
 
دمکراسی و آزادی زمانی به ثمر می رسد که   فضای 

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

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

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

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

برابری اجتماعی و حقوقی زنان و مردانمان  است که 
 .   به ايرانی آباد و آزاد خواهيم رسيد
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 با سپاس از همکاری و همياری سايت اخبار روز شهال بهاردوست: تهيه و تنظيم
www.akhbar-rooz.com 

 پيش به سوي انتخابات آزاد
 طرح چهار سوال  و اميد به پرداختن به آن از جانب صاحب نظران

آيا طرح شعار انتخابات آزاد در چهارچوب قانون اساسي اين نظام امكان پذير است يا   -1
 .توضيح دهيد خير؟ نظر تان را در ممكن بودن يا نبودن

پيشبرد اين شعار در جامعه الزمه چه تحوالتي است راهكارهاي شما براي رسيدن به  -2
 انتخابات آزاد چيست؟

نقش نيروهاي مردد در جامعه بخصوص در مليتهاي مختلف چگونه است براي جذب آنها  -3
آيا الزم نمي بينيد كه تغييرات اساسي در قانون اساسي بايد بوجود بيايد و به خواستهاي آنان  

 پرداخته و با وضع قوانين جديد به آن رسميت بخشيد؟
آيا اپوزسيون در توان خود مي بيند كه مشتركا قانون اساسي بديلي را تا تشكيل مجلس  -4

  موسسان به جامعه پيشنهاد دهد ؟

 پايگاه طبقاتی جنبش سبز 7
 محمد برقعی 

 ...گيری بلوک قدرت  شکل 9
 بهروز خليق 

 چگونه چاه را واژگون آنيم؟ 11
 آرامش دوستدار

 ...نگاهی به موقعيت کنونی و  12

 فرهاد يزدی

 : مقاالت و مصاحبه در اين شماره 

 : سروده ها
 عسگر آهنين، شهال بهاردوست،  مهتاب كرانشه، محمود معتقدي، پيرايه يغمايي

  نگاهي  به شعر منصور خاكسار” سفري در مه“فرديت و : مجيد نفيسي 

 مراسم تدفين همسر آيت اهللا منتظريدو گزارش از 
 پنجاه جوان بهايي ممنوع الخروج شدند

 اسفند مريم ضيا در اعتصاب غذاست  26از 
 مالقات در زندان دولتي كه ادعا مي كند اسالمي است

گزارش تفصيلي از بازداشت گسترده و صدور احكام سنگين براي اعضاي شوراي دفاع از حق 
  هاي اخير تحصيل در ماه
 : وگو با رهانا  مهناز بردبار در گفت

 فشار و شكنجه حسام فيروزي در و  سه ماه بالتكليفي عليرضا فيروزي در زندان اوين
 الف سپاه 2بند                  

 شايد در زندان آزادتري: همسر و فرزاندان به جعفر پناهي 
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 همسر و فرزاندان به جعفر پناهی 
 شايد در زندان آزادتري

 دل نوشته ای از طاهره سعيدی ، سولماز و پناه پناهی  
 
 

! تا باالخره آنها به خانه ما آمدند و به سؤالت جواب دادند. اين همه به شوخی از ما پرسيدی و ما اين همه بی توجه از کنار سؤالت رد شديم. بودنه  جوابش ! نه جعفر
به هر جای خانه سر می زدند، می گشتند، بيرون می ريختند، ولی ما هر کدام با دست های بسته گوشه                         .  آنها در خانه ما بودند و ما هر کدام گوشه ای ايستاده بوديم              

فقط می خواستم رفت و       .  مهم نبود .  همه اين ها را جمع می کردند و می بردند              ...  کامپيوتر، دوربين، فيلم ها، کاغذ های يادداشت، دفترچه ها،               .  ای ايستاده بوديم   
کارهايشان که تمام شد، قبل از اين که ما را هم، مثل                .  می دانستم تو هم نگاهت به دنبال من و سولماز است             .  آمدشان قطع شود تا لحظه ای نگاهمان به هم بی افتد             

خدا می داند   .  تو فقط توانستی دست های بسته ات را کمی باال بگيری و به من لبخند بزنی                 .  همان خرت و پرت ها جمع کنند و ببرند، باالخره همديگر را پيدا کرديم               
پناه هم حتماً  پيش      .  من و تو و سولماز     .  اقالً  با هميم    .  مهم نيست :  در دلم به تو گفتم       .  همه توانم را جمع کردم که لبخندم بزرگ تر از تو باشد و، دست هايم باالتر                    

ولی خدا می داند چه قدر تالش کردم که بماند آن لبخند بر صورتم، که پنهان                   .  خيالی هم نبود، ما که هميشه پشت هميم        .   خيالی نيست ...  دوست هاشه، جاش هم امن     
و آخرين بار با دست     يعنی آدم تو خونه خودش هم نمی تونه آزاد باشه؟           :    کند ناراحتی ام را از فکر کردن به تو، تو که هر چه می شد به شوخی از ما می پرسيدی                       

 های بسته در خانه ات ايستاده بودی
              ***** 

فکر می کردم مگر بابا از مردن خواهرش ناراحت نيست؟ طول کشيد تا بفهمم تو                    .  عمه فوت کرده بود و من که آن موقع کوچک بودم، نگاهم همه اش به تو بود                      
ممکن است فيلم هايت را نمايش ندهند و ناراحت باشی، چهار      : تو ممکن است از خيلی چيزها ناراحت باشی. ممکن است ناراحت باشی، اما گريه نمی کنی هيچ وقت

اراحت باشی، از   و ن سال در خانه بی کار بمانی و ناراحت باشی، با هزار جور تهديد و ممنوعيت روبرو شوی، نگذارند از ايران خارج شوی، بازجويی ات کنند و ت                           
انی و ناراحت   بم  تو بخواهند به چيزهايی که برايت مهم است فکر نکنی و از آنها حرف نزنی و ناراحت باشی، حتی نزديک ترين دوست هايت هم بخواهند تو ساکت           

در اين مدت هر     .  اما گريه که نمی کنی هيچ وقت        .  باشی، و ممکن است به جايی برسی که کوچک ترين اتفاق های زندگی همه باعث بشوند تو فقط ناراحت باشی                         
آن شب  .  باشمتو  روز دليلی برای گريه داشتی، و تو گريه نکردی، تا باالخره روزی رسيد که بغضت شکست، و من هيچ فکر نمی کردم آن روز، من دليل ناراحتی                              

مدام اين پا و آن پا می        .  يکی از آن ها هم در راهروی خانه باال سرمان ايستاده بود              .  نشد تنها باشيم  .  قبل از اين که ما را از خانه ببرند، خواستی با من حرف بزنی                
دست هايت را باال آوردی تا صورتم را نوازش کنی ولی مگر با دست های بسته می شد؟  و همان موقع                         .  کرد که تو زودتر حرفت را بزنی و عصبی ات کرده بود            

برا چی بترسم؟   !  من و ترس؟ نه بابا    :   و من خنديدم، به پهنای صورتم     ...   خوب؟ فقط نترس  .  فقط قول بده نترسی   ...  سولماز ببخشيد که به خاطر من     :  بغضت شکست   
فقط همه زورم را می زدم که حرف        .  اصالً  حواسم نبود که توی زندان خبری از سيگار نيست           ...   فقط بابا قول بده سيگار نکشيا، خوب؟ حيفه، حاال که ترک کردی            

و حاال برای آخرين بار در      .  دیبزنم و بخندم، تا قايم کنم ناراحتی ام را از فکر کردن به تو ، تو که در اين سال ها بارها ميتوانستی زير گريه بزنی و گريه نکرده بو                
   .خانه جلوی من ايستاده بودی و صورتت خيس بود

  ***** 
چرا اين  !  پناه      فقط ديگر کسی حال و حوصله غر زدن سرم را ندارد که             !  بدتر شدم، که بهتر نشدم    .  اگر فکر کنی توی اين مدت که نيستی بهتر شدم، اشتباه کردی             

من فکر می کردم که بهتر از هر کس ميفهمم چرا تو توی اين چند سال زياد حوصله          . زياد با هم حرف نمی زديم...   قدر ساکتی، دو کلمه هم با آدم حرف نمی زنی 
من می فهميدم، ولی چه کنم که من هم ساکت بودم و                ...  حرف زدن نداشتی، بی کاری و نشستن در خانه برای آدمی که تمام زندگی اش در سينما خالصه می شد                           

خوشحال بودم از تصميمی که      .  فکر می کردم به تو که باالخره داشتی فيلم می ساختی             .  آن شب ديروقت توی خيابان قدم می زدم         !   چيزی از اين ها با تو نمی گفتم         
قدم می زدم و فکر می کردم که تا چند دقيقه ديگر پيش تو هستم و                 .  گرفتی، چون فيلمسازی برای تو يعنی برگشتن انرژی و زندگی و شکسته شدن آن سکوت لعنتی                

خوشحال بودم از اين که نزديک ميشوم به خانه، به کوچه بن بستی که اين چند سال برگشتن از خانه دوستهايم به آن معنی بن بست و                                 .  مثل تو پرانرژی و پرحرف    
توی کوچه شلوغ بود، آدم هايی با لباس های يکدست، بی سيم به دست، دو تا َون بزرگ                   ...    نااميدی می داد، ولی حاال چند روز بود که همه چيز عوض شده بود و                 

با دست  کی  سر کوچه پشت درختی قايم شدم و نگاه کردم به آن ها، که وسايلی را در کيسه های مشکی داخل ماشين می کردند، و بعد آدم ها را، که يکی ي                                     .  مشکی
ماشينها دنده عقب از کوچه      .  خشکم زده بود  .  همه تان را سوار کردند     .  تمام گروه فيلمبرداری، تو، حتی مامان و سولماز         .  های بسته از دِر ساختمان بيرون ميامدند        

بقايای به هم ريخته وسايل      .  همه چيز شبيه به فيلمی شده بود که در سکانس بعدش من تنها، در خانه به هم ريخته و خاليمان ايستاده بودم                           .  بيرون آمدند و دور شدند     
فيلمی که اگر ساخته ميشد، قرار بود تنها به سادگی روايتگر داستان زندگی خانواده ای                   .  فيلمبرداری و لوازم صحنه، و فيلمی که نگذاشتند هيچ وقت به پايان برسد               

و اگر ساخته می شد، شايد شخصی ترين و انسانی ترين فيلمی محسوب می شد که تا به حال ساخته                            .  باشد، متفاوت از فيلم های قبليت که در دل جامعه ميگذشت              
 . صحنه پايانی، سکوت خانه بود که زننده تر از هميشه همه جا را پر کرده بود. با اين حال حاال هيچ کس سر صحنه نبود. بودی

***** 
آنها می آمدند و ميرفتند و سعی می کردند بگويند و بخندند، ولی ما هر کدام گوشه ای                        .  آدم های زيادی به خانه ما آمده بودند و ما هر کدام گوشه ای نشسته بوديم                    

فکر می کردم چه سال نويی؟ که چند دقيقه قبل از رسيدنش دست بسته تر و تنها تر از                     .  من دستهايم را روی پايم  گذاشته بودم و به آنها نگاه می کردم              .  نشسته بوديم 
ماه آخر سال برايمان اين طور گذشت که هر روز ساعت ها             .  من و سولماز چند روز بعد آزاد شديم، ولی تو را نگه داشتند             ...  هميشه بدون تو در خانه مان نشسته ام       

همه برايشان دست می    .  کنار همه خانواده هايی که زندانی هايشان آزاد می شدند و از پله های روبروی درب زندان پايين می آمدند                      .  جلوی زندان منتظر تو بايستيم      
هر روز آمديم   .  و ما منتظر بوديم تا شايد تو هم، با دستهای آزادت که به هوا برده ای، از پله ها پايين بيايی                     .  زديم و آنها دستهايشان را به نشان آزادی به هوا ميبردند          

تا ظهر آخرين روز سال که در آن هم سلولی تو هم آزاد شد و، ما مانديم و درب بسته زندان و تو که هنوزهم  آنجا                            .  و هر روز تعداد آدم های جلوی زندان کمتر  شد          
جا دور کردند   آن  چه سال نويی که در آن حتی نگذاشتند لحظه تحويل سال را جلوی درب زندان، و به خيال خودمان کنار تو باشيم؟ ما را به تحقير و توهين از                              .  بودی

تا با وجود تمام دوستهايی که عيدشان را به خانه ما             .  و به خانه فرستادند، تا لحظه تحويل سال در خانه، به فکر تو باشيم که آخرين بار با دستهای بسته اينجا بودی                           
تا فکر کنيم دوستهايمان که هيچ، اگر دنيا هم عيدشان را به خانه ما بياورند، نبود تو را بيشتر و بيشتر احساس می                                      .  آورده بودند، نبودِ  تو بيشتر آزارمان دهد            

مطمئنم .  تو نيستی، و رمقی هم نيست برای لبخندی که بپوشاند غصه ام را             .  به ايوان می روم و دور از همه، می زنم زير گريه            .  دو دقيقه مانده به تحويل سال     ...کنيم
من هم در زندان تو قدم می        .  انگار آدم هيچ وقت، هيچ جا آزاد نيست جعفر، حتی توی خانه اش              .  از آن روز که دستهايم را برای تو باال بردم، آنها هنوزهم بسته اند               

 ...چه سال نويی، که همه حواسم پيش دستهای توست. زنم، همانجا که در تنهايیِ  تو، سال نو تحويل ميشود
***** 

تو را اذيت می کنند و من گريه می کنم، تو را به زندان می . دائم دليلی برای گريه کردن هست، و من مثل تو نيستم بابا، که آنها را ببينم و جلوی خودم را نگه دارم
در تلويزيون همزمان با تحويل سال، چند . تو در زندان می مانی و سال نو می آيد و من گريه ميکنم. تو در زندان ميمانی و من گريه می کنم. برند و من گريه ميکنم

و من گريه ام از سر اين فکر است که جايی زندگی می کنم که در آن نشان عيد، تانک و گلوله است، و هديه عيد، . تا تانک نشان می دهند که دارند شليک می کنند
در . روزهای عيد تلخ تر از روزهای کاری اند. اين اولين سال است که دوست داشتم روزهای عيد نيايند، و حاال که آمده اند، زودتر تمام شوند. زندانی بودن پدرم  
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بعضی وقتها هست که فقط يک نفر تنهايی ات را           ...  روزهای کاری الاقل اميدی به رسيدگی به پرونده و آزادی تو هست، ولی عيد و تعطيلی، يعنی سراسر نااميدی                     
. حاال هم دوست های زيادی پيش ما جمع می شوند تا تنها نباشيم             .  آن يک نفر که نباشد، در حضور هزار نفر ديگر هم تو بيشتر حس می کنی که تنهايی                  .   پر می کند  

همه مبهوت تصوير تانک ها، و حواس من می رود سمت تنها جای خالی، صندلی                    .  تانک ها در تلويزيون شليک می کنند و تمام جاهای نشستن در خانه پر است                   
حاال صندلی همه اش     .  يادت هست که چقدر سر آن دعوا داشتيم؟ تا تو بلند ميشدی پشت آن مينشستم و به اينترنت می رفتم                          .  پشت ميز کامپيوتر، جای هميشگی تو       

. در اينترنت تنها چيزی که به چشمم می آيد خبر دستگيری توست، و همين صندلی خالی هم هر لحظه دارد اين خبر را به من ميدهد                            .  خالی است، ولی رغبتی نيست    
 ...نگاه کردن به يک صندلی من را به گريه مياندازد، و من اصالً  مثل تو نيستم بابا. گفتم که، دائم دليلی برای گريه کردن هست

***** 
خيال می کنم  همه جا صحنه         ...  قدم می زنم در خيابان، در کوچه بن بستمان، در خانه، در اتاقم                .  زياد با کسی حرف نمی زنم      .  از وقتی که تو نيستی، بدتر شده ام         

خيال ميکنم درون فيلمی قدم ميزنم  که هيچ وقت تمام           .  فيلمبرداری است، و من هميشه درست لحظه ای می رسم که گروه فيلمبرداری را دستگير کرده اند و برده اند                   
با هر قدم سکوتم بدون تو، بزرگ تر شده ام، و حاال               ...  کارگردان در زندان است و هيچ حرفی برای گفتن نيست            :  نشده و نصفه، وصل شده به سکوتی بی نهايت             

و حاال دوست دارم ببينمت تا با تو         .   وقتی نميگذارن کار کنی، انگار همه اش توی زندانی          :  يک بار به من گفتی       .  فکر می کنم که کارگردان هميشه در زندان بوده          
. می زدی ف ن و بگويم شايد بيشتر از هر کس ميفهمم که تو خيلی وقتها پيش، قبل از اين يک ماه، به زندان افتاده بودی، تنها، و برای همين با کسی حر                                 .  حرف بزنم 

اين که می توانستی هر جا قدم بگذاری که صحنه کارت باشد، اما                   .  ميفهمم برای کسی که تمام زندگيش در سينما خالصه می شود، بی کاری بدترين زندان است                      
 .عذاب می کشيدی، چون نميگذاشتند کار کنی، چون در زندان بودی

 !نمی دانم اما، شايد تو حاال آزادتری. تو حاال واقعاً  در زندانی، و در سلولت نشسته ای
***** 

   سال نو مبارک
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به گفته يک شاهد عينی، جمعيت زيادی از مردم از اوايل صبح در مقابل در 
منزل ايشان جمع شده بودند که نيروهای امنيتی شرکت کنندگان در مراسم تدفين 

 . همسر آيت اهللا منتظری را تهديد به دستگيری می کردند
گفتنی است، پس از مراسم تدفين آيت اهللا منتظری در ايام سوگواری محرم نيز 
تعدادی از افراد شرکت کننده در اين مراسم شناسايی و بازداشت شدند که پيکر 

 . دو تن از افراد بازداشت شده به خانواده هايشان تحويل داده شده است
 

 تدفين همسر آيت اهللا منتظري در وضعيت كاملن انتظامي
 و بازداشت چند نفر 

 
 : کلمه

انتظامی و لباس شخصی ها، با ايجاد يک فضای سنگين و  –نيروهای امنيتی  
امنيتی، عمال امکان برگزاری مراسم نماز، تشييع و حتی سوگ بر پيکر مرحومه را 

ندادند و دهها خودرو نيروهای دولتی، جنازه را تحت الحفظ آورده و خودشان در 
حرم و بدون دسترسی مردم و حتی خانواده، توقفی کوتاه نموده و سپس فورا آنرا 

کننده در مراسم  ها و آقايان شرکت نفر از خانم 30حدود /از محل خارج کردند
 . بازداشت شدند

  
امنيتی و نيروهای لباس شخصی، با آرايش نظامی -دهها تن از ماموران انتظامی

پليسی و ايجاد ارعاب در برگزاری مراسم تشييع و تدفين همسر آيت اهللا  -
العظمی منتظری، برگزاری مراسم تشييع و نماز ميت را از خانوادۀ آن مرحومه 

سلب کرده و عمال مراسم را مبدل به يک خاکسپاری حکومتی کردند تا بنا به قول 
خانوادۀ مرحوم منتظری، برای اولين بار يک تشييع جنازۀ بدون جنازه در قم 

 .برگزار شود
احمد منتظری فرزند آيت اهللا منتظری مطلبی را در سايت دفتر آيت اهللا منتظری 

منتشر کرده که به شرح بخشی از مراسم می  «تشييع بی جنازه»با عنوان 
  بانويی که به واسطه. بانويی از جهان رفت»:او در اين متن نوشته است . پردازد 

حاجيه خانم ربانی، همسر آيت . همسر و فرزندش برای جهانيان شناخته شده بود
داشت و گمنام  سال بدون هيچ چشم ۶٠اهللا العظمی منتظری، او که بيش از 

