
 
دمکراسی و آزادی زمانی به ثمر می رسد که   فضای 

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

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

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

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

برابری اجتماعی و حقوقی زنان و مردانمان  است که 
 .   به ايرانی آباد و آزاد خواهيم رسيد
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 با سپاس از همکاری و همياری سايت اخبار روز
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 پيش به سوي انتخابات آزاد
طرح چهار سوال  و اميد به پرداختن به آن از 

 جانب صاحب نظران
آيا طرح شعار انتخابات آزاد در   -1

چهارچوب قانون اساسي اين نظام امكان پذير 
است يا خير؟ نظر تان را در ممكن بودن يا 

 .توضيح دهيد نبودن
پيشبرد اين شعار در جامعه الزمه چه  -2

تحوالتي است راهكارهاي شما براي رسيدن به 
 انتخابات آزاد چيست؟

نقش نيروهاي مردد در جامعه بخصوص  -3
در 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  -4
مشتركا قانون اساسي بديلي را تا تشكيل 
  مجلس موسسان به جامعه پيشنهاد دهد ؟

 خيزد  بر پا می »ايرانی جمهوری«ايران با  9
 رضا ايرانی

 بدون آشتی ملی نمی توان به آينده ايران فکر کرد 11
 مصاحبه با رامين جهانبگلو

عوضی ها، در وزن و قافيه ی مقاله ای به همين  14
 نام از سيد ابراهيم نبوی 

 همايون فرزاد 

  خشونت محکوم است حتی خشونت سبز 14
 مهدی محسنی

 عوضی ها 15
 سيد ابراهيم نبوی 

 آوای آزادی از رنگين کمان صداها 16
 ميترا يوسفی

 عليرضا ذيحق 
   باورهاي عريان در شعر

 “شهالبهار دوست “
 نثر جميل سعدي : محسن خيمه دوز

 پنج موج از حسين شرنگ

 : موسوي
اعتماد مردم به 
حاكميت از بين 

 رفته است 

وظيفه ما روايت 
از حق انساني 

است، در هر جا 
 و هر زمان

  !آن ها توانستند، ما هم مي توانيم

 زندان اوين دچار حمله قلبي  350پيمان عارف در بند 
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  برگزاري اولين جلسه دادگاه محمد يوسف رشيدي

 آمريكا غلطي نمي تواند بكند 
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 گزارش تصويري از قرقيزستان
 پيروزي مخالفان در قرقيزستان در پي درگيري شديد 

مرگ زندانيان سياسي بلوچ در 
 بازداشتگاه اطالعات 
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 خبرها 

اين نامزد معترض به نتايج انتخابات در ادامه از حاضر بودنش برای تمکين به نتيجه 
حقيقت اين است که اگر حاکميت می توانست يک کارآمدی : انتخابات سخن گفت و افزود

نسبی در اداره امور داشته باشد با هر تخلف انتخاباتی تمکين می کردم و مسائل و 
مشکالت کشور به سمت حل شدن می رفت اما ما اينراهم نداريم و بطور اشاره دولت در 
انجام يک پروژه عسلويه درمانده است يا در سياست خارجی هر روز مشکل پيش می آيد 

روند طی شد پيرامون پرونده هسته ای در يکسال گذشته . و وضع بحرانی تر می شود 
 .بهترين شاهد مثال در اين باره است 

نخست وزير دوران جنگ با اشاره به نحوه حل مشکالت در نظام های سياسی با محوريت 
در نظام های سياسی مردمساالر و معقول تالش می شود که برای حل : دموکراسی گفت

مسائل مهم و کليدی کشور به ويژه در عرصه سياست خارجی حتی از طريق مشورت با 
منتقدين و مخالفين نوعی اجماع نسبی حاصل شود در حاليکه مشاهده می کنيم در اينجا در 
باره اين موضوع حتی بين حاکميت موجود اجماعی وجود ندارد و اين نشانه چه می تواند 

 باشد؟
با توجه با : ميرحسين موسوی با توجه به گزينه های اشاره شده فوق نتيجه گيری می کند

اين وضعيت و مسائل اجرای بدون تنازل قانون اساسی را به عنوان خواسته و محور 
اصلی جنبش سبز می دانم و بايد در اين باره کالبد شکافی بيشتری در ادبيات جنبش انجام 

اصول متعددی از اين قانون که متضمن حقوق ملت است به فراموشی سپرده شده . گيرد 
در مورد رسيدگی به جرائم سياسی و  ١۶٨بطور خاص فصل حقوق ملت يا اصل ( است 

و اگر اينها خوب مطرح شود ) مطبوعاتی در دادگاههای علنی با حضور هيات منصفه 
 .اجماعی کلی را در جنبش بوجود می آورد 

پايه هر تغييری در جامعه تولد يک ايده است و اين ايده در جامعه ما : وی ادامه می دهد
بايد به مردم هشدار داد که منافع . متولد شده و ميل به تغيير و باز بينی همه گير شده است

عده ای در برخی نهاد ها نمی گذارد که اينها به آسانی تسليم خواسته های جنبش و ملت 
شوند و بايد صبر به معنای ايستادن ، تامل و پايداری در اينراه را معنا کرد و اينکه حفظ 

 .همين منافع است که جلوی برخورد با مفاسد و دانه درشتها را گرفته است 
ما بايد ايده : ميرحسين موسوی چشم انداز ادامه فعاليت جنبش سبز را اينگونه تبيين می کند

های روشنی را مطرح و باز تعريف کنيم و برای گسترش دادن آنها مقاومت و استواری 
داشته باشيم و راههايی را پيدا کنيم که بتوانيم سازمانيافته تر از گذشته کارها را به پيش 

به نظام و حاکميت بايد گفت کم هزينه ترين راه در اداره کشور آزادی فعاليت تشکل . ببريم
 .است و نه تقابل و مقابله با آنها...ها، رسانه ها، نهادهای صنفی و مدنی و

جنبش سبز بايد با همه قشرهای اجتماعی پيوند خورد و مسائل آنها را مطرح : و می گويد
هدف جنبش سبز ايجاد زندگی بهتر برای همه و به ويژه ... کارگران و معلمان و . کند

ما بايد در جامعه از کارگران و کارآفرينان . اقشار فرودست و آسيب پذير اجتماعی است
بطور توامان دفاع کنيم و اينکه منافع ايندو قشر بهم گره خورده و در تعامل مثبت با 

. يگديگر قرار دارد و اينکه تعامل سازنده اين دو باعث پيشترفت و توسعه جامعه می شود 
جامعه معلمان ما که قشر وسيعی را در برمی گيرد و نقشی مهم و سرنوشت ساز در حيات 

اجتماعی ما دارند مسائلشان بايد مطرح و پيگيری شود ، و همينطور ديگر اقشار و 
 .گروهها 

برداشت و اميد من : اين نامزد انتخابات دوره دهم رياست جمهوری ابراز اميدواری کرد
اين است که جريان حاکم به اجرای قانون اساسی و همه اصول آن برگردند و فضای 

امنيتی و نظامی را کنار گذارند و فضا را باز کنند ولی اگر اينراه رفته نشود مجبوريم 
 .بايستيم چون ما نظام و کشور و انقالب را دوست داريم

من می پرسم اگر اول انقالب به نيروهای مذهبی گفته می شد که حاضريد : وی ادامه داد
حاکم شويد و آدم بکشيد ، هيچکس اينرا قبول نمی کرد بنابراين ما نمی توانيم نسبت به اين 

جنبش سبز مطالبه زيادی ندارد اما ظاهرا اجرای همين خواسته . وضعيت بی تفاوت باشيم 
برای آنها بسيار سخت است و از اينرو افسانه سازی در مقابله با اين جنبش می کنند و 

با اين حال دعا می کنم . خود در دام اين افسانه سازی و دروغ هايی که می بافند ، می افتند
که جريان حاکم از اين دائره تنگی که برای خود ساخته اند خارج شوند و اداره کشور به 

 .مسير و روال مطلوب باز گردد 
اگر اينها فکر می کنند که با ادامه اين نگاه و بينش مسائل و : وی به حاکميت توصيه کرد

مشکالت کشور حل می شود اشتباه بزرگی است و ما بايد بايستيم تا مسائل و مشکالت حل 
مردم در اين مدت هزينه سنگينی پرداختند و چون آرمان بلند و درستی دارند به اين . شود 

هزينه دادن عادت کردند و االن شما می بينيد زندانی ها قهرمان مردم شده اند و چه 
استقبالی از آنها می شود و اين نشانه بی اثری اينگونه کارها در مقابله با جنبش و خواست 

 .مردم است و راه حل درست بازگشت به قانون اساسی و اجرای تام و تمام آن است
تشکل های سياسی که در کشور فعال هستند ظرفيت هاشان بيشتر : وی در در انتها گفت

بدهند و با مردم ارتباط دائمی ... از اين است و بايد بيشتر فعال شوند و تحليل و بيانيه و 
داشته باشند تا با تالش همگی بتوان جريان رشد و پيشترفت جامعه مان را دامن زد و 

 .فردايی بهتر ساخت 
 
 

 اعتماد مردم به حاكميت از بين رفته است : موسوي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : اخبار روز
اميد من اين است که جريان حاکم به اجرای قانون اساسی و همه اصول آن برگردند و  •

فضای امنيتی و نظامی را کنار گذارند و فضا را باز کنند ولی اگر اينراه رفته نشود 
 ...مجبوريم بايستيم 

 
نمايندگان اصالح طلب فراکسيون سازمان مجاهدين انقالب اسالمی در مجلس ششم به 

 .ديدار مهندس ميرحسين موسوی رفتند
به گزارش ندای سبز آزادی، در اين ديدار ابتدا چند تن از اعضای فراکسيون سازمان 

مجاهدين انقالب اسالمی سخنانی را بيان کردند و سپس مهندس ميرحسين موسوی با مهم 
نظام ما دچار مشکالتی شده است که بازتاب آن فقط : خواندن سخنان اعضای سازمان گفت

. در تظاهرات خيابانی محدود نمی شود، مسائل و مشکالت خيلی عميق تر از اينهاست
يکی از اينها همين است که حاکميت فکر کند با جمع کردن تظاهرات خيابانی مسئله 

 .معترضان حل شده است
تمام مسائل و مقوله هايی که پايه های اعتبار و مشروعيت يک : مهندس موسوی ادامه داد

نظام ها معموال نيروهای سخت . نظام را تشکيل می دهد در حال از بين رفتن است
را در نهايت برای حفظ خود به هر ) نيروی های انتظامی و نظامی و امنيتی ( افزاری 

قيمت بکار خود می گيرند اما اين در کشور ما اتفاق افتاد و اين جای تامل و توجه بسيار 
مسئله دروغ مسئله اصلی ما شده و مردم نسبت بدان اعتراض دارند که متاسفانه در . دارد

همه سطوح حاکميت و تبليغات جريان دارد و مردم را نسبت به اصل و اساس اين نظام 
اصلی ترين عامل که باعث تثبيت و . مسئله دار و در باورهاشان ترديد ايجاد کرده است

مسائل اخالقی ، . حفظ نظام بوده و آن اعتماد مردم به حاکميت بوده است از بين رفته است
همه اينها يک نوع بی اعتمادی نسبت به ... عدم کارآمدی، سياست خارجی، فساد فراگير، 

آيا اين مسائل با سرکوب و بکارگيری قوه قهريه حل می . حاکميت و نظام ايجاد کرده است
 شود؟

اين وضعيت جريان سرمايه گذاری در کشور را کامال مختل کرده : موسوی در ادامه گفت
است چرا که آينده غيرقابل پيش بينی شده است برخالف جامعه ای مثل ژاپن که جريان 

در جامعه ما . سرمايه گذاری در آن توسط برخی خانواده ها قدمتی بيش از دو قرن دارد
زود سود بردن هدف شده چون اميد به آينده نيست و بدليل شرايط کسی بدنبال سرمايه 

گذاری توليدی و دراز مدت و اشتغال پايدار نيست و آيا نتيجه تداوم اين وضعيت بيکاری 
درصد  ٧و فقر بيشتر نيست؟ متوسط نرخ رشد سرمايه گذاری در پنج سال اخير به حدود 

درصد در  ٢/١٢کاهش يافته در حاليکه بر طبق قانون برنامه چهارم توسعه اين رقم بايد 
ميليارد دالر در قوانين بودجه  ٨٢سال رشد می داشت و البته اين نرخ رشد بايد با هزينه 

نه ) برابر ٧/٢(ميليارد دالر ٢٢٠سنواتی توسط دولت حاصل می شد که با هزينه بيش از 
و آيا اين رخداد يک ! تنها اين اتفاق نيافتاده بلکه نسبت به گذشته نيز پشترفت داشته است 

 فاجعه نيست؟
نامزد معترض به نتايج انتخابات رياست جمهوری در ادامه سخنان خود با اشاره به طرح 

دراجرای اين طرح هدفمندی : هدفمند شدن يارانه که توسط رئيس دولت مطرح شده گفت
يارانه ها و دعواهای جاری هم مسئله اصلی دولت اجازه گرفتن هزينه ميليارد تومان برای 

واقعيت موجود و تبليغات رسمی بگونه ای شده است که ! جلب و خريد رای است و الغير 
درصد در سال گذشته  ٨/١٠همه نسبت به آمارهای رسمی اعالمی و اينکه نرخ تورم به 

اند و همه اينها نشانه هايی است از اينکه موريانه  کاهش يافته است دچار ترديد جدی شده
 .های بی اعتمادی دارد پايه های نظام را می خورد و از درون تهی می کند 

مهندس موسوی استفاده نامناسب و ابزاری از ارزشها را نشانه ديگری از عدم اعتماد 
نشانه های ديگری که می شود بدان اشاره کرد يکی : جامعه به حاکميت دانست و افزود

باعث اغتشاش و آشفتگی فکری ) اسالم ، انقالب و امام ( استفاده ابزاری و بد از ارزشها 
نوع معرفی امام خمينی از صدا و سيمای غيرملی و رسانه . و روحی در جامعه شده است 

های خارجی چهره مغشوشی از امام به نسل جوان ارائه می دهد و دراين آشفته بازار 
 افراد چه برداشتی می توانند از امام داشته باشند؟

ميرحسين موسوی با اشاره به برخورد با حاميان محيط زيست در کنار درياچه ارومه 
برخورد عجيب اخير با مردمی است که برای حفظ محيط زيست درياچه اروميه : گفت

 .رفته بودند نيز نشانه ديگری است از همين روند
و آيا همه مسائل ... فروردين يا  ١٢يا پادگانی کردن بهشت زهرا در روز : وی ادامه داد

را با امنيتی و پادگانی کردن می توان حل کرد؟ نظام را می خواهند با حاکميت يک فرقه 
 .اداره کنند که نمی شود
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 »وظيفه ما روايت از حق انساني است، در هر جا و هر زمان »

  نگار در حوزه حقوق بشر گفتگو با اردوان روزبه، روزنامه

 

 

 

 
 حسام ميثاقی -آيدا سعادت 

نگاری است که  اردوان روزبه روزنامه -کميته گزارشگران حقوق بشر 
های آسيب شناسی اجتماعی و حقوق بشر  اش به دو دهه حضور در حوزه فعاليت
 .گردد بر می

های اجتماعی و  نگار و محقق در حوزه آسيب به نقل از ويکی پديا، او روزنامه
. وی هم چنين در حال حاضر سردبير راديو کوچه است. کننده راديو است تهيه

های حقوق  روزبه در طول پنج سال گذشته به صورت تخصصی بر روی حوزه
در سال دو هزار نه ميالدی وی تهيه کننده . بشری در ايران کار کرده است

هايی در راديو زمانه، تحت عنوان سی سال حقوق بشر در ايران  مجموعه برنامه
بوده است که به شکلی گسترده به بررسی موارد نقض حقوق انسانی در ايران 

هايی در زمينه حقوق  ها و گزارش نگار با انتشار خبر اين روزنامه. پرداخته است
ها در عرصه  های دانشجويی و زندانی های دينی و قومی در ايران، فعال اقليت

 .ها مقاله و گزارش است اطالع رسانی در حوزه حقوق بشر صاحب بيش از صد
 .آيد نشستی با اين روزنامه نگار است گويی که در پی می و گفت

های مطرح در فضای  های متمادی در حوزه رسانه به عنوان فردی که سال
ايد پرداختن به مبحث حقوق بشر و ترويج آن را در  اينترنت به فعاليت پرداخته

 اين حوزه چطور ارزيابی می کنيد ؟
ترين و  ترين و ساده پرداختن به موضوع حقوق بشر در حوزه رسانه ها از ابتدايی

ها بتوانند به حقوق  هايی است که به واسطه آن همه انسان ترين روش شک موثر بی
رسی به آن با  در اين صورت افزايش ميزان دست. حقه خودشان آشنا شنوند

های مهم اين  ها به ديگران از ثمر شناخت ارزش هايش و هم چنين انتقال دانسته
 .های رسانه ای است حرکت

ها و رد و بدل کردن اخبار در حوزه  اما بايد اشاره کرد جريان انتشار دانسته
حقوق انسانی در بين افراد جامعه ايرانی به طور حتمن جريانی نو پا و 

يابی به  های دست در نظر داشته باشيد که پيش از گسترش امکان. ای است نورسته
ی خانه به خانه خبر و انتشار  های اطالعاتی در جهان و گسترش اين گونه راه شاه

آن، بايد به برخی رسانه های کم سرعت و يا رسمی داخلی و خارجی بسنده 
 .شد می

خبر يک رسانه خارجی که گاهی با لحاظ کردن مسايل سياسی خبری محدود بود 
های دانستن بود و در اين شرايط است که  و اخبار دگر شکل يافته داخلی تنها منبع

ها توسط کسانی از نزديکان اين  های سال شصت و هفت بعد بينيد، خبر اعدام می
های  شايد بسياری از وقايع سال. شود افراد و بعد از خروج از کشور منتشر می

دهه شصت در ايران علی رغم نقض متعدد حقوق انسانی هنوز نيز تصوير 
 .خورد روشن و افشاگرانه از آن به چشم نمی

های به وجود آمده بايد از امکانات الزم  رسد با توجه به فرصت امروز به نظر می
ای به راه انداخت، بلکه  موضوع اين نيست که جنجال رسانه. کمال بهره را برد

ای که در آن نقض حقوق انسانی شهروندان  بايد موشکافانه اجازه نداد هيچ حادثه
 .مشهود است از زير چشم رسانه در برود

هايی  بايد آن قدر گفت و نوشت تا اين نگرانی هميشه وجود داشته باشد که دستگاه
. کم ترس از انتشار در رسانه را داشته باشند دانند دست ناظر می که خود را بی

های مدنی وارد شده است  های بسياری که بر فعال رغم فشار چيزی که امروز علی
هايی بوده که به صورت سازمانی خود  های دستگاه اما به هر حال يکی از نگرانی

 .دانستند گوی هيچ جايی نمی را جواب
های  قانونی و رفتار های غير گاه کهريزک، زندان رجايی شهر، بازداشت

 .تواند در پس پرده بماند آميز امروز ديگر نمی خشونت
. وظيفه رسانه ای ما مبارزه بر عليه يا له کسی نيست. بايد اين را فراموش نکنيم
برای من . گاه در انديشه مبارزه نيستم نگار هيچ من به عنوان يک روزنامه

. اغراق و به موقع يک رسالت و وظيفه است رسانی صحيح، منطقی بی اطالع
حال شايد برخی اين را يک مبارزه بدانند، آری اين يک مبارزه برای از ميان 

 .رفتن خشونت است نه يک گروه يا دسته و يا يک حاکميت

 زندان اوين دچار حمله قلبي  350پيمان عارف در بند 
 
 
 
 
 

 
فروردين ماه، پيمان  ١٧عصر ديروز، سه شنبه  -کميته گزارشگران حقوق بشر 

زندان اوين دچار حمله قلبی شده و به بيمارستان مدرس منتقل  ٣۵٠عارف در بند 
 .گشت

اين فعال  »بستری شدن«به گزارش منابع آگاه، پزشک متخصص، خواستار 
ظهر امروز،  »به خواست خود«دانشجويی جهت بهبود نسبی وی شد اما عارف، 
 .از بيمارستان مرخص و به زندان اوين بازگشت

 »دستبند و پابند«به گفته خانواده اين فعال دانشجويی، مسئوالن زندان وی را با 
گفتنی است عارف، پيش از اين نيز دچار عارضه . به بيمارستان منتقل کرده اند

 .قلبی شده بود و اين امر نگرانی در مورد وضعيت وی را افزايش داده است
خردادماه در حال گذراندن خدمت سربازی در دفتر مطالعات  ٢٨پيمان عارف، 

آموزشی نيروی انتظامی استان گيالن، بازداشت و پس از دو روز به زندان اوين 
ماه حبس وی که از پرونده قبلی برای او صادر  ١٨پس از مدتی حکم . منتقل شد

 .شده بود، فارغ از اتهامات جديد به اجرا گذارده شد
ميليون تومانی به  ١٠٠اسفندماه، اين فعال دانشجويی با قرار وثيقه  ١٣در 

