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جنبــش هــای اجتماعــی و آزادی طلبانــه امــری نیســت کــه بخواهیــم 
ــم،  ــبت دهی ــل نس ــه قب ــد ده ــا چن ــک ی ــای نزدی ــال ه ــه س آن را ب
چنانکــه وقتــی در مــورد آن هــا بــه مطالعــه بپردازیــم، اتفاقاتــی ایــن 
چنینــی را حتــی در ســال 240 قبــل از میــاد نیــز مشــاهده میکنیــم 

کــه بــرای اولیــن بــار در مصــر پایــه گــذاری و اجــرا شــد.
ایــن جنبــش هــا عمومــا بــا حقیقــت فکــری و همســویی قشــر عظیمی 
از افــراد جامعــه پدیــد مــی آینــد، نظریــات و تفکراتــی کــه در ابتــدا بــه 

دنبــال برانــدازی یــا تغییــر حکومــت هــا از طریــق انقــاب هــا یــا بحــران هــا نیســتند ، بلکــه 
در ابتــدا تنهــا تفکــر و تمایلــی آزادی طلبانــه بــه منظــور ارتقــا ســطح تفکــر و تحمــل جامعــه 
هســتند ، آنجــا کــه هــر تفکرمثبتــی در میــان تفکــرات گاه امنیتــی حاکــم بــر شــرایط کشــور 
هــا و نهضــت هــا راهــی بــرای ارائــه و بیــان نمــی یابــد، شــروع بــه رشــد، فراگیــری و تبدیــل 
شــدن بــه جنبــش آزادی خــواه خواهــد کــرد حــال آنکــه ایــن جنبــش هــا هــم بــه منظــور 
ــه ســمت حقیقتــی  ــع ب ارتقــا ســطح فرهنــگ و اعتــای جامعــه حرکــت میکننــد و در واق
پیــش مــی رونــد کــه جامعــه بیــش از پیــش بــه آن نیازمنــد بــوده و موجــب اســتقبال طیــف 
عظیمــی از افــراد جامعــه خواهــد شــد. شــاید ســوال اصلــی در مــورد جنبــش هــای اجتماعــی 
دلیــل و نــوع بــه وقــوع پیوســتن آنهــا باشــد، کــه در پاســخ بایــد بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

برخــورد هــای مذهبــی: برخــورد هــای مذهبــی بــا افــراد و تفکــرات علمــی و تجــدد خــواه 
ــم ،  ــوده ای ــرون وســطا ناظــر آن ب ــی بیــش ازق ــه حت ــوده اســت ک ــی ب از نخســتین اتفاقات
برخــورد بــا افــرادی کــه در راه علــم از کشــف مبانــی و تئــوری هایــی صحبــت میکــرده انــد 
ــق نبــوده و چــون دیــن را الزمــه همــه امــور و نجــات دهنــده  ــا تفکــر کلیســا مطاب کــه  ب
ــا دانشــمندان و حقیقــت طلبــان برخــورد هــای گاه ســخت وتنــد  انســان هــا میدانســتند ب
نظیــر شــکنجه هــای طوالنــی مــدت ،بــه صلیــب کشــیدن و اعــدام آن هــا  وبــه وجــود آوردن 
تفکراتــی ســطحی در مــورد جهــان پیرامــون مــی کردنــد. ایــن امرحتــی امــروزه دربعضــی از 
کشــورهای اســامی کــه تفکــری همچــون طالبــان و داعــش دارنــد اجــرا میشــود، بارهــا و 
بارهــا شــاهد اخبــار سنگســار افــراد مختلــف از طــرف روحانیــون ایــن قبیلــه هــا یــا شــهرها و 
حتــی بــزرگان ایــن تفکربــوده ایــم، بــا اینکــه نظــر قاطــع اســام در ایــن زمینــه هــا شــهادت 
چهارنفــر انســان عــادل مــی باشــد، کــه اگــر انســان عادلــی چنیــن صحنــه ای را ببینــد دیگــر 
عــادل نخواهــد بــود! ، در واقــع ایــن شــرط اســام بــه منظــور جلوگیــری ازاجــرای چنیــن 
احکامــی مــی باشــد کــه متاســفانه بــه علــت جهالــت عــده ای شــاهد اخبــار آن بــوده ایــم.

ــای  ــش ه ــیاری از جنب ــادی: دربس ــی و اقتص ــای مال ــران ه بح
ــاز  ــور ب ــه منظ ــه ب ــی از جامع ــرات طیف ــاهد تظاه ــی ش اجتماع
ــت  ــف سیاس ــا مخال ــی عموم ــه های ــود دربیانی ــق خ ــتاندن ح س
ریاضــت اقتصــادی بیــان شــده از طــرف دولــت هــا و حکومــت هــا 
ــای نادرســت اقتصــادی همچــون  ــن سیاســت ه ــوده ایم.همچنی ب
اصــراف گرایــی و نبــود مدیریــت صحیــح اقتصــادی در نظــام حاکــم 
موجــب بــه وجــود آمــدن فســاد هــای مالــی و اقتصــادی مــی شــود 
ایــن امــر بیشــتر در کشــورهای خودکامــه بــه علــت نبــود سیاســت صحیــح مالــی و قانــون 
تجــارت مــدون بــه چشــم مــی خــورد، در واقــع هرشــخصی کــه بــه بدنــه حکومــت یــا دربــار 
نزدیــک تــر باشــد ســهم بیشــتری دربنــگاه هــای اقتصــادی و معامــات ناشــی از آن خواهــد 
داشــت.همچنین شکســت در برنامــه هــای اقتصــادی نیــز موجــب بــی اعتمــادی بــه برنامــه 
ــازار و  ــده در ب ــه وجــود آم ــه انتظــارات ب ــح نســبت ب ــود پاســخ صحی هــای اقتصــادی و نب
مــردم مــی شــود کــه بــه گفتــه برینتــن )باعــث آفرینــش نــا امیــدی حتــی بیشــتر از زمانــی 

کــه مــردم در فقــر رهــا شــده باشــند مــی شــود.(
تــک حزبــی بــودن حکومــت هــا: وجــود داشــتن یــا ایجــاد یــک انحصــار سیاســی تــک حزبــی 
و مداخلــه هــای پرخاشــگرانه در دغدغــه هــای سیاســی و اقتصــادی و مذهبــی مــردم باعــث 
تعییــن سیاســت هــای نادرســت بــه نفــع یــک طیــف خــاص شــده کــه عمومــا باعــث نابــودی 
قشــر متوســط و ضعیــف هــر جامعــه ای مــی گــردد چراکــه در حکومــت هــای تــک حزبــی 
بــه موجــب برخــورد هــای جــدی و خشــونت بــار حکومــت هــا بــا مــردم مجالــی بــرای بیــان 
تفکــرات صحیــح و ســازنده وجــود نخواهــد داشــت کــه ایــن امــر باعــث نابــودی حکومــت هــا 

در طوالنــی مــدت از منظــر اقتصــادی و مدنــی خواهــد شــد.
ــه  ــی و اقتصــادی ناشــی از ب ــه بعضــی از جنبــه هــای مدن ــاال تنهــا پاســخ ب شــاید مــوارد ب
وجــود آمــدن بحــران هــا و انقــاب هــا در کشــور هایــی نظیــر ایــران و فرانســه باشــد. امــا 
ــگ ،  ــی از جن ــای ناش ــران ه ــد از بح ــه ای بع ــر جامع ــه ه ــت ک ــن اس ــر چنی ــت ام حقیق
ــی و  ــرای ترمیــم و بهبــود وضــع داخل ــه زمــان ب ــاز ب انقــاب هــا و تغییــر حکومــت هــا نی
حقــوق بشــری دارد، ایــن ترمیــم همــان اتفاقــی اســت کــه هــر جامعــه آســیب دیــده ای را 
دوبــاره رشــد و نمــو خواهــد داد و باعــث فرهنــگ ســازی در جهــت اعتــای ســطح آرامــش 

