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 پيش به سوي انتخابات آزاد
 پرسش از صاحب نظران و حاميان جنبش سبز 4

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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  !جمهوري مطلق

گفتگوي مژگان مدرس 
علوم با دكتر عبدالكريم 

 سروش 

گيري بلوك قدرت با  شكل
 اي   رهبري علي خامنه
 بهروز خليق

كدام نظام؟ كدام دين؟ 
  كدام دولت؟ 

 سيد ابراهيم نبوي 

نقش بارز زنان در جنبش 
 سبز  

وگو ي جرس با دكتر  گفت
 نيره توحيدي

تشّکلهای مستقل کارگری، بيانيه در مورد حداقل دستمزدها  
 1989در سال 
 

ی دو هزار تن از دانشجويان دانشگاه شريف در  نامه
 اعتراض به تداوم بازداشت مهدی

 فر کالری، کوهيار گودرزی و تارا سپهری 
 

بی خبری مطلق از زن مبارز کرد ، فراخوان فوری برای 
 نجات جان زينب جالليان

  
بيانيه جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی در واکنش به 
بازداشت نويد خانجانی و ديگر فعاالن حق تحصيل و  

 يیدانشجو
 

نوشتن بر ديوار اوين  يادداشتهايی از دوستان و آشنايان 
 اميد منتظری

 
 نامه کانون مدافعان حقوق بشر به صادق الريجانی

 
تحريم كاالهاي چيني، 

 فراخوان يونايتد فور ايران
 

 سبز  
 ماندانا زنديان به شادي صدر

 جايزه براي 
  سايت تغيير براي برابري
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 بهروز خليقاي   گيري بلوك قدرت با رهبري علي خامنه شكل

 بخش اول -ای، سپاه و راست افراطی در ساختار سياسی جمهوری اسالمی  موقعيت علی خامنه

 
ها، تنها مسئله نظری و آکادميک نيست، بلکه  ای، سپاه و راست افراطی و وزن هر يک از آن تبيين ساختار سياسی جمهوری اسالمی، تعيين موقعيت آقای خامنه •

کند که ما به تبيين ساختار  امروز الزامات جنبش اعتراضی ايجاب می. امر ضرور برای تدوين استراتژی و تاکتيک در مبارزه جنبش اعتراضی مردم است
 ...های ضرور را تدوين کنيم  جمهوری اسالمی به نشينيم و از آن استنتاجات سياسی اخذ کرده و سياست

  مقدمه 
گرچه جمهوری اسالمی از آغاز حيات آن تا به امروز حکومت ايدئولوژيک . ساختار سياسی جمهوری اسالمی، ساختار پيچيده، چند وجهی و در حال تغيير است

خصلت ايدئولوژيکی جمهوری اسالمی . توان جمهوری اسالمی را تنها به خصلت ايدئولوژيک آن توضيح داد بوده که دين و دولت را درهم آميخته است ولی نمی
 . دهد تمام وجوه ساختار جمهوری اسالمی را در طول حيات آن توضيح نمی
 : های کلی آن، الزم است ساختار جمهوری اسالمی را در چهار دوره مورد بررسی قرار داد برای تبيين ساختار سياسی جمهوری اسالمی عالوه بر توضيح مشخصه

  ١٣۶٨ـ  ١٣۵٨اقتدار کاريزمائی : دوره اول. ١
  ١٣٧۶ـ  ١٣۶٨اقتدار سنتی روحانيت : دوره دوم. ٢
  ١٣٨۴ـ ١٣٧۶گرايش به اقتدار قانونی : دوره سوم. ٣
 . تا کنون ١٣٨۴از سال . گيری بلوک قدرت گری و شکل تشديد گرايش توتاليتاريستی، سلطانيسم و نظامی: دوره چهارم. ۴

در اين . های قبلی متمايز است ما اکنون در دوره چهارم قرار داريم که به جهات مختلف از دوره. های سه دوره اول نيازمند فرصت ديگری است بررسی مشخصه
 . نوشته به دوره چهارم پرداخته شده است

ی آن به قوقتوان گفت که در اين دوره تغييرات جدی در ساختار سياسی جمهوری اسالمی صورت گرفته است بدون اينکه تغييری در قانون اساسی و نهادهای ح می
 . ای و بيت وی، سپاه و راست افراطی متمرکز شده است در اين دوره موقعيت روحانيت تضعيف شده و قدرت در دست يک بلوک متشکل از علی خامنه. وجود آيد

ها، تنها مسئله نظری و آکادميک نيست،  ای، سپاه و راست افراطی و وزن هر يک از آن امروز تبيين ساختار سياسی جمهوری اسالمی، تعيين موقعيت آقای خامنه
کند که ما به تبيين ساختار  امروز الزامات جنبش اعتراضی ايجاب می. بلکه امر ضرور برای تدوين استراتژی و تاکتيک در مبارزه جنبش اعتراضی مردم است

 . های ضرور را تدوين کنيم جمهوری اسالمی به نشينيم و از آن استنتاجات سياسی اخذ کرده و سياست
آيا : سئواالتی نظير. ها تاثيرگذار باشد، پرداخته خواهد شد تواند در تدوين سياست ها از مبرميت برخوردار بوده و می در اين نوشته به برخی سئواالت که پاسخ به آن

باشد؟ و يا اينکه ساختار سياسی جمهوری اسالمی تغيير کرده است؟ آيا  چنان دست روحانيت متمرکز است و اليگارشی روحانيت برکشور حاکم می قدرت سياسی هم
های خود را به  سياست پاهتغييرات در جهت انتقال قدرت به سپاه بوده است و يا در جهت بازتوليد استبداد فردی؟ آيا تمام قدرت دست سپاه پاسداران متمرکز شده و س

ای تمام قدرت را دست خود متمرکز کرده و در جايگاه سلطان نشسته و سپاه در خدمت آن قرار دارد؟ در اين  کند؟ و يا برعکس آقای خامنه ای ديکته می آقای خامنه
ها شکل گرفته  آن از ميان احمدی نژاد و راست افراطی چه جايگاهی در ساختار قدرت دارند؟ آيا قدرت سياسی دست يکی از سه مولفه متمرکز شده و يا اينکه بلوکی

 توان مناسبات بين اين سه مولفه را با مثلث قدرت توضيح داد و يا با بلوک قدرت؟  است؟ مناسبات بين سه مولفه چگونه است؟ آيا می
 تغييرات در ساختار سياسی جمهوری اسالمی ـ "به بخشی از سئواالت فوق در سلسله نوشتارهائی با عنوان 
در اين نوشته به بخش ديگری از سئواالت . پاسخ گفته شده است) مندرج در سايت کار و اخبار روز" (گذر از اليگارشی روحانيت به اليگارشی روحانيت و سپاه

 . پاسخ گفته شده است
توان  می. به اين سو شکل گرفته است ١٣٧۶گردد که از ابتدای انقالب بهمن و به ويژه از دوم خرداد  تبيين ساختار سياسی جمهوری در اين دوره به روندهائی بر می

 . گفت که همزمان ولی با سرعت متفاوت از هم، سه روند در ساختار قدرت انکشاف يافته است

 
 

 انکشاف سه روند 
 
  ای تقويت موقعيت علی خامنه. ١

به اينسو و در جريان انقالب بهمن به طور طبيعی در جايگاه رهبری جمهوری اسالمی قرار گرفت و به جهت دارا  ۴٠اهللا خمينی در روند مبارزاتش از دهه  آيت
او هم در بين روحانيت و هم در بين مردم از اتوريته باالئی . ای، در جايگاه رهبر کاريزماتيک قرار گرفت بودن مرجعيت شيعه، رهبری سياسی و حمايت توده

 . برخوردار بود
اهللا خمينی نه رهبر کاريزما  اما او برخالف آيت. فقيه انتخاب گرديد ای از جانب مجلس خبرگان به عنوان رهبر و ولی اهللا خمينی، آقای خامنه بعد از درگذشت آيت

 . اهللا خمينی را دارد و نه صاحب اتوريته روی روحانيت است ای همانند آيت او نه حمايت گسترده توده. است و نه فقيه برجسته و مرجع شيعه
ها و تقويت موقعيت خود در ساختار قدرت بعد از انتخاب شدن به مقام رهبر جمهوری اسالمی توسط مجلس خبرگان، با توجه  ای برای جبران اين ضعف آقای خامنه

های متعددی را به اجرا گذاشت که هرکدام تاثيرات جدی در ساختار  برنامه) ١١٠اصل ( ١٣۶٨به افزايش اختيارات رهبر در بازنويسی قانون اساسی در سال 
سابقه بيت رهبری، تضعيف موقعيت روحانيت سنتی و تقويت موقعيت سپاه در ساختار قدرت، حذف و يا تضعيف رقبای  او به گسترش بی. سياسی کشور داشت

روی آورد و در طی دو دهه موفق ) مجلس و دولت(و کنترل شورای نگهبان، مجلس خبرگان و نهادهای انتخاباتی ) طلب حکومت جناح چپ و اصالح(سياسی خود 
 . های خود را عملی سازد گرديد که برنامه

ای در دوره رياست  موقعيت خامنه. توانست روی رفسجانی اعمال اتوريته کند ای تا حدودی در سايه قرار داشت و نمی در دوره رياست جمهوری رفسجانی، خامنه
 . خاتمی به تدريج تقويت شد و او در زمان رياست جمهوری احمدی نژاد توانست قدرت سياسی را بيش از پيش در دست خود متمرکز کند

 
 بيت رهبری 

اهللا خمينی به چندين هزار نفر رسيد، ساختار ساده آن به ساختار پيچيده تبديل گرديد، بخش امنيتی ـ  ای بيت رهبری از چند صد نفر دوره آيت در دوره آقای خامنه
ای امکان داد که از طريق دفتر خود در تدوين  راه انداخته شد و به آقای خامنه.......المللی، بازرسی، حفاظت  اطالعاتی، نظامی، اقتصادی ـ مالی، فرهنگی، بين

های مختلف کشور دخالت کرده، سپاه و ارتش، نهادهای امنيتی  ای، تعيين برخی وزرا و پست های کالن کشور، در تعيين سياست خارجی کشور، پروژه هسته سياست
 . و بنيادهای اقتصادی را تحت کنترل خود در آورد

ای، اصغر ميرحجازی، محمدی گلپايگانی، حداد عادل، علی اکبر واليتی، حسين طائب، احمد سالک، آيت اهللا عزيز خوشوقت، احمدوحيدی، مجتبی  مجتبی خامنه
 ای بيت رهبری  آقای خامنه. آيند ها قرار دارند و عناصر قدرتمند بيت رهبری به حساب می در راس اين بخش....ذوالنور، علی سعيدی، حسين همدانی، ناطق نوری 



3 

     

قوه (ای به طور گسترده هم در نهادهائی که تحت اختيار وی قرار داشته و مسئولين آن منتخب وی هستند  آقای خامنه. گانه قرار داده است را بر باالی قوای سه
 . کند و هم در کار دولت و مجلس دخالت می......) قضائيه، صدا و سيما، نيروهای نظامی، بنيادهای اقتصادی 

 
 روحانيت 

سازی حوزه علميه  او برنامه وسيعی را برای مدرن. ای بعد از اينکه در مقام رهبر قرار گرفت، برنامه وسيعی برای حکومتی کردن روحانيت به اجرا گذاشت خامنه
ای ثابت برای مرکز  برای نخستين بار بودجه. آغاز کرد و با دگرگون کردن ساختار سنتی حوزه به سازمان اداری، توانست مهار حوزه علميه را بدست آورد

ای تاسيس گرديد که همه مستقيم و  ها و مراکز حوزوی تازه کده ها، پژوهش مديريت حوزه علميه در بودجه ساالنه کشور رديف منظور گرديد، نهادها، سازمان
 . شوند کنند که هم رديف بودجه دولتی دارند و هم از بودجه دفتر رهبری تامين می ای فعاليت می غيرمستقيم تحت نظر آقای خامنه

برگزاری اد ای به طرق مختلف از جمله نهادهائی چون دفتر تبليغات اسالمی، دبيرخانه ائمه جمعه، دفتر رسيدگی به امور مساجد، ستاد اقامه نماز و ست آقای خامنه
 . اعتکاف توانسته است بخش وسيعی از روحانيت را به حکومت وابسته سازد و يا اينکه تحت کنترل در آورد

 
 دادگاه ويژه روحانيت 

دادگاه ويژه . ای قرار دارد و به دستگاه اطالعاتی برای کنترل روحانيون و سرکوب روحانيت مستقل و منتقد بدل شده است دادگاه ويژه روحانيت تحت اقتدار خامنه
اين دادگاه عبداهللا نوری و محسن کديور را محاکمه و محکوم کرد و اشکوری و هادی . روحانيت دارای زندانی مجزا است و هزاران روحانی در استخدام آن هستند

 . قابل را خلع لباس نمود
 

 مجلس خبرگان 
های  مطابق قانون اساسی خبرگان ولی فقيه را نصب و عزل کرده و برکارکرد وی و ارگان. فقيه قرار دارد مجلس خبرگان مطابق قانون اساسی کشور بر باالی ولی

 . پردازد ای مجلس خبرگان عمال به مجلس مطيع رهبری تبديل شده و تنها به تعريف و تمجيد از او می در دوره آقای خامنه. تحت مسئوليتش نظارت و کنترل دارد
 

 شورای نگهبان 
اما موقعيت شورای نگهبان در زمان آقای . های حکومتی را حذف کند توانست کانديداهای جناح پائين بود و شورای نگهبان نمی ۶٠نقش شورای نگهبان در دهه 

 . تبديل گرديدبی ای تغيير کرد و به ابزار قدرتمند او در حذف رقبا و در تعيين صالحيت کانديداهای رياست جمهوری، مجلس و خبرگان و کنترل نهادهای انتخا خامنه
 

 ستادهای نماز جمعه 
ای را بين مردم برده و به  های آقای خامنه ای است، پيام شود دارای تشکيالت گسترده اين ستادها که گفته می. ستادهای نماز جمعه تحت کنترل دفتر رهبری قرار دارند

 . کند نفع او تبليغ می
 

 قوه قضائيه 
بخش های از قوه قضائيه مانند دادستانی . برد ای است و او از کانال اين قوه برنامه سرکوب مخالفين و منتقدين را پيش می قوه قضائيه دربست در اختيار آقای خامنه

 . گيرند تهران مستقيما از دفتر او دستور می
 

 صدا و سيما 
های تلويزيونی مستقل از دولت،  با توجه به گستردگی آن و فقدان کانال. شود ای قرار دارد و رئيس آن توسط وی انتخاب می صدا و سيما تحت مسئوليت آقای خامنه

 . آيد هايش به حساب می ای برای پيشبرد سياست ها، صدا و سيما ابزار مهمی در دست آقای خامنه ها و نشريات منتقد، فيلتر شدن سايت تعطيلی روزنامه
 

 فرماندهی کل قوای نظامی 
ای راسا فرماندهی کل قوای نظامی را برعهده گرفت و با حذف  اما خامنه. فرماندهی قوای نظامی از جانب خمينی به هاشمی رفسنجانی سپرده شده بود ۶٠در دهه 

ها از يکسو و از سوی ديگر با گسترش نمايندگی ولی فقيه، سپاه، بسيج، ارتش و نيروهای انتظامی را  فرماندهان نسل اول سپاه و جايگزينی نسل دوم به جای آن
 . تحت اتوريته و کنترل خود در آورد و به سپاه امکان دخالت در حوزه های مختلف را داد

 
 نهادهای اطالعاتی ـ امنيتی 

ای از  در دوره محمد خاتمی وزارت اطالعات به درجه. شود ای قرار دارند و وزير اطالعات با تائيد او انتخاب می نهادهای اطالعاتی ـ امنيتی تحت کنترل خامنه
اکنون وزارت اطالعات و اطالعات سپاه، نيروی انتظامی و حفاظت اطالعات . اندازی اطالعات موازی روی آورد کنترل وی خارج شد و بهمين خاطر او به راه

 . قوه قضاييه تحت کنترل وی قرار دارند
 

 شورای امنيت ملی 
ای در اکثريت هستند و  در ترکيب شورای امنيت ملی برگزيدگان آقای خامنه. شود های کالن دفاعی و امنيتی کشور توسط شورای امنيت ملی تدوين می سياست

 . برد های خود را از کانال اين شورا پيش می ای بخشی از سياست آقای خامنه. مصوبات شورا به بعد از تائيد وی قابل اجرا است
 

 بنيادهای اقتصادی 
پردازند و دولت حق نظارت بر کار  ای قرار دارند و مالياتشان را به او می تعداد زيادی از بنيادها از جمله بنياد مستضعفان و جانبازان تحت مسئوليت آقای خامنه

ای با درآمد اين بنيادها و درآمدهای ديگر قادر شده است که هزينه دستگاه گسترده خود را تامين نمايد و بخش  خامنه. کند ها را ندارد و ماليات از آن ها اخذ نمی آن
 . قابل توجهی از روحانيات را به حکومت وابسته سازد

 
 
  اندازی آن بر قدرت سياسی و اقتصاد کشور گيری سپاه و چنگ قدرت. ٢
 

ها باقی بماند و  بايد در چهارديواری پادگان سپاه، خود را تنها به عنوان ارگان نظامی همانند ارتش که می. طلب با خصلت توتاليتری سپاه پاسداران نهادی است توسعه
ها  داند که در ساير حوزه داند و خود را محق می سپاه با استناد به قانون اساسی خود را حافظ نظام و انقالب می. حافظ مرزهای کشور باشد، تعريف نکرده است

 دخالت در حوزه سياست را برای حفظ انقالب از گزند دشمنان داخلی و خارجی، ورود به حوزه امنيت را برای سرکوب مخالفين، گسترش فعاليت . دخالت کند
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های کالن کشور را برای مقابله با تهديدات خارجی، کار فرهنگی را برای اشاعه ايدئلوژی حاکم  گذاری  اقتصادی را برای امر سازندگی کشور، مشارکت در سياست
 ... و 

های جمهوری اسالمی، صدا و سيما، خبرگزاريها،  ای، سفارتخانه کادرهای سپاه در مجلس، دولت، قوه قضائيه، نهادهای امنيتی، شورای امنيت ملی، پروژه هسته
: کند ای اين امر را به صراحت بيان می علی خامنه. حضور دارند..... های علمی و تکنولوژيکی روزنامه ها و نشريات، حوزه های فرهنگی و اجتماعی، عرصه

  ).١٣٨٨شهريور  ٢۴تابناک، ." (سپاه پاسداران، يکی از مراکز صدور نيرو به همه جای کشور شده در طول اين بيست و هفت هشت سال"
کارکرد نظامی، امنيتی، . های مختلف، سپاه از يک نهاد نظامی بيک نهاد عمومی که دارای کارکردهای مختلف است، فرا روئيده است اندازی سپاه به حوزه با چنگ

های  ، فعاليت)قوه قضائيه(، قضاوت )قوه مقننه(، قانون گذاری )قوه مجريه(ای، اداره کشور  ای، اقتصادی، علمی و تکنولوژيکی، هسته حزبی، فرهنگی، رسانه
گذاريهای کالن  های دفاعی ـ امنيتی و شرکت در سياست های عمومی، تدوين استراتژی ، کنترل حوزه"براندازی نرم"افزاری برای مقابله با  فرامرزی، حوزه نرم

سپاه پاسداران به : "رحيم صفوی فرمانده سابق سپاه هنگام امضای قرارداد احداث خط لوله از عسلويه به استان سيستان و بلوچستان اين امر اذعان نمود. کشور
پس از پايان می عنوان يک نهاد عمومی، انقالبی که محصول فداکاری ملت بزرگ ايران است عالوه بر دو ماموريت دفاع از امنيت کشور و دفاع از انقالب اسال

بسياری از : "فرمانده فعلی سپاه محمد علی جعفری نيز همين نکته را بيان کرده است". جنگ بزرگترين افتخارش کمک به دولت در سازندگی ايران بوده است
های سپاه است که هزاران تن  اينها عالوه بر خروجی. های فرهنگی و اجتماعی وارد شدند های علمی و تکنولوژيک، ارتباطات و در حوزه برادران سپاه در عرصه

سپاه يک نهاد انقالبی و مردمی است و ذاتا . ... ها قلمروی علمی، فرهنگی، اقتصادی و سياسی وارد شدند ها که در سپاه تربيت شدند و رشد کردند و در ده از بچه
سپاه آچار چند منظوره انقالب بوده، در زمان امام و جنگ، : "و ) ١٣٨٨شهريور  ٣١جام جم، ." (نظامی نيست، به آن معنا که صرفا هويت نظامی يا پادگانی ندارد

ار سازندگی در شد، همچنين وارد ک های داخلی به عرصه امنيت داخلی در شرايط بحرانی وارد می کرد و هم برای مهار تروريسم و جنگ سپاه هم کار اطالعاتی می
نتشر گرفت و مجله فرهنگی هم م شد، حتی گاهی مسئوليت مديريت برخی شهرها بويژه در مناطق مرزی و جنگی را به عهده می مناطق محروم و روستاها می

اظت ها مسئوليت ديگر که به نحوی به حف کرد و ده های تحليل سياسی داشت و از سينمای جنگ حمايت می يعنی انتشارات وسيع فرهنگی و سياسی و جزوه. کرد می
های اقتصادی و فرهنگی شد که بر زمين  پس از جنگ هم با همين اهداف و برای برداشتن بار کشور، وارد عرصه. شد از انقالب و مرزهای عقيدتی آن مربوط می

 ). همان منبع." (ها بود مانده بود و کشور به شدت نيازمند ورود سپاه به اين فعاليت
سپاه دارای . کند و دولت حق دخالت در آن را ندارد های خود مستقل از دولت عمل می سپاه در بخش قابل توجهی از فعاليت. آيد سپاه، دولتی در دولت به حساب می

 های اقتصادی، مبادی ورود و  سپاه صاحب ارگان امنيتی و زندان، دانشگاه و مراکز تحقيقاتی، بنگاه. نهادهای مشابه دولت بوده و عملکردش بخشا همانند دولت است

کند، به سرکوب حرکات  سپاه فعالين سياسی، فرهنگی، دانشجوئی، کارگری و زنان را بازداشت، زندانی و شکنجه می. است....خروج کاال، مراکز فرهنگی 
 . برد  های خود را در منطقه پيش می بندد و برنامه کند، با شرکتهای خارجی قرارداد می پردازد، بصورت انبوه کاال وارد کشور می اعتراضی می

کند که دولت  نشاند و تالش می سپاه تنها دولتی در دولت بحساب نمی آيد، بلکه نهادی است فراتر از دولت که کانديدای مورد نظرش را در مقام رياست جمهوری می
 . را در درون خود هضم کند

بگونه ای که سپاه . توان گفت که توازن قوا در ساختار قدرت بزيان قشر روحانيت و بسود سپاه در طی دهه اخير تغيير کرده است گيری سپاه به يقين می با قدرت
 . های اصلی قدرت در جمهوری اسالمی تبديل شده است بيکی از مولفه

به گفته . سپاه با کاربست قهر توانست نظام را حفظ کند. سپاه در کودتای انتخاباتی و سرکار آوردن احمدی نژاد و سرکوب جنبش اعتراضی مردم نقش باالئی داشت
اين نخستين بار نيست که هوشياری و جانفشانی سپاه و بسيج توانست انقالب و کشور را از گردنه دشوار و نفس ): " رئيس سابق خبرگزاری ايرنا(محمد جعفر بهداد 

     ."گير ديگری به سالمت عبور دهد
 
  جريان راست افراطی. ٣
 

های سياسی اپوزيسيون، از بطن  ساله ايران ـ عراق، از جريان سرکوب سازمان ٨راست افراطی عمدتا از بطن حکومت ايدئولوژيک جمهوری اسالمی، از جنگ 
در دوره رياست . های حکومتی نداشت چهره آشکار و مستقل از جناح ۶٠راست افراطی در دهه . سپاه، بسيج، نهادهای امنيتی و مدرسه حقانی پديد آمده است

برهم (ها يورش برد  جمهوری رفسنجانی بود که راست افراطی چهره نمود، بر روزنامه کيهان چنگ انداخت، گروه انصار حزب اهللا را تشکيل داد، به سخنرانی
اوج فعاليت اين گروه . را آتش زد) سينما قدس(و سينماها ) انتشارات مرغ آمين(ها  ، کتابفروشی)١٣٧۴زدن سخنرانی عبدالکريم سروش در دانشگاه تهران ـ مهرماه 

اين . ای دست زد تا کارگزاران سازندگی که هوادار رفسنجانی بودند، به مجلس راه پيدا نکنند در انتخابات مجلس پنجم بود که با راست سنتی به ائتالف نانوشته
 . ها در اين ائتالف نانوشته در موقعيت پائين دست قرار داشت راست افراطی سال. ها ادامه يافت ائتالف سال

ها،  سال در آن. ورزيد کرد و از جدا کردن صف خود از آن اجتناب می گرايان فعاليت می ها پشت راست سنتی سنگر گرفته بود و زير عنوان اصول اين جريان سال
 . شد شناخته می) اهللا انصار حزب(و نيروی ضربتی آن ) روزنامه کيهان و نشريه صبح(ای آن  راست افراطی با ارگان رسانه

ای و سپاه را  طلبان موجبات نگرانی آقای خامنه ح روی کار آمدن اصال. ، وضعيت سياسی کشور تغيير کرد١٣٧۶طلبان حکومتی در سال  با روی کار آمدن اصالح
راست افراطی برای اولين بار در انتخابات دوره دوم . طلبان و ساختن آلترناتيو ، جريان راست افراطی را تقويت کردند ها برای مقابله با اصالح آن. فراهم آورد

در انتخابات دوره هفتم مجلس، شورای نگهبان صالحيت اکثر . وارد رقابت انتخاباتی شد و به پيروزی رسيد" آبادگران"شوراهای محلی با ليست خود تحت عنوان 
سومين . بدين ترتيب راست افراطی مجلس شورا را هم قبضه نمود. کانديداهای اصالح طلبان را رد کرد و راه را برای پيروزی راست افراطی در انتخابات باز کرد

قبضه . پيروزی راست افراطی در انتخابات دور نهم رياست جمهوری به دست آمد که احمدی نژاد با کمک سپاه و بسيج در صندلی رياست جمهوری نشست
 . شوراها، مجلس و رياست جمهوری، راست افراطی را به يک جريان سياسی قوی در کشور تبديل کرد

ها حضور موثر دارد، صاحب تعدادی از  اکنون راست افراطی قوه مجريه را در دست خود دارد، در مجلس شورا از فراکسيون قوی برخوردار است، در رسانه
 . است، بخشی از روحانيت مدافع آن است و در جامعه نيز پايگاه معينی دارد" جمعيت ايثارگران"ها نظير  تشکل

 . توان نماينده و سمبل جريان راست افراطی به حساب آورد امروز احمدی نژاد را می



5 

 مهرداد درويش پوربهمن، به كجا؟        22پس از : جنبش سبز

 و آنچه که در اين روز گذشت چيست؟ ١٣٨٨بهمن  ٢٢نظرتان در مورد 
 

سياست اسب تروا که در جای خود نشانه           .  چنين نشد .  بهمن به روزی سرنوشت ساز بدل گردد          ٢٢بسياری بر آن بودند و يا بهتر بگويم آرزومند بودند تا روز                  
درس   در  اعتماد به نفس بيکران جنبش سبز در فتح هر سنگری بود که حکومت برای خود دست و پا می کرد، در عين حال نشانگر دستکم گرفتن توان حکومت                                

اما شکست يک   .  بهمن شکست خورد    ٢٢بی ترديد سياست اسب تروا در        .  ماهه اخير و چگونگی سد سازی در برابر آن بود            ٨آموزی از پيشروی جنبش در اين        
بهمن با ايجاد فضای پليسی و بسيج از شهرستانها، مانع از پيشروی بيشتر                ٢٢اين واقعيتی است که رژيم توانست در        .  سياست به معنای شکست يک جنبش نيست      

بهمن می توانست سراشيبی حکومت را به محتمل ترين سير رويداد ها بدل                 ٢٢امری که در صورت ناتوانی حکومت در مهار حضور مخالفان در              .  جنبش گردد 
جنبش اعتراضی مردم ايران     .  بهمن روشن شد به سادگی نميتوان گرده حريف را بر خاک نشاند                    ٢٢تنها در زورآزمايی     .  اما جنبش نيز از پا در نيامد         .  سازد

 .همچنان فضای عمومی کشور را تحت تاثير خود دارد
بدان معنا که نه حکومت توان سرکوب جنبش و از پای درآوردن            .  روبرو بوده ايم  "  تعادلی پايدار "بهمن ما با      ٢٢به گمان من در دوران اخير و به ويژه در آستانه            

از اينرو هر دو سو کوشيدند تا با قدرت نمايی و جلوگيری از                    .  آن را داشته است و نه اين جنبش تا کنون قادر به واداشتن حکومت به عقب نشينی شده است                             
بهمن و ناکامی جنبش ضد استبدادی مردم ايران در بر هم زدن اين تعادل به سود                     ٢٢در پی   .  بهمن اين تعادل را به سود خود بر هم زنند            ٢٢پيروزی حريف در    

به گونه ای که حتی با تبليغات و رجز خوانی کوشيد           .  خود، حکومت کابوس بزرگی را با تردستی و نيرنگ پشت سر گذاشت و برای نخستين بار مجال تنفس يافت    
اما حکومت نتوانست برغم پيروزی      .  بهمن سخن بگويد و بيش از پيش بر طبل هماورد طلبی های خود در داخل و خارج بکوبد                          ٢٢از شکست جنبش سبز در        

تقاضای کروبی و موسوی برای دريافت       .  پليسی خود در جلوگيری از ازدهام ميليونی مخالفان، بر جنبش چيرگی سياسی و يا از آن مهمتر پيروزی اخالقی يابد                          
اين جنبش نيز به خوبی می دانند دليلی برای عقب نشينی و يا مرعوب تبليغات                  "  رهبران نمادين "مجوز برای راهپيمايی جنبش سبز نشانگر اين واقعيت است که             

 ٢٢"  نبرد سرنوشت ساز   "ارزيابی شتابزده و گاه پرخاشگرانه برخی از فعاالن جنبش در بررسی علل ناکامی در                      .  دولت کودتا و حاميان آن شدن وجود ندارد          
در جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی همواره تاکيد ميگردد            .  بهمن، پيش از هر چيز حکايت از خوش بينی مفرط اين افراد در آسان ديدن راه پيروزی دارد                        

