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 روزنامه نگاران ایران از تبعید و مبارزه 

برای دموکراسی می گویند

انتخابات ریاست جمهوری س��ال ۱۳۸۸ و وقای��ع پیرامون آن یکی از 
برجسته ترین لحظات تاریخ معارص ایران به شامر می رود. تظاهرات بزرگی 
که در قبال اعالم نتایج رس��می انتخابات ش��کل گرفت به رسعت به جنبش 
اعرتاضی گسرتده ای تبدیل ش��د که خواستار حقوق مدنی و تحول سیاسی 
ب��وده و جمهوری اس��المی را با بحرانی عظیم روبرو ک��رد. زمانی که رژیم 
ایران در جواب اقدام به رسکوبی گس��رتده من��ود، روزنامه نگاران از اهداف 
اصلی این رسکوب شدند -بسیاری از ایشان بازداشت شده و یا تحت فشار 
شدید قرار گرفتند، و تنی چند نیز همچنان در زندان به رس می برند. بیش 
از ص��د تن از این خربنگاران موطن خویش را در حرکتی که گس��رتده ترین 
هج��رت روزنامه نگاران در تاریخ جمهوری اس��المی از انقالب س��ال ۱۳۵۷ 

است ترک گفتند.

در کت��اب حاضر، ۱۲ تن از این خربن��گاران در تبعید به بیان تجربیات 
خ��ود درباره وقایع آن دوران پرداخته ان��د. در این مقاالت از هیجان دوران 
مب��ارزات انتخابات��ی، اعرتاض��ات اولی��ه و همچنی��ن رسکوب و بازداش��ت 
روزنامه نگاران پس از اعالم نتیجه انتخابات س��خن گفته شده است. برخی 
دیگ��ر به تحلیل لحظات حس��اس جنبش اعرتاضی و ی��ا تجربیات خود در 
دوران زندگی تبعیدی شان پرداخته اند. متامی ایشان برخواسته از نسل جدید 
خربنگاران حرفه ای ایران به ش��امر می آیند ک��ه عمیقاً به دنبال اصالحات و 
دموکراسی در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسالمی هستند. آثار ایشان نه 
تنها تحوالت طوفانی پس از انتخابات را به تصویر می کشد، بلکه گواهی بر 

فرهنگ سیاسی است که بدون تردید ایران را تغییر خواهد داد. 
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سپاس از همکاران

کت��اب حارض حاصل حامیت افراد و موسس��ات مختلفی اس��ت. ب��دون رسمایه گذاری س��خاومتندانه بنیاد 
فریدری��ش ایربت برلین تحقق این طرح غیرممکن بود. خصوصاً همکاری بردبارانه و مداوم اینگرید راس از 
این بنیاد شایس��ته ی تش��کری خاص است. همچنین تش��کر ویژه از افراد ذیل: ایوان ج. زیگل که در نهایت 
همکاری و عالقه مندی متامی مقاالت را از فارس��ی به انگلیس��ی ترجمه کرد، ندا سلطانی برای ترجمه رسیع 
بخش های مختلفی از کتاب به زبان فارس��ی، ربکا وایتینگ که مس��ئولیت خطیر ویرایش منت انگلیسی را با 
عزمی راسخ و اشتیاقی فراوان به عهده گرفت، گروه خالق طراحی گرافیک و عکاسانی که جلوه های برصی 
خارق العاده ای برای هر یک از مقاالت خلق منودند، و مانا نیستانی برای اعطای مجوز استفاده از تعدادی از 
کاریکاتورهایش.  بخشی از تولید نسخه ی چاپی این کتاب را رادیو اروپای آزاد در پراگ رسمایه گذاری کرده 
اس��ت که تعدادی از نویس��ندگان مقاالت حارض نیز از زمان مهاجرت اجباری شان از ایران در بخش فارسی 

آن رادیو، رادیو فردا، مشغول به کارند. 
مهم تر از همه، از نویس��ندگان مقاالت برای مشارکت ش��ان متشکرم، به خصوص از مریم میرزا که نه تنها از 
ابتدا از ایده ی طرح حارض حامیت کرد، بلکه همکاری اش برای جذب سایر همکاران مجموعه و شکل دهی 
به متون فارس��ی نیز رضوری بود. همکاری با یکایک نویس��ندگان مقاالت تجرب��ه ای بس آموزنده بود و از 
این که ایشان تجربیات خویش از این دوران سخت در زندگی فردی و حرفه ای شان را به اشرتاک گذاشته اند 
سپاسگزارم. کتاب حارض متعلق به این نویسندگان، همکاران شان و هم وطنان آنها در داخل و خارج از ایران 

است که برای آینده ای بهرت مبارزه می کنند.

مارکوس میشائلزن
مهر ۱۳۹۰
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مارکوس میشائلزن

پیشگفتار

»روزنامه نگار شدن چه آس��ان، روزنامه نگار ماندن چه دشوار«٬ عنوان یادداشتی است منترش شده در بهار 
۱۳8۷ از محمد قوچانی، رسدبیر چندین نرشیه ی موفق ایرانی که یکی پس از دیگری توقیف شدند. وی از 
مصائ��ب روزنامه نگار یا رسدبیر بودن می گوید زمانی که هر روز صبح به دفرت کارت می روی بی آنکه بدانی 
نرشیه ات هنوز اجازه ی نرش دارد یا خیر. قوچانی متعلق به نس��لی از خربنگاران اس��ت که عموماً در سنین 
جوانی و بدون مشکالت فراوان وارد حوزه ی خربنگاری شدند. این مهم به واسطه ی رویش ناگهانی و ظهور 
نرشیات گوناگون در دوران رئیس جمهور اصالح طلب محمد خامتی از سال ۱۳۷6 رخ داد. متعاقب آن و در 
نتیجه ی تش��دید محدودیت فعالیت های جراید در طی دوره ی اول ریاس��ت جمهوری  محمود احمدی نژاد، 
قوچان��ی و همکارانش با مش��کالت عدی��ده ای در ادامه دادن به فعالیت حرفه ای خود مواجه ش��دند. این 
رسدبیر در مقاله ی خود عنوان می کند که پدرش هنوز هم معتقد است که وی بایستی به دنبال یک حرفه ی 
»شایس��ته«  برای مثال در موسس��ات دولتی یا ارگان های وابسته باش��د. قوچانی گالیه مند است که پدرش 
تعهد حرفه ای او را درک منی کند. وی در ادامه از رویایی که هنوز هم در رس می پروراند سخن می گوید: »تا 
آخرین لحظات عمر روزنامه نگاری کردن، در این راه تجربه اندوخنت و مورد احرتام  دیگران بودن.« اما این 
رویای به ظاهر س��اده در پی تحوالت طوفانی دهمین انتخابات ریاس��ت جمهوری ایران بیش از پیش برای 
وی  دس��ت نیافتنی ش��ده  و«تا آخرین لحظه ی عمر روزنامه نگار بودن« مفهومی کامالً متفاوت پیدا کرده 
است. تنها چند هفته پس از انتخابات، قوچانی به همراه بیش از صد متهم دیگر به  دادگاه احضار شده و 

به  دسیسه بر علیه نظام و تالش برای براندازی جمهوری اسالمی متهم شد.  

انتخابات و اعتراضات
زمانی که مقامات ایرانی پیروزی و ابقای محمود احمدی نژاد را در انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳88 اعالم کردند، 
ایران به خیابان ها ریخته  و بر علیه  ایرانی در تهران و چندین شهر بزرگ دیگر  صدها هزار زن و مرد 
آن چه تقلب گسرتده ی انتخاباتی می دانستند تظاهرات کردند. در هفته ها و ماه های آتی، تظاهراتی که 
در ابتدا علیه نتایج دروغین انتخابات بود به حرکت گسرتده ی اجتامعی -- جنبش سبز -- تبدیل شد که 
دیگر تنها خواهان  بازشامری آرا نبود٬ بلکه تحقق حقوق سیاسی و اجتامعی ایرانیان را خواستار بود. پاسخ 
نظام جمهوری اسالمی به این درخواست رسکوب گسرتده ی مردم بود. در طی هفته های آغازین اعرتاضات، 



۱۲

هزاران نفر در رسارس کشور دستگیر٬ و زندان ها و بازداشتگاه ها به مکان های رضب و شتم، شکنجه و آزار 
و اذیت جنسی تظاهرات کنندگان در بند تبدیل شدند. هرچند آمارهای موجود دقیق نبوده و مورد بحث 
است، کشته شدن حداقل  4۰ نفر در ناآرامی های ماه ژوئن تصدیق شده است. این رقم تا زمستان 88 تا 

بیش از دو برابر افزایش یافت.
 رژیم جمهوری اس��المی از گس��رتدگی این اعرتاضات متحیر ش��ده بود، اما این گونه به نظر می رس��د که از 
آمادگی کامل برای رسکوب مخالفان چه در محافل سیاسی و چه در سطح جامعه مدنی برخوردار بود.  در 
راستای یک برنامه ی ظاهراً از پیش طراحی شده، نیروهای امنیتی از ساعاتی پس از پایان انتخابات اقدام به 
دستگیری چهره های کلیدی احزاب اصالح طلب، سیاستمداران و فعاالن انتخاباتی حامی دو نامزد انتخاباتی 
به میر حس��ین موسوی و مهدی کروبی، روش��نفکرهای منتقد نظام، فعاالن جامعه مدنی و روزنامه نگاران 

کردند. این در حالی ست که حکم برخی از این دستگیری ها در روزهای قبل از انتخابات صادرشده بود. 
 در شهریور ۱۳88، حکومت اقدام به برگزاری یک رسی دادگا ههای منایشی کرد و در جلسات دادگاه تالش 
می ش��د نا آرامی های خیابانی، توطئه غرب علیه جمهوری اس��المی نش��ان داده شود. تعدادی از متهامن 
که تحت فش��ار روانی شدید وشکنجه قرار گرفته بودند به اجبار اقرار کردند که وابسته به جریان »انقالب 
مخملی« بر ضد جمهوری اس��المی بوده اند. بر اساس ادعاهای تبلیغاتی نظام، رد و بدل اطالعات از طریق 
جراید، سایت های اینرتنتی، وبالگ ها و شبکه های اجتامعی تهدیدی عمده برای امنیت ملی قلمداد می شد. 

در نتیجه روزنامه نگاران آماج حمالت نظام در رسکوب مخالفان شدند.

 روزنامه نگاران در محاصره
ح��د اقل ۳۰ روزنامه ن��گار و خربنگار از جمله احمد زید آبادی، ژی��ال بنی یعقوب، و همچنین محمد قوچانی 
در ط��ی هفته های اول پس از انتخابات دس��تگیر ش��دند. در طی ش��ش ماه پس از برگ��زاری انتخابات بیش 
از ۱۰۰ روزنامه نگار دوره های زمانی کوتاه یا بلندی را در بازداش��ت به رس بردند. س��ازمان »گزارشگران بدون 
مرز« در روزهای پیش از برگزاری جش��ن  س��ی و یکمین س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی در ۲۲ بهمن ۱۳88 
که با زورآزمائی نهایی درگیری های چندین ماهه نظام و مخالفان مقارن ش��د، اعالم کرد که 6۵ روزنامه نگار و 

وبالگ نویس ایرانی در زندان به رس می برند که این رقم در گزارش های این نهاد بی سابقه بوده است. 
توقیف روزنامه های مختلف از یک س��و و فش��ارهای مداوم از س��وی مقامات قضائی و ماموران امنیتی از 
س��وی دیگر زندگی و فعالیت حرفه ای را برای روزنامه نگاران مس��تقل غیر قابل تحمل کرده و بسیاری را بر 
آن داش��ت تا از ایران خارج شوند. تا زمستان ۱۳88، در حدود ۵۰ روزنامه نگار به زندگی در تبعید تن داده 
و ای��ن رق��م از آن زمان دو برابر افزایش یافته اس��ت. تعداد قابل توجهی از ای��ن روزنامه نگاران مجبور به 
ترک  مخفیانه ی ایران از طریق  مرزهای ترکیه و عراق ش��دند و چاره ای جز توس��ل به قاچاقچیان انسان و 

تجربه ی خطرها و مشقات فراوان نداشتند. 
در سوی دیگر مرزها، بسیاری از این روزنامه نگاران ماه های مدیدی را تحت نظارت پلیس محلی و در خطر 
دسرتسی ماموران امنیتی ایرانی به رس برده تا زمانی که مورد پذیرش یکی از کشورهای اروپائی قرار گرفتند. 
در نهایت این افراد بایستی خود را به محیط جدید و زندگی در تبعید وفق داده، با مسائلی از قبیل اجازه 
اقامت و کار، دوری از خانواده و دوس��تان از یک س��و و همچنین دوری از اجتامع و مخاطبانی که حرفه 

روزنامه نگاری وابسته به آن است از سوی دیگر دست و پنجه نرم کنند. 
در تاریخ حیات جمه��وری اس��المی٬ پس از مهاجرت جمع کثیری از روزنامه نگاران در  س��ال ۱۳۵۷ ٬ تا به 
امروز چنین موج گس��رتده ای از مهاجرت اهل قلم و روزنامه نگاری بی س��ابقه  بوده است. به بند کشیدن 
برنامه ریزی ش��ده حوزه خربنگاری از س��وی نظام جمهوری اسالمی خسارت جربان ناپذیری به بدنه این حرفه 



۱۳

در ای��ران خواه��د زد، هر چند در طی پانزده س��ال گذش��ته و به رغم متامی محدودیت ه��ا روزنامه نگاری 
در ایران ش��اهد تحوالتی ش��گرف بوده است. در اواس��ط دهه ۷۰ و بخصوص پس از پیروزی رییس جمهور 
اصالح طلب محمد خامتی در انتخابات ۱۳۷6، کاهش فشار در فضای سیاسی کشور منجر به ظهور گسرتده 
جراید شد. نویسندگان و به خصوص قرش جوان به دفاتر نرشیات نو بنیاد هجوم برده و با اشتیاق و جدیت 
به فعالیت روزنامه نگاری پرداختند. این جوانان »نسل سومی‹‹ های انقالب هستند، نسلی که متولد سالهای 
حوالی انقالب ۱۳۵۷ ایران  اس��ت. این نسل، بر خالف مادران و پدران شان که آرمان های اوتوپیایی در باب 
انقالب داشتند و بر خالف هم وطنان شان که در جنگ با عراق رشکت جستند، نه به ایدئولوژی گرایش دارند 
و نه به قربانی کردن خود. در جستجوی آزادی فردی و سیاسی، این نسل کلید واژه هایی از قبیل جامعه ی 
مدن��ی، مش��ارکت، تکرثگرایی و تحمل آرای مخالف را با جدیت دنبال می کنن��د، الفاظی که خامتی ودیگر 