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

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

 

 بهاره هدايت كانديد جايزه دانشجويي صلح
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اتحاديه سراسری دانشجويان  »صلح«بهاره هدايت، کانديد جايزه دانشجويی 
 .شد ٢٠١٠اتحاديه اروپا در سال 
کشور مختلف جهان، نامزد  ٣٧اتحاديه دانشجويی از  ۴۵خانم هدايت، از سوی 

 .دريافت اين جايزه شده است
اتحاديه سراسری دانشجويان اروپا اعالم کرده است که وضعيت دانشجويان ايران 

های  را مدنظر دارد و بارها برخوردهای دولت جمهوری اسالمی با فعاليت
 .دانشجويی را محکوم کرده است

در بيانيه اين اتحاديه آمده که خانم هدايت با وجود فشارهای وارده در زندان و 
 .تحمل سلول انفرادی، تاکنون از مبارزه دست برنداشته است

 ١۶بازداشت شده است، با  ١٣٨٨دی ماه  ١٠بهاره هدايت، فعال دانشجويی که 
 .مورد اتهامی روبرو است

از سوی دادگاه  ١٣٨۵خانم هدايت پيش از اين به جرم شرکت در تجمعی در سال 
 .انقالب به دو سال حبس تعليقی محکوم شده بود

نيز به همراه محمد هاشمی، ديگر فعال دانشجويی،  ١٣٨٧وی در تيرماه سال 
 .سر برده بود بازداشت و مدتی را در زندان به

ها به نتيجه  ها در ايران و افزايش اعتراض همزمان با آغاز سال تحصيلی دانشگاه
 .ها بر جنبش دانشجويی افزايش يافته است انتخابات، فشار

های انضباطی احضار و با  در اين مدت بسياری از دانشجويان به کميته
 .اند هايی مواجه شده محروميت
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گان در مشهد  گير شده حجم بسياری از دست. شود انتخابات در شهرستان ها نمی
های  در اصفهان و در شيراز و يا برخی شهرستان. اند هنوز حتا شناسايی نشده
شود، اين نتيجه غير  دهد که در مورد آن صحبت نمی ديگر حوادثی رخ می

 .ای برخورد کردن با جريان اطالع رسانی در حوزه حقوق بشر است حرفه
نقض حقوق بشر فقط محدود به . از طرفی يک موضوع را نبايد فراموش کرد
موضوع حقوق انسانی بحثی جهان . ايران و جريانات بعد از انتخابات آن نيست

شمول است که با جديت در همه ابعاد و همه کشورها توسط فعاالن مدنی و رسانه 
اين پيگيری همه جانبه . ای بايد پيگيری شود فارغ از رنگ، مليت و مذهب

حساسيت بر روی . ها مفيد است محصولی خواهد داشت که برای تمامی انسان
اين جاست که . حقوق انسانی فقط نبايد به يک دوره و يک جريان محدود شود

ای، جهان شمول و پيگر به صورتی  ای حرفه های رسانه ضرورت حضور گروه
 شود تخصصی احساس می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها برآورده  ها در اين زمينه، انتظار های نگرش رسانه با توجه به تفاوت
 شود؟ می

 -علی رغم اين که تالش هايی شده است -بديهی است بايد در نظر داشت راه 
نبايد . ريزی مداوم دارد هنوز ابتدايی است و نياز به پيگيری و مديريت و برنامه

. ای به اين حرکت داده است فراموش کرد حوادث بعد انتخابات ايران شکل تازه
افرادی که از اين آب  .برند اما گروهی نيز از اين فرصت فقط بهره خود را می

سازی  هايی که حقوق انسانی را فرصتی برای پاک آن. گيرند آلود ماهی می گل
برند که جريان سياسی خود را مطرح  يابند يا موج را به سمتی می سابقه خود می

اين جا بايد هشدار داد که . هايی را به راه بيندازند يا تسويه حساب. کنند
موضوعات حقوق بشر تابع سياست و يا شرايط و يا منافع گروهی خاص نيست و 

 .ای دارد های سياسی از اين جريان به نظر من اهميت ويژه مجزا کردن حرکت
های مستقل و فعال در اين زمينه بايد هدايت اين جريان را بر عهده داشته  رسانه

های سياسی و يا فرصت  باشند و بايد تالش کنند اين حرکت فرصتی برای جريان
 .خواهان نشود

های اخير شاهد برخورد جدی مقامات امنيتی و انتظامی با فعالين حقوق  در ماه
های حامی  رسانه. ايم های اينترنتی در ايران بوده بشر و فعالين حوزه رسانه

دولت از بازداشت سی نفر از اين افراد فعال به عنوان دست اندرکار پروژه 
اين برخوردها در عين حال که . ثبات سازی و جنگ سايبری آمريکا ياد شد بی

مدافعان حقوق بشر را با فشارهای امنيتی و بازداشت و بالتکليفی در زندان 
اين . های اينترنتی نيز تسری يافت ی رسانه مواجه کرد به فعالين ديگر در حوزه

های  برخورد را چطور ارزيابی می کنيد و علت چنين برخورد قهری با فعاليت
 بينيد؟ ای و مدنی را چه می رسانه

هايی که از درون حاکميت هر از گاهی به بيرون ايجاد  رسد موج به نظر می
نگری حتا برای خود حاکميت  تدبير و بدون آينده های بی شود زاييده انديشه می
ساز در درون يا ناشی  اين موضوع شايد ناشی از چند گانگی عوامل تصميم. است

ای  های غير خردمندانه بينی و يا شايد هم محصول مشاوره از نوعی خود بزرگ
 .ايم ها نيز شاهد آن بوده باشد که پيش از اين بار

انتصاب به يک جريان برای ايجاد رعب و نگرانی و يا پرونده سازی با اتکا به 
 .پسند در حقيقت ديگر خريدار ندارد های عامه جريان

ای  شد چهره کردند سعی می گير می روزگاری پيش از اين اگر انديشمندی را دست
مصرف مواد مخدر و يا رابطه نامشروع و يا . مخدوش از او به جامعه ارايه شود

توانست فرد را در افکار عمومی  هايی که در جامعه بود، می برانگيختن حساسيت
به محاکمه بکشد که خود کمک بزرگی به حذف يک انديشه، ايده و يا يک فرد 

کم باور عموم  اما وقتی اين روش بيش از حد به کار گرفته شد کم. ساز بود جريان
زند يا وابسته است و منحرف  چرا هر که حرف می: جامعه نيز بر اين رسيد که

 اخالقی و يا معتاد و وطن فروش؟

رود در  به نظر شما اطالع رسانی و تنوير افکار عمومی در حدی که انتظار می
 شود؟ اين حوزه انجام می

ايم  مند و با برنامه نتوانسته ما هنوز به صورت هدف!. بايد به روشنی بگويم نه
بايد به اين انديشيد که متاسفانه . راوی موارد نقض حقوق بشر در ايران باشيم

هنوز در مورد نقض حقوق انسانی کسانی که نام و نشانی ندارند و يا به هر روی 
 .شود اند هيچ اطالع رسانی انجام نمی ها نيامده بر تيتر خبر

ای گروهی از زندانيان موسوم به زندانيان گمنام  به خاطر داريد چندی پيش نامه
به همين موضوع داشت که زندانيانی که   اين نامه اشاره. حوادث اخير منتشر شد

به هر روی از شهرت نسبی و يا ارتباطی برخوردارند وضعيت شان از سوی 
ای در  شود و تالش مجدانه های حقوق بشری بيشتر دنبال می ها و نهاد رسانه

نام اين حساسيت  انتشار مشکالت آنان بوده است اما در مورد اين زندانيان گم
ها به دنبال مشکالت مردم عادی و  اما سوال اين است آيا رسانه .وجود نداشته

 کوچه بازار هستند که نه روزنامه نگارند و نه فعال مشهور مدنی؟
شک نبايد کرد که شرايط اين افراد از جهت اين که اطالعی از وضعيت شان 

های  تر از افراد شناخته شده است و به نظر من رسانه نيست به مراتب سخت
 .اند پيگير در اين بخش کم توجهی کرده

های آنالين در اين حوزه بر فضای  ميزان کارايی و اثر بخشی فعاليت رسانه
 زندگی واقعی مردم را چطور ارزيابی می کنيد؟

توان از زندگی فيزيکی غير  اغراق ديگر زندگی مجازی را نمی امروز بی
های گذشته انتخابات در ايران را به خاطر داريد؟  دوره. مجازی مجزا کرد

های فيزيکی کانديداهای شرکت کننده، پوستر و عکس  های تبليغ و حضور روش
و مراسم اما در دور دهم انتخابات پر حادثه رياست جمهوری ايران به طور دقيق 

 .شود گفت ما شاهد تاثير فضای بر خط بر روی جو حاکم در کشور بوديم می
پروايی نيست اگر بگويم اين دور بسياری از حوادث ناشی از حضور پر رنگ  بی

من از پيش از انتخابات به صورت . های مجازی بود های برخط و اجتماع رسانه
چيزی در حدود بيست  .ام های الکترونيکی و پيام ها را نگاه داشته آرشيوی نامه
های موبايلی و تويتری از لحظه  ها، خبرها، پيام و گزارش دعوت. هزار نامه

 .به نظر من اين تاثير کمی نيست. های ديگر های درگيری در تهران و شهر لحظه
درست است که امروز بستن . بايد توجه کرد که اين رشد رو به افزايش است

ها هزار سايت و رسانه بر خط گواه همين  های اينترنتی، فيلتر کردن ده مسير
ای است اما نبايد فراموش کرد اين بار تکنولوژی به همراهی حرکت  اقتدار رسانه

های گوگل که به دليل تحريم ايران برای  آزاد شدن سرويس. مردم ايران آمده است
ها که  بوک و ديگر جريان تويتر و فيس. رس بود کاربران ايرانی غير قابل دست

های داخلی بوده همه نشان از اين دارند که  جبران کننده عدم امکان انتشار نشريه
هايی برای همه باشد، حتا کسانی که منتقد نظر  تواند فرصت اين امکانات می

 .اعتراضی مردم هم هستند
در واقع به نظر من حاکميت در . ای نيز همين جا داشته باشم البته بگذاريد اشاره

اين که امروز باالترين تعداد بالگر . ها نقش بسيار مهمی را بازی کرد اين جريان
اند و يا هزاران هزار پايگاه خبری و اطالع رسانی  را ايرانی ها از آن خود کرده

پارسی به راه افتاده و يا اين که هر جوانی امروز با دوربين يک رسانه است، 
ها  حجم باالی توقيف رسانه. های کم درايتی حاکميت در ايران است خود از نتيجه

هايی که به نوعی  در ايران و افزايش فضای پليسی و نظارتی بر روی نشريه
ها نظارت منطقی داشته باشد، باعث اين شکل گيری نوين  توانست بر آن نظام می

 .شد
کنيم که يک موبايل  ی زندگی شهروندی صحبت می ما داريم در مورد شکلی تازه

پروا سازمانی  تواند بی اش می با دوربينی ساده، يک وبالگ و يک خط انترنت
اطالع رسانی به حساب آيد که ديگر برای حاکميت در ايران نيز قابل رد يابی 

 .نيست
گری در زمينه حقوق بشر به نظر شما بايد چه تفاوت هايی  خبرنويسی و گزارش

پردازند داشته  های سياسی که گاهی به مقوله حقوق بشر هم می با اخبار سايت
 باشد؟

آيد که  ای اختصاصی به نظر من می بحث حقوق انسانی و حقوق بشر حوزه
تواند طبعات غير مناسبی را هم در بر  ای به آن می پرداختن گذرا و غير حرفه

 .داشته باشد
ها و يا اخبار نادرست در اين حوزه و بعد عدم صحت خبر و يا  پرداختن به شايعه

قلو شدن در آن اولين ثمرش عدم اعتماد مردم به اخباری است که در اين زمينه 
انگيز هم به نظر  ايم خبری که حتا تاثر بر بسياری از موارد شاهد بوده. شنوند می

اولين نتيجه . ها انکار شده و يا صحت آن قابل تاييد نبوده است رسيده است بعد
های اين جريان اين است که با ايجاد عدم اعتماد جديت در پيگيری از سوی 

 .يابد مخاطب کاهش می
 .گان پس از  امروز شما شاهد هستيد که توجه جدی به زندانيان و دست گير شده
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  برگزاري اولين جلسه دادگاه محمد يوسف رشيدي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

اولين جلسه دادگاه محمد يوسف رشيدی، از             -کميته گزارشگران حقوق بشر        
دادگاه انقالب    ٢۶اسفند در شعبه       ٢۴فعاالن دانشجويی طيف چپ روز دوشنبه          

 .تهران به قضاوت پيرعباسی برگزار شده است
به گزارش منابع آگاه، دادگاه اين فعال دانشجويی بدون حضور وکيل برگزار                    

رشيدی در  .  ارديبهشت برگزار شود    ١٢شده و قرار است جلسه دوم دادگاه روز           
 .کرده است »استهمال«دادگاه، تمامی اتهامات را رد و تقاضای 

فروردين جهت معرفی وکيل به دادگاه           ٢٠گفتنی است اين فعال دانشجويی تا           
 .انقالب فرصت دارد

 »فرياد«تکنيک، و سردبير نشريه    رشيدی دانشجوی رشته کامپيوتر دانشگاه پلی
منتقل   ٣۵٠وی نزديک به دو ماه را در انفرادی به سر برده و سپس به بند                 .  است
 .اين فعال دانشجويی مدتی را نيز در اعتصاب غذا به سر برده بود. شد

محمد يوسف رشيدی، ششم آذرماه با حکم دادسرای انقالب شهرستان نوشهر در          
کردن دو روز در بازداشتگاه نوشهر به          اش بازداشت و پس از سپری       منزل پدری 

 ۵٠اسفند با توديع وثيقه       ٢۴گاه    اين فعال دانشجويی در شام    .  زندان اوين منتقل شد   
وی همچنين از سوی کميته انظباطی دانشگاه اميرکبير،           .  ميليون تومانی آزاد شد    

 .مجموعا به پنج ترم محروميت از تحصيل محکوم شده است
 

 آمريكا غلطي نمي تواند بكند 
 واکنش احمدی نژاد به مواضع اخير اوباما 

 
 
 
 
 
 
 

 : اخبار روز
محمود احمدی نژاد در واکنش به مواضع اخير اوباما رئيس جمهور : اخبار روز

آمريکا غلطی نمی تواند : آمريکا در مورد ايران، روز چهارشنبه در اروميه گفت
 . بکند

به گزارش جام جم آنالين به نقل از واحد مرکزی خبر، احمدی نژاد در جمع 
طرفدارانش در استان آذربايجان غربی احمدی نژاد با انتقاد شديد از رئيس 

: می خواند، گفت »اظهارات مداخله جويانه«جمهور امريکا به دليل آن چه وی 
اوباما با شعار تغيير به ميدان آمد، اما اکنون ادعا می کند کشورهايی که تابع ما 

 . نيستند با سالح اتمی و شيميايی تابع خود خواهيم کرد
وی قول و تعهد داد رفتار غلط و ضد انسانی دولت های قبلی : احمدی نژاد افزود

 . را جبران کند اما متأسفانه خبری که ديروز منتشر شد برخالف اين مطلب است
احمدی نژاد با بيان اينکه اوباما ملت هايی را که زير بار زور نمی روند و در 

برابر زياده خواهی و تجاوزگری های او می ايستند به استفاده از سالح اتمی و 
ما اين مطلب را به حساب ناپختگی و ناشی گری : شيميايی تهديد کرده است گفت

 . اقای اوباما می گذاريم
از : وی با بيان اينکه اوباما در اين شرايط نمی تواند تصميم درستی بگيرد گفت

روزی که وی آمد عده ای معتقد بودند آقای اوباما نقش يک ماسک و نقاب را ايفا 
 . می کند و او را برای فريب ملت ها آورده اند

های صهيونيستی دانست و  احمدی نژآد سخنان اخير اوباما را ناشی از فشار گروه
 . امريکا نمی تواند هيچ غلطی بکند: گفت

های خانوادگی فالن عضو هيت  از موضوع. اين موج هم چنان ادامه يافته است
های خصوصی  دولت اصالحات، ورود به حريم شخصی تا بر مال کردن عکس

 .به بيرون درز کرده است »اتفاقی«دگر انديشی که به صورتی 
هايی نظير  های خارج از کشور و يا عنوان های مدنی به جريان انتصاب فعال

. نام و يا افراد خاص همه در همان مسير قديم است های بد انتصاب به سازمان
ها  ها و گويش شک نظام اگر منطقی بخواهد برخورد کند بايد شنونده اين نظر بی
 .باشد

سوال اين است که آيا کسی که روايت کننده و منعکس کننده يک حادثه نقض 
 کننده حقوق بشر است متهم است يا کسی که بانی و ايجاد کننده آن است؟

ای در ايران بودم،  من سردبير نشريه -١٣٧٧-مثالی بياورم، سال هفتاد و هفت 
اين نشريه تخصصی آسيب شناسی اجتماعی توقيف شد، اتهام من انتشار گزارشی 

در آن زمان  .در مورد فساد و فحشايی سيستماتيک در يکی از مناطق ايران بود
ربط در اين  های ذی به خاطر دارم پيش از انتشار عمومی بارها به مسوول

ها  ها و سندها را در اختيار آن خصوص هشدار داده و به صورت بولتن نوشته
ها مروج  قرار داده بودم، اما هيچ توجهی به اين نشده بود که برخی از آقا زاده

پس از انتشار عمومی در واقع اين من بودم که به جرم . فحشا در آن منطقه بودند
 .شدم رواج فساد و فحشا محاکمه می
هايی که راوی نقض حقوق  امروز تمامی آن. اين درست همان شرايط است

شوند و از سويی  گير، محاکمه يا زندانی می انسانی در ايران هستند به نوعی دست
های  های مديريتی نظام در سپاه و ديگر ارگان ساز در بخش های جريان سازمان

يابی به اطالعات شخصی يا  کنند و با دست هايی را آغاز می سازی مربوطه پرونده
های  هايی با جريان يافتن نقص در فردی، داستانی زنجيره وار از رابطه گروه

 .زير سوال درست می کنند تا همه را در مظان اتهام قرار بدهند
هايی است که فعاالن  ها ناشی از حساسيت حاکميت به فعاليت اين برخورد

بسياری از افراد در . ای و مدنی در خصوص انعکاس اين قبيل اخبار دارند رسانه
باندهای  .های اقتصادی کالن با عوامل زير سوال دارند درون حاکميت خود البی

دهند يا فروش  فسادی که در درون کشور کار صادرات زنان ايرانی را انجام می
پذيرد، چرا اين  های مافيايی انجام می بسياری اشيا عتيقه که توسط همين ارتباط

موارد موضوع حساس برای ارتش سايبری نيست؟ چرا کسی نگران گسترش 
تواند  روز افزون مواد مخدر صنعتی در ايران نيست؟ چرا، چون اين موارد نمی

 .جامعه جهانی را نسبت به ايران حساس کند
ها و فعاالن در زمينه  کرد سازمان در نهايت بايد فراموش نکرد امروز عمل
های  شايد هميشه از اين روش. انتشار موارد نقض حقوق انسانی مهم است

ها استفاده شود، اما مهم اين است که اين  سازی برعليه فعال سازی و يا پرونده سند
 .های بشر دوستانه، فعال، شفاف و بدون وابستگی باشد حرکت

با توجه به ابزارهای محدود و موجود برای پوشش اخبار و رويدادهای مربوط 
 توان مطرح کرد؟ به حوزه حقوق بشر، چه راهکارها و يا ايده هايی می

ها اطالع رسانی عمومی با هدف رشد سطح دانش مردم در اين  ساده ترين راه
چه خبرنگار در مناطق داشته باشيد و يا هر چه کسانی باشند  شما هر. زمنيه است
توانيد به اندازه مردم که کثير  هايی به اطالعات داشته باشند، نمی رسی که دست

 .رسی داشته باشيد ها دست هستند و هم در همه مناطق حضور دارند به دانسته
. ديگر و آموزش حقوق شهروندی است بهترين راه آگاهی مردم و ارتباط با يک

اگر هر شهروند يک رسانه باشد و اگر هر شهروند بتواند به حقوق خود آشنايی 
 .تواند تشخيص دهد در کجا نقض حقوق انسانی رخ داده است داشته باشد، می

های فعال در اين زمينه بايد بتوانند آموزش بدهند و اطالع رسانی  تمام رسانه
های حقوق زنان، کودک،  گيری شهروندان در حوزه از سويی با ياد. کنند

دانستن حق » :گری با اين شعار که بياموزيم شهروندی و شناخت قوانين و روشن
بی شک اين مسير محدود به يک فرد و يک  »ماست و حقوق ما سهم ما هستند

آموزند  گروه نخواهد بود و از سويی حاکمان در هر جايی از اين کره خاکی می
ای راوی يک تخلف  ها در هر گوشه شان آشنا هستند و آن شان به حقوق مردم
 .توانند باشند می
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 گزارش تصويري قيام در قرقيزستان 
 اخبار روز: منبع