تحميل . همواره بايد بين ظرفيت ها و خواست ها رابطه ای واقع بينانه وجود داشته باشد. افسردگی از جمله پيامد ناتوانی در تامين بلند پروازی های دوردست است
رنگ باختن،  محضاهداف گسترده و بلند باال بر جنبشی که هنوز از توان مورد نظر برخوردار نيست؛ در لحظه ممکن است چالشگرانه و شورانگيز باشد، اما به 

بهمن نشان داد برهم زدن تعادل بين توان جنبش در تغيير اوضاع و اراده و زور حکومت در جلوگيری از تحقق آن،                              ٢٢.  در عمل تنها به ياس منجر خواهد شد        
روز "ماهه آن، از نقاط ضعف جدی رنج می برد، به سادگی قادر نخواهد بود  ٩جنبشی که برغم دستاوردهای چشمگير . يک شبه و تنها از راه خيابان ميسر نيست

بهمن حکومت نتوانست ميدان آزادی را از هواداران خود پر کند، اما توانست مانع از فتح آن توسط                               ٢٢درست است که در       .  را به جلو اندازد     "  قطعی جدال 
حکومت در چنان شرايطی مستاصلی بسر می برد که جلوگيری از يک شکست سنگين ديگر، به خودی خود . بود" پيروزی"مخالفان گردد و همين برای آن نوعی 

بهمن را به     ٢٢اما جنبشی که در روز عاشورا نشان داد که ترس را نيز تحقير ميکند، روشن است ترس دولت کودتا و حاميان آن در                           !  برايش يک پيروزی است   
 .اندازه کافی نشانه پيروزی خود نميداند، بلکه به فتح سنگرهای بزرگتر می انديشيد

اين ر  بهمن به همه ما آموخت که پيدا کردن راه های فرسايش قدم به قدم حکومت راه مطمن تر و واقع بينانه تری برای تضمين پيشروی برگشت ناپذي                                     ٢٢شايد  
جنگ تبليغاتی و روانی با حکومت همراه با نهاد سازی، گفتمان سازی، مانور های سياسی؛ فعاليت های                             .  اين راه تنها به خيابان ختم نمی شود            .  جنبش است 

گرچه .  ستديپلماتيک در خارج، شکل بخشيدن به اتحادهای گسترده، بسيج افکار عمومی و سازماندهی اعتصاب سياسی از جمله ديگر ساز و کارهای پيکار ا                                
به نظرم دشواری    .  هرگز نبايد از ياد برد تظاهرات يکی از سنگين ترين و موثرترين راه های ابراز مخالفت و وادار کردن حکومت ها به عقب نشينی است                                       

 بهمن فرصتی را فراهم آورد تا جنبش سبز از خوش بينی به واقع گرايی و از توهم به تامل و از بلند پروازی به سنجش واقعی تر تعادل قدرت                                      ٢٢زورآزمايی  
با اين همه فرصت هايی نظير چهار شنبه سوری را نبايد برای قدرت نمايی و اعتراض از                       .  گذار کند و با درک پيچيدگی پيکار به آزمون های ديگری بيانديشد               

. جشن ملی اما غير متمرکز چهارشنبه سوری فرصتی بی مانند برای فلج کردن دستگاه سرکوب و جنگ روانی سياسی عليه دشمنان مردم است                                         .  دست داد 
پيش .  بهمن، آن را يکسره خانه نشين سازد        ٢٢خوشبختانه روحيه عمومی اين جنبش در داخل و خارج از کشور نيرومند تر از آن است که ناکامی در پيروزی در       

 !از اين در جايی گفتم با آغاز اين جنبش غولی از تنگ برون جسته است که هر سرنوشتی هم که بيابد آن را به داخل آن نميتوان بازگرداند
 
 

 نقاط ضعف و قدرت جنبش سبز در مرحله کنونی چيست؟
 

حضور گسترده جوانان و زنانی که ستون جنبش سبز به شمار ميروند و به اين جنبش خصلتی سخت مدرن و                      :  از نقطه قدرت های اين جنبش بسيارگفته شده است         
واند در  ی ت در نهان سکوالر بخشيده اند؛ خصلت رنگين کمان، پلوراليستی و ضد ايدئوولوژيک اين جنبش آنهم در شرايطی که حضور ايدئوولوژی های کاذب م                           

نقشی مخاطره آميز ايفا کند؛ سياليت اين جنبش و خصلت افقی، غير متمرکز و شبکه ای سازماندهی آن که توان آن را در رويارويی با                                        "  وحدت کلمه "ايجاد  
وتاليتر باز  ی ت سرکوب و امکان همگانی نمودن جنبش افزايش داده است؛ فقدان رهبری کاريسماتيک بر اين جنبش که آن را به راستی از خطر درغلطيدن به جنبش   

کراتيکی دم  داشته است؛ در هم آميخته شدن شور و شعور در اين جنبش که از جمله خود را در سيطره کالم ضد خشونت و مسالمت جوی حاکم بر آن و شعارهای       
بازتاب داده است ؛ خصلت ديجيتالی اين جنبش که         " استقالل، آزادی، جمهوری ايرانی"و حتی شعار راديکالی چون " انتخابات آزاد"، "رای من کجاست"هم چون 

ده حيثيت  اعاتوان حکومت در سانسور و مخفی نگه داشتن رخدادها را سلب کرده است و زمينه حمايت بين المللی بی نظيری از آن را در فراهم آورده و به                                            
ا تاکيد بر    ا ب ايرانيان در سراسر جهان منجر شده است؛ همراهی اصالح طلبان تا ديروز در قدرت با جنبش که گرچه از ساختارشکنانه شدن آن بيمناکنند، ام                                       
مانی مدنی افرخواست های اصالح طلبانه خود، سپر دفاعی نيرومندی در جلوگيری از سرکوب گسترده ايجاد کرده و زمينه اجتماعی تر شدن جنبش رنگين کمان ن

انيزه و  لبندر ايران را فراهم ساخته اند؛ شکل گرفتن اتوريته جنبش سبز که در تقويت حس باورهای مشترک ملی و جلوگيری از چشم انداز تجزيه کشور و                                           
دهه استبداد دينی را تجربه       ٣يوگسالويزه شدن ايران نقش مهمی دارد؛ و باالخره ايجاد اميد به تغيير که نقش مهمی در تن زدن از در خود فرو رفتن مردمی که                               

 .کرده اند، داشته و موجب شکوفايی و بالندگی ملی ايرانيان شده است؛ از زمره دستاوردهای اين جنبش است
اين جنبش برغم آن که به درستی بر حق . اما در باره نقطه ضعف های اين جنبش کم سخن گفته شده است که من در اينجا به کوتاهی به برخی از آنها اشاره ميکنم

به گمانم تاکيد بر خواست های مشترک اين . شهروندی تاکيد ميکند، در طرح شعارهای ضد تبعيض و برابری جنسيتی و قومی و دينی کاستی به خرج داده است
اين جنبش براستی نيازمند آن است که بر . جنبش به معنای بی اعتنايی به خواست های خود ويژه گروه های مهمی که به عمق و دامنه جنبش ياری ميرسانند نيست

 درست است که بيش ازهمه بايد بر خواست های همگانی اين جنبش تاکيد کرد و از . مطالبات ضد تبعيض به ويژه تبعيض جنسيتی، قومی و دينی تاکيد بيشتری کند
اما پرسش اين جا است که آيا وحدتی که بر کثرت استوار                 .  اين دريچه عده ای برآنند که طرح مطالبات ويژه ميتواند به حس وحدت سراسری آن آسيب رساند                        

که مايلند عالوه بر همراهی با خواست های عمومی با طرح مطالبات خود ويژه                (نباشد، با خطر حذف صداهای ديگر و يا دستکم مستحيل کردن گروه های ديگر                 
نيست؟ آيا تاکيد بر حقو ق شهروندی عمال به معنای برسميت شناختن ضرورت مبارزه فعال برای برچيدن تبعيض های فوق نيست؟ پس                          )  در جنبش حضور يابند   

 چرا بايد از هر گونه طرح اين شعارها در تظاهرات و يا بيانيه ها خودداری کرد؟
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اما بی اعتنايی به خواست      .  عالوه بر آن، تکيه اين جنبش بر طبقه متوسط شهری نه تنها نقطه ضعف آن نيست، بلکه نشان از توانمندی و کيفيت باالی آن دارد                                 
با طرح مطالبات ويژه؛ می توان عالوه بر برجسته تر              .  عدالت اجتماعی، زمينه پشتيبانی جنبش کارگری و تهيدستان شهری از اين جنبش را محدود می سازد                      

زنان و  .  ، حضور جنبش کارگری و اقليت های قومی در آن را نيز برجسته نمود              )که جنبش کنونی را براستی به انقالبی زنانه تبديل خواهد کرد           (کردن نقش زنان    
گروه ها را   ين  گروه های قومی به نقد از زمره نيروهای فعال اين جنبشند، اما بسياری از چهره های نمادين اين جنبش از طرح هر خواستی که منافع مشخص ا                                 

 .بيان نمايد سرباز می زنند
براستی جز روسيه، چين و چند کشور چپ گرای          .  در عين حال اين جنبش می بايست بيش از پيش بر همبستگی بين المللی با خود و رويکرد جهانی تاکيد ورزد                        

که حکومت در     نيمامريکای التين، و چند کشور اسالمی در خاور ميانه و آفريقا، چه کسی است که به حمايت از جنبش اخير مردم ايران برنخواسته باشد؟ می دا                              
اما اين . ، آن را به غربی ها منتسب سازد)که من در جای ديگر به آن اشاره کرده ام( پی آن است با تکيه بر برخی شباهت های جنبش سبز با انقالب های مخملين 

ه در اعماق ريشواقعيت که تولد جنبش سبز جهان را يکسره با شگفتی روبرو ساخت، نشانگر آن است که اين جنبش ساخته و پرداخته کشورهای غربی نبوده بلکه 
به .  بدل گشت "  نه به استبداد دينی   "و  "  رای من کجا است   "دهه استبداد دينی، بغض در گلو فروخفته اشان ترکيد و به فرياد     ٣روح و روان مردمی دارد که پس از 

پرسش اينجا است آيا تاکيد بر       .  هررو دليلی نمی بينم که تاکيد بر اصالت بومی اين جنبش مانعی از تالش در جلب همبستگی های بين المللی هر چه بيشتر گردد                              
  مخالفت با ماجراجويی های اتمی دولت احمدی نژاد و تاکيد بر صلح طلبی در عرصه جهانی، دامنه اين جنبش را تضعيف خواهد کرد و يا تقويت؟

امری که مجال و زمينه گفتمان سازی و نهادينه کردن باور های دمکراتيک در آن را با                    .  همچنين گرايش به اکسيونيسم و پراگماتيسم در اين جنبش نيرومند است            
جنبش خيابانی هرچه قدر هم که شور انگيز باشد، زمانی که با نهاد سازی و گفتمان سازی همراه نگردد، قادر به تثبيت                                .  کندی و دشواری روبرو ساخته است       
ماه از آغاز اين جنبش گذشته است، هنوز کمتر کسی تعريف و يا تحليل جامعی از کم و کيف و اهداف  ٩در حالی که در حدود . انديشه های دمکراتيک نخواهد شد

چيست؟ و يا دامنه و مطالبات اين جنبش را بايد بر پايه              "  جنبش سبز "آن ارائه داده است و هنوز برای بسياری و از جمله خود من روشن نيست دقيقا منظور از                       
رگيری اين مفهوم تا    کا  کدامين يک از برداشت های موجود استوار کرد؟ هم از اينرو شخصا با آن که از آغاز به گونه ای فعال به دفاع از آن برخواستم اما در به                     

 .کنون احتياط به خرج داده ام
ن کشور  دروبه نظر من ما با جنبشی روبروئيم که در شرايط کنونی بدنه اصلی آن از تمايال ت سکوالر برخوردار است، حال آن که چهره های شاخص آن در                                    

برای من که از منظری سکوالر، جمهوری خواه و طرفدار دمکراسی پارلمانی در اين جنبش ضد استبداد دينی شرکت دارم،                            .  عمدتا از اصالح طلبان دينی اند       
گيرم که تغيير اوضاع حتی تا       .  روشن است ارائه تعريفی از اين جنبش که اهداف آن تنها در چهارچوب استراتژی اصالح طلبان دينی خالصه شود، کافی نيست                         

 .همان اندازه ای که اصالح طلبان به آن باور دارند نيز گام مهمی در گشايش فضای سياسی کنونی خواهد داشت و بايد از آن استقبال کرد
بش دمکراتيکی جن تا آن جا که به اين جنبش مربوط است نداشتن ايدئولوژی و مدل های سازماندهی و رهبری کالسيک البته از نقاط قوت اين جنبش است، اما هيچ

گرچه درعمل چند صدايی و به واقع جنبشی رنگين کمان              "  جنبش سبز . "بدون شفاف سازی، فرهنگ سازی، نهاد سازی و ايجاد رهبری به سرانجام نمی رسد                  
، اما تالش برخی از اصالح طلبان دينی برای محدود ساختن آن در چهار چوب برداشت های خود، خطر انحصار                       )که من ار آغاز بر آن پافشاری کرده ام         (است  

به همان گونه نيز تالش برای انکار نقش اصالح طلبان در اين               .  امری که به قدرت و همبستگی عمومی آن لطمه ميزند           .  طلبی در اين جنبش را افرايش می دهد         
به گمان من هم تالش برای ناديده انگاشتن نقش اصالح            .  جنبش و يا ناديده گرفتن آنان، خطر انزوا و آسان تر نمودن سرکوب اين جنبش را در پی خواهد داشت                         

بش برخوردار جن طلبان دينی در اين جنبش خيال بافی کودکانه است و هم تالش برای حذف صدای نيروهای الئيک و سکوالر که از زمينه گسترده ای در بدنه اين
من شخصا هم دنباله روی سکوالرها از اصالح طلبان دينی را به ضرر تعميق اين جنبش ميدانم                   :  اجازه بدهيد صريحتر بگويم   .  اند، به وحدت آن آسيب می رساند      

 . و هم جايگزينی رقابت سالم با ستيزه جويی نيروهای سکوالر و اصالح طلبان دينی با يکديگر را به سود قدرتمند تر شدن اين جنبش نمی يابم
را ميتوان همچون پاسخی به نياز به تحول رفرماسيون دينی " جنبش سبز. "طبيعتا در هر ارزيابی از جنبش سبز و کم و کيف آن، افراد خود را فرا افکنی می کنند

. روندی که بی ترديد برای دمکراتيزه کردن نه تنها ايران بلکه کل منطقه بسيار مثبت است                   .  در کشوری اسالمی که در آن بنيادگرايان حکومت ميکنند نگريست           
بلکه از منظر      اسیهواداران چنين انديشه ای بيشتر مايلند بر روند اصالحات در چهارچوب نظام تاکيد کنند و شعارهای ساختار شکنانه را نه تنها به لحاظ سي                                  

 .فلسفی نيز با مصالح خود ناهمخوان می بينند
می خوانند که در رويارويی با دولت کودتا و ولی فقيه حامی آن                  "  رای من کجا است    "گروهی ديگر ضمن تاکيد بر زمينه های پيشين جنبش سبز آن را جنبش                    

" رای من کجا است   "در اين ديدگاه جنبش     .  با اين همه اين گروه مطالبات اين جنبش را تا سرحد برداشت های اصالح طلبان دينی کاهش نميدهند   . شکل گرفته است
بی شکل، بلکه همچون شهروندی می نگرند که از حقوق           "  توده"نشانگر رشد خود آگاهی تک تک مردمی است که بيش از هر زمان ديگری به خود نه به مثابه                       

از اين منظر اين جنبش گرچه با اعتراض به کودتای انتخاباتی آغاز            .  شهروندی خود و ازجمله حق انتخاب و برابری حقوقی فارغ از هر نوع تبعيض دفاع ميکنند               
به عبارت روشنتر   .  شده است، در اساس جنبش حق شهروندی و ضد تبعيض است که تکيه بر حقوق بشر و انتخابات آزاد و رفراندم از اهداف پايه ای آن است                                 

نظام که اصالح طلبان بر آن پافشاری می کنند، بدون تغييرات ساختاری در قانون اساسی و برچيدن ارگان های غير انتخابی که شرط تامين                         " جمهوريت"دفاع از 
 . حقوق شهروندی است نه به رفع تبعيض و تامين حق رای برابر شهروندان منجر خواهد شد و نه به استقرار دمکراسی در کشور

دهه استبداد دينی و سرخوردگی عمومی از انقالب اسالمی و دگرديسی در روح و روان ملتی که تب                         ٣گروه سوم بر تاثير روند جهانی شدن بر کشور، تجربه              
هم از اين رو است که       .  مدرنيته و سکوالريسم و دمکراسی به ويژه نسل جوان آن را فرا گرفته است تاکيد ميکنند و آن را زمينه ساز اصلی چنين جنبشی ميدانند                             

از اين منظر حتی شکل گيری و تحول در اصالح طلبان دينی              .  اين گروه بر جدايی دين از دولت برای دسترسی به دمکراسی و رفع تبعيض تاکيد ويژه ای دارند                    
، )دهه استبداد دينی در کشور       ٣عالوه بر تجربه روزمره مردم، نتايج روند جهانی شدن و پيامدهای انقالب اسالمی و                   (خود ناشی از فشار سکوالريسم است که          

بی دليل نيست که بسياری از طرفداران اين منظر و از جمله نيروهای سکوالر والئيک نسبت به شعار             . نيروهای الئيک نيز در گسترش آن نقش موثری داشته اند
به .  که بيش از همه بر حفظ يکپارچگی کشور، جمهوريت و سکوالريسم داللت دارد نظری مثبت دارند                       "  استقالل، آزادی، جمهوری ايرانی    " "ساختارشکنانه"

گرايی در فهم  ليلگمان من هر سه منظر به گوشه هايی از حقيقت اين جنبش پرداخته اند، با اين همه خالصه کردن ديناميسم اين حرکت به برداشت نخست نوعی تق
 .سته اتحوال ت جامعه ای است که در تمايز از کل منطقه نه تنها به بنيادگرايی اسالمی رغبتی نشان نمی دهد بلکه تب سکوالريسم آن را فرا گرفت

 
 ادامه و حرکت جنبش سبز در روزها و هفته های آينده را چگونه می بينيد؟

 
به راه کارهای ون اين که آقايان موسوی، کروبی و ديگر اصالح طلبان دينی و نيروهای جمهوری خواه و ديگر سکوالرهای جنبش سبز با انتشار بيانيه های گوناگ

به ويژه فاصله گرفتن از برداشتی که اين جنبش را تنها در . خود پرداخته اند، گامی در بلوغ اين جنبش و فاصله گيری از اکسيونيسم و پراگماتيسم حاکم بر آن است
اما بايد تاکيد کرد جلوگيری از حضور مردم در خيابان می تواند در دراز مدت به ضد خود بدل شده و روند مشارکت . خيابان جستجو ميکند بسيار ضروری است

بهمن به اين سو ما شاهد برجسته تر شدن نقش سياست گذاری در اين جنبش هستيم که بسيار مثبت  ٢٢از . عمومی را کمرنگ ساخته و از نيروی اين جنبش بکاهد
اما هنوز برای من روشن نيست که دست اندرکاران فعال اين . دامن زدن به بحث های نظری و گفتمان سازی برای پيشرفت اين جنبش بسيار کليدی است. است

بهمن به اين سو شاهد حضور تدريجی گسترده تر و آگاهانه تر زنان و گروه های قومی در اين  ٢٢به نظرم از . جنبش تا چه حد اهميت نهاد سازی را دريافته اند
يا در . مارس فرصتی ايجاد کرد که زنان کالم زنورانه را بيش از پيش با جنبش جاری گره بزنند ٨برای نمونه . جنبش هستيم که مطالبات خود را طرح می کنند

بيانيه جمهوری . روز جهانی زبان مادری شاهد حضور قدرتمند تر گروه های اتنيکی بوديم که ضمن همراهی با اين جنبش مطالبات خود را عنوان کردند   
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منتشر شد نيز نشان داد حتی داديکال ترين نيروهای الئيک نيز خود را بيش از هر زمان ديگری با اين جنبش                               ٢٠١٠خواهان دمکرات و الئيک که در فوريه           
 .ضمن آن که بر ضرورت گسترش گفتمان سکوالريسم در اين جنبش پافشاری ميکنند. همراه ساخته اند

بش و  جن  به گمانم اگرچهارشنبه سوری فرصتی برای يک قدرت نمايی ملی است، اول ماه مه نيز فرصتی برای قدرت نمايی جنبش کارگری در همراهی با اين                                
دولت .  واقعيت آن است که مردم در روح و روان خود خانه تکانی جدی کرده اند و منتظر فرصت های بعدی برای پيشروی اند                                .  تعميق خواست های آن است     

نه تنها گسترش رويارويی با مردم به کابوس شبانه روزی اين حکومت بدل شده است، بلکه فشار                     .  کودتا و رهبران بنياد گرا نيز از هم اکنون شکست خورده اند             
براستی برای رژيمی که در دل انبوه اين مشکالت مسئله بحران . بين المللی نيز با ماجراجويی های هسته ای دولت احمدی نژاد و هواداران آن افزايش خواهد يافت

به يکی از دغدغه های جدی آن بدل شده است، چه آينده ای روشنی می توان پيش بينی                    )  در صورت مرگ رهبر ويا از کار افتادن ايشان        (  جايگزينی رهبری نيز    
ناريو که چندان ن سکرد؟ می بايست به جای صرفا شمارش تعداد تظاهرات خيابانی و يا تعداد شرکت کننده گان در آن، به طور جدی به آمادگی سياسی در برابر اي

 .هم دور از ذهن نيست انديشيد
  

 
 همکاری اپوزيسيون چه تاثيری در روند پيشبرد جنبش و همبستگی مردم با هم خواهد داشت؟

 
اميد و اعتماد ند اگر بستر اين همکاری ها مداخله آگاهانه تر و هماهنگ تر نيروهای جمهوری خواه، سکوالر و دمکراتيک در جنبش همگانی موجود باشد، می توا
که خصلت    رددبه نفس مردم را افزايش داده و با تقويت صدای سوم و خواست جدايی دين از دولت که شرط برقراری دمکراسی است ياری رساند و مانع از آن گ                             

مسئله اينجا است که ما از يکسو با مشروطه خواهانی روبروئيم که خود را در سکوالريزه کردن اين جنبش به ما نزديک تر                            .  رنگين کمان اين جنبش محو شو د       
و هم با چپ گرايانی که عالوه بر         .  خود را به ما با نزديک می يابند        "  جمهوريت نظام "از سوی ديگر با اصالح طلبانی روبروئيم که در زمينه تاکيد بر               .  می يابند 

اگر جمهوری خواهان سکوالر و دمکرات نيروی خود را                .  سکوالريسم در  زمينه طرح شعار عدالت اجتماعی با جمهوری خواهان نزديکی بيشتری دارند                         
پرسش اين جا است که     .  هماهنگ کنند از اين پتانسيل برخوردار خواهند بود که درصورت لزوم با هر سه نيرو تعامل و همکاری کنند بی آن که در آن ذوب شوند                          

جنبش در    اينشرايط سياسی موجود کداميک از اين همکاری ها را از زمينه عينی تر و موثر تری برخوردار ساخته است؟ هما ن طور که پيشتر گفته ام دوام                                     
به نظر من ما به سادگی نخواهيم توانست بر سر جدايی دين از دولت با اصالح طلبان دينی و بر سر جمهوری با مشروطه خواهان                    .گرو حفظ اعتدال سياسی است

از اين رو شايد در کنار تالش برای همگرايی نيروهای جمهوری خواه سکوالر و . و بر سر دمکراسی با نيروهای طرفدار رژيم های ايدئولوژيک به توافق برسيم
ابات آزاد و يا  نتخدمکراتيک و يا بررسی همکاری های مقطعی با اين و آن بايستی به راه حلی اساسی تر برای همکاری های گسترده بيانديشيم که در آن خواست ا
 ! يران باشدر ارفراندوم بتواند مبنای فراگيرتری برای تحول مسالمت آميز و عبور از عصر بنيادگرايی اسالمی در ايران برای تحقق حقوق بشر و دمکراسی د

 
 
 

 



اصالح پذيرِی سنگواره  خوش خيالی و توهم نسبت به و, از يک سو  سازمانی و طبقاتی, سياسی , انحصار طلبی و فرقه گرايی فکری
 .شليک به مغز جنبش آزاديخواهانه و ضد ديکتاتوری خواهد بود, ها ی حکومت اسالمی و نظام واليت فقيه از سوی ديگر 

 
 و آنچه که در اين روز گذشت چيست؟ ١٣٨٨بهمن  ٢٢نظرتان در مورد 

 
در . تا که  فعاالن حنبش سبزدر داخل و خارج کشور دست از خوش خيالی و توهم بردارند و واقع بينی پيشه کنند, به جنبش سبز بود" هشدار" روز 1388بهمن  22

آنچه حکومت اسالمی کرد  دور از انتظار نبود اما آنچه بر سر جنبش سبز آورده شد و يا سبز ها از خود بروز . واقع  عدو سبب خير شد  تا جنبش سبز به  خود آيد
آن هم پس از ارعاب و ارهاب و قربانی , و طرح و برنامه های پليسی و امنيتی , بی ترديد  حضور گسترده ی نيروهای سرکوبگر.  دادند تا حدی دور از انتظار بود

"  اما دليل اين عدم حضور جنبش سبز را نمی بايد صرفا, بر حضور کم رنگ جنبش سبز در آن روز نقش داشت, بهمن 22کردن دو جوان بيگناه در پيشواز از
علت عدم حضور يا حضور محدود و کم تاثير . حکومت و عملکرد آن ديد و دل خوش داشت که بسيج گسترده ی نيروهای سرکوبگر نشان از قدرت جنبش سبز دارد

به ويژه مداخله های عملیِ  اصالح طلبان حکومتی ی در ,بهمن  را می بايد در درون جنبش سبز  22سبزها و شماره شدن آن ها به حساب امت حزب اهللا در 
 . جستجو کرد,  که کک رهبريت جنبش سبز نا آرام شان کرده,  هجرت

 :بهمن کدامند 22اما هشدارهای    
تصور غير واقعی داشتن از ساختار سياسی حکومت اسالمی که ستون فقرات اش  .حکومت اسالمی و نظام واليت فقيه  نه اصالح پذير است و نه اهل سازش  -الف

و در بهترين حالت جنبش سبز را به , بهمن را تکرار خواهد کرد  22ماجرای , مافيايی و فرقه ای ست و فاقد ظرفيت اصالح و تغيير –ساختاری مذهبی 
بدل خواهد کرد که مورد مصرف اش برای حکومت اسالمی اين خواهد بود که به عنوان برگ برنده وجود دموکراسی در جامعه ی اسالمی  " خودی" اپوزيسيونی 

 . آن را رو کنند و پزبدهند, هر آنجا که حکومت گران صالح دانستند 
" ,پول  و نا آگاهی ی بخش بزرگی از جامعه, سرکوب وحشيانه , تشيعی بدل شده به ايديولوژی و سياست  . حکومت اسالمی هنوز حکومتی قدرتمند است -ب

خون فرزندان خود را ريخته اند و , و معنوی شان است) مالی( که سرچشمه ی منافع مادی ,حکومتگران اسالمی برای حفظ اين قدرت . اين حکومت است" قدرت
به , باز هم تجربه شد که حکومتی  مبتال به جمود فکری همراه با ويژگی های عهد بوقی ی موجودات اداره کننده اش !. خواهند ريخت چه رسد به خون ديگران 

 .سهولت و با سالم و صلوات اصالح بشو و کنار برو نيست
بهمن نشان داد که گاه  خانه نشينی  22. آغاز به شماره افتادن  نفس جنبش سبز خواهد بود, فاصله گرفتن ازاين هويت مستقل, جنبش سبز هويتی مستقل است -ج

 .  سبزها بهتر از سياهی لشکر شدن حکومت اسالمی ست
 
 
  نقاط ضعف و قدرت جنبش سبز در مرحله کنونی چيست؟ -2 

 
 :برخی از نقاط ضغف جنش سبز اين ها هستند 

 . خوش خيالی وتوهم بخشی از اين جنبش نسبت به اصالح پذير بودن حکومت اسالمی و تبليغ و تالش برای تغيير فکر و رفتار ولی فقيه: الف
اما در شرايط , سازماندهی و سازمان يابی شبکه ای می تواند يکی از انواع سازماندهی ها و سازمان يابی ها باشد . سازماندهی و سازمان يابی , فقدان رهبری : ب

اين نوع سازماندهی و سازمان يابی را نمی توان  به سرعت کنار , جامعه ی ما و با توجه به تسلط  تاريخی ی فرهنگ سازماندهی و سازمان يابی عمودی و هرمی
 .اما نوع دموکراتيک اش نيز بهره گرفت, می بايد از اين نوع سازماندهی. گذاشت 

 .محدود ماندن جنبش به جنبش خيابانی و کاهش قدرت تداوم و دامنه ی جنبش : ج
 :پاره ای از نقاط  قوت جنبش سبز اين ها هستند 

افراد و اقشار اجتماعی  متعلق  به طبقات فرا دست و فرودست که آزادانديشی  و . ولوژيک و فرا طبقاتی ست ئفرا ايد, جنبش  سبز يک جنبش فرامذهبی : الف
نگاه طبقاتی ای که اين جنبش رافقط جنبش طبقه متوسط  بپندارد به  سکتاريسم و فرقه گرايی ,  آزاديخواهی ملکه فکرشان است ستون فقرات اين جنبش هستند

 .  انحرافی که  نوع  پرولتريزه وخرده بورژوايی و بورژوايی اش را پيش تر تجربه کرديم, طبقاتی در خواهد غلطيد
 .ويژگی جوان بودن درسن و کهنسالی در دانش و تجربه  دلگرم کننده است. جنبش جوان هاست ,جنبش سبز : ب
 
