
 
دمکراسی و آزادی زمانی به ثمر می رسد که   فضای 

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

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

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

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

برابری اجتماعی و حقوقی زنان و مردانمان  است که 
 .   به ايرانی آباد و آزاد خواهيم رسيد
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 : تهيه و تنظيم
 شهال بهاردوست

 با سپاس از همکاری و همياری سايت اخبار روز
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   -1
قانون اساسي اين نظام امكان پذير است يا خير؟ 

 .توضيح دهيد نظر تان را در ممكن بودن يا نبودن
پيشبرد اين شعار در جامعه الزمه چه تحوالتي  -2

است راهكارهاي شما براي رسيدن به انتخابات آزاد 
 چيست؟

نقش نيروهاي مردد در جامعه بخصوص در  -3
مليتهاي مختلف چگونه است براي جذب آنها 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  -4

قانون اساسي بديلي را تا تشكيل مجلس موسسان به 
  جامعه پيشنهاد دهد ؟

جنبش سبز در قد و قواره يک جنبش :  دکتر پيمان 6
 بخش ملی ظهور کرد  رهايی

شکاف در ميان جناح :  وگو با عباس عبدی گفت 8
 حاکم شديدتر خواهد شد،

 شناسی اجتماعی جنبش سبز روان 10
 کار مسعود نقره

 ! رئيس دجال، معاون رمال، وزير حمال 12
 خواه احمد وحدت

 : مقاالت و مصاحبه ها در اين شماره 

 : سروده ها
 شهال بهاردوست،  دكتر مسعود عطايي 

 گروه هشت و مناقشه اتمي ايران
 تداوم فشار بر كوهيار گودرزي در زندان اوين

 نگراني از اتهام محاربه براي اعضاي كميته گزارشگران حقوق بشر
 ”ماه فشار بر يك نهاد مدني 9مروري بر “  

 عمادالدين باقي شب عيد را در بيمارستان سپري كرد، نگراني شديد از سالمت جسمي باقي
 كم يك اعدام در ايران هرروز دست

  قانوني بهتر است قانون بد از بي

 : نقد
  !ياى نجيب و بى پرواور: خسرو باقرپور

 جايزه حقوق بشر چك براي جنبش دانشجويي ايران
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 خبرها

از جمله اعضای اين کميته که پس از انتخابات دوبار دستگير شد شيوا نظر 
وی پس از سپری کردن . خرداد بازداشت شد ٢۴آهاری است که بار اول در 

ميليون تومانی از زندان  ٢٠٠روز زندان در اول مهرماه، با قرار وثيقه  ١٠٢
. روز از اين مدت را در سلول انفرادی سپری کرد ٣٣وی . اوين آزاد شد

آذرماه همراه با کوهيار گودرزی و سعيد حائری دو  ٢٩نظرآهاری بار ديگر در 
در اين روز اتوبوس حامل فعاالن . عضو ديگر اين نهاد مدنی بازداشت شد

اهللا منتظری عازم قم بود، در ميدان  سياسی و مدنی که برای تشييع جنازه آيت
انقالب توسط نيروهای امنيتی متوقف شد و از ميان تمامی مسافران اين تنها سه 

. زاده، يکی از فعاالن حوزه زنان بازداشت شدند عضو کميته و محبوبه عباسقلی
 .زاده پس از يک روز آزاد شد عباسقلی

آذرماه، سعيدجاللی فر وسعيدکالنکی دوتن ديگر از اعضای اين  ٩درتاريخ 
آذر ماه سعيد حبيبی عضو ديگر اين کميته واز  ١٠درتاريخ . گروه بازداشت شدند

فعاالن حوزه دانشجويی پس از احضار به دفتر پيگيری وزارت اطالعات مورد 
 .تهديد و بازجويی قرار گرفت

ماه چهار عضو کميته به صورت تلفنی به دفتر پيگيری وزارت  دی ١١در 
اطالعات احضار شدند و بازجوی پرونده در اين تماس اعالم داشت که احضار 

تن، پريسا کاکايی و مهرداد  ۴از اين . آنان برای بازداشت صورت پذيرفته است
دقيقه شب همين روز، به دفتر پيگيری مراجعه کرده و  ٨:٣٠رحيمی در ساعت 

 ٢٨پريسا کاکايی، يکی از اعضای بازداشتی کميته نيز در . بازداشت شدند
 .ماه آزاد شد بهمن

اعضای اين کميته به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفتند که پريسا 
های تلفنی متعدد بارها از سوی نهادهای  کاکايی، پيش از بازداشت طی تماس

ها که با دوتن از اعضای کميته گرفته  در يکی از اين تماس. امنيتی تهديد شده بود
فر خواستار تعطيلی سايت  شد، شيوا نظرآهاری، سعيد کالنکی و سعيد جاللی

شدند و سپس بازجوی کميته با گرفتن گوشی به تهديد اعضای کميته پرداخت و 
نشدن سايت ديگر اعضای کميته بازداشت خواهند  ابراز داشت در صورت تعطيل

 .شد
دی ماه، سعيد حبيبی و حسام ميثاقی، دو عضو ديگر کميته به دفترکميته  ١١در 

اما طی . آنها به دفتر مراجعه نکردند. پيگيری وزارت اطالعات احضار شدند
 .های تلفنی متعدد از سوی بازجوی پرونده، مورد تهديد قرار گرفتند تماس
آزاد   بهمن ٢۵ماه، علی کاليی ديگر عضو کميته بازداشت و در  بهمن ١٨در 
تيرماه آزاد شده  ١٠ارديبهشت بازداشت شده و در  ٢٠کاليی پيش از اين در . شد
 .بود

اسفند نويد  ١١درميان دستگيری وهمچنين آزادی برخی از اعضا، در شامگاه 
اش  خانجانی، ديگر عضو کميته پس از حضور نيروهای امنيتی به منزل پدری

اسفند نيروهای امنيتی با مراجعه به  ١٢همچنين، صبح . در اصفهان بازداشت شد
ها  منازل حسام ميثاقی و سپهر عاطفی به تفتيش منزل و ضبط وسايل شخصی آن

 .ها در منزل موفق به بازداشت آنان نشدند پرداختند اما به دليل عدم حضور آن
شده کميته، سعيد  ، چهار تن از اعضای بازداشت٨٨در روزهای پايانی سال 

ميليون  ١٠٠فر، مهرداد رحيمی و سعيد حائری با وثيقه  کالنکی، سعيد جاللی
در حال حاضر سه تن از اعضای کميته . تومانی از زندان اوين آزاد شدند

گزارشگران حقوق بشر، شيوا نظرآهاری، کوهيار گودرزی و نويد خانجانی در 
 .برند زندان اوين به سر می

 فشار بر اعضای کميته در زندان
اعضای اين کميته به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفتند که شيوا 

روز  ۶٠آذرماه آغاز شد، بيش از  ٢٩نظرآهاری در دوره دوم بازداشت که از 
را در سلول انفرادی و چند روز را در سلول انفرادی بسيار کوچک و شبيه به 

ها بارها به اعدام تهديد شده و بازجوی  وی در بازجويی. سپری کرد »قفس«
 .پرونده از قاضی تقاضای اشد مجازات برای وی کرده است

 «: يکی ازاعضای اين کميته به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت
ها، تحت فشار شديد برای اخذ  شده کميته در بازجويی تمامی اعضای بازداشت

ارتباط با سازمان مجاهدين «اعترافات تلويزيونی قرار داشته و با اتهاماتی نظير 
 ».روبرو هستند »محاربه«و  »خلق

به گفته اعضای اين کميته نويد خانجانی که در جريان بازداشت گسترده فعالين 
های انفرادی سپاه و تحت بازجويی و فشار شديد  حقوق بشر دستگير شد در سلول

 .قرار دارد
از دانشگاه صنعتی شريف اخراج شد نيز  ٨٨ماه  کوهيار گودرزی، که در آبان

وی نيز تحت فشار شديد برای پذيرفتن . در زندان اوين با سر شکسته مشاهده شد
 .اتهاماتش قرار دارد

در برابر طرح اتهاماتی همچون ارتباط اعضای اين کميته با گروه های مخالف 
 نظام، اعضای اين کميته هر گونه ارتباط با گروه های سياسی داخل و خارج از 

 تداوم فشار بر كوهيار گودرزي در زندان اوين
 
 
 
 
 

  -کميته گزارشگران حقوق بشر 
روز از بازداشت کوهيار گودرزی، عضو کميته  ١٠٠با گذشت بيش از 

برد و  گزارشگران حقوق بشر، وی همچنان در بازداشت و بالتکليفی به سر می
 .ها حاکی از تداوم فشار بر وی توسط بازجويان پرونده است گزارش

به گفته نزديکان اين فعال حقوق بشر، مسئوالن زندان اوين از دريافت لباس، 
اين درحالی است که . کنند کتاب و وسايل موردنياز برای وی خودداری می

يا فشار بر آنان در تعطيالت نوروز کاهش   بسياری از زندانيان سياسی آزاد شده
 .پيدا کرده است

گفتنی است گودرزی، در حال حاضر در سلولی به همراه جعفر پناهی نگهداری 
 .شود می

پيش از اين، بازجويان پرونده بارها نسبت به عدم همکاری اين فعال مدنی 
 .اعتراض کرده و اتهامات سنگينی را به وی نسبت داده بودند

سين  در اولين روز سال جاری نيز، نيروهای امنيتی از برپا کردن سفره هفت
 .مادر کوهيار گودرزی در مقابل زندان اوين جلوگيری کرده بودند

ماه با فشار نيروهای امنيتی از دانشگاه صنعتی شريف اخراج  گودرزی در آبان
 .او در رشته مهندسی هوافضا در اين دانشگاه مشغول به تحصيل بود. شد

بشر پيش از اين عضو انجمن اسالمی دانشجويان   نگار و فعال حقوق اين روزنامه
ساز راديو  دانشگاه صنعتی شريف، دبير کميته گزارشگران حقوق بشر، برنامه

زمانه، عضو کميته حقوق بشر سازمان ادوار تحکيم وحدت و عضو دفتر تحکيم 
 .وحدت طيف عالمه بوده است

 

 نگراني از اتهام محاربه براي اعضاي كميته گزارشگران 
 ”ماه فشار بر يك نهاد مدني 9مروري بر “ حقوق بشر 

 
 
 
 
 

 -المللی حقوق بشر در ايران  کمپين بين
از جمله گروه های جامعه مدنی ايران که پس  »کميته گزارشگران حقوق بشر«

از انتخابات خردادماه سال گذشته با دستگيری های گسترده فعاالن سياسی، 
مطبوعاتی و حقوق بشری با دستگيری بسياری از اعضای خود مواجه 

درحال حاضر مقامات امنيتی و قضايی اتهامات بسيار سنگينی را به اعضای .شد
اين گروه وارد می کنند و اين نگرانی وجود دارد که حتی برخی از اين اعضا با 

اعضای اين گروه به کمپين بين المللی حقوق . مواجه شوند »محاربه«اتهام 
بشردر ايران گفتند که اتهامات ياد شده هيچ مبنای حقوقی ندارد و تنها برای 

 .متوقف کردن اين نهادجوان مدنی مطرح می شود
توسط جمعی از فعاالن اجتماعی  ٨۴کميته گزارشگران حقوق بشر در اسفندماه 

در . مند به مستندکردن موارد نقض حقوق بشر تاسيس شد و دانشجويی عالقه
اين کميته تشکلی مستقل بوده و به هيچ حزب «: مرامنامه اين نهاد مدنی آمده است

 ».و جناح خاصی تعلق ندارد و فاقد ماهيت سياسی است
های مختلفی از جمله کودکان، زنان، زندانيان  سايت اين نهاد مدنی بخش در وب

شود و مطالب سايت در قالب اطالعيه،  سياسی، جامعه و دانشگاه مشاهده می
طور که در مرامنامه کميته آمده است  همان. يابد ، بيانيه و مقاله انتشار می گزارش

 »تنوير افکار عمومی«و  »رسانی اطالع«اعضای اين نهاد مدنی وظيفه خود را 
اگر چه فعاليت در زمينه مستندکردن . در زمينه نقض حقوق بشر قرار داده است

موارد نقض حقوق بشر در ايران همواره مخاطراتی را به همراه دارد اما 
 .دستگيری های پس از انتخابات از فشار بی سابقه ای در اين زمينه خبر می دهد
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 كم يك اعدام در ايران هرروز دست
 

نفر در ايران  ٣٨٨الملل، در سال گذشته ميالدی،  بر پايه گزارش سازمان عفو بين
طور متوسط بيش از يک نفر به دار آويخته  به اين ترتيب، هر روز به. اعدام شدند

 .شد و جمهوری اسالمی رکورد اجرای احکام اعدام را در سراسر جهان شکست
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٨نفر در  ٧١۴دست کم  ٢٠٠٩گويد که در سال  الملل می گزارش تازه عفو بين
کشور احکام اعدام خود را  ۵۶هزار نفر در  ٢کشور جهان اعدام شدند و بيش از 

 ۵۴دهد که صرفنظر از چين، بيش از  اين گزارش نشان می. دريافت کردند
 .درصد از احکام اعدام جهان در جمهوری اسالمی ايران اجرا شده است

  
 های مخفی در چين اعدام

الملل، برای نخستين بار، در اعتراض به سياست اطالعاتی جمهوری  عفو بين 
خودداری  ٢٠٠٩های اين کشور در گزارش سال  خلق چين، از ذکر آمار اعدام

 ١٧١٨های چين را  خود تعداد اعدام ٢٠٠٨اين سازمان در گزارش سال . ورزيد
 .سال در سراسر جهان بود های آن درصد اعدام ٧٠اين بيش از . مورد اعالم کرد

داشتن اطالعات مربوط به  ، چين، به خاطر مخفی نگه٢٠٠٩در گزارش سال  
الملل، با اشاره به اين که  عفو بين. ها به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است اعدام

داشته  آمار مربوط به هزاران اعدام و تيرباران، هرسال در چين مخفی نگه
تلقی " اسرار حکومتی"ها را  شود، از دولت چين خواست که بيش از اين اعدام می
 .نکند

الملل  کارشناس عفو بين" اليور هندريش"، ٢٠٠٩همزمان با انتشار گزارش سال  
کند که از تعداد اعدام شدگان اين کشور  دولت چين ادعا می«: به خبرنگاران گفت

اگر اين ادعا واقعيت دارد، چرا مسئوالن چينی از افشای . شود هر سال کم می
کنند؟ آمارهای رسمی، به هيچ عنوان ابعاد واقعی  آمار اعدام شدگان خودداری می

 ».کنند نمی ها را در چين بيان اعدام
های تمام  ها در چين از مجموع اعدام الملل، معتقد است که تعداد اعدام عفو بين 

های چين در  با توجه به عدم ذکر آمار اعدام. کشورهای ديگر جهان بيشتر است
مورد اعدام،  ٣٨٨الملل، به ترتيب، ايران با  ، در فهرست عفو بين٢٠٠٩سال 

های اول تا  مورد به ترتيب جايگاه ۶٩مورد و عربستان سعودی با  ١٢٠عراق با 
 . اند سوم را به خود اختصاص داده

  
 !تر از توگو آمريکا عقب

بشر،  مدافعان حقوق. مورد اعدام، در رديف چهارم قرار دارد ۵٢آمريکا، با  
کنند، اما اين  ها سال است برای لغو مجازات اعدام در آمريکا مبارزه می ده

 . شود مجازات همچنان در بسياری از اياالت اين کشور اجرا می
الملل از ايران و عربستان به عنوان تنها کشورهائی نام برده که افراد  عفو بين 

در ايران و سودان، مجازات اعدام بيش از همه . کنند نابالغ را نيز اعدام می
شود تا مخالفان مجبور به  کشورهای جهان، در مورد متهمان سياسی اعمال می

 .سکوت شوند
الملل بر اين نکته نيز تاکيد دارد که حتی در مورد  عفو بين ٢٠٠٩گزارش سال  

بيشترين . شود مجازات اعدام نيز تبعيض طبقاتی، قومی و مذهبی اعمال می
های قومی،  دستان و وابستگان اقليت قربانيان اعدام را، در سراسر جهان، تهی

 .دهند ملی و مذهبی تشکيل می
  

 موفقيت جنبش لغو اعدام
الملل، اين است که در سال  تنها نکته اميدوارکننده، در گزارش تازه عفو بين 

تعداد اين . بازهم تعدادی از کشورها به جنبش لغو مجازات اعدام پيوستند ٢٠٠٩
حتی کشورهای توگو و بروندی، مجازات . رسيده است ١٣٩ها اکنون به  کشور

 .اند اعدام را، در مورد همه جرائم لغو کرده
شرم "الملل، از مجازات اعدام به عنوان  اليور هندريش کارشناس عفو بين 

خوشبختانه همواره از تعداد کشورهائی که اين «:گويد برد و می نام می" بشريت
ما قدم به قدم به جهانی فارغ از . شود کنند، کاسته می نوع مجازات را اعمال می
 دويچه وله: منبع  ».شويم مجازات اعدام نزديک می

کشور را رد کرده و اتهامات مطرح شده توسط نيروهای امنيتی و قوه قضاييه 
در بيانيه ای که توسط اين کميته به منظور پاسخ دادن به . را واهی می خوانند

ارتباط کميته  «اتهامات مطرح شده عليه اعضای آن منتشر شد اتهاماتی همچون 
به عنوان حربه ای  »با سازمان مجاهدين خلق از سوی کارشناسان اطالعات

 .اين مجموعه قلمداد شده است »سازی برای حذف فيزيکی زمينه «برای 
کميته گزارشگران حقوق بشر در اين بيانيه، نسبت به طرح چنين اتهاماتی 

رغم صراحت  علی«: آمده است  در قسمتی از اين بيانيه. اعتراض کرده است
موسوم به اعالميه حقوق و  ١٩٩٨قطعنامه مصوب مجمع عمومی در دسامبر 