 زخمي  400كشته،  40هاي خياباني قرقيزستان،  جنگ
 
 
 
 
 
 
 

 
 دويچه وله

ها در بيشکک، پايتخت قرقيزستان،  روزه، رسانه ٢در پايان يک جنگ خيابانی 
وزير اين کشور، استعفای خود را تسليم  اعالم کردند که دانيار اوسينف، نخست

زخمی برجای  ۴٠٠کشته و  ۴٠کم  ها دست درگيری. جمهور کرده است رئيس
 .گذاشت

های قرقيزستان، خبر سقوط  خبرگزاری آلمان شامگاه چهارشنبه به نقل از رسانه 
رهبر " تيمر ساريف"های محلی به نقل  رسانه. دولت را در بيشکک اعالم کرد

 .جمهور کرده است مخالفان نوشتند که دانيار اوسينف استعفای خود را تسليم رئيس
 ۴٠ها را دولت  شدگان ناآرامی تعداد کشته. اين خبر هنوز رسما تاييد نشده است 

 ۴٠٠ها همچنين  در اين درگيری. نفر اعالم کردند ١٠٠کم  نفر و مخالفان دست
 .پليس در ميان آنان هستند ٨۵کم  نفر زخمی شدند که دست

هزاران تظاهرکننده خشمگين در پايتخت، به مراکز ) آوريل ٧(روز چهارشنبه  
در . دولتی حمله بردند و دفتر دادستان کل و تلويزيون دولتی را به آتش کشيدند

در دو شهر ديگر قرقيزستان . بيشکک پليس به روی تظاهرکنندگان آتش گشود
 .های خونين مشابهی روی داد نيز درگيری

  
 سرنوشت مبهم وزير کشور

  
ملدوموسا "يکی از مخالفان فعال نوشتند که " شامل مراد"ها به نقل از  خبرگزاری
کيلومتری غرب  ٣٠٠وزير کشور قرقيزستان، در شهر تالس واقع در " کنگاتيف

اما سرويس . بيشکک به وسيله مخالفان زخمی شده و بعدا جان سپرده است
که از اعتبار جهانی برخوردار است، نوشت که وزير کشور " فرغانه"اينترنتی 

 .زنده مانده است
شنبه در تالس  درگيری ميان تظاهرکنندگان و پليس، پيش از بيشکک، روز سه 

وی پس از چند . تظاهرکنندگان استاندار ايالت را به گروگان گرفتند. آغاز شد
مردم در اعتراض به افزايش بهای برق . ساعت به وسيله نيروهای پليس آزاد شد

 .ها ريخته بودند و سوخت خانگی به خيابان
  

 های روسی نقش رسانه
  

های روسی را که در اين جمهوری صاحب نفوذ هستند،  دولت قرقيزستان رسانه
بعد از ظهر چهارشنبه والديمير پوتين، . ها معرفی کرد مسئول خونريزی

وزير روسيه، اين اتهام را رد کرد و گفت که دولت و اتباع روسيه هيچ  نخست
 .اند ها نداشته دخالتی در ناآرامی

" بک باکيف  قربان" سابقه  ها با لحنی کم های روسی پيش از درگيری رسانه 
خود پوتين نيز آقايف را . جمهور قرفيزستان را به باد انتقاد گرفته بودند رئيس

 .کند جمهور پيشين را تکرار می متهم کرده بود که خطاهای عسکر آقايف، رئيس
عسکر آقايف پنج سال پيش به دنبال تقلب در انتخابات در جريان جنبشی که به  
روسای جمهور فعلی و پيشين . معروف شد، سقوط کرد" ها انقالب الله"

 .اند ها متهم شده قرقيزستان، هردو به خودکامگی، فساد و ايجاد اقتصاد آقازاده
گيدو وستروله، وزيرخارجه آلمان، ضمن ابراز نگرانی شديد نسبت به  

های قرقيزستان، از دولت و مخالفان خواست که دست از خشونت  ناآرامی
 .بردارند

های  پايگاه. کند کاخ سفيد رويدادهای قرقيزستان را با نگرانی بسيار دنبال می 
آمريکايی مستقر در خاک قرقيزستان، نقش پشت جبهه نيروهای آمريکايی مستقر 

 .در افغانستان را به عهده دارند
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 پيروزي مخالفان در قرقيزستان در پي درگيري شديد 
 :اخبار روز

بر اساس گزارش ها، قربان بيک باقی اف، رئيس جمهوری                        •
قرقيزستان از بيشکک، پايتخت فرار کرده است و مخالفان او                        

 ...توانسته اند نهادهای دولتی را به کنترل خود درآورند 
 
 

بر اساس گزارش ها، قربان بيک باقی اف، رئيس جمهوری : بی بی سی
قرقيزستان از بيشکک، پايتخت فرار کرده است و مخالفان او توانسته اند نهادهای 

 .دولتی را به کنترل خود درآورند
بر اساس گزارش ها، باقی اف توسط هواپيمايی کوچک پايتخت را ترک کرده 

 .است
گفت دانيار ) آوريل ٧(رزا آتونبايوا، يکی از رهبران مخالفان چهارشنبه 

 .يوسنوف، نخست وزير نيز استعفا داده است
آتونبايوا به خبرگزاری اينترفاکس روسيه گفت مخالفان دولت موقت تشکيل داده 

 .اند
اين رهبر مخالفان که پيشتر وزير امور خارجه قرقيزستان بوده است، از 

 .وضعيت يا مکان اختفای باقی اف ابراز بی اطالعی کرده است
خبرگزاری آسوشيتدپرس گزارش می دهد مخالفان مقر سازمان امنيتی را 

 .تصرف کرده اند
تلويزيون قرقيزستان هم به تصرف مردم معترض درآمده  –گفته می شود راديو 

 .است
در درگيری ماموران امنيتی و تظاهرکنندگان در اين کشور آسيای ميانه دست کم 

 .نفر مجروح شده اند ١۴٠نفر کشته و بيش از  ١٧
تظاهرکنندگان که از افزايش قيمت برق شکايت دارند، قربان بيک باقی اف را 

 .متهم به کوتاهی در مقابله با فساد کرده اند
نا آرامی ها روز چهارشنبه از ساعات اوليه بامداد و با تجمع چند صد تن 

تظاهرکننده در برابر دفاتر يکی از احزاب مخالف دولت آغاز شد، اما با انتشار 
خبر بازداشت گسترده رهبران مخالفان معترضان در صدد راهپيمايی به سوی 

 .کاخ رياست جمهوری بر آمدند
اقدام پليس برای متفرق کردن اين تظاهرات با استفاده از گاز اشک آور و 

نارنجک بی حس کننده به بروز درگيری بين دو طرف منجر شد و اين تظاهرات 
 .را به خشونت کشيد

اوضاع قرقيزستان از حدود يک ماه پيش و در پی درخواست احزاب و شخصيت 
های مخالف برای کناره گيری رئيس جمهوری نا آرام و با اعتراضات پراکنده 

 .مخالفان همراه بوده است
آقای باقی اف حدود پنج سال پيش و در پی اعتراضات گسترده عليه عسگر 

آقايف، رئيس جمهوری وقت قرقيزستان که از حمايت روسيه برخوردار بود، به 
 .قدرت رسيد

اما به گفته مخالفان، نتوانست اوضاع اقتصادی اين کشور را بهبود بخشد و با 
 .فساد گسترده اداری مبارزه کند

 
اپوزيسيون قرقيزستان از دولت خواست تا قدرت را : خبرگزاری روسی نووستی

 به آنها تحويل دهد
اپوزيسيون قرقيزستان که طرفداران آن چند ساختمان دولتی را در بيشکک به 

تصرف خود در آورده اند از دولت اين کشور خواست تا قدرت را به آنها تحويل 
 .دهد

در برنامه مستقيم " مکن-آتا"رهبر حزب اپوزيسيونی " اموربيک تکبايف"
راديوتلويزيون دولتی قرقيزستان که به تصرف طرفداران اپوزيسيون در آمده 

امروز ما از دولت می خواهيم که سالح را بر زمين گذشته و قدرت : "اعالم کرد
 ".را به ما تحويل دهند

از سوی ديگر سران اپوزيسيون از طريق همين شبکه از مردم کشور دعوت 
 .کردند که از غارت اموال عمومی و خصوصی خودداری نمايند

رييس مجلس قرقيزستان نيز اعالم کرد که ساختمان " زين الدين کورمانوف"
پارلمان در قرقيزستان که روز چهارشنبه به تصرف طرفداران اپوزيسيون در 

 .آمده کامال تخريب و غارت شده است
کليه کامپيوترها، اسناد، مبلمان، همه : "اطالع داد" kg.٢۴"وی به خبرگزاری 

. حال فقط جلسات را می توان به طور دستی اداره کرد. چيز به غارت رفته است
 ".به جرائت می توان گفت که ما به دوران جاهليت انسان های اوليه باز گشته ايم
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 مرگ زندانيان سياسي بلوچ در بازداشتگاه اطالعات 
 

شيرمحمد شه بخش يکی از زندانيان سياسی بلوچستان به داليل نامعلومی در  •
پيش از اين زندانی ديگری . بازداشتگاهی در اداره اطالعات زاهدان جانباخت

 ...نيز در اين بازداشتگاه جان خود را از دست داده بود 

شيرمحمد شه بخش يکی از زندانيان سياسی بلوچستان به داليل : خبرگزاری هرانا
نامعلومی در بازداشتگاهی در اداره اطالعات زاهدان جانباخت اين در حالی 

است که طی هفته های گذشته زندانی ديگری نيز در اين بازداشتگاه جان خود را 
از دست داده بود، در حال حاضر وضعيت ساير بازداشت شدگان در اين 

 . بازداشتگاه نگران کننده ارزيابی می شود
 

بنا بر اطالع گزارشگران هرانا، يک زندانی سياسی بلوچ به نام شير محمد شه 
بخش فرزند ميرزا که گفته می شود تنها به دليل رابطه خويشاوندی با يکی از 

اعضای اپوزيسيون بلوچستان بازداشت شده بود جان خود را در اين بازداشتگاه 
از دست داد، بستگان نامبرده ضمن تائيد اين خبر در گفتگو با هرانا مدعی شدند 
نامبرده بدون اطالع خانواده در محل نامعلومی دفن شده و ماموران امنيتی تنها 

 . مرگ وی را به خانواده او اطالع دادند
همچنين در طی هفته های گذشته جوان ديگری به نام شاپور شه بخش فرزند 

غالمعلی که به اتهام مشابه بازداشت شده بود، در اين بازداشتگاه جان خود را از 
دست داد، خانواده شه بخش مدعی وجود عالئم ضرب و شتم و شکنجه بر پيکر 

 . فرزند خود شدند
الزم به يادآوريست بازداشت گاه اداره اطالعات زاهدان از لحاظ شرايط محيطی 

و رعايت قوانين به عنوان يکی از بدنام ترين بازداشتگاه های امنيتی کشور 
 . شناخته می شود

در حال حاضر تعدادی ديگری از زندانيان سياسی بلوچستان در اين بازداشت گاه 
بسر می برند که نقطه اشتراک تمامی آنها وجود پيوند خويشاوندی با اعضای 

 . اپوزيسيون بلوچستان است
 

اسامی اين زندانيان که در معرض بد رفتاری، شکنجه و خطر مرگ قرار دارند 
 : عبارت است از

 گل محمد شه بخش، فرزند اهللا داد       -١
 دين محمد شه بخش، فرزند خدا داد       -٢
 خالد شه بخش، فرزند يوسف       -٣
 عبيداهللا شه بخش، فرزند حاجی محمد       -۴
 مهراهللا شه بخش، فرزند حاجی فقير       -۵
 عطاء اهللا شه بخش، فرزند ولی محمد       -۶
 امان اهللا شه بخش، فرزند دين محمد       -٧
 رحمان شه بهش، فرزند نورمحمد       -٨
 ناصر شه بخش       -٩

 

 



  !آن ها توانستند، ما هم مي توانيم
 نتيجه گيری هايی از تعويض قدرت در قرقيزستان 

 يادداشت سياسی -اخبار روز 
   

تلويزيون را در  و ومخالفين در قرقيزستان به دنبال چند هفته اعتراض و ناآرامی روز چهارشنبه با قيامی چند ساعته، مراکز قدرت را تسخير کرده، کنترل رادي
 . اختيار گرفتند، رئيس جمهور مستبد را فراری داده و قدرت را به دست گرفتند

مردمی حکومتی . هدف اين يادداشت، بررسی سياست ها و برنامه های اپوزيسيون سابق که حاال تبديل به قدرت حاکم شده، نيست، توجه بر يک نکته ی بديهی است
بديهی ترين و اوليه ترين حقی که هر مردمی بايد از آن برخوردار . را نخواسته اند و چون به خواسته های آن ها تسليم نشده است، آن را برکنار و سرنگون کرده اند

مقايسه ای بين آن چه مردم قرقيزستان . اما متاسفانه اين حق از جانب نه تنها حکومت ايران، که اپوزيسيون اصالح طلب آن هم به رسميت شناخته نمی شود. باشند
از هر نظر مفيد به ند کردند و آن چه ما کرده ايم و در حال انجام آن هستيم، برای جنبش ما که درگير مبارزه برای پايان دادن به حکومت استبدادی است، می توا

 . فايده باشد
می کرد؟ می اذ تصور کنيم اپوزيسيون اصالح طلب مورد اشاره ی ما، اگر در قرقيزستان و پايتخت آن بيشکک يافت می شد، در برابر اين حوادث چه موضعی اتخ

و انقالبی گری و موارد  »سرنگونی طلبی«و  »براندازی«هشدار هزار باره در مورد پرهيز از خشونت، داستان سرايی هايی بی پايان در نفی : توانيم حدس بزنيم
تصور کنيم اگر مردم قرقيزستان به اين رهنمودها گوش می دادند و تن می سپردند، حاال . ديگری که از فرط تکرار گوش های همه ی ما ايرانيان از آن ها پر است

ه، همچنان شاردر اين کشور وضعيت به چه قرار بود؟ رئيس جمهور فراری همچنان در کاخ خود نشسته و اوضاع تغييری نکرده بود و رهبران اپوزيسيون مورد ا
به زندگی يک ديکتاتوری  »خشونت چند ساعته«اما در قرقيزستان رهبرانی وجود داشتند که مصمم بودند و يک . در انتظار اصالح امور، روزگار می گذراندند

 . پايان داد
تعويض با هدف ما نه تبليغ خشونت است و نه دعوت به جنگ مسلحانه، دموکرات ها هرگز طرفدار جنگ مسلحانه و خون ريزی نيستند، آن ها تالش می کنند 

برای هزارمين بار بايد تکرار کرد، حکومت ها . حکومت، به خشونت مستمر و سرکوب و خون ريزی که سی و يک سال است بر کشور ما حاکم شده، پايان دهند
اين . سته استه بهستند که به درجه ی زيادی شيوه ی مبارزه را تعيين می کنند و گوش حکومت های مستبد، متاسفانه تا آخرين لحظات بر توصيه های خيرخواهان

 . واقعيت را هرگز نبايد از نظر دور داشت و در دنيای سياست اسير تخليات شد
محروم کردن خود از امکانات متنوع و گسترده ای که الزمه ی هر مبارزه ی سياسی . افراط گرايی در مبارزه ی سياسی نتيجه ی معکوس و ناموفقی به همراه دارد

اسير ماندن در توهم اصالح حکومتی که نمی خواهد اصالح شود و پافشاری بيمارگونه بر شيوه های . است، نتيجه اش به سود حکومت ديکتاتوری تمام می شود
مبارزه ی خشونت «خوانده می شود، محروم کردن مردم از حق دفاع از خود در برابر سرکوبگران که باز به اشتباه  »مبارزه ی مسالمت آميز«انفعالی که به اشتباه 

حاکميت اين انديشه ها بر . نام گرفته شده، از جمله اشتباهات مهلکی است که جنبش سبز در ايران را به بن بست کشانده و در موقعيت دشواری قرار داده است »آميز
تری را هم زرگمبارزه ی سياسی، فرصت های بزرگی را از جنبش سبز گرفته است و اگر اين تفکرات همچنان بر مبارزه ی مردم ايران حاکم باشند، فرصت های ب

 . خواهند گرفت
 . همين مردم عاصی و ناراضی و معترض قرقيزستان هستند، می توانيم ما ايرانيان باشيم. آدم هايی عجيب و غريب نيستند »براندازان«

ويسند و عمل می ی نحوادث قرقيزستان برای مردم ما مهم است و بايد به دقت دنبال شود، زيرا نشان می دهد به غير از آن چه که اصالح طلبان ما می گويند و م
 . کنند، راه های ديگری هم برای مقابله با استبداد و ديکتاتوری وجود دارد

 
به خورد  »اصالح طلبی«آن ها نبايد خيال کنند مردم کشور ما تا ابد گرفتار نصايح منفعالنه ای که به اسم . حوادث قرقيزستان بايد به حکومت ايران هم درس بدهد

حکومت امروز با مقاومت در برابر خواسته های مردم و سرکوب بيرحمانه ی آن ها دارد . آن ها داده می شود و ترس از قدرت سالح حکومت باقی خواهند ماند
حکومت ايران نمی تواند در برابر خواست مردم برای استقرار دموکراسی در کشور برای هميشه مقاومت کند، اما می تواند تعيين . فردای خود را هم رقم می زند

خلق بنيانشان را ام کند که اين تحول به طور مسالمت آميز صورت بگيرد و شانسی برای ادامه ی زندگی پايوران حکومت در ايران باقی بگذارد يا آن که آتش انتق
 . بسوزاند

 

 خيزد  بر پا مي »ايراني جمهوري«ايران با 
 ؟ "سکوالريته"مقدس بودن زندگی در زمان يا  - ۴

 رضا ايرانی 
 :اخبار روز

انديشی خواهد بود که کسی تصور کند با سکوالريته غربی، و يا آوردن بند  اين ساده. در فرهنگ ايرانی است »زندگیِ  در زمان«نياز ما، انديشيدن در مفهوم • 
 ...اسالم و متوليان رنگارنگش، از ميدان بدر خواهند رفت  »جدايی حکومت از دين«
 . دوست و جهانی ايران است، برپا خواهد گرديد که بزرگترين ارزش فرهنگِ انسان »مقدس بودن زندگی در زمان«ِ فردا، بر شالوده  »جمهوری ايرانی«

و امام و شاه، و يا " بر راه"اين حزب و آن گروه سياسی، يا  »خواسِت«برطبق  اين ِااله، و آن ِااله، و نه  »خواسِت«برطبق  اش ، نه  انسان ايرانی، ديگر در ميهن
را بمعنای واقعی  »زندگیِ در زمان«خواهد کرد، آنطورکه ُبن اوست،  »معين«خواهد، آنطورکه خود او  شريعت اسالم، و يا اين و آن آموزه، که آنطورکه خود می

" حقيقتی الهی و آسمانی"انداختن زندگی خود برای  ايرانی ديگر لزومی بر دور. يابد اش را باز می رفته ِ به سرقت »اصالت«زندگی درست آنزمان . آغازخواهد نمود
آخرت، به اراده   رد به او دست . اش در خود، در اين گيتی است خود اوست، در شکوفايی ُبن زندگی »پيدايش«اش، در  بيند چون از اين پس، معيار ارزش زندگی نمی

او تنها به ارزش زندگی، يعنی به پروردن و نگاهبانی زندگی، که چيزی جز دادن امکان . زند فراسوی زندگی اوست، می" حقيقتی"و مشيت الهی و هرآنچه به نام
و "فانی"خلق شود، و يکی را " االهی"ی  برای او بريده و پاره شده نيست که دو گيتی با اراده »زمان«. انديشد پيدايش ُبن زندگیِ  تک تک افراد در گيتی نيست، می

به سخنی ديــگر در ذهنيت انسان ايرانی اين دگرگونی و . »زندگی بخودی خود برای ايرانی مقدس است«! باشد" رستگاری از گناه"بنامد و يکی " لهو و لعب"
اين . که بزرگترين ارزش را دارد  است »زندگی عوامی«و يا  »زندگی در همين گيتی«کم درحال پديد آمدن است که  جابجائی ارزش زندگی پديدار گشته و يا دست

 . معنای سکوالريته است
  سردادن، تنها برای پوشانيدن از خويش" سکوالر، سکوالر"و فرياد " گری هوچی"ورزيم که مفهومی ساده را دشوار سازيم؟ آيا اين همه  چرا ما اصرار می

 انگاشتن سترونی خود؟ وگرنه ما واقعا چه نيازی به اين اصطالح غربی داريم؟  فکرنکردن است؟ يا تنها برای ناديده
بردند، و اساسا محتويات سياسی و اجتماعی  تنها اين اصطالح را بکار نمی. کردند انديشيدند و سکوالر زندگی می اند و سکوالر می بوده »سکوالر«ها ايرانيان  هزاره