 
 ادامه و حرکت جنبش سبز در روزها و هفته های آينده را چگونه می بينيد؟ -3
 

بی ترديد  اعتراض . عالوه بر ضعف های اشاره شده  حکومتی قدرتمند و وحشی پيشاروی اين جنبش قرار دارد, جنبش سبز راهی سخت و طوالنی پيش رو دارد
, در حد محدود در مناسبت های آينده شاهد اعتراض های خيابانی . های خيابانی نمی توانند چون گذشته ادامه پيدا کنند  و از شدت و دامنه آن ها کاسته خواهد شد 

به ويژه , ترديدی نيست که جنبش فراگير خواهد شد و اقشار مختلف جامعه . و به اشکال گوناگون در خارج کشور خواهيم بود, پشت بامی و بيانيه ای در داخل کشور
اما اين امر از نگاه من در چشم انداز روز ها و هفته , کارگران و کارمندان و ساير زحتمکشان يدی و فکری  و پاره هايی از نيروهای نظامی به آن خواهند پيوست

 . های آينده قابل تصور نيست  
 
 
 راهکارهای پيشنهادی شما چه می باشد؟ -4
 

اميد من تداوم جنبش  و گسترش دامنه آن با حفظ ويژگی . فعاالن جنبش سبز موجه ترين افراد برای ارائه راهکار هستند,در مورد آنچه در داخل کشور می گذرد 
بی ترديد اگر شرايط اجازه دهد آنان به روشنی می دانند  که سازماندهی و نهاد سازی های , های حياتی ی  دموکراتيک و کثرت گرايانه اش در داخل است

در واقع اگر جنبش در داخل بر ضعف هايی که پيش تر به . قومی و صنفی نقش پر اهميتی در تداوم و گسترش جنبش خواهند داشت , دموکراتيک  -صنفی ,سياسی 
آنچه جنبش را زمينگير خواهد کرد از سويی انحصار طلبی و فرقه گرايی و از . گسترش و فراگيری اش تاثير خواهد داشت, آن ها اشاره شد غلبه کند برميزان تداوم

 .سوی ديگر انحالل طلبی و نزديکی به حکومت اسالمی خواهد بود 
ن بگويم و در سخ من به عنوان يک تبعيدی می توانم از راهکارهای تبعيديان و يا خارج از کشوری ها در رابطه با نقش و اثر گذاری اين مجموعه بر جنبش سبز

بخشی از جنبش ,  مهاجران ناگزير و  اکثر مهاجران داوطلب, در مقاله ای نيز به اين راهکار ها اشاره کردم و نوشتم  که تبعيديان   .اين محدوده نظر بدهم
 , اين مجموعه به دليل انقالب عظيم در عرصه ی ارتباطات و گردش نظر و اطالعات و خبر. آزاديخواهانه و ضد ديکتاتوری جاری در ميهنمان  بوده و هستند
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 مسعود نقره كار! توهم آفريني هاي  ِخوش خياالنه 
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مجموعه ای که تمرکز فعاليت های شان در راستای تحقق اهداف زير  بر , امروزه فراتر از يک پشت جبهه ی نبرد با تاريک انديشی و جهالت می توانندعمل  کنند

 :اين موارد هستند, راهکارهای مورد نظر. جنبش آزاديخواهانه  و ضد ديکتاتوری جاری در ميهنمان تاثير غير قابل انکاری خواهد داشت 
همراه با تالش برای اثر گذاری بيشتر بر حمايت جهانی از اين جنبش از , حمايت  فکری و سياسی از جنبش آزاديخواهانه و ضد ديکتاتوری مردم ميهنمان  -1

غلبه  بر پراکندگی جنبش تبعيديان و مهاجران  و شکل يابی  و سازماندهی آن گامی پر , برای اثر بحشی اين حمايت و تالش. وظايف تبعيديان و مهاجران است
, ولوژيک و فرا سازمانی و حزبی و گروهیئتشکلی فرا ايد, در واقع تالش بيشتر برای سازماندهی يک تشکل سراسری و فراگير سياسی , اهميت و حياتی ست 

می بايد حمايت , به هر شکلی که می خواهد باشد, هدف اين سازماندهی. دموکراسی و حقوق بشر امری ضروری است , تشکلی حول خواست های مشترکِ  آزادی 
 . خيزش ها و جنبش های آزاديخواهانه و ضد ديکتاتوری و خيزش های مدنی در ايران باشد, فکری و سياسی از حرکت ها

زنان و ديگر , دانشجويی , صنفی , اجتماعی , )هنرمندان , روزنامه نگاران ,  اهل قلم ( تالش بيشتر برای سازماندهی تشکل های سراسری  فرهنگی و هنری  -2
 :با دو هدف, گروه های اجتماعی ی  تبعيدی يا مهاجر

 دانشجويی و يا هر گروه اجتماعی ديگر در کشور ميزبان, صنفی, اجتماعی, دستيابی به خواست ها معين فرهنگی و هنری : الف
 .حمايت از خواست های گروه های اجتماعی مذکور در ايران: ب
 .محافل بين المللی و شخصيت های جهانی در راستای دفاع از جنبش  آزاديخواهانه و ضد ديکتاتوری, دولت ها , جلب حمايت حکومت ها  -3
واقعيت اين است  که جهان به تحريم سياسی حکومت .سازماندهی اعتراض های بزرگ به اشکال مختلف در رابطه با آزادی کشی و نقض حقوق بشر در ايران  -4

می بايد النه های سياسی ومذهبی  حکومت . ما تبعيديان و مهاجران ايرانی می بايد تحقق اين خواست را نيز به حاکمان جهان تحميل کنيم . اسالمی عمل نخواهد کرد 
افشای و  اسالمی و مراسم ريز و درشت وابستگان و مزدوران اين حکومت  در جهان را به بزرگترين ميعادگاه اعتراض های صلح آميزمان عليه اين حکومت

 . جنايت های ضد بشری اش تبديل کنيم 
به ويژه رهنمود هايی که  به جنبه , ه رهنمود های عملی به جنبش داخل کشور از طريق رسانه های عمومی ئپرهيز از تصور وتوهم ايفای نقش رهبری و ارا  -5

جنبش در داخل کشور نشان داده است که بيش از آنکه نيازمند رهبری از خارج از . های اعتراضی و مبارزاتی با نيروهای سرکوبگر حکومت ارتباط  می يابند
 . کمک های نظری و سياسی و افشای جنايت های حکومت اسالمی توسط تبعيديان و مهاجران نياز دارد, به جلب حمايت های بين المللی, کشور باشد 

در همين رابطه تشکل ها و تارنماها و . تشکيل کميته ی حمايت از پناهجويان تازه گريخته از وطن و يا پناهندگان و مهاجران نيازمند کمک های مالی و فکری   -5
می توانند بخشی از  بودجه و , راديوها و تلويزيون هايی که بودجه آنان را کشور های  ارويايی و امريکا  و يا ثروتمندان ايرانی  در خارج از کشورتامين می کنند 

می توان در رابطه با , همراه با رعايت مسايل امنيتی, همين روش را. در آمد شان  را  به صندوق تعاونی ای  برای ياری رسانی به پناهجويان اختصاص دهند
 .خانواده های زندانيان سياسی و قربانبان ستمگری حکومت اسالمی به کار گرفت

 
 
 همکاری اپوزيسيون چه تاثيری در روند پيشبرد جنبش و همبستگی مردم با هم خواهد داشت؟ -5
 

در داخل کشور نيز . به مواردی اشاره کردم 4در سؤال , در رابطه  با اثر گذاری اپوزيسيون خارج از کشور بر روند پيشبرد جنبش سبز و همبستگی مردم با هم
به گمان من با ويژگی ی چند صدايی ای که جنبش سبز داراست . بخش اعظم اپوزيسيون حکومت اسالمی در جنبش سبز گرد آمده اند و اين جنبش را شکل داده اند

مشروط بر , وداين جنبش می تواند مجموعه ی اپوزيسيون حکومت اسالمی در داخل کشور را زير چتر خود بگيرد و به جنبشی قدرتمندتر و تاثير گذارتر بدل ش
انحصارطلبی و فرقه گرايی و نيز خوش خيالی و توهم اصالح . سازمانی و طبقاتی فاصله  بگيرد , سياسی , اينکه اين جنبش  از انحصار طلبی و فرقه گرايی فکری

 .شليک به مغز جنبش آزاديخواهانه و ضد ديکتاتوری خواهد بود, و نزديکی به اين دو سنگواره, پذيرِی حکومت اسالمی و نظام واليت فقيه 



داشته باشيم و جمهوری مسلمانان می تواند وجود خارجی و واقعيت داشته باشد " جمهوری مسلمانان"ما می توانيم از جمهوری اسالمی تصوری به منزله  •
اما . حکومت بکندجا بدون اينکه تئوری واليت فقيه در آن حاکم باشد و بدون اينکه بسياری از انديشه های ديگری که از فقه اجتهاد ناشده بيرون می آيد در آن

 ...وقتی که قرار است نام جمهوری مسلمانان بر آن نهاده شود بهتر است همان جمهوری مطلق بکار برود 
 

ينی در ن دفرصتی دست داد تا با دکترعبدالکريم سروش روشنفکر برجسته دينی که چند صباحی است در اروپا بسر می برد، درباب جنبش سبز، نقش روشنفکرا
 .متن کامل اين گفتگو در پی می آيد. جنبش، تئوری واليت فقيه و سکوالريسم به گفتگو بپردازيم 

 مژگان مدرس علوم
 

به نظر می رسد نهضت مرحوم امام . به اين سو همه ی جنبش های فراگير سياسی در ايران ماهيت مذهبی داشته اند ١٣۴١طی پنج دهه ی گذشته يعنی از سال 
دينی به شمار می رود فضای مبارزات سياسی در ايران را دگرگون کرد و اسالم سياسی را به عنوان  –خمينی که نقطه ی عطف اينگونه حرکتهای سياسی 

امری که با فعاليت های فدائيان اسالم، آيت اهللا کاشانی و نيز . ايدئولوژی برتر در مبارزات سياسی در برابر ايدئولوژی های چپ و ملی گرا وارد صحنه کرد
جنب و جوش سازمان ها و احزاب اسالم گرا از سازمان مجاهدين خلق و هيئت های موتلفه . روحانيان عصر مشروطه تفاوت های کمی و کيفی قابل توجه دارد

 در گرفته تا نهضت آزادی و روشنفکران مسلمان و روحانيان مبارز در خالل سالهای دهه ی چهل و پنجاه خورشيدی موجب افزايش وزن و اهميت مذهب
. عکسبالمبارزات و فعاليت های سياسی شد تا جايی که می توان گفت در بسياری موارد مذهبی شدن نسل جوان بالفاصله به سياسی شدن اين نسل منجر و 
يرفردی قسمت م غپيروزی انقالب اسالمی و تحوالت پس از آن نيز سبب شد که اسالم و بطور مشخص اسالم سياسی يا اسالم اجتماعی و يا به تعبيری عامتر اسال

 .اعظم فضای سياسی کشور را هم در حوزه ی حکومت و قدرت سياسی و هم در حوزه ی مبارزات ضد حکومتی اشغال کرد
يز به بن بست ی ندر دوره ی اصالحات و درست در زمانی که شمار زيادی از ناظران و تحليلگران گمان می کردند انقالب اسالمی به پايان رسيده و اسالم سياس

که حاصل  شد برخورده و ظرفيت هايش را از دست داده است باز هم يک بار ديگر انديشه های سياسی متفکران مسلمان به محور مباحثات فکری و اجتماعی بدل
در حوادث پس از انتخابات اخير رياست جمهوری و در جريان جنبش اعتراضی . آن حجمی عظيم از انديشه ورزی ها و تأمالت در باب مسائل دينی و سياسی است

اين نکته را  ژه روايت روشنفکران و نوانديشان دينی در عرصه ی فعاليت های سياسی هستيم که سبز نيز شاهد سيطره ی فراگير انديشه ها و نمادهای دينی بوي
 .از رهبران سياسی جنبش تا چهره های گرفتار در بند و نيز شعار ها و نمادهای اصلی جنبش می توان دريافت

نی، چشم دي حال با چنين پيشفرض يا پيشفرض هايی جا دارد اين پرسش مطرح شود که شما به عنوان يکی از برجسته ترين چهره های جريان معاصر نو انديشی
و ارائه ی  نبشانداز کوتاه مدت و ميان مدت و دراز مدت اين جنبش را چگونه ميبينيد و نقش روشنفکران دينی و انديشمندان مسلمان و متجدد را در رهبر ج

 برنامه ها و راهکارهای سياسی و اجتماعی چگونه ارزيابی ميکنيد؟
 

اما می توانم بگويم که در دراز مدت، ايده ها و انديشه های جنبش سبز استقرار بيشتر پيدا خواهد کرد، دلهای . حقيقتا پيش بينی درازمدت برای من آسان نيست
انديشه ی اسالم سياسی را مورد نقد و تحليل بيشتر قرار خواهد داد و نقش دين در جامعه را به . بيشتری را خواهد ربود و منشاء آثار بزرگی در کشور خواهد شد

 .نحو واضح تری معين خواهد کرد
من که در خارج کشور زندگی می کنم عالوه بر اخباری که از داخل . اما در حال حاضر به نظر من جنبش سبز دست آوردهای زياد و غير قابل انکاری داشته است

نبش می بينم که دل ن جمی شنوم جوانان بسياری را می بينم که به اين جنبش، تعلق خاطر پيدا کرده اند، به طور خودجوش فعاليت می کنند و حقيقتا چيزی را در اي
حول اين محور دختران و پسران جوان را می بينم که چگونه فداکاری کرده از وقت و انرژی و ". آزادی"و " حق"آنها را برده است و آن عبارت است از مساله 

به همين سبب من معتقدم جنبش سبز تاکنون دستآورد بسيار بزرگی داشته و بعدا . حتی پول خود می گذرند و به نحوی می کوشند که اين چراغ را روشن نگه دارند
 .هم به دليل اينکه اين فريادها از دل جامعه بيرون می آيد قطعا نقش آفرين خواهد بود

 
 نقش روشنفکران دينی و انديشمندان مسلمان را چقدر در اين فرايند موثر می دانيد؟

 
مطرح کردم و در آنجا گفتم که ما گفتمان سرخی " گفتمانهای انقالب اسالمی"اگر خودستايی نباشد بايد عرض کنم که ده سال پيش، دو سخنرانی در لندن تحت عنوان 

را با مولفه هايی مانند دموکراسی و پلوالريسم و جامعه ی مدنی و حق مداری و امثال " گفتمان سبز"داشتيم و گفتمان سبزی هم خواهيم داشت و خوشنودم که تعبير 
ر ی دما شاهديم که همه ی اينها در جنبش سبز به نيکی موجود است و البته به هيچ وجه قصه اين نيست که کار يک نفر باشد بلکه کوشندگان بسيار. آنها بکار بردم

 . اين راه بوده اند و آراء و آثارشان به خوبی مورد توجه و شناخت قرار گرفته و اثر خود را به بار آورده است
استبداد دينی به محور شعارها بدل " نفی"امروز شاهديم که . محور حق مداری و محور استبداد ستيزی: همانطور که گفتم در جنبش سبز دو محور بزرگ وجود دارد

به اين دليل که اوال روشنفکران دينی اين نکته را بيش از هر چيز مورد تاکيد قرار داده بودند و االن معلوم می شود که پيامشان . شده که بسيار به جا و به موقع است
مرحوم آقای بازرگان از ابتدای انقالب و تا بعد از انقالب هميشه درد بی درمان اين مملکت و جامعه را . به خوبی گرفته شده و مورد توجه اکيد قرار گرفته است

خوشبختانه بعد از انقالب که استقالل کشور تا حدود زيادی تامين شده است استبداد اهميت و . حتی به آن بهايی بيشتر از استعمار می داد. می دانست" استبداد"
ر بزدايد و کشوبرجستگی بيشتری پيدا کرده و جنبش سبز هم به دنبال همين روال است که به طور کلی تمامی ريشه های استبداد را تحت هر نامی که باشد از 

 .خوشبختانه روشنفکران و نوانديشان دينی هم در اين زمينه سهم بزرگی را ادا کرده اند
 

نحوی که گذار از اصالح طلبی مذهبی به سمت ساختار شکنی غيرمذهبی است به  آيا به نظر شما اين جنبش آنگونه که برخی معتقد و مدعی اند يک مرحله ی 
و غيرموثر  رعیانديشه و عمل نيروهای مذهبی در سطح جامعه و در متن مبارزات سياسی به حاشيه رانده شود و در برابر انديشه و عمل ديگر جريانات نقشی ف

 و به اصطالح طفيلی بيابد؟
 

سيرهای مختلفی از تف به گمان من ما به طرف نفی تفسير استبدادی از دين روانه شديم که اين حرکت، حرکت مبارکيست و ديريست که در ميان مردم ما جا افتاده که
کس، برعتفسير حاکم، تفسيراستبدادی از دين است اما اين بدين معنا نيست که اگر استبداد دينی را برداريم هيچ تفسيری از دين باقی نماند بلکه . دين می توان داشت

، حق، آزادی وعدالت يسمما می توانيم يک تفسير دموکراتيک هم از دين داشته باشيم که در اين زمينه گفتمان سبز به خوبی غنی و پرمايه است يعنی مساله ی پلوالر
يه رانده می حاشورزی که در جنبش سبز در صدر قرار دارد، همه نشاندهنده ی اين است که تفسير ديگری از دين مورد توجه قرار گرفته و تفسير استبدادی به 

اما اينکه گمان کنيم مردم از اسالم . تئوری واليت فقيه که به منزله تفسير استبدادی از دين شناخته می شود لذا آن هم جايی در حکومت آينده نخواهد داشت. شود
اما در حال حاضر اسالم حاکم دو . گريزان شده اند و مايلند اعتقادات خودشان را کنار بگذارند به نظر من چنين چيزی نيست و هيچ شاهدی برای اين موضوع نداريم

از اسالم خواهيم رفت " تفسير سبز"با خرافه زدايی و استبداد زدايی به سوی يک . اول اينکه اسالم، استبدادی است و دوم اينکه اسالم، خرافی است: مشخصه دارد
 .که اين مشخصات استبدادی و خرافی را ندارد و به جای آن عدالت، آزادی و حق مداری نشسته است
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و مرزهای رو طی سال های پس از انقالب و بويژه در دو دهه ی گذشته روشنفکران مسلمان و از جمله خود شما تالش های علمی و فکری بسياربرای تعيين قلم
وج از دين خر دين و سياست و به عبارت دقيقتر دين و قدرت سياسی کرده اند تا جايی که از جانب رسانه ها و سخنوران حامی يا مورد حمايت حکومت حتی به

شما نقش اين دسته از متفکران مذهبی را در مقايسه با متفکران غيرمذهبی در شفاف سازی نسبت دين و قدرت و مقوله های مرتبط چگونه . متهم شده اند
 ارزيابی می کنيد؟

 
به اعتقاد من روشنفکران مذهبی کار دشوارتر و رسالت سنگين تری را بعهده گرفتند چون در يک جامعه . هر دو دسته از اين روشنفکران به کشور خدمت کرده اند

و برای برداشتن هر قدم بايد هزينه های .مذهبی سخن گفتن از مذهب دشوارتر است مخصوصا که در آن جامعه مدعيان و مفسران رسمی از دين هم وجود دارند
تبيين جديد مرز ميان دين و سياست از مدتی قبل آغاز شد و يکی از علل . خوشبختانه نوانديشان و روشنفکران دينی اين کار را به خوبی پيش بردند. بسيار پرداخت

ات بسياری راضمهم آن هم نقش تازه ای بود که دين در جامعه پيدا کرد و بر اريکه ی قدرت نشست و از آنجا دست تصرف در امور شخصی مردم دراز کرد و اعت
ينشی در گز عالوه بر آنکه فقه را به منزله ی امر آسمانی پايان يافته ی اجتهاد ناپذير درميان آورد و احکام فقهی را به نحو دلخواه و گاه گزاف و. را برانگيخت

 .جامعه اجرا کرد و از اين طريق هم در سطح بين المللی بدنامی به بار آورد و هم در سطح داخلی نارضايتی پديد آورد
در مقابل اين رفتارهای ناثواب حکومت،  -برخالف روشنفکران غيردينی -با اين اوصاف روشنفکران دينی که حقيقتا غم دين را می خوردند و اکنون هم می خورند 

از يک سو بايد اين حرکات ناثواب را نفی و نهی کنند و ازسوی ديگر می بايست دين را از زير دست اين مجريان بی . وظايف بسيار سنگين تری برعهده داشتند
مردم ديندار را قانع کنند که ديانتشان همچنان قابل عشق ورزيدن است و می توانند از طريق آن . کفايت بيرون کشيده و آن را به سالمت به ساحل نجات برسانند

به همين دليل يک نوع خط کشی ميان دين و قدرت به ميان آمد، اين خط کشی معنايش اين است که دينداران می توانند بنا به . سعادت دنيا و آخرتشان را تامين کنند
و کسان ديگری را که متعلق . وظيفه دينی اشان در عرصه قدرت و سياست مشارکت کنند اما نمی توانند به نام دين خشونت بورزند و يا به نام دين تبعيض روا دارند

يا اينکه به نام دين انحصار طلبی بنمايند و يا به نام دين يک تفسير واحد را تفسير رسمی بانگارند و بر . به نحله های ديگر دينی هستند واجد حقوق مساوی نشمارند
به اعتقاد من در جامعه ما و در ميان . اينها همان چيزهايی است که امروزه تحت عنوان سکوالريزم سياسی خوانده می شود. تمام تفسيرهای ديگر خط بطالن بکشند

لت برای حکومت حا نوانديشان دينی، روشنفکران و عامه طبقات تحصيل کرده اين انديشه مورد توافق و قبول قرار گرفته است که سکوالريزم سياسی بهداشتی ترين
پاره ای از . نت نيستدياو برای نسبت ميان دين و قدرت برای جامعه ماست که البته با سکوالريزم فلسفی فرق بسيار دارد و مطلقا به معنای بی اعتقادی و ضديت با 

اما سکوالريزم سياسی با توضيحی که داده شد و با تعيين نسبتی که بين . مطبوعات داخل عمدا اين دو را بر می آميزند تا مردم ديندار را ازسکوالريزم متنفر کنند
 .قدرت و دين می کند آينده روشنتری را هم برای قدرت و هم برای دين رقم می زند

 
مباحثات و هت با توجه به اين که بحث و گفتگو و حتی نقد و انتقاد به شفافتر شدن فضای فکری و سياسی جامعه کمک ميکند شما چه مسائل و موضوعاتی را ج

يد و به عنوان دانمناظرات ميان انديشمندان مسلمان اعم از سنتی و متجدد از يک سو و انديشمندان مذهبی و غيرمذهبی از سوی ديگر، دارای اولويت بيشتر می 
 سرفصل ها و سر مشق هايی برای گفتگو های خردمندانه پيشنهاد می کنيد؟ 

 
به تعبير بسياری از فيلسوفان نقد يک حرکت درجه دوم است يعنی آدمی وقتی که ازنگاه درجه اول فارغ شد و به . نقد، عالمت رشد و بلوغ يک جامعه است
. در يک جامعه دينی، نقد دين در درجه اول اهميت قرار دارد. و اينها همه عالمت بلوغ است) توبه کردن چنين چيزی است(خودآگاهی رسيد آنگاه به نقد می پردازد 

ما بايد . ی به سياست استالقنقد دين بايد از موضع اخالق قرار بگيرد و لذا اخالق را بايد در صدر نشاند آنچه که ما امروز کم داريم نگاه اخالقی به دين و نگاه اخ
القی از جمله مسائلی است اخ هر دو اينها را از نو زنده کنيم لذا به گمان من اول بايد اخالق را به ميان آورد و ثانيا پرداختن به بحث در باب دين اخالقی و سياست

 .که در اولويت اول قرار می گيرد
 

طريق وادار از به عنوان آخرين پرسش و صرف نظر از ديد گاههای نظری تان، آيا شما در شرايط فعلی جامعه ی ايران اصالح نظام سياسی کنونی در ايران را 
نظام سياسی؟ به دن کردن حاکمان به پذيرش حاکميت مردم و اجرای قانون بهتر و واقع بينانه تر می انگاريد يا تالش برای تغيير قانون اساسی و حتی جابجا کر

  جمهوری ايرانی؟-آزادی-استقالل"و يا " جمهوری اسالمی-آزادی-استقالل: "عبارت ديگر شما کداميک از شعار های زير را می پسنديد
 

شعار حق مداری با من به اختصار به اين موضوع می پردازم، نامها چندان اهميتی ندارند مهم آن مسماست و هر چه که ما بناميم، خواهان يک حکومتی هستيم که 
به گمان من انديشه حق مداری بايد در صدر مواد . بر سر کار بيايد و حقوق مردم را محترم بشمارد و نه دين و نه چيز ديگری را مانع و حاجب حق مداری نکند

اصل مخالف است از ين قانون اساسی نوشته شود يعنی همان جايگاهی را که واليت فقيه در قانون اساسی کنونی ما دارد بايد به حق مداری داد و هر چه را که با ا
 . ما خواهان چنين چيزی برای آينده هستيم و اميدواريم که محقق بشود. حيز انتفاع ساقط و غيرقابل پيروی است

 
قابل تصور است؟ يا جمهوری اسالمی قائل به تئوری واليت فقيه و جايگاه ولی فقيه ) مفهوما و مصداقا(به طور مشخص آيا جمهوری اسالمی منهای واليت فقيه 

 و رهبر است؟ 
 

داشته باشيم و جمهوری مسلمانان می تواند وجود خارجی و واقعيت داشته باشد بدون " جمهوری مسلمانان"ما می توانيم از جمهوری اسالمی تصوری به منزله 
اما وقتی که قرار . بکند ومتاينکه تئوری واليت فقيه در آن حاکم باشد و بدون اينکه بسياری از انديشه های ديگری که از فقه اجتهاد ناشده بيرون می آيد در آنجا حک

 .است نام جمهوری مسلمانان بر آن نهاده شود بهتر است همان جمهوری مطلق بکار برود
 اخبار روز: منبع



 
. با اين اتهام به دو شيوه می توان برخورد کرد. جنبش سبز متهم است که با نظام، اسالم، امام، انقالب اسالمی، دولت، قانون اساسی و رهبر کشور مخالف است

رض را بر اين گذاشت د فنخست اينکه مثل هر اتهامی که در نظام کنونی قضائی ايران به متهم زده می شود، با تکرار آنها و اجازه ندادن به متهم برای دفاع از خو
. ديگر را رد کردات که چون متهم حق دفاع از خود را ندارد، پس محکوم است و ديگر اينکه اتهام را رد کرد و داليلی معقول آورد و اتهامی را پذيرفت و اتهام
   .شيوه سومی هم وجود دارد، اينکه بگوئيم برخی از اين اتهامات، مانند مخالفت با رهبری نه تنها اتهام نيست، بلکه افتخار جنبش سبز است

آيا نظام جمهوری اسالمی . جمهوری اسالمی است؟ پيش از آنکه به اين سووال پاسخ بدهيم ببينيم که نظام جمهوری اسالمی چيست" نظام" آيا جنبش سبز مخالف 
چنين بود، رفتارهای حاميان اين دو قوه در حکم عمل  1380مجموعه سران سه قوه است؟ آيا اگر دو قوه کشور زير نظر مثال اصالح طلبان باشند، چنانکه در سال 

باز هم هر دو قوه متهم خواهند شد که برخالف نظام عمل می کنند؟ آيا نهادی مانند مجمع تشخيص مصلحت جزو نظام است؟ آيا  1380است؟ يا مثل سال " نظام" 
ری معترض رهبنهادهای حکومت فقط وقتی به عنوان نظام محسوب می شوند که در محدوده رهبر کشور حرکت کنند يا حتی اگر نهادی مانند مجلس ششم به رفتار 

سال گذشته نظام را تشکيل می دهند، و اگر زمانی  31شود، در حقيقت نظام به رهبر معترض شده است؟ ممکن است گفته شود که جمع رياضی سران کشور در 
همان از برسد که دولت و مجلس برخالف سنت حکومت در گذشته رفتار کنند، حکومت در حقيقت دشمن نظام خواهد شد؟ مدافعان جنبش سبز، در حال حاضر و 

بيش از هشتاد درصد نمايندگان هشت دوره مجلس و هفتاد درصد روسای جمهور و . ابتدا، از نظر کميت بيش از مخالفان آن در ميان نيروهای حکومتی بودند
از همين روست که من . حاميان جنبش سبز هستند) با فرض اينکه از نگاه حکومتی همه انتخابات ها را درست فرض کنيم( وزرای فعلی که منتخب مردم بودند

بته اگر فرض ال معتقدم جنبش سبز، فارغ از اينکه مسووالن سابق و فعلی حکومت چه تغييراتی در اين سالها کردند، در حقيقت از حمايت نظام برخوردار است،
   .نکنيم که نظام تنها و تنها در رهبر کشور و منتخبان شخص وی محدود می شود

طبيعی است که ايران کشوری شيعی است و اصوال در بدترين حالت مخالفان . است؟ پاسخ به اين سووال نياز به فکر کردن ندارد" اسالم" آيا جنبش سبز مخالف 
کشورهای  راندولت اسالمی ايران را می توان مخالفان دولت شيعی قلمداد کرد، چرا که در بسياری موارد کل حکومت ايران از نگاه رهبران اهل سنت و رهب

با کل حکومت شيعه ايران مخالفند و رهبر و دولت کنونی ايران، تقريبا همه حکومت های کشورهای مسلمانان را  -که اولی االمر مسلمانان اهل سنت هستند -مسلمان
" آيا جنبش سبز يک جنبش ضد شيعی است؟ " پس سووال مان را عوض می کنيم و می پرسيم که. اگر بدتر از کفار ندانند، حداقل در رديف ساير کفار می دانند

بعيد می دانم هيچ کسی  د وپاسخ به اين سووال نيز منفی است، چرا که خيلی از شيعيان که اتفاقا برخی از آنها هموطنان ايرانی ما هستند، اصوال مردمی متشرع نيستن
، از طرف ديگر اگر معيار ما روحانيون )واليت فقيه يا هر نوع دولت دينی شيعی ديگر( مدعی شود که بيش از سی درصد مردم عالقمند به حکومت شيعی باشند