اصالح طلبان در گفتارشان رواج داده اند. 
در جهت سوق دادن به جریانات اصالح طلبانه، جراید رفته رفته به عنوان کردن مسائل سیاسی ای پرداختند 
که تا به آن زمان کس��ی را یارای بیان آن نبود و بدین ترتیب رس��انه ها تبدیل به کارزار جناح های سیاس��ی 
رقیب ش��دند. روزنامه های اصالح طلب در جدالی بی پایان با نظ��ام محافظه کار قضائی بوده، و هر بار که 
روزنامه ای توقیف می شد بالفاصله با عنوانی جدید مجددا انتشار می یافت )برای اطالعات بیش تر به مقاله 
رضا ویس��ی در همین کتاب مراجعه منایید(. بیش از ۱۰۰ نرشیه چاپی که در بین س��ال های ۱۳۷۷ تا ۱۳8۲ 
توقیف ش��ده و همچنین صدها روزنامه نگاری که در این س��ال ها از کار بی کار ش��دند٬ زخم های ناشی از 
جدال های سیاس��ی بر بدنه روزنامه نگاری را غیر قابل انکار می س��ازند. در عین حال، با رفنت از روزنامه ای 
ب��ه روزنامه ی دیگر٬ این روزنامه نگاران جوان به رسعت مس��ئولیت پذیرفته و تجربه اندوختند. از آن جایی 
ک��ه گ��ذر زمان بیش از پیش نش��ان داد ک��ه دولت اصالح طلب از عم��ل به وعده هایش ناتوان اس��ت این 
روزنامه نگاران از فضای سیاس��ی فاصله گرفته و تبدیل به ناظرانی منتقد شدند. گفتنی است که مشاهده ی 
سانسور دامئی جراید، این روزنامه نگاران را  همچنین بر آن داشت که تا حدودی مصلحت گرایی را رس لوحه 
کار خ��ود ق��رار دهند تا بتوانند حاصل کار خود را عرضه منایند. در نتیجه به جای انتش��ار مقاالت آتش��ین 
سیاسی، روزنامه ها تالش خود را در جهت اطالع رسانی به عموم ایرانیان به کار بردند. از سوی دیگر تعطیل 
شدن نرشیات روزنامه نگاران را به سمت اینرتنت سوق داد، جایی که وب سایت های خربی و وبالگ نویسی 

زمینه الزم را برای تقویت مهارت های تجزیه و تحلیل وقایع فراهم می کرد. 
بدین ترتیب نسل جدیدی از روزنامه نگاران حرفه ای و متعهد در ایران به وجود آمد. اما رشایط ایشان پس 
از تصدی ریاس��ت جمهوری از سوی محمود احمدی نژاد در سال ۱۳84 به شدت رو به زوال گذاشت. حتی 
نرشی��ات آزموده ای همچ��ون روزنامه ی »رشق« و مجله ی »زنان« که س��ال های متامدی زیرکانه از خطوط 

قرمز نظام گریز می زدند در نهایت قربانی رسکوب جراید گشته و توقیف شدند. 
روزنامه نگاران ایرانی بس��ان جامعه مدنی ایران چهار س��ال پر از رسکوب فزاین��ده را تجربه کردند و بدین 
خاطر چشم امید به انتخابات ریاست جمهوری ۱۳88 بستند. اما کودتای انتخاباتی متام این آمال و آرزوها 
را بر باد داد. به غیر از دس��تگیری ها و تبعیدها، بس��یاری از نرشیات ممنوع ش��ده و وب س��ایت ها فیلرت 
ش��دند. دس��تگاه قضائی احکام س��نگینی برای روزنامه ن��گاران صادر منوده و برخی از آن��ان را به پرداخت 
وثیقه های هنگف��ت ب��رای آزادی موقت و یا  س��ال های متامدی حبس محکوم و حتی ش��امری دیگر را از 
روزنامه نگاری منع کرده اس��ت. ش��خصیت های برجسته و دلیری همچون احمد زید آبادی و بهمن احمدی  
آمویی و مس��عود باستانی همچنان در پش��ت میله های زندان به رس می برند. بسیاری از روزنامه نگاران به 

ناچار برای بقای خود و خانواده شان به مشاغل دیگر روی آورده اند. 
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بحران بی سابقه
ام��ا بحران پ��س از انتخابات نقطه عطفی نه تنها برای روزنامه نگاران ایران��ی بلکه برای ملت ایران و نظام 
سیاسی ایران بوده است. چنگ زدن به قدرت در میان هواخواهان محمود احمدی نژاد در سپاه پاسداران و 
همچنین در میان نزدیکان آیت الله خامنه ای تبدیل به بحرانی بی نظیر در تاریخ نظام ش��ده اس��ت. بدون 
ش��ک این وقایع آثار جربان ناپذیری بر جمعیت وس��یعی از جامعه ایران گذاش��ته است؛ مردمی که به این 
نتیجه رس��یده اند ک��ه کوچک ترین حق اظهارنظری در وضیعت و رشایط کشورش��ان نداش��ته و چیزی جز 
سیاهی لشکر برای یک منایش قدرت از پیش تعیین شده نبوده و در نهایت مورد خشم ددمنشانه بازیگران 
اصلی این منایش قرار گرفته اند. با این تفاس��یر طغیان حس خش��م و انزجار در میان توده مردم قابل درک 
اس��ت. در سه دهه ای که از حیات جمهوری اسالمی می گذرد، سابقه نداشته که چنین جامعت معرتضی از 
ایرانیان به خیابان ها بیایند، ش��کاف بین نخبگان نظام سیاس��ی چنین آش��کار ش��ود، و یا این که حقانیت و 
اعتبار نظام تا بدین حد مورد س��وال قرار گرفته باش��د. هر چند به نظر می رس��د حاکامن فعلی توانسته اند 
نظم عمومی را بر قرار کنند، اقتدارش��ان به هیچ وجه غالب نیس��ت. رژیم کامکان دس��ت پاچه اس��ت و با 
کوچک ترین نش��انه ای از اعرتاض به ش��دت بر خورد می کند. تنش در میان عنارص کلیدی حکومت که ناظر 
بر متامی نهادهای دولتی اس��ت همچنان وجود دارد و این در حالی ست که مشکالت اقتصادی و نارضایتی 

در میان اقشار جامعه افزایش یافته است. 
بدون ش��ک به بدنه ی جنبش س��بز هم رضبات ش��دیدی وارد آمده اس��ت. فعاالن کلیدی جنبش به همراه 
صده��ا هوادار روانه ی زندان ها و یا تبعید ش��ده اند، رهربان اصلی نهض��ت در انزوای مطلق به رس برده و 
تقریبا متامی راه های ارتباطی جنبش در داخل کش��ور قطع ش��ده است. برخی از منتقدان بر این باورند که 
جنبش س��بز به دلیل ضعف تش��کیالتی، عدم برقراری ارتباط مناسب با س��طوح پایین تر جامعه، و دستور 
کاری بس��یار گس��رتده و البته بسیار مردد خود٬ بیش از پیش تضعیف شده اس��ت.  با این وجود، به دنبال 
جنبش های انقالبی مردم تونس و مرص، جنبش سبز در بهمن ۱۳89 پس از یک سال تقریبا ساکن ثابت کرد 

که هنوز می تواند هزاران معرتض را در تهران و چندین شهر دیگر به خیابان ها بیاورد. 
مردود ش��مردن حاکمیت فعلی دیگر محدود به مخالفانی ک��ه پس از پیروزی انقالب زندگی در تبعید 
را برگزیدن��د نبوده و ش��خصیت هایی انقالبی همچون موس��وی و کروبی و حت��ی خانواده ی آیت الله 
خمین��ی و روحانی��ون س��نت گرا را نی��ز در بر می گی��رد. اما در وهل��ه اول آن چه به جنبش س��بز نیرو 
می بخش��د فرهنگ سیاس��ی اس��ت که این جنب��ش پایه گذاری ک��رده؛ فرهنگی مبتنی ب��ر مناظره آزاد، 
انس��جام و اتحاد، پذیرش آرا مخالف و عدم خش��ونت. عقاید مطروحه  از س��وی جنبش پس از بحران 
انتخابات��ی ریش��ه در فرهن��گ و جامعه ایران��ی دارد چرا که ی��ادآور مباحثی همچ��ون حقوق مدنی، 
پاس��خگویی دولت و عدالت اجتامعی اس��ت که انقالب مرشوطه ایران در ابتدای قرن بیستم پرچم دار 
آن ب��ود. این مهم تهدید جدی برای دولتی به ش��امر می آید ک��ه در عمل به ملت خود اهانت کرده و 
در پی برقراری نظامی خودکامه اس��ت که بر مبنای تفس��یری ساده انگارانه از مذهب، ملی گرایی و رس 

س��پردگی و تابعیت بی چون و چرا بنا ش��ده باش��د.

شاهدان تاریخ 
مقاالت به چاپ رس��یده در مجموعه حارض به بررس��ی انتخابات مناقشه برانگیز پرداخته و نتایج حاصله از 
آنها را از زوایای مختلف نقد می کند. متامی این نویسندگان در نرشیات گوناگون خصوصاً در بخش پیرشوی 
دنیای مطبوعات ایران فعالیت داش��ته اند. بس��یاری از آنان همچنین از فعاالن جامعه مدنی به شامر رفته، 
از حامیان سیاس��ت اصالح طلبانه بوده و در مبارزات انتخاباتی حضور فعال داش��ته اند. هر یک از این افراد 
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که به دلیل رسکوب و ش��کنجه ایران را به ناچار در ماه های پس از انتخابات ترک کرده اند با اشتیاق دعوت 
برای نگارش نظریات شخصی شان در مورد وقایع پس از انتخابات را پذیرفتند. 

بدین ترتیب، علی خردپیر، آس��یه امینی و آرش غفوری مبارزات انتخاباتی بهار ۱۳88 را به وضوح توصیف 
منوده، از توقعات و آمال مردم و از روزهای آغازین نا آرامی ها سخن می گویند. شاهین نوربخش لحظاتی را 
به تصویر می کشد که عامالن  بزرگ ترین حزب اصالح طلب در ایران، حزب مشارکت،  متوجه  رخداد کودتای 
انتخاباتی ش��دند. بابک غفوری آذر و محمدرضا یزدان پناه س��یر تکاملی جنبش سبز را پس از تابستان ۱۳88 
بررس��ی منوده و ب��ه تحلیل نقش کلیدی که موس��وی به عن��وان نامزد مخالفان در ش��کل دهی به اهداف 
و هوی��ت این مب��ارزات در راه اصالحات و آزادی بازی کرده اس��ت می پردازند. وحید پوراس��تاد و فرنوش 
امیرش��اهی به توصیف رشایط تلخ و رنج آور زندانیان سیاس��ی و خانواده هایش��ان پرداخته اند که بایس��تی 
ب��ا رشای��ط غیرانس��انی و غیرقانونی حبس دس��ت و پنجه نرم کنند. رضا ویس��ی و آرش حس��ن نیا از تالش 
خارق العاده روزنامه نگارانی که س��ال های متامدی با مش��قات فراوان در حرفه خود مواجه بوده اند گفته و 
از ادامه فعالیت روزنامه نگاری شان در تبعید نوشته اند. و در پایان، فهیمه خرضحیدری و مریم میرزا عنوان 
می کنن��د که چگونه ترک وطن و زندگی در تبعید تنها نقطه آغازی برای درک  تبعات ژرفی اس��ت  که این 

جریانات بر زندگی ایشان و همکاران شان داشته است.
مجموع��ه حارض چند هدف را از گرد آوری مق��االت این روزنامه نگاران دنبال می کند. در وهله اول، این کتاب 
بحران پس از انتخابات را از دید کس��انی به تصویر می کش��د که ش��خصاً در بطن این وقایع حضور داشته اند. 
ای��ن مقاالت تجزیه و تحلیل علمی و یا مش��اهدات نظریه پردازان خارجی در خصوص رشایط سیاس��ی ایران 
نیست، بلکه حکایت شخصی و نظر کسانی است که بسان گذشته هنوز هم عمیقاً به دنبال تحول در رسزمین 
مادری شان ایران هستند. نوشته های حارض در فاصله بین شهریور ۱۳89 و بهمن ۱۳89 به رشته تحریر در آماده 
و به رشح هفته ها و ماه های آشفته ای که این نویسندگان به همراه متامی ملت ایران تجربه کرده اند می پردازد. 
انتخابات ریاس��ت جمهوری ۱۳88 و پی آمدهای آن بدون ش��ک یکی از رسنوشت س��ازترین لحظات در تاریخ 
معارص ایران بوده و نقطه عطفی در زندگی نویسندگان این مقاالت به شامر می رود. این روزنامه نگاران متعهد 
نه تنها بحران حاکم بر ایران را از زوایای گوناگون مورد نقد و بررس��ی قرار می دهند، بلکه از تاثیرات ش��گرف 
آن سخن می گویند و به همین دلیل این مقاالت نگرشی بدیع از تاریخ در حال شکل گیری ایران ارائه می کنند.

 
اطالع رسانی برای تغییر

انتشار این مجموعه مقاالت همچنین به دنبال جلب توجه خوانندگان به رشایط ارعاب آمیز روزنامه نگاران و 
در نتیجه ایجاد زمینه  تبادل اطالعات و عقاید در رشایط فعلی ایران است. جنبش اعرتاضی تابستان ۱۳88 با 
استفاده به جا از فن آوری های نوین ارتباطی توجه جهانیان را به خود جلب منود. شهروندان ایرانی سانسور 
خربی را  که رژیم از طریق توقیف روزنامه ها، انس��داد اینرتنت و اخراج خربنگاران خارجی دنبال می کرد تا 
حدودی جربان می منودند. ویدئوهای غیر حرفه ای که از این طریق در اینرتنت انتش��ار می یافت گس��رتدگی 
اعرتاض��ات و همچنین قس��اوت و خش��ونت نیروهای امنیتی را به تصویر می کش��ید. توییرت و ش��بکه های 
اجتامعی س��بب ش��دند که اذهان عمومی در رسارس دنیا متوجه ایران شود. هرچند وقایع نگاری شهروندان 
در به تصویر کشیدن روزهای بحران بسیار مفید واقع شده، منی تواند در دراز مدت جایگزین عرصه حرفه ای 
اطالعات  شود. پوشش خربی مداوم تحوالت اجتامعی و سیاسی یک کشور، مشاهده و مباحثه در خصوص 
تصمیم گیری های سیاسی و همچنین کند و کاو حقایق پنهان و مسائلی که بر عموم آشکار نیست، به عبارت 
دیگر انجام تعهدات اصلی رس��انه در یک جامعه دمکراتیک، خواه رسانه های سنتی و یا اینرتنتی که تنها از 

طریق حرفه روزنامه نگاری امکان پذیر است، در گرو فعالیت روزنامه نگاران واجد رشایط و متعهد است.
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بس��یاری از روزنامه نگارانی که پس از بحران انتخاباتی ایران را ترک کردند توس��ط رسانه هایی که مخاطبان 
ایرانی را هدف قرار می دهند به کار گرفته ش��ده اند. ش��بکه های خربی که برنامه های فارسی  تولید می کنند 
به همراه وب س��ایت ها و وبالگ های فارسی زبان در صدد مقابله با فضای تک بعدی اطالعاتی داخل کشور 
ب��وده و همواره برآن اند که از انس��داد اطالعاتی و سانس��ور خربی نظام س��بقت بگیرند. فعالیت های این 
روزنامه نگاران در تبعید در ادامه س��نتی دیرینه صورت می پذیرد که در س��ال های قبل از انقالب مرشوطه 
۱۲8۵ ایران ش��کل گرفته اس��ت. در آن زمان نیز روزنامه هایی که در اروپا و یا ترکیه توسط تبعیدیان منترش 
می شد نقش به سزایی در به گردش درآوردن عقاید سیاسی و آزادی خواهی در ایران ایفا منود. در حال حارض 
نیز این روزنامه نگاران با فراهم منودن مجال سخنی برای سیاست مداران و فعاالن مدنی در بند رژیم نقش 
به س��زایی در مبارزه وطن ش��ان٬ ایران٬ در راه تغییرات دموکراتیک ایفا می کنند. در عین حال روزنامه نگاری 
در تبعی��د تنه��ا راه حلی مقطعی اس��ت؛ راه کاری در جهت بقاء حرفه ای که ارتباط مس��تقیم با جامعه و 
مخاطبین اش پیش نیاز فعالیت آن می باش��د  تا بتواند به تعهد حرفه ای خود در جهت حامیت از توس��عه و 