ها و نهادهای جامعه در ترويج و حمايت از حقوق بشر و  مسئوليت افراد، گروه
و  ١١، ١٠های اساسی شناخته شده جهانی که در مواد متعدد از جمله مواد  آزادی
نمايد،  يافته حقوق بشر می آحاد مردم را مجاز و بلکه مکلف به ترويج سازمان ١٨

حکومت تشکيل نهادهای حقوق بشری را مصداق تبليغ عليه نظام از طريق 
تشکيل گروههای غيرقانونی دانسته و فعالين حقوق بشر را به اين بهانه تحت 

روش غير مسئوالنه، غيراخالقی . دهد قرار می… فشار اعم از زندان، شکنجه و 
و مغاير با کليه اصول انسانی که اخيرا از سوی دستگاه امنيتـی برای برخورد با 

نهادهای حقوق بشری و از جمله کميته گزارشگران حقوق بشر در پيش گرفته 
انتسابی . های سياسی است های مستقل به احزاب و گروه شده است، انتساب تشکل
های واهی  سازی برای برخوردهای خشن و حذفی به بهانه که از رهگذر آن زمينه
 ».های معاند و محاربه، عملی گردد چون ارتباط با گروه

 

عمادالدين باقي شب عيد را در بيمارستان سپري كرد، نگراني 
 شديد از سالمت جسمي باقي

 
 
 
 

طبق خبر دريافتی، فاطمه کمالی همسر عمادالدين باقی که باالخره روز دوشنبه 
موفق به مالقات با همسرش شد با ابراز نگرانی از وضع جسمی  ٨٩فرودين  ٩

به  ٢٠٩باقی اعالم کرد حمله تنفسی باقی که در دوره قبلی بازداشتش در بند 
آن دچار شده بود، تشديد و تکرار شده و منجر به بيهوشی باقی شد و او دوباره 

از زندان به بيمارستان قمر بنی هاشم منتقل شده است  ٨٨در آخرين روز سال 
زندان اوين  ٢۴٠و پس از مدتی بستری، دوباره به سلول خود در بند 

 .بازگردانده شده است
 

همسر عمادالدين باقی با اعالم اينکه مسووالن زندان و بند از پرونده پزشکی 
باقی و خطراتی که برای جسم و جان او می رود آگاه هستند اما درعين حال به 

قاعدتا طبق قانون هرگونه :"نگهداری او در اين وضعيت ادامه می دهند، گفت
به گفته همسر ."مسوليت سالمت جسمی باقی به عهده مقامات نگه دارنده اوست

 .باقی وی همچنين از ديسک کمر شديد وگرفتگی عصب سياتيک رنج می برد
فاطمه کمالی همچنين از بالتکليفی محض در پرونده همسرش خبر داده و گفته 

علی رغم خداحافظی کارشناس پرونده قبل از نوروز با باقی و نيز صدور :" است
قرار وثيقه از سوی شعبه بازپرسی دادسرای مستقر در اوين و تامين آن توسط 

 ".خانواده وی همچنان در بازداشت است
ظاهر امر نشان می دهد که مسوولين امنيتی و قضايی با :" همسر باقی افزود

جای تعجب ! آزادی باقی موافق هستند اما نمی دانيم چرا او را آزاد نمی کنند؟
دارد فردی که بايد طبق قانون آزاد باشد هنوز در سلول بسته دو سه نفره بدون 

فاطمه ." هرگونه امکاناتی که قانون به رسميت شناخته است نگهداری می شود
کمالی با اشاره به اينکه به دليل انتقال شعب بازپرسی دادسرای انقالب به داخل 

زندان اوين امکان پيگيری وضعيت از طريق بازپرسی وجود ندارد، از 
مراجعات مکرر خود به دفتر دادستان تهران با هماهنگی قبلی برای اطالع از 

وضعيت حقوقی باقی خبر داد که بی نتيجه مانده است و ابراز اميدواری کرد که 
هرچه زودتر با توجه به وضع حقوقی پرونده همسرش و وضع جسمی نگران 

 . کننده او مقدمات آزادی باقی فراهم شود
کمالی گفته است در مورد وضعيت باقی نامه ای را به دادستان تهران نوشته و 

 .اميدواراست به ابهامات به وجود آمده در مورد آزادی باقی پاسخ داده شود
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با اين توضيحات، چه کيفيتی برای قانون آيين دادرسی کيفری موجود قائل 
 هستيد؟ 

به اين قرار، اين قانون از نبود . گويند که قانون بد از بی قانونی بهتر است می
ما به دليل نواقص اين قانون، نياز به قانون جامعی داريم که . قانون بهتر است

 .اين مشکل کنونی است. تکليف دادسرا، متهمان و شکات را روشن کند
 

صورت موقت تمديد   و چگونه است که همين قانون کم يا ناقص ده سال است به
 شود، نه تکميل؟  نه پايدار می. شود و اجرا می

 
سال پيش از  ٣١يک دليل اين است که در اين . کنم چند علت دارد فکر می

ای جدی برای حفظ آن ديده نشده  انقالب، هر کجا بحث حقوق ملت بوده، اراده
سال از تصويب قانون اساسی،  ٣١بهترين مثال اين است که ما پس از . است

جرم سياسی تعريف نشده و . ايم را فراهم نکرده ١۶٨مقدمات اجرای اصل 
طور علنی و با حضور هيات منصفه  های عمومی، به متهمان سياسی در دادگاه

 .شوند محاکمه نمی
قانون  ٣در فصل . نامه دادرسی کيفری نيز همين وضع هست در مورد آيين

اما عملی شدن اين . است ، بحث حقوق ملت طرح شده ١٣اساسی، در اصل 
ما هنوز چنين . حقوق نياز به قوانين ديگری دارد که جزييات کار را روشن کند

البته اين نقص در زمان پيش از . ای وجود ندارد قانونی نداريم، چون چنين اراده
نظر من از کوتاهی  ای ندارند و مشکل به انقالب هم بود، اما مسئوالن فعلی بهانه

 .و عدم اراده آنهاست
 

ای ولو محدود هم در کار بوده، از کارشناسان و  آيا در زمانی که اراده
 نويس قوانين جديد استفاده شده است؟  حقوقدانان پرتجربه برای پيش

 
ها، عمدتا از کارشناسان دعوت نشده و در بهترين  در قوانين مصوب اين سال! نه

ها معموال سياسی بوده و کمتر با کانون  نگرش. اند حالت، افراد جناحی را خواسته
از  .وکال که اساتيد معتبر و بزرگی در آن حضور دارند، مشورت شده است

ها اعضای  اين. کنند افرادی مانند استاد کاتوزيان يا استاد آزمايش دعوت نمی
از قضات بازنشسته و وکالی . اند هيات علمی و استادان ممتاز دانشگاه بوده
شکل صوری از  گاهی هم که به. شود باتجربه برای تصويب قوانين استفاده نمی

اصوال قوانين ما بدون . کنند توجهی می شود، به پيشنهادهايشان بی آنها دعوت می
 .شوند مشاوره با کارشناسان واقعی، تهيه و تصويب می

 مهيندخت مصباح: گر مصاحبه
 کيواندخت قهاری: تحريريه

 دويچه وله: منبع

 

  قانوني بهتر است قانون بد از بي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قانون موقت آيين دادرسی کيفری با کسب دستور واليی تا اطالع ثانوی تمديد 
ساله اجرا شده و در برگيرنده شرح  با مهلتی ده ٧٨اين قانون از سال  .شد

خواهی و  ها، دادسراها، قواعد صدور رای، اعتراض، فرجام وظايف دادگاه
  .اجرای حکم است

وله از عدم اعتبار احکام  با دويچه  عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان، در مصاحبه 
تخلف در دادسراها   های متعدد گويد و نمونه قضايی بدون آيين دادرسی کيفری می

  .داند اراده برای تامين حقوق مردم می  را ناشی از نقص قانون و عدم
اهميت و ضرورت اين قانون در چيست که با دستور واليی تمديد : وله دويچه

 شده است؟
 

آيين دادرسی کيفری تعيين کننده خط مشی قوه قضاييه  :عبدالفتاح سلطانی
های کيفری است و بخش مهمی از حقوق متهم در اين قانون  دررابطه با پرونده

البته اين حقوق در قوانين ديگر هم کمابيش ذکر شده، اما قانون . شود بيان می
مادر و مهم، قانون آيين دادرسی کيفری است که در شکل کنونی خود نيز ناقص 

  .است
اين قانون . بود ١٢٩٠کرديم که مصوب  قانونی را اجرا می ١٣٧٨ما تا سال 

صورت آزمايشی و موقت به مدت سه سال به جريان افتاد و هر  دراين سال نيز به
 .هنوز قانون جامعی برای دادرسی کيفری نداريم. مرتبه تمديد شد چند سال يک
اراده جدی . است که حقوق مردم اولويت ندارد و مورد توجه نيست دليل هم اين

بايد . دربين صاحبان قدرت وجود ندارد که حقوق ملت را تامين و تعيين کنند
به اين ترتيب، خيال مردم راحت . ها ساله تصويب شود قانون جامعی با اعتبار ده

خواهد بود که اگر دستگير شدند يا در معرض اتهام قرارگرفتند، اتفاقاتی مانند 
 .افتد ای نمی های زنجيره کهريزک يا قتل

 
تصويب خود اين قانون محصول چه روندی بود؟ بخاطر دوران اصالحات بود يا 

 های خاصی پيش آمد؟ نمونه
 

اش اين بود که متاسفانه برای مدتی دادسرا از سيستم حقوقی ايران جمع  علت
پس از احيای دادسراها، چون اين قانون برای . آوری شد و اين اشتباه بزرگی بود

های عمومی و انقالب وضع شده بود، ناگزير شدند قانون آيين دادرسی  دادگاه
  .کيفری را تکميل کنند وبه جريان بيندازند

. کنند که خالف قانون است اما متاسفانه دادسراها در چند سال اخير اقداماتی می 
شود، تخلف قانونی است و  الخروجی که توسط آنها صادر می مثال قرار ممنوع

تواند اشخاص را  تنها مرجعی که می. آنها اجازه چنين کاری را ندارند
خود من . آيد که چنين شود است، اما کمتر پيش می الخروج کند، دادگاه  ممنوع
اين مرجعی است که  .ام الخروجی از دادسرا دريافت کرده هاست قرار ممنوع مدت

   .صالحيت قانونی ندارد
 

 دادسرا اساسا چه نقشی در سيستم قضايی دارد؟
 

. دادسرا نماينده جامعه و دادستان است. کار دادسرا انجام کارهای مقدماتی است
. شود کليه تحقيقات حقوقی و قضايی از متهم، شاکی يا شاهد در دادسرا انجام می

 .کند اگر شواهد کافی در دسترس نباشد، دادسرا قرار بيگناهی صادر می
به  .شود درصورت کافی بودن ادله، پرونده تحقيقات مقدماتی به دادگاه فرستاده می

اين ترتيب نقش دادسرا مثبت است، اما اگر قوانين شفاف و نظارت قانونی وجود 
که در حال  کما اين. شود نداشته باشند، زمينه هرگونه تخلف در دادسرا فراهم می

  .حاضر چنين است
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شود که چين سال گذشته، حجم واردات نفتی خود از ايران را به ميزان  گفته می
به اعتقاد ناظران هدف چين کاهش وابستگی به نفت . در صد کاهش داده است ۴٠

ها با دشواری تأمين انرژی روبرو  ايران است، تا در صورت شرکت در تحريم
 .نشود

اجالس وزرای خارجه گروه هشت در اوتاوا، کار تدارک نشست سران را به  
 .عهده دارد

 . اجالس آينده سران گروه هشت حدود دو ماه ديگر در کانادا برگزار خواهد شد
 

 جايزه حقوق بشر چك براي جنبش دانشجويي ايران
 
 
 
 

 
 مردمک

جنبش دانشجويی ايران و مشخصا دو فعال دانشجويی که اکنون در زندان هستند، 
 .جمهوری چک شدند »هومو هومينی«برنده جايزه حقوق بشر 
برای »است، هر سال به کسانی که  »نوعش انسان با هم«اين جايزه که به معنای 

 .شود اعطا می »اند های چشمگيری داشته حمايت از حقوق بشر تالش
امسال اين جايزه به جنبش دانشجويی ايران و مجيد توکلی و عبداهللا مومنی داده 

 .شد
مجيد  :سی ضمن اعالم خبر اين جايزه، از قول برگزارکنندگان آن خبر داد بی بی

توکلی و عبداهللا مومنی به همراه جنبش دانشجويی ايران نقش موثری در دفاع از 
 .اند آزادی و تالش برای ايجاد دمکراسی در ايران داشته

اين جايزه در حالی به اين دو فعال دانجشويی اهدا شده که هر دوی آنها با احکام 
 .اند شده  سنگين قضايی مواجه

عبداهللا مومنی، سخنگوی سازمان ادوار تحکيم وحدت که هشت ماه پيش دستگير 
اسفند با سپردن وثيقه هشتصد ميليون تومانی به مرخصی پنج  17شده بود، روز 
 .او به شش سال حبس محکوم شده است. روزه آمده است

آذردر زندان بوده  ١۶مجيد توکلی، از فعاالن جنبش دانشجويی ايران که از روز 
است، در دادگاه بدوی رسيدگی به اتهامات خود به هشت سال و شش ماه زندان، 

های سياسی و پنج سال ممنوعيت خروج از ايران  پنج سال محروميت از فعاليت
 .محکوم شد

با توجه به عدم امکان حضور اين دو در مراسم ،اين جايزه را ياسر ميردامادی 
 .کنند از طرف عبداهللا مومنی و گلناز اسفندياری از طرف مجيد توکلی دريافت می

 بشری بعد از انتخابات های حقوق جايزه
در پی حوادث پس از انتخابات خرداد ماه، تنی چند از فعاالن ايرانی برنده جوايز 

در ماه اکتبر عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان . حقوق بشر از کشورهای اروپايی شدند
و عضو کانون وکالی مدافع حقوق بشر، جايزه بين المللی حقوق بشر را در آلمان 

 .دريافت کرد
جايزه حقوق بشر هلند، در ماه نوامبر، به شادی صدر، حقوقدان و فعال امور 

المللی حقوق  و حنيف مزروعی، روزنامه نگار، جايزه جامعه بين  زنان اهدا شد
 .از آلمان دريافت کرد  بشر را در ماه فوريه

 ١٩روز چهارشنبه،  »يک دنيا«های مستند حقوق بشری  المللی فيلم جشنواره بين
قرار است . اسفند، در پراگ، پايتخت کشور چک، کار خود را آغاز خواهد کرد

آخرين ساخته حنا مخملباف، آغازگر  »روزهای سبز«در اين روز نمايش فيلم 
 .رسمی جشنواره باشد

،چهار فيلم ديگر از فيلم سازان ايرانی در بخش های »روزهای سبز«عالوه بر 
ساخته  »جاده روياها«مستند کوتاه . مختلف اين جشنواره نمايش داده می شوند

در بخش  »زنان در کفن«. زاده در بخش فيلم کوتاه، اکران خواهد شد مونا رفعت
صداهای :ايران«. فيلم ديگر به نمايش درخواهد آمد ١۴و در کنار  »حق دانستن»

نيز برای نمايش در بخش تازه اين جشنواره به نام  »بسيجی«و  »ناشنيده
 .، انتخاب شده اند»متمرکز بر ايران«
، بخش تازه ای است که امسال دست اندکاران جشنواره، آن »متمرکز بر ايران»

فيلم های اين . را ويژه مستندهای ايرانی به برنامه های هر ساله اضافه کردند
سياسی و مسايل حقوق  -بخش با توجه به ميزان پرداختشان به وقايع اجتماعی

 .بشری برگزيده شده اند

 گروه هشت و مناقشه اتمي ايران
 
 
 
 
 

 الورنس کانون و هيالری کلينتون، وزيران خارجه کانادا و آمريکا  
  در نشست گروه هشت

 
اجالس وزيران امور خارجه آشورهاى صنعتى جهان، موسوم به گروه هشت، 

يکی از مباحث اين ديدار، امکان اقداماتی تازه عليه . در آانادا در جريان است
 .انگيز خود پايان دهد ای مناقشه جمهوری اسالمی است، تا به برنامه هسته

وزيران امور خارجه هشت آشور قدرتمند جهان، موسوم به گروه هشت، از  
ای ايران مقابله کند،  جامعه جهانی خواستند که با قاطعيت بيشتری با برنامه هسته

 .ها چيزی گفته نشده است اما در اين مرحله هنوز از تشديد تحريم
اند که  نويس قطعنامه نهايی متذکر شده های بزرگ در پيش وزرای خارجه قدرت

ای  المللی انرژی هسته رفتار ايران در قبال سازمان ملل متحد و آژانس بين
 »های مناسب و قوی باگام«المللی بايد  اند که جامعه بين آنها گفته. کننده است نگران

شود که باب مذاکره با مقامات ايران  ايران را به تمکين وا دارد، اما تأکيد می
 .همچنان باز است

خواهند که به  از جمهوری اسالمی می" گروه هشت"وزرای خارجه کشورهای 
المللی انرژی  آژانس بين"های شورای امنيت سازمان ملل و همچنين  خواسته
کند که  المللی دولت جمهوری اسالمی را متهم می جامعه بين. احترام بگذارد" اتمی

دولت ايران اين . ای است زير لوای توليد انرژی، به دنبال دستيابی به سالح هسته
 .ورزد ای خودداری می سازی برنامه هسته کند، اما از شفاف موضوع را انکار می

ی نشست گفت که ايران  گيدو وستروله وزير خارجه آلمان فدرال در آستانه
ی وزير  به گفته. دهد المللی نشان نمی کمترين نشانی از همکاری با جامعه بين

خارجه آلمان، جمهوری اسالمی مانند تمام کشورهای جهان از حق استفاده از 
آميز برخوردار است، اما اگر بخواهد راه  ای به صورت مسالمت انرژی هسته

