگاه می کنم

 هنوز برف تند می دود
 تاريخ من از کجا بود؟   

 که بود؟   
 که خواهد بود؟    

 تا کجا؟

 رگبار
 پگاه احمدی

    
 جز جمهوریِ  صدای تو در من،

 !حرفی نمانده است رفيق، برادر، وطن
 !بی خيال 
 يک روز

 همه با هم می رويم تهِ  آب
  

 ديگر دلم فقط برای موشک های کاغذی تنگ است
 "جريانِ  باد را پذيرفتن  "

 َو اين که تکه تکه های تو در من
 !شبيهِ  ماهیِ  مرده شناور است

 از انگشت های من،
 خون می آيد وقتِ  نوشتن
 وقتِ  باد،
 حرام، می پرسم از ساعتِ 

 عقربه هامان کجاست؟
 پرچم،

 سيب و صدا و سايه و سّلول،
 پس لحظه ی ُحلول،
 کی تکان بخورد؟

 گاهی برای رهاشدن از سنگ
 بايد فقط به حاشيه ی رود رفت

 دريا، َو با شکستن صدای اينهمه
 .کم کم به استکان برگشت

 !بايد در پوست، خون درست کنيم
 شايد چهارراه ، منتظر مرگِ  ماست
 !که شاتِ  آخر، هميشه رگبار است
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 ميان َمِنش و لحظه
 با منصور خاکسار

 
 نوشتۀ شيرين دخت دقيقيان

Shirindokht1@gmail.com 
 

از راهی دور آمده بود در شنبه غروب زمستانی تا برويم به 
 .گردهمايی حاميان مادران عزادار

 .دفتر شعری به دست
آن جا اطراف کلورادو پارک هميشه  مشکل پارک کردن :" گفتم

 ".داريم، بياييد کمی خلقی شويم و اتوبوس سواری کنيم
شنبه ها هم گويا کار می . خنديد و چابک پريديم در اولين اتوبوس

 هميشه حسابدار بودن شاعر، مرا به ياد. کرد
مالل کارمندی گی دوموپاسان می انداخت با اين فرق که خاکسار 

 .زبان شکايت نمی دانست
در بلندی رو به اقيانوس،  بساط  بچه ها بر قرار بود، مثل هفت ماه 

سوفيا مثل هر هفته سياه پوش . گذشته؛ بی اعتنا به باد و باران و مه 
ولی با لبی خندان، رهگذران و جهانگردان هفتاد و دو ملت را به 

آقا عال  پروژکتور و پردۀ نمايش را . امضای پتيشن دعوت می کرد
رديف کرده بود با بساط  چای و بيسکويت داخل آن گاری سبز 
 . نمادين که خودش نجاری کرده به  نماد دوستی از نوع ايرانی

چای را به دست منصور خاکسار دادم که از کنار رديف عکس جان 
: " باختگان با لرزشی آشکار و لب های سفيد شده عبور  می کرد

بچۀ :" گفتم. به چهرۀ کيانوش که رسيد، خيره شد!" . زيبايی را ببين
هيچ يک از ويزگی های آرامش بخش او ". کرمانشاه بود و اهل حق

 . در سکوت گذر کرديم. ديگر دردش را نمی پوشاند
خبر می داد و دريا از يک افق " يک جنگل ستاره"بلند گو از 

حلقه زديم مثل هر شنبه و احمد بلند گو را برای منصور . غروب
قله ای که "* چکاد"از ... شاعر گفت و خواند. خاکسار گرفت

فيلم اين مراسم، از آخرين تصاوير زندۀ . انتظار انسان را می کشد
 .شاعر شد

من او را با ! نه: سه هفته بعد، پس از رفتِن خودکردۀ او در دلم گفتم
! آن لحظۀ خودکردۀ بی تدبير نخواهم شناخت و به ياد نخواهم آورد

منش آدمی، آن تالش پيگير ! منش است که هويت دارد، نه لحظه
" هنوز، ولی، واژۀ . ساليان است که بوِد يگانۀ او را رقم می زند

 .چکشی بود بر ذهن گريانم" چکاد
ساعت هايی تلخ گذشتند در خانۀ او و ميان هق هق انبوه خويشان و  