کنيم، در  در ُپرسش وانديشيدن با مفاهيم می  آنها برخالف ما که امروزه بيشتر با مفاهيم سر و کار داريم و تالش. کرده اند و دينی خود را به گونه ای ديگر بيان می
 " خرافه"و " تخيل پردازی"ی انديشيدن را، به نام  اند، ولی اکنون ما اين شيوه بوده »انديش انديش و نقش صورت«سخنی ديگر  انديشيده اند، و يا به می »تصاوير«
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البته در جهان امروز . بريم، و تنها از آن خبر نداريم می مان بسر  غافل از آنکه اين ما هستيم که در خرافات امروزی. شماريم، زيرا به ژرفای آن آشنا نيستيم خوار می
ای  نمونه. ما، موردی نداشتتنها پايان نيافته، که کماکان ادامه داشته وگرنه اين همه نقاشی و تصوير، و تابلوهای تبليغات و تلويزيون و سين انديشی نه نيز، اين نقش

خوشه، جمع و پيوستگی همه  های اين  شد، دانه برابرنهاده و انديشه می »خوشه«، با تصوير »خدا«بين با مقصودم آشنا گردد؛ مفهوم  ژرف  آورم تا خواننده می
ديگر . بود هايشان می های اين خوشه با وجود تفاوت ی دانه ، برابری و اصالت همه»انديشی نقش«شد و پيآيند اين  گرفته می »جانان«جانداران و مردمان گيتی، و يا 

امتداد و . خدا زندگی بود. يافت ای بود که به گيتی دگرديسی می خدا خوشه. شد شمرده می »خدا«ی جانان، برابر با آزردن خود  ای ازاين خوشه آنکه، آُزردن دانه
مقدس بودن «اين بود که ايرانی انديشه . بود »خدا«بود، يعنی آزردن  »زندگی«در اين انديشه، آزردن " گناه"که بزرگترين  اينست . گسترش خدا در هر جانداری بود

که " ای خرافه"بندی نمود؟ آيا  را عبارت »انديشی نقش«توان به اين شفافی و هنرمندی، اين  امروزه می »مفهومی«است با چه  اکنون پرسيدنی . »زندگی را پديد آورد
 اش باشد، ارزشمند نيست؟  ای، پيآيند مستقيم و بالواسطه چنين سر انديشه
شود تا با دستاويز قراردادن آن، روکشی برای سترونی و نيانديشيدن  ست؟ که سبب  ا"علمی"دانسته شد، باصطالح " علمی" و هر آنچه" علم"ای از  آيا ساختن خرافه

جای  به. باشد ، میاست  و از درون جوامع اروپائی و امريکائی تراوش کرده  قراردادن هر آنچه در غرب رخ داده  ها، سرمشق ما گردد؟ برای نمونه از همين خرافه
آور نيست که هنر هم  برداری پيشه بيشترين روشنفکران ما، نه تنها کرداری شرم گی، تقليد و رونوشت انگيخته شدن به نوآفرينی، و تحريک نيروی آفرينندگی و زايند

 !! آيد بشمار می
آيد که ديگر هيچ  یشود و سپس چنان بالئی بسرش م اسالم بلعيده می  بينيم که هر اصطالح و واژه وارداتیِ غربی، براحتی از سوی متوليان از اين گذشته، خوب می

 . شباهتی به آنچه زمانی در اصل داشته و يا بوده، ندارد
ِ هوچی ما، از خود، حرفی  "الئيک -سکوالر"، بخوبی ميدانند که اين روشنفکران خودخوانده " فيلسوفان دينی"و " روشنفکران دينی"فروشان ويا باصطالح  اسالم

پا  بازی خود را بر که همواره بساط شعبده اينست ! بالند ای هستند وبه آن نيز می ترجمه" ذخيره معلومات"و " آراء"برای گفتن ندارند و بيشترين آنان، تنها دارای 
آنوقت برخی از روشنفکرانِ  . ريزند ار آن می" رحمانی!) نماست چقدر اين واژه نخ(قرائت "دارند و همه مفاهيم را در انبان گشاد و زشت اسالم راستين و  می

وجد آمده و اين يعنی که ابتکاری در انديشه و کارشان نيست  فکری، به و برخی نيز بدين خاطر هم!" سکوالر سياسی"گوئيد  شوند که مثال چرا می ، برآشفته می هوچی
چيزی را گفته و اينان يا پاسخ دهند، يا بيانيه سر دهند، امضاء پايش گذارند، تا زمانی ديگر، که دوباره چه پيش " فيلسوفان دينی"و منتظرند تا اتفاقی رخ دهد و يا 

 "!. روشنگری"گذارند  ش را هم می تازه نام. آيد
گرديد، که اکنون نيز از سر، " روشن) "شان از ايشان نه همه  آنهم هنوز برخی(اسالم برايشان  با متوليان" بيعت"و " النبی  مدينته"ها طول کشيد تا معنا و مفهوم  سال

و ) مفهوم رايج دين(به اديان  »ايمان«از  »گـُسست فکری«يک روند است که با  »سکوالريزشن«بايد دانست که . روند همان راه را می" جامعه سکوالر"با شعار 
اين گـُسست نه با ترجمه و نه با تقليد از شعارهای . ورزد ها و بديهيات، شک می ها و سنت گردد، و در اين روند، به همه باورها و آموخته ها پديدار می ايدئولوژی

 . دهد افکار اروپائيان روی می
روان ما، تنها سطح انديشه ها و مسائل روز نيست، بلکه اليه های گوناگون تاريخ و پيش از تاريخ را هم در . تغيير انديشه، بايد به روان و ناخودآگاهی فرو بريزد«

ان به قعر دوره اگهخود دارد، و توحش هزاران سال پيش نيز ميتواند در يک آن، وارد آستانه خود آگاهی شود، اين است که ديده ميشود يک ملت در اوج مدنيت، ن
انسان، مجموعه شگفت انگيزی از سده ها تحوالت فرهنگی و . بسياری از چيزها که در تاريخ نانوشته مانده، در روان ما، ناخودآگاه هست. توحش باز ميگردد

  »)استاد منوچهر جمالی(فلسفی و دينی و هنری اش هست 
 : اگر ما کمی با دل و جان و مغز خود، و در فرهنگ خودمان بيانديشيم، و بقول مولوی

 ها، تورا دری نگشايد  کزعاريه          بايـد کاريـز درون جـــــان تو، می«
  »آيد از برون می  از رودی، که به       جوشد يک چشمه، که ازدرون تو می

در  »زمان«و  »زندگی«غرب، نيازی نيست و تنها نياز ما، انديشيدن درمفهوم  »ی الئيسيته«و يا  »سکوالر«همانند اصطالحات  »ها عاريه«يابيم که به  در می
 . فرهنگ ايرانی است

و نه در داشتن ايمان به اهللا و "! جهانی ديگر"و نه در " آخرت"يابيم و نه در  است که معنا می  »مقدس بودن زندگی در زمان«ما در اين  ، و »زندگی مقدس است«
گران کشيد و  ورزان و خدعه شود مرز خود را با همه قدرت که بزرگترين ارزش فرهنگ ايران است، می »مقدس بودن زندگی در زمان«در اين . رسول و کتابش

فکران، دوستان  ها و هم حزبی و نه فقط هم(ها و نه فقط موءمنان به اسالم،  است که جان و خرد همه انسان »زندگی«در اين . در اين گيتی را گشود »بهشت«راه 
قتل و آزار " فتوای"با اين فرهنگ است که هيچ کسی بدون هيچ استثنائی، حق کشتن و آزار نخواهد داشت، هيچ کسی حق دادن . باشد مقدس و ارجمند می...) و

زمين  اسالم برای هميشه در ايران را نخواهد داشت و سرانجام شمشير و تيغ برنده »زندگی«، حق آزار »خدا«ديگری را نخواهد داشت و ، هيچ کسی حق آزار 
 . شکسته خواهد شد

جدايی «انديشی خواهد بود که کسی تصور کند با سکوالريته غربی، و يا آوردن بند  اين ساده. در فرهنگ ايرانی است »زندگیِ  در زمان«نيازما، انديشيدن در مفهوم 
 . اسالم و متوليان رنگارنگش، از ميدان بدر خواهند رفت »حکومت از دين
ِ فرهنگ ايرانی داشته باشند و توانايی مقابله و وادار ساختن شريعت خونريز اسالم، در قرار گرفتن و پذيرفتن  »ريشه در خاک تيره«هائی داريم که  ما نياز به انديشه

و پيوندی با ذهن و روان ايرانی ندارند و نخواهند داشت و در  نه افکاری که هيچ رابطه . دوست و جهانی ايران را داشته باشند چارچوب ارزشهای فرهنگ انسان 
 . برابر تيع برنده اسالم، بناچار تاب نخواهند آورد

و ) جمشيد زيبا، هورچهر= نام جمشيد در اوستا (نخستين انسان ايرانی، ُبن زيبائی و مدنيت در فرهنگ ايران است چون اوست که هم زيباست  »جم«يا  »جمشيد«
از ) رامَ يشت -اوستا« ... به شهرياری جمِ د لير، نه سرما بود و نه گرما، نه پيری بود، نه مرگ و نه«. (سازد خواهد و سرانجام هم آنرا زيبا می هم گيتی را زيبا می

. است، ُبن و گوهر و فطرت هر انسانی در فرهنگ ايران است »جمشيد«است چون آنچه ُبن و گوهر و فطرت  يابيم که زيبائی ُبن و گوهر هر انسانی اينجا در می
نوری نيز چنين مقصودی از نقش انسان نخست  -در همه اديان ابراهيمی. افزون بر اين، چون نخستين انسان، هميشه بيان گوهر و فطرت هر انسانی بطور کلی است

شده از بهشت، خوار و بنده و عبدِ  اهللا و يا يهوه وپدر آسمانی و يا اهورامزدای زرتشتی هستند  ها رانده  که همه انسان اينست . موجود هست، هرچند به چشم نيز نيآيد
 . گردند شريعت اسالم هم، دارای اصالتی نمی" کرامت انسانی"و ازخود هيچ اصالتی ندارند و با عربده 

 : آورد فردوسی در شاهنامه و در داستان جمشيد، از زبان او می
  »چنان گشت گيتی که من خواستم       جهان را بخوبی من آراستم«
زندگی در جهان، . باشد آوردن زيبائی، آفريدن احساس شادی و سرور در هر انسانی می اساسا پديد. است برای مردمان در گيتی   گيتی، آفريدن شادی »آراستن«

اين بود که برای انسان . دارد است ويژه فرهنگ ايرانی، که چنين درکی از زندگی را هديه می اين مفهومی. آور است، که زيبا باشد و زيبا ساخته شود زمانی شادی
خدايان ايرانی، همه خدايان . بريم که ما امروزه بکار می »سياست«چنين مفهومی داشت، و نه واژه  »آرائی، و رامياری  آرائی، شهرآرائی و کشور جهان«ايرانی 

يست  خدا نيز زن »رام«) »منوچهر جمالی«نگاه کنيد به آثار استاد . (خدا است های زن اساسا از نام »شاد و شاده«. زيبائی، جشن و شادی، و رقص و موسيقی بودند
 . است که همچنين رقص و موسيقی است) »جوينده نام من است«: رامَ يشت -اوستا(تنها جويندگی و شناخت   که نام و گوهرش نه

های فرهنگ ايرانی برای  انديشه ما امروز به اين سر. سازد نواز است که گيتی را سراسر شاد و شاده می خدا رامِ نی ی زن گشتن ايده وحشت و ترس آخوند، از نو زنده
 . بنای فلسفه انديشه نوين نياز فراوان و شديدی داريم و نه به مفاهيم خشک و وارداتی غربی و نه شريعت خونريز اسالم

Rezairani30@gmail.com  
Weblog:   Http://Arttaa.wordpress.com  
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چهره ای شناخته شده در محافل دانشگاهی : ، دارای همه آن ويژگی هايی است که کشورش بايد به او ببالد"به عبارت ديگر"رامين جهانبگلو، مهمان اين هفته برنامه 
فاهيم اجتماعی و ه مجهان است، فارغ التحصيل معتبرترين دانشگاه های اروپا و آمريکا است، محقق و نظريه پرداز است و تا به حال چندين کتاب و مقاله در حوز
چهارماه از  د وفلسفی منتشر کرده و از مروجان نظريه تغيير سياسی بدون خشونت است؛ با اين حال در ايران بازداشت شد، به اعترافات تلويزيونی کشانده ش

 .عمرش را در زندان اوين گذراند
 می خواهيم بدانيم در زندان بر او چه گذشت و چرا به اعترافات تلويزيونی تن داد؟ و نظرش در باره جنبش سبز ايران چيست؟

شما در تلويزيون دولتی جمهوری اسالمی ايران گفتيد که فعاليت های فرهنگی و دانشگاهی شما در جهت منافع کشورهای دشمن ايران و ضد ! آقای جهانبگلو
 اگر اين طور است، اين شرايط خاص چه بوده است؟. برداشت عمومی اين است که شما تحت شرايط خاصی اين حرف ها را زده ايد. منافع ملی ايران بوده است

بايد بگويم که من در  .خب طبيعتا صحبتی که آدم در کادر و چارچوب زندان می کند با يک سخنرانی که در يک مجمع دانشگاهی می کند، به مراتب فرق می کند
آن فشارهای روحی و آن شرايط ويژه ای که بود موجب می شد که به . در انفرادی بودم و مثل خيلی ديگر از زندانی ها. زندان زير فشار روحی خيلی زيادی بودم

بنابراين، اين آمادگی را نداشتم که مرا به تلويزيون ببرند و بگويند که آنجا . البته بايد تاکيد بکنم که اين برنامه در تلويزيون انجام نشده بود. اين سمت و سو هم بروم
 .يک سخنرانی انجام بدهم

 به چه شکل ضبط شده بود؟
اين بخشی از بازجويی های من بود که بعد به صورت برنامه های تلويزيونی . در کادر همان زندان انجام شده بود و هميشه هم در چارچوب زندان انجام می شد

 .درآمد
 يعنی قبلش متنی به شما می دادند می گفتند اين حرف ها را بزنيد؟ چطوری برای اين کار آماده می شديد؟

تند که چه چيزی بگوييد، گف آمادگی؟ بايد بگويم با آن فشارهای روحی که بود، با آن خستگی که وجود داشت، طبيعتا کوفته و از هم پاره شده بوديم و اگر هم به ما می
 .در آن که شکی نيست. سمت و سوی برنامه از قبل مشخص شده بود

 شما از فشارهای روحی صحبت می کنيد؟ دقيقا چه فشارهايی به شما وارد می شد؟
وقتی شما را در انفرادی قرار می دهند و ارتباطتان با دنيای خارج بکلی قطع . تا آنجا که من اطالع دارم زندانيان ديگر هم در باره اين موضوع صحبت کرده اند

ی مدتی هستيد، که برااست و نمی دانيد که در دنيای خارج چه اتفاقی دارد می افتد و از خودتان هم نمی توانيد به ديگران خبر بدهيد و در يک سلول خيلی کوچک 
البته من کوشش می کردم که با نوشتن برخی چيزها يا خواندن کتاب . خب در اين شرايط بر روی شما فشارهای روحی هست. روز بود ١٢۵اين مدت برای من 

 .هايی که می توانست در اختيارم قرار بگيرد، اين فشارها را از بين ببرم
در آن مصاحبه هم . ولی شما پس از اينکه آزاد شديد بالفاصله به دفتر خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، رفتيد و گفتيد که می خواهيد با شما مصاحبه بشود

شما با ميل و رغبت خود به آنجا رفته بوديد يا به شما گفته بودند که به اين خبرگزاری . مسايلی را مطرح کرديد و گفتيد که صادقانه داريد اين حرف ها را می زنيد
 برويد و اين مصاحبه را انجام بدهيد؟

حاکميت قانون نمی . اسم اين پيمان اجتماعی را ما می گذاريم حاکميت قانون. مساله بزرگی که ما داريم اين است که چگونه می توانيم به يک پيمان اجتماعی برسيم
شما اگر بخواهيد قانون را از راه خشونت اعمال کنيد، خودش خودش را نفی . تواند با خشونت وجود داشته باشد، برای اينکه به خودی خود، خودش را نفی می کند

 .می کند
 رامين جهانبگلو

اين دفعه اول بود که من به ايسنا می رفتم، اگر می خواستم با آنجا مصاحبه کنم خب قبل از . من که با پای خودم به آنجا نرفتم. اين کار از شروط آزادی من بود. نه
مثال صحبت شد که مرا دعوت می کردند به کنفرانس هايی در خارج از . ولی بايد به صحبت هايی که آنجا شد اشاره ای بکنم .آنکه زندانی شوم با پای خودم می رفتم

گفتم که نگذاشتند که من در دانشگاه های ايران  .يا اينکه من به موضوع دقيقی اشاره کردم که بايد به آن توجه شود. کشور يا آمريکا که خب آنها حقيقت محض است
ا داشتم که در ايران ن ردرس بدهم و برای همين من رفتم و از جاهای ديگر بورس گرفتم و مدتی مثال در آمريکا بودم و بعد در کانادا درس دادم، ولی اگر اين امکا

 .درس بدهم، در ايران می ماندم و درس می دادم
ز اين حرف ی اشما در آن مصاحبه حرف هايی زديد که برای کسانی که شما را می شناختند و می دانستند آدمی سياسی نيستيد، معلوم بود که ممکن است بسيار

 اين هم درست بود؟. ولی در آن مصاحبه همچنين گفتيد که صادقانه عنوان می کنم که زير هيچ فشار روحی و جسمی نبوده ام. ها، حرف های واقعی خودتان باشد
به خاطر اينکه مگر می شود کسی به زندان برود و زير فشار روحی نباشد؟ حاال ممکن است از نظر جسمی شکنجه نشود، ولی به هر حال زير . اين درست نبود. نه

 .می توانم بگويم که شرايط زندان يکی از سخت ترين شرايطی بود که من در آن قرار گرفته ام. فشار روحی که حتما خواهيد بود
و بر آن تاکيد  نيدآقای جهانبگلو شما در بحث های متعددی که در باره مبارزه عدم خشونت می کنيد، مبارزه با دروغ را بخشی از اين مبارزه عدم خشونت می دا

 می کنيد ولی خود شما مجبور شديد که در تلويزيون جمهوری اسالمی دروغ بگوييد؟ اين کار چقدر برای شما دشوار بود؟
در حقيقت فکر می کنم مثل يک شخيصت رمان های کامو يا ژان پل سارتر شده بودم که در باره يک سری اصول صحبت می کنيد ولی بعد . بسيار دشوار بود

آن بحث هايی که من در باره اين موضوع کرده ام به کل جامعه برمی گردد، به ويژه جوامعی مثل ايران که در آن . خودتان مجبور می شويد آنها را زير پا بگذاريد
 .دروغگويی نه فقط به صورت عمودی، بلکه به صورت افقی بين خود شهروندان صورت می گيرد

بلکه شما را زير يک فشار، در انفرادی قرار . از طرف ديگر، ممکن است که شما حاال مثال در استوديو بی بی سی نباشيد که يک گفت و گوی دوستانه انجام بدهيد
آنجا ممکن . بعضی ها سخت ترند و بعضی ها کمتر سخت هستند. البته همه زندان های دنيا شبيه هم نيستند. بدهند و شما بشکنيد، مثل بقيه کسانی که زندان رفته اند
بنابراين، من کامال می فهمم که کسان ديگری هم در همان شرايط بوده اند و همين کارها را کرده اند ولی اگر . است شما مجبور می شويد که تن به چيزهايی بدهيد

 .آدم های صادقی بوده اند، بعدش مثل خود من آمده اند و گفته اند که ما زير فشارهای روحی بوديم و اين حرف ها را زديم
نه کارهای زميشما کتاب های متعددی در زمينه های مختلف فلسفی و اجتماعی منتشر کرده ايد، ولی تکيه شما بر مبارزه به شيوه عدم خشونت است و در اين 

اصل حرف شما چيست؟ شما چه می خواهيد بگوييد؟ می خواهيد . زيادی انجام داده ايد و مسافرت های زيادی کرده ايد، به هند رفته ايد و تحقيقاتی کرده ايد
 بگوييد در هيچ حالتی مبارزه نبايد با خشونت توام باشد؟

ريم اين است که دا حرف من اين است که اگر ما در زندگی اجتماعی اول داريم با ديگران زندگی می کنيم و نه فقط برای خودمان، بنابراين، مساله بزرگی که ما
حاکميت قانون نمی تواند با خشونت وجود داشته باشد، برای . اسم اين پيمان اجتماعی را ما می گذاريم حاکميت قانون .چگونه می توانيم به يک پيمان اجتماعی برسيم
بنابراين مساله ای که من از آن . شما اگر بخواهيد قانون را از راه خشونت اعمال کنيد، خودش خودش را نفی می کند. اينکه به خودی خود، خودش را نفی می کند