ــود.  کشــورها خواهــد ب
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یونس بیگی
بیــش از 2 هــزار روز از حصــر خانگــی رهبــران جنبــش اعتراضــی ســال 88 در ایــران مــی گــذرد. 
ــودن  ــی ب ــا غیــر قانون ــی و ی ــاب قانون در ایــن حــدود 6 ســال حــرف و حدیثهــای بســیاری در ب
ــده شــده  ــان ران ــر زب ــان حصــر، ب ــن مخالف ــان و چــه در بی ــن موافق ــران چــه در بی حصــر رهب
اســت. در همیــن راســتا صــادق الریجانــی رئیــس قــوه قضائیــه ایــران بعنــوان یکــی از مخالفــان 
ــی دانســتن حصــر رهبــران فتنــه غلــط  ــه ایــن موضــوع کــه غیــر قانون ــا اشــاره ب رفــع حصــر ب
اســت؛ اعــام کــرده بــود “حصــر ســران فتنــه مصوبــه شــورای عالــی امنیــت ملــی بــوده اســت و 
براســاس مصالــح نظــام تصویــب شــده و کســانی کــه مــی گوینــد حصــر غیــر قانونــی و خــاف 
قانــون اساســی اســت، تنهــا نیمــی از قانــون اساســی را قبــول دارنــد در حالــی کــه بایــد همــه 
قانــون اساســی را دیــد و دانســت کــه بــر حســب اصــل ۱۷6 قانــون اساســی شــورای امنیــت ملــی 
ــا مشــخص و روشــن  ــز کام ــت آن نی ــار و حجی ــات آن و اعتب ــی دارد و ســاز و کار مصوب وظایف
اســت”. امــا ایــن ســوال در ذهــن متبــادر مــی گــردد کــه آیــا ایــن اســتناد بــه قانــون اساســی 

درســت اســت یاخیــر!؟
اســتناد بــه اصــل ۱۷6 قانــون اساســی 
خــود بــه روشــنی خــط بطانــی اســت 
بــر ایــن اســتدالل. در ایــن اصــل 
وظایــف شــورای امنیــت ملــی در 3 
ــده  ــان گردی ــح بی ــور واض ــه ط ــد ب بن
ــا  ــذار عم ــون گ ــان قان ــت بی و صراح
راه را بــرای هــر تفســیر دیگــری بســته 
اســت. بــر اســاس ایــن 3 بنــد وظایــف 
ــد  ــی عبارتن ــت مل ــی امنی ــورای عال ش

از:
دفاعــی   سیاســت های   تعییــن    –  ۱
محــدوده   در  کشــور  امنیتــی    –
سیاســت های  کلــی  تعییــن  شــده  از 

طــرف  مقــام  رهبــری
2 – هماهنــگ  نمــودن  فعالیت  هــای  
اجتماعــی ،  اطاعاتــی ،  سیاســی ، 
ــا  ــاط ب ــادی  در ارتب ــی  و اقتص فرهنگ

تدابیــر کلــی  دفاعــی  – امنیتــی
مــادی   امکانــات   از  بهره  گیــری    –  3
و معنــوی  کشــور بــرای  مقابلــه  بــا 
بــا  خارجــی  و  داخلــی   تهدیدهــای  
بررســی ایــن وظایــف در مــی یابیــم که 
اصــوال و بــه طــور کلــی صــدور حکــم 
ــم  ــه جرائ ــم چ ــراد و جرائ ــورد اف در م

امنیتــی و یــا بزهــکاری بــه هیــچ وجــه در حیطــه وظایــف شــورای امنیــت ملــی نبــوده و نیســت.
 در حقیقــت قانونگــذار مطلقــا نقــش قاضــی را بــرای ایــن شــورا بــه رســمیت نشــناخته وبیشــتر 
نقشــی راهبــردی را بــرای او در نظــر گرفتــه اســت. از طــرف دیگــر اگــر بــا اســتناد بــر ایــن اصــل 
بتــوان تفســیری ارائــه داد کــه صــدور حکــم حصــر و یــا زندانــی کــردن افــراد در زمــره وظایــف 
شــورای عالــی امنیــت ملــی باشــد، ایــن تفســیر عمــا ناقــض اصــول بیشــماری از قانــون اساســی 
ــه وضــوح اعــام مــی دارد کــه دســتگیر کــردن افــراد  ــون اساســی ب ــود. اصــل 32 قان خواهــد ب
فقــط و فقــط بــه “حکــم و ترتیبــی اســت” کــه قانــون معیــن کــرده اســت. در ایــن اصــل همچنین 
ذکــر شــده کــه “در صــورت بازداشــت” بایــد فــورا مقدمــات ارســال پرونــده متهــم بــه “مراجــع 
صالــح قضایــی” فراهــم گــردد. از طــرف دیگــر در اصــل بعــدی بــه صراحــت روشــن مــی شــود 
کــه “هیــچ کــس را نمــی تــوان از محــل اقامــت خــود تبعیــد کــرد و یــا از اقامــت در محــل مــورد 
عاقــه اش ممنــوع و یــا بــه اقامــت در محلــی مجبــور ســاخت، مگــر در مــورادی کــه قانــون مقــرر 
ــه مجــازات و اجــرای آن  ــون نیــز معیــن مــی کنــد کــه “حکــم ب مــی دارد”. اصــل 36 ایــن قان
بایــد تنهــا از طریــق دادگاه صالــح و بــه موجــب قانــون باشــد”. بــا مطالعــه ایــن اصــول بــه راحتــی 
میتــوان دریافــت کــه قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران صــدور حکــم و بازداشــت افــراد و 
بــه طــور کلــی اقدامــات تامینــی و قضائــی را از زمــره وظایــف قــوه قضائیــه و دادگاههــا مــی دانــد 
و نــه در حیطــه اختیــارات شــورای امنیــت ملــی. اشــاره مکــرر قانــون اساســی بــه نقــش دادگاههــا 
در رونــد اقدامــات تامینــی خــود بــرای جلوگیــری از دخالــت دیگــر نهادهــا در ایــن گونــه اقدامــات 
اســت. بــا عنایــت بــه قدرتــی کــه نهادهــای نظامــی و امنیتــی در همــه کشــورها و جوامــع دارنــد و 
بــا توجــه بــه فلســفه علــم حقــوق مشــخص اســت کــه هیــچ قانونگــذاری بــه جــز بــرای دادگاههــا 
نقشــی بــرای دیگــر نهادهــای امنیتــی در صــدور حکــم و اجــرای آن قائــل نیســت. چــه در ایــن 
صــورت عمــا اســتقال دســتگاههای قضائــی و دادگاههــا از بیــن رفتــه و ایــن قــدرت نظامیــان و 

نهادهــای پــر قــدرت امنیتــی ســت کــه چنــگال قــدرت را در اختیــار خــود مــی گیــرد.
حتــی اگــر فرضــا اســتناد بــه اصــل ۱۷6 قانــون اساســی را درســت بدانیــم و صــدور حکــم حصــر 
و زندانــی کــردن افــراد را در حیطــه اختیــارات شــورای امنیــت ملــی بدانیــم، بایــد اینگونــه تصــور 
کــرد کــه ایــن شــورا بــر اســاس وظایــف و اختیــارات خــود بــر اســاس قوانیــن موضوعــه قانــون 

ــران جنبــش اعتراضــی ســبز را صــادر و آن را اجــرا کــرده  مجــازات اســامی حکــم حصــر رهب
اســت.

بــا عنایــت بــه اصــل 36 قانــون اساســی کــه بــه آن اشــاره شــد، هــر گونــه مجــازات و حکــم بــه آن 
بایــد بــر اســاس قوانیــن باشــد. قانــون موضوعــه ایــن مبحــث در ایــران قانــون مجــازات اســامی 
بــوده و در مــاده 2 همیــن قانــون، جــرم بــه “هــر فعــل و یــا تــرک فعلــی کــه در قانــون بــرای 
آن مجــازات تعییــن شــده باشــد” اطــاق مــی گــردد. بدیــن معنــی کــه در حقیقــت مجازاتهــا و 
اقدامــات تامینــی در قانــون مشــخص و معیــن اســت و دادگاههــا و نهادهــای صالــح در صــدور و 
اجــرای احــکام بایــد براســاس مجازاتهــای منــدرج در قانــون، حکــم صــادر کــرده و نمــی تواننــد 
مجازاتــی بــر خــاف مجازاتهــای مشــخص شــده تعییــن نماینــد. بــر ایــن اســاس اگــر بخواهیــم 
حکــم صــادره توســط شــورای امنیــت ملــی را قانونــی بدانیــم بایــد بــه قوانیــن موضوعــه قانــون 

مجــازات اســامی رجــوع کنیــم.
در هیــچ بنــد و یــا مــاده ای از قانــون 
اصطــاح  و  عبــارت  اســامی  مجــازات 
“حبــس” و یــا “حصــر خانگــی” دیــده نمــی 
شــود و قانــون گــذار بــه هیــچ وجــه اشــاره 