آنچه در سال گذشته . بزرگ و مراجع تقليد باشند نيز، حداکثر بيست درصد مراجع تقليد و بزرگان روحانيت شيعه ممکن است حامی حکومت و دولت کنونی باشند
اشمی ، هدر ايران رخ داد، نشان می دهد که تقريبا همه مراجع و رهبران روحانی معتبر کشور، مانند منتظری، صانعی، موسوی اردبيلی، مکارم شيرازی
ه مخالف دولت م کرفسنجانی، بيات، جوادی آملی، مهدی کروبی، دستغيب، خاتمی و صدها روحانی ديگر اگر نگوئيم حامی جنبش سبز هستند، قطعا می توانيم بگوئي

 طبيعی است که از نوجوانانی مانند حسن رسائی و سالک و جديداالسالم هايی که هنوزپوتين شان را در نياورده اند و عبا و پوتين را با هم. و رهبری کنونی هستند
با چنين وضعی و با توجه به شعارها، ديدگاههای رهبران ميانی و باالی جنبش سبز و خواسته های آنها، جنبش سبز جنبشی مخالف . پوشيده اند، صرف نظر می کنيم

  .پس جنبش سبز مخالف اسالم و شيعه هم نيست. دين نيست، اما خواسته های آن هم دينی نيست
مخالف است؟ من گمان می کنم که جنبش سبز ممکن است در برخی قضاوت های تاريخی ديروز را با چشم امروز ببيند و آيت اهللا " امام خمينی" آيا جنبش سبز با 

کمااينکه انقالب ايران هم موضوع جنبش سبز  .خمينی را محکوم کند يا او را دوست بدارد، اما موضوع زندگی عموم مردم ايران و جنبش سبز آيت اهللا خمينی نيست
سيسم، انقالب ارکمردم کنونی ايران بی آنکه بخواهند يا تصميم بگيرند، به آيت اهللا خمينی، مهندس بازرگان، شريعتی، مجاهدين خلق، چريکهای فدائی خلق، م. نيست

حتی اگر به دليل بازخوانی تاريخ به آن فکر هم بکنند، اين بخش از گذشته به دليل تراکم تاريخی . اسالمی و بسياری از بخش های گذشته تاريخ اصال فکر نمی کنند
اما اگر فرض کنيم که قرار است با يک شاخص روشن و مشخص ببينيم که آيا جنبش سبز بيشتر به آيت اهللا . وقايع پشت سر ما، موضوعيتی در زندگی مردم ندارد

با اين . رهبری کنونی، آنگاه بايد ببينيم که دوستان آيت اهللا خمينی در سالهای پس از انقالب و فرزندان و خانواده او امروز کجا هستند -خمينی نزديک است يا دولت
و از ميان فی المثل صد روحانی و . نگاه، درمی يابيم که هيچ يک از اعضای خانواده آيت اهللا خمينی حداقل مخالف جنبش سبز نيست، اگر حامی تند و تيز آن نباشد

به اين فکر کنيم که دختر . در کنار آيت اهللا خمينی بودند، حداقل هفتاد نفرشان حامی و يا رهبر يا زندانيان سياسی جنبش سبز هستند 68تا  57غيرروحانی که از سال 
اتفاقا همه کسانی که . آيت اهللا خلخالی که شاخص خشونت های انقالب ايران بود، امروز عضو فعال جنبش يک ميليون امضا در مخالفت با حجاب اجباری است

سوی او کنار از رهبری فکری و اجرايی کنونی کشور را به عهده دارند، در دوران آيت اهللا خمينی يا مخالف وی بودند، يا به عنوان بی عرضه های ناکارآمد 
مخالفت بسياری از رهبران کنونی هم با آيت اهللا خمينی در دوران حيات وی بخاطر اشتباهات وی يا . گذاشته شدند، يا مثل آيت اهللا خامنه ای موجود درجه دوم بودند

   .بخاطر کهنه گرايی او نبود، اتفاقا اين افراد با آن بخش از رفتارهای آيت اهللا خمينی که نوگرا بود مخالف بودند
ليل نقض مواد مختلف ه دآيا جنبش سبز با قانون اساسی مخالف است؟ بارها شنيده ايم که رهبران جنبش سبز را به دليل رفتار غيرقانونی و زندانيان جنبش سبز را ب

اما تقريبا همه اين رهبران، بارها گفته اند که خواستار اجرای کامل قانون اساسی هستند و هر نوع تغييری را در . قانون اساسی و قوانين ديگر کشور متهم کرده اند
من، به عنوان يک حامی جنبش سبز معتقدم قطعا قانون اساسی کنونی بايد اصالح شود و بسياری از بخش های آن با توجه به خواسته . آن از طريق قانونی می طلبند

ز خواسته های ه اهای مردم تغيير کند، اما موضوع من و شما نيست، موضوع کل جنبش سبز، اعم از مردم حامی جنبش و رهبرانی است که بارها اعالم کرده اند ک
رهبر کنونی، نظرات حقوقدانان و حوادث سال گذشته نشان می دهد که بی تعهدی به قانون اساسی  -نگاهی به رفتار جنبش سبز، رفتار دولت. مردم حمايت می کنند

تقريبا تمام حقوق ملت در قانون اساسی به نفع حقوق رهبر تفسير به رای شده . موجود و نقض مکرر آن توسط حکومت بسيار بيشتر اتفاق افتاده تا توسط جنبش سبز
دولت ايران موظف است که آزادی بيان و . حکومت ايران موظف است که حقوق بشر را رعايت کند، چرا که بيانيه مذکور را امضا کرده است. و نقض شده است

تالش دولت مستبد در تفسير استبدادی از . در حقيقت ناقض اصلی قانون اساسی حکومت و دولتی است که بايد قانون را اجرا کند. اجتماعات و احزاب را رعايت کند
اگر بنا باشد قانون اساسی موجود اجرا شود، دولت و رهبری . قانون، بسيار بيشتر از نقض قانون توسط مردمی است که برای مقابله با استبداد به خيابان رفته اند

   .کنونی يک هفته هم نبايد سرکار باقی بمانند
به عنوان يک بخش از تاريخ که سرآمد تاريخی اش  57مخالف است؟ به گمان من چه حاميان حکومت و چه جنبش سبز به انقالب  57آيا جنبش سبز با انقالب سال 
حکومت موجود و اصوال هيچ حکومتی نمی تواند حامی انقالب باشد، چرا که حمايت از انقالب عمال به معنی پذيرش تغيير اساسی است . بسرآمده است نگاه می کنند

فته اند که انقالب ذيرو حکومت موجود نيمی از بودجه ساالنه کشور را مصرف می کند تا کسی به فکر انقالب نيافتد و اين اتفاق رخ ندهد، مضاف بر اينکه همگان پ
حتی اگر بخواهيم انقالب ايران را به معنی آرمان های آن فرض کنيم، درخواهيم يافت که نقض آرمان های انقالب . ايران آخرين انقالب در عصر انقالبات جهان بود

در پنج سال گذشته، دولت . کاری است که دولت حاضر می کند) بفرض اينکه اين سه شعار را آرمان های انقالب بدانيم"( استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی" 
های غيرانسانی تارموجود استقالل ايران را با چشمپوشی از حقوق مردم در کليه حوزه های اقتدار به خطر انداخته و ايران را به کشوری ماجراجو که موضوع رف

حتی . گفتن از نقض آزادی نيز اسباب خجالت است، تقريبا همه شاخص های آزادی در کشور توسط دولت و رهبری نقض شده است .است، تبديل کرده است
حتی اگر فرض . رهبری کشور مستقيما عامل نقض جمهوريت حکومت بوده است. رهبر کنونی بخطر افتاده است -جمهوريت و اسالميت حکومت هم توسط دولت

رفتارهای حکومت در سالهای اخير، به تنهايی کافی است تا هر شاهد بيطرف . کشور کرد، باز هم چيزی به دست نمی آيد "اسالميت" کنيم که همه چيز را بايد فدای 
تقريبا همه کسانی که خود بنياد کنندگان حکومت دينی در ايران بودند، در جنبش سبز تالش . يا مسلمانی را نسبت به جانبداری از اسالمی بودن حکومت برحذر بدارد

به همه اين داليل معتقدم جنبش سبز چه به . کردند که خود و مردم را از خطر استبداد دينی که تنها تفسير ترکيب دين و دولت توسط حکومت کنونی است نجات دهند
 با اين همه تکرار می کنم که انقالب اسالمی . بيشتر نزديک است تا حکومت کنونی 57تغييرات اساسی که هدف غائی هر انقالبی است و چه به آرمان های انقالب 
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   .از نظر مردم ايران موضوعی تمام شده است و به اين موضوع نه تنها حاميان جنبش، بلکه حاميان دولت احمدی نژاد هم معتقدند 57

اجرايی است؟ ام آيا جنبش سبز با دولت کنونی مخالف است؟ طبيعی است که جنبش سبز با دولت دهم مخالف است، اما آيا کابينه دولت دهم، به معنی دولت و نظ
نبش سبز يا جنبش ف جدولتی که ميليونها حقوق بگير دارد و دهها ميليون نفر از طريق روابط بوروکراتيک به دولت دهم متصل هستند، همگی يا اکثريت آنان، مخال

بخش وسيعی از نيروهای مهم بدنه بوروکراسی حکومت ايران، در مشاغل سياسی، سياست خارجی، . سبز مخالف اکثر آنان است؟ به نظرم پاسخ منفی است
شايد به نظر بيايد که همين موضوع بايد برای سقوط حکومت کافی باشد، . تکنوکراسی، اقتصادی و حتی اطالعاتی و امنيتی مخالف دولت دهم و رهبر کشور هستند

اينکه دولت دائما تصميماتی تندورانه می گيرد، اما در عمل نمی تواند آن را اجرا کند، نشان می دهد که . اما اين وضع عمال برخالف آنچه فکر می کنيم عمل می کند
برای اداره . از سوی ديگر تسويه اين مخالفانی که زير پوست حکومت هستند، عمال غيرممکن است. دولت حتی توانايی اداره حقوق بگيران خودش را هم ندارد

به همين دليل است که هر کسی که از درون . دولت بسيار بزرگی مانند دولت ايران، نياز به تعداد انبوهی تکنوکرات احمق است و اين تعداد عمال قابل توليد نيست
ور کش دولت مورد خطاب قرار می گيرد، در گفتگوهای شخصی خودش منتقدی جدی تر از ماست و به همين دليل است که فرزندان و اعضای خانواده مديران

   .زندانيان، شهدا و فعاالن جنبش سبز هستند
جنبش سبز اگرچه يکی از جنبش های بسيار . اما، همه چيز به اين پاسخ بازنمی گردد. آيا جنبش سبز با رهبری کنونی مخالف است؟ پاسخ به اين سووال مثبت است

جنبش سبز حاصل مجموعه ای از تالش های کسانی است که خود يا پدران تاريخی شان در . مدرن زمان ماست، اما اولين حادثه مشابه در دوران معاصر نيست
. افتادندور جنبش های پيشين، مانند انقالب ايران، جنبش مسلحانه، نهضت ملی شدن نفت، جنبش مشروطه ناکام شدند و طی سی سال بتدريج به فکر اصالح کش

جنبش سبز حاصل بازنگری بخش وسيعی . جنبش اصالح طلبی، مهم ترين شيوه تغيير نظام های استبدادی به نظام های دموکراتيک و شايد تنها روش موفق آن است
اگر فرض کنيم که دولت هاشمی رفسنجانی در هشت سال توسعه اقتصادی موفق شد تا حکومت را . از نيروهای اجتماعی ايران نسبت به وضع موجود کشور است

ی و فرهنگی ياساز چنبره وضع ايدئولوژيک دربياورد و پس از اصالحات اقتصادی، توسعه سياسی را اجتناب ناپذير کند، دولت خاتمی نيز با هشت سال توسعه س
را به نتيجه نه چندان دلپذيری رساندند و در  57جنبش سبز حاصل تغيير مردم ايران است، همان مردمی که انقالب . ريشه های جنبش سبز را در خاک ايران دواند

حاال فرزندان قربانيان دهه شصت و فرزندان حاکمان آن زمان هيچ کدام نمی خواهند اشتباهات پدران شان را . خشونت دهه اول انقالب بسياری از آنان له شدند
تغيير حکومت ايران، اجتناب ناپذير است، اين تغيير تا همين حاال هم . اما جنبش برای اصالح و تغيير هرگز بدون مقاومت به نتيجه نرسيده و نمی رسد. تکرار کنند

پس يقين بدانيم که تصوير پنج سال بعد هم اصال . مرور گذشته به ما می گويد که هيچ عکسی از جامعه ايران با پنج سال فاصله شبيه عکس قبلی نيست. رخ داده است
آيت . شايد بزرگترين اشتباه حکومت کنونی آن است که می خواهد با پول نفت و استفاده از اسلحه و قدرت دين، جلوی تغيير کشور را بگيرد. شبيه امروز نخواهد بود

ی اصلی ها اهللا خامنه ای از يک سو عامل اصلی تبديل يک حرکت اصالح طلبانه آرام به يک جنبش فراگير ملی است، اما از سوی ديگر يکی ديگر از تناقض
ضعف بنيه فکری، اجتماعی و سياسی آيت اهللا خامنه ای که در بيست سال رهبری کشور نشان داده که قدرت . حکومتی است که سرآمد تاريخی اش بسرآمده است

او خود يکی ديگر از تناقض های وضع کنونی است، کسی که بموجب قانون می تواند به جای نظام . تصميم گيری ندارد، بزرگترين عامل پيروزی جنبش سبز است
   .و اسالم و قانون و ملت حرف بزند، اما از تصميم گيری عاجز است

وی در حالی که سعی می کرد نشان بدهد که تصميم گير نهايی است، اما با عجزی سخن . سخنان امروز آيت اهللا خامنه ای نشان از تغيير مهمی در لحن حکومت بود
رهبر کشور نه قدرت آن را دارد که با اتخاذ تصميماتی تندروانه به سرکوب مردم و حذف مخالفانش در درون حکومت  .می گفت که خود عامل آن بوده است

اين وضع اگرچه حکومت و در برخی موارد مردم را فرسوده . بپردازد و نه می تواند قدرت را تقسيم کند و برای حفظ بخشی از قدرت، بخش ديگر را به مردم بدهد
  .زمان همان چيزی است که ما بيش از همه به آن نيازمنديم. می کند، اما زمان را به جنبش سبز می دهد
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ريخت و  های کهنه که می برگ -مان شد ده ماه پيش ما ايرانيان با چشمی از زندگانی در بهار سبز شديم، تابستان که آمد گل داديم، ميوه داديم؛ پاييز فصل چندصدايی

ما را از نو به ما های  لغزيد و دست های پاييز می های سبز افراشته، و روشنايی که بر رنگ کرد با دست شديم و شهر که خستگی آفتاب را نوازش می ما که سبک می
. با همديگر مهربان بمانيم ايم اند و ما توانسته های پاييز را دريافته اند، گسترۀ رنگ هايمان که نماد توانستن و استعارۀ مهربانی داد؛ ما بيشماريم و دست نشان می

شکست، ما با  افتاد، اما نمی گسست، می پررنگ و پايان يافتنی؛ ما صدايی بوديم که از برگ می -زمستان به سپيدی رواداری ما بود و غروب سرخی خشونت نظام
ما و غروب داشت، ما سبز بوديم، سرو بوديم، و سبزی مان به سر شناخت، دوست می ديد می هايی که هرکس می درختان دوستی آشکار يافته بوديم، مانند شاخه

 . باخت نمی
 

 -در اين ده ماه، ما بسيار باليديم . ايم تا ميهنمان را، ملتمان را درست تماشا کنيم خود را سراسر نبوده. ايم ده ماه است ما همه چيز، حتی خود را از تن در آورده
ا شده است، و بايد از خود رهاشد، ديگری را ديد، و ديگری ديگر بخشی از زندگی روزانۀ م جبران صد و سه سال نرسيدن و سی سال واپس رفتن؛ برای باليدن می

 .اين سياست نيست، زندگی است، زندگی خوب و خردمندانه
ما برای . ما خشونت را از فرهنگ سياسی مان زدوديم، از بی تفاوتی در برابر استبداد به خواست دمکراسی و سپس حقوق شهروندی و آزادی خواهی رسيديم

رهايی حق فردی ماست، . خواهد، دليری ادامۀ رهايی است دل سپردن دليری می. ميرد نخستين بار به يکديگر اعتماد کرديم و جرأت اين اعتماد ديگر در ما نمی
 چه معنايی داشت؟  -توانست داشته باشد دمکراسی بی حق فردی ما چه معنايی می

باليديم؛  ختيم و میسا های مدنی هرچند کوچک می نوشتيم و سازمان گفتيم و می ها که ما زير سايۀ حکومتی سراسر در تضاد با حقوق بشر، از جامعۀ مدنی می آن سال
های مدافع حقوق بشر و محيط  زنان، کانون) کمپين(کرد؛ جنبش دانشجويی و پويش  نوسازندگی و ناسيوناليسم ايرانی داشت در برابر جهان بينی آخوندی رشد می

سبز، جنبش زندگی  اند، و اين همه آسان نبود، کوتاه نيز؛ جنبش اند بر ضد تک صدايی که ما را تا رسيدن به جنبش سربلند سبز ياری داده هايی بوده زيست جريان
آنان . در اين روزگار، با اين حکومت و در فرهنگ سياسی ما دشوار است -ايم، و آفريدن خوبِی ماندگار دشوار است تر کردن زندگی برخاسته ما برای خوب. است

رگ را خوب دانند، صدای سبز ب انگيز را در به زير آوردن جمهوری اسالمی می سنجند و پيروزی اين حرکت شگفت که مدام جنبش سبز را با انقالب اسالمی می
 .اند نشنيده

خ؛ برای اريبه خيابان آمدن برای به آتش کشيدن شهر، شکستن زاللی پنجره و زخمی کردن پيکر خيابان؛ برای بريدن درخت که دست سبز خاک است و حافظۀ ت
های  از حکومت تا خود تا ميهن و ملت؛ شايد چندماهی بيش نخواهد؛ چند ماهی که امتدادش خالِی ويرانگِر بهتی تاريخی است و انگشت -ويران کردن هر چه هست

 .چرخند تا بر پنداری فرود آيند؛ و ديگر سراسر پراکندگی و دشمنی و فرورفتن چرخند و می اتهام که می
خواهد،  مان میکوشند فرهنگی خشن را تغيير دهد دشوار است؛ ز برخاستن برای انديشيدن و ساختن و نگهداری کردن از فراآورد انديشه و کرداری که آگاهانه می

 .زمانی به درازای تاريخ
. سنجد د میهايش را با واقعيت موجو ها و توانايی کند و خواست دهد، خود را تعريف می آموزد و آگاهی می شود، می جنبش سبز يک پويش است، هر روز نو می

مسئلۀ اساسی . مدپيروزی اين پويش دستاوردهای ماندگار فرهنگی آن است، دستاوردهايی که هيچ حکومت تماميت خواهی از ميدان چالش آن پيروز بيرون نخواهد آ
توانست بر خاک کشور بگستراند  ما از همان ابتدا به آنچه فراآورد انتخابات می. شود اين پويش، مانند هر پويش ديگر، تنها در برگزاری انتخابات خالصه نمی

رعايت حق ما بر ادارۀ  -شود همه را در گفتمان دمکراسی ليبرال جمع کرد  هايی داريم، که می ما خواست. نام گرفت »گفتمان مطالبه محور«آنچه  -انديشيديم  می
 .ها به شب نرسند بايد در حکومت و فرهنگ ما توأمان جای گيرند تا همۀ راه مان در چهارچوب منشور جهانی حقوق بشر؛ اين دو می جامعه و احترام به حقوق فردی

که پايانی نخواهد ای  رهائی ايران و دستيابی به حقوق بشر و دمکراسی گفتمان اين پويش سبز است و باال کشاندن سطح فرهنگ سياسِی متعهد به آن گفتمان، ادامه
 .همچنان که فراهم آوردن راهی برای رسيدن به هر مرحله از هر هدف، و نگاهداری نهادهايی که در اين راه بنامی شوند -داشت
فردايی که بايد مراقبش . شود ماند و فردا از آن ما می دارد، رفتار ما در يک راه متمدن امروزی می های نظری ما طبيعت پيکارمان را انسانی و متمدن نگاه می بحث

 .باشيم تا نلغزد، فرو نيفتد و نشکند
ناميم و برای آنان حقوق  برای نخستين بار مخالفان خود را دشمن نمی. ايم ما برای نخستين بار در تاريخ همروزگارمان خودی و غير خودی را پاک کنارگذاشته

. ها ها ، ما چپ نه ما جمهوری خواهان، ما هواداران پادشاهی، ما راست -کنيم خطاب می »ما ايرانيان«برای نخستين بار خود را . خواهيم شهروندی برابر با خود می
خردگرايی . ما با شکنجه واعدام، و هر آسيب به جسم و معنای انسان مخالفيم. ما به دنبال شرايط برابر هستيم نه به دنبال حذف موجوديتی انسانی که مخالف ماست

ما به . چشمان ما باز است. های توانای انقالب مشروطه خردمندانه نبود و ما اين افول را به ياد داريم ارجمند است، اما به دارکشيدن شيخ فضل اهللا نوری با دست
رسد؛ به  کند، هرگز نمی آن که تغيير می. ها و معيارهايمان نيز کنيم و خواست ما تغيير می. چند صداست -ايستايی وفادار نيستيم، همه چيز در ذات خود چندگونه است

 .رسد، رسيدن تمام شدن است، جنبش سبز پويشی ملی است، پايان ندارد بينند نمی آن هدف مشخصی که ايستادگان از بيرون می
آرمانشان زندگی بهتر بود در سرزمينی که آرمان شهر نيست، اما نام ارجمند . شهيد نشدند، کشته شدند -هموطنان ما در اين جنبش برای زيباتر زيستن کشته شدند

 .آن آرمان را زندگی کنيم؛ بيشتر، شادتر، سبزتر -بايد جای آنها هم زندگی کنيم  ما می. ميهن ما را برخود دارد؛ ساختن ايرانی آزاد، نه مرگ يا وعدۀ بهشت
در شادی ما . اند اند، در ياد ما زنده آنان که جان باختند و آنان که در زندان. ای از مبارزه و زندگی به رقص در آيد  تواند با آميزه نوروز در راه است، شهر ما می

 .شوند پوشند، نو می رقصند، در ديد و بازديدهای نوروزی ما سبز می زنند، در موسيقی ما می لبخند می
بهار گذشته ما . ما با بهار روييديم و آواز سکرآور آزادی ما را در عطر گل زنده کرد. را تفسير کرد »ما«جمعيت . مان وسيع شد، جمعيت شد ما تنها بوديم، تنهايی

 .انگار خبر آمدن بهار را برای نخستين بار جدی گرفتيم. بيداری را به باران پيوند زديم، يکديگر را ديديم و يکديگر را دوست داشتيم
 -گرديم ای زيبا می و پارچه. شويم دوخته می. شويم امروز بزرگوارانه به هم بافته می -ها از همۀ نسل -ما ايرانيان. ايم ميان بی نهايت اميد و نااميدی باليده -نسل ما -ما

 . سبز و زيبا، مانند بهار
، ما »سبز«با رنگ . های ديگر و مهمتر از همه، در قدرت يافتنمان هايمان، تعيين مرزهايمان با هويت اند، در تعيين هويت ها مهم ها و رنگ نام«: گويد شادی صدر می

سبز، و در واقع با خود جنبش  توانيم تغيير ايجاد کنيم؛ اما مهمتر از همه اينها امروز اين است که بتوانيم با خود رنگ کنيم و ما می يابيم، ما تاريخ پيدا می قدرت می
 ».سبز، جلو غلبه گفتارهای هژمونيک را بگيريم

 
 .جرم ما محاربه نيست، مکاشفه است. ايم ما دل به آتش داده

 ايران امروز: منبع
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  وگو با دكتر نيره توحيدي گفتنقش بارز زنان در جنبش سبز  
او که استاد . داند دکترنيره توحيدی، جنبش زنان در ايران را ناشی از تناقض رفتارهای حاکميت با واقعيات جاری درجامعه می): جرس(شبکه جنبش راه سبز

اسی ايران از سي مطالعات زنان در دانشگاه ايالتی کاليفرنياست، معتقد است که در دو انتخابات اخير رياست جمهوری در ايران شاهد بروز تحوالتی در فرهنگ
 . لحاظ جنسيتی بوده ايم

از دانشگاه  ی روانشناسی و جامعه شناسی دکتر توحيدی، مدرک دکترا و فوق ليسانس خود را از دانشگاه ايلينويز در امريکا و مدرک ليسانس خود را در رشته
جهانی " های  کتاب. او در حال حاضربه تدريس جامعه شناسی جنسيت، اسالم، قوميت و دموکراسی درخاورميانه وآسيای ميانه مشغول است. تهران اخذ کرده است

کار مشترک با هربرت "(زنان در جوامع اسالمی؛ تنوع در يگانگی) "کار مشترک با جين بيز"(سازی، جنسيت و دين؛حقوق زنان در متون مسيحيت و اسالم
جنبش زنان، اسالم گرايی و " دکتر توحيدی کتاب ديگری نيز با عنوان . از جمله آثار اوست) به فارسی" (فمينيسم، دموکراسی و اسالم گرايی در ايران) " باودمن

 . در دست انتشار دارد" بومی-دموکراسی در ايران؛ چشم انداز جهانی
به اعتقاد او علی رغم تالش جنبش سبز برای خشونت گريز . ی ايران را از خود شروع کند دکتر توحيدی تاکيد دارد که جنبش سبز بايد خشونت زدايی از جامعه

ها را جايگزين شعار  به سياست" نه"به اعتقاد او بايد شعار . هنوز شعارهايی در جنبش جاری است که خشونت گراست. بودن، کامال در اين زمينه موفق نبوده است
 . بر افراد کنيم" مرگ"

ی ورود خانم دکتر رهنورد به مبارزات انتخاباتی رياست جمهوری  به باور او نحوه. داند اقتصادی در ايران می –ی سياسی  ی جنسيت را گره کور توسعه او مساله
بسيارمهم  ده،دهم، شجاعانه و سنت شکنانه بود و اين کدشکنی در شرايطی که حکومت زن ستيز ايران به نوعی وسواس نسبت به حضور زنان در کنار مردان رسي

 . است
خيلی اميدوار کننده است که در جنبش سبز، زنان نقش بارز و خودآگاهی را :"گويد  دکتر توحيدی ضمن تاکيد بر لزوم فعاليت بيشتر دکتر رهنورد در شرايط فعلی می

دی مانند خانم آموخت و نيز زن قوی و هوشمن خواند و موسيقی می کنند؛ اولين شهيد و اسطوره اين جنبش، ندا آقا سلطان، زن جوانی بود که فلسفه می بازی می
 ". توانم بگويم که ايشان هم جزو رهبران نمادين جنبش سبز هستند در واقع می. رهنورد در کنار رهبران نمادين اين جنبش حضور دارد

 
 :خوانيد گفت و گو با دکتر توحيدی را در ادامه می

 
هايی هم  هر دو طرف اين ماجرا ادعای پيروزی دارند اما نشانه. های متفاوتی صورت گرفته است بهمن ارزيابی ٢٢درباره راهپيمايی 

 ارزيابی شما از اين راه پيمايی چيست؟. ی مطلوب حکايت دارد توان در هر دوطرف سراغ کرد که ازعدم حصول به نتيجه می
 

بهمن را به صورت  ٢٢حاکميت تا حدی موفق شد که نمايش . بهمن تالشی برای نمايش قدرت از جانب حکومت بود ٢٢به نظر من راهپيمايی : دکتر نيره توحيدی
اما اگر بخواهيم از منظر استراتژيک به مساله نگاه کنيم بايد به اين نکته . مهندسی شده اجرا کرده و حداقل در کوتاه مدت برای هوادارانش عرض اندامی کرده باشد

اين مساله، گويای . کرد اشاره کنم که اين برای اولين بار بود که جمهوری اسالمی جشن تولد خود را ناچارا به يک محيط امنيتی و شرايط کامال پادگانی تبديل می
حاکميت مجبور شده بود که از مدتها پيش تدارک ببيند و . جديت بحران، قدرت جنبش اعتراضی و عدم اعتماد به نفس و همچنين ترس نهفته در نيروهای حاکم است

ی  خط و نشان کشيدن حاکميت برای مردم به آنجا رسيده بود که حتی کوچکترين عالمت سبز، لباس سبز و نشانه. همراه با تهديد مردم، به صحنه آرايی روی آورد
البته عکسهايی . های ضعيف رژيم را به طور استراتژيکی نشان داد ای که به مردم شد، پايه تمامی اين موارد همراه با حمالت وحشيانه. توانست تحمل کند سبز را نمی

. منتشر شد و همچنين فيلمهايی که به تدريج در اينترنت منتشر شد، نشان داد که مردم معترض هم با تعداد بسيار زيادی شرکت کرده بودند" گوگل"که بعدا از سوی 
به نفع  -حداقل در کوتاه مدت و در بين حاميانش -به اين معنا که رژيم توانست حتی شرکت کنندگان سبز را نيز. اما از طرف ديگر برای جنبش سبز هم بردی نداشت

اگرچه مردم در . ی شرکت طرفداران جنبش در مراسم سالگرد انقالب و تاکتيکهايی بود که بکار گرفته شد اين مساله ناشی از ضعف در نحوه. خود مصادره کند
يعنی مردم تا حدی در . همان حدی هم که شرکت کردند از خود گذشتگی و شجاعت به خرج دادند، اما نتوانستند از تاکتيکهايی که رژيم ترتيب داده بود رهايی يابند

 . توان درسهای بسياری برای حرکتهای بعدی جنبش سبزگرفت از اين رويداد می. نمايشی که ترتيب داده شده بود، غافلگير شدند
 

 ی فصول تظاهرات خيابانی؛ يک ضرورت اما نه برای همه
 

برخی از طرفداران جنبش سبز . شما به ضعف برنامه ريزی يا ناهماهنگی طرفداران جنبش سبز در مراسم سالگرد انقالب اشاره کرديد
آيا راه ديگری برای جنبش سبز برای به نمايش . اصوال به تظاهرات خيابانی و استفاده از آن به عنوان يک استراتژی اعتراض دارند

 گذاشتن حضورش وجود دارد؟
 

اما اينکه آيا ما هميشه و در هر . ها و تاکتيکهای ضروری است تظاهرات خيابانی يکی از الزمه. توان به طور کلی استراتژی غلطی دانست اين استراتژی را نمی
شايد اگر درآن روزاين ارزيابی را داشتيم که رژيم مصم به سرکوب و جلوگيری از هر نوع حرکت مردمی . شرايطی بايد به اين تاکتيک متوسل شويم، اشتباه است