ر اعمال بش صحبت می کنم شيوه ای است که کسانی چون گاندی، لوترکينگ و نلسون ماندال و خيلی های ديگر در کشورهای خودشان در دوره های مختلف تاريخ
 .کرده اند
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همان ادب . اين قواعد اخالقی را يا از دينشان می گرفته اند يا از سنتشان و می دانسته اند که چگونه با هم زندگی کنند .مردم عادی هميشه اين اخالق را داشته اند
 کلی که ما داريم بايد ديد که اين ادب در طول زندگی اجتماعی چگونه می تواند شکل خود را پيدا کند

 رامين جهانبگلو
ولی همان طور که  .مساله اين است که يک جامعه چگونه می تواند خودش را از نظر فکری و اجتماعی پرورش دهد که تا آنجا که می شود خشونت را مهار کند

نه يک حقيقت ايدئولوژيک که بيايد بگويد من حقيقت مطلقم شما از من . شما هم به درستی داشتيد می گفتيد، اين بايد همراه با يک اعتقاد به نوعی حقيقت جويی باشد
ر بخواهيم آن اگ ولی اينکه آدم ها اعتقاد داشته باشند که به دنبال يک عدالت هستند و اين عدالت با دروغ و خشونت هم نمی تواند ايجاد شود، برای اينکه. پيروی کنيد

 .را با خشونت دنبال کنيم، خودش خودش را نفی می کند
ت فشار فوق تح حاال ممکن است کسانی به شما ايراد بگيرند که شما در خانه خود جای راحتی روی مبل نشسته ايد و نظريه پردازی می کنيد و به ديگرانی که
به اينها می گوييد ما العاده شديدی هستند، در خيابان ها به آنها توهين می شود، مورد ضرب يا حتی گلوله قرار می گيرند، يا در زندان ها تحت شکنجه هستند، ش

 جواب شما چيست؟. در حالی که اين واکنشی است که حتی اگر هم نخواهند ممکن است بروز کند. به خشونت دست نزنيد
دوم اينکه الزاما اين نکته که می  .بله اين ايرادی است که می گيرند، اما ايراد درستی نيست به دليل اينکه اوال من اين حرف ها را قبل از زندانی شدن گفته بودم

 .گويند شما کنار گود نشسته ايد و به بقيه می گوييد چه کار کنند، درست نيست برای اينکه اين کاری است که ايدئولوگ ها می کنند
دارند که خود را در را بحث من اين است که به ويژه کسانی که تحت ستم قرار گرفته اند، کسانی که قربانی شده اند، کسانی هستند که از نظر اخالقی اين پتانسيل 

 .يعنی قربانيان خودشان تبديل به جانيان جديد نشوند در تاريخ. مرحله باالتری قرار دهند و دقيقا کاری که آن جانيان با آنها انجام داده اند، دوباره انجام ندهند
اگر ما اعتقاد داشته باشيم که تمدن بشری . اين يک انتخاب است؛ يک انتخاب اخالقی است و چيزی است که من اسمش را می گذارم سرمايه اخالقی يک ملت

امروزه خيلی از کشورهای دنيا، وقتی که در جنگی قرار می گيرند، يا در وضعيت خشونت آميز . عبارت است از پيشرفت اخالقی بشر و نه فقط علم و تکنولوژی
در آن موقعيت اگر ما قبول داشته باشيم که هدف بشريت مهار خشونت است، بايد به اين سمت و سو . قرار می گيرند شما می بينيد که هيچ پيشرفت اخالقی نکرده اند

 .برود که اين آموزش را بدهد
اين قواعد اخالقی را يا از  .مردم عادی هميشه اين اخالق را داشته اند. من اينجا روی صحبتم با مردم عادی است و نه حتی که کسانی که حتما دانشگاه رفته اند

همان ادب کلی که ما داريم بايد ديد که اين ادب در طول زندگی اجتماعی چگونه می . دينشان می گرفته اند يا از سنتشان و می دانسته اند که چگونه با هم زندگی کنند
 .ه بپيچمنسختواند شکل خود را پيدا کند و اتفاقا مساله عدم خشونت همين جا است نه اينکه شما يک فرمول بنويسيد و بگوييد من می خواهم برايتان يک 

اين نظريه . استبرخی ديگر از نظريه پردازان می گويند اصوال وقتی يک کشور در حالت انقالبی قرار می گيرد و مردم شورش می کنند، خشونت اجتناب ناپذير 
وضعيت انقالبی وضعيتی است که حکومتگران ديگر نمی توانند به شيوه گذشته حکومت کنند و حکومت شوندگان هم نمی  .مبتنی بر تئوری وضعيت انقالبی است

مملکت دچار بحران است، شورش و انقالب صورت می گيرد و کسی هم نمی تواند جلوش را بگيرد و در نتيجه با  .خواهند به شکل گذشته بر آنها حکومت شود
 .توصيه هم نمی شود عدم خشونت را رعايت کرد
ضمنا معتقدم مساله اصلی  .من اصوال با وضعيت انقالبی مخالفم برای اينکه طرفدار اصالح خشونت پرهيز هستم. من توصيه نمی کنم، فقط حرف خودم را می زنم

 .که ما در باره آن حرف می زنيم، مساله مشروعيت است
سال گذشته در تاريخ بشر داشته ايم، انقالب فرانسه، انقالب روسيه، انقالب چين، انقالب کوبا و انقالب ايران، شما هميشه می  ٢٠٠در وضعيت های انقالبی که در 

 .بِينيد که يک عده ای می آيند و می گويند که مشروعيت انقالب دست ما است، مشروعيت سياسی و اخالقی انقالب دست ما است
برخالف چيزهايی که در اينترنت و تلويزيون جمهوری اسالمی يا جاهای ديگر گفته می شود . ما ريشه های فکری و فلسفی عدم خشونت را در فرهنگ خود داريم

کافی است شما برويد زرتشت را بخوانيد، شيخ سعدی را بخوانيد، اندرزنامه ها . اين کامال غلط است. که اين را آقای جين شارپ و کاخ سفيد به مردم ايران می گويد
فرهنگ عدم خشونت در آن مملکت وجود دارد . و اخالق ناصری را بخوانيد، چيزهايی را که متعلق به ملت ايران است چه در دوره قبل از اسالم و چه بعد از اسالم

 .و اشکال مختلف هم داشته است
 رامين جهانبگلو

ی در درجه اول اصلمن می گويم اگر چنين باشد، يعنی وضعيت انقالبی باشد که مردم دست به نافرمانی می زنند و می خواهند وضعيتی را تغيير بدهند، مشروعيت 
هدف اکثر انقالبی ها جابه جايی قدرت است . با مردم است، ولی مساله بزرگ تر اين است که وقتی شما بحث عدم خشونت می کنيد، فقط جابه جايی قدرت نيست

 .وريمی آبرای اينکه می گويند ما از آن کسی که در قدرت است، مشروع تر هستيم پس شما او را برداريد ما را به جايش بگذاريد ما برای شما بهشت م
 

ما بايد با آن مبارزه کنيم و نه فقط به صورت . ساختار خشونت ممکن است در خود يک جامعه باشد. بحث عدم خشونت اين است که اصال مساله، قدرت طلبی نيست
 .عمودی يعنی از باال به پايين بلکه به صورت افقی

ما رانندگی را مثال در تهران و لندن با هم مقايسه کنيم، ممکن است وقتی که در تهران تصادفی شود، عده ای  .من مثالی می زنم که مخاطبان خوب آن را می فهمند
خب اين يک نوع اعمال خشونت است که شهروندان به هم اعمال می کنند و اين اعمال خشونت از جانب دولت هم . از ماشين پياده شوند و با زنجير همديگر را بزنند

اين بحث اصلی . نمی آيد ولی اين فکر و ذهن خشونت، فرهنگ خشونت را به وجود می آورد و فرهنگ خشونت نمی تواند برای يک مملکت حکومت قانون بياورد
 .من است

 حاال شما فکر می کنيد که اين جنبش سبز ايران که ظاهرا تا به حال حداقل در ماهيت جنبش ضد خشونت بوده، تاييدی است بر صحبت های شما؟
ايران می  معهمن واقعا خوشحالم که ايرانی ها چنين چهره ای را از خودشان به جهانيان نشان داده اند و خودشان را در اين هفت ماه گذشته در آيينه جا. بله دقيقا

. شايد خيلی هايشان متعجب بشوند که ما چطور آدم هايی بوديم که خشونت را می پذيرفتيم. بينند، من فکر می کنم که فکر می کنند که آن سرمايه اخالقی را دارند
ه باشيم که اشتخشونت را نسبت به همديگر اعمال می کرديم ولی حاال می توانيم در يک وضعيت آشتی ملی و اتحاد ملی باشيم و حتی شجاعت و جسارت اين را د

 .خشونتی که از آن طرف به ما می شود را بپذيريم ولی خشونت اعمال نکنيم
انقالب ايران گو اينکه در مقياس خيلی وسيعی نبود، اما خشونت آميز بود و از هر دو . سال از انقالب ايران می گذرد ٣١االن . اتفاقا سوال من هم همين است

در جريان جنبش سبز با وجود آنکه خشونت عليه تظاهر کنندگان خيلی به وضوح اعمال شد و از طريق اينترنت همه . طرف در جريان انقالب خشونت اعمال شد
چرا؟ اين از کجا آمده؟  .جای دنيا ديدند که چه طور خشونت هايی اعمال می شود، ولی با اين حال جنبش سبز ماهيت ضدخشونت خود را تا حاال حفظ کرده است

 اين دگرگونی در ذهن مردم چطور به وجود آمده است؟
برخالف . من هميشه به اين سوال اين طور پاسخ می دهم که اوال ما ريشه های فکری و فلسفی عدم خشونت را در فرهنگ خود داريم. اين سوال بسيار خوبی است

اين کامال غلط . دگويچيزهايی که در اينترنت و تلويزيون جمهوری اسالمی يا جاهای ديگر گفته می شود که اين را آقای جين شارپ و کاخ سفيد به مردم ايران می 
ن است چه در يراکافی است شما برويد زرتشت را بخوانيد، شيخ سعدی را بخوانيد، اندرزنامه ها و اخالق ناصری را بخوانيد، چيزهايی را که متعلق به ملت ا. است

 .فرهنگ عدم خشونت در آن مملکت وجود دارد و اشکال مختلف هم داشته است .دوره قبل از اسالم و چه بعد از اسالم
 ...ولی اين فرهنگ در گذشته هم وجود داشته است

 .اعمال می شده است



 .نه، منظورم اين است که پيش از انقالب و در طی اين دوران هم وجود داشته است
يعنی . من می خواهم بگويم که ما می توانيم همان طور که گاندی با فرهنگ خودش کار کرد و استخراج کرد، می توانيم استخراج کنيم و کار کنيم. خيلی خب

. اين فرهنگ عدم خشونت در بطن ذهن مردم ايران هست. برخالف حرفی که می زنند، هيچ لزومی ندارد که تلويزيون بی بی سی به ما بگويد که ما چه کار بکنيم
 .در نفس ايرانی و انديشه ايرانی وجود دارد
من هميشه می گويم که رهبر واقعی جنبش . جنبشی است که الزاما رياستی ندارد. جنبش سبز، يک جنبش خودجوش است. بخش دوم حرف من، جنبش اجتماعی است

يعنی خودش می تواند خودش را به دست خودش از بين . در واقع آن سرمايه اخالقی هم خودش است. سبز خودش است و اشتباهاتش را هم خودش بايد تصحيح کند
 .ببرد و يا خودش را استمرار ببخشد

آيا ما . ی ها چگونه هستيمرانمهم ترين نکته ای که همه ما بايد متوجه آن باشيم اين است که االن ما داريم در حقيقت به جهانيان هم يک پيامی را می فرستيم که ما اي
باشيم؟ طبيعتا وقتی نگ ايرانی ها ملتی دروغگو هستيم، آيا ملتی هستيم که خشونت را نسبت به خود اعمال می کنيم؟ آيا ملتی هستيم که می خواهيم برازنده آن فره
 .الق وجود ندارداخ خشونت پرهيزی کنيم، مثل دوره گاندی، لوترکينگ و ماندال، به عنوان ندای اخالقی به ما نگاه می کنند، در جهانی که االن ديگر صدايی از

ا حاال بر آن ن تميراثی که مشروطيت برای ما باقی گذاشته، ميراث حاکميت قانون است؛ ميراثی که مصدق هم بر آن سوار بود، ميراثی که تمام جنبش های ايرا
 .هم بر آن سوار بود، دنبال قانون و قانونگذاری بود ١٣۵٧سوار بوده اند، انقالب 

 رامين جهانبگلو
آنها رجوع می کنند و می  به چقدر عالی است که ملتی که اين قدر فکر می کند از نظر اخالقی اين اندازه پايين آمده، خودش ببيند که جهانيان به آنها نگاه می کنند و

 .گويند ما هم به دنبال شماييم برای اينکه می بينيم شما هم داريد به طرف يک خشونت پرهيزی می رويد
خشونتی که در جريان تظاهرات . اين خشونت بخصوص عده زيادی را متعجب کرد. اما يک طرف ديگر قضيه، خشونتی است که از طرف حکومت اعمال شد

از جمله کسانی که بسيار متعجب شدند، کسانی بودند که تا همين اواخر جزو طرفداران پر و پا قرص جمهوری . متعدد و بخصوص در روز عاشورا اعمال شد
 اين خشونت چرا؟ از کجا می آيد؟. اسالمی ايران بودند

اساس خشونت، يعنی اين خشونت مطلق و عريان می تواند ترس باشد، می تواند منبع ايدئولوژيک داشته باشد، . خيلی مشخص است که اين خشونت از کجا می آيد
ی حرف ديگری کس می تواند منبع ديگری داشته باشد، يعنی اينکه حقيقت تنها دست من است و حرف را من می زنم و هيچ حقيقتی جز حقيقت من وجود ندارد و اگر

 .اين خشونتی است که هيتلر و استالين هم نسبت به آلمان ها و روس ها و ديگران در اروپا اعمال می کردند. بزند من بايد او را از بين ببرم
اگر ما داريم برای يک چيزی مبارزه می کنيم و اسم آن قانون است، . بحث من اينجا است. در چنين وضعيتی، شما بايد خودتان را در آن موقعيت قرار ندهيد

ميراثی که مشروطيت برای ما باقی گذاشته، . حاکميت قانون است، حاال سر کلمه دموکراسی خيلی ها با هم موافق نيستند، ولی سر کلمه قانون که موافق هستند
هم بر آن سوار  ١٣۵٧ميراث حاکميت قانون است؛ ميراثی که مصدق هم بر آن سوار بود، ميراثی که تمام جنبش های ايران تا حاال بر آن سوار بوده اند، انقالب 

 .بود، دنبال قانون و قانونگذاری بود
شما چطور می توانيد قانونگذار باشيد و بخواهيد قانونمند باشيد و در ضمن اينکه قانونمند هستيد بخواهيد . شما برای اين قانونگذاری بايد مالک اخالقی داشته باشيد

 .اگر از جانب حکومت خشونت اعمال می شود برای اين است که قوانين زير پا گذاشته می شود. خشونت هم اعمال کنيد
مرحله دوم، قوانين و پيمان های اجتماعی است که زير پا . اولين قانونی که زير پا گذاشته می شود قوانين خود انسان است، چيزی که ما به آن می گوييم حقوق بشر

اگر ما هم در همان سطح قرار بگيريم ديگر چه ايرادی می . از آن طرف، به نظر من ما به عنوان مردم ايران نمی توانيم همان کارها را بکنيم  .گذاشته می شود
می گفت شما قتل را از بين . لوترکينگ خيلی قشنگ اين حرف را می زد. کسی که می خواهد با قتل مبارزه کند، خودش نمی تواند قاتل باشد. توانيم به بقيه بگيريم
من فکر می کنم صادقانه بايد گفت که جامعه مدنی که از روشنفکران، دانشجويان، جوانان و به ويژه زنان تشکيل    .اين بحث بسيار مهمی است. ببريد نه قاتل ها را

ياسی ت سشده، زحمت خيلی زيادی در سی سال گذشته کشيده تا بتواند به خودش شکل بدهد، اين زحمت بر خالف تصور خيلی از سياستمدران الزاما يک زحم
 .نبوده، اين زحمت، زحمت فکری و فرهنگی هم بوده است

 رامين جهانبگلو
ما چگونه می توانيم در باره آينده . اضافه بر اين، بحث بخش ديگری دارد که هر وقت من آن را مطرح می کنم، همه پريشان حال می شوند و آن آينده ايران است

ريقای جنوبی روی آف ايران فکر کنيم بدون آنکه در مورد آشتی ملی فکر کنيم؟ و آشتی ملی نمی تواند صورت بگيرد مگر اينکه مانند آنچه در شيلی و آرژانتين و
به نظر من بايد يک سری کميسيون های حقيقت جويی ايجاد . نياييم انگشت خود را دراز کنيم و ديگران را متهم کنيم .داد، ما يک نوع بخشش در جايی داشته باشيم

 فقط قدرت طلب بوديم؟يا شود مردم بيايند به همديگر بگويند که ما چرا خشونت را اعمال کرده ايم؟ فرهنگش را نداشتيم؟ آموزشش را نداشتيم؟ بيمار روانی بوديم؟ 
در گذشته، بحث مقامات اطالعاتی يا قضايی جمهوری اسالمی ايران اين بود که همه . برای رسيدن به اين آشتی ملی، به هر حال بايد اسباب و لوازم فراهم باشد

بعدها بساط احزاب سياسی در ايران برچيده شد وهمه غيرقانونی شدند . آزادند فعاليت سياسی بکنند و ما فقط با کسانی که دست به اسلحه ببرند برخورد می کنيم
بعدش هم که تا حدودی فعاليت های مدنی آزاد شد، مردم به فعاليت های مدنی روی آوردند اما آنها هم به مرور محدود  .و اعضايشان هم دستگير و زندانی شدند

با اين  هم و حاال هر کسی در چارچوب حرکت های مدنی دست به هر فعاليتی می زند، با اتهام تالش برای انقالب مخملی مواجه می شود، از جمله خود شما. شدند
 در چنين شرايطی، چه زمينه ای برای آشتی ملی وجود دارد؟. اتهام مواجه شديد

در جهان وجود  ١٩٨٠و  ١٩٧٠مگر همين حالت در چکسلواکی نبود؟ در لهستان نبود؟ در رژيم آپارتايد نبود؟ رژيم آپارتايد بدترين رژيمی بود که در سال های 
ما می خواهيم يک . نيامد بگويد که ما حاال بايد سفيد پوست ها را از بين ببريم. ولی وقتی که ماندال توانست رئيس جمهوری شود، نيامد قدرت طلبی بکند. داشت

 .ما می خواهيم يک آفريقای جنوبی ايجاد بکنيم که بتواند همين امسال جام جهانی فوتبال را برگزار کنيم. آشتی ملی ايجاد بکنيم
در عرصه جهانی حضور ... مملکتی که دست به خشونت بزند مثل رواندا، دست به کشتار جمعی بزند که اصال نمی تواند از هيچ نظری، فرهنگی و سياسی و 

 .داشته باشد
سال گذشته سی من فکر می کنم صادقانه بايد گفت که جامعه مدنی که از روشنفکران، دانشجويان، جوانان و به ويژه زنان تشکيل شده، زحمت خيلی زيادی در 

نگی هم فرهکشيده تا بتواند به خودش شکل بدهد، اين زحمت بر خالف تصور خيلی از سياستمدران الزاما يک زحمت سياسی نبوده، اين زحمت، زحمت فکری و 
شونت پرهيز ه خيعنی در حقيقت فکر کرده اند، کتاب نوشته اند، درس داده اند، فعاليت ذهنی کرده اند برای اينکه بتوانند به اين پختگی و بلوغ برسند ک. بوده است

خشونت پرهيزی نتيجه بلوغ فکری است . خشونت پرهيزی چيزی نيست که شما بتوانيد يک شبه به دست بياوريد و اتفاقا يک شبه هم نبايد آن را از دست داد. بشوند
 .و من فکر می کنم که اين جنبش االن اين پختگی و بلوغ فکری را به دست آورده است

شود و آن  ختماز فحوای کالم شما و لحن اميدوارانه شما چنين برمی آيد که شما خيلی اميدواريد که اين جنبش سبز به آن درجه ای برسد که به آشتی ملی 
 .شرايطی که شما به دنبالش هستيد
برای اينکه می بينم که ملت ايران، به ويژه جوان ها، . من به ملت ايران اميدوارم، بيشتر از آنکه فقط به يک جنبش اميدوار باشم. بگذاريد بگويم من به چه اميدوارم

من وقتی به جاهای مختلف سفر می کنم می بينم که جوان های ايرانی واقعا از يک . کسانی که در حقيقت وقتی انقالب شده تازه به دنيا آمده اند، در دنيا می درخشند
 وقتی آنها را با مصری و ترکيه، حاال عربستان سعودی و اين کشورها که جای خود دارد، مقايسه می کنم می بينم اينها قابليت و کفايت و . بلوغ بيشتری برخوردارند

