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» جنــبش ســبز «آیــا : پرســند ایــم و بســیاری مــی   بــه دومــین ســالگرد جنــبش ســبز رســیده     
ــوق،           ــی ف ــویر کل ــه تص ــتن ب ــم دوخ ــا چش ــت؟ ب ــده اس ــام نش ــا تم ــت، آی ــورده اس ــت نخ شکس

ــم ــر      ه ــی ب ــوی مبن ــین موس ــدس میرحس ــا مهن ــدن ب ــدا ش ــبز  «ص ــبش س ــدن جن ــام نش ــرای » تم ب
ــت  ــه در دوردس ــانی ک ــته  کس ــا نشس ــت  ه ــان نیس ــد، آس ــا. ان ــد    ام ــان در تبعی ــا ایرانی ــود م ــرای خ ب

 چطور، ما نیز، که هر چند دوریم، آیا از شمار برکنارانیم؟ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  در این شماره
  
  
  
 
 
  
 
 
ها به معنای تمام شدن جنبش  جمع نشدن در سطح خیابان«

 » .نیست
پذیرش این گفتۀ مهندس میرحسین موسوی، از جانب بخشی از 

برکناران از آنچه در درون کشور گران بیرون و به ویژه  نظاره
زیرا قضاوت بخش بزرگی از . نماید گذرد، چندان آسان نمی می

بینند  ها بر پایۀ آنچه به عینه ـ و بیشتردر لحظه ـ می انسان
 : گیرد آن هم در شرایطی که شکل می

 

عربی ـ اسالمی، کشورهائی که  ۀدر کشورهائی در خاورمیان
فروختند و نه چندان  می» ثبات«رنگ ها را به  ها ایستائی آن دهه

شدند،  نامیده می» گوشه بیزار کنندۀ جهان ما«دیرزمانی پیش، 
ها یکی پس از  های سیاسی در حال فروانداختن رژیم زمین لرزه
ها و زد  اند و خروش و خشم مردمانشان هر روز در تجمع دیگری

و خوردهای خیابانی با نیروهای امنیتی و نظامی به نمایش 
ها  در حالی که ادامه حضور مردم این سرزمین. شوند ذاشته میگ

شدگان و  باکیشان در برابر باال رفتن آمار کشته ها و بی در خیابان
های جهانی را به سوی  قربانیان، نه تنها سیل توجه و حمایت
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، »استواری«ها کشیده است، بلکه از سوی همانان به محک  آن
در منطقه از جمله در مقایسه با » پیروز«های  و نمونه» تداوم«

 . اند کشور ما بدل شده
 

ای به نام جمهوری  اما کشور ما هنوز مانده در دست ته مانده
اسالمی، با سرانی با افکاری بغایت کهنه و پوسیده و مملو از 

های رقابتی سخت و سراسر غیراخالقی  خرافات که به کانون
طلبی  فریاد اصالح .اند برای انحصار قدرت حکومتی تقسیم شده

سرکوب شده و سران و سخنگویان جنبش سبز و حتا بسیاری از 
فرزندان آن انقالبی که چنین رژیمی را برپا ساخت، در حبس 

نگاران، فعالین سیاسی  خانگی یا در زندانند، به همراه روزنامه
جوان و پیر همه در کنار هم به یک اتهام ـ آزادیخواهی و دفاع 

موج جدید تبعیدیان . ایرانی در مشارکت سیاسی از حق برابر هر
تازه و حضور پناهندگان سیاسی ایرانی آواره در عراق و ترکیه 

ناامنی و ناآرامی : و در بیرون. ای گرفته است دوباره اوج تازه... و
های مخالف و هراسناک  در مرزهای ایران که در محاصره دولت

وی آن قرار دارند، از حکومت اسالمی و نیروهای نظامی ماجراج
طلبی نیز به موازات رشد دشمنی خارجی، بازار  گرایش تجزیه

و بخشی از نیروهای سیاسی بدور از میهن . ای یافته است تازه
خواهد  شی که میبتاب و شکیبائی همگامی و پشتیبانی از جن

ها را بدور از خشونت و گام به گام پیش برد را نداشته و  همه کار
را با » ای طرح تازه«بینند، هردم  خود در آن نمیاصالً سهمی از 
های افغانستان، عراق و لیبی پیشنهاد و تبلیغ  الهام از نمونه

 . کنند می
  

ایم و  در چنین شرایطی به دومین سالگرد جنبش سبز رسیده
شکست نخورده است، آیا » جنبش سبز«آیا : پرسند بسیاری می

صدا  ر کلی فوق، همتمام نشده است؟ با چشم دوختن به تصوی
تمام نشدن جنبش «شدن با مهندس میرحسین موسوی مبنی بر 

اما . اند، آسان نیست ها نشسته برای کسانی که در دوردست» سبز
برای خود ما ایرانیان در تبعید چطور، ما نیز، که هر چند دوریم، 

 آیا از شمار برکنارانیم؟ 
 

های  نگیزشکنندۀ ناپایداران و یا ا  صرف نظر از روحیه
از » سبکبار«را سهل و » آری«کاران، کسانی که پاسخ  سیاسی

کنند،  ها تبلیغ می کشند و در برابر این پرسش آستین بیرون می
دارند و نه معیاری برای در ایران » پیروزی«نه تعریفی از 

و نه شناخت روشنی از » تداوم«و نه تصوری از » استواری«
عه دگرگون شدۀ ایران رخ داده آنچه در این سه دهه در متن جام

و نه درکی از مضمون تاریخی که جنبش سبز از درون آن سر 

در دل سرد «که » ای ایران تازه«برآورده است، نه آشنائی با آن 
» ای همچون غنچه«جنبش سبز را » زمستان سی سالۀ خود

در «به نمایش گذاشت و همۀ ما را  88پرورید و در خرداد 
بدیهی . به شگفتی و شور کشاند» باغشتماشای قیام قامت 

است برای کسانی که عمق تحوالت درونی جامعه ایرانی را 
های همه سویۀ نگرشی،  هاست زیر نظر دارند و دگرگونی دهه

ارزشی، الگوئی و گرایشی آن را دیده و در نمودار ساختن، 
های  اند، چنین پاسخ ها دستی داشته گستردن و ستودن آن

. توانند مکان درنگی، هر قدر کوتاه، باشند نمی سبُِکی و» سهل«
گیری جنبش  ها و بستر تاریخی شکل به نظر ما بررسی ریشه

های گذشته، تنها سرچشمه یافتن پاسخی  سبز در ایران در دهه
 . از تداوم و سرزندگی این جنبش است  درست به پرسش

 
با این باور است که بار دیگر عزم را جزم کردیم و با  

های  های مختلف زندگی و فعالیت های خود به حوزه پرسش
وار، سرزدیم و با یاری گرفتن  اجتماعی در سه دهه گذشته، نمونه

گران رویش و پویش در  درکاران و تحلیل از قدرت تحلیل دست
های مختلف زندگی فرهنگی و اجتماعی میهنمان، به  آن حوزه

جنبش سبز  رخ داده و در 1388بررسی آنچه که پیش از خرداد 
 . به نمایش گذاشته شده بود، پرداختیم

 
این شماره ـ دومین دفتر سبز تالش ـ گرد آمده، از دل این 

ها و گفتگوهاست و به مناسبت فرا رسیدن دومین  پرس و جو
شناسانه و ستایشگرانه به همۀ  سالگرد جنبش سبز، با نگاهی قدر

ئی اخالقی، ها و تمامی کسانی که در راه سربلندی و واال تالش
کوشند و  فرهنگی و سیاسی ایران و استقرار نظام آزادی می
از . دارند همچنان در راه تداوم و تقویت جنبش سبز گام برمی

همه همکاران در این شمارۀ تالش که ما را در گردآمدن مطالب 
دفتر سبز دوم یاری دادند، سپاسگزاریم، به ویژه از خانم ماندانا 

ها به  ها و همچنین بخشی از مصاحبه مقالهزندیان که برخی از 
  .همت و لطف و همکاری ایشان فراهم گردیده است
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 همایون داریوش حضور بدون شماره نخستین
 
  
  
 
 شمارۀ هر مضمونی محور و طرح که هنگامی همیشه عادت به

 و تماس در یعنی ها کار اولیه مقدمات و آماده تالش فصلنامه
 ای نتیجه به مصاحبه انجام یا مقاله نوشتن برای افراد نظر جلب
 رساندیم؛ می همایون آقای اطالع به را نتیجه و تصمیم رسید، می

 در آنگاه »رود؟ می پیش چطور ها کار« پرسیدند می که هنگامی
 آفرین، است، خوب بسیار«: گفتند می همیشه، نه، اوقات، بیشتر
  »آفرین

 
 جنبش سالگرد دومین مناسبت به بود قرار که 35 شتال طرح
 ها مدت از شود، دیده تدارک سبز دفتر دومین عنوان به و سبز
 در ایشان با و فراهم گذشته میالدی سال اواخر از یعنی پیش
 مصاحبه یک انجام قصد نیز معمول طبق. بود شده گذاشته میان

 دیدن برای کردم، اعالم شماره آن برای را خودشان با اساسی

 از اجتماعی مختلف های حوزه در جنبش این های ریشه ژرفای
. بودند همگان زبانزد، دید گستردگی و عمق در که ایشان نگاه
 همایون داریوش که حرکتی گیری ریشه آغاز های نقطه به نگاه

 و کرد می یاد اجتماعی عظیم جنبش یک عنوان به آن از همواره
. بود شده همگان زبانزد هم باز که بود دلبسته سخت چنان بدان
 ! »خدمتم در«: گفتند معمول مطابق هم باز درخواستم پاسخ در
 
 از شرط و قید بی پشتیبانی اصل در و همراهی زبان این اما

 آسان بگویم توانم نمی کنم، می فکر گذشته به وقتی را، تالش
 هر به مثبت پاسخ دادن و جواز این صدور. بودیم  آورده بدست

 چنین با تالش برای مطلبی نوشتن یا مصاحبه رخواستد
 و فراز از رسید، تالش انتشار به وقتی ای، فروتنانه های واژه

 . بود گذشته ای دهه یک های همکاری و کار های نشیب
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 دو یکی که زمانی ،)2000 سال اوائل و1990 دهه اواخر( روزی
 یکی در بودیم، کرده منتشر دستگرمی عنوان به را تالش شمارۀ

 در نفری دو که هنگامی هامبورگ، در ساالنه های مالقات از
 خداحافظی، و جداشدن های نزدیکی و زدیم می قدم خیابان

 برابر در من بر جمله این »رود؟ می پیش چطور ها کار«: پرسیدند
 بالفاصله داشت، را خودکار دهی گزارش تکمه فشار حکم ایشان
 برایشان بودیم داده انجام قاتمال دو فاصله در که را آنچه همه
 و تلفن راه از تماسمان ندرت به زمان آن در هنوز. کردم بازگو
 به کردم شروع. بود شده کوتاه های فاصله در و منظم ایمیل
 افرادی از ،»دستگرمی های تالش« شماره دو از مفصلی شرح
 با  مصاحبه یا و بودند داده انجام تالش در کاری موقع آن تا که
. نگفتند هیچ گزارشم انتهای در. بود گرفته صورت که هائی رهچه

 کار فهمیدم بار این. داشت معنا همواره ایشان سکوت! سکوت
 که احساسِ این با. است نزده دلشان به چنگی چندان مجموع در

 در فعالیت و آشنائی دهسال به نزدیک تجربه از برخاسته
. خوردم فرو یشانهمکار جلب برای را درخواستم بود، کنارشان
با نزدیک شدن فردی  خیابان، انتهای در ما و شد عوض صحبت

 . کردیم خداحافظی هم که طبق قرار به دنبالشان آمده بود، از
 

 خود آن در که کاری کار، تداوم بدون. دادیم ادامه را کارمان
 چگونه داریم، فاصله نوباوگی با حتا دانستیم، می کس هر از بهتر
 و جلب خود به را ها نظر و دهیم ارتقا را خود توانستیم می

! برانگیزیم بیرون است، سهل که درون فعالین، میان در اعتمادی
   از بودیم داده دیگر شماره چند بعدی، مالقات تا فاصله، این در

 ها، شماره سلسله همان   ادامه در و پیشین کپی های نمونه همان
 فاصله این در. اساسی حاصال و کردن دگرگون برای قرار بی اما
 منتشر و دیده تدارک ویژه ای شماره مارس هشتم مناسبت به

 مربوط اش همه. بود تغییر برای دستگرمی خود که بودیم ساخته
 و رنگی جلد اولین. آنان محور مطالبات بر و زنان مبارزات به

 چاپی، بلکه شده کپی نه درون اوراق مقوائی، نه و تالش براق
 ای لحظه ثبت در عکسی. آن جلد بر نشدنی وشفرام عکسی با
 و اشاره و تمثیل زبان با ایران دالور زنان افتخارآفرین تاریخ از

 به بار چندین که اشترن آلمانی مجله عکاس خبرنگار از ها، نماد
 و پرقدرت های نطفه و بود کرده سفر ایران به همکارانش همراه

 از خردادیش دوم دهۀ خالل در را ایران زنان جنبش رشد یابندۀ
 با بود، کرده منتشر و تهیه آن از هائی گزارش و دیده نزدیک
 از استفاده در ما منظور از وقتی وی، خود تشویق و امضا و اجازه

 زبان فارسی ای مجله ویژه شماره یک جلد روی بر عکسش
 برای را شماره این دارم، خاطر به که جائی تا. نمود حاصل اطالع
 . بودیم فرستاده هم همایون آقای

 در و هامبورگ در رستوران یک در اینبار بعدی، مالقات در
 هر بدون را ایشان همکاری تقاضای همسرم، همراهی و حضور
 من و کردند سکوت هم باز ایشان. کردم مطرح چینی مقدمه
 که حالی در سپس و کردم زیر فکر به سر ای لحظه چند کالفه

 به مثبت پاسخ در«: گفتم بودم دوخته چشم رخشان نیم به
 در امروز که آنچه اساس بر نه خواهم می شما از ما درخواست

 در آنچه و ما آرزوهای و ها امید پایه بر بلکه بینید، می تالش
 هیچ دیگر و» .کنید قضاوت گذرد، می تالش آینده برای ذهنمان
 معنای سکوتشان بار این اما کردند، سکوت باز هم ایشان. نگفتم
 به ثانیه چند از تر طوالنی چندان نه هائی لحظه داشت؛ یدیگر
 مدرنیته معنای سر بر بحث و شد عوض موضوع. رفتند فرو فکر
 مشکالت و انتقاد از ایران های مدرن پست اینکه و آمد پیش
 اوالً گفتند؛ ایشان گویند، می سخن مدرن جهان عظیم
 یا  هگذشت شرمگین های چپ همان   که ایران های مدرن پست
 مدرنیته و مدرنیزاسیون میان فرق هستند، همیشگی گرایان بومی

 است، بیشتر مدرنیتۀ در مدرنیته مشکالت چارۀ ثانیاً. دانند نمی را
 بود کوتاه پاسخ. تازه های کجراهه به رفتن و آن گذاشتن کنار نه
 به زدن و دامن گیری پی برای را ما کار اما قاطع، همیشه مثل و

 ناپذیر عبور کوهی سان به آن معنای باره در گفتگو و بحث
 . ارزید می خیلی زحمتش و تالش به اما. کرد می
 
 روزی. گذشت ای هفته سوئیس به ایشان بازگشت و سفر این از

 به چشمم میز روی برگشتم، خانه به کار از وقتی ظهر بعد از
 خطی دست با افتاد 4. آ قطع در رنگ نارنجی پستی پاکت یک
 زیبا هیچ نظرم به التین، به نه و فارسی به نه طشان،خ. آشنا
 پاکت ناشدنی وصف اشتیاقی و عجله با. بود خوانا بسیار اما نبود،

: دریدم هم از تقریباً آن درز در اشاره انگشت فرو بردن با را
 گذشته صدسال« عنوان با شدن، زاده حال  در کتابی اول فصل
 انقالب« تیتر با» )تجدد( نیتهمدر با ایرانی جامعه پیکار و ایران

 . همایون داریوش قلم به »روشنرای استبداد و نوگری
 

 به بود، ای تازه آغاز و فرصت لحظه آن تالش برای و ما برای
 نو فرصتی تر، شده فکر های بحث تر، تمیز و تر دقیق کار معنای
 آنچه از بخواهیم آنکه بدون بودیم اش پی در که دگرگونی برای
 بودیم گشوده که را راهی و ببُریم بودیم کرده زمان نآ تا که

 کردن نو با را نو آغاز این. بیشتر اصالح برای فرصتی ببندیم،
 بر الهوری اقبال از شعری آوردن و تالش های شماره سلسله
 و خام چقدر شده امروز آنچه با مقایسه در ـ تالش جلد روی

 و صفحات شانیپی بر. گرفتیم جشن ـ! رسد می نظر به ناپخته
   آن جلد روی عکس» 1 شماره –جدید  دور« نوشتیم تالش جلد



   1390  خردادـ  35م ـ  شماره نهتالش ـ سال             

     5             

 : الهوری شعر به مزین بسترمرمرینی تصویر شد هم
 
 زیستم بسی گرچه /  گفت   افتاده ساحل« 

 چیستم من که آه /  شد   معلوم نه هیچ
 : گفت و خرامید تیز /  ای   رفته خود ز موج

  »نیستم نروم گر /  روم   می اگر هستم
 
 سیزده صفحه در نوشته دست آن با ـ 1 شماره ـ تالش جدید دور

 : شد چاپ سردبیر سوی از توضیح این با اوراقش،
 
 :  باره در است کتابی اول فصل زیر مطلب«

 ) تجدد( مدرنیته با ایرانی جامعه پیکار و ایران گذشته صدسال
 هر .باشد می نگارش دست در همایون داریوش آقای توسط که

 نشریه. آید بشمار ای رساله تواند می استقالل به کتاب این فصل
 بخش این نشر اجازه بابت همایون آقای از قدردانی ضمن تالش

 این ارائه با بتواند است امیدوار بار، نخستین برای کتابشان از
 کتاب مؤلف و عالقمند خوانندگان میان پربار ای رابطه مجموعه،

 گذشته ساله صد تاریخ بازبینی و بررسی در که نوینی زوایای و
 » .نماید برقرار کند می باز ایران

 
 زمان از تر تند بسیار همایون آقای های نوشتن آهنگ  ضرب
 کار سختی در گذشت می چه هر که بود تالش های شماره انتشار
 طوری به شد، می بیشتر ها فاصله این شده، حساب و تمیز دقیق،

 ـ کتاب میانی های فصل میانه در ـ شماره 25از  پس که
 در همزمان گرفتیم؛ تصمیم. بود گردیده چاپ آماده اثر مجموعه
 در و مشروطه انقالب سالگرد صدمین فرا رسیدن استقبال
 عنوان نخست فصل چند از پس که را اثر آن، داشت گرامی

 شمارۀ تدارک با همراه بود، یافته را »تجدد با کشاکش صدسال«
 مشروطه انقالب سالگرد صدمین مناسبت به) 26( تالش ویژه

 مانیفست« نوشتم اش معرفی در که اثر آن هم. کنیم منتشر
 به نگاهی هرگاه ویژه، شماره آن هم و »ایران آینده سال پنجاه
 . پوشاند می را چشمانم غرور و شوق اشک نم اندازم، می ها آن
 

 رس پشت را 35 شماره تالش تدارک پایانی مراحل که حال
 و اندوه اما است، باقی همچنان غرور و شوق آن گذارم، می

 ،35 شماره. کند می سنگین را قلبم ناکردنی وصف حسرتی
 ! همایون داریوش حضور بدون شماره نخستین

 
 درگذشت. افتاد طوالنی توقفی شده ریخته طرح انجام در

 تالش درکاران دست که نبود ای واقعه همایون داریوش ناگهانی
 در و بود آن بخش روح وی سخنان و نظرات روان که شتال و

 ادامه کار به شدن مات بدون بتوانند داشت، النه آن جای جای
 اجرای کردن دنبال کار کوتاه، اما مطلق توقفی از پس. دهند
 که زندیان ماندانا نازنیم همکار امان به را سبز دوم دفتر طرح

 داده را اریهمک گونه همه قول نخست سبز دفتر در همچون
. کردیم بود یاد مراسم برگزاری در غرق را خود و گذاشتیم بود،

 و بود، ای دوباره امید و روح دمیدن ای گزافه هیچ بی که مراسمی
 روی و گفتند؛ می همگان. کار ادامه ضرورت بر گوشزدی
 دوصد باید که بود، »تالش اهل« بر کس هر از بیشتر سخنشان
 مانده برجای ایشان رفتن با که الئیخ شاید تا کند کار چندان
 در خود که ایران از آوری پیام. نماند بزرگ چنین این است

 و درز قدر به حتا جائی، قلم، راه از ایران به خدمت در اش بزرگی
 نخستین در گذارد، نمی اندازه گرفتن برای دستیاب، ئی روزنه
 ایران در درگذشتشان خبر«: گفت می خود بخش تسال سخن

 این که شود نمی باورم اصالً و شگفتم در. پیچید سریع لیخی
 خالء و درگذشت از و شناختند می ایران در را ایشان افراد همه

 تأسف ابراز کشور سرنوشت مهم های لحظه این در حضورشان
 » .کردند می
 
 بل دوستداران، و دیگران گفته تنها نه این. داد ادامه باید را راه

 ! »نیستم گرنروم«: بود گوشمان در بلند »موج« آن آرام نجوای
 
 علیرغم و ها، دلداری و ها تشویق و ها گوشزد  این همه با

 دوران »مائوئیستی« تربیت و  آموزش از که سخت گرائی اراده
 عشق با همراه است، مانده جانمان در جوانی و نوجوانی

 اما ها، این همۀ وجود با ایران، فکر کار و به »وار مجنون«
 داریوش حضور بدون نخست شمارۀ دادن کار به ازگشتب

 . نبود ساده روی هیچ به برایمان همایون
 

 ای چاره خودمان، تسکین برای بیشتر و حضور، این تداوم برای
 انجام فکر. زیبا و متین بار نشست، به خوشبختانه که اندیشیدم
 ها هگفت در و ـ گوید می که نگارانی روزنامه از یکی با ای مصاحبه

 داریوش ـ گوید می راست که بود داده نشان هایش نوشته و
 روزنامه. داند می خوب را ارزشش و است شناخته را همایون
 برابر در ویژه به دیگران مقابل در و دارد آرام زبانی که نگاری
 چه و موافق چه کند، می خم احترام گردن و است فروتن اندیشه،
 تقاضای در. همایون یوشدار روش همان   به درست. مخالف

 : نوشتم وی با ای مصاحبه انجام برای خود
  
 شماره این. هستیم تالش فصلنامه 35 شماره تدارک در.... «

 اجتماعی فعالیت های حوزه از برخی به تر عمیق نگاهی است قرار
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. اندازد بی است،  داشته نقش سبز جنبش برآمد در هم روی بر که
 . هاستآن از یکی نگاری روزنامه

 شما سراغ به باید که داریم محکم دلیل دو خودمان نظر از
 : آمدیم می

 نهفته های دانسته که نگاریتان روزنامه ی سابقه و شما خود ـ 1
 . است زیادی احترام شایسته ما برای آن در
 ویژه به و ای مقاله بدون کنون تا تالش از ای شماره هیچ ـ 2

 . است هنبود همایون آقای با ای مصاحبه
 داد، می صورت را تالش های مصاحبه اساساً که کسی عنوان به 

 و اطمینان با را هایم پرسش همواره که بودند کسی تنها ایشان
 بر عالوه ایشان،. فرستادم می برایشان جا یک جمع خاطری
 هیچ در و کردند می رعایت را ها پرسش مراتب سلسله اینکه

 ارزشی در همیشه و نمودند، نمی ربط بی را بعدی پرسش پاسخی
 بخشیدند، می پرسش به نیز بهائی داشت، هایشان پاسخ که

 اگر ـ دیگران بارۀ در احترام به و مثبت گفتن سخن در همچنین
. داشتند بلند نظری و گشاده دست ـ بود ناپذیر اجتناب نامی ذکر
 ها آن شمارش با را وقتتان خواهم نمی که دیگری متعدد دالیل و

  .بگیرم
 خالی جای با شماره این دادن کنم، می احساس دلیلی هر به

 مایلم حال. من خود برای کس هر از بیش است، ناممکن ایشان
 حضور بر عالوه زیر پرسشهای به پاسخ با کنم درخواست شما از

 در که صورتی به ایشان جای کردن پر برای شماره، این در خود
 است، شده گرفته یاری نایشا خود مقام و سخنان از و آمده زیر

 در هم آن و ایشان دوستداران از بسیاری میان در. دهید یاریم
 و صمیمانه فروتنانه، چنین که نیافتم را کس هیچ سطح، این

 شخصیتیشان، مختلف وجوه در عمیق شناختی با و یکدست،
 که ام یافته را کسی کمتر و. گوید سخن شان باره در شما چون
 و احترام به ـ او همچون ـ شما چون انهفروتن و صمیمی چنین

 را ایشان جای. گوید سخن جامعه سرآمدان بارۀ در بلندنظرانه
 . کنند می پر هائی روحیه چنین چیز هر از پیش و بیش

 
 با شد، خواهم سپاسگزار. نکنید رد را ما درخواست امیدوارم
 . سازید مطلع خود تصمیم از را ما ایمیلی

 » 2011 مارس 29ـ  مدرس احترام با
 

ها، در  جوئی ایشان قول همکاری دادند و بارها، در برابر پی
اما انجام به . ای خود بر آن تأکید کردند های دو سه کلمه پیام

تعویق افتاد و با قرار گرفتن مشکالت بسیار بر سر راه، که از 
برخی ما مطلع بودیم و از بسیاری نه، به طول انجامید و من هر 

اما همین دانستن مرا، که در . شدم تر و ناشکیباتر می تاب روز بی

پافشاری برای پیشبرد کار گاه از حریم و حرمت آرام دیگران هم 
خواه که دیگر روی  کرد و پوزش زده می گذرم، چنان شرم درمی

ما ناگزیر به مراحل پایانی کار . فرستادن ایمیلی را هم نداشتم
دومین سالگرد، روز رسیده بودیم و مجله باید به مناسبت 

گرفت ـ و  خرداد، حداقل روی سایت تالش قرار می 25تاریخی 
اند، قول  این را به دوستانی که در این شماره با ما همکاری کرده

داده بودیم ـ باید به عهد خود وفا می کردیم و انتظار هم بیش 
با دلی سنگین خواستم با نگارش گزارش . بود از آن جایز نمی

ی داریوش همایون با تالش جای خالی ایشان  ابطهگیری ر شکل
  . و آن مصاحبه را ـ شاید ـ پر کنم

 
 بار. آمد کوتاه ای نامه با همراه ها پاسخ سطور، این خاتمه در

  خالی؟ جای مورد در اما. شد افزوده خجالت بر تر و سبک اندوه
  

نگاری ـ مکان  های ما که نوعی از روزنامه در پاسخ به پرسش
عمل و اندیشه ـ را مورد نظر دارد، و داریوش همایون اگر تالقی 

تردید ستون برپائی و  ادعا نکنیم سازنده و حیات بخش آن، بی
موجب جان گیری و الگوی آن است، مسعود بهنود  نمی گوید؛ 

او به جای به . همایون خالئی پرناشدنی است» دردناکتر«نبودِ 
، تبیین و تصویر و دهان گرفتن این حرف، جای خالی را ترسیم

کند، به قول معروف بدان عینیت  مشخصات آن را روشن می
بخشد، آن هم با ظرافتی  قابل رویت و قابل لمس می

کند؛ برای  های خود روشن می او بر فراز پاسخ. نگارانه روزنامه
نگاری، گام نخست، دیدن درست هر  انجام وظائف روزنامه

  . است» جای خالی«مسئله از جمله دیدن درست 
  

نگاران امروز و آینده  این کاریست که کار را بر نسل روزنامه
کند ـ و مسیر پر بالی  ایران، در دیدن جاهای خالی آسانتر می

  . شود می» کوبیده«نگاری ایران، مسافتی دیگر  روزنامه
 

****** 
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 عزیز خانم فرخنده
 
 . ماند ناتمام کردم می احساس که تعهدی همه با را شما کار که متاسفم و ارستانبیم رفتم دوباره جراحی خاطر به فاصله این در من

. کنم می ضمیمه شما سئواالت از تا شش به را خود پاسخ اینجا در. نویسم می و ام نوشته که گفتم وقتی نبود خالف هیچ بدانید اینکه برای
 . دیگر فرصتی برای بماند. ماند ها سئوال بقیه برای هایم یادداشت که البته

 ... شده چاک فراق کز ها جامه دوزیم بازپس گربماندیم
  تمام عذر با

  جان علی به سالم
****** 

  
  
 
  

  بند در آزادیخواه نگاران روزنامه همۀ به تقدیم
  
  
  
  

 با مسعود بهنود گفتگو                                                                                               
 
  

 فلسفی بلکه استراتژیک، نگرش از روزانه سیاستگری« ـ تالش
 عمل میدان در. اند بسته هم به و آیند می هم با همه نیست، جدا
 مرغ تخم و مرغ معمای به را ما باید نمی مسائل بودن بسته این

 و نرسیم دیگری به یکی از توانیم نمی اندیشه در ولی بیندازد؛
 » .منپردازی

  
 آقای گفتۀ این از را شما تعبیر گفتگو، این نخست گام در مایلیم

 به رو گفته این در همایون داریوش شما نظر به. بدانیم همایون
 و فکری کار میان پررنگی مرزهای که کسانی دارد؟ کسانی چه

  بینند؟ می عملی فعالیت
 
 

 تجربیات از برآمده همایون، آقای های نوشته اصوال: بهنود
 همان   از را مشخصه این. ها نسل به خطاب و اوست شخصی

 جز اگر. گوید می خود دستاورد هم اینجا. داشت نویسندگی اوایل
 نگفته راست بگوید این جز اگر و نیست همایون بگوید این
 صحنه وارد نکردنی باور شتابی با سالگی چهارده در او. است
 و باشد، ندیشیدها کامال آنکه از قبل خودش قول به شد، عمل
 معذب را روحش هم که زد او به سیلی چنان روزگار زود خیلی

 پرورش برای زمانی دیر پس. ناتوان را جسمش هم و کرد
 عمل عرصه وارد بعد سال بیست گاه آن و گذاشت خود اندیشه

 ادامه نیست پیدا هنوز که نگاری روزنامه به عمل هم آن. شد
 حزب مقام قائم که زمانی اما. عمل به آغاز یا است فلسفی تفکر
 نه انگار کرد عمل پخته مردی چنان گشت، کابینه وارد و شد
 روز یک حتی که بود او تنها ها تکنوکرات دولت جمع از که انگار
 مجال اصلی گلدان در روزگار گرچه. بود نکرده دولتی کار هم
. گیرد میدان ای لمحه انجامیده عمل به اندیشه این که نداد آن
 چیز همه فرماندهی گاه خیمه ریختن هم به و پادشاه هزیمت هب
 خارج در و پس آن از. بود شده عمل وارد دیگر اما. ریخت هم به
 نوشته که ننوشت که کرد توانست نمی پنهان اما نوشت، کشور از

 کسانی به معتقدم خود من. بزاید عمل آن از تا نوشت بلکه باشد
 اما. بینند می عملی فعالیت و یفکر کار بین پررنگی مرزهای که
 آورده دست به همایون مانند کسی که ای تجربه از توانم نمی
 . هنوز کرد کار باید. بگذرم آسان

 
 

 داریوش داشت گرامی و یادبود در که سخنانی میان در ـ تالش
 ـ فرهنگ و سیاست به آشنا روشنفکری شد، گفته همایون
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 میدان انقالب از پس ایساله در ویژه به که ـ آشوری داریوش
 سیاست از برکنار و بست خود روی به زیادی حدود تا را عمل
 از که دیریست و برگزید را »نظر صِرف« و تحقیق کار روز

 است،  شده بوم و مرز این فرهنگ و فکر شایستۀ گزاران خدمت
 و فلسفه اهل« که خواند می نگاری روزنامه را همایون آقای

 ارزیابانۀ سخن» .نبود صرف نظریِ ساحتِ در فکری مسائل
 نگاهی بدون و نهاد کنار آسانی به توان نمی را فردی چنین
 بلکه همایون آقای بارۀ در نه البته. گذشت آن کنار از تر ژرف
 . فکر و عمل رابطه یعنی آن تر عمیق هستۀ

  
 فرزانگان از تن دو گفتۀ دو این میان نیوشندگان ما برای

 نگار روزنامه یک عنوان به شما. است قراربر ای رابطه میهنمان
 باید را فکر، و عمل فعالیت، حوزۀ دو هر قاعده به که سابقه با

 آیا بینید؟ می صورت چه به را رابطه این باشید، داشته نظر زیر
 نشده حل هنوز که انتلکتوئلی و سیاستگری میان است جدالی
  است؟

 
 

 چالش این و. بود دتوان می چالشی اما نه، که جدالی: بهنود
 زندان در که دانند می اند رفته زندان که کسانی. نیکوست
 خصوص به نیست تصور قابل آنجا از بیرون که است ماجرائی

 و اجبار به آدمیان عده یک با گرفتن قرار. باشد عمومی بند اگر
 بزک اجتماع در معموال که هائی خصلت زدن بیرون و الزام
 قابل دور از که است غریبی تجربه ند،آی می پوشیده و شوند می

 ترسیمشان خوب چنین توانست می داستایوسکی نه نیست تصور
 و افراطی و نادرست خیلی خیلی نمونه یک این. ژنه ژان نه کند

 در گفت توان می اما است شده کاریکاتور و نمائی بزرگ

 اداره برای توان نمی. است چنین درجات به دیگر های زمینه
 بدون نوشت درمان هایش درد برای و پیچید نسخه ای جامعه
 میدان دارد، ضابطه خودش برای عمل. عمل ضوابط دانستن
 . دارد محدودیت دارد،

 
 آقای نه کشور از خارج سیاسی کنشگران میان از بینید می اینکه

 که نیستند تندی بدان سابق دولتمردان از یک هیچ نه و همایون
 صدمه هم بسیار که سیاستگرایانی ،نظام دو مبارزان اصطالح به

. را پادزهر قیمت داند می مارگزیده که است این دلیلش اند، دیده
 دو رسد می نظر به گاه  و است دشواری میدان بسیار عمل میدان
 میان چالش باید پس نیست، کردار نیم چون گفته صد

 – را جامعه حل راه و شمرد غنیمت را روشنفکری و سیاستگری
 . دید دو این تعامل و تفاهم در – را بشری جامعه هک چندان

  

 سیاست حتما نیست الزم که باورم این بر هنوز حال عین در اما
 شوند، عمل عرصه وارد روشنفکران یا و کنند روشنفکری گران
 تواند می هم وحدتشان و است الزم شک بی گفتگویشان اما

 لطنه،الس قوام فروغی، مورد در که چنان. باشد راهگشا
 مستشارالدوله، فیروز، الدوله نصرت داور، اکبر علی تیمورتاش،

 الدوله، وثوق حکمت، خان اصغر علی عدل، منصورالسلطنه
 و عالیخانی علینقی شادمان، فخرالدین هویدا، امیرعباس
 اگر. بود بخش فایده گمانم به دیگر بسیاری همایون داریوش

 هنوز جامعه اینکه ایبر نبودند عاقبت خوش بیشترشان بینید می
 . دارد کار و است افتاده عقب

 
 

 الزم شاید نکته این ذکر بعدی پرسش طرح از پیش ـ تالش
 این ارجمند، فرزانه آن نه و خوانندگان نه امیدواریم که باشد



   1390  خردادـ  35م ـ  شماره نهتالش ـ سال             

     9             

 با ما عاطفی پیوند بند در گرفتاری به را ما قیاس و پرسش
 شد، قید که ههمانگون ما مسئله. نکنند تعبیر همایون داریوش
 و ها دستاورد ندادن دست از در هوشیاری و بحث میدان گشودن

 »عمل« نقش بهتر فهم جمله از آنهاست، بر درست نمودن بنا
 . است جامعه بردن پیش و فکر و فرهنگ ساختن دگرگون در
 

 نقل بحث این بر بیشتری نور تاباندن منظور به دهید اجازه
 بیاوریم؛ میهنمان فرزانگان عجم از ای برجسته چهرۀ از دیگری
 نخست فصل ـ تبریز مکتب کتاب در طباطبائی جواد دکتر

 که میدانی مختصات« بررسی در »سنت نظریه و قدمائی سنت«
 ایجاد »بزرگ وهن آن« پیامدهای در تأمل و تبریز دارالسلطنه

 قائم ابوالقاسم میرزا اصالحات« به نگاه در همچنین» ...کرد
 : گوید می »سیاسی ندیشها تجدید در مقام

 
 صِرفِ از عمل های نظریه سهم ایرانیان، خواهی تجدد تاریخ در«

 ما گفته این از» .است بوده بیشتر نظر اهل های پردازی نظریه
 حوزۀ بیشتر ظاهراً که سیاست در که فهمیم می را این بیشتر
 فهم. کرد عبور راحتی به »عمل« روی از نباید است، عمل

 ـ گفته در ـ که است مهم آنقدر شود، می که اماتیاقد و سیاست
 . شود می مطرح آن بارۀ در پردازی نظریه ضرورت

 بطن در که عظیمی تحوالت و گذشته دهۀ سه این به نگاهی با
 و »عمل« رابطه است، داده رخ ایران سرآمدی و فرهنگی جامعه

  بینید؟ می چگونه ها دگرگونی این بستر در را »نظر«
 
 

 خود شود می روشنفکری و نظری عوامل وارد وقتی آدمی :بهنود
 ارتقا جامعه خواهد می یابد، می ارتقا طلب تحول مقام به خود به

 آیا اما. است قطعی خواست این. جهت هر از بگیرد،
 را لباسش شود می ناگزیر اینکه یا کند می کفایتش پردازی نظریه
 شرافت یگراند تا کند بنائی خودش هادی آشیخ مانند و بکند
 آن که دارد این به بستگی و است دیگر سخنی بیاموزند، بنائی
 به که بسیارند چه. نه یا کند می حس را الزامی چنین نظر اهل
 – بسیارند چه و. شد عمل عرصه وارد باید که رسیدند نقطه این
 کنش وادی وارد هرگز که – اند چنین نظر اهل بیشتر هم شاید
 و مرز و حد آنان برای اما وانهادند لشاه به را عمل. نشدند
 . داد توان نمی کلی حکم نظر به. کردند معین شرافت و اندازه

 
 

 داریوش که ای باسابقه نگار روزنامه یک عنوان به ـ تالش
 از را ورزی سیاست اهل و روشنفکر نگار روزنامه همایون
 ینا و نگاری روزنامه نوع این به نگاه با ـ شناسد می تر نزدیک

 تأثیرگزاری عرصه یک عنوان به نگاری روزنامه ـ نگار روزنامه
  دهید؟ می قرار کجا را
 
 

 زمانی بود، یگانه همایون داریوش که است درست این: بهنود
 یکی و بود اثرگذار مطبوعاتی بزرگ موسسه دو صاحب کشور
 الغر زمان مطبوعاتی های غول به نسبت آیندگان. شد اضافه هم
 داشت چیزی همایون. داشت را همایون که چرا دعا،پرم اما بود
. بود پرداز نظریه او نداشتند، زاده مصباح و مسعودی مرحومان که

 که مسعودی مرحوم. خواست می نظر آن خدمت در را نشریه
 مرحوم و داشت نگاری روزنامه عشق فقط و نبود چنین اصال

 سواد همه با بودند نظر اهل که آید نمی نظرم به هم زاده مصباح
 روزنامه. داشت نظر که بود روشنفکری همایون اما. خود دانش و

 به و پادشاه به و کرد گردانی آینه را نظرش و را وی آیندگان،
 تنها کالمش گرفت برمی قلم همایون وقتی. داد نشانش مردم
 و نگریست می هم حکومت چشم از بلکه نبود مردم سخن

 با بود اش عمده تفاوت این. دید می هم را حاکم های محدودیت
 و ساعدی و احمد آل همانند که زمان چپ الزاما روشنفکران

 دانستند، می حاکم قدرت به اعتراض را روشنفکری شاملو
 پراگماتیست، خیلی. بود اصالح به قائل او دانست، نمی همایون
 کاش. زدگی مطلق مخالف الیسم، ایده مخالف بین، واقع خیلی
 در بگذارند اثر همایون مانند کسانی تا ودب فرصت و نبود دیر

 در و دوران همان   در. بود شده دیر که دریغا اما. امور گردش
 از که داشت می متهمش روشنفکری چپ جناح که حالی

 دیگران از که نوشت ها چیز است حکومت زبان و است حکومت
 . نوشتنش آید برنمی

 
 پیش. ایران گارین روزنامه تاثیرگذاری حیطه داد وسعت همایون

 تر برانگیزاننده و تر بلند های دشنام که بودند ها آن نامداران او از
. باشند انداخته خطر به بیشتر را خود و داده حکومتگران به

 دکتر و یزدی فرخی خان، جهانگیر میرزا مانند بزرگوارانی
 محمد و شیرازی کریمپور به رسد چه. حتی هم ها فاطمی
 زاده، مصباح دکتر بدرخشد همایون ینکها از پیش... مسعود

 در پوروالی اسماعیل و تفضلی جهانگیر فرامرزی، عبدالرحمن
 وی با همزمان بودند، کرده حرکتی مطبوعات فضای تغییر

 مصطفوی رحمت دکتر و سمسار مهدی یاد زنده مانند کسانی
 . کرد کار ها این همه با همایون. بودند نهاده نقشی هم
 
 زاده صنعتی همایون که دید نو نسل وقتی اخیر ایه سال این در
 بیرون چنان گل اسانس و گالب تفتیده کویر دل از تواند می
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 گالبی پشتکارش، و همت به و داشت که علمی طفیل به بکشد،
 مردی که دانستیم وقتی. خریداریش به ببندند صف جهان که

 چقدر افشار ایرج فرزندش و افشار خان محمود دکتر یا و او چون
 شاید تازه شدند، موثر سرزمین این فرهنگ حرکت و رشد در

 شناخت در عمر یک کردیم ها خطا چه که بود درکش وقت
 اگر آیند می سازندگان لشکر از کشور اصلی قهرمانان. قهرمانان

 . بهتر چه داشتند دست در هم کتابی
 
 

 قابل نسبتاً تاریخ ایران، در نگاری روزنامه سده دو تقریباً: تالش
 های زمینه شدن فراهم و مقدمات با نگاری روزنامه. ایست توجه

 ایرانی) تجدد( نوگری هرچه« که جنبشی آمد، مشروطه جنبش
 سدۀ ایران در سیاست های راه همه میان از.... گردد می باز بدان

 افزوده پیوسته آن اهمیت بر و بوده تر پویا نگاری روزنامه بیستم،
 » .است شده

 
 طریق از ایران سیاست بر تأثیر مکانیسم چیز؟ چه رد اهمیت

 که افرادی روی پیش و دست در سپید ورق و قلم »صرف«
 آوردن فراهم جز پیش از قراری و قول یا پیوندی هیچ ظاهراً
  است؟ چگونه نیست، میانشان مجله یا روزنامه اوراق

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

 کرده گم هم اب بلندش، و پست همه با نگاری روزنامه: بهنود
 داده رخ ایران در که است پیشرفتی ساز جاده گاهی، راهیش
 که ای جامعه ساختن در ایران نگاری روزنامه. است
 خواستند می ها حکومت آنچه برخالف – را خود های زدگی مطلق
 متفکران. است نبوده متفکران از کمتر سهمش بریزد دور –

 نگاری روزنامه. نبود کم همه این تیراژشان اگر بودند می تر مهم
 گاه  که کشوری در است، بوده مدرنیزم حامل حتی زمانی در

 پوشیدند ها توده همچون ها، توده جذب برای هم سیاستمدارانش
 وقتی که بهارست الشعرای ملک. شنیدند و گفتند و نوشیدند و

 راه به عزاداری دسته و ریزد می سر بر خاک رضا پهلوی
 دسته دسته را مردم و گرداند می امام روغیند تمثال و اندازد می
 مقاله که است فرخی. شود می افشاگر شعر در خواند، می خود به
 ایران تاریخساز مصلح ترین بزرگ حکایت تازه این. نویسد می

. اند بوده مفتخر گاه  خود تحجر و گرائی سنت به بقیه ورنه. است
 تاریخ وقتی. دارد سهم بسیار مرحله این از گذر در نگاری روزنامه

 معاصر ایران نمائی بزرگ بی و فریب و مجامله بی تاریخ دروغ، بی
 قرن اوایل در که کشوری چگونه که خواند خواهیم شود، نوشته

 رسید احزاب و انتخابات آزادی تضمین و قوا تفکیک و قانون به
 دنبالش بعضی امروز که همان   – شد مشروطه سلطنتش و

 هفتاد چگونه – است آرزوئی خوش و هندخوا می و گردند می
. داشتند رضایت بودند آنکه از کمتر و کمتر به مردم بعدش سال
 را امنیت آزادی چگونه. شد طی سیر این چگونه شود روشن باید
 داوری بدون وقتی را گردش این راز. بلعید را آزادی امنیت و برد

 گردی بعق هیچ که شود می مشهود کنیم گیری پی افراد درباره
 پس. نیامده دست به مطبوعات آزادی پیشا پیشی سرکوب بدون

 نبوده عملی خسرانی چنین و ای مغلطه چنان مطبوعات وجود با
 هم جان گاهی که زمان نگاران روزنامه برای همین و. است
 پویا مطبوعات که دهد نشان تا است کافی و. است کافی دادند
 . رت پویا من استاد قول به یا اند بوده
 
 

 ازداریوش ای گفته با هم را خود آخر پرسش دهید اجازه ـ تالش
 : بپرسیم آن دربارۀ را شما نظر و کنیم طرح همایون

 
 آغاز تازه ایران در سیاستگر ـ نگار روزنامه ـ روشنفکر عصر« 

 انتخابات که مشروطه، انقالب از پس نسل چهارمین. است شده
 راه این بر بود، آن یها شصت ضرب از ای گوشه 76 خرداد 2

 » .رفت خواهد تر هموار نافرجام، های زدن گام سال صد از کوفته
 
 باید دارید اشراف آن بر نیز شما که ای گذشته این به نگاه با

 این ـ است شده آغاز تازه که عصری ؟!نافرجامی کدام پرسید؛
 و ـ دارد هم فراوان رونق خود با بینیم می تازگی، از گذشته آغاز،
 چگونه است، شده تر هموار و کوبیده شود می آغاز که را راهی
 جمله این لطفاً داشت؟ باور اش گذشته »نافرجامی« به توان می

 ! کنید ترجمه برایمان را استادتان
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 قید دارم همایون آقای از که شناختی با و گمانم به: بهنود
. ستا فرجام به نرسیده هنوز معنای به تنها اینجا در »نافرجام«
 سال صد در آنچه نبود حاصل بی. حاصل بی متداول معنای به نه
 نگاه دارد قرار آن وسط در ایران که ای منطقه به شما. داد رخ

 و تبعیض زادگاه. هاست نامردمی و ها دیکتاتوری بیشه. کنید
 آسیای گرفته ریشه و شده سنت که جائی اما اروپاست استعمار
 که همایون همانند ایرانی رانروشنفک کوبیدند که راهی. ماست
 به میالدی هفتاد دهه در توانست می را ما بود بزرگ نقشش
 در حتی و کند پرتاب فکری افتادگی عقب چنبره از بیرون

 گفته بسیار چرایش. نشد اما. بگذارد اثر قاره و منطقه سرنوشت
 تمام تا پادشاه از ها، ذهن در خودکامگی ماسیدن کنم اضافه شده
 زمستان که گاه آن رفت، ایران از پادشاه آخرین که وزیر. مردم
 کوتاه هست یادداشتی آیندگان اول صفحه در بود نموده رخ تازه
 آنجا در »ایران و ایم مانده ما است رفته او اینک« من قلم به

 را خودکامگی باید اما نداشت کاری راندن را خودکامه ام نوشته
 شد میسر تماسی انقالب از بعد که باری اولین. بکشیم خود در

 و کشید بیرون را نوشته این بریده اش کتابچه الی از همایون
 های عالمت و ضربدر همیشه مثل کنارش و داشته نگاه دیدم

 نگاهش و دادن نشان همان   با و کرد مهربانی نگاه. زده تصحیح
 آنچه نبود بد گفت که] باشد چنین کاش[ کنم می تصور خواست

 چنین که است من خودخواهی از شاید دانم نمی. آموختمت
 . سخنم با بود موافق که دانم می حال هر به اما اندیشم می
 

 خودکامگی دیگر و نفت اهمیت یکی عامل چند گمانم به آری
 قافله که نبود چنین اما کند عبور فرجام مرز از ایران که نگذاشت
 ادد تشخیص درست به همایون و بینید می که چنین. ایستاد

 این که زد جوانه ایران درون در چیزی بعد قرن ربع را اهمیتش
 و زندان برایش بلکه نبود اش حامی قدرت و حکومت تنها نه بار
 فاصله به که دیدید اما شد سرکوب. بود کرده آماده درفش و داغ
  . شد سبز بار این زد، سر دوباره سال چند
 
 و است درست انچن سخن این آری اما. نافرجام قید آن از این

 تازه عصر ها نافرجامی همان   بستر بر گوید می که است سنجیده
 ایران فاصله این در که است درست. گرفت خواهد شکل

 تقدیم قدیمی رقیب ترکیه به بسا چه و داده دست از را پیشگامی
 در هم را دیگران رسید قله به وقتی که است ایران این اما کرده
 . ردب خواهد خود با منطقه

 
 در دیگران با من استاد همایون عمده تفاوت. بگویم جا همین
 را شده سنت خودکامگی آن صالبت و عمق که است این

 کینه بود، امیدوار. دید می وظیفه در را آن سائیدن شناخت، می
 که است همین و. کرد می روشن را دیدش افق همین و نگرفت،
  .کند می تر دردناک را نبودش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   1390  خردادـ  35م ـ  شماره نهتالش ـ سال             

     12             

  شاملو احمد                                                                                                                                            
 خواندآه اگر آزادی سرودی می

   
  ! آی آزادی

  اگر روزی دوباره به سرزمین من آمدی 
  در قالب پیرمردی سیاه پوش 

  با ریش سپید و عبای سیاه
  تر  با لهجه ای غریب و فرهنگی غریب

   هایی سرد و ترسناک نیا و چشم
   مان از مرگ نگو برای

  به گورستان نرو 
   گورستان پایان است

  .نباید آغاز باشد
   

  این بار توی دهان هیچ کس نزن 
  وعده ی توخالی نده

  نیارنفت را بر سر سفره ها 
  . مان باقی بگذار مان را بر سر سفره های نان

  از آب و برق مجانی نگو
  از تالش انسانی بگو

  از سازندگی و آبادانی بگو
  از تعهدِ کور نگو

   .از تخصص و دانش و شور بگو
   

  !آی آزادی
  اگر روزی دوباره به سرزمین من آمدی

  با شادی بیا
  با چادر سیاه و تَحَجّر و ریش نیا

  نظامی و جنگ نیا  با مارش
  با آواز و موسیقی و رنگ بیا

   های کودکان کوچک نیا های بزرگ در دست با تفنگ
  با گل و بوسه و کتاب بیا

  از تقوا و جنگ و شهادت نگو
  از انسانیت و صلح و شهامت بگو

  مان از زندگی بگو برای
  از پنجره های باز بگو

  های ما را با نسیم آشتی بده دل
  مان کن آشنای با دوستی و عشق

  به ما بیاموز که چگونه زندگی کنیم 
  چگونه مردن را به وقت خود خواهیم آموخت

  به ما شان انسان بودن را بیاموز 
  .خواهیم رسید» خود«به خدا، 

  
  !آی آزادی

  اگر روزی دوباره به سرزمین من آمدی
  های عاشق ما قدم بگذار بر قلب

  های ما بیفکن  مهرت را در دل
  در درون ما بجوشد  تا آزادگی

  و تو را با هیچ چیز دیگری تاخت نزنیم 
  با هر نفس یادمان بماند 
  که تو از نفس عزیزتری 

  بدانیم که آزادی یک نعمت نیست
  یک مسئولیت است

  به ما بیاموز که داشتن و نگهداشتن تو سخت است
  ما را با خودت آشنا کن
  دانیم ما از تو چیز زیادی نمی

  زمزمه کرده ایمما فقط نامت را 
  ما به وسعت یک تاریخ از تو محروم مانده ایم 

  !ای نادیده ترین
  . اگر آمدی با نشانی بیا که تو را بشناسیم

    
  ! هان، آی آزادی

  اگر به سرزمین ما آمدی
  با آگاهی بیا 

  تا بر دروازه های شهر 
  تو را با شمشیر گردن نزنیم

  را از ما بدزدند تا در حافظه ی کُند تاریخ نگذاریم که تو
  .تا تو را با بی بند و باری و هیچ بَدلِ دیگری اشتباه نگیریم

   
  آخر می دانی؟

  های تو بر این خاک بهای قدم
  ترین فرزندان این سرزمین بوده است های خوب خون

  برای ما
  بهای تو 

  سنگین ترین بهای دنیا بوده است
   

  ! پس، این بار با آگاهی بیا
  ! با آگاهی

  !هیبا آگا
  !با آگاهی
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 آموختۀ دانش و تهران در خورشیدی دو و پنجاه و سیصد و یکهزار سال زادۀ مترجم، و نگار، روزنامه شاعر، بهنام، علیرضا

 خود، نگاری روزنامه حرفۀ درازای در وی. است ایران در عمران مهندسی و سینما کارگردانی انگلیسی، زبان مترجمی

 . است داشته عهده به کشور درون در را متعددی نشریات فرهنگیـ  ادبی های فصل دبیری و مسئولیت

 . است تهران ساکن حاضر حال در بهنام آقای

  
  
  
  
  
  
  

 سیاست و نگاری روزنامه
 
  
  

                                                                                              
 بهنام علیرضا با زندیان ماندانا گوی و گفت                                                                                            

 
 

 نگاری روزنامه و سیاست ما، همروزگار تاریخ در ـ زندیان ماندانا
 نه و شعر، و مقاله و نقد و بحث: آن فراگیر و امروزی معنای بهـ 

 از اند؛ بوده یکدیگر خدمت در اری؛خبرنگ و نویسی گزارش تنها
 در تأثیرگذار نگار روزنامهـ  فاطمی حسین دکتر تا زاده تقی حسن
 مشاور ابطحی، علی آقای اواخر، این وـ  نفت شدن ملی دوران
ـ   انگاری فضاهای در نویس روزنامه سیاستگری خاتمی، آقای
 سبرعک یا وزارت و سیاست تا را نگاری روزنامه مسیر توان می
 . دید
 بسیار تعداد یا سیاسی، احزاب آزاد فعالیت امکان نبود شما نظر به

 از را ایرانی نگار روزنامه ها، رسانه دیگر جدی مخاطبان کمتر
  است؟ رسانده مسیری چنین به پیش ها دهه

 
 

 زیست شوون دیگر با سیاست تلفیق من باور بهـ  بهنام علیرضا
. کند می زندگی آن در او که است شرایطی ذاتی ایرانی انسان
. نیست برکنار واقعیت این از نیز نگاری روزنامه که ست بدیهی
 تاریخ از مقطعی هر با را ایران امروز شرایط است کافی

 مساله انسان اساسی حقوق نقض آن در که دیگر کشورهای
 امیل تا گرفته دیدرو از. کنید مقایسه است بوده جامعه اصلی
 دیگرشان هویت رغم به کدام هر نرودا تا مایاکوفسکی از و زوال
 یک مقام در و نویس رمان و فیلسوف و شاعر عنوان به

 و روز درگیر زمانه جبر به نوعی به عمومی عرصه روشنفکر
 و اجتماع عرصه فعاالن نیز ما روزگار در. اند بوده روزنامه
 اهداف بردن پیش برای مجالی را نگاری روزنامه فرهنگ،

 با ناگزیر ایران مانند کشوری در که اند واستهخ بشردوستانه
 بازیگران حساب میانه این در البته. خورد می پیوند سیاست
 فرهنگ عرصه گران کنش دیگر از ابطحی اقای مانند سیاسی
 دنیا در که مفهومی به نگاری روزنامه با ایشان که چرا. جداست

 از مداران سیاست قبیل این. ندارند نسبتی شود می استفاده آن از
 خود عقاید و ها ایده انتقال برای دیگر رسانه هر یا روزنامه
 روزنامه عنوان نتوانیم که شود می موجب این و کنند می استفاده

 انتقال نگاری روزنامه اصل اولین. کنیم اطالق ایشان بر را نگار
 یک برای که است چیزی این و است اطالعات طرفانه بی
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 با سیاسی گر کنش که چرا ندارد هوممف اصوال سیاسی گر کنش
 . کند می نمایندگی را گیری سویه خود حضور

 در بگذریم که سیاستمدار نگاران روزنامه خاص نوع این از
 دالیل به اخیر دهه دو ـ یکی در نیز رسانی اطالع حقیقی فضای

 پیوند سیاست با پیش از بیش ایران نگاری روزنامه مختلفی
 با را روزنامه ایران مرزهای درون که یچیز اولین. است خورده

 حاشیه کردن پیدا برای تالش نوعی دهد می پیوند سیاستمداران
 داخل در را اطالعات آزاد جریان که قانونی نبود در. است امن

 مسدود با عمال که مقررات ای پاره وجود با و کند تضمین کشور
 را ارنگ روزنامه دست اطالعات آزاد کسب عرفی های راه کردن
 کسب و سیاسی قدرت به شدن نزدیک رسد می نظر به بندد می

 ارائه و اول دست اطالعات کسب برای آن از حاصل مصونیت
 نگاران روزنامه از بسیاری برای ناگزیر انتخابی جامعه به آن

 که ای حرفه نگاران روزنامه عمده بگویم توانم می جرات به. است
 حزبی مطبوعات با دهعقی اختالف رغم به ها سال این در

 . اند داشته ای دغدغه چنین بیشتر اند کرده همکاری
 ای پاره در جز ایران در نگاری روزنامه اینکه دیگر نکته
 به فعالیتی نیست ما بحث موضوع اینجا که اجتماعی های شاخه
 داخل نگار روزنامه نتیجه در. است ده زیان اقتصادی لحاظ
 از گیری بهره نیازمند موارد اکثر در خود فعالیت بقای برای کشور
 کانون این. است مالی پشتوانه عنوان به اقتصادی کانون یک

 جامعه اقتصادی فعاالن نزد تواند نمی معمول طور به اقتصادی
 با مواجهه در قانون ثباتی بی به توجه با که چرا شود جو و جست

 نای مطبوعاتی فعاالن با حذفی و ای سلیقه برخورد و مطبوعات
 را باالیی خطرپذیری اقتصادی لحاظ به عموما فعالیت نوع
 آن در گذاری سرمایه از را اقتصاد عرصه فعاالن که طلبد می

 تشکل یک برای شده فراهم مالی منابع. کند می منصرف
 و است الزم سرمایه تامین برای بعدی گزینه تبعا سیاسی

 روزنامه برای ممکن مطلوب گزینه موارد اکثر در که بینیم می
 . نیست همین جز چیزی نیز ای حرفه نگاران

 در کشور نگاری روزنامه اصیل جریان گفت باید نهایت   در
 جذب سیاست سایه در را رشد مجال 84 تا 76 بین های سال

 جمایت برای دلیلی خود این و بود یافته طلبان اصالح حداکثری
 . است بوده اصالحات جریان از ای حرفه نگاران روزنامه منتقدانه

 
 
 سابقۀ با نگار، روزنامه یک جایگاه در شما نگاه ازـ  ز. م

 درون در گوناگون نشریات فرهنگی های بخش دبیری مسئولیت
 و درون ایرانی جامعه سیاسی و فرهنگی کوشندگان نقش کشور،
 فضاهای نگاران روزنامه و نویسندگان جمله از ـ مرز برون

 جامعه عمومی فرهنگ و تر، بر فرهنگ پاالیش در ــ انگاری
 گسترۀ در دسته هر جامعه، در اخالق سطح باالکشاندن و ایرانی

  است؟ بوده اندازه چه ممکن، های توانایی و امکانات
 
 

 مرز بیرون و درون فرهنگی گران کنش تردید بیـ  بهنام علیرضا
 نظیر اساسی مقوالتی به نسبت جامعه در حساسیت ایحاد در

 میان این در. اند داشته ای عمده قشن شهروندی حقوق
 کردن عمومی با ها وبالگ یا خصوصی تارنماهای نویسندگان

 به را فردیت از جدیدی درک اند توانسته خود خصوصی تجربه
 و کرده تحصیل مخاطبان میان از سرعت به که بگذارند نمایش
 سواد کم و میانی سطوح به و کرده عبور ها آن رایانه با آشنا

 گران کنش دوسویه ارتباط دیگر سوی از. شود می منتقل جامعه
 ایجاد به موارد از بسیاری در کشور از خارج و داخل فرهنکی
 بنای سنگ که است شده منجر غیر تحمل و رواداری روحیه
 . گذارد می را جامعه اصلی مطالبه به دموکراسی تبدیل
 القاط و فرهنگ حوزه کردن ایدئولوژیک با که کنم اضافه باید

 ها سال این در آنچه. نیستم موافق آن به تر بر مانند صفاتی
 و کانتی اخالق از گذار همانا است بوده آن دنبال به ما جامعه
 ارج را ها تفاوت که است اخالقی امر از نسبی درکی به رسیدن

 نقش. کاهد نمی تر فرو و تر بر انواع به را فرهنگ و نهد می
 عمومی فرهنگ در کشور از جخار و داخل فرهنگی کوشندگان

 شدن ایدئولوژیک مقابل که است همین درست من باور به نیز
 که دهند نشان جامعه به پیش از بیش و بایستند اخالقی امر

 با تنها جامعه قبال در فرد مسوولیت و است فردی امری اخالق
 تعریف قابل المللی بین و ملی های میثاق قالب در و جمعی توافق
 . است

 
 
 اسالمی جمهوری ریاست اخیر انتخابات برگزاری از پیشـ  ز. م
 با دانشجویی و اجتماعی سیاسی، فعالین از جمعی ایران، در

 رئیس از نیز و انتخابات از را خود های خواست ای بیانیه امضای
 مشارکت تجربه« که نمودند تاکید و کردند مطرح آینده جمهور

 و مطلق تحریم نیز و تخاباتان در ای غیربرنامه و شرط و قید بی
 به است نتوانسته هیچکدام انتخاباتی، فضای فرایند ابتدای از

 منجر مردم و کشور معضالت حل یا و اجتماعی های جنبش رشد
 و فرایند با محور، مطالبه کنشگرانۀ برخورد ما نتیجه در... شود

 مطالبه گفتمان« تدریج به تا داشت خواهیم انتخاباتی فضای
 ابتدای از تحریم نیز و شرط و قید بی مشارکت جای به( را »محور
   بیانیه این از توجهی قابل بخش» .کنیم مطرح) انتخابات فرایند
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 . پردازد می بشر حقوق و آزادی به
 در برون، یا درون نگاران روزنامه گزاری سهم شما نظر به

 گاه گوناگون، سیاسی های خانواده و ها جریان کردن نزدیک
 کرامت به احترام بر همرایی به رسیدن و یکدیگر به مخالف،

 از بشر، حقوق جهانی اعالمیۀ چهارچوب در آزادی و فردی حق
  گرفت؟ شکل مسیر کدام در و زمان چه
 
 

 که 58 بهار کوتاه دوران از پس من باور بهـ  بهنام علیرضا
 مقطع کرد تعبیر ایران نگاری روزنامه بهشت به آن از توان می
 از موقعیت توانست که بود عطفی نقطه 80 تا 76 یها سال
 مطالبات گویای زبان عنوان به را نگاران روزنامه رفته دست
 است نگاری روزنامه بازیافته همینشان. بازگرداند ها ان به مردمی

 را قابلیت این نگاران روزنامه به 88 و 84 مقطع دو در که
 و سیاسی فرهنگی، گران کنش گوناگون اقشار که بخشد می

 از هایی حداقل سر بر را کشور از خارج و داخل در اجتماعی
 یاد آن از که ای بیانیه. برسانند اجماع و توافق به مطالبات

 از گرفته الهام نوعی به »ضرورت یک« عنوان با کنید می
 دوران در که است ایران نویسندگان کانون منشور نویس پیش

 در شده ایجاد خفقان علیه و 49 سال مسلحانه های قیام سرکوب
 جامعه مطالبات بر است سندی و شد منتشر و نوشته کشور

 و گنجد نمی سیاسی مرسوم های قالب در که ایران روشنفکری
 جامعه افراد انسانی حقوق شناسد می رسمیت به که را چیزی تنها
 . است

 
 
 آنچه کردن دگرگون معنای به اصالحات، بپذیریم اگرـ  ز. م

 و فرهنگی های گستره بهکرد باید می است، مدهسرآ زمانش
 همراه را مدنی گوناگون نهادهای کردن نیرومند و سیاسی،
 روزنامه اگر و کند؛ تبدیل جامعه نوسازندگی پویش به همدیگر
 امر با جامعه متوسط طبقۀ آشناکردن برای راهی را نگاری

 سهم) اهر ترین موثر شاید ما، مانند ای جامعه در( بدانیم، همگانی
 تر باال دست با شش، و هفتاد خرداد از پس ایران، نگاری روزنامه

 ادبیات، سیاست، بررسی و نقد و بحث در جوان استعدادهای
 گشاده درـ  فراگیر معنی در فرهنگـ  فیلم موسیقی، نقاشی،
 جنبش فراروییدن راه هموارکردن و جامعه ذهنیت کردن

  است؟ بوده اندازه چه و چگونه سبز اجتماعی
 
 

   خود در گفت سوال این به پاسخ در توان می آنچهـ  بهنام علیرضا

 تر باز پی در و 76 خرداد از پس های سال در. است نهفته سوال
 نگاران روزنامه مشارکت امکان کشور فرهنگی فضای شدن

 استفاده با. شد مهیا نگاری روزنامه فراگیر های فعالیت در مستقل
 به نگاران روزنامه از عده این که بود امده وجود به امکان این از

 آشناسازی و مدنی مطالبات شدن گیر همه برای فضایی ایجاد
 فرهنگی، مقوالت در بشری اندیشه جدید دستاوردهای با جامعه

 نهادهای ایجاد برای تالش. آوردند روی سیاسی و اجتماعی
 های جمعیت گسترش و ایجاد و اجتماعی حوزه در نهاد مردم
 نگاران روزنامه پیگیری با ها مرز درون مختلف ادبیـ   ریهن
 نقش نباید جال عین در. شد ممکن که بود زمانی دوره این

 در را آوردند روی نگاری روزنامه به دوره این در که هنرمندانی
 . گرفت نادیده هنر به نسبت عمومی تلقی گسترش
 شدن شناخته رسمیت به برای تالشی عنوان به سبز جنبش
 اعتقاد به مدنی جامعه ایده کارامدی از نمودی و فردی حقوق
 .شود می بنا که هاست رسانی آگاهی و ها تالش همین دل از من
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 هنگامه هویدا

  
  برای فرزاد کمانگر و تمام شهیدان راه آزادی

  
  

 من با مرگم
   ماشه را کشیدم

 و تو هنوز
 نی زنده ایفکر می ک

   
 درها را ببند

 پرده را بکش 
 چراغ را خاموش کن
 باد سردی می آید

   
 این بار هم تو آخرین نفر هستی

 که از مردن خودت با خبر می شوی
   

 شب بخیر دیکتاتور
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   و خانواده اش یدآبادیاحمد ز یبرا

   یرانا / یرام
  

  ،دانم مادر نمی
  گوید؟ می  »چقدر دلتنگم«ز خوابم ا آیا او هم با من مثلِ وقتی دارم می

  
  ،دانم مادر نمی

  شمارد؟ را می » ام صدایش را نشنیده یحت«آیا او هم روزهای 
  

  دانم مادر نمی
  ،آیا او هم مانند تو
  تو را کند هر شب صدا می

  پرد؟ و از خواب با گریه  می
  

  دانم مادر نمی
  جایی که فقط دوباره ببینمش  به آیا او هم به یواشکی رفتن

                          کند؟ می فکر
                         

  دانم مادر  نمی
  آیا او هم 

  مثل دختر همسایه
  گم شد خیابان های سبزکه در 

    ،دیگر نمی آید گویی می تو  و
  ...د؟آی دیگر نمی
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 * »ای ست که آغاز گشته است این فصل تازه«
 

  دیان با شیرین نشاطگفتگوی ماندانا زن
  
 

شیرین نشاط، عکاس و فیلم ساز، زادۀ سال یکهزار و سیصد و سی و شش خورشیدی در قزوین، و دانش آموختۀ هنر در 
 . دانشگاه برکلی آمریکاست

ای  پور، تندیس شیر نقره او، بر اساس کتابی به همین نام، نوشتۀ شهرنوش پارسی» زنان بدون مردان«سال گذشته فیلم 
های آزادی خواهی مردم ایران ـ از جنبش  جنبش«این فیلم، به . ترین کارگردان را در جشنوارۀ فیلم ونیز، به وی سپردبه

 . مشروطه تا جنبش سبز ـ تقدیم شده است
 

 . خانم نشاط ساکن نیویورک است
  
 

***** 
 
اگر . هاست ـ شوپنهاور بر آن بود که وظیفۀ هنر، تجلی ایده .ز. م

ای مسائل  ها با یاری تکنولوژی، به اندازه رش ارتباطبپذیریم گست
و رویدادهای گوناگون را در هر کشور، بلکه در جهان، به 

ای  تواند به گونه همدیگر ربط داده است، که هر فرد انسانی می
های هر  در بافتار اندیشه و عاطفۀ هنرمند دست برد، و حساسیت

    تری که مردم، یا و ژرف تر تواند در بافتار گسترده هنرمند نیز می
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است، شکل گیرد و به آفرینش اثر برسد؛ به » دیگری«همان 
که (نظر شما هنرهای مفهومی با حساسیت بر مسائل اجتماعی 

توانند  چه اندازه می) شوند در جوامعی مانند ما ناگزیر سیاسی می
در شکل گیری روحیۀ یک جنبش اجتماعی، و باال کشاندن 

آن تاثیر داشته باشند؟ مسیر و شیوۀ مبارزه  های اخالقی سنجه

در یک جنبش اجتماعی، مانند جنبش سبز ایران، چه اندازه 
های هنرمند و شیوۀ تجلیشان اثربگذارد؟ آیا  تواند بر ایده می

چنین اندرکنشی میان تودۀ مردم و هنرهای تجسمی برآمده از 
 شود؟  بستر جنبش سبز دیده می

 
 

من هنرمند نیز مانند دیگر افراد جامعه از شیرین نشاط ـ به نظر 
پذیرد و این اثر  گذرد، اثر می اش می آنچه در محیط زندگی

کند، حتی بر قدرت خالقیت او،  غیرمستقیم بر آنچه خلق می
گذارد، و این تأثیر به طور متقابل با اثر هنری دوباره به  تأثیر می

 . جامعه بازمی گردد
همان زمان     سیاسی مستقیماً و در ها و مسائل اجتماعی ـ اتفاق

ام خود را موظف  شوند، یعنی من هرگز نخواسته وارد کار من نمی
کنم اتفاقی را که در جریان است مستقیم و صریح و شعارگونه 

پذیرم که از آنچه در جامعه  ولی می. ام کنم وارد کار هنری
پس از ها  که سال» زنان خدا«مثال در . ام گذشته است، اثر گرفته

آنکه  آنچه بر زنان ایرانی گذشت ساخته شد، در حقیقت من بی
کوشیدم پاسخ  قصد توصیف یا توضیح چیزی را داشته باشم، می

ولی هستند هنرمندانی که در زمان . های خود را پیدا کنم پرسش
برای من هنر به . کنند یک حادثه و تحت تأثیر آن کار هنری می

که یک اتفاق عظیم مانند جنبش اثری . زمان خاصی تعلق ندارد
هایم تجلی  ها بعد در کار گذارد، ممکن است مدت سبز بر من می

 . یابد

جنبش سبز، که به نظر من یک حرکت بسیار زیبا و باارزش 
همراه دیگران، . همان آغاز مرا سخت درگیر خود کرد    است، از

در گاه  ام و ها، و اعتصاب غذا شرکت کرده در تظاهرات، اعتراض
اخبار را، به ویژه از . ام برنامه ریزی این امور نیز همکاری داشته

کنم و  های جوانان درون کشور، با دقت دنبال می منابع و نوشته

توانم با کمک  ها و هرگونه آگاهی را تا آنجا که می کوشم خبر می
رسد  های اجتماعی مانند فیس بوک، تا آنجا که دستم می شبکه

من . از من انسان دیگری ساخته است جنبش سبز. پخش کنم
بینم که دیگر آن شیرین نشاط پیش از تابستان هشتاد  خوب می

و هشت نیستم، و همین دگرگونی حتماً بر هر کار که بکنم اثر 
 . گذارد می

ها من بیش از همیشه  در مورد بخش دوم پرسش شما، این روز
تاریک به نقش و سهم هنر در برخورد مردم به روزهای سخت و 

های  ترین الیه هنر با اثر گذاشتن بر درونی. زندگی فکرمی کنم
تواند در نزدیک کردن افراد جامعه نقش  ها می روح و روان انسان

 . درخشانی داشته باشد
چندی است برای ساختن فیلمی دربارۀ زندگی امّ کلثوم، خوانندۀ 

که بینم  کنم و می استثنایی مصر، دربارۀ زندگی او تحقیق می
یک زن هنرمند مردمی چه اندازه در کنار هم نگاه داشتن مردم 

اند نقش داشته  خواسته یک کشور برای دستیابی به آنچه می
های گوناگون ـ عکاسی، موسیقی، داستان  هنر، در شکل. است

تواند به جامعه امید و الهام دهد، و این  ـ می... نویسی، فیلم، یا
به نظر من . بسیار مهم استبرای پیروزی یک جنبش اجتماعی 

در این دوران ویژه، هنرمندان ایرانی شاید بیشتر از همیشه در 
همراهی جنبش آزادی خواهی مردم ایران و نشان دادن چهرۀ 

اند، شاید بشود گفت هم به  واقعی آن به جهان سهم داشته
ای برای کشور و  مبارزان امید و نیرو دادند، هم آبروی دوباره

 . اختندملت ایران س

  

ــیت   ــا حساس ــه ب ــۀ زنان ــی   روحی ــتر، م ــای بیش ــد؛ زود     ه ــاه کن ــتر نگ ــت بیش ــا ظراف ــد ب ــر   توان ــر اث ت
ــی ــج مــی  م ــذیرد، بیشــتر رن ــراز مــی  کشــد و راحــت پ ــر خــود را اب ــه نظــر مــن زیباســت،   ت ــن ب ــد؛ ای کن

ــی    ــر م ــوی دیگ ــت؛ از س ــودن اس ــان ب ــی از انس ــ بخش ــواری  بین ــا دش ــورد ب ــک زن در برخ ــه ی ــا  یم ک ه
ــخت     ــادر در س ــک م ــه ی ــاده اینک ــال س ــت، مث ــد اس ــیار نیرومن ــی    بس ــز برم ــاری نی ــرایط بیم ــرین ش ت

 .کند خیزد و به کارهای فرزندش رسیدگی می
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در آثار هنری گوناگون شما چشم گیر » زن«ـ جایگاه ویژۀ  .ز. م
که دو دهه پیش، پس از نخستین » زنان خدا«است ـ از 

زنان بدون «ترین اثرتان،  بازگشت به ایران ساختید، تا تازه
ای بهترین کارگردانی را در شصت  ، که تندیس شیر نقره»مردان

 . م ونیز به شما سپردو ششمین جشنوارۀ بین المللی فیل
، با تأکید بر دست، و چهره، به »زنان خدا«تصاویر تکان دهندۀ 

هایی از پیکر  ویژه چشم و نگاه تیز و خیره به بیننده ـ تنها پاره
ماند و اغلب با آیات قرآن، دعاهای  زن که از چادر بیرون می

د توان شود ـ می رایج اسالمی، یا اشعار فروغ فرخ زاد، پوشیده می
از توانایی شگفت انگیز زن ایرانی در استفاده از هر آنچه توانسته 

خواسته،  های ممکن ـ برای ابراز آنچه می همان اندازه    است ـ در
سخن گوید ـ نمادی از آنچه در خرداد هشتاد و هشت در خیزش 

 . جامعۀ شهروندی ایران رخ داد
مونس  ـ رهاشدن» زنان بدون مردان«با نگاه به صحنۀ نخست 

حاال فقط سکوت بود، «: در آسمان ـ با این جمالت نمادین
و من فکرکردم تنها راه رهایی از درد، ... سکوت، و دیگر هیچ

 ؛ شما حضور پیشرو زنان ایرانی را با آن».رهایی از دنیاست
های به غایت ظریف و زنانه در  های زیبا و آراسته و جامه چهره

و نیم سال گذشته چگونه مبارزات آزادی خواهانۀ یک سال 
بینید؟ آیا نسل جوان زنان ایرانی با حقیقت رو به رو شده، به  می
 ای رهایی دست یافته است؟  گونه

 
 

گویید، من تضاد ظاهری میان  شیرین نشاط ـ همانطور که می
ی زن را دوست »ها ها و شکنندگی حساسیت«با » ها توانایی«

کارهای خود را تعریف در حقیقت اگر بخواهم درونمایۀ . دارم
 . کنم، همین تعریف شما را به کارمی برم

تواند با ظرافت بیشتر  های بیشتر، می روحیۀ زنانه با حساسیت
تر خود  کشد و راحت پذیرد، بیشتر رنج می تر اثر می نگاه کند؛ زود
کند؛ این به نظر من زیباست، بخشی از انسان بودن  را ابراز می

ینیم که یک زن در برخورد با ب است؛ از سوی دیگر می
ها بسیار نیرومند است، مثال ساده اینکه یک مادر در  دشواری
ترین شرایط بیماری نیز برمی خیزد و به کارهای فرزندش  سخت

 . کند رسیدگی می
دهد آنچه را حس  روحیۀ زنانه همچنین به انسان اجازه می

ای این کند با زبانی صادقانه بیان دارد، نمونۀ خوب و آشن می
مورد، فروغ فرخزاد است، زنی زیبا و هنرمندی توانا و قابل 
ستایش که رنج و درد خود را صادقانه و صمیمانه در شعرش 

آنکه نگران باشد بیان این احساسات ممکن است  آورد، بی می
 . نشانۀ ضعف او باشد

بینم ـ تعریفی دوباره از  در جنبش سبز، من این روحیه را می
ها،  که برخالف تصور متعارف دربارۀ فمینیست نیرومندی زن،

کوشد مردانه و تا حدی خشن رفتار کند تا توانا و نیرومند  نمی
زنان با مهربانی و دلسوزی، زیبا و زنانه، برای آزادی . بنماید

کنند، زیبا  پوشند، آرایش می کنند؛ زنانه لباس می مبارزه می
های ممکن استفاده  هگویند و از امکانات موجود در انداز سخن می

این . تر نگاه دارند تر و سرشار کنند تا روحیۀ جنبش را انسانی می
 . آن رهایی ایده آلی است که من دوست دارم

کنند،  امروز زنانی که انتلکتوئل هستند، هم مبارزۀ سیاسی می
دهند و هم روحیۀ یک حرکت سیاسی  هم به زیبایی اهمیت می

 . کنند را تلطیف می
کوشم این تعادل را در زندگی شخصی خودم  ه میمن همیش

نگاه دارم ـ تعادل میان انتلکت بودن و کار جدی کردن با زیبا 
بودن و زن ماندن؛ تضادی است که به نظر من بسیار مثبت و 
آفریننده است و در جنبش سبز هم به آشکاری نمود پیدا کرده 

 . است
 
 
برای » ور ایرانکش«و » زن«، »زنان بدون مردان«ـ در  .ز. م

کنند،  تالش و مبارزه می» آزادی«و » حقیقت«رسیدن به 
شود و  پذیرد، دیگرگونه می ای که حتی با مرگ پایان نمی مبارزه

یابد؛ شما هنر سامان دادن روان یک انسان  در دیگران ادامه می
اید، و سیاست را با نگاهی  را با هنر سامان دادن جامعه آمیخته

هامر شولد معتقد (و فرایافتی شایستۀ هزارۀ نو، سرشار و زنانه، 
به زندگی روزانۀ فرد انسانی .) بود سیاست عبادت عصر ماست

 . اید راه داده
نسل کوشندگان انقالب اسالمی، با نگاهی اغلب پیچیده در 
ایدئولوژی، یا هنر را سرتاسر سیاسی ـ با معنایی که برای آنان 

از هر نگاه اجتماعی ـ  خواستند، یا پاک برهنه داشت ـ می
؛ و هرگروه در سرزنش گروه دیگر تا »هنر برای هنر«: سیاسی

 . رود رفت، یا می ته ظرفیت این واژه می
نگاه شما به هنر و آمیختن آن به مسائل اجتماعی ـ سیاسی در 

 ها چگونه است؟  برخی دوران
 
 

شیرین نشاط ـ من به عنوان یک زن، و یک فرد در جامعه، 
ا دو دسته مسئله یا فکر درگیرم ـ مسائل کامالً همیشه ب

آید، و مسائل اجتماعی  ام پیش می شخصی که در زندگی روزانه
ها چشم  توانم بر آن گذرد و نمی و سیاسی که در پیرامونم می

های  ها و دلهره ها و غم هایم را با شادی یعنی من صبح. ببندم
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و تا حدودی  شخصی خودم، و نیز اخبار خوب و بد کشور ایران
 . دیگر نقاط جهان آغازمی کنم

بنابراین اندیشه و عاطفۀ من همیشه و هرروز، همراه و همزمان، 
گیرد؛ و هر اثر  با مسائل شخصی و اجتماعی ـ سیاسی شکل می

ای بوده است از این هر دو، که به نظر  هنری من تا به حال آینه
ار مسائل من جدایی ناپذیرند ـ هنرِ سرتاسر شخصی و برهنه 

رها از     کند؛ و هنر اجتماعی، شخص هنرمند را مرکز همه چیز می
 . تواند شعارگونه شود های شخصی و انسانی می جنبه

ها و  برای من مهم صداقت هنرمند است، نه دنبال حرف
 . های دیگران رفتن قضاوت

ای مانند ما، به ویژه در  ، در جامعه»هنر برای هنر«به نظر من 
تواند معنا داشته باشد، یعنی اصالً ممکن  نی، نمیشرایط کنو

اش دیده ببندد، و این به  تواند بر جامعه هنرمند ایرانی نمی. نیست
بخشد، و به جای سرگرم  نظر من به کارهای هنری عمق می

هنر هنرمندان . دارد کردن محض، مخاطب را به اندیشیدن وا می
ست ـ مانند آنچه آگاه در کشور ما وسیلۀ سرگرم کردن مردم نی

بینیم؛ هنر برای این دسته  در بسیاری آثار هنری کنونی غرب می
های جامعه  هنرمندان ما ابزار باالبردن سطح اندیشه و بحث

کند که به نظر  تر می است، این در واقع آثار هنری ما را عمیق
 . من بسیار خوب است، هم برای هنرمند، هم برای مخاطبانش

 
 
برداشتی آزاد از کتاب خانم » زنان بدون مردان«ـ فیلم  .ز. م 

ترین  پور است، که با پررنگ کردن یکی از مهم شهرنوش پارسی
رویدادهای تاریخی همروزگار کشور ما، بر خالف کتاب، پیامی 

  . سیاسی یافته است
 

رهیافت شما به سیاست در این فیلم، مانند نگاه کوشندگان 
های  شونت، و دیگر کلیشهجنبش سبز، برهنه از ایدئولوژی، خ

کوشندگان سیاسی نسل پیشین است ـ نگاهی لطیف و انسانی 
برد،  که در آن یک کوشندۀ سیاسی، از زیبایی طبیعت لذت می

شود، و در  دارد، عاشق می خواند، دوست می شعر عاشقانه می
 . ورزد نگاهی فراگیر به زندگی عشق می

  
لم چند سالی پیش از با در نظرداشتن اینکه طرح ساختن این فی

خیزش سبز ایران آغازشده بود، چگونه شد که شما فیلمی این 
اندازه سیاسی را از آن کتاب که توجه روشنی به بیست و هشت 
مرداد سی و دو ندارد، با چنین رهیافتی درآوردید؟ و چه شد که 

های آزادی خواهی ایران ـ از  تصمیم گرفتید فیلم را به جنبش
جنبش سبز ایران ـ تقدیم کنید و باز با  جنبش مشروطه تا

سخن ـ با  شعار، بی ای هنرمندانه و پاک نمادین ـ بی شیوه
 های سبز بر فرش قرمز جشنوارۀ فلیم ونیز قدم بگذارید؟  شال

  
  

همانطور که » زنان بدون مردان«شیرین نشاط ـ داستان 
من امکان و . گویید داستانی است غیر سیاسی، دربارۀ زن می
یت بیرون کشیدن یک اتفاق مهم سیاسی را در زمینۀ این ظرف

توان همزمان تالش جامعۀ ایرانی را  داستان دیدم و فکرکردم می
در کنار تالش چهار زن داستان، همه برای رسیدن به رهایی و 
آزادی، در کنار همدیگر تصویر کرد ـ کشور ایران در این فیلم 

 . ار زن استدرحقیقت یک انسان دیگر در کنار این چه
ها،  ها، فشار کوشیدند از تنگنا هر کدام از زنان این فیلم می

ها رهاشوند و به آزادی دست یابند، و جامعۀ  ها و نابرابری خفقان
ها و  ها و دلهره ها و هراس خواست. ایرانی نیز همینطور

ها و  ای از خواست های این زنان در این مسیر، نمونه چالش
است ـ هر دو برای آزادی و دمکراسی های ملت ایران  چالش

  . کنند زندگی و تالش می
 

ام، ولی تا پیش از  من همیشه پی گیر مسائل سیاسی ایران بوده
تابستانی که گذشت، هرگز شخصاً و مستقیماً درگیر یک حرکت 

دوران انقالب اسالمی هم درون کشور نبودم . سیاسی نشده بودم
 . و در این سو هم فعالیتی نداشتم

  
ای برای من تکان دهنده بود، که برای  جنبش سبز به اندازه

ام، در هر حرکت در پشتیبانی از آن  نخستین بار در زندگی
همزمان با آغاز جنبش سبز . شرکت مستقیم و فعال پیداکردم

بودم، و برای » زنان بدون مردان«ایران، من مشغول مونتاژ فیلم 
بیرون از اتاق کار  کردم مسائل نخستین بار در زندگی حس می

پیش از جنبش سبز، . ام شده است تر از کار هنری من، برایم مهم
شدم، شاید کمی  من بسیار با احتیاط به سیاست نزدیک می

ترسیدم که سیاست ـ با معنا و تعریفی که داشت ـ هنرم را  می
ولی جنبش سبز همه چیز را تغییرداد و من . شعارگونه کند