ای با  های چند دقيقه های ساواک در انتظار مالقات مجاهده کرده و در پشت زندان
های مختلف همراه و يار غمخوار  همسر و فرزندش سر کرده و يا در تبعيدگاه

های مبارز  همسرش بوده و مهمتر از همه پشتيبان و مايه دلگرمی و پناه خانواده
های او  شد ولی با کمال تأسف پيروزی انقالب پايان رنج و داغدار محسوب می

 «.نبود
روز از درگذشت  ١٠٠و اينک در حاليکه کمتر از  »:به نوشته احمد منتظری
ها و  طبيعی اين بود که سازمان. گذشت او نيز رحلت نمود همسر بزرگوارش می
دادند و بنياد شهيد انقالب اسالمی برای اين مادر شهيد و  نهادها پيام تسليت می

گرفت و مطمئنا شاگردان همسرش که اکنون از سران  جانباز مراسم يادبود می
اما بازماندگان ايشان هيچگاه اين چنين . آمدند اين نظامند به دلداری فرزندانش می

ای به جای  اند که عده مهری را تجربه کرده و ديده اند و عمری بی انتظاری نداشته
بازماندگان ايشان تنها . کنند ها را کور می باز کردن گره با دست معموال گره

خواستند برای اين مادر فداکار مراسمی معمولی مثل مراسم ديگر شهروندان  می
ای از  برگزار نمايند، اما چه شده که مسئولين از اين هم هراس دارند و نماينده

اطالعات قم فرستادند تا پيام ممنوعيت تشييع پيکر مطهره آن مرحومه را به 
 «.اش ابالغ کنند خانواده

در جواب اين نماينده اطالعات مخالفت شديد نموده و  »:وی اضافه کرده است
به دنبال رايزنی دوستان هنگام . گفتم برای خودتان و ما و نظام مشکل ايجاد نکنيد

رسيد که کمی از موضع  غروب مسئول اطالعات قم به دفتر آمدند و به نظر می
تجمع کنيد ) س(توانيد در حرم حضرت معصومه پايين آمده و ابراز داشتند که می

 ١۵٠آوريم و از آنجا نيز آن را به  و جنازه را برای اقامه نماز ميت به حرم می
 «.متری محل دفن برده و در آنجا تحويل خواهيم داد تا تشييع شود

او به حرم منتقل شدن جنازه آن مرحومه به حرم حضرت معصومه را اينگونه 
روز يکشنبه با تدابير شديد امنيتی آن مرحومه به حرم منتقل  »:تشريح کرده است

شد و پس از اقامه نماز به امامت آيت اهللا العظمی شبيری زنجانی مجددا پيکر آن 
انتقال داده شد و مردم ) محل دفن(مرحومه توسط نيروهای امنيتی به گلزار شهدا

يا حجة ابن الحسن،  –ال اله اال اهللا  –اهللا اکبر : بدون جنازه با سردادن شعارهای
عزا عزاست  –يا حضرت معصومه، منتظری مظلومه  –عجل علی ظهورک 

تشييع  –امروز، روز عزاست امروز، منتظری مظلوم صاحب عزاست امروز 
 «.بی جنازه، اين هم يه ظلم تازه؛ راهی گلزار شهدا شدند

 جلوگيري از مراسم تدفين همسر آيت اهللا منتظري
 

 :اخبار روز
امنيتی و نيروهای لباس شخصی، با آرايش  -دهها تن از ماموران انتظامی

نظامی و ايجاد ارعاب در برگزاری مراسم تشييع و تدفين همسر آيت اهللا العظمی 
منتظری، امکان برگزاری هرگونه مراسم تشيع و نماز را از خانواده ی وی 

 ...سلب کرده و عمال مراسم را مبدل به يک خاکسپاری حکومتی کردند 
 

امنيتی و نيروهای لباس شخصی، با آرايش نظامی -دهها تن از ماموران انتظامی
پليسی و ايجاد ارعاب در برگزاری مراسم تشييع و تدفين همسر آيت اهللا  -

العظمی منتظری، امکان برگزاری هرگونه مراسم تشيع و نماز ميت را از 
خانواده ی آن بزرگوار سلب کرده و عمال مراسم را مبدل به يک خاکسپاری 

حکومتی کردند تا بنا به قول خانواده ی مرحوم منتظری، برای اولين بار يک 
 . تشييع جنازه ی بدون جنازه در قم برگزار شود

سعيد منتظری در گفتگويی اختصاصی با جرس، در شرح ماوقع ماجرای 
امروز، ضمن بيان اينکه از ساعتها قبل مردم سوگوار، عالقه مندان و خانواده 
منتظری در محل حرم حضرت معصومه برای برگزاری نماز و تشييع پيکر 

بانوی آيت اهللا منتظری تجمع کرده بودند، به عمکرد تاسف بار ماموران در اين 
 -از بامداد امروز نيروهای امنيتی "زمينه اشاره نموده و خاطرنشان کرد 

انتظامی و لباس شخصی ها، با ايجاد يک فضای سنگين و امنيتی، عمال امکان 
برگزاری مراسم نماز، تشييع و حتی سوگ بر پيکر مادرمان را ندادند و دهها 

خودرو نيروهای دولتی، جنازه را تحت الحفظ آورده و خودشان در حرم و بدون 
دسترسی مردم و حتی خانواده، توقفی کوتاه نموده و سپس فورا آنرا از محل 

 ." خارج کردند
آقايان نه شرايط خانواده "پسر داغدار خانواده ی منتظری همچنين تصريح کرد 

آيت اهللا منتظری برای مراسم تدفين را پذيرفتند، نه امکان دسترسی مردم و حتی 
خانواده به پيکر مادر مرحوممان فراهم شد و نه حتی گذاشتند طبق گفته ها و 

 ." وعده های مقامات، به صورت محدود و در سکوت جنازه را تشييع کنيم
ايشان از هراس ماموران حکومت حتی از پيکر يک بانوی هشتاد ساله و 

يا اين "برگزاری مراسم تشييع و خاکسپاری ساده ی آن سخن گفته و متذکر گرديد 
عمل تاسف بار ترس خود را بوضوح به نمايش گذاشتند و نشان دادند از يک 

 ." جنازه و تدفين آن نيز واهمه دارند
در همان حال که سعيد منتظری در حال گفتگو با خبرنگار جرس بود، ماموران 
حکومتی پيکر بانوی مرحومه را با تعدادی خودرو از آن محل خارج می کردند 

نه تنها اجازه برگزاری مراسم به ما داده نشد، بلکه "و ايشان خاطرنشان کرد 
 ." حنی نگذاشتند جايی که خانواده مدنظر داشت، اين مرحومه را دفن نماييم

بر اساس همين گزارش، مردم که در محل برای برگزاری مراسم آمده بودند، با 
اطالع از اينکه قرار است پيکر ايشان بدون در نظر گرفتن درخواست خانواده، 

به خاک سپرده ) گلزار شهدای قم ومحل عمومی دفن اموات(در محلی ديگر 
شود، با سر دادن شعارهای اعتراضی سعی در ممانعت از اين امر را داشتند که 
بدليل انتقال سريع جسد و شرايط پليسی حاکم، احمد منتظری جهت جلوگيری از 
هرگونه برخورد خشن ماموران با مردم و يا دستگيری های احتمالی، از مردم 

 . خواهش کرد به محل دفن پيکر ايشان بروند
متعاقب اين مسئله، مردم سوگوار و ناراضی از وضع بوجود آمده، محل تجمع 

تا گلزار شهدا را علی رغم طوالنی بودن مسير، پياده ) حرم حضرت معصومه(
عزا عزاست امروز روز عزاست امروز، ملت سبز "طی کرده و با شعارهای 

     .و ندای اهللا اکبر، به محل دفن رفتند" ايران صاحب عزاست امروز
سعيد منتظری پيرامون جزئيات تدفين در محل مورد نظر خاطرنشان نمود 

عوامل حکومت و ماموران امنيتِی بيشمار و مستقر در محل، به زور و با توسل "
به ارعاب، پيکر آن مرحومه را آن طور که می خواستند و آن جا که می 

خواستند، دفن نموده و عمال امکان برگزاری مراسم را از ما و مردم سوگوار 
 ." سلب کردند

تالش برای شناسايی شرکت کنندگان مراسم همسرآيت اهللا منتظری از سوی 
 ماموران امنيتی 
مراسم تدفين همسر آيت اهللا منتظری امروز صبح توسط : خبرگزاری هرانا

نيروهای امنيتی تبديل به محلی برای شناسايی افراد شرکت کننده و برخوردهای 
 . احتمالی در آينده تبديل شد

به گزارش هرانا، نيروهای امنيتی از اوايل صبح امروز در نزديک منزل آيت 
اهللا منتظری حضور داشتند و با در دست داشتن دوربين از افراد شرکت کننده در 

 . اين مراسم فيلمبرداری می کردند
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جو امنيتی بود که در اين بين جوانی شعار داد : وی درباره فضای مراسم گفت
که بالفاصله نيروهای امنيتی به سمت او هجوم آوردند اما  «يا حسين ميرحسين»

باالخره وارد . با وساطتت مردم از بازداشت اين جوان جلوگيری به عمل آمد
حرم شديم بی هيچ شعاری به جز اهللا اکبر و ال اله اله اهللا و عزا عزاست امروز 

 .روز عزاست امروز منتظری مظلوم صاحب عزاست امروز
داخل حرم مردم شعارهايی همچون يا حضرت معصومه منتظری : وی ادامه داد

خونی که در رگ ماست . يا حجت ابن الحسن ريشه ی ظلم رو بکن . مظلومه 
سپس گفتند جنازه به سمت گلزار برده می شود .هديه به ملت ماست سر می دادند

 .و از مردم خواستن برای تشييع بروند گلزار قم
 يک مراسم خوب برگزار شد: يک مسئول دولتی در قم

با انتشار اخباری به نقل از  «فارس»اما در مقابل سايت های دولتی مانند 
مسئوالن دولتی سعی در نشان دادن جوی آرام در مراسم داشتند به طوری که اين 

مراسم تشييع پيکر همسر : خبرگزاری در گفت و گو با استاندار قم نوشت
 .منتظری در فضايی کامال آرام و بدون تنش و درگيری برگزار شد

تمام تمهيدات الزم برای برگزاری اين مراسم انجام شد تا : زاده گفت احمد حاجی
 .شاهد برگزاری يک مراسم خوب باشيم

با خانواده مرحوم منتظری نيز صحبت شد و تمام امکانات در : وی ادامه داد
 .اختيار آنها قرار گرفت تا بدون مشکل مراسم خاکسپاری انجام شود

همچنين با توليت حرم مطهر : معاون سياسی امنيتی استاندار قم بيان داشت
هماهنگی صورت گرفت تا پيکر خانم ربانی در ) س(حضرت فاطمه معصومه 
 .حرم مطهر نيز تشييع شود

های صورت گرفته با  زاده با بيان اينکه طبق اعالم قبلی و هماهنگی حاجی
پس از تشييع پيکر خانم : خانواده مرحوم منتظری مکان تشييع مشخص شد، گفت

الجنه منتقل شد و پس از آن بر دوش  ربانی در حرم مطهر، جنازه به مسجد باب
 .خانواده وی تا گلزار شهدا تشييع شد

 

  سميه فريد آزاد شد
 

 
فروردين، سميه فريد فعال  ٨شنبه  امروز يک -کميته گزارشگران حقوق بشر 

با ) ادوار تحکيم وحدت)حقوق زنان و عضو سازمان دانش آموختگان ايران 
 .ميليون تومانی از زندان اوين آزاد شد ۶٠ی  توديع وثيقه

پيش از اين قرار بود وی در روز اول فروردين آزاد شود اما دادگاه انقالب با 
فروردين نيز بازنخواهد  7اعالم اينکه قاضی پرونده به مرخصی رفته است و تا 

 .گشت، از آزادی او جلوگيری کرده بود
سميه فريد در حالی بازداشت شده بود که در پی تماس دادگاه انقالب برای باز 

پس گيری برخی از وسايل متعلق به همسرش و مالقات احتمالی با وی به 
 .دادسرای ويژه ی اوين مراجعه کرده بود

تن از فعاالن جنبش زنان در  ٣۶، به همراه  ٨۵او پيش از اين نيز در اسفند 
مقابل دادگاه انقالب بازداشت و در دادگاه با اتهامات اجتماع و تبانی به قصد برهم 

زدن امنيت کشور، اخالل در نظم عمومی و تمرد از دستور پليس روبرو شده 
 .بود

 

 پنجاه جوان بهايي ممنوع الخروج شدند
 

 : رهانا
نفر پيش از اين به علت خدمات اجتماعی در روستاهای محروم اطراف  ۵٠اين 

دستگير شده بودند و با وجود داشتن جواز قانونی  ٨۵ارديبهشت  ٢٩شيراز در 
سال شرکت  ٣برای آموزش به کودکان اين محله ها، اطالعات شيراز آنان را به 

 .اجباری در کالس های تبليغات اسالمی مجبور کرد
ها به توهين و تحقير و  به گزارش خبرنگار رهانا الزم به ذکر است که کالس

 .شود جوان و باورهايشان سپری می ۵٠تمسخر بر اين 
سال حبس در زندان شيراز محکوم  ۴تن ديگر از اين جوانان نيز به  ٣در ضمن 

هاله ، ساسان تقوا. دوران محکوميت خود را آغاز کردند ٨۶شدند و از آبان سال 
 .نام اين سه زندانی بهايی استرها ثابت و روحی 

تن از  ۵٠های توهين آميری که آنان ملزم به شرکت در آنند،  حال عالوه بر کالس
 .ايشان اجازه خروج از کشور را نيز نخواهند داشت

 نفر در مراسم امروز ٣٠دستگيری 
 

هنگام مراجعت مردم »:نفر خبر داده و نوشته است ٣٠وی در پايان از دستگيری 
از گلزار شهدا با اينکه به سفارش اينجانب عمل نمودند و با کمال آرامش آن محل 

کننده در  ها و آقايان شرکت نفر از خانم ٣٠کردند متأسفانه حدود  را ترک می
ها که شايسته  اينجانب ضمن محکوم کردن اين بازداشت. مراسم بازداشت شدند

نظام مردم ساالر نيست اميدوارم هرچه زودتر آزادی حاصل گردد؛ و از اين پس 
 «.ها تدبير و تعقل الزم به عمل آيد در تصميم گيری

اما از سوی ديگر سعيد منتظری در شرح ماوقع ماجرای امروز، ضمن بيان 
اينکه از ساعتها قبل مردم سوگوار، عالقه مندان و خانواده منتظری در محل 

برای برگزاری نماز و تشييع پيکر بانوی آيت اهللا ) س(حرم حضرت معصومه 
منتظری تجمع کرده بودند، به عمکرد تاسف بار ماموران در اين زمينه اشاره 

انتظامی و لباس  –از بامداد امروز نيروهای امنيتی »: نموده و به جرس گفت
شخصی ها، با ايجاد يک فضای سنگين و امنيتی، عمال امکان برگزاری مراسم 
نماز، تشييع و حتی سوگ بر پيکر مادرمان را ندادند و دهها خودرو نيروهای 

دولتی، جنازه را تحت الحفظ آورده و خودشان در حرم و بدون دسترسی مردم و 
 «.حتی خانواده، توقفی کوتاه نموده و سپس فورا آنرا از محل خارج کردند

آقايان نه شرايط خانواده آيت »:پسر داغدار خانوادۀ منتظری همچنين تصريح کرد
اهللا منتظری برای مراسم تدفين را پذيرفتند، نه امکان دسترسی مردم و حتی 

خانواده به پيکر مادر مرحوممان فراهم شد و نه حتی گذاشتند طبق گفته ها و 
 «.وعده های مقامات، به صورت محدود و در سکوت جنازه را تشييع کنيم

ايشان از هراس ماموران حکومت حتی از پيکر يک بانوی هشتاد ساله و 
يا اين ”برگزاری مراسم تشييع و خاکسپاری سادۀ آن سخن گفته و متذکر گرديد 

عمل تاسف بار ترس خود را بوضوح به نمايش گذاشتند و نشان دادند از يک 
 “.جنازه و تدفين آن نيز واهمه دارند

در همان حال که سعيد منتظری در حال گفتگو با خبرنگار جرس بود، ماموران 
حکومتی پيکر بانوی مرحومه را با تعدادی خودرو از آن محل خارج می کردند 

نه تنها اجازه برگزاری مراسم به ما داده نشد، بلکه »:و ايشان خاطرنشان کرد
 «.حنی نگذاشتند جايی که خانواده مدنظر داشت، اين مرحومه را دفن نماييم

بر اساس همين گزارش، مردم که در محل برای برگزاری مراسم آمده بودند، با 
اطالع از اينکه قرار است پيکر ايشان بدون در نظر گرفتن درخواست خانواده، 

به خاک سپرده ) گلزار شهدای قم ومحل عمومی دفن اموات(در محلی ديگر 
شود، با سر دادن شعارهای اعتراضی سعی در ممانعت از اين امر را داشتند که 
بدليل انتقال سريع جسد و شرايط پليسی حاکم، احمد منتظری جهت جلوگيری از 
هرگونه برخورد خشن ماموران با مردم و يا دستگيری های احتمالی، از مردم 

 .خواهش کرد به محل دفن پيکر ايشان بروند
متعاقب اين مسئله، مردم سوگوار و ناراضی از وضع بوجود آمده، محل تجمع 

تا گلزار شهدا را علی رغم طوالنی بودن مسير، پياده ) حرم حضرت معصومه(
عزا عزاست امروز روز عزاست امروز، ملت سبز ”طی کرده و با شعارهای 

 .و ندای اهللا اکبر، به محل دفن رفتند“ ايران صاحب عزاست امروز
سعيد منتظری پيرامون جزئيات تدفين در محل مورد نظر خاطرنشان نمود 

عوامل حکومت و ماموران امنيتِی بيشمار و مستقر در محل، به زور و با توسل ”
به ارعاب، پيکر آن مرحومه را آن طور که می خواستند و آن جا که می 

خواستند، دفن نموده و عمال امکان برگزاری مراسم را از ما و مردم سوگوار 
 “.سلب کردند

حاضران در مراسم اعالم کردند غالمحسين کرباسچی، مهندس حجتی، مهندس 
ميثمی، اعضای مجمع محققين ومدرسين قم، حجت االسالم والمسلمين موسوی 

تبريزی ،حجت االسالم و المسليمن شهرستانی نماينده آيت اهللا سيستانی و آيت اهللا 
 .فيض در مراسم تشييع و خاکسپاری حضور داشتند

و موسوی ) بعلت اقامت درمشهد(ضمن اينکه آيات عظام صانعی ، گرامی
 .به صورت تلفنی تسليت خود را بيان کردند) بعلت کسالت( اردبيلی 

 
 اختالل در تلفن های همراه و امنيتی بودن فضا

 «کلمه»به گزارش کلمه، همچنين يکی از افراد حاضر در مراسم به خبرنگار 
از روز گذشته و بعد از پخش خبر فوت همسر آيت اهللا منتظری تمام : گفت

 .خطوط موبايل در شهر قم دچار مشکل شد 
و نيم امروز افرادی که در مراسم تشييع شرکت  ٩در ساعت : وی تصريح کرد

! کرده بودند متوجه شدند بايد مراسم تشييع بدون جنازه آن مرحومه برگزار شود
 .که مردم بدون جنازه به سمت حرم راهی شدند
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 ٢٢مريم ضيا پيش از اين نيز در . مراجعت وی به منزل او را بازداشت می کنند
از “ قوانين نابرابر”در تجمعی که به قصد اعتراض به  ١٣٨۵خردادماه سال 