، همين جنبه اخالقی و زهالياقتش را دارند که يکی از بهترين ها در خاورميانه باشند و اتفاقا فکر می کنم جنبه ای که االن متوجه شده اند، اضافه بر همه اين چي
 .خشونت پرهيزی است
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ندارند، يک روز می شوند طرفدار جمهوری اسالمی و عليه دگرانديشان حرف                
می زنند و روز ديگر می شوند طرفدار جمهوری اسالمی و عليه دگرانديشان                      

 . رفتار ثابتی دارند                                                .  شعار می دهند                                                
هر روز  .  عوضی ها در وين و لندن از عوضی ها در تهران اندکی باهوش ترند                

مقاله می نويسند و سند و مدرک جمع می کنند که با براندازان و سرنگونی طلبان          
مخالفند اما از اين که عوضی ها در تهران، اين سندها و مدرک ها را نمی بينند و 
فرق بين عوضی ها در وين و لندن با اصالح طلبان واقعی و انقالبيون حقيقی را                  

 . کف می کنند و غش می روند                                                         .  تشخيص نمی دهند                   
يک روز بعد از اين که از شکم اسب تروا، طرفداران احمدی نژاد بيرون آمدند،                 
از عوضی ها در لندن و وين خواستم لطفا اتاق فکرشان را تعطيل کنند، اندازه                      

خيلی که هنر می کنند آن باشد         .  نگاه دارند و به مردم آدرس های عوضی ندهند           
در .  که به رهبرانشان در داخل ايران گوش بدهند، اما عوضی ها دست برنداشتند             

کارهايی دخالت می کنند که اصال در اندازه ی آن ها نيست و به آن ها نيامده                             
 . است

در يک کالم، عوضی های مورد نظر ما، کسانی هستند که زمانی طنز نويس و                   
بوده اند و حاال اشتباها جو گير شده اند، احساس رهبری سياسی    »فرهنگ پرور«

 . يک ملت و يک جنبش بزرگ به آن ها دست داده است
 

  خشونت محكوم است حتي خشونت سبز
 مهدی محسنی

 
 
 
 
 
 
 

ضد لينت . درشتی و زبری«: در لغتنامه دهخدا معنی خشونت اينگونه آمده است
 .واين نشان از گستره ی وسيع خشونت دارد. »و نرمی، خالف نعومت

در اين شرايط برخی موضوع ورود به سفارت ايران در هلند و برافراشتن پرچم 
منقش به عکس ندا آقا سلطان را حرکتی خشونت بار، احمقانه و عامالن آنرا 

 .تروريست و عوضی و احمق خواندند
فشار به » من داليل دفاع از حرکات اين چنين را در مطلب قبلی با عنوان

نوشته ام و هنوز هم معتقدم که تا  «سفارتخانه ها ؛ مبارزه فعال و بدون خشونت
اين رفتار به صورت کنترل شده رخ بدهد وعرف موجود را نشکند قابل اشکال 

 .نيست بلکه در انزوای سياستی دولت دهم موثر است
مدعيان نفی هرگونه . در اين شرايط همين واکنش ها نيز نوعی خشونت است

خشونت با اين واکنش ها مقصود خود را نقض بر اين حرکت صحه گذاشته اند 
که اتفاقن می شود خشونتی بروز کند و کسی به ظاهر آسيب نبيند و موثر واقع 

 .شود
ادبيات انتخاب شده از . مجادله در اين باب اما بيشتر آسيب رسان است تا موثر

نيز به جای حل مشکل بيشتر آسيب می رساند  »سبزهای باسابقه«سوی برخی از 
 .و کينه ها و اختالفات را بيشتر می کند

به هر حال همه دوستان را ارجاع می دهم به مصاحبه اخير رامين جهانبگلو با 
او از رمز موفقيت جنبش می  .«به عبارت ديگر» تلويزيون بی بی سی در برنامه

 »آشتی ملی«هدفی که جز با . گويد و پايان دور باطل خشونت ، انتقام و تنفر
 محقق نمی شود

 

  فشار به سفارتخانه ها ؛ مبارزه فعال و بدون خشونت          
 

ديروز گروهی از جوانان ايرانی و هلندی معترض به سرکوب و 
خشونتهای دولتی در ايران، بخشهايی از سفارت جمهوری اسالمی در 

  .شهر الهه را به تصرف خود درآوردند
معترضان باالبردن پرچم با تصوير ندا آقا سلطان بجای پرچم جمهوری 

اعالم کردند به نشانه همبستگی با مردم ايران، دست به اين اقدام  اسالمی،
 .زدند

  !عوضي ها
 در وزن و قافيه ی مقاله ای به همين نام از سيد ابراهيم نبوی 

 همايون فرزاد 
 

 : اخبار روز
ها، از آن که عده ای به سفارت جمهوری اسالمی           »عوضی«امروز تعدادی از      •

می گويم عوضی و مراد من از         .  ايران در هلند حمله کرده اند، ناراحت شده اند           
اين آدم ها، کسانی هستند که نه اصالح طلبند، نه دموکرات اند، اما خيال می کنند                 

آن ها يک مشت موجود بی فکر و رهبری طلب هستند که                  .  رهبر جنبش سبزند   
می خواهند جلب توجه کنند و وقتی ديگران اقدامی می کنند و جلب توجه می                          

 ...کنند، دچار ناراحتی می شوند و آبروی يک جنبش بزرگ را هم می برند 
در معنای اول که مودبانه تر است . به دو معنا به کار می رود »عوضی«واژه ی 

و ما بسيار کوشش می کنيم آدم هايی را که منظورمان هستند، در همين معنا، در 
اما . نظر بگيريم، آدم ها اشتاباها خود را به جای آدم های ديگر جای می زنند

از تشريح آن خودداری می کنيم . به حساب می آيد »بد«معنای دوم جزو کلمات 
 . زيرا ربطی به مطلب ما ندارد

ها، از آن که عده ای به سفارت جمهوری اسالمی »عوضی«امروز تعدادی از 
می گويم عوضی و مراد من از . ايران در هلند حمله کرده اند، ناراحت شده اند

اين آدم ها، کسانی هستند که نه اصالح طلبند، نه دموکرات اند، اما خيال می کنند 
آن ها يک مشت موجود بی فکر و رهبری طلب هستند که . رهبر جنبش سبزند

می خواهند جلب توجه کنند و وقتی ديگران اقدامی می کنند و جلب توجه می 
 . کنند، دچار ناراحتی می شوند و آبروی يک جنبش بزرگ را هم می برند

می گويم عوضی و مقصودم کسانی است که خيال می کنند اصالح طلب هستند، 
اگر بنا به شهامت باشد، البد اين . اما اصالح کردن را از راه دور دوست دارند

اصالح طلبان بايد کفش و کاله کنند و به ايران برگردند و مثل بسياری از آن ها 
که در اعتراض به حکومت، به خيابان می روند، با دولت استبدادی بجنگند، اما 
اصالح طلب عوضی، يا اصالح طلب قالبی کسی است که شهامت جنگيدن را 

در زندان با يک تشر جا می زند و توبه نامه می نويسد و در قلب اروپا به . ندارد
دوست دارد کاسه ی داغ تر از آش باشد و در حمله به . انقالبيون حمله می کند

او به قلب حکومت هم گاهی حمله می کند اما . انقالبيون از حکومتی ها جلو بزند
او توسط پليس دستگير نمی شود، به . نه در تهران، بلکه در کشورهای اروپايی

 . زندان هم نمی رود، اصالح طلب قالبی چنين است
می گويم عوضی ها، چون عوضی ها جنس اصلی نيستند، کپی اند، يعنی قالبی 
اند، رونوشتی مخدوش که کارنامه شان را خودشان می نويسند، دوزاده مدرک 

دکترا دارند، اما دييلم شان را نگرفته اند، از سن شش سالگی جزو حواريون 
انقالب اسالمی بوده اند، دانشجويان را در جريان انقالب فرهنگی سرکوب می 

کردند، با شکنجه گران عکس يآدگاری می گرفتند، اما خيال می کنند دموکراسی 
به روی خود نمی آورند باد که از جانب . و اصالح طلبی با آن ها زاده شده است

. اصالحات آمده، اصالح طلب شده اند، اصالح طلبی شان حمله به انقالبيون است
سابقه شان را پنهان می کنند، خودشان را رنگ . تاريخشان را دروغ می نويسند

 . می کنند و خيآل می کنند ديگران را هم رنگ کرده اند
می گويم عوضی، چون اين ها هميشه سی سال دير نمی رسند، بلکه اصال نمی 

ميالدی دانشجويان را می گرفتند و کتک  ١٩٨٠اگر تعدادی جوان در سال . رسند
می زدند و به زندان می انداختند و با چماق انقالب فرهنگی به پا می کردند، آن 

به . هستند »فرهنگ سازی«ها حاال با قلم همين کار را تکرار می کنند و مشغول 
جای آن که از گذشته شان شرم کنند، به روی خود هم نمی آورند، سرشان را باال 

از کرده ی . می گيرند و خيال می کنند اصيل ترين اصالح طلب های دنيا هستند
با قلمشان در حق انقالبيون . چماقشان شده است قلمشان. خود پيشيمان نيستند

 . ميالدی با چماقشان می کردند ١٩٨٠همان کارهايی را می کنند که در سال 
آن ها به انقالبيون و هر کس مثل آن ها نيست و . عوضی ها، از همه دو رو ترند

هر کس سبز نيست فحش می دهند، چون در موضع قدرت نيستند، اما از آن ها 
نمی شنويد عليه خامنه ای و احمدی نژاد که در موضع قدرتند چيز بدرد بخوری 
بگويند و وقتی هم کسانی ديگری جيز بدرد بخوری می گويند، عوضی ها حال 

آن ها البته هيچ وقت گم نمی شوند اما مرض مبارزه با . آشفته ای پيدا می کنند
. عاشورا که می شود به مردم فحش می دهند که تندروی کرده اند. تندروی دارند

بهمن که می شود به مردم می گويند  ٢٢مرض مبارزه با خشونت هم دارند، 
ريش و سبيل بگذارند و قاطی طرفداران احمدی نژاد و خامنه ای در تهران 

 . بشوند که خشونت نشود
عوضی ها مردم که راه می افتند تا به مقصدشان برسند، افسار می کشند و زمانی 

 ريش و سبيل . که همه مردم در صحنه حاضر می شوند، هوس رهبری می کنند
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می گويم . به سفارت ايران در هلند حمله کردند" عوضی ها" ديروز تعدادی از 
عوضی و مراد من آدمهايی است که نه انقالبی اند، نه مخالف حکومت اند، نه 
جزو نيروهای جنبش سبز اند، نه سلطنت طلب اند، هيچ کدام نيستند، فقط يک 

مشت موجود بی فکر و رهبری طلب هستند که می خواهند جلب توجه کنند و از 
 .اين مسير آبروی يک جنبش بزرگ اجتماعی را هم می برند

ها و مقصودم انقالبيونی است که انقالب کردن را از راه " عوضی" می گويم 
دور دوست دارند، اگر بنا به شهامت باشد، البد بايد اين انقالبيون کفش و کاله 

 کنند و به ايران برگردند و مثل بسياری از آنها که در اعتراض به حکومت، به 
خيابان می روند، با دولت استبدادی بجنگند، اما انقالبی عوضی، يا انقالبی قالبی 

کسی است که شهامت جنگيدن ندارد، به همين دليل خودش را تندتر از همه 
او به قلب حکومت حمله می کند، ولی نه در تهران، بلکه  .انقالبيون نشان می دهد

در الهه، او توسط پليس دستگير می شود، ولی نه توسط وحشی های جمهوری 
اسالمی، بلکه توسط پليس مودب و تميز هلند، او به زندان می رود، ولی نه در 

 .انقالبی قالبی چنين است. کهريزک، بلکه در زندانی تميز در قلب هلند
ها، چون عوضی ها جنس اصلی نيستند، کپی اند، رونوشتی " عوضی" می گويم 

مخدوش که کارنامه شان را خودشان می نويسند، دوازده مدرک دکترا دارند، اما 
ديپلم شان را نگرفته اند، از سن شش سالگی عضو سازمانهای چريکی بوده اند، 

اما زمانی طرفدار مبارزه مسلحانه شده اند که همه اجداد تاريخی شان دست از 
روزنامه نگارانی بسيار باسابقه اند، اما عجيب است . آن ماجراجويی ها برداشتند

که تعداد مقاالت شان در عصر درخشان روزنامه نگاری شان به تعداد انگشتان 
کمونيست های دوآتشه ای هستند که کاله چه گوارا هم برای . دست نمی رسد

وقتی کمونيست شده اند که همه کمونيست ها در ديدگاه شان . سرشان گشاد است
حتی سلطنت طلب واقعی هم نيستند، آن هم در دورانی که . تجديد نظر کرده اند

  .صاحب عزا خودش ادعای سلطنت ندارد
ها، چون آنها هميشه سی سال دير می رسند، اگر تعدادی " عوضی" می گويم 

ميالدی سفارت آمريکا را در ايران گرفتند، و حاال  1980افراد جوان در سال 
اکثرا به هزار زبان از کرده خويش پشيمانی اعالم کرده اند، به اين دليل بود که 

نقطه بحرانی جنگ خيز در جهان وجود داشت، در  180در دهه هشتاد، حداقل 
افغانستان هر سه ماه يک کودتا می شد، در يمن رئيس جمهور يمن شمالی توسط 

نماينده رئيس جمهور يمن جنوبی کشته می شد، در عراق صدام حسين رئيس 
جمهور را می کشت، در بوليوی هر سه ماه يک کودتا می شد و در آن ديوانه 

 ! اما، رفقا. خانه جهانی، عجب نبود اگر برخی از ديوار سفارتی باال می رفتند
عوضی ها در  .دير رسيديد، قطار شما سی سال قبل از مقصد حرکت کرده است

الهه و استکهلم، نسخه بدل عوضی های تهران هستند که به سفارت هلند و 
فرانسه و آلمان و انگليس حمله می کنند تا جلوی در سفارتخانه ای بی دفاع عکس 

يادگاری بگيرند و به عنوان سند شرکت در جنگ کازرون دائی جان ناپلئونی 
  .شان، مدرکی جمع کنند

عوضی ها، از همه تندرو ترند، آنها به خاتمی و موسوی فحش می دهند، چون 
خاتمی و موسوی در موضع قدرت نيستند، اما از آنها نمی شنويد که کلمه ای 

آنها وقتی . عليه خامنه ای و احمدی نژاد که در موضع قدرت اند چيزی بگويند
در سوئيس هستند، و همزمان با حضور احمدی نژاد و مرتضوی و الريجانی که 
تصويری مخدوش از واقعيت نشان می دهند، گم می شوند، اما در سخنرانی اکبر 
گنجی حاضر می شوند تا او را به اتهام اينکه سی سال قبل انقالبی بوده، محاکمه 

آنها فقط می توانند در کشورهای . آنها فقط می توانند ضعيف کشی کنند. کنند
دموکرات چهره انقالبی بگيرند، آنها فقط عليه زندانيان شعار می دهند ولی نمی 

 .دانيم چرا کاری به زندانبانان ندارند
عوضی ها، در زمانی که مردم آرام می روند تا به مقصدشان برسند، تند می کنند 

و زمانی که همه مردم در صحنه حاضر می شوند، به مهمانی رفقايشان می 
عوضی ها در تهران با يک متر سبيل می شوند چپ طرفدار دولت . روند

ديکتاتور که فقط عليه زندانيان و مردم حرف می زنند، در هلند می شوند تندرو 
تر از سبزهايی که بآرامی مقابل سفارت تظاهرات می کنند و مودبانه اعتراض 

  .می کنند و در آمريکا می شوند منتقدين جدی خدا و پيغمبر
يک ماه قبل از اينکه احمدی نژاد برای اولين بار رئيس جمهور بشود، در نوشته 

ای از مردم خواستم برای روی کار نيامدن نظاميان، همگی به هاشمی رفسنجانی 
ما را از چکمه نظاميان " رای بدهند، آن روز يکی از چپ های سوئدی نوشت 

نترسيدن از چکمه نظاميان در استکهلم و بروکسل " برايش نوشتم " نترسانيد
چرا که چکمه نظاميان روی آسفالت های تهران بر " شهامت زيادی نمی خواهد

عوضی ها باز هم آمده اند، باز . حاال هم حکايت همان است. زمين فرود می آيد
، نام فيلم در "موز" وودی آلن فيلمی دارد به نام . هم می آيند و باز هم خواهند آمد

 .اگر وقت کرديد آن را ببينيد. تهران انقالبی قالبی گذاشته شده است

آنتی فاشيست (چند ماه پيش نيز يک گروه آلمانی با عنوان آنتی فاتهران 
در فرانکفورت آلمان با زدن قفل بر درب کنسولگری ايران در اين ) های

شهر و تعطيلی چندساعته آن، نسبت به ادامه روابط اقتصادی دولت آلمان 
 .و حکومت جمهوری اسالمی ايران اعتراض کردند

برخی بر اين باورند که اين حرکات خشونت آميز بوده و در نهايت سودی 
گرچه به باور اينگونه . برای جنبش سبز مردم ايران نخواهد داشت

برخوردها تاکنون از حداقل خشونت برخوردار بوده و معترضين سعی 
 .نموده اند اعتراض خود را به شکلی تهاجمی نشان بدهند

اينگونه اعتراضات گرچه نمی تواند به نافرمانی مدنی تعبير شود اما نشان 
از تحرک شهروندان اروپايی برای فشار به دول غربی برای در اعمال 

 .محدوديت های موثر عليه حکومت ايران است
گسترش اين سياست تهاجمی به شدت منافع حکومت ايران را در خطر 

قرار خواهد داشت و قدرت مانور را از دستگاه ديپلماسی و امنيتی 
 .جمهوری اسالمی خواهد گرفت

اين حقيقت غير قابل انکار است که تا زمانی که شهروندان کشورهای 
غربی نسبت به جنبش اعتراضی مردم ايران واکنشی نشان دهند و در 
اعتراضات ايرانيان حضوری فعال نداشته باشند اين اعتراضات تاثير 

 .چندانی بر دولت های اين کشورها نخواهد داشت
خشونتی . اما بايد توجه کرد که پاشنه آشيل اين اعتراضات خشونت است
به همين . که از کنترل خارج گردد و تبعات منفی را در پی داشته باشد

 .علت برخی از اينگونه حرکات واهمه داشته و آنرا محکوم می کنند
 از سوی ديگر اين سخن که حرکات اينچنينی خوراک تبليغاتی به حکومت 

ايران و رسانه های وابسته می دهد تا مظلوم نمايی نمايند عاری از 
 .استدالل منطقی است

زمان تعيين استراتژی مبارزه بر مدار و مالک حکومت ايران ماه هاست 
حکومت ايران و دستگاه تبليغاتی آن از کاه کوه می سازد . که گذشته است

 .و از هيچ همه چيز
بايد در تالش برای تغيير از همه ابزارهای قانونی و مشروع استفاده 

و هر روشی را موثر مفيد است برگزيد مگر انکه ان روش با مرام . نمود
 .و منطق ما سازگار نباشد

و يا در پهنا و معنای  »جنبش سبز«اين اعتراض، اعتراض بخشی از 
تعيين نسبت و تناسب آن . مردم ايران است »جنبش اعتراضی«وسيع تر 

جنبشی که سخنگو و ناظمی ندارد . با اين جنبش نيز بر عهده همگان است
و هرکس حق دارد نظر و اعتقادش را بگويد و اين عقل جمعی است که 

 .می پسندد و بر می گزيند و يا نفی می کنند و مطرود می شود
 سايت جمهور: منبع

 عوضي ها
 سيد ابراهيم نبوی 

 
 
 
 
 
 
 
 

به دو معنا به کار می رود، در معنای اول که مودبانه تر است و " عوضی" واژه 
خود را به جای آدمی ديگر " اشتباها "مقصود ماست، منظور آدمهايی هستند که 

به حساب می آيد و به عنوان فحش " کلمات بد " جا می زنند، اما معنای دوم جزو
" ، "بی شعور" کلمه ای است مترادف " عوضی " در تعريف دوم. بکار می رود

منظور ما از کلمه عوضی در اين . و چيزی در اين حدود" نابکار" ، "مزخرف
نوشته، معنای اول آن است که از قضای روزگار در حال حاضر کاربردهای 

 .فراوانی دارد
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که رويکرد اين جنبش می بايست رويکردی درون ساختاری و اصالحطلب 
و معلوم نيست اين تجويز عدم خشونت برای بقای جنبش است که مداوم ...باشد 

 تکرار می شود يا کنترل مرزهای جنبش ؟
جريان اصالح طلب مقيم خارج از ايران برای تشديد هژمونی خود با هر عمل 
غير قابل پيش بينی که در زمره ی نسخه پيچی های سبزشان نگنجد بيرحمانه 

 مقابله می کنند و آن را با منافع جنبش در تضاد می خوانند و سوال نگارنده اين 
منافع جنبش يا منافع گفتمان معطوف به قدرت آقايان؟ کدام يک به خطر : است 