انسان پیش از تابستان گذشته نخواهم  دانم دیگر هرگز آن می
جنبش سبز معنای سیاست و فعال سیاسی بودن را برای من . بود

 . لطیف و انسانی کرده است
وقتی به جشنوارۀ فیلم ونیز دعوت شدیم، من و همکارانم دیدیم 

توانیم ساکت بمانیم؛ فرصتی بود برای پشتیبانی از  اصالً نمی
های جهان؛ و  در برابر دوربین جنبش آزادی خواهی مردم ایران

ای هنرمندانه و شاعرانه  ما تصمیم گرفتیم از این فرصت به شیوه
حرف،  استفاده کنیم، مانند حرکت خود مردم در ایران ـ بی
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شعار، تنها با رنگی که نشانه و نماد جنبش آزادی خواهانه  بی
  . مردم ایران بود، و بسیار هم پاسخ گرفتیم

 
خواهد  ردم ایران اعتقاد دارم و عمیقاً دلم میمن به جنبش سبز م

 . دهم پیروز شود، و هرکار بتوانم برای پشتیبانی از آن انجام می
همین اواخر از من دعوت شده است تئاتری در نیویورک بر 
صحنه ببرم، تصمیم دارم با ترکیب شعر و موسیقی، کاری بسازم 

های  دادگاهمانند اپرا، با موضوع محاکمۀ آزادی خواهان در 
سراسر دروغ جمهوری اسالمی، که در آن متهمین با زبان شعر و 

دهند و از خود دفاع  های مطرح شده پاسخ می موسیقی به دروغ
کنند؛ آقای شجاع آذری، آقای محسن نامجو و یک خانم  می

کنند؛ طرحی  شاعر فلسطینی در این طرح با من همکاری می
تقیم و انتزاعی هنر به است سراسر هنری که با زبان غیر مس

 . پردازد های کنونی ایران می مسائل جاری در دادگاه
ام، در رابطه با  یک سری کار عکاسی تازه نیز انجام داده

های سیاسی نسل جوان ایران، که با نگاه خودم، به  فعالیت
های زنان و مردان جوان  ای استعاری با استفاده از چهره شیوه

 . ایرانی ارائه خواهدشد
 
 
ـ برخی برخوردهای جمهوری اسالمی با هنر و هنرمند ـ  .ز. م 

ها رخشان بنی  مانند واکنش تند به روسری و دستبند سبز خانم
اعتماد و باران کوثری در جشن خانۀ سینما؛ یا حکم شگفت 

انگیز محرومیت آقای جعفر پناهی از سفر، مصاحبه، حتی نوشتن 
نماید که مسئولین نظام از  فیلمنامه برای بیست سال ـ چنین می

 . ترسند ها، حتی از تخیل هنرمندان می ها، نشانه رنگ
دلیل هراس یک حکومت خودکامه و سرکوبگر، از تخیل یک 

 انسان چیست؟ 
 
 

شیرین نشاط ـ همین جاست که کسی مانند من بیشتر به قدرت 
 . آورد تخیل و الهام بخشی در هنر ایمان می

توانند مانع فیلم  می«درست گفت که آقای جعفر پناهی بسیار 
 » .توانند بگیرند ساختن من شوند، ولی جلوی تخیل مرا نمی

ترین  تخیل و در واقع اندیشۀ یک هنرمند یا یک روشنفکر موثر
سالح مبارزۀ او با حکومتی مانند جمهوری اسالمی است، 

 . سالحی که هیچ راهی برای از بین بردنش ندارند
گذارد،  ین است که بر دیگران اثر میقدرت این سالح در ا

دیگران را به فکر فرومی برد و کم کم افراد جامعه را به همدیگر 
  . کند نزدیک می

 
اهمیت این توانایی باارزش و استثنایی هنر، با برخوردهای 

. شود تر می حکومت ایران، رفته رفته برای خود هنرمند نیز روشن
برد و درمی یابد دولت از  یهنرمند به ارزش کار خود بیشتر پی م

ترسد، درمی یابد که تخیلش بخشی از  فکر و خالقیت او می
مبارزۀ سرتاسری جامعه شده است؛ حتی من که برون از مرز با 
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بینم حکومت ایران از رنگ دستبند  کنم، می آزادی کار هنری می
ها  توانم با بسیاری حرکت ترسد، این یعنی من می سبز من می
 . ضعیف کنم این حکوت را

هنرمندان کشورهای آزاد، شاید کمتر چنین توانایی داشته باشند، 
توانند مردم را سرگرم کنند، و  کوشند و می ها بیشتر می شاید آن

 . شاید همین برایشان کافی باشد
رود ـ از  هایی که بر هنرمندان درون می به نظر من، دشواری

ری ماندن در تبعید و سانسور و زندان تا ممنوعیت از کار؛ و دشوا
دور از مخاطب ایرانی برای هنرمندان برون از مرز، ارزش 

سهم اندیشه و : رسیدن به دریافت چنین حقیقت باارزشی را دارد
تخیل یک هنرمند در نزدیک کردن شهروندان به یکدیگر و 

 . نهایت و شکست ناپذیر است    یگانه کردن یک ملت بی
بخشد  الهام و نیروی بیشتری می دریافت این مهم، به هنرمندان

 . کند تر می تر و ناب و هنرشان را نیرومند
هنرمند ایرانی مانند آنچه دربارۀ زن ایرانی گفتم، از امکانات و 

گیرد تا حرفش را به هر  های موجود بیشترین بهره را می فرصت
توان با  آزادی و دمکراسی را می. تواند بزند زبانی که می

ون، حتی با زبان رنگ، بر زبان هنر آورد و در های گوناگ شیوه
جامعه زنده و پویا نگاه داشت؛ و دولت ایران این را دریافته است 

 . ترسد و از آن می
 

 سوم مارس دوهزار و یازده میالدی
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
با اینهمه نشانه / ای ست که آغاز گشته است این فصل تازه«* 

 » د تو رازن صدا می
  رضا مقصدی

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 ایران/ را محمدی اردهالیسا

  
  

  بود دخترم 1388خرداد 
  بیش از تمام خردادها باران آمد

  سن تو بودمهم
  ،خواست دلم زندگی می

 ...رنگ و آواز
 

  بود 1388خرداد 
  گاهی اگر
  شوم خیره می
  ای به نقطه
  .آن خرداد است از پس

  
  دیگر 
  بزرگ نخواستم  از پدر

  کندخاطرات انقالب را تعریف
  وزروز به ر

  ساعت به ساعتش
  دقیق یادم است
  چگونه بگویم

  آن سال 
  ؛بر ما چه گذشت

  کنی تو باور نمی
  آمد بام کالشینکف در از پشت

  از خیابان باتوم
  های تلویزیون تمام کانال

  داد چارلی چاپلین نشان می
  نکن فراموش

  به کودکانت هم بگو
  روزی روزگاری

  در ایران 
  وقت آن رسید 

  بیاید 1388خرداد 
  ما با هم بودیم 

  شکست نخوردیم
  و

  .تا همیشه داغ داریم
  

 
www.Talashonleine.com 
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 جعفری مهری با زندیان ماندانا گوی و گفت
  

 کوهنوردی مربی دادگستری، یک پایه وکیل شهر، مشگین در خورشیدی شش و پنجاه و سیصد و یکهزار سال زادۀ جعفری، مهری
 . است ایران درـ  خورشید جایزۀـ  زنان شعر جایزۀ داوران از و ادبی منتقد و شاعر ای، حرفه
 علیه المللی بین ائتالفـ  ایکاوی سازمان در بشر حقوق کوشندگان با همکاری و گرایان؛ جنس هم و کودکان، زنان، حقوق های گستره

 . است ایرانی جامعه در او حقوقی های تالش های زمینهـ  ایران در خشونت
   .برد سرمی به لندن در تحصیل ادامه برای حاضر حال در و است ایران رد حقوق آموخته دانش جعفری خانم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 رو پیش حقوقی های چالش و »برابری برای تغییر«
 
 

 و شاعر، وکیل، خانم یک جایگاه در شماـ  زندیان ماندانا
 تردید بیـ  کامیاب و ای حرفه و جدی مورد سه هر درـ  کوهنورد

 از تری نزدیک آشنایی ایرانی زن گستردۀ و ژرف مشکالت با
 ایرانی جوان بانوان پیکار و تالش از ارزیابیتان دارید؛ متعارف حد

 جنبش در بودن پرچمدار و پیشرو به که مسیری در کشور، درون
  است؟ چگونه است، رسیده سبز خواهی آزادی

 
 

 تالش از نمونه یک ارایه و بحث شروع برایـ  جعفری مهری
 زنان فعالیت به دانم می الزم گذشته، های دهه در ایرانی های زن

 با چگونه ها دختر و ها زن که کنم اشاره کوهنوردی حوزه در
 . رساندند عمومی باور به را خود های توانمندی مستمر، تالش

 مدیریت که اند آورده دست به حالی در را شرایط این ها زن
 به که طبیعتی در ها آن حضور از ها سال تا فدراسیون حکومتی

 بود آورده عمل به ممانعت دارد، تعلق کشور این شهروندان همه
 چگونه که بپرسید شصت دهه کوهنوردان از باید را جریان این و

 علم ای صخره منطقه و دیواره به رسیدن برای کوهنورد های زن
 با مردهای چگونه و نشوند؛ دستگیر تا اند رفته خیز سینه کوه،

 از اما اند، خریده جان به را شالق نوردی کوه های هگرو وجدان
 ... آخر الی و اند کرده خودداری زن نوردان هم اخراج
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 و سال ده از بیش تا زن مربی آموزش ممنوعیت به گردیم بر تا
 بیشتر نفر 8 الی 7 که خودی تعدادی انحصاری آموزش سپس
 تا 70 دهه در ورزشی های انجمن تشکیل به برسیم و اند؛ نبوده
 و کنند ممانعت مربوطه های فدراسیون به ها زن مراجعه از بتوانند

  ها؛ انجمن این به اندک بسیار های بودجه اختصاص
 زن ورزشکاران که بپذیرند که شوند حاضر اینکه به برسیم تا

 که بودم آموزشی گروه اولین جزو من و ببینند؛ گری مربی دوره
 حلقه از خارج دفیتصا هم شاید و سختی به شدم موفق

 اینکه تا شوم؛ ها دوره وارد کذایی انجمن آن مسئول انحصاری
 از ها زن درصدی 30 سهم و کنند منحل را ها انجمن که بپذیرند
 و شود مدیریت چگونه آیا که بسپارند ها فدراسیون به را ورزش

 با را زن هفت زن 14 جای به مسلمان زنان صعود بودجه با بعد
 اورست حد در زن کوهنورد بگویند و کنند راهی مرد هفت
 و ندهند راه ها اردو به را تعدادی حتی که حالی در ایم نداشته
 شخصی بودجه با دیگری کوهنورد زنان زمان همان    در درست
 برنامه بلند صعودهای برای خود مسکونی منزل فروش با و خود

 . کنند ریزی
 مرتفع های کوه هب ها زن مستقل صعودهای به رسیم می حاال و

 گیرد می صورت ها آن شخصی همت و هزینه با که مرزی برون
 خود در را این جسارت اسفندیاری لیال خانم مثل کسی ببینم تا

 بسیاری برای که کند می را» 2 کی« قله صعود قصد که یابد می
 . نیست بیش رویایی آن صعود دنیا قدرتمند نوردان کوه از
 اندی و سی این طی ایرانی زن که است مسیری همه این و

 انقالب از پس را خود آمده دست به حقوق اندک پیموده، سال
 های فعالیت تا گرفته قضاوت پست از داده، دست از یکباره
 پوششی محدویت به توسل با اجتماعی، و ورزشی

 کار محیط در همـ  شده ایجاد او برای دیگری های محدودیت
 که ننشسته ای گوشه تنها نه اما هنر؛ در هم و ورزش در هم

 دست به برای بلکه بگیرند دست به را او سرنوشت دیگران
 گام و ذره ذره خود، نیامده دست به و رفته دست از حقوق آوردن

 . است کرده تالش گام به
 
 
 پیکار در اید، بوده آن درگیر بلکه شاهد، شما که تالشی آیا: ز. م
 ایرانی، زن روی پیش ایه چالش و ها دشواری ها، محدودیت با
 و زن حقوق برابری زمینۀ در نیرومندی و روشن دستاوردهای به

  است؟ انجامیده مرد
 
 

   اـه زن ها دـح هـچ اـت نکهـای یـارزیاب رایـب ماـ  جعفری مهری

 در آیا و بازبستانند قانونی طور به را خود انسانی حقوق اند توانسته
 موفق مرد و زن برابری هتج در اسالمی جمهوری قوانین تغییر
 و کنیم نمی مشاهده ای کننده امیدوار چندان دستاورد اند، بوده
 محدودیت قبیل از دیگری قوانین اخیر های سال در حتی

 که شده اضافه قبلی قانونی های تبعیض به هم ها دختر تحصیلی
 های خانواده از بسیاری ذهن به ظلمی چنین تصور روزی شاید
 . زنان حقوق فعالین به برسد چه رسید نمی هم ما سنتی

 باشد بهتر شاید موفقیت، عدم این دالیل شدن روشن برای اما
 چرا. بپردازیم زنان جنبش مطالبات با ایران حکومت برخورد به
 این طول در حکومت که دید خواهیم سطحی بررسی یک با که

 یک از زنان جنسیتی های آگاهی افزایش مقابل در ها، سال
 طرف، از ها آن مطالبات شدن گیر همه و اجتماعی نمود و طرف،
 خود روی پیش را راه دو فقط که شده مواجه چالشی با دیگر
 از بخشی به و دهد تغییر ها زن نفع به را قوانین یا: است دیده

 . بایستد ها آن مقابل در اینکه یا و بگوید پاسخ ها آن مطالبات
 به هم را راه این و تهگرف پیش در را دوم راه حکومت ظاهرا
 درمقابل تنها نه نظام این اصل در. برد می پیش ای زیرکانه روش
 که هم را حقوقی بلکه نکرده نشینی عقب موردی هیچ در ها زن

 است کشیده چالش به نبوده، مجادله و بحث محل این از پیش
 . کند متوقف ممکن های حداقل در را ما های خواسته سطح تا

 اشاره و همسری چند قانون و خانواده الیحه به کنم می اشاره
 سهمیه چنین هم و ها دختر جنسیتی بندی سهمیه به کنم می

 . تحصیل در ها آن جنسیتی و ای منطقه بندی
 در تغییر به مجبور را حکومت ایم نتوانسته تنها نه ما ظاهرا یعنی

 سرپرستی ها، دختر کیفری مسئولیت سن دیه، وراثت، قوانین
 تبعیض مورد ها ده و خانگی های خشونت ازدواج، و طالق مادر،
 ها مرد با برابر تحصیل حق حتی بلکه بکنیم، دیگر جنسیتی آمیز
 بندی سهمیه با ما های زن حاال و ایم داده دست از هم را

 حصار در و منطقه و طبقه حصر در ای، منطقه و جنسیتی
 . اند افتاده گیر خود جنسیتی

 همه برخورد این در حکومت اینکه وجود با که گفت باید اما
 طور به ها زن قانونی دستاوردهای رساندن حداقل به برای جانبه
 اجتماعی قدرت رویاروی را خود روش، این با کرده؛ عمل فعال

 . است داده قرار بزرگی
 حتی خواهانه، برابری و جویانه مقابله قدرتمند صدای این حاال و
 بینیم می و شود می شنیده حکومتی دافرا خود های خانه داخل از

 و سیاسی اجتماعی، تا دانشگاهی، و علمی از مختلف های بحث
 مستقیم غیر و مستقیم کننده منعکس همه و همه هنری،

 و دوم راه گرفتن پیش در با نظام اصل در. هاست زن مطالبات
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 به تن مبارزه یک درگیر را خود ها زن با مقابله در خود راسخ عزم
 . اند کرده باور را زن انسانی حق که است کرده مردمی با تن
 به امکان برابر قوانین تصویب بدون هرچند که گفت باید و

 تجربه ولی بود، نخواهد بیش شعاری برابر حق آوردن دست
 تصویب که است داده نشان نیز منطقه کشورهای از برخی
 تا و کند نمی تضمین را ها زن برابر حقوق الزاما عادالنه قوانین
 حق به نسبت جامعه طبقات همه در اجتماعی پذیرش که زمانی
 مواجه مشکل با قوانین این اجرای در نشود نهادینه ها زن

 . شد خواهیم
 برابر قوانین تصویب زمینه اگر که است این اینجا در ما بحث و
 نهـ  شده برداشته اصلی و نخست گام شود، ایجاد جامعه یک در

 حتی بلکه قانونی، برابر حق به رسیدن برای غییرت ایجاد در تنها
 نظام یک در بنیادین سیاسی تغییرات برای زمینه ایجاد در

 شده اداره مردانه بسته نگاه با تاکنون که سیاسی و اجتماعی
 . است

 
 
 میلیون یک پویش مانند اجتماعی های حرکت شما نظر بهـ  ز. م

 به اندازه چه وناگونگ دولتی غیر های سازمان تشکیل یا و امضا
 های جنبشـ  شهروندی جامعۀ های جنبش گیری شکل

 درـ  سبز اجتماعی جنبش و کارگری یا دانشجویی تر کوچک
  است؟ کرده کمک ایران جامعه

 
 

 شکل در زنان جنبش شد گفته که طور همانـ  جعفری مهری
 و ها گیری تصمیم با مقابله به منجر نحوی به خود وسیع

 . است شده ایران رژیم های گذاری سیاست
 این خود درون در زنان مطالبات جانبه همه توسعه طرفی از

 سطح نحوی به و کرده ایجاد بنیادینی تحوالت ها حرکت
 . است برده باال را زنان های تشکل درونی های آگاهی

 در فقط اخیر های سال در را جمعی های واکنش و کنش این اگر
 و مقاالت کیفی و کمی لحاظ به و کنیم مقایسه ها زن جنبش
 از پیش سال ده با مثال را حوزه این در شده مطرح های بحث

 های سازمان که رسید خواهیم نتیجه این به کنیم مقایسه این
 گیر همه و مختلف اجتماعی سطوح به دادن آگاهی در هم زنان
 تمامیت با مقابله نتیجه در و جویانه عدالت مطالبات کردن
 ایجاد در هم و اند؛ بوده موفق حکومت ناعادالنه اررفت و خواهی
 که مشترک اهداف به رسیدن برای سازمانی بین منسجم رابطه

 . است بوده نظیر بی خود نوع در سیاسی لحاظ به
 از را مردمی های پشتیبانی که پرقدرت بدنه این بینیم می حال
 ایه حرکت با ائتالف در که دارد را این آمادگی کرده خود آن

 آن در را خود اهداف و مطالبات که جایی تا خواهانه دموکراسی
 تواند می که است طبیعی و شود؛ واقع موثر ببیند ها حرکت
 از بخشی که کند اعالم تمام قدرت با هم را خود های خواسته

 . شد می شنیده سبز جنبش در ها خواسته این
 و نبدارانهجا نگاه از فارغ سکوالر نظام یک به دستیابی اصل در

 گیری شکل در که است هدفی همان    جنسیتی ایدئولوژیک
 . بود مردمی های حرکت از بزرگی بخش محرک سبز جنبش

 از گونه این اهمیت به خوبی به نیز ایران رژیم که دید باید
 محدود به اقدام اخیر های سال در و برده پی ها کارزار و ها تشکل
. ان« است؛ کرده ها  »او. جی .ان« از بسیاری مجوز لغو و کردن
 در حکومت ضعیف های سیاست مقابل در که هایی  »او. جی
 عدالت برقراری و مردم روانی امنیت تامین زیست، محیط حفظ

 و اند کرده عمومی سازی آگاه نیز و فعالیت به اقدام اجتماعی
 مطرح اجتماعی و جمعی مطالبات شکل به را افراد مطالبات
 . اند نموده
 طرف از کننده قانع پاسخ بدون وقتی اجتماعی و جمعی لباتمطا

 گیری شکل و تغییر برای حرکتی به ماند می باقی حکومت
 . شود می منتهی بزرگ جنبشی

 
 
 زاییدۀ تواند می جامعه یک در جاافتاده خشونت از بخشی: ز. م

 در که نسلی تا گرفت صورت هایی تالش چه. باشد نابرابری
 کودک، زن، حقوق انکار بلکه نابرابری، شد؛ هزاد جنگ و انقالب

 قانون سیستم و کرد، تجربه را جنسی دگرباش و دگراندیش،

 بـــیش شـــعاری برابـــر حـــق آوردن دســـت بـــه امکـــان برابـــر قـــوانین تصـــویب بـــدون هرچنـــد
 تصــویب کــه اســت داده نشــان نیــز منطقــه شــورهایک از برخــی تجربــه ولــی بــود، نخواهــد
 پــذیرش کــه زمــانی تــا و کنــد نمــی تضــمین را هــا زن برابــر حقــوق الزامــا عادالنــه قــوانین

ــاعی ــه در اجتم ــات هم ــه طبق ــبت جامع ــه نس ــق ب ــا زن ح ــه ه ــود نهادین ــرای در نش ــن اج ــوانین ای  ق
 . شد خواهیم مواجه مشکل با
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 حذف خواستار شناخت، را خشن چنان ای قضاییه قوۀ و گذاری
 خشونت فراگیر نگاه یک در و اعدام، مجازات و سیاسی جرم
 جامعه در اخالق سطح باالکشاندن و سیاسی فرهنگ از زدایی
 را سبز جنبش اخالقی و سیاسی پیام تحلیلگران، بسیاری( شود؟
 .) دانند می ارز هم

 خشونت پیرامون نظری های بحث در مرز برون کوشندگان نقش
  کنید؟ می ارزیابی چگونه را زدایی

 
 

 و بحث فضای گیری شکل اصلی مسئله ببینیدـ  جعفری مهری

 هم فضای یک در گروهی کارهای انجام اگر. است گفتگو
 آن در شود، تبدیل اجتماعی عادت یک به گفتگو و فکری
 آگاه خود نظرات منفی و مثبت های جنبه از مردم تنها نه صورت

 صبر. باشند داشته تحمل چگونه که گیرند می یاد بلکه شوند می
 با مقابله در اصلی کلید مخالف، عمل و نظر مقابل در تحمل و

 در پیشرفته هایکشور موفقیت رمز و شود می محسوب خشونت
  . است عدالت بر مبتنی و آمیز صلح اجتماعی روابط ایجاد

 
 جمعی های رسانه به مردم وسیع دسترسی اخیر های سال در
 از دیگران عقاید و نظر به مردم گیر همه دسترسی و طرف، بی

 تهدیدآمیز مناسبات ورای را گفتگو فضای اینترنت، طریق
 و است؛ داده گسترش حکومتی های خشونت ورای و اجتماعی

 حق یک قالب در حاال که اطالعات تبادل باز فضای همین دقیقا
 به شود، می مطرح یافته توسعه کشورهای در اجتماعی

 داده را امکان این جو صلح های انسان و اجتماعی کوشندگان
 حذف حد تا را خود بشردوستانه انسانی های استدالل که است

 مواقع بسیاری در شاید و رسانندب مردم گوش به اعدام مجازات
 . سازند همراه خود با را عمومی افکار اند توانسته هم
 و ها تشکل ایجاد در جدی موانع ها سال این در متاسفانه اما

 ایران داخل در آزاد نظر و بحث طرح و مردمی های سازمان
 توانند می ایران از خارج کوشندگان نظر این از. است داشته وجود
 زمینه و کنند ایجاد خود بین در سیاسی و اجتماعی زبا فضای
 . آورند فراهم را خشونت حذف اجتماعی گفتمان گیری شکل
 جمعی نظر اتفاق یک به رسیدن تا کنونی شرایط در هرچند
 و داریم رو پیش در ای طوالنی راه خشونت با مقابله به نسبت
 ایه سال طی در حکومت آمیز خشونت های آموزش و ها برخورد

 در خشونت اجتماعی های ریشه و متمادی
 روی پیش در ای جدی موانع ایران
 . است کرده ایجاد اجتماعی ها تالش

 
 
 توان می باوردارند تحلیلگران برخی: ز. م
 اساسی قانون اصول برخی پذیرش با

 زمانی بازۀ یک برای اسالمی جمهوری
 رعایت به نظام کردن موظف و محدود،

 قانون همین چوبچهار در اصول، آن
 آزاد انتخابات ایران کشور در اساسی

 روشی با را کنونی مشکالت و برگزارکرد
 فلسفه« گویند می. داد پاسخ آمیز مسالمت
 حاکمیت است قرار اساسی قانون وجودی

 » .را ملت نه کند، موظف و محدود را کشور یک
 پذیری اصالح بحث خود اخیر مقاالت و ها مصاحبه در شما

 به تان نگاه. اید کرده چالش حقوقی لحاظ به را اساسی قانون
  است؟ چگونه »اسالمی جمهوری اساسی قانون مسئلۀ«
 
 

 اساسی قانون اصالح زمینه در کنم می فکر من: جعفری مهری
 ارایه را نامشخصی ها حل راه مشخص، سیاسی رویکرد یک
 که هستند تحلیلگرانی شما قول به رویکرد این در: دهد می
 حقوق با آن مطابقت برای را اساسی قانون آمیز مسالمت الحاص
 من پرسش اما. دانند می سر می آزاد انتخابات به رسیدن و بشر
  چگونه؟: است این
 توجه باید اساسی قانون در اصالحی و حک هرگونه انجام در

 معانی تغییر در حقوقی زبان قدرت که اندازه همان    به که داشت
 یک جزییات و مصادیق تعیین در است، محدودنا کلی مفاهیم و

 . است معین و محدود مساله

 داوران بنفشه حجازی، رویا تفتی، پگاه احمدی و مهری جعفریسپیده جدیری و چهارتن از اعضاء هیأت
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 است قرار که آنجا اساسی قانون اصول در دلیل همین به
 اداره نحوه در کلیدی کلمات یا قدرت تقسیم در کلیدی نقشهای
 غیر معین مفاهیم به ای زیرکانه طرز به کلمات شود، بیان کشور
 بخشی مبین کلمات این از کدام هر. شوند می اطالق تفسیر قابل
 بخواهد کسی اگر و هستند سیاسی نظام این ارکان از

 زدن برهم بدون تواند نمی بدهد، ها آن در اصالحی ترین کوچک
 . شود موفق آن بنیادین سیستم

 و رهبر شخص به را قدرت که هستند ها همان اصول این
  .است بخشیده شوند، می اداره او دست به که نهادهایی

 در جمهوری ریاست مقام انتخاب نحوه به توان می نمونه برای
 . کرد اشاره اساسی قانون
 باید و است مذهبی مرد یک جمهور رییس قانون، این طبق
 جمعیت از نیمی پس باشد، عشری اثنی شیعه مذهب به معتقد
 تعداد و نیستند مذهبی که زیادی تعداد و هستند زنان که ایران
 رییس توانند نمی نیستند عشری اثنی شیعه که زیادی بسیار

 . باشند جمهور
 هم رهبری طرف از و شود می تعیین رهبری طرف از او: دوم
 شورای دست به او صالحیت تعیین که چرا. است عزل قابل

 از یکی او ابقای یا عزل 110 اصل 10 بند طبق و است نگهبان
 . است رهبر اختیارهای

 غیر افراد حقوق و ها زن حقوق بخواهیم اگر طرف یک از یعنی
 باید کنیم، رعایت را عشری اثنی شیعه مذهب به معتقد

 دیگر طرف از. بیاوریم وجود به اصل این در ای عمده »تغییرات«
 اختیارات باید آزاد، انتخابات برگزاری برای اینکه تر مهم مساله و

 اختیارات حذف و کنیم حذف افراد گزینش در را نگهبان شورای
 حذف اصل در هستند رهبری منتخب که نگهبان ررایشو

 خب که. بود خواهد نیز جمهور رییس تعیین در رهبری اختیارات
 است کشور یک حکومتی سیستم در بنیادین تغییرات ها این همه

 . اساسی قانون اصالح صرفا نه و
 این از کوچکی بخش حتی چگونه که اینجاست پرسش اما

  است؟ پذیر امکان اصالحات
 گذاری قانون ابزارهای همه که زمانی اصوال که است پیدا ناگفته

 او از توان نمی باشد، نظامی گروه یک یا نفر یک دست در اجرا و
 کردن محدود برای قانونی تصویب به که داشت انتظار ها آن یا

 . بزنند دست خود قدرت
 جنبش و مدنی فعالین مبارزات از استفاده ممکن، حل راه اما

 رسیدن و رژیم با مذاکره انجام نهایتا و رژیم به فشار در مردمی
 شکل زمان از طرح این که گفت باید که است؛ اصالحات به

 . نیست استوار ای صادقانه اساس و پایه بر خود، گیری

 و ها زن اصلی دستاورد کند نمی مشخص اصال که چرا
 پرداخت ازای در دقیق و مشخص طور به اجتماعی کوشندگان

 حل راه این در شکنجه، و زندان تحمل مبارزه، سنگین نههزی
 نهایت    در که مبهمی اصالحات و بود؛ خواهد چه طلبانه، اصالح
 رژیم طرف از سنگین هزینه با و جزئی طور به است ممکن
 نیروهای برای مهمی انگیزه تواند می چگونه شود، پذیرفته
 که خواسته ینا ازای در ها آن تا باشد مدنی فعالین و سیاسی
 حاضر کرد، نخواهد ایجاد ها آن کنونی وضعیت در ای عمده تغییر
 . شوند شکنجه و زندان تحمل به

 از بیشتر کنونی شرایط در حل راه این که است این واقعیت
 از کامل طور به سبز جنبش از بعد که شود می ارایه افرادی طرف
 تشدید الینفع بین را ظن سوء این و اند شده جدا حکومت بدنه
 اجتماعی جنبش کردن همراه با دارند قصد عده این که کند می

 شروط طرح و حکومت به فشار نتیجه در و خود نظرات با مردم
 عرصه در خود گذشته جایگاه به دوباره ممکنی و عملی
 . برگردند قدرت ناسالم های رقابت

 که کسی کنم می فکر اصالحات مورد در من کلی طور به اما
 تالش ها انسان سیاسی و اجتماعی برابری و صلح برقراری برای
 بهبود و اصالح اصلی، هدف که داند می خوبی به خود کند، می
 کنند؛ زندگی تری شرافتمندانه شرایط در ها انسان تا است امور

 هر در و سیستمی هر در تغییر برای تالش و حرکت آنکه ضمن
 حق برای که باشی مجبور شاید گاه . است پذیر امکان شرایطی
 حق برای نیز گاه و کنی مبارزه سالم آشامیدنی آب نوشیدن
 عناصر با مذاکره با همراه و مقطعی مبارزه این گاه  بیان؛ آزادی
 مدرن های شیوه از استفاده با و مدت دراز گاه و است قدرت

 . رویارویی
 تدریج به توانسته ایران رژیم که بینیم می حاضر شرایط در و

 نابود و حذف را ایران ساکنان بنیادین حقوق و بدیهی های هداشت
 . کند
 برای رفته رفته ما گویا که است ای گونه به ایران در شرایط حال
 بدون هوای تنفس و سالم آب نوشیدن حق آوردن دست به

 . بپردازیم هزینه و کنیم مبارزه باید آلودگی
 من برای ورام بهبود برای مقطعی حتی های تالش این همه اما
 را خود های کوشش هدف بخواهیم ما که نیست معنی این به

 دیکتاتوری، نظام یک حفظ و دهیم قرار اساسی قانون اصالح
  .کنیم توجیه اصالحات پوشش در را ایدئولوژیک و نظامی

  
  
  



   1390  خردادـ  35م ـ  شماره نهتالش ـ سال             

     28             

 فرانسه/ روجا چمنکار                                                                                                                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  

 بودم آمده
  بودی  رفته
  بود  شب

  
  پرم از خواب نمی  دهم خودم را تکان می  هرچه
  آیم نمی حال وقتی از ماضی بعید به  تبعید  دارد این  تب

  تکان
  بام پشت  های تکانه

  ها بام  ی پشت تکیده
  تر  های ترکه  تر یها ترکه  تر های تکرار ترکه
  تکبیرررر

بلند تر      دهم فشار می  هایم دو دستم را بر گوش و بندم می  که چشم  بار  هر
  شنوم می

  رگباررر
  گرفته گر  گلوهای

  را بزن خوابم  رگ
  گورم کن و گم

  کن که نلرزم گرمم
  هایم  های  هایم ناگفته    هایم دستنوشته

  رفته  زیادی  خون خوابم  از
  سرش زیر  بگذار  بیارهایت را  شانه
  شُک  شراب    شرجی کمی
  شُک     دو  یک
  شُک     دو  یک
  آید نمی  حال به    پرد نمی  نه
  
  کاشت می هایش را در باغچهتیادش بیاورکه شاعری دس  به
  و دلش از آن بود که عشق پناهی گردد شاعری همه لرزش دست که  یادش بیاور  به
   بعید گردد از ماضی برنمی  نه

  ها زخمی بود دهان تمام خیابان  ی گوشه
  ببوسمت بودم آمده

  نبودی و
  سیاه های میله    دستبند  تر  های ترکه

   شنوم می بلند تر  دهی که می سکوتم

  
  

  بود  نشسته  میز  صندلی پشت
  زد قدم میز پشت  صندلی بلند شد

  بام  پشت  های شد تکانه نمی تمام
  لیگودا  زد و اش لگد چوبی های صندلی با پایه

  دست دور  عمق به
  دور دست

  شدند می  ها دور تکانه
  ببوسمت بودم  آمده

  شوند دستان تو دور می "دلم و دست لرزش همه"
  تکان
  بده تکانم
  دست به دور    برود به دور    تب این  بپرد

  
  نیست  سرزمینت دستان تر از تکان دهنده  دستی
  .کند می بدرقه  ار  رفتنت از دست  وقتی
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  خوشنام محمود             

 اعتراض های ترانه بر مروری
 سبز جنبش تا مشروطیت از

 
  
 

 کند، می کار چشم که آنجا تا ایران، فرهنگ گستردۀ تاریخ
 در را رزمی های ترانه حضور. است نبوده ترانه و نغمه بی هیچگاه
 و اند داده گواهی یونانی نگاران تاریخ هخامنشی، کوروش زمان

 های ترانه از نظامی و فردوسی چون ایرانی سازان منظومه
 اگر. اند کرده یاد ساسانی پرویز خسرو دربار در بزمی شمار بی

 های ترانه آمد، می گجن کار به تنها) ها سرود( رزمی های ترانه
. بود درآمیخته مردمان روزمرۀ زندگی با) عاشقانه( بزمی

 در شد، می ساخته »خسرو« برای که باربدی های»ترانک«
 جامعه در اجرا نخستین از پس و ماند نمی او کاخ محدودۀ
 آید، برمی ها آن متن از که گونه آن ها، ترانه این. شد می پراکنده
 را آرامش و رامش و است سرخوشی و یشادمان بازتاب اش همه

 را کسی دوران درآن بگویند، شاید. تاباند باز می باستان ایران در
 ترانه به اعتراض و انتقاد از رنگی که نبوده سرکشی یارای
 چنان آن مردمان شاید که گفت توان می هم را این ولی. ببخشد

 اضاعتر و سرکشی به نیازی که اند زیسته می امان و امن در
 با آئینی، مراسم در یا خلوت در نیز را خود های گالیه. اند نداشته

 ! گذاشتند می میان در پروردگار
 

* 
 
 موسیقی با خبر و حدیث در که جوئی ستیزه همۀ با اسالم، اما و

 های ترانه مقهور عباسیان، ویژه به خلفا، دورۀ در داده، نشان
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 به کشیدن بیگاری تنی به را ایرانی هنرمندان! است شده ایرانی
 تأثیر زیر چیز همه از پیش ولی آوردند می حجاز و شام و حلب
 ! گرفتند می قرار آنان خوانی ترانه

 
. هـ284ـ356( »اصفهانی ابوالفرج« تألیف »االغانی« کتاب در
 نام همراه به سرا ترانه شاعر سی و سیصد از بیش های ترانه) ق
 قول به که است د آمدهگر آهنگساز و نوازنده و خواننده نود

 آنان میان در. اند بوده »نژاد ایرانی موالیِ« از ها آن دوسوم مؤلف،
 موصلی اسحاق و ابراهیم و مسجح ابنِ چون نشیط، هائی نام به

 شمار به عرب جهان پردازان ترانه ترین بزرگ که خوریم برمی
 میان در »اصفهانی« گفتۀ به که است این جالب نکته. روند می
 حضور نیز خوان ترانه زنان شماری ساز ترانه تباران انیایر

 . اند داشته
 

 ایرانیان، این حضور بدون خلفا، بارگاه بگوئیم، اگر نیست  گزافه
 ایرانیان بر شمشیر با آنان. کرد نمی را پیدا خود ای افسانه شکوه
 حال هر به! درآوردند پای از را آنان ترانه با اینان و کردند غلبه
 گرفته قرار راهبندان پشت خانه، در که ایرانی ترانۀ بود، چه هر
 پیدا خود تکوینی سیر ادامه برای هائی خانه راه بیرون در بود،
 روزی باید، که بود مانده گلویش در بغضی پس آن از ولی. کرد

. خواست می زمان قرنی چند هنوز. شکست می دیگر، روزگاری
باور  گذاشت، می سر پشت را دیگر باتالقی ورطۀ یک باید هنوز

 و رشد امکان ناخواسته عرب، چه خلفای هر. نیست کردنی
 پادشاهان آوردند، فراهم را ایرانی اصل در های ترانه پرورش
 یکبار تنها را، ها آن از تر واپسگرا تاریخ،. کشیدند را رمقش صفویه
 تنها صفویه دورۀ در! است کرده تجربه ما، زمان در دیگر،

 اسالم« به توانستند می که کردند پیدا رشد انامک هنرهائی
 واپسگرائی بلند دیوار پشت آغاز در موسیقی. کنند خدمت »عزیز

 نزد هند، به رفتن برای راهی زودی به ولی بازمانده حرکت از
 خود تبعیدی یا و پنهانی زیست به حال هر به و کرد پیدا مغوالن
 پنهانی هم ها آن که ،گرد دوره مطربان جز دوره این در. داد ادامه
 مهربان عموی« زبان از ای برجسته نام هیچ کردند، می کار

 دوسه که هم نظری موسیقی حتا. است نیامده بیرون »تاریخ
 متوقف »حامی« نداشتن سبب به بود، یافته رواج که بود قرنی
 . یافت ادامه قاجاریه دورۀ تا وضعیت این و شد
 
 استتار دیوار پسِ از رفته فتهر موسیقی تازه دورۀ این آغاز از

 موسیقی. شد نمایان دیگری هنرمندان چهره و آمد بیرون
 میدان وارد دیگری سودای از پای در نیامده با ولی شده سرکوب

 و خشم باید. کرد می پیدا بیشتری پایداری نیروی باید. شد

 حادثه« دانست، می گوئی. ریخت می خود بیان در خروشی
 و کند می دگرگون را چیز همه که ای حادثه. است راه در »بزرگی
 که ای ترانه. دارد نیاز دیگری موسیقی به کار، این برای

 که است زمان این از. شود همراه بزرگ حادثه با و برانگیزاند
 ایفا اجتماعی های دگرگونی در مهم نقشی اعتراضی های ترانه
 . اند کرده

 
* 

 
  ها جوانه نخستین

 
 برسیم، مشروطیت جنبش بزرگ، ثۀحاد به آنکه از پیش
. داریم روی پیش را اعتراضی های ترانه از هائی جوانه
 ای ترانه. گردد برمی قاجار دورۀ سرآغاز به ها آن ترین قدیمی
 شجاعی شاهزادۀ زند، خان لطفعلی های شوربختی شرح در است
. است داشته قرار مردم محبت و عالقه مورد سخت که

 برابر در دلیرانه پایداری سبب به سو یک از خان لطفعلی
 از کرده پیدا حماسی ای چهره قاجار آغا محمدخان های ترکتازی

 عاطفه کالنتر، ابراهیم حاج از خوردن فریب خاطر به دیگر سوی
 . بود کشیده خود سوی به را ایرانیان جمعی

 
 .Eٍ( »وارینگ اسکات  ادگار« نام به انگلیسی رزمنده یک را ترانه

S Wahring (کشف بود، شیراز در خود ها، سال آن در که 
 آورده نقل به »شیراز به سفری«: خود کتاب در را آن و کرد
 از دیگری برداشت کرمانی کوهی 1335 سال در ها، بعد. است
 های یادداشت در شنیده، گرد دوره های کولی زبان که از را آن
 سروده لطفعلی مادر زبان از که را ترانه. است کرده ثبت خود
 . اند خوانده می کمانچه و نی با غالباً شده

 
 کی روانم و روح /آد می درپی پی آواز /آد می نی صدای هردم«

  /آد می
 دستِ دادی خسرو/دربدر کردی را ما تو /پدر گفتم را تو حاجی
 /! پدر تو ریشِ به لعنت /قجر
  / .آد می درپی پی آواز /آد می نی صدای بازم

 /خضر چرخ گردش ببیند /سر ورددرآ قبر از »وکیل«
 /! قجر کام به شد آخر /مضطر خان لطفعلی

 » ....آد می درپی پی آواز /آد می نی صدای بازم
 
 فضا در خودجوشی عامیانه های ترانه شاه ناصرالدین دورۀ در

 عبداهللا. است لرزانده می را استبداد های ستون و انداخته می طنین
 در. است آورده خود های یادداشت در را ها آن از برخی »مستوفی
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 توجه بدون قحطی، سال در که »کاله کج شاه« ها ترانه از یکی
 نکوهش مورد رفته، کربال سفر به مردم، زندگی های دشواری به

 : گرفته قرار
 
 / قران یک من یک/ گران شده نان/ کربال رفته/ کاله کج شاه«
  »....وزیر دست از/ وزیر دست از/ اسیر شدیم ما
 
 : است گرفته قرار هجو مورد »السلطان ظل« دیگری در و
 
 ! شه نمی شاه لوچه، شازده/ شه نمی ماه کوره، ستاره«

 ! کردی بیوه خواهرتو/ کردی گیوه کفشاتو
 
 ایتالیائی رئیس دختر »لیال« بردن داستان دیگری در باز و

 راه این از نیشی که شود می مطرح »سیالبی چاله« به شهربانی
 . باشد شده زده استبداد حامیان به
 را اعتراضی واقعاً های ترانه صالبت و کیفیت هنوز ولی ها این

 از نشان ولی است، نحیف ها آهنگ و سخیف ها شعر. ندارند
 تر بلند روز به روز هایش همهمه و است راه در که دارد موکبی

 . شود می
 
 

 آن از پس و مشروطه
 

 یار ها، گام نخستین در و رسد می فرا راه از مشروطه جنبش
 یکدیگر سایه در مشروطه و موسیقی. کند می پیدا را خود وفادار
 به دستیابی برای را انقالبی شوق و شور موسیقی. کنند می رشد
 آینده مشروطه راه و آورد می فراهم مشروطیت های هدف

 کرامت و آزادی به ها آن دوی هر. سازد می هموار را موسیقی
 تصنیف نام به ئی رسانه در همه را این و ارندد توجه انسان

 هنرمندی همگامی، و اتحاد این از. تابانند باز می) ترانه(
: نامید »آزادی بانگ بلند چاووش« را او باید که آورد سربرمی
 آرزوهای آئینه هایش ترانه بیشتر که قزوینی عارف ابوالقاسم

 و وطن یشهاند از دمی ها عاشقانه در حتا اوست، زمانه مردم
 با دارد، می پاس را آزادی. نیست غافل خود هموطنان

  . است عدالت جستجوی در و ستیزد می خودکامگان
 

 را ها خرابی »وطن جوانان خون از« معروف ترانه در عارف
 : کند می یابی ریشه

 
 و سیم همه سرقت به بردند/ وزیران خوابند و وکیالن خوابند«
 /ایران زر

 ز فقیران داد بستان یارب/ ویران خانه یک به نگذارند را ما
 /امیران

 
 : کنند پایداری دشمنان برابر در که انگیزاند برمی را جوانان و
 
 کس آن هر اندیشه/ است درد سر از من ناله عدد، دست از«

 /است مرد نه مرگ، از کند
 هست، اگرت مردی/ است نَرد بازی چون نه عشاق جانبازی

  »...است نبرد وقت کنون
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. دارد اعتراض نیز زنان حجاب به دیگری، ترانه در عارف
  : گوید می
 
 تاب و پیچ به ات پیچه چو دلم/ است نقاب مقید رخت تا«

 /است
 انقالب خرابی، چارۀ/ است خراب چو نرگست مملکت
  »...!است

 
 ترانه زهدان به را اعتراض نطفه مشروطه جنبش: کنیم کوتاه
 شکل به اعتراض، ترانه انبوهی امروز تا پس آن از و دهکر تزریق
 که آنجا پردازان ترانه. است آمده پدید مختلف های شیوه

 نماد به اند، نتوانسته اگر و اند زده را خود حرف آشکارا اند، توانسته
 حال هر در. اند گشوده زبان اشاره و ایما به و برده پناه تمثیل و

 را خود مخاطبان با رابطه اند توانسته و نمانده گلویشان در بغضی
 . دارند نگاه برقرار
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 خوابید، فرو جنبش تاب و تب که بعد سالی دوازده ده
 و سانسور با نو، از آن از برخاسته فرهنگی دستاوردهای
 و مرور به اعتراضی های ترانه. شد روبرو گوناگون های محدودیت

 ها، متن در. داد »یانسان و اخالقی« های ترانه به جای ناگزیر به
 استبداد در نه سببش ولی شد می تأئید جامعه در ناهنجاری وجود

 در بلکه کرد، می سفت را خود پای جای دوباره که خودکامگی، و
 دانسته انسانی اخالق به ها آن اعتنائی بی و مردم خود رفتارهای

 . شد می
  

 اهد،امیرج علی محمد پرداختۀ و ساخته »بشر نوع« معروف ترانه
 خود ذات در که انسان به اعتراض ولی است اعتراض از سرشار

 »شهوت و آز و حرص« جز که انسانی. شود می شناخته خالفکار
 روز« از را خالفکاران بعد امیرجاهد،. اندیشد نمی چیزی به

 بدهند پس »کتاب اهل« به باید که حسابی و »حساب
 تواند می که سته ترانه این در ای تکه همه این با! ترساند می

 قطبی دو جهان به پایان در او. کند امروزی را ساز ترانه اعتراض
 : کند می اعتراض

 
 حاصل دگر گروه/ سپرند جان جوی قرص به گروهی گرسنه«

 /ببرند آنان رنج
 هم حال ز مملوک و ملوک/ مفلوک و فقیر هزاران ببین
 /خبرند بی

 /ابکت اهل ز رسد ندائی/ حساب که در روز کن حذر
 در/بود چه تو بود و زاد حاصل/ وجود به رسیده نیستی ز ای
  ؟....خراب  دار این
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وزیری قمرالملوک
  
  

 قمرالملوک تأثیرگذار صدای با دست این از هائی ترانه گفت باید
 بیشتری رواج و خورد می بیشتری صیقل ضرابی ملوک و وزیری

 قرار سرایان ترانه نگاه شعاع در نیز دیگری مسائل و کرد می پیدا
 مردساالر، جامعه در زن مسئله به توان می جمله از. گرفت می

 زنان آزادی از دفاع طبعاً انسانیت و اخالق به گرایش. کرد اشاره
 زمان از تر برجسته حتی را آن و داد می قرار کار دستور در نیز را

 آمدن پیش که گفت توان می البته. کرد می مطرح عارف
 مقتدر حکومت که »حجاب کشف« به مربوط های زمزمه

 حقوق جانبدار سرایان ترانه بود، آن تدارک حال در رضاشاهی
 تکفیر ترس همه از این با. بخشید می دلگرمی و شجاعت را زنان

 زیر را خود یا و رفتند می راه عصا به دست و محتاط یا مالیان
 و ها شعر حتی گاه و  ساختند می پنهان مستعار های نام سایه
 . کردند می منتشر نام بدون را خود های ترانه

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ضرابی ملوک
  
  
 شناسنامه بدون های ترانه این از یکی نام »سیروس دختران« 

 جاری قرن دهۀ نخستین به رود متعلق می گمان که است
 سازندگان پنهانکاری دارد، ترانه که تندی لحن. باشد خورشیدی

 . دکن می توجیه را آن
 
 تا/ مردان دست زیر/ افسوس در کی به تا/ سیروس دختران«

 / محبوس؟ چند
 زنان ای /خموشی کی به تا/ ایران دختران/ محیطی چنین در

  »...ایران؟
 

 بسا چه. دارد »امیرجاهد« کارهای لحن به غریبی شباهت ترانه،
 آن زیر از را خود امضای فهم، قابل دلیل به که باشد او خود از

یا از . اوست دورۀ به متعلق نباشد چنین هم اگر. است شتهبردا
 . است داشته قرار او های ترانه تأثیر زیر که است کسی
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 کی تا: پرسد می زنان از و رود می تر فرا نیز ها این از سرا ترانه
 اگر: زند می را آخر حرف بعد و حجابید؟ در چند تا بخوابید؟

 سر از را مذلت چادر درآئید، ذلت و فالکت از خواهید می
  : براندازید

 
 » !...است انقالب وقت/ است خراب مملکت« 

 
  

 سحر بیدار مرغ
 
 از پس سُرایان ترانه که نیتی حسن همه با »اخالقیات«

 های ناهنجاری با رویاروئی کافی برای تأثیر داشتند، مشروطیت
 را خود اصلی جای اعتراضی، ترانه باید. نداشت استبداد از ناشی

 از که دلیر و آگاه خواست می مردی. آورد می دست به هنر در
 حجت از زمین خوشبختانه. نهراسد زندان و بند و تکفیر و طرد
 مرغ« از نهضت میانه از بهار تقی محمد. بود نمانده خالی
 که خوشخوانی مرغ. است صبح منادی که گفت می ی»سحر
 روزگار د وبشکن را تار و تنگ قفس اعتراض، فریاد با بایست می
 موسیقی با که را سحر مرغ سرودن تاوان بهار. کند رو و زیر را

 ولی پرداخت تبعید و زندان با خورده پیوند داوود نی مرتضی
 همۀ در سال هشتاد از پس هنوز. ماند جاودانه »سحر مرغ«

 پایان در مردم. دارد حضور برونمرزی و درون های کنسرت
 . طلبند می ار آن اجرای تکرار به ها برنامه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بهار تقی محمد
  
 
 /تاب بی گشته غم از زارع/ ارباب ظلم مالک، جور«

 /جگر شد خون ز پر ما جام/ می ناب پر اغنیا ساغر
 /باد بر داده آشیانم/ صیاد جور ظالم، ظلم
 » !کن سحر را ما تاریک شام/ طبیعت ای فلک، ای خدا، ای

 خودمان، خورشیدی یستب دهه در و ـ جهانی دوم جنگ از پس
 با. کرد پیدا گرایش »ها عاشقانه« سوی به بیشتر ایرانی موسیقی

 و مجالت ها و روزنامه در التهاب این و بود ملتهب فضا آنکه
 گرو در سر ترانه، ولی تابید، بازمی شاعران از بعضی شعر در حتی
 به جهتی از اعتراض از اِعراض این البته. داشت عاشقی و عشق
 تا یافتند فرصتی سُرایان ترانه و آهنگسازان. شد تمام رانهت سود

 جامعه دیگر. ببرند باال هنری، و فنی نظر از را خود کار کیفیت
 و طلبید می گروه. کند خوش دل تار سه یا تار یک به توانست نمی
 »صبا« بارآور مکتب. خواست می پرورش و تمرین گروه

 تنها نه شاگردان این از ریشما. بود پرورانده را ممتازی شاگردان
 آهنگسازی نیروی که بودند آشنا سنتی موسیقی ردیف با
 فضای که بود نیرو همین. بودند کرده پیدا نیز) کمپوزیسیون(

 بخت از. ریخت هم در را ایران صدائی موسیقی  تک و زده غم
 رادیوئی فرستنده نخستین که بود سالی سه دو اینان، خوشِ
 توانست می که) خورشیدی 1319( بود هشد بنیاد نیز ایران
 آنان که نگذشت بیش سالی سه دو. کند پخش را هایشان آفریده

 ارکستر چند. کنند پیدا نیز صدائی خوش خوانندگان توانستند
 همراهی ترانه تازه را توانست می که آمد وجود به رادیو در بزرگ
 ولی نبودند اعتراض و سیاست اهل چه اگر آهنگسازان این. کند

 به پرداختن توان آینده در که درآوردند ای گونه به را کار کیفیت
 ! باشند داشته نیز را متعهدانه های ترانه

 
 آنکه  بی شاید ،»مجید وفادار« آنان از یکی که نپائید دیر چندان
 شعر. گرفت نام »ببوس مرا« شد که آهنگی خالق بخواهد، خود
. بود سرورده بود، ها رانیستای پان به وابسته که »رقابی حیدر« را
 به اعتراضی ترانۀ نخستین »سحر مرغ« از پس »ببوس مرا«

 نباشد، سحر مرغ از بهتر بیانش اگر. رود می شمار
 تواند می پردازی تمثیل این. است بهتر آن از اش پردازی تمثیل
 جمله از. کند منتسب اجتماعی یا سیاسی حادثه هر به را ترانه
 حزب به وابسته افسران اعدام به نگاهی ترانه که شده گفته
 اول بند در رقاب حیدر. است داشته ،1332 کودتای از پس توده،
 : گوید می مبارزه در پایداری از خود متن
 
 /ها قایقران با پیمان هم/ توفان میان در«

 /ها توفان از بگذشت باید/ جان از گذشته
 /ها پیمان یارم با دارم/ ها شب تیره به
 » ...ها کوهستان در ها آتش/ فروزم بر که
 
 برآمدن مقدمۀ که گوید می ای سپیده سرزدن دوم از بند در و

 را مبارزه باید آمدنش برای که صبحی. است تر روشن صبحی
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 با. کند عمل خود، »خونین عهد« به تا رود می نیز او. داد ادامه
 پیدا هرا ایران سُرائی ترانه در تمثیل و نماد واقع در ببوس، مرا
 . آورد وجود به بدیعی های ترانه و شد ماندگار و کرد
 

* 
 

 بنیادی دگرگونی
 

 و ترانه پرورش و رشد نظر از را، دوم پهلوی حکومت دورۀ
  : کرد تقسیم بخش دو به توان می پردازی، ترانه

 
. اسالمی انقالب تا کودتا از و 1332 کودتای تا 20 های سال از
 آزادی از ترانه سازندگان جمله از هنرمندان همۀ اول بخش در

 بال و پر ها هنر همه آزادی همین سایه در. بودند برخوردار نسبی
 های دگرگونی موسیقی، گوناگون های حوزه جمله از و گرفتند

 یکی همان   جز اعتراضی، های ترانه از. کردند پیدا ای پیشروانه
 پردازان ترانه. رسید نمی گوش به صدائی کردیم، یاد که دوتائی
 نیز و نوآوری برای هائی راه چنان به هم که بودند یافته فرصتی

 این حاصل. بییندیشند خود کار هنری کیفیت بردن باال
 نخست دهۀ دو در آنچه با که بود ای تازه های ترانه وری اندیشه
. نبود مقایسه قابل بود، آمده دست به خورشیدی جاری قرن

 زیر ها شعر و آمده در به جاریقا های شیوه یوغ زیر از موسیقی
 و شمع و بلبل و گل مرز از بود برآورده سر که نوئی موج تأثیر
 بیشتر فنی های دقت از موسیقی و شعر پیوند. رفت تر فرا پروانه

 سازآرائی و بزرگ ارکسترهای پای رد شد، برخوردار
 ایران ملی موسیقی کنیم کوتاه و آمد میان به) ارکستراسیون(

 و پذیرفت جان به را تری عمیق های دگرگونی. اختاند پوست
 . کرد پیدا خود نام شایسته اعتباری

 
 بازگشته قدرت به حاکمان و آمد پیش که دو و سی کودتای
 شدۀ پرورده بدنۀ به ای صدمه دیگر بستند، رو از را ها شمشیر
 و بالنده موسیقی این آن، از تر مهم. خورد نمی ملی موسیقی
 این و اندیشید تازه استبداد با مقابله برای هائی هرا به پیشرفته
 مغرب در پاپ موسیقی سربرآوردن با بود شده مقارن ها اندیشه
 راه تازه موسیقی. داشت جهانگیر تأثیری و نفوذ که زمین

 به: بود کرده پیدا را اجتماعی های ناهنجاری به اعتراض
. عصبی وپیچیده  و تند های ریتم و جهشی های ملودی کارگیری

 رفت که هرجا. نکرد عمل سان یک جا همه در پاپ همه این با
. کرد هماهنگ جوانان خصوص به مردم، سلیقه و ذوق با را خود
 با و داشت نگاه خود با را سنتی های ملودی آغاز در ایران در

 و عصیان ایرانیان که بود دانسته. درآمیخت نرم های ریتم
 جمشید« با ایرانی، نرم پاپ! دخواهن می گوشنواز هم را اعتراض
 و شود می آغاز اش درآمده فارسی به غربیِ های ترانه و »شیبانی

 راه »سخائی منوچهر« و »ویگن« ،»نوری محمد« از گذر با
 به »طنین« گروه به پیوستن با تا گیرد می  پی را خود تکوینی

 پسِ در اعتراض نطفه زمان این در. برسد خود ای رسانه اوج
 در تا ماند انتظار در و شد پنهان نوستالژیک های ملودی و اه ریتم

  . شود جاری ها ترانه رگ در فرصت نخستین
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 نو های ترانه
 

گرفت، از سرگیری  بنیاد تهران در 1348 سال در که طنین گروه
 روی بر ها « طنینی«. داد می بشارت را اعتراضی های ترانه کار

 ولی بودند ساخته منوچهر و ویگن و نوری که ایستادند سکوئی
 سانسور سد توانستند می که کردند پیدا قامتی چنان آن زودی، به
 برای. بدهند ای تازه سروسامان را اعتراض موسیقی و بشکنند را

 راه بهترین کشید می ماست از را مو که سانسوری با مقابله
 در ترتیب این به. یافتند تمثیل و نماد به بردن پناه در را پایداری

 ها تمثیل از رنگینی پهناور جهان انقالب، و کودتا میان های سال
 شکل هر به هم و افزود می ها متن زیبائی بر هم که آمد پدید

 زبان ها، این از تر مهم و کرد می بیان را موجود وضع به اعتراض
 پیش و ننشستند کار بی نیز سانسورچیان. بست می نیز را سانسور

 های جنبه گاه  که پرداختند، ها تمثیل رمزگشائی به همه از
 شب ،»گلسرخی« شد می »سرخ گل«. کرد می پیدا مضحکی

 شد می مترسک و »شهید« شد می شقایق ،»حاکم نظام« شد می
 سُرایان ترانه ها، رمزگشائی این برابر در! »همایونی اعلیحضرت«
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 را نسورچیانسا سر باز و آفریدند می را تری تازه نمادهای جوان،
 و کنش این نتیجه در! کردند می گرم تازه های رمزگشائی به

. شد می پخش جامعه فراخنای در اعتراضی های ترانه ها، واکنش
 نداشت هم زیادی خیلی راز و رمز که اعتراضی های ترانه از یکی
 اسفندیار از آهنگی با پیوند در شاملو احمد از ای شبانه روی بر

  :است خوانده را آن مهراد فرهاد و فتهگر شکل منفردزاده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مهراد فرهاد
  
  
 طاقا تاریکن، ها خونه/ س بسته دکونا تاریکن، ها کوچه«

 /س شیکسته
 /کوچه به کوچه برن می مرده/ کمونچه و تار افتاده صدا از

 سپرده جون شمع به حتی/ رن نمی مرده به ها مرده نِگاکن،
 /رن نمی
 عالم یه هنوز، نیس نفت واسه/ خاموشه اگر هک ان فانوسی مثل
  »...!توشه نفت

 
 تا دو یکی که شد می افزوده تعدادشان بر روز به روز ها طنینی
 میانشان در نیز) گوگوش و فرهاد مانند( صدا خوش خواننده
 و آوردند می پدید نو های ترانه هفته هر گاه و  ماه هر اینان. بودند

 را ها آن کاست، و صفحه پخش خصوصی های بنگاه طریق از
 تن آغاز در که هم دولتی های رسانه رفته رفته. دادند می انتشار

 شوراهای که زیرا( دادند نمی نو موسیقی پخش و تولید به
 برابر در) بود قدیمی پردازان ترانه تیول در داوری و گزینش
 درهای و آوردند فرود تسلیم سر جوانان همگانی خواست
 موسیقی گردونه و گشودند نوآوران روی به را میرس های رسانه
 ها طنینی. افتاد راه به بیشتری شتاب با و دغدغه بی ایرانی، پاپ
 سانسور مرزهای از عبور تر خطر کم یا خطر بی های راه تجربه به

 و ظریف غایت به گاه های   تمثیل پناه در و بودند آموخته نیز را
 . آوردند می پدید ماندگار های ترانه زیبا،
 
 شهیار عطائی، جنتی ایرج: سُرا ترانه شاعر سه ها، طنینی میان در

 منفردزاده، اسفندیار: آهنگساز سه و سرفراز اردالن و قنبری
 . اند شده دیگران از تر آور نام بیات، بابک و واروژان

 
 های ترانه گرو در سر یکسره عاشقانه، ترانه سه دو از پس ایرج

 با پیوند در و سیاهکل، حادثه به نگاه در او. نهاد اعتراضی
  : ساخت را »جنگل« ترانه بابک موسیقی

 
  ... آدمه قتلگاه روبرو/ جهنمه سر پشت

 
 تسخیر هم را او روح »سیاه جنگل روح« که کند می حس شاعر
 پلنگِ مردن« که از شنود می را ها جغد صدای بعد. است کرده
 ترانه بابک، و رجای یعنی زوج همین بعد. گویند می »زخمی

 ها هزار آن از شاعر که تاریکی خانه. فرستاد بازار به را »خانه«
 ویرانی سبب او. است کشیده ویرانی به کارش ولی دارد خاطره

 : دهد می شرح را
 
/ کشت پیرمو پدر/ گذشت رودخونه تو از/ اومد غارتگر سیل«

 » ...کرد دیونه و مادر
 

 ها کوچه همه میان در »یبست بن« از دیگری ترانه در ایرج
 از را ما کاهگی دیوار یک. ماست خود قدیمی کوچه که گوید می
 در پیوسته اش زمزمه که رودی. کند می جدا بزرگ رود

  .هاست گوش
  :ی آرزویش رسیدن به زالل رودخانه است شاعر همه 

  
رسیم با هم به آن  می \ما یه روزی، هر روزی باشه، دیر و زود« 

  \رود بزرگ
  »...زنیم به پاکیِ زالل رود می \ی تشنه مونوتنا
  

دانست که روزی نه چندان دور، همه از خیر رود  شاعر چه می
گذرند و آرزوی بازگشت به همان دیوار کاهگلی را در  بزرگ می
  !پرورند دل می

  
و » ستاره«ای چون  های عاشقانه شهیاد قنبری کار را با ترانه

ولی به زودی زیر تأثیر فضائی  آغاز کرد» یادم باشه یادت باشه«
. شدناگزیر به نمادپروری روی آورد تر می که هر روز سیاسی

نشسته » واروژان«که بر آهنگی از » بوی خوب گندم«شهیاد در 
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و با صدای داریوش اقبالی ضبط شده، تصویری از استثمار را در 
محمدعلی . بخشد ی فئودالی، رنگ و بوئی جهانی می جامعه

که از آن یاد کردیم، پای استثمار » نوع بشر«ر ترانه امیرجاهد د
شهیاد که پس از هفتاد سال وضع را . را به میان کشیده بود

  :دهد ای به حرف خود می بیند، شمول گسترده همان گونه می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  داریوش اقبالی

  
  
یه وجب خاک ما  \هرچی که دارم مال تو \بوی گندم مال من«

   \من
  \ارم مال توک هر چی می

من به فکر یه اطاق  \تو به فکر جنگل آهن و آسمون خراش
  \اندازه من، واسه خواب

همه  \شهر من شهر دعا \آدماش تِرمه قبا \شهرتو، شهر فرنگ
  »...!گنبداش طال

  
گذارد و  سُرا ولی در پایان تسلیم و فروتنی را به کناری می ترانه

  :خواهد همه چیز خود را از آنِ خود می
  
حاال با هر چی که  \زخمی دست تو بشه \تن من دوست نداره«

  \هست، هر چه که نیست
  :زنم داد می

یه وجب خاک مال  \هرچی که دارم مال من \بوی گندم مال من
  »!کارم، مال من هر چی می \من
 

 و افشار بابک موسیقی با اولی »جمعه« و »دوماهی قصه« متن
 قنبری شهیار از دو ره منفردزاده، اسفندیار موسیقی با دومی
 داند می ایران نوین سُرائی ترانه »ناف بند« خودش را اولی. است

 های ترانه های متن ترین تیز و تند از یکی ما گمان به دومی و
 واقعیت با الزاماً ولی زیباست چه اگر که رود می شمار به ای ترانه

 : نیست سازگار
 
 بارون جای نخو ها جمعه/ چکه می خون سیا ابر از داره« 

 /چکه می
 

 باران جای خون ولی بود »سیاه« چه اگر ها جمعه آنکه حال
 نشان جمعه ترانۀ همین انتشار. آمد درمی ها نفس. چکید نمی
 دانیم نمی. دوانید را قلم شد می. کرد باز دهان شد می که دهد می
 شرمندۀ که بگوئیم اسالمی های جمعه از توانیم می گونه چه

 انقالب از پیش های ترانه از شماری ضعف نقطه !نباشیم خویش
 و همدلی درجۀ و اند آغشته اغراق به را اعتراض که است این
 . اند آورده پائین را مخاطبان باور
 

* 
 

 اعتراضی سُرائی ترانه آوران نام از دیگر یکی سرفراز، اردالن
 آغاز شاعرانه های تصویرسازی و ها عاشقانه با را کار نیز او. است
 با »جاده«. است نهاده اعتراض عرصۀ در پای تدریج به و کرده

. اوست زیبای کارهای نخستین از یکی زاده شماعی موسیقی
. دارد توانا دستی ـ روستائی ـ بیابانی های تصویرسازی در اردالن

 تصویرهائی جاده و کویر و مرداب از زاده، شماعی همکاری با
 آدمی ذهن قاب در همیشه برای که ساخته سرزنده و ناب
 شهیار و ایرج زبان از تر خام کمی هایش تصویر زبانِ. ماند می

 . تر صمیمانه و تر زیبا گاه روی همین از و است
 

 باشد »شقایق« اردالن اعتراضی های ترانه بهترین از یکی شاید
 داریوش صدای با و خورده پیوند زوالند فرید موسیقی با که

 شنیدن از پس را شقایق که یدگو می او خود. است شده ضبط
 : است سروده »گلسرخی خسرو« اعدام خبر
 
 ها بیگانه از من درد آخه/ نیست تا دو یکی درد من شقایق،«

 /نیست
 من از نفس یک حتا که/ دستاش رو من خون خشکیده کسی
 /نیست جدا

 ها قصه توی نه گلدون، تو نه/ بود خدا دشت تو جای شقایق
 /بود
 » ...عاشقائی تموم ساالر که/ باقی مونده این فقط تو از حاال

 
 کار بیهودگی که دارد ای خاطره ها، امنیتی با برخورد از اردالن
 : زند می نشانه را سانسور
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 مقصود که بهانه این به کردند سد را مترسک ترانه جلوی«
 به ترانه هم ها امنیتی. است مملکت اول شخص »مترسک«
 اردالن. دادند پخش اجازه نآ به و کردند تبدیل »عروسک«

 که دهد می را معنائی همان   تقریباً هم عروسک باشد: گوید می
  »!است بوده من منظور

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لطفی محمدرضا       
  
  
  
  
  

  مشکاتیان پرویز                                                   
  
  
  
  
  
  

  علیزاده حسین           
  

* 
 

  انقالب خدمت در های ترانه
 

 نداشت بیان صراحت چه اگر انقالب از بیش اعتراض های ترانه
 اصلیِ هدف به حال هر به زد، می را خود حرف اشاره و ایما با و

 یاری بود، پادشاهی نظام براندازی که ایران روشنفکری جامعۀ
 استبداد از رهائی و آزادی که خود نهائی آرزوی به ولی رسانید
 که رسیم می نتیجه این به آمد، پیش آنچه از. نیافت دست باشد،
 وافر هیجانی و شور گرچه انقالب از پیش متعهدانه پردازی ترانه

 سیاسی درست درایت و درک با ولی داشت، تأثیرگذاری برای
 از ،57 و 56 های سال در اسالمی واپسگرایان انقالب. بود بیگانه
 چون پردازان، ترانه .کرد می تغذیه نیز متعهدانه های ترانه و شعر

 تا و پیوستند انقالب کاروان به جامعه،» روشنفکران«از  بسیاری
 انقالب قربانیان نخستین از را خود گشودند، خواب از چشم
. برد نمی جائی به راه که بود اندک چنان آن ها استثنا. دیدند

 شمار به» گذار«کوتاه  دورۀ فرمانروای را ها آخوند اکثریت،
 به و سپارند می آنان به را قدرت مسند زودی به که آوردند می

 رؤیای این خالف درست آمد پیش آنچه. روند می خود کار دنبال
 و شاعران و ماندند قدرت مسند بر ها آخوند. بود اندیشانه خام
 تار یا شدند، کشیده زندان و بند به یا انقالب فریفته پردازان ترانه

 . افتاد نفس از ایران سراسر رد مدتی برای ترانه و شدند مار و
 
 از انقالب به سپردن تن با اعتراضی، ترانۀ 57 و 56 های سال از

 تر نزدیک صراحت و شعار به و آمد در به خود تمثیلی پوشش
 حتا. گرفت را ترانه جای ترانه، ـ سرود نوعی واقع در. شد

 پرداختند ها ترانه ـ سرود گونه این خواندن به سنتی خوانندگان
 تغذیه ـ انقالب تا مشروطه از ـ انقالبی شعرهای از بیشتر هک

 علیزاده، حسین لطفی، رضا محمد چون آهنگسازانی. کرد می
. شدند فعال زمینه این در منفردزاده، اسفندیار و مشکاتیان پرویز
 توان می جمله از. بود سرودسازان ـ ترانه ترین پرکار شاید لطفی

 با و نهاده یزدی فرخی غزل ویر بر او که کرد یاد آهنگی از
 : است شده اجرا جمعی گروه

 
 جان ز خود دست/ آزادی پای به سر بنهادم، که زمان آن«

 /آزادی برای از شستم
 با استبداد ناخدای/ است جنگ در ماهرانه زا، توفان محیط در

 » ...آزادی خدای
 
. ا. هـ از شعری با که لطفی از بود دیگری ترانه نام »سپیده« 

 شده شجریان ضبط محمدرضا صدای با و خورده پیوند سایه
 : است

 
 کزین بنگر/ دمید سپیده بامت بر/ امید سرای ای  ایران، ای«
 رسید خجسته خورشیدی/ پرخون ره

 سپیدۀ/ است افزون شادی شکوه/ است خون پر ها دل گرچه
 » !است خون در دشمن دست که/ است گلگون ما
  

 شاعران شعر از انقالب سرآغاز همان   از نظام فرهنگی کارگزاران
 بزرگ آرمان واقع در. اند برده را ها بهره بیشترین آرمانگرا چپ

 پائین خود طلبانه فرصت های هدف حد تا را ها آن انسانی



   1390  خردادـ  35م ـ  شماره نهتالش ـ سال             

     38             

 مورد همه از بیش کسرائی سیاوش میان این در. اند آورده
 رفت کار این پیشباز به البته خود او. است گرفته قرار برداری بهره

 منفردزاده اسفندیار موسیقی با پیوند برای را »محمد« متن و
دست  به استبداد و ظلم بساط که اندیشه این با کسرائی. نوشت

 در را عبداهللا محمدبن از حرفی پاشد، می فرو» کبیر خمینی«
 : است آورده ترانه سرآغاز

 
 ... /الظلم مع یبقی وال/ الکفر مع یبقی الملک«

 و برپا/ ماند نمی/ جور و ظلم به هرگز، دیار کی که گفتی
 ... /استوار
 .... روزگار پاکان سر بر/ وحدت عبای کشیدی وار معصوم

  »...را آزاده مردان است جائی/ عبا نازنین آن تبرک پر تنگ در
 
 کسرائی از که انقالب ـ اعتراضی های ترانه انبوه میان از

 انقالب سال در ژاله بانخیا حادثه به نگاهی هم یکی بازمانده،
 به ترانه متن. است علیزاده نحسی آنِ از ترانه موسیقی و دارد

 هر در بار چند خون واژۀ. تاباند می باز را شاعر روح غلیان خوبی
 : است رفته کار به ترانه بند
 
 شد؟ چه خون/ شد خون ژاله/  شد؟ چون/ افتاد سنگ بر ژاله«
 ! /شد جنون خون/ 

! کن واژگون خون، زین سلطنت/ کن خون ژاله/ کن خون ژاله
 /نشاند خون بر ژاله/ 

 ها، گمنام نام/ کن گلستان زمین شهیدان، بر... / کن گلپران
 /کن جاودان

 !... /کن آتشفشان تیره شب در/ تیره شام این آید صبح به تا
 

 در و پرداخت را خیالی خوش این تاوان متأسفانه کسرائی سیاوش
 . رفت دنیا دار از وطن، از دور غریب، غربتی

 
 »آذرمهر برزین« از شعری روی بر مشکاتیان پرویز میان این در
 بیشتری عاطفی جوهر که نهاد آهنگی »مشترک رزم« عنوان با

 شو همراه« که تأثیرگذار ولی کوتاه سرود ـ ترانه این. داشت
 استمرار به و مانده باقی ما زمان تا است، آن دوم عنوان »عزیز
 : هاست زبان ورد ها گردهمĤئی در
 
 هرگز/ مشترک درد کاین/ درد به نمان تنها/ عزیز شو همراه«

 /شود نمی درمان/ جدا جدا
 آسان/ مشترک رزم بی/ ما برای هرگز/ زندگی دشوار
 » ...شود نمی

 
 باال چنان انقالب بر و دور سال دو در ها سرود ـ ترانه رونق
 چپ معروف پرداز نظریه) سپهر. ا( طبری احسان حتی که گرفت

 سروده را »میهن« ترانه او. شود میدان وارد که برانگیخت نیز را
 شده اجرا شجریان صدای با علیزاده، موسیقی با پیوند در که

 ثابت را نظریه این صحت که است متوسطی بسیار متن. است
 : ساختند کاری بهر را کسی هر که کند می
 
 /دارد پنهان پیوندی جان اب/ دارد تابان خورشیدی ایران«

 جان تا دارد، پیمان پاس دل/ دارد پیمان دل با جاودان مهرش
 » ...دارد

 
 کردند کوشش نیز سیاسی زندانیان بیشتر که رسید جائی به کار
 چنین خودشان هم اگر! بگذارند یادگار به خود از ای ترانه
 مونهن. دادند می انجام برایشان را کار این دیگران کردند، نمی

 از گفتند می که بود »باد خجسته بهاران« سرود ـ ترانه بارزش
 دست که آمد عمل به کاشف ها بعد است و »دانشیان کرامت«

 بهاران« ها بعد. است منفردزاده اسفندیار از آن موسیقی کم
 کردند، خود آنِ از متخاصم های گروه همۀ را »باد خجسته

 انقالب، اول سال سه دو احت و ها اقلیتی ها، اکثریتی مجاهدین،
 . دولتی های اسالمی

 
 »گلسرخی خسرو« به منسوب است سرودی ـ ترانه دیگر نمونه

 ترانه این. خبریم بی کیست، آهنگسازش »پیوستن سرود« نام به
 !: کند ترانه را آن باید که آنچه جز دارد همه چیز سرود ـ
 
 از هراسشان اینان/ شویم یکی البرز سپیده هر در باید« 

 /سرزند که باید/ ماست یگانگی
 خزر میهمان تشنه، لوت که باید/ ما های چشم از/ خاور طلیعۀ
  »شویم یکی شویم، نزدیک باید! / باشد

 
* 

 
 برونمرز های ترانه

 
 ما زمان درد به چون اسالمی، واپسگرای انقالب بگیریم، نتیجه
بر . دکن تغذیه باید که گونه آن را ترانه نتوانست، خورد، نمی

 فرهنگی شکوفائی های سال در که ای بنیه با که بود ترانه عکس
 در سهمی و آمد انقالب یاری به خطا سر از بود کرده پیدا

 شد، استوار ایران در که اسالمی انقالب. کرد ایفا آن پیروزی
 ! نشان تاک از نه و ماند نشان تاک از نه دیگر

 
 این در. ز ایستادبا حرکت و جوش از ایرانی پیشرفته هنرهای

» مُنکر«دو از چون کرد، پیدا تری دلخراش سرانجامِ ترانه میان
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 منکر با منکر دو این اگر. موسیقی و نو شعر: بود برده نسب
 کبیره معاصی از دیگر امیخت، می در باشد زن صدای که سومی

 حد تا نیز مردانه های ترانه سطح. رفت می شمار به
 صادق« امثال ترکتازی برای میدانی و آمد پائین »خوانی نوحه«

ی  تیغه یا و» ذوالجناح«یال  بارۀ در تا شد آماده »آهنگران
 ! بخوانند مدیحه» ذوالفقار«
 
 از ایران موسیقی در نامیرائی جوهر حضور یمن به همه این با

 برونمرز و مرز درون در موسیقی اهل کیاست و همت و سو یک
 اسالمی ستان جان ضربات زیر از ترانه و موسیقی دیگر، سوی از
 . آمد در به
 
 سه دو بودند، آمده مهاجرت به پردازان ترانه آنکه با برونمرز، در

 از را خود مخاطبان جدی ترانه واقع در. گذشت ترانه  بی سالی
 ها آن بر که بالئی پیامدهای از خسته مهاجرین. بود داده دست
 نان به دستیابی یپ در سرخورده، و مبهوت و مات بود، شده نازل

 آوردن روی برای دماغی و دل و رمقی دیگر. بودند خود آب و
 برای تنها خواستند می چیزی هم اگر. نداشتند ترانه و موسیقی به

 و اندیشه ترانه از دیگر. بود فاجعه کردن فراموش و شدن سرگرم
 با ناگزیر شد بیشتر می ساخته هم آنچه. خواستند نمی احساس

 دیر سالی چند خوشبختانه. بود همراه غمیادانه های ندبه و ناله
 ورزیده و برجسته آهنگسازان و سُرایان ترانه از بعضی که نپائید
 کوشیدند و کردند بلند سر نو آمریکا از و اروپا در انقالب، از پیش
 جنتی ایرج. بازگردانند خود پیشین و اصلی مسیر به را ترانه

 : کرد یاد »زندانی وطن« از ودسر که ای ترانه نخستین در عطائی
 
 اعدامیان ها، ستاره/  ویرانی قصیدۀ وطن/  زندانی ترانه وطن،«

 / ظلمت
 که بگو/... خیزند برمی دوباره سحر/ ریزند می اگرچه خاک به

 /یارانم تمامی با/  خوانم می دوباره
 با باره دو/ سُرایم می به خون که بگو بگو،/ را شکستن گلسرود

 /جانم و دل
 » ...ایران به بگو... / ایران به بگو/  را رُستن آخرِ حرفِ

 
 ایران شمال در 1359 سال در که را ای ترانه قنبری شهیار
 : داد انتشار برونمرز در مناسب وقتی در بود، سروده

 
 خون که وقتی نخواب/ زنجیره به بُغضت هم که وقتی نخواب،«
 /سرازیره شب از

 من، با بیا من، با بخون/ ارهد معصیت خوندن که وقتی بخون
 /داره  غمی شب های شیشه سکوت/ دیره نگو

 و عشق های جمعه عزیز/ داره محکمی مشت تو خشم ولی
 » !...داره عالمی تو با پربازی کالغ/ آزادی

 
 زنان به که آوریم می را سنگسار از ای تکه »سرفراز اردالن« از و

 : است کرده تقدیم »ساالر مرد بربریت قربانیان« خود، سرزمین
 
 آبی را آسمان جرم به/ ورزیدن عشق/ بودن زنده جرم به«

 ! /کن سنگسارم/ دیدن پرواز
 کیفر صد به/ بودن زن سرافرازانه/ بودن خویشتن جرم به

 ! /کن سنگسارم/ کن دچارم
 سنگسارم/ تعصب سنگ با جهل، دست به/ کن سنگسارم

 !... /کن
 

* 
 

 اعتراض آوازهای
 
 اعتراض ولی نکرد بلند سر اعتراض ترانه اگرچه ان،ایر درون در
 برجسته خوانندگان! کرد مکان نقل سنتی آوازهای درون به

 و حافظ از هائی غزل قالب در را گلو در خفته فریادهای کوشیدند
 محمدرضا. دارند تأویل و تعبیر ظرفیت که سردهند مولوی

 در و دش پیشقدم گام این در کافی، کیاست و دقت با شجریان
 مشکاتیان پرویز همکاری با که »بیداد و همایون« معروف برنامه
 بیان وسیلۀ را حافظ تعبیر قابل غزل دو از یکی شد، می اجرا

 : داد قرار خود های سرخوردگی
 
 خون/ کجاست پس فرخ خضر شد، گون تیره حیوان آب«

 /شد چه را بهاران ابر گل شاخ از چکید
 سرآمد، کی مهربانی/ دیار این انمهربان خاک و بود شهریاران
 » ...شد؟ چه را شهریاران

 
 1388 سال در جمهوری ریاست »انتخابات« نمایش اجرای

 زبان با شجریان. بخشید موسیقی اهل زبان به بیشتری صراحت
 که اسالمی جمهور رئیس پاسخ در و شد میدان وارد تندتری
 نامیده» کخاشا و خس«را  ها پیمائی راه در کننده شرکت مردم
 : کرد مشخص را خود جبهه شهامت با بود،
 
 برای هم همیشه و است خاشاک و خس صدای من، صدای« 

  »...بود خواهد خاشاک و خس
  

 که آمد تلخ نظام کارگزاران مذاق به چنان آن گیری موضع این
 مهرۀ«را  شجریان حتا و انداختند راه به را افترا و تهمت گردونه
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 متانت با ولی شجریان پاسخ. نامیدند» روشف وطن«و » استعمار
  : خواند می خود های کنسرت در که است نهفته آوازهائی در
 
  »است تیز محتسب که چنگ مخور می بانگ به«
 » !است خونریز زمانه صراحی چشم چون«: یا و
 » !....نیست هیچکاره ما والیت در شحنه آن«: یا و
 

 خواند می را هائی ترانه یر،اخ های سال در آواز بر عالوه شجریان
 سایه،: است گرفته شکل معاصر و نوآور شاعران شعر روی بر که

 از شجریان. اند زده را امروز حرف انگار شاملو، مشیری، کسرائی،
 : است کرده امروزی را مشیری »فریاد« شعر جمله

 
 دچار من/ ها پنجره بر سایم می پنجه/ در بر کوبم می مشت«

 /خفقان خفقانم،
 شما با! بزنم هواری بگذارید/ چیز همه از ام آمده تنگ به من

  »!...کنید باز را ها در این هستم،
 

* 
  

 »سبز« های ترانه
 
 ایران موسیقی که گرفت نتیجه توان می گفتیم آنچه به توجه با
 غافل اجتماعی رویدادهای از هیچگاه سو، این به مشروطیت از

 یا منفی ـ ها آن برابر در و فتهپذیر تأثیر ها آن از. است نبوده
 شجریان تا عارف از پردازان ترانه. است گرفته موضع ـ مثبت
 بیان را خود درون بتوانند که اند بوده راهی یافتن پی در همه

 اخیر سال سی این در آنچه ولی. کنند
 ای فاجعه بعد با متناسب شده، ابراز
 شده ایران جامعه دامنگیر که نبوده
 چه که بودند ندهما همه. است

 .بگویند چگونه و کی برای بگویند،
 امید وزید که نمی نسیمی حتا گاه 

 سی باید. بکارد ها دل در را توفان
 با جامعه، درون از تا گذشت می سال
 پیشین اندک دستاوردهای بر تکیه

 و سازمان بی آورد، سربرمی جنبشی
 و عقیدتی وابستگی بدون رهبر، بی

 و مردمی ش،خودجو جنبشی مسلکی،
 ! موزیکال

 
 ترانه، باران سربرآورد، که سبز جنبش
. گرفت باریدن اعتراض های ترانه

 ساخته کجا و کی ترانه همه این. شدند باران ترانه همه ها رسانه
 های ارزش از ها آن بیشتر که ویژه به. بود آور حیرت بود؟ شده
 ها سنتی: بودند شده کار به دست ها گروه. بودند برخوردار کیفی
 همه که رسید می نظر به.... ها برونمرزی ها، درونمرزی ها، پاپ
 وارد خودکامگی و استبداد از رهائی: هدف یک با تنها ها گروه
 دیگری جنس از ها ترانه. سردهند آزادی فریاد تا اند شده میدان
 هائی اعتراض. پروراند می خود در را بهتر ها اعتراض و بود شده
 ای ترانه در داریوش. شد می جاری جوانان انزب از بیشتر که
  :گفت می
  
  
 از/ بگی تر تازه شعر یه تونی می تو/ جوون آهای جوون، آهای«

 /آدما رنج و درد
 پر های شعله از/ ها باغ شوق و شور از/ بگی خطر پر شهر از

 /بگی تر  های دیده از/ شرر
 را نیاد/  کن هو کن، ها ! /کن غوغا کن، شورش/ کن ها کن، هو
 ! /کن رو و زیر
/ مردم خشم فریاد/ شو خزر شو، موج/ شو شرر شو، شور

 ! /شو ثمر پر جنبش
 

 نامش که کرد می یاد مادری از تازه، همیشه خواننده گوگوش
 : است خویش فرزندان بازگشت راه به چشم و است ایران

 
 من شنوین، می هامو ضجه/ ویرانم دونم می نبرین، یاد از منو« 

 /ایرانم همون
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 شبیه قفس یک/ نمونده تنم از چیزی شالق، بوسه از خسته
 /پوشونده منو پیکر گربه،

 با ها بچه/ ندیدم خوش روز یه من رفتین، که روزی همون از
  »...کشیدم چه ببینین تا نبودین من
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گوگوش
  
  
  

 جنبش تأثیر ولی بود ای حرفه آن از بیشتر آوردیم که هائی نمونه
 زمان آن تا حتا که را جوانانی و ها آماتور و رفت تر فرا ها این از

 رعنا« جمله از. درآورد آزمایش میدان به بودند نسروده ترانه یک
 در شده، پاپ دنیای وارد است سالی چند تازه که »فرحان

 : گفت مردم کشتار به اعتراض
 
 تو مردم/ اکبر اهللا/ کنن می تماشات دارن دنیا/ اکبر اهللا«

 /صداشون با/ خیابون
 وقتت/ بشنوی خوان می/ شون سکوت با حتی/ هاشون چهره با

 / رسیده به سر
/.... شه می دریا به تبدیل/ بگیری رو رودخونه ی جلو تونی نمی
 » ...کنن می تماشا دارن دنیا
 