پیرشفت٬ جامه عمل بپوشاند. 
در پایان، ش��ایان ذکر است که هدف از تدوین این کتاب ارائه این چشم انداز که جمهوری اسالمی به کدام 
س��مت و س��و خواهد رفت نبوده اس��ت. وقایع اخیر در خاورمیانه و ش��امل آفریقا به خوبی منایان گر آن 
است که چنین پیش بینی هایی تا چه اندازه بیهوده است. در زمان شکل گیری طرح اولیه این کتاب به نظر 
می رس��ید جنبش سبز پدیده ای مختص به ایران با توجه به ساختار متامیز سیاسی و اجتامعی اش در منطقه 
باش��د. اما بر اندازی نظام سیاس��ی در تونس و مرص و در ادامه آن قیام های مردمی در کش��ورهایی نظیر 
لیبی، بحرین، سوریه و یمن نشان گر آن است که تغییراتی که پیش از این غیر قابل تصور به نظر می رسید 
به رسعت در حال وقوع اس��ت. نتایج احتاملی این وقایع می تواند دامنه ی گس��رتده ای را از جنگ داخلی تا 
پایه گ��ذاری نظامی دموکراتیک در بر گیرد. بر این اس��اس، کتاب حارض ه��دف دیگری را نیز دنبال می کند. 
جدای از مباحث اصلی، هرکدام از این مقاالت نش��ان دهنده ی آرمان های سیاس��ی این روزنامه نگاران است 
که به عنوان فعاالن جامعه مدنی و همچنین منایندگان نسل جوان ایرانی توان و زندگی خود را در راه حفظ 

حقوق اولیه انسانی و مدنی به کار گرفته اند. 
جوامع غربی با متمرکز شدن بر مناقشات هسته ای و مواضع عوام گرایانه ی رییس جمهوری ایران٬ از تحوالت 
در خور توجه جامعه مدنی ایران غافل مانده اند. از س��وی دیگر حاکامن مس��تبد ایران دیگر توان مقابله با 
آزادی طلبی نس��ل جوان ایرانی را ندارند. عقاید مطروحه از جانب نویس��ندگان مقاالت این کتاب منایان گر 
فرهنگ سیاسی و دموکراسی خواهانه ای است که در جامعه ایرانی ریشه دوانده است و این مهم می تواند 
نویدبخش ترین دس��ت آویز برای گذاری عاری از خش��ونت به سوی دموکراسی باش��د. بدین طریق، ایشان 
چش��م اندازی رو ب��ه آینده برای مخاطب باز می کنند، آینده ای ک��ه در آن دود چراغ خوردن و روزنامه نگار 

بودن و روزنامه نگار ماندن دیگر رویایی دور از دست نیست. 
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مارکوس میش��ایلزن، متولد ۱۳۵۳، در حال تکمیل پایان نامه ی دکرتای خود درباره تاثیرات اینرتنت بر 

تحوالت سیاس��ی ایران در گروه مطالعات رس��انه ای دانشگاه ارفورت آملان است. وی همچنین دارای 

مدرک کارشناس��ی ارش��د در مطالعات خاورمیانه از دانش��گاه پرووانس فرانسه بوده و همچنین در 

س��ال های ۱۳8۳ تا ۱۳8۵ در تهران زندگی و تحقیق کرد. عالیق پژوهش��ی وی شامل سیاست ایران و 

نقش رسانه ها در سیر تکمیلی دموکراسی و توسعه است.
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مبارزه برای تحقق 
دموکراسی در ایران 
راهی دراز در پیش 

دارد.



۲۷

علی خردپیر

یک گام به پیش 

انتخابات، موضوع کار احزاب در کش��ورهای توس��عه یافته است و در غیاب حزب به معنی واقعی کلمه در 
کش��ورهای اس��تبدادزده، دخالت در آن بسیار پیچیده اس��ت. تحول خواهان در ایران - که کشوری است با 
جمعیت جوان- پس از هجده سال گذر از عمر نظام جمهوری اسالمی، تنها راه برون رفت از انسداد سیاسی 
و ایج��اد مناف��ذ تنفس اجتامعی را رشکت در انتخابات و همگرایی با اصالح طلبان یافتند. دوم خرداد س��ال 
۱۳۷6 یک خیزش مدنی، به دور از خشونت و در چارچوب قانون هامن نظام استبدادی بود علیه استبداد. 
جوانان به سوی سید محمد خامتی و یارانش شتافتند تا فاصله خود را با دنیای برون از مرزهای جغرافیایی 
خاورمیانه کم کنند. جوانانی که دوم خرداد هنگام سخرنانی خامتی »کف« می زدند، خواب ایجاد کلوب های 
ش��بانه، دیسکوتک، یا آزاد شدن مرشوبات الکلی را زیر سایه جمهوری اسالمی منی دیدند؛ آنها می خواستند 

از »صلوات فرستادن تا کف زدن« ، یک گام پیش روند. 
پرسان می خواس��تند به جرم پوش��یدن تی رشت یا پیراهن آس��تین کوتاه، روی بازوان ش��ان در خیابان رنگ 
زده نش��ود، دخرتان می خواس��تند از رنگ سیاه در پوش��اک خود فاصله بگیرند، سپید و سبز و آبی بپوشند، 

می خواستند بتوانند با دوستان خود به کوه بروند، تفریح کنند بی آن که برتسند.
جوانان ایران، با رای به خامتی و گرفنت دس��ت اصالح طلبان حکومتی، برای آزادی روابط جنس��ی یا کش��ف 
حجاب نقش��ه ای در رس نداش��تند، سال ها بود که آموخته بودند باید با پذیرش واقعیت و تحلیل درست آن 

در پی تغییر واقعیت برآمد.
ج��دای از آن ک��ه خامتی چقدر توانس��ت در پاس��خ به نیاز جوانان موفق باش��د، و همچنی��ن با وجود قتل 
تعدادی از دگراندیش��ان سیاس��ی و فرهنگی در پائیز ۱۳۷۷ و نیز حمله نیروهای نظامی و ش��به نظامی به 
کوی دانش��گاه تهران در ۱۳۷8 ، باری دیگر خامتی در دور دوم رقابت خود برنده میدان سیاس��ت شد. آنان 
که چهار س��ال پیش از آن به جریان اصالح طلب رای داده بودند می دانس��تند که اقتدارگرایان تا چه اندازه 
از قدرت گرفنت اندیشه اصالح طلبی و حامیت مردمی به ویژه نسل جوان و تحصیل کرده از آن، بیمناک اند.
از دوم خرداد ۱۳۷6 تا ۲۲ خرداد ۱۳88 اما یک وقفه چهار ساله وجود دارد. سوم تیر ۱۳84 بزنگاهی است که 
محمود احمدی نژاد، شهردار وقت تهران، در کامل ناباوری جامعه سیاسی ایران، گوی ریاست جمهوری را ربود. 
واقعیت آن اس��ت که اگرچه احتامل تقلب در آن انتخابات قابل تامل و دور از ذهن نیس��ت اما رویارویی 
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احمدی نژاد به عنوان مناد مدافع قرش پائین جامعه و علی اکرب هاش��می رفس��نجانی به عنوان مناد ثروت و 
قدرت، س��بب روی گردانی بس��یاری مردم از رشکت در انتخابات ش��د. قرش »پائین« و حتی »متوسط رو به 
پائین« جامعه نیز که خاطره خوشی از دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و برنامه تعدیل اقتصادی 

وی نداشتند یا از رشکت در انتخابات دوری گزیدند یا به رقیب رای دادند. 
بی تردید رای احمدی نژاد با هر حامیت حکومتی و حتی با هر میزان تقلب احتاملی اما از میان قرش پائین 
و ضعیف اقتصادی جامعه جمع ش��د. کنار ه گیری حامیان اصالح طلبان با  تحلیل هایی که بوی نارضایتی از 
هشت سال فرصتی که در دست خامتی و یارانش بود، می داد نیز در روی کار آمدن احمدی نژاد نقش آفرین 
بود اما معلوم نیست که اگر آنان هم به بایکوت انتخابات روی منی آوردند باز قدرت بسیج مردم و به ویژه 

نسل جوان را برای حضور پای صندوق های رای داشتند یا نه؟
چهار سال دولت احمدی نژاد، نه تنها در عرصه بین املللی تنش  زا  و درست نقطه مقابل رویکرد و رفتار سید 
محمد خامتی در تنش زدایی با غرب بود بلکه به مرور نارضایتی طبقه متوسط را تشدید کرد. گرانی و تورم 
اقتصادی، افزایش بیکاری، در کنار بازگشت به دوران پیش از خامتی در امور اجتامعی و تنگ تر شدن حلقه 

خودی ها در رقابت های سیاسی، زمینه افروخنت موج خشم را مهیا کرد.
توقی��ف مک��رر نرشیات، رکود بازار کتاب و تلنبار ش��دن کتاب هایی که در انتظ��ار صدور مجوز در وزارت 
ارش��اد خاک می خوردند، دلرسدی هرنمندان و س��ینامگران و پژوهش��گران برای ادامه کار ، جامعه فرهنگی 

ایران را فلج کرد.
احمدی نژاد که با ش��عار افش��ای مافیای اقتصادی روی کار آمده بود هرگز مافیایی را شناسایی و معرفی نکرد، 
جز آن که تکنوکرات ها را به مرور از وزارتخانه های کلیدی کنار گذاشت. تصویب قطعنامه های شورای امنیت 
سازمان ملل متحد درباره تحریم اقتصادی به مرور بر زندگی شهروندان ایران تاثیر گذاشت. دولت احمدی نژاد 
برخ��الف آن چ��ه ادعا می کرد راه حلی برای تحریم ها نداش��ت یا اگر راه حلی موقت هم داش��ت به باال رفنت 
هزینه های دولت و در نتیجه کرسی مکرر بودجه و خالی شدن صندوق ذخیره ارزی می انجامید که انجامید.

مردم ایران، با این که در این سال ها کمرت به روزنامه هایی که منترش می شدند اقبال نشان دادند اما برای آگاهی خود 
تالش می کردند. تلویزیون فارسی زبان صدای آمریکا وارد زندگی مردم به ویژه طبقه متوسط و طبقه باالی جامعه 
ایران شد. دانشجویان و تحصیل کرده ها و فرهنگی ها اخبار خود را از طریق اینرتنت با عبور از سد فیلرتینگ و 

خواندن وب سایت های معترب فارسی زبان که عمدتا بیرون از ایران تهیه می شدند دریافت می کردند.
تالش برای کسب آگاهی ادامه یافت. دولت در محدود کردن رابطه ایرانیان با برون از مرزهای جغرافیایی و نیز 
دست یابی به منابع خربی، فرهنگی و سیاسی خارج از کشور موفق بود اما هرگز نتوانست این رابطه را قطع کند. 
بسیاری از عکاسان خربی ایران هم زمان با این که هر رابطه با خارج از کشور می توانست اتهام جاسوسی را 
در پی داشته باشد٬ با همتایان خود در نرشیات و وب سایت های معترب برون مرزی ارتباط داشتند و با آنان 
کار می کردند. بس��یاری از روزنامه نگاران ایران با خربنگاران بخش فارسی رادیوهای خارجی از طریق ایمیل 

و تلفن  ارتباط داشتند و گفتگو می کردند. 
کالس های آموزش زبان های خارجی مملو از جوانانی بود که می خواس��تند با دانس��نت زبانی دیگر، به ویژه 

زبان انگلیسی یا تن به مهاجرت دهند یا با دنیای آزاد ارتباط داشته باشند.
جامعه ایران به مرحله دشواری پا گذاشت اما زندگی اش ادامه یافت.

جنبش سبز تداوم جنبش دوم خرداد 
جنبش س��بز مردم ایران، تداوم جنبش دوم خرداد بود. تحول خواهی و جس��تجوی دموکراسی و آزادی های 

اجتامعی و سیاسی در ایران پس از انقالب ۱۳۵۷ را منی توان به پس از ۲۲ خرداد ۱۳88 فروکاست.
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روی کار آمدن سید محمد خامتی در سال ۱۳۷6 در حالی بود که نظر طیف مدافع افکار سید علی خامنه ای 
به عنوان رهرب جمهوری اسالمی، علی اکرب ناطق نوری بود. رای به خامتی، گفنت » نه » به خامنه ای و جناح 

اقتدارگرایان بود.
هشت سال دولت خامتی گرچه نتوانست از پس اقتدارگرایان چنان که باید و انتظار می رفت برآید و اگرچه 
اصالحات س��اختاری در نظام سیاس��ی کش��ور صورت نگرفت اما سبب ش��د تا حداقل هایی به سامان رسد. 
موجی نو س��ینامی ایران را درنوردید و آن را از رخوت درآورد. کتاب های بس��یاری در زمینه علوم انس��انی، 
به ویژه سیاست و فلسفه به زبان فارسی ترجمه شد و به دست مخاطب رسید. روزنامه های بسیاری منترش 
و در دوران انتش��ار کوت��اه خ��ود در جدال با جناح واپس گرا پرده از حقایقی برداش��تند. س��ازمان های غیر 
دولتی به صورت ضعیف و ش��کننده تاسیس ش��ده و حق حیات یافتند. نشست های دانشجویی و بحث ها 
و بیانیه ها باری دیگر »جنبش دانشجویی« را معنا بخشید. این همه به عنوان منونه، در ذهن جامعه ثبت 
ش��د و بازگشت به گذشته را محال می منایاند. پس، دوره چهارساله احمدی نژاد شوک بزرگی شد برای آنانی 

که منی خواستند دیگر میان »بد و بدتر« یکی را برگزینند.
سیر تحول خواهی اجتامعی و سیاسی در ایران، در فقدان اپوزیسیونی که توانایی جلب آرای حداکرثی مردم 
را داش��ته باش��د و در دورانی که رشایط وقوع یک انقالب مهیا نبود، باری دیگر حرکت اصالحی گام به گام 

را به مردم گوشزد کرد.
فشار از پائین و چانه زنی ازباال، تاکتیک برآمده از عقل جمعی یک ملت برای کم کردن فاصله خود با دنیای 
آزاد شد. مردمی که هرگز گامن منی کردند به جرم اعرتاض علیه برگزیده شدن مشکوک احمدی نژاد به مقام 

ریاست جمهوری، در خیابان به گلوله بسته شوند.
آن چه که من در این س��طور می نویس��م، نه در مقام نوش��ته ی یک تحلیل گر مجرب سیاس��ی اس��ت و نه 
نوشته ای از نگاه یک فعال سیاسی. من فقط به مرور روزگاری نه چندان دور که شاهد آن بوده ام می پردازم. 
نگاهی خواهم داشت به شور و شوق مردمی که می خواستند یک قدم و تنها یک قدم تا چهره واقعی خود 
در منظر جهانی بردارند اما خون خود را بر آس��فالت خیابان های تهران جاری دیدند، برای گردهم آمدن بر 
رس مزار جان باختگان باتوم خوردند و به زندان افکنده شدند. درباره روزهایی می نویسم که هرگز پیش از 

آن، نظیرش را ندیده بودم و مردمی که چیزی منی خواستند جز آزادی. 