همسر مريم . سوی فعاالن زن در ميدان هفت تير برگزار شد بازداشت شده بود
ضياء، منصور حيات غيبی نيز، از اعضای هيأت مديره سنديکای کارگران 

رانی تهران و حومه است که طی چند سال اخير، همراه با  شرکت واحد اتوبوس
منصور اسالو و گروهی ديگر از فعالين صنفی، بارها مورد بازداشت و حمله و 

 . اهانت قرار گرفته اند
 
 

 مالقات در زندان دولتي         
 كه ادعا مي كند اسالمي است    

 
 

ظاهرا در تمام اين مدت و تقريبا . تازه از بازجويی آمده بود. دستش جوهری بود
ها گله  از خشن بودن بازجويی. هرروز به صورت فشرده بازجويی می شده است
چند بار هم تکرار کرد که . اند داشت و اين که از سی سال پيش شروع کرده

نمی دانست برای چه دوباره .ها را ندارد ی صحبت در مورد بازجويی اجازه
گفت بيش از بيست روز است که به دليل ناراحتی قلبی  می. اند سراغش آمده

صبح ها به سختی از خواب بيدار ). آرام بخش قوی(دهند  ها به او قرص می شب
اشاره کرد يک بار آنقدر گيج بود که . می شود و بيشتر اوقات حالت گيجی دارد

 .دل بازجويش به رحم آمد و بازجويی را تعطيل کرد
 

بدرالسادات مفيدی دبير انجمن صنفی روزنامه نگاران درباره   دو دختر :کلمه
بازداشت مادرشان مطلبی را نگاشته اند که نسخه ای از آن در اختيار سايت 

 .قرار گرفته است »کلمه«
 :به گزارش کلمه ، متن اين روايت به شرح زير است

ساعت ده شب روز هفتم دی ماه، روز بعد از واقعه عاشورا پنج نفر از مامورين 
وزارت اطالعات با نشان دادن يک حکم کلی از سوی دادستان تهران که مربوط 

اند  به کسانی که در جريان تشييع پيکر آيت اله العظمی منتظری شرکت داشته
پس ازبازرسی خانه و جمع کردن وسايل شخصی هر . بود، به خانه ما آمدند

 .را با خود بردند) مسعود آقايی و بدرالسادات مفيدی(چهار نفرمان، پدر و مادر 
زندان اوين  ٢۴٠پدرمان پس از تحمل پنجاه و دو روز بازداشت انفرادی در بند 

 .و با سپردن وثيقه آزاد شد
 .…ولی مادرمان

با وجود (اولين مالقات با او روز پنجشنبه دهم بهمن به صورت کابينی انجام شد 
روحيه عمومی وی آن زمان بسيار خوب ). داشتن نامه مالقات حضوری دادستان

 .بود
مادرمان گفت که با هيچ يک از مامورين دادستانی برای تفهيم اتهام و صدور 

بازجويی  .اند به اعتراضش هم توجهی نکرده. حکم بازداشت روبرو نشده است
از آن به بعد تا روز . هايش هم در طول بيست روز اول بازداشت انجام گرفته بود

پانزدهم اسفند وی را چندين بار در سلولهای مختلف انفرادی و عمومی جابجا 
کردند بدون اينکه هيچ بازجويی از وی شده باشد يا دليلی برای اين کار به او  می

 .بگويند
از طريق يکی از آزادشدگان با خبر شديم که مادر را پانزده اسفند و پس از پنجاه 

تلفن . اند برگردانده ٢٠٩و دو روز بالتکليفی و پايان بازجويی ها دوباره به بند 
 .هايش از همان روز قطع شد و مالقات های کابينی را هم ممنوع کردند

آقای جعفری دادستان تهران چهارشنبه نوزدهم اسفند به پدرمان گفت که ماموران 
البته . وزارت اطالعات به دليل عدم همکاری مادر با آزادشدن وی مخالف هستند

برويد و فردا مالقات کابينی بکنيد، هفته بعد هم دستور مالقات ”گفته بود که 
 .”به قاضی ايشان هم گفته ام پرونده را سريع رسيدگی کند. دهم حضوری می

ی مامور زندان به حکم قضايی وی مالقات  به گفته(فردايش که مالقات ندادند 
بعد از چند روز رفت و آمد، بيست و شش اسفند آقای جعفری نامه ). ممنوع است

 .دستور مالقات حضوری را برای روز اول فروردين صادر کردند
در حالی . صبح روز اول سال نو مامان يک تماس کوتاه تلفنی دو دقيقه ای گرفت

گفتيم داريم با نامه مالقات . که صدايش به شدت می لرزيد، تنها التماس دعا داشت
 .می آييم

جويا . بيرون آمدند ٢٠٩به در زندان که رسيديم خانواده يکی از زندانيان بند 
 .ی ما را که ديدند گفتند مالقات  ولی ماموران نامه. آييم شديم، گفتند از مالقات می

 اسفند مريم ضيا در اعتصاب غذاست  26از 
 

 اخبار روز
 
 
خواهر مريم ضيا در گفتگو با کمپين بين المللی حقوق بشر گفته است که مريم  •

 ...اسفند همچنان در اعتصاب غذا به سر می برد  ٢۶ضيا از روز 
  

مريم ضيا، فعال حقوق زنان و کودکان و مدير جمعيت تالش برای جهانی شايسته 
دی ماه و به دنبال بازداشت های گسترده ی فعاالن مدنی و  ١٠ی کودک، که از 

سياسی در روز عاشورا در زندان اوين به سر می برد، در اعتراض به بازداشت 
معصومه ضيا خواهر مريم . غيرقانونی خود دست به اعتصاب غذا زده است

ضيا با تاييد اين خبر در گفتگو با کمپين بين المللی حقوق بشر، وضعيت خواهر 
متن گفتگوی معصومه ضياء با کمپين . خود را نگران کننده توصيف کرده است

 : بين المللی حقوق بشر در پی می آيد
آيا در . خانم ضيا خبری از اعتصاب غذای خواهر شما منتشر شده است: کمپين

 خصوص وضعيت جسمی و روحی او خبر تازه ای به دست شما رسيده است؟ 
اسفندماه در اعتراض به ادامه ی بازداشت غيرقانونی خود  ٢۶مريم از روز 

او بسيار ضعيف است و دارو مصرف می کند . دست به اعتصاب غذا زده است
در عين حال . و از ضعف جسمی شديد، سردرد و افت فشار خون رنج می برد

داروهايی که مجبور به مصرف آنها است با توجه به اعتصاب غذا عوارض 
وضعيت جسمی او نگران کننده است اما با . جدی بر سالمتی او خواهند داشت

توجه به بالتکليفی و ادامه بازداشت غيرقانونی اش بر ادامه ی اعتصاب غذا 
با اين وجود روحيه ی خود را حفظ کرده است و وضعيت روحی . اصرار دارد
او می گويد که در اين شرايط هم نوع متفاوتی از زندگی را تجربه . مناسبی دارد

 . می کند
چه اتهاماتی به خانم ضيا تفهيم شده و پيگيری های حقوقی در مورد پرونده ی 

 او چه نتيجه ای داشته است؟ 
اتهام تفهيم شده به خواهرم در مراحل اوليه بازجويی، همکاری با منافقين اعالم 

با توجه به تعطيالت عيد در حال حاضر هيچ گونه پيگيری امکان پذير . شده است
پيش از تعطيالت هم پاسخ درست . نيست و مجبوريم تا پايان تعطيالت صبر کنيم

و مشخصی به ما داده نشد و خود مريم هم هيچ اطالعی از وضعيت پرونده يا 
 . احتمال آزادی اش ندارد و در بالتکليفی به سر می برد

چند روز پيش از عيد در تماس تلفنی با همسر خواهرم اعالم کردند که با توديع 
اما در حالی که اين وثيقه را به . ميليون تومانی وی را آزاد خواهند کرد ٣٠وثيقه 

 ١١سختی تامين کرديم و به رغم انجام کليه مراحل اداری و تاييد سند در شعبه 
دادگاه انقالب شهر ری، در آخرين لحظات بازجويان وزارت اطالعات با تنظيم و 

دادگاه انقالب ارجاع داده  ٢٨ارسال دادخواست جديدی پرونده ی وی را به شعبه 
در واقع به رغم توقيف سند منزل که ميزان آن . و از آزادی وی ممانعت کردند

 . بيش از وثيقه ی تعيين شده نيز هست وی را همچنان در بازداشت نگه داشته اند
مريم مديريت سازمان غيردولتی تالش برای جهان شايسته ی کودک را بر عهده 

او به عنوان نيروی داوطلب و فعال . داشت و هيچ گونه فعاليت سياسی هم نداشت
اجتماعی تمام انرژی خود را صرف آموزش کودکان مهاجر و محروم از 

تحصيل و سواد آموزی آنان می کرد، اما متاسفانه در کشور ما حتا کار فرهنگی 
 . و انساندوستانه نيز جرم سياسی تلقی می شود

 آخرين تماس او چه زمانی بوده و شرايط فعلی او در زندان چگونه است؟ 
با . به بند عمومی مالی منتقل کرده اند ٢٠٩با اتمام بازجويی ها او را از بند 

وجود اين که بازجويی ها به انتها رسيده است وی در بند غيرسياسی ها نگهداری 
تعداد زيادی از کسانی که به دليل ارتکاب قتل بازداشت شده اند با مريم . می شود

هم سلول هستند و به رغم اين که مريم تالش می کند با آنها ارتباط خوبی داشته 
باشد اما شرايط و فضای نامناسبی بر سلول آنها حاکم است و ما اعتقاد داريم که 
 . چنين فضايی برای بازداشت يک فعال مدنی به هيچ وجه محيط مناسبی نيست

 : سابقه خبر
مريم ضيا، فعال حقوق زنان و کودکان و مدير جعيت تالش برای جهانی شايسته 
ی کودک، صبح روز دهم دی ماه و در پی بازداشت های گسترده پس از وقايع 

ماموران امنيتی که صبح روز دهم . عاشورا توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد
دی ماه به قصد تفتيش به منزل مريم ضياء مراجعه کرده بودند، فرزندان او را 

 وادار می کنند که با او که در منزل حضور نداشت تماس گرفته و در هنگام 
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همچنين در آخرين بيانيه شورای دفاع از حق تحصيل که در پی صدور احکام 
ما در پيشگاه مردم «: سنگين برای اعضای اين نهاد مدنی صادر شد آمده است

اند و تمام اتهامات  خواهی هيچ نکرده دهيم که دوستانمان جز حق ايران شهادت می
اساس بوده و انتقامی است که دشمنان آزادی از دانشجويان  وارد به ايشان بی

 «.گيرند دار می ستاره
دار، در روزهای منتهی به انتخابات، بارها با تجمع در برابر  دانشجويان ستاره

وزارت علوم، صدا و سيما، دانشگاه تهران و برخي از ميادين تهران نسبت به 
های  پس از انتخابات و در جريان بازداشت. نژاد اعتراض آردند  سخنان احمدی

تن از اعضای شورای دفاع از حق تحصيل بازداشت  ١٠گسترده فعاالن سياسی، 
 .شدند
خردادماه در  ٢۵الدين نبوی، سخنگوی شورای دفاع از حق تحصيل در  ء ضيا

ماه، همچنان بدون  ٩منزل يکی از دوستانش بازداشت شد و با گذشت بيش از 
های دريافتی حاکی از ضرب و  گزارش. برد مرخصی در بازداشت به سر می

 .شتم وی در زندان اوين است
شود در  زندان اوين نگهداری می ٣۵٠اين فعال دانشجويی که اکنون در بند 

ها  بنده در طول بازجويی«: قسمتی از نامه خود خطاب به قوه قضاييه نوشت
هرگز چيزی جز حقيقت نگفتم و عليرغم آنکه تحت فشارهای شديد روحی و گاها 

بودم، ليکن هرگز به ) بشين و پاشو، پس گردنی، لگد، توهين و تحقير(فيزيکی 
ای  ام که اساسا به دليل فعاليت در فضای شيشه ای اعتراف نکرده هيچ جرم ناکرده

های محرومين از تحصيل  ی قابل کتمانی در فعاليت جنبش دانشجويی، هيچ مسئله
 «.وجود نداشت

دادگاه انقالب به قضاوت پيرعباسی  ٢۶از سوی شعبه  ٨٨ماه  ضيا نبوی در دی
 .ضربه شالق محکوم شد ٧۴سال حبس و  ١۵به 

سه سال از اين حکم برای اجتماع و تبانی به جهت برهم زدن امنيت ملی، يک 
ضربه  ٧۴سال برای تبليغ عليه نظام، يک سال برای اخالل در نظم عمومی، 

سال حبس در شهرستان ايذه کرمان به  ١٠شالق برای تشويش اذهان عمومی و 
 .اعالم شده است) سازمان مجاهدين خلق(دليل همکاری با منافقين 

اتهام همکاری با سازمان مجاهدين خلق در حالی به اين فعال دانشجويی وارد شد 
از اتهامات وارده اعتراف نکرد و پس از صدور حکم طی  »يک هيچ«که او به 

ات  رغم جوانی علی» :تماسی تلفنی اظهار داشت قاضی پيرعباسی به او گفته است
و اينکه هيچ اعترافی در رابطه با ارتباط با منافقين نکردی ولی مجبورم بر 
اساس درخواست کتبی وزارت اطالعات تو را محکوم به ارتباط با منافقين 

 «.نمايم
آخرين اخبار از اين فعال حق تحصيل حاکی از آن است که هنوز پرونده او به 

اش توان پرداخت وثيقه  يک از شعب دادگاه تجديدنظر ارسال نشده و خانواده هيچ
 .ميليون تومانی را ندارند ۵٠٠

تيرماه در  ١٨مجيد دری، ديگر عضو شورای دفاع از حق تحصيل است که در 
دری عالوه بر . برد قزوين بازداشت شد و همچنان در زندان اوين به سر می

فعاليت در زمينه حق تحصيل دبير کميته دانشجويی صيانت از حقوق شهروندی 
 .نيز بود

سال حبس  ١١دادگاه انقالب به  ٢۶ماه از سوی شعبه  اين فعال دانشجويی در دی
ارتباط با «سال از اين حکم به اتهام  ١٠مانند ضيا نبوی، . تعزيری محکوم شد

وی دانشجوی دانشگاه عالمه طباطبايی . صادر شده است «سازمان مجاهدين خلق
 .ماه محروميت از تحصيل محکوم شده بود ۶است که به 

. برد آذر در بازداشت به سر می ١٢مهديه گلرو عضو ديگر اين نهاد مدنی، از 
دادگاه  ٢۶دادگاه اين فعال دانشجويی هنوز برگزار نشده اما پرونده او به شعبه 

 .انقالب ارسال شده است
صدور احکام سنگين توسط اين شعبه برای ديگر اعضای اين نهاد مدنی نگرانی 

اين فعال دانشجويی در طول مدت . در مورد وضعيت گلرو را افزايش داده است
 .بازداشت با مشکالت جسمی فراوان از جمله ابتال به عفونت روده مواجه گشت

روز  ١٠٠شيوا نظرآهاری ديگر عضو شورای دفاع از حق تحصيل، نزديک به 
 ١٠٢وی به تازگی در اول مهرماه پس از . برد است که در بازداشت به سر می

 .ميليون تومانی از زندان اوين آزاد شده بود ٢٠٠روز با قرار وثيقه 
نظرآهاری عالوه بر فعاليت در زمينه حق تحصيل، از اعضای برجسته کميته 

اين فعال حقوق بشر در مقطع . گزارشگران حقوق بشر و فعال جنبش زنان است
 .کارشناسی ارشد رشته عمران از تحصيل محروم شد
خردادماه در حال  ٢٨وی . پيمان عارف ديگر عضو دربند اين نهاد مدنی است

گذراندن خدمت سربازی در دفتر مطالعات آموزشی نيروی انتظامی استان 
پس از مدتی حکم . گيالن، بازداشت و پس از دو روز به زندان اوين منتقل شد

 ماه حبس وی که از پرونده قبلی برای او صادر شده بود، فارغ از اتهامات  ١٨

اصرار ما هم نتيجه . برويد و پس از پانزدهم بياييد. برای دو هفته تعطيل است
 .نداد

جمعيت زيادی . پنجشنبه پنجم فروردين با نااميدی به سالن مالقات زندان رفتيم
 .ها شروع شده بود ظاهرا مالقات. بود

 .توانيد کابينی مادرتان را ببينيد باز هم به نامه توجه نکردند ولی گفتند فعال می
فشارهای بيست و پنج روز انفرادی به  .شد مادرمان را که ديديم باورمان نمی

 .نمود مثل هميشه شاداب نبود و بسيار نگران می. شدت ضعيفش کرده بود
 .برخالف دفعات قبل ماموران باالی سرش ايستاده بودند تا مبادا حرفی نزند

تماسهای مکرر پدر با دادستانی و قاضی کشيک . پريشان و نگران بيرون آمديم
مستقر در زندان به آنجا رسيد که گفتند بعدازظهر برای مالقات حضوری 

به او اجازه دادند داخل . بيايدبرخالف اصرار پدر همراه او جلوی در زندان آمديم
باورمان نمی شد ولی چند لحظه بعد بيرون آمد و اشاره کرد که شما هم . برود
 .بياييد

مادرمان را ديديم که داخل يک  .به همراه يکی از ماموران وارد محوطه شديم
 .اند ظاهرا نميدانست که برای چه او را به در زندان آورده. پژو نشسته بود

و ماهم به . بغضش ترکيد. سه نفری در آغوشش گرفتيم. از ماشين بيرون آمد
 .دنبال او

ما را . سوار ماشين شديم و به ساختمان چند طبقه ای که همان نزديکی بود رفتيم
 .به اطاقی بردند در حالی که همان مامور در ميانه در ايستاده بود

بسيار پريشان بود، مثل اينکه فشار زيادی را تحمل می . نيم ساعتی کنار او بوديم
 .کرد

ظاهرا در تمام اين مدت و تقريبا . تازه از بازجويی آمده بود. دستش جوهری بود
ها گله  از خشن بودن بازجويی. هرروز به صورت فشرده بازجويی می شده است

چند بار هم تکرار کرد که . اند داشت و اين که از سی سال پيش شروع کرده
 .ها را ندارد ی صحبت در مورد بازجويی اجازه

گفت بيش از بيست روز است  می .اند نمی دانست برای چه دوباره سراغش آمده
صبح ها ). آرام بخش قوی(دهند  ها به او قرص می که به دليل ناراحتی قلبی شب

اشاره کرد . به سختی از خواب بيدار می شود و بيشتر اوقات حالت گيجی دارد
 .يک بار آنقدر گيج بود که دل بازجويش به رحم آمد و بازجويی را تعطيل کرد

ای از قرآن کرد که اشاره می نمايد که همه مرگ را  طی نيم ساعت بارها ياد آيه
اين قدر زير فشار بود که برای رهايی  .”کل نفس ذائقه الموت”مالقات می کنند 
 .ديد از آن راهی نمی

نه از اتهام خبری دارد و . وکيل وی در تمام اين مدت نتوانسته او را مالقات کند
 .نه پرونده را ديده است
نگار است و ذات کار او علنی بودن است، چه چيزی برای  مادر ما يک روزنامه

 .مخفی کردن دارد که اين رفتارها در برابر او صورت می گيرد
آيا مرجعی برای . به کجا شکايت ببريم .خدايا، ديگر نمی دانيم چه کار بايد کرد

رسد روزی که فرد مورد اتهام در  رسيدگی به وضع موجود وجود دارد؟ آيا می
 .شرايط عادی بازجويی شود و اين گونه خود و نزديکانش اسير نابسامانی نشوند