گوئی  یاوه و درآمیخت موسیقی با را جوانی شاعر شعر »اشکان«
 : داد پاسخ را» جمهورمحترم رئیس«
 
 شور منم، سوز/ توئی خاک از تر پست/ توئی خاشاک و خس«

 /منم رنجور عاشق/ منم

 مالک/ منم باک بی دلیر/ توئی نور بی هالۀ/ توئی کور توئی، زور
  »!...منم خاک این
 

* 
 

 خطر معرض در
 
 به نیز ای اشاره که دارد جا و گفتیم چیز همه از بیش کما

 رونق ایران در گذشته سال ده در که »زمینی زیر موسیقی«
 این به آنچه با ایران در زمینی زیر موسیقی. باشیم داشته گرفته

 امروز، ایران در. دارد تفاوت موجود است، دیگر جاهای در نام
 حرفی هیچ. دارد پنهانی فضائی به احتیاج فرهنگی، کارهای همه
 بدون را ای ترانه هیچ. گفت توان نمی کنده پوست و راست را

. زد حرف استعاره توی  نُه های پرده در باید. خواند توان نمی وزمج
 کنند نمی غالباً که نکنند ـ فهم وقتی هم را ها استعاره همین تازه
 . آورند می در روزگارت از دمار و کنند می عثمان پیراهن ـ
 

 بازهم چون و بودند »زیرزمینی« که ها آن برجسته نمونه
 »نامجو محسن« کردند، مهاجرت ونمرزبر به کنند، کار نتوانستند

 کرده پیدا نیز بسیار شهرت زمین روی در حاال که نامجو. است
 جانبه همه تلفیقی اساس بر را خود اعتراض موسیقی است،
 موسیقی چسباند، می نو شعر به را کهن شعر. است داده سامان
 پیوند بازار کوچه موسیقی یا پاپ موسیقی از ای تکه به را سنتی
 صدای از اراید و می» بنفش جیغ«به  را آن حتا گاه .زند می

 و جانوران اهلی دام، و دد صدای شیشه، شکستن اشیا، برخورد
 مدد هم.... و عطسه و صرفه صدای آورد از بی کم اگر و وحشی

 همه این. سازد می خود اعتراض وسیلۀ را ها این همه و گیرد می
 درهم و ها یآشفتگ بازتاب برهمی، درهم و ناهمگونی
 : است امروز ایران های ریختگی

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  نامجو محسن
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 که بینی می  /کنی می باز چشم خواب از که روز یه«
 /تنهائی تنهای/ ای رفته باد بر
 سیگار شده صبحونت و/ هوائی در لنگ که بینی می
 /کبریائی عرش ای .... /چائی و

 تو هست چی/ مادرت جون/ آئی می راه ما با کی
 » ....ائی؟ می راه ما با کی/ سرت

 
* 

 
 نیز را نکته این نیست بد بررسی این پایان در
 های پیرایه از فارغ آغاز در سبز جنبش که افزائیم بی

 از بیش حتا را آن ولی امتیاز وجه این. بود سیاسی
 قرار انحراف معرض در عقیدتی، های جنبش

 پدید سازمان و رهبری بی اگر هم جنبشی. دهد می
 سازماندهی به نیاز گمان بی خود استمرار برای آید،
 قرار سازمان رأس در که آنان آنکه شرط به. دارد
 استقالل همان   که جنبش اصلی جوهر به گیرند، می
 نشود، چنین اگر. بمانند پایبند باشد، عقیدتی فرا

 و شد خواهد پنبه شده، رشته حال به تا آنچه
 پیوسته مردم به و تهبرخاس نو از اعتراض های ترانه
 !رفت خواهد خاکستر زیر به یک بار دیگر نیز

  
  ـــــــــــــــــــ

  :با بهره گیری از
اهللا خالقی، سرگذشت موسیقی ایران، جلد اول، صفی  ـ روح

  1353علیشاه، تهران 
انداز موسیقی ایران، ماهور، تهران  ـ دکتر ساسان سپنتا، چشم

1382  
انی، جلد اول، ترجمه محمد حسین ـ ابوالفرج اصفهانی، االغ

مشایخ فریدنی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران 
1368  

  1373ـ محمدرضا درویشی، نگاه به غرب، ماهور، تهران 
زاده، گلبانگ محراب تا بانگ مضراب  ـ سیدجواد بدیع

  1383زاده ، نشر نی، تهران  ، به کوشش الهه بدیع)خاطرات(
ی  گزینه(ساله  های یک شب سی زمهـ ایرج جنتی عطائی، زم

  1996نشر نکیسا، آمریکا ) ها ترانه
سازمان ) ها ی ترانه گزینه(ـ شهیار قنبری، دریا درمن 

   1379انتشارات جاویدان، چاپ دوم، تهران 
نشر ) ها ی ترانه گزینه(ـ اردالن سرفراز، از ریشه تا همیشه 

  1380البرز، آلمان 
و نوار گفتگوهای اختصاصی ـ نشریات و سایت های فرهنگی 

  ... و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 ایران/ محمدی اردهالی سارا
  
  

  است خوب آوراشک
  دو مسابقۀ سوت مثل
  دویمی

  سوزدمی هاچشم
  ـ کابل و باتوم مثل ـترسیمی اول بار

  آوریمی در سیگار بعد بارهای
  کنیمی دود

  آمدند: دهندمی خبر پنجره از هاهمسایه
  دویمی باز
   دویدن دارد هوایی چه

  ـ نیست خبری ارشاد گشت از ـعصرولی چنارهای میان
  ـ کردیم پیدا ممنوعه کتاب جا این چقدر ـانقالب هایفروشیکتاب میان
  دویممی

  خالی همه جای
  تبعیدی دوستان
  دادید را تانزندگی اعالمیه یک برای که بزرگتر برادرهای

  جبهه در یا
  اوین دیوارهای پشت یا
  شدید جدا ما از
  دویممی

  سبز جایتان
  ماست دست پالم مشعل
   دویدن بادزنده

  آلوداشک هایچشم با
  .آزادی سمت به
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 دانشگاه در شیمی مهندسی آموختۀ دانش و اهواز، در خورشیدی پنج و پنجاه و سیصد و یکهزار سال زادۀ مترجم، و نویسنده شاعر، جدیری، سپیده
 . است ایران صنعت و علم
ـ  خورشید جایزۀ بنیانگزار و خورشیدی، شش و هشتاد و پنج و هشتاد های سال در خبرنگاران شعر جایزۀ نخست دورۀ ود داروان هیات اعضای از وی

 . است ایران همروزگار شعر گسترۀ در ایرانی زن چشمگیر حضور از قدرگزاری برایـ  ایران زنان شعر جایزۀ
 . است دست در جهان، اشعار رجمۀت و داستان، شعر، زمینۀ در متعددی های کتاب جدیری سپیده از

  .شد ایتالیا ساکن و کرد ترک را ایران فرزندش، و همسر همراه ایتالیا، قلم انجمن سوی از مطالعاتی بورسیۀ دریافت پی در پیش ماه سه جدیری خانم
 
 
 
 

 »ندا« ترین زیبا
 

 آقاسلطان ندا رثای در ایرانی شاعران های سروده موردی بررسی

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  جدیری سپیده         
  
  
  
  
 

 تمدن برای مبارزه و هنر« خود، معروف مقالۀ در گرامشی آنتونیو
 فاشیستی حکومت دوران در  بودن بند در هنگام به که »نو

 نویسنده دو«: نویسد می بود، درآورده تحریر رشتۀ به موسولینی
 بیان( بدهند نشان را واحدی اجتماعیـ  تاریخی مرحلۀ توانند می
 دیگری، و باشد هنرمند است ممکن یکی ولی ،)دکنن

 ) 1(» .ساده میرزابنویسی
 چنین چرا که پرسد می مارکسیستی دیدی زاویۀ از گرامشی

 چنین نظیر توانیم می نیز ما. است مهمی پرسش این. است

 از چرا که بپرسیم مثالً کنیم؛ مطرح دیگر ای شیوه به را پرسشی
 مرحلۀ بیانگر و  شاعر یک سرودۀ دو هر که شعر دو میان

 موضوعی با رابطه در حتی و است واحدی اجتماعیـ  تاریخی
 شعری نظر به یکی شده، سروده واحد دیدی زاویۀ از و واحد
 این و ضعیف و بد شعری دیگری و رسد می عالی حتی یا خوب
 شعر دو هر در شده مطرح سیاسی دیدگاه با که حالتی در حتی
 تنها اینجا در. کند می صدق نیز باشیم داشته توافق میزان یک به

 هنر در که است این رسد، می درست نظر به که ای فرضیه
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 توان نمی ایدئولوژی اساس بر که دارد وجود ای مشخصه
 . داد توضیحش
 با اگر«: دهد می ارائه پرسش آن برای ساده پاسخی گرامشی
 کنیم بسنده چیزی تشریح به مسئله، جانبۀ  همه بررسی ادعای

 بیان یا دهند می نشان اجتماعی دیدگاه از نویسنده دو این که
 معینی اجتماعیـ  تاریخی مرحلۀ های ویژگی اگر یعنی دارند، می
 حتی را هنری مسئلۀ که معناست بدان این کنیم، خالصه را

 ضروری و مفید است ممکن ها این همۀ. ایم نکرده هم لمس
 نقد عرصۀ در: دیگر یا عرصه در اما هست، هم گمان بی و باشد،

 غلبه و شکستن درهم برای پیکار در رسوم، و آداب نقد سیاسی،
 به ها نگرش برخی ها، باور احساسات، های جریان برخی بر

  )2(» .نیست هنر تاریخ و انتقاد مقولۀ از این، اما جهان و زندگی
 مسائل از هنر مسئلۀ که آید برمی چنین گرامشی سخن از 

. است متفاوت و جدا شده، مطرح هنری ثرا یک در که سیاسی
  بر مدخلی در را دیدگاه این 1940 سال به نیز برشت برتولت

Arbeitsjournal قلمرویی هنر،«: است کرده تأیید اش 
 ) 3(» .نباشد خودبسنده روی هیچ به گرچه است، خودمختار

 آن و است، مطرح اینجا در نیز متفاوت کامالً دیدگاهی اما
 عنوان تحت ای مقاله در 1905 سال به لنین که ست دیدگاهی

 ادبیات«: است کرده بیان »حزبی ادبیات و حزبی تشکیالت«
! حزبی غیر ادیبان بر مرگ... شود تبدیل حزبی ادبیات به باید

 به... شود تبدیل پرولتاریا مشترک هدف از بخشی به باید ادبیات
 به کارگر طبقۀ آگاه قراوالن پیش کل که ماشینی از ای قطعه

 عمل از ناپذیر جدایی بخشی به باید ادبیات. اند واداشته حرکتش
 دموکرات سوسیال حزب منسجم و شده طراحی یافته، سازمان
 ) 4(» .شود تبدیل
 تمایزی هیچ لنین، دیدگاه در که است این است مشهود آنچه
 چون بی مطالبات تابع هنر. است نشده فرض سیاست و هنر میان

 سیاسی هدفی به نیل برای ابزاری جز و ستا حزب چرای و
 یاد هنر مسئلۀ عنوان به آن از گرامشی آنچه. شود نمی قلمداد

 معیار تنها و ندارد اِعراب از محلی هیچ اینجا در کند، می
 همان    این. است آن بودن حزبی میزان شعر، یک بر گذاری ارزش
 یستیسوسیال رئالیسم و) 5( ژدانوویسم به که ست ای طریقه
 . شد ختم استالین دوران

 
*** 

 
 از پس مردمی اعتراضات جریان در آقاسلطان ندا شهادت با

 فیلم بارۀ چندین پخش و ایران جمهوری ریاست دهم انتخابات
 از اعم بسیاری شاعران جهان، های رسانه در او باختن  جان

 جنبش اسطورۀ و نماد عنوان به ندا، سوگ در گمنام و مشهور
 نه اگر که اشعاری سرودند، شعر ایران مردم اهیخو آزادی

 به پرداختن خاطر به کم دست ، شعری کیفیت خاطر به جملگی
 از ای برهه باید می است، داده تکان را دنیا که تاریخی ای واقعه
 چنان آن نه اما ساخته، نیز من باور به که بسازد را ادبیات تاریخ
 کثرت دلیل به هم اینجا، در ها نمونه تمام ذکر. شاید و باید که
 کار در سوءنیتی اینکه اثبات برای که دلیل این به هم و ها آن

. نیست ممکن بیاورم، کامل صورت به را ها شعر مجبورم نیست
 موردی صرفاً بررسیِ یک و  نمونه ده ذکر به ناگزیر به رو این از

 : کنم می بسنده
  
 

1 
 

 حالل صید
 

 آقاسلطان ندا دخترم براى
 

 مدختر
 بود شان سنت
 کنند گورت به زنده
 شدى کشته تو

 . شود مى گور به زنده ملتى
 گذارد مى بالش بر سر آرام چه که ببین
 گرفته را تو مرگ پول که او

 . خورد مى حالل شام
 بودى ایستاده فقط تو
 کردى مى نگاه خوشدالنه و

 برگردى ات خانه به که
 رمدخت دید نخواهى را خود کوچک اتاق دیگر اما
 آینده خوش هاى خیال خیل و
 . زنند مى پرپر دیوارش و در بر
 افتادى دام به حاللى مرغ مثل تو

 حیران مرغى
 کند مى جستجو را صیادش ى چهره مضطربانه که
 افتادى دام به تو

 انگورى ى خوشه همچون
 شد لگدکوب که
 . شود مى حرام شراب به بدل و

 اینان کیانند
 اه بام ها، پنجره بر پنهان
 تاریکى در اینان کیانند

 خانگى ى پرنده صداى با که
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 . کنند مى پارس
 دخترم کشتندت
 کشتندت

 شود کم تن یک تا
 . شوى مى تکثیر همه این چگونه تو اما
 من عزیز نداى آه
 بود روئیده تو گلوى بر که سرخى گل
 شد باز

 شد گسترده
 فروپوشانید هایش گلبرگ ترنم در را ایران ى نقشه و
 اند داده ندا که انىاین و

 بلبالنند
 نشسته گلى گرد که تن ها میلیون

 . خوانند مى را تو نام و
 خوانند مى آواز تو براى که را صداشان است ممکن یعنى

 نشنوى
 نشنوى هم را خود پیروزى صداى که بستند را ات پنجره یعنى
 گذارد مى بالش بر سر آرام چه که ببین
 . خورد مى حالل صید که او
  
 

2 
 

 نام پس
 کرد نمى فرقى چندان

 . کارگر امیرآباد،
 ام دیده فراوانى کاکتوس

 را کویرى پرندگان که
 دهند مى جاى خارآکندى ى سینه در
 ام دیده مسموم مسموم، سرخى گل
 . بود کرده سوراخ را ات حنجره که

 کارگر امیرآباد،
 . کارگر امیرآباد،

 است باریدن پس از
 اسیدى ابرهاى تاول که
 . شود مى آشکار تنمان بر
 خون قطرات در هایت چراغ که بلندم خیابان ببخش را ما

 . شوند مى روشن
 کارگر امیرآباد،
 کارگر امیرآباد،

  . خوانم مى ندا خیابان را تو که من
 
 

3 
 

 تیر حکم
 

  من از بگذرند ها روز این تمام
 بلند خیابانی به مرا ببرند

 را آسمان درد می هک اش مناره آن با اتمی قارچ زیر از
 سر بی ای مجسمه میدان تا

 بلند خدایا بلند بیاشوبم
 

 است من همراه تو های چشم
 جهان زیبایی است من همراه

 
 زیبایی همه این از ام گرفته لکنت
 رعنایی همه این از ام گرفته لکنت
 ام گرفته لکنت

 
 آید می که مناره روی از تیر حکم
 است من همراه تو های چشم
  آید می که بام روی از یرت حکم
 است من همراه تو های چشم

 
 وسط این تو های چشم با گیرد می اوج صدایم شود می بلند

 این امتداد تا آید می تو های چشم موج موج و زمین روی جاری
 بلند

 
 اکبر اهللا

  آید می تیر حکم
 

 هم به آزادی و انقالب که جایی بشود گل بود قرار جهان این
 رسند می
 آن خجستۀ زیبایی امتداد در بشود گل است قرار جهان نای

 دوچشم
 اند خرامیده آزاد ازلی زیبایی روزگار از که دیگر های چشم و
 

 زیبایی همه آن از مانده جا به دوزخ
 بینم می و
 گل یک شکسته پهلویی با
 گل یک شکسته صورتی با
 گل یک شکسته ابرویی با

 اکبر اهللا گذرد می ها خیابان بلند های ترعه از رنگ توقان
 

 بنگرید هان
 عزا پرچم با گذرد می هم چله این
 نور از ای باریکه و
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 بلند این بر تابد می هنوز
 است من خیابان اینجا

 اینجا است من خیابان
 
 جهان زیبایی و

 است من همراه
  
 

4 
  

 ... کنم می گریه ها، ندا برای کنم، می گریه »ندا« برای
 

  اکبر اهللاُ
 

  گفتیم
  شالق وُ شلوغی این در

  شعر،
  ماستِ  شبِ  شعور ها تن
  نشستیم چهارخانه در چله که
  خون تا
  بگذرد دفترمانِ  سنگفرش از

  حاال
  است برف جلدمان روی وُ زیر
  ماه، وَ
  کبوتر،ِ  چشم های لخته در
 . هاست خرپشتهِ  وحشتِ  بلندِ  جار

  
 

5 
 

 آزاد سقوط
 

 آزادش صعود از پیش ای لحظه و سلطان آقا ندا به تقدیم
 
 

 تنها
 قدم چند
 من از تر جلو
 دوید می

 کند سقوط آنکه از پیش
 آزادی خیابان روی

 
  آزادی

 زیباست
 حتی

 کنی می آزاد سقوط وقتی
 مرگ روی

 
  حتی
 خودت خون روی وقتی
 شوی می سرد

 
 ! ها گلوله
 عزیز های گلوله
 لطفا
 برگردید هایتان پوکه به
  نیز ما
 گردیم برمی هایمان خانه به
  
 

6 
 

 بود حادثه روزهای ندای که »ن« برای
 
 

 . شود می درست چیز همه
 

 امروز مثل روز یک
 شوی می بیدار

 مالی می را هایت چشم و
 
  داری؟ دوست شکر پیمانه چندـ  

 
 آورد می سرحالت تازه نان و چای بوی
 کنی می روشن را تلویزیون وقت آن
 بگوید مجری تا

 ست دیگری روز امروز،
 تو برای
 من
 ها سال که دختری آن و

 دید می بوسه خواب
  
 

7 
 

 سبز دهد می سرخ صدای
 جهان نگاه زند می چرخ و

  انسان استواریِ گرد
 کودتا سرگیجۀ و

 آورد می باال گلوله که
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 هایی دست سفید موسیقی در
 اند زمین غرور که
 . آسمان برابر در
 

 را درخت خون چگونه دروغ کن نگاه
 پاشد می نور نگاه در
 سکوت و

 را الله حرمت چگونه
  باروت خشم از

 . گیرد می پس
 

  است سیاووشان
 دختری سرود بر گیسو درخت آویزد می سبز و

 اش جوانی کشد می تیر و خورد می تیر که
 . آزادی میدان در
  
 

8 
 

 بنویسم شعر کالشینکف با توانم نمی
 اغذک بر بزنم نقش مولوتف کوکتل با توانم نمی
 ... تفنگ با توانم نمی
 تفنگ بر تف
 مولوتف کوکتل بر تف
 کالشینکف بر
 تف کلمات این همۀ بر
 

 نیستند شاعرانه ها این
 بنویسم تو از خواهم می
 کردند نقش کلمات همین با را تو اما
 . زمین بر
  
 

9 
 

  »ندا« خواهرکم برای
 

 رسد نمی صدا به صدا
 بیند نمی را چشم چشم،

 خواهرکم رگردیمب خانه به بیا
 داریم گریستن برای بهانه کافی اندازه به ما
 
 برگردیم خانه به بیا

 بینی نمی مگر
 خواند می آواز ای پرنده نه اینجا

 زند می لبخند کودکی نه
 ها خیابان و ها کوچه زده بهت دهان از و

 خیزد برمی دود و آتش
 
 برگردیم خانه به بیا
 اند رحم بی ها این

 نیست قیمش هاشان گلوله
 خواهرکم تو، معصوم های چشم
 و آور اشک گاز همه این طاقت
 ندارد را دود و دشنام

 
 خواهرکم برگردیم خانه به بیا
 را خیابان این

 اند کشیده خون به ها بار این از پیش
 است امیرآباد اینجا
 کنند می تولید تقلبی سرداران برای تقلبی مدال باال، آن
 
 تر پایین کمی و

 ها شب بسا ای که است خوابگاهی
 است نیامده چشمش به خواب ذره یک
 برگردیم خانه به بیا

 نیست خوابگاه اینجا
 ماست های جوان بیدارگاه
 است کاغذهایی و ها کتاب آشیانه اینجا
 ها شب بسا ای که

 سپید پرندگانی چون
 اند خورده چرخ دود و آتش در
 سوخته های بال با و
 اند فروریخته ستهشک پاهای و دست و ها نعش بر
 ها شب بسا ای  و
 هاشان پنجره و ها در
 جهل چکمه ضرب و درد زور از

 ما کودکانه کاغذی های موشک مانند
 اند کرده پرواز خیابان، سوی آن تا
 
 خواهرکم برگردیم خانه به بیا

 فریاد و شلوغی همه این الی البه از من،
 شنوم می را مادر صدای

 است وختهد کوچه به را هایش چشم که
 رهگذران تمام از و

 است دیروز از تر خمیده امروز، هاشان شانه که
 : پرسد می

  اید؟ ندیده مرا ندای شما! آقا! خانم« 
 » !دهد؟ نمی جواب چرا موبایلش کجاست، دانم نمی
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 خواهرکم! نه
 نیست برگشتن برای راهی دیگر، حاال
 ها زندان ها خانه سرد ها بیمارستان به باید

 
 برویم قانونی پزشکی به باید

 
 را ها شب تمام باید
 تو ردپای دنبال

 باشیم ها خیابان و ها کوچه در
 

 دنیا های تلویزیون تمام فردا،
 

 کنند می پخش را خونینت چهره
 
 دنیا سراسر در ها، روزنامه اول های صفحه و

 : نوشت خواهند تو عکس زیر
 امیرآباد خیابان است، تهران اینجا

  »ندا« این و
 

 است آزادی نوشکفته ندای
 
  بزرگ ملتی خونین گلوی از که
 
 . است آمده بر
  
 

10 
 
 ندا
 ندا: دخترم خونین چهرۀ به
 
 
  پیش، صفِ در که ای

 گذاری می صفِ  پیش جان
 ! باد کاهی و کف منِ جهان تو برتالطم

 ابد تا تو جمال و
 ! باد ما جان اندازۀ

 
 
 لحظۀ در تا نکردم ذکر انشعرش همراه به تعمداً را شاعران نام

 شاعر، نام با خواننده آشنایی میزان دلیل به خواندن،
 ایجاد چرا که را این و نشود ایجاد او برای ذهنی ی ا زمینه پیش
 . داد خواهم شرح اکنون نشود،

 که ای نمونه دو است؛ لنگرودی شمس آن از نخست سرودۀ دو
 خلق کردم، رحمط تر پیش که پرسشی برای دقیق، طور به انگار

ـ  تاریخی مرحلۀ بیانگر و شاعر یک سرودۀ دو هر ؛ شده
 زاویۀ از و واحد موضوعی با رابطه در ست، واحدی  اجتماعی
 بیانی با ضعیف شعری نظر به یکی و شده سروده واحد دیدی
. تر قدرتمند مراتب به ای سروده دیگری آن و رسد می ای کلیشه
 لنین از دیدگاهی اساس بر یا سیسیا نقد معیارهای با شاید البته
 دقیق، شرح به که آنجا از نخست شعر کردم، ذکر تر پیش که

 منجر که وضعیتی و رخداد گرایانۀ واقع حدودی تا و نگرانه جزئی
 دوم شعر به نسبت نیز هایی رجحان پردازد، می است شده آن به

 سرودۀ آید، می میان به ادبی نقد پای که جایی اما باشد، داشته
 محسوب امتیاز سیاسی نقد در که دالیلی همان    به دقیقاً نخست

 . شود می شناخته بازنده شد، می
  است؟ چنین چرا و
 این به نیست بد پرسش، این برای دقیق پاسخی یافتن منظور به

 یکدیگر به سیاسی فعاالن و شاعران نگاه که کنیم توجه واقعیت
 کاری که است باور این بر گروه هر یعنی باالست؛ موضع از غالباً
 برخی عقیدۀ به. ست دیگری آن از تر مهم دهد، می انجام که

 شدن آلوده ارزش که است آن از تر کوتاه سیاست عمر شاعران،
 فهم قابل یا غالباً شعر سیاسیون، باور به و باشد داشته را ها دست
. است معاصر دنیای های واقعیت از دور به کم، دست یا و نیست

 به شعر، است؛ سیاسیون با حق زیادی حدود تا مورد، ینا در
 است تخیل زادۀ چون شود، فرض واقعیت از دور تواند می نوعی

 سرچشمه ناشاعر ذهنیت از متفاوت ذهنیتی از که آنجا از و
 اگر و نیست فهم قابل مردم عامۀ برای معمول، طور به گیرد، می
 بهترین در یا شعار ،بود ای بیانیه نبود، شعر دیگر بود، این جز

 لنگرودی شمس سرودۀ دو تمایز وجه آنچه. ای ترانه حالت،
 برای کردن تر فهم قابل چه هر بر اصرار نیز شود می محسوب
 آشنای های کلیشه از استفاده ترتیب، این به و عام مخاطب
 های فضاسازی و نخست سرودۀ در ساختاری و مضمونی زبانی،

 فرم از برخورداری نوعی، به و مضمونی و ساختاری متفاوت
 تعجیل همچنین. است دوم سرودۀ در برگشتی و رفت و ابتکاری

 سرودۀ که است ضعفی نقطه مناسبتی، شعری سرودن برای
 به که آرامشی عکس، بر و برد می رنج آن از شدت به نخست

 از حکایت است، حاکم دوم سرودۀ بر زدگی هیجان نوع هر از دور
 در که دارد تاریخی واقعۀ یک از عجوالنه نچندا نه تأثیرپذیری

 . است انجامیده آن شدن شعر به نهایت،   
 سرودۀ با موسوی حافظ اثر نهم، سرودۀ مشترک ضعف نقاط

 دقیق، طور به و نماید می انکارناپذیر لنگروی شمس نخست
 این بر کردم، ذکر شمس نخست شعر بر که ایرادهایی همان
 . است وارد وضوح به نیز شعر
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 چنین پای رؤیایی یداهللا امضای دیدن من برای دهم؛ سرودۀ اما
 بر »سروده« عنوان گذاردنِ حتی که نبود، باورکردنی ای سروده

 و نیست بیش کاربرد بی شعاری که چرا نماید، می آمیز اغراق آن
 رؤیایی چون شاعری آثار خوانندۀ در را تصور این آن خواندن
 شده مجبور آن نوشتن به وظیفه، سر از تنها که کند می ایجاد
 . است

 
*** 

 
 مختلف رویکردهای و ها جریان ظهور واسطۀ به بیستم، قرن در
 امکانات گرفتن کار به با نیز سیاسی شعر جهان، شعر در متکثر و

 . داد ارتقاء را خود کیفیت ها، جریان  این پیشنهادیِ
 یوسانو لورکا، گارسیا فدریکو الوار، پل نرودا، پابلو چون شاعرانی
 نقطۀ تصویری و استعاری غنای که درویش محمود و آکیکو
 روی انقالبی ـ سیاسی اشعاری سرودن به بود، اشعارشان قوت

 جای به داشت، شوربخش و کننده تهییج حالت بیشتر که آوردند
 ها آن از برخی شعر که امکان این البته. روشنفکرانه های لفاظی
 برخی در زد، می پهلو نیز سوررئالیسم به گاهی لورکا و الوار نظیر
 شاعرانی حال، عین در. خورد می چشم به هم شان سیاسی اشعار
 لنگستون مایاکوفسکی، والدیمیر برشت، برتولت مانند به نیز

 لحنی ،)»بگیر من از را اینجام اسپانیا،« در( والجو سزار و هیوز
 سیاست به گاه گه که برگزیدند اشعاری سرودن برای را پرهیجان

. بود اش قوت نقطۀ سخنوری و بیان قدرت و زد می پهلو
 سیاست تر، شخصی شاید و تر آرام اما آنان شیوۀ به هم شاعرانی

 حکمت، ناظم اند جمله آن از که بودند کرده شعرشان چاشنی را
 کارل و سوییر آنا آلگریا، کالریبل دالتون، روکه کاستیلو، رنه اتو

 شاعران برخی که دیگری امکان). ها هسرود برخی در( سندبرگ
 نیز ها آن سیاسی های سروده در و بردند بهره آن از بیست قرن
 بود، فولکلور های ترانه سبک به سرودن شعر شد، واقع ثمر مثمر
 و دیارمید مک هیو مارتی، خوزه برشت، آثار برخی نظیر

 رتقاءا زبانی با اما دوم، دستۀ مانند به نیز گروهی. هیوز لنگستون
 بیان قدرت طریق از که آوردند روی شعری سرودن به تر یافته

 نمونۀ. کرد می برقرار ارتباط مخاطب با) بالغت و فصاحت(
 کار به نیز شان سیاسی اشعار سرودن در را شیوه این که شاعرانی
 سنگور، لئوپولد ،)هایش   »پیامبرگونه« در( بلیک ویلیام گرفتند،
 جوی بلندش، اشعار برخی در وسریتس یانیس ویتمن، والت
 و ریکیتانی می جنیس بروتوس، دنیس ها، سروده برخی در هارجو
 یا مستند بیان از نیز شاعرانی. بودند روکیسر موریل
 با هایی سروده بعضاً و بردند بهره) گزارشی( نگارانه روزنامه

 آگوستینو آثار در را ویژگی این و کردند خلق سیاسی مضامینی

 آنا اشعار برخی ریتسوس، یانیس اشعار برخی هراود، رخاوی نتو،
 اندازهای چشم« بلند شعر در ویژه به( حکمت ناظم و سوییر
 طنزی به زدن پهلو. کرد وجو جست توان می) »سرزمینم انسانی
 اشعار کردن تر اثرگذار چه هر برای بود دیگری امکان تلخ،

 برخی رد مایاکوفسکی و گراث مک توماس آنچه نظیر سیاسی،
 . بستند کار به آثارشان

 از که »تیر حکم« سوم، سرودۀ بگویم که نوشتم را ها این همۀ
 بکر های موقعیت ابداع در خالقیت بر عالوه است، بهنام علیرضا

 و پرهیجان لحنی برگزیدن دلیل به حسی، و ساختاری تصویری،
 شاعرانی سیاسی اشعار با کارکرد نظر از سخنورانه، بیانی قدرت
 سزار و برشت هیوز، لنگستون مایاکوفسکی، والدیمیر نظیر
 ترین تأثیرگذار از یکی اغراق، بی و است قیاس قابل والجو
 شهدای و آقاسلطان ندا رثای در که ست هایی سروده سوگ
 . است شده نوشته ایران آزادیخواهی جنبش

 در او خاص سبک از که احمدی پگاه از است اثری چهارمی، و
 شاعر نام ذکر بدون حتی که ای گونه به کند، می ویپیر سرودن

 حال، عین در و است تشخیص قابل شعر این بر او امضای نیز،
 و »زبان شعر« دستۀ در اش، بیانی خاص های ویژگی دلیل به

 از  حسی کارکردی شاید و گیرد می قرار بیان قدرت از برخوردار
 . داشت می بلیک های  « پیامبرگونه« که باشد داشته دست آن
 آخر بند من باور به که آذر شبنم از ست شعری پنجم سرودۀ اما
 ایران اخیر سال دو رویدادهای ممکن شیوۀ ترین شاعرانه به آن
 : است کشیده تصویر به را
 

 ! ها گلوله
 عزیز های گلوله
 لطفا
 برگردید هایتان پوکه به
  نیز ما
 گردیم برمی هایمان خانه به
 
 تا و آرام بیانی خاطر به بودن، سخنورانه عین در نیز ها سطر این

 اشعار تأثیر نوع از تأثیری تواند می رویداد، از  شخصی حدودی
 . بگیرد قرار او دستۀ در و باشد داشته حکمت ناظم
 بیان اگر شعر این در. عابدی احسان از ششم، سرودۀ به رسیم می

 جامیدهان تازه حسی های موقعیت خلق به که را ای گونه گزارش
 یانیس سیاسی های سروده اغلب در ویژگی همین با است،

 کدام از اش اثربخشی که یابیم درمی کنیم، مقایسه ریتسوس
 با ویژه به شاعر دو این بیانی رویکردهای  شباهت. است دست

 : است تشخیص قابل ریتسوس سرودۀ این خواندن
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 کنی کنترل را صدایت باشد بهتر هم هنوز شاید
 روزی فردا، پس فردا،
 زنند می فریاد ها بیرق زیر دیگران که زمان آن
 بزنی فریاد باید نیز تو
 بکشی پایین ابروانت روی تا را کالهت نرود یادت اما

 پایین بسیار پایین
 کنی می نگاه را کجا مند فه نمی جوری این
 زنند می فریاد که آنهایی دانی می که بماند
 ) 6. (کنند نمی نگاه را جایی

 
 رو به رو دیگران آن از متفاوت کامالً و استعاری شعری با پسس

 در جدید های افق کشف با زندیان. زندیان ماندانا اثر شویم، می
 الوار پل تواند می نوعی به اش، استعاری رنگین های سازی ترکیب
 : »آزادی« نظیر شعرهایی در باشد ما روزگار

 
  

  ماندانا زندیان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ها شب شگفتی بر... 

 روزها سپید نان روی

  باختن عشق فصول بر

 . را نامت نویسم می

 ام آبی آسمان های ژنده بر

 مرداب ماندۀ آفتاب بر

 دریاچه زندۀ ماه بر

 ... را نامت نویسم می

  ای واژه قدرت به

 زندگی گیرم می سر از

 تو شناخت برای از

 ام زاده من

 : نام به بخوانمت تا

 ) 7. (آزادی

 
 تر اثرگذار خواندن، در را مقربین شهاب از هشتم، رودۀس آنچه و

 که  پراکندگی از دور به و منسجم ساختاری بر عالوه است، کرده
 طنز دارد،  تحسین جای خود شعر، سراسر در آن حفظ

 برخی اثرگذاری نوع یادآور تواند می که است تلخی و نامحسوس
 در و شدبا مایاکوفسکی و گراث مک توماس سیاسی های سروده
 نیست احساسی آن به شباهت بی هایش آفرینی حس حال، عین
 دست ما به حکمت ناظم از سیاسی سرودۀ یک خواندن با که
 . دهد می
 ـ سیاسی شعر تاریخ در ماندگار من زعم به های نمونه این تمام

 نوشت شعر اما سیاسی توان می که دهد می نشان ایران، اجتماعی
 شعری و بیانی متکثر امکانات گیریکار به با جز امر این و

 ماندن جا بیم از شاید پیشکسوتان، برخی که آنچه نیست؛ ممکن
 حال. اند مانده غافل آن از تر، جوان های نویس سیاسی غافلۀ از

 شعر در است ی ا اسطوره خود، که درویش محمود گفتۀ به آنکه
 ) 8(» .است ایستادگی جور یک زیبایی، شعر هر«: ایستادگی

 
 ----------- 

 
 جعفر محمد ترجمۀ آدورنو، تئودور ،»ادبیات شناسی جامعه بر درآمدی« کتاب) 1( 

 . چشمه نشر پوینده،
 . مانه) 2( 
 )3 (Bertolt Brecht. Poems 1913-1956. Routledge، 

1987، p. 483 . 
 )4 (Percy Bysshe Shelley، A Defense of Poetry، 

section 18، first published 1940 . 
 1953 تا 1948 های سال در شوروی جماهیر اتحاد فرهنگی سرکوب سیاست) 5(

 ژدانف، آندری ابتکار به 1946 سال در کمونیست حزب مرکزی کمیتۀ توسط که
 بورژوایی و غربی گرایش گونه هر ضد بر حزب دبیر و استالین فرهنگی سخنگوی

 . شد اتخاذ شوروی در علوم و فلسفه هنر، ادبیات، در
 . چشمه نشر پوری، احمد ترجمۀ ریتسوس، یانیس ،»است راز چیز همه« کتاب) 6( 
 ادبی وبسایت حمیدیا، بامداد ترجمۀ الوار، پل ،»آزادی« شعر از هایی بخش) 7( 
 . »وازنا«
 ضدنژادپرستی فمینیست، سوسیالیست، سازمان وبسایت از نقل به) 8( 

SOLIDARITY 
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 چند که ملتی برای این و. بیاموزد را تفکر تولید مهارت آرام آرام تا شود می خارج کنندگی مصرف ۀرحلم از ایرانی تجدد

  .نیست کمی دستاورد است گذرانده سنت با درگیری و خواری پخته به را سال صد

  
  
  

 80 و 70 های دهه در شعری گفتمان های ریشه به کوتاه نگاهی

  جددت سوم موج با پیوند در امروز ادبیات

  
  

 بهنام علیرضا          
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 زمانی ۀدور یک در شعر به نگاه تغییر که نیست تردیدی
 پیرامون جهان از او مخاطبان و شاعر معرفت تغییر محصول

 ۀدربار دادن توضیح لزوم باشد تر شدید تغییر این چه هر. است
 این با. شود می بیشتر مخاطبان بیشتر چه هر آشنایی برای آن

 وجود به فرهنگی و فکری افق با تغییر این ۀرابط بررسی همه
 آن به مجال این در امروز که دارد ناپذیر انکار اهمیتی آن ۀآورند
 . پردازیم می
 که است هایی مکان ترین مهم از یکی روزگاری هر شعر

 نیز ما زمان شعر. کند می آشکار خود در را معرفتی های گسست
 برای باشد بهتر شاید بنابراین. باشد تواند مین برکنار قاعده این از

 تشریح به امروزی انسان فهم افق در شعر چیستی درک
 در آنچه با ایرانی انسان امروزین معرفت های تفاوت و ها گسست

 خواهد یاری را ما بررسی این. بپردازیم است بوده معمول گذشته
 به نگاه ۀشیو در تغییر چرایی ۀدربار ها پرسش برخی به تا کرد

 . دهیم پاسخ شعر سرایش
 60 ۀده دوم ۀنیم در اجتماعی های آشوب و جنگ پایان

 پیدایش عطف نقطه عنوان به آن از اغلب که است گریزگاهی
 ما. کنند می یاد جهان از ایرانی معاصر انسان فهم در گسست

 و دانیم می ایران در تجددخواهی سوم موج سراغاز را مقطع این
 تاریخ از دیگر مقطع دو به را شنونده سخن نای اثبات برای

 باز با همزمان ایران در اندیشه فضای که دهیم می ارجاع معاصر
 جهانی فرهنگ محصوالت جذب کار به ترجمه درهای شدن

 انقالب حوش و حول مقطع دو این از یکی. است پرداخته
 متفکران گذار تاثیر و جدی تماس اولین شاید که است مشروطه
 . اروپاست در رنسانس از پس ۀاندیش سپهر با ایرانی

 درون از نیازی عنوان به تجددخواهی که است مقطع این در
 ادبیات در رفته رفته و کند می سربلند ایرانی ۀخواند کتاب ۀجامع

 آن تجددخواهی. شود می دیده آن از هایی نشانه شعر خاصه و
 طریق از که فرانسه انقالب از برآمده مفاهیم از شدت به روزگار
 اوایل در دارالفنون شدن گشوده و اروپا به مسافرت باب بازشدن

 دلیل همین به و است متاثر بود شده وارد ایران به ناصری عهد
 شناختن رسمیت به و خرافات زدودن بشر، زندگی بهبود به توجه
 جمله از مذهب سنتی خواهی جمع برابر در انسان فردی جهان
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 کتاب آمدن بیرون مقطع این در. است آن ۀبرجست های ویژگی
 که کند می ایجاب را جدیدی وضع اشراف ۀطبق انحصار از خوانی

 همین به و یابد می همسخن مردم ۀتود با را خود شاعر آن در
 تالش شعر سنتی قالب حفظ عین در دوره این شاعران دلیل
 بتواند که دهند سامان را تعلیمی و سیاسی نظم ای گونه کنند می
 ها آن نظر مورد مفاهیم و گذاشته تاثیر مخاطب ۀتود اذهان بر

 به جهانی این زیست به توجه و مداری قانون خردگرایی، یعنی
 جدی تناقض نخستین. کند القا عموم به را زدگی عرفان جای
 که است زمان همین از درست نیز ما بومی فرهنگ ۀعرص در
 محصول که یاروپای مدرنیزاسیون. دهد می نشان چهره کم کم

 ۀنقط در و است غربی ۀاندیش در انسانی ۀسوژ مفهوم ظهور
 نزد گیرد می قرار شرقی محوری گروه و گرایی وحدت مقابل

 تبعات آن جای به و نیافته خور در اهمیتی مشروطه متفکران
 نهاد از مذهب نهاد جدایی و قانون شدن عرفی مانند اش عملی
 تاکید مورد مردم زندگی به صنعتی زندگی مظاهر ورود و دولت
 را غربی زندگی مظاهر ایرانی انسان ترتیب این به. گیرد می قرار
. باشد پذیرفته را زندگی نوع آن ۀفلسف آنکه بدون کند می وارد

 وضوح به توان می نیز روزگار آن شعرهای در را نکته همین
 خود به آنکه از پیش و بیش مشروطه شاعر نگاه. کرد مشاهده

 را آن خواهد می که است ای جامعه به باشد انسانی ۀسوژ مثابه به
 داند نمی اما کند پرتاب اروپایی زندگی مظاهر سمت به شتاب با

 تناقضی مشروطه شعر از مهمی بخش در دلیل همین به. چرا
 که کالسیکی های فرم با شاعر واژگانی ۀدایر میان عجیب
 . شود می مشاهده اند گرفته خود به ها شعر
 که زمانی یعنی شعری جدید رویکرد این های نمونه خستینن در

 ندارد وجود جدید خرد و سازی مذهب میان مشخصی خط هنوز
 چون مفاهیمی از که آید می پدید العین قره طاهره مانند شاعری

 در جوید می سود خودساخته آیین تبلیغ برای منطق و خرد
 خوانیم می اشعار این از ای نمونه

 
 کاستی اندر شد کژی تیراس زمان آمد
 نسق و قانون و عدل از خواستی می آن که شد آن
 کرم و است لطف هنگام ستم و جور میان از شد

 رمق و قُوت جانشین شد سقم هر بجای ایدون
 میان از معدوم جهل شد عیان شد حقیقی علم

 ) 1( ورق زن خیزوبرهم بر زمان اندر برگوبشیخ
 
 تضاد فراهانی الممالک ادیب آثار از بار این دیگر، ای نمونه در

 خالل از که است شعر قدمایی قالب با غربی های واژه میان
 شکلی و نمایاند می رخ غربی زندگی مظاهر با او رویارویی ۀتجرب

 دور بسیار شاعر ۀاولی مقصود از که گیرد می خود به طنزامیز
 است

 
  بین را اسالم سر بردار هاشمی رسول ای
  سو زیک حواریون از و وییزس عیسی از نالد
  زجایی باران کند می خرابم جایی از باد

 ) 2( سو یک ز بارون کند می کبابم سویی از کنت
 

 انحاء به نیز عصر آن شاعران دیگر اشعار در را تضاد همین
 از پس تبلیغی شعرهای در جمله از دید توان می مختلف
 با و تهگرف عهده بر را سیاسی تند مقاالت نقش که مشروطه
 از غیر اهدافی بازار و کوچه مردم ۀروزمر گفتار به شدن نزدیک
 در. گذاشتند می نمایش به شاعرانشان نزد را زیبایی تولید
 به ملقب گیالنی الدین اشرف سید زبان از ها شعر این از ای نمونه
 خوانیم می شمال نسیم

 
  رواج است رواج بازار! حاجی

  حراج است حراج خریدار؟ کو
  را ایران همه فروشم یم

  را مسلمانان ناموس و عرض
  را کاشان و قم و قزوین و رشت
 ) 3( را ارزان وطن این بخرید

 
 الشعرای ملک یعنی عصر آن سرای قصیده بهترین زبان از یا

 است کرده حفظ نیز ما روزگار تا را خود نیک شهرت که بهار
 شبیه اخالقی ای بیانیه به بیشتر که خوانیم می را ابیاتی چنین
 شعر تا است

 
  شد نخواهد ستم بگشایی رخ تو اگر

 شد نخواهد کم هیچ تو خوبی و زحسن
 

  رفت نخواهد هم حلقه یک تو زلف ز برون
 ) 4( شد نخواهد هم ذره یک تو دهان از کم
 
 

 داد پایان معنی و لفظ ناهمخوان بازی این به اگرچه نیما ظهور
 جهان تعمیم با که نشاند را نیوط رمانتیسیسمی آن جای به اما

 که بود چیزی آن ابالغ صدد در همچنان جامعه به شاعر فردی
 که بود حالی در این. گرفت می نام شاعرانه رسالت روزگار آن در
 و بود غایب کماکان انسانی فردی ۀسوژ به توجه نیز نیما شعر در
 او رآثا اکثر در کند می متمایز جمع از را او که انسان فردی من
 شاعران نزد را آن نظیر که رفت می کنار گرایی جمع من نفع به
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. کرد جو و جست آسانی به شد می نیز گذشته قرون گرای عرفان
 پیامی داشت وظیفه جدید عصر پیامبر جایگاه در شاعر گویی
 به را ها آن و برساند بشر ابنای ۀهم به را واحد و گرفته قالب
 او از ها آدم آی شعر در که نانچ ببرد پیش به واال هدفی سوی
 بینیم می بارزی شکل به را نکته این
 
 خندانید و شاد نشسته ساحل بر که ها آدم آی
 جان سپارد می دارد آب در نفر یک
 زند می دائم پای و دست که دارد نفر یک
 دانید می که سنگین و تیره و تند دریای این روی
 دشمن به دنیابی دست خیال از هستید مست که زمان آن
 پندارید بیهوده خود پیش که زمان آن
 را ناتوانی دست گرفتستید که
 آرید پدید را بهتر توانایی تا
 بندید می تنگ که زمان آن
 کمربند هاتان کمر بر
 من بگویم هنگامی چه در
 قربان جان بیهوده کند می دارد آب در نفر یک

  
 به نیما شعر در که است شعر به نگاه همین ۀاولی نتایج از یکی

 یک خلق برای تالش و سنتی های تجربه از گسست صورت
 این در که اینجاست اساسی مشکل. شود می متبلور فردی جهان
 برابر در مانعی شکل به است سنتی آنچه هر تجدد از قرائت

 شعر پیدایش رو این از و کند می جلوه جدید گفتمان پیشرفت
 ها سال تا که شود می رمنج نو و کهنه دعوای پیدایش به نیمایی

 نگاه طرد ترتیب این به. کند می سنگینی کشور ادبی فضای بر
 به را نیما شعر مدرن، و سنتی میان دوتایی تقابل ایجاد و سنتی
 با مدام و است درونی تناقض دارای که است کرده بدل شعری

 سخن این. ستیزد می است داده تشکیل را ان خود که خامی ۀماد
 مسیر در بزرگ شاعر این ۀبرجست های تالش ینف معنای به

 تنها بلکه. نیست شعری معرفت به تجددخواهی ۀاندیش ترجمان
 تجددخواهی اول موج رهگذر از که دارد اشاره تناقضی به

 بیشتر نیما شعر صورت هر در. است شده ما معاصر شعر دامنگیر
 است ایران شعر خودیابی در جدیدی ۀمرحل آغاز آنکه سبب به
 از گروهی توسط اخیر های سال در آنچه اما دارد زیادی همیتا

 های ظرفیت طرح و نیما به بازگشت تئوری عنوان تحت شاعران
 انتقال سبب به شود می مطرح نیمایی شعر ۀناشد کشف
 . دارد دریغ و شگفتی جای ما روزگار به نیما شعر های تناقض

 در توان یم را تجددخواهی ۀاولی موج این ویژگی روی هر به
 به رنسانس ۀاندیش به نسبت شیفتگی کالم یک

 اندیشه این زیربناهای از اندک شناخت همراه
 به محوری انسان و جهان به دهری نگرش یعنی
 نهایت   در که دانست ابزاری خردگرایی همراه
 رویکردی به را تجدد به روزگار آن ۀجامع رویکرد
 همه در و کرده بدل روشنفکران میان در منحصر

 ناکام ایران ۀجامع در روشنگری ۀپروژ کردن گیر
 . ماند می

 30 ۀده آغاز از که تجددخواهی دوم موج ویژگی
 یافته را خود نمودهای ایران فکری فضای در

 نیز دوره این در. است ایدئولوژیک نگاه است
 بد، و خوب مرز ۀجداکنند نقش ایدئولوژی
 تسلط. کند می ایفا جامعه در را ناپسند و پسندیده

 دوران این در جامعه فکری فضای بر چپ تفکر
 آنکه از بیش آن ۀمسال که زند می رقم را شعری
 این. است آن اجتماعی کارکرد باشد، شعر چیستی
 نوی می چون گرایی راست متفکران نزد حتا نکته

 نگاه که تفاوت این با. شود می دیده هم خانلری و
 شاملو، چون هایی چپ نگاه با هجامع در شعر تاثیرگذاری به ها آن

 ها توده برانگیختن به که 40 ۀده شعر ستارگان دیگر و فروغ
 نتیجه گروه دو هر در حال هر به اما. سازد می زاویه دارند رغبت
 این اوج. آن غیر با اخالقی سخن بین تقابل ایجاد. است یکی
 به که کرد جو و جست شاملو شعر در توان می را دوتایی تقابل
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 هر کردن محکوم این حصار در ناپذیرش انکار های ارزش غمر
 نویسد می که آنجا ماند می محصور خود از غیر کس

 
 را آخرین کالمِ من
 کردم جاری زبان بر

 قربانی منطقِ بی خونِ همچون
 مذبح بر
 سیاوش خونِ همچون یا
 است برنیامده هنوز که آفتابی روزِ هر خونِ( 

 است مانده اش طلوع به دیری هنوز که
 ). برنیاید هرگز خود که یا
 

 جوشان تعهدی همچون
 را آخرین کالمِ
 زبان بر

 کردم جاری
 ایستادم و
 اش طنین تا
 باد با

 را خاک ۀقلع ترین افتاده پرت
 . بگشاید

 
□ 
 

 اعظم اسمِ
 چنان آن( 

 ) گفت حافظ که
 
 آخر کالمِ و
 چنان آن( 

 ). گویم می من که
 

 معصوم یی بره نفسِ واپسین همچون
 شد جاری گاه قربان عطوفتِ بی سنگِ بر
 
 خون بوی و

 قرار بی
 باد در

 ) 5. (گذشت
 
 در که مسلطی گرایش کنار در چهل ۀده شعرهای ویژگی این
 و زیبایی تولید از غیر چیزی خدمت در را شعر هنوز شعر نوع این

 موج موقعیت ۀدهند بازتاب خواست می نادیدنی های لحظه کشف
 تازه تازه که ای جامعه موقعیت. است ایران ۀجامع در تجدد دوم

 شکل این برای و گیرد می شکل شهرنشین متوسط ۀطبق آن در
 پیش از های ایدئولوژی کردن مصرف از ناگزیر را خود گرفتن
 تاوان باید هنوز که ای جامعه. کند می حس وارداتی موجود
 . بپردازد یواردات های نظریه با خود آحاد توازن عدم برای بسیاری

 ۀسوژ گرفتن جدی از هایی بارقه اگرچه دوران این شعر در
 نصرت فروغ، آثار در خصوص به و آید می چشم به انسانی
 را سوژگی وضعیت وضوح به توان می رویایی یداهللا و رحمانی
 فراروایت دو ۀسیطر تحت سوژگی این واقع به اما کرد مشاهده
 مورد در. دهد می دست از را خود خاصیت و گرفته قرار بزرگ
 نگاه همان   از بزرگ فراروایت این رحمانی نصرت و فروغ

 کامل پرداختن از مانع که شود می ناشی گرا جمع و ایدئولوژیک
 مورد در و است خویش درون فرد به منحصر جهان به شاعر
 نوع از اگرچه عرفان، گر تعمیم ۀاید به تمایل رویایی یداهللا
 جهانی این زیست به پرداختن از را شعر آن، سکوالر و زمینی
 . دارد می باز شاعر
 سوم موج به آن از اینجا در که سوم دوران ویژگی دید باید حال

 مقارن سوم دوران این در چیست؟ ایم کرده تعبیر تجددخواهی
 سپهر در لیبرال و اشتراکی ملی، های ایدئولوژی همزمان افول
 رو روبه وضعی با را ودخ ایرانی متفکر انسان غربی، ۀاندیش
 وضع این. هاست اندیشه این میان التقاط حاصل که بیند می

 ذات به مدرن فردیت مفهوم حفظ با که دارد می آن بر را شاعر
 از پیش تا که را گوناگونی های جنبه و برده پی انسانی فرد متکثر
 نفی مورد ابتدا همان   از ایدئولوژیک اخالق منع جهت به این
 پذیرش. کند دخیل خود ۀاندیش و شعر در بار این داد می قرار
 شمار به جدید دوران این پربهای گوهر استدالل این با که تکثر
 از که است رهانده بسیاری قیدهای از را ما دوران شاعر رود می
 هر در که کرد اشاره ای پیامبرگونه رسالت به توان می جمله ان
 باور این و بود شده تهگذاش شاعر دوش بر تجدد قبلی موج دو

 ۀدهند تغییر الزاما باید شعر هر که بود اورده پدید را عمومی
 خواست می ترتیب این به و باشد جامعه عمومی نگرش در چیزی
 . کند تبدیل تجددخواهی پیشبرد برای ای وسیله به را شعر
 جدید دنیایی خلق با بتواند که است کسی شاعر جدید نگرش در
 چه هر و کند کشف را ها چیز متکثر ذات وجودم دنیای عرض در

 حفظ به مقید نه دیگر او. دهد قرار خود ۀخوانند اختیار در بیشتر
 موجود چیز هر مانند را سنت سنت، با ستیز در نه و است سنت

 مختلف وجوه بیان برای کند می تبدبل ای وسیله به دیگری
 رهنگف ایدئولوژی، با که طور همان   خود، اجتماعی زیست
 دیگری موجود چیز هر و گذشتگان ادبی آثار تبلیغات، جهانی،
  .دارد برخوردی چنین

 ندارد انتظار شعر از دیگر تجددخواهی سوم موج ترتیب این به
 این در. باشد ساز دوران و بزرگ های اندیشه برای محملی که
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 که است چیزهایی در زیبایی کاشف شاعر اندیشه، جدید سپهر
 چشم از ها آن زیبای وجه الاقل یا رسند نمی نظر به زیبا معموال
 است ابداعی های زیبایی این با او. است مانده پنهان مردم اکثر
 دادن عادت با رفته رفته و کند می خلق را خود ۀویژ جهان که

 و تکثر در نهفته زیبایی این به خود مخاطبان هوش و گوش
 جهان این خور در که نوین طراز انسانی پیدایش بر را راه التقاط
 . گشاید می باشد جدید
 در توان می را شعر به رویکردی چنین های نمونه اولین از یکی

 در براهنی. یافت براهنی رضا از ها پروانه به خطاب ۀمجموع
 چرخان نگاه می و هوش از مانند مجموعه این شاخص شعرهای

 ابشت پر منظری به را آن شعر رسانگی خصلت کوبیدن هم در با
 ای پاره در. کند می بدل انسانی زیست های لحظه تماشای برای

 خوانیم می چرخان نگاه از
 

 آنجا زنم می کنار هایم ابرو روی از را هایم مو که وقتی همیشه
 ای  نشسته

 من وَ بارد می برف وَ وزد می باد وَ »درکه« در و، ها برگ روی بر
 نیستم تنها
 تنها خریدم می گل شاخه یک »آباد امیر« گلفروشی از روز هر
 شاخه یک
 ـ خرما جفت یک انگار! هان هایی، چشم چه اما ـ
 ای نشسته آنجا زنم می کنار هایم ابرو روی از را هایم مو و

 گل شاخه یک روز هر خندی می کشم می سیگار
 بودم بچه الف یک که افتم می هایی زمان یاد آنگاه

 تبریز های زمستان در و
 پوشیدم می پالتو ایج به را پدرم کت
 را مدرسه های راه تا ها برف تونلِ از چشمم آبی برادر با و

 دویدم می
 های چشم در بُزمَجه این: گفتند می که زیرا گریستم می و

 دارد اشکی ۀحلق همیشه سبزش
 ــ خرما جفت یک انگار! هان هایی، چشم چه اما ـ
 دویدم می را مدرسه راههای تا چشمم آبی برادر با و
 ـ دارد اشکی ۀحلق همیشه سبزش های چشم در بُزمَجه این ـ
 ) 6( ــ خرما جفت یک انگار! هان هایی، چشم چه اما ـ
 

 مناظر بر شعر این در خواننده نگاه آن تبع به و شاعر نگاه
 اما نیست مشخصی پیام حامل مجموع در که گذرد می گوناگونی

 امروزی ابشت پر زندگی در که زمانی مثل درست حال عین در
 مرور را مختلف های شبکه و نشینیم می تلویزیون روی به رو
 به تواند می که انگیزد می بر مخاطب در را آشنا حسی کنیم می

 شعر این واقع در. شود تبدیل ای اندیشه به او حال فراخور

 دور ویژگی این و خواند می فرا کردن فکر به را خود ۀخوانند
 و فردی اندیشیدن به دعوت. است ایران ۀجامع در تجدد جدید
 است ترتیب این به. شخصی ۀتجرب طریق از جهان شناسی باز
 آرام تا شود می خارج کنندگی مصرف ۀمرحل از ایرانی تجدد که
 صد چند که ملتی برای این و. بیاموزد را تفکر تولید مهارت آرام
 دستاورد است گذرانده سنت با درگیری و خواری پخته به را سال
 آنچه بر بنا چون که داشت اذعان باید همه این با. نیست یکم

 فردیت مفهوم گاه هیچ حاضر ۀدور از پیش تا ایران شعر شد گفته
 دوران این محوری تناقض است نکرده تجربه تمامی به را مدرن

 ۀسوژ باید همزمان ایرانی شاعر که است نهفته نکته این در
 فراخور به حال ینع در و کند کشف را خود استعالیی فردی
 ذات از آن کردن دور و سوژه این شکستن با زمانه اجبار

 الگوهای کهن ۀدوبار ترویج از مانع پذیرش تعمیم و استعالیی
 پاسخ با ما امروز شعر های نمونه بهترین. شود پدرساالر ۀجامع
 همین به. اند رسیده عرصه به که است تناقضی چنین به دادن
 تکنیک کردیم نقل براهنی از که شعر نهما   در که است دلیل
 استعالیی های سوژه تکه تا آید می در شاعر خدمت به کوالژ
 شاعر شخصی ۀتجرب مختلف های دوران به نگاه از شده حاصل

 را نامتعین و متکثر ای مجموعه یکدیگر کنار در گرفتن قرار با
 . دهند سامان و سر

 چشم به وضوح هب نیز جدید نسل شاعران شعر در ویژگی همین
 و سر آن با که است شاعر شخصی ۀتجرب دیگر اینجا در. آید می
 تاریخ استعالیی ۀسوژ به ارجاع که است تجربه این با. داریم کار

 دوباره شاعر متکثر نگاه از تاریخ و گیرد می خود به فردی وجهی
 تناقض به شاعران این پاسخ ترتیب این به. شود می نوشته

 قالب در فردی ۀسوژ همزمان کردن یرانو و ساختن موصوف
 . است مشخص متن یک

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ایران، سوختۀ های کتاب بنیاد نشر اشعار، دیوان طاهره، العین، قرّۀ ـ 1

  66 ص
 68 ص تهران،ـ  زوار ،)جلد دو( نیما تا صبا از یحیى، پور، آرین ـ 2
: کمبریج فارسی، مدرن شعر و تمطبوعا جی، ادوارد براون، ـ 3

 . 213ـ  215 صص ،،1914 کمبریج، دانشگاه انتشارات
 های کتاب تهران، ،)جلد دو( فارسی ادب و بهار محمد، گلبن، ـ 4

 143 ص 1355 جیبی
 شعر. 19 ص تهران، مروارید، نشر آتش، در ابراهیم احمد، شاملو، ـ 5

  ترکش، تیر واپسین
 ،80 ـ 78 صص چرخان نگاه ها، پروانه به خطاب رضا، براهنی، ـ 6

 1374 تهران، مرکز، نشر
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 ایران/احسان عابدی

 
  

 ایم های حاشیه ما آدم
  که نشانی داشته باشیم بی آن

  برهنه چون سطح ماه
  سطحی چون کف امواج

  
  هیمکه بخوا رویم بی آن پیش می

  ترسیم از رعد می
  از زلزله

  ایستیم خوریم زمین و دوباره می می
  نان را دوست داریم

  و آفتاب را
  ها کشیم زیر ستاره دراز می

  کنیم از ژرفای شب و تعجب می
  

  ایم های حاشیه ما آدم
  .که کاری به متن داشته باشیم بی آن

 
  ایران/ آرش نصرت اللهی

  
   »نسل سوخته«
 
  

  آتش
  شودخسته می
  شود نشستهنشسته می

  روی خاکسترش
  

  خاکسترش را
  مأمور شهرداری ببرد

  دودش را باد
 ی خیابان که بردنی نیستپوست سوخته

 
 ایران/ سپیده جدیری

 
 

  بازویم سبز است
  .و پشتم گرم     به آنچه از او مُردم

  
  خواهد تظاهر کنید؛ دیگر نمی

  است  بویتان روی صورتم مانده
  هایتان شعری و از حرف

  .کُند به من تُف می                      
  

  خواهد به آرزوهایم برسید دیگر نمی
  ست شنی ای آخرین آرزویم لکّه

  .کُند هایتان را شورتر می که چشم                              
 

 
  ایران/ مهری جعفری

 
  

 از گلو یشو یشکافته م

 سرخ و سبز یانم ییجا

 ترس و حرف یانم ییجا

 زند یم یاددور فر یاز زمان ها یکس

 شعر و خواب یانم ییاز جا

 یرمگ یرا باال م میدست ها

 شوم یم سرخ

 را باالتر یتانگشت ها

 شوم یسبز م

 که همه رنگ ها را دوست دارد ینیو در زم

 خوابم یم

  .در کنار تو هستم
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 گفتمان یک خواست، دو نسل، دو خرداد، دو
  
  
 

 ایران/ رضا و مهشید
 
  
  

ــاهی ــه آگ ــیلت ب ــی فض ــد م ــیلت و رس ــه فض ــئولیت ب ــذیری، مس ــئولیت پ ــذیری مس ــهروندان پ  ش
ــان ــاقی دمکراســی نگاهب ــدم مــی ب ــا ان ــه ت ــاز نگــردد اســتبداد ب ــن از ســبز جنــبش. ب ــروز منظــر ای  پی

  است شده حکومت رفتار بر ناظر ایرانی شهروند که چرا است،
  
  
  
 زاهدی هما به
  .ها پیکار ترین خردمند امن شانه ــ
 
 
  

 »خواهی دمکراسی« هشت، و هشتاد و سیصد و هزار خرداد
 خردادی رخ به را خود نیرومند حضور تر پیش ای دهه که جوانانی
 که پیوست ترهایی جوان »خواهی آزادی« به بودند، کشیده دیگر
 محور و مرکز روشن، ای خواسته صورت به را انسانی فرد حق

 . ساختند جامعه سیاسی فعالیت
 

 نسل، دو این برای اسالمی، جمهوری ریاست انتخابات مسئله
 فخال بر دهند، می تشکیل را کشور جمعیت درصد هشتاد که

 شد می که بود امکانی. نبود نظری بحثی کشور، از خارج ایرانیان
 را ایران جامعه گوناگون طبقات های خواسته ابراز فرصت آن از

 به امیدی هیچ تقریبا که نامزدهایی چالش با و کشید بیرون
 چالش به بود، نمی کشور شرایط کردن دگرگون در شان توانایی
 تفاوتی، بی جز راهی ،پیش ای دهه تا که برخاست نظامی

 امر منظر از فایده بی و منطق بی همه ـ دشمنی یا سرسپردگی
 . آمد نمی چشم به برابرش درـ  عمومی

 
 اسالمی، جمهوری اساسی قانون پاسداران، سپاه فقیه، والیت
 اقتصاد و نژاد، احمدی آقای غیرآزاد، انتخابات نگهبان، شورای
 با ما اند، خورده گره ما زانهرو زندگی به ایران کشور شده ویران
 از هایی بخش های یادآوری و هماوردیم؛ نیستیم، آشنا امور این

 حقیقت در که ما به امور این پیرامون کشور خارج اپوزیسیون
 به بیشتر هستیم، ها آن نظری های بحث زنده و واقعی عناصر
 از پس تواند می طبیعتا کهـ  جامعه های واقعیت از آنان ناآگاهی

ـ  دهد روی خودساخته فکری فضاهای در زیستن سال دو و سی
 زندگی آن در که ای جامعه عمومی امر از ما درک شمردن کم و

 حاصل، بی تکرار عامل شدن اضافه با که گشت، باز می کنیم می
 گاه و تر اثر بی گذرد می و گذشت می چه هر و بود شده اثر بی

 . شود می نامربوط
 
 محور کردیم می تالش. نداشتیم را نتخاباتا آزاد شدن توهم ما

 یاری ادامۀ را جامعه گوناگون قشرهای مطالبات قرار دادن
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 مثل که تالشی. سازیم مدنی جامعه گیری شکل به رساندن
 اپوزیسیون از وسیعی طیف سوی از هنوز دیگر بسیار های تالش
 . شود می ارزیابی ثمر بی مرز برون

 
 های رسانه گسترده تبلیغ رغم علی نهایی ارزیابی در اما

 های تالش خواندن ثمر بی و انتخابات، تحریم برای اپوزیسیون
 و گرفتیم جدی را »انتخابات مسئله« ما از بسیاری درون، فعالین

 کنندگان تحریم سرافرازیم که فرصتی. ساختیم فرصت آن از
 بهره گذشته دهه سه مبارزه ترین موثر برای آن از نیز انتخابات

 . برند می
 

 در ما. شد ما به ممکن کمک ترین بزرگ انتخاباتی بزرگ تقلب
 برخاستن خواست و بودیم نوشته بشر حقوق از مطالباتمان تمام
 به را جامعه دادن سازمان و جامعه افراد از را حکومتی قوای همه

 حقوق جهانی اعالمیه اساس بر افراد برابر حقوق که صورتی
  . ودیمب کرده مطرح شود، حفظ بشر
 

 نظام همین قوانین چهارچوب از خارج ما، رای ما، فردی حق
 و بودیم، مانده خانه در و بودیم کرده قهر نه که ما و شد، دزدیده

 مطالبات داشتیم، را شهر زدن آتش و شیشه شکستن قصد نه
 هر مثل که کردیم دنبال اجتماعی جنبش یک با را خود مدنی
 چون و خواست می درتیق صاحب از را حقی اجتماعی جنبش

 و شد سیاسی ما اجتماعی جنبش پیام بود حکومت قدرت این
 محدود قدرت جایی جابه خواست در را سیاست ما چون
 . گشت اخالقی مان اجتماعی جنبش سیاسی پیام دیدیم نمی
 

 از آگاه شهروندانی با است ایرانی ساختن برای سبز جنبش پیکار
 به تعهد و دیگران، و خود شهروندی حقوق و خود فردی حقوق

 پاس را شهروندی و فردی حقوق که اجتماعی های مسئولیت
 از که غیردینی خواهیم می دولتی و سیاست ما دارند؛ می

 در انسانی فرد حقوق ایران، ملت یگانگی و کشور یکپارچگی
 حکومت بر مردم حق و بشر، حقوق جهانی اعالمیه چهارچوب

 و بماند متعهد کشور فرهنگی و اقتصادی توسعه به کند، دفاع
 برای کشور مالی و انسانی منابع صرف معنای به را استقالل
 دیری که سرزمینی گرد دیوار کشیدن توهم نه و بداند کشور
 . است پیوسته نو هزاره جهان به است

  
 مسلط بحث دو خواست، دو نسل، دو پیش، ماه دو و بیست

 تر بر فرهنگ در را خود درست جایگاه ،»آزادی« و »دمکراسی«
 امیدواریم کهـ  برتر فرهنگ در اینجا افتادن. یافتند ایرانی جامعه

 آغازـ  شود نهادینه کشور دهنده سامان های سازمان در آینده در
 امر به برخورد و خواست نگاه، اندیشه، در دگرگونی به نیاز درک

 همراه به نیاز اجتماعی وسیع دگرگشت. شد جامعه در عمومی
 و رسانی آگاهی با که دارد جامعه گوناگون های الیه شدن

 های الیه در جامعه گفتمان تغییر به جامعه فکری فضای گشودن
 راه تا سبز، جنبش باالی همت با که چنان برسد، تر بزرگ هرچه
 جمهوری نگهبان شورای تایید مورد نامزدهای و رسید امید سبز

 ما همرزم و همراه و نظام آن و شورا آن برابر در را اسالمی
 . قرارداد

 
 شیوۀ و ها بحث سطح سیاسی، درک و بینی واقع آگاهی، به اگر

 نگاه یک در کنیم، نگاه درون جامعه ابتکارهای و ها برخورد
 جامعه از بزرگی بخش از ولی نیستیم، خطا بی حتما ما فراگیر،
 حقوق قراردادن گرچه تریم، پیش کشور از خارج ایرانیان سیاسی

 دمکراسی« گفتمان یافتن شکل و خواسته هر مرکز در بشر
 به مرز، برون روشنگر های بحث مدیون زیادی حد تا را »لیبرال
 همایون داریوش آقای خردمندانه و ژرف های نوشته ویژه

  . هستیم
 

 هموطنان حتی همگان، سود به منظر هر از ما بودن تر پیش
 یا روزیپی گونه هر و اینجاست در پیکار که است، برون

 واقعی و عینی معنای جا همین در نیز، ها آن و ما برای شکست،
 . خواهد داشتـ  انگاری نه وـ 

 عصر در که باور کنیم دارد، هم دیگر ارزش یک ما بودن تر پیش
 های حکومت با حتی خردمندی، و آگاهی گسترش امکان ما

 مبارزه از ما اصلی هدف نیست الزم و وجود دارد مستبد
 و مراکز تشکیل مان استراتژی و باشد قدرت اییج جابه

  . قدرت های جایگزین
 

. بماند ما استراتژی تواند می همیشه و همچنان آگاهی گسترش
 پذیری، مسئولیت به فضیلت و رسد می فضیلت به آگاهی

 تا ماند می باقی دمکراسی نگاهبان شهروندان پذیری مسئولیت
 چرا است، پیروز منظر ینا از سبز جنبش. باز نگردد استبداد به
 سبز پیکار و است؛ شده حکومت رفتار بر ناظر ایرانی شهروند که
 که چرا داشت خواهد ادامه همیشهـ  منظر این از بازـ 

 به سخت سیاست و فرهنگ در بزرگ و کوچک های استبداد
 استبداد به ساده ها دمکراسی و شوند می تبدیل دمکراسی

 . بینیم می برون و درون سیاسی فضاهای در که چنان رسند، می
 

  خورشیدی نود و سیصد و هزار فروردین ششم
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  !بود خواهد برونیان ما ارمغان ترین بد سبز جنبش با رقابت
  

  
  
 
 
 

  پور احسانی مهرداد           
 

  
  
  

 بیرون ایرانیان میان سازی آلترناتیو بحث دوباره است مدتی
 پائین و باال این پیش ها سال. تاس گرفته خود به ای ویژه جای

 به اما گرفت، می صورت آمریکا در بیشتر کودکانه های پریدن
 این پاریس در پهلوی رضا شاهزاده شدن ساکن با رسد می نظر
 جمله از. است کرده سرایت نیز اروپایی کشورهای به ها زدن پرپر
 کنگرۀ« موجویت اعالم ها، سازی آلترناتیو این ترین جدید
 در فرانسه ملی مجلس بنای در نشستی در »سبز های راتدموک

 . باشد می پاریس
 

 به گرایش با خواه مشروطه هوادار هر ذهن اطالعات این دریافت
 حافظه و کند می دنبال دقت به را ایران حوادث که را پادشاهی
 هایی پرسش با گردد نمی ختم دیروز و امروز به اش تاریخی
 از شده علنی عضو تنها اینکه به توجه با. سازد می روبرو اساسی
 از یکی »سبز های دموکرات کنگرۀ« مرکزی شورای اعضای
 نظر به چنین و بوده پهلوی رضا شاهزاده به افراد ترین نزدیک

 ارتباط و داشته کلیدی های پست ایشان دفتر در که رسد می
 دانیم می ما که جایی تا و دارد وی دبیرخانه با تنگاتنگ
 این نیز را اروپا در وی اخیر مطبوعاتی های کنفرانس ا،ه سمینار

 سوء از جلوگیری برای ضروریست، کند، می سازماندهی فرد
 جریانی چنین با را خود نسبت شاهزاده ها، بدفهمی و ها برداشت

 پاسخ پادشاهی مشروطه هواداران ما های پرسش به و روشن
 . دهند

 
 رضا اهزادهش شخص حضور راز که است این اساسی پرسش
 قصد به هایی تشکل در ایشان دفتر در موثر افراد و پهلوی
 شورای اندازی راه یا سبز، جنبش با موازی و سازی آلترناتیو
 پهلوی رضا شاهزاده توضیح چیست؟... و سازی کلون و رهبری

 و پیش های سال در پاریس و لندن به موسوم های نشست از
 پاسخ چیست؟ جلسات این در ایشان پنهان و آشکار حضور

 حزب با همگامی و برخاست و نشست به نسبت شاهزاده
 ٔنمونه و الگو را ایران کردن سودانیزه که ایران کردستان دمکرات

  باشد؟ تواند می چه است داده قرار »ایران های ملت سایر« و خود
  

 و مشاوران با شاهزاده مناسبات ما، برای که است این واقعیت
. باشد می نادقیق و غیرشفاف کامال ایشان نزدیک های حلقه

 اندازی راه و ایجاد به قادر کنون تا وی دبیرخانه و شاهزاده
 های پرسش به پاسخگو و مدرن و شفاف ساختاری و سیستم
 و توانایی که مدتهاست. است نبوده زمینه این در خود هواداران
 ناروشن ایرانی محافل با وی روابط در شاهزاده های ظرفیت

 و مدرن روابط از عاری ایرانیان با ایشان ارتباط فهم راه و ستا
 های البیرنت و قدیمی و شخصی تودرتوی ارتباطات بر مبتنی
 پیرامون که دارد را حق این عمومی افکار لذا. است پیچیده
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 سیاسی های پروژه در منصوبانشان و ایشان حضور عدم یا حضور
 . کند کسب آگاهی روشن نا و دربسته

 وظیفه آیا پرسیم، می خود از پادشاهی مشروطه هواداران ما
 های ارزش ساختن و سازی فرهنگ امر در که است این شاهزاده
 و سهیم ایران سیاسی جنبش اعضای دیگر با نوین و جدید

 واضح و دقیق تعریفی جایگاهش و خود مورد در و گردد شریک
 به پادشاهی ثوار بعنوان تنها او که بدانند مردم تا دهد دست به

 ضامن کند، می حمل خود با را ایران تاریخ که نهادی نماد عنوان
 بویژه را خود تاریخی نقش و است ایران ملی و ارضی یکپارچگی

 فدرالیسم محمل زیر ایران گی پاره چند متاع که ایام این در

 ملی و ارضی یکپارچگی حفظ برای آمده، بازار به زبانی قومی
 اینکه یا و نبیند گزندی ایران تا است هشیار و دبند می بکار ایران
 آورد می در تشکلی و نشست هر از سر که است سیاسی فعال

 مالقات ایرانند تجزیه پی در که آمریکا شمال کردهای با گاه و
 که پاریس و لندن نشست از گاه و بندد می عهدنامه و کند می

 کند می حمایت بود گرفته صورت آمریکایی های نئوکان بدست
 حد تا را خود نقش »سبز های دمکرات کنگره« در نیز گاه و

 . کاهد می فرو تدارکاتچی و ریز برنامه
 

 و ها نشست و ها کنگره در وی حضور به شاهزاده از ما پرسش
 رچت یک زیر ایرانیان کردن جمع نیت و قصد به که تشکیالتی

 ولتد رهبری، شورای چون عناوینی تحت آلترناتیو ایجاد جهت
. گردد می بر دست این از دیگری پرکن دهن عناوین و تبعید در

 فقط خارج در سازی آلترناتیو که داند می ای رفته اکابر هر امروزه
 در ابزاری و گرفته قرار بیگانه نیروهای خدمت در تواند می

. باشد ایران سبز و مدنی جنبش تضعیف و کشور تجزیه خدمت
 ذهنی ظرفیت و توان از خارج حیاتی و مهم امر این درک آیا

 چنان هروسیله به قدرت به رسیدن اینکه یا و است؟ شاهزاده
 و حضور با داند نمی که است کرده تسخیر را وی روان و روح

 در گام عمال ورشکسته پیش از هایی پروژه چنین از خود حمایت
 رژیم آسیاب به آب نداسته و دانسته و برداشته خود اعتبار نابودی
 . ریزد می میاسال

   سبز جنبش از وی پیرامونی حلقه و ایشان درک رسد می نظر به
 وی را جنبش این گوهر و مایه جان گویا. است دیگری جنس از

 هدایت امید به سقف یک زیر در ای عده آوردن جمع. اند درنیافته
 شورای و آلترناتیو تشکیل برای دادن فراخوان و ایران ملت

 شال بستن. ندارد همخوانی سبز جنبش تماهی با اصوال رهبری
 ایران تحوالت ماهیت فهم و درک دلیل گفتن سبز از سخن سبز
. نیست ایران ملت سبز و عظیم اجتماعی جنبش با همراهی و

 از همه از بیش ایرانند مردم قیمومیت و والیت پی در که آنان
 . دورند به جنبش این

 از خارج ایشگاهآزم در که نیست ایستا ای پدیده سبز جنبش

 آن روی از دمکرات و سکوالر پیشوند یا پسوند افزودن با کشور
 رود سبز جنبش. شود ساخته مشابهی و جان بی های کلون

 آن ایستاندن باز یارای را کلوخی و سنگ هیچ که است عظیمی
 جنبش چراغ نیز کروبی و موسوی حصر که همچنان نیست،
 پویا جریان بزرگ اعیاجتم جنبش این. نساخت خاموش را سبز
 قائم و پیماید می راه پیش سال اندی و صد از که است ئی زنده و
 آن این گویا. کشاند می خود دنبال به را افراد و نیست فرد به

 از خارج در حضرات ذهنی ظرفیت از بیرون که است ئی نکته
 که هرکس گویا که اندازد می خطا به را آنان و باشد می کشور
 !! است زعیمی و رهبر ادنه کالهی کج
 

 و ایران ملت طفولیت دوره پایان سبز جنبش! گرامی شاهزاده
 بهترین سبز جنبش. باالست از و آمرانهی رهبر دوران خاتمه
 آن با رقابت و تضعیف. است ایران مردم برای اتفاق و حادثه

 اگر! بود خواهد درون جنبش برای برونیان ما ارمغان ترین بد
 با که است بهتر نداریم سر در را سبز جنبش اب همراهی قصد

 اندازی راه و ها تشکل تراشیدن و ها نام نهادن و سازی افسانه
 باز گذشته به را زمان محتوا، بی و جان بی کاریکاتورهای

 شدن روشن برای است بهتر نیز شما گرامی شاهزاده. نگردانیم
 و اندیشید می چه به و نگرید می کجا به بفرمایید عمومی افکار

 جنبش با سازان موازی کنار در پنهان و پیدا حضور از قصدتان
 چیست؟ سبز

. باالســـت از و آمرانـــهیرهبـــر دورانخاتمـــهوایـــرانملـــتطفولیـــتدوره پایـــان ســـبز جنـــبش
ــبش ــبز جن ــرین س ــه بهت ــاق و حادث ــرای اتف ــردم ب ــران م ــت و ضــعیفت. اســت ای ــا رقاب ــد آن ب ــرین ب  ت
  !بود خواهد درون جنبش برای برونیان ما ارمغان
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مـان را بـه بحـث نظامیـان      بخـش ویـژه نشـریه   » ایـران فـردا  «هـای   ما در یکی از شـماره 
کـنم بخـش    مـن هـم چنـان فکـر مـی     . بـود » !آقا اجـازه «عنوان آن بخش . اختصاص دادیم

، بخـش  ...یـران، بـرخالف مصـر، ترکیـه، پاکسـتان و     نظامی حاضـر در سـاخت قـدرت در ا   
ــرار دارد و بخشــی از طیــف    مســتقلی نیســت و در عرصــه سیاســی تحــت ســلطه بیــت ق

 . دهد قدرت آن را تشکیل می
  
  
  
  

  »!آقا اجازه«هنوز هم 
 
 

 گفتگو با رضا علیجانی
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. نماید تالش ـ نظام جمهوری اسالمی بسیار از هم گسیخته می
پوشی و هر  های مختلف، بدون پرده اً درگیری میان جناحظاهر

توانیم از این درگیری و جدال با  می. ای جریان دارد مالحظه

نام ببریم، اما قدرت با چه » جنگ قدرت«عنوان ساده و متداول 
 مضمون و به چه منظوری و برای چه غایتی؟ 

 
 

 جنگ قدرتی که االن در جریان است بین طیف بیت: علیجانی
رهبری جمهوری اسالمی که اکثر مواضع قدرت همچون سپاه، (

نیروهای امنیتی، قوه قضاییه و اکثر اعضای قوه مقننه، صدا و 
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سیما، شورای نگهبان، وزرای کلیدی دولت، شورای عالی امنیت 
که نماینده قشر اجتماعی (، باند دولت )را در دست دارد... ملی و

قوه مجریه و نظام مالی  یا نهاد خاصی نیست و بخش مهمی از
و ) های کشور را در دست دارد و اجرایی کشور و بخشی از رسانه

اند اما  که بسیار پراکنده(نیروهای منتقد دولت در جریان راست 
های درجه دو و سه اجرایی  عمدتا بخشی از قوه مقننه و مدیریت

 . ، در جریان است)های کشور را در دست دارند و بخشی از رسانه
 
نفتی که نماد آن است ـ  نظامیـ  یف بیت و جناح امنیتیط

تر است و  ریشه باند دولت از همه بی. دست باال را در قدرت دارند
نه ایدئولوژی منسجمی دارد و نه سامان یا سازماندهی 

هایی از  اند اما بخش جریانات منتقد دولت نیز پراکنده. مستحکم
های تازه به دوران  جامعه سنتی مذهبی کشور و یا تکنوکرات

 . کنند رسیده سنتی را نمایندگی می
 

طلبی،  آزادی(خواهی  اگر نیاز مرحله کنونی از جنبش تحول
که اینک در قالب جنبش سبز ) طلبی خواهی و دموکراسی عدالت

فضای نسبی سیاسی برای روشنفکران و ـ  متعین است را الف
های مردم  هحداقل رفاه برای تودـ  مدنی و بـ  فعاالن سیاسی

توانیم چنین  درگیر با مشکالت روزمره زندگی بدانیم؛ آنگاه می
بگوییم که طیف و باند هر دو معتقد به اتمیزه کردن فضای 

. اند سیاسی کشور و خاموش شدن هر صدای منتقد و مخالف
طلبانی ضعیف و  گرای دولت نیز تنها به اصالح منتقدان راست
مجال ) اقلیت کنونی مجلسمانند جناح (کار  بسیار محافظه

گیر جریان راست  دهند؛ شاید هم به عنوان ضربه تنفس می
اما . برای محافظت از خودشان) متعین در طیف و باند(افراطی 
های  بر باد ده کوتوله گر و ایران  های اجرایی ویران سیاست
اجرایی متمرکز در باند شتاب بیشتری نسبت به ـ  سیاسی

ن به سرزمینی سوخته و بر باد دادن منابع دیگران در تبدیل ایرا
ای که قیمت نفت به  در دوره(طبیعی و مالی و انسانی کشور 

 . دارند) رکورد صد دالر رسیده است
 

اما از آنجا که در ایران نه قشربندی طبقاتی روشنی داریم و نه 
صنفی خاصی؛ هر سه جریان هم ـ  یابی و تحزب سیاسی تشکل

کنند که مضمون و غایت قدرت برای  چون باندهایی عمل می
هر یک جز تمرکز و تخصیص هر چه بیشتر منابع قدرت، و به 

در هر سه تا حد . تبع آن منابع ثروت در فرد یا باند خود نیست
های ایدئولوژیک دینی اولیه به حداقل رسیده  زیادی دغدغه

البته برای برخی افراد تمرکز و تخصیص قدرت ارجحیت . است
 . ارد و برای برخی ثروتبیشتری د

تالش ـ فرض برتفوق یک قطب علیه دیگری ـ و با فرض 
تأثیری مطلق عوامل فعال داخلی و خارجی دیگرـ جامعه و  بی

 حکومت، هر یک، به کدام سمت کشیده خواهند شد؟ 
 
 

» طیف«بر } دولت{» باند«با غلبه احتماال ضعیف : علیجانی
،  از جریان راستاش  و یا بر منتقدان درونی} رهبری{

های مختلف  شناسی شده در حوزه های اجرایی غیرکار سیاست
تری  تجربه تر و بی افراد و باندهای گمنام. ادامه خواهد یافت

مراکز مختلف گوناگون اجرایی کشور را به طور روزافزون تسخیر 
در سیاست خارجی اما، برخالف دور اول ریاست . خواهند کرد

صورت چراغ خاموش اما به سادگی و  نژاد به جمهوری احمدی
ای خود با  واری به دنبال حل مشکالت هسته کیشوت بالهت دن

ها نسبت به بیت و طیف، در این دوره،  در اینجا آن. اند جهان
اما در رابطه با حقوق بشر، هم باند و هم . تری دارند موضع مالیم

توجیه گرانه و  های حیله طیف به سرکوب جامعه مدنی اما باشیوه
و تکذیب، که دیگر سیاستی بسیار رسوا شده است، ادامه 

 . دهند می
گیری منقدان راست که تنها با کاهش حمایت بیت از  قدرت

دار  اجرایی را از شرایط التهابـ  دولت میسر است، فضای تقنینی
تر سوق خواهد  شده کارهای کارشناسی کنونی اندکی به سوی راه

رو مجالی فراهم شود و تمایلی  ان میانهطلب شاید برای اصالح. داد
طلبان، به شرط آنکه آرام و  برای کاهش تنش با دیگر اصالح