آزادی در قطره چکان حکومت
اواخر ۱۳8۷ در هر محفلی که رنگ و رخ روش��نفکری داش��ت پا می گذاش��تی، انتخابات خرداد س��ال بعد، 
موضوع بحث بود. طبقه متوس��ط ایران چش��م دوخته به رسنوش��ت چهار س��ال آینده کشوری بود که در 

وضعیت وخیم اقتصادی و سیاسی به رس می برد.
کارشناس��ان اقتصادی از رش��د نرخ تورم سخن می گفتند و از افزایش بیکاری، دولت اما آماری که می داد نه 
تنها تکذیب سخن کارشناسان بلکه چند گام از آن جلوتر، مدعی دستاوردی قابل تقدیر بود. مردم در زندگی 
روزمره خود با گرانی و بیکاری و آشفتگی امور اداری دست به گریبان بودند و مدام از رسانه های خارجی 

خرب تحریم های اقتصادی و آثارش را می شنیدند اما دولت همه را دروغ می خواند. 
کارشناس��انی ک��ه در گفتگو با خربن��گاران روزنامه های نزدیک ب��ه جریان اصالح طلب، دول��ت را متهم به 
آمارسازی می کردند نه از اپوزیسیون خارج از کشور بلکه از چهره هایی بودند که عمدتا یا در دولت خامتی 

یا در دولت های پیش از وی، مقامی مسئول بودند.
دانش��جویان و جوان��ان فعال در عرصه های سیاس��ی و اجتامعی این بار برخالف چهار س��ال پیش تصمیم 

داشتند که در انتخابات رشکت کنند. هدف این بود : احمدی نژاد باید برود.
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س��ید محمد خامتی ب��ار دیگر با حامیت نزدیکان��ش اعالم حضور در انتخابات ک��رد. پیش تر گامن می رفت 
که خامتی و میرحس��ین موس��وی با یکدیگر تعاملی نزدیک تر از آن دارند که با آمدن خامتی، موس��وی اعالم 

کاندیداتوری کند.
با این حال موسوی که حضور خود را اعالم کرد، خامتی عقب نشست. خامتی هامنی بود که می گفتند سال 

۱۳8۰ هم چندان رضایتی به تداوم حضورش در ریاست قوه مجریه نداشت. 
موسوی که آمد ، هواداران خامتی به سویش رفتند. گرچه پیش از آن، دالیل بسیاری بر می شمردند که خامتی 
کارآمدتر از موس��وی اس��ت. این جا به جایی کاندیداها اما سبب جدایی نش��د. آرای خامتی به نفع موسوی 

ریخته شد و در این میان تنها حضور مهدی کروبی بود که آرای اصالح طلبان را می شکست.
مهدی کروبی، تنها کسی بود که توانسته بود در نامه ای خطاب به سید علی خامنه ای، نام فرزندش مجتبی 
را آورده و به روشنی وی را متهم به دخالت در انتخابات چهار سال پیش کند. نامه ای که هرگز اجازه انتشار 
در مطبوعات را نیافت ولی از س��وی رس��انه های اینرتنتی منترش ش��د. کروبی خرداد سال ۱۳88 از تخریب 
چهره موس��وی امتناع کرد. در مناظره با او به نرمی س��خن گفت. مناظره موس��وی و کروبی نه مناظره با 
یکدیگر بلکه گفت وشنودی بر رس انتخابات بود. پرسش کروبی از موسوی اما هشیارانه طرح شد وقتی که 

پرسید آیا حارض هستی که تا پایان این راه ایستادگی کنی؟
گوی��ی کروب��ی که دور افت��اده از اصالح طلبان حامی خامتی بود و با تاس��یس حزب »اعتامد ملی« و انتش��ار 
روزنامه ای به همین نام، راهی جدا پیش گرفته بود، خود را برای تحقیری دوباره از س��وی اقتدارگرایان حاکم 
که بار پیش رای وی را از تعداد هوادارانش در استان محل تولدش نیز کم تر اعالم کرده بودند آماده کرده بود. 
از هامن ابتدا روشن بود که در این میدان رقابت، حضور محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
حاشیه ای بسیار کمرنگ است. اما حضور میرحسین موسوی در این انتخابات پس از سال ها سکوتش، موج 
آفریده بود. موجی که پیش تر در یکی دو محفل روش��نفکری ایران توقع می رفت که با اعالم کاندیداتوری 
ش��یخ عبدالله نوری وزیر کش��ور دولت اصالحات، راه افتد. نوری اما وارد بازی نش��د و در بحبوحه حرکت 

احزاب اصالح طلب به سوی موسوی، دعوتی هم از وی صورت نگرفت.
موس��وی، که در دوران جنگ، نخس��ت وزیر برگزیده آیت الله خمینی بود، هیچ نوستالژی در میان جوانان 
منی توانس��ت زنده کند. از آن روی که حامیانش در نس��ل جوان دوران جنگ را در کودکی رس کرده بودند. 
با این همه انتقادهای روش��ن موس��وی از احمدی نژاد و سیاست هایش در دوران تبلیغ و نیز تبلیغ گسرتده 
حزب مش��ارکت و س��ازمان مجاهدین انقالب اسالمی درباره او و از همه مهم تر قرار گرفنت موسوی در کنار 

همرسش زهرا رهنورد چهره ای مقبول از او ساخت.
از موس��وی به عنوان نقاش و از همرسش به عنوان مجسمه س��از یاد می شد. موسوی برای جوانان کسی بود 
که دوران جنگ را با موفقیت پش��ت رس گذاش��ته بود و نس��بت به اصالحات خامتی نظری مثبت داش��ت. 
آرام سخن می گفت و در بیانش استوار می منود. به سپاه پاسداران و دستگاه های حاکم نزدیکی نداشت. از 

سکوتی طوالنی رس برون می آورد. 
موس��وی در برابر احمدی نژاد گزینه ای بود که رای اکرثیت را داش��ت، در حالی که کروبی با وجود به یاری 
گرفنت چهره هایی چون غالمحس��ین کرباسچی، محمد علی ابطحی، عباس عبدی و عامدالدین باقی در میان 

توده ها رای باالیی برای کسب قدرت نداشت.
موس��وی با موج جوانان خسته از احمدی نژاد بدل به مناد تحول خواهی انتخابات سال ۱۳88 شد. انتخاباتی 
که درس��ت عکس دوم خرداد، مردم در تبلیغ کاندیدای مورد نظر خود محدودیتی نداش��تند. خرداد ۱۳۷6 
همراه داشنت پوسرتی از خامتی در بسیاری از دبیرستان ها، سبب برخورد مسئول امور تربیتی می شد و مدیر 

و ناظم و معلم بی پرده از کاندیدای نزدیک به خامنه ای سخن می گفتند. 
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مردم در زندگی روزمره 
خود با گرانی و بیکاری و 

آشفتگی امور اداری 
دست به گریبان بودند.
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این بار مدارس راهنامیی و دبیرس��تان ها، پر بود از دانش آموزانی که با خود تصویر و تبلیغ س��تاد موس��وی 
را همراه داشتند. 

خ��رداد ۱۳88در خیابان های تهران و به ویژه ش��امل ش��هر، کارناوال های خودجوش��ی از س��وی گران ترین 
خودروها راه افتاد که با روبان سبز و تصویر موسوی تزئین شده بودند. خیابان جردن – بلوار آفریقا – محل 

کارم بود و هر بعد از ظهر می شد این تصاویر را دید بی آنکه نیروهای پلیس مداخله کنند.
ش��ب ها میدان های اصلی ش��هر پر بود از جوانانی که به خیابان ها می آمدند و ش��ور و شوق نزدیک شدن 
به دورانی را که احمدی نژاد از صندلی ریاس��ت جمهوری برخاس��ته باشد جشن می گرفتند. این تجمع های 

خیابانی از شامل شهر رفته رفته به جنوب هم رسید.
در جنوب و رشق تهران اما درس��ت روبه روی تجمع هواداران موس��وی، حامیان بقای دولت احمدی نژاد با 
پرچم جمهوری اس��المی و تصاویر وی س��عی در محو صدای مخالفان داش��تند. حرکت حامیان احمدی نژاد 
اما س��ازمان یافته می منود. در میان تجمع دخرتان و پرسان حامی موس��وی که با ظاهری آراسته تر و مد روز 
ش��ب ها را در میدان ها و خیابان های اصلی ش��هر می گذراندند کسی نبود که فرمان دهد چه بگویند و چه 
نگویند، کسی دستور حرکت یا توقف منی داد اما در طرف مقابل بسیج مساجد محل بود که تجمع حامیان 
احمدی نژاد را شکل می داد. مسئوالن تجمع بسیجی ها و دل سپردگان به احمدی نژاد مدام از ایجاد درگیری 
توسط نیروهای خود جلوگیری می کردند. اما بحث که در می گرفت، احتامل بروز خشونت از سوی آنان باال 
می رفت. کار از سخن گفنت میان دو گروه می گذشت وقتی که تجربه چهار سال گذشته از سوی آنها وارونه 

جلوه داده می شد. دو گروه در برابر و چشم در چشم هم شعار می دادند.
ش��ب های پیش از انتخابات، ش��ب هایی بود که هرگز به این صورت سلسله وار از سوی نسل جوان بزرگ شده 
پس از انقالب ۵۷ تجربه نش��ده بود. ش��ب هایی که پلیس کاری به کار شعار دهندگان نداشت. گویی نسیمی 

از آزادی حضور در خیابان ها و فریاد خواسته هایی که با قانون اساسی منافاتی نداشت در حال دمیدن بود.
اما پیام یک سال پیش رهرب جمهوری اسالمی، خطاب به هیات دولت احمدی نژاد اما با این مضمون که باید به 
فکر برنامه ریزی برای سال های آتی باشند از یاد مردم نرفته بود. گوشزد کسانی مثل مصطفی تاج زاده که یک 
ماه پیش از انتخابات در یک جلسه تبلیغاتی گفته بود در آستانه انتخابات، خرب از تغییر کارمندان در وزارت 

کشور به گوش می رسد، در کنار باز شدن قطره چکانی درهای آزادی، رشایط را آبسنت حادثه نشان می داد.
این نخستین بار بود که برای انتخابات ریاست جمهوری به سبک ایاالت متحده آمریکا، کاندیداها در برابر 
چش��م مردم با یکدیگر جدال می کردند. تندترین س��خنان علیه سیاست های جاری کشور به زبان می آمد و 

رسانه ای که رئیس اش را رهرب انتخاب می کند مجال این مناظره ها را فراهم می کرد.
پیش از این هرگز در برابر دوربین تلویزیون حکومت ایران، حتی به کنایه از فساد فرزندان هاشمی رفسنجانی 
و ناطق نوری س��خن گفته نش��ده بود که این بار احمدی نژاد برای گریز از محاق آش��کارا به آن روی آورد و 

البته از سوی رهربی یا هیچ نهاد قضایی به پاسخ گویی فراخوانده نشد. 
مناظره های تلویزیونی، بالفاصله در خیابان واکنش داشت. انرژی فروخفته ی این سال ها طغیان کرده بود و 

در خیابان خالی می شد. هیجان بر رس انتخابات در باالترین سطح خود منود داشت.
خرب از ش��هرهای بزرگ نظیر ش��یراز و اصفهان هم که می رسید گویای توافق طبقه متوسط و نسل جوان به 

کنار زدن احمدی نژاد از قدرت بود. 

لبخند کشته شد، امید زنده ماند
شب پیش از موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، ارسال »اس ام اس » از طریق موبایل غیر ممکن شد. 
بیس��ت ودوم خرداد فرا رسید. حوزه های اخذ رای در رسارس تهران مملو از جمعیت بود. به تعدادی از این 
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حوزه ها رس زدم. در جنوب رشق تهران، در یک مس��جد که یکی از حوزه های اخذ رای بود، به بهانه گرفنت 
رای ریاس��ت جمه��وری، هم زمان رای دهندگان را مجبور به انداخ��نت رای خود به صندوق انتخابات مجلس 

خربگان رهربی می کردند. این دو انتخابات هم زمان برگزار می شد. 
بع��د از ظهر خرب رس��ید که چند حوزه اعالم کرده اند که تعرفه ک��م دارند. به مردم گفته بودند که باید برای 
رسیدن برگه تعرفه منتظر مبانند و این انتظار طوالنی شده بود. با خارج از کشور متاس گرفتم. در دوبی، کد 
تنها کاندیدایی که روی دیوار باالی صندوق نصب کرده بودند کد احمدی نژاد بود. این کار سفارت جمهوری 

اسالمی با اعرتاض رای دهنگان رو به رو شده بود. 
از سوئیس خرب رسید که ایرانیان به طور بی سابقه ای در انتخابات رشکت کرده اند. ایرانیان شهر اسرتاسبورگ 
فرانس��ه هم به آملان رفته بودند و رای داده بودند. دانش��جویان خارج از کشور از مالزی تا اروپا فعال شده 
بودند. آن چه به گوش می رس��ید همگرایی ایرانیان خارج از کش��ور با عزمی بود که در درون مرزهای ایران 

رقم زده شده بود.
از شهرس��تان ها خرب می رسید که تعدادی از حوزه های اخذ رای پیش از ساعت اعالم شده به کار خود پایان 

داده اند. کمبود تعرفه دلیلی بود که مسووالن حوزه ها بیان می کردند.
بعد از ظهر رفته رفته فیلرتینگ س��ایت های خربی اصالح طلبان گس��رتده تر شد و این در حالی بود که اخذ 

رای همچنان در جریان بود.
غروب بود که همکارانم اطالع دادند، یکی از س��تادهای موسوی مورد حمله نیروهای مسلح لباس شخصی 
قرار گرفته اس��ت. به اتفاق تنی چند از دوس��تانم خود را به قیطریه رساندم. ساختامنی نوساز و مدرن بود. 
ساعتی قبل ، لباس شخصی ها به درون ساختامن حمله کرده و گاز اشک آور در داخل واحد انداخته بودند. 
اعضای س��تاد دو س��ه تن از آنان را گرفته و به پلیس تحویل داده بودند. البته پلیس کمی دورتر رهایش��ان 

کرده بود. آنان که مسلح بودند در خیابان روبه روی ساختامن ستاد، شلیک هوایی کرده بودند. 
وقتی که رو به روی س��اختامن رس��یدم هنوز پلیس حضور داش��ت. مردم آرام و از رس کنجکاوی تجمع کرده 
بودند. یکی از همکاران را دیدم. ظاهری مذهبی داش��ت و پیش از این ها می گفتند که بس��یجی بوده است. 
به رساغش رفتم و پرس��یدم تو اینجا چه می کنی؟ گفت که ش��نیدم به س��تاد حمله کرده اند. او از بچه های 
جنوب شهر و معتقد به آرمان های انقالب ۵۷ به رهربی آیت الله خمینی بود. او هم به موسوی رای داده بود. 
هن��وز اس ام اس قطع بود. بس��یاری از حوزه ه��ای اخذ رای از پذیرف��نت مردم به بهانه فق��دان برگه تعرفه 

خودداری می کردند. چند ساعتی بیش تر تا پایان مهلت قانونی رای گیری منانده بود. 
شب هنگام، خرب رسید که موسوی می خواهد در میان خربنگاران حارض شود. عجیب بود. هیچ برنامه قبلی 

برای این نشست اعالم نشده بود. آن هم حوالی ساعت ۱۱ شب. 
به محل س��خرنانی موس��وی رفتم. خربن��گاران داخلی و خارجی هجوم آورده بودن��د. کوچه پر بود از مردم 
عادی. در داخل س��الن حداقل س��ه برابر گنجایش فضا، خربنگار ایستاده بود. عکاس ها برای پیدا کردن جای 
مناس��ب از روی میز وسط سالن به آن س��وی می رفتند. موسوی که وارد شد همهمه سالن را پر کرده بود . 