 فرزندان بدرالسادات مفيدی
 

گزارش تفصيلي از بازداشت گسترده و صدور احكام سنگين 
  هاي اخير براي اعضاي شوراي دفاع از حق تحصيل در ماه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ماه از انتخابات رياست  ٩با گذشت بيش از  -کميته گزارشگران حقوق بشر 
جمهوری، هنوز پنج تن از اعضای شورای دفاع از حق تحصيل در بازداشت به 

 .اند برند و تعدادی از آنان با احکام سنگين روبرو شده سر می
اين تشکل را گروهی از دانشجويان «: در وبالگ رسمی اين نهاد مدنی آمده است

شورای دفاع از حق "با نام  ١٣٨۶دار ايران در سال  محروم از تحصيل و ستاره
 «.اند تشکيل داده" تحصيل
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ی مالقاتی داده نشده و او هم نتوانسته تا کنون  به وکيل او آقای دادخواه هم اجازه
با وی مالقاتی داشته باشد و اصال مشخص نيست که حتا به کدام دادگاه و کدام 

 .شعبه بايد مراجعه کنيم
با اين وجود از آزادی عليرضا خبری هست و مسئوالن قضايی در اين : رهانا

اند مورد سخنی گفته . 
طور که گفتم، اصال اين مساله مشخص نيست و عليرضا در بالتکليفی  خير همان

خواهيم که عليرضا  ما خواهان آزادی وی هستيم و می. برد در زندان به سر می
 .هر چه زودتر به خانه بازگردد

 
 وگو با رهانا  مهتا بردبار در گفت     

 فشار و شكنجه حسام فيروزي در    
 الف سپاه 2بند                  

 
 : رهانا

: مهتا بردبار همسر وی با ابراز نگرانی شديد در مورد وضعيت همسرش گفت
و وضعيت   در آخرين و تنها مالقاتی که با وی داشتيم وی به شدت الغر شده بود

 .اش به هيچ عنوان خوب نبود جسمانی
در همان اوائل سال زير   که اين مالقات: مهتا بردبر به خبرنگار رهانا گفت

ها در حالت امنيتی انجام گرفت و وضعيت جسمی همسرم طوری بود که  دوربين
در همين مدت کوتاه وی بيست کيلو وزن . از آن روز به شدت نگران او هستم

 .کرده بود که با ديدن او از آن روز تا به حال به شدت نگران هستم
در طی اسفند ماه گذشته بسياری از کنشگران حقوق بشر توسط نهادهای امنيتی 

از جمله بازداشت  دکتر حسام فيروزی .الف سپاه منتقل شدند ٢بازداشت و به بند 
شدگان بود که با طرح اتهامات واهی به اين بند منتقل شده و تحت فشار شديد 

در شب اول بازداشت سه تن از ماموران با باتون به شدت به ضرب . قرار دارد
 .کنند پردازند و او را مضروب می و شتم وی می

صبح روز دوم هنگامی که فيروزی به دادگاه برای : گويد مهتا بردبار به رهانا می
کند  شود، وی اين مساله را برای بازپرس پرونده بازگو می تفهيم اتهام منتقل می

که اين عمل موجب خشم ماموران شده و در بازگشت به زندان ماموران او را 
 .مورد تهديد قرار می دهند

ها به او زده شده و همسرم  از جمله اتهاماتی که در بازجويی: دهد وی ادامه می
هايی خاص بوده که اين مساله به  مورد بازجويی قرار گرفته، همکاری با گروه

هيچ عنوان واقعيت نداشته و دکتر حسام با هيچ گروهی همکاری و در آن 
اند که با همکاری فعاالن حقوق  در زندان او را متهم کرده. عضويت نداشته است

کرده است، که اتهامی عجيب  بشر فعالين سياسی را به خارج از کشور منتقل می
دانم  من نمی. کرد است و حتا خود وی در مالقات اين مساله را با خنده عنوان می

ها  ها چيست، اما اين مسائل و اين اتهام سازی هدف از طرح اين اتهامات و پرونده
 .به هيچ عنوان واقعيت نداشته و همسرم با هيچ گروهی همکاری نداشته است

داد، اما  ها بود که فعاليت خاصی انجام نمی همسرم مدت: گويد مهتا بردبار می
نگران هستم با اين اتهامات و با طرح اين مسائل، وضعيت پيچيده و غير قابل 

. هيچ کدام از اين اتهامات واقعيت نداشته و ندارد. بينی برای او پيش بيايد پيش
دوستی با با برخی اشخاص باعث طرح اتهامات برای او شده است که اين مساله 

دوستی با هر شخصی دليل بر همکاری با رابطه داشتن با نهاد . غيرعقالنی است
شوم و خواستار روشن شدن اين  خاصی نيست، من متوجه طرح اين اتهامات نمی

 .موضوع هستم
جا هيچ کس  اين: گويد ها خود به مراجع قضايی می وی در مورد پيگيری

ايم که چه کاری بايد انجام دهيم، به ما گفتند  گوی ما نيست، ما واقعا مانده پاسخ
اين وضعيت که هيچ کس جواب ما را   مصاحبه نکنيد و خبررسانی نکنيد، اما با

صدای من را چه کسی بايد بشوند؟ از روز . دهد، طاقتم تمام شده است نمی
ام، بارها  بازداشت تا به حال من مرتب به زندان و دادگاه انقالب مراجعه کرده

ای  ام، اما هيچ نتيجه برای مسئوالن در دادگاه و بازجويان پرونده نامه داده
 .ام نگرفته

ای  امروز به زندان اوين مراجعه کردم تا نامه: گويد بردبار به خبرنگار رهانا می
را به بازجويان پرونده برسانم، به من گفتند که بايد برويد از دادگانه انقالب و از 

اين در حالی است که شعبه . ای که در آن پرونده جريان دارد، نامه بگيريد شعبه
دهند که وارد زندان  رسيدگی کننده در داخل زندان است و به من هم اجازه نمی

خب در اين حالت من از کجا بايد برای اين موضع نامه بگيرم؟ ما را در . شوم
توانيم  چرخيم و هيچ کاری نمی اند که دور سر خودمان می ای انداخته يک دايره
 .انجام دهيم

 .جديد به اجرا گذارده شد
ميليون تومانی به  ١٠٠اسفندماه، اين فعال دانشجويی با قرار وثيقه  ١٣در 

اسفندماه در آستانه عيد نوروز به زندان اوين بازگردانده  ٢۵مرخصی آمد و در 
 ٧۴عارف همچنين در رابطه با پرونده جديدش به يک سال حبس تعزيری و . شد

نگاری و شرکت در  العمر از حرفه روزنامه ضربه شالق و محروميت مادام
 .احزاب سياسی محکوم شد

از جمله ديگر اعضای شورای دفاع از حق تحصيل که در چندماه اخير بازداشت 
 .فر، زهرا توحيدی و عليرضا خوشبخت هستند شدند حسام سالمت، سعيد جاللی

اش  خردادماه طی يورش نيروهای امنيتی به منزل شخصی ٣٠حسام سالمت در 
تيرماه برای دومين بار بازداشت و در  ١۵وی پس از آزادی در . بازداشت شد

سال حبس  ۴اين فعال دانشجويی در دادگاه بدوی به . اواخر مرداد آزاد شد
سالمت، رتبه اول کشور در مقطع تحصيالت تکميلی . تعزيری محکوم شد

شناسی دانشگاه تهران بود که از ادامه تحصيل  و قبولی رشته جامعه) دکترا(
 .دار شده بود محروم و ستاره

فر، ديگر عضو اين شورا و دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه  سعيد جاللی
وی عالوه بر فعاليت در . اسفند آزاد شد ٢۵آذرماه بازداشت و در  ٩زنجان، در 

زمينه حق تحصيل عضو کميته گزارشگران حقوق بشر و جمعيت دفاع از 
 .کودکان کار و خيابان است

 
 وگو با رهانا  مهناز بردبار در گفت

 سه ماه بالتكليفي عليرضا فيروزي در زندان اوين
 

  :رهانا
دی ماه گذشته در شهر  ١٢نويس از  فعال دانشجويی و وبالگ عليرضا فيروزی

بازداشت عليرضا در حالی ادامه . اروميه بازداشت شد و به زندان اوين منتقل شد
برد و مسئوالن قضايی هيچ  خبری به سر می روز در بی ٧٠يافت که وی بيش از 

 .دادند پاسخ نسبت به وضعيت و محل نگهداری وی به خانواده نمی
در خصوص آخرين وضعيت وی با مهناز بردبار، مادر عليرضا فيروزی 

 :آيد ايم که در زير می وگويی کرده گفت
در خصوص آخرين وضعيت عليرضا فيروزی چه اطالعی داريد؟  :رهانا  

ما روزهای ابتدايی عيد بعد از حدود سه ما به مدت نيم ساعت در زندان اوين 
الف زندان اوين و در  ٢اکنون در بند  عليرضا هم. مالقات حضوری داشتيم

در مالقات وضعيت عمومی وی خوب بود، اما . شود سلولی دو نفره نگهداری می
 .شود هنوز مشخص نيست که چه زمانی عليرضا آزاد می

اتهاماتی که در مورد عليرضا مطرح شده چيست؟: رهانا  
با گذشت نزديک به سه ماه از بازداشت هنوز اتهام خاصی برای عليرضا مطرح 

ها  در برخی سايت  .نشده است و دليل اصلی بازداشت او برای ما نامشخص است
فعاالن حقوق بشر است که در   عنوان شده که از عليرضا يکی از متهمان پرونده

اند، حتا درج شده بود که از عليرضا در اين خصوص  ماه گذشته بازداشت شده
جا  و وی مورد بازجويی قرار گرفته است، همين  سواالتی مطرح شده است

ضمن اين که عليرضا به  .گويم که اين مساله کذب محض است و صحت ندارد می
نبوده و اخباری  «مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران«هيچ عنوان عضو 

 .شود کذب محض است در اين خصوص مطرح می  که
در مالقاتی که با عليرضا در زندان داشتيم خود وی نيز بعد از شنيدن اين مساله 

عضويت در اين گروه يا هر گروه ديگری را تکذيب کرد و گفته است که در حال 
 .حاضر عضويت هيچ گروهی را ندارد

قبل از پايان سال و شروع تعطيالت عنوان شد که عليرضا فيروزی و   :رهانا
اند،  يی ديگر از دانشجويان زنجان به يک تا يک سال و نيم حبس محکوم شده عده

 در خصوص خبری داريد؟
کند، به هيچ عنوان  شوم که اين اخبار از کجا به بيرون درز می من متوجه نمی

عليرضا در روزهای پايانی سال حکمی دريافت نکرده است و محکوميت او به 
 .کنيم ها ديديم که قويا آن را تکذيب می يک سال حبس را هم ما در برخی سايت

کنيد، آيا وکيل او توانسته با وی  گونه پيگيری می پرونده عليرضا را چه  :رهانا
 ديداری داشته باشد و پرونده را مطالعه کند؟

چنان  گوی ما نيست، هم و کسی پاسخ  توانيم پيگيری کنيم خير از هيچ جايی نمی
گوی  روز اول را در زندان اوين بازداشت بود، کسی پاسخ ٧٠که وقتی عليرضا 

تنها مالقات ما با . کردند اطالعی می ما نبود و مسئوالن از وجود او اظهار بی
عليرضا در ابتدای سال هم در حالی صورت گرفت که دادستان دستور داده بود، 

 .ها ديدار نوروزی داشته باشند زندانيان ممنوع المالقات با خانواده



 پايگاه طبقاتي جنبش سبز
 استقالل طبقه متوسط از فرهنگ فرودستان: جنبش سبز

 محمد برقعی 
 

در جوی صورت گرفت و ادامه يافت که در اثر نفوذ بينش چپ انقالب حق فرودستان و رنجبران دانسته می  57در دو بخش پيشين اين نوشتار آمد که انقالب سال 
توده ها از طريق مذهب يج شد و فرهنگ آنان الگو و آرمان شده بود و نشان داده شد که روحانيت به دنبال قبضه ی قدرت با استفاده ابزاری از اين باور با امکان بس

دست شدند  آلتفرودستان را در جهت منافع خود بسيج کرد و به دست آنان رقبای خود را سرکوب کرد و عموم نيروهای عرفی جامعه هم بدون درک اين پيچيدگی 
" مستضعفين"و " ليبرال"و برای مثال نمونه ای از اين فريب خوردگی دو اصطالح . و به نفی ارزش های طبقه متوسط که خود به آن تعلق داشتند، کمر بستند

در حالی که اصطالح اولی را کامًال از فرهنگ چپ . تشريح شد و نشان داده شد که روحانيت حاکم چگونه با زيرکی اين اصطالحات را به نفع خود  به کار گرفت
ن ترتيب حتی نزد اي وام گرفت و به وسيله ی آن رقيبان مذهبی خود را از ميدان به در کرد و اصطالح دوم را به عنوان رنجبران و محرومان اقتصادی جا زد و به

 .نيروهای عرفی جامعه قهرمان توده های محروم شد
کرد و از آن پس مردم اين طبقه سالها " فرهنگ فرودستان"از هويت خود، خويشتن را به دست خويش تابع " متنفر"اگر نگويم " منکر"به اين ترتيب طبقه متوسط 

ه همين سبب به راحتی و بستم ها ديدند و زجرها کشيدند و کشته ها دادند تا باالخره فهميدند که فرودستان اسير فقر ناگزير عمومًا مردمی بی خبر و نادان هستند 
هم چنين با اکراه بسيار پذيرفت که به سبب محيط خشنی که فرودستان در آن رشد کرده اند و . ابزار دست روحانيت و سياستمداران عوام پسند و بی اصول می شوند

بويژه لمپن های اين طبقه که از همان روزهای اول . ستم های بسياری که بر آنان رفته است خود مجری خشن ترين شيوه های مبارزه و سرکوب می توانند بشوند
حاکم در راه  نيتانقالب بزن و بهادرهای کميته ها شدند و از آن پس در کسوت لباس شخصی ها و در لباس سپاهی و بسيج و حزب اهللا بيشترين خدمت را به روحا

 .سرکوب جامعه کردند
 تعريف طبقه 

اما ماکس وبر بر آنست ست در ادبيات مارکسيستی کالسيک و آنچه که در ايران شناخته شده است پايگاه اقتصادی افراد تنها معيار تعيين کننده جايگاه طبقاتی آنان ا
ا اقشاری از طبقه ی  د يکه اين تقسيم بندی ساده انگارانه است و معيار تعيين طبقه سه عامل درهم تنيده اقتصاد، منزلت اجتماعی و قدرت است، لذا چه بسيار افرا

را تابع آن  اعیفرودست امکانات اقتصادی باالتری از اقشار طبقه ی متوسط داشته باشند و گزينش يک عامل اقتصاد و همه چيز از جمله فرهنگ و جايگاه اجتم
نويسنده در تعريف طبقه متوسط و يا فرودست تعريف ماکس وبر از طبقه   را پذيرا است و الزم به تذکر است که وقتی از ويژگی . کردن با واقعيت همخوانی ندارد

از سه عامل در خن های مردم يک طبقه می گوييم بدان معنی نيست که همه افراد و اقشار آن طبقه به طور مکانيکی همه اين ويژگی ها را دارند بويژه که چون س
فرودستان می  از تعيين طبقه است لذا چه بسياری از افراد که در طبقه ی متوسط در يک عامل بيشتر با طبقه ی فرودست هماهنگ باشد و برعکس از جمله بسياری
ی غالب يژگتوانند فرهنگ و آگاهی و حتی شعور مبارزاتی بسيار باالتری از عموم اعضاء طبقه ی متوسط داشته باشند، لذا سخن از ويژگی های يک طبقه و

 .اعضای آنست نه همه ی افراد و اقشار آن
زبان خشن و بی  با در انتخابات دوره ی دهم رياست جمهوری در ايران آقای احمدی نژاد به عنوان نماينده فرودستان عمل کرد با همان لباس ارزانقيمت پوشيدن،
ود دانستن، مدرک ی خادبانه سخن گفتن، به  زندگی فقيرانه ی خود تکيه کردن و به فرهنگ عاميانه ی خود افتخار کردن و باور به خرافات مذهبی را نشان ديندار

از درآمد دولت را ان تحصيلی را بی معنی دانستن و دروغ گويی و تقلب را در سياست قابل چشم پوشی و حتی مفيد دانستن و صدقه دادن به فقيران به عنوان سهم آن
يک استاد دانشگاه، هنرمند خوش پوش که دست همسرش را در . در مقابل آقای ميرحسين موسوی نماد طبقه ی متوسط بود. در سياست اقتصادی خود اصل کردن

مؤدبانه حرف می زند و بر . نگاهی محجوب دارد و در مقابل حمالت وقيحانه و گستاخانه ی رقيب چشمانش را به زير می اندازد. مقابل جمع در دست می گيرد
خشونت را زشت می داند و از دينی که با  زمان سازش داشته باشد سخن می گويد و تکيه بر برنامه ريزی و استفاده از . اخالق و راستگويی تکيه می کند

 .متخصصان در اداره ی جامعه دارد
 جنبش سبز جنبش طبقه ی متوسط 

مدافع "يا " پيش آهنگ طبقه ی کارگر"او از خودش می گويد نه به عنوان . طبقه ی متوسط با نام و نشان خود به ميدان آمده است" جنبش سبز"اين بار زير عنوان 
می . لباس ارزان قيمت بپوشد و با حرام کردن لذت ها بر خود به خلق محروم نزديک شود. ، لذا سعی نمی کند خود را به شکل محرومان درآورد"اقشار فرودست

اگر جوان است آرايش می کند و اگر . خواهد شيک بپوشد، شادی کند، پس از تظاهراتش به يک کافه يا پارک و اگر در خارج کشور است شايد به ديسکو برود
موقع شعار دادن و سرود خواندن . شعرهای انقالبی اش هم با آهنگ ضربی و موزيک پسند روز است. جوانی را پشت سر گذاشته لباس مرتب و تميز بر تن می کند

منتظری در  اما در عين حال بيشترشان اهللا اکبر را از سر ريا نمی گويند و ميرحسين يا حسين را صادقانه فرياد می زنند و در تشييع جنازه ی آيت اهللا. کف می زند
 .جمعيت ميليونی بدون خدعه و نيرنگ شرکت می کنند و اعتقادات دينی برای عموم آنان محترم است

 فرهنگ آفرينی 
از آن جمله . افتخارات فرهنگی اين ديار را او توليد کرده است. نهضت ملی نفت حاصل مبارزات او بود. او متوجه شده که انقالب مشروطه را او به ثمر رسانيد

چه در سطح بنيانگزارشان در مکتب بغداد و مکتب خراسان و ديرترها مکتب فارس که به طور عمده کاسبکاران " عرفان"بزرگترين دستاورد فرهنگ ايرانی يعنی 
ا جالل الدين رومی و النخرده پا و خرده مالکان و دانش آموختگان ميانه حال بودند و چه در تداوم تاريخی آن و برپايی مجالس صوفيانه اش که نمونه ی بارز آن مو

 .شمس تبريزی و حلقه ی ياران آنان بود
 اهل رزم و فدا

ه بورژوا محافظه خرداو خود را پيدا کرده و ديگر از اينکه خرده بورژوا باشد شرمنده نيست و با غرور می گويد که طبقه ی متوسط است و ديگر فکر نمی کند که 
او حال می داند که برعکس آنچه گفته اند او هميشه پيشتاز مبارزات بوده و در انقالبات جنگيده و بيشتر تمدن های جهان حاصل مبارزات . کار و سازشگر است

اس شخصی لب او می داند برای جنگيدن و مبارزه کردن الزم نيست که لباس فقيرانه بپوشد و فقيرانه زيست کند بلکه با لباس شيک و آرايش کرده به مصاف. اوست
 .ها و بسيجی های ناآگاه و خشن می رود