 .»با اقدامات جدی جامعه جهانی روبرو خواهد شد«تسليحات را در پيش بگيرد، 
 

 تغيير موضع روسيه
اما . کنند کشورهای غربی سياست تحريم شديدتر جمهوری اسالمی را دنبال می

ای در اين زمينه، تائيد چين و روسيه، دو عضو دايمی  برای تصويب قطعنامه
اين دو قدرت بزرگ تا کنون از . شورای امنيت سازمان ملل ضروری است

 .اند تشديد اقدامات عليه جمهوری اسالمی خودداری ورزيده
ها عليه ايران  احتمال نزديکی چين و روسيه با جهان غرب بر سر گسترش تحريم

شود که چين و روسيه از رهبران  گفته می. در روزهای اخير تقويت شده است
المللی انرژی اتمی را  اند که پيشنهاد آژانس بين جمهوری اسالمی ايران خواسته

 . بپذيرد
 ٣کيلو اورانيوم  ١٢٠٠آژانس در ماه اکتبر سال گذشته پيشنهاد کرد که ايران  

درصد غنی شده خود را به روسيه انتقال دهد و در مقابل سوخت مورد نياز 
نژاد اين پيشنهاد را رد  اما دولت احمدی. رآکتور تحقيقاتی تهران را دريافت کند

 .کرد
وزير خارجه روسيه برای اولين بار . روسيه از اين موضوع ابراز تأسف کرد 

ای اصرار ورزد،  اظهار داشت که اگر جمهوری اسالمی بر ادامه برنامه هسته
 .»با اقدامات شديدتر تحريمی عليه ايران مخالفت نخواهد کرد«روسيه 

  
 فشار بر چين، حتا از سوی روسيه

دولت روسيه نه تنها لحن خود را در قبال جمهوری اسالمی تغيير داده، بلکه 
کوشد رضايت جمهوری خلق چين را نيز با تدابير شديدتر عليه جمهوری  می

ای با جمهوری اسالمی دارد و با وضع  چين مناسبات گسترده. اسالمی جلب کند
 . کند های بيشتر عليه ايران مخالفت می تحريم

ی نفت چين بود و بازار  کننده جمهوری اسالمی سال گذشته سومين تأمين
با وجود اين، روابط چين . ی خود را در اختيار صنايع چين گذارده است  گسترده

اين روزها چين از همه . تر از روابط آن با ايران است با آمريکا به مراتب مهم
 .سو زير فشار است که قطعنامه احتمالی در شورای امنيت را وتو نکند



 : دكتر پيمان                        
 بخش ملي ظهور كرد  جنبش سبز در قد و قواره يك جنبش رهايي

 
جنبش سبز و ساير کنيد؟ به ديگر سخن نسبت ميان  آقای پيمان، بعد از گذشت نزديک به ده ماه از تولد جنبش سبز ماهيت و نحوه عملکرد آن را چگونه ارزيابی می 

ه خواهی ايرانی کنيد؟ آيا اين جنبش را در تداوم همان جريان صدساله مشروط ها و حرکت های اجتماعی آزادی خواهانه جامعه ايرانی را چگونه ارزيابی می جنبش
 می بينيد يا هويت مستقل ومتفاوتی برای آن قائليد؟

ه جنبش بزرگ ه سهنوز هم بر اين باورم که جنبش سبز به لحاظ ماهيت و اهداف در قد و قواره يک جنبش ملی رهايی بخش ظهور نمود و از اين بابت بی شباهت ب
بيش از يک قرن . کند یهای اساسی را دنبال م ها و خواسته هايی پديد آمده در آنها سير می کند و همان هدف سده اخير ايران نبوده و در تداوم و تحقق آمال و ارزش

يعنی وابستگی فکری و عقلی به : است که ملت ايران برای رهايی از انقيادهای سه گانه، يکی سياسی يعنی استبداد و خودکامگی در حوزه سياست، دوم فرهنگی
اقتصادی، يعنی از سلطه و مناسبات مبتنی بر عارت، داللی، بهره کشی و تبعيض -مراجع و کانون هايی بيرون از خرد و شعور فردی و جمعی و باالخره اجتماعی

به رغم پيروزی های مقطعی و دستاوردهايی نظير قانون اساسی در بردارنده اصولی مربوط حقوق اساسی ملت، حق آزادی و . و بی عدالتی مبارزه می کنند
ه يک نظام سياسی ی بحاکميت ملی و نهادهايی چون انتخابات آزاد، مجلس نمايندگان، استقالل قوا، مطبوعات و احزاب آزاد و مستقل تا تحقق آن هدف ها و دستياب

رای و وجدان  اللمبتنی بر رضايت و رای مردم و حکومت مقيد به قانون و پاسخگو در برابر ملت و دستگاه قضايی مستقل و هم چنين تضمين آزادی و فکر و استق
 .و برابری و عدالت اجتماعی راه درازی در پيش است

همان نسبت  ۵٧اما در آنجا نظرم اين بود که جنبش با انقالب . هست ۵٧قطعا جنبش سبز دارای تفاوتها و مشابهتهايی با انقالب مشروطه، نهضت ملی نفت و انقالب 
از اين بابت که نهضت ملی در صدد ايجاد انقالب جديد و تغيير نظام مشروطيت و قانون اساسی نبود بلکه می . را دارد که نهضت ملی کردن نفت با انقالب مشروطه

و روی کار آمدن ديکتاتوری رضاشاه در تداوم جنبش مشروطيت و اجرای اصول قانون اساسی و تعطيلی حقوق اساسی ملت  ١٢٩٩خواست به فترتی که با کودتای 
يعنی حقوق اساسی ملت را به آنان بازگرداند از مداحله و اعمال نفوذ قدرتهای استعمارگر خارجی و منتقد داخلی بويژه شاه و درباريان و . پديد آمده بود پايان دهد

جنبش سبز نيز انقالب . خوانين و مالکان بزرگ با ارتش و نيروهای نظامی در امر انتخابات و اموری که جزء الينفک حقوق و آزاديهای ملت است جلوگيری نمايد
های ملت است و بنيان آزادی عقيده و  بلکه می خواهد مهم ترين اصول قانون اساسی را که مربود به حقوق و آزادی. جديدی برای تغيير نظام سياسی کشور نيست

در اين ميان تضمين آزادی انتخابات و مطبوعات و . استقالل رای و وجدان فردی و جمعی هست، از محاق تعطيل و تجاوز و تطاول حکومتگران خارج سازد
به همين خاطر دکتر مصدق زمانی که به نخست وزيری برگزيده شد، اصالح قانون انتخابات را که پايه نظام مشروطه و . احزاب و عقيده و بيان نقش کليدی دارد

به عنوان  ملیتضمين کننده حق حاکميت ملی و پيشرف به سوی دموکراسی بود در کنار اجرای خلع يد و قطع مداخله بيگانگان در امور داخلی و حقوق حاکميت 
جنبش سبز نيز نيروی محرکه اصلی خود را از خواست ملت برای  .برنامه دولت خود به مجلس پيشنهد کرد و همان ها را شرط قبول پست نخست وزيری قرار داد

 .آغاز گرديد »رأی من کو؟  «تضمين انتخابات آزاد و سالم و قطع مداخالت کانونهای قدرت در اين امر مهم ملی، اخذ نمود و با شعار 
 

يمی از مسائل مهم مورد بحث . های اخير داشته است آغاز شد به جنبشی بدل شد که رهبران و حامالن متعددی در ماه" رای من کو"حرکتی اجتماعی که با شعار 
 شما اين مساله را چگونه ارزيابی می کنيد؟. اخير در مورد جنبش سبز مساله سازمان دهی آن بوده است

 
اين طرز عمل و ارتباط مناسب برای . نيروهای آن به صورت شبکه های متکثر و خودجوش عمل می کنند. جنبش سبز فاقد تشکيالت متمرکز و سراسری است

بی دليل نيست که جنبش های نوين اجتماعی با ساختار . شرايطی است که در آن حداقل حقوق دموکراتيک مردم از جمله آزادی بيان و ابراز مخالفت رعايت می شود
جنبش سبز نيز در فضای نسبتا . و روابطی گسترده ، افقی و شبکه ای و غيرمتمرکز اول بار در کشورهای بهره مند از دموکراسی بوجود آمد و ادامه حيات داده اند

امنيتی می شود و هر نوع تحرک اجتماعی و سياسی و ارتباط فکری  -وقتی وضعيت يک جامعه نظامی . آزاد و باز ايام انتخابات پديد آمد و به سرعت نصج گرفت
 .ددو عملی ناممکن و با شدت خشونت مقابله می گردد، اين نوع سازماندهی برای برگزاری تجمعات قانونی و اعتراضات مسالمت آميز بی اثر می گر

در حال . وی آوردندی ردر شرايطی ديگر چه بسا که جنبش ها ناگزير از تغيير مشی و راهبرد شوند و به روشهای مناسب برای مقابله با اختناق و انسداد کامل سياس
. د داشته باشدوجوحاضر به نظر نمی رسد که در ميان نيروهای اصلی جنبش سبز چنين اجماع و اتفاق نظر و حتی تمايلی برای تغيير مشی و راهبرد فعلی مبارزه 
برد اصلی راهاين امر به معنای غفلت از بکارگيری تاکتيک ها و اقدامات سياسی و اجتماعی متنوعی برای ادامه حضور و بيان خواسته ها در چارچوب همان 

قانونی و ات لذا تا وقتی حاکميت حقوق قانونی مخالفان را به رسميت نشناسد و آنان را از همه امکانات و فرصت های قانونی نظير آزادی مطبوعات، تجمع. نيست
شاهد بوديم ترتيب  ٨٨خرداد  ٢۵يک جنبش مدنی به دشواری می تواند نمايشهای اعتراضی از آن نوع که در . مسالمت آميز و فعاليت احزاب محروم نگاه دارد

اندک و ای اصرار بر مسدود کردن کليه راههای بيان خواسته ها و اعتراضات از سوی حکومت ها، آنگونه که هم اکنون مشاهده می شود، خواه ناخواه عده . بدهد
 .در اقليت را به چاره جويی های مقابله به مثل و اتخاذ شيوه های عمل شده در شرايط مشابه بر می انگيزد

مضافا به اين که عده ای از خارج و از . بهمن سردرگمی و تشتت در نحوه حضور در اين مراسم عمومی و مجاز در ميان فعاالن جنبش سبز مشاهده می شد ٢٢در 
نه های ذهنی زميطريق رسانه های غير مستقل توهم وقوع يک اتفاق بزرگ و سرنوشت ساز را در اذهان دامن می زدند و برای بوجود آوردن چيزی که فاقد حداقل 

اقدامی که بر سردرگمی و تشتت آراء در داخل می افزود و عذر و بهانه کافی در اختيار افراط گرايان و . و عينی بود، رهنمود و دستورالعمل صادر می کردند
مشی اين جناح در مقابله با معترضان و مخالفان سياسی در . تندروهای راست در حاکميت جهت تشديد محدوديتها و وسيع تر کردن دايره بازداشتها قرار می داد

يعنی اعمال نهايت شدت خشونت برای ريشه کنی و انهدام جريان هايی که به زعم آنان تهديد جدی . اصل همان بود که در موارد متعددی در گذشته دنبال شده بود
ته با اين تفاوت که طی سی سال گذشته اول بار بود که مخالفت ها و اعتراضات از محدوده عمل يک يا چند جريان و گروه و حزب مخالف فراتر رف. تلقی می شوند

روبرو شده اند که همه قشرهای و نيروهای اجتماعی ناراضی خود را در دغدغه  »جنبش ملی «بلکه با يک  »جريان  «آنها نه با يک . و ابعاد ملی پيدا کرده است
 ی نمايندی مها و مطالبات آن سهيم می دانند و حتی اگر در حال حاضر حضور عملی فعال و موثر در اعتراضات ندارند، اما با آن احساس همدردی و دلبستگ

 
دهند اما بيش  بهمن بحث ها و نقد های زيادی درون جنبش شکل گرفته که هر چند گروه های تماميت خواه آن را به تشتت و شکست جنبش نسبت می ٢٢پس از 

سرکوب شديد مردم به ويژه در عاشورا اين . بخشی از اين نقد ها به ظرفيت حضور در خيابان مربوط ميشود. از هر چيز نشان پويايی و نقد پذيری جنبش است
 پرسش را مطرح کرد که آيا نبايد راه ها و چهارچوب های ديگری هم برای نمايش نارضايی عمومی پيدا کرد؟

 
بهمن برای جنبش سبز  ٢٢اگر موجوديت يک جنبش اجتماعی آن هم از نوع ملی و رهايی بخش را فقط در توان برگزاری تجمعات خيابانی خالصه و محدود باشد، 

بهمن نشان داد که در حال حاضر تاکتيک برگزاری تجمعات گسترده مسالمت آميز خيابانی برای جنبش سبز  ٢٢يک شکست است، اما می دانم که چنين نيست، 
تغذيه نه اين امر تاز زمانی است که جناح تندرو در القا و تحميل اين نظر و احساس که جنبش سبز ماهيت و هدفی برانداز دارد و توسط قدرتهای بيگا. ناممکن است

 .و حمايت می شود، بر مجموعه حاکميت و مراجع تصميم گيری اصلی در نظام موفق می باشد
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 مصاحبه ها، مقاله ها



 
نان نظام و دشممی دانيم که بخشهايی از نيروهای درون حاکميت اين نظريه را در مورد کليت جنبش سبز نپذيرفته اند، اينان می گويند نگران بهره برداری 

بنابراين زمانی که بی پايه بودن اين نظريه بر تعداد بيشتری از عناصر موثر درون حاکميت آشکار . جريانهای برانداز از تحرکات و تجمعات جنبش سبز می باشند
اين احتمال هست که فرصت های تازه ای برای حضور فيزيک نيز . شود و بويژه اگر پل ارتباطی برای گفتگوی انتقادی ميان جنبش سبز و حاکميت برقرار گردد

و دد اما يک جنبش ملی که ريشه در خواسته های رهای بخش تاريخی و رنجها و مصائب دوران انقياد دارد، با اعمال اين محدوديت ها متوقف نمی گر. فراهم آيد
ی و فکری القفروکش نيم کند بکله تعميق يافته و ضمن تقويت اشکال مقاومت فرهنگی ، معنوی و اخالقی به انباشت نيروهای محرکه ذهنی، عاطفی، روحی، اخ

و و در بستر تعامل و همکاری از بسترهای گوناگون فعاليتها و همبستگی های اجتماعی، مدنی، فرهنگی و هستی اجتماعی خويش را متحول می کند . ادامه می دهد
جنبش سبز پس جنبشی . بطوری که در فرصت های پيش رو از جمله انتخابات ادواری با توان و انسجام و بلوغ بيشتری حضور خواهد يافت. ارتقا می بخشد

هدف از اين حرکت مشروط و مقيد کردن رفتار و سياستهای حکومت و . اجتماعی برای تامين حقوق شهروندی و در صدر همه حق رای در ذيل انتخابات آزاد است
 .البته همه مردم به قانون است

خشونت کم سابقه ای که عليه آن به کار رفت و . در اين هشت ماه جنبش سبز حضور پرقدرت خود را در حيات سياسی، اجتماعی و فرهنگی کشور اثبات نمود
خطای بزرگی است اگر تصور شود . خونهايی که به زمين ريخته شد و مصائب و رنجهايی که فعاالن شجاع آن متحمل شدند، تنها آنرا تعميق و استحکام بخشيد

بعيد می دانم که حتی عاملين و آمرين سرکوبها اين حقيقت را ندانند که روح ملی و شعور و . ممانعت از حضور فيزيکی در خيابانها نشانه افول يا مرگ آن است
اين به معنای فراتر . خودآگاهی که با اين جنبش بيدار و فعال گرديد، هشيار و سرزنده تر از هر زمان هستی اجتماعی ملت را زير تاثير و فرمان خويش گرفته است
ده سياسی، ارنرفتن انگيزه ها و کنش ها از سطح ذهنيت و يا مطالبات صرفا مادی و اجتماعی و درگير شدن هستی اجتماعی مردم در امر رهايی از قيود بازد

دلبستگی و مشارکت فعال و . مهمترين نشانه اش برجسته شدن ابعاد فرهنگی، هنری و زيباشناختی و عرفانی جنبش سبز است. فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی است
به ميزانی که حضور و پايداری فيزيکی در . خودجوش فعاالن عرصه هنر و فرهنگ وعلم و خالقيت هايی که در دفاع از حقانيت و وطالبات آن انجام می دهند

اين شيوه مقابه با تجاوز و خشونت را ايرانيان طی هزاران سال تاريخ پر از . فضاهای عمومی دشوارتر می گردد، وجه حضور و مقاومت فرهنگی تقويت می گردد
 .نشيب و فراز با خود آموخته و بکار گرفته اند

بهمن کسانی را که با شور و احساسات و به اميد کسب پيروزی های سريع و آسان به ميدان می آمدند و دشواری و طوالنی  ٢٢حوادث سخت و تلخ بعد از خرداد تا 
آنها در حال بازانديشی و تامل در . اين سکوت ظاهری الزاما به معنای انفعال و سرخوردگی نيست. بودن را را حدس نمی زدند به تفکر و تعمق وادار کرده است

ه و آماده شدن برای گاناموری هستند که پيشتر به سادگی از آنها عبور می کردند و به تدريج متوجه می شوند که تحقق هدفهای جنبش سبز و رهايی از انقيادهای سه 
راهی که در بستر آن بای يک چشم به واقعيتهای بيرون از خود و . ورود به دوران زيست دموکراتيک، انسانی، اخالقی و خردمندانه، تنها در دراز مدت ميسر است

ضمن نقد خويشتن، در جريان عمل هدفمند رهايی بخش بر محور ارزشهای مشترک هستی اجتماعی خويش را . خويش می نگرند) جمعی(با چشم ديگر به خويشتن 
پيمودن اين راه نيازمند . متحول می کنند و به مرحله بلوغ فکری و سياسی و شکفتگی وجودی و اجتماعتی تازه ای می رسند و تولد جديدی را تجربه خواهند کرد