صدا به سختی شنیده می شد. چهره موسوی را منی دیدم. 
باالخره سکوت بر قرار شد. موسوی از اخراج ناظران وی از رس صندوق های اخذ رای گفت و از خلف وعده وزارت 
کش��ور درباره متدید س��اعت رای گیری . موسوی گفت که از شب گذشته که اس ام اس قطع شد نه مخابرات و نه 
هیچ نهاد دیگری پاسخگوی این امر در برابر ما نبوده است. وی گفت که من پیروز قطعی این انتخابات هستم . 
موس��وی به جریانی که درصدد کارش��کنی در رای گیری بوده نیز اشاره کرد. بیرون که آمدم جمعیت داخل 
کوچه بیش تر ش��ده بود. عبور و مرور خودروها دش��وار ش��ده و عده ای دور کس��انی که از جلسه بیرون 

می آمدند حلقه می زدند تا برای شان آنچه را که شنیده اند بازگو کنند.
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 آنها می خواستند 
رای شان را با تظاهرات 

سکوت پس بگیرند.
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همه آن چه را که از ش��ب گذش��ته تا آن زمان گذش��ته بود مردم می دیدند و مدام به نگرانی ش��ان افزوده 
شده بود. سخنان موسوی نیز دلهره آفرید. این که موسوی خود را پیروز انتخابات معرفی می کرد به تعبیر 

شنوندگان کنار گذاشته شدن او معنی می شد.
هنوز به خانه نرس��یده بودم که خرب رس��ید احمدی ن��ژاد را منابع خربی نزدیک به دول��ت، پیروز انتخابات 
خوانده اند. پیروزی که منجر به تربیک زودهنگام س��ید علی خامنه ای به احمدی نژاد پیش از تائید ش��ورای 

نگهبان شد.
آیت الل��ه خامن��ه ای صبح ۲۲ خرداد در برابر دوربین تلویزیون و هنگام انداخنت رای خود به صندوق، گفته 
بود که تقلبی در کار نیس��ت و انتخابات در صحت وس��المت برگزار می شود. چهره احمدی نژاد هم دیدنی 
بود. چهره یک بازنده، چهره کسی که اعتامد به نفس خود را از دست داده است. پیام خامنه ای پای صندوق 

رای مخاطبی نداشت جز احمدی نژاد.
آن چه روی داد، کودتا علیه خواس��ت مردم بود. بنا به آن چه که خود حاکمیت نیز به آن معرتف اس��ت و 
البته مصادره به مطلبوش می کند، میزان مشارکت در این انتخابات بی سابقه بوده است. در متام این سال ها 
دستگاه تبلیغات جمهوری اسالمی تالش کرده بود تا مردم را پای صندوق رای آورد تا این چنین تصویری از 
یک نظام مبتنی بر دموکراس��ی را در برابر غرب به منایش بگذارد. این بار این مردم بودند که حتی بیش از 
دوم خرداد، با رای خود خواستند واقعیت جامعه را که صدای یک ملت خواهان آزادی، دموکراسی ، توسعه 

و پیرشفت است به منایش بگذارند.
این بار جمهوری اسالمی دیگر منی خواست مردم پای صندوق های رای حارض شوند. منایش آزادی، پیش از انتخابات 

در خیابان ها و تلویزیون رسمی، به قدر کافی اجرا شده بود و تداوم آن برای حکومت خطری بزرگ بود. 

روی دیگر آنان که جهانیان را نصیحت می کنند
م��ردم در خان��ه مناندند و از ه��امن فردای انتخابات به خیاب��ان آمدند. آن چه را که م��ردم در خیابان های 
پایتخت ایران رقم زدند و برخوردی که با آنان ش��د کس��ی جز خودش��ان مخابره نکرد. آنان در ش��ب های 
پیش از انتخابات گفته بودند که در برابر تقلب س��اکت نخواهند ماند و س��کوت نکردند. آنها رای خود را 
با تظاهرات س��کوت، پس گرفتند. دیگر منی خواس��تند بازیچه تبلیغاتی که مرصف خارجی دارد باشند. آنها 
خود را به منایش گذاشتند. خودی که با حاکمیت فرق دارد. خودی که گویی توسط اقلیتی به اسارت گرفته 
شده است. اگر با صندوق رای قهر کنند کاندیدای مورد نظر رهرب راس امور است و اگر هم با مشارکت در 

انتخابات بگویند نه ، باز هم نظر رهربی و سپاه پاسداران است که اجرایی می شود. 
مردم ایران با همه تکرث آرایشان در مباحث سیاسی اما یک خواسته عمومی داشته و دارند و آن هم این که 
بگوین��د احمدی ن��ژاد برآمده از رای اکرثیت یک ملت نیس��ت. احمدی نژاد را نبای��د به عنوان مناینده ملت 
ایران در نظر داشت. مبارزه به دور از خشونت برای رسیدن به این مهم و در پی آن، رسیدن به فضای باز 
سیاسی اما پس از کودتای ۲۲ خرداد و رسکوب بی رحامنه آن تداوم یافت. بغض هایی در گلو برجای نهاد و 
زخم هایی بر دل مردمی نهاد که سهم ش��ان از آزادی و دموکراس��ی، رای دادن به کاندیدایی بود که از فیلرت 
ش��ورای نگهبان رد ش��ده بود. اعرتاض مردم از هامن ۲۳ خرداد با خش��ونت روبه رو ش��د و این خشونت با 

خطبه های منازجمعه رهربی در ۲9 خرداد رسمیت یافت.
س��ی ام خرداد گلوله بر س��ینه کسانی نشست که نظام می خواس��ت از تصاویرشان در صفوف صندوق رای 
ب��رای تبلیغ و منایش وجود دموکراس��ی در ایران بهره گیرد. جان باخت��گان پس از ۲۲ خرداد، همه مثل هم 
منی اندیشیدند اما در یک اندیشه مشرتک بودند آن هم این که باید از حق انتخاب و مشارکت در رسنوشت 

خویش بهره مند بود. 
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آنان می خواس��تند ش��هروند جهان امروز باشند. آنان از جان خود گذش��تند که بگویند واقعیت ایران پشت 
تصویر احمدی نژادی که در سازمان ملل جهانیان را پیامربگونه وعظ می کند چیست.

دیدار دوباره ام با آن همکار مذهب باور و بسیجی سابق در یکی از تظاهرات های خیابانی پس از انتخابات، 
 فراموش ناشدنی است. پالکارد سیاهی را که گوشه اش تصویر آیت الله خمینی بود و رویش نوشته شده بود :
»بکش��ید ما را، ملت ما بیدارتر می ش��ود«، بر باالی رسش گرفته بود. جمله ای که آیت الله خمینی در زمان 

انقالب گفته بود. 
آری، هر کس از ظن خود یار جنبش ش��ده بود. آنان که می پنداش��تند نظام جمهوری اس��المی وارد مسیری 
انحرافی ش��ده اس��ت و آنانی که اساس��ا رسارس تاریخ س��ه دهه حاکمیت حکومت مذهبی را تجسم ستم 
می دانستند در یک صف ایستادند. اصالح طلب و مخالف بنیان های فکری جمهوری اسالمی، نه برای پایان 

بخشیدن به عمر رژیم حاکم، که برای بازستاندن رای خود در شعار »مرگ بر دیکتاتور« هم صدا شدند.  
از ۲۳ خرداد تا روز عاشورای سال ۱۳88 دنیایی خاطره در ذهن جامعه تحول خواه ایران باقی است. هر روز 
این مقطع را می توان س��اعت ها بررس��ی و تحلیل کرد. مهم آنکه هر روزش، در نگاهی موشکافانه پرده ای 
از چهره اقتدارگرایان در ایران فرو می اندازد. اقلیتی که به ایدئولوژی خود یعنی مذهب ش��یعه هم پایبند 

نبوده و ظهر عاشورا از قتل شهروندان مسلامن خودداری نکردند.
اقتدارگرایی در حکومت ایران تکیه زده به اسلحه است و در فردای ایران و تحوالت سیاسی آتی، هیچ کسی 
بیش از خود جمهوری اس��المی ایران را تهدید منی کند. امروز عالوه بر س��پاه پاس��داران و نیروهای متعدد 
امنیتی٬ هر مسجد یک پایگاه برای شبه نظامیان بسیجی است. در هر محله ای اسلحه به دست رسکوب گران 
می دهد و پس از ۱8 تیر ۱۳۷8 و حمله به خوابگاه دانشجویان به یگان های ضد شورش افزوده شده است. 
م��ردم ایران در محارصه نظامی قرار دارند. نظامی هایی که هدف ش��ان در مقابله با مردم نه پراکنده کردن 

تجمع کنندگان یا بازداشت آنان، بلکه از میان بردن  آنهاست.  
جدا از بس��یج و نیروهای لباس ش��خصی، برای این منظور دستگاه رسکوب، برخالف آن چه که میان ایرانیان 
ش��ایع اس��ت نه از عرب ها بلکه از خود ایرانیان استفاده می کند. در واقع، با سود جسنت از اختالف طبقاتی 
و ش��کاف اقتصادی میان مردم پایتخت نش��ین و روس��تاها و ش��هرهای اس��تان های مرزی، جوانان را جذب 
نیروهای ضد ش��ورش می کند. تجهیزات رسکوب را از چین مرتب تهیه می کند و به دس��ت کسانی می سپارد 
که با استفاده از آن تجهیزات به کینه های خود پاسخ می گویند. جوانانی که در محرومیت پرورش یافته اند 

با حمله به معرتضان شهرنشین، انتقام تفاوت های خود را می گیرند. 

تا فردایی بهتر
انتخابات ۱۳88 هزینه های بس��یاری را برای دو س��وی نزاع داش��ت. ملت و حکومت هر دو در این مقطع 
تاریخ س��از آسیب دیدند. زندان ها پر شد از رسان اصالح طلبان، فعاالن س��تادهای انتخاباتی، روزنامه نگاران 
منتقد، فعاالن حقوق برش و معرتضان خیابانی. چرخ ماش��ین اعدام به بهانه های مختلف رسیع تر چرخید و 
تصوی��ر جان باخنت جوانان در خیابان های پایتخت به اقصی نقاط جهان رس��ید. انزوای حکومت در عرصه 
بین امللل بیش تر ش��د، مقامات در سفرهای خارجی پرسش باران شدند، نیروهای پلیس و ضد شورش و لباس 
شخصی ها مرتب در آماده باش کابوس یورش میلیونی مردم را دیدند، رهرب جمهوری اسالمی به میزان نفرتی 
که از وی وجود دارد بی پرده پی برد وقتی که زیر سایه حکومتش تصویرش را در خیابان ها پاره کردند، اثر 

این همه اما در بلند مدت منایان خواهد شد. 
از س��ویی دیگر، هر چه بیش تر جامعه ایران را واکاویم و به تاریخ معارصش رسک کش��یم بیش از پیش این 
مهم، تداعی می شود که جامعه ایران به لحاظ گرایش های سیاسی متکرث است. در واقع به سختی می توان 
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پرچمی واحد افراشت و همه را در دراز مدت، زیر آن به دور از جدل های بی رسانجام گردآورد. دستیابی به 
تعریفی از آزادی و حدود آن، منافع ملی و گسرته آن، به عنوان آرمان های غایی ملت ایران سخت پیچیده 
اس��ت. این پیجیدگی در عمل محافل و گروه ها بازتاب دارد ولی در ش��عار ساده تر است و اتفاق نظر شاید 

بیش تر.
از این روی مبارزه برای تحقق دموکراس��ی در ایران راهی دراز در پیش دارد. نه به این دلیل که رصفا تکرث 
آرا و تضارب اندیش��ه موجود است، که اتفاقا زیر سایه همین گوناگونی است که دموکراسی معنی می یابد، 
بلکه محور این گوناگونی اندیشه بسیار گسرتده تر از آنی است که بشود جمع بندی دقیقی از خواست های 

همگانی در عمل به دست آورد.

علی خردپیر، متولد ۱۳۵8، به مدت هفت س��ال به روزنامه نگاری اشتغال داشت تا زمانی که در دی 

م��اه ۱۳89 مجبور به ترک ایران ش��د. وی برای چندین روزنام��ه از جمله »هم میهن«، »کارگزاران« و 

»اعتامد ملی« فعالیت داشته است. پس از ترک ایران، خردپیر به فرانسه رفته و هم اکنون در »یورو 

نیوز« مشغول به کار است.
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 خوب به یاد دارم که در آن 
 روزها چنان فضای سنگینی 

به وجود آمده بود که ما واقعًا 
مطمئن نبودیم چه کسی کاندیدای 

ما در انتخابات خواهد بود.
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آرش غفوری

 ستاد ۸۸، بزرگ ترین کمپین حامی 
میرحسین موسوی در کل کشور

در یک��ی از روزه��ای میانه  ماه خرداد س��ال 1۳۸۸ ٬ علیرضا علوی تبار یک اندیش��مند سیاس��ی برجس��ته 
اصالح طلب که برای س��خرنانی به نفع میرحس��ین موسوی به یکی از شهرهای مرکزی ایران رفته بود پس از 
انجام س��خرنانی و با مش��اهده حضور افرادی که به استقبال س��خرنانی اش رفته بودند گفت: »اصالح طلبان 
اگر س��تادی مانند س��تاد ۸۸ در انتخابات نهم ریاست جمهوری سال 1۳۸4 داش��تند، در آن انتخابات پیروز 
می ش��دند.« اشاره علوی تبار به ستاد ۸۸، برگزارکننده این سخرنانی بود که در آن روزها متام ایران را به نفع 
میرحسین موسوی بسیج کرده بود، به طوری که برنامه های گسرتده این ستاد در اکرث شهرها و شهرستان های 

کشور با استقبال زیادی مواجه می شدند. 
در پاییز سال ۸۷ بود که ۸۸ فعال جوان اصالح طلب از شهرهای مختلف ایران بیانیه ای امضا کردند و طی آن 
با حامیت از محمد خامتی در انتخابات پیش روی ریاس��ت جمهوری، خود را »س��تاد ملی جوانان حامی خامتی 
)ستاد ۸۸(« نامیدند. اشاره به ۸۸ هم بیانگر سال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به تقویم شمسی بود که 

به عقیده این جوانان می باید کشور را از مسیر اشتباهی که در حال پیمودن آن بود نجات دهد. 
در آن روزه��ا کاندیدات��وری محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت، و مهدی کروبی، از اصالح طلبان مخالف 
احمدی نژاد، تقریباً قطعی بود. زمزمه هایی از حضور میرحسین موسوی در انتخابات شنیده می شد، ضمن آن که 
محس��ن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، و محمد باقر قالیباف، 
ش��هردار تهران و فرمانده پیش��ین نیروی انتظامی، هم متایل خود را برای کاندیداتوری در انتخابات در محافل 

خصوصی بیان کرده بودند و حتی مقدمات اولیه برای تشکیل ستادهای خود را انجام داده بودند. 
طرفداران محمد خامتی اما از حضور خامتی چندان اطمینانی نداش��تند. خامتی پیش از این گفته بود که به 
هیچ وجه در انتخابات حضور پیدا منی کند و اصالح طلبان هم در غیاب خامتی کاندیدایی که بتواند از س��د 
ش��ورای نگهبان بگذرد و ظرفیت رای باالیی هم داش��ته باشد منی شناختند. میرحسین موسوی نخست وزیر 
پیش��ین، هرچند کاندیدایی مناس��ب بود که حرف و حدیث هایی هم مبنی بر حضورش در انتخابات شنیده 
می شد اما در دو انتخابات سال های ۸۰ و 1۳۸4 هم قرار بود کاندیدای اصالح طلبان باشد اما نپذیرفته بود. 
مهدی کروبی هم در آن زمان با اصالح طلبان پیرشو در حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقالب اسالمی 
و حتی با اعضای برجسته ای از دفرت محمد خامتی مشکل داشت، ضمن آن که اصالح طلبان اعتقادی نداشتند 
ک��ه او می توان��د محمود احمدی نژاد را شکس��ت دهد. محمدرضا خامتی، ب��رادر کوچک تر محمد خامتی و 
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دبیرکل پیش��ین حزب مش��ارکت، که از جمل��ه افراد بالق��وه اصالح طلبان برای کاندیدات��وری در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری بود نیز به دلیل رصاحت لهجه، ش��انس کمی برای عبور از س��د شورای نگهبان و دریافت 