ــدارد. ــاح ن ــن اصط ــن ای ــه عی ای ب
. تنهــا مــاده ای کــه بــه نوعــی مــی تــوان 
در تفســیر آن را اشــاره ای بــه “حبــس 
ــون  ــن قان ــاده ۱۷ ای ــت م ــی” دانس خانگ
اســت. در ایــن مــاده قانــون گــذار بــا 
ــی  ــرر م ــده” مق ــازات بازدارن ــف “مج تعری
دارد کــه حکومــت مــی توانــد “بــه منظــور 
ــات مصلحــت اجتمــاع  ــظ نظــم و مراع حف
در قبــال تخلــف از مقــررات و نظامــات 
حکومتــی” مجازاتهایــی از قبیل”محرومیــت 
ــه و  ــت در نقط ــی و اقام ــوق اجتماع از حق
ــا توجــه  ــا نقــاط معیــن” تعییــن کنــد. ب ی
ــز اهمیــت  ــه حائ ــن نکت ــاده ای ــن م ــه مت ب
ــه  ــاره ای ب ــاده اش ــن م ــه در ای ــت ک اس
ــط  ــده و فق ــم نگردی ــرای حک ــدور و اج ص
ــذار  ــون گ ــوان قان ــه عن ــت” ب ــه “حکوم ب
ــه  ــا توج ــت ب ــده اس ــار داده ش ــن اختی ای
ــن  ــی در ای ــاده قوانین ــن م ــات ای مندرج
راســتا وضــع کنــد. مــاده ۱0 همیــن قانــون 
ــن  ــن مدعاســت. در ای ــر ای ــی ب خــود دلیل
ــه  ــردد ک ــی گ ــرر م ــوح مق ــه وض ــاده ب م
ــازات  ــا مج ــر و ی ــه تعزی ــدی ب ــرم عم ــکاب ج ــت ارت ــه عل ــه ب ــی را ک ــد کس ــی توان “دادگاه م
ــی از  ــده مدت ــا بازدارن ــری و ی ــم تعزی ــم حک ــوان تتمی ــه عن ــت ب ــرده اس ــوم ک ــده محک بازدارن
حقــوق اجتماعــی محــروم و نیــز از اقامــت در نقطــه و یــا نقــاط معیــن ممنــوع و یــا بــه اقامــت 
ــن احــکام  ــاده نقــش دادگاه در صــدور و اجــرای ای ــن م ــد”. در ای ــور نمای در محــل معیــن مجب
کامــا مشــخص بــوده و حتــی قانــون گــذار پــا را از آن فراتــر گذاشــته و اجــرای ایــن مجازاتهــای 
بازدارنــده را متمــم مجازاتهــای اصلــی مــی دانــد. در حقیقــت ایــن بــدان معنــی اســت کــه تنهــا 
ــای  ــه مجازاته ــرم را ب ــوان مج ــی ت ــی م ــم قطع ــدور حک ــه و ص ــزاری دادگاه صالح ــس از برگ پ
بازدارنــده ذکــر شــده محکــوم کــرد. از طــرف دیگــر مــاده 20 قانــون مجــازات اســامی اجــرای 
ــه تناســب بیــن جــرم و مجــازات کــرده و ذکــر مــی کنــد کــه  ایــن قبیــل مجازاتهــا را ملــزم ب
مجــازات بایــد “در مــدت معیــن” باشــد. در واقــع مجــرم و مرجــع صــدور حکــم هــر دو بایــد بــه 

ــند. ــته باش ــاع داش ــد آن اط ــته و از رون ــم داش ــازات عل ــرای مج ــان اج ــدت زم م
در پرونــده حصــر رهبــران جنبــش ســبز هــم مســئله بــه ایــن صــورت اســت. بــر اســاس قوانیــن 
فــوق بــه روشــنی معلــوم مــی گــردد کــه نــه تنهــا دادگاهــی بــرای رســیدگی بــه پرونــده تشــکیل 
نشــده بلکــه در صــورت صحیــح دانســتن نقــش شــورای امنیــت ملــی در صــدور و اجــرای حکــم 
نیــز رونــد قانونــی آن از اســاس غلــط طــی شــده و بــدون رســیدگی حقوقــی بــه پرونــده و عــدم 
ــده “حبــس خانگــی” اعمــال شــده  ــورد آن مجــازات بازدارن ــی در م ــی قضائ صــدور حکــم قطع
اســت. مضــاف بــر آن عــدم معیــن بــودن مــدت مجــازات نیــز خــود از دالیــل دیگــر غیــر قانونــی 

بــودن آن اســت.
بحــث درمــورد مفــاد قانونــی و مباحــث حقوقــی ایــن موضــوع بســیار مفصــل تــر از یــک ســتون 
در یــک نشــریه دانشــجویی ســت امــا بــه دور از اینگونــه مباحــث نــگاه بــه ایــن امــر کــه رفــع 
حصــر از ســران جنبــش ســبز میتوانــد راهــی بــرای رســیدن بــه یــک آشــتی ووفــاق و وحــدت 

ملــی باشــد، میبایســت بیــش از همــه چیــز مــورد توجــه قــرار بگیــرد.
ــی شــده و خواســت  ــه مل ــک مطالب ــه ی ــل ب ــه ســالها تبدی ــزی ســت ک ــا همــان چی ــن دقیق ای

ــد. ــی ده ــت را تشــکیل م ــی از مل ــران و بخــش عظیم ــی ای ــران سیاس بیشــتر س
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در میــان کشــاکش حکومــت پهلــوی بــرای گذشــتن از دروازه هــای تمــدن، مــردم خــأ دو 
نیــاز مهــم را احســاس کردنــد و فکــر رســیدن بــزرگ تریــن و نــاب تریــن اهــداف مســلمانان 
ــزرگ  ــد. ســخنان و اقدامــات آیــت اهلل خمینــی نیــز تلنگرهایــی ب ــرورش دادن را در ذهــن پ
ــا زمینــه یکــی از مهــم تریــن تحــوالت جهــان  برپیکــره ی اذهــان ملــت فــرود مــی آورد ت
در قــرن فراهــم آید.اســتقال، آزادی، جمهــوری اســامی ســه شــعار اصلــی انقــاب ۱3۵۷ 
ــه 38  ــب ب ــه قری ــاب دانســت.حال ک ــه انق ــردم ب ــش م ــل گرای ــن عام ــوان مهمتری را می ت
ــی انقــاب  ــن ســه شــعار کــه ارکان اصل ــع ای ــه واق ســال از انقــاب ۵۷ می گــذرد چقــدر ب

ــرای تحقــق آن شــده اســت؟ ــا تاشــی مثمرثمــر ب هســتندتحقق یافتــه وی
ــت  ــر اس ــا بهت ــت و ی ــان اس ــر جه ــهروندی در سراس ــر ش ــه ه ــاز اولی ــتقال و آزادی نی اس
بگویــم نیازاولیــه بشــر اســت. جمهــوری اســامی نیــز یکــی از ایــده آل هــای مســلمانان در 

زندگیشــان  مــی باشــد.
اگــر بــه زندگــی فــردی واجتماعــی خودبنگریــم تأثیــرات این ســه شــعار را  احســاس میکنیم. 
اهمیــت ایــن ســه شــعاربه انــدازه ای اســت کــه در ســرود ملــی خــود نیــز آنهــا را داریــم تاهــر 
بــار کــه ســرود ملــی راچــه درجامعــه ی خــود وچــه درجوامــع بیــن المللــی میخوانیــم بــه 
خودیــادآوری کنیــم کــه اهــداف اصلــی انقابمــان چــه بــوده و بــه رخ جهانیــان نیزبکشــیم. 
مابــه عنــوان جامعــه ای مســلمان  پیشــگام درایــن امــر هســتیم. اگربخواهیــم اســتقال کــه 
ــا قطعیــت  ــا وجــود فــراز و نشــیب فــراوان ب ــوده را بررســی کنیــم ب اولیــن شــعار انقــاب ب
نمــی توانیــم بگوییــم اســتقال داریــم. تأثیــرات نظــرات برخــی کشــورهای همســایه والبتــه 
حــوزه ی دریــای خــزر در امــور داخلــی و خارجــی ایــران وبهتــر اســت بگویــم بلــوک شــرق  
کــه گاهــاً موجــب سؤاســتفاده ازمنافــع ملــی مــی شــود نمونــه نقــض آشــکار اســتقال اســت.