 .صبوری و پايداری و دورانديشی و بهره مندی از بينش هستی شناختی و تاريخی است
. در اوايل شکل گيری جنبش سبز شما هم جزو افرادی بوديد که رهبری جنبش را متعلق به مردم دانستيد. بخش ديگر نقد ها به مساله رهبری جنبش مربوط می شود

خود آقای موسوی هم همواره رهبری را از آن مردم دانسته اند و رغبتی به . عده ای هم از آقايان موسوی و کروبی تنها به عنوان رهبران نمادين جنبش ياد می کنند
بهمن اين پرسش پيش آمد که آيا نبايد در عين قبول تکثر در صداها و گفتگوی  ٢٢اما پس از . ايفای نقش رهبری جنبش به معنی کالسيک آن از خود نشان نداده اند

د گروهی چن گروه های مختلف درون جنبش، آقايان موسوی و کروبی را به عنوان رهبرانی که تصميمات نهايی را در بزنگاه های حساس می گيرند پذيرفت؟ هر
هبران فرهمند سخن ه رديگر چنين امری را تبديل رابطه افقی فعلی جنبش با آقايان موسوی و کروبی به رابطه ای عمودی ميدانند و از خطرات تبديل اين چهره ها ب

 .می گويند
 

ی بزرگی خطاتمرکز همه تالش روی تغيير ساختار قدرت يا تعويض و تبديل حاکمان و غفلت از ايجاد تغييرات اساسی و بويژه هستی شناختی در درون جامعه 
در غير اين صورت حتی در صورت کسب پيروزی فرجام و نتايجی چندان بيشتر و بهتر از جنبش های پيشين . است که در جنبش سبز بايد از آن پرهيز شود

 نخواهد داشت؟
 

و شبکه ای کز انتقادی که به شکل رهبری جنبش سبز وارد آمده از اين نظر وارد است که مرحله گذار از شکل رهبری متمرکز و کاريزماتيک به شکل غير متمر
لذا برای ايجاد هماهنگی و حفظ . با توجه به ترکيب متکثر و فراگير نيروهای جنبش سبز وجود تنوع گرايش ها در درون جنبش امری واضح است. لحاظ نشده است

ده در ستروحدت نظر و عمل حول محور اهداف و مطالبات مشترک پرهيز از تفرقه در موقعيت های حساس بايد ترتيباتی اتخاذ شود که ضمن تسهيل گفتگوی گ
به . مين شودتض سراسر شبکه به منظور شکل گيری خرد جمعی و بهره گيری از ايده ها و ابتکارات عملی همه افراد و نيروها انسجام داخلی و وحدت عملی آنان
از سراسر ها طور مثال می توان تشکيل شوراهای گفت و گو و مشاوره مرکب از فعاالن و نمايندگان گرايشهای مختلف را برای گردآوری و اتصال همه ديدگاه

 .شبکه و جمع بندی و تلفيق آنها برای نيل به اجماع پيشنهاد کرد
 

بهمن داشت از لزوم حساس تر شدن  ٢٢آقای موسوی هم در بيانيه ها، هم در مصاحبه ای که پيش از . نقد سوم درباره امکان فراگير تر کردن جنبش سبز است
. ته استگف جنبش سبز به مسائل اقتصادی عمومی جامعه و همچنين پيوند زدن جنبش با درد ها و مشکالت طبقات محروم تر اقتصادی و به ويژه کارگران سخن

نظر شما در باره اين پيوند چيست؟ با توجه به . از طرفی گروهی هم جنبش سبز را به جنبش طبقه متوسط با خواست آزادی های حقوقی تقليل می دهند
رغم  علیوابستگيمعيشتی کارگران به دولت چنين چيزی را ممکن می دانيد؟ چه راهکاری برای گسترش جنبش به گروه ها و طبقات اجتماعی و اقتصادی که 

 نارضايتيهای شان هنوز به شکلی فعال به جنبش نپيوسته اند پيشنهاد ميکنيد؟
 

فی آنان در گفت گو صن يکی از راهای ايجاد پيوند استوار و موثر ميان نيروهای اجتماعی فعال در عرصه توليد و خدمات، شرکت داد نمايندگان و فعاالن اجتماعی و
مهم تر و موثر تر از آن منعکس کردن مشکالت و مطالبات آنها از سوی جنبش سبز و حمايت موثر از آنها در مواجهه با . های درون جلسات مشورتی است

فکری و (فراموش نکنيم که تحقق هدفهای جنبش سبز مستلزم مشارکت موثر همه نيروهای اجتماعی مولد . معضالت و محروميت های اقتصادی و اجتماعی است
در کنار طبقه ) بازار( نظير کارگران، کشاورزان، صاحبان صنايع ملی و مستقل، معلمان و کسبه و پيشه وران و نيز قشرهای درگير در خدمات و مبادالت ) يدی

برای اين مهم الزم است که جنبش سبز به حمايت از منافع صنفی و حقوق مدنی آنها در برابر ورود بی رويه و سيل آسای . متوسط و دانشجويان و روشنفکران است
يکی از اين راهکارها ترغيب مردم به . کاالهای خارجی و برخوردار از معافيت ها و امتيازات قانونی و غير قانونی بر ضد فعاليتهای توليدی آنان برخيزد

کمرشکن به ای خودداری از خريد و مصرف کاالهای مشابه خارجی است که به تعطيلی کارخانه ها و بيکاری کارگران و لطمات شديد به توليد کشاورزی و زيانه
 .از اين تحريم ها تنها گروهی دالل و وارد کننده که جز به منافع شخصی نمی انديشند زيان خواهند برد. کشاورزان شده است

توسعه سياسی و  در در اين نکته ترديد نيست که هر اندازه که نيروهای اجتماعی بيشتری به لحاظ مشيتی وابسته به حکومت باشند با موانع بيشتری برای مشارکت
 در گذشته به کرات نيروهای مولد اين . اما نقش بازدارندگدگی اين نوع وابستگی مطلق و هميشگی نيست. دستيابی به حقوق مدنی و انسانی خود روبرو خواهند شد
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انسانی بر پايه تکافل  -گفتنی است که طرح پيشنهادی من برای ايجاد هسته های همبستگی زيستی . مانع را ناديده گرفته و به مسووليت ملی خود عمل کرده اند
دموکراتيک ، نه فقط در ميان نيروهای فعال در جنبش سبز، بلکه در سراسر جامعه به کاهش محدود وابستگی معيشتی مردم به -اجتماعی و ارزشهای انسانی 
 .حکومت نيز کمک می کند

انسانی همه جانبه به عنوان بستری جهت گفت و گوی انتقادی و تعامل سازنده در فرايند توسعه  -الزم است ياد آور شوم که ايجاد شبکه ای از همبستگی های زيستی 
تجربه نشان می دهد که برای محقق کردن ارزش های . سياسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ايران نه يک اقدام تاکتيکی بلکه اهميت راهبردی و هتستی شناختی دارد

ی کند مگر نم دموکراتيک و احترام به قانون و رعايت اصول عدالت و انصاف و پرهيز از خشونت و تضييع حقوق شهروندان، تغيير حکومت ها به تنهايی کفايت
باور . باشند ردهآن که پيش از آن مردم در کنش های اجتماعی خويش در کليه عرصه های زندگی به اين اصول و ارزشها پای بندی نشان داده و آنها را درونی ک

 اضافه بر آن الزم است در ظرف . ذهنی به اصول دموکراسی، قانون گرايی، عدالت و مدارا به تنهايی موجب التزام عملی و تغيير رفتار مردم جامعه نمی شود
ميان خود در عرصه زيست جهان آن را اساس ميثاق و کنش ميان خود قرار  (مادی و معنوی( مناسب اجتماعی يعنی در روابط و اجتماعی و مدنی و تعامل زيستی 

فضای آميخته به اعتماد و . عالوه بر اين در اين همبستگی ها افراد از جمايت و ياری های مادی، عاطفی و اجتماعی و فرهنگی يکديگر بهره مند می شوند .دهند
در جامعه بزرگ که شفافيت و صميميت و دوستی و ياری متقابل و همکاری خالق در درون اين همبستگی ها افراد را از امنيت، آزادی، اعتماد، برابری و احترام 

و همين امر آنان را به حفظ همبستگی با جمع و مجاهدت در گسترش ارزشهای مزبور به سراسر جامعه ترغيب می . از آنها دريغ می شود بهره مند می گرداند
 .انسانی به صورت شبکه های غير متمرکز و در جهت مستقل از حکومت عمل می کنند -کانونهای همبستگی زيستی  .نمايد

در چنين بستری از زيست انسانی، . اتکای آنها صرفا به منابع انسانی و امکانات و توانايی های مادی ،معنوی، معيشتی و عملی و عاطفی و فکری اعضاء می باشد
ابر احترام بگذارند بر آزاد، دموکراتيک و مداراگرانه افراد ياد می گيرند به يکديگر جدا از هويت های قومی و مسلکی، مذهبی و جنسيتی صرفا به عنوان انسانهای

در اين همبستگی ها، اعضاء در شرايط آزاد و برابر و با آگاهی مشترک . و از اعتماد، دوستی و مهرورزی و همدردی و حمايت همه جانبه خود بهره مند شان کنند
بدين طريق امکان بيان آزاد . از واقعيتهای امور در باره مسائل و مشکالت جامعه و جمع بطور مستدل و به استناد شواهد واقعی به بحث و گفتگو می پردازند

آرمانی پيوند و  - با اين روش و در جريان اين تجربه زيستی. نظريات و نقد مستدل آنها و رسيدن به توافق بر سر راه حلها بر اساس خرد جمعی فراهم می شود
اين تحول در هستی اجتماعی مردم شرط . اشتراک افراد از سطح ذهنيت صرف و روابط متعارف سياسی و اجتماعی فراتر می ورد و جنبه وجودی پيدا می کند

حلقه  .استمت آماده شدن برای ورود به دوران زيست دموکراتيک انسانی و عادالنه در همه سطوح جامعه ، خانواده ، جامعه مدنی و عرصه عمومی و حوزه حکو
انسانی به مثابه واحدهای مستقل ولی مرتبط پايه شبکه اجتماعی جنبش سبزاند که همبستگی ، پايداری مدنی، فرهنگی جنبش و  -های همبستگی و تعامل زيستی 

اين طرح از پشتوانه تجربی . اجتماعی درون آنها شکل می گيرد و استمرار و مجاهدت ها و استقامت در برابر سختی ها و بحران های مخرب تضمين می گردد
 .ه استشد کافی در فرهنگ و حيات اجتماعی مردم ايران و آموزه های دينی و اخالقی شان برخوردار است و درسهای آن در حافظه جمعی تاريخی شان ذخيره

 ندای سبز آزادی
 

 شكاف در ميان جناح حاكم شديدتر خواهد شد، 
  وگو با عباس عبدی گفت

 
رنگ  به عبارت ديگر به ميزانی که اختالف با جناح سياسی ثالث کم. شدن اختالف درون يک جناح سياسی بعضًا متأثر از وضعيت جناح ثالث است بزرگ يا کوچک

شوند و اختالفات داخلی  تر می طلبان و منتقدين نيز به يکديگر نزديک بنابراين هنگامی که فشار حکومت زياد باشد، اصالح. گردد تر می شود، اختالفات داخلی، نمايان
 .کنند خود را فراموش و منجمد می

 کننده شکاف ـ درآمدهای نفتی زمينه اصلی ايجاد
. های آن، موضوع گفتگوی ما با عباس عبدی تحليلگر سياسی در پايان سال گذشته بود اجتماعی بروز کرده پس از انتخابات و ريشه-های سياسی شکاف -فرارو

اره وجود دارد، ها به صورت بالقوه همو عبدی روزنامه نگار باسابقه اصالح طلب در مورد شکاف بين گروه های سياسی با بيان اين که شکاف و انشقاق ميان گروه
شکاف مذکور ميان جناح حاکم؛ بدون ترديد مهم «: گويد شود؛ می اما تبديل آن به فعليت و ظاهر شدن آن؛ به شرايط سياسی و وضعيت نيروهای مقابل آنان مربوط می

 «.و جدی است و در آينده نه چندان دور شديدتر هم خواهد شد
مشروح گفتگوی ما با عباس . است کننده شکاف در جامعه ايران بوده داند که ايجاد هايی می گيری سياست عبدی افزايش شديد درآمدهای نفتی را، زمينه اصلی شکل

 :خوانيد عبدی را در زير می
اجتماعی  -، فضای سياسی١٣٨٨ترين اتفاق سياسی سال  جمهوری دهم و حوادث بعد از آن، به عنوان مهم به گمان تمامی فعاالن سياسی انتخابات رياست: فرارو

 کنيد؟ اجتماعی به وجود آمده پس از انتخابات را چگونه ارزيابی می -شما شکاف سياسی. است ای قرار داده ايران را دستخوش تحول کرده و در وضعيت پيچيده
در جوامع نسبتًا باز هر تغيير و تحولی . توان در يک پيوستار قرار داد جوامع امروزی را از حيث ميزان بسته يا باز بودن فضای سياسی و اجتماعی آنها می :عبدی

 .ها نشان خواهد داد که در اعماق جامعه رخ دهد، با فاصله اندک اثرات خود را در سطوح آشکار از جمله سياست و رفتار و ارزش
رصت بروز پيدا کند، شود، اما ديده نشدن آن به معنای نبودش نيست، از اين رو در مقاطع خاصی که ف در مقابل در جوامع بسته اين اثر به سهولت منتقل و ديده نمی

شوند و چون اين تغييرات  بندند، بيش از سايرين دچار حيرت می کسانی که فضای سياسی و اجتماعی را می. کند شود و همه را دچار حيرت می باره مشهود می به يک
 .دهند های پنهان و فرا مرزی نسبت می کنند، آن را به دست را باور نمی

قط از نظر سياسی شوند و ف ها يکسان نيست، بسياری از جوامع از لحاظ اجتماعی و فرهنگی بسته محسوب نمی البته ميزان بسته بودن جوامع امروزی در تمام زمينه
ضمن اينکه ميزان انسداد نيز در جوامع مختلف متفاوت است و . های زيادی دارند اند، و برخی ديگر به تناسب در حوزه اجتماعی و فرهنگی هم محدوديت چنين

 .چگونگی بروز و ظهور آثار تحوالت در اين جوامع بستگی به کيفيت مذکور دارد
در ايران يکی از آن مقاطع خاص است که فرصتی را برای بروز و ظهور تحوالتی ايجاد کرد که اگر فضای سياسی بسته نبود، اين تحوالت  ١٣٨٨انتخابات سال 

 .داد، و البته نه به صورت انفجاری پيش از اين خود را نشان می
خود نشان داد، از اگر اين وضعيت را در قالب شکاف اجتماعی بيان کنيم، به اين صورت خواهد بود که به موازاتی که هسته قدرت سياسی در ايران تصلب بيشتری 

های شکاف  کمابيش به ميزانی از اين هسته دور شدند و زمينه) ترين نيروها به اين هسته قدرت گرفته تا دورترين نيروهای سياسی و برانداز از نزديک(ساير نيروها 
 .شد، فرصت بروز پيدا کرد حکومت ـ مردم که در هشت يا نه سال گذشته تقويت می

ل بينيد، نوع سياست ورزی جناح های مختلف پس از انقالب چه نقشی در شک های اين شکاف را در کدام مقطع از تاريخ سياسی پس از انقالب می ريشه: فرارو
 گيری آن داشته است؟

بايد  مسئوليت نيستند، که در اين باره به طور طبيعی مسئوليت اصلی اين شکاف در درجه اول متوجه صاحبان قدرت است، اما منتقدان نيز به تناسب بی :عبدی
گيری چنين  فارغ از مسئوليت سياسی حکومت و منتقدان، به نظر من، افزايش شديد درآمدهای نفتی زمينه اصلی را برای شکل .برحسب مورد سخن گفت

 .هايی فراهم کرد سياست
ه حد های سياسی را در چ های سياسی ايران است، اختالف ميان گروه های شکاف عميق به وجود آمده اختالف و بحران سياسی درميان گروه يکی از نشانه: فرارو
 .آيا می توان طرفين اختالف را به همراهان نظام و معاندان نظام تقسيم نمود. بينيد می
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اگر نظام را وجه حقيقی آن بدانيم در اين صورت تمام . زيرا بايد معنای نظام را روشن کرد. بندی طرفين منازعه به همراهان و معاندان نظام ابهام دارد تقسيم :عبدی
د را حداکثر وجوآنچه را که در حکومت جاری و ساری است و نتايج حاصل از آن را بايد مترادف با نظام حقيقی موجود دانست، با اين تعريف از نظام، شکاف م

 .بندی کرد توان حول همراهان نظام با مخالفان و سپس براندازان تقسيم می
بندی  اما اگر وجه حقوقی و نه حقيقی نظام را مالک قرار دهيم، در اين صورت تقسيم. شوند روشن است که مخالفان و براندازان طيف بسيار متنوعی را شامل می

رند، سهل است که شوند، با وجه حقوقی نظام نه تنها مشکل چندانی ندا شود، زيرا بخش اعظم افرادی که مخالف يا حتی برانداز معرفی می مذکور به کلی مخدوش می
 .کنند، از جمله رهبران جنبش سبز بيش از سايرين در حکومت، مدعی تحقق تعبير حقوقی از نظام هستند بسياری از آنان از اين وجه نيز دفاع می

اين اختالف آنقدر . رسد ميان جريان اصولگرا انشقاقی رخ داده است های سياسی آن چنان باال گرفت که به نظر می پس از انتخابات اختالفات در ميان گروه: فرارو
و برخی از . طلبان آينده قاليباف و الريجانی هستند اصالح: ای عنوان کردند رسيد که يکی از اساتيد برجسته علوم سياسی ايران طی مصاحبه عميق به نظر می