تایید صالحیت حضور در انتخابات داشت. 
متام این دالیل موجب ش��ده ب��ود که عده ای از اصالح طلبان به خصوص در احزاب مش��ارکت و مجاهدین 
انقالب و برخی از اعضای دفرت محمد خامتی مرصانه از محمد خامتی بخواهند برای نجات کش��ور و تغییر 
وضع موجود کاندیداتوری در انتخابات دهم ریاست جمهوری اسالمی ایران را بپذیرد. اگر خامتی حضور در 
انتخابات را می پذیرفت رقابت اصلی بین او و محمود احمدی نژاد برگزار می شد و سایر نامزدهای انتخابات 
تحت الشعاع قرار می گرفتند و برخی هم از جمله محمد باقر قالیباف به طور حتم کاندیدا منی شدند. ضمن 
آن که محمود احمدی نژاد هم تنها خامتی را رقیب خود می دانست و بارها در جلسات مختلف گفته بود که 
تنها کسی که در جناح مقابل می تواند برای ریاست جمهوری دوباره او مشکل ایجاد کند محمد خامتی است. 
در چنین رشایطی بود که این 88 نفر با فرض پذیرش دعوت حضور در انتخابات از سوی محمد خامتی، خود 
را آماده تشکیل ستادهای جوانان خامتی در استان های مختلف ایران کرده بودند. در کنار ستاد 88، ستادی 
متش��کل از  ۲۲ جوان طرفدار خامتی با هدف ترغیب خامتی ب��رای حضور در انتخابات و ایجاد یک کمپین 
اینرتنتی برای دعوت از او نیز تش��کیل ش��ده بود و تحت عنوان »پویش دعوت از خامتی« فعالیت می کرد. 
اما س��تاد 88 اصل حضور خامتی را پذیرفته بود و س��تادهای استانی وی را در سطح جوانان تشکیل می داد. 
اعضای این س��تاد را جوان��ان احزاب اصالح طلب طرف��دار خامتی، فعاالن جامعه مدن��ی و روزنامه نگارانی 
نشکیل می دادند که در انتخابات گذشته هم به نوعی در حامیت از کاندیداهای اصالح طلبان فعالیت کرده 

بودند و با محمد خامتی و دفرت او هم ارتباط داشتند. 
این ستاد در ابتدا با امضای 88 نفر اولیه اعالم موجودیت کرد و سپس در ۳۰ استان کشور ستادهای استانی 
88 نفره مجزا تشکیل داد که ارکان خود را اعم از شورای مرکزی ۱۲ تا ۱۵ نفره و دبیر استان با رای اکرثیت 
انتخاب می کردند. همین ش��یوه انتخاب از استان ها به شهرستان ها هم رسید به طوری که این ستاد در اکرث 
شهرستان های مهم کشور، گروه های 88 نفره یا بیش تر تشکیل داده بود و در دو ماه قبل از انتخابات تعداد 

این ستادهای شهرستانی به ۲۳۳ ستاد رسیده بود. 
س��تاد در میان اقش��ار و گروه های مختلف از قبیل روزنامه نگاران، فعاالن اصناف، روحانیون تش��کیل شد. 
همچنین س��تادهای 88 نفره مجزا نیز شکل گرفت. ضمن آن که در تهران به دلیل اهمیت رای و تعداد رای 
باالیی که برای آن متصور بود، ۲۲ س��تاد 88 نفره مجزا به تعداد تقس��یامت مناطق شهرداری تهران تشکیل 

شد که البته تعداد اعضای آن در هر منطقه بسیار بیش از 88 نفر بود. 
در ای��ن میان اتفاقات جدیدی به وقوع پیوس��ت که این س��تاد نوپا را در نهایت به حامیت از میرحس��ین 
موس��وی وا داش��ت. خامتی در اوایل زمستان 8۷ به صورت قطعی گفته بود که از میان خودش و میرحسین 
موس��وی یک نفر کاندیدای نهایی اصالح طلبان خواهد بود، با این حال متام تالش خود را به کار بس��ته بود 
تا میرحس��ین موس��وی کاندیداتوری در انتخابات را بپذیرد. امری که در آن روزها، میرحس��ین موس��وی از 
آن اجتناب داش��ت. گفته می ش��د که میرحسین موس��وی هنوز در مورد پذیرش کاندیداتوری در انتخابات 
به اطمینان صد در صد نرس��یده اس��ت و منتظر بود با رصد کردن رشایط کشور طی ماه های آتی حضور یا 
عدم حضور خود را اعالم کند. امری که رسعت تصمیم گیری آن برای خامتی به دلیل نزدیک ش��دن به زمان 
انتخابات و رضورت تش��کیل ستادها و س��فرهای تبلیغاتی به اس��تان های مختلف اهمیت اساسی داشت. 
خامتی بارها تاکید کرده بود که کاندیدای اصالح طلبان باید حداکرث تا اواس��ط زمس��تان 8۷ مشخص شود تا 
در بهار 88 س��تادها بتوانند لجس��تیک انتخابات را به نحو شایس��ته ای انجام دهند. به همین دلیل هم بود 
که با اس��تنکاف اولیه میرحس��ین موس��وی و عدم اعالم کاندیداتوری، خامتی که با فشار گسرتده ای از سوی 
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طرفدارانش و افکار عمومی مواجه بود و زمان را برای تشکیل ستاد و حضور فعال در انتخاب از دست رفته 
می دید، کاندیداتوری خود را اعالم کرد. 

ب��ا اع��الم کاندیداتوری خامتی، محمد باقر قالیباف که قصد رقابت با خامتی را نداش��ت، س��تادهای خود را 
منحل کرد و تبلیغات طرفداران دولت عیله خامتی نیز ش��دت گرفت. جناح دولتی و برخی از افراد بانفوذ 
در حکوم��ت اما ترجیح می دادند خامت��ی حضور در انتخابات را نپذیرد، چون آنها خامتی را کاندیدای پیروز 
در انتخابات می دانس��تند و به همین علت هم میرحس��ین موسوی را به کاندیداتوری در انتخابات تشویق 
می کردند. ضمن این که در میان اصالح طلبان جوان و فعاالن سیاسی پس از دهه اول انقالب هم میرحسین 
موس��وی چندان ش��ناخته ش��ده نبود و از او تنها تصویری از یک نخس��ت وزیر محبوب »امام«٬ بنیان گذار 
جمهوری اسالمی ایران٬ در اوایل انقالب برجای مانده بود. این تصور را اعضای ستاد 88 هم داشتند. هرچند 
در میان اعضای ستاد 88، افراد نزدیک به دفرت میرحسین موسوی مانند رئیس ستاد جوانان وی هم حضور 
داشتند اما در هر صورت آنها هم ترجیح می دادند تا محمد خامنی کاندیدای انتخابات باشد چرا که به قول 
محمدعلی ابطحی، معاون و مشاور خامتی، میرحسین موسوی هامنند یک »هندوانه در بسته« بود که افراد 

زیادی از درون آن خرب نداشتند. 
ب��ا کاندیدات��وری خامتی، مس��ئولیت ریاس��ت س��تادش به محمدرض��ا ع��ارف، مع��اون اول وی در دوران 
ریاس��ت جمهوری، س��پرده ش��د که از افراد مورد اطمینان خامتی بود. ضمن این که جوانان حامی خامتی به 
خصوص در ستاد 88، عمالً مقدمات تشکیل ستاد را در تهران و استان های مختلف طرح ریزی کرده بودند. 
در چنین رشایطی بود که میرحس��ین موسوی هم کم تر از یک ماه پس از اعالم کاندیداتوری خامتی، حضور 
خ��ود را در انتخاب��ات اعالم کرد. امری که در ابتدا برای بس��یاری از ما، جوان��ان اصالح طلب، بعید به نظر 

می رسید همه را غافل گیر کرد. 
ب��ا اعالم کاندیداتوری میرحس��ین موس��وی، رس��انه های جن��اح مقابل و طرف��داران دول��ت، اختالف میان 
اصالح طلبان را برجس��ته کردند و عمالً اصالح طلبان را به تش��تت آرا متهم کردند. ضمن این که این صحبت 
خامتی هم که از میان او و میرحس��ین موس��وی، در نهایت یک نفر کاندیدا خواهد بود عمالً نفی می ش��د. 
من به عنوان رئیس دفرت تبلیغات و برنامه ریزی س��تاد 88 و مس��ئول برگزاری اولین کنگره س��تاد در اواخر 
زمس��تان 8۷ خوب به یاد دارم که در آن روزها چنان فضای س��نگینی به وجود آمده بود که ما واقعاً مطمنئ 
نبودیم چه کسی کاندیدای ما در انتخابات خواهد بود. خامتی که قرار بود در کنگره ما حضور پیدا کند به 
دلیل رشایط به وجود آمده پس از کاندیداتوری میرحسین موسوی از حضور در کنگره و سخرنانی در میان 
جوانان حامی خود علی رغم ارصار اکرث معاونان و مش��اوران اش خوددداری کرد و در نهایت هم اعالم کرد 
که از حضور در انتخابات انرصاف می دهد. او در عین حال از طرفداران اش خواس��ت به میرحسین موسوی 

بپیوندند و او را حامیت کنند. 
انرصاف خامتی و درخواست او از ما برای حامیت از میرحسین موسوی، ستاد 88 را در یکی از حساس ترین 
موقعیت های تاریخی خود قرار داد. ستاد حول کاندیداتوری محمد خامتی تشکیل شده بود و همه اعضا در 
عین اختالفاتی که به دالیل عضویت در احزاب گوناگون و حتی فعالیت در جامعه مدنی داشتند مهم ترین 
نقطه اش��رتاک خود را حامیت از محمد خامتی می دانس��تند. حتی در کنگره تش��کیالتی ستاد که در اواخر 
زمستان 8۷ تشکیل شد این امر به وضوح مشخص بود و برخی اعضا بارها عنوان کرده بودند که این ستاد با 
حضور خامتی معنا و مفهوم دارد و بدون خامتی موجودیت ستاد بی معنی خواهد بود. در عین حال باوجود 
این که خامتی متام طرفداران خود را به حامیت از میرحس��ین موسوی ترغیب کرده بود، ستاد 88 حامیت از 
میرحس��ین موسوی را به رای گیری در میان اعضا در کل کشور پس از دیدارهای جداگانه با مهدی کروبی و 
میرحسین موسوی موکول کرد و در نهایت هم پس از برگزاری کنگره روسای استان ها که در تهران با حضور 
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منایندگان ستادهای میرحسین موسوی و مهدی کروبی یعنی آقایان علیرضا بهشتی و عباس عبدی برگزار شد 
در نهایت به حامیت از میرحسین موسوی رای داد و با عنوان »ستاد ملی جوانان حامی خامتی و موسوی« 

وارد چرخه انتخابات در حامیت از وی شد. 
این حامیت هرچند مخالفت هایی در داخل س��تاد ایجاد کرد و برخی اعضا در نهایت از فعالیت در س��تاد 
88 کناره گیری کردند، اما س��تاد متام ظرفیت های اس��تانی خودش را در اختیار س��تادهای استانی میرحسین 
موسوی قرار داد، ضمن آن که در استان تهران هم ستادهای جوانان میرحسین موسوی مجموعه ای از همین 

اعضای ستاد 88 بودند.
قدرت تشکیالت ستاد 88 که قبل از هر ستاد دیگری در سطح اقشار و جوانان، کل کشور را در برگرفته بود، 
این س��تاد را قادر می کرد در متام کش��ور برنامه های مشرتک را در سطح وسیع برگزار کند و این امر از جمله 
نقاط افرتاق انتخابات خرداد 88 با هر انتخابات دیگری در جمهوری اسالمی ایران بود که در آنها مهم ترین 

نقش را ستادهای کالسیک کاندیداها برعهده داشتند. 
در این انتخابات هم هرچند س��تاد مرکزی میرحس��ین موسوی به ریاست قربان بهزادیان نژاد و ستاد مرکزی 
اطالح طلبان حامی میرحس��ین موس��وی به ریاس��ت محسن امین زاده، از مش��اوران تراز اول محمد خامتی، 
نقش کالس��یک خود را در پش��تیبانی و هدایت س��تادهای انتخاباتی میرحسین موس��وی در کل کشور ایفا 
می کردند، اما برگزاری برنامه های بزرگی مانند گرامیداش��ت سالگرد دوم خرداد و همچنین برنامه ای که در 
تقویم انتخاباتی ستاد 88 با عنوان »زنجیره انسانی« مشهور شد بدون برنامه ریزی ستاد 88 امکان پذیر نبود. 
س��تاد 88 در برنامه زمان بندی فعالیت های خود، چهار عنوان را پس از تایید ش��ورای مرکزی برجسته کرده 
بود. اولین آن برگزاری مراس��م س��الگرد دوم خرداد در 88 شهرس��تان کشور ش��امل تهران، مراکز استان ها و 
شهرستان های مهم بود که در تهران با فعالیت مشرتک این ستاد و ستاد کالسیک اصالح طلبان حامی خامتی 
و جوانان فعال در کمپین حامیت از خامتی و موس��وی انجام پذیرفت و در شهرس��تان ها هم نقش اصلی را 

ستاد 88 برعهده داشت. 
در این روز غیر از تهران که در آن محمد خامتی و زهرا رهنورد س��خرنانی کردند و اصفهان که میرحس��ین 
موسوی برای سفر انتخاباتی به آن جا رفته بود، در 86 شهرستان دیگر بزرگان اصالح طلب و فعاالن برجسته 
سیاس��ی س��خرنانی کردند و در میان استقبال گسرتده مردم و حامیان میرحس��ین موسوی سالگرد انتخابات 
ریاس��ت جمهوری دوم خ��رداد ۷6 را -که در آن محمد خامتی به پیروزی رس��ید و اصالح طلبان قدرت را در 
ایران به دس��ت گرفتند- گرامی داش��تند. این برنامه پیش از آغاز رسمی تبلیغات انتخاباتی عمالً فاز آخرین 

ورود به چرخه رقابت بود.
برنامه دومی که س��تاد 88 بس��یار بر آن تاکید داشت انجام تبلیغات میدانی در سطح شهرها بود. برای این 
کار میدان های مهمی در ش��هرهای کش��ور مشخص ش��دند و در هنگام غروب تا شب در آن فستیوال های 
خیابانی در حامیت از میرحس��ین موس��وی برگزار می ش��د. اقالم تبلیغاتی توزیع می شد و جلسات بحث و 
مناظ��ره میان طرفداران کاندیداهای مختلف تش��کیل می ش��د. در برخی اوقات هم با اع��الم از قبل، افراد 
برجس��ته اصالح طلب به میان مردم می رفتند و در حامیت از میرحسین موسوی با مردم صحبت می کردند. 
در یکی از همین جلسات بود که علیرضا علوی تبار، اندیشمند برجسته اصالح طلب، جمله ابتدای این مقاله 
در مورد اهمیت س��تاد 88 را بیان داش��ته بود. این برنامه در طول تبلیغات، به عنوان »فاز برجسته س��ازی 

تبلیغات انتخاباتی« نام گرفته بود.
برنامه سوم ستاد 88 که به همراه طرح دیگری تحت عنوان برنامه تبلیغات روستایی، گل رس سبد برنامه های 
ستاد بودند، تحت عنوان »زنجیره انسانی حامیت از میرحسین موسوی« در روز ۱8 خرداد و چهار روز قبل 
از تاریخ رای گیری اجرا ش��د. مطابق این برنامه قرار ش��د زنجیره ای به طول 88 کیلومرت در کل کشور – البته 
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 شعار میرحسین موسوی تحت 
عنوان “هر شهروند یک ستاد” 