ــت  ــر نگرف ــی را درنظ ــدرت غرب ــورهای ابرق ــل کش ــتادگی درمقاب ــوان ایس ــی ت ــد  نم هرچن
ــم؟آزادی  ــا محســوب مــی گــردد. آزادی؟! آزادی را از چــه نظــر بنگری ــن ازافتخــارات م و ای
ــه  ــخنی از آزادی ب ــور س ــخصی درکش ــرگاه ش ــان؟ و....! ه ــه؟آزادی ادی ــان؟ آزادی اندیش بی
میــان مــی آورد یــا بــرای نیــل بــه هدفــی خــاص بــوده کــه کمــاکان در تبلیغــات انتخاباتــی 
ــرای  ــا گــروه دومــی کــه از ب ــا گاهــاً اکثــر نامزدهــای انتخاباتــی شاهدهســتیم و ی برخــی ی
مطالبــه حــق خــود اســت. در مــورد ایــن گــروه  عاقبــت خوبــی در انتظارشــان نبــوده و زندانــی 
ــوری  ــت. جمه ــا اس ــق آنه ــه ح ــه ی مطالب ــف نتیج ــای مختل ــرم ه ــه ج ــدن ب ــی ش سیاس
اســامی ایــران تمامیــت مــا اســت. جمهــوری کــه ایدئولــوژی ای اســت از جهــان غــرب  و 

ــه اســت.  اســامی کــه دیــن اکثریــت مردمــان خاورمیان
جمهــوری اســامی شــدن نبوغــی بــود کــه می تــوان گفــت بــرای اولیــن بــار بــا هــم تلفیــق 
شــده انــد و اســکلت اصلــی حکومتــی را ســاخته انــد. نبوغــی کــه توســط آیــت اهلل خمینــی 
ــه  ــده وب ــن ش ــرح وتدوی ــازرگان و...... مط ــدس ب ــتی، مهن ــت اهلل بهش ــد آی ــرادی همانن واف
مرحلــه ی اجرایــی رســید. امــا چقــدر بــه جمهــوری بــودن اهمیــت داده شــده؟ چــه انــدازه 
بــه جمهــوری اســامی واقعــی بــودن رســیدیم؟ مــا کــه خــود را دنبالــه روی ســیره ی پیامبــر 
وائمــه و شــیعه امیرالمومنیــن علــی علیــه الســام میدانیــم آیــا بــه طــور قطــع میتــوان خــودرا 

ملتــی مســلمان واقعــی بدانیــم؟ 
آیــا ســران حکومتــی مــان بــه همــان انــدازه کــه بــزرگان صدراســام وخصوصــا علــی)ع(  کــه 

بــه عدالــت، مــردم و.... اهمیــت میدادنــد، ارزش قائــل مــی شــوند؟ 
ــی )ع(  تــاش مــی کننــد؟ ســه وهشــت  ــام عل ــده آل ام ــه جامعــه ی ای ــرای رســیدن ب وب
ســال گذشــت. فرازونشــیب فراوانــی را پشــت سرگذاشــتیم والبتــه پیــش رو داریــم، باخــود 
بیاندیشــیم چــه کردیــم بــرای اینکــه بــه همــان اهدافــی کــه بــه خاطــر رســیدن بــه آنهــا 

ــم برســیم؟  انقــاب کردی
چــرا باگذشــت ایــن همــه ســال ازانقــاب و داشــتن تریبــون هــا وقــدرت تــا ایــن انــدازه بــا 

اســام فاصلــه داریــم؟
حتــی کشــورهای غربــی نیزبــه ارزش هــای اســام وبــه کاربــردن آنهــا پــی بــرده انــد، چــرا 

مــا بــه عنــوان جامعــه مســلمان نتوانســتیم تاایــن حــد موفــق باشــیم؟

پیــروزی انقــاب اســامی در ایــران نویــد بخــش نســیم آزادی بود. شــعار» اســتقال٬ آزادی ٬ جمهوری اســامی« 
اســاس مطالبــات و حرکــت و اتحــاد تــوده هــای متنــوع در بــه حقیقــت پیوســتن رویایــی دیریــن بــه شــمار 
مــی رود. رویــای ِ کاهــِش فاصلــه حاکمیــت و ملــت و تجلــی و تعالــی انســانیت از طریــق دســتیابی بــه گوهــر 
آزادی. در حقیقــت مــردم دســتیابی بــه عدالــت و آزادی را در برپایــی نظــام جمهــوری اســامی می دانســتند از 
ایــن رو تحقــق آرمانهــای آنــان معیــار ســنجش موفقیــت و یــا شکســت انقــاب ۵۷ می باشــد.هرچند برداشــت 
ــر  ــم ب ــادات حاک ــکار و اعتق ــی و اف ــای زمان ــی، ضــرورت ه ــرایط اجتماع ــدارد و ش ــود ن واحــدی از آزادی وج
ــادی  ــه نســبِت زی ــدگاه انقابیــون ب ــا مفهــوم آزادی در دی ــزوده اســت ام ــی برداشــت ها اف ــر گوناگون جامعــه ب

»کســب جایــگاه تعییــن سرنوشــت« و »رفــع ســلطه ی نظــام ســروری و آقایــی« بــود.
ــردی ،  ــادی ، ف ــی ، اقتص ــی ، جنس ــم، سیاس ــان ، قل ــه ، بی ــوان آزادی اندیش ــواع آزادی می ت ــیم ان  در تقس
ــان  ــا در می ــود ؛ ام ــک نم ــژه تفکی ــی وی ــاذ فاکتورهای ــا اتخ ــوی را ب ــی  و معن ــی( و خانوادگ ــی )مدن اجتماع
آنــان آزادی سیاســی ارتبــاط، تاثیــر و جامعیــت بیشــتری نســبت بــه ســایر مــوارد دارد از ایــن رو آن را »مــادر 
آزادی هــا« دانســته و دســتیابی بــه آن را دروازه ای بــه روی آزادی هــا مــی داننــد. آزادی سیاســی از یــک ســو 
بــه طــور مســتقیم بــا حاکمیــت و قــدرت سیاســی در ارتبــاط اســت و از ســوی دیگــر بــه نقــش مــردم در نظــام 
ــه  ــای آزادی خواهان ــای اســتبدادی و انقــاب ه ــت ه ــه حکوم ــارزات علی سیاســی اشــاره دارد. بســیاری از مب
ــدان  ــذاری فق ــاط و اثرگ ــه وضــوح ارتب ــس ب ــوده اســت پ ــرای کســب آزادی سیاســی ب ــان ب در سرتاســر جه
ایــن آزادی بــر سرنوشــت و خلــع کارکــرد ســایر آزادی هــا مشــهود اســت. یــک پرســش جــدی و اساســی ایــن 
ــاط  ــی در ارتب ــت از چــه حــق و حقوق ــردم و حاکمی ــردم در نظــام سیاســی چیســت و م ــه نقــش م اســت ک
ــواردی چــون حــق انتخــاب ، حــق فعالیــت هــای سیاســی ، انتشــار مطبوعــات و  ــد. م ــا یکدیگــر برخوردارن ب
روزنامــه هــا ، ایجــاد تشــّکل هــا، ســازمان هــا و تعــّدد  احــزاب و برپایــی اجتماعــات و بیــان افــکار و نظــرات 
ــوق  ــه حق ــان از جمل ــق آن ــرای تحق ــون ب ــوب قان ــهروندان در چهارچ ــل ش ــت کام ــن امنی ــی و همچنی سیاس
آشــکار شــهروندان اســت.امروزه بحــث از توســعه سیاســی زمینــه مشــارکت جــدی و فراگیــر مــردم را در مســائل 
ــوده و نظــام را  ــردم پاســخگو ب ــر م ــه حاکمــان در براب ــی اســت ک ــن در صورت ــی آورد و ای ــم م ــف فراه مختل
امانتــی در جهــت گشــایش آزادی هــا قلمــداد کننــد. پــس ســاختار سیاســی هــر نظــام در اعطــای آزادی هــا 
نقــش مهــم و تأثیرگــذاری دارد؛ از ایــن رو نظامــی کــه دامنــه آزادی هــا را تعییــن، تحدیــد و تضمیــن می کنــد 
هرچــه ســاختار سیاســی بــاز و دموکراتیــک تــر داشــته باشــد آزادی هــای آن نیــز چشــمگیرتر اســت و مــردم از 
حقــوق بیشــتری بهــره منــد مــی شــوند امــا در یــک نظــام سیاســی بســته و محــدود، گشــایش آزادی هــا رونقــی 
نــدارد و فشــارهای سیاســی بــر مــردم محســوس می باشــد و بــه عبارتــی نظــام اســتبدادی و دیکتاتــوری حاکــم 
اســت. تلفیــق جمهوریــت بــا اســامیت و ســنگینی بــار التزامــات و احــکام حکومــت اســامی_ الگــوی حکومــت 
ــا و  ــوژی ه ــه ایدئول ــا ، برداشــت ها و انتظــارات قاطب ــه نگاه ه ــر دوش نظــام باعــث می شــود ک ــای الهــی_ ب ه
افــکار ســمت و ســوی نظــارت بــر رویکــرد نظــام جمهــوری اســامی را بگیــرد؛ در حقیقــت هــر نظامــی کــه از 
قــوت اســتدالل و منطــق بهــره منــد باشــد بــه دیگــران آزادی مــی دهــد تــا بتواننــد بــه نشــر افــکار خــود و نقــد 
حکومــت اســامی و کارگــزاران آن بپردازنــد. اگــر بــه عقایــد خــود ایمــان و اعتقــاد داشــته باشــند ناچــار بایــد 
طرفــدار آزادی اندیشــه و تفکــر باشــند. تنهــا بــا مواجهــه صریــح و شــجاعانه بــا عقایــد و افــکار مختلــف اســت 