هايی از برخورد برخی از  در عمل نيز نشانه. دانند گويند و او را از دايره خود بيرون می اصولگرايان نيز از اصولگرا نبودن احمدی نژاد و دولتش سخن می
با همفکرانشان در دولت ديده می شود، شکاف در ميان اصولگرايان را چگونه می ..) علی مطهری، احمد توکلی، علی الريجانی، محمد باقر قاليباف و(اصولگرايان 

 بينيد؟ آيا می توان از ايجاد يک انشقاق جدی در ميان اصولگرايان سخن گفت؟
مقابل آنان ها به صورت بالقوه همواره وجود دارد، اما تبديل آن به فعليت و ظاهر شدن آن؛ به شرايط سياسی و وضعيت نيروهای  شکاف و انشقاق ميان گروه :عبدی

خرداد هم اين شکاف جدی  ٢٢شکاف مذکور ميان جناح حاکم، بدون ترديد مهم و جدی است و در آينده نه چندان دور شديدتر هم خواهد شد پس از . شود مربوط می
تر و حادتر  مهندس موسوی، و در ادامه اتفاقات بعدی شکاف مذکور عميق ١٧آبان موقتًا پوشيده نگهداشته شد، اما پس از بيانيه  ١٣تر گرديد، اما پس از حوادث 

به ميزانی که از مواضع انتقادی دورتر و به مواضع براندازی نزديک  .البته چگونگی بروز اين شکاف تا حدی هم به نحوه رفتار منتقدين بستگی دارد .خواهد شد
 .شود شوند، امکان منجمد شدن اختالفات مذکور بيشتر می

 ند؟ه اشکاف و اختالف در ميان اصولگرايان تا چه حد واقعی است و آيا می توان نتيجه گرفت که برخی از اصولگرايان در مواضع خود تجديد نظر کرد: فرارو
اما اين که لزوما بتوان گفت بخشی از آنان در مواضع خود . شکاف مذکور کامًال واقعی و برای تحول مسالمت آميز و تحقق اصالحات نيز مهم است :عبدی

 »گرايی اصول«کنند، زيرا نبايد فريب اصطالح و برچسب  اند درست نيست، چه بسا بهتر است گفته شود که همه آنان در مواضع خود تجديدنظر می تجديدنظر کرده
گرايی است که در برابر اين همه تخلفات  اين چه اصول. شود را خورد، زيرا چيزی به نام اصول انتزاعی فراتر از موضوعات سياسی جاری نزد آنان ديده نمی

ارها و سنگرهايی دهند و کلمات ابز پردازد؟ متأسفانه در ايران کلمات بار مفهومی خود را از دست می کند و حتی تلويحی يا تصريحی به حمايت می سکوت پيشه می
 .ها بتوانند در پشت آن پنهان شوند و خود را از تيررس منتقدين نجات دهند هستند که افراد و گروه

ندی است دوباره ها را با هم متحد نمود، به نظر ميرسد که چ طلبان در مسائل مختلف اختالفات زيادی داشتند اما حوادث انتخاباتی آن پيش از انتخابات اصالح: فرارو
بز است، زوايای اين هايی دارد و بيشتر ناظر بر نحوه عملکرد جنبش موسوم به س اين اختالفات زنده شدند، اما اين اختالفات با اختالافات پيشا انتخاباتی تفاوت

 اختالفات چيست؟
به عبارت ديگر به ميزانی که اختالف با . همان طور که گفتم بزرگ يا کوچک شدن اختالف درون يک جناح سياسی بعضًا متأثر از وضعيت جناح ثالث است :عبدی

تر  طلبان و منتقدين نيز به يکديگر نزديک بنابراين هنگامی که فشار حکومت زياد باشد، اصالح. گردد تر می رنگ شود، اختالفات داخلی، نمايان جناح سياسی ثالث کم
يشتر شود، تا حدی بايد کنند، بنابراين اگر در آينده مواجه با شرايطی شويم که اختالفات داخلی جناح حاکم ب شوند و اختالفات داخلی خود را فراموش و منجمد می می

اختالف مذکور گرچه به نحوه عملکرد جنبش و تعامل آن با حکومت برخواهد گشت، اما بدان معنا نيست . تر گردد انتظار داشت که اختالف ميان منتقدان نيز نمايان
 .ارتباط است های فکری و ذهنی آنان بی که اختالفات مذکور به ريشه

 طلبان نشان دهنده شکاف فکری است و يا اين که اختالفات به روش عمل پساانتخاباتی آنان بازمی گردد؟ آيا وجود اختالف در ميان اصالح: فرارو
سا های عملی پ شود و اختالف به روش های فکری و سابقه ذهنی و تجربه گروهی آنان مربوط می همان طور که گفتم اختالفات تا حدود زيادی به مشرب :عبدی

 .گردد انتخابی نيز کمابيش به همان موارد مربوط می
اجتماعی عميق در جامعه مورد بررسی قرار داديم حال پرسش اين است که  -های شکاف سياسی های سياسی را به عنوان يکی از نشانه شکاف در ميان گروه: فرارو

اثيرات عميقی ها ت های اختالفات تنها سياسی نيست بلکه وضعيت اقتصادی و فرهنگی و مباحث پيرامون ان رسد ريشه جدای اختالفات سياسی در جامعه به نظر می
 بينيد؟ های اقتصادی را در راستای شکل گيری اين شکاف در جامعه چگونه می بر مسئله به وجود آمدن شکاف دارند، با شرايط موجود نقش سياست

های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شکاف سياسی اهميت و نمود بيشتری دارد، هرچند از  در جامعه ايران به دليل تسلط بخش سياسی بر ساير بخش :عبدی
توزيع . باشد ها، منابع اقتصادی نفتی است که بسيار بيش از حد انتظارات می در اين مورد خاص عامل مهم اين شکاف. های اقتصادی و اجتماعی متاثر است ريشه

اند،  ها کمابيش وجود داشته در واقع شکاف. کند ها ايجاد می گيری اين شکاف اين منابع مالی در ميان سطوح باال و متوسط و پايين، آثار و عوارض خود را در شکل
ای هستند که داخل شکاف ريز گذاشته  در واقع اقتصاد و درآمدهای نفتی مثل گوه. شود اما اقتصاد و تسلط بر درآمدهای نفتی، موجب قدرتمندی و فعاليت شکاف می

 .کند ای آن را به شکافی عميق تبديل می شود و با ضربه می
 ها با توجه به اين که دولت شلخته دهم مجری آن است بر گسترش اين شکاف تاثير دارند؟ چون هدفمندی يارانه هايی هم آيا طرح: فرارو
موثری در کند، عامل  های سياسی ايجاد می ها و نحوه توزيع آنها و انتظارات و نگرشی که در ميان مردم و جناح در پاسخ پيشين توضيح دادم که اين طرح :عبدی

 .ها وجود داشته است تشديد شکاف است، اما اصل وجود شکاف پيش از اين سياست
را مطرح کرديد و نفت را به عنوان عامل " مردمی شدن پول نفت"شما پيش از انتخابات رياست جمهوری به عنوان يکی از مشاوران آقای کروبی طرح : فرارو

ای از اصالح طلبان اين طرح را همانند طرح هدفمندی آقای احمدی نژاد دانستند و خود آقای احمدی  عده .اصلی عقب ماندگی اقتصادی، سياسی و اجتماعی دانستيد
ای همه شهروندان ها است، در طرح شما پول نفت بر ای مسئله را مطرح کردند که طرح شما همان هدفمند کردن يارانه نژاد نيز در مناظره با آقای کروبی به گونه

دولت معتقد است که بايد فقرا بيش از ثروتمندان از . ای ديگر است ها به گونه ايرانی به يک ميزان مشخص در نظر گرفته شده بود، اما اين مسئله در هدفمندی يارانه
عين "گويد اين منطق  در طرف مقابل دولت می. شما معتقد هستيد اين منطق توزيعی خالف عدالت است. پول نفت برخوردار شوند تا توازن اقتصادی برقرار شود

 آيا اين منطق توزيعی و مسائل پيرامون آن در ايجاد شکاف اجتماعی و سياسی تاثير دارد؟ چگونه؟. است" عدالت
دهند، و از اين جهت هم تاحدی تحليل  چنين افرادی زحمت مطالعه و فکر کردن را به خود نمی. شناسند و نه اين طرح را متأسفانه اين افراد نه آن طرح را می :عبدی

اما اين دو طرح در دو جهت کامًال متضاد هستند، طرح انتخاباتی آقای کروبی خارج کردن . دانند آنان مثل همان مسئولين فعلی دولت است که دو طرح را مشابه می
 .درآمدهای نفتی و همچنين اداره نفت از بودجه و اختيار دولت بود، در حالی که طرح موجود کامًال در جهت مخالف است

ر سال گذشته ضريب توانست منابع خودش را عادالنه توزيع کند، در چها اما اينکه دولت کنونی مدعی عدالت در توزيع اين درآمدها شود، بايد گفت که دولت اگر می
خواهد در توزيع درآمدهای نفتی عادالنه رفتار کند؟  دولتی که نتوانسته ضريب جينی را کم کند، سهل است که زيادتر هم کرده، چطور می!! شد جينی بيشتر نمی

از او ماليات  تواند برحسب درآمدهای هر فرد ضمنًا طرح آقای کروبی توزيع برابر بود، و اين براساس منطق مالکيت مشاع نفت کامًال درست است، اما دولت می
دولتی که صدها ميليارد دالر را در چهار سال مصرف کرده و فساد و . های اقتصادی را کم کند بگيرد و مثل همه عقال از طريق بازتوزيع درآمدهای مالياتی، شکاف

تجربه ناموفق را پس  ها را عادالنه توزيع کند؟ دولتی که چهار سال خواهد يارانه تورم و نابرابری و بيکاری بيشتر و رشد اقتصادی کمتر شده است، حاال چگونه می
 خواهد چگونه تجربه موفقی داشته باشد؟ داده است، حاال می

 
 http://barayehvatan.blogspot.com/2010/03/blog-post_29.html:   منبع
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 شناسي اجتماعي جنبش سبز روان
 کار مسعود نقره

 
فکران سياسی و فرهنگی، و نوانديشان دينی جنبشی را سبب  سی و يک سال تحقير فردی و اجتماعی جوانان، زنان، روشن. جنبش سبز جنبش تحقيرشدگان است

های نظام واليت فقيه و  واره سنگ .شده ريخت های از پيش ساخته ی اجتماعی و طبقاتی برای آن يافت و آن را در قالب است که مشکل بتوان ماهيت يگانه شده
 ی تحقير در جامعه هستند حکومت اسالمی عوامل سلطه

 
اين . سرکوب کرد, حکومت اسالمی اعتراض های خيابانی ی جنبشی را که می خواهد متمدنانه و صلح جويانه سر آغازی برای برچيدن بساط ستمگری باشد 

در ذهن و روان فردی و اجتماعی جامعه سبز تر , يعنی خواست آزادی و نفی ديکتاتوری , جنبش , سرکوب وحشيانه اما به معنای پايان دادن به حيات جنبش نيست
در اين به بار نشستن درس گيری از دستاورد  , از پيش و با ريشه هايی عميق تر پا سفت می کند تا در خيزش های آتی سازمان يافته تر و فراگير تر به بار بنشيند

مطالعه و شناخت ويژگی ها ی جنبش و رفتار متقابل و , بهمين دليل بررسی . اهميت بسزايی دارد, ماهه ی اخير  ٩به ويژه مبارزات , های سی ويک سال مبارزه 
از منظر , ونيز بررسی و رفتار اين گروه ها با گروه های مخالف جنبش و با حکومت اسالمی و بالعکس, تعامل گروه های اجتماعی شکل دهنده جبش سبز 

 .اين مقاله به اختصار اشارتی به موارد گفته شده دارد. روانشناسی اجتماعی می تواند به شناخت بهتر ويژگی ها و مسايل و مشگالت اين جنبش ياری رساند
 

 گروه های شکل دهنده ی جنبش سبز
بی سابقه جی جنبش اعتراضی ای که در رابطه با رخداد های انتخابات دوره دهم رياست جمهوری حکومت اسالمی با خواست های حق طلبانه و آزاديخواهانه او

بسته  - و چه بسا پيش تر -برايند حرکت ها وجنبش ها ی اعتراضی ای ست که نطفه های آن از بدو شکل گيری حکومت اسالمی, گرفت و به جنبش سبز موسوم شد
و نوانديشان دينی از نخستين سال های بعد از , کارگران و ساير زحمتکشان ,معلمان,اهل قلم , زنان , حرکت ها و جنبش ها يی که تحت عنوان های دانشجويی . شد

در حال حاضر در ميان حرکت ها و جنبش های اشاره شده . دموکراتيک و سياسی شان فعال تر و مطرح تر شدند, در راه دستيابی به مطالبات صنفی  ۵٧انقالب 
که دانشجويان بخش بزرگ آن ( جوانان : دموکراسی و حقوق بشر شده اند , يعنی آزادی, دو گروه احتماعی ستون فقرات مطالبات دموکراتيک و سياسی جنبش ,

 . و زنان) هستند
 

 روانشناسی اجتماعی جنبش سبز
روشنفکران سياسی و  , زنان, حکومت اسالمی با کارنامه ی سی و يک ساله ی تحقير جوانان .جنبش سبز جنبش تحقير شدگان است  -ويژگی های جنبش سبز -١

..... در محل کار و تحصيل و, در تفريح گاه , در خيابان , اين حکومت در خانه . و نوانديشان دينی زمينه های برپايی اين جنبش را فراهم کرد ه است, فرهنگی
تحقيری که از خصوصی ترين عرصه ها تا عمومی ترين ها را در برگرفته , هرکجا که توانسته است جوانان و زنان و بخش بزرگی از جامعه را تحقير کرد ه است

در حال , عوامل تحقير متعدد اند  .تحقيرهايی که به اشکال و شيوه های مختلف اعمال شده اند . از روابط فردی و پوشش شان تا ناديده گرفتن رای و حق شان, است
  .حاضر دو عاملِ  مهم سلطه ی تحقير در جامعه ی ما سنگواره های نظام واليت فقيه و حکومت اسالمی هستند

و بخش هايی ديگر از مردم ايران طی سی و يک سال , نوانديشان دينی  , روشنفکران سياسی و فرهنگی, زنان, جوانان. جنبش سبز يک جنبش فرا مذهبی ست -
دستاوردی جز ) و سياست( به ويژه مذهب تشيع در آميزش با حکومت  ,ترديدی برای شان باقی نمانده است که اسالم سياسی , تجربه ی اسبتداد دينی و مذهبی

ضمن محترم شمردن حقوق مردمان دين , به همين خاطر بخش اعظم افراد و گروه های شکل دهنده ی اين جنبش . تبعيض و جنون و جنايت بر جای نخواهد گذاشت 
خواستار ,نيز با قرائت ها و تعابيری متفاوت از سکوالريسم " آزاديخواه و نوانديش" حتی مسلمانان, خواستار بيرون راندن دين و مذهب از حکومت هستند , باور 

 .از حکومت شده اند) مذهب(جدايی دين 
همچون بسياری از ايدئولوژی ها سيطره يک نظام عقيدتی بر فکر و رفتار , تشيع ايديولوژی شده و سرمايه ساالرانه , جنبش سبز يک جنبش فراايدئولوژيک است  -

چه در قدرت و چه برابر , نظام ها و افکار و رفتاری که خود را برتر و يگانه می پندارند, به تجربه ی مردم . و سلطه ی يک طبقه را هدف دارد , فرد و گروه 
مفاهيمی که امر تسلط و کنترل افکار و کردار خود و , بهمين خاطر نسل جوان جامعه ما نگاه و تعابير ديگری از اين مفاهيم دارد. قدرت امتحان خود پس داده اند

 .ديگران را توسط يک نوع سيستم عقايد و نظرات بر نمی تابد
در ميان .ت از شاخصه های مهم جنبش اين است که نمی توان با متراژ و خط کشی های طبقاتی مترش کرد و به ميل خود آن را در قالبی يکدست و يکرنگ ريخ -

بسياری از دانشجويان و . طبقه متوسط و فرودست حضور دارند , تمامی گرو ه های اجتماعی شکل دهنده ی اين جنبش افرادی ازخانواده ها و گروه های فرادست 
 , زادیل آجوانان فعال در اين جنبش فرزندان خانواده های کارگران و زحتمکشان و فرودستان جامعه هستندو مطالبات اين مجموعه هم بيش از هر چيز حو

از روی قيافه ها و آرايش های زيبا و لباس های مد روز و زندگی در مناطق مرکزی و شمال شهر و يا تمرکز تظاهرات . دموکراسی و حقوق بشر دور زده است 
که هنوز در , نه در شمال شهر, فراکسيون تروتمند ترين بازاريان و تجار حکومتی  .در اين نواحی نيز نمی توان به تحليل های طبقاتی رايج از جنبش دست يافت

محله هايی که بسياری .  خيابان ها و خيابانچه های ميدان خراسان و خيابان زيبا و ميدان شاه سابق و مولوی و شهباز جنونی سابق و دروازه دوالب سابق می نشينند
 .وده و هستندز باز فرادستان بازاری اش هييت های مذهبی اين مناطق را می چرخانند و بزرگترين توليد کنندگان گروه های فشار و کشتار و لباس شخصی ها ني

شايد بتوان کنترل و نفوذ ايدئولوژيک حکومت  , عدم حضور چشمگير و تعيين کننده ی کارگران و متحدان اش در جنبش سبز از ضعف های اين جنبش است
طرح مطالبات . حرکت ها و تشکل های مستقل اين طبقه را از داليل اين عدم حضور دانست, روشنفکران , و نيز سرکوب فعاالن , اسالمی بر بخشی از اين طبقه 

اين امر نيز برعدم حضور اين طبقه و پيوندش با اين , از سوی جنبش سبز نيز جدی و پراهميت تلقی نشده است ) مطالبات صنفی و طبقاتی( مرحله ای اين طبقه 
  .جنبش سبز بدون حضور و ياری طبقه کارگر و متحدان اش به اهداف اش دست نخواهد يافت. جنبش نقش داشته است