بايد اين درس را . ی درستی نيست رسيديم که تاکتيک شرکت فعال طرفداران جنبش در راهپيمايی بدون ابراز هويت سبزشان، شيوه است، آن وقت به اين نتيجه می
شايد نبايد در حرکتهايی از اين دست  -تا وقتی که ابتکار عمل در دست رژيم است و سرکوب همه جانبه نيز در دستور کار رژيم قرار دارد  -بگيريم که در آينده 

بهمن نشان داد که اگر جنبش سبز نتواند هويت  ٢٢اما راهپيمايی . نمايش جنبش سبز در روز قدس خيلی موفقيت آميز بود و رژيم را غافلگير کرد. شرکت کرد
بنابراين صرف حضور مطرح نيست بايد کيفيت و نحوه . کند مستقل خود را حفظ ومطالبات خود را مطرح کند، حاکميت آن حضور را به نفع خود مصادره می

يم که کجا هايی پيدا کن ها و شاخصه حضور را هم مورد توجه قرار داد و به جای صدور يک فرمول کلی برای تعطيلی هر نوع حرکت خيابانی، بايد قانونمندی
توان  در ضمن بايد اين نکته را نيز مورد توجه قرار داد که چه تاکتيکهای ديگری را می. ها کنار کشيد توان به حرکت خيابانی روی آورد و کجا بايد از خيابان می

حرکتهای خيابانی يکی از تاکتيکهاست و در اغلب موارد هم موفق بوده و توانسته تداوم و تحرک و حضور جنبش را هم در داخل و هم . برای جنبش در نظر گرفت
بايد هميشه اين فاکتور سرکوب را در نظر بگيريم و بعد تاکتيکها را . اما رژيم هم به همان نسبت ياد گرفته که چگونه مقابله کند. در انظار جهانی به نمايش بگذارد

 . های خيابانی محدود نکنيم متناسب با شرايط انتخاب کنيم و حنبش سبز را صرفا به تاکتيک حرکت
 

 چه راههای ديگری مد نظرشماست؟
 

توانم بگويم که  در اين مورد می. ها و نه صرفا به راهها و تاکتيکهای حرکت جنبش، بپردازيم های ديگر جنبش که بايد به همه آن اين برمی گردد به يک سری ضعف
های پراکنده قدرت مردم  ميان جزيره. ها بايد در سطح فردی، محلی در محيط کار و بين اصناف تقويت شود يعنی مقاومت. بايد اهرمهای مقاومت مدنی تقويت شوند

يعنی . تقويت شوند... ام وها در بين دانشجويان، دانش آموزان، زنان، کارگران، پرستاران، معلمين، اقو ها و جزيره پيوند و ارتباط ايجاد شود و همياری بين اين شبکه
ی بهينه شود تا علی رغم سرکوب موجود و  از تکنولوژهای جديد هم بايد استفاده. ی مختلفی که در جامعه وجود دارد استفاده و شبکه سازی شود ها بايد از خواست

 . محيط امنيتی که ايجاد شده اين پيوندها تقويت و حفظ شود



منظور من اين است که جنبش هنوز به طور عمده صرفا در . بايد هم در سطح عمودی در ساخت طبقاتی جامعه و هم در سطح افقی برای تعميق جنبش کار شود
از جمله ارتباط طبقه متوسط . بايد در جهت تقويت و گسترش جغرافيايی و دموگرافيک جنبش کار شود. سطح طبقه متوسط شهری و در شهرهای بزرگ مطرح است

های شاخص اصناف مختلف و  مثال آقايان موسوی يا کروبی بهتر است که با يک سری چهره. نوين با طبقات ديگرمانند زحمتکشان و کارگران، روستاييان و غيره
ها سپس بايد مورد بحث و  اين مالقات. دهند، مالقات و گفتگو و تعامل نظر داشته باشند هايی که در مجموع جنبش دموکراسی خواهی ايران را تشکيل می خرده جنبش

با فعالين جنبش . های خود بگذارند ی سنديکای کارگران شرکت واحد را در برنامه مثال ديدار با خانواده اسانلو، دبير بازداشت شده. تبليغ و گفتمان سازی قرار گيرد
اين مورد . های زندانيان جنبش کارگری هم دلجويی کنند تا آنها نيز خودشان را از صاحبان اين جنبش بدانند از خانواده. کارگری در ايران تعامل نظری داشته باشند

اگر امکان . ادق استهای مذهبی هم ص های هويت طلب قومی و اقليت ی جنبش زنان، روزنامه نگاران، فعالين جنبش های زنان زندانی شده ی ديدار با خانواده در باره
مثال به آذربايجان و کردستان و مناطقی مانند خوزستان و بلوچستان و . داشته باشد و شدنی باشد خوب است که آقايان موسوی و کروبی به شهرستانها سفر کنند

مختلف ايران های دموکراسی خواه و معترض را در نقاط  جاهايی که مناطق محروم تر محسوب شده و بيشتر مورد تبعيض قرار دارند، سفر کنند تا بتوانند شبکه
های خرده  اما خيلی مهم است که خواسته. البته ممکن است که انجام اين پيشنهاد در شرايط فعلی عملی نباشد. فعال کرده و ارتباط آنها را با يکديگر برقرار کنند

 . ها با مطالبات فرا گروهی و فراگير جنبش سبز پيوند بخورد جنبش
 

 تحريم کاالهای چينی؛ راهی برای اعتراض به سياستهای پکن و احمدی نژاد
 

هايی که با  تحريم نهادها و کمپانی. های کوچک تجمع و گفتگو در فضاهای مجازی و واقعی است توان نام برد شعارنويسی، ايجاد محله ی ديگری که می از تاکيتکها
توان برای  به نظر من می. های خارجی را شامل شود ها و نهادهای داخلی و کمپانی تواند کمپانی ها می اين تحريم. هاست دولت همکاری نزديک دارند از ديگر تاکتيک

اين، هم در جهت تقويت کاالهای داخلی و ملی است هم از طرف ديگر راهی است برای مقابله با سياستهای . ای صورت بگيرد تحريم کاالهای چينی تبليعات گسترده
گذشته از آن، بسياری از کاالهای چينی فاقد کيفيت و استانداردهای الزم هستند و در برخی موارد بيماری زا . های اقتصادی و روابط خارجی غلط دولت در سياست

اداره بهداشت  -چه مواد غذايی و چه لوازم خانه و اسباب بازی-هايی داريم که روی کاالها  در آمريکا و در ايالت کاليفرنيا ما نمونه. اند و سرطان زا شناخته شده
در آمريکا نهادهای بهداشتی با شناسائی اين کاالها اعالم خطر . تواند سرطان زا باشد زنند که اينها از موادی ساخته شده که می کاليفرنيا عالمت مخصوص می

در ايران متاسفانه هيچ نوع کنترلی . کنند های هشدار دهنده می کنند ودر برخی موارد توليد کننده يا توزيع کننده را مجبور به عالمت گذاری و چاپ برچسب می
آنها  های بی کيفيت و خطرناک چينی و روسی به ی بين المللی با باز کردن بازار خود به روی جنس رژيم هم به خاطر گرفتن امتيازهای سياسی در عرصه. نيست

تبليغ روی اين مسائل، هم يک نوع افشای سياست خارجی و سياست تجاری رژيم است که به . خرند مردم هم به خاطر قيمت ارزان، اين کاالها را می. دهد امتياز می
مردم بايد بدانند . ينکنند مثل دولت چ گيرد و هم فشار به دولتهايی است که از اين حکومت حمايت می خاطر منافع سياسی اش منافع ملی و سالمتی مردم را ناديده می

 . کند که دولت در برابر صدور کاالی پر ارزش نفت به چين کاالی بنجل آنها را وارد و توليدات داخلی را ورشکسته می
 

مثال چند فيلم کوتاه به زبانهای مختلف که فرآيند اين جنبش را نشان دهد و . توان کرد توليد محصوالت فرهنگی برای ارتباط با ديگر ملتهاست کار ديگری که می
ها و نمادهای مثبت قومی، اعم از عرفی  ميتوان از اسطوره. تواند آگاهی بخش بوده و مورد توجه قرار گيرد های اين دولت را افشا کند می دروغها و بی اخالقی

. ها و شعارها استفاده بهينه کرد تا گفتمان جنبش سبز غنی ترگردد خواسته) framing(سکوالر يا مذهبی و نيزاز ادبا و شعرای محبوب در قالب بندی يا پردازش 
مانوس قالب هائی خالق با حافظه تاريخی از نمادهائی ملی و محلی  يعنی مفاهيم و ارزشهای جهان شمول حقوق بشری، دموکراتيک و مدرن را ميتوان با پيوند

زينب و  چونسازی نمود مثال از مصدق، کوروش و بابک خرم دين و خيابانی گرفته تا مولوی، حافظ، فردوسی، پروين، فروغ و سيمين تا شخصيتهای مذهبی هم
بايد تالش شود که . های نمادين و يا کوتاه مدت هاست؛ حتی اعتصاب ی ديگر در اين مورد زمينه سازی برای برگزاری اعتصاب نکته.. خديجه و آيت اهللا منتظری

شوند و  ها پايين آورده می گيرد و هم هزينه با اين کارها هم اشکال مختلف مبارزه و ابتکارات گوناگون مورد استفاده قرار می. مبارزه صرفا در عرصه خيابانها نباشد
 . شوند هم افراد مختلف در جنبش درگير می

 
 های قابل حصول برای جنبش ضرورت بازتعريف رهبری و تعيين خواسته

 
ی الف به ب  جنبش قرار گيرد تا مسير حرکت از نقطه" راهکارهای رهبری"ی شما بايد تحت يک طبقه بندی جامعتری به نام  رسد که موارد مورد اشاره به نظر می

ای هم  عده. شود گويند که اين جنبش فاقد رهبری است و هر فرد، يک رهبر محسوب می ای می در مورد رهبری جنبش دو ديدگاه وجود دارد؛عده. را ترسيم کند
 نظر شما در اين باره چيست؟. گويند که اصال حرکت يا جنبش اجتماعی و سياسی بدون رهبری، شدنی نيست می
 

تقويت يکی به . نخست اشاره کنم که يک رابطه تنگاتنگی ميان رهبری جنبش و سازماندهی آن وجود دارد. کنم اين يکی از معضالت جنبش سبز است من فکر می
ی يا  درست است که در وضعيت فعلی يک رهبر. جنبش سبز بايد در هر دو زمينه کار جدی تری انجام بدهد. انجامد نقويت ديگری و ضعف آن به ضعف ديگری می

هايی هم به دنبال دارد  اما اين خود ضعف. يک چهره تاريخی کاريزماتيک که همه دنبال او راه بيافتند وجود ندارد و شايد بتوان اين را نوعی نقطه قوت جنبش خواند
کنم راه حل اين باشد که ما همه برويم دنبال يک چهره و فقط يک صدا  من فکر نمی. هم در مديريت عملی و سازماندهی جنبش و هم در سير نظری و برنامه آن

اگر چه اين جنبش مدنی گاهی . داشتند ١٣۵٧ای که آقای خمينی در انقالب سال  يعنی مانند رهبری. وجود داشته باشد و همه هم بی چون و چرا از او پيروی کنند
ضی است تا تراخصوصيات راديکال و انقالبی هم پيدا کرده، اما در مجموع هنوز به نظر من نقطه ثقل اين جنبش، مدنی است وبيشتر يک جنبش حقوق مدنی و اع

ی  ی استبداد در ايران و وجود رابطه متاسفانه به خاطر تجربه ديرينه. اما واقعيت اين است که رهبری اين جنبش بايد هم تعريف و هم تقويت شود. يک جنبش انقالبی
همه نگرانيم که مبادا دوباره يک جباريت و . مريد و مرادی يا ناجی و منجی در فرهنگ ما، همگی از اين که رهبری در جنبش وجود داشته باشد وحشت داريم

تعريف دموکراتيک بکنيم و بر اساس تجربه جنبشهای نوين اجتماعی قبول کنيم که معموال رهبری چند مرکزی و چند " رهبری" اما اگر از. استبداد تازه شکل بگيرد
همين طور اگر بپذيريم که رهبری جنبش در تعامل با ديگران است، اين خود به معنای نقد پذير بودن رهبر وگرفتن . ها کمتر خواهد شد ای هستند، اين نگرانی شاخه

های رهبری  ی آن نيست که رهبران مختلف يا کانون اما اين به معنا. ای دو طرفه است ی جنبش و وجود رابطه پيام از دل جامعه و در گفت وگو و تعامل بودن با بدنه
امروز عمال آقای موسوی . منظورم اين است که همصدايی وهماهنگی داشتن در رهبری غير از تک صدايی بودن و تک رهبری است. نبايد به يک همصدايی برسند

د وميتواند و اميدوارم ان های رهبری بوده اند که در تعامل با مردم و با خواست مردم نماد و آقای کروبی حتی تا حدی آقای خاتمی و خانم رهنورد اين نقش را داشته
منتهی يک هماهنگی و يک سامان بخشی بايد بوجود بيايد تا اينها بتوانند مانند يک هيات رهبری، جنبش . های رهبری اضافه شوند ی جديدی هم بعدا به کانون ها چهره

ها هماهنگ شود،  ها بايد مشخص شوند و برنامه به نظر من غير از اينکه اين چهره. ی جنبش تعامل و نقد پذيری در جريان باشد را پيش ببرند و دائما بين آنها و بدنه
ی قدرت جنبش است اما باعث ضعفش  واقعيت اين است که هر کسی از ظن خود يار جنبش سبز شده که باز هم اين جنبه. بايد خود چارچوب جنبش هم تعريف شود

مطالبات اصلی کوتاه مدت و دراز مدت . مطالبات جنبش بايد تعريف شود. کند شود چون پراکندگی و ناهمگونی و گاهی اوقات سردرگمی و گيجی ايجاد می هم می
 . بايد مشخص شوند
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. بايد معلوم شود که برنامه عملی اين جنبش چيست. نبايد روزمره و واکنشی حرکت کنيم. بايد يک برنامه عمل مبارزاتی و کارآمد و مشخص عملی هم ريخته شود

آن را به رسميت داند و خواهد تا انتخابات آينده و طی آن انتخابات چگونه عمل کند؟ واقعيت اين است که اگر چه جنبش سبز دولت احمدی نژاد را مشروع نمی می
ای باشد که امروز بتوان اين دولت را  ی قدرت به گونه آيد که موازنه کند و به نظر نمی در جامعه عمل می de factoشناسد اما اين دولت به عنوان يک قدرت  نمی

اما مواردی چون برگزاری انتخابات آزاد و غير گزينشی و عادالنه يا برگزاری رفراندم، . کامال فسخ و باطل اعالم کرد و بالفاصله انتخابات جديد برگزار کرد
بودن آنها نيز توجه خاص " قابل حصول" های جنبش بايد به  در تعيين خواسته. های جنبش باشد و حول اين خواسته برنامه ريزی گردد تواند بخشی از خواست می

 . داشت تا عدم حصول به آنها باعث فرسودگی و دلسردی جنبش نشود
يعنی جنبش سبزبايد روابط بين المللی خود را چه در کشورهای مسلمان در خاورميانه و چه . ی ديگری که قابل ذکر است، توجه به ابعاد بين المللی جنبش است نکته

ی خود را به عنوان يک جنبش اصيل درون زا و دموکراتيک در عرصه  جنبش سبز بايد چهره. در کشورهای اروپايی و آمريکايی و آسيايی و آفريقايی تقويت کند
های خارجی  ها يا رسانه ای با روزنامه مثال من متوجه شده ام که آقای موسوی هيچ نوع مصاحبه. بين المللی در بين هواداران دموکراسی در جهان بهتر بشناساند

انجام  دانم که بر چه اساسی اين تصميم را گرفته اند، ولی آقای کروبی گاهی اين کار را آيد که اين يک تصميم شخصی ايشان است و من نمی به نظر می. کند نمی
. کنند، بلکه منتظر آنند ها استقبال می مردم ايران و جهان نه تنها از اين مصاحبه. های ايرانی و غير ايرانی بايد مدام انجام بگيرد به گمانم مصاحبه با رسانه. دهد می

 . کند اين امر به سرزنده بودن جنبش و روحيه بخشی آن کمک فراوان می
 

 ی اخالقی جنبش سرمايه
 

واقعيت اين است که در انظار جهانی، حتی آنها که سمپاتی هم به جمهوری اسالمی دارند، . ی اخالقی جنبش سبز است نکته ديگری که بايد به آن اشاره کنم سرمايه
اما . شده استگويد، ازموضع اخالقی بسيار ورشکسته و ضعيف  دانند که اين دولت فعلی با سرکوبها و کشتارهايی که کرده و با دروغهايی که مرتب دارد می می

. رخوردار شودای ب جنبش سبز به خاطر پيگيری روشهای خشونت گريز و صداقتی که تابه حال بر رفتارو گفتارش غلبه داشته، توانسته که از سرمايه اخالقی قوی
توانيم  آن وقت بهتر می. اين سرمايه اخالقی را ما بايد خيلی جدی حفظ کرده و آن را تقويت کنيم. يعنی جنبش سبز هم سرمايه اجتماعی دارد و هم سرمايه اخالقی

يکی از داليل اصلی خشم مردم و اعتراض آنها دروغگويی و تقلب . ورشکستگی و فساد اخالقی رژيم را چه در عرصه سياسی و چه در عرصه اداری نشان دهيم
ی دولت بايد يکی از  ها بنابراين مبارزه با دروغ و افشای مستدل فريبکاری. اين دولت دروغ و فريبکاری را به يک روال مداوم کار خود بدل کرده است. بوده است

ی هفدهم دربين کشورهای جهان هستيم و پنج سال  کند که ما از نظر اقتصادی در مرتبه بهمن اعالم می ٢٢آيد در  مثال وقتی آقای احمدی نژاد می. تاکتيکهای ما باشد
و با ساختن فيلمهای کنيم، ما بايد اين ادعاهای دروغ را با آمار و ارقام خيلی مشخص وتعريف دقيق و علمی از پيشرفت اقتصادی  ی پانزدهم صعود می ديگر به رتبه
وقتی آقای الريجانی در اجالس حقوق بشردر ژنو . های آن است ی آن به چند زبان مختلف به دنيا نشان دهيم که اين رژيم دروغگو است و اين نمونه کوتاه و ترجمه

اند، بايد  خشونت کردهگويد هيچ روزنامه نگاری در ايران به خاطر روزنامه نگاربودنش در زندان نيست و اينها که در زندان هستند اموال مردم را سوزانده اندو  می
. چون خوشبختانه سرمايه اخالقی جنبش سبز باالست و رژيم از لحاظ اخالقی و دروغگويی ورشکسته است. اين دروغها را تک به تک و با سند و مدرک رسوا کنيم

ند، بلکه دروغ، ای سالم است که شادی، زيبائی و عشق را غير اخالقی نميدا هدف اصلی در اين ميان البته بازآفرينی بديل اخالقی و ارزشهای نوين برای جامعه
خوشبختانه بعضی . فريب و ريا، فقر و دزدی، رشوه خواری، تبعيض و ستم، سرکوب وشکنجه و تجاوزبر دگرانديشان و دگرباشان را عين فساد و ضد اخالق ميداند

اند  نقش اخالق پرداخته ميتاز روشنفکران ما اعم از نوانديشان دينی که اغلب سکوالرهم هستند و نوانديشان الئيک، مثال آقايان آرش نراقی و رامين جهانبگلو، به اه
اما روی بعد اخالقی بديل سازی هنوز خيلی کار بيشتری الزم است، از . و در جهت گفتمان پردازی در زمينه ارزشهای اخالقی و عرفی کردن اخالق تالش ميکنند

در کنار همه اينها بايد روابط درونی جنبش سبز را هم تقويت . جمله در زمينه نفد فمينيستی اخالق و باز آفرينی اخالقيات فمينيستی در ايران هنوز کار نشده است
واقعيت آنست که نيروهای خيلی متنوع و متکثری در جنبش سبز هستند و هر کدام هم دارند نقشی ايفا و . کنيم و از همين حاال دموکراسی را بين خودمان تمرين کنيم

در  ايدما اگر معتقد به روش حذف نيروها نيستيم و به جای حذف معتقد به ديالوگ و رقابت سالم بين نيروهای موجود در اجتماع هستيم، بنابراين ب. سهمی ميپردازند
نحصارطلبانه گرفته و ادرون جنبش سبز هم بتوانيم مکانيزمها و ساز و کارهايی پيدا کنيم که يک نوع ديالوگ سالم و نقد پذيری تقويت گردد و جلوی روشهای حذفی 

تقويت های متکثر آن را  انجامد، جذب و پايه های مختلف در جنبش سبز هستند به جای حذف که به ضعف جنبش می در واقع صفوف مختلفی را که با انگيزه.. شود
ستخراج کنيم که های اصلی جنبش ا هايی را به عنوان مطالبه بايد يک ميانگينی از نيروهايی که االن در جنبش حضور دارند پيدا کنيم و از آن ميانگين خواسته. کنيم

ای ديگر هم نخواهد  البته ممکن است نظر همه در آن تامين نشود، ولی الاقل باعث حذف عده. بتواند به عنوان مخرج مشترک همه نيروها مورد استفاده قرار گيرد
ها و  بايد حرکت. ها که دموکراسی تامين نميشود ها و يا حتی دولت چون صرفا با جابجا شدن چهره. منظور من تاکيد روی فرآيند دموکراسی سازی است. شد

 . استراتژی امروز ما برمبنای يک دورنما و بديل سازی و گفتمان سازی و فرهنگ پردازی دمکراتيک باشد و نه صرفا تغيير حکومت
 

 ی جنبش سبز ها رای من کجاست؛ مخرج مشترک خواسته
 

از سوی ديگر بر ضرورت تداوم رفتارهای . شود هايی مبنی بر حرکت جنبش سبز به سوی راديکال شدن ديده می ای داشتيد به اين نکته که گاه نشانه شما اشاره
شروع شد اما اکنون  -رای من کجاست؟  -ی قابل ذکر در اين رابطه اين است که جنبش سبز با يک شعار خيلی ساده و زيبای مدنی  نکته. اخالقی جنبش تاکيد داريد

برخی معتقدند که در برابر رفتارهای خشن حکومت، آن شعار اصلی، کمرنگ و . به خاطر نبودن يک رهبری منسجم، گرفتار بروز رفتارهای واکنشی شده است
های اساسی جنبش دمکراسی  بسياری از خواسته. شايد آن شعار محوری رای من کجاست بتواند همان مخرج مشترک مورد نظر شما باشد. حتی محو شده است

به نظر من اين نکته ... ها و نقش شورای نگهبان و ی رد صالحيت خواهی در اين شعار نهفته است؛ از انتخابات آزاد گرفته تا حق شرکت همگان در انتخابات، مساله
 نظر شما چيست؟. های جنبش حفظ کند ازعالئم ضعف رهبری جنبش است که نتوانست آن شعار را در مرکز خواسته

 
ی مرحوم مهندس بازرگان را به نقل از آقای عبدالعلی بازرگان  در اين رابطه خوب است که گفته. بينم من گم شدن شعار رای من کجاست را از ضعف رهبری نمی

اعلی "، خبرنگاری از مهندس بازرگان پرسيده بود که رهبر جنبش اعتراضی مردم ايران چه کسی است؟ ايشان هم در پاسخ گفته بود که ۵٧در سال . ذکر کنم
اين نکته، امروز و در مورد جنبش سبز . برد کند و آن را به مسير ديگری می دهد، اين جنبش را رهبری می زيرا ايشان با سرکوبهايی که انجام می" حضرت شاهنشاه
ی برخورد رژيم، باعث شد که شعار مدنی و فراگير رای من کجاست، که خيلی قانونی و  امروز هم نوع سرکوب و عکس العمل دولت و نحوه. هم صادق است

آن . رهبری جنبش خواهان پی گيری آن شعار بود و لی عمال مردم به مسير ديگری کشانده شدند. مشروع بود و حقانيت فراوانی هم داشت، به تدريج گم شود
شعار رای من کجاست در واقع همان است که مردم از . شعارهمانطور که شما گفتيد، بسيار بنيادين است و در عين ساده بودن از عمق فراوانی برخوردار است

ی همه نيروها  تواند مخرج مشترک خواسته بنابراين، اين می. کنند و کماکان خواهان حکومت قانون و حاکمانی انتخابی هستند زمان جنبش مشروطه آن را دنبال می
اين شعار  توانند با حتی نيروهايی که فقط به دنبال استفاده از فرصت جنبش سبز برای بازگشت به قدرت هستند و لزوما هم طرفدار دموکراسی نيستند، نمی. باشد

البته اين توضيح نيز . تواند شعار محوری و آن مخرج مشترک تمام نيروهای حاضر در جنبش سبز باشد بنابراين من هم موافقم که اين می. مخالفتی نشان دهند
شايد به جای آنکه بگوييم رای من کو؟ . ضروری است که اين به معنای بازگشت به عقب نيست بلکه به اين معناست که بايد اين شعار محوری را دوباره تقويت کنيم

 ها هم همين وضع را دارند؛ مثال خواست آزادی اجتماعات، آزادی بيان و  ی خواسته بقيه. بهتر باشد آن را در قالب درخواست برگزاری انتخابات آزاد دنبال کنيم
 



ها که همگان به دنبال آن هستند،  مسلما يکی از خواسته. دهند هايی است که در واقع همان مخرج مشترک را تشکيل می همه اينها خواسته... عقيده و رفع تبعيض و
منتهی برای تحقق آن . های حداقلی و مشترک است اينها خواسته. آزادی زندانيان سياسی و رسيدگی به جرائم، قتلها و جناياتی است که در اين مدت انجام شده است

گوييم رفع تبعيض، به اين معنا است که بايد  وقتی می. شعار محوری انتخابات آزاد، ما به وجود مطبوعات و اجتماعات آزاد، آزادی احزاب و رفع تبعيض نياز داريم
تواند در کنار  ب میها هم در همان چارچو همگان، علی رغم تفاوتهای فکری، عقيدتی، جنسيتی و قومی، بتوانند در انتخابات آزاد شرکت کنند، بنابراين اين خواسته

 . شعار اصلی قرار بگيرند
 

 ی تناقض رفتارهای حاکميت با واقعيت جنبش زنان؛ زاده
 

ی  و عرصه" رسمی و قانونی"ی  به عقيده من در طول سی سال گذشته حقوق زنان در دو عرصه. حقوق زنان و جنبش زنان در ايران محور دوم گفت و گوی ماست
ازلغو (های رسمی و حکومتی با محدوديتها و تضعيف حقوق زنان روبرو بوده و هستيم  در عرصه. دو مسير کامال متضاد را طی کرده است" واقعيت اجتماعی"

ی  اما در عرصه). وجايگزين کردن آن با قانون قصاص تا بحثهای اخير مجلس برای احيای چند همسری برای مردان ١٣۵٧قانون حمايت خانواده در سال 
مايلم به عنوان . واقعيتهای جاری در اجتماع ما شاهد تغييرات بسيار ژرف در باور زنان نسبت به نقش خودشان و ضرورت احيای حقوق از دست رفته شان هستيم
در اين دو  را اولين سوال اين بخش از شما به عنوان کارشناس امور مربوط به زنان ويک فعال حقوق زنان بپرسم که شما روند حقوق زنان در جمهوری اسالمی

 کنيد؟ عرصه، چگونه ارزيابی می
 

يعنی اگر چنين تناقضی وجود . اتفاقا تناقض بين اين دو روند خود از عوامل اصلی بوجود آمدن يک جنبش اجتماعی و اعتراضی از طرف زنان شده است
ی جامعه  ، تحرکی در بدنه١٣۵٧ی انقالب و مشارکت زنان در جنبش انقالبی سال  پديده. بوديم داشت، ما اصال شايد شاهد واقعيتی به عنوان جنبش زنان هم نمی نمی

علی رغم . مکانيزم انقالب يک پويايی ايجاد کرد که به خاطر آن، زنان بيشتر اجتماعی و سياسی شدند. ی زنان به طور خاص ايجادکرد به طور کلی و در جامعه
اپس گرايی در ها و ظرفيتهای خود رسيدند، اولين گروهی هم که شاهد يک نوع عقب گرد و و ی بخشی از توانايی آنکه زنان ما در جريان انقالب به کشف دوباره

-٨شايد بتوان گفت که به همين دليل هم بود که اولين تظاهرات اعتراضی نسبت به جمهوری اسالمی را از سوی زنان در هشتم مارس . حقوقشان بوديم، زنان بودند
البته بعدا به خاطر آغاز جنگ و شرايط . شاهد بوديم که در اعتراض به حجاب اجباری و لغو قانون حمايت خانواده و محروميت زنان از قضاوت انجام شد ١٣۵٧

ها و  ی انجمن همه. های مستقل زنان شد هايشان را مجددا طرح کنند و سرکوبها هم مانع شکل گيری و ابراز وجود انجمن جنگی، زنان نتوانستند مسائل و خواسته
 . ی عسرت وافت در مبارزات زنان بوجود آمد نشريات مختلف زنان را تعطيل کردند و يک دوره

 
اکمان از سوی ض حاما پويايی ناشی از انقالب به همراه روند طبيعی و ناگزير توسعه، نوگرايی و جهانی شدن از يک سو و سياستهای چند گانه و گاه ضد و نقي

ی سياسی، آيت  مثال به خاطر نياز به حضور زنان در عرصه. شد داد که منجر به تداوم تحرک سياسی و اجتماعی زنان می ديگر، پيامهای ضد و نقيضی به زنان می
کرد که در  با دادن حق رای به زنان مخالفت کرده بود، بعد از انقالب نه تنها با اين مساله مخالفت نکرد، بلکه دائما زنان را تشويق می ۴٣اهللا خمينی که در سال 

ی ما حاوی پيامهای  اين رفتارها برای زنان سنتی جامعه. خواستند که حتما در پشت جبهه فعال باشند عرصه سياست حاضر باشند و يا در زمان جنگ از زنان می
از طرف ديگر افزايش ميزان تحصيالت زنان و افزايش سريع نرخ سوادآموزی در بين زنان دردوران بعد از . ی تحرک اجتماعی شان بود تشويق آميز برای ادامه