 ـاما در این رابطه نظامی . تحرک باشند، پدیدار شود ساکت و کم
 . تراشی خواهند کرد های پیرامون بیت مرتب اشکال امنیتی

ها سعی در نزدیکی هاشمی با رهبری جمهوری اسالمی هم  آن
واهند کرد، تا از نیروی وی برای تعدیل بیت و طیف بهره خ

محور  شاید در آن هنگام تحرکات اجتماعی مطالبه. بگیرند
غیرسیاسی بتوانند مجال اندکی برای ظهور و بروز و تداوم نسبی 

تر هم چنان تحت فشار و  اما هر گونه جنبش رادیکال. پیدا کنند
 . سرکوب خواهد بود

 
 

بر مردم » روزگار«یان آنچه به عنوان تالش ـ تشخیص و ب
در پس . گذرد، از راه دور به هیچ روی کار آسانی نیست ایران می

 گذرد؟  این جنگ قدرت چه بر زندگی مردم و حیات جامعه می
 
 

همان گونه که تا کنون در تحلیل بسیاری از    :علیجانی
گران آمده است طبقه متوسط زیر فشارهای اقتصادی  تحلیل
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این امر توان سیاسی اقشار نوگرای . شود تر می زون الغرروزاف
اما از آنجا که معموال و . این طبقه را تحت فشار قرار خواهد داد

عمدتا قشر جوان متکی به درآمد والدین موتور محرکه این طیف 
چینی، اما مستمر این  است ظهور و بروز افتان و خیزان و نقطه

های شرایط مدام در حال  نگاهاقشار ادامه خواهد یافت و در بز
ـ  ها دیگر قشرهای این طبقه اقتصادی التهاب کشور، آن

 . فرهنگی را به دنبال خود خواهند کشاند
 
 

تالش ـ در این چند ماه گذشته و با نگاه به حوادثی که در 
هائی  ها از طریق مقایسه گذرد، توسط ایرانی کشورهای منطقه می

با همه . گیرد ه کشورمان صورت میآیند ۀهائی در بار زنی گمانه
ها، تصمیم و نوع عملکرد نهائی  تفاوتهای موجود در این کشور

ها بسیار تعیین کننده و  نیروهای نظامی در سرنوشت این جنبش
نیروهای نظامی ایران به ویژه سپاه پاسداران . مؤثر بوده است

 اند؟ با تغییرات دائمی که در سطح فرماندهی این کجا ایستاده
ها رفتاری  توان از این نیرو گیرد، آیا اساساً می ها صورت می نیرو

های دیگر قدرت حکومتی انتظار  ها و کانون مستقل از جناح
 داشت؟ 

 
 

بخش ویژه » ایران فردا«های  ما در یکی از شماره: علیجانی
عنوان آن بخش . مان را به بحث نظامیان اختصاص دادیم نشریه

کنم بخش نظامی حاضر  هم چنان فکر میمن . بود» !آقا اجازه«
، ...در ساخت قدرت در ایران، برخالف مصر، ترکیه، پاکستان و

بخش مستقلی نیست و در عرصه سیاسی تحت سلطه بیت قرار 
 . دهد دارد و بخشی از طیف قدرت آن را تشکیل می

 
ها  جدا از جنبه ساختاری، به لحاظ بدنه و افراد بخش نظامی، آن

حاظ سازمانی بلکه به سِمت فردی مانند بقیه آحاد نیز نه به ل
اند و شاید خودشان و بویژه خانواده و فرزندانشان به طور  ملت

. اند های اجتماعی ایران فعال نسبی و در حد دیگران در جنبش
ها به میرحسین موسوی  فراموش نکنیم که بخش اعظمی از آن

نیز اینک در  دار بخش مهمی از پرسنل نظامی سابقه. رأی دادند
های مختلف  سنین بازنشستگی قرار دارند و بسیاریشان در حوزه

. های مهمی نیز برخوردارند اقتصادی فعال شده و بعضا از رانت
های  ها به هیچ وجه از تنش در سیاست خارجی و یا سیاست آن

کنند و خواهان فضای آرام برای  در داخل حمایت نمی  پرهزینه
های دیگر  اما هم چون بخش. تندسودبری اقتصادیشان هس

که حقوق بگیر دولت و وابسته به آن (طبقه متوسط در ایران 

و به ویژه به خاطر شغل نظامیشان به شدت ) هستند
اند  سران سپاه و بسیج اما، خود یک کاست قدرت. کارند محافظه

شوند و همیشه در حالت آقا  که مرتب توسط بیت جابه جا می
ها چندان  ن تفاوت نسبت به زمان شاه، که اینبا ای. اجازه هستند

گیری و  هم چشم و گوش بسته نیستند و در تصمیم
های بیت که خود به علت تفکر افراطی و  سازی تصمیم
اند، و در  همان بیت منصوب و مقرب شده   شان توسط وفادارانه

های بیت و حلقه مشاوران رهبری  تشدید و تقویت خط برخورد
ر مواقع حساس نیز به رهبری منفعل شده، انرژی آن؛ مؤثرند و د

 . دهند و انگیزه تداوم راه می
 
 

ها و تبلیغات دولت  ها، روش تالش ـ ظاهراً برخی سیاست
به عنوان نمونه؛ . نژاد و هوادارانش موجب شگفتی است احمدی

، ضدیت با روحانیت، ایستادگی در برابر »ایرانیت«تکیه بر 
ی اسالمی در تغییر اعضای کابینه، رهبر جمهور» های توصیه«
گشاده دستی و میل «ها و  در مقابل خانم» روئی گشاده«

های باال حتا در سطح  در انتصاب زنان در پست» شخصی
تأثیر و کاربرد چنین روشهائی چیست؟ چالش حریفِ در . وزارت

 قدرت یا جذب و حمایت مردمی؟ 
 
 

طلبی و  اصول است جاه باند دولت جریانی بی: علیجانی
چند نفر از نزدیکان رئیس دولت (طلبی  جویی و بعضا ثروت قدرت

به ). اند های عظیمی انباشته اند و سرمایه متهم به فساد مالی
ها  تر حوزه تسامح تر و کم ها به جریانات ارتجاعی لحاظ دینی این

هم چنین ارتباط بیشتری . اند نزدیک) جریان مصباح(و روحانیت 
تر و رفتار  مانده ریانات مداح که فرهنگ عقبدارند با برخی ج

اما آنچه شاخص و معیار عملشان است نه عقاید . لومپنی دارند
شان از جمله  دوستی و دشمنی. بلکه کسب و حفظ قدرت است

در . کند را همین اصل مشخص میـ  نه روحانیتـ  با روحانیون
رأی کارانه برای جذب  ها رندانه و فریب همین راستاست که آن

نیز ) گرایی مانند ایران(ها  برخی اقشار اجتماعی از دیگر گفتار
در حوزه زنان نیز مانند سیاست خارجیشان، . کنند استفاده می

) جذب حمایت و کسب قدرت(ضمن حرکت در راستای اصلی 
در دوره . کنند کنند و دوصدایی فکر می فریبکارانه رفتار می
ترین قانون خانواده به  هماند ترین و عقب همین دولت ارتجاعی
ها در نظام آموزشی در  ترین سیاست مانده مجلس ارائه شد و عقب

ترین اصول توسعه اقتصادی، در رابطه  پیش گرفته شد و بدیهی
 ... با کنترل جمعیت، زیر سوال رفت و
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جنبش سبز اصالح «ای تحت عنوان  تالش ـ در مصاحبه
اشاره داشتید، که بر به آزاد شدن انرژی بسیاری » اصالحات بود

اثر فشار گسترده بر احزاب و سازمانهای مدنی امکان جذب 
سرگردان است و معلوم «ها را نداشته و امروز  شدن به این نهاد

با توجه با مضامینی که » .نیست چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد
شد و  ها را در جنبش سبز نمی آن ۀدر باال اشاره شد و مطالب

در این » انرژی آزاد شده«گرفت، آیا این  شود، نادیده نمی
و در صورت یأس و ناامیدی از تداوم عینی و » سرگردانی«

با دولت و هوادارانش » همدلی«محسوس جنبش سبز به دامن 
 نخواهد افتاد؟ 

 
 

ترین نقطه و مسئله  آری مهم: علیجانی
استراتژیک در راستای روند 
دموکراتیزاسیون در ایران همین مسئله 

متأسفم که . نیرو بدون نهاد: است
بسیاری از فعاالن پرتجربه سیاسی در 
داخل و خارج از کشور از این امر 

کنند و یا  یا ناامیدانه کاری نمی. اند غافل
های رویی  بینانه و تنها در عرصه نزدیک

و (های علنی سیاست  و صحنه
صرفا به آینده نزدیک و ) بازی سیاست

تاریخ . یشنداند تغییر معادالت قدرت می
های  بینی معاصر ما از این نزدیک

 . سازانه لطمه فراوانی خورده است ساده
 

ای  به تنها نقطه) ی آزاد شده(ها  این نیرو
همان باند    شوند و بیشترین فاصله را با آن دارند که نزدیک نمی

بخش اندکی از این نیرو انرژی آزاد شده که زیاد . دولت است
های  ا نیست رادیکال شده و به سیاستقابل محاسبه و اعتن

بخش مهمی از این نیرو که در . رسند رمانتیک و بلندپروازانه می
شوند از صحنه فعالیت سیاسی فاصله  شرایط جنبشی فعال می

گیرند اما با کینه و نفرتی روزافزون، هر چند ناامید و  می
انداز، در زندگی فردی و تحصیلی و شغلی و خانوادگی  چشم بی
ها را  ها نیز هم چنان خبر اما جالب آنکه آن. برند ود به سر میخ

خوانی  کنند و در خانه و محل کار و تحصیل مخالف دنبال می
و این . 60ها بسته نشده است، هم چون دهه  دهان. کنند می

دهد در اولین شرایط مساعد  مایه امیدواری است و نشان می
اینک اما مهم . اند تماعیها باز نیروهای فعال جنبش اج بعدی این

ها امید و انگیزه حرکت درازمدت داده شود و  این است که به آن

های مطالبه محورانه داشته  توانند به تدریج حرکت اینکه می
 . باشند

 
بخش مهم دیگری از این نیرو، اما همچنان به صورت آتش زیر 

ها  ولی این. انرژی بیشتری دارند و روحیه بهتر. تر هستند خاکس
اگر این بخش از .  اند و در نوسان بین امید و ناامیدی نیز در ابهام

اند فاصله بگیرند و  ای که دچارش شده فضا و منظر نزدیک بینانه
آزادیبخش میان مدت ـ  های محفلی آگاهی بخش به تشکل

، بهترین حفاظت و حراست از هرز روی و  تر تبدیل شوند نگر
 . هایشان خواهد بود خرده کاری

 
ترین مسئله تغییر نگاه  اما و هزار اما مهم

تر  نزدیک بینانه فعاالن سیاسی با تجربه
متاسفانه در . و طراحان استراتژی است

ای چنین  فضای مجازی و ماهواره
و عمدتا . افرادی کمتر فعال هستند

های  روزنامه» تفسیر خبری«ژورنالیسم 
اصالح طلب در این فضا نیز حرف اول 

سرریز این ژورنالیسم در . دزنن را می
، تاثیر مثبتی  سالیان اخیر به این فضا
، جوان سازی و  داشته و آن بروز کردن

از . فعال و با طراوت سازی این فضاست
این منظر بسیار هم قابل تقدیر و 

های  جدا از خط و ربط(تحسین است 
اما از منظر ). هریک از این عزیزان

اد استراتژیک حاوی و حامل یک ایر
بزرگ هم بوده است و آن حرکت و 
فعالیت بر اساس تحلیل سیاسی در لحظه و نوعی روزمرگی 

واجد دغدغه ـ  و نه البته به طور مطلقـ  ای است که کمتر رسانه
 . و منظر استراتژیک است

 
اما . تر جنبش سبز است های فعال این همه اما در مورد بخش

م ایران نیست و مشکل این جنبش دربرگیرنده ونماینده تمام مرد
تر خود  ارتباط گیری و عمق یابی استراتژیک در اقشار فقیر

 . حکایت دیگری است
 
 

های سیاسی و  هائی از داخل و از سوی چهره از تحلیل: تالش
آید که از یک سو قشر متوسط و تحصیل کرده  دانشگاهی برمی

جامعه و نیروهای فعال شهری بشدت زیر فشارند، از سوی دیگر 

 آقا اجازه
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دولت ظاهراً در سیاستهای خود در پی جذب طبقات پائین و 
ای  صرف نظر از دوره. ها و روستاهاست محروم جامعه در شهر

کوتاهی در سالهای انقالب که اقشار شهری و دانشگاهی از 
روحانیت انقالبی دفاع کردند، اما به طور سنتی همیشه اقشار 

آیا . آمدند میپائین جامعه پایه اجتماعی روحانیون به حساب 
های بزرگ و سنتی،  اهللا دولت در چالش روحانیتِ در قدرت و آیت

 جدا کند؟ » اش طبیعی«موفق شده است این قشر را از پایه 
 
 

همان طور که در پاسخ به پرسش ماقبل آمد، نباید این    :علیجانی
گرایی کند  کارانه ایران شاید فریب. جریان را ضدروحانیت نامید

 . ترین بخش روحانیت است گر رتجاعی سرکوباما متحد ا
این باند برای کسب قدرت و جلب پایگاه در اقشار فقیر از حربه 

خواهد هاشمی  که می(محوری و برخوردهای ضد فساد  عدالت
گیرد، که تا  بهره می) رفسنجانی را سمبل آن معرفی کند

این   و اینک اما از برندگی(حدودی نیز با موفقیت همراه بود 
حربه نیز به دلیل فساد برخی اطرافیان رئیس دولت، فشار اجرای 

ها به برخی از این اقشار و انعکاسات چالش با بیت در  یارانه
تر این مجموعه و تحت تبلیغات منفی  برخی اقشار سنتی

...) هواداران طیف بیت علیه دولت در مورد اختالفات پیشĤمده و
  . کاسته شده است

  
تر بیشتر پایگاه  باند در اقشار فقیرـ  طیف در کل درست است که

دارند، اما این پایگاه دیگر مضمون عمده مذهبی ندارد و تنها 
متحد و یا تسلیم ) سنتی(بخشی از این پایگاه به دالیل مذهبی 

های دیگری  ها بنا به ضرورت بسیاری از آن. این جریان هستند
و انحصار اطالعی سیاسی  آگاهی و بی هم چون فشار فقر، کم
های رسمی، هم رنگ جماعت شدن  خبری در رابطه با رسانه

مندی شغلی و اقتصادی و یا حداقل در امان  برای اندکی بهره
، به صورت لرزانی در این صف ...های سیاسی و ماندن از آسیب

ها در انتخابات قبلی  بخش قابل توجهی از آن. ایستند می
مان آقای کروبی به هزار تو 50جمهوری بنا به شعار  ریاست

خواه  متأسفانه نیروهای منتقد و تحول. ایشان رأی داده بودند
های فکری، اقتصادی،  بندی شناخت اندکی از این اقشار و الیه

توان به این  و در این مجال اندک نیز نمی. ها دارند سیاسی آن
اش تأکید  توان بر اهمیت استراتژِیک فقط می. امر مهم پرداخت

  .مؤکد نمود
 
 

ها برآنند که در اثر تشدید جنگ قدرت  تالش ـ برخی تحلیل
میان کانونهای باقی مانده در حکومت اسالمی، خودبخود به 

سرآن این . ظرفیت و توانمندی جنش سبز افزوده خواهد شد
تردید برای  جنبش برای خاتمه دادن به وضعیت کنونی که بی

خود، در انتظار کشور بسیار خطرناک است، باید با حفظ آمادگی 
تصمیم نیروهای نظامی و به ویژه سپاه پاسداران مبنی بر 

 ۀنظر شما در بار. حمایت از این جنبش و پیوستن به آن باشند
 چنین تحلیلی چیست؟ 

 
 

های قبلی آمد،  همان طور که در پاسخ به پرسشـ  علیجانی
نباید مانند برخی کشورهای دیگر خاورمیانه و یا آمریکای التین 

ای به نقش سیاسی نهاد نظامی در  زن سیاسی بیش از اندازهو
 ها پیرو بیت و در یک روند تأثیرگذاری رأس این نهاد. ایران داد

تأثیرپذیری از آن هستند و بدنه آن نیز مانند بقیه بدنه ـ 
 . اند اجتماعی

. کند توازن و تناسب قوای سیاسی در ایران با این وزنه تغییر نمی
سازی تحلیلی، در این نوع  ی نادرست و سادهساز نوعی شبیه

 . شود ها مشاهده می نگاه
اینک به ضرب پول نفت و زور نیروی » سیاسی«تناسب قوای 

قضایی به سود بیت است و تناسب قوای ـ  امنیتیـ  انتظامی
که روز به روز این تناسب (به سود جنبش سبز » اجتماعی«

بطه بین این دو معادله اما ایجاد را). گیرد شتاب بیشتری هم می
تنها راه . ناسازگار، از طریق وزنه نظامی و نظامیان نخواهد بود

بینی  نگر به جای نزدیک مدت حل و مسیر ممکن، غلبه نگاه میان
ـ  ها و افراد و کار فکری ملتهب سیاسی کنونی غالب بر اکثر نیرو

...) سیاسی وـ  مدنیـ  صنفیـ  محفلی(تشکیالتی ـ  سیاسی
خواهی سبز و تداوم حرکت  افزایش توان جنبش تحولبرای 
اش در اشکال مدنی دیگر و سرریز آن به  چینی کنونی نقطه

تر سیاسی در آینده است که  عرصه سیاسی در شرایط مساعد
فعل و انفعاالت داخل قدرت، جامعه مدنی و افکار عمومی و 

 . سازد المللی برایش فراهم می فضای بین
 
 

جانی از شما صمیمانه سپاسگزاریم از اینکه تالش ـ آقای علی
برید، به  علیرغم شرایط بسیار سختی که در آن به سر می

های بیشتر در  با آرزوی همکاری. های ما پاسخ گفتید پرسش
  !شرایطی بهتر
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 ایران/ فرهاد سپیدکار
  
  
  
  

  گاه باید گم کنی
  تا بیابی

   
  مثل آرائی که شب گم شد

  و فردا صبح
  ما

  ر راهمدیگ
 در خیابان ها یافتیم

 

 
  

 انایر/ ناما جعفری
  
  
 

 درخت ها زیاد هستند

 مثال درخت مجید توکلی

 مثال درخت شیوا نظرآهاری

مثال درخت کوهیار گودرزی                             
 

 .اوین تاب ریشه های سبز را ندارد    

 
  

  ماندانا مشایخی
  
 
 

  شودشقه میگذشته شقه
  ریزداز سکوت خون می

  و آن یک جفت چشم تا ابد بیدار
  کندرهانمی
  نه ما را 

  نه شما را
 

 
  

  ماندانا زندیان
 
  

  ،من و تو از خیابان انقالب گذشتیم
  ،در بهارستان مشروطه خواندیم

  ،در جمهوری دویدیم
  و آزادی 
 .آور جلوتر بودهمیشه چند قدم از گاز اشک 

  
  ،شدیمما دیده نمی

  ؛شددی دیده نمیو آزا
  های تاریخ و برگ

  در حافظۀ درختان شهر
  که در جستجوی رأی ما-
  -شدندهای ممنوعه میروزنامه 

  .شدسبزمی
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  سبز جنبش تقویت و آمیز مسالمت وشر ادامه دمکراتیک، مطالبات بر ایستادن

  
  
  
  
 

 یزدی فرهاد با گفتگو
 
  
  

 به رژیم تصمیم و مردم خیابانی تظاهرات ادامه با ـ تالش
 نقش زود خیلی ،»آبرومندانه سازشی« از خودداری و سرکوب

. شد آشکار وی اطراف تودرتوی محافل و رژیم رهبر »اول«
 نژاد احمدی که دان رسیده نتیجه این به همه تقریباً امروز

 فکر همینطور هم شما آیا. است نبوده بیش »ای بازیچه«
  کنید؟ می
 
 

 جمهوری ریاست نخست دوره انتخابات در: یزدی فرهاد
 براساس هریک رژیم، رهبر هم و ملت اکثریت هم نژاد، احمدی
 از یکی دوباره بازگشت از مردم. بودند او هوادار خود، دالیل

 مالی نادرستی به زیادی شهرت که المیاس جمهوری بلندپایگان
 از پس نیز نظام رهبر. نبودند خرسند جمهوری، ریاست به داشت
 برای سیاسی ریشۀ بدون و مطیع فردی خواستار خاتمی، تجربه
 نداشت، نظام داخل در پایگاهی که نژاد احمدی. بود مقام این

 همراه به را فرمانی به گوش امیدِ که بود دلخواهی نامزد
 پای یک همیشه که ــ رفسنجانی از بیش مراتب به او. آورد می

 فرمانی به گوش به نیازی و بوده اسالمی حکومت در قدرت
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 رهبر برای ــ دید نمی خود صالحیت بر دلیلی آنرا و نداشته رهبر
    که کرد می القاء چنین آغاز در نژاد احمدی. بود تر خوشایند رژیم
 دوره این در را نژاد احمدی توان به شاید. است موعود فرد همان

 او تدریج به اما. نمود قلمداد رهبر دست »بازیچه« معنا این به و
 تشنه جسور، گستاخ، فردی عنوان به را خود اخالقی خصوصیات

. کرد آشکار را حقیقت و منطق به توجه بی و طلب شهرت قدرت،
 ته،پذیرف را بودن بازیچه نقش قدرت به دستیابی برای روزی اگر

 . نیست امروز دیگر
 
 

 در نژاد احمدی رهبری، و دولت میان قدرت دعوای در ـ تالش
 از که سنتی آخوندهای و وی حامی اصولگرایان رهبری، برابر

. است »ایستاده« مخالفند، نژاد احمدی با پوسیده و کهنه مواضعی
 سبز جنبش مدافعان درون های تحلیل آشکارا »ایستادگی« این
 که اند رسیده نتیجه این به ای عده. است کرده شکاف دچار نیز را
 وی برابر در نژاد احمدی حال و. است فقیه ولی »اصلی دشمن«

 سوی از حتماً بود، کرده خاتمی اگر که کاری ـ است ایستاده
 با نژاد احمدی. شد می حمایت و تأئید امروز مخالفین از بسیاری

 صف نفع به عمل در و هساخت تر اعتبار بی هرچه را رهبر کار این
 رئیس برابر در ها لحن برخی رو این از. کند می عمل مبارزه
 دشمن« همان    مصداق به است،  شده تر آرام و تر نرم رژیم دولت
 چنین در ها دید افق آیا» .است من دوست من دشمن
  است؟ گسترده کافی قدر به هائی تحلیل

 
 

 جمهوری در وجودم تناقضات براثر قدرت، جنگ: یزدی فرهاد
 که سازوکاری نبود و قوه هر اقتدار حوزه نبودن روشن و اسالمی

. ناپذیر اجتناب امریست گردد، رژیم داخل در اختالف حل به قادر
 که عظیمی اقتدار خاطر به بود، زنده خمینی که هنگامی تا

 بازرگان چنانچه. شد می گذاشته سرپوش تناقضات براین داشت
 دوخته خمینی برای تنها که بود قبایی »فقیه والیت« بود، گفته
 فقیه والیت اصل که وجودی با او از پس دوران در. بود شده
 تمامی کمابیش. کردند آشکار را خود اختالفات، مانده، پابرجا
 حال در دوران این در مجریه و مقننه قضائیه، قوه روسای
 دید، ینا پایه بر. هستند نظام رهبر برعلیه و یکدیگر با برخورد
 قابل غیر امری نظام، جمهور رئیس و رهبر میان قدرت جنگ
 نژاد احمدی جای به که هم که دیگری فرد هر. باشد نباید انتظار
 درگیر نظام رهبر با ناچار به گرفت، می اختیار در را مسند این
 مبارزه شدت و سطح نوع، بر درگیر، افراد شخصیت البته. شد می
. نبود خیابان در مبارزه مرد و رژیم حافظ خاتمی. گذارد می تاثیر

 پاسداران سپاه بر تر مسلط امروز از بسیار رژیم رهبر برآن افزون
 اندازه تا کشور، بر گذاری تاثیر بر او اقتدار و سپاه بر او اقتدار. بود

 پائین درجه به را او مشروعیت که سبز جنبش با مبارزه در زیادی
 فردی با رژیم رهبر حاضر لحا در. است شده کاسته رساند،
 در رقیب تحمل تاب و است جسور و گستاخ بسیار که شده روبرو
 به نژاد احمدی وابستگی که رسد می نظر به چنین. ندارد را قدرت

 که است این خاطر به بلکه اعتقاد خاطر به نه اسالمی جمهوری
 . است بخشیده قدرت او شخص به که بوده ای وسیله

 
 دوره دو در جمهوری ریاست نامزدهای دیگر از بیش نژاد احمدی
 پروای بدون که است بوده برخوردار شخصیت این از گذشته،
 با آشکار و مستقیم طور به نظام، حفظ خاطر به یا و شخصی

 در نظام رهبر خردی بی و طلبی قدرت البته. افتد در نظام رهبر
 دیگر که داد قرار موقعیتی در را او نژاد، احمدی موقع بی تایید
 در را جمهور رئیس خویش، شخص به آسیب بدون توانست نمی

 به موقعیت، این از استفاده با نژاد احمدی. دهد قرار حمله معرض
 به است اسالمی نظام قلب که فقیه ولی با آشکار و مستقیم طور
 زده فراوان آسیب نظام به شک بدون و برده حمله نظام ریشه
 ولی و نظام از بیزاری دلیل به شخصی، موضع از بسیاری. است
 خرسندند ها حمله این در ها ساختن آبرو بی و حمالت این از فقیه،

 . کنند می هواداری رهبر به وی زدنهای ضربه از و
 
 به توجه با سبز جنبش برای و سیاست حوزه در موضوع اما

 های ریشه ایجاد برای سبز جنبش. است متفاوت دارد که هدفی
 جنگ از جنبش این شک بدون. کند می ارزهمب ساالری مردم
 جنگ این اثر در. ببرد باید و برد می سود رژیم کانون در قدرت
. گردد می تر قوی جنبش و تر ضعیف نظام روزه هر قدرت،

 مشارکت به دادن اهمیت در آن راز که سبز جنبش مشروعیت
 امروز است، ملت حاکمیت حق راه در مبارزه و پذیرش و مردم
 که شده بدل گزینشی تنها به جنبش این که رسیده یجائ به

 اداره همزمان و آن سرزمینی تمامیت و ایران از پاسداری قدرت
 پایبندی برای سبز جنبش. است شده دارا را کشور آمیز مسالمت

 ها بندی گروه از نباید و تواند نمی ساالری مردم استقرار هدف به
 در هرچند نماید، حمایت دیگر گروه علیه بر رژیم داخل در

 هائی همسوئی و منافع دارای است ممکن مدت کوتاه محاسبات
 های گروه از یکی از تواند می صورتی در تنها سبز جنبش. باشد
 مردم به خود تعهد نیز آنان یا که کند حمایت رژیم داخل
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 انتقال برای دستکم یا و کرده اعالن آشکار طور به را ساالری
 . باشند آشکار و باز مذاکره دهآما سبز جنبش به قدرت

 
 

 درونی تحوالت و ها درگیری از شما های گیری نتیجه در ـ تالش
 عنوان به پاسداران سپاه گیری شکل و قدرت اصلی های کانون
 رهبر که رسد، می نظر به چنین کشور، سیاست در اصلی فاکتور
 به خود احتماالً نژاد احمدی »شر« از شدن خالص برای

 بدون طبعاً که گردد، بدل سپاه فرماندهان دست در ای بازیچه
 نگرش طبق. بود نخواهد او چون قدرتی حریص آدم مقاومت
 نرم نژاد احمدی برابر در ای خامنه با دشمنی شدت در که کسانی
 روند مقابل در رهبری از باید زودی به روزی یک شاید اند، شده
 درست ؟!کنیم دفاع طلب قدرت سپاهیان حکومت گیری شکل
 همه به توجه و هوشیاری باید صبورانه ای مبارزه الزمۀ که است

 و ها معیار اما باشد، بطئی، قدر هر حکومت، درون تحوالت
  کدامند؟ اصول

 
 

 سپاه گیری قدرت خطر متوجه همیشه رژیم رهبر: یزدی فرهاد
 همه راس در را خود چون او. است بوده کشور سیاسی پهنه در

 خود منافع جهت در را سپاه گیری درتق دانست، می امور
 دو انتخابات در رضایی محسن و قالیباف از هیچگاه او. دید نمی
 مشروعیت از شدن کاسته با اما. نکرد حمایت گذشته دوره

 جز به دیگری چارۀ خود حفظ برای رژیم اسالمی، جمهوری
 کرد تصور نباید. نداشت نظامی و امنیتی دستگاه بر بیشتر تکیه
 است، بوده غافل گرفت، می شتاب روز هر که تحول این از او که
 به بازگشت امکان زیرا. دید نمی خود روی پیش دیگری راه او

 و وی برای. رسید نمی هم خاطرش به حتا ملت سوی
 نظر برابر در آن رأی که است عاملی ملت پردازانش نظریه
 . است اعتبار فاقد و قدر بی رهبری

 
 سپاه که گردید باعث زور، نیروی به وی شدید و سویه یک تکیه
 به را خود ورود پوشی پرده هرگونه بدون و مشخص طور به

 هر. »دستور« به نیاز بدون هم آن نماید، اعالن سیاسی صحنه
 تر تند هرچه یا و یابد ادامه بیشتر رژیم کانون در قدرت نزاع قدر

 به کار راگ. افزود خواهد ها گیری تصمیم در سپاه نفوذ بر گردد،
 کفایت عدم رای با جمهور رئیس برکناری که انجامد آنجا

 و نهایی تصمیم پذیرد، انجام رژیم رهبر حکم یا و مجلس
 رژیم صورت آن در البته. بود خواهد سپاه دوش بر آن اجرای
 قرار نژاد احمدی استفاده مورد توانند می که را بلندگوهائی تمام

 به حال هر در. کند افشاگری ندنتوا او تا کرد خواهد قطع گیرند
 باشد قادر رژیم رهبر ماجرا، این پایان از پس که رسد نمی نظر
 . آورد دست به دوباره نظام پایگان در را خود قدرت و نفوذ
 

 این دعوای از خارج بالقوه بزرگ قدرت یک عنوان به سبز جبش
 اثر بالفعل قدرت دارای چون جنبش این. است نشسته ها گروه
 استراتژی به باید نیست، رژیم داخل جنگ این روی بر یگذار

 مردم اصول تثبیت یر پافشاری همان    که خود آمیز مسالمت
 یک از حمایت ای لحظه های تاکتیک. دهد ادامه است، ساالری

 و فکری اغتشاش جز به مدت، کوتاه محاسبات براساس گروه
 مشروعیت اب. داشت نخواهد ای بازده مبارزه، اصل از شدن غافل
 . کرد بازی نباید سبز جنبش

 
 

 قدرتگیری روند مقابل در سبز جنبش طرفداران سکوت ـ تالش
 در آنان آنکه امید به ،)فراوان های بازیچه و تازه بازیگر( سپاه

 در آنچه از گرفتن عبرت و کشور مصلحت و عقل به پایبندی
 صرف نکرد حکومت از داوطلبانه داده، رخ ها کشور سایر و ایران
 را سپاه خود آیا کنند، سهیم قدرت در را مردم یا و کنند نظر

  اندازد؟ نمی اشتباه به قدرتش به نسبت
 
 

 دادن دست از مستقیم نتیجۀ سپاه گیری قدرت: یزدی فرهاد
 تحول این برابر در سبز جنبش. است اسالمی نظام مشروعیت

 قدرتی چنین که نتایجی و زده روشنگری به دست تواند به باید
 ترین مهم. کند آشکار و بررسی را آورد، همراه به تواند می
 دهد، هشدار و کرده تأکید آن بر باید سبز جنبش که ای نکته

 سبز جنبش مشروعیت بر تکیه بدون ایران اداره در سپاه ناتوانی
 مبارزه بودن پرنفس و جنبش درازای گرفتن نظر در با. باشد می

 و جامعه فعال قشر آگاهی و شدان باالی سطح آزادی، برای
 خیزشی که منطقه تحوالت همچنین و ایران در جمعیت جوانی
 مانند آن غربی ضد نوع از چه کامه خود های حکومت علیه است
 امکان بحرین، و مصر مانند غرب هوادار نوع از چه و سوریه
 دیگر آن، نظامی نوع از دیکتاتوری حکومت یک گیری شکل
 که است است آشکاری حقیقت این. رسد می نظر به ممکن غیر
 نشان آنان به باید و کرده گوشزد ایرن در پاسداران سپاه به باید
 مناسبی شرایط هیچ دیگر جهان، یکم و بیست سده. شود داده
. دهد نمی ارائه را دوباره خودسری و دیکتاتوری پرورش برای
 نهبد در کامل یکدستی به نیاز نظامی دیکتاتوری حکومت ایجاد
 نبود همچنین و دارد را نظامی شبه یا و نظامی تشکیالت یک
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 شبکه گسترش گرفتن نظر در با که آن، برابر در جدی مخالف
 کشوری در دیگر آن امکان آزاد، و فوری رسانی اطالع جهانی
 بدون دوران این در نظامی نهاد. بود نخواهد ممکن ایران مانند

 . است رپذی آسیب بسیار خود، ملت کامل حمایت
 
 

 نهادی ـ جمهور رئیس قدرت بر افزودن برای ایستادگی ـ تالش
 برای تأئید جز جائی هیچ رهبری، های دخالت برابر در ـ انتخابی
 دولتی برابر در مجلس قدرت افزودن و. گذارد نمی رژیم مخالفان
 کسی، اما. باشد دمکراسی طرفداران نظر مورد باید طبعاً خودسر،

 هائی حکومتی درون از نه و »جو مسالمت« ینمخالف سوی از نه
 و مجلس به کار سپردن از هستند، قدرت بحران حل خواهان که

 میان به سخنی نهاد این به اتکا با قدرت دعوای تکلیف تعیین
 میان نهاد این چندپارگی مشگل از نظر صرف چرا؟. آورد نمی

  کجاست؟ در دیگر مانع درگیر، کانونهای
 
 

 جمهوری نهادهای دیگر مانند مجلس، مشگل: یزدی فرهاد
 هر در موجود دولتی نهادهای. است مشروعیت نبود اسالمی،

 که انتخابی نهادهای. باشند می کشور آن نظام بازتاب جامعه،
 بایستی آن نخست الویت و کرده کسب ملت از را خود موقعیت

 اسالمی جمهوری مانند نظامی در باشد، ملت حقوق از دفاع
 اصلی کانون البته. باشند می قدرت های کانون دست در ابزاری
 توان به بسته و است جریان در که داخلی مبارزه در قدرت،
 زمانی. دهد می شکل تغییر اختیار، در ابزارهای و طرفین نسبی

 از نه را خود قدرت که قدرتمند روسای داشتن با اسالمی مجلس
 کردند، یم کسب خویش ویژه موقعیت خاطر به بلکه مجلس
 مؤثر عامل. حکومتی نهادهای دیگر برابر در بودند ای موازنه
 نظر به خواست می ظاهراً رژیم که بود اهمیتی درجه دیگر،

 سادگی به که را صدر بنی عزل خمینی حتا. دهد نشان »ملت«
 او. گذارد مجلس بگردن دهد، انجام توانست می خودش

. گذارد احترام »ملت« خواست به شده هم ظاهر در خواست می

 که کنونی رهبر مساعد نظر بدون »انتخابی نهادهای« اما
 به آشکارا او خواست برابر در را ملت تمامی رای مجیزگویانش

 . اعتبارند و ارزش فاقد اند، رسانده هیچ درجه
 
 مجلس به داخلی بحران کار سپردن حکومت، مخالفین نظر از
 در اگر البته. مایدن می فایده بی است مشروعیت فاقد خود که

 احتمال به شود، قطعی جمهور رئیس برکناری عزم قدرت کانون
 البته مجلس، طریق از بازی، قوائد به احترام دادن نشان برای
 . شد خواهد انجام خود، از جمهور رییس »دفاع« اجازه بدون
 اگر که است این پیشین، های پرسش در محوری مسئله ـ تالش
 در نظام تدریجی تغییر و باشد آمیز مسالمت ای مبارزه است قرار

 آن خود درون از نهادهائی بر قاعدتاً باید پس آن، کار دستور
 نهادهای و مناسبات با را رابطه ترین نزدیک که کند تکیه نظام
. باشند سنخ هم آن با و داشته دمکراتیک نظام یک در قدرت
 ـ است هآمد بیرون کنون تا قدرت نبرد درون از که آنچه حال،

 یک با سنخیتی هیچ ـ چیز همه قدرت صاحب سپاه آن آخرین
 نبرد این بر تأثیر برای. است نداشته دمکراتیک ساختار و نظام
 به آن دل از که کرد باید چه است، اسالمی رژیم ذاتی که قدرت
  برویم؟ مستقل و انتخابی نهادهای تقویت سوی به تدریج

 باید گذشته های سال در رژیم داخل تحوالت به: یزدی فرهاد
 از سبز جنبش فعاالن از بزرگی بخش و سخنگویان. کرد توجه
 آنان. اند آمده بیرون اسالمی جمهوری همین در قدرت کانون

 نیز یک هیچ. اند بوده رژیم این پایه بلند کارگزاران و هواداران
 تجربه، ها سال. نداشتند دمکراتیک نظام یک ساختار با سنخیتی
 سوی به را آنان جامعه عمق در دگرگونی و ها کستش مشاهده
 فرض مسلم طور به توانیم می ما. است داده سوق ساالری مردم
 بسیاری آن سرآمدان میان حتا نظام، این درون در که کنیم

 و اسالمی جمهوری نجات به امیدی این از بیش که هستند
 در دمکراتیک، غیر نظم یک صورت به آن حفظ بودن ممکن

 ادامه و رژیم کانون در شرایط شدن تر سخت با. ندارند نایرا
 میان ای درجه 180 گردش انتظار توان می داخل، در ها برخورد

 . داشت هم را رژیم سرآمدان

  

ــک ــای تاکتی ــه ه ــت ای لحظ ــک از حمای ــروه ی ــاس گ ــبات براس ــاه محاس ــدت، کوت ــه م ــز ب  ج
ــاش ــری اغتش ــل و فک ــدن غاف ــل از ش ــارزه، اص ــازده مب ــد ای ب ــت نخواه ــا. داش ــروعیت ب  مش

 . کرد بازی نباید سبز جنبش
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 مواضع بر پافشاری با حساس برهۀ این در سبز جنبش
 راه یگانه که دهد نشان باید خود، آمیز مسالمت و دمکراتیک

 برای دیگر گزینشی. گذرد می جنبش نای درون از ایران نجات
 همراه به سنگینی بسیار هزینۀ پاسداران سپاه جمله از همگان
 همزمان. باشد آن پذیرای تواند نمی ایرانی هیچ که آورد، خواهد
 آماده که نهادهایی یا و ها گروه افراد، به تواند به باید سبز جنبش
 ای آینده اطمینان هستند، جنبش این دمکراتیک خصلت پذیرش
 دولتی لوای در را عدالت و بشر حقوق موازین با همراه

 . بدهد آنان به دمکراتیک
 
 

 و سبز جنبش طرفداران درونی مشکالت به بازگردیم ـ تالش
 شعار سبز جنبش طرفداران از بزرگی بخش: رژیم مخالفین
 این در که است طبیعی. دهند می را آزاد انتخابات برگزاری
 نظر از هم را انتخاباتی چنین برگزاری ایه شرط پیش خواست

 احزاب آزادی تا گرفته سیاسی زندانیان آزادی از دارند، نمی دور
 با آزاد، انتخابات یک زمان تا امروز از رسد می نظر به اما.... و

 میان آن وتقسیم قدرت مناسبات واقعی تصویر به توجه
 هنوز یاریبس های گام و است بسیار فاصله آن، مختلف کانونهای

 برگزاری سمت همان    در بعدی کوچک گام. شوند برداشته باید
  است؟ کدام آزاد انتخابات یک
 
 

) آن جهانی شده قبول معنای به آزاد( آزاد انتخابات: یزدی فرهاد
 جمهوری مساله آمیز مسالمت حل در سبز جنبش پیشنهادی راه

 نظام یتمقبول شدید سقوط گرفتن نظر در با. باشد می اسالمی
 به شک بدون انتخاباتی چنین ایران، ملت نزد در اسالمی
 بساط هنگام آن در. شد خواهد منجر اساسی قانون در بازنگری
 برای الزم شرایط و برچیده رسمی طور به اسالمی جمهوری

 نظام. شد خواهد فراهم ایران در ساالری مردم های پایه ایجاد
 و کرده مقاومت آن برابر در قوا تمام با مطلب، این به آگاهی با

 دست از با هرروزه که است نظام این دیگر سوی از. کرد خواهد
 هواداران پیوستن با سبز جنبش و تر ضعیف مشروعیت، دادن
 ویژه به و رژیم داخل در قدرت نبرد. گردد می تر قوی جدید،

 سمبل یا و نظام رهبر پاسداران، سپاه آشکار سربرآوردن
 تاسیس هنگام از موقعیت ترین ضعیف در را اسالمی جمهوری

 . است داده قرار آن
 

 آن جهانی شده قبول تعریف در آزاد، انتخابات یک انجام امکان
 در تنها امر این. رسد می نظر به ضعیف بسیار کنونی شرایط در

 با در ویژه به و نظام درون در که پیوست خواهد وقوع به صورتی
 واقعی خواست پاسداران، سپاه نییع گیری تصمیم نهاد ترین نفوذ
 ملی، اراده برقراری بدون. شود ایجاد ایران مسایل حل برای
 نقطه تا ایران جامعه بیشتر هرچه گسستگی راه در وقایع روند

 برداشته باید که هایی گام. رفت خواهد پیش آمیز فاجعه برخورد
 از خودداری دادن، رخ حال در واقعیت این دادن نشان شود؛
 شده تثبیت مواضع بر استواری و تاکتیکی های گیری جبهه
 باید ها راه این گرفتن پیش در با را جنبش مشروعیت. باشد می

 . کرد تثبیت بیشتر هرچه
 
 

 نژاد احمدی مردم، رأی به دستبرد و تقلب از نظر صرف ـ تالش
 نهم دوره انتخابات در اندوزی، مال و فساد با مبارزه شعار با

 با دهم، دوره انتخابات از بعد حال و. زد پس را دیگر کاندیدای
 تالش ایرانی، پرستی باستان جمله از دیگری جدید شعارهای

 دستگاه عمل در... و حکومتی دستگاه به زنان کردن وارد برای
 و اسالم پرستش در متعصب »اصولگرایان« و روحانیت رهبری،
 میدان نینچ کردن باز تأثیر. است کشیده چالش به را آن قوانین
 مدافع نیروهای ویژه به و سبز جنبش طرفداران بر چالشی

 هائی جریان بر دیگر سوی از و سو یک از آن درون »اسالمیت«
  چیست؟ حکومتند، در دین دخالت مخالف روشنی به که
 
 

 صحنه در نژاد احمدی کردار و گفتار شک بدون: یزدی فرهاد
 و حکومتی روحانیت رهبری، ناپذیر تعرض حصار سیاسی،
 و سیاسی شرایط با که خودشان تفسیر مبنای بر اسالم پرستش
 فضای. است داده قرار هدف را کند، تغییر است ممکن اجتماعی
 حجاب مانند شده تثبیت اعتقادات و شده تر گسترده مبارزه
 فراگیر جنبش که سبز جنبش. اند شده طلبیده چالش به اجباری
 از و مردم اکثریت رگیرندگیدرب نظر از هم ـ است ایران ملت
 به و فضا شدن تر گسترده از ـ مطالبات وسعت و عمق نظر

 به افتادن بدون فریبانه، عوام اعتقادات شدن کشیده چالش
 استقبال خواست، آن یا این به مبارزه کردن محدود و کجراه

 . کند می
 
 

 تکیه نکته این بر ما های مصاحبه و ها نوشته در ها بار ـ تالش
 با مبارزه ایرانیان، کنونی آزادیخواهانه مبارزات اولویت که هشد
 همین از. است حکومت و دین آمیختن با مبارزه نیست، دین

 قانون نظام، »اسالمیت« ایدئولویک، ـ سیاسی اسالم نظرگاه
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 ـ اسالمی صفت همین دلیل به ـ آن اسالمی متناقض اساسی
 بر تکیه هر آیا عکس بر. روند می مخالفت فشار زیر نیز

  کند؟ نمی ایجاد دودلی سبز جنبش صف در اسالمگرائی،
 
 

 امور محدوده در باید و شخصی امریست دین: یزدی فرهاد
 تزریق زور با نه و خرید شود می نه را ایمان. ماند باقی شخصی

 محدوده از یعنی شد آمیخته سیاست با دین که هنگامی اما. کرد
 هم ظاهری، ایمان ،شد کشیده اجتماعی صحنۀ به شخصی
 گفته به بنا. گردد می تزریق زور با هم و شود می خریداری
 طبقه »تالش« صفحات همین در جمله از مفسران، از بسیاری
 آگاه ترکیبی چنین در موجود تناقض با دور گذشته از روحانی

 تداخل این تحقق راه در قشر، این سوی از جدی کوشش و بوده
 از بسیاری نیز اکنون. آمد نمی عمل به خودمان زمان همین تا

. اند خاسته پا به ترکیبی چنین با مخالفت در دینی امور سرآمدان
 از هم که گویند می خود آرای و نظرات در آنان از وسیعی بخش
 است، داده رخ عمل در که هائی واقعیت برپایه هم و نظری دید

 ویس از. است کرده وارد اساسی صدمات دین به سیاسی، اسالم
 دینی منبع ترین باال عنوان به خود قدرت تثبیت برای نظام دیگر،
 تا گیرد پیش در را غلو راه خود تبلیغات در روزه هر شده مجبور
 باال خداوند با شرک حد در نظام رهبر اطاعت عدم که جایی
 شکاف افزایش آرا، بیشتر برخورد روند، این نتیجه. است رفته
 سیاسی امور از اسالم دوری سابقه بی گسترش و هواداران میان

 . است بوده روحانیون میان در ایدئولوژیک اسالم و
 

 و آن مشروعیت و است دمکراتیک جنبش یک سبز جنبش
 دست به بشر حقوق به تعهد با همراه ملت آزاد رای از مدافعانش

 و بوده سکوالر خود دمکراتیک طبیعت به بنا جنبش این. آید می
 سیاست و دین ترکیب با نه و کند مبارزه یند با نه تواند نمی

 بزرگ اکثریت دین که داشت توجه باید. باشد داشته همراهی
 دارای نیز بزرگی بخش ان، می این از. باشد می اسالم ایرانیان،
 به بنا جنبش، این. هستند خود شخصی امور در قوی ایمانی
 اما .ببندد واقعیت این بر چشم تواند نمی خود دمکراتیک خصلت
 که نیست این احترام این بر ماندن راهِ و واقعیت این دیدن

. باشند اقلیتی برای امتیازگیری پی در اکثریت دین نام به گروهی
 که گروه هر از مردم دین به که درحالی جنبش این رو این از

 مذهبی های اقلیت چه جنبش سخنگویان چه باشند، خواهند می
 سیاسی امور در دین دخالت با همزمان و گذارده احترام کوچک،
 در آنجایی ایدئولوژیک معنای به اسالمگرایی طبعاً. است مخالف
 . داشت نخواهد سبز جنبش

 یک مبارزه صف کردن روشن و پاک برای برخی نظر از ـ تالش
 از که هر و است اسالمی چه هر دادن قرار ندارد، وجود بیشتر راه

 راه این آیا. آن با ابلهمق و دشمن صف در گوید، می سخن اسالم
  نیست؟ همگان برای »فهم« قابل و روشن ای محاسبه

 
 

 عقاید به نسبت تواند نمی دمکراتیک جنبش یک: یزدی فرهاد
 به مبارزه،. برخیزد مبارزه به آن با و کند احترامی بی ها انسان
. نیست گویند، می سخن اسالم از که کسانی علیه بودن معنای
 حل برای راه تنها عنوان به سیاسی اسالم باور علیه مبارزه
 چنین دارای که افرادی حتا. باشد می جامعه و انسان مسایل
 دیگری حذف و خشونت به را مبارزه که جایی تا باشند، اعتقادی
 بتوانند باید و توانند می باشند، پذیرا را دمکراسی قواعد و نکشانده
 که است بدیهی بتهال. پردازند به خود عقاید گسترش به آزادانه
 باز البته. شود داده مخالفان به کامل طور به باید نیز حق همین
 تنها وجود به مطلق اعتقادی که هایی گروه که است روشن هم
 خیلی و ناخواه خواه دارند، بشر مسایل تمامی حل برای راه یک
 تا اما. گذاشت خواهند کنار را دمکراتیک بازی قواعد زود

 رفتار قانون برخالف افرادی یا و ها گروه چنین که هنگامی
 حوزه ساختن محدود. باشد آزاد باید آنان فعالیت اند، نکرده

 نیروهای بیداری و هوشیاری به آنان اجتماعی تأثیرگذاری
 حفظ برای آنان دائمی تالش و دمکراسی و آزادی طرفدار

 . دارد بستگی آزاد افکار و اندیشه برخورد های راه
 

 وجود به ملی همبستگی تحکیم و پیوستن رایب سبز جنبش
 جنبش »دشمن« تنها. جامعه کردن بخشی بخش نه است آمده
 در ساالری مردم های پایه استواری برابر در ستیزکاران سبز،
 قانون چارچوب در که هنگامی تا نیز آنان که باشند می ایران

 ربرخوردا قانون در شده داده های آزادی و حقوق از کنند حرکت
 . بود خواهند

 
 

 شما از سپاس با ـ تالش
  
  
  
  
  
  
  



   1390  خردادـ  35م ـ  شماره نهتالش ـ سال             

     73             

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 منتظری اهللا آیت شخصیت و آراء درباره
  
  
  
  
  
  
  

 کدیور محسن با گفتگو        
 
 
 
 

ــت ــری اهللا آی ــه منتظ ــده ب ــرفتن عه ــم گ ــرین مه ــام ت ــی مق ــران سیاس ــدای را ای  ف
 . آموخت ایثار و اخالق درس همگان به عمال و کرد اخالقی فعلی

 
 
 

 هنگام، همان    در را منتظری، اهللا آیت درگذشت ما ـ تالش
 آن یادآوری ضمن. دانستیم »ایران ملت برای بزرگی ضایعۀ«

 سبز جنبش سال سومین آستانه در را ایشان یاد درست، باورِ
 شاگردان از یکی عنوان به را شما نظر مایلیم و داریم، می گرامی
  بپرسیم؟ ضایعه این ابعاد بارۀ در ایشان

 
 

 درباره »ایران ملت برای بزرگی ضایعه« تعبیر: کدیور محسن
 تسلیت پیام در. است مناسب تعبیری منتظری اهللا آیت درگذشت

: شد یاد اینگونه ضایعه این از) 1388 آذر 29( استاد رحلت
 ترین بزرگ از یکی) ع( بیت اهل مکتب و اسالم جهان«

 از یکی سوگ در تشیع لمیهع های حوزه. داد دست از را عالمانش
 ترین بزرگ سیاسی اسالم. شدند سوگوار فقاهت های استوانه

 خود مهربان پدر ایران ملت. داد کف از را خود معاصر پرداز نظریه
 معنوی رهبر عزای در ایران ملت سبز جنبش. داد دست از را

 . باورم همان    بر نیز اکنون» .است عزادار خود
 
 

 از خود اندوه ابراز در شبستری مجتهد محمد آقای ـ تالش
 دو از یکی باره در تسلیت، اعالم در و منتظری اهللا آیت درگذشت
 : نوشتند ایشان شخصیتی وجوه از ممتاز شاخص

 شهامت و علمی شجاعت با که بود آن وی دوم شاخص« 
 سالهای که خود پیشین سیاسی فقهی آراء در نظیر کم عملی

 » .کرد نظر تجدید بود کرده ذاریگ سرمایه آن برای طوالنی
 صرف ایشان عمر از »طوالنی سالهای« این از بخشی دانیم؛ می

 مجموعه یک. گردید »اسالمی حکومت فقهی مبانی« تدوین
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 ایشان قلم به ـ 1367 زمستان ـ عنوان همین تحت چهارجلدی
 اهللا آیت که شاهدند خوانندگان مجموعه این در. شد منتشر

 روایات تا گرفته قران آیات از دینی، منابع یهکل چگونه منتظری
 و حقانیت داده، قرار تحلیل و تجزیه و بررسی مورد را احادیث، و

 ارائه را هافق توسط اسالمی حکومت تشکیل اسالمی مبانی
 آن مبانی این انتشار و تبیین و تدوین بفرمائید، نخست. کنند می
 مطلقه یتوال بر مبتنی اسالمی جمهوری تأسیس از پس هم
 داشت کارکردی چه ـ بودند مخالف قید این با ایشان که ـ فقیه

  حکومت؟ این های پایه استحکام و استواری در جایگاهی چه و
 
 

 نشان کهـ  آن اعالم و علمی آراء در نظر تجدید: کدیور محسن
 مشترک صفتـ  است علمی رشد و نشاط و سرزندگی از

 بوده منتظری اهللا آیت حوممر جمله از اسالم علمای از بسیاری
 اهللا آیت مرحوم استادشان از درس مجلس در ها بار استاد. است

 هر در من »رجل یوم کل فی أنا« که کردند می نقل بروجردی
. نیست امروزم باور لزوما دیروز رأی هستم، ای تازه انسان روز

 به اگر و بودند دائمی تجدیدنظر و بررسی و نقد به معتقد ایشان
 کمترین بدون بوده برخطا پیشین رأی که رسیدند می نتیجه این

 . کردند می تصحیح شفافیت و صراحت با را خطا مالحظه
 

 در تهران مردم منتخب نماینده 1358 سال در منتظری اهللا آیت
 انتخاب به و اسالمی جمهوری اساسی قانون خبرگان مجلس

 ایشان .بودند اساسی قانون خبرگان مجلس رئیس آن نمایندگان
 اهللا آیت و بروجردی اهللا آیت استادشان دو همانند زمان آن در

 و پیگیری با. بودند قائل »هافق عامه انتصابی والیت« به خمینی
 راه اساسی قانون متن به فقیه والیت نظریه ایشان پافشاری
 پیش اصلی چنین اساسی قانون نویس پیش در آنکه با یافت،
 ) 459 تا 454 صفحه اول، جلد ت،خاطرا کتاب. (بود نشده بینی

 
 در فقه خارج تدریس ضمن 1364 سال در منتظری اهللا آیت
 بحث و کرد رها    تمام نیمه را زکات بحث قم علمیه حوزه

 چهار از بیش که کرد آغاز را فقیه والیت یا اسالمی حکومت
 جلدی چهار کتاب تدریس این حاصل. انجامید بطول سال

 عنوان با است ایشان خود قلم به عربی زبان به ای صفحه 2200
 بین که »االسالمیۀ الدولۀ فقه و الفقیه والیت فی دراسات«

 و ترجمه. شد منتشر بیروت و قم در 1370 تا 1366 سالهای
 و االسالم حجت توسط فارسی به عظیم کتاب این تقریر

 در شکوری ابوالفضل شیخ و( صلواتی محمود شیخ المسلمین
 فقهی مبانی« عنوان به جلد هشت در ایشان انشاگرد از) آغاز

 منتشر قم در 1386 تا 1367 سالهای بین »اسالمی حکومت
 . شد
 
 نصب نظریه از استاد 1364 سال در فقیه والیت تدریس حین در
 در صراحت به نظر تجدید این. داد نظر تغییر انتخاب نظریه به

 نظریه الذ. است شده داده تذکر کتاب اول جلد پاورقی و متن
. است »فقیه عامه انتخابی والیت« دراسات کتاب سیاسی
 یا مستقیم بطور( مردم توسط الشرائط جامع فقیه انتخاب

 این در نیز و درس ضمن در استاد. گیرد می صورت) غیرمستقیم
 غیبت زمان در هافق عام نصب امتناع در تفصیل به کتاب

 عقادان صحت بر دلیل شش و بیست و است کرده استدالل
 . است کرده اقامه مردم انتخاب با امامت

 
 ایشان. خورد می چشم به هم دیگری بدیع نکات کتاب در البته

 هر همانند که دانند می مردم و زمامدار بین قراردادی را حکومت
 تواند می بوده طرفین رضایت بر مبتنی دیگری شرعی عقد

 عقدِ ضمن شرائط این. باشد داشته همراه به الزامی شرائطی
 محدودیت یا زمامداری دوره زمانی محدودیت تواند می الزم
. باشد شود می نامیده اساسی قانون آنچه به زمامداری قلمرو
 و کرد پیدا گسترش استاد بعدی نظرهای تجدید در نکته همین
 مردم منتظری اهللا آیت دیدگاه از بنابراین. شد فراوان برکات منشا
 حق صاحب. هستند حق ذی مداریزما و جامعه اداره مسئله در

 بروز را خود بعدی مراحل در که دارد فراوان آثار مردم شناختن
 . دهد می
 
 در منحصر آن مباحث که است این کتاب این مزایای دیگر از

 یعنی ان مباحث اعظم قسمت بلکه نیست، فقیه والیت بحث
 اسالم سیاسی و اجتماعی احکام درباره آن درصد 80 از بیش
 سیاسی اسالم المعارف دائرۀ دراسات کتاب دیگر عبارت به. است
 سیاسی احکام تشیع عالم در حداقل بار نخستین برای و است

 منتشر و تدوین و تنظیم استداللی فقه شیوه به اسالم اجتماعی
 ماوردی السلطانیۀ االحکام کتابهای با دراسات کتاب. است شده

 . تاس مقایسه قابل سنت اهل میان در فراء و
 
 1366 سال در الفقیه والیۀ فی دراسات کتاب اول جلد چه اگر

 ایران رادیو از 1364 سال از دروس صوتی متن اما شد، منتشر
 سال آخر تا سال همان    از نیز دروس کتبی متن و شد می پخش
 این. شد می منتشر کیهان روزنامه در پاورقی صورت به 1367
 و سیاسی ابعاد با ها ردهک تحصیل و نخبگان آشنائی در کتاب

 از. است داشته بسزائی نقش شصت دهه در اسالم اجتماعی
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 و عقالنی المقدور حتی سیمائی منتظری اهللا آیت دیگر زاویه
 آن در که کرد ارائه فقیه والیت و اسالمی حکومت از استداللی

 بنابراین. شد می رعایت شرعی موازین با همراه مردم حقوق
 اسالمی جمهوری استقرار اول دهه دوم مهنی در گفت توان می

 نقش) ایشان کتاب آخر سال دو در و( منتظری اهللا آیت دروس
 اسالمی حکومت شرعی توجیه و تقویت و تحکیم در ای برجسته

 . است داشته فقیه والیت و
 

. است نداشته باور فقیه مطلقه والیت به هرگز منتظری اهللا آیت
 اعالم زمان در نه نوشته مبنا این تایید در ای کلمه کتابش در نه
. گفت آن تایید در ای کلمه خمینی اهللا آیت مرحوم سوی از آن

 کردن وارد دلیل به اساسی قانون بازنگری گیری رأی در ایشان
 و داد منفی رأی آن به 1368 سال در قانون متن در اصل این
 ها شفا و کتبا فقیه مطلقه والیت نقد در مکررا آن از پس
 در نقشی هیچ منتظری اهللا آیت آراء و آثار بنابراین. کرد اللاستد
 . است نداشته فقه مطلقه والیت تحکیم و تثبیت

 
 دهه در منتظری اهللا آیت سیاسی نظریه گفت توان می مجموع در
 والیت از معقول نسبتا و معتدل قرائتی اسالمی جمهوری اول
 قراردادی ودن،ب انتخابی بر دهه این دوم نیمه در که است فقیه
 و والیت تقیید امکان و مردم، بودن حق صاحب حکومت، بودن

 . است شده تصریح زمامداری زمانی محدودیت
 
 

 منتظری اهللا آیت های اعالمیه و ها نوشته آخرین از ـ تالش
 دینی حکومت ایدۀ اصل به خود باور ایشان که آید برنمی چنین

 آراء« از بخش کدام در ایشان بنابراین. باشند داده دست از را
  کردند؟ »نظر تجدید.... خود پیشین سیاسی فقهی

 
 

 الحکم نظام کتابهای در استاد متأخر سیاسی آراء: کدیور محسن
 1385 ،1381( جلد سه در ها دیدگاه کتاب ،)1380( االسالم فی
 در. است آمده) 1387( انسان حقوق و دینی حکومت ،)1389 و

 اندیشه عطف نقطه دومین المیاس جمهوری دوم دهه اواخر
 قوا تمرکز نظریه از ایشان. کند می بروز منتظری اهللا آیت سیاسی

 دهند می عقیده تغییر قوا تفکیک نظریه به منتخب فقیه نظر زیر
 قانونی محدودیت لزوم و مردم حقوق و قرارداد محور بسط با و

 پیدا سوق مطلقه والیت بجای مقیده والیت سمت به زمامدار
 »فقیه مقیده انتخابی والیت« دوره این سیاسی نظریه. کنند می

 . است
 
 که رسد می نتیجه این به نظر تجدید آخرین در 1386 سال در

 قوه ریاست تصدی شرط و است دلیل فاقد فقیه اجرائی والیت
 والیت بخش ترین مهم اجرائی والیت. نیست فقاهت مجریه
 نظر اساس بر. شد نتفیم نظر تجدید این در که بود فقیه سیاسی
 تقلیل »قانونگذاری بر فقیه نظارت« به فقیه والیت ایشان متاخر
 شریعت با مرتبط قوانین در منحصرا هم نظارت این و یابد می

 نیست الزم تقنینی نظارت این بعالوه. قوانین همه نه است
 . باشد شورائی تواند می باشد، فردی

 
 تصریح متاخرش دیدگاه در منتظری اهللا آیت تر باال همه از

 اجرای و قوانین بودن اسالمی فقیه، والیت از هدف که کند می
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 که مدلی و شکل هر با هدف این و است مردم رضایت با ها آن
 موضوعیت فقیه والیت لذا. کند می کفایت شود تامین حکومت از

 با مستقل احزاب و اسالمی شناسان کار و نخبگان اگر. ندارد
. کند می کفایت کنند تامین را هدف مینه دیگری راههای
 این. دیگر مدل چندین کنار در شود می مدل یک فقیه والیت
 اسالمی حکومت. نیست اسالمی حکومت انحصاری مدل

 حکومت شرط البته. باشد داشته تواند می هم دیگری مدلهای
 هم اگر. بخواهند را حکومتی چنین مردم که است این اسالمی

 رضایت. کرد تاسیس دینی حکومت شود نمی زور با نخواستند
 نظر به. بقا در و حدوث در است حکومت مشروعیت شرط مردم
 و نیست کافی استبداد تحقق عدم برای عدالت و فقاهت ایشان
 . است نیاز نیز بیرونی کنترل به درونی کنترل بر عالوه

 
 به مردم اینکه شرط به دینی حکومت به آخر به تا ایشان البته
 اعلمیت تقنین حوزه بر نظارت برای. بود قائل باشند اضیر آن

 میزان. دانستند می شرط را فقاهت قضا تصدی برای و فقهی
 سوی و سمت و فراوان سیاسیش نظریات در ایشان نظر تجدید

 در فقط هم آن فقیه نظارت به فقیه والیت. دارد دموکراتیک
 صورت نهات از فقیه والیت. یابد می تقلیل قانونگذاری حوزه

. یابد می تنزل آن ممکن مدلهای از یکی به اسالمی حکومت
 شرط مردم رضایت و یابد می تحول قوا تفکیک به قوا تمرکز

 نهائی آراء این. شود می بقا و حدوث در حکومت مشروعیت
 . است سیاسی حوزه در ایشان

 
 کردن داخل روزی که اساسی قانون خبرگان مجلس رئیس
 دانست، می خود شرعی وظیفه اساسی قانون در را فقیه والیت

 نداشت اعتقادی فقیه اجرائی والیت به که رفت دنیا از حالی در
 در نائینی میرزای و خراسانی آخوند امثال که رسید آن به عمال و

 یا فقیه تقنینی نظارت نوعی: بودند پذیرفته مشروطه نهضت
 اعتباری بی نهایت،    در منتظری اهللا آیت. ملت منتخب فقهای
 را شیعه فقه انحصاری نظریه عنوان به فقیه سیاسی والیت
 . رفت دنیا از و کرد اعالم

 
 

 های ماه با است مصادف که ایشان عمر آخر های ماه در ـ تالش
 و هواداران از دیگری افراد کنار در شما سبز، جنبش آغازین
 را ایشان دینی نظرات هائی پرسش طی منتظری اهللا آیت مدافعان

 کشورداری نوع و مملکت امور به مربوط موضوعاتی در
 خود مشروعیت دادن دست از حال در سرعت به که حکومتگران

 رفتار در تأثیری چند هر ایشان های پاسخ. شدید می جویا بودند،

 آیا. بود سبز جنبش تقویت خدمت در حقیقت در اما نکرد، رژیم
 دیدگاههای در ییرتغ از برمواردی خاص، طور به ها، پاسخ آن در

 تقویت جهت در تنها نه که گذاشت انگشت توان می ایشان
 رفتاری و فرهنگی نگاه تغییر خدمت در بلکه رژیم علیه مبارزه
  باشد؟ بوده رواداری و دیگری پذیرش گشایش، سمت به جامعه

 
 

 حقوق از دفاع حوزه در منتظری اهللا آیت فتاوی: کدیور محسن
 این. است برجسته بسیار قانونی مخالفان و منتقدان بویژه مردم

 است شیعی اسالم بخش رهائی فقه از ای جلوه راهگشا فتاوای
. هستند آن نمایندگان ترین شاخص جمله از منتظری اهللا آیت که

 ریاست انتخابات از بعد هفته سه که 1388 تیر 19 فتوای
 تا 403 صفحه سوم، جلد ها، دیدگاه کتاب( شد صادر جمهوری

 عالیه مقامات بودن معزول و نظام مشروعیت عدم فتوای )411
 شیعه سیاسی فقه در ای تازه متعدد نکات حاوی فتوا این. بود

 . شود نمی محسوب پیشین آراء در نظر تجدید اما است،
 
 مورد ایشان سوی از تفصیل به مدرا مسئله دیگری استفتای در

 اینجانب اسالن حق کتاب در استفتا این. است گرفته قرار بحث
 اول جلد استاد دیدگاههای کتاب و) 285 تا 243 صفحه(
 له معظم فتوای تاریخ و است شده منتشر) 498 تا 453 صفحه(

 شرعی حقوق استفتا این مباحث جمله از. است 1380 تیر 23
 مخالفان با علی امام و پیامبر مدارای و نرمش سیاسی، مخالفان
. است ذکر قابل سیاسی زندانیان حقوق آمیز، مسالمت سیاسی
 و) ع( پیامبر سیره«: اند شده متذکر استفتاء این پاسخ در استاد

 به نسبت گذشت و عفو و رفق با همواره) ع( امیرالمومنین
 دسته آن بجز است، بوده همراه اسالم دشمنان حتی و مخالفان

 اسالم با محاربه و جنگ به و برداشته سالح علنا که افراد از
 خود رفتار این به نسبت و کردند می تضییع را افراد قحقو و اقدام
 سوی از گذشت و مدارا از نمونه 9 به ایشان. »ورزیدند می اصرار
 . کنند می اشاره) ع( علی امام و) ع( پیامبر

 
 

 برآمد اگر بود خواهد محدودی نگاه آید؛ می نظر به ـ تالش
 در و جامعه عمق در که هائی دگرگونی روند از را سبز جنبش
 دینی غیر و دینی از ها نگرش و ها گرایش همۀ تقریباً میان

 و ایران جنگ از پس سالهای همان    از تقریباً و گرفت می صورت
 این در منتظری اهللا آیت نقش. کنیم جدا بود، شده آغاز عراق

 بعد در تنها نه هم آن کنید؟ می ارزیابی چگونه را دگرگشت
 سیاسی، زندانیان اعدام برابر در انایش ایستادگی جمله از ـ عملی
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 حکومت به باوری هیچ آنان از بزرگی بخش اینکه وجود با
 اهللا آیت های دیدگاه مخالف نظر این از و نداشتند اسالمی
 ـ نمونه عنوان به نظری؟ عدبُ در بیشتر بلکه ـ بودند هم منتظری

 برابر در ایشان های پاسخ ـ کنیم نمی فراموش ما آنچه
 دکتر که مهم بحثی. بود کیان در سروش دکتر یها پرسش
 ای نتیجه و گشوده دین و دینی معرفت میان جدائی در سروش

 در مرگ مجازات و ارتداد مبانی در پرسش و تردید صورت به که
 ایشان های پاسخ. کردند می مطرح منتظری اهللا آیت نزد آن، برابر
 دینی کومتح و دین به باورمندان روی تأثیری چه زمان آن در

  بود؟ چگونه ها العمل عکس داشت؟
 
 

 جامعه سنتی بخش سوی از هم منتظری اهللا آیت: کدیور محسن
 از اعم جامعه متجدد و کرده تحصیل قشر هم داشت، مقبولیت

. گذاشتد می احترام ایشان به عرفی و دینی
 اسالم« سخنگوی توان می را ایشان

 یسنت فقیهی البته ایشان. دانست »رحمانی
 برای سنتی فقه ظرفیت تمام از که بود

 حقوق رعایت بویژه مردم حقوق استیفای
 گسترده ارتباط. کرد می استفاده مخالفین

 و شنوا گوش و جامعه مختلف اقشار با وی
 جریان در که شد می باعث او وقاد ذهن

 تعالیم از و گیرد، قرار اجتماعی تحوالت
 رسمی جریان بر آمدن فائق برای اسالمی

 و گری قشری مانع ترین بزرگ او. گیرد مدد
 استبداد و خرافات رواج و طلبی خشونت

. بود ایران در اخیر دهه دو در دینی
 صالحیت عدم باره در او صریح موضعگیری

 خانگی حصر به مرجعیت برای رهبری مقام
 در شجاعانه اما. انجامید ایشان ساله شش
 یک. داد ادامه مبارزه به هم خانگی حصر

 به متعلق ها دیدگاه کتاب از قطور لدج
 . است حصر زمان در ایشان مواضع

 
 از دفاع در ایشان 1367 سال موضعگیری

 قرابت تنها نه او با که افرادی انسانی حقوق
 عضو آنان از بسیاری بلکه نداشتند فکری

 محمد شهید فرزندش که بودند تشکیالتی
 بر عمیق اثری بودند، کرده ترور را منتظری

 منتظری اهللا آیت که ای هزینه. داشت جامعه خشن فضای لطیفت
 عهده به او. بود سنگین بسیار پرداخت موضعگیری این برای

 و کرد اخالقی فعلی فدای را ایران سیاسی مقام ترین مهم گرفتن
 . آموخت ایثار و اخالق درس همگان به عمال

 
 برای خفرا ای سینه و باز ذهنی گشاده، رویی منتظری اهللا آیت

 و تکفیر. داشت دینی منتقد و سیاسی مخالف سخن شنیدن
 کنش و دینی اندیشه عرصه در نادرست کامال ای حربه را تفسیق
 که بود باور این بر او. دارد معکوس نتیجه که دانست می سیاسی
 جز ای چاره شود، ابراز انتقاد بگذار بگوید، سخن مخالف بگذار
 محدودیت اعمال با. شوید قوی دبروی نیست، اندیشه آزاد رقابت
 گفتگوی و عالمانه نقد با رود، نمی بدر میدان از ناصواب اندیشه

 و قوی آراء و روند می حاشیه به ضعیف آراء که است خردمندانه
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 ایجاد در منتظری اهللا آیت. گیرند می بدست را تفکر نبض مستدل
 . است بوده موثر معاصر ایران در گفتگو و نقد فضای

 
 مصاحبه ها وبسایت و ها رادیو مطبوعات، با که بود مرجعی او

 نقد اندیشه فضای در. داد می پاسخ حوصله با ها ایمیل به کرد، می
 روشن این های نمونه از یکی به. داد می پاسخ نقد به و کرد می

 به 1377 بهمن در منتظری اهللا آیت: کنم می اشاره اندیشی
 باب در« خشونت و مدارا ن،دی باره در کیان ماهنامه پرسشهای

 اول، جلد ها، دیدگاه کتاب ،45 شماره کیان،( داد پاسخ »تزاحم
 فقه« بنام مفصلی مقاله در ایشان پاسخهای). 100 تا 95 صفحه

 سروش عبدالکریم دکتر محترم دانشمند توسط »نقد ترازوی در
). 1378 اردیبهشت 46 شماره کیان مجله. (شد کشیده نقد به

 اختصار به سروش دکتر مقاله به 1378 تیر در نتظریم اهللا آیت
 در استاد). 122 تا 111 صفحه از اول جلد ها دیدگاه( دادند پاسخ
. اند کرده سلوک سنتی روش به مألوفشان شیوه به مقاله دو این

)1 ( 
 
 و کیفرخواست و دادگاه درگیر و اوین زندان در زمان آن من

 تاخیر با بعد ها مدت را مطلب سه هر. بودم دفاعیه نگارش
 مقاله در سنتی فقه به سروش دکتر اشکاالت اکثر و خواندم
 با لزوما آنکه بی یافتم وارد را »نقد ترازوی در فقه« عالمانه
 . باشم موافق وی گیری نتیجه

 
 من که شد باعث دین بنام 78 و 77 سال رسمی خشونتهای

 تر مهم آن از و خشونت درباب ای گسترده مطالعات و تامالت
 زندانم دوران دوم نیمه در مدرن دنیای در سنتی فقه ظرفیتهای

 عرضه بتدریج مقاله چند طی مطالعات این حاصل. دهم انجام
 اردیبهشت( »بشر حقوق اسناد در مذهب و عقیده آزادی«: شد

 شد اثبات آن در که) 216 تا 181 صفحه الناس حق ،1380
 عناد و جحد با توأم اگر اام ندارد، دنیوی مجازات مطلقا ارتداد
 به تاریخی اسالم از« دارد؛ پی در شدیدی اخروی عذاب باشد
) 34 تا 15 صفحه از الناس حق ،1380 شهریور( »معنوی اسالم

 ،1382 شهریور و تیر( »دینی روشنکری و بشر حقوق« و
 چارچوب از خروج نوعی که) 148 تا 85 صفحه از الناس حق

 . بود یدیجد فقه اصول ارائه و سنتی
 

 از قبل را بشر حقوق زمینه در بویژه تازه نکات این از بسیاری
 از استقبال ضمن استاد. گذاشتم میان در استاد با انتشار

 رسمی حمالت دربرابر ها آن از حمایت و تازه کوششهای
. دانستند می کافی پاسخگوئی برای را سنتی چارچوب وغیرعلمی،

 اسالم و بشر حقوق عقیده، ادیآز درباره شده یاد مقاله سه هر
 بر نقد ها ده و گرفت قرار رسمی قرائت خشم مورد بشدت سنتی
 دکتر و شبستری مجتهد جناب مقاالت. شد منتشر آن علیه

 در قدرتمندی انتقادی پارادیمی یادشده مقاالت با همراه سروش
 آزادی از همواره منتظری اهللا آیت. کرد ایجاد رسمی اندیشه برابر
 داشته موافقتی آن اجزاء با لزوما آنکه بی کرد، دفاع ارادیمپ این
 . باشد

 
 

 پاسخ کامل متن خود، بعدی پرسش طرح برای اینجا در ـ تالش
 را کشور بهائیان بارۀ در ایشان از پرسشی به منتظری اهللا آیت
 سالی یک حدود یعنی 1387 اردیبهشت 25 تاریخ به آوریم می

 : سبز جنبش از پیش
 آسمانی کتاب دارای چون بهائیت فرقۀ تحیّت؛ و مسال با« 

 اساسی قانون در نیستند زرتشتیان و مسیحیان یهود، همچون
 اهل که جهت آن از ولی اند، نشده شمرده مذهبی اقلیتهای جزو
 شهروندی حقوق از و دارند، گل و آب حق هستند کشور این

 تاکید وردم که اسالمی رافت از باید همچنین باشند، می برخوردار
. باشید موفق انشاءاهللا. باشند مند بهره است دین اولیاء و قرآن

 حسینعلی 1387-25-2 امضاء. اهللا الرحمه و علیکم والسالم
 . »منتظری

 باور از شهروندی حقوق آشکارا آن در که پاسخ این از شما تعبیر
 اهللا آیت دیدگاه شما نظر به و چیست است شده جدا دینی

  داد؟ بسط شود می و شد می کجا تا را حقوق این ۀبار در منتظری
 
 

 با. ندارد ارتباطی دینی باور با شهروندی حقوق: کدیور محسن
 سلب شهروندی حقوق یا پایه حقوق نادرست دینی باور
 باور ابطال در جوانی در اینکه علیرغم استاد مرحوم. شود نمی
 تدوین »بهائیان شبهات بر نقدی« بنام ای جزوه بهائیان دینی
 سایت در استاد نشده منتشر آثار فهرست از 21 شماره( بود کرده
 شیعه فقیه نخستین عنوان به خود تاریخی فتوای در ،)له معظم
 همانند ایران بهائیان اول،: است شده متذکر را مهم نکته چند
 حقوق از ایشان دوم، دارند؛ گِل و آب حق ایرانیان دیگر

 . هستند اسالمی رأفت مشمول سوم، برخوردارند؛ شهروندی
 در شده منتشر 1385 پائیز در که زمینه این در اینجانب نظر

 منطق این. است مشاهده قابل) 163 صفحه( الناس حق کتاب
 ناباور دین ایرانیان یعنی اجراست، قابل عینا ناباوران دین برای

 شهروندی حقوق از دارند، گل و آب حق ایرانیان دیگر همانند
 . هستند اسالمی رأفت مشمول و ند،برخوردار
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 بر مبنی ایم، آورده سوم پرسش آغاز در آنچه به نگاه با ـ تالش
 ایده از دفاع تداوم و منتظری اهللا آیت های دیدگاه از ما برداشت
 شاگردان از یکی که بینیم می اما ایشان، توسط دینی حکومت
: گوید می خود های مصاحبه از یکی در روحانیت لباس در ایشان

 در شما» .اندیشد می سکوالر دمکراتیک حکومت یک به«
 به باورش با همراه خویش استاد جای خود جدید های دیدگاه

  دهید؟ می قرار کجا را دینی حکومت
 
 

 دراز راهی سیاسی اندیشه در منتظری اهللا آیت: کدیور محسن
 و فقیه اجرائی والیت نفی تا فقیه سیاسی والیت از پیمود،
 نظریه به مراحل تمام در اما. منتخب فقهای تقنینی نظارت
 و بخواهند مردم که بشرطی البته ماند، وفادار دینی حکومت
 فقهای و دینداران نخواستند، مردم هم اگر. باشند داشته رضایت
 و نیستند زور از استفاده به مجاز دینی حکومت نظریه طرفدار
 دیدگاه کنم می کرف من. ندارند فرهنگی کار از بیشتر ای وظیفه
 نظریه این. دارد توجهی قابل سنتی معتقدان ایران در هنوز استاد

 گذشته از جزئی البته و است، احترام قابل آن صاحب اعتبار به
 . است من
 حکومت تجربه ارزیابی برای بیشتری فرصت استاد اگر بسا چه

. یافت می ادامه سیاسیش اندیشه تحول سیر داشت، می دینی
 سیاست و دین نسبت که آزمود می من به تحول سیر این مطالعه

 با مسلمانان. دارد نیاز بیشتری تعمیق و تأمل به هنوز ایران در

 با دموکراتیک رقابتی در اسالمی تعالیم با سازگار احزاب تشکیل
 برای اکثریت اقبال از برخوردار و جویند می شرکت احزاب دیگر
 هر در نیز اقلیت وقحق و دهد می تشکیل دولت محدود مدت

 دموکراتیک حکومت امتیازات اگر. شود می تضمین صورت
 در ورزی دین سالمت و دینی آزاد فعالیتهای تضمین در سکوالر

 دانم می بعید شد، می تشریح استاد برای را سیاسی مدل این
 . کردند می مخالفتی ایشان

 
 

 هر ازطرح پیش گفتگو، این انتهای در دهید اجازه ـ تالش
 به ما احترام دالیل از حکایت که را متنی دیگری، پرسش

 از ما تأسف و تأثر بیان و دارد منتظری حسینعلی اهللا آیت
 : بیاوریم است، بوده ایشان درگذشت

 چرخشگاه این در منتظری اهللا آیت جنس از مردانی و زنان« 
 که دهند می نشان است بازنگری زیر چیز همه که تاریخی بزرگ
 اهمیت آنان عقاید از بیش افراد صفات ما ملت گاریرست برای
 دالوری که هائی آدم. داریم نیاز متفاوتی های آدم به ما. دارد

 خرد و هواداران و دوستان کردن چالش براصول، ایستادگی
 با باشند، داشته را اشتباهات جبران ها، قالب شکستن متعارف،
. برود سیاسی بستگی و شخصی سود هر از تر فرا که انسانیتی

 غیر رژیم و انقالب یک اول طراز رهبر بود، مردی چنان اهللا آیت
 های ارزش به را تر باال دست توانست سرانجام که بود انسانی
 » .بگذارد ما همه برای سرمشقی و بدهد خود انسانی
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 در و داشت؟ نگاه زند توان می چگونه را انسانی چنین بلند یاد
 پیوندی هیچ که ایرانیانی و شما یشانا آرمانهای کدامین پیشبرد

 توانند می نداشتند، منتظری اهللا آیت اعتقادی و دینی باورهای با
  باشند؟ کوشا مشترکاً

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نه را ایران 1357 انقالب اوال: کنم اشاره مقدمتا: کدیور محسن
 مردمی انقالب آن آرمانهای بلکه دانم، نمی غیرانسانی تنها

 قابل هنوز را) رحمانی اسالم و عدالت آزادی، استقالل، نندهما(
 رژیمی آغاز از نیز اسالمی جمهوری ثانیا. دانم می دفاع

 انقالب آرمانهای از زود خیلی متاسفانه اما نبود، غیرانسانی
 به و شد منحرف اساسی قانون نویس پیش الگوی و اسالمی

 نه نظام این« که کرد تصریح منتظری اهللا آیت که رسید آنجا
 . »اسالمی نه است جمهوری

 منتشر استاد درگذشت مناسبت به که ای مقاله نخستین عنوان
 از اسالمی جمهوری پاکسازی: منتظری مکتب«: بود این کردم
 را پاکبازی و اخالص شفافیت او). 1388 دی 3( »جائر والیت
 رهبر عنوان. داشت توأمان انصاف و اخالق زاللی با همراه
 دکتر بار نخستین منتظری اهللا آیت برای را سبز جنبش معنوی
 اینکه. کرد پیشنهاد سیاسی علوم سکوالر استاد بشیریه حسین
 روحانیون رفتار سوء سبب به که ای زمانه در سنتی فقیه یک

 مختلف اقشار محبوب است روحانیت به ادبار زمانه حکومتی

 از که سیک هر و او که نیست این جز گیرد قرار ایران مردم
 مواجه ایشان شناسی قدر با کند دفاع مخلصانه مردم حقوق
 مدارا و انصاف پاکبازی، الگوی و اخالق اسوه منتظری. شود می

 . سپاسگزارم شما از. داد ادامه باید را راه این. است
 
 

 . کنیم سپاسگزاری شما از باید ما ـ تالش
  

___________________________ 
 

 : پاورقی
 
 و دینی حکومت« کتاب در مرتد مجازات درباره استاد نهائی ظرن) 1( 

 آن خالصه که شده ذکر) 132 تا 130 صفحه ،1387( »انسان حقوق
 : است زیر شرح به
 
 در که کسی. است ارتداد از غیر آن تغییر یا عقیده و دین انتخاب« 

 دین طبعا باشد واقع با مطابق عقیده و حق دین به رسیدن صدد
 در و دهد  می تغییر را آن یا کند  می انتخاب را خاصی قیدهع یا خاص

 هرچند داند؛  می حقیقت و حق طالب و محق را خود حال دو هر
 شخص اما. باشد باطل او عقیده و دین دیگری نظر به است ممکن
 حق داند  می او بلکه نیست؛ حقیقت و حق به رسیدن درصدد مرتد

 و است حق با معانده و مبارزه درصدد حال این با و کجاست و چیست
 ... دارد وجود لجاجت و جحد و عناد ارتداد، جوهر در جهت این از
 
 است ارتداد به مربوط که) 25 آیه محمد سوره( فوق شریفه آیه در

 روایات، در ولی است، نشده ذکر آن برای دنیوی مجازات
 تلزممس« ارتداد »که آنجا از و ; است شده ذکر آن برای هایی مجازات
 دینی حاکمیت است اسالمی جامعه حقوق با اصطکاک و برخورد
 در ارتداد باید رو این از. بود خواهد آن با مناسب برخورد مسئول
 محکمه همان    توسط آن حکم و گردد ثابت شرعی صالح محکمه
 سایر همانند است ارتداد که جرم موضوع باید یعنی شود، صادر

 محکمه در است شده تعیین شرع در ها آن برای حدودی که جرایمی
 . گردد صادر حکم سپس و شود ثابت اقرار یا بینه طریق از شرعی

 
 تبین و یقین ارتداد ماهیت در زیرا ; است مشکل ارتداد اثبات و

 شده مالحظه است شده مرتد آن به نسبت آنچه بودن حق به شخص
 فتنگ صرف به و است مشهود غیر نفسانی امور از تبین و یقین و

 را عامل یا گوینده جدی قصد هر توان نمی عملی انجام یا و ای کلمه
 که گناهانی سایر نیز و ارتداد مورد در. کرد احراز حق انکار برای

 ها آن ثبوت در ای شبهه ترین کوچک اگر است تعزیر یا حد موجب
 پیامبراکرم عصر در ارتداد موضوع.... شود نمی جاری تعزیر و حد باشد،

  .»است بوده آن ابراز یا و عقیده تغییر از تر فرا) ع( ائمه حتی و) ص(
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 »خداوند آنِ از فرمانروائی حق« گزارۀ نخستین همان     از آغاز: بنیادی نقد ضرورت
  
   

 
  
  
  
  
  
  
  
  

 اشکوری یوسفی حسن با گفتگو
  
 

 جامعه افکار تحولی سیر مایلیم گفتگو این در ما ـ تالش
 به برخورد در اسالمی جمهوری تأسیس انزم از را روحانیت
 هرچند. دهیم قرار توجه مورد برآن مبتنی حکومت و فقیه والیت

 بررسی و طرح گفتگو، یک ویژه های محدودیت از پیروی به
 فشرده و اجمال به ـ ایران در اهمیت بدین هم آن ـ موضوع
 دگرگونی محورهای ترین مهم به امیدواریم اما بود، خواهد
 . باشیم داشته ای اشاره
 روحانیت رسیدن قدرت به موضوع زمانی چه از بفرمائید آغاز در
 دستورالعمل عنوان به ایران در فقیه والیت حکومت تأسیس و