بدون ترديد خواست های سياسی و فرهنگی متعدد و مطالبات اقتصادی در اين جنبش سيال مطرح شده است اما آزادی  . جنبشی آزادی خواهانه است, جنبش سبز  -
يکسانی از مفهوم آزادی و مفاهيمی همچون " گروه های شکل دهنده جنبش نشان داده اند که برداشت و شناخت کامال.فراگير ترين و بنيادی ترين خواست جنبش است

با اين حال نفی ديکتاتوری با اين برداشت که نخستين گام در راه تحقق و تثبيت , ندارند  (و مذهب( سکوالريسم و جايگاه دين , پلوراليسم , حقوق بشر , دموکراسی 
به " رای من کجاست؟" شعار , حتی شعار روز های آغازين اوج جنبش . آزادی خواهد بود مورد توافق اکثر گروه ها و افراد شرکت کننده در اين جنبش است 

که پول و , حکومت اسالمی با فرادستان و فرودستان شيعه اش.روشن است , اينکه چرا خواست اين جنبش آزادی ست. نوعی مراد گفته شده را در بطن خود داشت
 , نه فقظ آزادی های سياسی و اجتماعی. سی و يکسال است که به ذبح شرعی آزادی مشغول است, قدرت و عشق کسب ثواب و جلوس به بهشت هار ترشان کرده 

 .ها ی معترض نيز سلب کرده اند" خودی "ها و برخی از" غير خودی " که خصوصی ترين و فردی ترين آزادی ها را از 
آنان آزادی های فردی و , جوانان خواستار تغيير و شادی و آزادی اند . شجاعت و دليری چشمگيری به اين جنبش داده است ,جسارت , جوانی اين جنبش شور  -

مردساالری و مذهب در حکومت آنان , زنان نيز آماج ستمگری های چند جانبه هستند . اجتماعی ای را که حکومت اسالمی بر آنان حرام کرده است فرياد می کنند 
 .به دنبال نفی انواع ستمگری هستند, و اين بار به گونه ای وسيع تر در جنبش سبز, که بخشی از آنان ساليانی ست , را به قربانيانی بزرگ بدل کرده است 

آنچه در اين جنبش چشمگير است همنوايی ست و توافق نظر بر روی موضوع هايی که ,عليرغم حضور و وزن سنگين اصالح طلبان حکومتی در اين جنبش 
 در اين جنبش در مواردی پيروی از پيشنهاد های چهره ها ی مسلمان جنبش . خود به درستی و به ضرورت طرح آن ها دست يافته اند , شرکت کنندگان در جنبش
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متعدد جنبش  " رهبران" خالف تفويض رهبری جنبش از سوی  -به ويژه آقای موسوی , عملی شده است اما اين چهره ها ) کروبی و خاتمی, آقايان موسوی  )سبز
چرا که به گفته ی خودش جنبش از ايشان عبور , نقش رهبری و هدايت جنبش بر عهده بگيرد ) و نمی خواهد  )هنوز نتوانسته  -سبز در خارج از کشور به ايشان

" و " مرگ بر ديکتاتور" اين چهره ها و ساير اصالح طلبان حکومتی که بخش بزرگی از فعالين اين جنبش را تشکيل می دهند مخالف طرح شعار . کرده است
 .از سوی جنبش فرياد شده و می شود, اما اين شعار ها بيش از همه ی شعار ها, و اين شعار ها را ساختارشکنانه می پندارند  ,بوده و هستند " مرگ بر خامنه ای

 
 جنبش سبز و نقش اصالح طلبان حکومتی -٢
 

 : دو نوع اصالح طلبی در ايران وجود دارد
برگشت به کل قانون " ست و " جمهوری اسالمی" اصالح طلبانی که می پندارند بحران کنونی ناشی از نقض قانون اساسی حکومت اسالمی توسط دولت  - الف

اين نوع اصالح طلبان با بخش واليی قانون اساسی که عامل اصلی مفاسد . وتحقق آن را راه گشای مشگالت مردم می پندارند"يک کل منسجم "... به عنوان  "اساسی
. قانون اساسی در واقع حفظ حکومت اسالمی و نظام واليت فقيه را هدف دارند " انتخابی " اينان با طرح پاره ای اصالحات در بخش, حکومتی ست مخالفتی ندارند

اين گروه و هواداران و . موسوی و کروبی نيز با تفاوت هايی همين تفکر را دنبال می کنند ,محمد خاتمی شخصيت برجسته ی اين نوع اصالح طلبان حکومتی ست 
در مسير حفظ  " ممکنات و مقدورات" تالش می کنند جنبش سبز را با اسم رمز , رانده شدگان از حکومت هستند " که اکثرآ, حاميان شان در داخل و خارج از کشور

علی رغم اينکه موسوی و کروبی در ماه های اخير بر چند صدايی بودن جنبش سبز و يکدست نبودن آن تاکيد . اصالح شده هدايت کنند" نظام و حکومتی حدودا
اما هنوز خواست بخشی از اين , رسانده اند" مرگ بر خامنه ای" و " مرگ بر ديکتاتور " و فعالين شان نيز در خارج از کشور خودشان را به شعار, کرده اند
اين مجموعه با يکسان معرفی کردن ساختار شکنی با انقالب و . جمهوری مقدس اسالمی می دانند" يعنی نيروهای ساختار شکن را خالف منافع و مصالح , جنبش

اينان بر اين واقعيت چشم می بندند که حکومت . نيز مترادف دانستن انقالب با خونريزی و خشونت به ترس پراکنی از تغيير های بنيادی در جامعه دامن می زنند
و برای جا انداختن اينکه ديگر به خشونت ستيزی روی آورده اند بر , اسالمی عامل اساسی بروز وحشيانه ترين خشونت ها در جامعه بوده است نه انقالب بهمن 

اين ترساندن و نگران کردن مردم از تغيير اساسی و بنيادی در نطام . حجاب اصالح طلبی حکومتی می کشند, انقالب های مخملين و انقالب های بی خشونت 
اين مجموعه حتی نگران سلب مشروعيت و مقبوليت از نظام واليت فقيه و عدم پذيرش صالحيت اين . سياسی اسالمی در نهايت خدمت به حکومت اسالمی ست

برای اين دست اصالح طلبان پذيرش اين واقعيت سخت است که .حکومت از سوی مردم هستند و هنوز سلب مشروعيت و مقبوليت از احمدی نژاد را هدف دارند 
مروجان اصالح اين نظام و .سنگواره ها ی نظام واليت فقيه و حکومت اسالمی از موانع اصلی پيشرفت جنبش آزادانديشانه و ازاديخواهانه در ميهنمان هستند 

يک مجموعه تحول گرا و . رابطه ی اجتماعی و مشارکت و همبستگی اجتماعی برای تغييرهای اساسی و بنيادی لطمه خواهند زد, حکومت به اعتماد اجتماعی 
اصالح طلبان حکومتی برای جلب اعتماد اجتماعی قبل از هرچيز بهتر است ابتدا به اصالح خود .فرهيخته هيچ سنخيتی با حکومت اسالمی نمی تواند داشته باشد 

به همين خاطر اصالح طلبان , به ويژه در خارج از کشور آغاز شده است  , روند اين نوع اصالح در برخی ازاصالح طلبان حکومتی. بينديشند و عمل کنند
وجناحی که حفظ نظام , جناحی که اندک اندک می رود تا عطای اصالح نظام واليت فقيه و حکومت اسالمی را به لقای اش ببخشد ,حکومتی به دو جناح بدل شده اند

 . .اسالمی را هدف دارد و خود رانيز متولی جنبش می پندارد
انحالل و بر چيدن بساط نظام واليت , ضمن مبارزه برای انجام اصالحات و دستيابی به مطالبات مرحله ای, بخشی از جنبش آزاديخواهانه و ضد ديکتا توری  -ب 

اين بخش همانگونه که اشاره شد از سوی اصالح طلبان . را هدف گرفته است ) الييک( فقيه و حکومت اسالمی و جايگزينی يک حکومت دموکراتيک و سکوالر
" منطقی و عقالنی" لقب گرفته اند و اصالح طلبان حکومتی با تعاريفی خود ارضا کننده مبنی بر اينکه اينان صاحبان روش " انقالبی" و " ساختار شکن " حکومتی
 .حرکت کرده و می کنند , هستند در جهت طرد و حذف اين بخش از جنبش سبز که تغيير و تحول بنيادی را هدف دارد" خشونت ستيز "نيستند و 

اينان برای برچيدن بساط ستمگری و بی عدالتی اعتمادی به . گروه های ديگری از مخالفان حکومت اسالمی وجود دارند که از جنبش سبز فاصله گرفته اند  )
طبقه ی کارگر و متحدان , و نوانديشان دينی ندارند و چشم به راه ناجی بزرگ , کارايی جنبش طبقه متوسط و روشنفکران طبقه ی فرو دست و متوسط و فرادست 

اما اينکه اين غايبان بزرگ و خويشتنداران تعيين کننده چه زمانی به گونه ای وسيع پا به . اش نشسته اند تا سر رسد و حکومت اش را جايگزين حکومت اسالمی کند
و آن را جنبش , پاره هايی از اين گروه ها نيز جنبش سبز را مبارزه ميان دو جناح بورژوازی درون حکومت می پندارند. هنوز نامعلوم است, ميدان خواهند گذاشت 

 .)می خوانند" راست و ارتجاعی ی پسا انتخاباتی"
 
 جنبش سبز و نقش نظام واليت فقيه و حکومت اسالمی -٣
 

و عدم تحمل دگرانديشان سياسی و , گريز از آزادی و دموکراسی. اند" تغيير و اصالح " دو موجوديت بيگانه با, اسالمی" نا بهنگام"نظام واليت فقيه و حکومت 
و دگرانديش ستيز و , اين دو به ذات ضد آزادی و ضد دموکراتيک  , سياسی وفرهنگی اين نظام و حکومت است, و مخالفان از ويژگی های عقيدتی , عقيدتی 

حکومتی که توانسته است سرکوبگری و خشونت ,به تجربه دريافته ايم که حکومت اسالمی از خشن ترين سلسله ها و دود مان های تاريخ ميهنمان است. نابردبار اند 
چنين نظام و حکومتی طبيعی ست که حتی .. و بر بستر اعتقادات مذهبی و نا آ گاهی ی بخشی از جامعه سازماندهی کند" بيت المال" ايدئولوژيک اش را با غارت 

 .رفته اندف گظرفيت تحمل اصالح طلبان حکومتی را نداشته باشد چه رسد به تحمل کسان يا گروه هايی که شکستن ساختارو اليروبی اين نظام و حکومت را هد
آنچه که در . جبهه جنگ فيزيکی ای نابرابر و جبهه ی جنگ روانی:در دو جبهه به سرکوب جنبش آزاديخواهانه و ضد ديکتاتوری روی آورده است , اين حکومت

جنگ .توانايی در خشونت آفرينی و اعمال خشونت بيمه ی عمر حکومت اسالمی است . پوشيده نيست , جبهه ی نخست گله های سرکوبگر اين حکومت کرده اند 
چرا که جنگ با احساس و عواطف انسانی ,يعنی جنگ روانی نهان و پيچيده تر است , جنگ اما در جبهه ی دوم , فيزيکی آشکار و در برابر چشم همگان است 

حکومت اسالمی در اين رابطه نيز سازمان يافته و با برنامه حرکت می . سوءظن و بی اعتمادی هدف اش است, نوميدی , جنگی که ايجاد و گسترش ترس , ست 
ارتباط دادن  ,دستگيری ها ی گسترده و نحوه ی آزاد کردن ها ی موقتی  , دادگاه های نمايشی, بهمن  ٢٢قربانی کردن دو جوان بی گناه در آستانه ی مراسم , کند

اين حکومت بارها با براه انداحتن ترور و  .نمونه هايی از جنگ روانی حکومت عليه جنبش سبز هستند...... جنبش سبز به کشور های مخالف حکومت اسالمی و
جنبش .سياست غلبه ی نگرانی و ترس و وحشت در جامعه را پيش برده است , و شکنجه و کشتار در جامعه  "ارعاب" و " ارهاب" يا به زبان خودش  , ترساندن

تحميل اين نظر به جنبش و کل جامعه , هدف حکومت اسالمی در جنگ روانی با جنبش سبز. ی خشونت اين حکومت مستثنی نشده است" ياسا "سبز نيز از گزند 
حکومت اسالمی دراين . ماندگار و جاودانه است, است که جنبش و جامعه به دنبال تغيير و دگرگونی اساسی نباشند و بپذيرند که حکومت اسالمی غير قابل تغيير

در جنگ روانی . قومی و ملی را هدف خود قرار داده است, و همنوايی گروهی , جنگ روانی ايجاد بحران اعتماد و بی اعتمادی نسبت به هر گونه تغييرو تحول 
عاليق و ذوق و سليقه ها نيز از سوی حکومت به , عادات , تصورات  , و آداب و رسوم, تسری می يابد " روح جامعه " و نيز , جنگ به عرصه انديشگی و نظر 
. افشاء و خنثی کند , جنبش سبز می بايداين جنگ روانی و ناخواسته را که حاکميت و حکومت به جنبش و مردم تحميل کرده اند. عرصه ی نبرد کشانده می شوند

حکومت با البته چنين کار ی ساده نخواهد بود چرا که اصالح طلبان حکومتی درون جنبش سبز در عرصه هايی عليه جنبش آزادی خواهانه و ضد ديکتاتوری 
ترس آفرينی ی اصالح طلبان حکومتی نسبت  . و کار افشا و خنثی کردن جنگ روانی حکومت اسالمی عليه اين جنبش را مشگل تر کرده اند , اسالمی همسو هستند

 .يک نمونه است, واليت فقيه و حکومت اسالمی  "مقدس" و تالش برای حفظ نظام , به تغيير و تحول بنيادی و ساختار شکنانه 
 

 گويا نيوز: منبع



 ! رئيس دجال، معاون رمال، وزير حمال
 خواه احمد وحدت

 
و در نبرد ميان دانستند که فروغ ايزدی را پاس بدارند  ترين شرايط تاريخی همواره خود را موظف می آورد که پدران و مادران ما در سخت نوروز به ياد ما می

انديشان و دروغ دجاالن  خدای ما ايرانيان در روشنايی و خرد و آزادگی از يوغ تاريک. اهورا مزدا با اهريمن جان خود را با فرهنگ و تمدن و دانش روشن سازند
 است، و اين همان خدايی است که دشمنان ما بايد سرانجام در مقابل آن زانو بر زمين بزنند کرده و رماالن جلوه می

 
 کامران دانشجو وزير علوم جمهوری اسالمی در مصاحبه مطبوعاتی  - «...شما فکر می کنيد من چه کاره ام؟ وزيرم؟ نه، من يک حمالم

در حالی که مسيحيان آن را شخصی می دانند که خود را به دروغ ناجی جهان و  .در تعريف واژه دجال در اديان مختلف عبارات گوناگونی به کار گرفته شده است
انگيز مردم را  گفتمسيح مقدس می خواند، مسلمانان او را فردی می دانند که در آخر زمان و پيش از قيام مهدی خروج می کند و با انجام کارهای غير عادی و ش

بدالعظيم ع آشنا به نظر می رسد، مگر نه؟ آيا او دربان پشت خميده مسجد لوالگر است؟ آيا فروشنده فرتوت و دوره گرد تسبيح و مهر در اطراف حرم شاه .می فريبد
  .بود لتیاست؟ کاش از قماش اين زحمتکشان بيگناه و ساده انديشانی بود که اعتقاداتشان در همان دايره زندگی محقرشان و بی ارتباط با زندگی يک م

اين ) مردم(ر اما اين دروغگوی بی شرم و حيا و آلوده به همه تفکرات ضد ايرانی و نبش قبر شده از تاريکخانه بشری امروز به ناحق بر مسند رياست جمهو
 چه می شود ما را؟ . سرزمين تکيه زده است و سرنوشت ملتی تاريخی را همراه با معدودی تيماران همتای خود به بازيچه گرفت است

يا بهتر گفته باشيم جمعيتی مدهوش از بنگ قدرت و جنايت بر ملت ) در صفت فرومايگان، نه زحمتکشان(در چرايی و چگونگی غلبه بساط اين رماالن و حماالن 
ا به سليقه و مرام ی رايران در اين عهد و زمانه، تاکنون هزاران کتاب و مقاله و تحليل و نوشتار به رشته تحرير و سخن در آمده است و هر يک اين پديده تاريخ

ن آ قومی آن را از آثار ويرانگر مداخله دين در سياست می دانند و گروهی آن را زاييده افکار ارتجاع مذهبی در تلفيق با قدرت و برای ادامه .خود تعريف کرده اند
دی ماهرچه هست يک جای کار انديشه های دينی حاکمان ما لنگ است و بدتر، اين کج انديشی بر عوام هم تاثيرات شوم خود را گذاشته و طی قرون مت .می خوانند

ان ايران و رو هزاران خرافه و نشخوار های فکری جاهالن و سفسطه گران بر آنها تلنبار هم شده و امروز همانند جرثومه ای از ارتجاع و نيرنگ و دروغ بر
 .ايرانی سايه افکنده است و احمدی نژادها و شجونی ها و علم الهدا ها تنها سخنگويان رسمی اين نکبت فرهنگی ما هستند

ر و قرنها پس از ديگاين هجوم وحشتناک فرهنگی بر روح خردجو و روان مداراجوی ايرانيان که هزاران سال با تاريک انديشی و جزم در نبرد بوده اند امروز بار 
است که آثار روزمره  ندهحمله اعراب و سلطه آنان بر تاريخ و تمدن ما جان تازه ای گرفته و ما را به سراشيبی ديگر و تا مرز سقوط انسانيت در همه ابعاد آن کشا

چه زيبا گفته است مرحوم ناتل خانلری، که همين نوروز به ياد ما می   .ماه گذشته ديده ايم ٩آن را در سی سال گذشته و به وضوح در رفتار حاکميت با ملت در 
مزدا و اهريمن  وراآورد که پدران و مادران ما در سخت ترين شرايط تاريخی همواره خود را موظف می دانستند که فروغ ايزدی را پاس بدارند و درنبرد ميان اه