کــه میتــوان حیــات نظــام و ســاختار اجــرای آن را تضمیــن نمــود.
 نظامــی کــه ایمــان و اعتقــاد و گفتمــان مســتحکمی در قبــال مخالفــان و منتقدان نداشــته باشــد ، جلــوی آزادی 
اندیشــه و تفکــر را گرفتــه و مــردم را در یــک محــدوده خــاص فکــری قــرار داده و یــا اســلحه و ســرکوب و ایجــاد 
فضــای خفقــان را ضامــن حیــات خــود مــی کنــد کــه بــا خصوصیــات نظــام اســامی هیچگونــه تقاربــی نــدارد. 
مــردم در حکومــت اســامی  چشــم و گــوش نظارتــی بــر اداره جامعــه و تصمیمــات حاکمــان هســتند_امر بــه 
معــروف و نهــی از منکــر_ پــس بســتن بــاب انتقــاد و ســلب حــق اظهــار عقیــده و مطالبــه در حقیقــت فقــدان 
ایــن نظــارت را ســبب می شــود. از ســوی دیگــر اگــر مــردم احســاس کننــد در چرخــه قــدرت نقشــی ندارنــد و 
یــا تحــوالت طلــب شــده از جامعــه بــا کنتــرل و محدودیــت حاکمیــت روبــرو شــود، مشــروعیت نظــام اســامی 
بــه خطــر افتــاده و از آرمــان هــا و عقایــد خــود فاصلــه زیــادی مــی گیــرد. خطــری محســوس کــه بــا بســتن 
ــی آورد.  ــم م ــدر را فراه ــت مقت ــج زوال حاکمی ــه تدری ــب آور ب ــی و رع ــت های امنیت ــاذ سیاس ــمان و اتخ چش
ــار  ــز از انحص ــور، پرهی ــای مذک ــان ه ــه آرم ــتیابی ب ــل و دس ــداوِم تکام ــِت ت ــوص ضمان ــی در خص ــه کل نتیج
طلبــی ، انحصــار اندیشــی و نظــام آقایــی و ســروری و بــه تبــع رفــع محدودیــت و محصوریــت در حقــوق قانونــی 

شــهروندان مــی باشــد.

مادر آزادی ها
محمد شاکری

انقالب آرمان ها
کوثر رحیم زاده
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ــرای حضــور در مجلــس  ــرار گرفتــن نامزدهــای انتخاباتــی در تنــور داغ رقابت،ب ق
ــا  ــور آنه ــه عب ــری و ریاســت جمهــوری ب ــرگان رهب شــورای اســامی،مجلس خب
ــا  ــه دارد ت ــورا وظیف ــت.این ش ــته اس ــان وابس ــورای نگهب ــام ش ــه ن ــری ب از فیلت
صاحیــت افــراد بــرای شــرکت در انتخابــات را بررســی نماید،بــه همیــن منظــور 
شــش حقوقــدان و شــش فقیــه تشــکیل دهنــده ایــن شــواری دوازده نفــره مــی 
ــام  ــام و نظ ــه اس ــا ب ــزد ه ــی نام ــزام عمل ــاد و الت ــی اعتق ــه بررس ــا ب ــند ت باش

جمهــوری اســامی بپردازند.همچنیــن ایــن بررســی هــا بایــد رونــد کامــا قانونــی را طــی کننــد و تنهــا بــه 
ــا  ــد جلوگیــری نشــود. در بعضــی دوره هــا ام ــاوت از حضــور یــک کاندی دلیــل جهــت گیــری سیاســی متف
عملکــرد ایــن شــورا حاشــیه ســاز شــد و اعتــراض نامزدهــای انتخاباتــی را برانگیخــت.در انتخابــات مجلــس 
پنجــم مجمــع روحانیــون مبــارز در اعتــراض بــه رد صاحیــت هــای وســیع شــورای نگهبــان از ارائــه لیســت 
خــودداری کــرد.کار بــه جایــی مــی رســد کــه در انتخابــات مجلــس هفتــم بســیاری از کاندیدهــا بــه بهانــه 
محــرز نشــدن التــزام بــه اســام رد صاحیــت مــی شــوند. موضــوع زمانــی جالــب تــر مــی شــود کــه بســیاری 
ــا برخــی از  از رد صاحیــت شــده هــا از میــان نماینــدگان مجلــس ششــم بودند،ایــن اتفــاق موجــب شــد ت
نماینــدگان بــه تحصــن در صحــن مجلــس و پــس از آن بــه اســتعفا دســت بزننــد!رد صاحیــت هــا در دوره 
هــای بعــدی نیــز چنــدان متفــاوت نبــود بازهــم اکثــر رد صاحیــت شــدگان از یــک جریــان سیاســی بودند،بــه 
عنــوان مثــال در دوره ی هشــتم بســیاری از کاندیــد هــای اصــاح طلــب بــه دلیــل شــرکت در تحصــن مجلس 
ششــم از حضــور در انتخابــات محــروم شــدند.تمام اینهــا در حالــی رخ داد کــه قانــون بــه صورتــی واضح توســط 
برخــی اعضــای ایــن شــورا نقــض مــی شــد،حضور اعضــا در ســتاد هــای انتخاباتــی بعضــی کاندیــد هــای خاص 
و حمایــت از یــک لیســت انتخابی،افــکار عمومــی را بــه ســمتی مــی بــرد کــه در رد صاحیــت هــا، ســلیقه 
ارجــح تــر از قانــون اســت.با اینکــه رد صاحیــت شــخصیت بــزرگ انقــاب یعنــی آیــت اهلل هاشــمی در ســال 
92 خــود شــوک بزرگــی بــود امــادر ســال 94 اتفــاق عجیــب تــری همــه را شــگفت زده کــرد، بیــش از نیمــی 
از کاندیــد هــا بــه دلیــل عــدم احــراز صاحیــت از رونــد انتخابــات کشــور خــارج شــدند،عدم احــراز صاحیــت 
بــه معنــی یقیــن نداشــتن شــورای نگهبــان دربــاره ی صاحیــت و واجــد شــرایط بــودن یــک شــخص بــرای 
حضــور در انتخابــات اســت. همــه ی اینهــا زمانــی رخ مــی دهــد کــه بررســی صاحیــت نامــزد هــا وظیفــه 
شــورای نگهبــان اســت...!رد صاحیــت مجلــس خبــرگان رهبــری نیــز چنگــی بــه دل نمــی زند،بــه طــوری 