  گرفت؟ قرار قشر این مبارزات هدف و سیاسی
 
 

 های ریشه توان می فقیه والیت نظریۀ شناسی تبار در: اشکوری
 جانب از هافق عامّه نیابت« طرح و هجری پنجم سده تا را آن
 حدود طول در که برد پیش) شیعه دوزادهم امام( »غائب امام
 بر و محیط با تعامل در و روزگار های نشیب و فراز در سال هزار

 کنونی شکل در نهایت     در و کرده تحولی سیر ضرورتهایی اساس

. است گشته متعین و شده ظاهر ایران اسالمی جمهوری در آن
 شمسی، چهل دهه اواخر در آن، کنونی معنای به فقیه یتوال اما
 سال در ایشان. شد نهاده بنیاد و مطرح خمینی اهللا آیت وسیلۀ به

 چند موضوع، طرح مناسبت به خود فقه خارج درس در 1348
 فقهی حکومت طرح و سیاسی قدرت احراز ضرورت درباره جلسه

 یک که ردک صحبت مجتهدان و فقیهان مستقیم فرمانروایی با
 ایران به شده کپی پلی جزوات صورت به سخنان این بعد سال
 و پیروان بیشتر البته زمان این در. گشت دست به دست و آمد

 ترویج و تکثیر و خواندند می را آن ایشان خاص مبلغان
 و تر مطلوب شکل به جزوات این پنجاه دهه اواسط در. کردند می

 های نام با و آمد ایران به و شد چاپ کشور از خارج در تری جامع
 صورت به انقالب زمان تا و شد پخش گسترده سطح در مختلف

 . شد تبلیغ و ترویج ایران جامعه در روزافزونی
 
 جدی چندان نظریه این پنجاه و چهل دهه در حال عین در

 و جوانان ویژه به و روحانیون میان در حتی. نشد گرفته
 این تقریبا انقالب سال در. مسلمان نواندیشان و روشنفکران
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 به خمینی اهللا آیت که میزانی به اینکه طرفه. شد فراموش نظریه
 تر شهره) فقیه سلطنت(=  فقیه والیت جدید نظریه واضع عنوان
 به نهایت     در و کرد می طلوع بیشتر اقبالش ستاره و شد می

 و بدیع و اصلی نظریه درآمد، انقالب بالمنازع رهبر صورت
 آن اصلی دلیل. گرایید می خاموشی و فراموشی به نشبنیادی
 پاریس در ایشان منشانه دموکرات و تر بدیع سخنان همان     شاید
 عنوان به آنان آرای و مردم از صراحت به ایشان وقتی. بود

 داد می وعده و گفت می سخن دولت تأسیس و قدرت منشاء
 »رانسهف جمهوری« همان     نظرشان مورد »اسالمی جمهوری«

 هم آن( فقیهان انتصابی فرمانروایی برای جایی چه دیگر است،
 و ایران به ایشان ورود از پس. ماند می باقی) اش مطلقه نوع از

 فقیه والیت بر مبتنی نظام از سخنی مدتی نیز انقالب پیروزی
 تهران از و کرد عمل خود پیشین وعده به نیز ایشان و نبود

 حرف نیز جدید نظام رفراندوم در. دکر کوچ قم حوزه به پایتخت
 قانونی نویس پیش در حتی. نشد مطرح زمینه این در روشنی
 تدوین موقت دولت و انقالب شورای همکاری با که اساسی،

 نیز انقالب رهبر و فقیه والیت مبدع تصویب و تأیید به و شده
 و فقیه والیت باز شد، منتشر 58 تابستان اوائل در و رسیده

 جایی قانون این در و نبود مطرح اساسا فقیهان ییفرمانروا
 نویس پیش نهایی بررسی مجلس« تشکیل از پس. نداشت
 بر مبنی تازهای زمزمه ،»ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون

 قانونی ساختار در و اساسی قانون در فقیه والیت نظام طراحی
 ارکن کلی به قانون نویس پیش آن از پس و شد آغاز جدید نظام
 و دین بنیادین محوریت با دیگری اساسی قانون و شد نهاده
 شیعی مجتهدان و فقیهان مستقیم زعامت و فقهی ـ دینی نظام
 هم باز دهه یک تقریبا از پس که قانونی شد؛ تدوین و نوشته
 فقه غلظت بر هم باز 68 سال در آن بازنگری در و یافت تحول
 . شد افزوده انروحانی جانبه همه اقتدار و فقهی والیت

 
 

 اهللا آیت فقیه والیت حکومت نظریه شود، می گفته ـ تالش
 میان از. داشت نیز مخالفانی وی هوادار روحانیون و خمینی
 کدام استناد به و کسانی چه نفوذ، صاحب و بزرگ های اهللا آیت

  بودند؟ مخالف نظریه این با دالئل
 
 

 از فقیه،) تسلطن(=  حکومت معنای به فقیه والیت: اشکوری
 محقق آن نامدار و جدی واضع نخستین. شد مطرح صفویه اوائل
 دستی و زیست می اول طهماسب شاه زمان در که است کرکی

 حوزه که کرد ادعا او. داشت کشور امور اداره و سیاست در نیز

 تسرّی نیز حکومت حق حوزه به غیبت، عصر در فقیهان نیابت
 این توانند می فقیهان که بود مانگ این بر او البته. کند می پیدا
 مشروعیت ترتیب بدین و کنند واگذار شیعه پادشاهان به را حق

 را، »امرا« و »علما« ضروری همکاری و تأمین را آنان مذهبی
 زمان همان     در. کنند محقق عمال آمده، روایات برخی در که

) قطیفی شیخ و اردبیلی مقدس جمله از( دیگری نامدار فقیهان
 کتاب حتی آن نقد در و کرده مخالفت نظریه این با شدت هب

 ویژه به و نسبی سیاسی ثبات شرایط در و قاجار عصر در. نوشتند
 عرصه به علما ورود و روس و ایران طوالنی جنگهای دوران در

 هافق اقتدار حوزه گسترش نظریه دیگر بار جهاد، و سیاست
 در نراقی احمد مال مشهور فقیه دوره این در. شد مهم و برجسته
 که کرد ادعا و پرداخت موضوع این به خود »االیام عوائد« کتاب

 فتاوای از شرعی و فقهی احکام و مذهبی امور در باید سالطین
 زمان همان     در. نمایند کسب مشروعیت تا کنند پیروی مجتهدان
 این با) انصاری مرتضی شیخ جمله از( دیگری بزرگ فقیهان
 عصر در. کردند اعالم مردود را آن و برخاسته الفتمخ به اندیشه

 رغم به نائینی، چون خواهی آزادی و برجسته فقیه مشروطه
 احراز نهایت     در غیبت، عصر در فقیه سلطنت حق به اعتقاد

 در آن احتمالی خیر از و شمارد می ناممکن را حق این مستقیم
 آن با کلی به خراسانی آخوند یعنی نائینی استاد اما. گذرد می

 قایل نیز شیعه امامان برای را والیتی چنان حتی او و بود مخالف
 که است فقیهی نخستین خمینی اهللا آیت شیعه تاریخ در. نبود
 قرائت با فقیه سلطنت یعنی والیت غیبت عصر در فقیهان برای
 فرمانروا و حاکم باید خود فقیه که کرد ادعا و شد قایل مطلقه
 بلکه نیست نظریه اصل در قضیه اهمیت حال عین در. شود

 انجام خمینی دست به که است آن تعین و تحقق در آن اهمیت
 از زیادی شمار مانند زیاد احتمال به شد نمی چنین اگر و شد

 بسا چه و شد می فراموش زودی به دیگر درشت و ریز نظریات
 . شد نمی آن از نیز یادی هیچ دیگر

 
 بنیاد به عمدتا فقیه سلطنت نظریه با علما مخالفت دالیل اما

 همان     از عشری اثنی شیعه. گردد می باز شیعه کالمی و اعتقادی
 اوست رسول و خدا آن از حاکمیت و والیت که شده معتقد آغاز
 یافته انتقال فاطمه نسل از فرزندانش و علی به رسول از پس و
 هک شد معتقد دوازدهم امام کبرای غیبت از پس دوران در و

 دوازده در واقع در و یافته پایان دوازدهم امام با امامان سلسله
 غیبت عصر در اندیشه این چهارچوب در. است شده متعین تن
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 که سیاستی و حکومت هر عنداهللا، من منصوص و معصوم امام
 »غاصب« یعنی »جائر« نباشد، معصوم برگزیدۀ امام آن رأس در

 شیعی، بنیادی تفکر نای به توجه با). معصوم حق غاصب( است
 احراز برای امامی شیعه علمای و شیعه بعد به پنجم قرن از

 و نکردند اقدام و تالش حکومتی نظام تشکیل و سیاسی قدرت
 به فرمانروایی حق اختصاص رغم به نیز، بعد به صفویان عصر از

 تا هم باز شیعی، فقیهان از برخی نزد در مجتهدان و فقیهان
 این در که چرا. نکرد اقدام حق این احقاق برای کسی ما زمان

. شدند می حل قابل غیر پارادکس و عظیم تناقض دچار صورت،
 دیرین قرمز خط از و و شکست را تابو این خمینی اهللا آیت اما

 بلکه کرد دفاع فقیه سلطنت نظریۀ از تنها نه او. کرد عبور شیعی
) شرعی=( مشروع را فقهی حکومت تنها نه و ساخت عملی را آن

 اختیارات اندازه به را سلطان فقیه اختیارات حدود بلکه دانست
 که کرد اعالم و داد گسترش معصوم امام و پیغمبر محدود نا

 و رسول و خدا با مخالفت حکومت و والیت نوع این با مخالفت
 تفکر در بزرگ تحول و رخداد یک این. است معصوم امام

 و نظری پیامدهای به فقیهی کمتر ظاهرا و است شیعی کالمی
 است این تفکر این مهم پیامدهای از. است اندیشیده آن عملی
 »ظهور« و »مهدویت« مهم مفهوم دو خود تاریخی سیر در که
 نظام همین در اینکه شگفت( ساخت خواهد معنا بی و لغو را

 ظهور و مهدویت از شکل ترین آمیز خرافه به حتی و بیشترین
 فقیهان تالش عدم شاید حال عین در). شود می تبلیغ و دفاع
 یا توانایی عدم دلیل به حدودی تا سلطنت، مستقیم تصدی برای

 این اما. است بوده فکر این تحقق برای توانایی عدم احساس
 در و زمانی در فقیه والیت نظریه که است تأمل قابل هم نکته

 مدرن جنبش از سال هفتاد حدود که شد محقق شرایطی
 گذشته پهلوی عصر مدرنیزاسیون از قرن نیم از بیش و مشروطه

 با مذهبی حکومت یک معاصر ایران در بایست نمی ظاهرا و بود
 بسیار آن تحلیل و فهم. آمد می عرصه به بنیادگرا فقیهان زعامت
 . راهگشاست آینده برای و مهم

 
 

 یک تنها فقیه والیت سیاسی نظریه ترتیب این به ـ تالش
 آن همۀ نه و است اسالمی سیاسی شهاندی حوزۀ در نظریه
 اوج یعنی 42 سال مقطع اگر. سیاسی اندیشه کل نه ومنطقاً
 از پیش البته ـ هافق حکومت طرفداران و خمینی اهللا آیت فعالیت
 در که دانیم می گیریم، نظر در را ـ اسالمی انقالب نهائی مرحلۀ

 »اسالمی حکومت« مخالف است معروف که روحانیونی زمان آن
 با عمل اتحاد وارد بودند، وقت سیاست در دخالت مخالف حتا یا

 در ای اعالمیه انتشار نمونه عنوان به. شدند خمینی اهللا آیت

 امضای با... و زنان به رأی حق دادن »تکفیر« و کردن محکوم
 اهللا آیت نظیر ـ نام صاحب های اهللا آیت از تن چند مشترک
 نام کنار در زمان آن رد ـ شریعتمداری اهللا آیت و بروجردی

 . خمینی اهللا آیت
 کنار در مخالف دوجریان سیاسی فعالیت از مقطع آن در چگونه

 عمل اتحاد این گیری شکل توافقات عمق گرفتند؟ قرار هم
 یا بحث زمان آن در اساساً آیا بود؟ ای درجه چه تا سیاسی
 بدست برای تالش بر مبنی خمینی اهللا آیت اهداف از هائی نشانه
  داشت؟ وجود هافق دست به قدرت گرفتن

 
 

. کنم اصالح را شما پرسش در تاریخی اشتباه دو اول: اشکوری
 زمان آن در و شد آغاز 41 سال پائیز در روحانیت جنبش اول
 درگذشته 40 بهار در وی که چرا نبود زنده بروجردی اهللا آیت
 و ریشریعتمدا آیات با ای اطالعیه هرگز ایشان رو این از. بود

 او طبعا و اند نکرده امضا موضوعی هیچ در دیگران و خمینی
 زنان رأی مسألۀ جمله از زنان حقوق موضوع در توانسته نمی

 قوانین نوع این با قطعا او گرچه. باشد کرده امضا را بیانیهای
 در علما که است درست اینکه دوم. است نبوده موافق مدرن
 و وزیر با) هم هنوز سیاریب و( انقالب تا حتی و 42 سال مقطع
 شرع خالف« را آن و هستند و بوده مخالف زنان شدن وکیل
 گاه گرچه. نیست تکفیر یا و کفر معنی به این اما دانند، می »انور

 و گذشته حکومتی و سیاسی فقیهان ویژه به فقیهان، از برخی
 بوی که گویند می سخن امور گونه این در گونهای به کنونی،
 و تعریف فقه در ارتداد و کفر هرحال به. هدد می تکفیر

 . دارد خاص مصداقی و مفهومی محدودهای
 
 42 – 41 سال مقطع در که بگویم باید شما پرسش پاسخ در اما
 اندیشه در خمینی اهللا آیت نه شد، آغاز روحانیت نهضت که

 نه و بود فقیه والیت و مذهبی حکومت تشکیل و حکومت
 تکاپوهای تدوام در مجموع در داد رخ نزما آن در آنچه دیگران؛
 عراق و ایران اخیر چندقرن در شیعه روحانیت ادواری سیاسی

 رعایت برای تالش نخست مرحله در نیز آن هدف. بیشتر نه بود
 وابستگی قطع بعد مرحله در و حکومت سوی از شریعت احکام

 در. بود فرهنگی ویژه به و سیاسی نظر از غربی کشورهای به
. بودند رأی هم دینی مراجع و روحانیون تمام تقریبا اصل ود این
 گونه همین نیز سیاست در دخالت مخالف روحانیت اکثریت حتی
 . است چنین بیش و کم هم هنوز و اندیشدند می
 
   آن در. بود چنین حدودی تا نیز 57 ـ 56 یعنی انقالب دوران در
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 مسأله او سیاستهای و شاه منتقد علمای سوی از نه دوران
 اهللا آیت حتی نه و بود مطرح هافق والیت و مذهبی حکومت
 حکومت تز و فقیه والیت نظریه پیش سال ده حدود که خمینی
 مطرح ایرانی سلطنتی کهن نظام آلترناتیو عنوان به را اسالمی

. بود گفته سخن هافق والیت بر مبتنی جدید سیاسی نظام از بود
 اساسی قانون نویس پیش نهایی متن انتشار از پس گرچه

 عام نظارت حداقل و والیت از شکلی به ایران فقهای از شماری
 مانند آن نهادهای و ارکان و دولت کار بر دینی مراجع و هافق
 آن ضرورت از و گفته سخن مجریه حتی و قضائیه و مقننه قوۀ
 اندیشه مقتضای به حدودی تا گرچه رویکرد این. بودند کرده یاد

 دولتهای کار بر شیعه مجتهدان عالیه نظارت بر یمبن علما سنتی
 و نفوذ حوزه سابقه بی گستره و غلظت حال عین در اما بود شیعی
 این خواهی تمامیت اندیشه از برآمده کنونی فقیهان اقتدار
 رادیکال و تند فضای از آنان تأثیرپذیری و سو یک از سلسله
 بوی و طعم احساس و اسالمی انقالب پیروزی نخست ماههای

 . بود دیگر سوی از دنیوی سلطنت و قدرت لذیذ
 
 

 آوردن در قبل پرسش در که سهوی از چیز هر از پیش ـ تالش
 صورت گلپایگانی اهللا آیت نام جای به بروجردی اهللا آیت نام

 بود ای بیانیه به استناد منظور اینجا در. خواهیم می پوزش گرفت،
 امضای به زنان به انتخاب حق دادن علیه1341 اسفند در که

 ـ زنجانی حسینی احمد ـ لنگرودی حسینی مرتضی آقایان
 رضا محمد ـ یزدی موسوی محمد ـ طباطبائی حسین محمد

 موسوی اهللا روح ـ شریعتمداری کاظم سید ـ گلپایگانی موسوی
 . گردید صادر حائری مرتضی ـ آملی هاشم ـ خمینی

 
 به خمینی اهللا آیت از آنچه دادید؛ شرح که گونه همان     اما و

 بر مبتنی اسالمی حکومت نظری مبانی پیشینی توضیح عنوان
 از برگرفته کتابچۀ همان     اصل در است مانده بجا »فقیه والیت«

 تفصیل به توضیح اما. است نجف در ایشان سخنرانیهای سلسله
 پیروزی از بعد اساساً حکومت این نظری و دینی مبانی در

 را عموم نظر و گرفت صورت اسالمی کومتح تأسیس و انقالب
 ها نوشته گردآوری نظیر تالشهائی جمله از کرد، خودجلب به

 مبانی« عنوان تحت ای مجموعه در منتظری اهللا آیت های ودرس
 مانند ـ دینی حکومت مخالفین نظرات. »اسالمی حکومت فقهی
 حتا ـ یزدی حائری مهدی اثر» حکومت و حکمت« کتاب
 قرار اختیار در محدودتری بسیار گسترۀ در آن زا بعد ها سال

 . گرفت
 

 جامعه درون در سیاسی اندیشه حوزه در فکری برخورد جریان
 ای گستره چه در و اقشار کدام میان در بود، چگونه روحانیت
  بود؟ برخوردار ژرفائی چه از بازتاب این و داشت بازتاب

 
 

 ضربه ترین زرگب همیشه استبداد که است این واقعیت: اشکوری
 درباره »برید می بن شاخ بر یکی« داستان. زند می خودش به را

 بیان آزادی مخالفان و اختناق عامالن و استبدادی نظامهای
 عقیده بیان آزادی و عقیده آزادی سلب با استبداد. است صادق
 نتیجه در و بندد می را عقاید و افکار بررسی و نقد فضای

 آن نهایت     در و شود می ینیزم زیر مخالف اندیشههای
 واقع عموم مطلوب بایسته نقادی نقد بدون مخالف اندیشههای

 نظام آلترناتیو و آزادی اندیشه مثابه به کار فرجام در و شود می
 اگر. کند می خود افسون را همه و گردد می باز صحنه به حاکم

 نقادی و نقد آزادی و فکر آزادی اندکی شاه محمدرضا نظام در
 خمینی اهللا آیت جمله از مخالفان افکار و آثار و داشت وجود

 فضایی چنان در و شد می پیدا نقد امکان شد، نمی زیرزمینی
 قرار نقد مورد و شد می خوانده نیز ایشان فقیه والیت چون کتابی
 چه پی در و چیست آن انبان در که شد می روشن و گرفت می

 ندارد انکار جای. است مکدا آن طبیعی پیامدهای و است اهدافی
 معنای به اساسا آن مانند و کتاب این پنجاه و چهل دهه در

 قرار علمی بررسی و نقد مورد تا شد نمی »خوانده« فنی و درست
 . بگیرد

 
 والیت تز با خود سنتی نگرش همان     با عموما علما زمان آن در

 مالحظات دلیل به آنان اما. بودند مخالف هافق سلطنت یعنی
 از زمان آن در حوزوی کارانه محافظه فرهنگ و سیاسی خاص
 اصال هم شاید و کردند خودداری افکارش و خمینی کتاب نقد

  

سال از جنبش مدرن مشروطه و نظریه والیت فقیه در زمانی و در شرایطی محقق شد که حدود هفتاد 
بایست در ایران معاصر یک  بیش از نیم قرن از مدرنیزاسیون عصر پهلوی گذشته بود و ظاهرا نمی

فهم و تحلیل آن بسیار مهم و برای آینده . آمد حکومت مذهبی با زعامت فقیهان بنیادگرا به عرصه می
  .راهگشاست
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 مستقیم غیر و مستقیم کسی اگر. نگرفتند جدی را فکری چنین
 طالب سوی از بالفاصله گفت می زمینه این در نقادانهای سخن

 و الئیک جریان یحت( روز آن مبارز دانشجویان و جوانان حتی و
 محافظه به متهم) انقالبی مارکسیستهای جمله از و مذهبی غیر

 آن در ارتباطی چنین گرچه. شد می رژیم با همکاری یا و کاری
 و نمود می طبیعی و معقول حداقل و قبول قابل کامال زمان
 روشنفکران از بسیاری. باشد درست موارد ای پاره در توانست می

 سحابی، شریعتی، طالقانی، بازرگان، انندم( دوران آن مذهبی
 با کلی به یا آثارشان گواهی به نیز پیروانشان و) نژاد حنیف

 با حداقل یا و بودند مخالف دینی حکومت نام به مفهومی
 یا نیز آنان اما. نبودند موافق روحانی ـ فقهی ـ دینی حکومت

 قطعی لوازم به و نخوانده درستی به را فقیه والیت کتاب غالبا
 نهایت     در یا و گرفتند نمی جدی را آن یا و بودند نکرده توجه آن
 آنان. زدند می تن آن جدی نقادی از سیاسی مالحظات دلیل به
 عرصه به شیعه کار محافظه روحانیت که همین زمان آن در

 خرسند پرورده را خمینی اهللا آیت چون چهرهای و آمده سیاست
 در نیز خمینی اهللا آیت پیروان از یبرخ اینکه تأمل قابل. بودند
 آن علنی نقد به هرگز اما نبودند موافق چندان نظریه این با آغاز

 نقد از امروز که بود شیرازی ربانی اهللا آیت جمله از. نزدند دست
 حمید سید به پنجاه دهه اوائل در که است دست در نامهای او

 ابکت اول جلد در 57 سال در و نوشته نجف در روحانی
 منتشر روحانی حمید تألیف »خمینی امام نهضت از تحلیلی«

 قابل نقدهای نامه آن در او. است همه اختیار در اکنون و شده
 پیگیری جد به ایکاش که کرده وارد خمینی آرای به توجهی

 ای خامنه علی سید االسالم حجت مخالفت دیگر نمونه. شد می
 تز با امروز اسالمی جمهوری کنونی رهبر و اهللا آیت و روز آن

 قدیم مبارز و معتبر های شخصیت از یکی. است فقیه والیت
 ها بار خود من و( کند می نقل ای خامنه قدیم دوستان از و مشهد

 من منزل درب به ای خامنه آقای روزی که) ام شنیده ایشان از
 با بعد تا کن مطالعه را این گفت و داد من به را ای جزوه و آمد
 والیت کتاب. خواندم را جزوه. کردم قبول. یمکن صحبت هم
 نظرم. آمد منزلم به ای خامنه بعد چندی. بود خمینی اهللا آیت فقیه
 و داشتم مساعدی نظر مجموع در من. پرسید آن مورد در را

 انتظار خالف بر ایشان. است توجهی قابل سخن هرحال به گفتم
 خود مخالفت برای و کرد مخالفت فکر این با شدت به من

 این و علما افکار این با مگر که گفت جمله از و کرد استدالل
 سخن کتابت عدم دلیل به! (کرد اداره را مملکت توان می آقایان
 چون کسانی حتی که شد چه حال). است مضمون به نقل راوی
 مدافع یکسره آن از پس ویژه به و انقالب آستانۀ در ایشان
. است مطالعهای قابل پدیده و دیگر داستانی شدند، فقیه والیت

 مجموع در فقیه والیت تز که کرد انکار توان  نمی حال عین در
 و مذهبی جوانان از شماری نزد پنجاه دهه زده افسون فضای در

 به. شد می تلقی نو و مترقی اندیشهای مسلمان نوگرای متفکران
 سال در که( بازرگان »ایدئولوژی و بعثت« کتاب اینکه با ویژه
 اندکی که( شریعتی »امامت و امت« سخنرانی و) شد منتشر 46

 با نسبتی هیچ ،)شد عرضه خمینی فقیه والیت ارائه از پیش
 شخصیت دو این اصوال و( ندارند خمینی حوزوی و فقهی اندیشه
 حال عین در ،)بودند مخالف روحانیون حکومت با حداقل
 که( فقیه یتوال سنتی اندیشه با نوعی به که کرد انکار توان نمی
 گفت توان می حتی و خورد پیوند) نمود می نو کامال زمان آن در
 توجیه و فکر این ساز زمینه مذهبی جوانان از بسیاری ذهن در

 . شد مجتهدان و روحانیان فرمانروایی کنندۀ
 
 انجام فقیه والیت از جدی نقد نیز انقالب از پس دوران در اما

 متن انتشار مناسبت به 58 سال در ویژه به اوائل در گرچه. نشد
 بحث طرح زمان در آن اوج آنگاه و اساسی قانون نویس پیش

 به زیادی نقدهای اساسی قانون بررسی مجلس در فقیه والیت
 مطبوعات در فقیه والیت اندیشه از مستقیم غیر و مستقیم طور
 ها نقد نوع این اوال اما گرفت صورت ها بیانیه و ها سخنرانی و

 سوی از عموما و نبودند فنی و جدی ثانیا و بودند اسیسی غالبا
 آشفته فضای در همه این اما. شد می انجام متخصص غیر افراد
 خشم و انقالب رهبر استثنایی درخشش پرتو در و انقالب اوائل

 اهللا، حرب فقط حزب: شعار با که( پیروانش و ایشان خروش و
) بودند درآورده دخو تسخیر در را فضا تمام اهللا روح فقط رهبر
 . نشد شنیده

 
 حدودی تا روحانی غیر و نوگرا مذهبی گروههای از برخی ها بعد
 فکری پیروان برخی جمله از. پرداختند فقیه والیت تز نقد به

 و) »مستضعفین آرمان« گروه تر جدی همه از( شریعتی علی
 به استداللی حدودی تا و مکتوب صورت به ایران آزادی نهضت

 در مثبتی بازتاب مجموع در که کردند اهتمام نظریه این نقد
 و روحانیان میان در. داشت ها خوانده درس و جوانان از بخشی
 و مستقیم و جدی نقد آورم می یاد به من که آنجا تا نامدار مراجع

 با حاکم نظام و فقیه والیت اندیشه به نسبت مکتوبی ویژه به
 آیات چون کسانی اقطع. نگرفت صورت خمینی اهللا آیت رهبری

 این به جدی انتقادهای عمال و نظرا گلپایگانی و شریعتمداری
 مخالفتی هم اگر و کردند ابراز کمتر اما داشتند نظام این و فکر
 نظری مبانی به چندان و بود سیاسی و پراتیک بیشتر شد انجام
 از. نشد توجه رایج و حاکم دینی آموزههای دیگر و فقیه والیت
 قمی، اهللا آیت جمله از عالمان این های مخالفت دیگر جهات



   1390  خردادـ  35م ـ  شماره نهتالش ـ سال             

     86             

 موضع از بلکه نبود تر مترقی و دموکراتیک موضع از عمدتا
 رویکردهای این که آنجا از. بود تر کارانه محافظه و تر سنتی

 فاقد ثانیا و بود تر کارانه محافظه و سیاسی عمدتا اوال انتقادی
 و علمی بازتاب چندان بود، فقهی و دینی جدی استداللی مبانی
 خفقان شدت که کرد فراموش نباید البته. نکرد ایجاد عملی
 ارائه مانع حدودی تا قم، در همه از بیشتر و ها حوزه بر حاکم
 برخی ها بعد حتی. هست و بوده مکتوب و علنی انتقادی افکار

 زمینه این در منتظری اهللا آیت کننده تعدیل و انتقادی آموزههای
 انتقادی رویکردهای این. شد مواجه حاکمیت ندت واکنش با نیز،

 علمای گرچه. بود مؤثر وابسته کمتر و جوان طالب در بیشتر
 غیر اما تصریحا گاه و تلویحا نیز فقیه والیت مخالف سنتی
 . کردند استقبال آن از رسمی

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 »حکومت و حکمت« مهم بیش و کم کتاب میان این در شاید
 در حداقل که چرا. باشد استثنا یک یزدی ئریحا مهدی دکتر
 نه دانشگاهی بیشتر گرچه( روحانی یک سوی از اوال دوران این

 فقه و کالم و فلسفی مبانی بنیاد بر ثانیا و شده نوشته) حوزوی
 متأثر مدرن لیبرالی افکار از آشکارا گرچه( شده استوار سنتی
 برخوردار ونیدر سازگاری و نظری انسجام یک از ثالثا و) است
 اثر این که دانیم می اما. است کتاب امتیازات از همه این و است
 در حال عین در اما نشد منتشر رسمی طور به هرگز ایران در

 در و حوزه در آن تأثیرگذاری میزان از. شد خوانده وسیع سطح
 و دانشگاهیان میان در اما ندارم خاصی اطالع علما میان

 استقبال با بیش و کم مذهبی غیر و یمذهب از اعم پژوهشگران

 و سیاسی اهمیت زمان گذشت با رسد می نظر به و شده مواجه
 کتاب دو که افزود باید. شد خواهد تر آشکار آن دینی

 اثر »والیی حکومت« و »شیعه فقه در دولت های نظریه«
 پدید هفتاد دهه در که کدیور، محسن دکتر نواندیش روحانی
 به نویسنده کتاب دو این در و اند توجه بلقا و مهم اند، آمده
 کنونی و سنتی ای نظریه روشمند و مستند و پژوهشی شکل

 . است کرده نقد را فقهی و مذهبی حکومت
 
 

 بر مبتنی اسالمی جمهوری ساله سی تجربه از پس ـ تالش
 نهادهای و قدرت در روحانیت گستردۀ حضور و فقیه والیت
 در دگرگونی نظر از توان می امروز جمعبندی چه آن، مختلف
 میان در هافق حکومت موافقین و مخالفین میان بندی صف

 از حداقل ـ توازن گفت توان می آیا داد؟ ارائه شیعه دینی پایگان
  است؟ بازگشته خمینی اهللا آیت بدعت از پیش به ـ فکری نظر
 
 

 عرصه به روحانیت مستقیم ورود تجربه هرحال به: اشکوری
 رخداد یک) والیی نظام( دینی حکومت تأسیس و سیاسی قدرت
 ایدئولوژی و تفکر چارچوب در و شیعه تاریخ در اثرگذار و مهم

 آشکار خوبی به را آثارش گفتم، که چنان و، است شیعه رسمی
 والیت بر مبتی نظام اگر که گفت توان می امروز. است نکرده
 هم آن در هک دهد سامان را ای جامعه و نظامی بود توانسته فقیه
 به هم دنیای هم و بود برخوردار مثبت و مفید نقش از مردم دین

 نوینی و موفق الگویی یک توانست می مجموع در و بود سامان
 چون متفکری توانست می که الگویی( دهد ارائه امروز جهان در

 ای گونه به وضع صورت این در ،)آورد هیجان به نیز را فوکو
 دیگر فعلی وضعیت با اما داشت، وجود ابق امکان و بود می دیگر

 و نمانده باقی والیی نظام شدن الگو ویژه به و بقا برای شانسی
 که کسانی( سنتی علمای اکثر که رسد می نظر به شرایط این در
 و دین مستقیم ورود با) نبودند حکومتی چنین موافق هم آغاز از

 و نیستند موافق سیاست و قدرت عرصه به فقیهان و فقه
 پنهان و آشکار غالبا دینی نظام و فقیه والیت نخستین مدافعان

 شماری میان این در و اند پیوسته منتقدان و مخالفان صف به
. کنند می حمایت و دفاع الگویی چنین از صریح طور به اندک

 در شیعی نفوذ با فقیهان و روحانیون اکثر گفت توان می بنابراین
 مشروعیت عدم بر مبنی شیعه سنتی اندیشه از عراق و ایران
 به علما ورود عدم فکر و غیبت عصر در حکومتی هر دینی
 . کنند می پیروی سیاسی قدرت عرصه
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 مجتهدان عالیه نظارت« سو این به مشروطه انقالب از ـ تالش
 پایگان انتظارات حد ترین محدود »شیعه دولتهای کار بر شیعه
 کشور تحوالت روند بر ذنفو اعمال و ها سیاست بر تأثیر در دینی
 های اعتنائی بی به اگر ـ این از تر محدود سطحی. است بوده

 و سیاسی موضوعات به گروهی صوفیانه بعضاً و فردی عارفانه
 تأثیر حوزۀ در آیا یابد؟ می مصداقی و معنا چه ـ نیانجامد قدرت،

 »دین از حداقلی انتظار« همان     این آیا ماند؟ می اخالقی نفوذ و
  است؟ دینی نواندیشان نظر وردم
 
 

 به دولت تسخیر عدم و سیاسی قدرت احراز عدم گرچه: اشکوری
 قانون و حکومت شدن عرفی برای را راه حدودی تا هافق وسیله

 داشته انتظار همچنان علما اگر است این واقعیت اما کند می باز
 الزم اجرا و تقنین مقام در »انور شرع« احکام رعایت که باشند
 نظام تناقض باشند، داشته نظارت مهم براین باید خود و است
 حل تئوکراسی و شریعت و شرع با) پارلمانی دموکراسی( عرفی

 هر از ترکیبی آن در که اسالمی، جمهوری تجربه. شد نخواهد
 کنم می فکر. کند می ثابت را مدعا این نیز دارد، وجود مدعا دو

 در که کنند قبول باید اهفق خاص طور به و مسلمانان باالخره
 و اجتماعی مصالح رعایت نیز و دین منزلت حفظ برای نهایت    

 مدعیات از کشیدن دست جز راهی مؤمنان دنیوی مصالح رعایت
 قرار یعنی( حداکثری اجتهاد و فقه و گرا تام دین بر مبتنی دیرین
 احکام« مدل با شریعت و دین قلمرو در زندگی امور تما دادن

 به) »امر« قران تعبیر به( مردم دنیای کردن واگذار و) »خمسه
 با و متدین واقعا فقیهان باید امروز حداقل. نیست خودشان
 نهاد در حکومتی و دینی قدرت تمرکز که باشند فهمیده اخالص
 . ندارد ای نتیجه مردم دنیای و دین تباهی جز روحانیت

 
 

 سوی از »فقیه والیت« تز به »جدی نقد« فقدان از ـ تالش
 و همراهی و همکاری از خودداری. گفتید نام صاحب روحانیون
 بخش در بزرگ های اهللا آیت از ای مالحظه قابل بخش مخالفت
 را نژاد احمدی دولت و ای خامنه آقای سیاستهای و رفتار با سنتی،

  کنید؟ می تعبیر چه به
 
 

 تعل چند از برآمده ها مخالفت و ها اتنقاد نوع این: اشکوری
 غیبت عصر در شرعی حکومت حرمت نگاه همان     به یکی. است
 در بیشتر و ای خامنه آقای رهبری شرایط در البته که گردد می بر

 به دیگر. است کرده پیدا بیشتری عینیت و زمینه اخیر سالیان

 ایشان خواص و گروه و نژاد احمدی خاص رفتارهای و ها گفتار
 گروه این. گردد می باز) ییمشا رحیم اسفندیار خاص طور به(

 چندان نه و دارد اعقادی روحانیت نهاد به نه که است داده نشان
 والیتمدار فقیهان ادعای مورد شرعی ـ فقهی حکومت همان     به

 هیچ به باند این که بینند می آشکارا اینان. دهد می اهمیت
. نیستند پایبند) قانونی ملی مصالح و عرفی یا و شرعی( معیاری

 که گزافی بهای رغم به نهایت،     در ناچار نیز ای خامنه رو این از
 مجبور است، داده نژاد احمدی از دریغ بی حمایت بابت کنون تا

 حامیانش و رهبری گرچه. بیایستد اصول بی دولتیان برابر در شده
 و اند گشوده را راه این خود یزدی مصباح چون کسانی جمله از

 به نقد همه این که است روشن اما. اند ردیدهنو در را ها مرز تمام
 جدی نقدهای منظور. نیست ما قبلی بحث در نظر مورد معنای

 . است خالی جایش همچنان که است بنیادی و تئوریک
 
 

 روحانیت از بخشی سوی از ـ ها مخالفت این مضمون ـ تالش
 فعال طور به که مردمی مطالبات و انتظارات مضمون با ـ سنتی
 همسو دارند؟ هم با نسبتی و رابطه چه هستند، حکومت مخالف

  متضاد؟ هم شاید و متفاوت سوئی و سمت با یا
 
 

 باید فقها، و علما شده اعالم فکری مواضع استناد به: اشکوری
 جنبش غالب گفتمان با آنان انتقادی افکار اغلب متأسفانه گفت
 حتی و نیست سازگار چندان ایران، اخیر سال دو مدنی و سبز
 اساسی مطالبات تعارض در بسیاری موارد در که کرد اذعان باید
 به حتی و ها بیانیه و ها خیابان در که است جنبش شده اعالم و

 روشن. است یافته انعکاس کروبی و موسوی چون کسانی وسیله
 جامعه و بشر حقوق تحقق و خواهی دموکراسی گفتمان که است
 حتی نه و است سازگار قهیف ـ دینی حکومت با نه مدرن مدنی

 در و شرعی احکام رعایت به دولت و حکومت کردن مشروط با
 گوهر. است منطبق قانوگذاری کار بر هافق عالیه نظارت با نهایت    

 برابری بنیاد بر بشر حقوق و دموکراتیک نظام و مدنی جامعه
 هرگز اسالمی موجود فقه و است استوار شهروندان تمام حقوقی
 . پذیرد نمی را ابریبر چنین

 
 

 چه از هافق حکومت به »جدی نقد« شما خود نظر از ـ تالش
 اندیشه آغازین نقطه با نقد این در گردد؟ برخوردار باید ژرفائی

ــد ــاالیش ونق ــه پ ــرورتنظری ــیسض ــتتأس ــیحکوم ــه و دین ــور ب ــاصط ــه خ ــیعی اندیش  ش
 .»خداست آن از حکومت« گزاره یعنی باشد آن گزاره نخستین همان     از باید
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 در هافق حکومت حتا حکومتی هر دانستن جائر ـ شیعه سیاسی
 از دفاع دینی، منظر از شود؟ برخورد باید چگونه ـ غیبت دوران
 چه مردم قانونگذاری حق و انتخاب اراده، بر تنیمب حکومت یک

  دارد؟ مبنائی
 
 

 حکومت تأسیس ضرورت نظریه پاالیش و نقد. ببنید: اشکوری
 گزاره نخستین همان     از باید شیعی اندیشه خاص طور به و دینی
 نخستین قرون از. »خداست آن از حکومت« گزاره یعنی باشد آن
: است یافته سامان سان بدین هِرمی شکل به اندیشه این

 واگذار پیامبر به را حق این خداوند بعد و خداست آن از حکومت
 از پس دوران در فرمانروایی نوع این سنی اسالم در. است کرده
 قرن همان     از عمل در هرچند. است شده واگذار مردم به پیامبر
 سنیان) اموی مروان عبدالملک زمان از خاص طور به( نخست

 منسوب دین و خدا به را دولت و قدرت منشاء شکلی به نیز
 انحصاری حق به اعتقاد با هرم این شیعه در اما. کردند

 تسلسل با و کند می پیدا تداوم علی امام به) خالفت( فرمانروایی
 ها بعد البته. شود می کامل فاطمه و علی نسل از علی آل در آن

 نظریه ت،غیب عصر در خالفت و رهبری خالء کردن پر برای
 گزاره دو در که است روشن. شود می ابداع فقیهان والیت
 این واگذاری« و »خداوند برای حکومت انحصاری حق« بنیادین

 چندانی تفاوت علما و مسلمانان عموم بین »اسالم پیامبر به حق
 . اجماعی است فکری اصطالح به نیست

 
 و یکالم و اعتقادی نظام این در که است رسیده آن وقت حال
 نخستین همان     از باید نظر تجدید این و شود نظر تجدید فقهی
 حق آن از فرمانروایی حق واقعا آیا شود پرسیده. شود آغاز گزاره

 این اثبات برای اعتنایی قابل نقلی و عقلی دلیل است؟ خداوند
 اثبات برای دالیلی تنها نه که شود روشن اگر دارد؟ وجود مدعا
 نسبت و موضوع این طرح اصوال بلکه دندار وجود مدعا این
 به. است معنی بی و لغو اثباتا و ثبوتا خداوند به فرمانروایی دادن
 واژه دو از مفاهیم خلط یا و عمیق بدفهمی یک که رسد می نظر

 و والیت. است داده رخ قرآن در »حکومت« و »والیت«
 و اعتقادی امری آدم و عالم بر خداوند انحصاری حاکمیت

 مثال( بحث مورد فرمانروایی به ربطی هیچ و است یتکوین
. ندارد...) و کالت و وزارت و وزیری نخست یا و جمهوری ریاست

 پس و پیامبر به حق این واگذاری از گفتن سخن صورت این در
 مقاالت سلسله در( بود خواهد لغو و معنی بی دیگران به آن از
 من سایت وب در اکنون که »قرآن در محمد سیره و سیما«

 دستگاه تمام هرحال به). ام پرداخته موضع این به شود می منتشر

 به( علما و مسلمانان فقهی و کالمی اندیشگی سنت و فکری
 چنین تا و است جدی بازنگری و نقد محتاج) تشیع اهل ویژه

 نیمه و نصفه و ناقص ای پردازی نظریه با نگیرد، صورت واکاوی
 . بریم ینم جایی به راه نهایت     در
 
 

 پذیرش آمادگی میزان چه تا ایران در شیعه روحانیت ـ تالش
 ابزار بر سلطه امکان بودن فراهم با دارد؟ را هائی دیدگاه چنین
 قشر این برای خود، دینی اهداف پیشبرد سهولت و قدرت

 پیش در و قدرت ترک برای مشوقی و انگیزه چه اجتماعی
 اید، گفته سخن آن از شما که »ای مؤمنانه زیست« گرفتن

  ماند؟ می
 
 

 تا اسالمی، جمهوری ناکام تجربه به توجه با گرچه ـ اشکوری
 و علما و مسلمانان در قدرت ترک برای آمادگی زیادی حدود
 لحاظ به اما است شده پیدا پیشین مدعیات در تعدیل اندکی
 اهل معرفتی بنیادهای و ها ریشه نقد برای آمادگی چندان نظری
 نقد داستان که است روشن. شود نمی دیده هافق و دیانت
 ساله سیصد و هزار باورهای در عظیم دگرگونی داستان ها، ریشه
 به متصلب سنت. نیست ای ساده کار آن دادن تکان و است
 و منزلت و موقعیت به نقد مسئله ویژه به. پذیرد نمی نقد راحتی
 نیز »اتوریته« مسئله نهایت     در و روحانیت صنفی و فردی منافع
 . است خورده گره
 
 

 شما توضیحات از قدردانی و سپاس با اشکوری آقای ـ تالش
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ــن ــم ای ــه نیســت مه ــه اشــخاص ک ــد، داشــته ای پیشــینه چ ــم ان ــروزی وضــعیت مه  ام
ــی ــت هرکس ــت. اس ــر قابلی ــظ را تغیی ــردن حف ــرت و ک ــرفتن عب ــته از گ ــاز گذش  امتی

 .تاس انسان برای مثبتی
  
  
  
  
  

  
  

  !استعداد دیدن دگرگشت را باید داشت
  
  
 
 

 بازرگان عبدالعلی با گفتگو
 
 
  
  

 طریق از نیز شما سبز، جنبش برآمد آغاز همان   از ـ تالش
 در و سخنرانی انجام سرگشاده، های نامه مقاالت، نوشتن
. برآمدید جنبش این از فعال دفاع مقام در گوناگون، های مصاحبه

 از عضوی عنوان به ـ نکنیم اشتباه اگر ـ اینکه ذکر با البته
 راه از مبارزاتِ که است روشن آزادی، نهضت مرکزی شورای

 آغاز 1388 سال از اسالمی رژیم برابر در شما سخن و قلم
 بفرمائید، طوالنی تجربه و سابقه این به توجه با. شود نمی
 های نقطه کدام و کجا در را سبز جنبش گیری شکل های ریشه

  بینید؟ می آغازین
 

  
 ستم تحت کشورهای در که هائی جنبشـ  بازرگان عبدالعلی

 حاکمیت اجتماعی، عدالت آزادی، استقالل، به دستیابی برای
 برگ و شاخ همچون آیند، می پدید مردم اساسی حقوق و ملت

 آن گذشته تاریخ از عمیقی های ریشه و بدنه از برآمده درخت،
 و ساله مستمرسی سرکوب از ناشی نیز زسب جنبش نهال اند، ملت
 . بود کرده انقالب آن برای ملت که است حقوقی سلب
 و جمهوری ریاست انتخابات در یافته سازمان تقلب ویژه، طور به
 و سوابق با نژاد احمدی آقای کردن خارج صندوق از

 درانتخاب حتی اینکه از را جوان نسل ملی غرور هایش، سلیقه
 شدت به ندارد، آزادی و اختیار نگهبان شورای گزیده چهار میان

 کمتر که را نسلی توهین، و تحقیر احساس این. کرد دار جریحه
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 همچون ناگهان بود، ایدئولوژیک و سیاسی خود پدران از
 . واداشت غلیان به آتشفشانی

 
 

 را طالبانی اصالح و دینی نواندیشان و ها گرایش نقش ـ تالش
 رانده بیرون قدرت ۀدایر از تدریج به گذشته سال سی طی که

 سیری. گرفت نادیده نباید و توان نمی گیری شکل این در شدند،
 مواضع دهد؛ می نشان شما سیاسی های نوشته مجموعه در

 فوق های گرایش از بسیاری همسوی نیز شما اجتماعی و سیاسی
. است استوار دینی منابع سایر و قرآن از تعبیری و تفسیر ۀپای بر
 های روش و ها سیاست نیز اند مانده قدرت در هنوز که نآنا

. کنند می مستند ها سرچشمه همان   از تعبیرهائی بر را خویش
 را حق اندازه همان   به آنان که گذاشت این بر باید را فرض
 بفرمائید؛ نخست. شما چون مؤمنی افراد که دانند می خود جانب

 باید معیاری چه با و چگونه شما مؤمن و مسلمان مخاطبین
 به خود جهانی این گزینش در که باشند مطمئن تا برگزینند،

   اند؟ نرفته خطا
  
  

 توجه و تکیه که چیزی بر متولیان اتفاقاـ  بازرگان عبدالعلی
 است روایاتی و احادیث عمدتا آنان دستاویز! است قرآن ندارند
 آمیخته شدت به و شده نقل قرن 14 طول در سینه به سینه که
 سخنان آن بزرگوار گویندگان. است غلوآمیز جعلیات و اوهام با
 قرآن معیار با شنوید می ما از آنچه گفتند می حیاتشان زمان در

 پاالیشی هنوزچنین متاسفانه. افکنید دور به وگرنه بسنجید
 خود نظریه اثبات برای تواند می هرمدعی و نگرفته صورت
 خوانده را فقیه والیت کتاب اگر شما. کند پا و دست احادیثی
 احادیث و روایات به خمینی آقای استنادات عمده بینید می باشید
 طباطبائی عالمه قرآن، از ما علمیه های حوزه بودن دور در. است

  : گوید می شیعه مفسر ترین معروف
 
 به وجه هیچ به که اند شده تنظیم ای گونه به حوزوی علوم« 

 تمام تواند می متعلم شخص هک طوری به ندارند، احتیاج قرآن
 فقه درایه، رجال، حدیث، لغت، بیان، نحو، صرف، از را علوم این
 بشود ها آن در متخصص گاه آن و برسد آخر به فراگرفته اصول و
 و نخواند قرآن اساسا ولی کند، اجتهاد ها آن در شده ماهر و

 جز چیزی قرآن برای حقیقت در! نزند دست هم را جلدش
 از که فرزندان بازوبندی یا و ثواب کسب برای شکردن تالوت
 عبرتی، اهل اگر. نمانده چیزی کند حفظشان روزگار حوادث
 ). 117ص ،10ج جلدی، 40 فارسی المیزان تفسیر( »بگیر عبرت

 در دینی نواندیشان و روشنفکران که اهمیتی همه با ـ تالش
 نای در آن آبروی و دین حفظ در روحانی غیر و روحانی ۀجام
 و نقش اما اند، داشته حکومت، و دین تداخل تلخ های تجربه ۀدور

 هر تا گرفته عظام آیات معروف، قول به از، روحانیت، عمل
 ترین دور و ها شهر در مساجد و منابر بر این جامه در فردی

 های مقام حتا ـ قدرت ارگانهای و ها نهاد در و کشور روستاهای
 در ـ! ها زندان در شکنجه با ههمرا بازجوئی مأموران و امنیتی

 با. است کننده تعیین تداخل، این به نسبت اساسی تردیدهای
 خود نظر مورد »نظام رکن سه« هنوزبر شما این وجود

. کنید می یاد) »ایران« منافع و »واقعی اسالم« مردم، »جمهور«(
  کیست؟ »اسالم واقعی« این دار نگه و نماینده

 
 

 و ایمان »واقعی اسالم« نگهدار و یندهنماـ  بازرگان عبدالعلی
. باشد داشته »راستین مسلمان« هر باید که است نیکوئی اخالق
 اهمیت مردم معنوی »حیات« به دینی، »هویت« از بیش قرآن
 به را اش فرستاده و خدا ندای مومنان، ای«: گوید می و دهد می

 امعهج فاجعه). 24انفال( »کنید اجابت کند می تان زنده که چیزی
 و آداب به پرداختن و انسانیت و اخالق فراموشی ما، فقهی
 . است ظاهرشرعی به محتوای بی عادات

 که فقه ولی نیستم، حوزوی وآموزشهای فقه منکرضرورت من
 احکام و ها کرد باید چه و دینی جامعه یک حقوقی جنبه به ناظر

 تشکیل را قرآن درصد چهار فقط است، آن به مرتبط کیفری
 و بینی جهان( توحیدـ   1: مثلث بر قرآن اساس. هدد می

 نقش شناخت و پذیری مسئولیت( آخرتـ   2 ،)پروردگار شناخت
در  خدا آیات شناخت( نبوتـ   3 و) ابدی سرنوشت در عمل

 مهدی مهندس مرحوم یکبار. باشد می استوار) شریعت و طبیعت
 موجب که ،»است شده اسالم سرطان فقه«: گفتند بازرگان
جز  چیزی سرطان که حالی در! شد حوزه از فقیهان برخی خشم
 بقیه برای جا کردن تنگ و عضو یک های سلول قاعده بی رشد
 و فلسفه تعطیل با اسالمی، تاریخ طول در فقه. نیست ها سلول
 جامعه بدنه با را سرطان کار دیگر، های معرفت و علوم و عرفان
 خودش درصدی هارچ سهم همان   به اگر. است کرده اسالمی

 بیشتری احترام امروز کرد، نمی صد در صد ادعای و بود قانع
 ! داشت

 
 

 از خالی هرگز اجتماعی فعالیت و سیاست میدان تالش ـ
 جهان چه هر ،»دیگری« این. است نبوده دیگر های گرایش
 یابد، می بیشتری فرهیختگی انسانی عقل و رود می پیش بشری
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 ایران، سیاست میدان »دیگران« این از. شود می بیشتر اهمیتش
 دینی پیوندهای و ها گرایش دایره از بیرون که کسانی شمار

 چون اهدافی همان   از نیز آنان. نیست پوشی چشم قابل هستند،
 پایه بر سیاست و انسانه برابر حقوق به پایبندی مردمساالری،

 یدینداران و شما به آنان نگاه. گویند می سخن کشور ملی منافع
 هم آن باشد، باید چگونه گویند، می سخن دین از سیاست در که
  ساله؟ سی تلخ تجربه آن از پس

  
 

 جز نیست، »دیگران« آن از زیادی انتظارـ  بازرگان عبدالعلی
 هم امروز همین بلکه در فردا، تنها نه پسندند، نمی برخود آنچه
 ست،ا معتقد متکثر جامعه به که کسی! نپسندند خود غیر برای
 در دیگر نیروهای نقش کننده نفی و منکر نباید و تواند نمی
 و درغربت وقتی. باشد در آن مشارکت و جامعه سرنوشت تعیین

 آن از برخی عمل در اعتقادی چنان آثار بودن اقلیت در ضعف
 آنان یافتن قدرت از آینده انتظاری چه نیست، آشکار »دیگران«

 جناح به منحصر طلبی تمامیت و نظری تنگ داشت؟ توان می
 برای فقط را عدالت و آزادی نیز بعضا محکومان نیست، حاکم

 تجربه و تمرین را دموکراسی هنوز و خواهند می خودشان
 و حساسیت آنقدر نگرانی نو و کهنه سکوالرهای برخی. اند نکرده
 و چنگ آنچنان در مقاالتشان و دارند دینی نوگرایان به نسبت
! نباشد ها آن تن به سر خواهند می انگار که دهند می نشان دندانی

 راند، چوب یک با باید را دینداران همه که است نگری ساده این
 تر تنگ نباشد، تر گسترده ها الئیک از طیف اگر دینداران طیف
 . نیست هم
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آزادی نهضت دفاع مثبت تجربه ایران سیاسی نیروهای ـ تالش
 یاد زنده عمل ـ دیگری فرد هر از بیش و ـ آن رأس در و

 سالهای در زندانیان حقوق از دفاع در بازرگان مهدی مهندس
 با. کنند نمی فراموش هرگز را اسالمی جمهوری استواری نخست
 کم را مثبت تجربه آن اهمیت بخواهیم آنکه بدون این، وجود
 همه به آن آموزی درس قدرت و اصالت بر یا کرده رنگ

 کردن غیرخودی و خودی بیماری از رنجور سیاسی نیروهای
 و حیات حق که کنیم تکیه نکته این بر اما باید بپوشیم، چشم

 های بینی جهان و ها گرایش با ها انسان سیاسی فعالیت
 شما ارزیابی. شود می آغاز »شدن زندانی« از پیش از گوناگونشان

 حاصال مدافعان مجموعه و دینی گرایشهای و ها نیرو کارنامه از
  چیست؟ گذشته ساله سی این طی اسالمی حکومت طلب

 
 

 ای پیشینه چه اشخاص که نیست مهم این بازرگان ـ عبدالعلی
 را تغییر قابلیت. است هرکسی امروزی وضعیت مهم اند، داشته
 انسان برای مثبتی امتیاز گذشته از گرفتن عبرت و کردن حفظ
 تبدادیانهمکاراس امروزی، طلبان اصالح از بسیاری. است

 حق مورد در اما. بودند ستم هنگام کنندگان سکوت و یا دیروزی
 سرزمین کنم عرض باید دگراندیشان، سیاسی فعالیت و حیات
 ایمانی و هراندیشه از صرفنظر ایرانیان، همه به متعلق ایران
 ممکن ملت آحاد همه مشارکت با جز آن آینده سازندگی و است

 و مسئولند همه کشتی قغر هنگام. بود نخواهد میسر و
 نگران سرنشینان نجات برای خود مخالف امدادگری از هیچکس

 . نیست
 
 

 ایران جامعه درونی) پلورالیسم( گوناگونی و رنگارنگی از ـ تالش
 ضرورت به تکرار و تکیه این آیا. ایم شنیده بسیار سبز جنبش و

 و عینی مصداق شما است؟ آن صفوف انسجام اهمیت و مبارزه
  کنید؟ می تصویر و تصور چگونه را آینده در گوناگونی این عیواق
 
  

 بر که زوری و ظلم و زمانه های ضرورتـ  بازرگان عبدالعلی
 تشتت و تفرقه کند، می طلب را تکثری چنان شود می وارد ملت

 مرتجع، طلب، سلطنت گرا، ملی چپ، به ملت تجزیه از حاصل
 بیش و کرده بیگانه ملی حدتو از عمیقا را ما... و لیبرال منافق،

 میان کشور، از خارج در شما. ایم شده پراکنده ملتی هر از
 و غربت در همبستگی به تمایل نوعی به دیگر های ملیت

 بینید، می را هموطنانشان از کننده حمایت های سازمان تاسیس
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 برخی و است کمرنگ بسیار ایرانیان میان در احساسی چنین اما
 خود از ملیت گوئی هموطنان، با ارتباط قطع و اسم تغییر نیزبا
 از هرچند! کنند انکار را خود ایرانیت کنند می سعی! دارند شرم
 نزد را هنر و افتیم می خروش و جوش به فارس خلیج نام تغییر

 و زبان درهمان هنرمان اما بس، و دانیم می ایرانیان
 یدموکراس برای درازی راه هنوز ما. شود می ظواهرمتوقف

 باید را ها چیز خیلی آزادی به رسیدن برای و داریم درپیش
 . ایم نکرده نویسی اسم در کالسش هنوز که بیاموزیم

 
 

 با همه« به مجدداً »هم با همه« اینکه نمودن سد راه ـ تالش
 ها نیرو همه دانیم می مسیر این در چیست؟ نشود ختم »من

 تا چیست، شما نظر به امروز از کس هر مسئولیت اما مسئولند،
   کند؟ مالمت »بعدی شکست« در را دیگری نتواند

 
  

 57 انقالب فیلم که نیست دشواری کار اینـ  بازرگان عبدالعلی
 در را بهاران رویش و باران ریزش و کنیم تماشا! وارونه را

 به »هم با همه« تبدیل. بنشینیم نظاره به ها جویبار پیوستن
 شاه بازتولید به تمایل ترین یطبیع نبود، توطئه »من با همه«

. گرفت صورت عمامه به تاج تبدیل با که بود ساله 2500پرستی
 توصیه آقا را »اهللا روح فقط رهبر اهللا، حزب فقط حزب« شعار
. هستند خدمتی خوش آماده همیشه پرستان آقا بود، نکرده
 . ندارد زحمتی باشد، داشته وجود که اش زمینه

 قرآنی تعبیر به که دهد می فریب را مردمی »سامری گوساله« 
 در گاو اگر)! 93بقره( باشند نوشیده دلشان در را گوساله به عشق
 بوده برخوردار قداستی چنان از) هندوان یا( اسرائیل بنی تاریخ
 قربانی آن پای در را فرعون با موسی توحیدی مبارزات که
 ولط در عاملی چه و چیست ما گوساله بنگریم باید کردند، می

 از پس که بود کرده شاهی زمینگیراستبداد را ما سال 2500
 اش اگر بازشناسی کردیم؟ اش مطلقه تاجگذاری دیگر بار آزادی
 در و خود درون در آنرا تجدید و تکرار های زمینه کردیم،

 کن ریشه هموطنان و همسایه همکاران، خانواده، با مناسباتمان
  :مولوی قول به. سازیم

  
 است ردهافس آلتی بی غم از/  است مرده کی او ستاژدرها نفست
 جو آبِ رفت همی او امر به که / او   فرعون آلتِ ابدگربی
  کند هارون صد و موسی صد راه/    کُند فرعونی بنیاد او آنگه

  
  تالش ـ با سپاس فراوان از شما
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  !است سبز جنبش به هم غرب امید چشم
  
  
  
  

 پاینده مهرداد دکتر با گفتگو                                                                                                                      
 
  
  

ــبش    • ــبز جن ــا س ــانواده در حت ــل و خ ــردان فامی ــت دولتم ــالمی حکوم ــوخ اس ــرده رس ــت ک ــه و اس  ب
ــان ــدان طغی ــل در فرزن ــدین مقاب ــس وال ــرا واپ ــز گ ــده نی ــین. اســت انجامی ــر جنبشــی چن ــر فراگی  ت

 . است بوده خیابانی تظاهرات و خیابان عرصۀ از

 
  
  
 

 خبری محافل در سبز، جنبش سالگرد دومین آستانه در ـ تالش
 سبز جنبش شکست بعضاً حتا و ایران در سکوت از آلمان کشور
 باره این در خودتان احساس و نظر چطور؟ شما. شنویم می

  چیست؟
 
 

 عربی کشورهای در ها ناآرامی درگیر بیشتر خبری محافل: پاینده
 که هم آن از پیش و هستند سوریه و یمن بحرین، لیبی، بویژه

 که هم آن از پس. بودند مطرح اردن و تونس مصر، های ناآرامی
 البته. القاعده آیندۀ و الدن بن شدن کشته چگونگی درگیر همه

 دو این طی در سبز جنبش و ایران به خبری حافلم حساسیت
 اولین با غرب خبری های رسانه و است داشته وجود گذشته سال

 مصراز مردم با همبستگی در ایران مردم تظاهرات نمادهای

 آقایان وضعیت بارۀ در ها گزارش. دادند خبر مردم شورش
 آلمانی خبری محافل همۀ کروبی اهللا آیت و موسوی میرحسین

 شکست یا و موفقیت ارزیابی که ست طبیعی. گرفت دربر را انزب
 ترین بزرگ اما. باشد می متفاوت محافل این در سبز جنبش
 مردم سود به جهانی جو تغییر در آن توانایی سبز جنبش پیروزی

 اسالمی جمهوری کنونی حکومت با مخالفت در و سبز جنبش و
 سوی به درحرکت جنبش این کنونی موقت توقف. است بوده

 و اسالمی رژیم عهدۀ به خبری محافل تمامی تقریبا را اهدافش
 . دانند می آن گر سرکوب دستگاه

 
 بار شکست. نیست درست شکست از صحبت من گمان به

 حمل را همقطار حریفی مقابل در سبز جنبش کاستی و ناتوانی
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 هر بدون و خالی دست با ها سبز. باشد نمی درست که کند، می
 آمدند ها خیابان به خودشان حق برای عمل و شعار در یرو زیاده
 مردم عیار تمام سرکوب جهت در رژیم سابقۀ بی خشونت با که

 نشینی عقب نهایت    در و مردم مقاومت اینجا. شدند روبرو
 نباید را فرزندانشان حفظ ویژه به و جان حفظ برای آنان زیرکانۀ

 دوباره جهش، یک با جنبش این. کرد مقدار بی »شکست« با
 هنوز که هنوز که داد ایرانیان ما همۀ مقاومت به جانی چنان
 از نشان شما مصاحبۀ همین. کنیم می بحث آن باره در است
 عدم شکست، از منظور اگر ولی. است جنبش این بودن زنده

 به سبز جنبش بله است، سیاسی خواستهای به دسترسی
 همچنین و من اما. است شده هم سرکوب و نرسیده اهدافش
 را عظیم حماسۀ این که درون ایرانیان خاصه جنش این مدافعین
 جنبش این به سرخوردگی و شکست احساس این با آفریدند

 وجود هم غربی محافل در نگرشی چنین اصوال. نگریم نمی
 آن از دنیا جای همه در را رژیم مشروعیت سبز جنبش. ندارد
 خفا در تنها رژیم این با بستان و بده دیگر آلمان در و گرفت
 اسالمی جمهوری به منفی کامالً نگاه آلمان مردم. است ممکن

 جنبش خواهانۀ آزادی آرزوهای و ایران مردم به وافر ای عالقه و
 این آیا که نیست این کنند می مطرح همه که پرسشی. دارند سبز
 رفتن زمان که است این پرسش بلکه ماند، می یا رود می رژیم
 ازهیچ که رژیم این رفتن در. رسد می کی دیکتاتور رژیم این

 سبز جنبش. ندارد تردیدی کسی نیست برخودار مردمی پشتیبان
. است داده ها غربی به را ایران در دمکرات جانشین یک رهنمود

 . باشد می هم من احساس عین این و
 
 

 دیگری مصاحبۀ در پیش چندی همین را پرسش این ما ـ تالش
 به ها نوشته در گشتی اینکه کردیم؛ مطرح بتمناس همین به

 ها شبکه در موجود های سامانه بر ایرانی جوانان سوی از ویژه
 چگونگی برابر در ایران درون مردم داد، می نشان اینترنتی،
 جهانی عمومی افکار و انظار در مبارزاتشان و حرکت بازتاب

. هستند کنجکاو و حساس بسیار غربی کشورهای بخصوص
 نمونه عنوان به سبز جنبش تأثیرات نخستین از بفرمائید تنخس
 این برای خاطراتی چه هایتان پیرامونی و آلمانی همکاران بر

  دارید؟ حساس و کنجکاو های ذهن
 
 

 مبارزات به مربوط که ها گزارش اولین باشد یادتان اگر: پاینده
 و زنان ویژه به مردم بسیج و کردن حساس برای و انتخاباتی

 شکل های زمینه پیش و بود ها خیابان به آنان کشاندن و انانجو

 گستردگی بازتاب، نظر از آمد، می حساب به سبز جنبش گیری
 که هم آنچه. نداشت غرب خبری محافل میان در چندانی

 به چه هر اما. شد می گم دیگر خبرهای البالی در آمد می
 امکان از سخن محافل همین در شدیم، می تر نزدیک انتخابات
 و آشکار تقلب پی در. رفت می نژاد احمدی شکست باالی

 و غربی های دولت که بود رأیشان دزدی به مردم اعتراضات
 بود این از پس. شدند روبرو ایران از دیگر ای چهره با غرب مردم
 از. کرد باز غرب مردم میان در را خودش جای سبز جنبش که
 اعادۀ کشور از خارج رانیانای ما از ایران مردم که بود زمان این

 ایرانی که دادند نشان غرب مردم به حرکتشان با و کردند حیثیت
 من رأی« سادۀ پرسش. است زنده ایران در دمکراسی جنبش و

 عیان همه برای را رژیم انتخابات ماهیت آنچنان »کجاست؟
 آغاز با. نایستاد مردم این کنار در شد نمی دیگر که ساخت،

 رأس در ایران به مربوط اخبار رأیشان ربودن به مردم اعتراضات
 . گرفت قرار عمومی های رسانه خبرهای

 
 آن تصاویر گویم، می پاسخ شما پرسش این به که االن من
 من همکاران و دوستان. بود عجیبی جو. دارم ذهنم در را ها روز
 ارائۀ برای وظیفه و شغلی مسئولیت وجود با خودم حتا و

 اقتصادی و مالی بحران با مقابله در فوری نسبتاً راهکارهای
 اخبار را مان توجه تمام زیرا بودیم، عاجز کارکردن از اما جهان،
 تازه خبرهای دنبال به هرلحظه و کرده جلب خود به ایران
 خواستند می من از و آمدند می من دفتر به همه دوستانم. بودیم
 بویژه ها آلمانی. کنم ترجمه برایشان را یوتیوب در ویدئوهای که
 بودند، تر نزدیک ایران به ایرانیشان همسر واسطۀ به که آنان

 مکان همسرم که آید می یادم. بردند می بسر تاب و تب در بیشتر
 ها آن در نیز ما تا کرد می پیدا روزنامه در را شهرمان در تظاهرات
 نمایندگان از که من آشناهای و دوستان از بسیاری. کنیم شرکت
 از اندازی چشم که خواستند می من از هستند آلمان انپارلم

 از بسیاری امید چشم. کنم ترسیم ها آن برای را سبز جنبش
 دلش ته هرکسی و بود شده خیره سبز جنبش به سیاستمداران

 ها روز آن در. بود میهنمان شجاع جوانان و شیردل زنان درکنار
 پیش از یشب بودنش ایرانی به افراشته گردنی با ایرانی هر

 . کرد می افتخار
  
 عهده به را آن مسئولیت من که بخشی در که دارم خاطر به

 زمانی منتظر سالهاست کردند؛ می اقرار همه همکارانم دارم،
 بتوانند تا باشد نداشته اسالمی حکومتی دیگر ایران که هستند
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 از را زیبا کشور این و کنند سفر ایران به امنیت و آزادی با که
 هستم حاضر من آیا که پرسیدند می من از ای عده. ببینند کنزدی
  کنم؟ همراهی ایران به مسافرتشان در را ها آن
 

 در ای تجربه که همکارانم از یکی
 در مستقل سندیکاهای بازسازی

 من به داشت، شرق بلوک کشورهای
 تا رفت خواهد ایران به او که گفت می

 اش ایرانی همکاران به را اش تجربه
 به مستقل سندیکاهای تا کند نتقلم

 منافع از دفاع در محکم ستونی
 ایران آینده مدنی جامعۀ در کارکنان
 هر ها روز آن در گویا. شوند تبدیل
 این کنار در را خود ای گونه به کسی
 آن ایرانیان ما برای البته. دید می مردم
 روزهای ترس، و امید روزهای ها روز

 و غرور یروزها و ها آرزو و التهاب
 دوستان و همکاران و. بودند سرفرازی
 و چهره در را ها این همۀ ام آلمانی
 هایم آرزو و ها امید در شدن سهیم با و دیدند می هرروز وجودم
. دادند می نشان ایرانیان ما تک تک به را شان پیرایه بی نزدیکی

 و دل در و بود کرده سرایت هم من سالۀ نه پسر به جو این حتا
 این. دید خواهد را پدرش سرزمین بزودی که پنداشت، می درون
 اند ندیده هنوز که ایرانی به را پسرم و همسر سبز جنبش
 . کرد تر نزدیک

  
 

 در ایرانیان کنجکاوی و حساسیت این های ریشه اساساً ـ تالش
 ایران در آنچه به نسبت دمکراتیک جوامع برداشت و برخورد نوع

 را آن همه توان می آیا دهید؟ می توضیح چگونه را شد می آفریده
 چنین اگر داد؟ نسبت بیرون از پشتیبانی به داخل مبارزین نیاز به

 چون کشورهائی درون در عمومی افکار به نسبت مثالً چرا است
 کنجکاوی و حساسیت منطقه کشورهای حتا یا روسیه یا چین
  شد؟ نمی داده نشان

 
 
 غرب سوی به ایرانیان ما چشم یک همیشه راستش: پاینده 

 مردم گوئی آن، ناخوشایند نتایج و انقالب آن از پس. است بوده
 خود دامن و کرده حیثیت اعادۀ خود از ای گونه به خواهند می ما
 بیداردل و هوشیار مردم. کنند پاک دهد می و داده رخ آنچه از را

 برخورد و نگاه به نسبت حساس روانی و روح همواره که ایران
 تاریخ و فرهنگ به جهان، مرمان ترین پیشرفته ویژه به ان،دیگر
 از رژیم این که اند دریافته خوبی به اند، داشته خود کشور غنی

 نگذاشته آبرویی و حیثیت دنیا در ایرانیان ما برای تاسیسش بدو
 کیلومتری هزاران از ایران داخل از مردم این گوئی. است

 روی از را ایران تاریخ و فرهنگ دوستداران دادنهای سرتکان
 جوامع در ایرانیان مقام و جا به شما. دیدند می اندوه و تأسف
 اصوال که مشکالتی همۀ با ها آن که بینید و کنید نگاه غرب

 در را خود کنند می سعی چگونه آورد، می خود با مهاجرت
 بهترین به فرزندانشان و خود و داده ارتقاء باال به ها اینجامعه
 استعداد و هماهنگی روحیه این. آمیزند بی جوامع این با وجهی
 مدنی جامعۀ فرهنگ آنچه با شدن یگانه و درآمیختن در ایرانیان
 این ای پایه های ارزش وپذیرش احترام و شود می ارزیابی
 با) integration( شدن انتگره ها غربی قول به یا فرهنگ،
 آلمانی ستمدارانسیا ها بار. است شده دیده عینه به ها اینجامعه

 انگشت مهاجر ایرانیان روحیه این بر ها مقام ترین باال در حتا
 . اند گذاشته ستایش

 
 این در را مدنی جامعۀ و بشر حقوق دمکراسی، مزیتهای ما

 این. هستیم آشنا آزاد مطبوعات مزیتهای با. ایم دیده جوامع
 یکسوی این. هستند تری مناسب الگوهای ما برای ها کشور
 به برون و درون ایرانیان گرایش آن دیگر سوی و است یهقض

 کشورهای در که ایست گونه آن به مدنی جامعۀ و دمکراسی
 به نه را روسیه و چین ایرانیان،. است رایج و شده آزموده غربی
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 ها اینجامعه بر حاکم مناسبات به ونه بینند می الگویی عنوان
 حامیان ایرانیان دید از روسیه و چین های حکومت. دارند اعتماد

 در بشر حقوق و دمکراسی سرکوبگر و هستند اسالمی جمهوری
 واقع و هوشیاری عین کشور دو این از انتظار عدم. هایشان کشور
 . دهد می نشان را ما گرایی

 
 رابطۀ نوعی حضور »کجاست؟ من رأی« سادۀ پرسش با ایرانیان
 و گذاشته نمایش به را غرب جوامع مردم با مدنی و اخالقی
 فرهنگی فعال رابطه یک به آن تبدیل تالش در و کردند آشکار

 و درون امیال نظر از حداقل ـ که سالهاست ما. هستند دائمی و
 جوامع خانوادۀ به ـ داریم کشورمان و خود برای که آرزوهائی

 داده مثبت پاسخ ها تالش این به نیز غرب. ایم پیوسته غرب
 چگونه گذشته سال چند این در ببیند نمونه عنوان به. است

 گرفته اوج ایرانی فیلمسازان بویژه و هنرمندان با همبستگی
 سه احدی صمدی علی ساختۀ »سبز جنبش« مستند فیلم. است
 »آزادی لحظه یک برای« فیلم. است گرفته المللی بین جایزۀ
 جدایی« فیلم و گرفت المللی بین جایزۀ 30 ریاحی آرش ساختۀ
 فستیوال جوایز تمام فرهادی اصغر ساختۀ »نادر از سیمین
 . کرد دریافت را برلیناله

 
 در همگانی، استقبال و اقبال شدن داده نشان و شدن برجسته با

 روشی با و آن از صیانت و آزاد رأی حق از سبز، جنبش قامت
 برگزیدند، خود مطالبات برد پیش برای سبز جنبش مبارزان که

 فرهنگ برای که گفتند سخن انیزب به عمل در ایران در مردم
 شهروند هر و هرفرد را این. است برانگیز اعتماد و آشنا غربی
 و روسیه در نه ولی کند، می درک و فهمد می خوبی به غربی
 دمکراسی امر در خدعه هزاران روسیه و چین کشور دو در. چین

 و مبارزات همه با. دارد وجود افراد حقوقی امنیت کردن پایمال و
 فرهنگی محافل و روشنفکران که هائی فداکاری و ها ومتمقا

 آن هنوز اما کنند، می سیاسی ناسالم مناسبات برابر در ها اینجامعه
 به سبز جنبش در ایران در که همگانی و عمومی روان و روح

 نیافته آوردن دوام و شدن نمودار فرصت شد، گذاشته نمایش
 پرده افتادن فرو از پس احت بینید، می شما نمونه، عنوان به. است
 این های چهره ترین محبوب از یکی پوتین روسیه در آهنین
 مواجه شدید اعتنائی بی با گورباچف آن مقابل در و کشور
 سنگین بهای به نظامی و اقتصادی گیری قدرت با یا. شود می

 چین، کشور آزادیخواه و بیدار های روان علیه خشونت و خون
 . شود می سیراب و آبیاری یچین کهنه ناسیونالیسم

 
 پویا نسلی و جامعه رویش کنید، نگاه ایران جامعۀ به شما اگر اما
 با ضدیت در و اسالمی جمهوری با درمقابله که بینید می را

 و خود است توانسته و است گرفته شکل آن فرهنگ
 همه علیرغم غرب، جهان به را خویش روشن های خواست

 خود حتا و بفهماند اسالمی، رژیم های آفرینی مانع و ها کارشکنی
 تحمیل بیرون در ایرانی اپوزیسیون خودخواندۀ مدعیان به را

 بزنند، سبز جنبش محک به را خود ناچارند همه که جائی تا کند،
 کشورشان داخل در جنبشی چنین وجود از درون در اگر حتا

 به دمکرات، های چینی یا و ها روس با مقایسه در. نباشند خرسند
 روان و ایرانی جامعه. باشیم تر جلو ها آن از ما رسد می نظر

 و هزینه به معامله به حاضر دیگر خود یکپارچگی در عمومی
 کنون تا و نیست ها انسان برابر حقوق و دمکراسی و آزادی زیان

 که هائی دام در خود کردن گرفتار از هشیاری با است توانسته
 سوی از چه و رژیم درون از چه ظاهرفریب، گوناگون های نام به

 مصون شوند، می پهن راهش سر بر طلب قدرت تبعیدی نیروهای
 ما که است خاطر همین به و است غرب بسوی ما حرکت. بماند

 . باشند ما جنبش پشتیبان که داریم انتظار ها آن از
 
 

 بسیار ژرفای و بُعد »کجاست؟ من رأی« شعار به شما ـ تالش
 به ویژه به ـ آید می بسیاری چشم به ظاهر در آنچه از تر گسترده
 آن با کمتری آشنائی و بدورند سرزمین آن از که کسانی چشم
 اخالقی الگوئی ارزشی، فرهنگی، های ریشه از و دهید می ـ دارند
 ساده خواست این از ای گسترده تعبیر چنین. گوئید می سخن آن

 حرکت یک نه را سبز جنبش که است کسانی به متعلق عموماً
 صاحبان علیه خیابانی های تظاهرات به محدود و سیاسی صرف
 جنبش یک بلکه قدرت، به دیگر کسان رساندن و کنونی قدرت

 چنین برای آغازی نقطۀ بتوان اگر. بینید می دار ریشه اجتماعی
 به تا رفته پیش چگونه و کجاست آغاز آن کرد، تعیین جنبشی
  امیدوارید؟ آن به شما همه این که برسد سبز جنبش

 
 

 ایرانی جامعه که است حرکتی ادامۀ درستی به شعار این: پاینده
 به متعلق و است بوده آن بدنبال امروز تا مشروطه انقالب از

 هنرمندان، گوناگون، سیاسی حرکتهای گوناگون، نسلهای
 های دهه طول در ملت آحاد خالصه و دولتمردان شاعران،
    در که است، مشروطه انقالب دامها سبز جنبش. باشد می مختلف
 و اجتماعی مذهبی، سیاسی، گوناگون حرکتهای هم زمان همان

 میان در امروز حتا شما. بود داده جای خود در را فرهنگی
 فقیه والیت و اسالمی حکومت پایۀ باید واقع در که روحانیان
 راستای در شجاعت با که بینید می را بسیاری های نمونه باشند،
 در مقاومت به مردم آرمانهای از دفاع در و سبز جنبش افاهد
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 مرحوم نقش به شما. اند پرداخته رژیم سرکوبگریهای مقابل
 آقای استقامت به یا کروبی اهللا آیت مقاومت منتظری، اهللا آیت

 آقایان نقش به یا ایشان، لباس خلع حد تا اشکوری یوسفی
 مبانی تبیین در آغاجاری آقای کوششهای یا و سروش کدیور،

 عمق و گستره به تا کنید، نگاه »اسالمی پروتستانتیسم«
 به اگر شما. ببرید پی ما جامعۀ فرهنگی ساختار در تغییرات
 ژرفای به کنید نگاه پیش سال چند و سی در رژیم های فیلسوف

 پی بود اسالمی رژیم پشتوانه زمانی که فکرئی دستگاه در تغییر
 پایه سالهای آن در که سروش ایآق نمونه برای. برد خواهید
 زمان آن تلویزیونی میزگردهای در فقیه والیت نظام گذاری

 نظام به داشت کوشش و کشید می چالش به را ها مارکسیست
 داوری رضا به یا و کند تن علمی و مدرن ای جامه اسالمی
 سیاست پرداز نظریه نوعی به ها سال آن در که کنید نگاه اردکانی
 غرب مدرنیتۀ از و بود اسالمی رژیم در خشونت و یگرای تمامیت
 در اردکانی داوری رضا نه سال، چند و سی از پس اکنون بیزار،
 دیگر سروش عبدالکریم نه است، مدرنیته و غرب با ضدیت مقام

 با همراه ـ هردو. مارکسیسم با ضدیت در و نظام ایدئولوگ
 انسانی اخالق به اتکاء با ای گونه به ـ دیگر افراد از بسیاری

 افکار عملی نتایج در بازبینی و انصاف به میدان دادن وهمچنین
 خویش مطلق اصولگرایی از و خود از عمل در خود، پیشین
 . اند گذشته

 
 آگاهی و دمکراتیک فرهنگ شدن نهادینه آن به ما امروز آنچه
 منشور مبنای بر شهروندی حقوق و قانونی حقوق مزیتهای به

 در را جامعه آحاد تمامی گوییم، می ملل انسازم بشر حقوق
 از »ممنوع حرکت« تابلو با شود نمی را حرکت این. است برگرفته

 ارزشی نظر از حرکت این زیرا کرد، متوقف یا و درآورد پای
 ما زندگی به اصال و زند می رقم را ما مردم تک تک زندگی
. دکر ممنوع شود نمی که را زندگی. است داده جان ایرانیان
 ایرانیان روزمرۀ زندگی عرصه به دمکراتیک آرزوهای و ها آرمان
 سبز جنبش. است سبز جنبش ویژگی ترین مهم این. اند شده وارد
 . است همزاد نیز آن با و گیرد می نشات زندگی نوع این از
  

 خود که است گرفته ریشه ایران در آنجا تا دمکراسی فرهنگ
 در کوشش خویش عیتمشرو حفظ برای مستبد حاکمین این

 بشر حقوق آزاد، رای از ها آن. دارند خویش دادن نشان دمکرات
 این اینکه با حتا. گویند می سخن دمکراسی منطق اصوال و

 زبان ما جامعۀ ولی. ندارند ارزش هم پشیزی ها آن برای حقوق
 حاکمین میان در حتا و ایران در طالبانیسم. پذیرد نمی را دیگری
 حتا. بدهند را بودن مدرن و امروزی پُز باید ها آن. است ناممکن

 های نوه های اندیشه و زندگی شیوۀ به شما. فرزندانشان مقابل در
 در تغییرات ژرفای به تا کنید نگاه اسالمی جمهوری بنیانگذاران

 فامیل و خانواده در حتا سبز جنبش امروز. ببرید پی ایرانی جامعه
 طغیان به و است دهکر رسوخ اسالمی حکومت دولتمردان
 چنین. است انجامیده نیز گرا واپس والدین مقابل در فرزندان
 . است بوده خیابانی تظاهرات و خیابان عرصۀ از تر فراگیر جنبشی

 
 که همانطور. سبز جنبش تاریخی های ریشه به گردیم می بر حال

 برای است ملتی سالۀ سد تالش ادامه سبز جنبش کردم عرض
 انقالب با تالش این. مردم بر مردم متحکو به دستیابی
 و سرشکستگی از گرفته نشات که شد آغاز مشروطه

 پس و ترکمنچای و گلستان قراردادهای از ایرانیان انزجاردرونی
 قرارداد در کشور این ملی ثروت تاراج با مقابله ضرورت آن از

 انقالب. بود قاجار پادشاهان توسط کشور تاراج اصوال و دارسی
 بدنبال را ایرانیان ملی هویت احیای که بود حرکتی همشروط
 قومی حاکمین بر غلبه با که بود خان رضا این آن از پس. داشت

 ملی وحدت مرکزی حاکمیتی و ملی دولتی تاسیس و محلی و
 پایه در را بنیادی نقش همان    امر این. ساخت سر می را کشور
 در بیسمارک نقش که داشت ایران در مدرن سیاسی نظام ریزی
 شاه، رضا اصالحات. آلمان سراسری دولت اولین تاسیس و آلمان
 فعالیتهای و شاه محمدرضا اصالحات نفت، شدن ملی جنبش

 در پنجاه سالهای خوانندگان و دانشجویان شاعران، هنرمندان،
 شهرهای و مرکز در بویژه و ایرانی جامعۀ بدنۀ کردن دمکراتیزه

 به امروز که اند بوده راهی گذرگاههای همگی کشور بزرگ
 حکومت این تر خاکس زیر در امروز. است رسیده سبز جنبش
 را خود گوناگون شکلهای به سبز جنبش و مدنی جامعه آتش
 از تر زیرک مدرنیته آتش این حفظ در نسل این. است کرده حفظ

 . باشد می خود پیشینیان
 
 کردن امروزی و تکامل و حفظ حرکت این ویژگی ترین مهم اما

 برای مشروطه انقالبیون که است هایی آرمان و ها خواست
 حکومت از دین جدایی: زدند دست انقالب آن به ها بدان رسیدن

 آن به غرب در ما که سیاسی نظام از نوعی به دسترسی و
 سازمان بشر حقوق منشور مبنای بر قانون حکومت و دمکراسی

 سران مچش یک هم زمان آن حتا راستش. گوییم می ملل
 آن از ما امروز مثل هم ها آن و بود غرب سوی به مشروطه
 ایران در که تغییراتی آن همۀ هم امروز. بودند گرفته الهام جهان

 درک اند، بوده رژیم سابق بدنه که کسانی میان در حتا شاهدیم،
 در ـ خورد می چشم به دمکراسی با مذهب تطبیق ضرورت
 جامعه برای مطلب اصل. است جهان همان    با شدن همسو
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 غرب از که است مدنی جامعۀ و دمکراسی استقرار امروز ایرانی
: گوید می که است اردکانی داوری آقای سخنان آن نمونۀ. آید می
 شعار با انسانی علوم. شود نمی حل کلیات با اینجامعه مشکل«

 و دین جداکردن مسیر در ها قدم اولین این. »شود نمی دینی
 ممکن که هائی ویژگی همه با امر این و است ومتحک از الهیات
 ای نمونه همان    نوع از اما گیرد، خود به سرزمینی هر در است
 . است شده متحقق غرب در که است

 
 

 به و گذارید می انگشت ها برآن شما آنچه همۀ دیدن ـ تالش
 اند، نشسته ها دوردست در که کسانی برای اید، بسته امید ها آن

 و دستگیری اخبار جز کشور درون از وقتی ویژه به ت،نیس آسان
 بسیار اقتصادی بحران و سبز جنبش فعالین و سران سرکوب
 در کشورهای از آشکارا منطقه در و بیرون در. رسد نمی شدید
 آمده بوجود ای یکپارچه و متحد جبهه اسالمی حکومت از هراس
 برخی. است داشته نگه دائمی خطر در را کشور امنیت که است
 و شده آوری نگرانی های ناآرامی دچار گاه  ایران مرزی نقاط

 مخالفین از بخشی. اند گرفته ای تازه اوج طلبانه تجزیه گرایشات
 را سبز جنبش شکست ندای کشور خارج در اسالمی جمهوری
 سبز، جنبش سران به دشنام ضمن ناشکیبائی، در و سرداده
 متمرکز بیرون از وهائیالترناتی ساختن بر را خود های تالش
 اسالمی جمهوری با مبارزه نام به حتا نیز هائی گروه. اند نموده
 . کنند می طلب را لیبی و عراق و افغانستان حل راه
 
 بین روشن غربی یک چگونه آزار دل سراسر تصویر این میان از
 آینده به را شما امیدوارانه نگاه و ببیند شما چشم دریچه از بتواند، 