زنان متوجه شدند که تحصيل، اهرم مهمی است برای توانمند سازی و بنا بر اين از تمام امکانات موجود . درصد زنان شد ٨٠انقالب منجر به باسواد شدن بيش از 
های جديد ارتباطی نظير اينترنت و تلويزيونهای  های کسب شده در طول تخصيالت دانشگاهی، تکنولوژی باسواد شدن، آگاهی. استفاده کردند و وارد دانشگاهها شدند

 . های جهانی مانند حقوق بشر، حقوق زنان، فمنيسم و غيره مطلع کرد زنان ما را از گفتمان... ای و ماهواره
 

 تحول در نقش خانواده
 

های  يیهای جاری در جامعه از يک سو و عقب گرا های خودشان و نوگرايی اين موارد به زنان ما کمک کرد تا به درک واضحی از تناقض موجود بين پيشرفت
ی حقوق زنان پسرفت داشته اما عملکرد جامعه و زنان  بينند که قوانين در عرصه زنان ما امروز به روشنی می. رسمی دولت و حکومت نسبت به حقوق زنان برسند

ی پدرساالر سنتی در ايران که پدر نقش  آن خانواده. های حاصله تحولی است که در نهاد خانواده در ايران روی داده است يکی از پيشرفت. با پيشرفت روبروست
ها هم يک سری روابط تعاملی و نسبتا دموکراتيک و مدنی  امروز درون خانواده. اصلی را در خانواده داشت و همه پيرو و مطيع او بودند، امروز تغيير کرده است

تحول . اند که اين خود تحول مهمی است های امروزی از حقوق و ارزش بيشتری برخوردار شده کودکان و همسران در خانواده. تر نسبت به گذشته برقراراست
ای به عنوان  گسترش شهرنشينی در ايران به گسترش خانواده هسته. است" ای خانواده هسته"به " خانواده گسترده"ديگری که قابل ذکر است تغيير شکل خانواده از 

مثل هم با يک روند  ليدشکل اصلی خانواده در ايران انجاميده و از طرف ديگر به خاطر باال رفتن ميزان تحصيالت و نياز اقتصادی و سياسی، ميزان زاد و ولد و تو
دولت ناگهان متوجه شد که آن سياست . در اين مورد خاص به طور کامال اتفاقی، نيازها ومنافع سياسی دولت با منافع زنان همسو شد. قابل توجهی کاهش يافته است

ی به شدت جوان به اشتغال بيشتر و نيازهای  يک جامعه. که در دوره جنگ جاری بود، خطرات شديد اقتصادی برای جامعه خواهد داشت" طرفداری از فرزند زياد"
های  عالوه بر تالشهای خود زنان و نهاد. دولت ديد به نفع اوست که سياست کنترل جمعيت را پيش بگيرد. تواند بحران زايی کند آموزشی بيشتر نياز دارد که می

ها، ايران به يکی از  به خاطر همين. کردند بهداشتی حتی روحانيون هم در منابر و مساجد و شهر و روستا زنان و مردان را به استفاده از وسايل پيشگيری تشويق می
در عرض چند سال نرخ تعداد فرزندان در هر خانوار از شش يا هفت فرزند به دو بچه و گاه کمتر در . های موفق در کاهش نرخ توليد مثل در دنيا تبديل شد نمونه

اگر زنان کمتر زاد ولد داشته باشند، هم از لحاظ بدنی و روحی . اين، خود به يک فاکتور مهم در توسعه و توانمندی اجتماعی زنان تبديل شد. هر خانواده رسيد
 . مانند و هم امکان و فرصت بيشتری دارند که وارد فعاليتهای اجتماعی، اقتصادی و سياسی شوند سالمتر می

 
 های اصالح طلبی و حقوق زنان جنبش

 
نيزضرورت بازنگری و بازخوانی ) مانند جنبش اصالح طلبی، جنبش اصالح دينی و نوگرايی دينی(در کنار اين فاکتورها، جنبشهای اجتماعی فعال شده در جامعه 

زنان و حتی مردان مسلمانی که با ارزشهای فمنيستی آشنا شده بودند، سعی کردند با . کرد متون دينی و قوانين شريعت و فقه سنتی را به نفع حقوق زنان ايجاب می
و به دنبال تفاسير  ادهبازنگری و تعابير و تفاسير فمنيستی از دين اسالم، شريعت فعلی را که يک بافت تاريخی پدر ساالنه داشت، مورد تجديد نظر و کاوش قرار د

های غير دينی و سکوالر،  های مسلمان در کنار فمنيست اين گرايش يعنی گرايش فمنيست. تساوی جويانه در دين اسالم بگردند و در اين زمينه فرهنگ سازی کنند
سال اخير، به ايجاد  ١٢يا  ١٠اين همگرايی، بخصوص در . های مختلف زنان در جامعه ايجاد کرد جنبش زنان را بيشتر تقويت کرد و يک همگرايی در بين طيف

های مسلمان و دين باور هم در اين مورد سکوالر  ها هم، يعنی فمنيست حتی مذهبی. يک جنبش نوين اجتماعی در بين زنان کمک کرد که غير ايدئولوژيک است
چرا که معلوم نيست چه تعبيری از دين حاکم خواهد شد و تعبير حاکم هميشه . به اين معنا که معتقدند دين نبايد حکومت کند و يا حکومت نبايد دينی باشد. هستند
 حقوقی که بايد ناظر بر حقوق زنان و خانواده باشد بايد بر اساس نيازهای هم عصر و به هنگام جامعه تبيين شود نه بر . تواند حقوق زنان را به خطر بياندازد می
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 . ای و سنتی آن دوران شبه جزيره عربستان است اساس شريعتی تاريخی که نمايانگر فرهنگ جوامع قبيله

تعيض اميز و  ی اينها و بخصوص تضاد ميان رشد خودآگاهی و حق طلبی زنان و توانمندی آنها در جامعه از يک طرف و قوانين بسيار عقب مانده و سياستهای همه
دوره اول  -جنبش زنان با استفاده از تاکتيکهای مناسب توانست حتی در دوران دولت نهم. جنسيت گرای دولتی از طرف ديگر، باعث شد تا جنبش زنان شکل بگيرد

جنبش زنان حتی گاه از جنبش دانشجويی نيز در آن . ی مدنی باشد که سرکوب حرکتهای مدنی بيشتر شد، فعالترين بخش جامعه -رياست آقای احمدی نژاد بر دولت
و کمپينهای ضد " کمپين يک مليون امضاء برای تغيير قوانين نبعيض آميز"ی اجتماعی و ائتالفی مانند  ها در آن دوران شاهد راه اندازی جريان. دوران فعالتر بود

از طرف دولت آقای احمدی نژاد به " قانون حمايت خانواده"ی ورزشی و مخالفت با قانونی که تحت عنوان ها سنگسارو برای آزاد کردن شرکت زنان در استاديوم
خواست چند همسری را تقويت کرده و صيغه را بيشتر ترويج کند و به مهريه ماليات ببندد و يک سری  دولت آقای احمدی نژاد در واقع می. مجلس ارائه کرد بوديم

هايی که عليه اين رويدادها تشکيل شد، به ائتالف وسيعی از زنان جامعه با گرايشهای مختلف نظری و فکری  کمپين. تبعيضات خيلی واضح عليه زنان را تقويت کند
ای در بين زنان شکل گرفت که توانستند مسائل و  در زمان انتخابات اخير رياست جمهوری هم ديديم که همگرايی. و طبقاتی منجر شد که واقعا تاثيرگذار بودند

ما شاهد تحوالتی در فرهنگ سياسی ) نهم و دهم(به نظر من در دو انتخابات اخير رياست جمهوری در ايران . های زنان را به صورت جدی مطرح کنند خواسته
 . ايران از لحاظ جنسيتی بوديم

 
 اقتصادی در ايران -ی سياسی ی جنسيت؛ گره کورتوسعه مساله

 
های  با توجه به ويژگی. ی جنسيت خوانديد هايتان، گره کور توسعه اقتصادی و سياسی در ايران را مساله شما در يکی از سخنرانی

 ی جنسيت و برابری حقوق زنان در ايران راچگونه بايد باز کرد؟ مذهبی جامعه ايران، اين گره -فرهنگی 
 

اين را چند محقق در آن زمان تشخيص دادند و گفتند و ديديم که يک . ی نژادی بود سالها پيش در امريکا، گره دموکراسی، مساله. من عميقا به اين مساله اعتقاد دارم
نه تنها . بردی دموکراسی در آمريکا را به جلو  جنبش قوی مدنی در آمريکا، جنبش حقوق مدنی به رهبری مارتين لوترکينگ و چند نفر ديگر شکل گرفت و پروژه

اگر امروز تصور کنيد که تمام موارد تبعيض آميز را از . ی جنسيت به طورعجيبی به گره کور دموکراسی تبديل شده است در ايران، بلکه در خاور ميانه، مساله
. يتی را برقرار کندتواند يک نظام آپارتايد جنسی باقی بماند و جدا سازی جنس قانون اساسی، قوانين مدنی و کيفری و جزايی ايران پاک کنيم، اين نظام ديگر نمی

و خود را ملزم به اجرای آن بداند، خودبه خود قوانين ) ايران هنوز آن را نپذيرفته است(را بپذيرد ) CEDAW(اگرايران کنوانسيون رفع هر گونه تبعيض از زنان 
با اجرای اين کنوانسيون گامهای جهشی بزرگی به طرف دموکراسی برداشته خواهد شد و اين گره کور باز شده و و راه برای رفع بقيه . ايران دموکراتيک خواهد شد

ی کور و اصلی در سيستم  ای که به گره به نظر من آن نقطه. ها مانند تبعيض قومی، تفاوتهای دينی، گرايشهای جنسيتی و عقيدتی و غيره فراهم خواهد شد تبعيض
االن بزرگترين تبعيضها در مورد جنسيت است و از لحاظ فرهنگی و سياسی هم بيشترين حساسيت و . سياسی و قانونی ايران تبديل شده، تبعيض جنسيتی است

اما مقررات جاری در اين مورد و . جالب اينجاست که آنقدر که در قرآن و فقه ما، عليه نزول خواری قانون هست عليه حجاب نيست. تعصب روی اين قضيه است
ی پوشاندن موی سر هيچ جا طرح نشده ولی  اصال مساله. اصال در قرآن هيچ نوع مکافاتی به خاطر عدم رعايت حجاب طرح نشده. ها فراوان است سختگيری

جاب شود به اين اتهام که شما ضرورت ح شخصی مانند حجت االسالم اشکوری به خاطر گفتن اين موضوع که اصال در قرآن حجاب اجباری نيست، محاکمه می
سئوال من اين است که چرا بايد تا اين حد به اين مسئله حساسيت نشان داده شود؟ االن چقدر نيروی اقتصادی، نظامی و هزينه سياسی !اسالمی را نفی کرده ايد

وسواس تبديل شود تا بعد از سی سال حکومت، زنان را در جامعه به خاطر نوع حجابشان کنترل کنند؟ به همين دليل اين به يک نوع بيماری اجتماعی و  صرف می
های مختلف  در حالی که ميزان فساد در عرصه. اند در نشان دادن موی سر يا اينکه زن چه بپوشد و يا چه نپوشد يعنی اخالق را در جامعه خالصه کرده. شده است
آمادگی رژيم برای ها و ای وجود دارد اما حساسيت نسبت به آن کند، از لحاظ فقر، اعتياد، فحشاء و فاصله طبقاتی و رشوه خواری آمارهای نگران کننده بيداد می

در اقتصاد برای بررسی ميزان عدالت اجتماعی در جامعه، فاصله درآمد فقيرترين با ثروتمندترين قشر در جامعه . ی مقابله با حجاب نيست ها به اندازه برخورد با آن
ها بين  جزو باالترين) يعنی تفاوت درآمد قشر ثروتمند و فقير(اين شاخص در ايران . معروف است)  Gini index( کنند که به ايندکس جينی  را اندازه گيری می
چرا سن فحشا در جامعه ما پايين رفته و اينهمه . تواند به بی عدالتی، فقر و دزدی و فحشا منجر شود اين خود، بزرگترين فساد است چرا که می. کشورهای دنيا ست

ی اين  اما حکومت همه. شکل گرفته است" مستضعفين"گسترده شده است؟ اين خود نشانی ازوجود اين بی عدالتی است آن هم در نظامی که با ادعای حمايت از 
ها به نظر من به بخشی از فرهنگ سياسی ناسالم و بيمارگونه جامعه ما  اين نوع تبعيض. گيرد و فقط به حجاب اجباری برای زنان چسبيده است موارد را ناديده می

اين همه اصراروسواسی بر تن ! ای را به خاطر اينکه خطاطی هنری نامش نماد بدن زن را يادآوری ميکند به موآخذه ميکشند مربوط ميشود که مثال يک نشريه
ها و  تغيير اين نگرش. گريزی، حجاب و جداسازی جنسيتی عمال بر عکس به نوعی افراط در تن پردازی و دغدغه ناهنجار بر مسائل جنسی تبديل شده است

ی دوش جامعه ماند که يک وزن سنگينی از رو ی سرکوبگرانه و زيست توام با حبس بدنی به آزاد شدن يک انرژی خواهد انجاميد و به اين می برافتادن رفتارها
 . تواند کمک کند کند که به پروژه دموکراسی خواهی و نوسعه می اين خود خالقيتهايی را آزاد می. برداشته شود

 
 ؛ اولين گام برای حشونت زدايی"مرگ"به جای " نه"شعار 

 
خانم دکتر رهنورد نکته جالبی درباره وضعيت نابسامان و بغرنج حقوق زنان در جمهوری . ای ديگر ی مساوات حقوق است اما از زاويه سوال بعدی من نيزدر باره

ايشان ازاين نوع برابری ابراز تنفر کرده و ! اسالمی دارد مبنی بر اينکه مساوات ميان زنان و مردان به صورت مساوات دراعمال خشونت عليه آنان درآمده است
 بينيد؟ کنيد روند خشونت عليه زنان در ايران ادامه پيدا بکند؟ و چشم انداز فردا را دراين زمينه چگونه می آيا فکر می. آن را مساوات مخوف ناميده است

 
کنم اين خشونت در  من فکر می. شود بينيم در خشونت و کتک است که در مورد زنان هم انجام می توجهی که ما در مساوات می. اند خانم رهنورد نکته درستی را گفته

اصوال فرهنگ ما نيازمند کار . ی زنان نيست ی بزرگ اجتماعی است وفقط متوجه متاسفانه خشونت، يک مساله. بينيم سطح دولتی است که ما داريم آشکارا می
ما . کنند که سرکوبهايی که اخيرا صورت گرفت، با فرهنگ ايران مغايرت دارد، اما من با آن مخالفم ها فکر می بعضی. فراوان در خشونت زدايی از جامعه است

های بسيار  اما در کنار اين واقعيت، ما در ادبيات خود جنبه. ی ايران نيست اين سابقه فقط هم مختص به جامعه. ی ديرينه در خشونت گرايی داريم که متاسفانه سابقه
اگر اين درنده خوئی زطبيعتت بميرد هم عمر زنده باشی به روان : چنانکه سعدی ميگويد. غنی ضد خشونت هم داريم به خصوص در ذم خشونت در مورد زنان

کنم برای خشونت زدايی، هم زنان  من فکر می. سخن ميگويد" گرگ درون"يا شاعر انسان گرای معاصر ما فريدون مشيری در شعر زيبائی درمورد کنترل . آدميت
خشونت درخانه و خانواده، خشونت دولتی، خشونت پوپوليستی و فاشيستی که اين . های مختلف روی اين مسئله کار کنند و هم مردان بايد پيشگام شوند و در عرصه

ی  بعضی از قوانين ما ذاتا خشونت گرا هستند و قانون چند همسری و قصاص از جمله. شود، خشونت در زندانها و قوانين های عمومی انجام می روزها در عرصه
موفق نشده ی خشونت بايد به اين نکته اشاره کنم که جنبش سبز خوشبختانه تالش کرد ه است که خشونت گريز باشد و لی هنوز کامال در اين زمينه  در باره. آنهاست
را حذف و به جای آن شعار " مرگ"شود شعار  بايد به اين فکر کرد که چگونه می. هنوز ما خودمان هم در جنبش سبز شعارهايی داريم که خشونت گرا است. است

طلبد و  اين از مواردی است که کار فراوان می. ها را هدف قرار دهيم ها و رفتار آن هدفمان نبايد افراد باشند، بايد سياست!" نه بر ديکتاتور"مثال : را قرار دهيم" نه"
 بايد بتوانيم که در برابر فرهنگ خشونت، فرهنگ ضد خشونت را . جزو کارهای ترويجی و فرهنگ سازی است که جنبش سبز بايد خود را ملزم به انجام آن بداند



 . کرد کنم که متاسفانه خشونت نه تنها عليه زنان بلکه در سطح کل جامعه ادامه پيدا خواهد ای صورت نگيرد، من فکر می تا وقتی کار جدی همه جانبه. تقويت کنيم
 

 دکتر رهنورد، نويدی برای جوانان و زنان ايرانی
 

هرچند در طول اين سی سال شاهد تغييرات فراوانی در نقش . ی نقش خانم دکتر رهنورد در جنبش سبز است سئوال پايانی من در باره
ای  های انتخابات رياست جمهوری به نظر من خيلی متفاوت بود با تمام سابقه ی ورود ايشان به رقابت زنان در جامعه بوده ايم اما نحوه

 کنيد؟ شما حضور و نقش ايشان را در اين جنبش چگونه ارزيابی می. که در تاريخ از نقش زنان در سياست سراغ داريم
 

ی  آيد که اولين کتابی که از ايشان خواندم درباره من يادم می. اما تا اين اواخر در صف جلو نبودند. کنند ی سياسی فعاليت می ايشان مدتهاست که به عنوان يک چهره
ديدم، اما خيلی با هم  در عين حال که ايشان را هميشه يک زن قوی، هوشمند و توانمندی می. هايی در نقد فمينيسم از ايشان خواندم ها پيش هم مقاله سال. هند بود

نوشت هميشه متاسف بودم که چرا با اين همه استعداد و هنرمندی، جزم گرا  ها نقد می از اينکه ايشان خيلی فعاالنه عليه فمنيست. اختالف نظری و سياسی داشتيم
ولی خوشبختانه . محور در ذهن دارند -محوريا آمريکا -های سفيد اروپا هستند و به اين نکته توجه ندارند که فمنيسم فقط آن تصويری نيست که ايشان از فمنيست

. ها و اصالحاتی بوجود آمد های ديگر در نظراتم پختگی خود من هم مانند خيلی. ای آموختيم و تغيير کرديم ی بيشتر و گذشت سن، موارد تازه ی ما با کسب تجربه همه
زنان در دنيا و خود ی اهميت فمينيسم، مبارزات زنان و جنبش  ی پيدا کرده و نيز بيشتر متوجه ايشان هم من فکرمی کنم که به تدريج ذهن بازتر و انعطاف پذير تر

شگاه دانايشان نقش مثبتی را دررشد دانشگاه الزهرا بازی کردند ومثال اين شجاعت را به خرج دادند که خانم شيرين عبادی را دعوت کردند تا درآن . اند ايران شده
های مبارزاتی آقای موسوی نيز به نظر من خيلی سنت  ی انتخابات و نحوه حضورشان در کمپين ورود ايشان به عرصه. اين، يک حرکت نمادينی بود. سخنرانی کند

ی لباس پوشيدن و صحبت کردن ايشان تا اينکه نشان دادن مناسبات دوستانه و عاشقانه با همسرشان را چيز بدی ندانستند و خواستند  از نحوه. شکنانه و شجاعانه بود
اين که زن و شوهر دست همديگر را بگيرند در حکومتی که خيلی زن ستيزی . که اين مسائل خيلی راحت در جامعه مطرح شود که به نظر من سنت شکنانه بود

برای حکومتی که به تزوير و ادا و اصول ظاهر . پردازد، خيلی مهم است کند و نوعی وسواس به حضور زن در کنار مرد پيدا کرده و دائما به جدا سازی می می
ايشان . ميدوارکننده بودها و رفتارهای سالم و مناسب با هنجارهای رايج و طبيعی در جامعه، برای جوانان و زنان جامعه ما خيلی ا زند، اين کد شکنی مابانه دامن می

ی اصالح طلبی و طرفداران جنبش سبز، يک  ها ضمن تقويت جبهه ی اين همه. چندين بار در صحبتهايشان از حقوق زنان دفاع کرد واز قوانين موجود انتقاد کرد
 . نويدی بود برای مردم

حضور زنان ديگری نيز در ستادهای انتخاباتی نظير خانم جميله کديور و بخصوص . کند ای درجنبش سبز بازی کرده و می همسر آقای کروبی هم نقش مثبت و قوی
و فيلم مهم و " همگرايی زنان"کمپين برابری خواهانه زنان که بسيار زمينه ساز بوده است و حضور فعال بسياری از زنان در صحنه عمومی انتخابات دهم مثل 

اين حضورفعال زنان در واقع از انتخابات نهم شروع . ها ساخت به نقش زنان کيفيت باالتر و اثرگزارتری بخشيد اعتماد در اين زمينه مستندی که خانم رخشان بنی
با توجه به همه اين نکات من انتظار داشتم در عرض اين چند ماه گذشته خانم . ای کرد که اميدوار کننده بود شده بود ولی اين بار يک تغيير کيفی قابل مالحظه

مخصوصا االن که . های آقايان هست را بشکنند به خصوص انتظار داشتم که در مورد مسائل و حقوق زنان اين سکوتی که در بيانيه. رهنورد فعالتر از اين باشند
نفراز  ١٢٠٠همانطور که . شود جا دارد که ايشان فعالتر و با صدای بلند به اين اليحه اعتراض کند ی مربوط به خانواده برای رای گيری در مجلس آماده می اليحه

البته بايد اين نکته را هم تاکيد کنم که ايشان . رفت که از اين حرکت آنها حمايت کنند فعالين زنان بيانيه دادند و به اين اليحه اعتراض کردند، ار ايشان هم انتظار می
برای من شخصا خيلی اميدوار کننده است که در جنبش سبز زنان . در خيلی موارد در استواری و حمايت از حقوق مردم شجاعتی به خرج دادند که قابل تحسين است

و نيز . ی مياموختخواند و موسيق نقش بارز و خودآگاهی را بازی ميکنند و اولين شهيد واسطوره اين جنبش، يعنی ندا اغا سلطان، نيز زن جوانی بود که فلسفه می
توانم بگويم که ايشان هم جزو رهبران نمادين جنبش سبز  در واقع می. زن قوی و هوشمندی مانند خانم رهنورد در کنار رهبران نمادين اين جنبش حضور دارد

 . هستند
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 تشكّلهاي مستقل كارگري 
 1989بيانيه در مورد حداقل دستمزدها در سال 

 
چند تشکل کارگری مستقل ضمن انتقاد شديد از . اسفند، ماه صف آرايی تشکل های مستقل کارگری در برابر دولت بر سر تعيين ميزان حداقل دستمزدهای کارگری است •

 ...هزار تومان درخواست کرده اند  ٩٠٠نحوه تصميم گيری در مورد حداقل دستمزدهای کارگری توسط شورای عالی دستمزد، ميزان حداقل دستمزد در ماه را برابر با 
چند تشکل کارگری مستقل با انتشار . اسفند، ماه صف آرايی تشکل های مستقل کارگری در برابر دولت بر سر تعيين ميزان حداقل دستمزدهای کارگری است: اخبار روز

ماه را برابر با  در اطالعيه ی مشترکی ضمن انتقاد شديد از نحوه تصميم گيری در مورد حداقل دستمزدهای کارگری توسط شورای عالی دستمزد، ميزان حداقل دستمزد
 .هزار تومان درخواست کرده اند ٩٠٠

 :بيانيه ی اين تشکل های کارگری را در زير می خوانيد
 

اما سوال اساسی در اين ميان اين است که به . بحث تعيين حداقل دستمزد کارگران همه ساله، در اسفند ماه مطرح می شود و توجه بخش وسيعی از کارگران را به خود جلب می نمايد
کنند؟ کسانی که هيچ ربطی به زندگی و  يينراستی چه کسانی حق دارند برای دستمزد کارگران که ارتباط تنگاتنگی با زندگی و معيشت آنان دارد تصميم بگيرند و حد و اندازه آن را تع
 مسائل کارگران ندارند؟ يا کارگران، که خود کار می کنند و همه ثروت های مادی و معنوی جامعه و نعمت های بشری را توليد می نمايند؟ 

کارگران کار می کنند، اما ) جوامع سرمايه داری(درچنين جوامعی . کارگران با فروش نيروی کار و ايجاد خدمت در جامعه، ثروت و رفاه ايجاد می کنند، اما خود از آن بی بهره اند
وند و بر سود و سرمايه خويش می ی شسرمايه داران از آن سود می برند و در ازای رنج و مشقت دائمی و روز افزون طبقه ی کارگر، سرمايه داران، روز به روز فربه و فربه تر م

ر خط فقر به اين طبقه؛ تا زي و اين البته ممکن نمی شود مگر از طريق بهره کشی و استثمار هرچه وحشيانه تر و بی رحمانه تر طبقه کارگر و تحميل دستمزدهای چند برابر. افزايند
اين دستمزد ها را چه کسانی تعيين می . هستند" به شام شب شان محتاج"آنجا که کارگران حتا از حداقل های يک زندگی انسانی و شرافتمندانه نيز برخوردار نيستند و به قول معروف 

 کنند؟
. ی گيرد و آن را تعيين می نمايدم مدر ايران شورای عالی دستمزد که در واقع شورای تصميم گيری برای استثمار هر چه بيشتر کارگران است در مورد حداقل دستمزد کارگران تصمي

 :، يعنی"ی اجتماعی سه جانبــه"اين شورا مرکب است از به اصطالح 
پاسخ ... ستگيری و زندان و شالق وو دــ نمايندگان دولت که خود يک سرمايه دار عمده محسوب ميشود و تا آنجا که ممکن است خواست ها و مطالبات کارگران را با تهديد و اخراج 

 .و در هر جا و هر مرحله با توان تمام از منافع کارفرماها و سرمايه دارن پشتيبانی ميکند. می دهد و سرکوب می کند
 .ــ نمايندگان کارفرمايان، که تا سر حد توان می کوشند دستمزدهای کمتری به کارگران پرداخت شود تا خود به سود های بيشتری دست يابند

ابسته به سرمايه هستند ــ و در و وــ و به اصطالح نمايندگان کارگران ــ که از جانب خانه کارگر و کانون عالی شوراهای اسالمی کار تعيين ميشوند که تشکل هايی ضدکارگری 
 .تحميل حداقل دستمزد، چندين برابر زير خط فقر، به سرمايه داران ــ اعم از بخش های دولتی و خصوصی ــ ياری می رسانند

حتا اگر به جای نماينده خانه کارگر و شورای . سه گروهی که در اين شورا برای تعيين دستمزد کارگران گرد هم می آيند هيچ کدام مدافع منافع و يا هم منفعت با کارگران نيستند
چرا که دو رای نمايندگان دولت و کارفرمايان، به يک رای اين . اسالمی کار، نماينده ای به انتخاب کارگران در اين شورا حضور داشته باشد، باز هم کاری از دست او بر نمی آيد

روشی است که همواره به ضرر کارگران تمام شده و تمامًا در خدمت سرمايه داران  –" سه جانبه گرايی" –بنابراين بايد صراحتا گفت که اين شيوه ی تعيين دستمزد . نماينده می چربد
 .و کارفرمايان خواهد بود

 در شرايط حاضر چگونه حداقل دستمزد کارگران را محاسبه می کند و کارگران چه بايد بکنند؟ " شورای عالی کار"ببينيم که 
اول اينکه هيچ گاه نرخ واقعی تورم از طريق ارگان ها و نهادهای وابسته به سرمايه . به کارگران گفته می شود که حداقل دستمزد را همه ساله بر اساس نرخ تورم، افزايش ميدهند

در ثانی به فرض اعالم نرخ واقعی تورم، باز هم تنها بخش کوچکی از حاصل کار و دسترنج کارگران به آنان . اعالم نمی شود) بانک مرکزی و يا مرکز آمار جمهوری اسالمی(
نمونه می توان به ی افزايش دستمزد بر اساس نرخ تورم نيز، تقلب ها و رياکاری های عديده ای صورت می گيرد که تنها به عنوان  اما در همين روش استثمارگرانه. پرداخت ميشود

ی نرخ تورم، به جای در نظر گرفتن کاالهای اساسی و مورد نياز کارگران و توده های مردم، کاالهايی با  به عنوان مثال برای محاسبه: از جمله اينکه. برخی از آن ها اشاره نمود
درصد باشد، نمايندگان  ۴٠و اگر نرخ تورم به طور واقعی . تا حتی المقدور نرخ تورم را پايين بياورند!) نوع کاال ٣۶٠(ی اهميت کمتر را نيز در محاسبه دخيل می کنند  درجه

 ٢٠درصد اعالم ميکنند اما فقط  ٢٩حتا گاهی تورم را . شورای عالی کار، دستمزد را افزايش می دهد) درصد ٢۵مقدار (درصد اعالم ميکنند و بر اين اساس  ٢۵سرمايه، آن را 
کاهش يافته است و مثال به ) درصد ٣٠(گاهی هم به جای اعالم تورم واقعی اعالم می کنند که تورم به نسبت سال قبل ). ٨٧مانند اسفند سال (درصد به دستمزد کارگران می افزايند 

تا موفق شوند دستمزد را تنها به اندازه ی بسيار کمتر از مقدار واقعی تورم افزايش دهند تا بدين ترتيب به تحميل حداقل ) ٨٨مثل اقدام انان در اسفند ماه (درصد رسيده است ١۵
 .کنند ی سرمايه دارــ اعم از دولتی و خصوصی ــ متحقق دستمزد به کارگران و کسب حداکثر سود به نفع سرمايه داران نايل گردند و آن را برای طبقه

و " خصوصی سازی"ترفند ها، مثل  ا وگاهی اوقات هم بحران های سرمايه داری را بهانه ميکنند تا معضالت و درد و رنج آن را متوجه کارگران کنند و با انواع و اقسام بهانه ه
... و تهديد و اجرای اخراج و بيکارسازی و ) بخوان استثمار هر چه بيرحمانه تر و وحشيانه تر کارگران(کارخانه ها و شرکت ها و تعديل نيرو جهت بهره وری در کار " نوسازی"