 افتاده اند؟
بر اين باورم که سرنوشت اين جنبش رو به گسترش در خيابانهای آن شهر تعيين 

می شود و آنچه در اين سوی مرزها اتفاق می افتد در سپهر ديگری روی می 
در اين سپهر که آزادی های فردی به ميزان بيشتری در مقايسه با ايران به .. دهد 

رسميت شناخته می شوند و قانون ظرفيت های بيشتری داراست، شکل و محتوای 
اهللا اکبر گفتن بر بام های الهه ، پاريس ، برلين .. اعتراض تفاوت بنيادين دارد

حتی ديگر تظاهرات صرف در ... اعتراض ما را نمايندگی نمی کنند .. و
خيابانهای اين شهرها ، توجه رسانه ها و مردمی که اينجا زندگی می کنند را 

اين روزها جنبش در خارج از ايران تالش می کند ... معطوف به خود نمی کنند 
با اتصال شبکه های جوانان در سراسر دنيا و پيوند با نيروهای مترقی غير 

اين روزها جنبش در ... ايرانی تاثير عميق تری در اتمسفر سياسی دنيا بگذارد
خارج کشور ورای هوا کردن بادکنک های سبز و سفيد به دنبال نا امن کردن 

در .. و نافرمانی مدنی می کند.. فضای مانور نمايندگان دولت کودتايی ست 
در کنار همرزمان غير ... خيابانهای شهرش زنجيره های انسانی تشکيل می دهد 

ايرانی خود ، انزجار خود را از دولت فاشيستی و ضد بشری مستقر در ايران، 
در جلسات بحث و گفتگو .. نشريات مشترک چاپ می کند ... فرياد می کند

اين ... به ديوار سفارت های اين دولت کودتا رنگ می پاشد.. شرکت می جويد 
ها همه آکسيون هايی ست برای آنکه عرصه تنگ شود برای آنانی که حاکميت 

اين آکسيون ها ، هيچ يک ...مردم بر سرنوشت شان را به رسميت نمی شناسند
اين اعتراض ... زيرا که ابزار اعمال خشونت را ندارند ...خشونت آميز نيستند 

 ...حق انسانی ماست که انسانيت مان به محاق رفته است
از ابراهيم نبوی بود که " عوضی ها "انگيزه ی نگارش اين نوشتار، مطلب 

درباره ی اشغال چند ساعته و سمبوليک سفارت ايران در الهه ،معترضين را 
.. عوضی خطاب کرده و فرمودند که معترضين تشريف ببرند ايران و بجنگند

ايشان فراموش می کنند که اگر فرصِت بودن اين معترضين در ايران اين چنين 
محدود نبود و اينان تبعيديان سی ساله نمی بودند حتمآ ايشان و بسياری ديگر اين 

 ...چنين ميدان دار نمی بودند
ايشان فراموش کرده اند که کنش سياسی ديگرانی که در چارچوب تنگ نظری و 
عملی شخص ايشان و همفکرانشان نمی گنجد ، را ايشان تعيين نمی کند و انتقاد 

نسبت به اين کنش هم می بايست مينيمم های الزمه را دارا باشد و فراتر از 
فحشنامه باشد وگرنه اين چنين نوشته هايی که نگارنده را در جايگاه دانای کل می 
 نشاند و ديگران را احمق جلوه می دهد از طرف مخاطب جويای گفتمان معطوف 

 .به حقيقت و پايبند به تحول جدی گرفته نمی شود
در جمع آنانی که در جريان اشغال سفارت ايران در الهه دستگير  -1:پانوشت 

امشب را او هم در زندان می ... شدند ، يکی از دوستان تازه يافته ام هست 
نه در اوين يا کهريزک اما او آرامشش را به مخاطره انداخته و سيستم .. گذراند 

آقای نبوی از ... سرکوب پليسی کارکرد يکسانی دارد چه در هلند و چه در ايران
می ! پليس تميز هلند حرف می زند و من می توانم به اين تحليل سطحی زل بزنم 

او روح حساس موسيقيايی و روايتگر ...توانم امشب آرزو کنم که او را آزاد کنند 
 ...قصه های ماست

ممکن بود همراه فکری چنين آکسيون هايی نباشم اما لجن پراکنی های برخی  -2
از همه ی بازداشت شده های اين آکسيون حمايت می کنم ...مرا به واکنش واداشت

و اميدوارم که دنيا تنگ شود برای آنها که حاکميت مردم را بر ...و می کنيم
 .سرنوشت شان بر نمی تابند

 آواي آزادي از رنگين كمان صداها
 ميترا يوسفی

 
 
 
 
 
 

 
که صدای شعار ها .. روزهای سياست زده ی مردم را .. خوب يادم هست هنوز 

و اين گرده ی نحيف ... وسرودهای دانشگاه را می شنيدند و روی بر می گرداندند
 ...اقليت بود که زير بار دردهای طاقت کش آن سالها بی حس می شد

و نسيم دوباره ی بودن مردم وزيدن گرفت، .. خيزش مردمی که آغاز شد 
آنها که تجربه ی تبعيد را از سر گذرانده ...انکارشدگان به ميانه ی ميدان آمدند

اميد جوانه زد در .. بودند و درد حذف شدن چشيده بودند چهره ی دوباره يافتند
 ..روزهای خسته و پر چروک غربت

آن روزها که مردم به خيابان می آمدند غربت نشينان پيش کسوت درکنار تازه 
ديگر نه از کار .. نفس های جغرافيای خود ، چشم دوختند به مانيتورهايشان

هر چه بود پر بود از حس شرمساری و .. نه زندگی .. نه از درس .. خبری بود
 ...نگرانی توامان و طپش قلب هايی که بی دريغ بودند

پای صحبتشان که می نشستی سرشار بودند از خاطرات بند و کوه و سرود و 
سياست، .. سياسی نبودند ديگر... برخی هاشان شرمگين گذشته ...شور انقالب

 ...مقصر بی بديل عرصه ای بود که آنها را از دلبستگی هاشان ربوده بود
با نوشته ... دست به کار شدند .. می خواستند سهيم باشند در بهار بودِن مردم

با فريادهايشان زير آسمان شهرهايی .. با آکسيون های اعتراضی شان.. هاشان 
 ...که تمام اين سالهای فراق را گواهی بود
به خيابان آمدند و رای خود .. با سکوت.. آنسوی مرزها مردمان به خيابان آمدند

پر شد از .. اوين ها ... کهريزک ها .... به خيابان آمدند .. را می خواستند 
.. عکس پدرخواندگان را پاره کردند... به خيابان آمدند...زيباترين فرزندان آفتاب

خيابان در مشِت خشم شان ... به خيابان آمدند .. سنگ برداشتند.. به خيابان آمدند 
 ...همان مردم اند هنوز...مردم همان مردم بودند ... بود

اما کسانی بودند که خيزش مردمی برايشان نردبان ترقی بود و اتاق فکر ها 
دست .. ساختند و دستهايشان در کار بود تا خودی ها را از ناخودی ها جدا کنند 

هر چه بود از رنگ بی ...و هر چه بود از معنی تهی کردند... يازيدند به مفاهيم 
رنگ ساختند تا رنگ خود و نشان خود را بر آن بزنند و به اين ترتيب هر که با 

 ... آنها نبود برآنها بود
رسانه های زنجيره ای شان با پسوند سبز مشروعيت می يافت و مجالی نبود 

و هر مخالفتی به بهانه ی از دست رفتن اتحاد ، به .. برای عرصه فکر مخالف 
اين گونه بود که سبزی حضور مردمی معانی ...محاق سانسور سپرده می شد
کار بدان جا رسيد که گفتمان حاکم حتی در .. مختلف و بعضآ متضاد يافت

و با همان ادبيات زننده ای که ... خطاب کردن مخالفانش ابايی نداشت " عوضی"
.. مدعی مبارزه با آن است در سايتهايش به تخريب و تحقير معترضان پرداخت 

تا سوار بر موج جنبش المان های خود را پر رنگ کرده و با استقرار تک 
 ...صدايی در جنبش ، مانع از رسيدن صداهای ديگر درون جنبش شود

روزهای بسياری ست که گفتمان اصالحطلبانه ی .. اما اين همه ی ماجرا نيست
حاکم با همکاری و همياری تمامی رسانه های موجود و سرمايه گذاران کالن 

داخل و خارج کشور، سعی دارد با نسخه پيچی و جهت دهی ، آينده ی اين جنبش 
را متاثر کند و در اين راه ذره ای خود را به اخالق پايبند نمی بيند و در بی 

پرنسيپ ترين شکل ممکن همه ی آکسيون های سياسی مخالفان خود را خشونت 
جريانی که بين دفاع .. آميز می خواند و خود از تعريف خشونت ناتوان است 

و با تقابلی شعار ...تشکل يافته و تشکل يافتن برای تهاجم تمايزی قائل نمی شود
زده و بی حاصل سعی می کند بی توجه به ضرورتهای عينی و نفس گير جنبش 

بر مشی اصالح طلبی تاکيد می کند و از ...آن را به مسير دلخواه خود هدايت کند
 ...ياد می برد که ديناميزم جنبش با رويکرد تجويزی و تزريقی همخوانی ندارد

با ايده های از قبل شکست خورده و منفعل راه را برای تضعيف جنبش می گشايد 
 ...و فراموش می کند که مبارزه ی بی خشونت به معنی مبارزه ی منفعل نيست

از مبارزه ی بی خشونت دفاع می کنند و ناباورانه راديکاليسم را مترادف انقالبی 
 گری و انقالبی گری را مترادف خشونت جلوه می دهند و اينگونه توجيه می کنند 
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سعدی در هفت قرن قبل از ما ! . را حذف کنيم به فيلم آسيبی وارد نمی شود 
نثری را ابداع کرد که اگر در آن   کلمه ای از يک عبارت حذف ، جايگزين يا 
جابجا شود ، زيبائی و شکوه ، استواری و معنای جمله ، عبارت و متن در هم 

اين نوع دقت حيرت انگيز ، انسان معاصر رابه ياد ماشين های . می ريزد 
CNC   می اندازد که با نرم افزار های دقيق ، دقت  در تراش را تا حد کمتر از

سعدی نه تنها با نثر فاخر خود زبان فارسی را از . يک ميليمترهم  تنظيم می کند 
ايست قلبی زبانی نجات داد ، و نه تنها يک مدل فراموش نشدنی و جايگزين 

ناپذير در نگارش زبان فارسی به ايران و جهانيان ارائه داد ، بلکه خط پايانی بر 
برخی به اشتباه ، نابغه ديگر شهر شيراز . غزلسرائی در زبان فارسی نيز بود 

يعنی حافظ را خط پايان غزل سرائی فارسی و اوج غزل سرائی می دانند و بر 
اما به نظر می رسد . اين باورند که غزل با حافظ به اوج خود و پايان خود رسيد 

اين نظريه اشتباه است چون اوأل استحکام موجود در غزليات سعدی ، خود گويای 
 : رتبه و مقام او در غزل سرائی است ،و شايد به همين دليل بوده که گفته اند 

 دارد سخن حافظ بوی غزل خواجو/ استاد غزل سعدی است پيش همه کس اما 
و ثانيأ حافظ دريافته بود که بايد در حوزه ای ديگر ستاره شود و ماندگار و بی 

به همين دليل حافظ توانست به . حوزه ای که پيشينيان از آن غافل بود ه اند . بديل 
حافظ يک تنه هم نقش کانت را بازی . مقام آخرين متفکر زبان فارسی دست يابد 

او از يک سوچرخش آنتولوژی به اپيستمولوژی را در .کرد و هم نقش هگل را 
زبان فارسی بوجود آورد و توانست در يک جامعه آنتولوژی زده صحبت از 

کس چو ( انديشه ، نقد انديشه و برکشيدن نقاب از چهره انديشه به ميان آورد 
و از سوی ديگر ديالکتيک همساز کردن نا ) حافظ نگشود از رخ انديشه نقاب 

تنها نگاهی به فهرست  نا همساز ها ی همساز شده . همساز ها را بنياد گذاشت 
دنيا و /  می و محراب . در آراء حافظ  عظمت او را در اين مقام نشان می دهد 

هدف داری آفرينش و هيچ / جبر و اراده / لذت های غريزی و عبادت / آخرت 
عشق و عقل / ارزش آن و لحظه و بی ارزشی زمان و دهر / بر هيچ بودن عالم 

به ) . عشق داند که در اين دايره سرگردانند// عاقالن نقطه پرگار وجودند ولی ( 
اين ترتيب حافظ به مقامی از تفکر دست يافت که تا دوران معاصر در زبان 

اين وضعيت هم نشانه عظمت . فارسی  کسی به اين مقام حتا نزديک هم نشده 
. مقام حافظ است و هم نشانه ايست فکری فرهنگ ايران از بعد از حافظ تا کنون 
با اين حال و عليرغم نقش بی بديل حافظ در ترکيب رندانه تفکر با زبان فارسی 
آن هم در فرم زيبای غزل ، همچنان مقام نخست  در غزل سرائی برای سعدی 

و جالب آنکه . باقی ماند و اين نکته ای نبود که از ديد حافظ هم پنهان مانده باشد
شاعرانه خود دست يابد که پيش  -حافظ تنها زمانی توانست به مقام عظيم فکری 

بدون نثر شيوای سعدی و . از او بستر زبانی اش توسط نثر سعدی آماده شده بود 
کافی است . بدون پاتولوژی زبانی سعدی امکان ظهور حافظ هم منتفی بود 

مقايسه ای ميان نثر گلستان و بوستان با شعر حافظ صورت بگيرد تا تأثير پذيری 
 .  حيرت انگيز شعر حافظ  از نثر سعدی کامأل آشکار شود 

اگر . چه کسی جز سعدی توانست به هم ارزی و يکسانی خرد و هنر پی ببرد  
عوام به دو دنيای متضاد عشق  و عقل  باور دارند ، غافل از آنکه آنچه مقابل 

عقل قرار دارد بالهت است و نه دل يا عشق  ، و اگر حافظ  هنر را نه مساوی 
، و به قول امروزی ها هنر تجسمی ، بلکه حـُسن ، به  art workاثر هنری 

عيب می جمله بگفتی هنرش نيز ( معنای سيرت و رفتار و منش نيکو ، می داند 
حماسی می داند ،  -، و اگر فردوسی هنر را فضائل و خصائل انسانی ) بگوی 

اين تنها سعدی است که توانست با يک پاتولوژی استادانه فکری دريابد که هنر 
همان خرد است و هنرمند کسی جز خردمند نيست و هنر بی خرد ، جهالت است 

 :و به قول خود او . و خرد بی هنر، بالهت
 که تن پروران از هنرالغرند//  خردمند مردم هنر پرورند 

در هم فرورفتگی عشق ، عقل ، خرد و هنر ، همان است که به آن حکمت می 
بنابراين . هم ياد می کنند   knowledgeگفتند و امروزه از آن به معرفت  

 aesthetic ofمعرفت نه فقط گزاره های تحليلی بلکه زيبائی شناسی دانستن 
knowing سعدی با اتکا به همين زيبائی شناسی دانستن است است که . نيز هست

 :می گويد 
 بدست آرد ازمعرفت توشه ای//  ُخـُنک نيکبختی که درگوشه ای 

و سعدی با توانمندی بسيار . معرفت ، زيبائی شناسی عمل و حل مسئله هم هست  
توانست هم به رابطه  خرد و عمل ، و به قول امروزيان تئوری و پراکسيس ، 

 :وقوف يابد ، آنجا که می گويد
 گرچه عمل کار خردمند نيست // جز به خردمند نفرما عمل  
چه کسی بهتر از . و هم ما را با ظرائف زيبائی شناسانه حل مسئله آشنا سازد  

 : سعدی و حکمت خردمندانه و هنری اومی توانست به ما ياد بدهد که 
استخوان را اگر به سر سگ بکوبی گله ات را ازهم می درد ، اما اگر همين 

 .استخوان را به دهان او بگذاری هم از تو و هم از گله ات پاسبانی می کند 

 نثر جميل سعدي 
 نگاهی به نثر بزرگترين پاتولوژيست زبان فارسی  

 محسن خيمه دوز
 

 ايست زبانی سعدی را می توان اولين و بزرگترين پاتولوژيست و آسيب شناس
او با نثر با شکوه و محکم و استوار خود ، . در زبان فارسی به حساب آورد 

 ). 1(زبانی را که به سکته دچار شده بود  از مرگ زبانی نجات داد 
کافی است که وضعيت نثر زبان فارسی ، هم در قبل از سعدی و هم بعد از او ، 
با نگاهی کارشناسانه ارزيابی گردد تا قدر و اهميت نثر سعدی در زبان فارسی 

جامعه ايران در زمان سعدی به شدت تحت تأثير حمله مغول . بهتر معلوم شود 
شلختگی مغولی همه جا را فراگرفته بود و ازجمله زبان فارسی را ، . ها بود 

وجالب و البته تأسف بار آنکه همه جای ايران با هجوم مغول ها سازگار شدند اال 
اگر ابتکار و ايستادگی سعدی و عظمت نثر شگرف او نبود بدون . در نثر سعدی 

. ترديد زبان فارسی ،  امروزه جزء زبانهای آرشيوی تاريخ به حساب می آمد 
اگر فردوسی و شاهنامه اش حماسه ايستادگی در برابر تهاجم فرهنگی اعراب بود 

، سعدی نماد ايستادگی و مقاومت ادبی و هنرمندانه ايرانی در برابر حمله 
 . براندازانه مغول ها بود 

جلوگيری از سکته زبانی  در زبان فارسی ، يک  بار قبل از سعدی با اثر    
جاودانه  شاهنامه اتفاق افتاد و يک بار هم چند قرن بعد از سعدی توسط نثر 

شاعرانه شاملو تکرار شد  و هر دو توانستند آبروئی در خور برای زبان فارسی 
فردوسی با زبان فاخر حماسی شاهکاری از شخصيت پردازی و . ايجاد کنند 

ميزانسن های تصويری آفريد که با زيباترين و حرفه ای ترين دکوپاژهای 
سينمائی امروز برابری می کند ، و شاملو نيز با کشف  آهنگ کلمات و ترکيب 

بنابراين می توان گفت چنانچه نثر حماسی . جادوئی آنها حماسه ای ديگر آفريد 
فردوسی و نثر آهنگين شاملو به ذخيره زبان فارسی اضافه نمی شدند ، حاکميت 

با اين . اصطالحات عاميانه و لمپنی بر زبان فارسی آن را به نابودی می کشانيد 
حال متن شاهنامه و نثر شاملو با تمام عظمتشان و خدمتی که به زبان فارسی 

يکی به اين دليل که دست يابی . کردند نتوانستند جايگزين نثر فاخر سعدی شوند 
به نثر سعدی همچون دست يابی به غزلياتش امکان پذير نيست و ديگر اينکه 
جريان موجود اما نه چندان قوی سعدی ستيزی در ايران معاصر امکان فهم 

) و البته طنز آميز ( ابتکارات نثر سعدی را به تاخير انداخته است و تاسف بار 
اينکه افرادی در به تاخير افتادن فهم نثر سعدی نقش داشته اند که جامعه در ابعاد 

نيما ، شاملو و دکتر علی شريعتی از جمله اين افراد . ديگری به آنها مديون است 
اند که تحت تأثير افکار ايدئولوژيک انديش خود جريان سعدی ستيزی را تقويت 

هر چند شاملو با . کردند و همين امر به تقويت لمپنيسم زبانی نيز منجر شد
آفرينش های شاعرانه خود توانست نقش به سزائی در حذف دومين ايست زبانی 

با . ايران ايفا کند و اشتباه سعدی ستيزی و فردوسی ستيزی خود را جبران نمايد 
اين همه نثر سعدی همچون غزلياتش مـٌهر خود را بر فرهنگ زبان فارسی کوبيد 

و توانست به   قول بهار به شعر منثور تبديل شده و بنيادگذار نثر شاعرانه در 
اين نثر آنچنان روح و دل زبان فارسی را اسير خود کرده که . زبان فارسی شود

همچون غزليات خود او نسل های متمادی بعد از خود را به شدت تحت تأثير 
به حدی که از يک سوموسيقی کالسيک و سنتی ايران بدون . قرار داده است 

شعر سعدی ديگر قابل تصور نيست ، و از ديگر سو برخی از هنرمندان و 
نويسندگان معاصر نيز الگوی نگارشی خود را متأثر از سعدی دانسته و سعی در 

عبدالکريم سروش و نثر نگارشی اش . تقليد از سبک  نگارشی او داشته و دارند 
و نيز علی حاتمی و نثر نگارشی او در فيلمنامه هايش از نمونه های بارز نثر 

اما زيباترين نمونه تاثير پذيری از نثر سعدی را در . سعدی وار معاصرند 
نثری شوا، رسا، مدرن، با . نگارش درخشان محمد علی فروغی می توان ديد