کــه در لیســت اولیــه،در برخــی اســتان هــا تنهــا یــک کاندیــد وجــود دارد. نجــات 
ــن رد صاحیــت هــا  ــان اعــام ای ــان زم ــان ســخنگوی شــورای نگهب اهلل ابراهیمی
اســتعفا مــی کنــد و پــس از مدتــی نیــز دلیــل ایــن اقــدام را اختــاف نظــر بــا دبیــر 
ــد و  ــی نمــی دان ــه خوب شــورا اعــام مــی کنــد،او بررســی صاحیــت هــا را تجرب
نســبت بــه متفــاوت برخــورد شــدن بــا کاندیــد هــای مجلــس خبــرگان رهبــری در 
مــورد آزمــون هــا انتقــاد دارد.بــا نگریســتن بــه تاریــخ انتخابــات کشــور مــی تــوان 
بــه راحتــی دریافــت کــه طــی ایــن رد صاحیــت هــا عمــا یــک جریــان سیاســی و فکــری از رونــد انتخابــات 
ــا پاســخی نــه چنــدان خوشــایند  خــارج شــده اســت،و حتــی در شــرایطی کــه اعتراضــی را در بــر داشــته ب
همــراه شــده اســت،به طــوری کــه بســیاری از نامــزد هــا در انتخابــات مجلــس هشــتم بــه دلیــل حضــور در 
تحصــن مجلــس رد صاحیــت مــی شــوند،ظن مــا بــه موضــوع آزادی بیــان زمانــی افزایــش مــی یابــد کــه 
ــده مانــدن ایــن نماینــده هــا را از مهــر و عطوفــت جمهــوری اســامی مــی دانند.بــدون  برخــی دوســتان زن
شــک ایــن رد صاحیــت هــا کــه در مــواردی مقــداری مصلحــت نیــز در آنهــا دیــده مــی شود،کشــور را بــه 
ســمت تــک حزبــی شــدن ســوق داده و عمــا نعمــت حضــور جریــان هــای فکــری متفــاوت در سیاســت را 
گرفتــه اســت،پس مــی تــوان ایــن طــور برداشــت کــرد کــه ضــرر ایــن گونــه مصلحــت اندیشــی هــا از ســودش 
بســیار بیشــتر بــوده اســت.در حالــی کــه از گوشــه و کنــار رســانه ی بــه اصطــاح ملــی بــه گــوش مــی رســد 
کــه مســئولین خــود را ملــزم بــه اجــرای قانــون مــی داننــد و افتخــار مــی کننــد کــه مردمــی فهیــم و بیــدار 
دارند،بــه راســتی چــه مقــدار بــه ایــن ســخن خویــش اعتقــاد دارند.آیــا بــه راســتی شــورای نگهبــان حافــظ 
ــر  ــه نظ ــردم ب ــر م ــه نظ ــد ک ــی ده ــان م ــوح نش ــه وض ــای 92 و 94 ب ــال ه ــت؟!انتخابات س ــت اس رای مل
شــواری نگهبــان چنــدان نزدیــک نیســت،ودر حالــی کــه اکثریــت رد صاحیــت شــدگان اصــاح طلــب مــی 
باشــند،اکثریت کرســی هــا را اصــاح طلبــان در اختیــار مــی گیرند!حــال ســوال اینجاســت کــه تکلیــف رای 
و نظــر مــردم چــه مــی شــود در حالــی کــه بســیاری از نامــزد هــای همفکرشــان از گردونــه فعالیــت هــای 
سیاســی خــارج مــی شــوند؟!حال کــه بــه نزدیکــی انتخابــات 96 رســیده ایم،آیــا بازهــم شــاهد حــذف یــک 
جریــان فکــری پرطرفــدار و بــزرگ خواهیــم بــود؟! آیــا مصلحــت حکــم خواهــد کــرد کــه بــاز هــم مجلــس 
هفتــم تکــرار شــود؟!یا وقــت آن رســیده کــه بــه جــای رفتــار بــر اســاس شــیفتگی و رای شــخصی بــر اســاس 

قانــون رفتــار کنیــم و بــه مــردم احتــرام بگذاریــم...!

نگهبان رای ملت
مهدی حسینخانی



نیش زنبور  : هنوز بیمه داریم...!

ــه قوانینــی کــه پــدر  ــودم یعنــی ب از همــان ابتــدا پســر مســتقلی ب
ــام  ــه تم ــودم نیم ــای خ ــد نبودم،کاره ــز پایبن ــود نی ــرده ب وضــع ک
ــم ســرخوش از  ــدر ه ــی نالیدم!پ ــرادرم م ــن از کمــکاری ب ــود و م ب
ــت  ــل امنی ــاری روی ری ــی قط ــه اش بود.وقت ــز دردان ــتقال عزی اس
لیــز خــورد و دود تجهیــزات ضعیــف در چشــممان رفــت،دوان دوان 
پیــش پــدر رفتــم و گفتــم مــا هنــوز بیمــه داریــم؟ جــواب مثبــت 
ــال دراوردم و خوشــحال بــودم کــه  پــدر را کــه شــنیدم از شــادی ب
اگــر هــم روزی مــن بــه دیــدار مــرگ رفتم،خانــواده ام غمــی ندارنــد 
چــون هنوزبیمــه داریــم...! بیمــه کــه داشــته باشــیم ســاختمان بــی 
برنامگــی روی ســر پــدران فــرو مــی ریــزد و مــا بــذر اردیبهشــت را 
مــی کاریم،پــول تجهیــزات مــردان آتــش را صــرف خیریــه مــی کنیم 
بــرای کمــک بــه کــودکان یتیمشــان!به راســتی از چوبــه ی درخــت 
ــک مشــت آهــن قراضــه  ــد »ی ــر مــی سازیم.دوســتان مــی گوین تب
ــی  ــرده اید؟ول ــردم چــه ک ــرای معیشــت م ــه چه؟«ب ــد ک ــی خری م
بــرای خودشــان نیــز معیشــت مــردم ســایر کشــور هــا اولویــت دارد 
بــه مــردم خودمــان.روزگاری مردانــی ســرخی خونشــان را بــه زردی 
خــاک مــی دادنــد تــا مــا بمانیــم! مــا نیــز ماندیــم و بــرای آنهــا ســند 
ــن  ــده ای خــاص زدیم.راســتی در همی ــام ع ــه ن ســاختیم و آن را ب
روز هــا بــود کــه آهــن قراضــه هــا بــه کمکمــان آمدنــد تــا جلــوی 
دشــمن بایســتیم! آری زنبــور نیــش مــی زنــد امــا پــس از آن خواهــد 
ــانه ی  ــرای رس ــش ب ــس از مرگ ــاید پ ــدی ش ــه دی ــدا را چ ُمرد،خ
میلــی عزیــز شــد،در مراســم تشــیع او نیــز عــده ای از عقــده هــای 
ــا  ــاد ی ــز فری ــده ای نی ــد و ع جنســی خــود گــره گشــایی مــی کنن
ــه  ــن زاوی ــز از ای ــر نی ــزان دیگ ــی دهند،بعضــی عزی ــر م حســین س
ــت روزگار  ــا از مصلح ــن ه ــام ای ــود!!! تم ــد از خ ــی گیرن ــس م عک
ــم ،او  ــره ســوخته بدانی ــر را مه ــک نف ــا ی ــه م ــرد ک ــی گی نشــات م
ــات هدیــه ندهــد و در نهایــت  ــه انتخاب نیــز گرمــای ســوختنش را ب
ــه  ــبیه ب ــا ش ــروز م ــت نســوخته اســت!جامعه ام ــم او هیچوق بفهمی
یــک کیــک شــده کیکــی بــا روکــش اختاســی کــه تکــه تکــه مــی 
شــود و معیشــت مــردم زیــر دنــدان دوســتان دســت و پــا مــی زنــد.

مــی ســوزند کودکانــی کــه در البــای زبالــه هــای کیــک بــه دنبــال 
تحقــق رویاهــای خــود هســتند. زیــر جعبــه کیــک انســانیت زنــده به 
گــور شــده و بهــای بنــد کفــش آقــازاده هــا مانــع از خریــد پوشــاک 
یــک خانــواده پنــج نفــره مــی شــود! روی کیــک شــمعی بــه شــکل 
ــزات  ــه تجهی ــا آتشــش زده ن ــی ه ــه بدحجاب ــرار دارد، ک پاســکو ق
ضعیف،عــده ای از دوســتان زمــان فــوت کــردن آتــش شــمع از خــود 
ســلفی مــی گیرنــد مــن مطمئنــم اگرفرهنــگ آن هــا را وارد واکنــش 
ــی  ــگ آریای ــعار فرهن ــوب ش ــه رس ــا ب ــم تنه ــیمیایی کنی ــای ش ه
ــم  ــن دوســتان بگوی ــه ای ــم ب ــی دان ــم رســید،وظیفه خــود م خواهی
درســت اســت بیمــه عزیــزان از دســت رفتــه را برایمــان زنــده مــی 
ــن  ــد! در ای ــن ح ــا ای ــه ت ــا ن ــم ام ــه داری ــد، درســت اســت بیم کن
بیــن هســتند کســانی کــه عاقــه وافــری بــه ماهیگیــری در آب گل 
آلــود دارنــد، یعنــی فرقــی نمــی کنــد زلزلــه دل مــردم را بلرزانــد یــا 
ســاختمان پنجــاه ســاله دشــمن ســاز، آنهــا همــواره گناهــان مــردم 
را عامــل ایــن اتفاقــات مــی داننــد. کاش روزی بتوانیــم بــاور کنیــم 
ــاوان  ــه ت ــوده و جامع ــردم ب ــان م ــات گناه ــن اتفاق ــام ای ــل تم عام
اشــتباه بــزرگان را نمــی دهــد! کاش بیمــه بتوانــد جبــران بگــم بگــم 
ــوت کــردن خــس  ــز باشــد،کاش روزی خســارت ف ــه انگی هــای فتن
ــدن  ــر صــدای چرخان ــار دیگ ــد ب ــد.ای کاش بتوان و خاشــاک را بده
ــن  ــد...! ای ــی توان ــا نم ــداز کند،ام ــن ان ــه طنی ــدر را در خان ــد پ کلی
زنبــور همچنــان نیــش خواهــد زد،اگــر بمیــرد هــم نیشــش را حتــی 

تســلیم گازانبــر نخواهــد کــرد!