تان اهل جنگيدن ودساو متوجه شده که بيهوده گفته شده که اين ها باالشهری و سوسول هستند و نازک نارنجی و به اشتباه انديشه شده که مردمان جنوب شهر و فر
در اوج خفقان و زمانی که کمتر کسی از فرودستان در ميدان نبرد حضور داشته او به . او ديده که زندان های سياسی هميشه از جنس او پر بوده. هستند و فداکاری

و از سر اين شناخت از خود است که از الت ها و جاهل ها به . اسم چريک و فدايی و مجاهد و اسالمی دو آتشه اسلحه بردست گرفته و برای اهدافش جنگيده است
اد می زند فرينام لباس شخصی يا نيروهای خشن و بيرحمی که در لباس پاسدار و بسيجی از هر جنايتی و خشونتی فروگذار نيستند و نبوده اند نمی هراسد و 

او ديده حتی در ايامی که مردان واپس . حتی تجاوز هم دختران جوان و زيبا و شيک پوشش را از ميدان به در نکرده است". نترسيد، نترسيد، ما همه با هم هستيم"
برای   مبارزه با  ادیکشيده اند آنان ميدان را ترک نکرده اند و سی سال است که باال بردن روسری و پوشيدن لباس های تحريم شده از سوی حکومت را تبديل به نم

 او . او می بيند که تعداد زندانيان زن او همپای مردانش شده است و در آسمان مبارزات اين ملت ديگر ستارگان مرد درخشش اصلی را ندارند. زورگويان کرده است
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گوش جهانيان  به در مصاف با فرهنگ فرودستان و حاکمانی که فرودستان را فريفته و به جان آنان انداخته اند عقب نشينی نکرده است و فرياد مقاومت خود را
 .رسانيده است و بيشتر از هر ملتی جوايز حقوق بشری و مبارزات مدنی را از آن خود کرده است

 دين داری 
می که به شما آموخته اند سالدينداران او سينه به سينه محتسبان قداره بندی که به نام دين و با احکام دينی به قتل عام او کمر بسته می ايستد و به آنان می گويد ا

سابقه است و  کم اسالمی رياکارانه و خشن و غيرانسانی است که همه از کينه می گويد و نفرت و رهبرانش سی سال است از چنان خشونتی می گويند که در تاريخ
به آنان می گويد در مقابل اين اسالم خشن که از منبرها تبليغ می ". بزنيد، بکشيد اين هم اسالم است"آيت اهللا خمينی در ديدار با سفرا و نمايندگان کشورها می گويد 

 .شود و حتی برای تجاوز فتوا صادر می کند اسالم من عارفانه و عاشقانه است و از رحمت و گذشت می گويد
می   کنند می گويد برای پاک " ذوب در واليت"او حتی به اين جماعت مقلدی که بزرگترين دستورالعمل دينشان را تقليد کورکورانه از رهبر می دانند و سخن از 

به آنان می گويد سالمت جامعه در گرو دينداری . بودن و شريف بودن الزم نيست که ديندار باشی می توانی انسان باشی و اخالق مدار بی آنکه دين داشته باشی
به معنای آزادانديش باش تا همه کس را " ليبرال"به آنان می گويد مکتبی بودن ديد محدود می آورد انسان . نيست، بلکه سالمت دين در گرو آزادمنشی انسان ها است
به معنی فرودستان و (به آنها می گويد به غلط و از سر رياکاری به تو گفته اند دين اسالم دين مستضعفين . پذيرا باشی و نخواهی عقيده ات را بر کسی تحميل کنی

ش اسالم دين همين خرده بورژواهاست و تمام احکام اقتصادی ـ اجتماعی آن در جهت رشد و توسعه ی همين طبقه است و خود پيامبر و عموم ياران. است) رنجبران
 .هم از همين طبقه بوده اند

 رفع تقدس از فقر و جهالت 
سعی کنی من را  که مبارزان جنبش سبز به فرودستی که او را راحت طلب می خواند می گويد تو بايد بکوشی از فقر و جهالت نجات پيدا کنی و مثل من بشوی نه آن

تو در خودت بنگر که چرا چنين خشن . من حتی در مبارزه ام با تو انسان بی رحم، مخالف خشونت هستم. مثل خودت کنی و عقايدت را به زور بر من تحميل کنی
مثل من بشو تا با . عمل می کنی کجای شخصيت تاريخی تو ايراد دارد که هميشه می تواند آلت دست سودجويان و فرصت طلبان مثل حاکمان کنونی ايران بشود

 .استفاده از تکنيک امروز با جهان رابطه برقرار کنی نه آنکه بخواهی قهرمانت احمدی نژاد بشود که از جهان بی خبر است
 سنت و مدرنيته 

" گوزن ها"و " قيصر"ده ها فيلم چون . او می گويد نسل گذشته برخطا رفت که به جای آنکه تو را به سوی فرهنگ خود بخواند کوشيد خود را از جنس تو کند
يشرفته تر و نوين و پساخت که چاقوکشان و الت ها را قهرمان کرد و عقب ماندگی و جهالت را به عنوان سنت تجليل کرد و به جای آنکه ترا با موسيقی انسانی تر 

در کافه های شمال شهر فرهنگ جنوب شهر را در صدر نشاند تا خاکی شود و " يک کارد سالخ به دلم"آشنا کند از آغاسی و سوسن تجليل کرد و با پخش آهنگ 
 .او به جای آنکه ترا مدرن کند خود ستايشگر عقب مانده ترين سنت ها و خرافه ها شد. مردمی، لذا احمدی نژاد بت آنها شد

به جای فرو رفتن در چاه جماران با من به قله های . در پيوستن به من وبه انسان اين زمان شدن. در مقابل من به تو می گويم که نجات تو در همراهی با من است
معنويتی که همانقدر در هنر و يا عشق به انسان ها می توانی بيابی که در صدها رکعت نماز خواندن . معنويتی که همه اديان به دنبال آن هستند. معنويت و شناخت بيا

آيا اين به تو نمی گويد که ديگران هم در جهان هر يک به نوعی . بيهوده نيست که جهانيان اين چنان به مبارزات مدنی و غيرخشن من دلبسته شده اند. در يک شب
وری و خالقيت نهفته در نوآهمين تجربه ی ما را داشته اند و ديده اند که راه تو به منجالب طالبانی و القاعده ختم می شود نه به راهی که رو به سوی رشد مدنيت و 

 .تجدد دارد
 سخنی با نسل گذشته 

هرچقدر از و  اگر نسل پس از انقالب در يک روند طبيعی و تجربی به موقعيت خود پی برده و بدون رودربايستی جنبش سبز را متعلق به طبقه متوسط می داند
لذا جابجا در نوشته . آموزش های نادرست نسل گذشته رهاتر است در ابراز هويت خود راحت تر است، هنوز نسل گذشته با خود و آموخته هايش رودربايستی دارد

گويی اين نقطه ضعف بزرگی . هايش با نوعی شرمندگی می آيد که اين جنبش جوانان شمال شهر تهران است و هنوز جنوب شهری را با خود همراه نکرده است
آنان . ی می شودداربرای آنست و با خود صادقانه نمی گويد که محرومان هميشه به آسانی آلت دست اربابان قدرت می شوند و با دادن مقداری نقدينه رأيشان خري

اه جنبش سبز پيروز هرگچون فهم چندانی از سرمايه گذاری و سازندگی ندارند با اندک پول نقدی فريفته می شوند، لذا احمدی نژاد نماينده ی واقعی آنان است ولی 
اصًال کدامين . شود راهی را خواهد رفت که به سازندگی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه منجر خواهد شد و محرومان و رنجبران بيشترين سود را می برند

او به خوبی می فهمد که . طبقه ای که بنابر خصلت خود خواستار آزادی و رشد است. کشور پيشرفته ای است در جهان که به دست طبقه ی متوسط ساخته نشده است
می خواهند و لذا ود فرادستان مانع رشد او و جامعه اش هستند و راه نجات جامعه فعال شدن طبقه متوسط است نه قدرت يابی معدود کسانی که همه چيز را از آن خ

و نه خلق محرومی که در چنبره ی فقر چنان اسير است که درکی از روابط پيچيده ی اجتماعی ندارد و به آسانی آلت دست .سعی در بی خبری و تحميق جامعه دارند
 . سياستمداران تزويرگر و فرصت طلب و پوپوليست های بی اصول می شود

جبران و رناين تالش و مبارزه طبقه متوسط است که دموکراسی و عدالت را در جامعه گسترش می دهد که در نتيجه هم قدرت فرادستان محدود می شود و هم  
ار است که کم کم يا ايدزحمتکشان از منجالب فقر به در آمده و اندک اندک به طبقه متوسط می پيوندند و اينکه در آموزش های چپ آمده که طبقه متوسط طبقه ای ناپ

که در طول ست جذب طبقه ی فرادست می شوند يا به جرگه ی محرومان می پيوندند با واقعيت تاريخی و عينيت های جهانی نمی خواند، بلکه اين طبقه متوسط ا
به همين سبب رشد ايران هم در گرو پيروزی جنبش همين طبقه ی . تاريخ بوده و هست و موفقيت همه کشورهای پيشرفته در گرو مبارزات و تالش آنها است

 .متوسط سبز است ؛ جنبشی که می خواهد شادی و رفاه و مدارا را همگانی کند نه محروميت را وجه شاخص انقالب خود کند
 رابطه ی طبقه متوسط با فرودستان 

به خوبی نشان داده که رشد و پيشرفت جوامع اسالمی در گرو رشد طبقه ی متوسط است و   ”Forces of Fortune“ولی رضا نصر در کتاب ارزنده ی خود 
جهان وارد  ه یگسترش و قوت يابی اين طبقه است که سبب می شود که اين جوامع بر عقب ماندگی فراگير و تاريخی خود چيره شوند و به جرگه ی جوامع پيشرفت
ـ بيرون آمده  ولتشوند، زيرا رشد و توسعه ی اين قشر سبب می شود که ثروت از انحصار جمع کوچکی سرمايه دار و کمپانی ها و يا در کشورهايی چون ايران ـ د

از آنجا که اين طبقه شامل بخش وسيعی از مردم کشور می شود، لذا به دنبال وضع قوانينی است که امتيازات سياسی و اقتصادی را . و در سطح جامعه تقسيم شود
نی يا ارزان مجااز انحصار بزرگ سرمايه داران خارج کرده و رفاه را عمومی کند از جمله قانون حداقل دستمزد، بيمه ها و خدمات اجتماعی، فراگير کردن و 

از اين رهگذر مانع استثمار فرودستان توسط . کردن هزينه تحصيالت در همه سطوح، توانمند کردن نهادهای مردمی، شرکت هرچه بيشتر مردم در قدرت و غيره
 .اربابان قدرت و ثروت شده و امکان رشد آنان را فراهم آورده به نحوی که کم کم به اقشار متوسط جامعه بپيوندند

سودجو توسط و  تاريخ جهان و ايران شاهد آنست که بيشترين مبارزه ها برای کسب حقوق فرودستان و نجات آنان از دست فرادستان توانمند و دولت های مستبد
اينان بوده اند که تالش کرده اند فرودستان را از حقوق خود آگاه کرده و آنان را به مبارزه با استثمارگران خود . روشنفکران و مبارزان طبقه متوسط انجام شده است

 .سی متشکل کنندسياتشويق کرده و ياری کنند و در نقش پيشاهنگ در مبارزات فرودستان جانفشانی ها کرده اند و کوشيده اند که آنان را در سنديکاها و احزاب 
اين شعر زيبا  در خداوند سخن سعدی با دست دادن تعريفی از طبقه ی متوسط در عين حال به زيبايی رابطه ی سه گروه فرادستان و طبقه ی متوسط و فرودستان را

 :بيان کرده است
 نه بر اشتری سوارم  نه چو خر به زير بارم 

 نه خداوند رعيت نه غالم شهريارم 
 بخش سوم و پايانی
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 اي  گيري بلوك قدرت به رهبري علي خامنه شكل    
 طلبان و کارگزاران در ساخت قدرت  تضعيف موقعيت روحانيت، راست سنتی، اصالح -بخش دوم 

 بهروز خليق 
 

 اخبار روز
رشد شهرگرائی؛ افزايش قابل توجه با سوادان، افزايش سريع . موقعيت روحانيت در سطح جامعه و در ساختار قدرت در طی سه دهه به شدت تضعيف شده است• 

های سنتی و به ويژه روحانيت منجر گرديده  ای جوان به تضعيف موقعيت گروه گيری جامعه تحصيل کردگان و روشنفکران، افزايش حجم طبقه متوسط و شکل
 ...است 

ای و بيت وی، سپاه پاسداران و راست افراطی پرداخته شد و گفته شد که موقعيت اين سه نيرو در دو دهه گذشته  در بخش اول مقاله به روند قدرت گيری آقای خامنه
تقويت موقعيت اين سه نيرو همراه با تضعيف موقعيت روحانيت، راست . به اينسو در ساختار سياسی جمهوری اسالمی تقويت گرديده است ١٣٧۶و به ويژه از سال 

 . طلبان و کارگزاران در قدرت بوده است سنتی، اصالح
گذاری اشاره شود  الزم است به انگيزه اين نام. کنند گرايان در مجلس و بيرون از آن فعاليت می ها است که بخشی از نيروهای جمهوری اسالمی تحت نام اصول مدت

 .و نيروهای تشکيل دهنده آن مشخص گردد
 روحانيت

بر پايه اليگارشی روحانيت، قانون اساسی تدوين گرديد و ساختار سياسی جمهوری . اهللا خمينی قدرت سياسی را قبضه کرد در انقالب بهمن، روحانيت به رهبری آيت
های ايدئولوژيک در تمام ارکان اصلی حکومت  های اصلی قدرت، همانند يک حزب سياسی در حکومت روحانيت با به دست گرفتن اهرم. اسالمی پی ريزی شد

 . ای پيدا کرد حضور گسترده
های خود ـ ابتدا حزب جمهوری اسالمی و سپس جامعه روحانيت مبارز و مجمع روحانيون مبارز ـ در انتخابات مجلس شورا، رياست  روحانيت از کانال تشکل

 . گرفت نشاند و اکثريت مجلس را در اختيار خود می داد و کانديدای خود را در مقام رياست جمهوری می جمهوری و مجلس خبرگان، ليست انتخاباتی ارائه می
رشد شهرگرائی و گذر ايران از يک جامعه نيمه شهری به . اما موقعيت روحانيت در سطح جامعه و در ساختار قدرت در طی سه دهه به شدت تضعيف شده است

ای نيمه با سواد به جامعه ای باسواد، افزايش سريع تحصيل کردگان و روشنفکران،  ای بطور عمده شهری، افزايش قابل توجه با سوادان و تحول از جامعه جامعه
 . های سنتی و به ويژه روحانيت منجر گرديده است ای جوان به تضعيف موقعيت گروه گيری جامعه افزايش حجم طبقه متوسط و شکل

آسيب عه عملکرد جمهوری اسالمی در طی سه دهه در اساس به حساب روحانيت نوشته شده و با فعال شدن شکاف ملت ـ دولت، اعتبار روحانيون در سطح جام
 .خورده و روحانيت موقعيت سابق خود را بعنوان گروه مرجع در حوزه سياسی از دست داده است

اند و در جهت تضعيف موقعيت روحانيت و تقويت موقعيت خود در ساختار قدرت  های جديدی ـ مثل جريان راست افراطی ـ پديد آمده در درون حکومت نيز گروه
 .اند حرکت کرده

ها و انتقال تدريجی مناصب از نسل اول به نسل دوم نيز در تضعيف  جابجائی نسل. روحانيون شناخته شده و معتبر در جمهوری اسالمی به نسل اول تعلق دارند
 .موقعيت روحانيت در ساخت قدرت تاثير گذار بوده است
سو با راه اندازی مدارس دينی، حوزه ها، کالس های  ای از يک چنانچه در بخش اول اشاره شد، آقای خامنه. در طی سه دهه روحانيت هم دچار دگرگونی شده است

های متعدد، کادر روحانی برای دستگاه حکومتی تربيت کرده و از سوی ديگر طالب و روحانيت را به جهات مختلف و به ويژه به لحاظ اقتصادی  تربيتی و سازمان
ها و انتصاب ائمه جمعه و سپردن حق صدور مجوز برای روحانيون جهت منبر رفتن به  رژيم با در اختيار گرفتن مساجد، تکيه. به حکومت وابسته کرده است

 . سازمان تبليغات اسالمی، روحانيون غيردولتی را تحت کنترل خود در آورده است
و در رويدادهای اخير   اند بخشی از روحانيون هم چنان در کنار مردم قرار دارند و در مقابل ستمگری حکومتگران ايستاده. روحانيت به سه بخش تقسيم شده است

بخش . توانند عمل کنند اند و به عنوان گروه مستقل نمی اما بخش غالب روحانيون در خدمت حکومت قرار دارند، با آن در اميخته. عليه کشتار مردم موضع گرفتند
ها با فاصله با  با اين وجود تعدادی از آن. اند گيرد، به جهات مختلف از جمله اقتصادی به درجاتی به حکومت وابسته شده سوم که عمدتا روحانيون سنتی را دربر می

 . اين امر در جريان جنبش اعتراضی آشکارتر گشت. کنند حکومت حرکت می
های قدرت در جمهوری اسالمی به حساب  روحانيت هنوز به مثابه يکی از مولفه. تضعيف موقعيت روحانيت در ساخت قدرت، بمعنی حذف آن در قدرت نيست

 . آيد آيد ولی اکنون در راهبرد جمهوری اسالمی جزو نيروهای اصلی به حساب نمی می
 )کاران سنتی محافظه(راست سنتی 

راست سنتی در حقيقت حاصل پيوند تاريخی روحانيت . راست سنتی در جمهوری اسالمی از روحانيت و جمعيت موتلفه و جريان های همسو با آن تشکيل شده است
برای قبضه قوه مجريه  ١٣٧۶راست سنتی در دوره رياست جمهوری رفسنجانی تقويت شد و برمجلس چهارم و پنجم چنگ انداخت و در سال . سنتی و بازار بود

 . راست سنتی در قوه قضائيه هم حضور قوی داشت. خيز برداشت و ناطق نوری را به عنوان کانديدای خود اعالم نمود
ل راست نزواما با شکست ناطق نوری در انتخابات رياست جمهوری دوره هفتم و شکست ليست انتخاباتی جامعه روحانيت در انتخابات دوره ششم مجلس، روند 

ای و سپاه تقويت شد  طلبان قوه مجريه و مقننه را دست خود گرفتند و از سوی ديگر راست افراطی با حمايت خامنه از يکسو اصالح. سنتی در ساخت قدرت آغاز شد
از انتخابات دوره ششم مجلس به اينسو ، راست سنتی يا قادر نشده است که ليست . و مستقل از راست سنتی برآمد کرد و در سه انتخابات پياپی به پيروزی رسيد

علی الريجانی در انتخابات رياست جمهوری دوره نهم از جانب راست سنتی کانديد شد . مستقل ارائه دهد و يا اينکه کانديدای آن در انتخابات شکست خورده است
 . ولی رای نيآورد

های همسو  جمعيت موتلفه و تشکل. های همسو با آن فاصله افتاده است در طی دهه گذشته بين دو بخش اين جريان يعنی روحانيت سنتی و جمعيت موتلفه و تشکل
ای و روحانيت  اما از يک سو موقعيت روحانيت سنتی تضعيف شده و از سوی ديگر بين علی خامنه. کند ای و روحانيت سنتی تنظيم می عمدتا خود را با علی خامنه