نثری که هم می توان فاخر ترين . جمالتی کوتاه و ساده ولی نه ساده انگارانه
نوشته های ادبی و فلسفی را با آن به نگارش درآورد و هم دشوارترين متن های 

نثر فروغی را . فلسفی را به کمک آن به زبان شيوا و رسای فارسی ترجمه کرد
می توان استاندارد نگارش در زبان فارسی به حساب آورد و از آن به مثابه متر 

اگر نثر . الين نثر به تمامی وامدار سعدی است. نگارش و نويسندگی بهره برد
فاخر سعدی را در گلستان جزء پژوهی کنيم در می يابيم همان اتفاقی که برای 

يک فيلم خوب و سکانسها و پالن های آن می افتد برای نثر سعدی و تک کلمات 
يکی از نشانه های .  يک فيلم خوب دارای نشانه ها ئيست . آن نيز افتاده است 

بارز فيلم خوب اين است که هيچ پالن اضافی در فيلم نباشد به نحوی که اگر در 
به اين ترتيب . مونتاژ فيلم يکی از پالن ها حذف شود به کل فيلم لطمه وارد  شود 

 مشخص می شود که چقدر فيلم بد وجود دارد بطوری که حتا اگر نيمی از هر فيلم 
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 .رعيت از بهر طاعت ملوک 
ملک را گفتِ  درويش استوار آمد ، گفت از من تمنا بکن ، گفت آن همی 

 :خواهم که دگر باره زحمت من ندهی ، گفت مرا پندی بده ، گفت 
کين دولت و ملک می رود //  درياب کنون که نعمتت هست به دست          

 دست به دست
 

جامعه ای که زبان شلخته دارد ، . هيچ متفکری در زبان شلخته  ظهور نمی کند 
 . بنابراين تفکر منظم به زبان منظم نياز دارد . تفکر ندارد 

البته نياز نسل امروز تنها به نثر و شعر سعدی نيست بلکه افکار بديع و ظرايف 
حکمت عملی او نيز پاسخگوی بسياری از دشواری های تئوريک و عملی ما نيز 

.  هست ، افکار و ظرائفی که تنها با  واسطه نثرو زبان اوبر ما آشکار می شود 
به همين دليل در دوران معاصر که شلختگی زبانی يک بار ديگر گريبان زبان 

فارسی را گرفته و آن را به سکته زبانی دچار ساخته ، در دورانی که ادبيات 
در روزنامه ها ، ( ، نثر شلخته ) در کتب ناشرين و رسائل دانشگاهی ( شلخته 

، ) در فرم های نو و کالسيک ( ، شعر شلخته )مجالت و وبالگ ها ی اينترنتی 
در راديو ، تلويزيون ، سينما ، بيان مديران و مسئولين ، و ( و گويش های شلخته 

رواج بسيار يافته ، ضرورت توجه به آسيب شناسان ) زندگی روز مره مردم 
بزرگ ِ  زبانی چون سعدی و نثر فاخرش يک بار ديگر کامأل احساس می شود 

 . به نحوی که هيچ ايرانی فارسی زبانی از مراجعه به آثار او بی نياز نيست 
 

                                                       ****** 
 :يادداشت 

اول ابتکار عرفی . دو ابتکار ديگر سعدی موضوع پژوهش ديگری است 
سازی عشق از طريق دقت در ظرايف پنهان عشق زمينی است که 
سعدی آن را در فرمت زيبای غزليات عاشقانه ابداع کرده ، ودوم 

ابتکار طرح تئوری مدنيت و تأسيس نگاه انسان گرايانۀ فرا طبقاتی به 
مناسبات طبقاتی در جامعۀ انسانی است که اوج آن را می توان در 

 . مشاهده کرد) بخش ششم گلستان" (جدال سعدی با مدعی"
 
 

. خرد و هنر ، اتفاقی است که در انسان می افتد و سپس در زبان او نمود می يابد 
زبان و نثر، ويترين کاالئی است که در درون انسان و دنيای تجربيات او بوجود 

سعدی تجربه متراکمی است از هم آوائیِ عشق وعقل و خرد و هنر . می آيد 
وعمل ، و نثر او نشانه ای است از  حکمت و معرفت ، نشانه ای است از 
 . همسانی خرد و هنر ، نشانه ای است از پيوند زيبا وعقالنی  نظر و عمل 

نثر سعدی ،همراه با نظم او، حامل تمام تجربيات حسی ، عقلی ،استتيک ، زيستی 
و معرفتی اوست وبه همين دليل توانست سيستم هاضمه وگوارشی 

زبان فارسی را آنچنان نظم دهد که شنونده و خواننده فارسی زبان که 
با انبوهی از واژه های عربی رايج شده در زبان فارسی روبروست، 

متوجه عربی و غير فارسی بودن آنها نشود؛ به عبارت ديگر راه 
بومی سازی واژه های غير خودی در زبان فارسی را برای اول بار 
و به شکل تمام حرفه ای در آثار سعدی می توان ديد و اين به منزلۀ 

افزايش چند برابری قابليت زبان فارسی در خلق آثار ادبی و 
نوشتاری است ابتکاری که تا امروز هم نياز آن در زبان فارسی به 

 .شدت احساس می شود
 : سعدی ابتکار زبان شناختی خودرا چنين توصيف می کند 

غالب گفتار سعدی طرب انگيز است و طيبت آميز و کوته نظران را بدين   --   
علت زبان طنز دراز گردد که مغز دماغ بيهوده بردن و دود چراغ بی فايده 

خوردن کار خردمندان نيست و ليکن بر رأی روشنِ  صاحبدالن که روی سخن 
در ايشان است پوشيده نماند که دّر موعظه های شافی را در سلکِ  عبارت کشيده 

است و داروی تلخ نصيحت به شهد ِ ظرافت بر آميخته تا طبع ملول ايشان از 
ذکر جميل سعدی که در افواه عوام افتاده است و ....دولتِ  قبول محروم نماند 

صيب سخنش که در بسيط زمين رفته و قصب الجيب حديثش که همچون شکر 
می خورند و رقعه منشآ تش که چون کاغذ زر می برند ، بر کمال فضل و بالغت 

او حمل نتوان کرد بلکه خداوند جهان و قطب دايره زمان ، عنايتِ نظر کرده 
است و تحسين بليغ فرموده و ارادت صادق نموده ، الجرم از خواص و عوام به 

 . محبت او گرائيده اند 
برای آگاهی از نمونه های ابتکار زبان شناختی سعدی که معرف منطق 

پاتولوژيک او در حوزه زبان فارسی است می توان به اين موارد دقتی چند باره 
 : کرد 

فراشِ  بادِ  صبا را گفته تا فرش زمردی بگسترد و دايهَ  ابر بهاری را فرموده 
تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد ، در ختان را به خلعت نوروزی قبای 
سبزورق  دربرگرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربيع ، کالهِ  شکوفه 
بر سر نهاده ، عصارهَ  نالی به قدرت او شهدِ  فائق شده و تخم خرمائی به 

 . تربيتش ، نخلِ  باسق گشته 
يکی از صاحبدالن سر به جيبِ  مراقبت فرو برده و در بحر مکاشفت مستغرق 

شده ، حالی که از اين معامله باز آمد يکی از دوستان گفت از اين بستان 
که بودی ما را چه تحفه کرامت کردی ؟ گفت به خاطر داشتم که چون به 

درخت گل رسم دامنی پر کنم هديه اصحاب را ، چون برسيدم بوی گلم 
 .چنان مست کرد که دامن از دست برفت 

غافلی را شنيدم که خانه رعيت خراب کردی تا خزينه سلطان آباد کند بی خبر 
از قول حکيمان که گفته اند هر که خدای عّز و جل را بيازارد تا دل خلقی 

به دست آرد ، خداوند همان خلق را بر او بگمارد تا دمار از روزگارش 
 .بر آرد 

 بماند بر او لعنت پايدار//  نماند ستمکارِ  بد روزگار     
جالينوس ابلهی را ديد دست در گريبان دانشمندی زده و بی حرمتی همی کرد ، 

 گفت اگر اين نادان نبودی کارِ  وی با نادانان بدينجا نرسيدی
 

 نه دانائی ستيزد با سبکسار//   دوعاقل را نباشد کين و پيکار        
 خردمندش به نرمی دل بجويد//  اگر نادان به وحشت سخت گويد 
 هميدون سرکشی و آزرم جوئی//  دو صاحب دل نگهدارند موئی   
 اگر زنجير باشد بگسالنند//  و گر بر هر دو جانب جاهالنند 
 تحمل کرد و گفت ای خوب فرجام//   يکی را زشت خوئی داد دشنام  
 که دانم عيب من چون من ندانی//  بتر زانم که خواهی گفتن آنی    

درويش مجرد به گوشه ای نشسته بود ، پادشاهی برو بگذشت ، درويش از آنجا  
که فراغ ملک ، قناعت است سر بر نياورد و التفات نکرد ، سلطان از آنجا که 

سطوت سلطنت است برنجيد و گفت اين طايفه خرقه پوشان امثال حيوانند و 
اهليت و آدميت ندارند ، وزير نزديکش آمد و گفت ای جوانمرد ، سلطان روی 

زمين بر تو گذر کرد چرا خدمتی نکردی و شرط ادب بجا نياوردی ؟ گفت 
سلطان را بگوی توقع خدمت از کسی دار که توقع نعمت از تو دارد و ديگر بدان 

 که ملوک از بهر پاس رعيت اند نه 
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شهال بهار دوست با اينكه ساليان درازيست غربت نشين است و مقيم هامبورگ ؛ 
اما لنگه ي آنهايي نيست آه پايشان به غربت نرسيده ، فوري رنگ زمين آنجا را 
مي گيرند و با بازي واژگان ، شعرشان را در مذبح مصلحت هاي معترضانه و 

او باهمه تجارب زندگي اش در غرب ، نغمه . زشت نگاري ها قرباني مي آنند 
سرايي است آه بند ناف اش را هرگز از اين سرزمين و هنجارهاي آن نبريده 

 . است و هرگز نخواسته آه شعرش را با ابتذال هاي سفارش گونه پيوند بزند 

شعري پر مخاطب است و در تغزل او مفاهيم عميقي از تعريف " شهال " شعر
عشق ، انسان و باور، جاري است و من به عنوان خواننده ي اشعار او ، دوست 

انسان ووطن مويه  پرزخم ، از درد و رنج   دارم آه او حتي وقتي با حنجره اي
ها مي آند همچنان براي ما از رقص آفتاب و بلوط بگويد و خش خش برگها و 

را اگر امضا نگذارد " ننگي برتاريخ " يعني پاي شعري مثل . صداي رود 
شعررا بايد از شعار و خطابه سوا آرد و رسيد به اين . شاعرتر است و ماندني تر

 :نكته ي بديع ، آه خود مي گويد و چه زيبا نيز سخن مي گويد 

از مرجانهاي گمشده ، از صنوبرهاي / اگر در آتابم آه از عشق سرشار است " 
از باور عشق نگويم ، درآدام گور جاي من است / بر خاك آشيده 

 ."مباد حرفهايتان نقطه چين شوند / تاريخنويسان يادتان باشد ....؟

جاپاي طبيعت را از شعر هاي اين مجموعه نمي شود آناري وانهاد آه ارجاعات 
 :اش به طبيعت ، پر ايجاز ند و معني دار 

 ..."روي ماسه ها، صداي دلتنگي دريا را شنيد / بايد آنار آب ايستاد 

شهال بهاردست در خالقيت ادبي اش راه خود را مي رود وبا تمام تالش ، همت 
گمارده آه ار رودست ديگران چيزي ننويسد و به شهادت آثارش در اين عزم اش 

او   .نيز استوار ايستاده است و صدايي دارد آه اورا از ديگران متمايز مي کند 
آه ممكن است   روی قله اي ايستاده آه هر شاعر خالقي ، باهر نوع جهان بيني

بلندايي آه ارتفاع ، برودت و . بر خيزد   داشته باشد بايد روزي به فتح آن قله
 .طبيعي خودش را دارد   چشم اندازهاي

منصوره " ، " زيبا آرباسي " ، به همراه شاعره هايي چون " شهال بهاردوست " 
آه به اعتبار آثار منتشرشده ي " ليال حكمت نيا " و " مينو نصرت " ، " اشرافي 

شان در فضاي وب ونيز مجموعه شعرهاشان ، هر آدام زبان خا ص و مضامين 
ويژه ي خود را دارند ،چهره هاي شاخص در شعر دهه ي هشتادند و بايد آه به 

زيرا شيفتگان شعر ، . نقد و بررسي آارنامه ي آنها از جهات مختلف توجه نمود 
آنار شمعي آه فرداها را روشن خواهد آرد ، سرود آنها را به هر زبان خواهند 

 :خواند 

آنار / حاال پنجره را باز وبسته ، ساعت را آوك مي آنم / باز خوابم نمي برد 
 . "شمعي آه روشن مي آنم سرود تورا مي خوانم 

 http://www.zihagh.blogfa.com/ 
 

  

 “شهالبهار دوست “  باورهاي عريان در شعر
 عليرضا ذيحق 

 

 

 

 

 
است آه   "شهال بهاردوست" پانزدهمين مجموعه شعر " تيك تاك هاي بي پروا"

شاعري آه شعرهايش آغشته به . منتشر شده 87نسخه الكترونيكي اش در بهمن 
او روي خطوط ممنوعي گام . عطر عشق است و جوشيده از يك صميميت ذاتي

بر مي دارد آه از بيقراري هاي عاشقانه سرشار است و بي آنكه از پيش بخواهد 
. در انديشه ي سرودن شعر باشد شعر است آه ناگهان او را تسخير مي آند 

نوعي حالت شهودي آه با ريتم و تصوير مي آميزد و به بيان صدايي منتهي مي 
شعرش ، با تكيه بر ميراث شعري . شود آه هيچ تزئين ساختگي را بر نمي تابد 

جهان ، جوششي از دل است و اما اين دل راهي هم به حس و حالهايي دارد آه 
شاعرانه   در زندگي هر انساني اتفاق مي افتد و ولي آمتر مي تواند به پژواآي

اينجاست آه ساخت آالمي شهال بهاردوست ، با فشردگي هاي . نيز بدل شود 
شاعر از ظرايف زبان و ظرف زمان است ،   اش آه حاصل تجربه هاي  خاص

 :تجلي هاي نوي به خود مي گيرد 

دستت مرا تا رقص / دستم تورا هي پس ، هي پيش ، هي روي ُنت ها مي برد "
انگشتها چه هول مي / با نوازش قطعه ها بي تاب / پروانه ها دنبال مي آند 

عاشقانه هاي / لبها در جستجوي بوسه ها / دهان ها باز / نازها خرامان !/ زنند 
 ."امشب زير تپش هاي پيانو ، آسي در خوابها مي آيد / داغ مي چرخند 

به عنوان يك شاعر زن ، بي آن آه بخواهد احساسات " شهال بهار دوست " 
دروني اش را پشت واژه ها مخفي آند و صرفا نظرش به جنبه هاي عاطفي شعر 
معطوف باشد هميشه از واژگاني آه آنها را از برگ سكوت اش چيده است ، پلي 

 :ميزند بين ناخودآگاه فردي اش با آگاهي هاي جمعي 

روي دفترهاي ما اگر خط / نام تو جاودانه است / آهاي عشق ، آهاي عشق "
 ."اما در تو باورها عريانند / آشيده اند 

جامه و صورت شعر او هرچه هست و هر موضوعي دارد همه ، قالبهاي 
چرا آه وقتي خويشتن را در انوارشعر رها مي آند ، . متناسب خود را دارند 

دستاوردش از دنياي شاعرانه ، بلور هاي خوش تراشي مي شوند آه با شفافيت 
 :پذيري آنها از جلوه هاي خالقيت اش ، غباري از تصنع را بر آنها را ه نمي دهد

باغچه سراغ تو را مي / عزيزم ، زير اين فواره ها آه روي تنم مي ريزند " 
خاك آفشهايت چرا نمي رسد / عزيزم ، هرشب مرا نشانده اي به انتظار / گيرد 

بوي تنت مرا رسانده / دستم به تنت نمي رسد / سر به هوا سوي تو مي دوم / ؟ 
روي خطها بيا / تنم آشانده تورا به تب و تاب / به آندوها ، به خمره هاي شراب 

 ."بيا مي آنم 

هرچند آه به تن " تيك تاك هاي بي پروا " مضامين اروتيك در مجموعه شعر 
آامه گويي نزديك تر است اما به همان اندازه نيز ، از رك گويي هاي ناهنجار به 
دور است و ريشه در عرياني هاي عشق دارد تا رآيك سرايي هاي چند ش آوري 

آه اين روزها در شعر پاره اي زنان شاعرمد شده و فكر مي آنند آه رگه هاي 
پست مدرنيسم را بدين طريق در معدن وجودشان يافته اند و خيلي هم هاي و 

شاعر در اين مجموعه با تصوير معشوقي آه در انديشه دارد بي  . هوي دارند 
لحظه هايي   به خلق و صيد  آنكه بخواهد آن تصاويررا در لفافهاي پنهان بپيچد

 :موفق مي شود آه او را در بلنداهاي شعر ليريك ، جايگاهي در خور مي دهد 

امشب اينجا ميان راه / روي تيك تاك تن / لب بر لب / در غلت / چشم در چشم "
لب / سري خم ، گردني چرخ مي زند / آنار تصويري آه پيدا مي شود / شيري 

تا / قدمها در شمارش ستاره ها تا ريزش سپيد / از شانه هاي خيس باال مي رود 
   " ستايش آفتاب ، تا چيدن واژه ها بر دهان مكث مي آند 
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 دشمن هم در هند
 ست که نيلوفر تاريک بوييده  دوستی

 هند سياره ی گيجی در خواب سياره ی ماست
 چشم به راه سونامی بيداری

 ها در اوراد برهمن ها بوی نعش نجس
 دود هزاران سال نيرنگ و رنگ و رقص و راگا

 رحم تناسخ هاست  چشم به راه مادر بی
 هند، پشت درخت فيلم هندی

 خاطره ی خرطوم خدا
 در خنده ی آميتاست

 
 
 به شهره قنبری و مهران شمس اميری *
 

 دست نوشت
 دل نوشت
 پا نوشت

 چشم نوشت
 شاهرگ و جگر و دنده نوشت

 سر از دم، همه را خط زد
 خط از دم، همه را خورد

 آواز کوری
  در کوره راهی
 عطسه ی چاهی

 
 
 به ماری فرانس و مهرداد رهبر *
 

 هژده هزار شتر بار دار بار بردار
  ام باتالق شنی در هر سلول

 فروتنان سنگين
 های گذشته بار

 شکم سلول هايم
 انبار تکرار

 ام قندهار تکرار تن
 های گمشدٔه ی اعصار هايم از پچپچه ی ساربان رگ

 ديوان فرخی سيستانی      طومار باد
 های ژرفا گرد ها و زنگ شتر ام از تاپ تاپ گام لپ تاپ

 پر رعشه ی پای گزيده
 رعشه ی امواج سراب در چشم افعی

 چشم خشک افعی
 شاهد غرق من در برنامه ی مشکوک بيابان

 بازی شن با شعر
 
 

 پرزيدنت حسين شرنگ
 جمهوری وحشی شرنگستان

 پنج موج
 حسين شرنگ

 
 
 به پريا قطبی *

 آسمان-درخت
 رويای شاخه گستر

 های آويزان با هميشه
 از کهکشان ها

 رنگبوی نديده نشنيده ی ميوه ای
 دستان چهل هپروت-آماج ناشناس-آرزو

 آذرخش-معنا در ابر-درنگ بيم
 پخش تماشا در رگبار زبان

 ای در برزخ دو مرگ ديده ای هر چه ديده
 مرگ ديده ای
 درخشيده ای

 ديدار خاکستر ترت
 با تن ديگرت
 !خياالت بس

 
 
 )برای زادروزش( به مايا اينان  *
 
 شکنم  ام گردون می با دم   شکنم  می

 اين ديوانه را  مغز آبی
 گردم  خورم گرد می  می

 گسترم  ام را به بيابان و دريا می گردش
 کارم  ای تخم موج می در هر چکه   هسته ی سرسام  در هر شنی
 کنم به نام توفان  فوت می

 تا سراب و ساحل هماغوش شوند
 کنم به شب تا گر بگيرد  فوت می

 دهم  های تر و خشک را ورز می ام موج با دم
 زنم  بر حال همه خشت محال می

 آهو بدود  تا دلفين پی
 فيل  نهنگ پی

 دليل  تا در اين شادی بی
 کالغ ابو عطا بخواند
 قورباغه تانگو برقصد

  تا آدمی
 اش بدود گم شود نيابد دنبال آدرس دم

 
 

 به رامين، شکيل و ری مهجوری، و فروزان يزدان *
 

 هند آينه ی يک ٔگل کور ست
 کندوی کبرايی پير
 شير گاوی جاويد
 وزن   خنده ی فيلی بی
 به وزن تمدن

 هند خانه ی دوستان ست
 