مهدی حسینخانی

ــرای »نگفتــن« حرفهایــی کــه هرگــز ســر  ــرای »گفتــن« ، کــه اگــر گوشــی نبــود نمــی گوییــم و حرفهایــی هســت ب حــرف هایــی هســت ب
بــه »ابتــذال گفتــن« فــرود نمــی آورنــد؛ حرف هایــی شــگفت ، زیبــا و اهورایــی همیــن هاینــد٬ و ســرمایه ی ماورایــِی  هــر کســی بــه انــدازه 
حرف هایــی هســت کــه بــرای نگفتــن دارد ، حرف هایــی بــی تــاب و طاقــت فرســا ،کــه همچــون زبانــه هــای بــی قــرار آتــش انــد و کلماتــش 

هــر یــک انفجــاری را بــه بنــد کشــیده انــد ؛ کلماتــی کــه پــاره هــای »بــودن« آدمــی انــد...
---

ایــن عنــوان مــرا بــه یــاد افاضــات حجــت االســام مجتهــدی تهرانــی انداخــت کــه فرمودنــد: عقــل زن پــاره ســنگ بــر مــی دارد یــا بهتــر اســت 
بگویــم زن ناقــص العقــل اســت. البتــه دقیقــاً جملــه هــای گوهربارشــان یــادم نیســت ولــی خاصــه ایــن برداشــت را می تــوان کــرد. نمی دانــم 
چــرا حضــرات محتــرم بــه ایــن نکتــه توجــه نمــی کننــد کــه آقــای محتــرم خداونــد در قــرآن وقتــی آیاتــی را ماننــد ایــن بــرای وصــف انســانها 
فرســتاد مــرد را ســرور زنــان مشــخص نکــرد)  ان اکرمکــم عنــداهلل اتقیکــم( . مشــکات مــا در جامعــه آنقــدر زیــاد اســت کــه نمــی تــوان در یــک 
نوشــته بیــان کــرد و بلکــه بایــد کتــاب قطــوری دربــاره آن نوشــت. از جــای دوری شــروع نمــی کنــم از دانشــگاه خودمــان شــروع میکنــم، جایــی 
کــه دختــران حتــی اجــازه ندارنــد بــا شــال یــا روســری از خوابــگاه خــارج شــوند. باعــث شــگفتی اســت کــه مقنعــه و چــادر را حجــاب مــی داننــد 
امــا شــال و روســری را نشــانه بــی حجابــی......! ایــن نشــانه چیســت؟!  آیــا نشــان دهنــده یــک ضعــف فکــری ریشــه ای نیســت ؟! همیشــه  هضــم 
ایــن دو کلمــه جــای تعجــب و ســوال داشــت. »مصونیــت و محدودیــت« آیــا تفــاوت ایــن دو کلمــه فقــط در چنــد حــرف ســاده اســت؟ معلــوم 
اســت کــه اینطــور نیســت! در حــال حاضــر مصونیــت هــای مــا بــا محدودیــت درگیــر شــده اند. نگــه داشــتن دختــران و زنــان در تنگنایــی بــه 
نــام حجــاب اجبــاری باعــث شــده اســت کــه همیشــه بــه دنبــال راه فــراری باشــند و بیشــتر بــه بــی حجابــی ترغیــب شــوند. نمی دانــم عبــرت 
از تاریــخ را بــرای کــه و چــه زمانــی گذاشــته انــد! رضــا شــاه چــادر از ســر زنــان برداشــت امــا همــه ایــران یکصــدا حجــاب را خواســتار شــدند! 
حــال بــه زور مــی خواهنــد بــر ســرما چــادر بگذارنــد ، خــوب معلــوم اســت کــه جوابــی عکــس می گیرنــد! قانــون نیوتــن را می توانــم مصــداق 
ســخنم قــرار دهــم کــه هــر عملــی عکــس العملــی دارد! برگردیــم بــه دانشــگاه خودمــان ، تــرم هــای پیــش کــه خــدا آن روز هــا را نیاورد کســانی 
بودنــد کــه بــه معضــل فکــری بــرای دختــران  تبدیــل شــده بودنــد ، معضلــی شــدیدتر از امتحانــات پایــان تــرم! خانــم هــای چــادری کــه در 
ورودی ســاختمان هــای خوارزمــی و ابوریحــان و بعضــاً هــم  سرپرســتی خوابــگاه حضــور داشــتند. در نقــاط مختلــف دانشــگاه مــی شــد آنهــا 
را رویــت کــرد. افــرادی بــدون تخصــص و تهتــک کننــده بــه عــزت بانــوان کــه مثــا وظیفــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر یــا بهتــر اســت 
بگویــم فرســتادن مــا بــه بهشــت را بــر عهــده داشــتند. آخــر کســی نبــود کــه بــه آن هــا بگویــد خانــم هــای محترمــه ایــن روش امــر بــه معــروف 
و نهــی از منکــر اســت کــه در حضــور گــروه گــروه پســر ٬ دختــر را بــا ایــن لحــن کــه »آی خانــم بایســت«   فرابخوانیــد؟ گاهــی ایــن فکــر بــه 
ســر آدم می زنــد کــه نکنــد جنایتــی کــرده کــه اینگونــه رفتــار می کننــد غافــل از ایــن کــه نــه تنهــا جنایتــی در کار نیســت بلکــه در تنگنــای 
حجــاب خودســاخته بایــد بــا تمــام وجــودت در آن لحظــه از خجالــت آب شــوی! انــگار معضــات دانشــگاه همگــی حــل شــده و فقــط چنــد تــار 
مــوی دختــران، چنــد ســانت مانتــو بــاالی زانــو ، پاییــن زانــو و تنگــی و گشــادی شــلوار باقــی مانــده اســت!از دل پــر خونمــان در مــورد بعضــی 
از نگهبانــان ورودی دانشــگاه چــه بگویــم...! ماشــاءاهلل طــوری دختــران را برانــداز مــی کننــد کــه اگــر قلــم و کاغــذی در آن لحظــه در اختیارشــان 
قــرار دهــی می تواننــد بــدون هیــچ نقصــی دختــر را ترســیم کننــد! ایــن را نشــانه چــه بدانیــم؟! حــال آن اشــخاصی کــه مــی گوینــد: ))چــرا 
دختــران دانشــگاه در امــور مختلــف فعالیتــی ندارنــد یــا اگــر هــم دارنــد کــم هســتند((  را  مخاطــب خــود قــرار مــی دهــم و مــی پرســم کــدام 
بســتر و زمینــه بــرای فعالیــت؟! دختــران کــه آنقــدر در جامعــه دانشــگاهی دچــار ضعــف اعتمــاد بــه نفــس شــده انــد کــه حتــی قــادر بــه ارائــه 

یــک کنفرانــس ســاده در کاس هــای مختلــط نیســتند! از شــما می پرســم چــرا اینگونــه شــده اســت؟!
 بــد نیســت شــما را نیــز بــه فکــر وا دارم کــه بــه رفتارهــای خــود توجــه کنیــد. چقــدر بســتری فراهــم کردیــد کــه مــا دختــران بــا امنیــت 
خاطــر و اعتمــاد بــه نفــس کامــل بتوانیــم فعالیــت کنیــم؟! مــا در جامعــه ای زندگــی می کنیــم کــه ســال های ســال مــرد ســاالرانه اداره مــی 
شــود و فقــط بــه حــرف گفتــه می شــود کــه زن احتــرام دارد و دارای ارزش بســیار اســت!!! بــه ایــن توجــه کــرده ایــد کــه چقــدر مکــرر پیــش 
آمــده کــه دختــر همکاســیتان  توســط شــما بــا رفتارهایــی دور از اخــاق ســرکوب شــده باشــد؟! دختــران در انجــام امــور از پســران ناتــوان تــر 

نیســتند امــا بــر اســاس شــرایط ذکــر شــده مــی تــوان انتظــار داشــت کــه گرفتــار انفعــال شــوند.