اين امر موجب شده است که جمعيت موتلفه در . کند ای هم مشخصا از احمد نژاد به عنوان نماينده راست افراطی حمايت می سنتی فاصله افتاده و علی خامنه
 . گاه در جانب روحانيت سنتی قرار گيرد و در حمايت از آن به انتقاد از احمدی نژاد بپردازد و گاه به احمدی نژاد نزديک شود. سردرگمی به سربرد

باشد، ولی نه در مجموعه  با وجود اينکه راست سنتی در مجلس و بيرون از آن دارای نيروی سياسی و اجتماعی است و از حمايت روحانيت سنتی برخوردار می
 . ، در راهبرد جمهوری اسالمی نقش اصلی را ندارد٧٠های آن برخالف دهه  خود و نه در هر يک از مولفه

  طلبان اصالح
. آيند اصلی جمهوری اسالمی به حساب می  به اينسو يکی از دو جناح ۶٠طلب حکومت فراروئيدند، از اوائل دهه  ها يا جناح چپ که بعدا به جناح اصالح خط امامی

ای بين رفسنجانی و راست سنتی شکل  بعد از خمينی ائتالف نانوشته. اهللا خمينی دست باال را در قوای سه گانه کشور داشتند و در زمان حيات آيت ۶٠ها در دهه  آن
 ای در  وزيری در قانون اساسی، ميرحسين موسوی کنار گذاشته شد، علی خامنه با حذف پست نخست. گانه بيرون راندند آندو جريان خط امام را از قوای سه. گرفت

در انتخابات دوره چهارم . ای به رياست قوه قضائيه انتخاب گرديد مقام رهبری نشست، رفسنجانی در پست رياست جمهوری قرار گرفت و يزدی از جانب خامنه
 .مجلس هم کانديداهای جناح خط امام رد صالحيت شدند و مجلس دست راست سنتی افتاد
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شد و در اعتراض به برخورد جريان حاکم، تا انتخابات دوره هفتم رياست جمهوری  جناح چپ حکومت فعاليت سياسی خود را به جهت فشارهائی که برآن وارد می
 . های رياست جمهوری اکتفا نمود به حداقل رساند و تنها به انتشار روزنامه سالم و اداره مرکز پژوهش

اين جناح با . جناح چپ حکومت با رانده شدن از قوای سه گانه به کار فکری روی آورد و پروژه توسعه سياسی را در مقابل توسعه اقتصادی رفسنجانی گذاشت
وارد کارزار انتخابات رياست جمهوری گرديد، محمد خاتمی را به عنوان کانديدای خود معرفی نمود و در  ١٣٧۶شعار توسعه سياسی و جامعه مدنی در سال 

طلبان و  ها با عنوان اصالح امامی بدين ترتيب خط . اين پيروزی، پيروزی در مجلس ششم و اولين دوره انتخابات شوراهای شهر را بدنبال داشت. انتخابات برنده شد
 . گانه را در دست خود گرفتند با برنامه جديد دوباره به ميدان سياست آمدند و دو قوه از قوای سه

ها از  آن. نشينی جدی وادار سازند ها به داليل مختلف نتوانستند بهره بگيرند و بخش غيرانتخابی حکومت را به عقب اما از فرصت گرانباری که پيش آمده بود، آن
ای، سپاه و راست افراطی با  های به دست آمده سوخت و آقای خامنه بدين ترتيب فرصت. بسيج مردم و آوردنشان به ميدان چالش با رهبر و سپاه واهمه داشتند

ها و سپس شوراهای محلی، مجلس و رياست جمهوری را از دست  ابتدا روزنامه. طلبان را سنگر به سنگر عقب راندند  ريزی و سازماندهی توانستند اصالح برنامه
 . ها را به حاشيه حکومت راندند ها درآوردند و آن آن

اما جريان حاکم مصمم بود که . طلبان دهم فرصت مناسبی به وجود آمد تا به چالش با جريان حاکم برخيزند در انتخابات رياست جمهوری دوره دهم برای اصالح
لذا دست به کودتای انتخاباتی زد و احمدی نژاد را همچنان در راس قوه مجريه نگهداشت و کادرهای . طلبان واگذار نکند رياست جمهوری و مجلس را به اصالح

 . ها ساخت طلبان را دستگير و روانه زندان اصلی اصالح
طلبان هنوز  گرچه اصالح. طلبان را عمال در جايگاه اپوزيسيون و بيرون از حکومت قرار داده است خرداد پيش رفته است، اصالح ٢٢روندی که بعد از انتخابات 

 . کنند بندی خود را نسبت به قانون اساسی خاطر نشان می دانند و پای خود را جزو نظام می
 .ها به قدرت مسدود گرديده است انداز نزديک، راه ورود آن اند و تا چشم طلبان توسط جريان حاکم از حکومت رانده شده ح اصال

 کارگزاران و رفسنجانی
م موجوديت اعالکارگزاران از بطن کابينه رفسنجانی و برنامه تعديل اقتصادی وی شکل گرفت و در جريان چالش با راست سنتی در انتخابات دوره پنجم مجلس، 

ها  طلبان شده و از آن ح کارگزاران در دوره اصالحات وارد ائتالف با اصال. کرد و اما در طول حيات خود نتوانست به يک جريان قوی سياسی و موثر تبديل شود
 .حمايت کردند

اين جريان هم بدرجاتی از ساخت قدرت . طلبان وابسته است ح موقعيت کارگزاران از يکسو به موقعيت رفسجانی در حکومت و از سوی ديگر به وضعيت اصال
 . رانده شده و جايگاهی در آن ندارد

ها بعد از او،  اهللا خمينی و مدت او زمانی نقش جدی در ساختن جمهوری اسالمی داشت و فرد دوم نظام در دوره آيت. وضعيت رفسنجانی متفاوت از کارگزاران است
طلبان در دوره رياست جمهوری محمد خاتمی و قدرت  ح اما با سرکارآمدن اصال. ای را در مقام رهبری نظام نشاند او بود که خامنه. آمد فرد اول نظام به حساب می

با اين وجود او هنوز در راس مجمع تشخيص مصلحت نظام و . دردوره افول او آغاز شد. گرفتن راست افراطی و سپاه، موقعيت رفسنجانی قدرت تضعيف گرديد
 . مجلس خبرگان قرار دارد و جريان حاکم به سادگی قادر نيست او را حذف کند

باشد، ولی جزو نيروی اصلی راهبرد  جمهوری اسالمی تاثيرگذار می   آيد و در اين و يا آن سياست گرچه رفسنجانی هنوز وزنه سنگين در حکومت به حساب می
 . جمهوری اسالمی نيست

  گرايان برآمد اصول
های حکومتی را  های حکومتی پرداخت و هر يک از جناح های جناح ها و سياست سازمان مجاهدين انقالب اسالمی در سلسله مطالبی به تحليل نگاه ٧٠در اوائل دهه 

اين سازمان به خطا به جريان راست افراطی عنوان چپ . راست سنتی، راست جديد، چپ سنتی و چپ جديد. برحسب موقعيت طبقاتی و ديدگاهشان نامگذاری کرد
 . جديد داد

در آنزمان از جانب برخی نمايندگان اين . کردند بندی را رد می ها در مورد خودشان اکراه داشتند و مبنای تقسيم راست سنتی و راست افراطی از کاربرد اين واژه
واژه . طلب تقسيم کردند ها همانند جريان ايدئولوژيک، نيروهای حکومتی را به دو جريان اصولگرا و تجديد نظر آن. بندی ديگری ارائه گرديد جريان تقسيم

نظرطلبان نيروئی هستند که در  ها کسانی بودند که همچنان پايبند اصول اعتقادی انقالب اسالمی هستند و تجديد اصولگرايان از نظر آن. گرايان بار مثبت داشت اصول
بندی  مبنای تقسيم. شد طلبان حکومتی را شامل می گرايان راست سنتی و راست افراطی و تجديدنظرطلبان اصالح ها، اصول از نظر آن. اند اصول انقالب بازبينی کرده

 . کردند اجتناب می" چپ"و " راست"ها از تقسيم بندی  آن. ها ايدئولوژيک بود نه طبقاتی ـ سياسی آن
ها، مجلس از دست  به جهت رد صالحيت.طلبان خارج شد و به دست نيروهای راست سنتی و راست افراطی افتاد در انتخابات دوره هفتم مجلس از دست اصال

از آنزمان به بعد واژه . گرايان ناميدند و فراکسيون خود را به همين نام تشکيل دادند اکثريت نمايندگان دوره هفتم مجلس خود را به نام اصول. طلبان خارج شد اصالح
گرايان وجود دارد  در مجلس فراکسيون بزرگی به نام فراکسيون اصول. همين برخورد در دوره مجلس هشتم هم صورت گرفت. گرايان آدرس معينی پيدا کرد اصول

 . طلب مجلس است که در مقابل اقليت اصالح
  گرايان معتدل اصول

گرايان معتدل  گيری گرايشی در مجلس و بيرون از آن گرديد که به آن اصول عملکرد افراطی احمدی نژاد در دولت و حاميان وی در مجلس، به تدريج موجب شکل
نژاد در  های افراطی احمدی گرايان معتدل به درجاتی مخالف سياست اصول. گری احمدی نژاد برگزيده شده است واژه اعتدال در مقابل افراط. شود يا معقول گفته می

ها را  ها را با راست سنتی يکسان گرفت در عين حالی که بخشی از آن توان آن اند و نمی گرايان معتدل از نيروهای مختلف تشکيل شده اصول. اين و يا آن زمينه هستند
 . گيرد دربر می

عماد . اند علی الريجانی، محسن رضائی و محمد باقر قاليباف تا کنون با چنين سيمائی خود را معرفی کرده. گرايان معتدل است در مجلس علی مطهری سمبل اصول
توانند به  ها فاقد تشکل سياسی و يا فراکسيون معين در مجلس هستند و لذا نمی ولی آن. اند افروغ ـ نمايده دوره هفتم مجلس ـ و احمد توکلی نيز تا کنون چنين عمل کرده

نژاد بيايستند و به خواست های او تن  تازی احمدی اند در مقابل يکه اما در مجلس در مواقعی توانسته. اندازه وزن خود در روندهای سياسی کشور تاثيرگذار باشند
    .ندهند

 . ها دو سياست متفاوتی را نسبت به جنبش سبز اتخاذ کردند آن. گرايان افراطی و معتدل آشکارتر گرديد در برخورد با جنبش اعتراضی مردم، تمايز بين اصول
 موخره

براين پايه به موقعيت يکايک نيروهای حکومتی پرداخته شد تا . در بخش اول و در اين بخش مطلب، تالش شد که موقعيت نيروها در ساختار قدرت مشخص شود
 . يابی را طی کرده و کدام نيرو موقعيت سابق خود را در قدرت از دست داده و يا از قدرت رانده شده است معلوم شود کدام نيرو در جمهوری روند قدرت

برخی از . داد که هنوز ضرورت پرداختن به اين موضوع برای تعدادی از خوانندگان روشن نيست برخی اظهار نظرها نسبت به بخش اول مطلب، نشان می
های اصلی آن و يا  توجهی به کليت حکومت و مشخصه های حکومتی، بی گذاری جريان اند که گويا غرض از نوشتن مطلب، ارزش خوانندگان نيز چنين برداشت کرده

های بعدی  در بخش. گذاری الزم است به اين مسئله توجه شود که اين مقاالت جنبه تحليلی دارند نه تبليغی و يا سياست. به دنبال اين و يا آن جناح افتادن است
 .استنتاجات اخذ شده از طرح موقعيت نيروها در حکومت، طرح خواهد شد

 . ای به ضرورت طرح موقعيت نيروها در ساختار قدرت پرداخته خواهد شد در عين حال در مجموعه اين مقاالت و يا در مقاله جداگانه
 

 اخبار روز  : منبع
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 چگونه چاه را واژگون كنيم؟
 آرامش دوستدار

 
نهاد اسالمی يعنی گودال توحيد، نبوت، و وعد و وعيد آه ما . سازد شناساند و تشكل فرهنگ ما را در چنين نهادی نمودار می فردوسی اسالم را در نهادش به ما می

ی فرهنگی، اجتماعی،  گردد، شيرازه در چنين سقوطی آه از منظر فردوسی در همان نخستين برخورد ايران و اسالم آغاز می. را در خود سرنگون ساخته است
همچنان فروتر افتادن يعنی در سقوطی مستمر، آه تا آنون بيش از چهارده . افتيم پاشد و ما در اين پرتگاه همچنان فروتر می از هم می «ما ايرانيان»فردی و شخصی 
هر رفتاری آه در ما پديد آمده و نضج گرفته، از سقوط در چنين . داده است داده در اين سقوط روی هرچه در اين دوره روی. گذرد، زيستن و باليدن قرن بر آن می

ی فورانش اسالمی است، اما ناگزير در بستر  ترين معنا آه بگيريم، در واقع اين رويداد چون خون فرهنگی ما طبعًا در دومين دوره به عام. نهادی حاصل گشته است
ايم فروتر نلغزيم ـ اينكه خواسته باشيم خودمان را از  همين است آه ما نه فقط هرگز نتوانسته. آشام ايرانی خودمان جريان و دوام يافته و ما را بازپرورانده است دين

مان  زايندگی فرهنگی ايم آه جريان بزرگی از اين گودال بيرون بكشيم پيشكشمان ـ بلكه دوار سر ناشی از اين سقوط را رفته رفته به رنجی چنان لذتبخش مبدل ساخته
 .آند بطور اخص عرفان است سوزد و تبخير می نام تلطيف شده و فنی اين رنج شورانگيز آه هستی آدمی را می. در سرمستی آن پديد آمده است

 
ی  ز حوادث اين سه دههسازيم ـ ساليانی دراز پيش ا اينكه بسياری از ما روشنفكران ـ آه بايد الاقل برای خودمان معلوم آنيم به تابش آدام فروغی خود را منور می

ايم، مؤيد سطحی بودن ما در  و اسالميت خود را نفی آرده «ايم به خود آمده»ايم، يا در جريان اين حوادث يا پس از آن مثًال  دين و نامسلمان پنداشته گذشته خود را بی
ان سازند، از طريق قدما يا سازندگ هايش همچون عروق و شرايين جسم و روح فرهنگی ما را مشروب می مورد غموض دين و نوع اسالمی آن است آه ريشه

دين بطور اعم و . ی دينی در خود آرد توان و نبايد حمل بر فقدان مايه تفاوتی نسبت به دين يا بيزاری مشروط و در نتيجه گذرا از آن را نمی صرف بی. فرهنگمان
ير آن آنار آشيد و های ديگر راهی برای خود در فرهنگ ما باز آرده باشد، تا بتوان احيانًا خود را از مس اسالم بطور اخص جريانی نبوده است آه در آنار جريان

. توانسته خارج از زمين و هوای دين در فرهنگ ما باز شود، چون رويارويی با آن هيچگاه رخ نداده است راهی نهايتًا نمی هيچ راه يا آوره. از گزندش مصون ماند
به همين جهت نيز خفت و مذلتی نيست آه حكومت . سالحيم به همين جهت نيز در برابرش بی. ايم سازد و ما از آن زاده و برآمده آليت فرهنگی ما را جريان دينی می

ورنه چگونه ممكن است حكومتی چنين در تجاوز و تعدی خود دريده باشد آه . نياورده باشد و نتواند بياورد «ايرانيان»اسالمی آنونی به هر عنوان ممكن بر سر ما 
های خارجی  رتتوان بقای چنين حكومتی را به برخورداری صرف آن از حمايت قد به آشتار مردم مباهات آند يا آنان را به شهيد ساختنشان مفتخر سازد؟ آيا می

روی آار آمده و بر ايم آه بدون رعايت قوانين ديپلماسی در برابر قدرت خارجی  تقليل داد؟ مگر ما سوای حكومت آوتاه مصدق حكومتی در اين نيم قرن گذشته داشته
 اسالمی حاضر؟  سيرت و ذليل آند آه حكومت مان چنين رسمی و علنی بی سر آار مانده باشد؟ اما آدام حكومت خواسته و توانسته است ما را در تمام شئون زندگی

 
ی صوری ما نامی بيش  هآنيم دين، و در اينجا منظور من اسالم است، به عنوان ارثي دين شده بود، ما آه گمان می سخن از ما روشنفكراِن پيش يا از پس انقالبمان بی

منتها وقتی آسی از . اين نوع تبری و انكار احتمالی حداآثر چيزی در حد آب توبه به سر ريختن است! توان خود را از آن تخليه آرد اش می نيست آه با فراموشی
ای بر  ی تازه آه انگيزهشود، فقط علتش اين است  ای آغاز آند و احيانًا موفق می اش ببرد و زندگانی تازه ورزد برای اينكه از گذشته عامه به چنين عملی مبادرت می

ـ آه اگر نه در حافظ دلباخته به قرآن،  «اسالمی»ديناِن  اما ما بی. او مستولی شده، او را در زيستش منقلب آرده و بر علل وجودی زيست پيشين او چيره گشته است
ـ در چه رؤيايی !  آنيم را در فرهنگ خود آشف می «ايست اسالمی اته»ی انالحقش خدا را رانده و تارانده است باالخره اولين  شك در منصور حالج آه با نعره اما بی
ی خويش آن آسی  ؟ ما آه در سطحيت روشنفكرانه!گيريم ايسم عوضی می ی عرفانی را با انديشه تيز و بيدار اته ايم آه اين گونه شطحيات ناشی از وجد و خلسه غنوده
دينان آالمد چه  ما بی. کند خواهد آدم را جانشين خدا، يعنی جانشين چيزی آه به زعم او نيست، گويد خدا نيست و بر اين اساس می داند و می دانيم آه می ايست می را اته
و  «حريت اسالمی»هنوز  مان دگرگونی اساسی پديد آورد؟ مايی آه در آشفيات سنتی خود توانيم بيابيم آه در روال وجودی و تاريخی ايم يا اساسًا می ای يافته انگيزه

ز تخمير در اعماق آنيم، يعنی از آنچه خود ا دهيم و آزادی را نيز از منشأ تصوف و عرفان استخراج می اش تميز نمی عرفانی شده را از آزادی به معنای اروپايی
ذهن و اندام ورزيده به آجا  ای با آدام ايم، چه راه تازه ها فرهنگ ايران اسالمی هم بدنی و هم ذهنی عليل شده همين گودال دينی قوام يافته است، مايی که زير بار قرن

های  ، يعنی مجهز به متافيزيك«تمام فلسفی»های  بندی سراپامان از تئوری خواهيم با آذين ای به خارج از اين گور دينی باز آند؟ ما آه می ايم آه بتواند روزنه گشوده
های اين يا آن جامعه شناسی  ی تئوری خود و پيرامون تاريكمان را نورافشان سازيم؛ ما آه از ملغمه «نيمه فلسفی»جورواجور، يا زدوده شده از متافيزيك و مآًال 

ن را قورت ايم و نجويده آ غربی ـ از جامعه شناسی مارآسيستی و نومارآسيستی گرفته تا غيرمارآسيستی و ضدمارآسيستی ـ در هر فرصتی به خودمان خورانده
مان، به  «مشكالت فرهنگی»انداز و متجددانه برای رويارويی با  های غلط در تراشيدن قد و قواره «ی دانش زمانه»ايم، تا جانی بگيريم متناسب با انتظارات  داده

سی مبدل حتا برای ايم و بدينگونه خودمان را به لبا مان را با ظواهر پوشاآی و پوشالی به عاريت گرفته از غربيان آراسته همانگونه آه باطن ايرانی ـ اسالمی
مان  و جزء پيرامونیمان، يعنی در آنچه پشت اندر پشت از خانه و مكتب گرفته تا آوچه و مدرسه در آل  ايم؛ ما آه در تاريخيت وجودی خودمان هم ناشناختنی ساخته
های  م خودمان را در زمانهای آنيم؛ و هر اندازه ه ها و پايه مان را مديون مايه ايم آه ديگر فرتوت و نازا شده بود، و هستی فرهنگی از ايران اسالمی آنگاه برآمده