واقعًا شعاری محوری بود که 
انتخابات را از حالت کالسیک 

تبلیغات شهری خارج کرد.
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به صورت ناپیوسته – با مسیرهای مشخص از قبل اعالم شده، تشکیل شود و طرفداران میرحسین موسوی در 
ساعت چهار بعد از ظهر در کنار خیابان دو رس روبان های سبزی را به طول ۵۰ سانتی مرت و به نشانه اتحاد 
و همبستگی در دست بگیرند و به صورت یک زنجیره پیوسته به منایش درآورند. امری که به دلیل استقبال 

گسرتده مردم عمالً به بزرگ ترین فستیوال حامیان میرحسین موسوی تبدیل شد. 
در تهران این امر در طول ۱8 کیلومرت مس��یر خیابان ولی عرص که یکی از مهم ترین خیابان های تهران اس��ت 
صورت گرفت و ش��هر را در ترافیک س��نگین فرو برد، به طوری که از بعد از ظهر آن روز دیگر امکان رفت 
و آمد با وس��ایل نقلیه در خیابان های مرکزی شهر تهران امکان پذیر نبود. این اتفاق در شهرستان های دیگر 
هم به ش��کل های مختلف به وقوع پیوس��ت. در مش��هد، نیروی انتظامی برای مامنعت از برگزاری چنین 
زنجیره ای، در مقابل دفرت س��تاد 88 حضور پیدا کرد و برای این که افراد س��تاد از محل دفرت خارج نش��وند 
زنجیره ای از رسبازان نیروی انتظامی که دست در دست هم داشتند روبه روی ستاد 88 مشهد تشکیل شد. 
در اراک فرمانده نیروی انتظامی منطقه با رئیس س��تاد 88 شهرس��تان متاس گرفت و او را از برگزاری چنین 
برنامه ای بر حذر داشت. با این همه در بسیاری شهرستان ها نظیر اصفهان و شیراز این زنجیره تشکیل شد. 
زنجیره ای که به نوعی به مناد حامیان گس��رتده میرحس��ین موسوی تبدیل شد و به خصوص در تهران، شهر 
را در تس��خیر طرفداران میرحس��ین موس��وی قرار داد و رای او را به عنوان رئیس جمهور دولت دهم تقریباً 
قطعی کرد. این برنامه فاز نهایی و نقطه عطف برنامه های تبلیغاتی ستاد 88 بود که مردم را برای انتخاب 

میرحسین موسوی تهییج می کرد. 
از جمل��ه طرح هایی که س��تاد 88 ب��ر روی آن تاکید زیادی کرده بود و تالش داش��ت آن را عملی کند طرح 
تبلیغات روس��تایی در کل کش��ور بود که به دلیل حج��م باالی هزینه مالی آن و برخ��ی ناهامهنگی ها به 
صورت محدود صورت گرفت. در این طرح کل روس��تاهای کش��ور که ۳۰ درصد جمعیت ایران را تش��کیل 
می دهند شناس��ایی ش��دند و قرار بود در طول دو هفته در اکرث این روس��تاها تبلیغ��ات میدانی با حضور 
جوانان اصالح طلب برگزار ش��ود و با روس��تاییان درباره فواید رای به میرحسین موسوی صحبت شود. امری 
که هرچند ستاد مهندس موسوی در روزهای آخر تبلیغات به اهمیت آن پی برد و شخصاً دو مورد متاس از 
ستاد داشتم که تاکید کرده بودند این طرح را در روزهای آخر با هر هزینه ای اجرایی کنیم، اما دیگر در آن 
فرصت محدود در س��طح وسیع امکان نداشت و در س��طح بسیار محدودی عملی شد. این برنامه در رسی 
برنامه ه��ای دف��رت تبلیغات قرار بود برای مقابله با خالء ارتباطی انجام ش��ود که در تئوری های ارتباطات به 
آن مارپیچ س��کوت )Spiral of Silence Theory( گفته می شود. در روستاها -که بر اساس تصوری عمومی 
رای دهندگان به احمدی نژاد هستند- تنها راه مقابله ایجاد اولین صدای مخالف است تا روستاییان را به نفع 

کسی که فکر می کنند مناسبت تر است بسیج کند.
هر برنامه تبلیغی به خصوص در انتخابات به بس��ته تبلیغاتی منجس��م و همگانی نیاز دارد که نشان دهنده 
و مناد تبلیغ کننده است. دفرت برنامه ریزی و تبلیغات ستاد 88، پکیج تبلیغاتی خود را با عکس و طرح هایی 
از میرحس��ین موس��وی و محمد خامتی ترکیب کرده بود و در متام برنامه ها از این طرح ها و منادها استفاده 
می کرد. در طرح های س��تاد 88، از ترکیبی از سه عکس مشخص بسیار استفاده شد. اولین آن عکسی دست 
به س��ینه از میرحسین موس��وی بود که خضوع وی در قبال ملت ایران را منایش می داد. میرحسین موسوی 
در مناسبت های گوناگون و دربرخورد با مردم دست خود را ناخودآگاه به سینه قرار می داد که عکس هایی 
از این حالت می توانس��ت در بس��ته های تبلیغی ستاد استفاده شود و می شد. عکسی از میرحسین موسوی 
درحالی که دست همرس خود، زهرا رهنورد را گرفته بود هم از دیگر طرح های ستاد بود که به دلیل اهمیت 
حضور زهرا رهنورد به عنوان یاور میرحس��ین موس��وی به خصوص برای زنان اهمیت خاص داش��ت. عکس 
س��وم هم تصویری از محمد خامتی بود که دس��ت های خود را باز کرده اس��ت. ما در ستاد این عکس را به 
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عنوان مناد اس��تقبال جامعه از اندیش��ه اصالح طلبی محمد خامتی تعبیر کردیم و در اکرث طرح های تبلیغاتی 
خود به همراه عکس دست به سینه میرحسین موسوی از آن استفاده کردیم.

در عین حال فیلم ها و کلیپ های بس��یاری از س��فرهای استانی و حامیت از میرحسین موسوی توسط ستاد 
تولید و در حجم وس��یع و در قالب س��ی دی و گاهی اوقات دی وی دی توزیع شد. ستاد ترانه هایی را نیز در 

حامیت از میرحسین موسوی در قالب های اجتامعی و حامسی تولید کرد و در سطح جامعه پخش کرد.
انتخابات که برگزار ش��د و حوادث پس از آن که پیش آمد، اتهام من و بس��یاری از دوس��تان دیگرم در ستاد 
88 و س��ایر س��تادهای حامی میرحسین موسوی، تالش برای انقالب مخملین بود. امری که از ذهن کوته بین 
عده ای برمی خواست که اتفاقاً قصد داشتند کودتای مخملین خودشان را توجیه کنند. من انکار منی کنم که 
مجموعه ای از تالش های بس��یاری که در تبلیغات س��تاد میرحسین موسوی انجام گرفت، در نهایت منجر به 
این شد که مردم، خودشان به نوعی حضور در صحنه را تجربه کنند. شعار میرحسین موسوی تحت عنوان 
هر »ش��هروند یک س��تاد« واقعاً شعاری محوری بود که انتخابات را از حالت کالسیک تبلیغات شهری خارج 
کرد و فضا را در اختیار عده ای قرار داد که توان و استعداد استفاده از فضا را داشتند. شخص جوانی روزی 
با من متاس گرفت و ش��ش آهنگ از مجموعه آهنگ هایی را که به نش��انه اعرتاض به وضع موجود، خودش 
خوانده بود و دوستانش آهنگ سازی کرده بودند در اختیار ستاد 88 قرار داد تا در سطح کشور توریع شود. 
هامنطور هم بود پس از انتخابات که دیدیم تصویر شهادت ندا آقاسلطان، دخرت جوانی که به مناد مبارزات 

مردم ایران تبدیل شد، از طریق دوربین موبایل یک ناشناس ضبط و در کل جهان پخش شد. 
من و دوستانم جز نقش کوچکی در راه پیامیی ۲۵ خرداد که آن هم در قبال حجم عظیم و گسرتده حضور 
مردم بسیار ناچیز بود، سهم دیگری در هیچ یک از اعرتاضات پس از روز رای گیری انتخابات نداشتیم. ما به 
هم��راه مردم ایران به میدان آمدن و مخالف��ت کردن با وضع موجود را تجربه کرده بودیم اما الاقل من به 
شخصه هیچ گاه فکر منی کردم انتخابات با این وضعیت به نفع محمود احمدی نژاد متام شود و در عین حال 
مردم هم در مخالفت با کس��انی که رای آنها را دزدیده بودند تا این حد وس��یع و گسرتده در میدان اعرتاض 
حضور پیدا کنند. این انتخابات فرصت مش��ارکت همگانی مردم ایران در رسنوشت خودشان را فراهم کرد. 
مشارکتی که هرچند در ظاهر هنوز موفق نشده است اما آینده درخشانی را پیش روی دارد؛ چون برگرفته 

از خواست همگانی ملت ایران است. 
انتخاب��ات ۱۳88 ب��رای من تجربه ای بود که در آن متام آموخته های خود را که ترکیبی از تبلیغات در فضای 
سیاس��ی و همچنین ارتباطات سیاس��ی بود به محک آزمون گذاش��تم. از آن چه که در انتخابات انجام دادم 
پش��یامن نیس��تم و امیدوارم دوباره فضایی فراهم ش��ود تا در کش��ورم ایران بتوانم آزادانه فعالیت کنم و 
تجربه های جدید کسب کنم. در عین حال خوشحال هم هستم که متام سهم خود از دموکراسی در کشورم 
را که یک برگ رای بود به نام میرحس��ین موسوی در صندوق انداختم. رای به میرحسین موسوی مهم ترین 

افتخار من در تجربیات دموکراتیک و دموکراسی خواهانه ام در ایران است.

آرش غفوری، متولد ۱۳۵8، تحصیالت خود را در رش��ته مهندس��ی صنایع به پایان رس��انید، اما عالقه 

شخصی به روزنامه نگاری داشت. وی برای روزنامه هایی از قبیل »حیات نو«، »جمهوریت«، »اقبال« 

و »اعت��امد ملی« مطلب می نوش��ت. غفوری همچنی��ن ازاعضای بزرگ ترین ح��زب اصالحات ایران، 

حزب »مش��ارکت« بوده و در بخش رسانه و اطالع رسانی این حزب فعالیت می کرد. در طی مبارزات 

انتخابات��ی ۱۳88، وی رسگروه دف��رت برنامه ریزی برای تبلیغات انتخابات��ی جوانان اصالح طلب حامی 

موسوی )ستاد 88( بود. غفوری در حال حارض ساکن بوستون آمریکا است.
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 شاهد چگونگی انجام 
یک کودتا بودم. 
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سید شاهین نوربخش

آن بعد ازظهر نحس...
تقدیم به سهراب اعرابی و دیگر شهدای جنبش سبز

کم تر از ۲4 ساعت پس از انتخابات در بیرون سالن جلسات حزب )جبهه مشارکت( نشسته ام و منتظر وقتی 
برای صحبت کردن با دکرت محس��ن میردامادی، دبیرکل حزب، هس��تم. جلسه دفرت سیاسی به پایان رسیده و 
اعضای آن، یکی پس از دیگری از س��اختامن خارج می ش��وند. آقای دبیرکل در حال پاراف کردن نامه هاست 

و من در انتظار فراغت او از کار و گرفنت فرصتی برای صحبت. 
کم تر از ۱۵ نفر در س��اختامن باقی مانده اند. ناگهان صدای ولوله ای به گوش می رس��د، یکی از اعضا فریاد 
می زن��د نیروهای امنیتی به داخل حزب هجوم آورده ان��د. هنوز فرصت تاملی نیافته ایم که دو نفر با لباس 
ش��خصی و بی سیم به دست وارد سالن می ش��وند. یکی از آنها فریاد می زند »هیچ کس از جای خود تکان 
نخورد. همه بنش��ینید«، نفر دوم می پرس��د »میردامادی کدامتان هستید؟« گویی تا کنون حتی روزنامه ای 
ندیده تا با تصویر دبیرکل حزب مش��ارکت آش��نا باشد. همزمان اس��لحه خود را به جمعیت نشان می دهد. 
آق��ای دبیر کل بر می خیزد و ضمن معرفی خود، طبق قانون از مهاجامن کارت شناس��ایی و مجوز ورود به 
حزب را می خواهد. پاسخ مهاجامن به درخواست او البته توهین است و تالش برای کشاندن او به بیرون. 

اعض��ای ج��وان حزب برای دفاع از دبیر کل با مهاجامن درگیر می ش��وند اما ب��ا رشوع رس و صدا، نیروهای 
مهاجم لباس ش��خصی یکی پس از دیگری و مانند سیالبی ویرانگر وارد ساختامن می شوند. در میانه معرکه 
توجهم به صدای میردامادی جلب می ش��ود که می گوید طبق قانون باید کارت شناس��ایی و حکم قضایی 

ارایه دهید تا بدانیم شام که هستید. پاسخ البته همچنان توهین است و برخوردهای فیزیکی. 
مهاجامن دکرت میردامادی را تا مقابل در ورودی س��اختامن کش��انده اند و جوانانی که می کوشند مانع آنان 
ش��وند نیز هامن جا جمع ش��ده و تقال می کنند. با فش��ار جمعیت از س��اختامن به بیرون می جهم. خیابان 
توس��ط نیروهای امنیتی مسدود ش��ده و چند ماشین در میانه قرار گرفته اند. خیابان پر از نیروهای بی سیم 
به دس��ت اس��ت اما همه حواس ش��ان به معرکه مقابل در و اطراف دبیرکل جلب اس��ت. ناگهان نگاهم به 
محسن صفایی فراهانی معاون دبیرکل می افتد که توسط مهاجامن بازداشت شده و سوار بر خودروی پالک 
شخصی دور می شود. برمی گردم و به پشت رسم نگاه می کنم. صحنه خیره کننده است، دکرت میردامادی را با 
خشونتی وصف ناپذیر داخل خودرو می کنند. اولین کلمه ای که به ذهنم خطور می کند »کودتا« است. متام 

بدنم از دیدن صحنه های برخورد با دبیرکل یخ کرده و عرق رسدی بر پیشانی ام نشسته است. 
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از دس��تگیری های دیگری که در هامن زمان در حال انجام بود خرب ندارم و به امید رس��اندن خرب به دیگران 
تصمیم می گیرم خودم را از معرکه دور کنم. هنوز گام اول را بر نداشته ام که کسی از پشت رس پیراهنم را 
می گیرد. برمی گردم جوانک الغراندام و کم س��ن و سالی س��ت. رس اسلحه خود را به نشانه تهدید به شکمم 
فشار می دهد سپس گوشی موبایلم را می گیرد و مرا به ساختامن حزب و سالنی که دیگران محبوس شده اند 
بازمی گرداند. هنوز منی دانیم مهاجامن چه کس��انی هستند. س��پاه، وزارت اطالعات، دادستانی یا گروه های 
ش��به نظامی که معموالً حکومت برای رسکوب و قتل و آش��وب آنها را س��ازماندهی می کند و پس از امتام 
ماموریت ش��ان اعالم می کند آنها گروه های خودرسی هس��تند که ارتباطی با حکومت ندارند. من متام مدت 
صحنه دستگیری خشونت آمیز دبیرکل از مقابل چشامنم عبور می کند و خود را شاهد چگونگی انجام یک 

کودتا می بینم.
پس از دو ساعت ما را به زندان اوین می برند. ابتدا چشامن ما را می بندند سپس برای تک تک دستگیرشدگان 
پرونده تشکیل می دهند. به غیر از دوستان جوانم در حزب که دستگیر شده اند، در حالی که چشامنم بسته 
اس��ت صدای تعدادی از فعاالن رسشناس سیاس��ی و روزنامه نگاران را تشخیص می دهم. بهزاد نبوی، احمد 
زیدآب��ادی، عبدالله مومنی و ... . هم زمان یکی از مهاجامن فریاد می زند »خامتی را هم آوردیم«. خش��کم 
می زند! منی دانم منظورش محمد خامتی، رئیس جمهور سابق کشورم، است یا دکرت رضا خامتی، دبیرکل سابق 
حزب، را می گوید که بعدها متوجه ش��دم محمد رضا خامتی را هامن ش��ب دستگیر کرده و ۲4 ساعت نگاه 
داش��ته بودند. با رشایط روانی که آن ش��ب ایجاد شد دس��تگیری محمد خامتی و حتی کشتار دسته جمعی 

زندانیان را دور از ذهن منی دانستم.  