چرا که برای طبقه سرمايه دار انچيزی که اهميت دارد همانا انباشت و سود بيشتر و بيشتر است، نه وضعيت . دستمزدها را کاهش می دهند و ميزان سود خود را باال و باال تر می برند
 .زندگی کارگران و مشقات و رنج و تعب آنان

بنا براين انتظار دستمزدی متناسب با يک زندگی متعارف . همه ی اينها البته به خاطر اين است که دستمزد کمتری به کارگران تعلق گيرد و سود بيشتری نصيبب سرمايه داران شود
 .داشتن به واقع انتظاری بيهوده و عبث خواهد بود) بخوان شورای عالی سرمايه(حتا، از سرمايه داری و شورای عالی کار 

 . ی عرصه ها وجود ندارد باتمان در همهاتحاد و تشکل های مستقل و کارگری خودمان راهی برای رسيدن به حقوق، خواست ها و مطال لذا ما کارگران بايد بدانيم جز با اتکا به آگاهی، 
ی خود به سمتی برود که اساس اين مناسبات و سيستم  پس بايد در تالش و مبارزه. طبقه کارگر، همه ی ثروت و رفاه بشری را توليد می کند، اما از آن ها بی نصيب است

 . يکندف مو در اصل دستمزد بايد بر اساس ثروتی که آنان توليد می کنند محاسبه شود و نه فقط به عنوان بخشی بسيار اندک، از ارزش کاری که او مصر. استثمارگرانه را بر هم بزنند
 :ی ذيل اعالم ميکنند که بنا بر اين تشکل های امضا کننده

ت عالی از منافع سرمايه داران مايــ شورای عالی دستمزد بر اساس ماهيت اش و همينطور بنا به سابقه و عملکرد تا کنونی اش صرفا شورای عالی تشديدِ  استثمار کارگران و ح١
 .بوده و هست

 .کل های مستقل کارگری انجام گيردتش ــ تعيين دستمزد کارگران بايد بر اساس نيازهای الزم برای حداقل های يک زندگی مرفه و انسانی توسط نمايندگان واقعی کارگران و از سوی٢
لذا اعالم حداقل . هزار تومان درامد در ماه برآورد و اعالم شده است ٩٠٠ــ حتا رقم رسمی و دولتی اعالم شده از سوی ارگانهای وابسته به حاکميت سرمايه، برای خط فقر، مبلغ ٣

ی محکوم کردن کارگران به يک زندگی فالکت بار و زير خط فقر، توسط دولت و نهاد های حاکميت سرمايه به صورت  ، به منزله٨٩هزار تومان در سال  ٩٠٠دستمزد کمتر از 
 .و در اين صورت کارگران حق خود ميدانند که به هرگونه دستمزد زيرخط فقر، عکس العمل مناسب و متحدی نشان دهند. آشکار و رسمی می باشد

 
 ٨٨اسفند  ١٨
 
 هيات بازگشايی سنديکای کارگران نقاش و تزيينات ساختمان  -
 کارگران فلزکار مکانيک -
 : شورای همکاری تشکل ها و فعالين کارگری -
 کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری -
 کميته پيگيری ايجاد تشکل های ازاد کارگری -
 جمع شورايی فعالين کارگری -

 اخبار روز: منبع
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 فراخوانها، بيانيه ها



 پيش به سوي انتخابات آزاد
 پرسش از صاحب نظران و حاميان جنبش سبز 4

 
و در پی آن ناديده گرفتن رای شرکت کنندگان در انتخابات و برقراری دولت کودتا شاهد اعتراضاتی بوديم که با مطرح کردن  1388بعد از انتخابات خرداد ماه 

 . به خيابانهای کشور کشيده شد  " رای من کو"شعار 
و دستگيريها و کشتار  فشارها اين اعتراضات با سرکوب شديد کودتاچيان شدت يافت و جنبش به تقابل با باند کودتاچيان پرداخت طی اين مدت شاهد بوديم که هر چه 

مرگ بر اصل واليت " به شعار " رای من کو"و شکنجه بيشتر می شود شعارهای جنبش سبز نيز راديکالتر و خواسته هايش واضحتر مطرح می گردد ازشعار 
  .اساس اين نظام را به زير سوال کشيد" استقالل، آزادی، جمهوری ايرانی "با مطرح کردن  رسيديم و بخشی از جنبش " فقيه

است که ال امروز کسی نيست که بتواند منکر خواستهای دمکراتيک و آزاديخواهانه و به حق مردم ميهنمان باشد مگر کودتاچيان و عواملشان که ساليان س
 . دستهايشان به خون پاک آزاديخواهان اين سرزمين آغشته گشته است

ام کودتا بنشاند و نظ جنبش سبز با تمام فشارها و سرکوبها تا امروز با همبستگی همه آزاديخواهان توانسته با مطرح کردن خواستهايش داغ خود را بر چهره منفور
  .قانون اساسی موجود را به زير سوال می برد" انتخابات آزاد "بدين گونه با مطرح کردن شعار 

قانون اساسی فعلی می باشد و بخشی خواهان تدوين قانون اساسی جديدمی باشد و بخشی نيز خواهان اجرای قانو ن   خواهان تغييراتی در امروز بخشی از جنبش 
تدوين يک قانون اساسی، بايد در مجلس موسسانی تشکيل شده از نمايندگان واقعی مردم ايران، از هر گوشه و کنار اين خاک پهناور، با هر   .اساسی فعلی می باشد

قانون اساسی نوين را تدوين خواهند کرد اما تا به آنجا برسيم مراحل ديگری  انديشه، مذهب، عقيده و  مسلکی صورت پذيرد اين نمايندگان انتخابی مردم هستند که
 اميدوارم بتوانيم وارد ديالوگی ديگر بشويم بايد طی شود که با سواالتی که در زير مطرح می گردد 

 
 .توضيح دهيد آيا طرح شعار انتخابات آزاد در چهارچوب قانون اساسی اين نظام امکان پذير است يا خير؟ نظر تان را در ممکن بودن يا نبودن  -1
 پيشبرد اين شعار در جامعه الزمه چه تحوالتی است راهکارهای شما برای رسيدن به انتخابات آزاد چيست؟ -2
د بوجود بيايد باينقش نيروهای مرّدد در جامعه بخصوص در مليتهای مختلف چگونه است برای جذب آنها آيا الزم نمی بينيد که تغييرات اساسی در قانون اساسی  -3

 و به خواستهای آنان پرداخته و با وضع قوانين جديد به آن رسميت بخشيد؟
 آيا اپوزسيون در توان خود می بيند که مشترکا قانون اساسی بديلی را تا تشکيل مجلس موسسان به جامعه پيشنهاد دهد ؟ -4
 
 

 ي دو هزار تن از دانشجويان دانشگاه شريف نامه 
 فر در اعتراض به تداوم بازداشت مهدی کالری، کوهيار گودرزی و تارا سپهری 

 
“ مهدی کالری ، کوهيار گودرزی و تارا سپهری فر“ ای به رياست اين دانشگاه، به بازداشت  دو هزار تن از دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف با امضای نامه

.اعتراض کردند  
آذر ماه در  ١۶برد، مهدی کالری نيز که از  آذر ماه بازداشت و در زندان اوين به سر می ٢٩کوهيار گودرزی عضو کميته گزارشگران حقوق بشر از تاريخ 

ی  فر دبير انجمن اسالمی اين دانشگاه نيز که در استانه تارا سپهری. برد طبق حکم صادر شده به دو سال و نيم حبس تعزيری محکوم شده است بازداشت به سر می
.برد بهمن بازداشت شد، همچنان در زندان اوين به سر می ٢٢  

 
 بسمه تعالی

 جناب آقای دکتر سهراب پور
 رياست محترم دانشگاه صنعتی شريف

با آزادگی و  وأمآن روز اول که به دانشگاه پا می گذاشتيم، گمان می برديم که اين مکان مقدس، محملی ست برای کسب علم و دانش و راه را برای زندگی ای ت
اما اتفاقات . همچنين گمان می برديم می توان از اين مکان مقدس در جهت گام برداشتن برای آبادانی و آزادی ايران عزيزمان استفاده نمود. غرور هموار می کند

.اخير واقعيت ديگری را نشان می دهد  
.اين روزها سه تن از دوستان و هم کالسی هايمان در بند هستند  

ن به همان حريتی شيدهرچند که ما دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف به راهی که دوستانمان انتخاب نموده اند، افتخار می نمائيم و آن را گامی در جهت عينيت بخ
 ٨۶مهدی کالری دانشجوی ورودی سال . می دانيم که همگی از کودکی آن را آموخته ايم، اما از وضعيت اين عزيزان و اخباری که به گوش می رسد عميقًا نگرانيم

.آذرماه بازداشت شده است و اخبار ناگواری در باب محکوميت وی از سوی دادگستری به گوش می رسد ١۶مقطع کارشناسی رشته مهندسی شيمی از روز   
آذرماه در بازداشت به سر می برد و اخبار ناگواری از اتهاماتی  ٢٨مقطع کارشناسی رشته مهندسی هوافضا از روز  ٨٣کوهيار گودرزی دانشجوی ورودی سال 

.که به وی نسبت داده شده است به گوش می رسد  
مقطع کارشناسی رشته مهندسی شيمی که نقش به سزايی در  ٨۴تارا سپهری فر دبير انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف و دانشجوی ورودی سال 

.بهمن ماه در منزلش بازداشت شده است و اخبار چندانی از وی در دست نيست ٢١عقالنی کردن فضای ملتهب پس از انتخابات در دانشگاه داشت نيز در روز   
 آقای دکتر سهراب پور

انشگاه در اين راه ن دبی شک اميد و آرزوی ما و تک تک عزيزان دربند، قدم برداشتن در راه ساختن ايرانی آباد و آزاد است و انتظارمان اين است که شما مسئوال
با اين وجود به جای واکنش در برابر . اما سکوت و سياست ورزی شما عزيزان مسئول نسبت به دوستان در بندمان، ما را سخت مأيوس کرده است. ياريمان کنيد

 .تيمهس اتفاقات اخير شاهد تسليم شدن دانشگاه در برابر فشارهای نهادهای خارج از دانشگاه و صدور احکام انضباطی به دانشجويان از سوی دانشگاه
 آقای دکتر سهراب پور

عای پدری بر آنان اد ما دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف بر اين عقيده ايم که اعتراض به وضعيت دوستان دربندمان که جزئی از فرزندان اين کشورند و شما بارها
اميد است شاهد تالش بيشتر از سوی شما در جهت آزادسازی . را داشته ايد از اهم وظايف شماست و اين اعتراض وظيفه ای است که ما آن را بر دوش شما می بينيم

 .دوستان دربندمان باشيم، تا عالوه بر آزادی هم کالسی های عزيزمان، شاهد ميرايی اميد ما و آرمان های نخبگان اين کشور نباشيم
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  تحريم كاالهاي چيني
 

 هشداری به سياست های هژمونی طلبانه و موذيانه دولت چين در حمايت از ديکتاتوری مذهبی نظامی حاکم بر ايران
 

شروع >رای من کو ؟ < با اعتراض به تقلبات نجومی در انتخابات رياست جمهوری گذشته و با شعار  ١٣٨٨خرداد سال  ٢٢جنبش آزاديخواهانه مردم ايران که از 
صدای  نستشد با حضور ميليونی شهروندان ايرانی در خيابان های تهران و شهرهای ديگر ايران و با استفاده از امکانات وسايل ارتباط جمعی مدرن توا

 .آزاديخواهانه خود را بگوش جهانيان برساند
قابل ر مجنبش سبز ايران با ويژگيهای يک جنبش مدنی در راه بدست آوردن حقوق انسانی و حق به حساب آورده شدن هر رای توانست در چند ماه گذشته د

 .ديکتاتوری مذهبی نظامی حاکم بر ايران بايستد و توجه افکار عمومی جهان را به خود جلب کند
دولت چين ،دولتی که بارها هشدارهای نهادهای . متاسفانه دولت چين با سياستهای جاه طلبانه ،رويکری متفاوت نسبت به مبارزات بر حق مردم ايران در پيش گرفته 

رد کرده است ،خود گستاخانه در مورد > دخالت در امور داخلی < جهانی حقوق بشری را در مورد زيرپا گذاشتن حقوق شهروندان چينی با ادعای پوچ و بی معنی 
 .مينامد>توطئه خارجی < جنبش آزاديخواهانه و مستقل مردم ايران جبهه گرفته و بی شرمانه به آن بر چسب زده و آنرا 

آزادی های فردی و  به جنبشی که از درون جامعه ايران با پشتيبانی اليه های مختلف اقوام و شهروندان ايرانی بويژه روشنفکران دانشگاهی با اهداف روشن احترام
ستبداد دينی و ر ااجتماعی و دفاع از حقوق شهروندان و در نظر گرفتن مصالح ملی و مخالفت با هرگونه سانسور ،فساد اداری، مالی و قضايی و مقاومت در براب

 ديکتاتوری نظامی به پا خواسته ،آيا سزاوار چنين است که دولت چين در مقابل آن جبهه ارتجاعی و خصمانه بگيرد؟
 .زير اشاره کردرد دولت چين در واقع يک سياست نئو امپرياليستی در قبال ديکتاتوری هايی مانند ديکتاتوری حاکم بر ايران دنبال می کند که می توان به موا

درست در  رمیچين در پی منابع زير زمينی ايران به قيمت بسيار نازل است ودر ازای آن کاالهای مصرفی بنجل به ايران صادر می کند و حتی در کمال بی ش
 روزهايی که نيروهای نظامی و شبه نظامی رژيم مردم را به خاک و خون می کشيدند زره پوش و ساير ابزار سرکوب و شکنجه را در 

 .اختيار رژيم ديکتاتوری و سپاه پاسداران جنايتکار ايران قرار ميداد
 به خاطر اهميت ژئو پليتيک ايران، چين در رويای آن است که از طريق ايران به مرزهای ناتو دستيابی

 .پيدا کند و در اين رهگذر از بروز هر بحرانی که اوضاع منطقه را آشفته تر کند به نفع خود در مقابل آمريکا از آن استقبال می کند
تی خود ،با ايران ه آهر چند چين کمونيست از نظر استراتژيک نمی تواند هم پيمان رژيم ديکتاتوری مذهبی نظامی در ايران باشد اما به خاطر مصالح توسعه طلبان
 . کنداتمی نيز مخالفتی ندارد، شايد چين عواقب مخوف يک خاورميانه مجهز به سالح اتمی را، اکنون در رقابت با ابر قدرت ديگر است، فراموش مي
ر و خالقيت از راه تکادولت چين خوب ميداند که چقدر مردم چين تشنه آزادی و دست يابی به اطالعات بدون سانسور هستند و ميداند که چگونه جوانان ايرانی با اب
بوک، تويتر و و و يس تکنولوژی جديد و اينترنت صدای مظلوميت و حق طلبی شان را، با استفاده از دوربين تلفن های دستی و سايت های اينترنتی مانند يوتيوب، ف

سرکوب آزاديخواهان در به جهانيان رسانيدند ،لذا از وحشت اين که، اين انقالب رسانه ای به چين پشت ديوار سانسور هم سرايت کند با ديکتاتورها هم صدا شده و 
 .ايرانی به آنها کمک می کند

به ياری مردم ايران  اجوما در اينجا از همه ملت های آزاد دنيا می خواهيم، در همبستگی با مبارزات مسالمت آميز مردم ايران در مقابل يک رژيم خود کامه و ماجر
ار آمد نياز و کجوانانی که در برابر يکی از عوامفريب ترين و خشن ترين ديکتاتوری مذهبی نظامی بپا خواسته اند در صحنه بين المللی به پشتيبانی فعال . بپاخيزند

يعنی که انتخاب نوع حکومت حق همه ملت ها ست و هيچ دولت . هر يک از شما می توانيد با تحريم کاالهای چينی ،درس عبرتی به دولت چين بدهيد. دارند 
 ديکتاتوری از جمله چين حق ندارد به خاطر منافع اقتصادی و هم جهت بودن با ديکتاتور ها ارزش های انسانی و حقوق بشر را زير پا بگزارد
لت چين از دو ما مصرانه از مردم آزاديخواه چين که خود اسير سانسور و ديکتاتوری هستند می خواهيم با اعتراض به دولت خود مانع از حمايت و پشتيبانی

 .ديکتاتوری مذهبی نظامی حاکم بر ايران شوند
ايران و ساير در شکی نيست که ملت ايران ، راه جنبش آزاديخواهانه خود را تا رسيدن به حق کامل شهروندی و بر قراری کامل مفاد اعالميه جهانی حقوق بشر 

 . کشورهای استبداد زده ادامه خواهد داد و قطعا به پيروزی خواهد رسيد
  .بی شک پشتيبانان امروز ديکتاتوری حاکم بر ايران دوستان فردای ايران مستقل ،آزاد و دمکرات نخواهند بود



 بي خبري مطلق از زن مبارز كرد 
 فراخوان فوری برای نجات جان زينب جالليان 

 
امروز در حالی بيشتر زنان آزاديخواه هشت مارس روز جهانی زن را با برپايی جشنها گرامی می دارند، که در ايران هديه نظام 

 .اقتدارگرا و خودکامه به زنان دگرانديش و آزاديخواه چيزی جز زندان ، تجاوز و اعدام نيست
امروز در حالی زنان جهان با برپايی گراميداشت صدمين سال روز جهانی زن مطالبات دمکراتيک و برابری طلبانه خويش را مطرح 

می کنند ، که در ايران يک دختر فعال سياسی کرد به جرم درخواست احقاق حقوق اوليه خويش در سلولهای تاريک و سرد اداره 
 .اطالعات کرمانشاه در انتظار اجرای حکم اعدام است

ديوان عالی  سویزينب جالليان فعال سياسی کرد که به اتهام عضويت در گروههای اپوزسيون کرد و محاربه به اعدام محکوم شده است و در حالی که حکم وی از 
کرمانشاه منتقل شده  عاتکشور تاييد شده است، از حدود يک ماهه پيش در يک اقدام غير قانونی از سوی نيروهای امنيتی به سلولهای انفرادی بازداشتگاه اداره اطال

شائبه ی احتمال ت، است و در اين مدت هيچگونه تماسی با خانواده اش نداشته است و به دليل قطعی بودن حکم وی و همزمان انتقال وی به بازداشت اداره اطالعا
 .اجرای حکم اعدام اين دختر کرد را به همراه داشته است و اين سبب نگرانی شديد خانواده وی و فعالين حقوق بشری در ايران شده است

در ايران   در جهت ايجاد فضای رعب و وحشت  ما امضا کنندگان زير بر اين اعتقاد هستيم که رژيم می خواهد بار ديگر از کردستان به عنوان جوالنگاه يکه تازی 
زم برای رژيم در ال استفاده بکند و هچنين رفتار دوگانه بيشتر نهادها و کشورهای به نام مدافع حقوق بشر در قبال وضعيت حقوق بشر در کردستان فرصت و زمينه

زن، خواهان نی جهت نيل به اهداف غير انسانی خويش فراهم ساخته است، بر اين اساس ما ضمن محکوم کردن فشار بر فعالين زن ايرانی در صدمين سال روز جها
اتيک خويش برای مکرتوقف فوری اجرای حکم اعدام زينب جالليان هستيم و از تمام نهادهای داخلی و بين المللی مدافع حقوق بشر می خواهيم از تمام ظرفيتهای د

 .توقف اجرای سناريوی دوباره اعدامهای سياسی در ايران و به خصوص کردستان استفاده بنمايند
 

 ايمل پشتيبانی از زينب جالليان
 kampain82@yahoo.com 
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 بيانيه جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلي 
 يیدر واکنش به بازداشت نويد خانجانی و ديگر فعاالن حق تحصيل و دانشجو

 
ای از اعضای جمعيت مبارزه با  شده منازل عده ريزی اسفندماه، نيروهای امنيتی طی يورشی برنامه ١٢و  ١١در روزهای 

 .ای از آنان را بازداشت نمودند تبعيض تحصيلی و دانشجويان محروم از تحصيل را مورد تفتيش قرار داده و عده
شده حق تحصيل و از اعضای موسس جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی و کميته  نويد خانجانی، از فعاالن شناخته

گزارشگران حقوق بشر، همچنين ايقان شهيدی، دانشجوی محروم از تحصيل، در کرمانشاه و سما نورانی، دانشجوی محروم 
 .از تحصيل رشته مهندسی پزشکی دانشگاه سهند تبريز نيز بازداشت شدند

نی، از بحاهمچنين منازل حسام ميثاقی و سپهر عاطفی، از اعضای موسس جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی و کميته گزارشگران حقوق بشر، و همچنين درسا س
يروهای امنيتی ميليون امضا در شهر ساری نيز مورد تفتيش قرار گرفت اما به دليل عدم حضور اين افراد در منزل، ن محرومين از تحصيل و از فعاالن کمپين يک

 .موفق به بازداشت آنان نشدند
ی از اخراج پذيرد که در روزهای گذشته کامران دانشجو، وزير علوم طی اظهارات بازداشت نويد خانجانی و ديگر دانشجويان محروم از تحصيل درحالی صورت می

 .سو با نظام و واليت فقيه خبر داد الوقوع اساتيد و دانشجويان غيرهم قريب
تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيالت  »همه ملت«قانون اساسی دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را برای  ٣٠بر اساس اصل 

 .عالی را تا سر حد خودکفايی کشور به طور رايگان گسترش دهد
ها را  کنند آن تالش میشان  کند، بلکه زمانی که برای دفاع از حقوق اوليه های کشور محروم می ای را از تحصيل در دانشگاه بااين وجود، حاکميت ايران نه تنها عده

 .افکند بازداشت کرده و به زندان می
گام با  وی هم. م دادرسانی در اين زمينه انجا های بسياری را در زمينه دفاع از حق تحصيل و اطالع های اخير تالش نويد خانجانی، از جمله افرادی است که در سال

 .شد ها به پا خواست و خواهان آزادی عقيده برای ورود و ادامه تحصيل در دانشگاه سازی و تصفيه دانشگاه جامعه مدنی ايران، در اعتراض به يکدست
در حال حاضر عده . ای از سرکوب دانشجويان و فعاالن مدنی است اظهارات اخير وزير علوم و بازداشت فعاالن و دانشجويان محروم از تحصيل، نشان از دور تازه

ها، از تاييد حکم اعدام محمد امين وليان، فعال دانشجويی دانشگاه دامغان  اخيرا برخی خبرگزاری. برند زيادی از فعاالن دانشجويی برجسته در بازداشت به سر می
 .ساله همگان را به تعجب واداشته است ٢٠ای برای يک دانشجوی  صدور چنين حکم غيرانسانی و ناعادالنه. اند خبر داده

ويان و فعاالن سابقه حاکميت با دانشج اند و بايد گفت همگان از برخورد قهری و کم المللی نسبت به صدور اين حکم واکنش نشان داده بسياری از نهادهای بين
 .اند دانشجويی، به ستوه آمده

فر و شيوا نظرآهاری  درحال حاضر ضيا نبوی، مجيد دری، مهديه گلرو، سعيد جاللی. بازداشت نويد خانجانی، تعداد فعاالن حق تحصيل دربند را بازهم افزايش داد
 .های بسياری را برای بازيابی حق تحصيل انجام دادند اين افراد تالش. برند نيز در زندان به سر می

ام سنگين احکجمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی، بازداشت نويد خانجانی و ديگر دانشجويان محروم از تحصيل و همچنين اقدامات اخير حاکميت مبنی بر صدور 
 .حبس و حتی اعدام را به شدت محکوم نموده و خواهان آزادی تمامی دانشجويان و فعاالن دانشجوبی دربند است

 (PCED) جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی
 گزارشگران بدون مرز: منبع

 

  جايزه براي سايت تغيير براي برابري
 

 
 . سايت تغيير برای برابری برنده ی جايزه ی مبارزه با سانسور شد

يزه جا به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز در آستانه روز جهانی مبارزه با سانسور بر روی اينترنت، گزارشگران بدون مرز با حمايت شرکت گوگل
نگار و يکی از  اسفند پروين اردالن فعال حقوق زنان، روزنامه ٢٠روز . نت شهروند خود را به وب نگاران فمينيست سايت تغيير برای برابری اهدا کرد

 . اين مراسم در دفتر شرکت گوگل در پاريس برگزار شد. سردبيران سايت جايزه را از دست روزنامه نگار مشهور فرانسوی ژان ماری کلمبانی دريافت کرد 
در ايران اينترنت به شکل گسترده در . نگاران ايران اهدا شده است خرسنديم که اولين جايزه نت شهروند ما به وب"ژان فرانسوا ژوليارد در اين باره اعالم کرد 
به ويژه در پی اعتراضات گسترده ايرانيان به انتخاب مجدد و مورد اعتراض محمود احمدی نژاد، بيش از نيمی از . مبارزه برای دمکراسی نقش ايفا کرده است 

بدون حضور اين . نگاران ايران بسيار فعال و شايسته حمايت هستند وب. تصاوير رويدادهای اين مدت از طريق اينترنت در سراسر جهان پخش شده است
 . شهروندان شجاع ما از اطالعاتی الزم برای درک جهان خود محروم هستيم نت

کنيم که  ما در گوگول تالش می. دهد ازادی بيان يکی از عوامل بنيادينی است که به فرد قدرت بيشتری می"داويد دورمون معاون ارشد گوگل در اين باره گفت 
امروز حمايت از جايزه نت شهروندان گزارشگران بدون مرز و ارج گذاری . بيشترين اطالعات و بيشترين انتخاب به کاربران در بيشترين کشورها داده شود

 . " فرصتی است برای نشان دادن آنچه که عميقا به آن معتقديم" تغيير برای برابری" به شجاعت جمعی 
در ايران، در سال " يک ميلبون امضا برای تغيير قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان"وب سايت تغيير برای برابری با هدف انتشار اخبار و نظرات کارزار 

در کشوری که از سوی بنيادگرايان اداره . امروز اين سايت يکی از منابع اطالع رسانی در باره حقوق زنان است. فعاليت خود را آغاز کرده است ١٣٨٤
حمايت از "از جمله مبارزات آنها تالش برای بازپس گرفتن طرح قانون . نگاران فميينست اهميت دوچندانی در دفاع از حقوق بشر دارد شود، تالش وب می

تا امروز بسياری از اعضای فعاالن کمپين بازداشت ويا تحت پيگرد قضايی . بخشد گذار ايران است که تعدد زوجات را قانونيت می از مجلس قانون" خانواده
 . قرار دارند

ی  او که سردبير نشريه. آميز است گذاران مرکز فرهنگی زنان و از اعضای اوليه کمپين يک ميليون امضاء برای تغيير قوانين تبعيض پروين اردالن از پايه
و تحريريه ی مرکز فرهنگی زنان بوده، در حال حاضر عض های تعطيل شده ی مجله اينترنتی زنستان، ارگان اينترنتی تريبون فمينيستی ايران و عضو تحريريه

 . سايت تغيير برای برابری است
 ديگر نامزدان جايزه 

 ) ويتنام( و ناگيون تين ) روسيه( سايت انگوشی ) مصر(، تامار مبارک )چين( تان زورن ) کوبا(يونی سانچز 
اسفند روز جهانی مبارزه با سانسور که هر ساله از سوی گزارشگران بدون مرز برگزار می شود تالش برای اينترنتی آزاد و قابل دسترسی  ٢١مارس ،  ١٢

 .در اين روز گزارشگران بدون مرز فهرست کشورهای دشمن اينترنت را منتشر می کند. همگان است
 اخبار روز: منبع



 نوشتن بر ديوار اوين
 يادداشتهايي از دوستان و آشنايان اميد منتظري

 
درست هفتاد وسه روز است که اميد منتظری شاعر و روزنامه نگار در بند است بيست و سه سال پيش هم وقتی هنوز در شکم 

دو سال کامل نداشت که پدرش حميد منتظری در يکی از روزهای تابستان شصت و .مادرش بود سه ماه را در اوين گذرانيده بود 
اميد هفت دی ماه هزار و سيصد و هشتاد و هشت رفته بود تا علت بازداشت مادر و . .هفت در کشتار زندانيان سياسی اعدام شد

ده بهمن بی خبر از وکيل و خانواده اش .مهمانان بازداشتی در منزل مادرش را بپرسد که در اداره پيگيری اطالعات بازداشت شد
اما . . هشت اسفند حکم شش سال حبس تعزيری برای اميد اعالم شد.دادگاهی شد و تصاوير دادگاه از خبر رسمی تلويزيون پخش شد

اين بريده نوشته ها يادداشتهای برخی از دوستان اميد هستند که در نبودش خاطراتش را .دوستانش همچنان چشم به درهای اوين دارند و آزاديش را انتظار می کشند
 .مرور می کنند در ستايش دوستی و آزادی

 
 الفی. به چخ رفتن

 
 …عقبيم!دکتر زودتر: گفتم 
 .هر کار بکنيم نميرسيم…دکتر ما هميشه يدونه عقبيم: گفت
 .دکتر تو عجله کن،ميرسيم:گفتم 

 .اصال مدلش اين نبود.اما اون هيچوقت عجله نميکرد
 .واسم يه دليل منطقی آورد،با همه ی بی منطقی ام پذيرفتم

 .هر کار بکنيم باز يکی عقبيم دکتر.مرد هميشه با خودش رقابت ميکنه: گفت 
 .بعدا که تجربه کردم،ديدم راست ميگفت

 .من هميشه از خودم جلوتر بودم،چون خيلی عقب بودم
 واسه همين عجله داشتم

 .اون هميشه از خودش عقب تر بود،چون خيلی جلو بود
 واسه همين عجله نداشت

 …امان از اين مردی و مردونگی..شايد هنوزم داره با خودش رقابت ميکنه
 

 پشت ديوارهای بلند اين قلعه بخيل. پريسا روشن فکر
 

 حتمن چشم به راهم نيستی
 که رد نگاهت را

 سر هيچ چارراهی نمی بينم
می دهم از حش سنگينی پياده روهای تخت طاووس گلويم را فشار می دهد روزی که تصوير آن دادگاه لعنتی برای يک لحظه امانم نمی دهد و به زمين و زمان ف

 .روزگار خوشی که می گذرانيم
ز زندگی ی،اتو را که تازه قصه ی دکتر نون را خوانده بودی ،از همين پياده رو می گذشتيم و تو مدام از او می گفتی و از اين که چه قدر درکش می کن.يادم می آيد