منش منصور خاکسار عيب جويی :  يارانش تا به خود نهيب زدم
تشخيص اشتباه ديگران، .  نبود که کاری بس آسان و بی مقدار است
اين راز صلح درون او در . هنر نيست؛ هنر، ديدن خطای خود است

 .زندگی  بود تا آن لحظه
آن لحظۀ تاريک، نيرومند تر از راز . منش است که هويت دارد 

منصور خاکسار را با منش او ياد !  نه. روشن او نبود و نخواهد بود
 .خواهم کرد

 
 2010مارچ  23

 قله و ستيغ کوه: چکاد*

 سکوت چشم تو چون عصر جمعه آژنگين 
 دکتر عارف پژمان 

  
 بهار ، بيتو غريب است و خانه خاموش است 

 . بهار بيتو به رنگ پريده می ماند 
 بهار ، پويه برگی است در گذرگه باد 

 ! بهار قصه خاموشی اميد من است 
 

 . سکوت چشم تو هرگز بهار نداشت 
 . سکوت چشم تو ، چون عصر جمعه ، آژنگين 

 ! سکوت چشم تو بيگانه بود ، از غم من 
 **** 

 هميشه شعر سياهم بهانه ی تو گرفت 
 هميشه دود نگاهم ، به دامن تو نشست ، 

 هميشه نام تو آغاز سر گرانی بود 
 ! هميشه ازتو به خود ، من دروغ می گفتم 

 
 : نگاه کن ، نگاه 

 روی آن سکوی سپيد 
 که هر غروب برايم ستاره می چيدی 

 و گيسوان تو ؛ گهواره ی غم من بود ، 
 هنوز جای کسی نيست 

 ! وخاکستر سيگار من هنوز آنجاست 
 هنوز گنجشکان ، 

 صدای خش خش پيراهن ترا شبها 
 ! به خواب می بينند

 
 به بين که پنجره دلگير و خانه خاموش است 

 : و جويبار دل افروز 
 اين عزيز ترين ، 

 که بهر آمد نت ، سر به سنگ می کوبيد 
 . و عطر خاطره ات را به خانه ها می برد 

 ! خشکيده ست 
 . و جايگاه مرا بوی ياس ، پر کرد ست 
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  پرزيدنت حسين شرنگ
 " يک غزل " 
و به مريم و . واحدی نيکو  سپيده، ساشا، و مرتضی) زنده ياد ( به 

 حسين سليمان اوغلو
 

 دمد  از گلوی غار نوری می
 دمد  آفتاب از چشم کوری می
 رسد  برگ عيشی از مغايب می
 دمد  وز دل خلوت حضوری می

 ريزد از پيمانه ها  باده لب می
 دمد  ساقی سرمست عوری می
 زند  چنگی پر آب و تابی می

 دمد  اش سروری می هر دم از چنگ
 چمد  حوری نازک خيالی می

 دمد  اش باغ دوری می از خيال
 شود پيدا و شيدا جان گم  می

 دمد  هر دم از دل شر و شوری می
 چمد مست غزل دست شرنگ  می

 دمد  اش زبوری می هر شب از کلک
 ١٩٩٨مونترال -غار

 جمهوری وحشی شرنگستان
 

 .شهرزاد ارشدي پدر عزيزش را از دست داد
 
با شهرزاد به سوگ همه پدران و . پدری فرهيخته و يار کارگران و زحمتکشان

در سرزمينی سراسر ستم و انسان کشی   مادرانی که در فراق فرزندانشان
حسين . زيستند، مبارزه کردند و از خود نام نيک بر جای گذاشتند، نشستيم

  ياد داشت کوتاهی برای شهرزاد نوشت که گويای حرف دل همه ماست شرنگ 
  ..ياد تمامی پدران و مادران از دست داده گرامی باد

 
با . گرم مادر سوممان مونترال با هم بزرگ شديم-ما اينجا، در آغوش سرد

. ما از گروههای سياسی ناهمساز بوديم. شهرزاد ارشدی، و بسيار دوستان ديگر
به اينجا به چشم يک ايستگاه موقت نگاه . در آغاز قدر يکديگر را نميدانستيم