 .ندآورجان خود را با فرهنگ و تمدن و دانش روشن سازند تا با انجام آن دشمنان ايران زمين را که همان جهل و دروغ و دجالگری بود به زانو در 
خدايی است که  مانبه عبارت ديگر، خدای ما ايرانيان در روشنايی و خرد و آزادگی از يوغ تاريک انديشان و مستبدين و دروغ آنها جلوه می کرده است و اين ه

  !و چنين باد. دشمنان ما بايد سرانجام در مقابل آن زانو بر زمين بزنند
 

  پديده جهانشاهی
 

ا جبهه جديدی از انيهفته گذشته در لندن امير جهانشاهی ثروتمند و کارخانه دار جوان ايرانی در يک گردهمايی مطبوعاتی در انجمن خبرنگاران خارجی مقيم بريت
  .مخالفان تبعيدی را در مقابل رژيم جمهوری اسالمی به راه انداخت

که قرار است  »موج سبز«روزنامه گاردين و خبرگزاری آژانس فرانس پرس و بسياری از مطبوعات عربی با معرفی پيشينه جهانشاهی و اهداف و برنامه های 
انعکاس نسبتا  به توسط او و گروهی از نزديکان سياسی و مشاوران او به پيش برده شود، برخالف رسانه هايی که ظاهرا ويژه مخاطبان ايرانی فعاليت می کنند،

 .گسترده اين خبر دست زدند
که در سخنان و مواضع گردانندگان آن به وضوح دنبال و تبليغ می شود اين است که رژيم جمهوری اسالمی در تماميت  «موج سبز«هسته مرکزی فعاليت های آينده 

اد بنيادين با تض وجودی آن از يکسو بازدارنده پيشرفت و آزادی و آسايش ملت ايران است و از سوی ديگر با ماجراجوييهای منطقه ای و بين المللی خود که در
ا سرنگونی اين ا بصلحجويی و خوی همزيستی و مدارای ما ايرانيان قرار دارد عامل اصلی بی ثباتی و جنگ های مذهبی در منطقه پرمناقشه خاورميانه است و تنه

  .رژيم به دست مردم ايران دموکراسی در کشور و آرامش بر منطقه حاکم خواهد شد
بخش های  حتیجهانشاهی امر سرنگونی رژيم را کامال وظيفه مردم ايران می داند و به همه مخالفان و فعاالن جنبش دانشجويی، زنان، ،کارگران، اصناف و 

آنها در تماس با ناراضی نيروهای امنيتی و سپاه پاسداران صريحا اعالم کرده است که حاضر است هر مقدار سرمايه الزم و حمايت در سطح رهبران غربی که او 
  .است برای آنها تا رسيدن به اين هدف در اختيارشان بگذارد

دست اندازی و «، »تالش برای خريدن يک انقالب«،  »خودمحور بينی او«از ميان انتقادهايی که تاکنون به جهانشاهی و افکار و اهداف او مطرح شده اند می توان 
 .نام برد »جنون سياسی در آشفته بازار مسايل الينحل مردم ايران و جهان اسالم«و حتی  »فرصت طلبی در مقابل جنبش سبز

کشد جای شکی می در اينکه با توجه به اوضاع کنونی ايران و مردم و حکومت آن جهانشاهی و جنبش مورد نظر او از بعضی انتقادهای نامبرده بخشی را به يدک 
و غيره نيز بحمداهللا  »دست نشانده مسکو يا واشنگتن«، »همسويی با رژيم«، »خيانت»اما، همه اين انتقادها و حتی بيشتر از آنها، از جمله صفاتی چون . نيست

 .ز خود نبيندع ادرميان نيروهای اپوزيسيون داخل و خارج به وفور وجود دارد که جهانشاهی شايد در مقابل و مقايسه با آنها و سابقه آنها احتياجی به دفا
 .کندمی با اين حال به نظر من ما در جهانشاهی ها با يک پديده جديد از نوع مخالفين آينده رژيم روبرو هستيم که سرسری گرفتن آن دردی را دوا ن

مسالمت بش در وحله اول، مطرح کردن صريح موضوع سرنگونی رژيم به عنوان راه حل پايان بحران کشور و منطقه، در حاليکه نه حکومت های خارجی و نه جن
ه در هفته ر نجوی سبز خواهان آن هستند با توجه به عدم انعطاف رژيم در به رسميت شناختن حق و حقوق ملت و ادامه سرکوب بيرحمانه هر حرکت اجتماعی اگ

 .فرهنگی کشور می تواند به يک خواست عمومی و فراگير تبديل شود-های آينده، اما در ماه های پيش رو و تشديد بحران های اقتصادی
هيچ ايرانی ميهن پرستی که درد آزادی و خوشبختی ملتش را داشته باشد نمی تواند و نبايد مبلغ اين . سرنگونی رژيم الزاما به معنای قيام مسلحانه و خونريزی نيست

 .روشهای بی سرانجامی که حداقل ما در وقوع و سرانجام امروزی انقالب اسالمی شاهد آن بوده ايم باشد
هم بر می آيد، سرنگونی می تواند در کمترين هزينه و آشوب اجتماعی و با پيوستن بدنه و ستون های انسانی و  »موج سبز«اما، همانطور که از تاکتيک سياسی 

 .ايدئولوژيکی يک حکومت به مخالفانی که آنها را در ساختن آينده ميهنشان در کنار خود می خواهند صورت بگيرد
نوين  هایبه عبارت ديگر، واژگونی نظامهای سياسی در عصر جديد از مجرای واژگون ساختن انديشه های حاکم آنها بر شهروندان، و جايگزين کردن آرمان

 .می خواند »انقالب مخملی«اقتصادی در افکار عمومی آن جامعه شکل می گيرد، همان کابوسی که رژيم جمهوری اسالمی به زبان الکن خود آن را -اجتماعی
را بخشی از ود بايد قبول کرد که در عصر جاری و آينده ای که تکنولوژی و ريزش مرزهای جغرافيايی در اثر آن رقم خواهد زد نسل جوان و آيندگان ايران خ
را در اذهان آن جهان متمدن و پويا قلمداد خواهند کرد و اين تصور از هويت و شخصيت جهانی آنها خواهد بود که رژيم جمهوری اسالمی و بنياد های عقيدتی 

  .اگر هم نبود برای بقای ايران و خود به دنبال آن بگرديم. جهانشاهی شايد از پرچمداران آن نسل باشد. واژگون خواهد نمود
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  !ياى نجيب و بى پرواور
  "سپيده پارسى"مبحث عشق و اروتيسم در نقد و نگرشى بر 

 خسرو باقرپور 
 

و ) مانی(ميرزا آقا عسگرى نويسنده ی آن است آه با حضور " سپيده پارسى"و رونمايی ی کتاِب در مراسم شعرخوانى و نقد ی من سخنرانى متن نوشتار اين  •
مرگ دردناِک منصور خاکسار شاعر تبعيدی، سکوت اهل ادب در زمان . در شهر آلن آلمان برگزار گرديدجمعی از شاعران و نويسندگان و دوستداران شعر 

 . ...حياتش، و بانگ بلند سوگواری ی آنان از پس مرگش به انتشار متن اين سخنرانی راغبم کرد
 

 :اشاره
اشعار اين آتاب سروده . با نام سپيده پارسى در زمستان سال دو هزار و توسط نشر هومن در آلمان منتشر شده است) مانى(ميرزا آقا عسگرى ی از مجموعه اشعار

 .را در بر ميگيرد ١٣٧٨تا  ١٣۶٨هاى مانى از سال 
در مراسم ی من نوشتار زير متن سخنرانى . شايان توجه ويژه است، بديع و تازه اى را گشوده است، فضاى نور، اشعای به اين اعتبار آه نشر اين مجموعه 

سال آگوست  ١٩در مورخه و عده ای از شاعران و نويسندگان ) مانی(است آه با حضور ميرزا آقا عسگرى " سپيده پارسى"و رونمايی ی کتاب شعرخوانى و نقد 
 . دوهزار در شهر آلن آلمان برگزار گرديدميالدی ی 

مرگ دردناِک منصور خاکسار شاعر تبعيدی، سکوت اهل ادب در زمان . پيشانه بايد بنويسم اين نوشتار به شعر مانی و خود وی نگاهی مهرآميز و عاطفی دارد
که شاعری زنده است به انتشار متن اين ) مانی(پاس و سپاِس ميرزا آقا عسگری . حياتش، و بانگ بلند سوگواری ی آنان از پس مرگش به ِجد متاثرم کرده است

 . سخنرانی راغبم کرد
 خسرو باقرپور

 
 * * * 

اين اثر از دنياى . دريافت آردم) مانى(ميرزاآقاعسگرىقديم و نديمم آفريدگارش دوست  همراه پيامى مهر آميز از ١٣٧٨سپيده پارسى را در اواخر اسفند ماه سال 
 .خيال انگيزى مى آمد آه پنهان ترين زواياى دل و جان و انديشه مانى را با خود آورده بود

حيات و عشق و حرمان را در خود داشت و تو را مى برد با خود بر بال صفحات روُيا ساز و مرگ ، نشاط، ياُس. لبخند و غم آمده بود، مهر، عشق، از دنياى شور
مست و سرخوش و شادِ شاد و دريافتم آه به جِد سپيده پارسى ، وصف ناشدنى آتاب حالتى داشتم ٢٠٧خويش و چه سفرى آردم من آه بعد از پايان آن در صفحهُ 

 .ی شعر ویاز مانى شاعرى ساخته است ديگرگون و اين دفترى است ديگرسان در عرصه 
او به شادى دعوت . ىنوشدر اين آتاب مانى شادترين لحظه هاى شادترين انسان هارا بازآفرينى ميكند و خود نيز در آن مى زيد همراه تو آه واژه ها را با چشم مى 

 :او به شادى دعوت مى آند با سپيده پارسى آه شعر تر است و، مى آند شادى اى آه آميزه اى از آگاهى و آدميت را در خود به وفور دارد
 آى شعر تر انگيزد خاطر آه حزين باشد
 .صد نكته از اين معنى گفتيم و همين باشد

 :شعرِ مانىِ الگوى جهان ما مى شود در بسترشادی و چنين است آه زيبايى و دانايى و 
 

 الگوى اين جهانيم و
 !به گوهر والاتر؛ از اين جهان

 زيبائيم 
 آهكشان ی همشانِ زادْ لحظه

 ترديم
 .چونان دلِ مباركِ ريحان

 در روزگارِ نقصانى 
 الگوى ما جهان بود
 اما خوشا آه اينك 
 . الگوى اين جهانيم

 
راست اين است آه مانى و اشعار او تاُثيراتى ژرف و شگرف از شعر شاملو گرفته اند و اين مهم بر اهالى شعر و ادب ، با سپيده پارسى مانى هويتى نوين يافته است

او شاعرى ديگر است آه آموزه هاى ژرفى از شاملو را در . او مانى است اينك و شاملو نيست. اين دفتر خود شده استی اما به جد او با عرضه. پنهان نبوده است
او شرافت شعر شاملو را در امر نگاه به انسان و تعهد او را به شعرى آه انسان در مرآز آن است با خود دارد مانى چون . نگاه و در شعر خويش بازتاب داده است

آزادى طلبى و ، محوريت انسان، وجوه اشتراك اين دو در ابعاد آرمان خواهانه و اجتماعى! شاملو شاعرى است شهرى هرچند خود از روستايى بزرگ آمده است
شعر شاملو و مانى اما تفاوت هاى چشمگيرى نيز با هم داشته اند در منظرى آلى شاملو شاعرى است با زبانى . عدالت پژوهى و انعكاس همه اينها در شعر فراوانند

تصوير از ارآان جدايى ناپذير و . ولى شعر مانى و زبان وى زبانى است زمينى و به طرز دلربا و زيبايى ايماژيستى، پيچيده و سنگين، حماسى و با بيانى خطابى
 . شعر او استی خصلتى 

زبانش زبانى است عريان و بى پروا چه زمانى آه از انسان و محيط وى . تعهدش به قوافى و اوزان نيمايى به مراتب از تعهد شاملو به اين اوزان آمتر استمانی 
اين صراحت و عريانى در شعر مانى از زمان . مى سرايد و چه موقعى آه دست افشان و بازى آنان با شاخ و برگ واژه ها به عشق و غنا و اروتيسم راه مى برد

 .در جامعه و دنيايى نسبتاً آزاد تجلى روشن ترى يافته استنش آغاز مهاجرت وى و زيست
روُيا و لذت جسمانى و شيدايى آدمى مى برد و به همان نسبت ، شور، غنا، زبان مانى در سپيده پارسى زبانى درخشان و آاونده است آه خواننده را به اعماق عشق

 .مرگ و اندوه شكست هم توانا استی در نقاشى 
شعر و عشقِ مورد گفتگو در آن شاهد هم ديگرند و گواه حضور . تاريكى و شاعر شعرِ شور و شعور مى سرايدی زبانى آه واژگانش دشمن پليدى اند و شكافنده

پر ی وى در انتظامِ زبانى . مانى در اشعار اين آتاب عاشق تر زيسته است و انسان حضورى فراگير در بيان او دارد. و معناى هستى او را باز مى تابانند، آدمى اند
شعر و عشق را ، آرمانى و انسانى را منعكس آرده اند، هايى زيبا آه روابط عاشقانه »شعرتابلو«ی تخيلى به ساختار غنايى مستحكمى دست مى يازد و در نقاشى 

 .و همزاد نشان مى دهدهمذات 
شهادت پيرامون انسانميزى آن ها آارآرد نيرومندى يافته است آه انسان را در محور خويش قرار داده و به حضور آل جهان همآدر سپيده پارسى شعر و عشق و 

 .داده است
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معشوقْ خود عاشق است و عشق با شيدايى پر . عاشق و معشوق بى واسطه است چنان آه شعر با شاعر و شاعر با شعری رابطهدر اشعار عاشقانه ی اين کتاب، 
 :»پروانه حواس«بلورين و ظريف چهره نمايى ميكند و بال بال مى زند با ، شورى هر دو را آامل آرده است و اين همه در قالب واژه هايى آبگينه

 
 عشق آه روى دلم مى چكد

 حواسم مى پرد و ی پروانه
 !با نسيم گم مى شود

 تا سياره ها خواب آلوده مى چرخند
 بهارِ هشيارْ مست

 مرا ميان حروفش مى پرورد
 چنين است آه در خواب شعر مى بينم

 !روُيا مى نويسم، در بيدارى
  )سپيده پارسى ١۴٣صفحهُ (                           

 
و هويت ، هرگونه نگريستنِ به خودِ انسان نوع نگاه آردن به عشق را نيز معلوم آرده است، در اين دفتر عشق به گونه اى معنا شده است آه انسان معنا شده است

 :عشق در گرو هويت آدمى است عشق واقعى و زمينى است عاشق و معشوق هم زمينى و معلوم اند و اين همه در روشنايى بى پرواى زبان درخشان
... 

 خاك تويى
 بيد تن افشان من

 آب تويى 
 رقصان منی ريشه

 شب من ام و 
 !ماه درخشان تو

 !اين را آه گفته بودم
 ،اما

 :اين را نگفته بودم
 با تو در تو مى روم 

 )چكه در برآه(
 با تو در تو مى موجم

 جلبك در چشمه(
 بيد در باد 

 دشتی باد روى ماده گى 
 !)قطره در غشاى اش

 در تو مى خوابم، باتو
 خرد ترين ماهى جهان

 در شبنمْ بانوىِ بارورِ زهدان
 !الگوىِ جهان مى شود آه نپاشد، و عشق

 )١٧و  ١۶الگوى اين جهانيم ص (                            
 

جهش به قلمرو آزادى و در اين آزادى است آه آزادگى زاده مى شود و انسان مى تواند زندگى را موافق آرزوهايش شكل ، در سپيده پارسى عشق نيروى جهش است
روابط آهنه و بازدارنده را نفى ميكند تا انسان . دهد و اين نشانه اى است از پايان فاجعه در روابط انسانى از اين رو در ذات خود اين عشق خلاق و انقلابى است

به قول اآتاويو پاز در . خود از زيبايى شناختى بهره اى به سزا دارد و به اعتبار همه اينها نشاط انگيز است، به اعتبار نوآورى و خلاقيت، حضورى آزاد داشته باشد
 ديالكتيك انزوا ترجمه زنده ياد احمد مير علايى 

ارزشها تا آنون يك امر بديهى و معمول بوده است تا آنون عشق ی انقلابى نباشد عشق نيست تضاد عشق با روال معهود و نظام سنتى گر ا. عشق انقلابى است„
 *عملى ضد اجتماعى بوده است اگر چه نمى خواسته است چنين باشد”
 . تاريخ ادبياتِ جهان مشحون است از تجلى و تجسم عشق هاى ممنوع

، ورزيده اندمى انديشه هاى مسلط و محافظه آار و سنتى با هر گونه تجلى عشق چه روحانى و چه انسانى آه توازن و تعادلشان را به هم مى زده است مخالفت 
عشق رومئو و ژوليت در اثر جاويدان ويليام شكسپير و از طرفى هم عشق ، عشق ليلى و مجنون در اثر جاودانه نظامى، عشق زال و رودابه در شاهنامه فردوسى

 .دوران خويش تحقق يافته اندی حلاج و عين القضات و سهروردى همه در تعارض و تضاد با گرايش هاى اخلاقى و سياسى و انديشه گى و فرهنگى 
و به همين جهت نيز سنتْ عشق و شاهد آن شعر را . و هر بار آه عشق موفق به تحقق خويش شده است نظمى را بر هم زده است تا نظم مطلوب خويش را بيافريند

 .هميشه با آينه اى متساوى آيفر داده است
بى پروا است و پر غوغا و شريف و انسانى و به اين دلايل دشمن سنت است و سنت زوال خويش را بر نمى ، عشق مرز جنسيت را در نورديده استنی در شعر ما