  باشد؟ داشته نایرا
 
 

 ها ناشکیبایی و تابی ازبی تر غنی تاریخی های تجربه: پاینده
 ناشی بیشتر تبعیدی نیروهای برخی در ناشکیبایی البته. هستند

 این شاید. است همزاد مهاجرت با که است هایی سرخوردگی از
 غربی جوامع با را خود کمتر که شود ایرانیانی شامل بیشتر امر

 ها اینجامعه در فیزیکیشان حضور علیرغم واقع در و اند آمیخته

 گذرانند می ایرانی در را خود روزمرۀ زندگی ذهنی، نظر از هنوز
 آن حفظ در و آورده همراه به خود با پیش های دهه در که
 و گذشته در زندگی. اند نکرده دریغ هم کوششی هیچ از »ایران«

 ایران اقعیتو بجای شده سپری های دهه ایران کردن جایگزین
 افراد این راه توشۀ که آرزوهایی و آمالهای با آن تطبیق و امروز
 اینهمه ندیدن وگرنه. است مشکل این اصلی گرۀ است، بوده

 مقاومت آتش این ندیدن همه از پیش و جامعه در دگرگونی
 تکاپو در رژیم تر خاکس زیر ای شعله همچنان که مردم روزانۀ
 و طلبان اصالح با جوئی ستیزه. است گرایی جزم عین است،
 سبز جنبش شناسی روان درک عدم از هم سبز جنبش سران
 . گیرد می ریشه

 
 اقدام »آرزوی« و اسالمی جمهوری با ضدیت در ناشکیبایی

 بینجامد اشتباهاتی همان    به تواند می دور راه از ایران آزادی برای
 به و دندکر انقالب سالهای آن در چپ و دمکرات انقالبیان که

 حکومت یک احتمال یعنی. افتادند اسالمی بنیادگراهای دامان
 بر کشور دمکرات اپوزیسیون امروزپافشاری! دیگر استبدادی

 در کشور داخل مردم توان و نیرو به اعتقاد و دمکراتیک اصول
 تمامیت حفظ هرچیز از پیش و فقیه والیت حکومت از گذار

 نباید و شود نمی که است بایدهایی از کشور یکپارچگی و ارضی
 خود در سبز جنبش. کرد مدت کوتاه تاکتیکهای قربانی را آن

 گذار به اخالقی نظر از حتا و کند می حمل را ها ارزش این تمامی
 شد می خوب چه. اندیشد نمی قیمتی هر به اسالمی جمهوری از
 لیبی، به نگاهی است شده لبریز صبرشان کاسۀ که دوستانی که

 بهای به بیرون از آزادی وسوسۀ از تا بیاندازند، غانستاناف و عراق
 دو به لیبی تقسیم امروز. جویند دوری کشور نابودی و تباهی
 گرفته قرار کار دستور در جدی راهکار یک عنوان به کشور
  . است

 
 در بستان و بده میزگردهای گذاشتن و آلترناتیوسازی مورد در 

 این که کنم عرض خدمتتان باید ایران، برای و کشور از خارج
 بلکه سازد نمی آینده کشور برای تنها نه سیاست، از درک نوع
 من گمان به متاسفانه. اندازد می عقب به نیز را دمکراسی آیندۀ
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. اند نکرده درک را ایرانی جامعۀ های دگرگونی هنوز افراد این
 شورای« به. است داشته وجود هم گذشته در سازی دولت البته
 نگاه ها دفتری متین و صدر بنی خلق، مجاهدین »ملی تمقاوم
 امکان بدون و اجتماعی پایه فقدان اثر بر زود، چه که کنید

 با البته پاشید، هم از کشور، داخلی تحوالت بر مثبت تأثیرگذاری
 . بسیار منفی تأثیرات گذاشتن برجای

  
 تجزیه های گرایش به زدن دامن طریق از دمکراسی به رسیدن

 یا عرب یا کرد های طلب تجزیه سوی از که آنچه یعنی ی،طلب
 دمکراسی با فکری بنیان و ریشه از شود، می تبلیغ آذری یا بلوچ

 پوستی رنگ و زبانی و قومی »دمکراسی«. است بیگانه فردمحور
 دمکراسی. است ارتجاع عین بلکه است دمکراسی جعل تنها نه
 از شما و من میان که طبیعی مرزهای این از که آمد جهان به
 حقوقی همه برای و بگذرد است، داشته وجود تولدمان بدو

. سازد مطرح ها انسان برابری شرط پیش عنوان به را جهانشمول
. اند کرده محتوا بی هم را دمکراسی و اند آمده آقایان این حال

 اندازه همان    به بلوچی یا عرب یا آذری یا کردی دمکراسی
 این با که سکوالری دوستان. اسالمی سیدمکرا که معناست بی

 را پرسش این خود نزد باید کنند، می برخاست و نشست آقایان
 سکوالر دمکراتهای به گروه یا فرد کدام که کنند مطرح

 مسلمانند، و مؤمن دارند، دینی باور که سکوالرهایی نزدیکند؛
 گرایانی قوم یا بینند می افراد خصوصی حوضۀ در را مذهب ولی
 و سیاسی و فردی کردار و گفتار پندار، محور را قومیت که

 نژادپرستی به نهایت    در محوری قوم. اند قرارداده خود ایدئولوژی
 . باشد می بیگانه ها انسان برابر حقوق و دمکراسی با و انجامد می

  
 شکست« میدان در امید همه این اینکه، مورد در اما و

 های تجربه من دهندۀ پند ترین بزرگ آید؟ می کجا از »خوردگان
 به کنید، نگاه سابق شرق بلوک کشورهای به. هستند تاریخی
. کنید نگاه عربی کشورهای همین به کنید، نگاه التین آمریکای

 چیز هر از پیش و. نداشت را ها دگرگونی چنین انتظار کس هیچ
 در موسوی حضور و انتخابات. کنید نگاه سبز جنبش همین به
 و دارند شتاب چنین امروز که دوستانی از سیاریب برای آن
 انتخاباتی بگذرند، سبز جنبش از تر زود چه هر خواهند می

 هیچ به ها آن. اند بوده سهیم آن تحریم در همه که بود نمایشی
 امید. اند شده آن خوار میراث حال و نداشتند امید درون از تحولی

 شدنی نابود جامیدان سبز جنبش به آنچه که آید می آنجا از من
 میرزاآقا دوست شاعرمیهن قول به. است زنده هم هنوز و نیست

 ): مانی( عسگری

 
 ام نشسته خاک به باورتان در که گیرم«
 است دار زخم هاتان تبر های ضربه از جوانم های ساقه و 
 ! کنید؟ می چه ریشه با 

  بام، این سر بر که گیرم
  ای، پرنده کمین در بنشسته 
  زنید، می ممنوع عالمت را پرواز 
 ! کنید؟ می چه آشیانه در نشسته های جوجه با 

  زنید، می که گیرم
  بُرید، می که گیرم 
  کُشید، می که گیرم 
 . »!کنید؟ می چه جوانه گزیر نا رویش با 

 
 رویش که است سرزمین این مردم تک تک به من امید

 بازار شفتهآ به نه و اند، ساخته ممکن را جوانه ها میلیون
 پیشین پرسش در که همانطور. کشور از خارج بازان سیاست
 آن در که است گشته دگرگون آنچنان ما جامعۀ کردم، عرض
 از تحوالت. نیستند تاثیرگذار انقالب سالهای نیروهای دیگر
 است این به من دیگر امید. بیرون از نه آمد خواهد کشور درون
 ایران رژیم تغییر بدنبال اروپا و آمریکا جهانی، کنونی جو در که
 برخی از نظر صرف. نیستند خارجی مداخلۀ طریق از و بیرون از

 نه دارند، ایران درون مردم به امید چشم غربی، دولتهای محافل،
 قدرتشان و نفوذ از ای نشانه هیچ که نشین خارجه گروههای به
 فارس خلیج عربی کشورهای اینکه. آید نمی چشم به داخل در
 و دیگریست مسئلۀ هستند، نظامی عملیات خواهان اسرائیل یا
 نه ها آن چون هست، که گرفت چیزی آن از تر جدی نباید را آن
. زنند می رقم را جهانی سیاست ها آن نه و آیند می بر آن عهدۀ از

 باید سعودی عربستان و بحرین چون عربی دولتهای برخی
 هر به. نبرد را آن ادثحو باد که باشند داشته را خود کاله هوای
 و نشست با ای عده اگر که است لوحی ساده عین این حال

 کنند متقاعد را متحده ایاالت مثال برای بتوانند هایی برخاست
. هستند اسالمی حکومت مقابل در آلترناتیوی ها آن که

 بوش دولت با اوباما دولت و خود دیروز با امروز ها آمریکائی
 به حاضر حتا که بود اوباما این که کنیمن فراموش. دارد تفاوت
 رژیم این متاسفانه که بود، نژاد احمدی همین با مستقیم مذاکرۀ
 فرصت این که کند می پافشاری خود نادرست مواضع بر آنچنان

 سایبری حملۀ با ایران اتمی برنامه هم فعال. رفت دست از هم
 این از که است افتاده عقب به آنچنان ایران اتمی تاسیسات به

 قرارندارد متحده ایاالت روز دستور در اینکه نه نظامی حملۀ بابت
 راحت ایران بابت از خاطرشان فعال نیز ها اسرائیلی حتا بلکه
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 حتا و درون به تنها من امید ها، فاکتور این همۀ به توجه با. است
 سپاه حتا و انتظامی نیروهای درون در دوست میهن نیروهای به

 این که فاجعه همه این روی به را خود چشم که است پاسداران
 درون در را تغییرات و نبندند است آورده مردم این سر بر رژیم

 شالودۀ متاسفانه. کنند تحمیل حکومت به نظام ساختارهای
 وضع گذرد می که روز هر و است نابودی حال در کشور اقتصاد

 نبود صادی،اقت رشد عدم آور، سرسام تورم بیکاری،. شود می تر بد
 چیزی مملکت از دیگر ساالری دیوان اقتصاد و اجتماعی عدالت

 در را فجایع این تمامی نیز سپاه و ارتش نظامیان. است نگذاشته
 میهن ایرانی هر. بینند می خود آشنایان و فامیل دوستان، میان

 تا ها واقعیت بر را خود چشم تواند نمی اعتقاداتش از جدا دوستی
 لیاقتی بی با همراه ظلم، و اجحاف همه این مقابل رد و ببندد ابد

 مدتهاست مردم صبر کاسۀ. کند سکوت قدرت صاحبان و دولت
 نیز رژیم دوست میهن وابستگان صبر کاسۀ. است شده لبریز که

 درون از ها دگرگونی های زمینه آنگاه و آمد خواهد سر به بزودی
 کند، می روشن را نایرا آیندۀ انداز چشم اینهمه. شد خواهد آماده
 آنهم که کشور، از خارج در برخاستی و نشست هر به نیاز بدون

 بدون های وکیل »سروران« این. گیرد می انجام مردم غیاب در
 . موکلند

 
 

 انگشت صورت در همکارانتان قبال در شما پاسخ ـ تالش
 در گیری نتیجه و ایران از اندوهباری تصویر چنین بر گذاشتن
  بود؟ خواهد چه سبز بشجن نافرجامی

 
 

 جو در هم آن من، همکاران و اطرافیان نظرات و دیدگاه: پاینده
 اندوهباری همه علیرغم آلمان، ویژه به و اروپا در حاکم سیاسی
 راستای در و حمایت در کنون تا رسند، می ایران از که اخباری

 هم دلیل همین به. است بوده سبز جنبش فعالین خواستهای
 به را جمهوری ریاست انتخابات تقلبی نتایج غربی کشور هیچ

 رسمیت به و سبز جنبش از حمایت عین این. نشناخت رسمیت
 مردم راستین نمایندگان عنوان به جنبش این نمایندگان شناختن
 آقای خانگی حبس به غربی دولتهای اعتراض. باشد می ایران

 در من .باشد می راستا همین در نیز کروبی اهللا آیت و موسوی
 به چشمش که ندارم سراغ را کسی همکارانم و دوستان میان
 عالوه. باشد بوده سبز جنبش همین جز دیگری کانون یا نقطه

 افغانستان، با ارتباط در که عظیمی مشکالت وجود با این بر
 آور هراس اوضاع بویژه و عربی کشورهای سایر و لیبی، عراق،

 از رژیم تغییر ضرورت از غرب در کسی دارد، وجود پاکستان

 که همانطور و کند نمی حمایت ایران در نظامی دخالت طریق
 نظامی راهکار بدنبال هم غربی دولتهای کردم، عرض نیز قبالً

. »بندند نمی دستمال کند، نمی درد که را سری« قولی به. نیستند
 غرب برای سرکوبش، قدرت و استبداد زور همۀ با ایران رژیم

 خفقان علیرغم. نیست سوسیالیستی ناسیونال یا فاشیستی رژیمی
 آلمان در نازیسم وضعیت چون جمعی جنایت جنون اما حاکم،
 اقلیتی دیکتاتوری ستم زیر بزرگ اکثریتی ایران در. ندارد وجود
 یا رهبر فرمانبر که اکثریتی ایران در. است قرارگرفته زورگو

 نازیسم آلمان بر غلبه راه تنها. ندارد وجود باشد، معظم پیشوای
 اِس نیروهای و آلمان گر اشغال لشگر عیار تمام نظامی شکست

 مشروعیت آلمان اشغال و نظامی دخالت چنین به که بود اِس
 کند، می تهدید را غرب و اسرائیل اسالمی حکومت. بخشید می
 پشتیبانی از نه و دارد را آن نظامی توان نه خوشبختانه ولی

 روکرده را ها آن دست که هم سبز جنبش. است برخوردار مردمی
 بویژه و غرب مردم برای کنیم، نگاه مسئله به که طور هر. است
 به رسد چه ایران، نظامی تهدید برای معقولی توجیه ها آلمانی
 در تغییرات به چشمشان ها غربی. ندارد وجود نظامی، دخالت
 تر خطر کم و تر هزینه کم تحوالت این چه هر. است ایران درون
 کشور در هم آن منطقه در جدیدی ثباتی بی کانون به و باشد

 خواهد تر مناسب ها غربی دید از نشود، بدل ایران چون بزرگی
 . بود

  
 که همکارانم و دوستان پرسش این برابر در من پاسخ اما

 نیست چیزی کشید، خواهد کجا به اسالمی حکومت کار باالخره
 به اشاره و ما امعۀج درون ژرف دگرگونیهای به اشاره جز

 اقتصادی وضعیت دادن نشان همچنین رژیم، درون تناقضات
 عقالنی ای مقوله نیز آنان برای بلکه من برای تنها نه که کشور،
 به زودی به کنونی، اقتصادی خرد از خالی های رویه و است
 چه و مردمان چهـ  ها غربی من گمان به. رسید خواهد بست بن

 در تابیشان بی که هستند کسانی از تر ارهوشیـ  دولتمردانشان
 در دولت یا پارلمان به گاه  را ها آن اسالمی دیکتاتوری از گذار
 چون شعارهائی تک دور به گردآمدن و ملی کنگره یا تبعید

 خوب چه ـ کاش ای. کشاند می... و فدرالیسم سکوالریسم،
 ح طر دادن و سازی ملت و دولت با ها نشین خارجه ما ـ! شد می

 تر سخت را کشور درون فعالین کار حداقل روزه، هر الترناتیوهای
 . کردیم نمی هست که چیزی این از
 
 

 شما از سپاس با پاینده دکتر ـ تالش
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 جهان عمومی افکار آینه در سبز جنبش
 
  
  

  فاروقی جمشید دکتر با گفتگو
  
  
 

. داریم رارق سبز جنبش برآمد سالگرد دومین آستانه در ـ تالش
 از) وله دویچه( آلمان صدای رادیو فارسی بخش آغاز همان    از

 داخل در آن رخدادهای و حوادث جنبش، این اخبار پخش مراکز
 و ها شخصیت و ها چهره از دائمی نظرخواهی همچنین و کشور
. است بوده کشور خارج و داخل در جنبش این مدافعین و فعالین

 تحلیلی و گزارشی همگامی این زا پس و گفتگو این آغاز در
 از بخش این مسئول عنوان به را شما ارزیابی مایلیم دوساله،
 . بدانیم میهنمان داخل در سبز جنبش امروز وضعیت

 
 

 دویچه آشکارا بترمن اریک آقای وله، دویچه عامل مدیر: فاروقی
 به محدود موضوع این و است نامیده بشر حقوق صدای را وله

 های برنامه و ها زبان همه و شود نمی وله یچهدو فارسی بخش
 نظر صرف وله، دویچه زبان سی هر. گیرد می بر در را رسانه این
 باشد، آنالین یا تلویزیون رادیو، ایشان رسانه  فعالیت که این از

 بشر حقوق نقض موارد بازتاب به خود برنامه و کار در بایست می
 برای موضوع این اهمیت که است بدیهی. بپردازند گیتی پهنه در

 . است چندان دو وله دویچه چینی و فارسی های برنامه
 

 سبز جنبش از که سالی دو این به ایران در بشر حقوق نقض
 که گفت توان می صراحت به اما شود، نمی محدود گذرد می

 سال 2 ظرف سیاسی و مدنی فعالین با حکومت خشن برخورد

 ما روزه همه تقریبا. ستا گرفته خود به بیشتری شدت گذشته
 بخش رو این از و هستیم ایران در بشر حقوق نقض شاهد
 ای زبانه چند رسانه این کلی سیاست طبق وله دویچه فارسی
 در زندان و شکنجه به مربوط هولناک اخبار بازتاب به اقدام
 دست که برسد روزی که کنم می آرزو من. نماید می ایران

 البته و زبان فارسی های رسانه رسای و وله دویچه اندرکاران
 مناقشه به مربوط اخبار از غیر اخباری الملل بین های رسانه
 سال دو این ظرف. کنند منتشر شکنجه و اعدام و ای هسته

 ما که نبوده روز یک حتی که بگویم توانم می جرات به گذشته،
 . باشیم اخباری چنین بازتاب الزام از فارغ

 
 دو این ظرف سبز جنبش مورد در. یتاناصل پرسش مورد در اما

 و اند نوشته مطلب پژوهشگران و سیاسی فعالین از بسیاری سال
 موضوع جنبش، این بودن رنگارنگ و الوان پیرامون جمله آن از

 این من بدهید اجازه. آن های روشن  سایه و آن هدایت و رهبری
 از نظر صرف جنبشی، هر. کنم دنبال دیگری منظر از را وگو گفت
 را جنبش ظرفیت. است برخوردار ظرفیتی از آن، ترکیب و نام
 اعتراضی جنبش یک رهبران. کرد تعریف گرایانه اراده توان نمی
 اما کنند، گرایی اراده ها هدف و ها شعار تعیین در توانند می

 تعیین. کنند تعیین خودسرانه توانند نمی را جنبش توان و ظرفیت
 وارد آسیب جنبش به تواند می ها هدف و ها شعار گرایانه اراده
 جنبش ظرفیت از تر نازل ها هدف و ها شعار این هرگاه. سازد

ــه ایــ     ــبت ب ــان را نس ــردم جه ــور م ــران تص ــی ای ــبش اعتراض ــرد جن ــون ک ــاس دگرگ ــور از اس ــیش از  . ن کش ــا پ ــران ت ــویر ای تص
ــود    اوج ــی ب ــویری منف ــدتا تص ــبش، عم ــن جن ــری ای ــابیش     . گی ــت کم ــک حکوم ــاب ی ــور را در ق ــن کش ــویر ای ــه تص ــداری ک ــو پن ت

 .اند ای جای داده طالبانی درگیر یک مناقشه هسته



   1390  خردادـ  35م ـ  شماره نهتالش ـ سال             

     102             

 و توان از تر فرا هرگاه و دهند می هدر را جنبش توان باشند،
 حاضر نیروهای شمار و گستره از توانند می باشند جنبش ظرفیت

 . بکاهند جنبش آن در
 

 برای جنبش یرمجموعهز آمادگی برآیند جنبش توان و ظرفیت
 ظرفیت دو از من باور به جنبشی هر. است هزینه پرداخت
. درازمدت ظرفیت و لحظه ظرفیت. است برخوردار متفاوت
  لحظه در جنبش زیرمجموعه آمادگی از حکایت لحظه ظرفیت
 در جنبش توان بر ناظر درازمدت ظرفیت که آن حال. دارد حاضر
 جنبش رهبری هنر. تاس اصلی های هدف سمت به خود مسیر
 دستیابی که حد بدان تا لحظه ظرفیت افزودن برای تالش یعنی
 در جنبش توان تشخیص. شود ممکن جنیش اصلی اهداف به

 از جنبش یک رهبری امر برای درازمدت در و حاضر لحظه
 صحیح تشخیص عدم. است برخوردار کننده تعیین اهمیتی

 چیزی همان    من انگم به این و بزند آسیب جنبش به تواند می
 پس روزهای در. است داده روی گذشته سال 2 ظرف که است

 که بود برخوردار باالیی نسبتا ظرفیت از جنبش انتخابات، از
 آستانه در. نگرفت قرار استفاده مورد شاید و باید که گونه آن

 روی از پریدن برای را خود جزم عزم جنبش از بخشی عاشورا،
 به گیری بهره عدم اما گذاشت، نمایش به اگر تمامیت دولت سایه
. رساند آسیب جنبش به توان و پتانسیل این از صحیح و موقع
 جنبش رهبری سطح در هایی ناهماهنگی شاهد ما نیز آن از پس

 همان    در ها خطا این اثر در جنبش لحظه توان امروز. بودیم
 جنش برخالف سبز جنبش. هستیم شاهدش که است حدی
 نهفته توان همه از نتوانست عربی کشورهای عتراضیا و مدنی

 تنها موضوع گفتم، تر پیش که گونه همان اما،. گیرد بهره خود در
 درازمدت توان بایست می ما و شود نمی محدود لحظه توان به

 ایران اعتراضی و مدنی جنبش. گیریم نظر در نیز را جنبش
 همه حصیلت خواهان و است دموکراتیک نظمی استقرار خواهان

 نیز منطقه کشورهای از بسیاری در مردم که است چیزهایی آن
 نظمی شایستگی ایران مردم و جوانان. اند کرده کسب

 شهروند به ساکن از گذار مسیر در ما. دارند را دموکراتیک
 است شده آغاز مشروطه انقالب از که طوالنی مسیری هستیم،

 رهروان مسیر این که داد نشان سبز جنبش. دارد ادامه کماکان و
 سیاسی تحوالت. شود می امید و دلگرمی باعث که دارد بسیاری

 در موجود شدید اختالفات بستر بر نیز همسایه کشورهای
 شتاب رهروان این های گام به توانند می اسالمی حکومت
 . بخشند

 
   مدیریت با تـاس برابر شـجنب رکوبـس کند می گمان حکومت

 داروی و دارد مردم نارضایتی در ریشه انبحر که آن حال. بحران
 . نیست چماق اجتماعی نارضایتی بیماری

 
 

 عمومی افکار سبز جنبش رسید، می نظر به آغاز در ـ تالش
 به بسیار عالقمندی با و سرعت به را غرب جهان خاصه جهانی،

 محافل در و ها کشور این در جنبش این و کرده جلب خود
 مدنی و اجتماعی مختلف های گروه تا گرفته دولتی از گوناگون

 این از نیز آلمان. شد برخوردار ای گرانه حمایت و مثبتی بازتاب از
 دویچه در که موقعیتی دلیل به شما. است نبوده مستثنا بازتاب

 و تماس در عمومی افکار این از نمایندگانی با طبعاً دارید، وله
 برای ها آن دآورییا که اید داشته مشاهداتی و  بوده فکری تبادل
 حتماً آفریدند، را آن بیرونی بازتاب و جنبش این که کسانی
 . ست هائی گیری نتیجه برخی درخور و خواندنی

 
 

 این به باید البته. گوئید می که است گونه همین دقیقا: فاروقی
 در مدنی و اعتراضی جنبش شروع که داشت توجه نکته

 دوره دهمین انتخابات از پس روزهای در و ایران در خاورمیانه،
 تحول شاهد ما هنگام آن در. خورد کلید جمهوری ریاست
 که است بدیهی و نبودیم منطقه کشورهای دیگر در مشابهی
 در مدنی اعتراض گستره جمله از و ایران در سیاسی تحوالت

 فراوانی اهمیت از غربی سیاستمداران و ها رسانه برای ایران
 . بود برخوردار

 
 آلمان سیاستمداران جمله آن از و غربی کشورهای رانسیاستمدا

 اهمیت از نظر  صرف. دارند ایران به ای ویژه و خاص توجه
 در ریشه ایران اهمیت غرب، برای ایران اقتصادی و استراتژیک

 امروز. کند می ایفا منطقه تحوالت در کشور این که دارد نقشی
 و سیسیا مشکالت که است شده روشن همگان برای دیگر

 صلح پروژه جمله آن از و منطقه کشورهای در اجتماعی
 مستقل افغانستان و عراق در آرامش و صلح استقرار و خاورمیانه

 ایران به جهان رویکرد و منطقه به کشور این رویکرد و ایران از
 دیگر در دگرگونی توفان و اخیر تحوالت. نیستند حل قابل

 در ایران اهمیت از یزن سوریه و بحرین نظیر منطقه کشورهای
 چنین این. دهند می نشان را اهمیت این بلکه اند، نکاسته منطقه
 خاص مشکالت با یک هر گرچه منطقه کشورهای که است
 های حل راه ها کشور این مشکالت برای اما هستند، رو روبه خود

 به ای گونه به ها کشور این سرنوشت و ندارد وجود هم از مستقل
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 امریکایی هنرمند رینز

 بحران تواند نمی کسی نمونه عنوان به که ستا خورده گره هم
 با غرب دیپلماتیک بحران بر آمدن فائق بدون را عراق ثباتی  بی

 . کند حل ایران
 
 از بخشی شما اگر گوید می که دارد وجود مثلی انگلیسی زبان در
 جمهوری و. مشکلید از بخشی قطعا پس نیستید، حل راه

 از بخشی عمدتا نونک تا خود تاسیس بدو از ایران اسالمی
. مشکالت این حل راه از بخشی نه و بوده منطقه مشکالت

 عنوان به. دارند نظری چنین عمل در نیز غربی سیاستمداران
 وزارت ایران مسائل دفتر رئیس تر، ووس هنری آقای نمونه

 داشتم وگو گفت و دیدار او با پیش چندی که آمریکا امورخارجه
 و لیبی نظیر کشورهایی موقعیت از حساستر را ایران موقعیت
 به ایران استراتژیک و سیاسی اهمیت این اما. دانست می سوریه
 برای اینکه. است بخشیده خاصی پیچیدگی ایران نام به مشکلی

 همگی اما. روشن است امری یافت، حلی راه باید مشکل این
 برای کمتری آمدهای پی که هستند حلی راه گزینش خواهان
 تغییر تواند می ها حل راه از یکی. باشد داشته جهان و منطقه
 اوج اثر در ایران حاکمان سیاست تعدیل یا ایران سیاسی سیستم
 راه این که است بدیهی. باشد مدنی و اعتراضی جنبش گرفتن
 و ایران مردم برای همچنین و غرب استراتژهای برای حل

 شجنب خدمت در که است حلی راه. است حل راه بهترین منطقه
 . است هزینه کم حلی راه حال عین در و دارد قرار ایران مدنی

 
 خود به معطوف را همگان توجه گرفت شکل که سبز جنبش
 جنبش این. بود بخش امید آن پتانسیل و جنبش گستردگی. کرد
 کسی بر ایران در نارضایتی وجود گرچه. کرد غافلگیر را همه

 بتواند نارضایتی نای که کرد نمی گمان کسی ولی نبود، پوشیده
. شود مردم میلیونی حرکت برای محرکی و یابد ای گستره چنین
 که بودند تصویرهایی شاهد همواره غربی کشورهای های رسانه

 »صحنه در همیشه امت« حضور از ایران رسمی های خبرگزاری
 به حکومت های فراخوان به که »مردمی«. کردند می منتشر

 محو خواهان یا و آمدند می ها خیابان به مختلف های مناسبت
 بقای و استقرار خواستار یا شدند می جهان در چیزی یا کسی
 به نفر ها میلیون حال. جهان از دیگری نقطه در چیزی و کسی
. بودند خود رای حرمت از دفاع خواهان که بودند آمده ها خیابان

 اعتراضی چنین با یکباره که نداشت را این انتظار نیز حکومت
 طور به المللی بین های رسانه که بود بدیهی. شود رو هروب

 متوالی روزهای. بکنند ها اعتراض این بازتاب به اقدام ای گسترده
 مربوط خبر آلمان، های رسانه خبری های بخش همه نخست خبر
 . بود ایران در مردم اعتراضات به

 های رسانه در سیری بعدی، مراحل در چه و آغاز در چه ـ تالش
 سبز جنبش که دهند، می و داده نشان دیگر ارتباطات و ترنتیاین
 از خارج جهان در خود حرکت بازتاب به نسبت آن بدنه ویژه به و

 عمومی افکار دوطرفه؛ حساسیت این شما. نیست تفاوت بی ایران
 حساسیت و گذرد می ایران درون در که آنچه به نسبت جهان
 چگونه را بیرون رد رفتارش بازتاب چگونگی مورد در درون

  کنید؟ می ارزیابی
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نظیر اجتماعی های شبکه حضور ویژه به و اینترنت: فاروقی
. است کرده دگرگون را ای رسانه جهان چهره تر توئی و بوک فیس
 کشور آن یا این در اعتراضی و مدنی های جنبش به مربوط اخبار
 بارز نمونه. شوند می تشرمن جهان همه در زمان هم تقریبا طور به
 اعتراضات تصویرهای »الجزیره«. بود قاهره تحریر میدان آن

 مردم دید معرض در جهان سراسر در زنده طور به را مصر مردم
 سبز جنبش به چه آن زیرمجموعه در حاضر نیروهای. داد می قرار

 خبررسانی و اینترنت اهمیت به زود خیلی است یافته شهرت
 انتخابات از پس های اعتراض به مربوط اخبار .بردند پی سریع
. گرفت قرار دیگران اختیار در سریع خیلی جمهوری ریاست

 مقابله در حکومت خشن راهکار و اعتراضات این های ویدئوکلیپ
 سریع ای گونه به ندا قتل ویدئوی جمله آن از و تظاهرکنندگان با
 و اخبار این کردن بازگو اهمیت. شدند منتشر یوتیوب طریق از

 در ها رسانه که چین و ایران نظیر کشورهایی برای ها آن انتشار
 مراتب به نیستند، رویدادهایی چنین بازتاب به قادر سانسور اثر

 با و شد اهمیت این متوجه سریع خیلی نیز حکومت. است بیشتر
 و اینترنتی ارتباطات در اختالل ایجاد و ها سایت کردن تر فیل
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 خبرنگارانـ  شهروند آزاد رسانی اطالع از مانع کوشید ای ماهواره
 و ها سایت طریق از اخبار این بازتاب و کشور از خارج به

 . شود کشور داخل به تلویزیونی و رادیویی های شبکه
 

 بحران مدیریت پروژه از بخشی آزاد، خبررسانی از شدن مانع
 دریافت از مانع پارازیت ارسال با حکومت گرچه. بود حکومت

 فیلترینگ زمینه در ولی شد، تلویزیونی های شبکه از رخیب
 دویچه فارسی بخش سایت نمونه، عنوان به. نبود موفق اینترنتی

 از پیش ماه شش حدودا یعنی ،2009 ژانویه 16 روز از وله
 کاربران شمار اما. است شده تر فیل جمهوری ریاست انتخابات
 10 حداقل امروز تا هنگام آن از وله دویچه فارسی بخش سایت
 . است شده برابر

 
 بلکه نیست، دادن اطالع تنها خبر بازتاب و خبررسانی اهمیت
 ویژه به و رسانی اطالع این. است پشتیبانی و یاری به دعوت
 شد منجر جا آن به کشور از خارج ساکن ایرانیان نظیر بی فعالیت

 های سال متاسفانه که ایران در بشر حقوق نقض موضوع که
 موضوع به بتواند بود، گرفته قرار ای هسته مناقشه سایه در سال
 تعیین. شود بدل ایران به جهان رویکرد در کلیدی و مهم

 و ملل سازمان توسط بشر حقوق مسائل به مربوط ویژه گزارشگر
 خشن و آشکار نقض خاطر به ایران محکومیت قطعنامه صدور
 اقتصادی های تحریم از ایران های تحریم گسترش بشر، حقوق

 32 های دارایی کردن بلوکه درخواست سیاسی، های تحریم به
 کنترل اند، داشته نقش ایران مردم سرکوب در که کسانی از تن

 و ایران با جهان کشورهای اقتصادی ستدهای و داد تر دقیق
 . اند بوده روندی چنین نتیجه همه و همه دیگر، موارد

 
 فعالین شکنجه و اعدام هب مربوط اخبار بازتاب دیگر، جانب از

 مدافع های سازمان حساسیت کشور از خارج در ایران در مدنی
 تکرار از مانع امر همین و است برانگیخته را بشر حقوق

 تابستان کشتار جمله آن از و انقالب از پس گسترده کشتارهای
 خود مبارزه امر در که بکنند احساس مردم که این. است شده 67

 المللی بین حمایت از و نیستند تنها دنیم حقوق کسب برای
 . است کننده دلگرم بسیار برخوردارند،

 
 

 و خیزش از غربی کشورهای که حمایتی همه با ـ تالش
 نمایند  می و نموده منطقه اسالمی ـ عربی کشورهای های جنبش

 و آزادیخواهی سوی و سمت بر تکیه در ها دولت این اینکه با و
 کوتاه کوششی هیچ از ها، کشور این در دمکراتیک های دگرگونی

 محافل و غرب های نگرانی و ها تردید ابراز اما آیند، نمی
 این گیری سمت احتمال از مطبوعاتی و سیاسی روشنفکری،

 آرزو غرب آنچه از غیر مسیری در بعدی تحوالت و ها جنبش
 چطور؟ سبز جنبش مورد در. گرفت نادیده توان نمی را کند می
 نظر از ایران در جنبش این قبال در غربی محافل در یتردید آیا

 و دمکراتیک کشوری و  آینده سوی به آن گرایش و گیری سمت
 تجربه به بنا دارد؟ وجود ها، انسان برابر حقوق رعایت به ملتزم
 هائی شخصیت و ها چهره بودن از محافل این وبرداشت نظر شما
 یا کروبی موسوی، آقایان مانند افرادی حکومت، همین درون از

  چیست؟ جنبش این سخنگویان مقام در طلبان اصالح سایر
 
 

 در هم آن دیگر یک با اعتراضی های جنبش مقایسه: فاروقی
 جنبش اگر اما. نیست صحیحی چندان کار تکوینیشان های دوره

 کشورهای در کنونی های جنبش با را ایران مدنی و اعتراضی
 نیست منطق از دور نتیجه ینا به رسیدن کنیم، مقایسه عربی
 کنند، می تجربه لحظه این در تونس و مصر کشورهای چه آن که

. کردیم تجربه پیش سال 32 ما که است چیزی  آن کمابیش
 و بیاموزند ایران منفی تجربه از ها آن که است این من امید البته

 گیری شکل خطر دیدن از مانع دیکتاتور سقوط از ناشی مستی
 32 ظرف ایرانیان. نشود کشورشان در جدید ریدیکتاتو یک
 سقوط که اند دریافته گذرد می اسالمی جمهوری عمر از که سالی

 سلطان رفتن و نیست دیکتاتوری سقوط معنای به دیکتاتور
 و نبوده دموکراتیک نظمی آمدن معنی به هنگام همان دیکتاتور

 . شد نگونسر چه آن از تر بد برساند قدرت به را حکومتی تواند می
 

 تاریخ در ما که گونه آن را روشنگری عصر اسالمی کشورهای
 الزام رو، این از. اند نکرده تجربه بودیم، شاهدش اروپا مدرن
 نشده بدل مردم باور به ها کشور این در دولت و دین جدایی
 رواداری فرهنگ حضور عدم و روشنگری عصر نبود همین. است

 علیه خود مبارزه از توانندن مردم که شد آن باعث مدارا و
 عین در تلخ تجربه این. بگیرند را مطلوب نتیجه پهلوی حکومت

 کشورهای و عربی کشورهای اما. بود ای آموزنده تجربه حال
 نگرانی رو این از. اند نکرده ای تجربه چنین هنوز آسیایی اسالمی
 کشورهای در سیاسی تحوالت سوی و سمت به نسبت غرب
 و زیبا سخنان به بسیاری. نیست اساس و پایه بی عربی

 دل تونس و مصر کشورهای مسلمان رهبران دموکراتیک
 خواهان و گذارند می احترام مردم رای به ها آن اینکه و اند بسته

 اهللا آیت مگر اما،. نیستند ایران نوع از اسالمی حکومتی استقرار
 دیگری چیز ایران در قدرت انحصار و کسب از پیش خمینی
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 ردای اسالمی انقالب پیروزی از پیش دوره در نیز او گفت؟ می
 از نه هنگام آن در. بود کرده تن به را دموکراتیک رهبر یک

 از نه و بود بین در سخن زنان برای اجتماعی های محدودیت
 و کسب از پس اما. دگراندیشان برای سیاسی های محدودیت

 دموکراتیک سخنان آن از که بودیم آن شاهد ما قدرت انحصار
 در اتوکراتیک و گرا تمامیت حکومت یک و نماند باقی اثری
 . شد حاکم مردم سرنوشت بر ایران

 
 لیبی کشورهای در اوضاع تونس، و مصر کشورهای با قیاس در
 که بگوید صراحت به تواند نمی کس هیچ. است تر بغرنج سوریه و

 نیز نبحری در. انجامید خواهد کجا به اسد بشار و قذافی سقوط
 سعودی عربستان و ایران کشور دو سیاسی رویارویی شاهد ما

 روی هر به. دهد می نشان مذهبی قالبی در را خود که هستیم
 کنشگران تالش و عربی کشورهای تحوالت که گفت توان می

 تحوالت جمهور، رئیس های سلطان سرنگونی برای سیاسی
 در تحوالت نای نیک فرجام به خیلی بایست نمی اما است، مثبتی
 حال به تواند می ایران تجربه. بود بین خوش نزدیک ای آینده

 آیا اما. شود واقع مفید بسیار عربی کشورهای اعتراضی جنبش
    این شد؟ خواهد قائل خردورزی برای مجالی ای توده مستی
 آتی های ماه تحوالت قرائت را آن پاسخ که است پرسشی همان
 . داد خواهد نشان

 
 با ارتباط در غربی کشورهای. کند می فرق اوضاع ایران، مورد در

 ایران مورد در. هستند گرایی اسالم رشد نگران عربی کشورهای
 پیروزی از پیش گرایی اسالم چون. است مورد بی نگرانی چنین
 رشد هم تمام سال 32 و آمده پدید ایران در اسالمی انقالب
 سبز جنبش. گذراند می را خود کهولت دوران حال و کرده
 این زیرمجموعه اما باشد، داشته ایراد و عیب ها ده تواند می

 خوبی تشخیص قوه از دهه سه این تلخ تجربه اثر در جنبش
 نیروهای از بسیاری که نکنیم فراموش. است شده برخوردار
 اعتراضی و مدنی جنبش صف در امروز که کسانی و اصالحات

 مسلمانانی اند، نهاده میدان به پا والیی نظم علیه و گرفته قرار
 راس از همچنین و بدنه از تلخ تجربه همین اثر در که هستند
 . اند کرده ریزش حاکم قدرت هرم
 

 به سال 32 این ظرف ایران اسالمی جمهوری که ای ضربه
 ضربه ترین مهم. بود گر ویران و کاری ای ضربه زد، اسالم

 سیاست با دین آمیزش اثر در اسالم به ایران اسالمی جمهوری
 شیعه های اهللا آیت از شماری که بود چیزی همان    این. نمود روی
 در دنیوی امور به پرداختن منع. بودند داده هشدار آن به نسبت

 بروجردی اهللا آیت حیات زمان تا که سیاست از پرهیز و شیعه فقه
 خمینی اهللا آیت توسط بود شیعی باورهای اصلی ارکان شمار در

 پیروزی اثر در دولت و دین تزویج. شد واقع نظر یدتجد مورد
 و سیاسی های نارضایتی و بود شکن توهم اسالمی، انقالب

 آیه پشت مملکتی مسووالن گرفتن سنگر اثر در مردم اجتماعی
. آورد همراه به را مذهبی باورهای از مردم دوری عمال حدیث و

 های فهخرا از گرفتن بهره و جمهوری ریاست انتخابات از پس
 رفته باد بر حیثیت احیای و مشروعیت کسب منظور به مذهبی
 های ماه ظرف روند این. زد مردم دینی باورهای به جدی آسیبی
 بین تاریخی های سازی همانند. است گرفته شتاب گذشته
 که آن از پیش دینی، های شخصیت با اسالمی جمهوری رهبران
 باورهای ستحکاما از شود، امروزین رهبران تقدیس به منجر
 در. کاهد می اسالم صدر های چهره تقدس به نسبت مردم

 تالش شود، می تر آگاه روز هر ایران جوان جامعه که شرایطی
 امری خرافی باورهای لغزنده و سست زمین روی حرکت برای
 اعتراضی جنبش گفت توان می که است چنین این. است ابلهانه

 بخش امید که است خورداربر بلوغی و پختگی از ایران مدنی و
 بلوغ و سیاسی پختگی این به یافتن  دست برای مردم. است
 ضریب از سنگین بهای همین. اند کرده پرداخت سنگینی بهای
 . کاهد می خطا
 
 

 نه ها دولت اساساً المللی بین روابط و رسمی مناسبات در ـ تالش
 سیسیا فرهنگ در بلکه شوند، می محسوب ها ملت نماینده تنها
 بسیار دمکراتیک، کشورهای عمومی افکار نزد اصوالً و غرب

 نیز شهروندان به ها دولت رفتار و سیاست که یست عاد و متداول
 رقم یگانه هردو اعتقادی و فرهنگی نظر از و شده داده نسبت
 عمومی ذهنیت چنین در توانست سبز جنبش برآمد آیا. بخورند
 در مخبرین و نگاران روزنامه اینکه به توجه با سازد؟ وارد خللی
 نقش ملتی از تصویر و شناخت ارائه در جهان دیگر های گوشه
 چنین با خود شغل فراخور به شما و کنند می ایفا مهمی بسیار
 وجود ایران مردم از که ذهنی تصویر در آیا دارید، سروکار قشری
  است؟ گرفته صورت دگرگونی است، داشته

 
 

 به نسبت را جهان مردم تصور یرانا اعتراضی جنبش: فاروقی
 از پیش تا ایران تصویر. کرد دگرگون اساس از کشور این
 که پنداری تو. بود منفی تصویری عمدتا جنبش، این گیری اوج

 طالبانی کمابیش حکومت یک قاب در را کشور این تصویر
 نه که عکسی قاب. اند داده جای ای هسته مناقشه یک درگیر
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 »شنوی؟ می صدای مرا!ایران«  2009اوت  14. کنسرت یو تو در لندن

 از حتی برخی که انگیخت نمی بر غرور حس ایرانیان نزد تنها
 شرم کشور از خارج در هستند ایرانی که موضوع این عنوان
 ترین بد در حتی را ایران حکومت که نیستم آن بر من. داشتند
 ایران حکومت از تصویری چنین اما. بدانم طالبانی هایش، دوره
 ینچن ارائه در هم حکومت. دارد وجود غربی کشورهای مردم نزد

 توجه عدم آمیز، تحریک سخنان. است نبوده تقصیر  بی تصویری
 انتشار الملل، بین مناسبات در بازی قواعد به

 »برافروخته همیشه امت« از فیلم و  عکس
 و تصویر چنین گرفتن شکل دالیل جمله از

 سبز، جنبش که آن حال. هستند تصوری
 دارد هم دیگری چهره ایران که داد نشان
 از تصویری. بوده پنهان انظار از کنون تا که

 آمیز مسالمت های راهپیمایی در که مردمی
 ها خیابان به خود حقوق به دستیابی برای
 به را خود سیاسی بلوغ و رشد و  آمده

 و غرور جنبش این. گذارند می نمایش
 خارج در. کرد احیا را ایرانی و ایران حیثیت

 با سیاسی همبستگی از موجی با کشور از
 تنها نه همبستگی این. شدیم رو روبه مدنی و اعتراضی نبشج

 حتی بلکه گذارد نمایش به ای رسانه وسیع بازتاب در را خود
 این تمامی در من که احترامی چنان. آفرید احترام ایرانیان برای
 . بودم ندیده را اش نمونه هرگز ها سال

 
 

 ارائه ایران مردم بلوغ و رشد باره در شما که نظراتی اگر ـ تالش
 از غربیان شناخت و افکار به تعمیم قابل برداشتی دهید، می

 این گفت باید باشد، ملت این از آلمان مطلع محافل جمله
 که بینند، می جنبش این در ظرفیتی مجموع در ها کشور

 بهبود احتماالً و کشورمان آینده تحوالت مورد در را خاطرشان
 اسالمی حکومت دیگر سوی از اما. سازد می امیدوار منطقه وضع

 آن امنیتی و نظامی های نیرو و دولت تا گرفته آن رهبری از
 بر منطقه و جهان مشکالت کردن تر پیچیده و تحریک از دست
 و مردمی دمکراتیک نیروهای به امیدواری آن وجود. اند نداشته
 چه تا گفتیم، که سوئی و سمت با اجتماعی جنبش یک حضور
 مانند تندتری روشهای از استفاده در را غرب تواند می میزان
  نماید؟ تر  محتاط ایران علیه نظامی حمله

 
 

 های واکنش اسالمی جمهوری آمیز تحریک های سیاست: فاروقی
 علیه تر تند های روش هواداران. است برانگیخته را متفاوتی بسیار

 کشورهای در که آن از بیش نظامی گزینه جمله آن از و ایران
 ایران همسایگی در و منطقه خود در باشند، داشته نماینده یغرب

 خلیج حوزه های نشین شیخ و عربی کشورهای. دارند حضور
 جمله از اسرائیلی تندرو سیاستمداران از بخشی البته و فارس

 ایران علیه تر خشن راهکارهای کاربست از که هستند نیروهایی
 وجود تمایالتی نینچ نیز غربی کشورهای در. کنند می جانبداری

 چه آن اما. است ندانسته منتفی را نظامی گزینه نیز آمریکا و دارد
 بر حاکم سیاسی وضعیت و دهد می روی عربی کشورهای در

 در نظامی مداخله خطر که اند شده آن به منجر عمال منطقه
 نیز افغانستان و عراق تجربه نمونه، عنوان به. یابد کاهش ایران
 علیه نظامی راهکارهای به یازیدن دست احتمال کاهش در

 منتفی معنی به اما حمله خطر کاهش. است شده واقع موثر ایران
 کشورم مردم من مدرس، خانم ببینید. نیست نظامی گزینه بودن

 میهنم هم خاطر به را میهنم و دارم دوست کشورم از بیشتر را
. هستم خونریزی و جنگ مخالف حال عین در و دارم دوست

 زودی به ایران اعتراضی و مدنی جنبش که است آن به من دامی
. نباشد تر خشن کارهای راه گزینش به نیازی و دهد ثمر

 راه تنها نه حل راه این گفتم، هم این از پیش که گونه همان
 سود آن از همه که است حلی راه بلکه هزینه، کم است حلی
 . جهانی جامعه هم و ایران مردم هم: برند می
 
  
 افکار سریع نسبتاً تغییر دارد، وجود که دیگری مشکل ـ شتال

 شود می جلب وقتی جهان سوی این در ها توجه. است عمومی
 اعتراضات از پس. کنند تسخیر را ها خیابان صحنه مردم که

 امنیتی مأموران سلطه و سرکوب شدید موج و آغازین، گسترده
 و اخبار کاهش آن موازات به و کشورمان، شهرهای خیابانهای بر

 غلبه و جنبش خوابیدن بر تصور غربی، های رسانه گزارشات

 
ــبت       ــان را نس ــردم جه ــور م ــران تص ــی ای ــبش اعتراض جن

ــرد    ــون ک ــاس دگرگ ــور از اس ــن کش ــه ای ــران  . ب ــویر ای تص
گیــری ایــن جنــبش، عمــدتا تصــویری      تــا پــیش از اوج 

ــود یــن کشــور را در قــاب تــو پنــداری کــه تصــویر ا. منفــی ب
یــک حکومــت کمــابیش طالبــانی درگیــر یــک مناقشــه       

 .اند ای جای داده هسته
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 پیش مواردی تردید بی. است »شکست« بعضی نظر به و سکوت
 گیرید؛ قرار پرسش این مورد همکارانتان سوی از شما که آمده
 آمد؟ آفرینانش حماسه و سبز جنبش سر بر چه و شد چه که

  چیست؟ مواقعی چنین در شما پاسخ
 
 

 از خارج در سبز جنبش به نسبت تصوری چنین متاسفانه: فاروقی
 به نیاز خود خبررسانی برای ها رسانه. دارد وجود کشور

 پای سگی اگر گویند می مثال. دارند »جنجالی« های موضوع
 مردی اگر اما. ندارد ای رسانه ارزش خبر این بگیرد، گاز را مردی
. کند می پیدا ای سانهر ارزش خبر این بگیرد، گاز را سگی پای

 کماکان ایران در مدنی اعتراضات گذشته، های ماه ظرف گرچه
 نسبتا های گروه پراکنده های اعتراض ولی است، داشته ادامه
 بدیهی. نیست جذاب چندان الملل بین های رسانه برای شمار کم

 یا ایران در کارخانه آن یا این کارگران اعتراض خبر که است
 که خبرهایی سیل در کشور شهر آن یا این در هپراکند تظاهرات

 ها خبرگزاری تلکس روی روزه همه آشوب پر جهان این از
 را تصور و باور این تواند می موضوع همین. شود می گم رود،  می

 جنبش و نیست اعتراضی هیچ ایران در گویا که کند، ایجاد
 در ها ارهماهو و اینترنت انداختن کار از. است افتاده نفس از مدنی
 بخشی نیز، حکومت سوی از ایران در تظاهرات روزهای آستانه

 و تغییر توفان که حال و. بود ها اعتراض با مقابله راهکار از
 همکاران از بسیاری گرفته، بر در را عربی کشورهای تحوالت
 که کنند می را پرسشی همان    من از وله دویچه دیگر های بخش
 جنبش که است این پرسش این به نم پاسخ. پرسیدید نیز شما
 به استبدادی ای جامعه از ایران گذار تاریخ از ای لحظه سبز

 با نه ساختاری گذار این تاریخ. است آزاد و دموکراتیک ای جامعه
. رسد می فرجام به آن خاتمه با نه و است شده شروع سبز جنبش

 آشکارا جمهوری ریاست دوره دهمین انتخابات از پس های ماه
 تفاوت بی خود سرنوشت به نسبت ایران مردم که داد نشان
 مسیر با دموکراتیک ای جامعه ایجاد سمت به ایران مسیر. نیستند

 میلیونی تظاهرات. ندارد ماهوی تفاوتی منطقه دیگر کشورهای
 که داد نشان نیز انتخابات از پس نخست های هفته در مردم

 عربی کشورهای از تر شمار کم ایران در نیز راه این رهروان
 هم با کشور یا این در سیاسی تحوالت نبض صرفا. نیستند
 از گاه هیچ اما شتابان، گاهی و زند می تر آرام گاهی. دارد تفاوت
 . ماند نمی باز تپش

 
 

 آلمانی سازان فیلم و هنرمندان همت به پیش هفته چند ـ تالش
 به) Berlinale( برلین معروف جشنواره کشور، این تبار ایرانی و

 جایگاه در و ایرانی سازان فیلم و هنرمندان از حمایت صحنه

 رژیم بر چنان اقدام این. گردید بدل جعفرپناهی از دفاع ویژه،
 جمهوری سفارتخانه مسئولین سوی از که آمد گران اسالمی
 در که اینجاست توجه جالب. شد اعتراض آن به رسماً اسالمی
 ای مصاحبه در جشنواره، این رد همبستگی نمایش این از تجلیل
 تهیه برای اخیراً که آلمانی گزارشگر یک با) DLF( رادیو توسط

 به ایران در مطبوعات سایر و کتاب انتشار وضع از گزارشی
 در رخدادهائی چنین پیام: گفت می وی بود، کرده سفر کشورمان

 ایران داخل در آزادیخواهان به آن خطاب و روشنفکران به اصل
 شما صدای ها فشار و ها سرکوب همه علیرغم« اینکه؛ و است
 باید قاعدتاً سخنانی چنین و اقدامات چنین» .شود می شنیده
 و کشور درون مبارزات تداوم از تر عمیق شناختی بر مبتنی

 صدا سرو پر اخبار لحظه از تر فرا و ها آن از تر پایدار حمایتی
  باشد؟

 
 

 حقوق مدافع نهادهای از لالمل بین های رسانه حساب: فاروقی
 مدافع نهادهای. جداست مدنی های موسسه و ها سازمان و بشر

 توجه مورد را بشر حقوق نقض موارد همه بایست می بشر حقوق
 نهادهای راهکار با ها رسانه کار گستره و نوع اما،. دهند قرار

 پوشش گستره حیث از ها رسانه. دارد تفاوت بشر حقوق مدافع
 کار ها رسانه از برخی. شوند می تقسیم دسته دو به خود خبری
  مخاطبین و کنند نمی معینی کشور مرزهای به محدود را خود
 ها رسانه این که است بدیهی البته. دارند جهان سراسر در را خود

 هایی رسانه ها، رسانه دیگر گونه. هستند انگلیسی زبان به عمدتا
 خاصی افیایجغر به محدود فعالیتشان گستره که هستند

 به و داریم آلمان در ما که هایی رسانه نمونه، عنوان به. شود می
 را خود مخاطبین ها رسانه این. کنند می خبررسانی آلمانی زبان
 ها آن  مخاطبین برای که بپردازند مسائلی به ناگزیرند و دارند
 پراکنده تظاهرات خبری پوشش جا این در. است جذاب و جالب

 که نیست برخوردار اهمیتی چنان از جهان از وشهگ آن یا این در
 ساکن ایرانیان خوشبختانه. بگیرد قرار ها آن کار دستور در

. اند کرده عمل خوب آلمان در جمله آن از و دیگر کشورهای
 راه زبان آلمانی های رسانه به اند شده موفق ایرانیان دوم نسل
 در که مشناس می را جوانی خبرنگاران از شماری من. یابند
 گرچه که خبرنگارانی. کنند می کار آلمان مهم بسیار های شبکه
 و یار را خود ولی بزنند، حرف فارسی خوب خیلی نتوانند شاید
 پوشش به اقدام و دانند می ایران در اعتراضی جنبش همراه
 . کنند می ایران مسائل خبری

 از که سالی دو این ظرف نیز ایرانی هنرمندان دیگر جانب از
 آکسیون. اند کرده عمل خوب بسیار گذرد می سبز جنبش
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 این از یکی کردید، اشاره آن به شما که برلیناله جشنواره
 ایران اعتراضی جنبش با المللی بین همبستگی خوب های نمونه
. هستیم مشابهی اقدامات شاهد ما نیز دیگر کشورهای در. است
 در بشر قحقو نقض به مربوط اخبار سریع بازتاب روی هر به

 به الملل بین های رسانه توجه جلب برای تالش و ایران
 از بایست نمی که است درازمدت ای وظیفه کشور های نابسامانی

 بحران مدیریت سیاست اصلی های نکته از یکی. شد غافل آن
 شده تجویز نیز سوریه دولت به که ایران اسالمی جمهوری

  خسته و سیاسی های کشمکش دوره کردن طوالنی همانا است،
 هایشان خواست گیری پی از ها آن ساختن ناامید و مردم کردن
 اثر در و شوند خسته دیگر کشورهای ساکن ایرانیان اگر. است
 تر سهل حکومت شوند، دچار سیاسی تفاوتی بی به خستگی این
 . کرد خواهد دنبال را کشور داخل در اعتراضات سرکوب امر
 
 

 کشور درون به  کننده دلگرم حمایتی یها پیام انتقال در ـ تالش
 چون هائی رسانه ایران آزدایخواهان گوش به آن رساندن و

 طرفِ دو این اتصال در ها آن آیا دارند؟ نقشی چه وله دویچه
 برخی رعایت به مجبور یا برخوردارند کامل عمل آزادی از رابطه

  هستند؟ ها دولت ن ا می رسمی مناسبات در ها محدودیت
 
 
 کشور از خارج در که زبانی فارسی های رسانه نقش: وقیفار

 وظیفه. کند می تفاوت گفتم تر پیش چه آن با کنند می فعالیت
. هاست رسانه این برعهده کشور داخل به خبررسانی اصلی

 را کشور داخل در آزاد رسانی اطالع امر دولتی کنترل و سانسور
 از خارج زبان فارسی های رسانه که آن حال. است ساخته دشوار
 ها رسانه این. ندارند محدودیتی کمترین رسانی اطالع در کشور
 نفر چند یا یک همت به که هایی سایت نخست. اند دسته دو نیز
 وله، دویچه مثل زبانی فارسی های رسانه دوم و اند شده اندازی راه
 المللی بین های شبکه از بخشی که ها این نظایر و سی بی بی

 روی هر به خبری آزاد های سایت. هستند فمختل کشورهای
 این از یکی. کنند فعالیت محدودیتی هرگونه از فارغ توانند می

 از بودن فارغ. است خبررسانی ای حرفه موازین ها، محدودیت
 عیار سنجش امر که شود می آن باعث موازینی چنین رعایت
. شود دشوار کنند، می منتشر ها سایت این که اخباری در حقیقت
 ها آن به اعتماد و ها سایت این اعتبار از ناصحیح اخبار انتشار
 ها رسانه این اعتبار به زدن  آسیب برای نیز ایران دولت. کاهد می

 وسواس بایست می امر همین و کند می غلط اخبار انتشار به اقدام
 منتشر چه آن به نسبت را ها سایت این مسووالن حساسیت و

  .برانگیزد کنند، می

 آمریکا، صدای وله، دویچه مثل خبررسانی های شبکه مورد رد
 این از برخی. کند می فرق وضع مشابه های رسانه و سی بی بی

 مشخص طور به یا ها کشور این دولت توسط مستقیما ها رسانه
 تحت و شوند می مالی تامین ها آن خارجه امور وزارت توسط
 متفاوت وضعیت ه،ول دویچه مورد در. کنند می کار ها آن نظارت
 توسط آن اعضای که دارد وجود ها رسانه شورای آلمان در. است
. کند می نظارت ها رسانه کار بر شورا این. شوند نمی تعیین دولت

 مالیات ها رسانه از استفاده برای ماه هر آلمان شهروندان
 از عمدتا غیرخصوصی های رسانه و وله دویچه بودجه. پردازند می

 زیر وله دویچه رو، این از. شود می تامین یاتمال این طریق
 قرار کشور این دولت یا آلمان خارجه امور وزارت مستقیم نظارت
 ای رسانه آزادی از خود روز های گزارش تعیین در ما. ندارد

 هستیم، رو روبه آن با ما که محدودیتی ترین مهم. برخورداریم
 پوشش برای ما یعنی. است خبرنگاری ای حرفه موازین رعایت
 از آن انتشار از پیش خبر یک صحت کنترل به نیاز خود خبری
 تاخیر باعث موازینی چنین رعایت. داریم مستقل منبع دو طریق

 یک تاخیر با توام انتشار که جا آن از اما شود، می اخبار انتشار در
 رعایت است، غلط خبر یک شتابزده انتشار از بهتر صحیح خبر
 . کند می ازیاعتمادس موازین این
 رابطه ایجاد وظیفه حال عین در وله دویچه کنم تاکید باید البته
 فراسوی در بشر حقوق مدافعان و کشور داخل آزادیخواهان بین

 دویچه کار اصلی ارکان از یکی. ندارد برعهده را ایران مرزهای
 کاری این و است بشر حقوق نقض موارد خبری پوشش وله

 وظیفه که است بدیهی. دهیم می امانج روزه همه ما که است
 همچنین و کشور از خارج در اعتراضی های آکسیون بازتاب
 اعتراضی جنبش با آلمانی نهاد آن یا این همبستگی خبر بازتاب
 در وله دویچه. دهد می تشکیل را ما کار از بخشی نیز ایران
 های موسسه و ها حزب ها، شخصیت نظر دارد وظیفه ضمن
 از و جهان از نقطه آن یا این در سیاسی تحوالت پیرامون آلمانی
. دهد پوشش را گذرد می ایران در چه آن پیرامون جمله

 این سیاستمداران و آلمان در سیاسی و فرهنگی های شخصیت
 که این اما. دارند ایران دولت به نسبت منفی عمدتا نظری کشور
 یمملکت مسووالن و ایران دولت به نسبت منفی نظر چنین چرا

 کار به که آن از پیش و بیش دارد، وجود کشور از خارج در ایران
 که است نقشی از ناشی برگردد، وله دویچه همچون هایی رسانه
 ایفا گیتی پهنه در و منطقه در کشور، داخل در حکومت خود
 را چه آن مضمون ولی است، دادن بازتاب ها رسانه وظیفه. کند می
 .زنند می رقم اه دولت دهیم، می بازتاب ما که
  

  تالش ـ با سپاس از شما
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  انقالبی های ایدئولوژی در عدالت معنای                                                       
  
  
  

 
 

 منصور حسن دکتر با گفتگو      
  
 

 پایه و اسالمی انقالب کلیدی مفاهیم از یکی »عدالت« ـ تالش
 دینی سیاسی های گرایش و میاسال های ایدئولوژی اصلی

 هم هنوز و داشتند فعال حضوری انقالب این در که بود مختلفی
 تعریف چگونه ها نیرو این فکری دستگاه در مفهوم این. هست
  یابد؟ می عملی مصداق چه اقتصادی حوزۀ در و شود می
 
 

 ،1357 انقالب سیاسی جریانهای های سردرگمی از یکی: منصور
 یکسو از. دانستند نمی را ها آن تعریف که بود تیکلما به بستن دل

 مجال و آورد درمی حرکت به را ها توده ها آن رایج تعریف
 را امکان این دیگر سوی از و داد می رهبران به برداری بهره
 دیگری تعاریف کند، ایجاب مصالح وقتی که داشت نهفته دردل
. بود عدالت واژه تردید بی ها واژه این از یکی. بیĤورند بیرون
 استضعاف، امانت، حقیقت، نظیر بودند هم دیگری واژگان
 تا داد می امکان آنان مفهوم ناروشنی. ها این نظایر و استکبار
 . آیند گرد ها آن دور خود، ظن از ها، توده ترین وسیع
 رقیب سیاسی های جریان رهبران که غفلتی تردید بدون

 استوار تاریخی یشینۀپ یک بر داشتند مفاهیم این از مذهبیون
 با سنتی ـ دینی فرهنگ مقوالت میان گسیختگی آن و بود

 اشتباهی. بود انقالب از پیش سالۀ 60 دوران ای مدرسه فرهنگ
 اشتباهی کردند، جدید نسل سه ـ دو آموختگان درس این که
 دهخدا، همچون رجالی مشروطیت، صدر روشنفکران که نبود

 های همدوره سایر یا و کسروی یر،هژ زاده، تقی حکمت، فروزانفر،
 داشتند سنت و حوزه فرهنگ در پا آنان چون. شوند مرتکب آنان

 روشنفکر ولی. بودند آویخته مدرن فرهنگ به مایه این با و
 را آن و بود بریده حوزه و سنت از بندناف نوین مدرسه دوران
 . باخت را خود شد، روبرو آن با وقتی و داشت می خوار
 و »برابری« معنای ایران چپ سنت در »عدالت« هواژ مثالً
 در کس هر اینکه. شد می شناخته ـ Levelism ـ ترازی هم

 جامعه معنوی و مادی مواهب از »نیازش اندازه به« نهایت   
 به خود، عمومی گفتمان در نیز دینی های جریان. شود برخوردار

 بودند دهکر تبلیغ را معنی این انقالب، از پیش دهه دو طی ویژه
 که نیست تردیدی. بودند داده اسالمی روی و رنگ آن به و

 هیچ ولی پذیرفت، نمی را معنی این انقالب رهبری روحانیت
 . نکند استفاده موجود توهم از که دید نمی دلیلی
 به و نداشت مفهوم این با قرابتی هیچ دینی مفهوم در عدالت
 حق به و ستدر جای در چیز هر و کس هر گرفتن قرار« معنی
 جایگاه در اهللا آیت وقتی تعریف، بنابراین. شد می تعریف »آن
 »حق به و درست« اینجایگاه چون گرفت، می قرار »امر والیت«

 نخبگان و دانشگاه اساتید اگر و. بود هم عدالت مصداق پس بود،
 روی شغلی هر به و زدند می دری هر به پناهی بی در مدرن علوم
 واژۀ بود چنین. بود عدالت مصداق همان    یزن این پس آورند، می

 معنی به چپ های جریان تبلیغ اثر بر که مستضعف و استضعاف
 که. شد شناخته »زحمتکشان و روستا و شهر تهیدستان و فقرا«

 که بود انسانی مستضعف: بود دیگر دینی رهبران برای آن معنی
 وقتی و ودب مانده محروم حق پیام دریافت از موانع وجود علت به

 هدایت حق پیام و گذاشت زمین به هواپیما پلکان از را پا اهللا آیت
 زندگی شیوۀ در آنکه بی رفت بین از استضعاف کرد، ابالغ را
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 همان    به. باشد آمده پدید تغییری »روستا شهرو زحمتکشان«
 با بود شده مترادف چپ وساطت به که استکبار، مفهوم ترتیب

 و زمینداران ها، کمپرادور داران، سرمایه ان،غارتگر امپریالیسم،«
 حق پیام برابر در که انسانی با بود برابر واقع در. »استثمارگران

 بود فرعون آن قرآنی مصداق و کرده پشت بدان و ورزیده کبر
 تر باال را خود و ورزید کبر دریافت را موسی پیام وقتی که

 توده حزب المیهاع که کفاشی کارگر آن تعریف، این با. پنداشت
 را مجاهدین هوای که جوانی دانشجوی آن و کرد می پخش را
 »حق پیام« برابر در چون بودند، »مستکبر« هردو داشت، سر در

 . کردند نمی تمکین و خضوع
 کلیۀ در ایران چپ. عدالت مقوله به بپردازم مقدمه این با

 در زیترا هم و ثروت مقابل در برابری با را عدالت آن، های شاخه
 ولی نبود مارکسیستی لزوماً مقوله این. فهمید می امکانات برابر
 بدان مارکسیستی چپ های جریان که شد نمی مانع امر این

 جمله از ملی جبهه چپ های جریان. بزنند بگذارید نزنند، چنگ
 با زمینه این در شریعتی های اندیشه و خلق مجاهدین جریان
 ابتذال. بودند ربوده آنان از تسبق گوی و برخاسته رقابت به چپ
 رقیب های جریان در هم بود، حاکم چپ های جریان در هم

 . دیگران و شریعتی مجاهدین، نظیر مذهبی،
 الغای داشت، نظر در عدالت تأمین برای چپ که مکانیسمی

 »تولید ابزار کردن اجتماعی« عبارتی، به تولید، ابزار بر مالکیت
 نمانده عقب چپ از زمینه این در شریعتی و مجاهدین. بود

 هایی مصادره« انقالب اول سالهای که بود زمینه این بر. بودند
 ابزار« مرز و حد حتی آنکه بی. داد قرار دستور در را »انقالبی
 گونه هر از مصونیت سلب واقع در بشناسد را »اجتماعی تولید

 برای گرانی پیامدهای و گرفت قرار روز دستور در مالکیت
 . آورد ببار کشور داقتصا

 
 

 از بعد و داشته را رهبری انقالب آن در مذهبی نیروهای ـ تالش
 دارندگان سایر و کردند، سرکوب خود همراهان بقیه استقرار

 آرزوئی های سیاست تحقق برای فرصتی انقالبی های ایدئولوژی
 و مذهبی غیر های ایدئولوژی به گسترده نقد در. نیافتند خود
 پیامدهای در که شود می پیشگوئی این گذشته، بیمذه ضد بعضاً
 غیر چیزی سیاسی قدرت به ها گرایش گونه این دستیابی عملی

  چگونه؟. آمد نمی بدست شد، اسالمی حکومت در آنچه از
 
 

 قدرت به چپ مذهبی، های جریان بجای اگر اینکه: منصور
 فرضی سناریوی یک آمد، می »عدالت« سر بر چه رسید، می

 نخواهد تر فرا فرضیات حد از نیز بدان پاسخی گونه هر و است
 به دو هر این و بودند انقالب نیروهای از روحانیت و بازار. رفت

 خاطر تعلق اجتماعی تولید ابزار و شخصی مالکیت صیانت
 بنیادین لرزش با مالکیت ارکان که شد سبب امر این. داشتند
 برخی شدن بدست دست گرفت انجام آنچه و نشود روبرو

 بنیاد و برخاست پهلوی بنیاد آنکه نظیر. بود ها مالکیت
 و مؤسسات و صنایع صاحبان. گرفت را آن جای مستضعفین
 در ها این و دادند دست از را خود مدیران عمده مالی نهادهای

 با و کرد سقوط وری بهره بناگزیر. گرفتند قرار مذهبیون دست
. شد نهادینه پائین سطح در وری بهره اصوالً انقالب افتادن جا

. گرفت قرار سنجش مورد مذهبی تظاهرات معیار با مدیریت
 و »ها مغز فرار« مولد، نیروهای شدید جابجائی تحول، این ثمره
 . بود وری  بهره افت
 خورده بزرگی ضربه ایران اقتصاد دگرگونی، این اثر بر اینکه در

 تسلط صورت در آیا اینکه ولی ندارد، وجود تردیدی بود،
 آنچه به شبیه تجربیات ـ مجاهدین جمله از ـ چپ های جریان
 میلیونی قربانیان و او کشاورزی رفورم و استالین با جهان تاریخ
 ده چند قیمت به را مائو خونین تجربه یا شد، می روبرو آن

 بهای به را پوت پل تجربه یا و کرد می تکرار قربانی میلیون
 باقی فرضیات حد در گذراند، می سر از تمام و تام ویرانی

 . مانند می
 
 

 ها آن از بسیاری در امروز که ما منطقه کشورهای در ـ تالش
 ـ هستیم »دمکراسی« خواست زیر گسترده، های جنبش شاهد

 آشکارا ـ آمد عدالتخواهی شعار با که اسالمی جمهوری همچون
 اعتراض کانونی نقطه حکومتی، دستگاه سراپای در مالی فساد
 حیف و مالی فساد صفت نظر از. کشورهاست این برخاسته ممرد
 ضد و غرب به وابسته های رژیم میان تفاوتی ملت، اموال میل و

 با هائی رژیم که است چگونه. نیست منطقه این در هم غرب
 در متفاوت، تاریخی برآمد های زمینه و ایدوئولوژیک های بنیان

  سند؟ر می نقطه یک به اقتصادی فساد به آلودگی
 
 

 از مردم عامه نظارت که کند می النه آنجا در فساد: منصور
 درست، قضائی دستگاه. نشود برقرار آزاد های رسانه طریق
 از قانون باشد، نداشته حضور سیاسی قدرت از مستقل و کارآمد
 مراجعی و کسان نباشد، مردم پاسخگوی و برنخیزد مردم اراده
 مجاز عمومی های مسئولیت نصاحبا گیرند، قرار قانون ورای در

 کنند، حرکت خاموش چراغ با گوناگون توجیهات به بشوند
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 فرقی میان این در و. باشد نداشته اطالعات و آمار تولید دستگاه
 با داند می اسالم قلب را خود که »الحرمین حافط« کشور میان
 . ندارد وجود کمونیست کوبای یا شمالی کره
 ده چند ثروتهای مورد در را فراوانی اطالعات ها روز همین شما

 مقابل در. خوانید می را قذافی چون حاکمانی دالری میلیارد
 و انگلیس آمریکا، رهبران مانند جهان رهبران ترین قدرتمند
 و ها دارائی میزان چگونه که کنید می مالحظه را فرانسه

 افکار معرض در و کشور قضائی دستگاه نظر زیر درآمدشان
 آزادی و اطالعات بودن با پاکیزگی، شرط. است عمومی
. مستقل و پاکیزه قضائی دستگاه یک حضور و هاست رسانه
 آن درون در فرد اخالقی علٌو که سازند می را چارچوبی ها این
 فسادپذیر شخصی هر تقریباً چارچوب آن بدون. یابد می جلوه
 . است

 
 

 که سیم؛ر می سئوال این به فوق های پرسش از ما خودِ ـ تالش
 تعبیر در ما یا است؟ نادرست خواهی عدالت محور بر گردآمدن آیا

 در تنها »عدالت« تعریف اساساً آیا افتیم؟ می کجراهه به عدالت
  است؟ صحیح تعریف این در حوزه این از شروع و اقتصادی حوزۀ

 
 

 در« که است این آموزیم می اقتصاد از که اولی درس: منصور
 آموزش از ما» .نیست رایگان چیز یچه آلود اشک دره این

 افتادگی کار از و پیری بیمه از رایگان، درمان و بهداشت رایگان،
. گوئیم می سخن آن نظائر و رایگان مسکن از همه، برای رایگان

 قافله این از نیفتادن عقب برای انقالب رهبری انقالب صدر در
 و داد را »مجانی اتوبوس مجانی، برق و مجانی آب« وعدۀ
. کرد وعده کار نخستین ماه چند در را همه برای مسکن تأمین
 خدمت آموزش که است این واقعیت چرا؟ و کجائیم؟ امروز

 و درمان و بهداشت دارد، گذاری سرمایه به نیاز و است گرانبهائی
 کردن رایگان از سخن وقتی پس. گونه همین به نیز مسکن

 کنندگان، مصرف جز نیکسا که است این ما مراد رانیم، می ها آن
 ایران، نظیر مداری دولت اقتصاد در. کنند تأمین را ها آن هزینه
 به را آن از بخشی و باشد نفت درآمد مالک دولت اینکه یعنی
 . دهد اختصاص خدمات این تأمین

 مالیات کسانی از دولت اینکه یعنی رانتی غیر اقتصادهای در
 مالکیت. کند تأمین را »رایگان خدمات« این پول آن با و بستاند

 »خوار رانت« دولت نام به غولی تشکیل به نفت درآمد بر دولت
 خدمتگزاری بجای و داند می مردم نعمت ولی را خود که انجامیده

 که درآورد نوانخانه یک بصورت را کشور خواهد می مردم به
 سر پشت صله دریافت برای و باشند حکومت خوار جیره مردم

 تأمین دولت چون دیگر سوی از. بدوند لتیدو های اتوموبیل
 اداره خود های ارزش طبق را ها آن و است خدمات این کننده
 و بالغ های ذهن بارآوردن بجای درسی های کتاب کند، می

 قدرت مطیع و خرافی انسانهای پرورش صدد در پژوه، حقیقت
 درآمدهای با را خدمات این که کشورهائی در. کنند می عمل

 تأمین در خود درآمد تناسب به کسی هر کنند، می اداره مالیاتی
 ازای در را دولت و کند می شرکت رایگان خدمات این هزینه
. کنند می مواخذه گیرند می که خدماتی و پردازند می که مالیاتی

 اصل مبنای بر رفاه جامعه اقتصادی، اصول این کنار در
 ریقط از یعنی شود، می اداره) solidarity( همبستگی

 خود برخورداری از بیش هائی گروه موجود، سازوکارهای
 قبول مورد نصاب حد به دیگر های گروه تا پردازند می

 اداره اینکه نتیجه. کنند پیدا دسترسی خدمات این از برخورداری
 از تا است دائم مراقبت نیازمند مدرن مالیاتی های نظام کردن
 سوی از و شود تأمین شهروندان همه انسانی زندگی سو یک
 حدی به همگانی، رفاه به افزودن بهانه به مالیاتی، بار دیگر
 فراهم کشور از را سرمایه و مولد نیروهای خروج انگیزه که نرسد
 های نظام با را خود ناچارند اند، عدالت شیفته که کسانی. بکند

 فقر فقر، برابر توزیع که بسپارند بخاطر و کنند آشنا مدرن مالیاتی
 زمینه توزیع، از پیش باید مند رفاه جامعه. کند می گیر ههم را

 چشم مردمک چون آن سازوکار از و آورد فراهم را ثروت تولید
 فردی مالکیت مصونیت ها سازوکار این عمدۀ. کند محافظت

 . تولید انداختن راه برای امن محیط و است
 
 

 حوزۀ کدام در و کجا از »عدالت« درستِ تعریف برای ـ تالش
 تعریف آیا کنیم؟ آغاز باید اجتماعی حیات کدام به مربوط فکری
 برابری به التزام چهارچوب در و حقوقی حوزۀ در تنها عدالت
  است؟ کافی ها انسان حقوقی

 
 

 الزمه. برسد حقدار به »حق« اینکه بر است ناظر عدالت: منصور
 حق، جهانی سند ترین واال. است مدار حق جامعه استقرار آن

  

ــدالت«واژه  ــای   » ع ــران معن ــپ ای ــنت چ ــری«در س ــم» براب ــی  و ه ــناخته م ــرازی ش ــوم   ت ــد و در مفه ش
ــی    ــه معن ــا ایــن مفهــوم نداشــت و ب ــز در جــای  «دینــی هــیچ قرابتــی ب ــرفتن هــر کــس و هــر چی ــرار گ ق

 .شد تعریف می» درست و به حق آن
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 میثاقهای در که است متحد ملل سازمان بشر حقوق رمنشو
 پیدا گسترش دیگر اسناد در و فرهنگی و اقتصادی اجتماعی،

 برای بشر، حقوق این تأمین تا امروزین انسان هنوز. است کرده
 آن اهمیت از فاصله این ولی. دارد دراز فاصله بشر آحاد تمامی
 محمل دمکرات، جامعه و رفاه جامعه قانون، جامعه. کاهد نمی
 از بری فقر، از مصون زندگی سازی بستر برای هستند هائی
 حرکت ها راستا این در باید. هراس و تأمینی بی از بدور و جهل
 یک عدالت. بخشید انسجام و آورد پدید را الزم نهادهای و کرد

. شود نمی تأمین هم قانون حضور صرف با و نیست منتزع مقولۀ
 و است مدرن مدار حق جامعه محورهای از یکی عدالت عالوه به

 تکمیل دیگران برای مسئولیت قبول عطوفت، همبستگی، با باید
 . شود

 
 

 دانیم می گردد؟ برقرار باید چگونه آزادی و عدالت رابطۀ ـ تالش
 در جمله از فردی، آزادی و حقوقی برابری به صرف پایبندی
 اجتماعی آور هراس های نابرابری به گاه  اقتصادی، فعالیت حوزۀ
 . رسند می
 
 

 مترادف برابری با را عدالت سئوال این در خود شما: منصور
 مفهوم با چقدر عدالت از ما درک که کنید می مالحظه. اید گرفته

 در آرانت هانا! است نزدیک) Levelism( »ترازسازی هم«
 فرانسه آمریکا، انقالب مقایسه و تحلیل به خود »انقالب« کتاب

 دو و شعار دو چگونه که دهد می نشان و پردازد می روسیه و
 علت و کردند پیدا تضاد و تعارض هم با آزادی و برابری آرمان
 برافراختن به و شد غرق خود خون در فرانسه انقالب اینکه

 بود برابری شعار گرفتن جدٌی انجامید، کنکورد میدان در گیوتین
 برابری امروز،. انداخت نفس از و کرد خفه را آزادی که جائی تا
 از هنوز که کنند می تعریف ها فرصت قبال در برابری به را

 آزادی گرفته، برتری برابری خواست هرجا. نیست مصون ها ایراد
 از درجاتی و عدالت برقراری شرط حالیکه در. است رفته میان از

 . است آزادی نفس حضور برابری
 
 

 سی ـ شورمانک واقعی جهان به خود مجرد بحثهای از ـ تالش
 به. گردیم باز ـ »عدالتخواهانه« انقالب آن از پس سال

 های عدالتی بی علیه بر و است برخاسته باردیگر که ای جامعه
 که است مدعی و کند می مبارزه حقوقی و سیاسی و اقتصادی
 و الگو را ها انسان برابر حقوق از دفاع و آزادیخواهی گفتمان
 بیرون، از ناظری عنوان به. ستا داده قرار خود عمل راهنمای

 و فعال اقتصادی متخصص و کشورش، به عالقمند و آشنا فردی
 توسعه و حقوقی برابری و آزادی مهد که جوامعی در درگیر

 هستند، ـ ایرانیان ما از بسیاری آرزوئی های جهان ـ اقتصادی
 در و جامعه امروزین های گرایش و ها رویکرد از ارزیابیتان
 جنبه به که خود نظر مورد مبانی بستر بر ـ گذشته آن با مقایسه
  چیست؟ ـ نمودید اشاره هایتان پاسخ در ها آن از هائی

 
 

 گذرد، می کمونیسم سقوط از که سالی اند و بیست این در: منصور
 و درنوردیده را جدی چپ احزاب کلیه فکری لرزه زمین یک

 آورده دپدی آنان های آرمان و نگرش در ژرفی های دگرگونی
 از که را کسانی و دارد هم استثناهائی حکم این قطعاً ولی. است
 این. است برنگرفته در کنند، می پرهیز اندیشیدن از تغییر، بیم

 دموکراتیک کشورهای حتا ها، کشور همه در تقریباً را ها استثنا
 مخالف عدالتخواه، جریان یک عنوان به چپ. بیابید توانید می

 و جهل و فقر مخالف و قومی، و دینژا جنسی، تبعیض
 تحلیل در تواند نمی لیکن است، موجهی جریان هنوز محرومیت،

. جوید بهانه تنها و بازایستد خود شکست عوامل و علل فهم و
 زده قحطی و کشته ها میلیون استالین، گوالگ نظیر هائی پدیده
 طلبی آرمان. خیزد برمی اندیشه ذات از و نیست عارضی پدیدۀ
 بدل آن انگیزۀ به بلکه شود، نمی فاجعه بروز مانع تنها نه الیناست
 کاسترو کوبای از گرفت، مائو چین از شود می را نمونه. شود می

 طلبان برابری و عدالتخواهان. انورخوجه »بهشت« از یا گرفت
 تمامی علیرغم چرا سوسیالیسم که دریابند باید امروز

 ور غوطه ورزی خشونت در هانداز این ترقیخواهانه، های مانیفست
 وجود دلیل به مثالً است، بیرونی و عارضی علل آیا. شد

 از نادرست درک همچون است، درونی و ذاتی یا و. امپریالیسم
 باید سؤال این به پاسخ یافتن با. توزیع و تولید ادارۀ مکانیسم

 قیمت شد، دار عهده را جامعه اداره مسئولیت وقتی که کند معلوم
 سپارد می وتقاضا عرضه عهده به را خدمت و کاال قلم زاره ها ده
 آیا که کند معلوم قدرت عرصه در. کند می تعیین گوسپالن یا

 بر وقتی و. انقالب با یا آید کار سر بر اکثریت رأی با خواهد می
 پیش در رفتاری چگونه خود مخالف اقلیت با آمد کار سر
. خیر یا کند می مینتض را آنان آزادی و مصونیت آیا. گیرد می

 نشان خور در های پاسخ یافتن و ها پرسش این به اندیشیدن
 دنیای به ها آرمان منتزع جهان از آزادیخواهان که داد خواهد
 . اند شده نزدیک روینده های واقعیت

 
 

 شما از پایان بی سپاس با منصور دکتر ـ تالش
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 اقتصادی شکوفائی و دمکراتیک دولت مدنی، جامعه                                                                       
  
  
  
 

 پاینده مهرداد دکتر با گفتگو
  
 

 و ها رویکرد به که هستید اقتصاددانانی جمله از شما ـ تالش
 و اجتماعی فعال نیروهای و ایران گذشته نسل مسلط افکار

 و سخت انتقادات دند،برآم اسالمی انقالب عهدۀ از آنکه سیاسی
 حوزه در را افکار و ها رویکرد آن عملی پیامدهای. دارید ای ریشه

 به امروز آنچه آیا کنید؟ می ارزیابی چگونه اقتصادی حیات و
 آن به توجه با جاریست، کشور »اقتصادی وضعیت« عنوان
  است؟ نبوده محتوم و ناپذیر اجتناب افکار،

 
 

 به پیشین نسلهای مارکسیستی و اسالمی انقالبیان: پاینده
 و تنها هم را آن که ثروتی ثروت، تقسیم به را اقتصاد ای گونه
 دهقانان و کارگران ها، پابرهنه مستضعفین، استثمار از ناشی تنها
. بودند داده کاهش دیدند، می آن با ستیز در را خود و دانستند می
 ارینوشت ندرت به کنید، نگاه دوران آن ادبیات به اگر شما

 به اقتصادی سواد که باورم، این بر حتا من. بینید می اقتصادی
 اقتصاد، علم در گوناگون گرایشهای و مکاتب از آگاهی معنی
 با که افرادی حتا و نداشت گسترش زمان آن انقالبیان میان

 آنچه. بودند اقلیت در باشند، کشورآشنا یک اقتصادی مدیریت
 در آمد، می حساب به فوق اینیروه آشنای اقتصاد، عنوان به که

 نهایت    در که بود، مارکسیستی اقتصاد از سطحی درکی اصل
 ختم آلبانی یا چینی یا شوروی نوع ای برنامه اقتصاد به یا آنهم
 »اسالمی اقتصاد« به آن از تقلیدی و تحریف با یا و شد می

. رسید می ـ صدر بنی آقای ـ کشور اسالمی جمهور رئیس اولین
 در که او سیاسی اقتصاد و مارکس انقالبیان این حتا همتاسفان

 چهارچوب در را بود، گرفته ریشه کالسیک مکتب نقد از واقع
 اانته در هم اسالمی انقالب رهبر. کردند نمی مطرح آن تاریخی

 مال را اقتصاد« کالم ختم در و ریخت همه دست روی پاکی آب
 از دیگران ستد قطع با انقالبی، اوضاع آن در و نامید »خر

 آزمودن در آنان »شانس« بردن میان از و کشور سیاسی قدرت
 حفظ در ها نیرو این به ناکجاآبادشان، اقتصادی های طرح

 . بخشید بختی آبرویشان
  
 آنجا به کشورداری وضع اقتصادستیزی، جو چنین در حال هر به
 مدیریت جای به را گرایی آرمان دولتمردان که کشید، می

 یک از بودند تر زیرک که جمعی. گذاشتند و گذارندب اقتصادی
 تاراج به دیگر سوی از و دادند می ستیزی ثروت شعارهای سوی

 »آنجا« به چون. پرداختند می سرزمین این ملی ثروتهای
 . کنند می دیگر کار آن روند، می
  

 و اساسی توجه مورد ها ایدئولوژی و ها دیدگاه آن از باید آنچه
 و ها آن اصلی خمیرمایۀ که است این گیرد رقرا گیری نتیجه

 در. بود تقسیم بلکه تولید نه اسالمی دولت اقتصادی سیاست
 گشاده هیچ از انقالب آن از برآمده رژیم این هم راستا این