يواش يواش ديديم خير، اين . در ايستگاه آدم با کسی دوست نميشود. ميکرديم
و ما ناگهان ديديم . آن گروهها يکی پس از ديگری متالشی شدند. زيستگاه ماست

اندک اندک، عزيزانمان دور از ما در ايران، . که غير از يکديگر کسی را نداريم
ما در جشنها و سوگها و ايستادگيهايمان . و تنها خبری به ما رسيد. از ميان رفتند

آغاز جنبش، ما را . در برابر ستم اسالمی، بيش از پيش به هم نزديک شديم
پس از تظاهراتها با . بيشتر همديگر را ديديم.يکشبه يار صد ساله ی يکديگر کرد

-هم نشستيم، خورديم و نوشيديم، و در برابر چشمان شگفت زده ی نو
هر بار يکی از جگرگوشههای . هموطنانمان، زيستگاهمان را به لرزه در آورديم

ما در دوردست، جان داد، يا اينجا خاموش شد و هرگز روی وطن را نديد؛ به ياد 
آورديم که چه سنگدالنه پارهای از تن يک ملت را بريدند و اختيار و ارادهاش را 

کودکان دور از ما . نديدگان، دور از ما به دنيا آمدند. بی شرمانه به بازی گرفتند
و برخی از ما تنها عکسی از آنها . پيران مردند. جوانان پير شدند.بزرگ شدند

و در اين دنيای .ما تبديل به خانواده ی عکسها شديم. ديديم و آنها هم عکسی از ما
حاال که پدر ....عکسی، چه زندگيها که در دريغ ديدار ديگری، زير خاک رفت

مهربان و هنرمند شهرزاد، دور از او خاموش شده، احساس ميکنم که دوباره 
. شايد حتا گورش را. مرده و من ديگر هرگز او را نخواهم ديد. پدرم مرده

برادر ديگر و آنهمه دوست و قوم و خويش ديگر -همانطور که گور چهار خواهر
و امشب به . من و دوستان بسياری، سوگ شهرزاد را سوگ خود ميدانيم. را

همانطور که او روزی در سوگهای ما کنارمان . کنارش مينشينيم .خانهاش ميرويم
زادگان جمبوجت، سرهايمان اينجا سپيد و -ما نو.نشست، و غمگساری کرد

سرم را بر ميگردانم به سوی آن .خاکستری شد، ولی دلهايمان هنوز زبانه ميکشد
! ماالريا! آی مالريا : سرزمين اشغال شده و با ميليونها صدا فرياد ميزنم

 اين شماييد که با سر ميافتيد. ما از پا نيفتاده ايم ! کور شو! دور شو! مالتاريا

      آئينه
 راهی

                                                                   
  

 دروغ  زنگار  و  باز آئينه
 باز تاريکی و کتمان فروغ

 باز دلواپسی شب زده ها                                      
 د لشده ها  باز پژمردگی                                      

 باز پاييزی ايام بهار
 باز چنگيزی و بيداد و حصار

 باز افسردگی چلچله ها                                       
 آه و نازک دلی آينه ها                                        

  
 باز بی طاقتی و صبر و قرار
 باز واماندگی و حس فرار

 باز خم گشتگی شانه ز بار                                        
 باز دلمردگی نقش و نگار                                         
 باز هم رويش نيرنگ و فريب
 علف هرزه و اين خاک قريب

 باز هم بغض فرو خورده و تب                                        
 باز هم ناله و چاِه دل شب                                         

 باز اين بگذرِد خرد و کالن
 باز اين بگسلِد سست دالن

 باز آيينه ئ بگرفته غبار                                        
 باز دوری و خزيدن به کنار                                        

 باز انديشه و اوهام غريب
 باز اين حجله به تاراج رقيب

 باز هم گريه و افسوس و سکوت                                     
 تا چه زايد شب تار  ملکوت 
 
 

 جويبار سبز
 راهی

   
 خواب ديدم سرزمين خويش را

 دشت سبز و پاک و نيک انديش را
 مرد و زن را شاد و خندان و جسور

 طلعت اميد و ايمان جفت و جور
 نوجوانان و زنان و مردها

 سٌر سوداشان اميد و دردها 
 دانه ی عشقی فشاندند از ضمير

 تا درفش ناکسی آيد به زير
 باز اما روزگار فتنه خيز

 آتشی افروخت از جنگ و ستيز
 چتر تاريکی نمود از هر کران
 مردمان در حيرت و دل ناگران