 . تابد
، زبان، و ساختارى نو است و اين همه با مضامين نوين هم امتزاج دارند به اين سبب نيز سنت به اعتبار لميدن بر آهنه و آهنگى، زبان، سپيده پارسى حامل واژگان

 .ساختار و مضامين آن را تاب نمى آورد
نثار آردن . غناى وجودى انسان استی عاشق و معشوق خود را نثار مى آنند و نثار آردن نشانه . عاشقانه داردی جنسى ی عشق در سراسر اشعار آن شكل رابطه 

عشق و بخشش قرين يكديگرند و اين همه در سپيده پارسى نمودى . بالندگى استی خود قله ، اوج ارزندگى استی نشانه ، انسانی زندگى ی و بخشيدن در سيطره 
 . نمايان دارد

، ادراك، علايق، بلكه به اين معنا است آه انسان از شادى، انسان از آن چه در وجودش زنده است به ديگرى مى بخشد اين به معناى فدا شدن و فدايى بودن نيست
، عاشق ميكند، مى آندء خويش انسان ديگرى را احيای دل مى دهد و دلداده ميشود و با چنين بخششى از زندگى . اخلاق نيكو و غم هايش نثار ديگرى مى آند، دانائى

در اين شادى و در اين ء را نيز بخشنده مى آند و جهان در اين احيا) معشوق(بخشيدن طرف مقابل را . احساس را در زندگى و در خويشتن خويش زنده مى سازد
 . زندگى سهيم مى شود و انسان متولد مى شود آه آدميت را در عشق و عشق را در شعر به سرايش متبرك آند
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س و تمنيات هو درخشش و اعتبار اروتيسم در سپيده پارسى تنها در ماهيت غنايى آن نيست بلكه در اعلام جنگى نيز هست به هر آن چه آه بر سر شور و عشق و
 .اين جهانى و انسانى چادر سياه مى خواهد بكشد

و به ناگزير اروتيسم همانند آل عشق هنگامى سر بر مى ، مرحله اى از رشد معرفتى عاشقانه است، انسان يك سلوك فرهنگى استی عشق بازى ، در اين آتاب
بى . زبان اروتيكايى آن روشن و با مضمونى معصومانه همراه است. آورد آه جنسيت نيز مانند ديگر اميال آدمى زبان حال و راهجوى مقصد حيات انسانى باشد

اين . را انتخاب نموده ام) روياى نجيب و بى پروا(اين نوشتار عنوان ی و به همين مناسبت است آه من بر پيشانى ، پروا است و در همان حال با شرم و با حياست
، اين اروتيسم در بيان اروتيكايى در سپيده پارسى چون از شور عشق بر آمده است پروايى ندارد آه هم آغوشى را چون تابلويى شورانگيز منقوش نقش قلم آند و

در بسياری از شبه سروده های سبکی که اين . پاك و منزه استکه از ميان اين شفافيت عاشقانه است آه وحدت عاشقانه رخ مى نمايد . جسميت و جنسيت شفافند
فتانه خونين و خ صاواخر عده ای تازه به دوران رسيده و بی ريشه که با بی پروايی با نام اروتيسم شعری ارزان فروش می کنند، اروتيسم شعری با قساوتی سال

 :چهره گشايی می کندچنين ) هيچ هوا هيچی قصيده (در شوريدگی ی شاعرانه ی جنسی و اين در شعر مانی اما اروتيسم . مالين می شود
 

 تا ببينمش به تمامى 
 هوا و بهار را پس مى زنم از پيرامونش 

 نازك ابريشم را ، بعد
 از ران هاى ترد و مادينه گى ترد تر و پستان هاى ترد ترين اش

 بر مى دارم
 مريم را از مريم بر مى دارم ، بعد

 پلك هاى ام را به روى جهان مى آشم، آن گاه
 خداى لطيفى هست ، آن سوى هيچ

 را پس مى زنم ) هست(اين 
 خدايى نيست، )هست(آن سوى 

 ،را پس مى زنم) نيست(
 شفاف و گرم مى تابد مريم 

 .و هستى را به دور خود مى چرخاند
 ،آن چه به ديده مى آيد

 .نمى گذارد ببينيم
 مريم نمى گذارد مريم را ببينم 
 .خدا نمى گذارد خدا را دريابم

 
آدميت چون عيان ميشود او سر خوش انسان را مى ستايد و آدم را چنان ارج مى نهد آه خود مى بينى . نگاه مانى به انسان در اين آتاب داراى نمودى برجسته است

 ".آدم آدم است"که آدميتِ آدمى خداى مانى مى شود وقتى . گردش افلاك را بر مدار آدمى
و دراين سرايش ، آدميت انسان را مى سرايدی و وقتى از جوهر آدميت اين آدم تهى مى گردد شاعر چنان اندوهگين مى شود آه غريبانه و دل غمين سوگنامه 

 .فروزنده و درخشنده است و ديو آژى است آه زوزه آشان مى گريزد، آدميت آدمى است آه سوزانی ستاره
 

 بنگر به ستاره آه بتازد ز پس ديو
 چون زر گدازنده آه بر قير چكانيش

 
 :پيامبر سنگ ها” مى شود و در سروده اى با همين نام مى سرايد„ ، او در مقام نفى تهى شدن آدمى از جوهر آدميت

 
... 
 نه آدمى زاد„ 

 !آه سنگ زادان ايم
 و با اين همه 

 بر هر گذر آه مى بينيد
 از ما يكى يا انبوهى

 رنگين خون آدمى زادان ايم 
 اين رنگ نازدودنى، و اين رنگ

 ما را ی جهانِ پاكِ سنگى 
 ”!آلوده ست) آدمى(با نام 

 
دآتر مرتضى . توجه اى آه از او تا به اآنون دريغ شده است. مانى در عرصه زبان آورى با سپيده پارسى به اوج خويش رسيده است و شاياى تقدير و توجه است

مانى پس از نسل شاعرانى چون احمد شاملو و ، ميرزاآقا، به پندار من «: آورده است مجله سيمرغ چنين ٨۶و  ٨۵ميرآفتابى با اشاره اى به اين موضوع در شماره 
طنز و و  فروغ فرخزاد و مهدى اخوان ثالث و منوچهر آتشى و اسماعيل خويى و محمدعلى سپانلو يكى از دو سه تن شاعر بزرگ معاصر است آه به سبب شعر

جدى آه با شناخت عميقش به هنر شعر توانسته است براى ادبيات نوين ما و فرهنگ ما ، شاعرى پر آار. نوشته هايش بايد هزاران آفرين به او گفت و او را ستود
اين آار از سوى اهل قلم به درستى انجام نپذيرفته است . گفتم آه جاى آن است آه او را تحسين آرد و ستود. شاخص باشد و آارهاى ماندنى از خود به يادگار گذارد

 . و يا اصلن انجام نگرفته است
ره ديگران ممسك و با اهل قلم در باره ى همه سكوت مى آنند تا روزى آه تابوت شاعر و نويسنده و هنرمند را به گورستان برند و نقد نويسان آنقدر در نوشتن در

اگر از مردم عادى آوتاهى مى بينيم به علت نبود شناخت آن . خسيس اند آه هرگز دست به قلم نمى برند تا چيزى در خور يار دانا و هنرمند و خردمند خود بنويسند
 ».ها است و شگفت اين جاست آه اهل قلم مى داند اما در باره شاعر و نويسنده و هنرمندش سكوت مى آند

 :چنين نگاشته است »!از مرگ ام سرودمکه پس شعرى «امر فراموشى خردمندان زنده و ستايش مردگان فرهيخته را مانى در 
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 ،پس از مرگ ام
 آنان غمان سرودند و 

 .مرا تا گلو در ستاره فرو بردند
 تابوت ام را 

 ،بر چهار شاخه ى بريده از آهكشان
 !به لايتناهى دادند
 پس از مرگ ام 

 ،تمساحان
 ،سفره ى سوگ ام را در رسانه ها گستردند
 .و جهان را با اشك هاى خود دريا آردند

 
 ،مرده گانِ هنوز در پوششِ حيات

 با چهل قصيده ى نو نما
 بر چهار شاخه ى آهكشان ام مى بردند
 !دهانِ شان سياه و سطورشان مچاله بود

 
 :يارانِ نشسته در گيومه ها گفتند

 !حيف شد
 جاى خالى اش در هوا 

 ”!ديگر هرگز پر نخواهد شد
 پس آن گاه مرده ى من 

 چنان شوآتى گرفت 
 ،آه زنده ى پيرارين ام

 !درگاه اش مى سوختی در حسرت غلامى 
 من مرده بودم از آن پيشتر آه بميرم

 !و زنده شدم از آن پس آه مردم
 

 پس از مرگم 
 آاسب ها آلامم را در جست و جوىِ زر آاويدند

 زاهدان در جست و جوى خدا 
 !آافران در جست و جوى شيطان

 بعد از مرگم 
 مومنان با فرشته گان اشعارم معاشقه آردند

 !آلماتم شدندی موريانه ، ناقدان
 و پير مغان نيز 

 !جمجمه ام را آشكول خويش آرد
 تا نااميدشان آنم، و من(

 پس از مرگم 
 !اين شعر را همين گونه نوشتم آه مى بينيد

 !)با سرانگشتانِ خود و با آامپيوترم
 

 !؟نوری بر چهار شاخه
 !خير

 ،بر چهار ستون گردباد و خاآستر مى رفتم
 :و تنها مادرم در گور خود ناليد

 „! پسرم! شعرِ پرپرم ! واى„ 
 

 چهار باريكه ى تاريك شكستند و 
 .لايتناهى شدم

 ياران دوباره به گيومه ها برگشتند
 .و چشم به راه طعمه هاى تازه ماندند

 
 مرگ را همان گونه مى شناسند، تنها مادران
 !آه هست

 
 اخبار روز: منبع
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 گاه قصۀ مرگ رمانِ  چهار جلديست 
 همه می خوانند، همه می نالند
 همه می گريند ُو همه می دانند

 خصلت آدم اين است
 !اوزان آدم را نبايد شکست
 ! اگر شکستی آدم نيستی

 
 حاال چشمم گير کرده ميان ارکان زبان 

 هی بازی با خطابه های بزرگان 
 !بازی با دم شير می کنم

 هر هر به ريش بی ريشه ها می خندم
 !مستی ّو راستی

 !به کوری چشم حّرافان اهل فن
 دشمنِ  پليد عشق و شيدايی

 شعر که نگويد از من
 نگويد از خواهش جان ُو تن

 شعر که نکرد دلربايی 
 نريخت غمزه  سطر به سطر

 تو فرمان امامش بدان 
 !بيهوده رخشانش نکن

 شعر امشب شعر عريانی تبعيد است
 بر شاخ گاو نشسته نّقاشی می کشد

 تجّلیِ  حضورم همين خط شکسته است
 

 حاال ای ماه بيا، بی واسطه 
 کمی از ما، کمی از عشق بنويسيم

 از بلورهایِ  خواستنِ  بی انتها 
 که شکست

 از جنون حواس رودی که می رفت تا دريا
 که خشکيد

 از همآغوشی بی پايان در يک شب
 از شور بال بال زدن کبوترها بر بام 

 از رنگ منارهای شهر در آفتاب
 از پريشانی يک چّکه اشک 

 تا شيدايیِ  تنِ  بيدی که می لرزد در باد 
 بگذار بنويسيم

 بگذار از همآغوشی هرزۀ باد با آب نگوييم
 بگذار ُافِت هوسش خام بچرخد در آب

 بگذار شورِ  پرواز ببرد ما را
 .ما که معنا با عشق در عشق شده ايم

 
 حاال باز دوباره ازنو

 اين دفترم تمام در گرو شما
 اهل زمينيد و معلوم الحال

 در بی پرواييم سوخته ايد بارها
 زبانم درخشان برای ستارگان

 از خاک بر آمدم چو بر خاک شدم
 الگوی زنی ميانِ  کارزار شدم

 در جهشم باز در قفسم
 فاجعه ی ذاِت يک خلوتم

 انگشت به دهان نشانده نشاط

 در گودی ماه
 شهال بهاردوست

 
 ميانِ  دفتری، های هایِ  دلتنگی
 سوزِ  انديشه، وای وایِ  خمار

 ميانِ  بسترِ  هر سطر لميده عطشهای بی قرار
 بی قرار چه به گور می ِکشد

 !جز مرده شور کسی نمی گويد سالم
 

 امشب اينجا من بی نجابت 
 با پيراهنی چاک، چاک

 بی پروا، رو پس می زنم
 سينه باز می کنم، دستم را بگير

 دور حلقه ام آخ، آخ بزن
 دستت در التماسِ  بگير، نمی گيرم

 افتاده ام به بنِد خاموشی 
 !حضور ويژه دارد، جيغِ  اين سکوت

 
 مدام در لمسِ  روياهای من  

 پاره، پاره، بی مرهم 
 امان، امان، شيفته، َپرَپر

 !تابوتم بر دوش تو يکی نمی رود
 خوش َپر می زند اهلِ  ادب

 !دهان بسته، خيره، خيره، بی ادبم
 خيرگی می کند اين دل عاشقم

 غلطهای تازه، تازه 
 !در خلوت مستی می کنم

 هی خط کشيده، هی ی خط می نويسم
 !حيا چرا نمی کنم

 
 پرسه در خيالی ديوانه وار
 !ميانِ  کوچه بانگی دراز

 فضای زاويه ی دو تن شايد
 آميزش لحظه با خاطره شايد

 طرح درِد  دانايی زنيست شايد
 به بوی ناز يک شعر بايد

 به نقش خندۀ يک آفرينش بايد
 به حال ژرف يک رويا بايد

 خوشا اين شايد و بايد 
 خوشا نازک دل عريان 
 خوشا منگی يک بنگ 

 خوشا امشب، که آدم بی شرافت می خندد
 به من که چشمم، افتاده در گودی ماه 

 به عقربه های ساعت که گيج، منتظر کوک دستهای آلودۀ شماست
 خوشا امشب که من آدم نيستم

 روی ماسه های خيس، با پولکهای ريخته در ساحل 
 !ماهی مرده را نوازش می کنم

 گاه قّصه مرگ کوتاه است
 مثل آبی که چکيد بر خاک
 مثل توری که کشيد صّياد
 مثل شعری که نوشت شهال
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 واپسين واژه
 دکتر مسعود عطايی

 
 به شهال بهاردوست

 
 

 واپسين واژه که بر لب دارم ،
 پيش تر زانکه گذارند مرا در گورم ،

 در همان چاه سياه ،
 !آه  ،  آری  آه   : هست 

 
 آه حسرت به نبردی بی باک ،

 آرزوهای دليرانه و پاک ،
 .که کنون می روند افسوس به خاک

 
 آه ،  بر آنهمه شعری که سروده نشدند ،
 .لحظه هائيکه هدر رفته و بيهوده شدند 

 آه ،  بر قصه ی نا گفته ی من ،
 .آه ،  بر نغمه ی نشنفته ی من 

 
 آه هر لحظه که بگذ شت کنار نادان ،

 .آه هر ساعت دور از ايران 
 آه حسرت که چرا نيست  و نابود  نشد اهريمن ، 

 .زانکه در عمر خود آزاد نديدم ميهن 
 آه بشکستن دلهای عزيزان به خطا ،

 .آه بگسستن پيوند و وفا
 

 آه صد بوسه که بر صورت مادر نزدم ،
 .آه حسرت ز فراموشی  پند پدرم

 
 آه هر بار که بر خواهش خود  در  بستم ،

 .يا زمانی که من از بيم ،  به فرزانگی ام پيوستم
 

 آه هر ثا نيه کز عشق جدا بودم من،
 .آه هر دم که ز آشوب رها بودم من

 آه هر روز که با عشق نه بردم  نامت ،
 ! آه هر شب که دريغا نگرفتم کامت 

 در تجّسم اين نشاطی که منم
 آتش، ارزشِ  نظام شماست 

 ارزش نظامتان را دود می کنم
 تا بوده عشق در صحنه، بوده حرفها پشت پرده
 .حرف حرِف دفترم را کابوس خوابهايتان می کنم

 
 در تحقق سپيدی ديگر، در باور درک هستی

 لميدم در آغوش مردی
 دست به پوست تنش کشيدم
 لب ميان سينه اش نشاندم

 روی تنش خزيدم
 نجيب بود چشم آبيش

 تابلوی شور انگيز خيالم هيچ پروا، هيچ، هيچ دلشوره نداشت
 بی پس ُو پيش روی رانها
 زبان به تکرارِ  آوازِ  تن 

 چرخ می زدم تا در چرخِ  خويش
 بسوزد تنم بر تنش بيش ز پيش

 در آن شب گمان کردم خداييست در زمين
 که بی خواب با من فرو می رود 

 با من به اوج می رسد 
 ميان بسترم، روی آتشم، فّواره می شود 

 خدا نبود و من گمان کردم
 به اشتباه

 بر چهار ستون تنش چه سجده ها کردم
 بی انتها

 کفر، کفر، کافر، کفر 
 کفر نبود

 کافر شدم، به رسم عشق
 عشق َپرَپرم کرد

 به رسم آدم
 

 حاال نشسته ام شعرش می کنم
 ميانِ  دفتری، های هایِ  دلتنگی
 سوزِ  انديشه، وای وایِ  خمار

 ميانِ  بسترِ  هر سطر لميده عطشهای بی قرار
 بی قرار چه به گور می ِکشد

 !جز مرده شور کسی نمی گويد سالم
 وای ی ی، نه، تابوت نمی خواهم 

 ...که مبادا
 هيزم بياوريد، آتش بپا کنيد

 برايم شعر نگوييد
 دوست ندارم، از دروغ بيزارم 

 خاکسترم را در گودی ماه بنشانيد
 به مادرم بگوييد 

 گاه قّصه مرگ کوتاه است
 مثل آبی که چکيد بر خاک
 مثل توری که کشيد صّياد
 مثل شعری که نوشت شهال