 های تورم تنها شما. است نکرده کوتاهی مورد بی دستی
 چاپ سیاست و ساله هشت سوز خانمان جنگ دوران وحشتناک

 نوروز از پیش کارکنان حقوق هرسالۀ افزایش و شتوانهپ بی پول
 آن پررونق ولی سیاه بازارهای و خواربار کوپنهای. آورید یاد به را

 شدن ارزش بی و خودی بازرگانان برای تومانی هفت دالر زمان،
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 سیستم به. آورید یاد به را عادی مردم برای کشور ملی ارز روزانۀ
 مردم به حتا ها بانک که کنید هنگا جنگ اوایل در کشور بانکی

 آن نتیجۀ که دادند می قسطی را هایشان انداز پس و ها اندوخته
 کردن فقیر جز چیزی زمان آن وحشتناک تورم شرایط در

 این. نبود دولت های صدقه وابستگی افزایش و مردم آگاهانۀ
 یافته بیشتری شدت تنها و مانده رایج همچنان امروز تا روش
 خسارت کشور ثروت تولید توان همزمان که یحال در. است

 ای بیمارگونه افزایش نفت درآمد به وابستگی و دیده اساسی
 نگاه گران مردم، به گرانی تحمیل و ها یارانه حذف. است یافته

 ارزانی به که خارجی ارزهای مقابل در کشور پول داشتن
 ساخت کاالهای مصنوعی وگرانی وارداتی کاالهای مصنوعی

 کشور این اقتصاد ریشۀ به تیشه خالصه. است انجامیده ایران
 . نیست کار در کتابی و حساب مملکت این در. است شده زده
 
 است بوده نکته این به ما ای ریشه توجهی بی حال و گذشته در
. دارد مدنی جامعۀ و حقوقی امنیت به نیاز اقتصاد که

 و انزن کودکان، کنندگان، مصرف کارکنان، تولیدکنندگان،
 مدنی حقوق از باید طبیعت و حیوانات حتا و دانشجویان مردان،

 حقوفی ای پدیده واقع در اقتصادی فعالیت هر. باشند برخوردار
 عنوان به بانک کارفرما، و کارگر میان است قراردادی زیرا است
 طرفِ دو هر.... و خریدار و فروشنده گذار، سرمایه و دهنده وام

 اعتبار و امنیت این و باشند برخوردار قانون تحمای از باید قرارداد
 آن انقالبیان. گردد تضمین و تأمین باید که است قرارداد قانونی
 حال. کنند می و کرده رد را مدنی جامعۀ کنونی زمامداران و زمان
 این به بودند، خود زمان فرزندان البته هم ها آن. دلیلی هر به

 . بود دیدگاههائی چنین گیر سوم جهان تمامی گریبان که معنا
 
 جامعۀ محوریت و حیات تقویت ضرورت به آگاهی ایران در

 آن پرچمدار کنونی جوان نسلهای که نو است ای پدیده مدنی
 مدنی جامعۀ. بودند بیگانه مقوله این با پیشین نسلهای. هستند

 و دولت میان و یکدیگر با مردم روابط حقوقی چهارچوب
 شهروندان با حکومتی قدرت رابطۀ. ندک می تعیین را شهروندان

 در. نیست مخلوق و خالق رابطۀ نیست، رعیتی و ارباب رابطۀ
 قراردادی و قانونی تعریفی ای مقوله هر چیزی، هر مدنی جامعۀ
 را سیاستی یک ادامۀ رایشان با که هستند مردم نهایت    در و دارد

 در. دگیرن می را سیاست یک جلوی یا و سازند می پذیر امکان
 یا و خوشبختی که هستند شهروندان این دمکراتیک جوامع
 . زنند می رقم را خود ناکامی

 
   یتـتمام انـهایش ایدئولوژ در و ینـپیش انقالبی نسلهای میان در

 بستری چنین در. بود رایج و محوری ستیزی دمکراسی و خواهی
 نه اسالمی ایران در. ندارند مدنی هویتی بازار نه و دولت نه

 بانکی سیستم نه اقتصادی، سیاست نه پول، نه اقتصاد، نه دولت،
 گندابی چنین در. ندارد مدنی تعریف چیز هیچ خالصه و

 فضانورد« ها آن اگر حتا است، ناممکن اقتصادی شکوفایی
 . بفرستند فضا به »اسالمی

 
 

 این در شما انتقادات مورد موضوعات از دیگر یکی ـ تالش
 درست رابطه درک از ما ناتوانی و کاستی از است عبارت گذشته

 درست رابطه. آن فقدان و اقتصاد و سیاست میان اهمیت پر و
 حوزۀ و شود می برقرار چگونه اجتماعی حیاط حوزه دو این میان
  کجاست؟ آن تبیین و تبلور

 
 

 اقتصاد و سیاست فعالیت حوزۀ مدنی جامعۀ یک در: پاینده
 را آن که هستند سیاستی رچمدارپ احزاب. دارند قانونی تعریفی

 توانند می اکثریت آراء کسب صورت در و گذارند می عموم رای به
 خود برنامۀ اجرای به دیگر حزبی با ائتالف در یا و تنهایی به

 علم در. شود می نیز اقتصادی سیاست شامل امر این. بپردازند
 راهکارهای باشد، می انسانی علوم از بخشی واقع در که سیاست

 وجود کشور یک اقتصادی مشکالت بر غلبه برای گوناگونی
 . دارد
 

 منظورم بهتر توضیح برای و موضوع این شدن روشن برای
 تامین به نیاز صنعتی، کشوری بویژه کشوری، هر: آورم می مثالی
 طریق از توانید می شما. دارد شهروندانش برای برق نیروی

 خورشید یا و گاز یا ادب یا آب یا سنگ زغال یا اتمی، تکنولوژی
 چرنوبیل فاجعۀ به توجه با. کنید استفاده انرژی این تولید برای
 ضایعات یا ژاپن فوکوشیمای در کنونی فاجعۀ یا اوکراین در

 از راهکاری، هر گر توجیه برق تولید به نیاز سنگ زغال کربن
 مسئولیتمان امروز ما. نیست مخربی، های تکنولوژی چنین جمله

 این و زیست محیط نگهبان باید و رود می تر فرا ودمانخ نسل از
 جامعه رفاه تأمین و امکانات. باشیم نیز آیندگان برای زیبا سیارۀ

 به امر همین آلمان در. نیست ای بیراهه هر کنندۀ توجیه امروزی
 و سال 60 از بعد ها مسیحی دمکرات ایالتی حکومت تغییر

 کشور این غربی جنوب رد ها دمکرات سوسیال و ها سبز پیروزی
 چشم در ها مسیحی دمکرات که دلیل این به تنها آنهم انجامید،

 این از پس آلمان، مردم اکثر شاید و ایالت این دهندگان رای
 فرانسه کشور در. بودند اتمی انرژی بدنبال هنوز فاجعه همه
 اتمی انرژی با مشکلی کشور این مردم و نیست چنین هنوز
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 و داد تغییر شود نمی زور با را فرانسه در رژیان سیاست. ندارند
 هم ها آن تا باشم نداشته دیگر ای فاجعه به نیاز ما که امیدوارم
 باید. است همین دمکراسی ولی. دهند تغییر را خود سیاست
 نظرهایی اختالف چنین. کرد جذب سیاستی هر سوی به را مردم
 اختالفات پاارو در ها روز همین ما. فراوانند اقتصاد علم در

 و کمیسیون طرف از شده ارائه راهکارهای سر بر شدیدی
 یورو منطقۀ در ها دولت مالی بحران بر غلبه برای اروپا شورای
 سرکوزی آقایان ،)آلمان صدراعظم( مرکل خانم فعال. داریم

) انگلیس وزیر نخست( کامرون و) فرانسه جمهور رئیس(
 تحمیل خودشان ادارغیرهو و دیگر های گروه به را سیاستشان

 من بدِ بختِ از شاید. کرد صبر باید آینده انتخابات تا. کنند می

 قدرت سر بر فرانسه در سرکوزی آقای و درآلمان مرکل خانم
 . گذاشت احترام باید مردم رای به ولی. بمانند

 
 دمکراتیک ای جامعه در اقتصاد حوزه و سیاست حوزه حال هر به
 اقتصادی بحرانهای دوران در ویژهب. هستند ناگسستنی هم از

 حتا اما. شود می بیشتر مشکالت این بر غلبه برای دولت اهمیت
 باید مردم وکیل و نماینده عنوان به دولت عادی، دوران در

 اجتماعی، اقتصادی، شکوفایی برای درازمدت های برنامه
 ها برنامه همین که دهد، ارائه آوری فن و فرهنگی

 اقتصادی های فعالیت آن راستای در که ندشو می هائی چهارچوب
 بازار عامل نه و راهنماست دولت. گیرد می صورت شهروندان
 حقوق آن در که دارد نیاز نظمی به اقتصاد اصوال و بازار. واقتصاد

 بیماران، سالمندان، خردساالن، حقوق بویژه شود، تضمین همه
 صورتب نیست قادر که کسی هر و چیز هر و حیوانات و طبیعت
 اهمیت جهانی مشکالت به توجه با. بگیرد را خویش حق فعال

 به شرایطی چنین در سیاست البته. رود می باال مرتب سیاست
 تمامیت گرایشات از جلوگیری برای شهروندان آحاد کنترل
 کردن سهیم و کردن دمکراتیزه و دمکراسی. دارد نیاز خواهی
 از عمومی های پرسی همه طریق از ها گیری تصمیم در مردم
 از و شوند می دولت خواهی تمامیت گرایشات راه سد سوی یک
 از را سیاست و دهند می ای تازه جان دمکراسی به دیگر سوی
 خانه هر چهاردیواری و جامعه درون به پارلمان و دولت عرصۀ

 این. برند می باال را سیاست مشروعیت طریق بدین و کشانند می
 اسالمی حکومت در ما که است چیزی آن مقابل نکتۀ درست
 . هستیم شاهدش است سال سی از بیش

 

 
 کشورهای از بسیاری در و ما کشور در کنون تا چرا ـ تالش
 نظر از است؟ بوده سیاست مقهور همواره اقتصاد ما نظیر

 تا ما را اقتصادی استقالل کجاست؟ مشکل این ریشه فرهنگی
 هم عموماً و همیدیمف می دیگر کشورهای با روابط در تنها کنون

 و معنا چه داخلی روابط و مناسبات در مفهوم این اما. نادرست
  دارد؟ اهمیتی چه
 
 

 آحاد نیستی و هستی عیار تمام کنترل آن اصلی علت: پاینده
 حفظ برای مستبد حاکمین. است بوده حاکمین توسط مردم
 داشته خود به چیزی هر و کس هر ساختن وابسته به نیاز قدرت

 به ها آن نیاز از ملت یک افراد اقتصادی و مالی استقالل. دارند و
 وابستگی چه هر عکس بر. کاهد می حکومتی های دستی گشاده

. مانند می تر مطیع مردم باشد، بیشتر حاکمین به افراد اقتصادی

 
ــ ــر کس ــدر ا یه ــم نی ــاز  انی ــود را ب ــش خ ــ ینق ــرده و م ــد یک ــال. کن ــان از  نیفع ــبش زن ــجن ــو کی  ،یس

در  ییکایســند نیو فعــال ییدر جــا یدولتــ ریــاقتصــاددانان غ گــر،ید ییحقــوق بشــر از ســو   نیفعــال
ــا ــر،ید ییج ــه  گ ــا حرف ــا ب ــدانمان م ــال ٔهنرمن ــا نوشــتار یاســیس نیخــود و فع ــا ب ــا و سخنانشــان م ــه . ه هم

ــه ــا حلق ــم پ یه ــه ه ــتهیب ــت یا وس ــه  میهس ــا هم ــه ب ــاوت ٔک ــانیها تف ــدنبال آزاد م ــ ،یب ــاه و  ،یدمکراس رف
 .میهست هنمانیمردم م یبرا یسربلند
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 دارد مرزی و حد بگویم، است بهتر یا شرطی، پیش امر این البته
 پیش روز از تر بد هرروز حداقل مردم وضعیت که است این آن و

 دست از را مشروعیتشان حاکمین صورت این غیر در. نشود
 کنید، نگاه عربی کشورهای در ها ناآرامی به اگر. دهند می
 داشتن نگاه وابسته سیاست مشروعیت، نبود در که بینید می

 . ماند خواهد ناکام نهایت    در مردم اقتصادی
 

 تر گسترده و تر پیچیده من گمان به وابستگی این فرهنگی علت
. پرداخت بدان مصاحبه این چهارچوب در بتوان که است آن از
. کنیم نگاه فرزندانمان تربیت به ای ریشه نمونه یک عنوان به اما
 برای »زندانی« چون والدین محدودکنندۀ محبتِ و حمایت رچت

 استقالل تجربه برای زمانی یا و مکانی جایی، فرزندان
    از نوجوانان و کودکان به را پذیری مسئولیت اروپا در. اردگذ نمی
 به بچه وابستگی از. دهند می یاد تربیت و پرورش آغاز همان
 سن رفتن تر باال با همراه که است کودک این. کاهند می والدین
 این عهدۀ از آینده این در او و گیرد می تصمیم خود آیندۀ برای
 ما جوامع در. اند کرده آماده را او والدینش چون آید، می بر امر

 ـ دیگری از انتظار و گریزی مسئولیت. است رایج آن عکس
 دیگری فرهنگی دالیل البته. دارد رواج ـ دولت فامیل، والدین،

 بحث که است، داشته وجود مالکیت حق نبود چون هم
 اگر. است خارج گفتگو این حوصلۀ از آن تاریخی پیامدهای

 حق فقدان آور زیان های ریشه شکافتن زمینه در نکنم، اشتباه
 در آن تضمین نبود و حق این از قانونی دفاع عدم و مالکیت

 به را ای شماره »تالش« فصلنامه همین ما نظیر کشورهائی
 . داد اختصاص موضوع این روی بر بحث

 
 که کنم، تکیه اما نکته این بر باید اقتصادی استقالل مورد در

 و فردی استقالل آن تربیتی و رفتاری فرهنگی، شرط پیش
 با اگر البته اقتصادی استقالل. باشد می فردی آزادی اصوال
 شود می تبدیل سالحی به باشد، همراه فرد برای مالی تامین
 با توانستند غربی زنان. دیگران نبایدهای و ها باید با مقابله برای

 میان رابطۀ مردان، از خود مالی و اقتصادی استقالل افزایش
 تعریف آن اقتصادی جنبۀ فرای را شان خانواده و همسر خود،
 و زندگی خمیرمایۀ فردی نسبی رفاه و اقتصادی استقالل. کنند
 . است جامعه در آزادی

 
 

 که هستید دمکرات سوسیال اقتصاددانی شما دانیم می ـ تالش
. دانید می الزم را اقتصاد در سیاست و دولت مداخله از هائی جنبه

 چنین پیامدهای عنوان به خودمان کشور در کنون تا ما آنچه اام

 همگانی آور رنج فاجعه یک به بیشتر ایم، بوده روبرو ای مداخله
  کجاست؟ مداخله این قرمزهای خط و ها مرز ماند، می
 
 

 دمکراتی دولت از اقتصاددانم همکاران دیگر و من: پاینده
 که دولتی نه رد،ک برکنارش رای یک با شود می که گوییم می
 یک در دولت. است طلبکار هم همه از و دزدد می را مردم رای
 فراهم اقتصادی فعالیتهای برای چهارچوبی باید دمکراتیک نظم
 بازار. است بازار بینی کوته از ناشی دولت نقش به من باور. آورد

 انتظاری آن از توان نمی و باشد می ثروت افزایش و سود بدنبال
 ترمیم چون درازمدت های برنامه برای. داشت را این از بیش

 منابع و مواد از جویانه صرفه استفادۀ و حفظ اوزون، سوراخ
 همگانی، پرورش و آموزش برای برابر امکانات ایجاد طبیعی،
 آحاد اجتماعی وضع در تعادل و اقتصادی توازن در کوشش
. است دمکرات دولت به نیاز... و هوا آلودگی از جلوگیری مردم،

 ولی کرد، استفاده اهداف این به رسیدن برای توان می بازار از
 اقتصاد بدنبال ما. بازار نه کند می تعیین دولت را اهداف این

 در اگر اینکه به توجه با هم ستیزی دولت البته و نیستیم دولتی
 نمانده هم بازاری نبودند، ها دولت اقتصادی و مالی جهانی بحران
 آن دمکراتیک معنای به ایران در دولت ولی. دندار معنایی بود،
 ستیز دولت بودم، ایران در اگر هم من. ندارد خارجی وجود
 تعریف شود نمی مدنی جامعۀ معیارهای با را ایران وضع. شدم می
 از که دولتی. است خارج جهانی اقتصاد مدار از ایران اصال. کرد
 ویژه دادگاه نیتروحا برای که قانونی نیست، برخوردار مردم آراء
 به که شناسد می عصر ولی را خود که حکومتی و گذارد می

 تافتۀ هزاران که حکومتی خالصه و! نیست پاسخگو هیچکس
 گوییم، می سخن آن از ما که دولتی با حسابش دارد، بافته جدا

 جهت جامعه و اقتصاد به دمکرات دولت یک اما. جداست
 به تیشه ولی گیرد می را بازار های روی کج جلوی و دهد می

 . زند نمی اقتصاد و بازار ریشۀ
 
 

 که رنجی و های کاستی از یکی: گذشته آن به بازگردیم ـ تالش
 آزادی شعار سیاست حوزۀ در اینکه از بود عبارت بردیم، می آن از
 عملکرد و فکری دستگاه در ولی کردیم می طرح را آن مطالبۀ و

 حوزۀ جمله از دیگر های حوزه در آزادی راه خود سیاسی
 و خود سیاسی مشارکت حق از طور همین. بستیم می را اقتصادی
 و فعالیت حق برابر در اما کردیم، می دفاع وابسته گرایشهای
 علیه و بودیم گریزان مالکیت حق بر مبتنی اقتصادی مشارکت

 امکان که خود مال بستن بکار و محصول تصرف بر انسان حق
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 جامعه، خدمت در پیامدهای و وصیخص بخش در ثروت انباشت
 تضمین را انسانی فرد استقالل که شغل و کار تولید نظیر
 . داشتیم سخت موضعی کند، می
  

 چنین بر مبتنی انقالبی از سال سی گذشت از پس امروز
 و گاز و نفت فروش یاری به که هستیم رژیمی گرفتار تناقضاتی،
 که جائی تا و تاس چسبیده قدرت به ملت، جیب از ها خانخرجی

 تا علمیه حوزۀ آخوندهای از بخرد را همه خواهد می بتواند
 که حکومتی. را جامعه محروم طبقات همه از بیش و هنرمندان

 عمل در و است کشور تمام گستردگی به آنکه کارفرمائی گسترۀ
 حکومت این علیه امروز. است کرده خود به وابسته را ملتی
 در آیا. دارد جریان کشورمان در سراسری و گسترده ای مبارزه
 آن نقد و توجه و نظر تجدید از هائی نشانه  مبارزه این جبهه

  بینید؟ می تناقضات و ها کاستی
 
 

 همه و چیز همه خرید به کوشش همین هرچیز از پیش: پاینده
 همان    به است وابستگی نفتی پترودالرهای همان    با هم آن کس
 همین از هم هایی ایدئولوژی چنین بیهودگی. بزرگ شیطان پول
 اش خودخوانده برادر مانند کنید نگاه هم چاوز به. پیداست ها جا

 هتاکی آمریکا و غرب به طرف یک از که است، نژاد احمدی
 در دستی گشاده به کشور ارز به تکیه با دیگر طرف از و کنند می

 . پردازند می کشورشان از خارج و داخل
 

 جنبش بویژه و. است حکومت این علیه ما ممرد گستردۀ مبارزۀ
 آن از که است مدنی جامعۀ یک ریزی پایه بدنبال واقع در سبز
 جامعۀ و اقتصاد یک برای شرط پیش عنوان به این از پیش
 از آن اعضای تک تک آن در که ای جامعه کردم، صحبت شکوفا
 تناقضات با ناگزیر حرکتی چنین. باشند برخوردار مدنی حقوق
 دولتی استفادۀ سوء. است طبیعی کامال امر این و است اههمر
 دولت و گریزی دولت به تواند می ملی ثروتهای تاراج برای

 مشروعیتی دولت به دمکراتیک چرخش یک و بیانجامد ستیزی
 سرکوب همه این از نباید که ما نمونه عنوان به. دهد نوین
 ها حرف این و قومی فدرالیسم و ستیزی ایران به ایرانی های قوم
 رابطۀ در بویژه و چیز همه در روی میانه و مدارا. آوریم روی

 ما نهایت    در ولی. ماست کشور ضرورتهای از سیاست و اقتصاد
 کردن کپی. کرد خواهیم پیدا را کشورمان برازندۀ توازن و تعادل
 دور موضوع اصل از را ما غربی دمکرات کشور آن یا این
 اسالمی ساالری دیوان همین آمد واهدنخ دیگر آنچه. کند می

 . داد پایان باید این به. است

 روشنگرانه و ناپذیر خستگی های تالش نقش و جایگاه ـ تالش
 در اسالمی ـ انقالبی حکومت »طلوع« فردای از که اقصاددانانی

 بر ملت حاکمیت حق ها، انسان حقوق و آزادی اندیشه از دفاع
 در ویژه طور به و جمله از و قانون حکومت خویش، سرنوشت

 ها رویکرد ساختن دگرگون در را برخاستند مالکیت، حق از دفاع
 برای تالش و آزادی و فردیت از دفاع جدید جبهه پیدایش و

  کنید؟ می ارزیابی چگونه مدنی جامعه ساختن استوار
 
 

. کند می و کرده بازی را خود نقش میان این در کسی هر: پاینده
 سویی از بشر حقوق فعالین سوی، یک از نانز جنبش فعالین
 در سندیکایی فعالین و جایی در دولتی غیر اقتصاددانان دیگر،
 با ما سیاسی فعالین و خود حرفۀ با ما هنرمندانمان دیگر، جایی
 هستیم ای پیوسته هم به های حلقه همه. سخنانشان و ها نوشتار

 و رفاه ،دمکراسی آزادی، بدنبال هایمان تفاوت همۀ با که
 دیجیتال انقالب ایرانیان. هستیم میهنمان مردم برای سربلندی

 با مقابله برای سالحی به را نویسی بلوگ آوردند، دنیا به را
 را خود دولتی غیر سازمانهای هزاران با و کردند وسیله استبداد
 مدنی جامعۀ. اند کرده آماده دولتی هر کشاندن چالش به برای
 رنگارنگی سبزش رنگ جالی همۀ با شامروز ازهمین ایران
 که ای جبهه آن ویژگی است این. دارد را خود یکتای و خاص
 .است گرفته شکل ایرانی هر فردی حقوق و آزادی از دفاع برای

  
  
  
  

  تالش ـ آقای دکتر پاینده با سپاس از شما
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: دفتر سبز فصلنامه تالش نخست شماره

http://www.talashonline.com/neshrye/neshryr_fehres_33_0.html  
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 دونگاه یخیتار تضادـ  مشروطه اساسی قانون و قانون حکومت                                           
  
  
  
  
  

  پاک خوبروی محمدرضا دکتر با گفتگو
  

 اول بخش
 
  
  
  

 از« قانون در جستجو« شما تحقیقی ای رساله اخیراًـ  تالش
 به »آنالین تالش« بر »مشروطیت اساسی قانونـ  »رفته دست
 . است شده درج الکترونیکی کتاب صورت

 و همشروط انقالب به رویکرد گذشته سال سی این در دانیم می
 است، استوار »اساسی قانون« مان بره اساساً آنکه دستاوردهای

 ها کتاب یاری به هم آن است، شده ای ریشه های دگرگونی دچار
 که آنچه با ها آن نسبت قیاسی، در که بسیاری تحقیقی آثار و

 انسان بود، شده منتشر سال هفتاد آن در یعنی انقالب، از پیش
 . کند می شگفتی دچار را

 کردن تر باز خدمت بیشتردر هرچه بتواند امیدواریم گفتگو این
 تز و اید پرداخته ها بدان شما که پراهمیتی اجزاء میان رابطه

 بزرگ رخداد آن کلی ماهیت و اید کرده مطرح که محوری
 . گیرد قرار ایران تاریخی

 اید، آورده پیشگفتار در که بپرسیم ای نکته از هرچیز از پیش اما و
.... ها کنفرانس برگزاری.... متعدد های مقاله نوشتن: ینکها ابراز
 جنبش سالگرد یکصدمین مناسبت به ویژه های شماره دادن

 را آن یا و خواند »حال در گذشته حضور« توان می را مشروطیت،
 ای نشریه برای قضاوت این راستش. نامید »خیال و حسرت«

 بوده ویژه های شماره همان    از یکی بانی خود که »تالش« چون
 اهمیت و مضمون بررسی تأسیس آغاز همان    از این بر عالوه و

 است، بوده فعالیتش های ستون از یکی مشروطه انقالب و جنبش
 حسرتی ما مبادا که کند می ناآرامی احساس تولید نیاسوده، دمی

 را دیگری گذشتۀ هر اساساً یا و گذشته آن به نسبت نوستالژیک
 بریم؟ می بسر تخیل در آن بارۀ در اساساً اینکه یا !باشیم پراکنده
  چیست؟ سخنان این از شما منظور

 
 

 توضیح برای که هائی کوشش و تان توجه از سپاس با: خوبروی
 باید اید، برده بکار »رفته دست از قانون در جستجو« رساله بیشتر
 سال صدمین برای دوستی خواهش به نوشته این که بگویم

 دلیل یک و یکهزار همان    به سپس. بود شده هتهی مشروطیت
 سال، چهار از پس. نکرد پیدا انتشار امکان ایشان نشریه معروف
 منتشر را آن او اجازه با حال و دوست، آن احترام رعایت برای
 در« نام به پروست مارسل معروف رمان از نوشته عنوان. کردم

 رمان ینا. است شده برگرفته »رفته دست از زمان جستجوی
 به ،اما. است رفته دست از زمانی با مرتبط و گذشته به مربوط
 هم اصطالح دو آن. گردد باز می دیگر بار گذرا زمان پروست نظر
 را زمان هم ما گذشته یاری به او نظر به که است پروست آنِِ از

 باشیم نکرده فراموش اگر. کنیم می بازسازی را آن هم و تسخیر
 با همراه اماـ  تعبیری به هرکسـ  همرائی زروـ  مرداد 14 روز

 رویداد آن از باری ما آنکه از ای نشانه. بود ایران مردم سکوت
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 ،اما. خوریم می را آن حسرت و داریم خود دوش بر را گذشته
. باشیم داشته هم باید و داریم هم را گذشته آن پاس همزمان
 اساس بی هم اساسی قانون دادن دست از حسرت و افسوس
 از بسیاری سبب آن گرفتن دستکم و اعتنائی بی زیرا نیست

 درباره هایتان کوشش با شما، براین بنا. ماست امروز های بدبختی
 بل، اید نکرده ایجاد را »نوستالژیک حسرتی« تنها نه مشروطیت

 آثار که جنبشی. اید پرداخته مان گذشته بازسازی و شناخت به
 به آسیبی آنکه بی ،»مند وهشک« انقالب از پس چه و پیش آنچه
 و بوده حاکمان تنگ چشم در خاری همچو باشد، رسانده مردم
 . هست

 
 

 را مشروطیت اساسی قانون اجزای در خود تحقیق شماـ  تالش
 برگردان آن متمم و قانون این که اید کرده استوار تز این بر

 آنست قانون این هنر.... نیست بلژیک اساسی قانون از ای ساده
 با را) بلژیک اساسی قانون از اقتباس( اصول آن خواست می که

 . دهد تطبیق رایج عادت و عرف... جامعه مکان و شرایط
 بدون و خالً برـ  دیگر پژوهشی کار هر مانندـ  قاعدتاً نظر این

 ترین مهم است، نگرفته شکل مقابل دیدگاههای حضور
 قانون به برخورد در ها آن با شما که نظراتی احتماالً یا ها پرسش
  اند؟ بوده چه نبودید، موافق مشروطیت اساسی

 
 

 اسباب از و بود شگفتی مایه چیز هر از بیش که آنچه: خوبروی
 خواست می که است قانونی به اعتنائی بی پیشین، نظام سقوط
 ایجاد را قانونی دولت دیگر تعبیری به یا و »اساس« با دولت
 را آنچه از عبارتست کلمه وسیع معنای به قانون از منظورم. کند
 دموکراتیک روشی با کهـ  خود نمایندگان بوسیله مردم که

 سویه چند اعتنائی بی این. کنند می وضعـ  باشند شده برگزیده
 حتیـ  ن ونخبگا سرآمدان میان بل وحاکمان دولت تنها نه. بود
 یی بگونه. بود یافته رواج و رخنهـ  نیز کشور دانشگاهی سطح در
 را اساسی حقوق تدریس یا کشور، حقوق دانشکده تنها در که

 از لیسانس از تر باال سطح در اینکه یا و گرفتند می دستکم
 از اساسی حقوق های کتاب شمار. کردند می خودداری آن آموزش
 . کرد نمی تجاوز دست دو انگشتان

 از نمونه یک که بود رسیده آنجا به اساسی از قانون ما آگاهی نا
ـ  56های سال اعتراضی جنبش هنگام به. شوم می یادآور ار آن

 مشروطیت، انقالب از سال هفتاد از بیش گذشت از پس ،1357
 دانشجویان، دانشگاهیان، دادگستری، وکالی و قضات

 استقالل احیای« و سیاسی زندائیان آزادی خواستار نویسندگان

 و دادگستری های دادگاه عام صالحیت اعادۀ و قضائیه قوه
 بیانیه به. نگ. (شدند »اختصاصی قضائی مراجع جمیع انحالل
 تاریخ از صفحاتی در ،1356 آبان 11 مورخ نفری، 58 به معروف
 اول، چاپ دوم، دفتر ،9 جلد، آزادی، نهضت تهران، ایران، معاصر
 گوئی) بشر حقوق و آزادی از دفاع ایرانی جمعیت اعالمیه. 1362
 به اساسی قانون اجرای بی توان مین که دانستند نمی سروران این
 یافت دست سازشی به بتوان هم اگر و یافت دست ها آماج آن

 نوسازی. ندارد را »اساس« با دولت برقراری توانائی و است گذرا
 از دفاع یا و ها دادگاه صالحیّت اعاده تنها قضائیه قوه نوزائی و

. ستنی نظامی غیر وکالی بوسیله نظامی دادگاه در زندانیان
 قانون روح کردن زنده گرفت می قرار توجه مورد باید که آنچه

 به را افراد حقوق هم و ها آزادی هم که بود آن اجرای و اساسی
 فراهم را آنان کارآمدی های راه هم و شناخت می رسمیت

 . ساخت می
 
 

 به یا »روح« این گفتگو این در البته ما ثقل مرکزـ  تالش
 »ایران تاریخی بزرگ رخداد آن کلی ماهیت« دیگر عبارتی
 . است
 سرآمدان از جمعی به شما انتقاد بارۀ در پرسشی آن از پیش اما

 حضور بر تأکید با کردند، امضا را شده ذکر اعالمیه که کشور
 جمله از آنان اعالمیه این در: کشور دانان قانون و حقوقدانان
 قرار اگر. بودند شده» ...و قضائیه قوۀ استقالل احیای« خواستار

 خواستی چه شود، برپا قانون حکومت بر مبتنی نظامی باشد
  مستقل؟ قضائی دستگاه وجود از تر ای ریشه
 آن مشروعیت به احترام با مغایرتی هیچ تنها نه اصل این اجرای
 »روح« آن عینی تحقق الزامات از ما نظر به بلکه نداشت، قانون

  چرا؟ تقادان و ایراد پس. بود آن ساختن نهادینه و
 
 

 مورد که آنچه. نیست سرآمدان از انتقاد من منظورـ  خوبروی
 که است اساسی قانون به سویه چند توجهی بی است من انتقاد
 و گردد فراموش آن متمم و اساسی قانون روح تا شد سبب
 هم اساسی قانون اجرای خواست. نشود مطالبه آن اجرای
 جمهوری استثنای بهـ  دیگر های خواست همه هم و بود تر وسیع

 . گرفت می بر در راـ  اسالمی
 اخالقی، هستند هائی ارزش اساسی قانون روح از منظورم

 به زمان گذر در که جغرافیائی و تاریخی اقتصادی، فرهنگی،
 عدم صورت در که چنانند ها اصل این. اند شده تبدیل هایی اصل

 عدالتی بی احساس عمومی افکار و جامعه ها آن از یک هر رعایت
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 است ابزاری قضائی توسعه آن بر افزون. کند می بیزاری سپس و
 به توجه با ای جامعه هر که هائی ارزش آن به رسیدن برای

 که است روی این از. کند می مشخص را آن خود خصوصیات
 قوه های قانون به محدود را خود همواره قضائیه قوه نهاد

 هم را جامعه احترام دمور های ارزش بل کند نمی قانونگذاری
 استفاده مورد قضائی رویه عنوان به تا دهد می قرار توجه مورد
 . گیرد قرار ها دادگاه
 رسید نمی صدا به صدا که غوغا پر روزهای همان    در کنید، تصور

 قانون کامل اجرای خواست بود، گرفته را شعور جای شعار و
 و روز ما هامروز مسلما. شد می مطرح همگان سوی از اساسی
 را ها آن از یکی که آنچنانی خواستهای اما. داشتیم بهتری روزگار

 شدگان دستگیر دولت 1356 سال اواخر در تا شد سبب بردم نام
 های دادگاه به نظامی های دادگاه جای به را تظاهرات در

 دولت با ما خوانده حقوق نخبگان آنکه طرفه. بفرستد دادگستری
 در بتوانند دادگستری وکالی تا کنند می توافق ارتش دادستان و

 عهده را بر متهمان از دفاع و کرده شرکت نظامی های دادگاه
 فهمیدند دولت مخالفان رهبران هم و دولت هم نتیجه در. گیرند
 دادن با یا و کرد خاموش را جنبش امتیازاتی دادن با توان می که

ـ  دوران آن رد بدبختانه. گرفت دست به را قدرت لگام امیتازاتی
 قانون از هواداریـ  »مند شکوه« انقالب از پس یکم دهه مانند

 در شد می تلقی پادشاهی نظام از هواخواهی با مترادف اساسی
 یکی را ها آن نباید و گذاشت تفاوت باید دو آن میان که حالی

 . انگاشت
 ترین کوچکـ  دینورزان بویژهـ  رسیدگان راه از نتیجه، در

 آن و پیامد نشدند قائل مشروطیت اساسی قانون ایبر احترامی
 روز از که قانونی. است اسالمی جمهوری اساسی قانون تدوین
 به. است مشغول کشور حقوقی نظام همه سازی بدوی به تدوین
 جمهوری اساسی قانون کنندگان تدوین که رسد می نظرم

 مگر اند نکرده مشروطیت اساسی قانون به را الزم توجه اسالمی
 هم آنـ  نگهبان شورای مورد درـ  اساسی قانون نویس درپیش

 اساسی قانون متمم دوم اصل و فرانسه اساسی قانون از تقلید با
 مشروطیت اساسی قانون که حالی در. نیافتاد قبول مورد که

 معنای بهـ  فرهنگ از بخشی و داشته اعتبار سال ازهفتاد بیش
 ایجاد به دست که بود یقانون. آمد می شمار به ما ملتـ  عام

 هر که زد عرفی حقوقی نظام و دموکراتیک های ارزش نظام
 من است بدیهی. باشد ها بحران ساز چاره توانست می آنان دوی
 آنکه های اصل یکایک نه دارم نظر در را اساسی قانون کلیات
 . دارد بحث جای آنان از برخی

 
 

 بیشتری ضیحتو باشد بهتر شاید فوق پرسش ادامه درـ  تالش
 دو از یاری به. شود داده عصر آن در عدالتخانه و عدالت باره در

 باره در: یکم بخشـ  اید آورده خود تحقیق در شما که زیر جملۀ
  اساسی قانون

 نوری اله فضل شیخ هواداران پرسش پاسخ در یکم دوره مجلس
 حدود تحدید و ملت حقوق حفظ... « را مشروطیت معنای
 است دانسته» ...دولت کارگذاران تکلیف تعیین و سلطنت

 ) 23 رضوانی،(
 
 جز چیزی طلبان اصالح و آزادیخواهان مطلوب کار، آغاز در... « 

 ) 62 طباطبائی، محیط(» .نبود عدالتخانه تاسیس
 

 را سلطنت حدود گاه که بود چه عدالتخانه و عدالت این از منظور
 نهاد گرفت؟ می قرار دینورزان برابر در گاه و کرد می معین

 به خودشان انتخاب به ملت نمایندگان مجلس و قانونگزاری
 حافظ دادگستری دستگاه یک یا ملت، اراده تحقق مکان عنوان
 این چند هر ملت؟ دادستانی کانون و دادخواهی مکان و قانون
 البتهـ  باشند می قانون حکومت روح تحقق الزامات از نهاد دو هر

 این رابطۀ اساساً. است قانون حکومت از شما نظر منظور آنچه
 با رابطه در استقالل چیست؟ کدام هر وظائف سرشت و نهاد دو
 را الویت آیا چه؟ از و که از استقالل یابد، می معنائی چه یک هر
 از یک کدام باالخره و داد؟ ها آن از یکی به توان می نهایت    در
 دسته، کدام سوی از و بود مخالفت مورد بیشتر نهاد دو این

  مطلقه؟ و مستقل سلطنت مقام یا عرف حکام شرع، حکام
 
 

 و حقوقی فلسفی، است موضوعی و اصل عدالت: خوبروی
 زندگی اساس و بناشده انصاف و حقوق پایه بر که اخالقی
 مانند مفاهیمی با عدالت فلسفه، در. دهد می تشکیل را اجتماعی
. شود می مربوط عیاجتما صلح و اخالق انصاف، برابری، آزادی،

 هــای مســلمان، قــانون و شــریعت را از   تــر در جامعــهدر ایــران و یــا بــا نگــاهی گســترده
هــای  در حــالی کــه در فلســفه حقــوق غــرب مکتــب     .... احکــام خــدائی و ازلــی میدانســتند   

ــه   ــد کـ ــود آمـ ــاگونی بوجـ ــب ... گونـ ــن مکتـ ــیاری از ایـ ــوفان و   در بسـ ــی از فیلسـ ــا برخـ هـ
 .گران حقوق، حقوق و قانون را ناشی از اراده فرد و یا اجتماع تلقی می کنندکاوش
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 از که حالی در دارد توجه حقانیّت به بیشتر عدالت اخالقی نظر از
 . کند می توجه برابری به عدالت حقوقی دیدگاه
. دارد ارتباط تمدنشان و مردم تاریخ به عدالت اندیشه تاریخ

 و اندیشه های پیĤمد از آن اجرای و عدالت گوناگون مفاهیم
 بررسی روی این از است ریعص هر در مردم زندگی شرایط
 حقوق و اخالق اقتصاد، شناسی، دین فلسفه، همراه به باید عدالت
 پا زیر را برابری و آزادی کامگان خود همه. باشد عمومی

 ارزش توانند نمی زیرا رانند؛ می حکم عدالت نام به اما گذارند می
 حقانیتِ دالئل از یکی عدالت اصل. شوند منکر را عدالت واالی

 یا و خودکامگان برابر در مردم ایستادگی یا و ذیرفتننپ
 آن های سنجه و دشوار عدالت تعریف. است آنان های قانون

 دولت اطاعت دیگر برخی و قوانین رعایت برخی. است گوناگون
 تاریخ، با باید را عدالت گفتم که همانگونه اما. دانند می عدالت را

 . سنجید ملتی هر اقتصادی شرایط فرهنگ
 که است ظرفی دادگستری آن امروزی تعبیر به یا عدالتخانه

 آن اجرای و عدالت جستجوی زیرا شود می ظاهر آن در عدالت
 نظام تداوم به توجه با کشورما در. است حقوقدانان کار

 خواجه سیاستنامۀ تا تنسر نامه تدوین اززمان دستکم خودکامگی
 در. بود ما فرزانگان دلمشغولی عدالت طوسى الملک نظام

 پیشیته به باید عدالتخانه شناخت برای ما گفتگوی محدوده
 : انداخت کوتاهی نگاه آن ایران حقوق تاریخی

 1160( افشار شاه نادر کشتن از سال شصت و یکصد مدت در
 1324( مشروطیت اساسی قانون متمم تا) م 1747/  قمری
 شیعه فقه اساس بر ایران حقوقی نظام) م 1907/  قمری

 عرفی و شرعی محاکم میان تفکیک قاجاریه دوره در. رداشتقرا
 . بود برقرار همچنان صفوی دوران همانند

 احوال خصوصی، حقوق موضوع به دینورزان دوران آن در
 در دادرسی و کردند می رسیدگی آن به مربوط دعاوی و شخصیه

 بر موارد از برخی در و حاکمان عهده بر عمومی حقوق حوزه
 حقوق که دلیل این به شاید. بود ها قبیله و ها ایل روسای عهده

 نکته. نبود توجه مورد چندان ادیان دیگر مانند اسالم در عمومی
 دادرسی برای معینی قواعد نه عرفی های دادگاه اینکه جالب
 رای. شد می مراعاتـ  داشت وجود هم اگرـ  قانون نه و داشتند

 شرع، های دگاهدا در که حالی در. بود حاکم نظرحاکمان و
 وجود ماهوی نظر از چه و تشریفاتی نظر از چه قواعدی دستکم،
 علت به که است آمده قاجار دوران تاریخ در هم مواردی. داشت
 موضوع به متحدا عرف و شرع حاکمان موضوع، بودن مهم

 صفر در باب محمد علی سید محاکمه مانند کردند می رسیدگی
 سال شعبان در شدن زندانی از پس که 1848 ژانویه/ ق 1264

 عرفی حاکمان بدستور و دینورزان حکم با 1851 ژوئن/ 1267
 . شد باران تیر
 عباس همّت به دیوانخانه یا عدالتخانه ایجاد برای نخستین گام
 میرزا کمک با وی. شد برداشته تبریز در السلطنه، نایب میرزا

 قائم. کرد ئردا را مستقل دیوانخانه فراهانی مقام قائم ابوالقاسم
 شاه محمد زمان در عظمی صدارت مقام به رسیدن از پس مقام

 حقوق احقاق به تا کرد گذاری پایه را عدالت دیوان یا دیوانخانه
 برابر در نهادی حقیقت در دیوانخانه این. بپردازد متظلمان

 مانند داشت هم دیگری های وظیفه که بود دینورزان محضرهای
 مخالفت با سو یک از دیوان این. ها آن ثبت و اسناد گواهی

 بر را آن نیز عرفی حاکمان دیگر سوی از و شد روبرو دینورزان
 . زد می آسیب گروه دو هر مادی منافع به دیوان زیرا تافتند نمی
. نشست تخت به پدر جای به 1848 سال در شاه الدین ناصر
 بزرگ پدر راه پدرش، سیاست به دینورزان واکنش قبال در وی،
 بر آنان از دلجوئی صدد در پیش از بیش و گرفت پیش در را

 او زمان در دولت و شاه ضد فتواهای بیشترین همه، این با. آمد
 مردم قانونخواهی دوره ناصری سلطنت دهه ازدومین. شد صادر
 . شد شروع ایران

 در دینورزان شمار افزایش ناصری، دوره بارز های ویژگی از
 شمار تهران در. است ایران سرتاسر رد و مملکتی مختلف سطوح

 در ای، محله در کدام و هر یافت چشمگیری فزونی دینورزان
 و شدند حوزه صاحب ای مدرسه در یا و جماعت امام مسجدی
 علمای اهمیت رژی و تر روی امتیاز دو لغو. فراوان نفوذ صاحب
 روشن را آشتیانی حس میرزا و کنی مالعلی حاج مانند تهران
 تهران اما بود شیعه مرجعیت مرکز نجف که چند هر .کند می
 . داشت قرار آن از پس
 دستورالعمل کتابچه« تهیه از بود عبارت ناصری دوره مهم اقدام
 نخستین که ق 1279 با برابر 1862 سال در »عدلیه خانه دیوان
 که بود شرع احکام برابر در عرفی احکام ساختن مدون برای گام
 برابر خورشیدی 1250اردیبهشت در هساالرسپ. نرسید نتیجه به

و  »ایران های خانه عدالت و اعظم عدلیه وزارت« قانون م1871
 و کرد را وضع »رعیت و حکام فیمابین حدود تحدید« قانون
 آبان 3در را »اعظم دربار« یا »کبری دارالشورای« الیحه سپس
 . رسانید شاه تصویب به را م،1872برابر 1251

 سمت به نخست سپهساالر، خان میرزاحسین دنآم کار روی با
 گرایش نوعی عظمی، صدارت به سپس و اوقاف و عدلیه وزارت
. شد آغاز عدلیه سازی عرفی و شرعی از محاکم دوری

 تا کرد کوشش بود عثمانی در ایران سفیر مدتی که سپهساالر
 اروپا از تقلیدی خود که عثمانی قوانین اساس بر ای عدلیه وزارت
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 دایره« سپهساالر عدلیه وزارت نهادهای از یکی. کند یجادا بود
 و تهیه عدالت اجرای برای نوینی مقررات تا بود »قوانین تنظیم

 . کند تصویب
 که شد تشکیل حسنه تنظیمات مجلس ق، 1291/ 1874سال در

 خارجه امور وزیر عنوان به عظمی صدارت از معزول سپهساالر
 نزدیک شهرهای حکام به یفرمان طی مجلس این. بود آن عضو
 فیروزکوه، و کاشان و دامغان و سمنان قزوین، مانند تهران
 این که. کرد ابالغ شرعیه مرافعات به نسبت را آنان تکالیف
 سپهساالر بار. نکرد دینورزان نفوذ و اقتدار در تاثیری هم فرمان
 در اما رفت اروپا به شاه با و رسید عظمی صدرات به دیگر

 1297( برکنارشد کنی، مالعلی مستقیم مداخله با بازگشت،
 ). م 1880/
 ناصرالدین دوره در سال سیزده( السلطان امین صدرات زمان در
 اصالحات و آثار همه) شاه مظفرالدین دوره در سال شش و شاه

 در شاه ناصرالدین فرامین. رفت میان از سپهساالر مترقیانه
 شورای تاسیس ایبر دیگر فرامین و ق 1305/ 1887 های سال
 و جان و مال حرمت مورد در ترتیب به 1889 سال در دولتی
. ماند نتیجه بی عدالت اجرای برای دیگری و ایران اتباع ناموس
 آن بر اثری آنکه بی پرداخت ناپلئون کد ترجمه به دولتی شورای
 . باشد مترتب
 آن وضع درباره ایران حقوق استادان از عدل السلطنه منصور
 حکومت فراش هر بلکه و مقتدر شخص هر«: نویسد می دوران

 و شخصی میل جز که احکامی و نموده محاکمه مردم میان در
 این با. »نمودند می اجرا و صادر نداشت مدرکی نفسانی اغراض
 و حد و قضائی صالحیت تفکیک که فرمائید می مالحظه اوضاع
 فینطر قدرت به بستگی و نبود روشن عرف و شرع میان در مرز

 . داشت
 خورشیدی 1284 سال از توان می را مشروطیت آغازجنبش

 هجرت به معروف مردم، و دینورزان مهاجرات با میالدی 1905
 تقاضاهای زمان آن در مهاجران. دانست شهرری، به صغری،

 بنای« آن 4 بند که داشتند اعالم بند هشت در را خود
 از یریجلوگ برای ایران شهرهای تمام در ای عدالتخانه
 حکّام منظور از که کنم می آوری یاد. بود »حکام های ستمگری

 حضرات و هم والیات در مرکزی دولت نمایندگان هم یعنی
 از دستکمی اندوزی مال و بیدادگری در که بودند دینورزان
 . نداشتند عرفی حاکمان

 رخ حکومتی دستگاه و مردم میان که کشاکشی و از تنش پس
 1905 و خورشیدی 1284 مورخ اول فرمان ه،شا مظفرالدین داد؛

 برای دولتی عدالتخانه ایجاد آن در که کرد صادر را میالدی

 پیش شریعت احکام اجرای و حدود تعیین و... شرع احکام اجرای
 از شرع احکام ایران روز آن سنتی جامعه در. بود شده بینی
 روابط بر دیگر سوی از عرفی، های سنت و قوانین و یکسو
 دست در شرع احکام. کردند می حکومت خصوصی و ومیعم

 ناسخ احکام و داشتند آن از گوناگون تفسیرهای که بود دینورزان
 امر در نیز ها قبیله سران حتی و حاکمان. داشت رواج منسوخ و

 »تدارکاتچی« دولت نیز زمان آن در. داشتند مداخله قضا
 فرمان. کند اجرا ار آنان احکام تا بود »عمائم ارباب« و دینورزان

 هنوز میالدی بیستم سده آغاز در که دهد می نشان شده یاد
 قرار اجتماعی مراتب سلسله در مردم پایگاه اساس بر عدالت
 در« از شاه مظفرالدین فرمان در که نداشت دلیل وگرنه. دارد

 های طرفداری و اشخاص مالحظه... سیاسات و عدل اجرای
 طبقات از یک هیچ و میان باشد ممنوع جداً و قطعاً وجه بی

 شاید فرمان، این. شود یاد» ...نشود گذاشته فرقی رعیت
 سبب و کند کوتاه امور بسیاری از را دینورزان دست توانست می

 »دولتی عدالتخانه« دو اصطالح اما شود؛ ایران در مذهبی نوزائی
 »شریعت احکام اجرای و حدود تعیین و شرع احکام اجرای« و

 به مردم تحریک به آنان اقدام و دینورزان شدن هرمید سبب
 مهاجرت به دستـ  خودشان گفته بهـ  حضرات. شد مخالفت

 . نشستند بست و رفتند قم به زدند،! کبیر
 به معروف فرمان الدوله عین برکناری از پس شاه مظفرالدین

 اوت 5 برابر خورشیدی 1285مرداد 13 مورخ مشروطیت فرمان
 عدالتخانه« از ذکری فرمان این در. ادرکردص را میالدی 1906
 روشی همان    به قضائی احوال و اوضاع یعنی. بود نشده »دولتی
 رسد نظرمی به که حالی در. گفتم پیش در که ماند باقی

 مشروطه نخست دلمشغولی و اساسی اندیشه عدالتخواهی
 آن متمم و اساسی قانون تدوین چگونگی به نگاهی. بود خواهان
 عدالت برای نهادی ایجاد با خواستند می که است نظر این موید
 گفتگوی مورد رساله در که گونه همان. برسند قانون حکومت به
 مطلوب کار، آغاز در... « گوید می طباطبائی محیط خواندیم ما

 »نبود عدالتخانه تاسیس جز چیزی طلبان اصالح و آزادیخواهان
 تحقق آن در عدالت باید می که ظرفی گفتم که گونه همان    اما
 . نشد ایجاد یابد
 برای مکملی امضای به مجبور شاه فرمان، این از پس روز سه

 و سپس برد نام ملت منتخبین از شاه آن در که شد خود فرمان
 و تصویب موافق اسالمی شورای مجلس نظام شرایط و فصول«

 قوانین و مملکت و ملت شایسته که بطوری منتخبین، امضای
 امضای و عرض شرف به که نمایند مرتب باشد مقدس شرع

 » ...برسد ما همایونی
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 بودند آن از تر هشیار اساسی قانون بنیانگدار پدران ها، این همۀ با
 شده یاد رساله در. کنند اکتفا شاه فرمان متن و نص به تنها که
 اساسی قانون 16 و 15 اصول با شاه مظفرالدین فرمان تطبیق با
 . ام کرده یاد نمایندگان ریهشیا این از

 آنکه یا و نداشتند عدالتخانه تاسیس به تمایلی دینورزان
 پس که است جالب. کنند استفاده خود سود به آن از خواستند می
 تصویب و مجلس تشکیل انتخابات، انجام پادشاه، فرمان از

 هنگام به ووالیتی و ایالتی های انجمن قانون و اساسی قانون
 باید کهـ  یکم مجلس در اساسی قانون متمم درباره بحث

 خود نارضایتی دینورزانـ  خواند موسسان مجلس را آن همواره
 در آدمیت نوشته به. داشتند اعالم گوناگون های روش به را

 خراسانی مالکاظم ایران، مشروطیت نهضت ایدئولوژی کتاب
 با ها کیفر و محاکمات که خواهد می مجلس از ای نامه طی
. نباشد اشکال و شبهه مورد و بوده منطبق شرعیه نموازی

 قوانین اجرای مگر ندارد کاری عدلیه گوید می صریحا بهبهانی
 رسمی عدلیه تاسیس با که پرسد می نیز طباطبائی و شرعیه
 خودداری با. ماند می باقی دینورزان برای کاری چه دیگر

ـ  سمجل رئیسـ  السلطنه احتشام مجلس، در حضور از بهبهانی
 جامع مجتهدان عدلیه، وزارت محاکم در که دهد می پیغام او به

 باید همـ  بهبهانیـ  او خود و کنند وظیفه انجام باید الشرایط
 . کند عمل خود بوظیفه و گرفته ماهانه حقوق

 قانون در جستجو رساله در که است ها مخالفت این به توجه با
 شاهکارهای از یکی را دینورزان از قدرت ظریفانه سلب اساسی،
 معین را سلطنت حدود عدالتخانه. ام دانسته اساسی قانون متمم
 دینورزان و مذهب که قاجاررا دولت دیگر پایه آن ولی کرد نمی
 . داد می قرار تهدید مورد بودند
 و قانونگذاری نهاد رابطه مورد در پرسشتان پایانی بخش درباره

 مختصرا. است زیاد تنیگف آنان از یک هر استقالل و عدالتخانه
 تحقق را اساسی قانون روح بتواند باید حقوقی نظام که بگویم
 مالحظه مشروطیت جنبش تاریخ به سریع نگاهی با. بخشد
ـ  حاکمان تنها و نبود پادشاه مخالفت مورد عدالتخانه که شود می
 آن با عرفی حاکمان خواه و »عمائم ارباب« لباس در خواه

 . بودند مخالف
 
 
 روند چگونگی و »عدالت« بارۀ در شما توضیحات ازـ  شتال

 تاریخی مختلف های دوره بستر بر قضائی دستگاه گیری شکل
 ایجاد آن محور که مشروطه جنبش در خاص طور به و ایران
 مردم نمایندگان از متشکل مجلسی یعنی آن نهاد و قانونی نظم
 بهـ  قضائی دستگاه ایجاد فکر که رسیم می نتـیجه این به بود،

ـ  آن از دفاع و عدالت تبلور برای دیگر ظرفی یا مکان عنوان
 شکل قانون حکومت نسخه یعنی ای نسخه چنین در باید هم

 : رسیم  می مقدمه این با دیگر پرسشی به اینجا در. باشد گرفته
 عمومیـ  اجتماعی مناسبات و حوزه کدام در اینکه از نظر صرف

 همچنین و شود  صادر حکمی و گرفته تصمیمیـ  خصوصی یا
 به هستند، کسانی یا کسی چه حکم صاحبان اینکه از نظر صرف
 نیز بنیادی پرسش این ما قانونخواهی جنبش آغاز از رسد می نظر

. شود  صادر حکم اساساً باید ای پایه چه بر که است بوده مطرح
 زمان از قولی به یاـ  رم حقوقی مکتب پیدایش زمان از بشریت

 و نظم که است دریافته را اینـ  سیاست به حقوقی نگاه یشپیدا
 پایۀ بر که ماند خواهد استوارـ  عدالتی آن پیروی به وـ  امنیت
 نیز بنیادی چنین الزمه. گیرد شکل ناپذیر زوال و نامیرا ای اراده

 که است فرد اراده از عدالت و امنیت حامی نظم آن استقالل
 . باشد می پذیر زوال

  
 در را قانون حکومت نطفه که ای اندیشه چنین مغایرت چند هر
 حکومت با یا و یابنده زوال خودکامگان خودکامگیِ با دارد، خود
 است، روشن میرا حاکمان و شاهان اراده پایه بر حکم صدور و
 نظر مورد قانون حکومت آن چرا که نیست روشن هنوز اما

 که یاسالم حکومت با مشروطه مؤسس مجلس یا اول مجلس
 مجلس و شده تدوین اساسی و نظم برپایه صورت هر در هم آن

 هرگز چرا دارد؟ تفاوت است، داشته خود نوع از مؤسسی
 را قانون و نظم برپایه حکومت صورت هر در که روحانیت،

 نیز باالخره و نبست مشروطیت قانون حکومت به دل پذیرد، می
 حاکم نظورم به را قانون حکومت آن ریشۀ تاریخی فرصتی در

 بود کجا در جدال این اصلی گرهگاه برافکند؟ الهی قانون کردن
  هست؟ و
 
 

 باید ای پایه چه بر که« پرسشتان نخست بخش درباره: خوبروی
 چگونه و چرا بگوئیم که باشد بهتر شاید »شود  صادر حکم اساساً
 این خود آنتیگون کتاب در سوفوکل. کرد پیروی قانون از باید

 علت به آنتیگون که آنجا. است کرده روشن خوبی به را موضوع
 پاسخ فرمانروا به گیرد می قرار پرسش مورد قانون از سرپیچی

 برابر در اما است قاطع و حاکم هرچند تو فرمان که دهد می
 شاید آنتیگون. است ارزش بی و سست خدایان جاودانه قانون
 است جهان در عدالت به دستیابی برای نافرمانی نخستین نمونه
 قرار انکار و تردید مورد را او حکومت هم و فرمانروا هم که
 بشر تاریخ سرتاسر در فرد خواهی عدالت نشانه این و دهد می

 . دارد و داشته وجود
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 در باید را پرسش این پاسخ ما گفتگوی بخصوص مورد در
 از پیروی( حقوق مبنای جستجوی که چرا جست حقوق فلسفه
 حقوق در هم و فلسفه در هم عدالت با آن رابطه و) قانون
 بگونۀ بپردازم؛ جزئیات به بخواهم آنکه بی. دارد درازی پیشینه
 این از و بود یکی دین و قانون زمانی که شوم می آور یاد خالصه
 فیلسوفان سپس. شد می تلقی تغییر غیرقابل امری قانون روی

 دانستند خدا اراده اِعمال برای ابزاری عنوان به را قانون مسیحی
 روی خلیفه« انسان غرب در نوزائی، دوران رسیدن با تر سپس و

 های مکتب و حقوق فلسفه که بود زمان دراین. گشت »زمین
 . شد ایجاد آن مختلف

 
 تا مسلمان، های جامعه در تر گسترده نگاهی با یا و ایران در

 ازلی و خدائی ازاحکام را شریعت و قانون اخیر، های سده
 »اخباریون و اصولیون« میان اختالف سرچشمه که تنددانس می

 گوناگونی های مکتب غرب حقوق فلسفه در که حالی در. است
 از بسیاری در. است بیرون ما گفتگوی موضوع از که آمد بوجود
 و حقوق حقوق، کاوشگران و فیلسوفان از برخی ها مکتب این

 از برخی. نندک می تلقی اجتماع یا و فرد اراده از ناشی را قانون
 مبنای را عدالت دیگر برخی و نظم حفظ را قانون وظیفه آنان

 توان می کاوشگران این های نظریه مجموع از. پندارند می حقوق
 خِرد جامعه، انسان، میان منسجم رابطۀ آن در که رسید اصلی به
 و تفاوت الهی حقوق طرفداران که حالی در. دارد وجود قانون و
 اینجا از. بینند نمی عقلی احکام با شرعی حکاما میان تعارضی یا
 که را آنچه«: که شد وضع ماست دینورزان زبانزد که قاعده آن

 شرع که را آنچه و است کرده حکم شرع کند می حکم عقل

 به حکم العقل به حکم کلما( »است عقل حکم همان    کرده حکم
 ) » القعل به حکم الشرع به حکم کلما و الشرع

 که شود می و شد می گفته که نیست شگفتی ینجایا بر بنا
 با قوانین تطبیق راه از تنها مسلمانان میان در قوانین مشروعیت

 صالحیّت و الخطاست جایز انسان زیرا. است الهى اراده
 قانون متمم دوّم اصل. خداست اختیار در تنها گذاری قانون
 انونق درباره ما دینورزان نظر کننده بیان مشروطیت اساسی
 این عملی نسخ ایران جامعه دستĤورد ترین بزرگ از یکی. است
 نهـ  کفائی واجب را آن مدرس مانند آدمی حتی که بود اصل
 برای کافی مجلس در را مجتهد نفر یک حضور و دانستهـ  عینی

 . خواند قانون مشروعیت یا و حقانیت
 سوی از افراد برابری نپذیرفتن توان می شد گفته آنچه بر افزون

از  یکی. دانست شما دوم پرسش پاسخ عنوان به را دینورزان
 John( ورثی گالث جان نام به انگلیسی نویسندگان

Galsworthy (نفر فشار یک با که داند می ماشینی را عدالت 
 ما دینورزان. رود می خود راه به پس آن از و آید می در حرکت به
 بر عدالت گونه هر با روی این از و دانستند می را موضوع این

 که بودند عدالتی خواهان آنان. کردند می مخالفت قانونی مبنای
 نظرم به که است روی این از. باشد زندانی شریعت چارچوب در
 از یکی پیشین اساسی قانون متمم دوم اصل عملی نسخ رسد می

 که همانگونه بود بنیانگذارمشروطیت پدران عملی های نوآوری
 . قضا مقام از ینورزاند دست کردن کوتاه

 
 گفتگو  ادامه

 
 
 

  دونگاه تاریخی تضاد و قانون حکومت
  
 

  دوم بخش
 

 به است، آمده آن پایانی زیربخش در که گفتگو این: اشاره
 دکتر رسالۀ در شده مطرح اجزاء ترین مهم به نگاهی منظور

ـ  »رفته دست« از قانون در جستجو( پاک خوبروی محمدرضا
 صورت) آنالین تالش بر شده درج ـــ مشروطیت اساسی قانون
 با بعضاًـ  بررسی طی نویسنده که پژوهشی رساله. است رفته
 آ متمم و مشروطه اساسی قانون در مندرج اصولـ  تاریخی نگاه
   قانون این که دهد می نشان بلژیک، اساسی قانون با مقایسه و ن
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 بلکه »بلژیک ساسیا قانون از ای ساده برگردان« نه آن متمم و
 و اجتماعی شرایط و ها نیاز با شده داده انطباق است اقتباسی
 . آن تدوین روزگار در کشورمان تاریخی فرهنگی
 اجزا، آن به درنگاه گفتگو این نخست بخش در: یادآوری جهت

 همچون آن مهم نهادهای قانون، حکومت چون بنیادی، مفاهیم
 چون مفاهیمی با ها آن رابطه و قضائی دستگاه قانونگزاری،

 در مفاهیم این قانونی تجسم و تبلور چگونگی آزادی، و عدالت
 دوره طی و مشروطه انقالب نخست سالهای در ها نهاد این

 عین در و گرفته قرار بحث و برسی و پرسش مورد اول، مجلس
 و مفاهیم این از یک هر چگونه که شود می داده نشان حال

 نخستین تدوین زمان در ها آن به طمربو نهادهای سازماندهی
 میان جدال گرهگاهی و ها محور ترین مهم از ایران اساسی قانون

 طرفداران و سو یک از خودکامگی دینی غیر و دینی مدافعان
 طرفدار روحانیت تا گرفته گرایان عرفی از قانون حکومت
  . است بوده دیگر سوی از مشروطه

 
 

****** 
 

 قانون حکومت که خودکامگان الفبرخـ  این بنابرـ  تالش
ـ  نداشت معنا بود، خودشان میل از برخاسته اگر حتا آنان برای
 اجتماع نظم برقراری ضرورت اصل کشور در دین اولیای اما

 که پذیرفتند، می را) الهی قانون آنان برای( قانون پایه بر بشری
 مسئله دو با پذیرش این با ها آن اما. است کهن اصلی خود
 پیش جدیدش معنای در قانون حکومت با که دیگر ای هپای
ـ  1: یافتند می حلی راه آن برای باید و شده مشکل دچار آمد، می

ـ  2 است آن برای قانون که انسانی جوامع در بشری اراده نقش
 اعمال برای برابر شرایط جمله از ها انسان حقوقی برابری اصل
 میان تفاوتی آیا نکته دو این نظر از. قانونگزاری در اراده این

 چهـ  اسالمی جمهوری اساسی قانون و مشروطه اساسی قانون
 وجودـ  شد تصویب عمل در که آنچه چه و آن نویس پیش
 کتاب تدوین از پیش ها سال خمینی اهللا آیت که دانیم می دارد؟
 به پایبندی به اصرار با را گذشته رژیم با مبارزه فقیه، والیت
 اساسی قانون از وی دفاع آیا. کرد آغاز وطهمشر اساسی قانون

  قانون؟ آن به پایبندی نه و بود وی تاکتیک مشروطه
 
 

ـ  درباره توضیحی شما پرسش این به پاسخ از پیش: خوبروی
 راـ  شما دوم پرسش به من درپاسخـ  گفتگو این یکم بخش
 . است گفتگو این »الینفک الزم« دینورزان قول به که بیاورم

 این به. ام شده سهوی مرتکب من پرسش، آن به خپاس در
 1356 ماه آبان 11 در نفره 58 بیانیه به ای اشاره که تفصیل
 و آورشدم یاد را بیانیه آن از بخشی تنها من اشاره این در داشتم؛

. کردم شکوَه مشروطیت اساسی قانون به نسبت اعتنائی بی از
 نگاه با شته،گذ مانند پاکدامن، ناصر آقای گرانمایه دوست

 از که کردند آوری یاد من به را سهو این خود دقیق و موشکاف
 سوم، یکم، های صفحه در بیانیه آن در. سپاسگزارم محبتشان
 جهانی اعالمیه مشروطیت، اساسی قانون از تنها نه پنجم چهارم،
 حاکمیت قوا، تفکیک مانند هائی موضوع بل شده یاد بشر حقوق
 و 6 صفحه در. بود شده روشن نیز جرائیها قوه ومرز حد و مردم

 نخستین خواست کنندگان امضا خواست ده جزء بیانیه همان     7
     خواست این 7 بند. بود اساسی قانون ناپذیراصول تجزیه اجرای
 از من سهو. آوردم شما پرسش به پاسخ در من که بود همان
 در رانای قوانین ازتحول بررسی یک در که بود شده ناشی اینجا
 پاسخ درـ  بدبختانه ولی بودم کرده ذکر را بند آن ها اقلیت باره
 است من ذمه بر روی این از. نکردم مراجعه بیانیه اصل بهـ  شما
 آن امضاکنندگان بویژه سروران دیگر و خوانندگانـ  همه از که

 من سهو از بزرگواری با که امیدوارم و بخواهم پوزشـ  بیانیه
 . کنند پوشی چشم
 این اول بخش در باید که تغییراتی است پوزش سهو آن پیامد
 : شود آورد گفتگو

 جمله با آن پایان و آغاز» ...ما ناآگاهی« جمله با که پاراگرافی
 انتفای به سالبه است »ساخت می فراهم را آنان کارآمدی«

 . است موضوع
 با و گفتم شما سوم پرسش به پاسخ در ای جمله آنکه دیگر

 امیتازاتی دادن با« جمله با و آغاز »آنچنانی خواست اما« واژگان
 . شود می حذف »گرفت دست به را قدرت لگام

 از برخی که برسانم عرض به باید شما پرسش پاسخ در اما و
) اسالمی جمهوری و مشروطیت( اساسی قانون دو های تفاوت
 مورد رساله در بود مردم برابری مورد در که را آنچه بویژه
 این درـ  شما پرسش سومین به درپاسخ. است آمده ما ویگفتگ
 یعنی اسالمی جمهوری اساسی قانون اصلی ویژگی نیزـ  گفتگو
 دو این جزئیات تطبیقی بررسی. ام کرده ذکر را سازی بدوی
 . بایست مهلتی هم را قانون
 مواد در تضاد و تناقض بر افزون اسالمی جمهوری اساسی قانون
 که همانگونه است عرفی و شرعی های موضع از آکنده آن،

 مواد را ها آن توان می کهـ  دموکراتیک شبه مواد از ای ملغمه
 . است دموکراتیک غیر وـ  خواند زیوری
 پیش مشروطیت اساسی قانون درباره خمینی اله آیت نظر درباره

 من) 1348 سال از پیش یعنی( فقیه والیت کتاب نوشتن از
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 گوناگون های ونظر آگاهی میزان دانستن برای ولی. ندارم آگاهی
 ارشاد وزارت( نور صحیفه و فقیه والیت های کتاب به باید وی

 از هائی بخش. شود مراجعه او) ،13 چاپ: تهران اسالمی،
ـ  مشروطیت اساسی قانون درباره را وی های گفته و ها نوشته
 و اسالمی حکومت مشخصه های ویژگی موسسان، مجلس
 که کنند داوری خود خوانندگان تا آورم رامی قیهف والیت درباره

 یا و بوده تاکیتک مشروطیت اساسی قانون از وی پشتیبانی
 اساسی قانون درباره را او نظر دیگر سوی از. آن به پایبندی
 نیز فقیه والیت و آن پذیرش آئین و اسالمی جمهوری

 اساسی قانون با قانون این های تفاوت از اندکی تا خوانیم می
 . شود روشن مشروطیت

 
 : مشروطیت اساسی قانون دربارهـ  الف

 و بنویسند قانون مشروطه اوایل در خواستند می که وقتی« 
 از را ها بلژیکی حقوقی مجموعه کنند، تدوین را اساسی قانون
اینجا  من که( نفری چند و کردند قرض بلژیک سفارت
 و نوشتند، آن روی از را اساسی قانون) ببرم اسم خواهم نمی

 به انگلیس و فرانسه حقوقی های مجموعه از را آن نقایص
 احکام از بعضی ملت زدن گول برای و نمودند ترمیم اصطالح
 کردند اقتباس ها آن را از قوانین اساس. کردند ضمیمه را اسالم

 که آن، متمم و اساسى قانون مواد این دادند ما ملت خورد به و
 اسالم از کجا است آن امثال و ىوالیتعهد و سلطنت به مربوط
 و حکومت طرز ناقض است؛ اسالمى ضد همه ها این است؟
 ) فقیه والیت کتاب(» .است اسالم احکام

 قوانین به اساسی قانون همان ،57 ماه آبان یازدهم روز در در اما
 : که عبارت این به شود می دگرگون اسالم

 سیاه تبداداس مقابل در مشروطیت صدر در اسالم علمای«ـ  
 قوانینی کردند، جعل قوانین. گرفتند آزادی ملت برای و ایستادند

 اسالم نفع به است، کشور استقالل نفع به است، ملت نفع به که
 با خودشان، خونهای با را این است، اسالم قوانین. است

 »گرفتند شد، ها آن به که هایی بیچارگی با کشیدند، که زجرهایی
 ) 168 ص. 2 نورجلد صحیفه(

 
 : اساسی قانون بازنگری یا تغییر و مؤسسان مجلس دربارهـ  ب
 کنیم می نظر یعنی کنیم، می تصفیه را قبلی اساسی قانون«ـ  

 و کنیم می حفظ را آن است اسالم قانون با موافق مقدارش هر
 خواهیم حذف را آن است اسالم قانون با مخالف که هرمقدارش

 ) 13/9/1357( ،503 ص مان، ه» .کرد
 قانون تدوین از بار نخسیتن برای 1357 ماه ی د دهم در

 : آید می میان به سخن جدید اساسی

 از چون شناسد، می سلطنتی را ایران رژیم که اساسی قانون«
 باید و است ساقط اعتبار از است، مردود سلطنتی رژیم ملت نظر

 ،12 ص ،3 جلد همان،» .شود تدوین جدیدی اساسی قانون
)10/10/1357 .( 
 مؤسسان مجلس در که اشخاصی باید مؤسسان مجلس برای«

 اشخاص باشند، فاضل اشخاص باشند، امین اشخاص روند می
 باشند، ملی راست، و چپ به باشند نداشته گرایش باشند مطلع

 ،526 ص همان،. »باشد مستقل فکرشان باشند، مستقل
)19/1/1358 .( 
 درست مؤسسانی مجلس مجلسی، یک بخواهیم ما اگر حاال«

 تازه ببینیم ور آن ور، این بگردیم و برداریم چراغ باید... کنیم
 شرقی جهات باشد، ملی که آدمی یک باشد، امین که آدمی یک

 اسالم به خدمتگزار باشد، نداشته غربی جهات باشد، نداشته
 این از برداریم چراغ باید را این باشد، کشور به خدمتگزار باشد،

 ،528 ص ،3 جلد همان،» .کنیم پیدا گردیمب ور آن به ور
)19/1/1358 ( 
 بین ما پس. کنیم درست باید را ها این نداریم اساسی قانون«

 جایی یک و رفته و زده که ماند می فاتح لشگر یک مثل راهیم
 همان،» .کند حفظش بتواند که نیست معلوم لکن است گرفته را

 ). 16/4/1358( ،85 ص
 مفتوح نام به اصطالحی فقه در که کنم فهاضا معترضه عنوان به

 که دارد وجود »زور به گشوده« سرزمین معنای به العنوه
 اذن با اماـ  زور به مسلمانان که آبادی های زمین از عبارتست

 همه مِلک ها سرزمین قبیل این. گیرند می دیگران ازـ  امام
 و خراسان. است المال بیت جزء آنان های درآمد و شده مسلمین

 البته صد که دهد می نشان شواهد وهمه بوده اراضی این از ری
 ! هستند هم هنوز

 اسالمی اول از حرفی اگر و باشد اسالمی باید ما اساسی قانون«
 ،218 ص همان،. »ملت نه داد آن به خواهم رای من نه نباشد

)29/4/1358 .( 
 شرع، چهارچوب در شرع، با مطابق ما اساسی قانون این باید«
 خارج چهارچوب این از بخواهند وکال همه یا وکال از یکی گرا

 حدود به محدود آنان وکالت. ما برای نیستند وکیل اصال بشود،
 پیشنهادهای به رسیدگی و اظهارنظر و است اسالمی جمهوری
 وکالت حدود از خروج جمهوری نظام مخالف یا اسالم مخالف
 . )27/5/1358( ،299 و 298 صص همان،» .آنهاست

 قانون و را خود سرنوشت که کرد تعیین که است آن ملت«
 چه تو مجلس، در مجتهد و مال عده یک ست داده را اش اساسی
 کنار را آقایان این باید زور به ما که گویید می داری؟ اشکال
   که زوری کار، توی بیاوریم دموکرات مثال تهـدس یک و بگذاریم
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 ). 5/7/1358( ،571 و 570 ص همان،» .نیست
 
 : اسالمی حکومت دربارهـ  پ
 مشروطه حکومتهاى با اسالمى حکومت اساسى فرق« ـ

 مردم، نمایندگان اینکه در: است همین در جمهورى و سلطنتى
 در پردازند؛ مى قانونگذارى به ها رژیم گونه این در شاه، یا

 خداوند به اسالم در تشریع اختیار و مقننه قدرت که صورتى
 قدرت یگانه اسالم مقدس شارع. است یافته اختصاص متعال
 جز قانونى هیچ و ندارد؛ قانونگذارى حق کس هیچ. است مقننه
 یک خواهیم می ما. گذاشت اجرا مورد به توان نمى را شارع حکم

 مملکت یک خواهیم نمی ما. بکنیم درست اسالمی مملکت
 خواهیم نمی که را مسکو اساسی قانون ما... کنیم درست غربی
 ما خواهیم، نمی که را امریکا اساسی قانون ما بکنیم، تدرس
 جلد نور، صحیفه. کنیم درست را اسالم اساسی قانون خواهیم می

 ) 25/3/1358( ،432 ص ،4
 مطالعه اساسی قانون نویس پیش روی بایستی همه بنابراین«ـ  

 و ماهه یک مهلت به عنایت با را کار این و بدهند نظر و کنند
 دارند نظر حق دیگران از بیش علما اینکه به وجهت با همچنین

 نظر حق بیشتر اعالم علمای شما و داریم نظر همه: دهند انجام
 شود، تعیین مجلس یک در باید اسالم سرنوشت وقتی. دارید
 ). 31/3/1358( ،485 ص همان،. بروند که است علما حق
 
 نکته این توضیح! ترند برابر ازمردم برخی اورول جرج تعبیر به

 قانون نهائی بررسی مجلس نفره 72 جمع از که است الزم
 3 خوانده، خارج دوره نفر 12 مجتهد، نفر 41) خبرگان( اساسی

 ترتیب این به. بودند مقدمات به آشنا نفر 2 و سطح به آشنا نفر
 . داشتند حوزوی تحصیالت نفر 58
 
  فقیه والیت دربارهـ  ت
 اگر. ندهید گوش نکنند، قبول را فقیه والیت خواهند می« 

 طاغوت نباشد، کار در فقیه والیت نباشد، کار در فقیه چنانچه
» .است اسالم تبع فقیه والیت. نیست فاجعه فقیه والیت. است

 ). 12/7/1358( ،34 ص ،6 جلد نور، صحیفه
 خبرگان مجلس که نیست چیزی یک فقیه والیت قضیه« 

 تبارک خدای که است چیزی یک فقیه والیت باشد کرده ایجاد
 ). 30/7/1358( ،95 ص همان،» .است کرده درست تعالی و
 اینکه نه بگیرد را دیکتاتوری جلو خواهد می فقیه والیت« 

. بوده حاال تا اول روز از فقیه والیت... بکند دیکتاتوری خواهد می
 که است چه ها حرف این. بوده حاال تا) ص( اهللا رسول زمان
 ). 3/8/1358( ،119 و 118 صص ن،هما» .ها این زنند می

. هست چی فقیه والیت قضیه که ندارند اطالعی اصال ها این« 
 چی چی اصال که آورند نمی در سر فقیه والیت ته و سر از اصال
 دیکتاتور بود مردم امور ولی که) ع( امیرالمومنین مگر. هست
 ). 9/8/1358( ،165 و 164 صص همان، »بود؟

 داشته اکثریت که همین نه بشود تصویب قانون اهللا انشاء« 
 طالبیم را اکثریت آن ما داشت رفراندم که اکثریتی این باشند
 ص همان،» .مسلمند مردم اکثر. است معلوم که اکثریت واال

271، )24/8/1358 ( 
 یک را قانونی یک مردم وکیل و بودند مردم وکیل ها این« 

 شاید بلکه کردم نگاه هک اندازه آن تا من و کردند چیز را قوانینی
 هیچ ندارد، هیچ اسالمی انحراف باشم کرده نگاه را اش همه
 همان،» .است صحیحی اساسی قانون اساسی قانون این... ابدا

 ). 29/8/1358( ،303 و 302 صص
 
 

 بر مبتنی اسالمی جمهوری تأسیس با صورت هر درـ  تالش
 اراده شیدنک بند به در اسالمی انقالب رهبر آنچه فقیه والیت

 مردم نمایندگان واقعی برانتخاب را فرض اگرـ  ملت نمایندگان
 به خواست، می فقها تفسیر به شرع احکام از تابعیت وـ  بگذاریم
 . نشست کرسی
 : گوئید می مهم رخداد این بارۀ در خود کتاب در شما

 اجرای و مشروطیت اساسی قانون گذاشتن کنار با بینیم می... « 
 بدوی« به سرعت به چگونه  اسالمی جمهوری یاساس قانون
 اسالمی جزای قانون و زنان حقوق که اند پرداخته قوانین »سازی

 » .است آن اعالی نمونه 
 که داشت وجود اصولی مشروطه اساسی قانون همان     در اما

 »خوب اساسی قانون یک« عنوان به را قانون آن روح و فلسفه
 حقوقی نابرابری باره در نمونه نعنوا به گذاشت نمی خدشه بدون
 ... رسمی مذهب وجود زنان،
 نابرابری زنان، حقوقی بی باشد، داشته تردید که است کسی چه

 انطباق در و ایران پیش سدۀ یک نابرابر مناسبات از جزئی ادیان،
 قانون و است بوده زمان آن جامعه اوضاع و اجتماعی روابط با

 معیارهای با اوضاع؟ و روابط همین از ای آینه هم آن اساسی
 تلقی »خوب« مشروطیت اساسی قانون هنوز چرا ما امروزین

 آن از توانست می که داشت ظرفیتی چه قانون آن شود؟ می
  توانست؟ می آیا کند؟ عبور نابرابر مناسبات

 
 

 اصول از یک هیچ در ام کرده بررسی من که آنجا تا: خوبروی
 مورد درـ  زنان برای عیتیممنو آن متمم یا و اساسی قانون
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ـ  متمم نهـ  اساسی قانون. است نشده ایجادـ  سیاسیشان حقوق
 اصل در است پرداخته ملی شورای مجلس تشکیل به بیشتر که
 دانسته »ایران مملکت اهالی قاطبه نماینده« را مجلس خود دوم
 داند می »اعضائی« ار مرکب را مجلس سوم اصل در و است

 میان تفاوتی براین بنا »شوند می انتخاب یاالتا و تهران در که«
 قانون نخستین که باشیم داشته توجه. نداشت وجود مرد و زن

 . بود اساسی قانون بر مقدم انتخابات
 شیوه به ایران ملت حقوق آن در که اساسی قانون متمم در

 گذاشته مرد و زن میان تفاوتی نیز است شده مشخص روشنی
 سلب زنان از کردن انتخاب یا و شدن انتخاب حق و نشده

 از تر زود که ووالیتی ایالتی های انجمن درقانون. است نگردیده
 انتخاب حق از زنان بود رسیده تصویب به اساسی قانون متمم

 تفاوت به اساسی قانون متمم در که موردی تنها. بودند محروم
 اساسی قانون 60 ماده مانند شده، اشاره ومرد زن میان صریح

 هفتم و سی اصل برابر که است پادشاه جانشینی درباره ژیک،بل
 . است شده واگذار »پادشاه اکبر پسر« به متمم
 به ای دوره در آن متمم و اساسی قانون که باشیم داشته توجه

 حقوق نیز ها کشور از دیگر بسیاری در که رسیدند تصویب
 زا بسیاری در حتی. بود نشده شناخته رسمیت به زنان سیاسی
 رأی حق اروپائی نوزدهم و هجدهم های سده اساسی قوانین
 توانائی که گرفت می تعلق مردان از کوچکی طبقۀ به تنها دادن

 . داشتند مالیات پرداخت
 در اروپائی کشورهای در هائی محدودیّت با زنان سیاسی حقوق
 عنوان به رسید تصویب به ایران اساسی قانون از پس هائی سال
 فدرال انتخابات برای 1918 کانادا درـ  1908 در رکدانما: نمونه

ـ  1919 سال در انگلیس عوام مجلس در برگزیده زن نخستینـ 
ـ  1934 سال در ترکیهـ  1920 سال به آمریکا متحده ایاالت در

 1981 سال در سپس و1972 در سوئیس و1957 سال در تونس
. آمد کشور آن اساسی قانون در مردان با زنان حقوق برابری
 کمترین قانون این در«: اینکه بر پژوهشگران از برخی انتقاد
 »است نشده مردان با آنان برابری یا و زنان آزادی به ای اشاره
 فصل در بل، نشد ایجاد ممنوعیتی تنها نه زیرا. نیست وارد

 قانون متمم بیستم اصل تا متمم 8 اصل از( ایران ملت حقوق
 هیچیکـ  هرکسـ  هیچکسـ  ممرد افرادـ  اهالی از) اساسی

 شده یاد مرد و زن میان فرقگذاری بی و کلی ای بگونه ایرانیان از
 است حقوقی نظر از تنها استدالل این که است روشن. است
 نوشته به توجه با و دارند دیگری نظر زبان شناسان کار وگرنه
 مرد« نوعی را دوره آن ادبیاتـ  اساسی قانون از غیرـ  هائی
 نجم افسانه به کنید نگاه نمونه عنوان به. دانند می »نگاری

 نشریه در مشروطیت زبان در »مرد« و »زن« دگرگونی: آبادی
 . 1374 پائیز شیکاگو ،2 شماره دیگر، نیمه

 و بشر حقوق اعالمیه در که است الزم نیز نکته این توضیح
 برده زنان از نامی نیز فرانسه، انقالب از پس ،1789 شهروندان

 هم و مرد معنای هم که Homme فرانسوی واژه و بود دهنش
 ای اعالمیه 1791 سال در. بودند گرفته کار به دارد را بشر نوع
 روشنفکران از برخی سوی از شهروندان و زنان حقوق نام به

 قانون دیباچه در بار نخستین برای سپس و شد تهیه فرانسه
 . شد برده نام زنان از 1946 سال در فرانسه اساسی

 
 به اشاره که گفت باید ها مذهب برابری نا و رسمی دین درباره
 توان می را فراوانی های نمونه مسیحی کشورهای در تثلیث و خدا
 در آلمان مردم مسئولیت از آلمان 1949 اساسی قانون. آورد
 از هلند و یونان اساسی قوانین در. برد می نام بشر و خدا برابر
 یا پادشاه بریتانیا در. است شده یاد جزیهت قابل غیر مقدس تثلیث
 بر هم را کلیسا رهبری و کنند می یاد سوگند خدا به رسما ملکه
 دانمارک یونان، بریتانیا،: اروپائی کشور چهار هنوزدر. دارند عهده

 به ورود از پیش تا دریونان،. دارد وجود رسمی دین فنالند و
 آن در که بودند شناسائی کارت دارای مردم اروپا، اتحادیه

 در قوانینی تصویب از پس فرانسه در. بود شده قید مذهبشان
 قانون سرانجام اجباری آموزش درباره 1886 و 1882 های سال

 پیشینه که حالی در رسید تصویب به 1905 سال در الئیسته
 1789 فرانسه انقالب به دولت از کلیسا جدائی برای مبارزه
 . رسد می

 دهنده سازمان باید اساسی قانون که یمکن توجه نکته براین
 اساسی قانون هر. بدهد دولت اِعمال به حقانیت و بوده دولت
و  جدا اساسی های قانون دیگر از را آن که است طرحی دارای

 به دیگر برخی گرائی، ملی به آنان از برخی. سازد می متفاوت
 ندمان. دارند را خود مشخصه آنان از یک هر و دارند توجه مذهب
 استقالل قومی، وحدت ها، فرهنگ و اقوام گوناگونی به توجه
 قانون و خواهی عدالت شخصیه، امتیازات لغو برابری، یا ملی

 اساسی قانون اصلی صفت آخر مشخصه سه این. خواهی
 با توان نمی را یادشده مشخصه 3 از هیچیک. است مشروطیت

 ئیکاال دموکراسی نه. کرد تحمیل کشوری به خشونت و زور
 مردم به اسلحه با توان می را قانونمند دولت نه و است وارداتی
 »کلمه یک« معروف کتاب در الدوله مستشار. کرد تحمیل

 قانون همان اصل، و فرنگی تمدن فرع صنعت،« نویسد می
 و بنیان از ولی نویسیم می فرنگ صنایع و تاریخ از ما... است
 » ...نویسیم نمی ها آن  اداره عمل اصول
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 سیاسی حقوق یا و دولت از مذهب جدائی به تصریح زمان آن در
 با اساسی قانون که باشیم داشته توجه. نداشت امکان زنان