 باد پاييزی وزيد اندر بهار
 چهره ی اهريمنی شد آشکار
 باز از هر سو شغاالن امدند
 ياوران مکر شيطان آمدند

 دشت های سبز را بفروختند
 سبزه ها را شادخواران سوختند
 مرغ دريا در قفس پهلو گرفت

 زاغ و روبه جانب هر سو گرفت
 آرزو ها باز نا اميد شد

 ابر تيره رادع خورشيد شد
 ليک از اعماق جانهای رشيد
 آذرخشی سوی جانان پرکشيد
 گرچه ابر تيره بد دمساز شد
 بارش رحمت از او آغاز شد
 جويبار مردمی آمد به هم
 تا بشويد عاقبت سيالب غم
 عالم اينک همره دريای ما

 شاهد آزادی فردای ما
 زاحترام ما جهان از جای خاست
 کشتی ايران خدايش ناخداست

 اين سکوت سبز جاويدان ماست
                           خوش ندای نازنين ايران ماست 
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3 
  پروشه
 ڕێ بووم چاوه

 ِروانيی تا آوتوپِر چاوه
   وه شی خۆی بۆ آردمه باوه
 بووم  ڕێ چاوه

 تا آوتوپڕ 
 ی تۆدا ژێر پروشه له

   وه فره سێك به ره ژێر هه بووم به
 ريزش سبکبارانه برف 

 به انتظارش نشسته بودم 
 که انتظار 

 ناگاه 
 . آغوشش را به رويم گشود 
 به انتظارش نشسته بودم

 که ناگاه 
 در زير ريزش سبکبارانه ی دانه های برف، 

 در زير بهمنی از برف 
 .دفن شدم
 باران
 يانيان  به
4 

 تبا بۆ آۆاڵن عيشق ده
  وه دێيته  ئێواران آه

 باران  دووگيانيت به  ميشه هه
 باران  

 صبحگاهان 
 عشق 

 ترا به کوچه پس کوچه ها می برد 
 غروب ها 

 چون باز آيی
 .هميشه آبستن بارانی 

5 
 مێرگ

 نێو مێرگێك ِرووناآيدا له
 چم دێم و ده
 زانم خۆم ده

 ِرۆژێك دادێ
 لك لك په په
 وينتا ژێر تۆفانی ئه له
 .  وم نه ر ده وبه آو سنه وه
 سبزه زار  

 در سبزه زاری تابناک 
 می آيم و می روم 

 می دانم 
 روزی خواهد آمد 

 که برگ برگ 
 در غوغای عشق ات 

 . همچو صنوبر خواهم آرميد
 داگير آردن  

 دالور قره داغی، شاعر پروانه ها 
 بابک صحرانورد: مقدمه و ترجمه شعرها

 
 " کانسکان"در محله  1963دالور قره داغی سال 

 . در شهر سليمانيه عراق چشم به جهان گشود
 و " شيخ سالم " تحصيالت ابتدايی را در مدرسه 

از  1986در سال . به پايان رساند" آزادی " متوسطه را در مدرسه 
. ی  بغداد در رشته تئاتر فارغ التحصيل شد" آکادمی هنرهای زيبا"

منتشر " همکاری " در روزنامه  1982اولين اثر ادبی خود را سال 
عنوان نخستين مجموعه شعر " پيکری از باران. " کرده است

پس از قيام مردم کردستان عراق عليه  1991اوست که در سال 
 . رژيم بعث به چاپ رسيده است

دالور صاحب چندين مجموعه شعر و آنتولوژی ست و در زمينه 
ترجمه، تا کنون برخی از برترين آثار ادبيات کالسيک جهان از 
به . جمله آثار نيکوس کازنتزاکيس را به زبان کردی برگردانده است
دليل آشنايی با زبان فارسی نيز چند اثر نمايشی و داستانی را از 