اند، چشم ديدنشان  تمان شدهاند، از جمله مانع پيشرف زادگان آرده هايی آه بر ضد ما معصوم متأخر از دور و نزديك به اروپا و اروپاييان ماليده باشيم و از فرط توطئه
ی اسالم  ونه آن را در آوزهترين چيزها را؟ و چگ جا و هيچگاه از آنان دل بكنيم، چگونه و از آجا انديشيدن بياموزيم، يعنی سخت توانيم هيچ را نداشته باشيم، باز نمی

 ماند؟ مان آه به هرسان آوزه می ی ضد اسالمی آنيم، يا حتا در آوزه
 

ما بايد با آنها درآويزيم و از . مان جدی گرفته شوند، بايد ما را رها نكنند گردند بايد در فعاليت ذهنی ها و تأمالتی آه مستقيم يا غيرمستقيم از آنها ناشی می اين پرسش
رفته نيروی  درافتيم تا شايد رفته مان خودمان، با خود تاريخیيعنی بايد با . مان ساخته است درنگريم ای آه ما را تا آنون امروزی اين مجرا در فراز و نشيب گذشته
 ! شايد از اين لحاظ روزی ورزيده و زورمند شويم، شايد. انديشيدن در ما جوانه زند و بشكفد

 
    www.aramesh-dustdar.com: منبع
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 نگاهي به موقعيت كنوني و آينده نظام اسالمي
 فرهاد يزدی

 
در اين پيام . اشته دپيام های نوروزی رهبران گروه سبز، چالش مستقيمی بود در برابر حاکميت رهبر نظام اسالمی که تا کنون انحصار چنين پيام هائی را به عهد

 .ها اشاره ای به کاسته شدن از خواسته ها ديده نمی شود
 

پيام های . تعطيالت نوروزی، آرامش ظاهری را به جامعه ايران بازگردانده، اما هم در جبهه ی خارجی و هم داخلی، موقعيت حکومت متزلزل تر شده است
در اين پيام ها اشاره . نوروزی رهبران گروه سبز، چالش مستقيمی بود در برابر حاکميت رهبر نظام اسالمی که تا کنون انحصار چنين پيام هائی را به عهده داشت

برخورد ميان مجلس و . برعکس هر سه پيام مهم، از ايستادگی هر چه محکم تر در برابر رژيم حکايت می کنند. ای به کاسته شدن از خواسته ها ديده نمی شود
به ويژه مسايل اقتصادی کشور به شدت حاد شده و با . رييس جمهور که به دخالت علنی رهبر رژيم منجر گرديد، نشان از ژرف شدن اختالف در بطن نظام دارد

در دايره قدرت، با پی بردن به ناتوانی حکومت از حل مسايل اساسی " اصولگرايان. "برنامه های حکومت، از آنچه که بوده نيز حتا نگران کننده تر خواهند شد
 .بر تمام اين مسايل بايد گرفتاری های خارجی را نيز افزود. کشور، نيز به خيل مخالفين می پيوندند

در چند ماه گذشته، چندين تامين کننده بنزين در غرب و هندوستان، بی . امکان بر قراری تحريم های فلج کننده، هر روزه بيش تر و به واقعيت نزديک تر می شود
ايران که چهل درصد بنزين مورد احتياج خود را از راه واردات تامين می کند، به سادگی نخواهد . سروصدا فروش اين ماده حياتی به ايران را متوقف کرده اند

شبکه . نه چين و نه ونزوئال که رژيم دل به آنان بسته است، قدرت جبران اين کمبود را ندارند. توانست جانشين مورد اطمينان برای اين فروشندگان بنزين پيدا کند
چنين واقعه ای به شدت بر قيمت کاالها و به ويژه مواد غذايی خواهد افزود و شتاب تند تورم شديد کشور را از آنچه . حمل و نقل کشور، با بحران روبرو خواهد شد

همزمان، شرکت روسی لوک اويل اعالن کرده است که از فعاليت در صنعت نفت و گاز ايران به خاطر تحريم آمريکا، دست کشيده . که هست بيش تر خواهد کرد
مهوری ر جبا وابستگی شديد اقتصاد روسيه به دستگاه حکومتی آن کشور، اين واقعه را بايد اشاره دولت روسيه دال بر سخت تر شدن موضع آنان در براب. است

با افزايش فشار غرب بر روسيه و سخنان اخير مقامات روسی چنين به نظر می رسد که روسيه بيش از هر زمان ديگر آمادگی بيشتری در . اسالمی، تعبير کرد
چين متحد ديگر نظام اسالمی در شورای امنيت سازمان ملل نيز بدون سروصدا از وابستگی خود به . همراهی با تحريم های سنگين تر عليه ايران را پيدا کرده است

کاهش نشان می دهد و در عوض چين واردات نفت  2009به نسبت ماه های مشابه سال  2010واردات نفت چين از ايران در دوماه سال . سوخت ايران می کاهد
هرچند هنوز چين به طور علنی جبهه ی خودرا تغيير نداده، اما به نظر نمی رسد که همچنان سرسختانه بدون قيد و شرط از . خود را از روسيه افزايش داده است
کشورهايی که دارای جنگ افزار هسته ای هستند، در جهت منافع خود تالش می کنند که ديگر کشورها را از دست يابی به . موضع جمهوری اسالمی حمايت کند

با در نظر گرفتن تمام اين موارد، می توان گفت که شرايط بين المللی برای تصميم به برقراری تحريم . اين سالح دور نگاه دارند و چين نيز در اين ميان استثنا نيست
 .های فلج کننده، نسبت به آنچه در گذشته بوده، آماده تر است

بدون ترديد پس از پايان تعطيالت نوروزی که رژيم تالش . حکومت نه تنها از حل مسايل کنونی عاجز است، بلکه با گذشت زمان بر مسايل آن نيز افزوده می شود
 .رژيم اسالمی چند راه بيش تر در برابر خود ندارد. در طوالنی کردن آن دارد، مسايل پيش روی رژيم از گذشته نيز سخت تر خواهند بود
حتا اگر جنبش سبز نيز به ميزان زيادی انرژی خود را از دست دهد و در . ادامه ساختار کنونی، که در عمل فلج کشور است و نمی تواند تا درازمدت ادامه يابد

در زمينه اقتصادی با اليحه رايانه ها در مجلس و . کشور دامنه ی اعتراضات علنی کاهش يابد، اين حکومت ثابت کرده است که قادر به حل مسايل و مشکالت نيست
اختالف در اين است که طرح مجلس در مقايسه با طرح رئيس . تصويب آن، چه بر مبنای نظر مجلس و يا نظر رئيس جمهور، هر دو به شدت تورم زا خواهند بود

همزمان با باال نگاه داشتن ارزش ريال در برابر ارزهای خارجی، از توان رقابتی توليد کنندگان . جمهور رژيم، فشار کم تری بر افزايش تورم وارد خواهد کرد
از . با بيکار شدن کارگران و وارد شدن دايمی نيروهای جوان به بازار کار، برحجم و نرخ بيکاری افزوده خواهد شد. ايرانی بازهم هر چه بيش تر کاسته خواهد شد

کوتاه سخن؛ با ادامه ساختار سياسی کنونی، . خطر جنگ همچنان وجود دارد. سوی ديگر با سوء مديريت در سياست خارجی، کشور در انزوای کامل به سر می برد
 .کشور به طور کامل فلج خواهد شد و بهمراه آن آخرين قطره های مشروعيت رهبر نظام نيز از ميان خواهد رفت

گرچه اين راه حل عملی است و در جمهوری اسالمی سابقه نيز داشته است، اما به  –راه حل های مصالحه ای، مانند بر کناری رييس جمهور از راه های قانونی 
ت فقيه و يا به اليخاطر حمايت همه جانبه ای که رهبر رژيم اسالمی از رييس جمهور به عمل آورده و سرنوشت خود را به سرنوشت او گره زده، به معنای پايان و

ديگر راه حل . نظام به سادگی و بدون دست زدن به ديگر راه ها حاضر به پذيرفتن چنين راه حلی نخواهد شد. سخن ديگر، پايان نظام جمهوری اسالمی خواهد بود
مصالحه ای که موقعيت رهبر رژيم و واليت فقيه را با چالش شديد . ها در اين گروه مانند تشکيل يک حکومت ائتالفی نيز با اين مشگل برخورد پيدا خواهد کرد

 .روبرو نکند، در افق ديده نمی شود
سپاه پاسداران از يکدستی برخوردار نيست و . حکومت نظامی کامل، سپاه پاسداران با کنار گذاردن رييس جمهور، خود حکومت را به طور مستقيم در دست گيرد

با وجود اين چنين راه حلی چون موقعيت رهبری رژيم . هر حرکت راديکال سپاه ممکن است با واکنش ارتش روبرو شود. در نتيجه موفقيت آن تضمين شده نيست
در هر حال در رژيم های ديکتاتوری که مشروعيت نظام به شدت زخم برداشته، آخرين . را در کوتاه مدت به خطر نمی افکند، از نظر رژيم می تواند جذاب باشد

با توجه به سرسختی رژيم جمهوری اسالمی برای ماندن به . تمايل اين رژيم ها، تکيه بيش تر بر نيروی نظامی است، تا مصالحه . تير ترکش، حکومت نظامی است
 .هر قيمت و به اميد واهی نجات، پيش از سقوط کامل اين راه را نيز احتماًال خواهد پيمود

د مورد قبول ملت واناما آن چه از نگاه اين رژيم دور مانده است اين که ايران به سطحی از توسعه فرهنگی و سياسی رسيده که هيچ راه حل غير دمکراتيکی نمی ت
ه که هست آنچدوران حکومت چنين رژيم هايی در ايران به سر آمده و هيچ راه حل تند و راديکال نمی تواند مسايل ايران را حل کند، تنها زخم ها را از . قرار گيرد

جنبش سبز تنها . به روی کار آوردن يک حکومت نظامی کامل ويا برخورد تند با ملت، تنها سقوط جمهوری اسالمی را سرعت خواهد بخشيد. عميق تر خواهد کرد
 .حکومت نظامی نيز نخواهد توانست رژيم اسالمی را نجات بخشد. در صورت دست رسی به آرمان های آزادی خواهانه خود از صحنه خيابان ها کنار خواهد کشيد

 
 http://barayehvatan.blogspot.com:  منبع
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 ”سفري در مه“فرديت و 
  نگاهی به شعر منصور خاکسار

 مجيد نفيسی 
   

کارنامه ی "بيست و يک سال پيش از آن . سروده شده 1372را پيش رو داريم که در تابستان " قصيده ی سفری در مه"امروز . گاهی، تاريخ زير شعر، گره گشاست
مقايسه اين دو شعر نشان می دهد که شاعر در طی اين مدت تغيير کرده و از                      .  از منصور خاکسار منتشر شد که امضای چريک های فدايی خلق را داشت                "  خون

  .صورت شاعر خلق به هيأت سخنگوی فرديت خويش درآمده است
، راه به کودکی خود می برد و شاخ و برگهای نخل جنوبی را از سر راه خود پس می زند تا بهتر ببيند که                            "قصيده"منصور در جستجوی اين فرديت از همان آغاز          

 . چگونه او را از کرانه ی خليج فارسی به ساحل اقيانوس آرام کشانيده است" وهم رهيدن"کيست و کجايی ست و 
  :از گشت و گذارهای کودکانه در نخلستانهای آبادان و کرانه ی رود کارون شروع می شود. در واقع سرگذشت شخصی نويسنده است" قصيده ی سفری در مه"

  در می نوردم
 آينه ی هر شط را 

 خيس و برهنه در شکوه توانستن 
 و در خماخم هر پندار 

 نابرابر                           
 با شيهه ی فالخن                                   

  سر می زنم به هر در ممنوع
  .پا در کالِف وهِم رهيدن

  :را در نيمه ی دوم دهه ی چهل منتشر می کرد، می رسد" نشريه ی ويژه ی هنر و ادبيات جنوب"و سپس به محفل ادبی که 
 شب پای پويه های کلکم 

 با سهم منتشِر خاک 
 و خالکوب سينه ی دفتر 

 در شهر باد خيس و کوزه و موسيقی 
 ودکا و دود و ماهی و ساغر 

  :بعد زندان است و مبارزه ی مسلحانه ی چريک شهری
  باغ هزار قافله را می شوراند
  گويی آينه عريان شده است
  و توفان با شکوه می وزد

 آه اين هالل تيره کژدم پيری است 
 از تبار عشق                             

  که از پيله می خزد                                  
 بين گل و افق 

 ايستاده ايم 
 و واژه ها را صدا می زنيم 

  .و قديس عشق دايره را می بندد
  :در سال پنجاه و پنج ضربات خردکننده ای بر سازمان چريکی فرود می آيد  

  پنجاه و پنج خاطره بر شانه ام
  پنجاه و پنج برف بر پيشانی ام

 در کدام فاصله ام با زمان 
  که جانی تمام پراکنده ام
 و قطره قطره ی خونم 

 از هر روزن                 
  .می گذرد                        

  :منصور راهی خارج می شود و بعد در کنار چريک های فلسطينی می جنگد
 تقويم را شبانه ورق می زنم 

  در سرزمين موعود                     
 و روی طره ی هر عشق 

 در انفجار خون مقدس                         
 می تابم                                              

  :سياسی ست و گام های قيام بهمن" فضای باز"بعد 
 بر گرده ی کدامين اسبم 

 در کهربای خاک سرو و ترانه                       
 که عاشقانه تر از سهره می سرايم باز 

 : افسوس که اين دوره ی کوتاه به استبداد سياه می انجامد
 نوزايی عتيقه و دستار 

  در خلسه ی بخور و قاری و ُکندر
با   را  شاعر همراه با همسر و دو دختر کوچکش راهی خارج می شود و هنگام عبور از مرز مجبور است که برای خاموش کردن صدای گريه ی شيده دهان او                                        

  :نوارچسب ببندد
  :بلد می گويد
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 صدايش را قطع کن متواری        
 صدايش را قطع کن                        

  و نوارچسبی به دستم می دهد                              
  :نسرين می گويد

 می دانی سالگرد تولد اوست                 
 زمان را حاشا می کنم و خودم را 

 فراسوی تب و هذيانم 
  وقتی با اهداء ريشخندم

 در بهت شب                    
 دهان شيده را می بندم 

 و در کفن مه                    
  .گم می شوم                       

نهاد، اين بار خود    او  بدين ترتيب شاعر که از کودکی خود آغاز کرده آن را در کودک خويش باز می يابد و دهان بندی را که استبداد سياسی برای دو دهه بر دهان                                  
  .بر دهان کودک خويش می گذارد تا بتوانند همگی از مهلکه جان سالم به در برند

فرديتی در کار نيست و شاعر تنها بيان کننده ی مبارزه ی گروهی فدايی از جان گذشته است که با گلوله هايی از آلياژ مخصوص بر دشمن                                "  کارنامه ی خون  "در  
  :خلق می تازند تا قدرت سياسی را به نام کارگر و دهقان در ايران برپا سازند

 سال جنبش 
 سال چريکهای فدايی خلق 
  و طلوع مبارزه ی مسلحانه

  آنان به نابودی ستم برخاستند
  چرا که نان و آزادی را برای همه می خواستند
  برای خلق ميهنشان مسلسل به دوش گرفتند

 و خشاب اسلحه شان با گلوله هايی 
  از آلياژ کينه و خشم ُپر بود

   
  :مثًال. شاعر در اين شعر به نام ده ها شهيد اشاره می کند

 سالی که نابدل و مؤيد و عرب هريسی 
 شاخه های بارور توفان از شاخ و برگ رها شدند 

  و به خاک ملتهب ميهن درغلتيدند
  :مثًال. و از ده ها واقعه ی بمب گذاری و خلع سالح ياد می کند

 سال انفجار تريبون های تظاهرات و اشک تمساح 
 سال کينه ی منفجر 

 سالی که در گنبد و رشت و ساری چندين مجسمه به هوا رفت 
چون سرود  "  کارنامه ی خون  . "و تنها در هماهنگی گروهی، معنا پيدا می کنند        )  فدايی(همه ی نام ها يک آوا دارند        .  ولی در هيچ يک اثری از فرديت ديده نمی شود         

سال "بدين منظور شاعر، ساختمان شعر خود را بر تکرار عبارت            .  کار عمل می کند که ماهيگيران هنگام کار می خوانند تا کارشان از نظم دلخواه برخوردار شود                  
  :بنا می کند و با آوردن ترجيع بندی در سراسر شعر بندهای مختلف را به يکديگر پيوند می دهد..." ، سالی که 50

  سالی که لبخند سياه پوشيد
 سالی که خلق لر عزادار بود 

  سالی که زنگ خون به صدا درآمد
  .و توفان شکوفه داد

آميخته است، چنانچه منصور تا دوران پس از قيام بهمن امضای فرد خود را پای آن نمی نهد و به همين دليل تا آن زمان،                                   "  کارنامه"گريز از فرديت با تاروپود        
  :از همه جالب تر برخوردی ست که در سالهای پنجاه در زندان های شاه با اين شعر می شده. بسياری آن را کار سعيد سلطانپور می دانستند

همانطور که ماهيگيران از خود نمی پرسند که سرود              .  زندانيان چريک آن را مال خود دانسته و به عنوان نظم دهنده به شور و مقاومتشان به کار می برده اند                                 
منصور خاکسار شعر طوالنی     :"  سعيد يوسف که خود شاهد اين مدعاست می نويسد            .  کارشان را کی آفريده و بنا به موقعيت در اصل آن تغييراتی ايجاد می کنند                     

به نقل از حافظه و نيز با تکيه بر نوار کارنامه ی               ...  50را می سرايد که به گونه ای روايت شاعرانه ی واقع ی سياهکل است و حوادث سال                       "  کارنامه ی خون  "
شکلی که در نوار ضبط شده است        .  خون تکثير سچفخا اين شعر در زندان بسيار گل کرده بود و هر کس به سليقه ی خود بر آن چيزی می افزود و تغييرش می داد                              

  )57، صفحه ی 1365نوعی از نقد بر نوعی از شعر ـ ." (بيشتر به يک کار جمعی و گروهی شباهت دارد
و در کفن مه گم     :"و در مه به انجام می رساند       "  آينه ی مه روشن است    :"شاعر به دنبال وهم رهيدن است و در اين راه سفری را در مه شروع می کند                   "  قصيده"در  
به همين طريق مفاهيم نيز برای شاعر در مه گم شده اند و حقايق                .  اجسام کج می شوند و صداها به گوش نزديک می رسند           .  در مه همه چيز عوض می شود       ".  شدم

  :منصور هنگامی که از نوزايی عتيقه و دستار سخن می گويد کسانی را که تصور می کنند به حقيقت مطلق دست يافته اند به سخره می گيرد. موجوديتی نسبی دارند
  حقيقت سی پاره ای که راز توازنهاست

 و آينه ی جهان بين است 
 نامه تعالی اين نظام معلق 
  که بر مدار جاذبه می چرخد

 و ناکجا نامی اعظم 
 ـ تنها ـ                     

 بر طريقت و تمکين است 
  :حقايقی که به نظر تو می آيند در واقع کهنه هستند

 آه ای قبيله ی شب بيداران 
 کدام معنی را بايد يافت 

 در نای خلسه وار نظامی 
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 و يا ضيافت اسکندر 
 کدام حقيقت نوست؟ 