 اِعمال بر نظارت و قانون وضع برای ملی شورای مجلس تشکیل
 بخشیدن پایان و دولت از دین جدائی جهت در بلند گامی دولت،

 انتقاد. برداشت استبدادی سلطنت و دینورزان شوم اتحاد به
 قانون متمم دوم اصل درباره »مالمتگر سروران« از برخی
 و نوری اله فضل شیخ پیشنهاد به نگاهی. ندارد موردی اساسی
 مجلس نمایندگان: زیرا. است حقیقت این گویای دوم اصل

 طرح در. ساختند دگرگون بکلی را نوری اله فضل شیخ پیشنهاد
 که شد می تشکیل مجلس از بیرون در مجتهدان هیات شیخ

 نگهبان شورای همانند و بود مملکتی قوه سه از بیرون قدرتی
 طرح آن در هیات اعضای شمار آنکه دیگر دو و. امروزی
 انتخاب روش درباره دگرگونی سومین. بود نشده مشخص
 مجلس عهده بر را آن بنیانگذار پدران که است هیات اعضای
 سوی از شده نفرمعرفی بیست میان از تا دادند قرار ملی شورای

. برگزیند را نفر پنج »تقلید مرجع اسالم حجج و اعالم علمای«
 مقتضیات از مطلع« صفت. نبود موضوعی چنین شیخ طرح در

 نویسندگان را »متدینین ها فق و و مجتهدین« برای »زمان
 خواننده. نوری اهللا فضل شیخ نه آوردند اساسی قانون متمم

 نظارت« ترکمان، محمد آقای نوشته هب تواند می عالقمند
 صص ،1373 ،1 سال ایران، معاصر تاریخ »اوّل، طراز مجتهدین

 . کند مراجعه. 51ـ  15
 چگونه که بینیم می ها نوآوری بخش در ما، بحث مورد رساله در

 که آنچه از. شد کوتاه آموزش و قضاء دستگاه از دینورزان دست
 چند هر مشروطیت اساسی قانون که گیریم می نتیجه شد گفته
 اصول قالب در اجتماعی روابط کننده بیان« اما نبود بهینه

 کنم می تاکید» ].داشت[ تطبیق جامعه اوضاع با و] بوده[ حقوقی
 . شد ایران قوانین کردن آغازعرفی شوم اتحاد آن پایان که

 سال در انگلیسی) Laurence Lockhart( الکهارت، لورنس
 زمام که رسید خواهد فرا روزی«: بود ه کرد بینی پیش 1959
 روز آن در. افتد شیعی فقیهان و مجتهدان دست به ایران دولت
 های آزادی و حقوق زمینۀ در مشروطه انقالب دستاوردهای همۀ
 سال 32 از روز آن» .شد خواهد کشیده چالش به مذهبی و مدنی
 ) 1( دارد ادامه چنان هم و شده آغاز پیش

 
 

 تواند می شما توضیحات از گیری نتیجه و شتبردا یکـ  تالش
 اساسی قانون مورد در »خوب« واژۀ بکارگیری: که باشد این

 کشورهای از که هائی نمونه به توجه با اما. نیست گویا و مناسب
 به اساسی، قانون یک نبودن کامل رسد؛ می نظر به آوردید، دیگر

 وجود »لیکام« قانون اساساً و نیست، آن »نبودن خوب« معنای
 قانون یکـ  بودن خوب بگوییم بتوانیم اگر یاـ  توانائی. ندارد

 حقوق نمودن تر گسترده مسیر در تفسیرش قابلیت در اساسی
 مناسبات بند در است امری هم تفسیر و. انسانهاست برابر

 گستردگی میزان و انسانی درک به بسته و دوره هر اجتماعی
 استناد باـ  نمونه عنوان به. انگزار قانون و مفسران دید های افق
 در توان میـ  اید کرده قید که کشورهائی اساسی قانون تاریخ به

 کاربرد و ماند اعتنا بی آن به اما داشت، رسمی دین اساسی قانون
 پیروان به ای ویژه امتیاز هیچ و گذاشت مسکوت را آن عملی
 تممم دوم اصل با که رفتاری همان     مانند نداد، رسمی دین

 کلیتر اصول از توان می همچنین. شد مشروطه اساسی قانون
 حقوق »اهالی قاطبه نماینده« یا »ملت حقوق« ،»اهالی« نظیر
 در. کشید بیرون را زنان جمله از اجتماعی اقشار سایر برابر

 به بیشتر چه هر شدن نزدیک و مردم حقوق به بخشیدن وسعت
 قانون انتخابی ینهادها تقویت و تأسیس و ملت حاکمیت اصل

 قانون در موجود موانع و ها نهاد که کرد تفسیر چنان توان می را
 در که روشی همان     واقع در یعنی افتند؛ بی انتفاع مقام از عمل در

 و ناتوانی نیز ها آن. است گرفته صورت نمونه کشورهای
 عموماً و قانونمند طریقی به را خود اساسی قانون های محدودیت

 تغییر را آن و کرده برطرف چیز همه کردن زبر و رزی بدون
 آن از بسیاری ایران در عمالً که روش، همین آیا. دادند

 هم اسالمی جمهوری اساسی قانون مورد در کنند، می طرفداری
  نیست؟ ممکن

 
 

 حقوق رسمی دین داشتن با که تونس کشور به نگاهی: خوبروی
 خواری روزه از یا و شناخت رسمیت به را زنان سیاسی

 به نگاهی. شماست گفته تائید در نکرد جلوگیری خود شهروندان
 اصالحیه با بویژه آمریکا متحده ایاالت در عالی دیوان نقش
     گویای است شده اضافه کشور آن اساسی قانون به که هائی
 و ناتوانی«: یعنی اید آورده شما که است وضعی همان

 عموماً و قانونمند طریقی به را خود اساسی قانون های محدودیت
 تغییر را آن و کرده برطرف چیز همه کردن زبر و زیر بدون
ـ  اساسی قانون های دادگاه یا و عالی های دیوان نقش. »دادند
ـ  اساسی قانون با مخالف قوانین ساختن اعتبار بی بر افزون

 نوین شرایط با آن آوردن روز به و اساسی قانون آرام دگرگونی
 تشریفات مستلزم اساسی قوانین در بازنگری که دانید می. است
 که شده یاد های دیوان آرای که حالی در است ای العاده فوق
 همه توان نمی است بدیهی. است عادی آئینی است االجرا الزم
 رای مانند دانست تقص بی را متحده ایاالت عالی دیوان آرای
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 محدود نا زادیآ اساس بر که رای این. 2010 ژانویه ماه مورخ
 بگونۀ تا دهد می اجازه اقتصادی های بنگاه به است استوار بیان

 این از پیش. کنند گذاری سرمایه انتخاباتی مبارزات در نامحدود
 نامزدان از حمایت برای اقتصادی های بنگاه گذاری سرمایه رای،

 این آمریکا جمهوری رئیس اوباما،. داشت محدودیتی انتخاباتی
 انتخابات در فشار های گروه پول خشنِ و ناگهانی جهش را رای
 حمایت با توانند می پولداران که است این رای این معنای. نامید

 خود های خواست به آنان با مخالفت با یا و انتخاباتی نامزدان از
 نوامبر ای دوره میان انتخابات در را رائی چنین نتیجه. برسند
 . دیدیم شد ها دموکرات شکست به منجر که 2010

 
 آرام روش اسالمی جمهوری اساسی قانون با بتوان اینکه درباره
. بدبینم بسیار من خیر؟ یا کرد برقرار را احوال و اوضاع با تطبیق
 هم اسالمی، جمهوری اساسی قانون تناقضات بر افزون زیرا

 صادره آرای پیشینه هم و نگهبان شورای اعضای انتخاب روش
 و گزینش شیوه این با شورا این که دهد می نشان آنان سوی از

 . نیست »زمان مقتضیات« درک به قادر بافتار،
 

 به تنها قدرت، یک حقانیّت یافتن برای ایران در ما بدبختانه
 توجه کودتا مثال یا و آزاد انتخابات: مانند قدرت دستیابی روش
 قدرت گیری بکار روش باید آن بر افزون که حالی در. کنیم می
مونتسکیو  پیش سال سیصد به نزدیک. داد قرار توجه مورد یزن را

 داشته حقانیت تواند نمی محدودی نا قدرت هیچ«: بود گفته
 از پس زیرا ام گرفته بکار مشروعیت جای به را حقانیت. »باشد

 شمارند می مشروع هم را »حکومتی حکم« »مند شکوه« انقالب
 آن بر افزون ؛ندارد حقانیت ولی باشد مشروع است ممکن که

 کشورهای تجربه. دارد فرق حقانیت منابع با مشروعیت منابع
 قدرت که دهد می نشان میالدی بیستم سده در خودکامه

 داشته را شهروندان اِعمال همه کنترل بتواند که دولتی محدود نا
 دولت مداخله غربی دموکراتیک کشورهای در. است مردود باشد
 حدود از تجاوز نوعی را همگانی یها رسانه در و قضاء امور در

 خواهد دولت محدود نا قدرت به منجر که کرده تلقی اختیارات
 . شد
 

 نشان انقالب از پس ایران در دولت تحول به کوتاه نگاهی
 دست از را خود حیثیت و اعتبار از زیادی مقدار دولت که دهد می

 سسپ و بودند ها کمیته و انقالب شورای آغاز در. است داده
 به بازرگان مهندس گفته به را دولت رهبر گوناگونِ های فرمان
 و صنف یا و رهبر العاده فوق قدرت. کرد تبدیل تیغه بی چاقوی
 بار به را فردی های آزادی محدودیت و تهدید ویژه های گروه
 مجلس در حتی که ای بگونه. شد فراموش همگانی منافع و آورد

 از »حکومتی حکم« یک ایادع یا و ارائه با اسالمی شورای
. شد جلوگیری مجلس در الیحه یک بحث و طرح از رهبر سوی
 صدور برای را بزرگ دینورزان ی ها فتوا و آراء مواردی در ویا

 ایجاد با روی، این از. دانستند کافی قضائی مراجع سوی از حکم
 های زمینه همه در) Oligarchie( اندک گروهی سروری
 خصوصی منافع قربانی ملی و عمومی عمناف اقتصادی و سیاسی

 گروه آن افراد که ترتیب این به. شود می و شده اندک گروه آن
 خود گروهی و شخصی منافع به توجه با موردی هر در اندک
 فردی های آزادی تحدید قدرت تقسیم این پیĤمد. کنند می عمل

 . است ملّی منافع شدن فراموش و
 

 ابزارهای به باتوسل رسد می نظر به شد، گفته آنچه بنابه
 اساسی قانون تدوین پی در باید پرسی همه همانند دموکراتیک

 . سازد دگرگون را ما بسامان نا وضع بتواند که باشیم نوینی
 
 

 شده اعتبار بی بسیار سال سی از پس »ممتاز« گروه آنـ  تالش
 از برخی و آمده بوجود صنف این میان در بزرگی شکاف و است
 همان     از دیگری تعبیرهای پای گذشتگی جان از حد رس تا آنان

 پرسش زیر به را ویژه امتیازهای اصل که اند ایستاده قانون
 بودن نهفته بر عالوه شما پاسخ این در اما. برد می اعتباری بی

 در آن، در همچنین ندارد، کارکردی دیگر وضعیتی چنین اینکه
 که خواند توان می مه را نکته این حقوقدان، یک پاسخِ مقامِ

 و کاری تبه فشار زیر حقوقدانان انضمام به ما فن اهل سرآمدان
 گیری جلو در قدرت، ابزار همه بکارگیری و خودکامگان سرکوب
     مانند. بینند می »سالح« خلع را خود جامعه، پیش به حرکت
 دهه سه سیاست و فرهنگ حوزه سرآمدان و حقوقدانان همان
 بستند، را مشروطه اساسی قانون پرونده زود خیلی که پیش

 که کتابی در و گفتگو آغازاین در بدان را شما نقد که رفتاری
 . دید توان می است، گفتگو این محوری موضوع

   شـپرس این تیـبرداش چنین ایهـس در اـم رایـب ورتـص هر در

 

ــواهی    ــانون خ ــواهی و ق ــدالت خ ــیه، ع ــازات شخص ــو امتی ــه آخــ  . لغ ــه مشخص ــن س ر ای
 .صفت اصلی قانون اساسی مشروطیت است
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 بازهم حتماً که »جدید اساسی قانون« که ماند می باقی همچنان
 شد، خواهد نوشته »سیاسی نیروهای توازن« اصل سایه زیر

 قانون چند ما و بود خواهد تناقضات و ها ضعف کدام حامل
 که آنجائی به تا داشت خواهیم الزم دیگر »جدید« اساسی

  برسیم؟ »خواهیم می«
 
 

 و ایران سرآمدان شدن سالح خلع رسد می نظر به: خوبروی
 از برخی. ندارد واقعیت حاکم گروه فشار علت به حقوقدانان

 بهای خود آزادی دادن دست از قیمت به دادگستری وکالی
 همه آنکه دیگر. پرداختند را اسالمی دولت برابر در خود مقاومت

 برای و نبستند را اساسی قانون پرونده پیش دهه سه حقوقدانان
 برای مشروطیت اساسی قانون به آنان از برخی اعتنائی کم

 فراوانی دالیل توان می اسالمی ریجمهو اساسی قانون تدوین
 رسیدگان راه از متناقض سخنان پیشین، نظام اعتنائی بی. آورد
 قانون تدوین در آن به اعتنائی وکم اساسی قانون مورد در

 مشروطیت سال صدمین در تا شد سبب همه نوین اساسی
 حضور دلیل این و شود منتشر فراوانی های نوشته و ها پژوهش
 از گفتگو این آغاز در که است پروست گفته به حال در گذشته

 افراد گذشته سال سی همین در که کنید مالحظه. کردم یاد آن
 به مشروطیت اساسی قانون در دوباره پژوهش با زیادی
 که هائی مقاله مجموع من نظر به. یافتند دست نوینی های نتیجه
 شده نوشته سال سی این در مشروطیت اساسی قانون درباره

 اعتبار سال دو و هفتاد در که است تحقیقاتی از بیشتر یاربس
 . است شده انجام اساسی قانون

 
 به سیاسی، نیروهای شناخت شما، پرسش آخر بخش درباره
 تردیدی. است جامعه در موجود هایی واقعیت شناخت معنای
 کند می کمک جامعه به ها واقعیت این درست شناخت که نیست

. دهد تشخیص کنشگران و ها نیرو دیگر از را سیاسی نیروهای تا
 و شده بندی رده مختلف اشکال در جامعه نیروهای ترتیب این به

 است بدیهی. شود می مشخص آنان عملی و فکری خطوط
 گوناگون زمان در و متفاوت شرایط در جامعه نیروهای شناخت
 تغییر حال در که سیاسی نیروهای بویژه. دارد بازنگری به احتیاج

 از پس دنیا اساسی قوانین همه روی این از. اند مداوم حولت و
 در هند اساسی قانون نمونه عنوان به. دارد بازنگری به نیاز مدتی
 سال از فرانسه. شد بازنگری 92 آن، تدوین از سال 62 درازی
 نظام شکل توانست فراوان های زحمت با) انقالب تاریخ( 1789
 پیدا شود سیاسی ثبات سبب بوده مردم قبول مورد که را سیاسی

 قانون 12ـ  1877 سال تا 1789 سال از کشور که ای بگونه. کند

 مشروطه جمهوری، گوناگون اشکال 3 به که دید خود به اساسی
 سده یک انگلستان در مقایسه، مقام در. بود امپراتوری و سلطنتی

 . آید در مدرن بگونۀ پارلمانی نظام تا کشید طول
 
 بوسیله باید کشور احوال و اوضاع به توجه با اساسی قانون هر

 نیروهای نمایندگان شناسان، جامعه تاریخدانان، از مرکب گروهی
 و اعم بگونۀ ها اقلیّت و مدنی جامعه نمایندگان سیاسی،

 نگری آنتونیو نام به ایتالیائی فیلسوف. شود تشکیل حقوقدانان
Antonio Negri،، ارهدرب گفتگو را موسسان مجلس قدرت 

 مه ازماه فرانسه در که بود ترتیب همین به. داند می دموکراسی
 نیروهای همه مشارکت با اساسی قانون تدوین شورای ،1958
 اساسی قانون سال همان     سپتامبر درماه و شد تشکیل سیاسی

 . نهاد بنیان را شود می نامیده پنجم جمهوری امروز که
 شادروان عبیرت بهـ  اساس با و مشخص شکلی دموکراسی

 آن در توان می که استـ  اساسی قانون با تطبیق برای فروغی
 اساسی قانون چنین در. دریافت را قانون روح و سیاسی ایدۀ

 بیشترینه برای را آزادی از وری بهره اجازه همگانی برابری
 تضمین را عدالت حال همان     در و کند می فراهم شهروندان

 آنانی دموکراسی های نظام: بود هگفت آرون ریمون. نماید می
 آمیز صلح رقابت و بوده اساس با سازمان ها آن در که هستند
 رقابتی چنین برای است بدیهی. دارد وجود قدرت اِعمال برای
 جلوگیریـ  دلیلی هر بهـ  شهروند گذاشتن کنار گونه هر از باید
 . کرد
 

 چنین هب دستیابی از عبارتست برسیم خواهیم می ما که آنجائی
 حقوق جهانی اعالمیّه مفاد همه رعایت با آن در که دموکراسی

 دیگری به آسیبی که عملی هر آن به مربوط های میثاق و بشر
 حقوق از جزئی و بوده مجاز شود جامعه پیشرفت سبب و نرساند

 بنیان با هدفی، چنین به رسیدن برای. بود خواهد شهروندان
 تا نیست درآن های بازنگری از باکی نوین اساسی قانون نهادن
 گروهی یا شخص هوس و هوی دستخوش جامعه عمومی منافع
 . نگیرد قرار ویژه
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 در »المسلمین  اخوان« پژوهشی مقالۀ انتشار تجدید ـ تالش
 های دگرگونی آفریقا شمال و عربی کشورهای در که شرایطی
 کنجکاوی و نظر جلب لحاظ به دارند، انجری آسایی برق ظاهراً

 و منطقه رخدادهای به حساس ایرانی خوانندگان برانگیختۀ
 به بسیار تحوالت، این در حاضر بازیگران از تری دقیق تحلیل
 . بود موقع
 فاصله امروز آن دوبارۀ انتشار و نوشته این میان که آنجا از اما

 پیش را پرسش ینا ما برای دارد، وجود طوالنی نسبتاً زمانی
 بارۀ در مطلب این نگارنده و پژوهشگر عنوان به شما که آورد می

 یا پرسش چه با ،»المسلمین اخوان« تاریخ مختلف وجوه
 توانست می که بودید مواجه زمان آن در کشورمان در ضرورتی

 سیاسی ـ مذهبی سازمان یک سرنوشت در تحقیقی ارائه
 رفع یا پرسش آن حل به ،دیگر کشوری در دار ریشه و برخاسته

  رساند؟ یاری نیاز آن
 

 
 مقاله تحریر و تحقیق که است این واقعیت: اشکوری

 و انگیزه با چندان پیش، سال بیست حدود در »المسلمین اخوان«
 بزرگ دائرۀالمعارف مرکز سفارش بلکه نبود، شخصی تصمیم
 مطلب توضیح. بود مقاله این نگارش در بانی و عامل اسالمی

 مرکز با نویسنده عنوان به 1364 سال از من که است آن
 رسما نیز اکنون هم و داشتم همکاری تهران در المعارف دائره
 مقاالت نگارش سنت. دارم نیز همکاری کمی و هستم آن عضو
 آن متخصص به را مدخلی هر که است این المعارفی دائرۀ

 ماسال تاریخ محقق من که آنجا از. دهند می سفارش موضوع
 و کرده تدریس اسالم تاریخ دانشگاه و حوزه در سالیانی و هستم

 معاصر اسالمی های جنبش تاریخ ویژه به و معاصر تاریخ با نیز
 سفارش من به را المسلمین اخوان مدخل مرکز آن دارم، آشنایی

 و پذیرفته هم من و بنویسم را مدخل این خواست من از و داد
 . نوشتم را مقاله
 تأثیر بی دعوت این قبول در هم شخصی انگیزه حال عین در

 سازمان و نام با جوانی آغاز از که توضیح این با. است نبوده
 و اعضا از شماری و بودم آشنا المسلمین اخوان سیاسیـ  مذهبی

 طور به و شناختم می خوبی به را اخوانی نویسندگان و گویندگان

  

) ماننــد بســیار دیگــر از هــم نســالنم (روشــن اســت کــه مــن 
ــد    ــأثیر عقایـ ــت تـ ــرفا تحـ ــه صـ ــتم کـ ــرایطی نیسـ در شـ

ــا آر    ــانی و یـ ــی ایمـ ــف شخصـ ــذهبی و عواطـ ــای مـ مانهـ
ــه  ــور لحظـ ــه طـ ــی بـ ــوالت   سیاسـ ــوادث و تحـ ــه حـ ای بـ

ــنم و     ــاه ک ــران نگ ــا ای ــالم و ی ــان اس ــاری در جه ــی ج سیاس
 .از سر ذوق زدگی دست به عمل سیاسی بزنم
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 و ترین مؤثر( قطب سید و) اخوان بنیدگذار( البنّا حسن آثار خاص
. بودم خوانده فارسی و عربی به را) اخوان نویسنده ترین نفوذ با

 اخیر سال پنجاه در ما مبارز و سیاسی روحانیت که بودم آگاه
 شناخت رو این از و بوده اخوان اعمال و افکار تأثیر تحت عمدتا
 و سیاسی رفتار و ها اندیشه شناخت به المسلمین اخوان درست
. کند می کمک ایران معاصر مسلمان انقالبیون از بخشی دینی
 شود می ای بهانه المعارف دائره برای مقاله نگارش دیدم می اکنون
 در جامع و مستند اطالعات کسب و جدی تحقیق یک برای
 فرصت هرحال به. نقشĤفرین و پرنفوذ اسالمی سازمان این مورد

 اخوان مدخل در تری دقیق و بیشتر اطالعات تا شمرده مغتنم را
 کار مقتضای به هم مقاله نگارش در. آورم دست به

 و منصفانه و جامع و مستند تا ام داشته وافر تالش المعارفی دائرۀ
 حاوی مقاله این که بیافزایم هم را این. بگویم سخن طرفانه بی

 رو این از و است مقاله نگارش زمان تا اخوان مورد در اطالعاتی
 . است تر نو و بیشتر تحقیق نیازمند

 
 

 تارنماهای در شما از مقاله، این انتشار تجدید با همزمان ـ تالش
 ذکر مورد رخدادهای بارۀ در هائی گزارش و ها مقاله گوناگون،
 هایی پرسش و ها تردید ها، هشدار با ها آن بیشتر که شد مشاهده

 ها تردید این علت. هاست جنبش این سوی و سمت مورد در
 این مردم هستند؟ کسانی چه ها هشدار ینا مخاطب و چیست
  ما؟ خودِ یا ها کشور

 
 

) نسالنم هم از دیگر بسیار مانند( من که است روشن: اشکوری
 عواطف و مذهبی عقاید تأثیر تحت صرفا که نیستم شرایطی در

 به ای لحظه طور به سیاسی آرمانهای یا و ایمانی شخصی
 نگاه ایران یا و ماسال جهان در جاری سیاسی تحوالت و حوادث

 »ما«. بزنم سیاسی عمل به دست زدگی ذوق سر از و کنم
 به شگفتی و مهم تجربه یک) مسلمان مای و ایرانی مای یعنی(

 از را »ایران اسالمی جمهوری« و »ایران اسالمی انقالب« نام
 در آن تصور قابل غیر و ویرانگر غالبا پیامدهای با و سرگذرانده

 عواقب از و هستیم مواجه) من چون کسانی برای حداقل( آغاز
 عواقب از امکان حد در کنیم می تالش و رنجیم در آن سوء

 یک هنوز اسالمی کشورهای. بکاهیم ها رخداد این نامطلوب
 و اند نکرده تجربه را ایران سیاسی نظام نوع از مذهبی حکومت

 مسلمان نواندیش متفکر ابوزید، حامد نصر یاد زنده تعبیر به
 ،88 سال تابستان در هلند الیدن در من با دیدار در ریمص

 و اند نخورده را »ممنوعه میوۀ« هنوز مسلمانان دیگر و مصریان

 مسلمان اکثریت مردمان که حال. ایم خورده ایرانیان ما
 خود مستبد حاکمان و ها حکومت ضد بر خاورمیانه کشورهای
 طبعا زنند، می فریاد را عدالت و دموکراسی و آزادی و برخاسته

 و اسالمی های جنبش حدودی تا هم که من، چون افرادی برای
 المسلمین اخوان ساله هشتاد سراسری و پرنفوذ سازمان جمله از
 ایرانم انقالب نسل از هم و شناسم می را هایشان آرمان و افکار و
 دارم، برابر در را کشورم مذهبی نظام خوردۀ شکست تجربه و

 اظهار را هایم نگرانی و ها دغدغه ناچار و است کننده نگران
 و لیبی و مصر و تونس مسلمانان اینکه از نگرانی. کنم می

 و خودکامکی از آزادی انگیزه به فداکاری و ایثار با دیگر جاهای
 نظام تأسیس برای آن از پس ولی براندازند، را مستبدانی استبداد
 به. کنند تکرار ار ایران تجربه و شوند اشتباه و توهم دچار جدید

 ستیزه رفتارهای و فلسطین نشده حل مسأله جمله از( دالیلی
 در هایی زمینه چنین) اسرائیل طلبانه صلح غیر و جویانه

 ایدئولوژی کلی طور به و آموزه. دارد وجود اسالمی کشورهای
 سیاسی، اندیشه بٌعد از مثال. است اشتباهی چنین مستعد اخوان
 شعار یکی کند، می تکیه محوری عارش دو روی همواره اخوان

 به اولی که »ودوله دین االسالم« دیگر و »هوالحلّ االسالم«
 در ما مشکالت حل و نجات امکان و رهایی راه که معناست این
 از است عبارت اسالم یعنی دومی و است اسالم در زمان این

 از پس سال چهار که اخوان سازمان رو این از. »دولت و دین«
 در شد، تشکیل مصر اسکندریه در 1928 سال در عثمانی زوال
 زوال خالفت متمرکز سیاسی قدرت خالء کردن پر قصد به واقع
. آمد پدید اسالمی جدید خالفت نوعی تأسیس نهایت    در و یافته
 این تحقق به معطوف عموما دیگران و قطب و البنا حسن تعالیم

 . هست و بوده محوری شعار دو
 برخی و اخوان از هایی نشانه جدید تحوالت در هخوشبختان اما

 این حدودی تا که شد دیده سیاسی ـ دینی رهبران از دیگر
 اعالم آشکارا اخوان رهبران جمله از. کرد برطرف را نگرانی
 این گفتند و نیستند دینی حکومت تأسیس پی در که کردند
 شخصیتی نیز. مسلمانان انقالب فقط نه است مصر مردم انقالب
 پیش سالیان که تونس »النهضه« رهبر الغنوشی، راشد چون
 متأثر ایران انقالب از و نوشته خمینی اهللا آیت مورد در کتابی
 و نیستم خمینی من که کرد اعالم مکرر و صریحا هست، و بوده
 باید هنوز همه این با. کنم تن بر را خمینی لباس خواهم نمی

 واقع در و سخنان این که داد خواهد نشان آینده و ماند منتظر
 . است اخالص و تعقل سر از و جدی اندازه چه آگاهی این

 هشدارهای و نگرانی اصلی مخاطب گرچه اینکه کالم واپسین
 از دور هم ایرانیان اما اند اسالمی کشورهای مبارز مسلمانان من
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 تکرار از نیز کنونی سبز و مدنی جنبش که زیرا. نیستند نظر
 است ممکن نیستند، امان در اسالمی جمهوری و انقالب تجربه

 با. کنیم تکرار را گذشته اشتباه همان    شرایطی در نیز ما خود که
 مورد در ها بار اخیر سال دو این در که است نگرانی این به توجه

 و ام نوشته و گفته سخن »سبز جنبش آینده و روحانیت«
 . ام داده را الزم هشدارهای

 
 

 بر اسالمی جریان این تأثیر و نفوذ به مقاله نهما    در ـ تالش
 پیامدهای چند هر. اید داشته اشاره صفوی نواب و اسالم فدائیان
 مسموم و مخرب بسیار ایران در بنیادگرا جریان این عمل و رفتار
 از ایران، در کننده تعیین اسالمی نیروهای ولی است، بوده کننده
 جریان این به مترظاهرک در اسالمی، انقالب رهبری جمله

 یگانه وجوه آیا چطور؟ عمل در و واقعیت در اما. دادند می اهمیت
 عنوان به شود؟ می یافت ها نیرو این میان در واحد مضمونی و

 کشورهای در اسالمی حکومت تشکیل به الزام و اجبار نمونه
  ؟»اسالم جهان وحدت« یا نشین مسلمان

 
 

 نیم در ما مبارز و یاسیس روحانیون که کردم اشاره ـ اشکوری
 های جنبش تأثیر تحت هرچیز از بیش ایران، در اخیر قرن

 خاورمیانه غربی ضد وجوهی در و استعماری ضد و سیاسی
 سیزدهم سدۀ در سنی سیاسی مسلمانان که گونه همان     اند، بوده

 ایران جنگهای از( میالدی بیستم و نوزدهم/هجری چهاردهم و
 و استعماری ضد حنبش تأثیر تحت) مشروطه عصر تا روس و

 ویژه به. اند بوده ایران و عراق شیعه روحانیان خواهی قانون
 سی دهه در. بود اثرگذار بسیار ایران در المسلمین اخوان سازمان

 آن به متمایل یا اخوان نویسندگان مهم کتابهای اغلب پنجاه تا
... و ودیمود الغزالی، محمد قطب، محمد قطب، سید بنّا، جمله از
 مانند( دوران این اسالمی مطبوعات در و شد ترجمه فارسی به

 مکتب ماهنامه حق، ندای نامه هفته اسالم، آئین نامه هفته
 واقع در و یاد بسیار سخنگویانش و افکار و اخوان از...) اسالم
 جمال حکومت در قطب سید اعدام ویژه به. شد می تبلیغ

 مسلمانان عواطف و ذاشتگ اثر بسیار ایران در عبدالناصر
 . برانگیخت را مبارز روحانیان و سیاسی

 اخوان از مستقیما ایران در که گروه نخستین که گفت توان می
. بودند سی و بیست دهه در »اسالم فدائیان« پذیرفت، اثر مصر
 دیگر جاهای و سوریه و مصر در اخوان فعالیت اوج زمان این در
 در »دوله و دین االسالم« و »هوالحلّ االسالم« شعار دو. بود

 تعبیری به و »تامگرا اسالم« و شد ترجمه شیعی زبان به ایران

 با »اسالمی حکومت« طرح و گرفت شکل اکثری حد اسالم
 وسیله به بیست دهه در بار اولین برای شیعی ادبیات و زبان

 سیاسی مسلمانان و روحانیان برخی ادبیات وارد اسالم فدائیان
 مدل پنجاه و چهل دهه در و یافت ادامه نیز سی هده در و شد

 تداوم و تعیین را اندیشه همان    فقیهان والیت و فقهی حکومت
 غیر نواندیشان حدودی تا تفکر این حتی دوران این در. داد

 موضوع. داد قرار تأثیر تحت هم را روحانیت منتقد و روحانی
 قلب در ائیلاسر دولت تشکیل و صهیونیسم نفوذ نیز و استعمار

 در فلسطینیان میلیونی آوارگان و اسالمی ـ عربی کشورهای
 و اقتدار احراز اندیشه نیز جهان، در و اسالمی کشورهای
 و غربی دشمنان برابر در را مسلمانان شدن توانمند ضرورت
 بود، شده مطرح پیش از که را، »اسالمی وحدت« و ای منطقه
 . داد نشان تر جدی و تر ضروری پیش از بیش
 هایی اندیشه چنان ماهیت دوران، آن در گفتید، شما که چنان اما،
 تأمل و تعمق مورد چندان شعارهایی چنان الزامات ویژه به و

 استخراج چون هایی اندیشه پیامدهای به کمتر و گرفت نمی قرار
 تأسیس دولت، و دین شدن یکی اسالم، از زمانه های پاسخ تمام

 صورت نقدی گاه هم اگر و شد می یشیدهاند... و اسالمی حکومت
 قرار تخطئه و انتقاد حتی و توجهی بی مورد سختی به گرفت می
 اکثریت اهداف و ها آموزه که آنجا از حال عین در. گرفت می

 چون گروههای با محورشان فقه پیروان و سیاسی روحانیت
 هماهنگ و یکی فدائیان آن ایرانی نمونه یا و المسلمین اخوان
 رفتار و افکار چنان نقد یا و توجه انتظار توان نمی ،بود

 . داشت آنان ایرانی همتایان از را ای بنیادگرایانه
 
 

 ارائه برای کوششی در و مختلف منابع به استناد با ـ تالش
 : اید آورده سازمان این از جامع نسبتاً تعریفی

 سازمانی صوفیانه، حقیقتی سنی، طریقتی سلفی، دعوتی«
 شرکتی فرهنگی، و علمی پیوندی ورزشی، گروهی سیاسی،
 » ...اجتماعی ای اندیشه و اقتصادی

 طلبان اصالح توسط شده وضع عبارت یاد به را ما تعریف این
 اسالمی حکومت مدافعان نظرات نقد و برخورد در نام صاحب

 عمل در که آنچه ،»اسالم و دین از حداکثری انتظار« اندازد؛ می
 نظیر اسالمی بنیادگرای و رادیکال نیروهای بیشتر بخش الهام

 است آن از غیر غایت آیا. است بوده... و اسالمی جهاد حماس،
 نفوذ گسترش ایم؛ کرده تجربه ایران در اسالمی حکومت در که
 علم چیز، همه کردن اسالمی سپس و سیاسی قدرت کسب و

 آل ایده این آیا ؟...و اسالمی اقتصاد اسالمی، ورزش اسالمی،
 انتهای به ـ ایران در حداقل ـ اسالمی حکومت تجربه از پس
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  .نشر تالش منتشر کرد                                                                                   
  
  
 

 نقشی ماهنوز سیاسی اگردینداران حتا است، نرسیده خود ظرفیت
  باشند؟ داشته کشورمان آینده تحوالت در مؤثر

 
 

 تعریف آن نیست، من از شده یاد تعریف بگویم اول: اشکوری
 اما. است گفته المسلمین اخوان درباره که است متنی ترجمه
 و کم ها اندیشه و افکار چنان محصول که است این واقعیت
 جریانهای و ها نهاد عمل و نظر در که است همان    بیش

 همه از بیش میان این در و بینیم می معاصر اسالمی بنیادگرای
 مشاهده را اهداف و افکار چنان تجلیات اسالمی جمهوری در
 شرع خالف قوانین گفت می فقط نائینی مشروطه در. کنیم می
 اسالمی جمهوری فقهی و اسالمی حکومت در اما نباشد بیّن
 باید قوانین تمام و است قانون منشاء شریعت که است این ادعا
 چنین است روشن. شوند استخراج سنت و قرآن متن از

 تمام مراقبت و زندگی امور تمام کردن اسالمیزه به ای اندیشه
 منتهی دین متولیان ظارتن تحت مردم روزمره زندگی عیار

 اثباتا و ثبوتا فقه و دین از انتظاری چنین چون و شد، خواهد
 ادعایی چنین اش اولیه حقیقت در دین واقع در و نیست ممکن
 و بسیار فشار و زور اعمال و دینی استبداد به عمل در نداشت،
 در تناقض و چندگانگی و کشورداری امور در آشفتگی حداقل
 اسالمی داستان. است شده که شود می کشیده اجرا و قانون
 کمدی به گاه و تراژدی به اسالمی جمهوری در چیز همه کردن

 پیشنهاد به تهران شهرداری اخیرا. است شده تبدیل فانتزی و
 گرفته تصمیم) قرائتی محسن( تلویزیونی روحانیون از یکی

 در همتایانش و المسلمین اخوان! بیندازد راه »حالل خنده سایت«
 در و کنند پیدا دست حکومتی قدرت به روزی اگر اسالم، جهان
 این طول در شان شده اعالم شعارهای و ها آموزه اجرای مقام

 در و مشکالت و ها بست بن این با قطعا برآیند، سال هشتاد
 . شد خواهند مواجه ناکامی نهایت   
 نالمسلمی اخوان توصیف و تعریف در که هایی مؤلفه همه این با

 گفتار واقعیت بر منطبق زیادی حدود تا است، شده گفته آغازین
 سازمانی اگر اما. است شده یاد سازمان اجتماعی نقش و رفتار و
 هایی داعیه و کند رها    را گری سلفی و بماند محدوده همان    در

 و شریعت از قانون استخراج و دولت و دین شدن یکی چون
 نفی از دست سو آن از و اشدب نداشته اسالمی خالفت تأسیس
 مدرن جهان با تعامل به و دارد بر غربی تجدد و تمدن کامل
 دموکراتیک قواعد رعایت چهارچوب در تواند می کند، اهتمام
 و مؤمنان مجتمع در نیز ای سازنده و مثبت نقش و کند فعالیت

 . کند بازی کیشان هم
 
 

 قرار ما یاراخت در که وقتی از سپاس با اشکوری آقای ـ تالش
 .دادید
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 گٌلدستٌن جک رساله از برگرفتهـ  2011 های انقالب جایگاه
 
  »تالش« 

 
 منطقه کشورهای از بسیاری امروز که هائی جنبش و انقالبی موج

 نیز اسالمی ـ عربی کشورهای به که را آفریقا شمال و خاورمیانه
 تحلیل و اندیشمندان توجه است، گرفته دربر اند، شده شناخته
 نخستین همان   از سرعت، به را غرب جهان ویژه به جهانی گران

 هر. نمود جلب خود به وسیعی ۀگستر در و خیابانی، های تظاهرات
 سیاسی اقتصادی، دالیل به منطقه این رخدادهای و حوادث چند
 اما است، نبوده بیرون ها غربی  توجه کانون از هرگز استراتژیک و

 مناسبات نوع و منطقه این ۀآیند منظر از جاری رخدادهای
 به دادن نقش در تردید بی و دهند، می نوید که ای شونده دگرگون
 برخوردار ای پردامنه پیامدهای از جهانی نوین مناسبات و روابط

 نموده جلب خود به جدید کیفیتی در را تحلیگران نظر بود، خواهند
 های سرزمین غرب جهان چشم در ندچ هر که ای منطقه. است

 و قهر و خشونت خودکامگی، ، ناامنی ثباتی، بی جنگ، بطن از زاده 
 به چشمان، این در مردمانش، که شگفتا و بود خونریزی
 خواب اعماق از نشدنی بیدار ماندند، می متحرکی خابگردان

 و بند در و خویش سرنوشت بر تسلیم فکری، تحرکی بی های سده
 توقفی از که ثبات دل از نه ماندگاریشان که هائی رژیم چنگ
 به تازه، رخدادهای با و امروز اما خاست، برمی درجازدنی و دائمی
 تازه های گیری نتیجه و بازنگری ، بررسی وقت رسد، می نظر

 . است فرارسیده
 او. است شده نوشته ای تازه نگاه چنین پرتو در نیز گلدستن رساله
 انقالبات و ها انقالب این میان فشرده ای یسهمقا با را خود ۀنوشت

 بزرگ های دگرگونی موجب که1848 انقالب یعنی جهان پیشین
 که1989 رخدادهای همچنین و شد مرکزی اروپای در ای ریشه و

 نمود، بنیادین و اساسی تغییرات دچار را شرقی اروپای کشورهای
 : نویسد می و کند می آغاز

 زیادی های شباهت است، فراگرفته را هخاورمیان که انقالبی موج«
 و 1848 انقالبات نظیر جهان پیشین سیاسی های لرزه زمین با

 میزان و غذائی مواد قیمت افزایش. سازد می تداعی را اروپا 1989
 تا مراکش از عمومی گسترده اعتراضات ۀزمین که بیکاری باالی
 اسیسی های لرزه زمین با را موج این ساخت، فراهم را عمان
 برخاسته عمومی نارضائی و. سازد می شبیه مرکزی اروپای 1848

 سراسری فساد و پاسخگوئی عدم سیاسی، های نظام بودن بسته از
 شدن پراکنده و ها رژیم این بدنه ریزش موجب که ها آن

 گشته آن گردِ از قدرت منافع از مند بهره برگزیدگان و سرکردگان
 تونس و مصر چون قدرتمندی ظاهر به های رژیم سقوط زمینه و
 خواهد هم لیبی شامل زودی به احتماالً و است، نموده فراهم را

 در انقالب و1989 جهانی تجربه به را ها کشور این تحوالت شد،
 » .سازد می نزدیک شرقی اروپای کشورهای

 انگاشتن یکسان نویسنده هائی، شباهت چنین علیرغم اما
 سالهای به جهان آنچه با انهخاورمی منطقه در کنونی رخدادهای

 بر و ندانسته اشکال از خالی چندان کرد، تجربه 1989 یا و 1848
 هدف که هائی نظام تفاوت بر تر روشن عبارت به یا متفاوت اهداف

 و داشته تکیه است، بوده ها انقالب این سرنگونی و مخالفت
 : گوید می
  
 سنتی های پادشاهی برافکندن دنبال به 1848 سال های انقالب«
 های حکومت 1989 سال وقایع هدف مطلقه سلطنتی های نظام و

 2011 سال های انقالب آنکه حال. بود گرفته نشانه را کمونیستی
 » .باشند می »سلطانی« های دیکتاتوری علیه
 
 موج دو گزینش که رسد می نظر به اما ها، تفاوت بر تکیه وجود با

 آغاز انقالبات با بیستم ۀدس اواخر و نوزدهم ۀسد میانه انقالبی
 با مخالفت منظر از تنها و صرفاً و اتفاقی امری یکم، و بیست ۀسد
 سنجش، و مقایسه این در نویسنده. است نبوده وقت های نظام

 در تنها ها آن پیروزی که است برگزیده را گذشته در انقالباتی
 وندر آن، از تر مهم بلکه، نمانده سیاسی ها نظام سرنگونی ۀمحدود
 عنوان به را جهان از هائی بخش در دمکراسی گسترش و تقویت

 ۀحلق عنوان به و داده قرار توجه مورد ها انقالب این پیامدهای
 خواننده چشم در رساله طول در گانه سه های تجربه این مشترک
 از شناخت ارائه و بررسی حین در رساله این. کند می آشکار

 درگیر کشورهای در حاکم سیسیا و اجتماعی روابط و مناسبات
 نتایج از ای واقعگرایانه بینی پیش همچنین کنونی، انقالبی درموج
 کامل ۀپروژ بر ها آن تأثیر و نسبت نظر از ها انقالب این آتی
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 در و جهانِ از دیگری بخش در دمکراسی گسترش ی نشده
 . نماید می ارائه را غیردمکراتیک های سرزمین

 
 اصلی پرسش

 
 و گران تحلیل از بسیاری همچون که دستنگل پرفسور

 آیا: که بیند می پرسش این برابر در را دیگرخود غربی اندیشمندان
 های انقالب آینه در توان می را دمکراسی استقرار و گسترش

 یاری به با کند می تالش دید، نیز خاورمیانه منطقه در 2011
 رهایکشو گذشته سیاسی رخدادهای و تحوالت ترین مهم گرفتن

 ماهیت و دوم جهانی جنگ از پس های دهه در غیردمکراتیک
 تصویر ها، آن عام و مشترک وجوه بر تکیه با و دوره آن های رژیم
 منطقه در موجود سیاسی ساختار و ها رژیم ماهیت از دقیقی
 اند، گرفته قرار شتابنده سرنگونی معرض در که کنونی زده انقالب
 مسیر در. بیابد بینی پیش قابل ثحواد بر منطبق و درخور پاسخی

 خود رساله در گلدستن اصلی پرسش این به پاسخ در و تالش این
 و ها انقالب این ماهیت از دقیقی شناخت ارائه برای نماید می سعی

 و ها حکومت ماهیت از دقیقی شناخت ابتدا ها، آن پیامدهای
 این یبانپشت نیروهای و ها ابزار از ها، کشور این در قدرت مناسبات
 بالکل یا شده کند ها ابزار این که را شرایطی و داده ارائه ها قدرت
 کنند می چرخش خود پیشین های نعمت ولی و حکومتگران علیه
 درون و متن از سپس. بشناساند و نموده بررسی جزء، به جزء را

 پیامدهای عنوان به را دمکراسی پیروزی امکان شناختی، چنین
 و افت همه با عربی ـ اسالمی کشورهای در کنونی انقالبهای

 . نماید بینی پیش رو، پیش خطرات و ها خیز
 عنوان به منطقه این در خودکامگی نوع دو تمایز با وی

 ها نظام این در انقالب درگیری امکان »پادشاهی« و »سلطانی«
 موضوع یک بررسی فراخور به و آن از قبل اما. کند می بررسی را

 چهارچوب در گرفتنشان قرار نظر از ـ کنونی انقالبات ـ معین
 وضع ای ریشه ۀکنند دگرگون پدیده ـ انقالب از عام تعریف
 شدن فراهم که روندهائی ۀبار در مقاله این مقدمه در ـ موجود

 برای«: گوید می اند، شده شناخته ها انقالب مقدمه و الزم ها آن
» ...گردند مانهمز باید عامل چند برسد؛ موفقیت به انقالب اینکه

 جاری حوادث بستر بر را انقالب الزم روندهای و عوامل سپس و
 : شمرد برمی و دیده منطقه این در
 
 ترمیم و ها رژیم رفته دست از مشروعیت ناپذیری بازگشت ـ

 در برداشت و احساس ۀغلب و ها آن کاردانی و کارآمدی ناپذیری
 آینده بر است تهدیدی حکومت ادامه براینکه دال ملت میان
 . کشور

 سرآمدان و برگزیده کارگزاران گزینی دوری و پراکندگی ـ
 دفاع ادامه به میل فقدان و) مسلح نیروهای در ویژه به( ازحکومت

  آن از
 
 مختلف های گروه و طبقات اقشار، درآمدن حرکت به و بسیج ـ

  ... و قومی مذهبی، اقتصادی، و اجتماعی
 
 حکومت از حمایت از خودداری و جهانی های قدرت گردانی روی ـ
 . آن علیه زور بکارگیری بعضاً و
 

 بر وی جاری، حوادث بستر بر ها شرط پیش این برشمردن عالوه
 هر پیروزی و وقوع ضامن که دارد تکیه نیز دیگری عام اصل

 باره این ودر. ها  شرط پیش این همزمان حضور یعنی است؛ انقالبی
 این فقدان گردند می پیروز ندرت به اه انقالب« اینکه راز گوید؛ می

 و بسیج دشواری بر خاص طور به رساله نویسنده» .است همزمانی
 : دارد اشاره انقالبی کشور در مردمی عمومی حرکت

 
 در ویژه به است، مشگل عمومی بسیج موارد، تمام در تقریباً«

 کردن نزدیک آن الزمه زیرا. سنتی پادشاهی های نظام مقابل
 متوسط، طبقه روستایی، و شهری فقرای همگننا منافع

 قومی و مذهبی مختلف های گروه و ها آموخته دانش دانشجویان،
 اعتصابات دانشجویی، های جنبش از است پر تاریخ«. باشد می

 زیرا اند، شده سرکوب سادگی به که دهقانی های قیام و کارگری
 سراسری و گسترده ائتالف یک نه و گروه یک شورش ها آن
 ویژه به ها حکومت از برخی رهبران نیز گاه این بر عالوه» .اند بوده

 ترفندهائی بکارگیری با حزبی تک های حکومت و سنتی پادشاهی
 بسیج یا و مردم میان پادشاهی سنت به احترام بر تکیه جمله از

 نهائی مبارزه و کرده کند را ملت نبرد روند ناسیونالیستی احساس
 حفظ برا دیگر کشورهای بسیاری موارد در. داندازن می عقب به را

 صحنه وارد نبرد، حال در فرمانروایانِ نفع به جهانی سیستم ثبات
 » .اند شده عمل و
 
 گردن که هائی حکومت با مبارزه در بسیار های دشواری وجود با
 سیاسی های نظام جمله از گذارند، نمی خود ملت حقوق به

 است نظر این بر رساله ویسندهن خاورمیانه، های انقالب دستخوش
 دیکتاتوری از دیگری نوع که را کنونی »سلطانی های نظام« که
 غالباً را ها آن دوام که میزانی به دانسته تر پذیر آسیب شمارد، می
 ازاستحکام گرچه ها حکومت این. بیند نمی نسل یک از تر فرا

 ایه استراتژی که است آن واقعیت اما بودند، برخوردار ظاهری
 بجای خود، قدرت حفظ برای ها رژیم این توسط شده اتخاذ



   1390  خردادـ  35م ـ  شماره نهتالش ـ سال             

     139             

 اجتناب پذیری آسیب و شکنندگی عمل در ها، آن ثبات و تحکیم
 . اند آورده همراه به را ناپذیری

  
 

 سلطانی های رژیم قدرت حفظ »شکست« استراتژی
 انقالبی منطقه

 
 »شکستی« استراتژی اجزاء توضیح و توصیف در رساله نویسنده

 اند، بوده نیز هائی نظام چنین گیری شکل بستر حال عین در که
 : نویسد می
 
 قدرت روا فرمان که گیرند می شکل هنگامی ها حکومت این«

. دهد می افزایش رسمی نهادهای هزینه به را خود شخصی
 هدف و باشند نمی ویژه ایدئولوژی دارای سلطانی دیکتاتورهای

 بخشی است ممکن آنان. ارندند خود اقتدار حفظ از غیر به دیگری
 و ملی مجلس سیاسی، احزاب انتخابات، مانند دمکراسی مظاهر از
 در مطیع هواداران قراردادن با اما. کنند حفظ را اساسی قانون یا

 خطر وجود ۀبهان به مواقع بسیاری در یا و حساس مسندهای
 آن ورای العاده، فوق وضعیت برقراری با داخلی و خارجی دشمنان

 » .رانند می حکم هرمظا
 

 این دیگر های ویژگی از خفا در و حساب بی های دارائی گردآوری
 و وفاداران خریدن راه در ها دارائی از بخشی. هاست دیکتاتوری

 توسعه های برنامه نیز معموالً. شود می گرفته بکار مخالفات تنبیه
 بکاراندازی و آموزی سواد آن تبع به و کردن صنعتی اقتصادی،

 اقدامات رود، نمی تر فرا اولیه مواد صدور حد از عموماً که دراتصا
 برای منابعی آوردن فراهم چهارچوب در باید را روایان فرمان این

 گشاده همچنین. فهمید فزاینده های هزینه و ها دارائی آن تأمین
 که خارجی کشورهای با روابط برقراری در را آنان از برخی دستی

 کمک و گذاری سرمایه خواهان ثبات، حفظ به تعهد برابر در«
 وارد کشور به که ثروت مقدار هر. هستند ها کشور آن اقتصادی

 سرازیر اطرافیانش و سلطان جیب به آن از بزرگی بخش شود،
 . گردد می
 بخش بخش«: سالطین این شکست »استراتژی« دیگر اجزاء از

 و عزل امر گرفتن اختیار در ،»امنیتی و نظامی نیروهای کردن
 شخص به مستقیم دهی گزارش به آنان اجبار و فرماندهان نصب

 و انسجام و هماهنگی برقراری از جلوگیری و توجهی بی فرمانروا،
 اصلی وظیفه جهت در نظامی نیروهای اهداف میان یکپارچگی

 تبدیل نهایت   در. کشور مصالح و امنیت حفظ یعنی ها نیرو این
 و خارجی داخلی، ارتباطات کلیه نمیا  حلقه تنها به روا فرمان

 شدن برداشته میان از صورت در. خارجی گذاری وسرمایه کمک
 امکان خارجی، های کمک ۀهم فرمانروا، شخص یعنی حلقه، این

 به و رفته میان از امنیتی و سیاسی هماهنگی گذاری، سرمایه
 هم از اند، بسته وی قدرت بقای به که کشور های شیرازه آن دنبال
 دائمی شوراندن و حفظ دیگر الزامی پیامد و نتیجه. پاشید هندخوا

 از جلوگیری و جانشین تعیین از خودداری وحشتی، چنین
 و درون از شکل هر به داخلی درروابط جایگزینی هر گیری شکل
 : همچنین و است قدرت ۀدایر بیرون

 
 از جلوگیری و سیاسی امور از توده داشتن نگاه دور برای«

 در را سیاسی احزاب و انتخابات مهار سالطین آن، شدن متشکل
 اساسی کاالهای برای یارانه صورت به مردم به گیرند، می دست
 این که هنگامی و. دهند می رشوه غذایی مواد و بنزین برق، مانند

 ایجاد و جمعی ارتباطات مهار مداوم، پائیدن و کنترل با اقدامات
 همراه حکومت با شدن ردرگی خطر از عموم میان در دائمی ترس
 . انجامد می جمعیت شدن غیرفعال و اتمیزه به عموماً گردد،

 
 سیاسی نظر از که سالطینی الگوهائی، چنین گرفتن پیش در با

 قدرت شدید تمرکز و زیاد ثروت به اند توانسته اند، بوده آزموده
 عبارت ها نمونه ترین معروف جهان، معاصر تاریخ در. یابند دست
 ایران، از پهلوی محمدرضا مکزیک، از دیاز پروفیرو: از بودند
 فردیناند هائیتی، در دووالیه سلسله نیکاراگوئه، در سوموزا سلسله

 » .اندونزی در سوهارتو و فیلیپین در مارکوس
 این جدید نسل که همانگونه و آموختیم ها سلطان ازآن چنانچه اما

 در بشیر عمر سوریه، در اسد بشار از اعم خاورمیانه، در ها سلطان
 لیبی در قذافی مصر، در مبارک حسنی تونس، در علی بن سودان،

 باشد، شده متمرکز خیلی که را قدرتی آموزند، می یمن در صالح و
 . کرد حفظ توان به مشگل

 
 کاغذی ببرهای

 
 چنین شکست ذاتی های نطفه دادن نشان برای نویسنده
 ای ریشه های کاستی شکافتن به قدرتی، »حفظ« های استراتژی

 ببرهای« یعنی جهان اخیر تاریخ در تر شده شناخته های نمونه در
 دیکتاتورهای« چگونه که کند می آشکار و پرداخته »کاغذی
 پیشین »کاغذی ببرهای« همچون نظر، مورد منطقه در »سلطانی

 پرورش نیز را خویش پذیری آسیب خود، قدرت کانون در عمل در
 : یابد می افزایش زمان گذشت با که دهند می

 باید آنچه و شخصی ثروت میان دقیق موازنه برقراری مشکلِ
 تضاد و گردد، فرمانروا قدرت حامی سرآمدان و برگزیدگان نصیب
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 به وی شدن تبدیل و فرمانروا قدرت تمرکز با موازنه این برقراری
 توان نمی را وی ای محاسبه و رابطه هیچ در که اصلی مهره تنها
 به شدن بدل برای انحصاری و تمرکز چنین ۀالزم. گرفت هنادید
 و ها گذاری سرمایه کانال و مسیر تنها عنوان به و اصلی حلقه
 فروانروا شخص وابستگی و نزدیکی افزایش خارجی، های کمک

 کاهش و خود از مردم رماندن و خارجی نامحبوب های دولت به
 . بود خواهد نیز پیرامونیان دفاع میل
 و کمک جلب مسیر از بیشتر، ثروت گردآوری های ضرورت از اما

 رشد موجب که است پرورش و آموزش گسترش خارجی، سرمایه
. شود می ای فزاینده انتظارات با کرده تحصیل و متوسط طبقه
 استفاده سؤ و پلیسی های دخالت برابر در کمتری تاب که ای طبقه

 حوزه در تنها که اقتصادی توسعه از حاصله درآمد. دارد قدرت از
 آنان، فساد به بماند، باقی رژیم سرآمدان و پیرامونیان و قدرت
 بیکاری طبقاتی، نابرابری جمعیت افزایش با همزمان و زده دامن

 داشتن نگه دور هزینه آن نسبت به و یافته افزایش نارضائی و
 حکومت بر فشار ترتیب این به و رفته باال سیاست از مردم

 . یابد می افزایش
 به امتیازات دادن اعتراضات، گیری شکل و نارضایتی آغاز در

 به بیشتر توجه و سلطان سوی از پیشنهادی اصالحات صورت
 در مارکوس چنانچه«. افتند مؤثر است ممکن خود هواداران
 دریافت وی 1986 سال در اما. داد انجام 1984 سال در فلیپین

 میدان وارد حکومت دادن پایان برای مردم که هنگامی که
 » .است بوده فایده بی ها رشوه این اند، شده

 فوری و روایان فرمان سن رفتن باال با سلطانی های رژیم سستی
 همواره حکومت طول در. یابد می افزایش جانشینی، مساله شدن

 فرمانروایان ها آن از استفاده با که دهند می دست مناسبی لحظات
 به رهبری انتقال به قادر ید،د وسعت و درایت صورت در سلطانی،

 است عملی هنگامی تنها امر این. باشند خانواده در جوانتری فرد
 چنانچه( کند حفظ را سرآمدان تایید باشد توانسته حکومت که

 منتقل خود فرزند به را رهبری توانست 2000 سال در اسد حافظ
 سال مانند( نمایند حمایت رژیم از دیگر کشورهای یا و) کند

 جای به شاه رضا پسر جانشینی از غربی دول که ایران در 1941
 قدرت انحصار از ناشی حکومتی فساد اگر اما). کردند هواداری پدر
 علیه آنان باشد، رانده فرمانروا پیرامون از نیز را سرآمدان ثروت، و

 که همانگونه( جانشینی راه کردن سد با و خاسته پا به اقدام این
 به آسیب آسیا، مالی بحران براثر 1990 دهه راواخ در اندونزی در

) افتاد اتفاق خواران جیره تغذیه امکان کاهش موجب پولی سیستم
 نتیجه در و نموده تالش خود رفته دست از قدرت کسب برای و

 . رفت خواهد میان از فرصتی چنین

 مناصب در افراد شدید وابستگی و سلطان شخص محوریت
 انتقال راه رتبگان، عالی و وزرا جمله از قدرت، مختلف
 خلع محض به. کند می سد را قدرت مشگل بدون و آمیز مسالمت

 به بمانند، قدرت در توانند نمی نیز وی منصوبان قدرت، از او
 : افتاد اتفاق ایران در آنچه نمونه عنوان

 
 که کرد تالش 1978 در انقالب، از جلوگیری برای شاه« 

 این. برگزیند حکومت رئیس عنوان هب خود جای به را شاپوربختیار
 زیرا. کرد سقوط آن از بعد سال رژیم تمامی و نشد موفق اقدام
 به که شده بسیج های توده های خواسته نه دیگر اقدامی چنین
 طبقات نه و هستند اقتصادی و سیاسی اساسی تغییرات دنبال
 به خیابانی تظاهرات در شرکت با که کرده تحصیل و شهری
 » .کند نمی قانع را هستند کشور امور در ارکتمش دنبال

 
 به مردم فراخواندن و نارضایتی ۀگسترد اعالم از جلوگیری برای
 به دست »سلطان« اعتراضی، تجمعات و ها خیابان در حضور

 فقدان. زند می امنیتی و انتظامی نظامی، نیروهای بکارگیری
 گیری تصمیم توان فاقد رهبری و بدنه انسجام عدم و یکدستی

 در فرمانروا استراتژی همان   حاصل اصل در که ها، نیرو این
 و کاسته آنان کارائی از است، بوده خود به آنان ساختن وابسته

 تغییر با است ممکن آنان از بخشی. سازد می تر پذیر آسیب را ها آن
 نتیجه این به است ممکن ارتش حتا. بپیوندند ملت به جهت،
 شخص و شد خواهد حفظ رژیم تغییر با کشور منافع که برسد

 بگذارد تنها دارد، باور خود ناپذیری آسیب به هنوز که را فرمانروا
 : بود خواهد ناپذیر اجتناب رژیم پاشیدگی صورت آن در که

 سوهارتو و مارکوس دوران در و شاه، دیاز، دوران در چنانچه« 
 از انگیزی شگفت سرعت با ها حکومت این تمام – افتاد اتفاق
 » .پاشیدند هم

 »واقعه« از پس عموماً ها سلطان اقتدار فقدان و ناتوانی درجه
 و کارگزاران طلبی فرصت از برخاسته امر این. شود می آشکار

 از پس نیزعموماً ارتش مسیر تغییر. است خوار جیره سرآمدان
 ازفرارسیدن پیش. گردد می پدیدار گسترده اعتراضات گیری شکل
 پنهان در را خود نفع ارتش فرماندهان و زیدگانبرگ نهائی، لحظه
 . بینند می خویش واقعی احساس داشتن نگاه

 جهت تغییر سرعت به ها شورش برابر در ارتش همیشه البته«
 دهه اوائل در توانست که نیکاروگوئه در سوموزا نمونه... دهد نمی
 در.... کند خاموش را شورش خود هوادار نیروهای یاری به 70

 خونریزی قیمت به حکومت، پاشی هم از و سقوط حالتی چنین
 در نهائی نجات اما. شود می تر آهسته داخلی، جنگ حتا و بیشتر
 و بود موقت نیز سوموزا موفقیت چنانچه.... بود نخواهد میان
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 و آورد بدنبال را بزرگتری اعتراضات فساد، و خوئی درنده افزایش
 1979 سال در ومتشحک و کرده پشت وی به وفادار نیروهای
 » .شد ساقط
 شکست و موازنه زدن برهم در دیگری فاکتور نیز خارجی فشار
 از پس که افتاد اتفاق هنگامی مارکوس بر نهایی ضربه«: است

 برنده را خود او 1986 سال جمهوری ریاست مشکوک انتخابات
. نمود قطع کامل طور به او از را خود حمایت آمریکا و کرد اعالن

 از او هواداران باقیمانده برید، مارکوس رژیم از آمریکا که هنگامی
 » .شد تبعید به مجبور او و پاشید هم
 

 :انداز چشم بی و جوان بدنه اقتصادی، بحران فساد،
 انقالبی شرایط ایجاد درکار های دست

 
 در انقالب درگیر سلطانی های رژیم بقای و گیری شکل

 افزایش قدرت، فساد و انحصار بستر بر جز نیز خاورمیانه،
 تحصیل طبقه گسترش بیکاری، رشد و اقتصادی های بحران
 است، نبوده کشور سرنوشت در شدن سهیم اندازِ چشم فاقد کرده
 کرده، رفت پیش اخیر های سال در منطقه سراسر در اقتصاد گرچه

 تعداد منافع تنگ ۀمحدود در زیادی مقدار تا رشد این حاصل اما
 نویسنده. مردم اکثریت هزینه به هم آن است، مانده باقی اندکی

 این در انقالب به منجر مناسبات از روشنی تصویر ارائه در
 : نویسد می آن رشد روند و بحران های ریشه عنوان به ها کشور

 70 تا 40 میان ثروتی به او خانواده و مبارک شود می گفته«
 او، پسر یکاننزد از نفر 39 همچنین. اند یافته دست دالر میلیارد
. اند یافته دست دالر میلیارد یک حدود میانگینی به مبارک، جمال

 منابع از ویکیلیکس ۀوسیل که اطالعاتی مبنای بر تونس در
 دادند هشدار مقامات این«: است کرده پیدا درز آمریکا دیپلماتیک

 آنان. است گرفته شتاب شدت به کشورـ این در ـ فساد که
 به اندازی دست با علی بن خانواده دادند، هشدار همچنین
 خشم تحریک سبب خارجی گذاری سرمایه از ناشی درآمدهای
 . گردند می عمومی
 گسترش با و روبرو شدید رشد افزایش با که خاورمیانه جمعیت

 قیمت ۀشتابند افزایش و بیکاری از است، بوده همراه شهرنشینی
 این ملل نسازما محاسبه به بنا که برد می رنج غذایی مواد

 افزایش فقط اما. است بوده درصد 32 گذشته سال در تنها افزایش
 خوراک انقالب به که نیست اقتصادی رشد کمبود یا و قیمت

 برابر در نیافته بهبود و گسترنده مداوم، وجودفقر بلکه رسانده،
 انقالب آتش به که کشورهاست این در ثروت افزایش نمایش
 . است زده دامن

 به آن از بخشی که جوانان میان در بیکاری باالی سطح
 فضای به است اعراب جوان جمعیت ناگهانی خاطرافزایش

 به سال 29 تا 15 میان جوانان درصد. است زده دامن نارضایتی
 38 تونس و بحرین در باال به سال 15 از جمعیت کل درصد
 26 آمریکا در درصد این( باشد می درصد 50 یمن در و درصد
 غیر طور به خاورمیانه در جوان جمعیت نسبت تنها نه). است
 کوتاه در قشر این تعداد ناگهانی افزایش بلکه باالست، عادی
 1990 از. است افزوده بحران دامنه کنترل برسختی نیز مدت
 در 50 تونس و لیبی در سال، 29 تا 15 میان جوان جمعیت تعداد
 شانن افزایش درصد 125 یمن در و درصد 65 مصر در صد،
 . دهد می
 جوانان این از بسیاری ها، سلطان »نوسازندگی« های سیاست براثر
. اند بوده ها داشگاه در تحصیل به قادر اخیر، های سال در ویژه به

 سه از بیش( افزایش بسرعت اخیر های دهه در دانشجویان تعداد
 . است یافته) لیبی در برابر ده و مصر در برابر چهار تونس، در برابر

 بود، خواهد مشگل بسیار نباشد، ممکن غیر حکومتی هر برای گرا
 این که است بدیهی. کند ایجاد جدید شغل میزان این به بتواند
 به. گردد می تر سخت مراتب به سلطانی های رژیم برای مشکل
 از مبارک و علی بن خود، پروری جیره استراتژی از بخشی عنوان
 را آنان خانواده و کارگران برای ای یارانه ۀبرنام طرح پیش ها مدت
 آموزش برای تونس در مراکزی تأسیس: جمله از گذاشتند اجرا به

 شغل ایجاد و آنان اختیار در وام دادن قرار همراه به کارگران
 فارغ برای شغل تضمین سیاست گرفتن پیش در یا. جدید

 افزایش موازات به گذشته، ۀده در. مصر در دانشگاه تحصیالن
 ها برنامه این آن، از کاستن منظور به و دولت مخارج و اه هزینه
 دولتی مشاغل به یابی دست امکان. شد برداشته میان از و متوقف

 دارد قرار کسانی دسترس در بیشتر خصوصی بخش در کار یا و
 های زمینه از یکی بنابراین. داشتند وابستگی رژیم به نوعی به که

 بسیار ای درجه با خاورمیانه نانجوا میان در بیکاری بحران، تشدید
 که رسید درصد 23 به آن نسبت 2009 سال در. است بوده باال

 این ها کرده تحصیل میان در. بود جهانی نسبت میانگین دوبرابر
 اشتغال امکان مصر در: است بوده تر باال حتا هم این از نسبت
 لتحصی با فردی از کمتر برابر ده دانشگاه تحصیل فارغ یک برای

 . باشد می دبستانی
 از سیاه کار بازار وجود توسعه حال در کشورهای از بسیاری در

 خاورمیانه در سلطانی های حکومت در اما. کاهد می بیکاران تعداد
 که باشیم داشته یاد به. مشگلترند نیز کارهائی این چنین به اقدام
 میوه چرخ و بیکار که ساله 26 جوانی خودسوزی با تونس در

 تونس و مصر در. شد آغاز شورش بود، گردیده ضبط او یفروش
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 اعتراضات به که بود ها سال کارگران و کرده تحصیل جوانان
 فساد و پلیس مزاحمت پائین، دستمزد بیکاری، برعلیه محلی

 های گروه دیگر به آنان اعتراض بار این. زدند می دست حکومتی،
 . خورد پیوند ها آن با و کرد سرایت نیز جمعیتی
 خشم موارد اغلب در ها، رژیم این در فساد و ثروت آشکار تمرکز

 و علی بن. انگیزد برمی نیز را ها آن ۀبدن ویژه به مسلح، نیروهای
 نظامیان ۀوسیل 1952 سال از مصر. بودند نظامی هردو مبارک
 دست از شاهد نظامیان کشور دو هر در حال این با. شود می اداره
 صاحب مصر، نظامی روسای اینکه با. دبودن خود موقعیت دادن

 جمال از شدت به آنان اما. بودند محلی کارهای و کسب از بخشی
 او. داشتند نفرت او احتمالی جانشین و مبارک حسنی پسر مبارک

 طریق از نه را خود نفوذ که داد می ترجیح بود، دار بانک یک که
 در ودخ خواران جیره میان از بلکه آن سران میان در و ارتش
 او با که افرادی. کند تثبیت سیاستمداران نزد و ها کار و کسب
 خارجی های گذاری سرمایه و دولتی انحصارات راه از بودند مرتبط

 برای تونس در علی بن. بودند یافته دست عظیم منافع به مصر در
 امور از را ارتش آن، از ترس و سیاسی بلندپروازی کردن محدود
 وی اقوام و همسر به مقابل در اما داشت، می نگاه دور سیاسی
 به دست و کرده سروکیسه را ها کار و کسب که داد می اجازه

 بیزاری کشور هردو در. زنند دریا کنار در مجلل های خانه ساخت
 را اعتراضات کردن خاموش در نظامیان سختگیری و اقدام ارتش،
 بن ارک،مب داشتن نگاه برای سربازان و افسران. کرد محتمل غیر
 کشتن به حاضر قدرت، در اطرافیانشان و هایشان خانواده علی،

 . نشدند خود هموطنان
 از بزرگی بخش قذافی که گردید سبب لیبی در اتفاق همین شبیه

 هنوز سطور، این نوشتن هنگام در. دهد دست از را خود سرزمین
 هشد قادر قبایل، از برخی وفاداری و مزدوران از استفاده با قذافی
 یمن، در. نماید حفظ را طرابلس در خود فرماندهی مرکز است
 با وی ۀمبارز برابر در آمریکائیان های کمک خاطر به صالح
 از گیریش بهره همچنین و اسالمی تروریست های گروه
 حفظ به قادر سختی به لحظه، این تا قبائل، میان های رقابت

 قادر مخالفان چهچنان رسد، می نظر به اما. است بوده خود موقعیت
 به رو های خشونت تایید در آمریکا و شده متحد یکدیگر با شوند

 دیگر، سالطان صالح، سقوط دهد، نشان تردید او افزایش
 » .شد خواهد ناپذیر اجتناب
 نوع از نیز را ها آن که سودان و سوریه های رژیم ۀبار در نویسنده
 : گوید می و شمارد، می سلطانی های نظام همین

 عمومی بسیج ـ رساله این نگارش زمان در هنوزـ که باوجودی« 
 نگرفته صورت کشور دو این در گسترده های تظاهرات و ناراضیان

 ثروت از و خارطوم و دمشق حکومت دستگاه فساد از اما است،
 و وجودی دالیل. است شده برداشته پرده ها آن حاکمان اندوزی
 رفتن دست از و2011 یهژانو رفراندوم با سودان رژیم تاریخی

 در اما. است رفته میان از آن تجزیه و کشور این یکپارچگی
 و اسرائیل برابر در ایستادگی ادامه با همچنان اسد رژیم سوریه
 موجب ها سال که ناسیونالیستی روحیه به لبنان در خود مواضع

 اما. است آویخته بوده، ملت سوی از داخلی سیاست به اعتنائی بی
 گروه به متکی و داده دست از را خود ای توده پایگاه نیز وی

 گفت توان نمی هنوز و است ارتش سران و برگزیدگان از کوچکی
 نظامی نیروهای حمایت روی توانند می کجا تا اسد بشار و بشیر

 در نیز رژیم دو این که که گفت توان می تردید بی اما. کنند حساب
 » .آورد نخواهند دوام گسترده اعتراضات برابر

 
 انقالب مهار

 
 اشاره نکته این بر خود ۀرسال آغاز در نویسنده که گونه همان 
 انقالب پیروزی و کامل وقوع به انقالبی شرایط هر الزاماً که نمود
 پرشمار بسیار انقالبی وضعیت جهان در که حالی در. انجامد نمی
 بخش نای در. اند بوده اندک بسیار درمقابل ها انقالب پیروزی اما
 خاورمیانه های انقالب مهار امکان چگونگی به خود نظرات از

 پادشاهی های حکومت بیشتر شانس برخورداری ۀبار در و پرداخته
 : نویسد می خود های نظام حفظ در منطقه

 همچون فارس خلیج های نشین شیخ و عمان اردن، مراکش،«
 یاقتصاد و آموزشی جمعیتی، های چالش با سلطانی های رژیم
 باید آنان نارضایتی گسترش از پیشگیری برای و هستند روبرو
 های حکومت اقدامی چنین برای. بزنند اصالحات به دست

 برخوردار خود سیاسی ساختار در انعطاف مزیت از پادشاهی
 زیادی اجرایی قدرت دارای اینکه وجود با مدرن پادشاهان. هستند
 به. اند سپرده انتخابی سمجل به را گذاری قانون اختیار اما هستند،
 خواستار ابتدا در مردم که دارد بیشتری احتمال تظاهرات، هنگام

 پادشاه ترتیب بدین. پادشاه برکناری نه باشند قانون در تغییراتی
. بود خواهد برخوردار بیشتری مانور قدرت از بحران هنگام در

 دست به شده انجام اصالحات اقدامی، چنین آمیز موفقیت نمونه
 در که است 1848 های انقالب در آلمان و ایتالیا پادشاهان
 قدرت از کرده، تر گسترده را اساسی قانون تظاهرات، با رویارویی
 عنوان به را انتخابی گذاری قانون قوه و کاسته پادشاه مطلقه
 . پذیرفتند انقالب از گیری پیش مقابل در بهایی

 از به الزاماً نه تواند می روا فرمان تغییر پادشاهی، های حکومت در
. آورد همراه را اصالح و تغییر بلکه انجامد، بی نظام کل رفتن میان
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 با غالبا و است پذیرفته و مشروع پادشاهی رژیم در جانشین تعیین
 با سلطانی های رژیم در تغییر همین اما. شود می روبرو استقبال
 به شمراک در 1999 سال در نمونه، عنوان به. است همراه ترس

 امید دوم، حسن ملک جای به چهارم محمد رسیدن سلطنت
 تحقیق به دست او. آورد همراه را اصالحات و تغییر برای زیادی

 حدی تا و زده پیشین رژیم حقوقی های تندروی از برخی باره در
 در گسترده تغییرات قول با او. است کرده تقویت را زنان حقوق
 در. نمود ساکت و مهار زنی را اخیر تظاهرات اساسی، قانون

 فرمان اگر سعودی، عربستان و عمان کویت، اردن، بحرین،
 تخت سپردن یا و انتخابی مسئولین با قدرت تقسیم آماده روایان

 تغییرات نغمه و امید که خود خانواده در تری جوان فرد به تاج و
 » .بود خواهند قدرت حفظ به قادر احتمال به باشند، دارد همراه را
 

 انقالب از سپ
 
 و مصر کشور دو تنها کنون تا منطقه انقالبی کشورهای میان در

 به »سلطانی« حاکمان تغییر در انقالبشان که هستند تونس
 نظر از نیز موفقیت این و است رسیده آمیز موفقیت سرانجام
 دو این وقوع از پس حال اما. نیست تصادفی امری رساله نویسنده
 : انقالب

 انتقال مصر و تونس در باشند، امیدوار که شوند فتیا کسانی اگر«
 ناامید زیاد احتمال به دهند، انجام سرعت به را دمکراسی به

 در حتا. است درازمدت فرآیند یک آغاز انقالب. شد خواهند
 رژیم تا است الزم زمان سالی پنج حدود آمیز، صلح های انقالب

 به چنانچه( داخلی جنگ اگر البته. یابد دست ثبات وضعیت به تازه
 ویا افتد اتفاق) است گیری شکل حال در لیبی در رسد می نظر

 طبعاً زند، اقدام به دست و گرفته شکل انقالب ضد نیروی
 » .کشید خواهد درازا به بیشتر کشور بازسازی
 خارجی و داخلی خطراتی به تفصیل به آنکه از پیش اما نویسنده

 کنند می تهدید قالبان از پس را تونس و مصر کشورهای که
 ویژه به غربی جوامع در که انتظاراتی و نظرات برخی به بپردازد،

 قبال در آمریکا ۀمتحد ایاالت خاصه غرب، جدید وظائف عنوان به
 مقابل در و پرداخته زوایا بعضی از شوند، می طرح کشور دو این

 مقایسه 1945 اروپای با را تونس و مصر کشورهای که نظراتی
 برای »مارشال برنامه« مشابه طرحی که دارند انتظار و کنند می
 زمینه تواند می که بیکاری مشکل با مقابله منظور به میانه خاور

 ارائه غربی کشورهای سایر یا آمریکا سوی از گردد، اغتشاش
 : دهد می هشدار گردد،

 ویرانی با آنان. داشت را دمکرات های رژیم سابقه ،1945 اروپای«
 باز به نیاز که بودند روبرو جامعه بنای زیر و ها تارساخ فیزیکی

 روبرو ای نخورده دست اقتصادهای با مصر و تونس. داشت سازی
 آنچه. است داشته مناسبی بسیار رشد اخیر های سال در که هستند

. است دمکراتیک بنیادین نهادهای ساختن دارند، نیاز ها کشور این
 و مسئول های دولت یدارا کشورهای این آنکه از پیش اگر

 افزایش سبب تنها گردد، سرازیر ها آن به پول بشوند، پاسخگو
 . بود خواهد دمکراسی برد پیش راه در سدی و فساد
 خاطر به غربی کشورهای دیگر و آمریکا که کرد توجه باید

 چندانی اعتبار دارای سلطانی دیکتاتورهای از درازمدت هوادارای
 از پشتیبانی برای مالی کمک ابزار از فادهاست. نیستند خاورمیانه در

 ایجاد سبب انتخابات، نتیجه بر گذاری تاثیر ویا ویژه گروهی
 برای خارج، کشورهای از انقالبیون،. شد خواهد بیشتر سوءظن

 که هایی گروه تمام پذیرش دمکراسی، فرآیند تقویت و رشد
 شورک نیازهای به پاسخ و کنند می عمل دمکراتیک قوانین مطابق
 و حمایت تقاضای ها، نهاد ساختن برای الزم تکنولوژی به خود
 . دارند یاری
 تحکیم و استقرار روند خطر، عنوان به ها کشور این در آنچه

 توجه انحراف کند، می تهدید را آن ای پایه نهادهای و دمکراسی
 در خود های اولویت کردن گم و دمکراسی خواست از ها ملت این
 با شدن روبرو انحراف های زمینه از یکی. است روند این

 های گروه میان قدرت سر بر مبارزه اثر در ثبات بی های دولت
 از پس شرایط از که تصویری در نویسنده. است داخلی رقیب
 پس که کند می تکیه نکته این بر کند، می ترسیم مصر در انقالب

 غازآ ها اختالف انقالبی، های گروه میان اتحاد »عسل ماه« از
 »بود خواهد ای ساده گام انتخابات برگزاری گرچه« .شد خواهند

 مورد در مفصل های بحث انتخاباتی، تبلیغات« آن انجام برای اما
 حکومتی، مخارج نظیر گوناگون های زمینه در مجلس تصمیمات

 قبال در رسمی سیاست خارجی، سیاست فساد، ها، مالیات تعیین
 دیگر و ها اقلیت حقوق موضوع ها، آن اجرای و مذهبی قوانین

 میان تنگاتنگ رقابتی به و »کرد خواهند بروز موضوعات
 دامن »طلبان اصالح و گرایان اسالم ها، پوپولیست کاران، محافظه«

 گرفتن بدست برای را خود ساز ها گروه این از یک هر و زده
 و کابینه مداوم تغییر« تردید بی آن پیامد که زد خواهند قدرت

 رخ شرقی اروپای و فلیپین در که آنچه مانند.... هاست سیاست
 » .داد
 اصلی خطر ناپایدار دولتهای پیدایش نویسنده نظر به این، وجود با
 خطر این حتا. نیست مصر و تونس در دمکراسی استقرار راه سر بر

 المسلمین اخوان نظیر اسالمی، های گروه است ممکن که نیست
 به است، سیاسی نیروی ترین شکلمت ها گروه سایر میان در که

 های دولت هراس موجب همواره که امری یابند، دست قدرت
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 برابر در مانعی عنوان به علی بن و مبارک با همکاری و غربی
 سی تاریخی تجربه زیرا. بود اسالمگرا رادیکال های گروه رشد
 رومانی، فیلیپین، هائیتی، در سلطانی های حکومت سرنگونی ساله
 این دهند، می نشان... و قرقیزستان گرجستان، ندونزی،ا زئیر،

 یا و ایدئولوژیک نیروئی به را خود جای نهایت   در ها حکومت
 دمکراسی ها، شورش از برآمده های نظام چند هر. اند نداده رادیکال
 بیشتر در و است »دار خش دمکراسی« عبارتی به نیست کامل
 میان از خودکامگی یشگرا آن در و است همراه فساد با مواقع
 مهاجم و تندرو هیچگاه« برآمده های رژیم اما است، نرفته
 » .اند نبوده
 مسیر در را تونس مصرو که مهمتری و بزرگ خطر دو

 کنند، می تهدید را آن نهادهای ساختن و دمکراسی سازماندهی
 پس هائیتی در دیاز، سقوط از پس مکزیک در که آنچه همانند«
 است این داد، رخ مارکوس از پس فیلیپین در و دووالیه سقوط از
 گرفتن دست به صدد در ارتشی کار محافظه ضدانقالبیون که

 سوهارتو سقوط از پس که اندونزی ارتش همانند. برآیند قدرت
 تیمور در طلبانه استقالل جنبش شکستن درهم با را خود قدرت
 شنمای به بود، کرده اشغال 1975 را آن اندونزی که خاوری
 » .گذاشت
 انجام برای مردم خواست برابر در سرسختی و مقاومت چنانچه

 تونس و مصر در ارتش نمونه عنوان به گیرد؛ صورت اصالحات
 قدرت به از جلوگیری نام به و گرفته دست در را قدرت بخواهد
 در را آنان مشارکت امکان اسالمی، رادیکال نیروهای رسیدن
 با منطقه پادشاهی های حکومت اگر یا بردارد، میان از نوین نظام
 اصالحات تحقق و فضا گشایش از سرکوب و فشار اعمال

 تقویت موجب ها تالش و ها روند این همه تردید بی سرباززنند،
 استحکام و گیری شکل روند تضعیف و رادیکال نیروهای
 در دهد می نشان بحرین نمونه. شد خواهند نوپا های دمکراسی

 در تغییراتی و اصالحات خواستار تنها الفینمخ ها سال که حالی
 و جویانه دخالت اقدامات برابر در بودند، کشور این اساسی قانون

 این خلیفه برکناری خواهان امروز سعودی عربستان سرکوبگرانه
 . اند شده سرزمین
 در دمکراسی گسترش نوین روند علیه دیگری بزرگ تهدید جنگ
 ها حکومت و ها نیرو شدن یکالراد و تند به و است میانه خاور
 های تجربه به دیگر بار نویسنده نظر این اثبات در. انجامد می

 : نویسد می و کرده رجوع گذاشته سر پشت جهان که تاریخی
 جنگ برابر در انقالبی های رژیم تاریخی های تجربه طبق«

 این فرانسه، انقالب دوران در. اند شده تر رادیکال و سخت خارجی
. بخشید قدرت رادیکال های ژاکوبن به که نبود استیلب سقوط

 با ایران جنگ منوال بهمین. بود اتریش با جنگ نتیجه این بلکه
 کردن در به میدان از فرصت خمینی اهللا آیت به که بود عراق
 قدرت به سبب تواند می که ای واقعه. داد را سکوالر روهای میانه

 که است آن گردد، هخاورمیان انقالب در ها رادیکال رسیدن
 دشمنی به ها فلسطینی تحریکات یا و اسرائیل سرخوردگی
 جنگ بسوی را آنان و زده دامن اسرائیل و مصر بیشترمیان

 » .براند
 

 اصلی پرسش به پاسخی
 

 اهداف از انحراف قوی پتانسیل و جدی خطرات وجود علیرغم
 ایه انقالب در کننده شرکت نیروهای میان در خواهانه دمکراسی
 و مردمی مطالبات به نگاه با گلدستن جک پرفسور خاورمیانه،
 انقالبات تاریخ از گیری درس و انقالبات این روی پیش الگوهای
 جهت در ـ مخدوش و ناقص چند هر ـ را ها آن آینده گذشته،
 داند می جهان از منطقه دراین دمکراسی گسترش شانس افزایش

 به را خوانندگان توجه دواریامی این های ریشه دادن نشان برای و
 جلب است داده رخ جهان در ها انقالب اثر بر که مهمی جابجائی

 : نماید می
: است جهان تاریخ در مهمی جابجایی حاصل امیدواری، این«

 های رژیم علیه انقالبی هر 1979 تا 1949 های سال میان
 اگوئهنیکار و ایران کامبوج، ویتنام، کوبا، تا گرفته چین از سلطانی

 دوران درآن. شد بدل اسالمی یا و کمونیستی حکومتی به ،....و
 انقالب الگوی توسعه درحال کشورهای در روشنفکران بیشتر

 خود چشم پیش در را کاپیتالیست کشورهای برابر در کمونیستی
 با همراه کاپیتالیسم و کمونیسم از پرهیز به میل ایران در. داشتند

 به را کشور آن شیعه، مالیان سنتی اقتدار از عمومی هواداری
 ترین مهم در ـ1980 سال از اما. راند اسالمی انقالب سوی

 و اسالمی الگوی نه ـ دمکراتیک غیر کشورهای مردمان مبارزات
 از یک هیچ. است نداشته چندانی هواخواه کمونیستی، الگوی نه
 های زمینه در جامعه شکوفائی و رشد ایجاد برای ها، نظام این
 بزرگ هدف دو که پاسخگو های حکومت استقرار و قتصادیا

 داده تشخیص مناسب هستند، کنونی سلطانی ضد های انقالب
 ...... اند نشده
 در خاورمیانه ،2011 سال از پیش. است باقی امیدواری جای.... 
. دمکراسی از خالی کلی به بود مکانی جهان نقشه روی

 نتیجه هرچه. اند ریخته همب را وضع این تونس و مصر های انقالب
 روایی فرمان که گفت توان می« امروز همین از اما »باشد نهایی
 ».است رسیده پایان به ها سلطان
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 تواند نمیست و يک طرز فکر  جامعه ايرانی يک جامعه چند صدايی و بسيار متنوعی"         
  ".و جنبش سبز اين فرمول است. تواند می» فرمول«اما يک . همه را متحد کند       

                                       
  ياد داريوش همايون زنده                                                                          

                                   
  بمناسبت دومين سالگرد جنبش سبز                                                                            بمناسبت دومين سالگرد جنبش سبز                     