نويسندگانی همچون گلی ترقی، بهرام بيضايی و عباس معروفی را 
تا کنون اشعارش به زبان های سوئدی، . به کردی ترجمه کرده است

 . فرانسوی، انگليسی، عربی و فارسی برگردانده شده اند
دالور قره داغی سال هاست به همراه خانواده اش در کشور سوئد 

 . اقامت گزيده است
 

 :ترجمه شش شعر کوتاه اورا به همراه اصل شعر ها  می خوانيم
 
1 

 خۆر
 آا دونيا تاريك ده  آه
 دێيت ۆت
 نێوان تاريكيی و دونيادا له
 ك خۆرێك  وه  ميشه هه

 ڵدێيت يانيانی مندا هه به  تۆ له
 خورشيد 

 چون جهان
 تاريک و ظلمانی شود  

 تو می آيی 
 . در ميان ظلمت و اين جهان ظلمانی

 هميشه چون خورشيدی 
 .در بامدادانم طلوع می کنی

2 
 بزر بوون

 آم پێ بڵێ يه وشه
 ئيتر بمرم  ی آه وه ر له به

  ونێكتم پيشانده ی خه ماڵۆچکه
 د بزربم به ی تا ئه وه رله به
 گم شدن  

 حرفی به من بگو
 پيش از آنکه مرگم فرا رسد

 کلبه خوابی نشانم ده 
  . پيش از آنکه تا هميشه گم شوم 
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 به منصور خاکسار 
 مجيد نفيسی 

   
 در سوگت شعری نخواهم نوشت ! نه

  و عصرهای پنجشنبه ديگر
 منتظر زنگ در نخواهم ماند 
  و هنگام باال رفتن از پله ها

  به پاهای لرزانت نگاه نخواهم کرد
 که زير سنگينی کار روزانه 

  هنوز لق لق می خورند
  و حوله را به دستت نخواهم داد

  تا چهره ی مهربانت را خشک کنی
  و با برآمدن بوی برنج

  .به آشپزخانه بيايی
  پس از شام

 در کنارت نخواهم نشست 
 تا به عادت بيست ساله 

 ديوان شاعران را بگشايی 
  و پس از موالی روم و شيخ شيراز

 دهقان توس و حکيم گنجه 
 از حجت خراسان بخوانی 

 و ميان من و خود 
 با آن تبعيدی به ُيمگان نشسته 

  .رد پايی بيابی
 نفرين به تو 

 نفرين به دستهايت 
 که جان سوزانت را از ما گرفت 

  .و از تو خاکساری ساخت خاک َسر
 چرا به دخترانت رحم نکردی 

  يا به پسر گريان من؟
  با اين همه، آنها به زندگی خود ادامه می دهند

 و من هر عصر پنجشنبه 
 بر جای تو خواهم نشست 

  و آخرين دفتر شعرت را خواهم گشود
 و به دنبال آن سطری خواهم گشت 

  که ديشب، راه هوا را
  .بر گلوگاه تو بست

 
  2010مارس  18پنجشنبه 

6 
 وێيت خۆشم ده: گوتم
  بيرمكه له  اڵم تكايه به

 :گوتت
 آانم  موو سنووره هه یرگا ده
 ر پشت سه  مه خه ده
  وه آشێنمه آانم ده موو هێزه هه

 ِراڵ نه ی ژه تۆ ئه
  ره وه... نها  تاقی ته  به

  داگيرمكه
 تصاحب کردن  

 دوستت دارم : گفتم
 اما تمنا می کنم

 فراموشم کن 
 : گفتی

 آستانه ی همه ی مرزهايم را 
 برمی دارم و

 تمامی نيرويم را عقب می رانم  
 تو ای ژنرال 

 بيا ... يکه و تنها 
 . و تصاحبم کن 

 
 
 

 محمود معتقد ی
 
  

 طرح
  

 بلند عشق و نا م
  
 نوشد ا زچشم ها ی تو می وا ژه ا ی که 
  
 گل سرخی و پا ی 
  
 گويد که ا ز تو روا ن می پيراهنی 
  
 د رختا ن و  گلوی 
  
 فصل پرند گا ن  
  
 ا ين سطرد يگری ست  
  

 به يا ر آ ر
  
  
  
  
  
  