گروهی که حقيقت را در انحصار خود دارد         .  حقيقت روشن است و چون خورشيد می درخشد و مه سرگردانی و بی ايمانی را می پراکند                  "  کارنامه"حال اين که در     
آنچه که الزم است فقط فدا کردن جان خويش در راه اين حقيقت است همانطور               .  زنگ بزرگ خون را به صدا درآورده است و توفان به طور قطع شکوفه خواهد داد               

  :که سيزده چريک سياهکل در سپيده دم تيرباران از خود نشان دادند
  سالی که خلق پرپر شدن سيزده شکوفه ی زحمت را ديد

  سپيده دم آنها را به چوبه ها بستند
  بهترين فرزندان ما

  بر پاهای نيرومند ايمان ايستاده بودند
  و با دندان های خندان کينه به لوله تفنگها می نگريستند

 يسممرز بين ما و ديگران ـ خلق و ضدخلق ـ روشن است و هيچ بخش بينابينی بين کارگران، دهقانان و روشنفکران کمونيست از يک طرف با امپريال                           "  کارنامه"در  
  .و سگ های بومی شان وجود ندارد و فقط گلوله و خون اين دو را از يکديگر جدا می کند

  :از آن روز سرخ خونين، روز قصاص که از راه خواهد آمد خبر می دهد
  با غرش مسلسل چريک ها

  با پتک خشم کارگران
  با داس های نفرت دهقانان

  و اين قصرهای خون و ستم را درهم خواهد کوبيد
 بر الشه ی سگان زنجيری و بر سر تمامی ارباب هاشان 

شاعر نه تنها از همان ابتدا تالش خود         .  اما مبارزه ی بين خلق و ضدخلق فقط از درون مه ديده می شود و مرزها هميشه به روشنی قابل رؤيت نيستند                        "  قصيده"در  
  :می خواند، بلکه به هنگام به خاک افتادن های سال پنجاه و پنج نيز چنين می گويد" رهم رهيدن"را 

  می گفتم به تمامی تاريخند
 با سهمی از عدالت و آزادی                  

  و صداتان بی پژواک نمی ماند
 می پنداشتم زمانه دگر می شود سرشار مهر و شادی 

 انسان خواهد شکفت 
  و مسلخی بر خاک نمی ماند

  اکنون تمام پلکم با شب درآميخته است
ذرد و با اهداء     بگ  نمونه ی کامل درهم ريختگی اين معادالت را در بخش پايانی شعر می يابيم هنگامی که شاعر بر دهان نوزاد خود دهان بند می زند تا از مرز                                       

  :ريشخندی می گويد
 زمان را حاشا می کنم و خود را 

شايد برای او و همسرش روشن باشد که دليل اين کار             .  تا ديروز استبداد سياسی بر دهان او دهان بند گذارده بود و حال او خود بر دهان خويش نوارچسب می زند                         
ار برای شاعر   ن ک چيست ولی در چشم بچه ی نوزاد چه؟ او که پدر را جز سرچشمه ی مهر نمی شناسد، اکنون در مقابل اين بی رحمی چه کند؟ و تازه اگر دليل اي                                   

پتکی خارا  "  اراده ی گروهی  "روشن است چرا می گويد خود و زمان را حاشا می کند؟ آيا اين دهان بندی است که در سازمان مسلح بر دهان فرد می گذارند تا از                                  
و زمانه ی خويش  خودبسازند؟ آيا اين ميراث خفقان سياسی در جامعه است که اکنون شاعر نشانه ای از آن را بر دهان کودک خويش می گذارد؟ آيا به سخره گرفتن 

به همه ی آنها     را  است که آدمی را به انجام چنين ستمی در حق يک کودک وا می دارد؟ خواننده می تواند يکی از اين جواب ها را بپسندد يا چون من، ذهن خود                                         
  ".کارنامه"است در مقابل سادگی و تک ُبعدی بودن " قصيده"مشغول دارد، ولی در هر صورت آنچه که آشکار می شود چند بعدی بودن و عمق 

همانطور که  .  هم خالی از مبارزه ی اساطيری بين خلق و ضدخلق، نور و ظلمت نيست و بخصوص ما شاهد آن را در سمبوليسم سياسی شب می بينيم                  " قصيده"البته 
استفاده از شب به معنای خفقان سياسی، از سالهای بيست در شعر امروز ايران شروع شد و همانطور که نمونه ") شعر و سياست"مقاله ی (در جای ديگر هم گفته ام 

 : ديگر آن باشديل ی مورد بحث نيز نشان می دهد علت به کار بردن آن تنها برای فرار از دست سانسور نيست تمايل به شاعرانه جلوه دادن شعر هم می تواند دل
 و پتيارگان مرداد 

 از شاخه ی مقدر شب 
  ميوه می خورند                  

  :يا
 رؤيای ساده ای داريم 

 آن سوی استخوان فلز از روز 
  و شب هنوز درو می کند

  :شب اما هميشه جنبه ی کنايی ندارد و گاهی همان شب طبيعی است
 شب پای پويه ی کلکم 

  :يا
 شب غوطه می زند در کوه و کنگره ی نور 

  و ماه می گذرد با من، از کندوی گوزن و دره ی آهن
    ... شب نهر نقره است 

. را برمی شمرد    50شروع می شود و يک به يک تيربارانها و بمب گذاريهای سال                49از گردش واقعه ی سياهکل در اواخر سال          .  زمان خطی است  "  کارنامه"در  
زمان، دوری است و شروع " قصيده"برعکس در . مدام واقعيت تقويمی زمان را به خواننده گوشزد می کند..." سال پنجاه، سالی که"در واقع شاعر با تکرار عبارت 

وقايع .  در آغاز، شاعر از کودکی خود شروع می کند و در پايان به کودک خود می رسد که در واقع به دور جديدی از خود او اشاره دارد                                .  و پايان آن معلوم نيست    
بجز مورد اسکندرنامه خواندن که به دوران تبعيد شاعر تعلق دارد، ولی قبل از صحنه ی فرار از مرز آمده، ولی ما در (تاريخی اگرچه تقريبًا براساس توالی آمده اند

  :کندهمه جا من دوم شاعر را می بينيم که از زمان حال به زمان گذشته نقب می زند و قضاوت امروزی خود را در مورد واقعه ی ديروزی اضافه می 
 می گويدم بخوان 

 هان؟ 
  ...گفتم راز هجای باران

 می خوانمش 
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 و خام پر می گشايم         
 و تا بازجست يای تجربه می آيم 

 آن سوی قاب اما 
 خط غبار از اعتبار صفر 

  گذر می کند                
شاعر وقايع را فهرست وار ذکر می کند و فقط با اضافه کردن شعارهای سياسی آن را هيجان آور                    .  صريح و تا اندازه ای روزنامه نگارانه است       "  کارنامه"زبان در   
زبان مبهم و مه آلوده است حتی وقتی هم که وقايع ذکر می شوند منظور شاعر نه توصيف ساده ی خبری آنها بلکه برعکس کاربردشان در                             "  قصيده"در  .  می سازد 

مثًال هنگامی که در تکه ی پيش گفته، معلم از او می خواهد که الفبا را بخواند ما ناگهان به ياد نزول جبرئيل بر محمد در غار حرا . خدمت فضاسازی کلی شعر است
هنگامی که شاعر در فلسطين چشم به       . شاعر نشسته است" وهم رهيدن"همچنين گفتگو با مادر در خدمت بيان شکست محتومی قرار می گيرد که در کمين . می افتيم

  :متفاوت است" کارنامه"می شود و به کلی با زبان روزنامه ای " معلقات سبعه"راه چريک های همرزمش نشسته فضا و لحن شعر يادآور 
 فنجان چايم را می جويم و حافظه ام را 
  اما شب تا شب دلهره بيدارم نمی کند

 شب گرد ماست چون بوريا و جسد ... 
  و گام های مشکوک

 کدام حنجره می مويد 
 در پاره های مراثی 
  کدام ديرک برجاست؟

 من حتی، پاره آهی از هر خيمه گاهی نيستم ... آه 
  :زبان گفتگو با زبان ادبی است که به شعر غنا می بخشد و حجمی از کوچه و خيابان را وارد فرهنگ شعری خود می کند" قصيده"ويژگی ديگر زبان در 

 شايد قرار آخر باشد 
  می گويمش ـ به گاه گذر ـ بدرود                   

 قرار دگر فرداست : می گويدم
 چک کن دقيق 

 ديدار ما کجاست          
 در پشت پلک خفته 

 جنگاوران وحشی آزادند 
پاکت گوجه فرنگی که می تواند مجسمه ای را : تک بعدی است و شاعر چون عکاس ساده ای می کوشد تا عين واقعيت را بازآفرينی کند" کارنامه"تصويرسازی در 

نمادهای شعر نيز غالبا جنبه ی کنايی دارند يعنی تصاوير در آنها فقط برای رساندن               .  به هوا بفرستد ـ سيزده چريک در ميدان اعدام و اعتصاب کارگران جهان چيت         
زنگ بزرگ خون نشانه ی جنبش مسلحانه است ـ توفانی که شکوفه می دهد نشانه ی توفان جنبشی                        .  مفاهيم به کار گرفته شده اند و به خودی خود ارزشی ندارند               

در واقع اين نمادها همان کارکرد باسمه ای را دارند . است که انبوهی از شهدا را تقديم خلق می کند ـ بهار خبر از آزادی می دهد و گوزن عالمت چريک مسلح است
  .که چکش و داس در پرچم شوروی 

چون گوزن به معنای چريک ـ گوی سرخ خورشيد به معنای جنبش               "  کارنامه"يکی همان نوع باسمه ای       :  ما با سه دسته تصويرسازی سروکار داريم       "  قصيده"در  
دسته ی دوم تشبيهاتی هستند که اگر چه تازه هستند اما دربسته اند و در خدمت فضاسازی شعری به کار            . چريکی ـ شب برای خفقان و نيلوفر برای آزادی و مانند آن

آينه ی مه : تعابيری چون . شاعر فقط محسور زيبايی آنها می شود و چون صنعتگر اصفهانی دوست دارد تا آنها را به طور زينتی در کنار يکديگر بچيند. نمی روئند
ی فالخن ـ در    هه  ـ بادبان صبح ـ صالبت گلبرگ سرخ ـ جاذبه ی عشق ـ کام راه ـ چشم روز ـ شاخ و برگ قرق ـ خدنگ دشت ـ اشتهای گستاخ ـ پيله ی نگاه ـ شي                                        

 ... شکوفه ی بيداری ـ همزاد شب ـ باغ مهر ـ کندوی گوزن ـ دره ی آهن ـ جنگل عشق ... ممنوع ـ 
اشکال اين تشابيه و تعابير يکی در تعقيد بسياری از آنها و             .  اين تعابير فقط از صفحات آغازين شعر برگزيده شده وگرنه می توان فهرستی چند برابر آن فراهم آورد                  

اين پيچيدگی زبانی با     "  شب پای پويه کلکم    :"شبها روزنامه می نوشتيم می گويد       :  مثال منصور به جای اين که بگويد        .  از آنهاست "  استفاده"ديگری در زياده روی      
حال اينکه، ابهام در شعر، چون خود        .  خواننده وقتی گره تعبير پيچيده را می گشايد ديگر آن را به کناری می اندازد                 .  عمق طبيعی ابهام در شعر کامًال متفاوت است        

  .ما بعدًا به اين موضوع برمی گرديم. زندگی باقی می ماند و هميشه پذيرای تفسيرها و تعبيرهای جديد است
تار تشبيه ديگری می     گرفزياده روی در استفاده از تشبيه باعث خنثی شدن و کند شدن لبه ی تيز آن می گردد و خواننده قبل از اينکه بتواند به تجسم يکی بپردازد                                      

اين مشکل مهمی است که شعر کالسيک ما بخصوص سبک هندی از آن رنج می برد و در دوره ی معاصر نيز                            .  شود و الجرم در پی درک و حس آنها نمی رود            
  .گريبانگير شعر توللی و مشيری و نادرپور است

کارکرد اين سيل تشبيهات و تعبيرات چيست و آيا به راستی می توان برای آن توجيهی                   :  را می خواندم غالبًا از خود می پرسيدم        "  قصيده ی سفری در مه    "وقتی که   
  يافت؟

ازه می دهد که از     اج  شايد اين بندها که قسمت اصلی بدنه ی شعر را نيز تشکيل می دهند خاصيت مه را دارند که فضای شعر را گنگ و مه آلود می کند و فقط به ما                   
اين اشيايی که در واقع در اين مه غليط قابل رؤيت هستند، همان تصاوير دسته سوم هستند که                       .  درون آن قسمتی از اين تخته سنگ و نمايی از آن درخت را ببينيم                 

  .اکنون می خواهيم به آن بپردازيم
به عنوان نمونه در اين شعر می توان از صحنه ی گذشت . تصاوير دسته ی سوم آنهايی هستند که با بستن کتاب از ذهن نمی گريزند و در ذهن خواننده باقی می مانند

لسطين روئيده ـ    ی ف و گذار کودکانه در کنار شط ـ گفتگو با مادر به هنگام قطع ارتباط با خانه ـ آخرين قرار با دوست چريک ـ مشاهده ی گلی که در ريگزارها                                          
اين صحنه ها بيشتر از بمباران تشابيه        .  خواندن اسکندرنامه با مجيد و خسرو و از همه مهم تر صحنه ی پايانی عبور از مرز و بستن دهان شيده می توان نام برد                               

تفاوت دسته ی سوم با دسته ی دوم اين است که اوال              .  منفرد دسته ی دوم در ذهن می مانند و به همراه خود باری از احساس و انديشه را به خواننده منتقل می کنند                           
  .آنها تعقيدی نيستند ثانيا زياد به کار گرفته نمی شوند و ثالثا عميق و پذيرای تفسيرهای گوناگونند

   
سياست را رها نمی کند، بلکه فقط آن را فردی می سازد و می کوشد تا از ورای                           "  قصيده ی سفری در مه      "در  "  کارنامه ی خون   "منصور خاکسار سراينده ی       

پيشی گرفته، بلکه در قلمرو      "  کارنامه"نه تنها از لحاظ ادبی بر         "  قصيده"بدين ترتيب   .  معادالت طبقاتی تأثير سياست را در روحيه ی فردی دريابد و منعکس کند                
از آن رنج می     "  کارنامه"انديشه ی سياسی نيز بر آن برتری دارد، زيرا به عقيده ی من به مهمترين کمبودی اشاره می کند که جنبش سياسی ما در هنگام سرودن                                  

  .دانست" سفری در مه"شايد اين را بتوان يکی از رهاوردهای . ناديده گرفتن فرديت و حقوق فردی به بهانه ی اهداف گروهی : برد
  93دسامبر 

   
 . مجيد نفيسی به چاپ رسيده است" مقاله ديگر 24شعر سياست و "اين مقاله در کتاب * 
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 هميشه يک 
 شهال بهاردوست

 
 حاال شب تا می رسد

 نه دستهای جنون، نه بخشش گريز
 نه آواز اميد، نه عشقی آتشين

 فقط سايه ای از ما، روی ديوارهای نمناک
 !کنار ننگهای تاريخ، نقش کشمکشهای بيهودگيست

 
 حاال شب تا می رسد
 زيتون چقدر می ترسد

 سايه ای که روزی من بود
 چقدر با خوابهای رنگی، با کفشدوزها

 زير فوراه آبتنی می کرد
 چقدر با بنفشه های گلدان، با کرمهای شبتاب

 به صدای قورباغه می خنديد
 چقدر با ستاره ها، با بيتابی شبنم ها
 !به خيال عشق سفره پهن می کرد

 
 حاال شب تا می رسد

 می نشيند با لحظه ای که مانوس نمی شود
 در بستری که گرميش گريخته

 به باوری که از حرفهايش پريده
 به حال رنگهای باخته می گريد

 و ميان دفترش رج می زند 
 يک در يک هميشه يک

 

 

 ديروز رفت و سايه ای ماند
 عسگر آهنين

 
 ديروز، رفت ُو بوسه هايت 

 آن طعم سابق را ندارند 
  .بايد تو را، در خاطرات خود بجويم

 تجديد ديدار من و تو 
  .در خاطرات مشترک، امکان پذير است

***  
 ديروز، رفت و سايه ای، همراه من شد 

  .در جست و جوی آن چه زيباييست
 

 تصويری از يک بوسه ی ُسرخ 
  .بر سينه ی آيينه ای درمه، به جا ماند

 
 عطر گل ياسی، که بر بالش نشاندی 

 همراه موجی از هوای بامدادان رفت 
 

 جام شرابی از تو بر جا ماند، 
 با لّکه هايی از شراب سرخ 

***  
 ديروز، رفت وُ  با تو رويايی سفر کرد 

 رويای زيبايی، که آن هم 
  .سطر جديد دفتری از خاطراتم شد

 
 ديروز، در محدوده و معيار ساعت ها، نمی گنجيد 

 نه ساعتی بود ُو نه تقويمی 
  ... امروز، با پاهای سنگی، لحظه ها در راه

***  
 ديروز، روز کوچ عکسی بود 

 از قاب عکسی
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 طرح
 محمود معتقد ی 
 

 پرند گا ن
 د ريا ها را پشت سر د ا رند و 
 د رختا ن 
 ا ز پی بها ری گلگون 
 به پا ا يستا د ه ا ند/ د رتو  ا برها  
 برتيغه ها ی عا شقی ا ت  
 صبور و/ صبور / صبور 
 بخشند ه با ش 
 
 

 پيرايه يغمايی
 آيا کدام راه؟ 

 
 استراليا بزرگِ  بزرگ است

 درست به اندازه ی غم های من
**** 

 
 ، در غربتی به وسعت غم های زيستم
 من، سر زمين مادری ام را گريستم 

 
 فردای من هزينه ی ديروز می شود 

 در برزخی به فاصله ی هست و نيستم 
 

 در َپرسه های هر شبه ی خواب های خود، 
 روشن نشد مرا ، که پريشان چيستم؟ 

 
 ن دوراهه ای است ...آنجا ز رفتن و ز نرفت

 خود مانده ام کنون، بروم ؟ يا بايستم؟ 
 

 آيا کدام راه رود سوی زيستن؟ 
 آيا کدام راه کند سر به نيستم؟ 

 
 دانم ولی که درخم اين کوره راه ها، 

 آنقدر گم شدم که ندانم که کيستم؟
 

 ، باری که سر به دامن اين بخت ناگوار
 هر لحظه جان سپردم و گفتم که زيستم... 
 
 
  
  

 مهتاب کرانشه
  

 مثل همين تاريکی
 .دستم خش خش شب را از پرده بر می دارد

 .اين ثانيه ها وقت هميشه نيست
 سرم در دست هايت شعله می شود

 .و اين فکر مدام می سوزد از فشار حرف ها 
 ،نگاهی را به آفتاب قرض داده ام
 .و تو سراسيمه تر از شب ها شدی

 .اين ثانيه ها هی لگد می اندازد بر اين لبخند
 !نگاه کن

 .من روزها تنها می چکم به روی اين همه سکوت
 از اين بی صدايی که با تو بر لبم می نشيند

 ،اين همه فاصله 
 !تلخ

 .دستم از تو نرمی نقره ای اين ماه را می نوازد
 و تو گاهی همان شانه ای هستی

 .که به روزها سالم می کند
 !باز اين لبخند در خالی صورت ات می نشيند 

 مثل همين تاريکی
.................. 

 در خود می چرخم
 

 در خود می چرخم
 يک روز باد می شوم

 يک روز آفتاب
 يک روز صخره

 در اين آبی متمايل به سبز
 در رنگين کمان فرود روز

 تا تاريخ بشری
 چرخ
 چرخ

 همچنان بادوار
 همراه سوخته ی روز
 ماه پنهانم در حمل درد

 به دور احاطه ی اين محيط بی تاب
 در خلق خواب زمين

 بادوار
 همچنان می چرخم 