کوثر رحیم زاده

ــورد  ــض آن در م ــوراد نق ــی و م ــوق قانون ــه حق ــن ب ــش از پرداخت پی
ــی  ــی سیاس ــف زندان ــراغ تعری ــه س ــد ب ــدا بای ــی ابت ــان سیاس زندانی
برویــم. زندانــی سیاســی کیســت. فــردی اســت کــه در چارچــوب قانون 
ــه دالیــل مغایــرت فعالیــت  فعالیــت سیاســی انجــام داده باشــد امــا ب
هــای وی بــا خواســت حکومــت ،در زنــدان باشــد.این نــوع برخــورد در 
کشــورهایی کــه ادعــای دموکراســی وآزادی دارنــد بــه خصــوص کشــور 
ایــران کــه بــا شــعار اســتقال،«آزادی«،جمهوری اســامی انقــاب کرد 
قابــل قبــول نیســت. خیلــی از دولــت هــا اصــرار دارنــد همه ی کســانی 
ــادی هســتند)از  ــی ع ــد مجرمان ــی سیاســی میدانن ــه خــود را زندان ک
جملــه محموداحمــدی نــژاد رئیــس جمهــور اســبق کــه گفــت مــا هیچ 
ــه  ــور ک ــون آن ط ــر اســاس قان ــی ب ــا حت ــی سیاســی نداریم!(ام زندان
ــار  ــی رفت ــان سیاس ــا زندانی ــد ب ــی کنن ــار م ــادی رفت ــان ع ــا مجرم ب
ــادب  ــوارد زی ــود.و در م ــی ش ــلب م ــا س ــوق آن ه ــد و حق نمیکنن
ــض  ــی را نق ــون اساس ــی قان ــر وحت ــوق بش ــی حق ــن الملل ــن بی قوانی

ــد،و  ــی کن ــم را رد م ــه مته ــونت علی ــه خش ــی ک ــد. قوانین ــی کنن م
مــی گویــد امکانــات بهداشــی و پزشــکی،آگاه بــودن نســبت بــه اتهــام 
وارده و جریــان پرونده،تکریــم فــرد و ...حــق زندانــی سیاســی اســت.و 
طبــق آییــن دادرســی کیفــری و قانــون اساســی ،زندانــی سیاســی بایــد 
از محاکمــه ی علنــی بــا حضــور هیئــت منصفــه برخــوردار باشــد امــا 
مثــل هــزارن مــوارد دیگــر ایــن اصــل هــم نادیــده گرفتــه مــی شــود. 
یکــی از کمتریــن حقــوق زندانــی سیاســی ایــن اســت پرونــده خــود را 
ــن اجــازه داده نمــی شــود حتــی اگــر متهــم از  ــا ای ــد ام مطالعــه کن
ــا مدافــع حقــوق بشــر باشــد. جامعــه ی انســان  وکای دادگســتری ی
ــا  ــدام از انگشــت ه ــچ ک ــک دســت اســت هی ــد انگشــتان ی ــا مانن ه

شــبیه هــم نیســتند امــا وجــود تــک تــک آن هــا احتیــاج اســت.
ــری  ــام ظاه ــا ن ــی ب ــی حت ــی سیاس ــچ زندان ــه هی ــت ک ــد آن اس امی

ــیم. ــته باش ــا نداش ــای دنی ــچ کج ــادی«« در هی ــرم ع »«مج

محمد معیناز زندانی سیاسی تا مجرم عادی؟

ــی  ــگ ایران ــن فرهن ــوال رفت ــر س ــم زی ــاز ه و ب
در چنــد روز گذشــته . مردمــی کــه بــاز هــم بــا 
تجمــع و فیلــم گرفتــن از صحنــه اتــش ســوزی 
پاســکو باعــث اختــال در امــداد رســانی شــدند 

ظاهــرا مــردم عاقــه زیــادی بــه شــغل خبرنــگاری دارنــد امــا حیــف کــه 
ــر  ــی ت ــا کمــی منطق ــه بعضــی ه ــاد نیســت البت ــن شــغل زی ــت ای ظرفی
فقــط عکــس ســلفی گرفتنــد تــا در ســالها بعداگــر کســی بــاور نکــرد کــه 
ــا نشــان دادن عکــس ایــن موضــوع را ثابــت کننــد  انجــا حضــور داشــته ب
ایــن نــوع اتفاقــات را بارهــا در گوشــی خــود دیــده ایــم فیلــم هایــی از دعــوا 
هــای خیابانــی تــا ســقوط ماشــین بــه دره کــه شــاید بــا کمــک فیلــم بــردار 
ایــن اتفاقــات نمیافتــاد البتــه در اینجــا الزم اســت از شــهرداری هــم گلــه 
کنــم کــه چــرا دوربیــن مــدار بســته کــم داریــم زیــرا عــدده ای از مــردم 
ایــن فیلــم هــا را بــرای معلــوم شــدن علــت حادثــه تهیــه مــی کننــد و جــور 

شــهرداری را مــی کشــند!!! خســته نباشــند
ایــن دســته اتفــاق هــا در ایــران کــم نیســت فرهنــگ رانندگی که در کشــور 
وجــود خارجــی نــداد و بــا کلــی فرهنــگ ســازی بــاز هــم شــاهد اتفاقــات 
ــر  ــت خب ــا از ارزش وق ــه همــه ی م ــان هــا هســتیم البت عجیبــی در خیاب
داریــم و بــه همیــن دلیــل در رانندگــی بیشــترین ســعی را بــه کار میبریــم 
کــه زود تــر بــه کار هایمــان برســیم و بــاز هــم انتقــادم از پلیــس راهنمایــی 

رانندگــی  ایــن اســت کــه چــرا چــراغ راهنمایــی 
ــت  ــر از ارزش وق ــز دارد؟ مگ ــگ قرم ــی رن رانندگ
مــردم بــی اطــاع هســتند؟ و بایــد از طــرف قشــر 
پیــاده نیــز بگویــم کــه از ماشــین ســازی هــا گلــه 
مندیــم کــه چــرا ماشــین هــا هنــگام دیــدن عابــران شــکافته نمــی شــود و 
بــه انهــا صدمــه میزنــد. و گروهــی دیگــر از مــردم کــه در خانــه هــا خــود را 
زندانــی کــرده و بــرای آگاهــی مــردم در شــبکه هــای اجتماعــی میکوشــند 
کــه البتــه بیشــتر مطالبــی کــه توســط ایــن افــراد نشــر داده میشــود فاقــد 
ــا  ــت . مث ــت اس ــب جذابی ــن مطال ــر ای ــم در نش ــت و مه ــار الزم اس اعتب
ــا  ــزه ب ــاره اینکــه خــوردن خرب ــی درب ــن مطلب ــرای م ــل ب ــت قب ــد وق چن
عســل باعــث بهبــود ســرطان ســتون فقــرات میشــود فرســتادند و مــن هــم 
بــرای اینکــه ســهمی در ایــن اطــاع رســانی داشــته باشــم ان را نشــر دادم   
البتــه از طــرف ایــن قشــر هــم از خبرگــزاری هــا گلــه کنــم کــه چــرا خبــر 
ــاد کار ســختی  ــه تعــداد زی ــا ب ــد کــه  نشــر انه ــی مــی دهن هــای متفاوت
اســت و در ضمــن ســعی کننــد قبــل اینکــه خبــر بدهنــد تحقیــق کننــد 
چــون تحقیــق بــرای ایــن گــروه از مــردم ســخت اســت و شــاید باعــث بــی 
ــاد  ــن دســت زی ــی از ای ــن اتفاقات ــه در کشــور م اطاعــی بشــود در کل ک
رخ میدهــد کــه الزم اســت مــردم قبــل از هــر کاری بــا کمــی فکــر بیشــتر 

جلــوی ایــن اتفاقــات را بگیرنــد.

سرطان همراه!
سینا توکلی
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