ه که آن روايت ر چکه چه لذت شيرينی دارد در روزمرگی ها ی لحظه به لحظه اش،از ديکتاتوری و باليی که سر زندگی آدم ها می آورد،از زندان و شکنجه و از ه
 .به يادت آورده بود،و چه قدر دور بود از زندگی ما

خنديدی،انگار نه  لندتو را که يک بار گفته بودی امکان ندارد از اين خيابان بگذری و آشنايی نبينی،و چند دقيقه نگذشته بود که دوستی را ديديم و تو بلند ب.يادم می آيد
 انگار که روزی ممکن است خنديدن را به سختی به ياد بياوريم

بخيل،که اميدشان ی  اين روزها خيابان های شهر چه قدر غريبه اند،رد نگاهشان را که بگيری درست می برندت دم اوين،منتظر مانده پشت ديوارهای بلند اين قلعه
زمزمه ی ناباوری در ميانشان است که .را چنان تنگ در آغوش کشيده که انگار نه انگار آن ها هم زمانی نه چندان پيش از اين سهمی از حضور آشنايش داشتند

 .سال نشان نگاه و صدايش را بايد از پشت اين ديوارهای بی انتهای بی شرم بگيرند و انتظار و انتظار و انتظار 6انگار قراراست تا 
ليعصر را پياده می ه،واما اميد،از پشت همان ديوار صدايشان را بشنو،همه ی خيابان ها و پياده رو ها ی شهر،باور دارند که همين روزها،می آيی خندان،مثل هميش

را فشار ات روی باال،می رسی سر تخت طاووس،به دوستی کنارت می گويی امکان ندارد از اين خيابان رد شوی و آشنايی نبينی،و همان وقت دست گرمی شانه 
 می دهد،و تو بلند بلند می خندی،و خيابانها می فهمند که تو برگشته ای،برای هميشه،و قرار نيست که هيچ وقت نگران حضورت باشند

 
 دالرام علی. با تو اميد می شويم

 
بوی زرشک پلو هنوز در هوای خانه مانده .خانه تاريک است، همه گوش تا گوش نشسته اند توی سالن پذيرايی و تو با دستهای پر از کتاب از اتاق بيرون می آيی

 .است و ما همچنان يکی يکی و دوتا دوتا گرم صحبتيم
ی را که دوست شعرکتاب ها را می گذاری روی ميز تا مثل هميشه هر کس بيايد و کتابی را که می خواهد بر دارد و مثل هميشه چهار زانو بنشيند روی صندلی و 

 .کتاب است و شعر و تو ، که رفته ای تنبورت را بياوری.سالگی توست و مثل هميشه کيکی در کار نيست 22تولد .می دارد برای همه بخواند
 .نوبت به من که می رسد ، مدايح بی صله را باز می کنم و شعر پيغام را می خوانم

 .پسر خوبم ماهان ، پاشو
 ...و فقط تو می دانی چرا

. م متهم پرونده سوم  –حاال هفتاد روز است که مدايح بی صله را نمی خوانم ، هفتاد روز است که تو نيستی ، رفته ای نشسته ای جايی در دره اوين و شده ای الف 
می گويند .م متهم پرونده سوم بمانی –سال ديگر الف  6اين روزها می گويند قرار است که .که اميد نيست ، که تو نيستی .شده ای تنها دو حرف که هيچ چيز نيست

قرار نيست به  ی ،قرار نيست همسفر خوب جاده های شمال باشی ، قرار نيست وقتی دندانهايت از سرما به هم می خورد بلغزی زير کرسی و هی با صدای بلند بخند
اما برادر ، رفيق ، مهربان می دانم که هر چه بگذرد ، هر چه ديوارها بلند تر شود ، هر چه .جای کيک تولد ، کتاب و تنبور و شعر بياوری ، قرار نيست اميد باشی

 .پنجره ها سهمشان از آسمان کمتر شود تو بيشتر اميد می شوی ، بيشتر اميد می مانی
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ميدان صادقيه بيشتر از هميشه هوای تو را زنده می کند ، کوچه ها و کافه ها بيشتر از هميشه .اما برای ما اين روزها بدون تو سخت می گذرد ، سخت تر می گذرد 

 .شعرهايت را زمزمه می کننند ، و مهمانی های کوچکمان بيشتر از هميشه هوای تو را کرده اند
 تو بی ما اميدی و ما با تو اميد می شويم

 به چه اتهامی؟ سپيده عباسزاده
 

 استوار ايستاده بودی و من محو حرکت دستانت بودم با هر جمله که ميگفتی به يگانه بودنت بيشتر پی ميبردم
 تو همان اميد کودکی هايم بودی همان اميدی که هر وقت به عکس حميد نگاه ميکردم از شباهت چشم هايت در عجب بودم

 اما من را تاب ديدن نيست تو را در لباسی چنين ناجوان مردانه……… همان اميدی ، 
 هيچ کس را تاب ديدن نيست

 بی گمان ان شب که ان جعبه پست جادويی تورا نشان داد جووجو هم برايت بيقراری کرد
 اميد منتظری ، متهم رديف سوم نامت دادند ، متهم به چه؟

 به انسان بودن
 به عاشق بودن

 به اينکه ميانديشی
 به اينکه لبخندت بر روح مينشيند

 به نگاه پر از احساسی که حتی از پشت مانيتور لحظه ای رهايم نميکند
 به پاک زيستن

. 

. 
 اميد می ايد ، اميد ميماند تا تمام جوانه های اميد ما شکوفه زنند

 
 ع.ن.حکم روی کاغذ مال محکمه س 

 
بذار برات بگم، اين دفعه بی دردسر، بی هيچ جار و جنجال، هيچ . اصليت حکم مال ماست“ حکم روی کاغذ مال محکمه س”بذار برات بگم اميد، بذار بگم که 

 :اين بار می خوام به خواست دل تو تن بدم و بگم. دعوا، سر اين فيلم و اين کالم و اين متن که چنين بود و چنان
 سالمتی سه تن”

 ناموس و رفيق و وطن؛
 سالمتی سه کس

 “زندونی و سرباز و بی کس
ياد اون . تو تن زدن هام به هرزه گی روزمرگی های زندگی ياد اون وقتها می افتم. سرباز رو نمی دونم اما زندونی و بی کس رو می فهمم و بيشتر از همه رفيق رو

وچه و کلی ک کروزها و شبها که وقتی آزردگی بود و نااميدی، وقتی همه چيز رو سر آدم سنگينی می کرد و حتی می خواستی از خودت فرار کنی، تو بودی و ي
يه چيزی ی، که وقتی حس می کرديم پاها خسته شدن تازه می فهميديم بايد يک جايی تمومش کنيم و باز آخر پک آخر سيگار آخر بود که تو يه چيزی می گفت. حرف

 .ياد اون شبها می افتم و ته اش باز می خندم. که می تونست خندمون بندازه و حاال آرومم کنه
بذار بگم وقتی رفيقت زندونه . بازی با واژه هايی که حبست کردن تا نفهمی چه خبره، واژه هايی که محکومت می کنن؛ ولی بذار اين بازی رو انجام بديم. آره بازيه

 .يه جورايی بی کسی
بذار همون جوری حرف بزنم و بگم که يه وقتی خندمون . بذار اين دفعه همون ژستی رو بگيرم که به خاطرش سر به سر هم می ذاشتيم. اميد بذار بازم بازی کنيم

 :اين دفعه می خوام بهت بگم. می انداخت
 که همه دنيا چار ديواريه”. وقتی رفيقت حبسه، اين ور و اون ور ميله ها توفيری نمی کنه، کل دنيا برات يه زندونه

 
 تکه پاره های تن زخمی. الف. ف
 

 .ما خوابزدگانی هستيم که چون تکه پاره های تن زخمی تهران در خيابان های شهر سرگردانند
 .تو در ميان ما نيستی

اين خورشيد لعنتی در روز روشن دروغ می .ما به او بی تفاوتيم . اورا می شناسيم که آفتاب زمستان است. ما از او گرم نمی شويم. آفتاب رياکارانه بر ما می تابد
 .بافد و تو در ميان ما نيستی

به جای همه ی ما هم صورتت را به ديوار سرد . زمستانی که ما شهروندان آنيم در سرمای آن ديوارها زندگی می کند . صورتت را به ديوار سرد اوين بچسبان اميد
 .اوين بچسبان

. سرما معنای تورا می داند، که خيابان ها نام تورا شهادت می دهند. و از رنگ سرخ سرگشوده ی آن می ترسد. سرما معنای زخم های عميق برادران تورا می داند
 سرما از معنای نام تو می ترسد

 و به جای همه ی ما به صدای رنگ باختن اين زمستان گوش کن. صورتت را به ديوار سرد اوين بچسبان اميد
 

 بهار مجدزاده؛ نجاتم بده ملکه نگهبان مهدکودک ها
 

 بگو اميد بگو؛
 دست به همان ميله می سائيی که بابا حميدت؟

 پشت به همان ديوار داد ه ای که او؟
 زير امضايش امضاء زده ای؟

 .همه جا تو هستی هر جا که سر می گردانم. اين روزها اميد، اين روزها تمام اين شهر غريب بوی تو را گرفته
 .ويالونيست ايتاليايی که روی سن می نوازد ؛ من نواختن تو را می بينم

 .دستها که به هم می خورند، ياد تو می افتم که می گفتی انگشتان زيبا را دوست داری



 .من ياد شال گردنت می افتم. پسرک چک ،با آن شال گردن چهار خانه، از پشت ميِز درس که بلند می شود
 .دوست فرانسويم که می خندد من ياد تو می افتم که چه بی محابا می خندی

 .همسايه عرب که عينک به چشم می زند من ياد عينکت می افتم
 خنده ات گوشی را پر کرده و بگويی الو َپغی؟. هر بار که گوشيم زنگ می زند سراسيمه می شوم که شايد تو باشی

 .اما خبرهای اوين ، خبر های اوين رهايم نمی کنند.می گريزم از مجسم کردنت در آن چهار ديوار . تصويرت رهايم نمی کند
 .رهايم نمی کنند اميد

 .در کابوسهايم می بينم که صدا می زنی؛ نجاتم بده مژگان جون ،نجاتم بده ملکه نگهبان مهدکودکها
 .و من هر روز را می شمارم ، گوش به زنگ صدای پای مژگان جونم که کی می آيد اين المذهب دست آخر

قول شرف به همان قامت که راست .من و قول شرف که برای بوی سير از اتاق بيرونت نکنيم.من و قول شرف که ديگر هرگز عروسک خوک را به تو ندهيم 
 .ايستاده ای اميدم

 
 م.ن. اميد اميد اميد

 
 تو ذهنم بر می گردم به آخرين تصوير

 اميد می شه شماره آژانس رو برام بزاری؟
 .…شماره رو نوشتی و گذاشتی کنار تلفن

 بر می گردم به چند ساعت قبل تر
 اميد می شه اونو بدی؟

 بسته سيگار رو گرفتی طرفم
 ...نه فندک رو می گم سيگار دارم

 بر می گردم به سال ها قبل بچه بوديم بازی می کرديم
… 

 اميد منتظری اگه می خواستم تعريفت کنم می گفتم اميد
 يعنی مهربونی يعنی ساعت ها پای حرف هاش نشستن يعنی توی بدترين لحظه های زندگيت دست هاش هست که دست هات رو بگيره

 االن اگه بخوام تعريفت کنم بايد يه واژه هايی رو به همه واژه های قبلی اضافه کنم
 يعنی ترس از شروع يک فصل بی اميد يعنی انتظار… اميد يعنی مهربونی يعنی ساعت ها

 
 می خوندی»وقتی عمه بابايم کجاست «م .ف
 

اميد کاش هنوز همون .سال زندگی کدوم قسمتش جالبه و هر چی فکر می کنی نمی دونی چی بگی  23در مورد تو خاطره نوشتن مثل اين می مونه که بگی تو اين 
دوست دارم االن درباره چيزی بنويسم که شايد ! قدر کوچيک بوديم و با هم در باره اينکه تو چند ماه از من بزرگتری دعوا می کرديم اما االن ديگه اين مهم نيست 

و ميخوندی، يه مدتی بود همش “ عمه بابايم کجاست”يادم وقتی آهنگ ! اين اتفاق با هم برامون افتاده اما مطمئنا هيچ وقت درباره احساسم در موردش نمی دونستی
 3دفعه بعدی مال همين . می خونديش يادم نمی آد چند سالمون بود اما وقتی اينو خوندی بعدش من کلی برات گريه کردم ميدونم اينو نفهميدی اما خيلی ناراحتم کرد 

خواستم بهت بگم می ماه پيشه وقتی اومدم پايين و بعد تو درباره موضوعی داشتی حرف می زدی با هم دربارش صحبت کرديم اما وقتی رفتم خونمون با تمام وجودم 
بار آخر صبح همون روز بود وقتی بغلت کردم با تمام وجودم می خواستم غيبت کنم هنوز اون نگاهت اذيتم می کنه تو .. .تو خيلی خوبی و همه چيز درست ميشه و 

بچه که بودی عاشق اين بودی که لين چانگ بشی مطمئا می تونی مثل اون قوی باشی و همه . هر سه مورد می خواستم واقعا حمايتت کنم ولی نمی تونستم متاسفم
 چيز تحمل کنی

 
 مرسی ممنون. ک. ش
 

دوست دارم بنويسم : بهش می گفتم..دوست داشتم حرفاشو. هروقت.. چند وقت بود که به خودم اجازه می دادم هر وقت دلم خواست بهش زنگ بزنم يا برم ببينميش
طرز برخوردش مسائل رو دوست داشتم از همه بيش تر مدلی که دوستم بود , احساساتشو دوست داشتم, مدل فکراشو دوست داشتم, تحليالشو دوست داشتم..! حرفاتو

هميشه بود که راهی رو که می خوام ! و هميشه می فهمه من دقيقا منظورم چيه.. هميشه هست,و هست… می دونستم هيچ وقت قضاوتم نمی کنه.. رو دوست داشتم
چقدر اين واژه ”و بعد با خودتون فکر می کنيد … ممنون…مرسی.. مرسی: اميد ازاون دوستاييه که هی بهش می گين… و خيلی چيزای ديگه..برم برام آسون کنه

 …“ها ناتوانند
 

 رفاقت مجرمانه ما. يک دوست
 

ها که اينقدر  بايد باور کنم اين انگشت. روی من است بيرون بياورم از آن رو که بايد اميد را از توی اين عکس که حاال روبه. ورزی با اميد کار سختی است خاطره
و اگر از پشت آن تصوير مات شده صورت . هايی است که در دادگاه باالی سر اميد سرگردان مانده بود اند همان انگشت آشنا است و انگار رو به عکاس نشانه رفته

 .آورد دادند البد مثل همين عکس، در فرصتی کوتاه رو به عکاس زبانش را بيرون می اميد را نشان می
روی تلويزيون در هياهای آکادمی  نيمه روشن روبه_ شد رفت نشست توی آن اتاق نيمه تاريک  می. شد البته نشست اينجا و زل زل به آتش سيگار، رويا بافت می

شد رفت توی اتاق اميد با آن ديوارهای سرخ و  می. ی اسکار را ما داده باشيم اسکار موازی و سر نگاتيوها بحث کرد، آنقدر جدی که انگار قرار است واقعن جايزه
يا توی اخرا  »بزنی«شد با اميد رفته باشی نشاط تا ساندويچ  می. ی حريفان را ناکار کرده باشد در ليگ سراسری فيفا شرکت کرد با تيمی آفريقايی و سياه که پای همه

شد نيمه شب  می. داد و آلزايمر جاماييکايی اميد را دست انداخت شد پای دانشگاه جان هاپکينز را هم کشيد وسط که هميشه به نفع دل ما فتوا می می. ی تلخ فرانسه قهوه
امنيت ملی را . مرور اينها اما به صالح نيست. ی اميد و بعد تقسيم برابر شادی و آزادی از خواندن يک کتاب به هيجان آمده باشی و بپری توی ماشين کرايه تا خانه

رفاقت ! ها نيست؟ مگر جرم اميد غير از ديدن و خواندن و نوشتن است؟ سرنوشت تلخ ما را ببين و مگر جرم اميد همين. زند نظم عمومی را بر هم می. کند آشفته می
 !ی ما را مجرمانه

 ی سوم الف، متهم شماره. تا اطالع ثانوی ميم. اميد توی همان عکس بماند بهتر است. پس بهتر است رويا نبافته باشم
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 فغان زان رخت زندان. ک. س
 

 اين روزها چند تصوير از اميد به سرعت از جلوی چشمم می گذرد
چه بازار شامی بود . بحث و جنجال و داد و بيداد و فالفل سر شهرک که من نخوردم. هفته وسط خرداد، پياده روی پس از سخنرانی تا سر شهرک: تصوير اول

 .شهر
 .هفته آخر خرداد، توفيق اجباری در شب نشينی های پس از روزپيمايی: تصوير دوم
 .خانه سهراب و رد و بدل گهگاه لبخندی به تلخی صفرا: تصوير سوم

 يادگاری با شش امضا که هر يک پس از تنها چند ماه حکم سندی تاريخی را پيدا کرده. هفته آخر مرداد، کافه خداحافظی: تصوير چهارم
برای تشخيص نيازی به دادگاه نيست، خب قواره . از همان تصوير مغشوش هم فغان زار رخت زندان بر تنت به آسمان بلند است. صدايی که اميد است: تصوير پنجم

 تنت نيست، متهم رديف سوم
 

 گر چه. خاله فرح
 

ولی وقتی امدم خونه نش اميد اونجا نيمرو هم درست ميکنی؟من از تخم مرغ اصال خوشم نمياد قبال که اصال نميخوردم االنم که ميخورم زياد عالقه ايی ندارم بخورد
د که دوست بو تون غذا نبود گفتی خاله با تخم مرغ چطوری ؟روم نشد بگم دوست ندارم ولی وقتی بوی نيمرو بهم خورد بقدری خوشم اومد که ديگه يادم رفته

 اميد ديروز به ياد تو نيمرو درست کردم گرچه از گلوم پايين نميرفت.ندارم 
 
 در گردش ايام. م. س
 

 در گردش اين ايام
 يک با ر دگر غوغا
 رفت از بر ما اميد

. 
 دور از تو همه تيره

 دور از تو مکان ها سرد
 دور از تو نفس ها بند

 دور از تو زمان بی لطف
 زينهار ز اين زيستن

 
 چشم به درهای آهنين دوخته ام. ع.س
 

 در اين روز ها جز نامت ، چهره ی دوست داشتنی ات ، و لبخند پر معنايت
 ادد دتصوير ديگری پيش رويم نيست ، هر جا و هر لحظه تنها و تنها به اين فکرم که ثانيه ها چه زمانی لحظه ی ديدار دوباره ات را نويد خواهن

 نين دوخته امآه بهاری نو نرم نرمک در راه است و من بی صبرانه در انتظار شکوفايی جوانه های اميد، و به اميد سر مستی از عطر آزادی ات چشم به در های
 

 تارا احمدی. داستان خشم ما
 

 کدام واژه ها؟… چاقو در حلقوم و خيره به اين بهشت
 …اميد به شش سال زندان محکوم شده است

از عکس . داستان خشم ماست، روايت ما از کودکی موشک باران شده مان تا يک عمر حيات ممنوع. اين قصه، قصه نا اميدی نيست. ترسی نيست، وحشتی نداريم
از مدرسه های سه شيفته تا بريده مجله ها . های نارنجی خاله های زندانی و و دايی های شهيد و عموزاده های اعدامی، تا کتاب ها و کافه ها و دوستان خيابان انقالب

همه بی . دانشجويان جاسوس، نويسندگان مزدور، شهروندان چموش و معترفين نادم! قصه، قصه ما هرزه هاست… و کتاب هايی که دست به دست می چرخيدند
 .تربيت ومطلقا غلط و مستحق گوشمالی

انديشه خالق زندانی نمی شود، هميشه سيال . اميد به شش سال زندان محکوم شده است، اما دير يا زود بيرون می آيد و دوباره برای آزادی و آرزوهايمان می نويسد
د کردنش بن و پويا می ماند، می سازد، خراب می کند، دنيای خودش را مطابق ميلش تغيير می دهد و همواره يک قدم جلوتر از قدرت مضطربيست که برای در

 .مذبوحانه به آب و آتش می زند
ازاين هزارو يک شب جهل و اميد، خفقان و صبر … زندانی آزاد می شود و ما که شاهد و حافظ تمام اين روزها و لحظه ها بوديم، راويان داستان آزادميان می شويم

يک بار زندان را آجر به آجر ساختند، هزار بار کلمه . از چشمان دوستانمان و پياده روها و کوچه هايی که در آنها دويده ايم .در اين جغرافيايی نفرين شده می گوييم
 به کلمه خرابش می کنيم

 
 سفره هفت سين ما اميد کم دارد. م. غزال

 
 .…کدام را بگويم که اميد را بشايد . بيست و سه سال خاطره است که بر صفحه ذهنم می گذرد

از کبريت بازی های پنهان کودکی يا مقاله نويسی … از خنده های شاد و شيطان کودکی تا نگاه مهربان جوانی … بيست و سه سال خاطره از کودکی تا جوانی اميد 
 از روزهايی که دبستان کشتيرانی ميرفت تا روزهای دانشگاه ، از بازی های کودکانه ش در حياط ، آنروز عيد که سرش شکست تا بحث های عميق… های جوانی 

 …يا از روزی هايی که درامز می زد تا نوای دلنشين عودی که در دست داشت … و طوالنيمان در مورد شعر ، رمان و سينما
آنروز که بلوز و شلوارک سفيد و صورتی به تن داشت و در خيابان دست در دست من را می رفت يا از شب هايی که … از بين اين همه روز کدام را انتخاب کنم 

 …يا روزی که کنکور قبول شد يا شايد آن روز دلگيری که رفت رشت … توی آشپز خانه با هم درس می خوانديم، يا از سال پر استرس کنکور و رفتن آقاجون 
از روزهايی که هنوز کودک بود و سينما می رفتيم، يا روزهايی که تا سر کانال پياده می رفتيم که سن تاپ و شکالت … کداميک از اين روزها را تعريف کنم 

 از … چهارشنبه سوری  آن هوبی بخوريم، يا از روزهايی که برای آمدن ژوژو به خانه نقشه می کشيديم يا از خريد لباس در پاساژ های تهران يا از تولد های اميد يا



 …فيلم ديدن های نيمه شبمان يا سفرهايمان به شمال و کرمان يا پياده روی های شبانه، ترانه خوانان در خيابانهای يروان 
 …است “ اميد”شبهايی که پشت در اوين می ايستم و تصور می کنم آنکه می آيد … يا از اين شبها بگويم 

نه از بين اين خاطره ها انتخاب نمی … راه رفتن اش ، حرف زدنش ، شعر خواندنش ، شب های امتحان و حتی حقوق خواندنش … همه اين روزها خاطره است 
هر لحظه دلم با توست و اين روزها کابوسی طوالنی … کنم ، هر روز اين سالها برای من ماندنی است حتی اين روزها که نيستی و اين ديوار لعنتی بين ما است 

 …بيا و در کوچه و خيابانهای آشنا با کوله پشتی سرمه ايت قدم بزن تا دنيا ی ما دو باره آفتابی شود … است که بايد تمام شود 
 نو بهار است اميدکم و دل ما هوس بهار ندارد ، سفره هفت سين ما اميد را کم دارد

 
 برای زنبق ها و نرگس ها. جيران

 
حاال من اينجا اينهمه دور توی اين …خشک شده باالی شومينه ما بود ..سالها ان دسته گل. يکبار وقتی امدی خانه ما برايمان يک دسته نر گس و زنبق اوردی.. اميدم

تو برای من هميشه همان پسر خاله کوچولوی .نميخواهم ببينم.حتی فيلم بيدادگاه تو را نديدم.غربت لعنتی نشسته ام و دارم به ياد زنبق ها و نرگس ها گربه ميکنم 
اميد هايمان را .اين روزها ارمان هايمان را به بند ميکشند.اصال همين است عزيزم.چه عبارت ابلهانه ای برای ناميدن اميد…متهم رديف سوم…شاعر ميمانی

…اما من برای تو گريه نمی کنم. سرنوشت ما که از کودکی انگار با ديوار های اوين رقم خورده همينست…ميربايند و بر سکوی اتهام می نشانندوهمين است ديگر
من برای نرگس ها و زنبق هايی گريه ميکنم که روی رف باالی شومينه .…همين روزها ميايی و من سر سفره هفت سين از ازاديت قند توی دلم آب خواهد شد

نميتوانند ان را از ما .ما با ارمان هايمان بزرگ شده ايم.ما وارثان ققنوسيم عزيزم…نمی تواند بخشکد اصال.اميد که خشک نمی شود…برای تو نه…خشک شدند
تاقچه باالی …که بيايی و با آن لبخند های خجالت زده يک دسته گل ديگر برايمان بياوری..من منتظرم کوچولوی من …نميتوانند اميدمان را از ما بگيرند..بگيرند

 شومينه خيلی وقت است خالی مانده و من فقط برای زنبق ها و نرگس هاست که گريه ميکنم
 
 فردا که بهار آيد. الف.ر

 
گشتن در اخبار، شايد که امروز پايانی باشد بر انتظارم، انتظاری که هر روز آن، اندوه درون ام را بيشتر می کند، اندوهی از . شمردن روزها حالم را به هم می زند

 .سر دل تنگی و نگرانی و اميدم را بيشتر می کند؛ سياه ترين لحظه ی شب نزديک ترين لحظه ی به سحر است
بيا و بهار را با بهار بياور، بيا و نويد رهايی و ازادی و شادی را سر    اين سياهی را پايانی بده،. نبودن ات حتی لحظه ای عادی نمی شود، فراموش مان نمی شود

 .آغاز بهار ما لحظه ی امدن توست، سال ما با ديدن لبخند تو تحويل می شود. بده
com.wordpress.thvic60://http  
 اخبار روز: منبع

 
 نامه كانون مدافعان حقوق بشر به صادق الريجاني

 
کانون . منتشر کرد ١٣٨٨اسفند  ١٨کانون مدافعان حقوق بشر دومين نامه خود خطاب به جناب آقای الريجانی ، رياست قوه قضائيه جمهوری اسالمی ايران را  

ام رياست قوه مق مدافعان حقوق بشر در اين نامه ضمن اعتراض شديد نسبت به صدور و اجرای احکام اعدام به ويژه در مورد بازداشت شدگان پس از انتخابات از
کانون مدافعان از . قضائيه مصرا و موکدا خواستار توقف اعدام محکومان به مرگ و ممانعت از صدور احکام اعدام برای معترضان نسبت به انتخابات شده است

در قوه قضائيه مطرح می را رياست قوه قضائيه سوال نموده که آيا نسبتی بين احکام صادره و اتهامات محکومان به اعدام وجود دارد يا اين اقدام شائبه رفتار سياسی 
 کند؟ 

 
 به نام خدا 

 جناب آقای الريجانی 
 رياست محترم قوه قضائيه جمهوری اسالمی ايران 

 با سالم و احترام 
حکم  ٢حکم اعدام توسط دادگاه ها برای معترضان صادر شده که متاسفانه تا کنون  ١٣همانگونه که حضرتعالی مستحضريد در پی حوادث پس از انتخابات بيش از 

 . اجراء شده است
؛ محمد امين وانآنچه موجب نگارش اين نامه خدمت جنابعالی شد، انتشار اخبار مبنی بر تداوم صدور احکام اعدام واز جمله صدور حکم اعدام برای دانشجوی ج

 . وليان است که گفته شده، متهم است در روز عاشوا سنگ در دست داشته است
ر اعدام و رتبه ام مطلع هستيد که ايران يکی از کشورهايی است که متاسفانه هنوز احکام اعدام صادر و اجراء می شود و طی سالهای اخير رتبه دوم در جهان در

ماه اخير نيز شاهد نقض مکرر و شديد حقوق بشر در گستره ای وسيع بوديم که موجب آسيب  ٨در حوادث . سال را داشته است ١٨اول در امر اعدام کودکان زير 
 . ديدن هزاران خانواده ايرانی شده و بسياری از اين صدمات نيز جبران ناپذير می باشد

ای غير قانونی و ه هاز جمله مواردی که هرگز جبران نخواهد شد ، جان باختن دهها تن از هموطنان بی گناهمان است که برخی در خيابان ها و برخی در بازداشتگا
حتی معترض به انتخابات هم " اين در حالی است که جان باختگان بعضا. در شرايط غير انسانی و برخی نيز با صدور احکام اعدام جان خود را از دست داده اند

ند و البته برخی دادنبودند،اما در خيابانهای شهرها مورد اصابت گلوله و يا ضرب و شتم شديد و خشونت های غير قابل تصور قرار گرفتند و جان خود را از دست 
 . نيز معترضان مسالمت جويی بودند که در مقابل اعتراض آرام و مدنی، گلوله و باتوم و شکنجه و مرگ را ديدند

انانی که در جو جای شگفتی است که قاتالن جوانان پاک اين سرزمين که در کهريزک و کوی دانشگاه فاجعه آفريدند، در آرامش و امنيت کامل به سر می برند و
، برای دفاع رندراهپيمايی های مسالمت آميز حضور يافته و قطعا در مقابل شدت رفتار خشونت طلبانه ماموران و لباس شخصی ها که از مصونيت آهنين برخوردا
 . يگرددر ماز خود و يا حتی در اثر هيجانات جوانی و اعتراضی سنگ در دست گرفته ، محارب شناخته شده و شديدترين مجازات ، يعنی اعدام برايشان صاد
ارد؟ آيا صدور د دسوال اينجاست که بين اين احکام غير قابل بازگشت و جبران ناپذير و رفتار مسالمت آميز معترضان نسبتی شرعی، عقلی، منطقی و قانونی وجو
اجوی و حقيقت خد چنين احکامی شائبه رفتار سياسی در قوه قضائيه را تشديد نمی کند؟ بديهی است حضرتعالی که عالم به احکام اسالمی هستيد همچون هر انسان

ست قوه قضائيه که رياطلب نمی توانيد بر اساس مبانی اسالم که صادر کنندگان چنين احکامی نيز مدعی آنند، مدافع و توجيه کننده چنين احکامی باشيد ودر مقام 
 . پاسدار عدالت و اجرای آن است نمی توانيد سکوت پيشه کنيد

 رياست محترم قوه قضائيه 
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