این ها گوشه کوچکی از اتفاقاتی ست که در یک سال گذشته ایران را دست خوش حوادث بزرگ و تلخی کرد. 
حوادثی که از سوی اصالح طلبان یک کودتای متام عیار علیه حاکمیت مردم و نقض اصول قانون نام گرفت. 

رویدادی که بیش از هر زمان دیگر خرب از انحراف جمهوری اسالمی می داد.
در یک بررس��ی علمی و نظری، ریش��ه ی این انحرافات را بی شک باید در روزهای ابتدای انقالب جست و به 
تاریخ س��ی س��ال گذش��ته مراجعه کرد. اما برای من به عنوان یک نسل سومی که پس از انقالب متولد شدم، 
رویدادهای سیاسی، از حوالی سال ۷۵ یعنی میانه دور پنجم پارملان و سپس انتخابات ریاست جمهوری سال 
۷6 که منجر به تشکیل دولت اصالحات به ریاست خامتی شد، ملموس بوده است. برای من جریان اصالحات 
در کش��ور، س��ازنده فضایی بود که در آن مطالبات عینی اجتامعی و سیاس��ی ام به رسمیت شناخته می شد، 
نارضایتی هایم دیده و برای تحقق خواس��ته هایم تالش می ش��د. در حالی که نه مخالفان جمهوری اس��المی 
مزیتی در این حوزه داشتند و نه حاکمیت توانی برای فهم آن داشت. واقعه دوم خرداد زندگی من را متحول 
کرد. به فعالیت سیاسی و اجتامعی حرفه ای و متام وقت واردم کرد، گرایش به علوم انسانی و تحصیل در رشته 

علوم سیاسی را در من ایجاد کرد و در نهایت به شغل روزنامه نگاری و فعالیت حزبی کشاند.
برای من که متام عمرم را در س��ایه حکومت جمهوری اس��المی و حوادث تلخی که طبیعت »انقالب« است 

گذشته بود، اصالحات پارملانتاریستی و تالش برای تغییر گام به گام، حرکتی منطقی و موثر تلقی می شد.
در این س��ال ها تالش اصالح طلبان همواره بر »اقدام پی گیر برای گذار به مردم ساالری فزاینده در چارچوب 
ظرفیت ه��ای نظ��ام جمهوری اس��المی ایران، تحرک بخش��ی و توامنندس��ازی نیروه��ای اجتامعی در جهت 
مردم س��االرانه کردن زندگی اجتامعی و رعایت حقوق برش و حقوق ش��هروندی مردم و تالش برای تثبیت و 

تقویت نظام حزبی پایدار و پویا در کشور«۰۱ بوده است.

۰۱  پی نوشت: سند تامالت راهربدی جبهه مشارکت ایران اسالمی  
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ای��ن فعالیت در نظامی ص��ورت می گرفت که برآمده از انقالب بود و اگرچه م��ن اصوالً انقالب و تغییرات رسیع 
اجتامعی و سیاسی را در هیچ رشایطی تضمینی برای برآورد خواسته ها و مطالبات دموکراسی خواهانه منی دانم اما ما 
معتقد بودیم انقالب اسالمی  ایران، انقالبی اصیل و با آرمان های متعالی بود که به رسعت به سوی انحراف پیش  رفت.
با توجه به س��اختار قدرت در ایران و گرایش ش��دید راس قدرت به ایجاد دیکتاتوری متام عیار در کش��ور؛ 
رس��یدن به اهداف اصالح طلبانه، یک مبارزه سیاس��ی متام عیار و در عین حال مس��املت جویانه می طلبید. 
مب��ارزه ای که نیازمند وجود تش��کیالت و س��ازماندهی ب��ود. فعالیت حزبی ما نیز در همین راس��تا و برای 

هم افزایی توان فردی اشخاص صورت گرفت.
نهادهای سیاس��ی در ایران تا پیش از کودتای س��ال گذشته – که عمالً حکومت را به نظام سیاسی سلطنتی 
تبدیل کرد – به دو دس��ته نهادهای انتخابی )دموکراتیک( و انتصابی )نهادهای تحت اختیار رهرب( تقس��یم 
می شدند. تالش اصالح طلبان در آن دوره حضور جریان های طرفدار دموکراسی و آزادی در نهادهای انتخابی 
ب��ود زی��را اوالً امکان پذیر می منود، ثانیاً تجربه ی دولت خامتی و مجلس شش��م نش��ان م��ی داد که حضور 
اصالح طلبان در این ارکان، روند تش��کیل و تقویت نهادهای مدنی را تس��هیل می کند و افزایش می دهد. به 
همین دلیل حضور در انتخابات ریاس��ت جمهوری، مجلس و ش��وراهای شهر و روستا از طریق سازوکارهای 

قانونی در دستور کار قرار داشت.
پس از رضبات س��همگینی که چهار س��ال دولت احمدی نژاد بر پیکره ی سیاسی، اقتصادی و اجتامعی کشور 
وارد کرده بود، انتخابات گذش��ته فرصت مغتنمی برای بازگش��ت اصالح طلبان و جلوگیری از س��قوط کشور 
تلقی می شد. واقعیت این است که اصالح طلبان به »براندازی نظام« اعتقاد نداشتند و هیچ اقدام غیرقانونی 

نیز انجام نداده بودند و با همین نگرش وارد رقابت انتخاباتی شدند.
در همه جلس��اتی که پی��ش از انتخابات و به منظ��ور هدایت کمپین های انتخاباتی اصالح طلبان تش��کیل 
می ش��د، یک خطای تحلیلی مشرتک وجود داشت. اصالح طلبان بر پایه تجربیات گذشته یک صدا بودند که 
حاکمیت توان تقلب در بیش از دو س��ه میلیون رای مردم را ندارد. لذا متام تالش معطوف به ایجاد فاصله 
زیاد میان آرا بود تا امکان تقلب را سلب کند. موضوعی که در آن رشایط به خوبی دیده منی شد، انگیزه های 
کافی حاکمیت برای حفظ وضع موجود به هر قیمت بود. واقعیتی که منجر به تقلب بسیار گسرتده )بیش 

از تصور اصالح طلبان( و همچنین کشتار و رسکوب خونین مردم معرتض شد.
ب��ا این وجود وقتی به گذش��ته باز می گردم و وقایع این چند س��ال را مرور می کن��م، رویکرد و جهت گیری 
اصالح طلب��ان را قاب��ل قب��ول و میهن پرس��تانه می بین��م. روش اصالح��ات کم هزینه تری��ن، معقول ترین و 
خردمندانه ترین راه برای کنش سیاس��ی و عملی معطوف به نتیجه بود. تاریخ برش پر اس��ت از داستان های 
حکام��ی که ب��ا خودخواهی ها و زیاده طلبی های خود، منافع ملتی را به چالش کش��یده و زحامت نخبگان 
جامع��ه خ��ود را به هدر داده اند. این واقعیت تلخ البته دلیلی بر بطالن کنش ها و کوش��ش های نخبگان و 

اصالح طلبان آن جامعه نیست.
امروز و در س��ایه تالش های اصالح طلبان، مرز درستی و نادرس��تی روشن تر از همیشه است. کودتاگران در 
ایران رس��وا و روش های ضد انس��انی و سیاس��ت های ماجراجویانه ناقض منافع ملی آش��کار است و سطح 

آگاهی های عمومی افزایش یافته است.
وضعیت اجتامع ایرانی به گونه ای س��ت که علی رغم هزینه های س��نگینی که به کشور تحمیل شده می توان 
امی��دوار بود و اطمینان داش��ت ک��ه در مرحله ی بعدی، ی��ک گام کیفی و رو به جلو در راس��تای گذار به 

دموکراسی و مدرنیته بر خواهد داشت. 
جنبش س��بز، جنبش زیست اخالقی و انسانی ملت ایران است، جنبشی به گسرتدگی ایرانیان. جنبشی که با 

استقامت مردم می تواند تکمیل کننده ی پروژه نامتام مرشوطه در ایران باشد.
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زندان کوتاه مدت من، در مقابل 
فجایعی که جمهوری اسالمی در 

 زندان ها برای دیگران 
 به بار آورد، بسیار کوچک، 

غیر قابل بیان و ناچیز است.
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من پس از ۲4 س��اعت بازداش��ت در زندان اوین و در حالی که از تحوالت بیرون و واکنش های مردمی هیچ 
اطالعی نداشتم، از زندان آزاد شدم. در آن روز به غیر از دکرت عبدالله رمضان زاده و دکرت مصطفی تاج زاده 

)از اعضای بلند پایه حزب مشارکت(، همه اعضا از جمله دبیرکل به طور موقت از زندان آزاد شدند.
پس از آزادی، ش��لوغی خیابان ها و اعرتاضات گس��رتده مردم معرتض را مشاهده کردم. روز بعد و در حالی 
که اندک اندک از ش��وک بازداش��ت های ناگهانی پس از انتخابات خارج می ش��دیم، اطالع یافتم دو نفر از 
دوستانم را مجددا بازداشت کرده اند. از تلفن عمومی با خانواده ام متاس گرفتم و متوجه شدم دقایقی قبل 
نیروهای امنیتی برای دستگیری مجدد من به آن جا مراجعه کرده اند. با توجه به این که یک روز از آزادی ام 
می گذش��ت علت مراجعه مجدد آنان را منی فهمیدم. به هر حال پس از مش��ورت با برخی دوس��تانم به این 
نتیجه رسیدم که مراجعه نکنم. لذا بالفاصله از تهران خارج شدم و زندگی مخفیانه ای را که تقریبا یک ماه 

به طول انجامید آغاز کردم و پس از یک ماه از ایران فرار و کشور را به مقصد لبنان ترک کردم.
امروز بیش از یک س��ال اس��ت که به همراه همرس لبنانی ام در این کش��ور زندگی می کنم. متام یک س��ال 
گذشته را به کار روزنامه نگاری و فعالیت در رسانه های جنبش سبز گذراندم. اگرچه در این یک سال، دوری 
از وطن، حضور در فضای کامالً متفاوت فرهنگی و اجتامعی، دوری از اعضای خانواده و فقدان دوس��تان، 
بسیار تلخ و طاقت فرسا بوده است اما حتی یک روز نسبت به کاری که انجام می دهم و در گذشته انجام 

داده ام احساس پشیامنی نکردم.
من عالقه ای به بازگو کردن خاطره دس��تگیری و بازجویی در ایران را ندارم، چون آن زندان کوتاه مدت من، 
در مقابل فجایعی که جمهوری اسالمی در زندان ها برای دیگران به بار آورد و همچنین در برابر استقامت 
دوس��تان زندانی ام که یک س��ال است در حبس به رس می برند، بسیار کوچک، غیر قابل بیان و ناچیز است. 
اما گامن می کنم متام فعاالن و روزنامه نگارانی که مانند من پس از انتخابات ناچار به ترک وطن ش��ده ایم، 
وظیفه سنگینی برای فعالیت در حوزه اطالع رسانی و خربی داریم. در واقع این مهم ترین کاری ست که برای 

حامیت از مبارزان در داخل می شود انجام داد.
از سوی دیگر تجربه حضور در لبنان به عنوان یک کشور عربی خاورمیانه که اتفاقاً در بخش هایی از آن جمهوری 
اسالمی نفوذ گسرتده ای دارد، به من نشان داد که دامنه اطالع رسانی درباره واقعیات ایران، مدل حکومت فعلی و 

تفاوت های آن با آرمان های مردم، بایستی فراتر از ایران و با یک برنامه منطقه ای صورت پذیرد. 
من بسیار امیدوارم که اصالح طلبان ایرانی عالوه بر نقشی که در گذار جامعه ایرانی به سوی دموکراسی ایفا 

می کنند، بتوانند صدای شایسته ای برای اعتدال و میانه روی در منطقه باشند.  

سید شاهین نوربخش، متولد ۱۳6۲، ازاعضای حزب اصالح طلب »مشارکت« بوده و در این حزب در 

پست های گوناگون به فعالیت پرداخته است. وی خصوصا در کمیته اطالع رسانی این حزب مشارکت 

داش��ته است. نوربخش در رش��ته علوم سیاس��ی تحصیل کرده و برای روزنامه »توسعه« و همچنین 

چندین وب سایت وابسته به اصالح طلبان مطلب نوشته است. وی در حال حارض ساکن بیروت است.
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سرم گیج می رفت و 
 چشمان ام سیاهی می دید. 
“دستور تیر” رهبر جدی 
بود. آنها واقعًا به قصد 

کشت می زدند.
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آسیه امینی

مبارز نیستم ولی همیشه جنگیده ام!

» من رای منی دهم« این جدی ترین تصمیمی بود که من تا یک ماه پیش از انتخابات داشتم. دالیل زیادی 
وجود داشت برای این که از رشکت در انتخابات پرهیز کنم. مهم ترین آن بی اعتامدی به دولتی بود که کنرتل 

انتخابات را به عهده داشت و من مطمنئ بودم که به هیچ عنوان حارض نیست قدرت را از دست بدهد. 
رسکوب گس��رتده جامع��ه مدنی و فعاالن اجتامعی نش��ان داده بود که مخالفت ب��ا اصالح طلبان، فقط در 
حوزه سیاس��ی اعامل منی ش��ود و دولت احمدی نژاد و پشتیبانان اش در سپاه، بیت رهربی و حوزه علمیه قم 
و همین طور طرفداران اش در پایگاه های مختلف فکری تندروهای مذهبی موسوم به اصولگرایان، که منابع 
اقتصادی و نظامی اصلی در ایران را در چنگ داش��تند، اجازه نخواهند داد قدرت از این گروه، بیرون برود 

و به رقیب شان یعنی دوباره به اصالح طلبان برسد. 
البته الزم است توضیح بدهم که در انتخابات دوره های قبل نیز، من امیدی نداشتم به این که با رای ما و حتا با 
پیروزی اصالح طلبان، دموکراسی در ایران بر قرار شود. برای این که تا زمانی که روابط غیر دموکراتیک در فرهنگ 
پدرساالر ما موجود است و قوانین تبعیض آمیز و ساختار سیاسی حکومت ایران نابرابری را دامن می زند، امید داشنت 

به این که یک رئیس جمهور به تنهایی بتواند دموکراسی ایجاد کند، بیش تر شبیه شوخی است. 
با این همه از آن جا که به باور من دموکراسی بدون مشارکت مردم و جامعه مدنی، ممکن نیست، تنها راه 
ممکن و بدون خش��ونتی که امکان انتخاب آن برای ما وجود داش��ت، قدرت گرفنت اصالح طلبان بود. من و 
بس��یاری از افرادی که مثل من از جنگ، خشونت، ایزوله شدن کشورمان در عرصه ی بین امللل، نقض مداوم 
حقوق برش و رسکوب گس��رتده و نتایج منفی تغییر پرخش��ونت سیاس��ی، بیزار بودیم، تنها راه رها شدن از 
عقب ماندگی سیاسی و اجتامعی و فرهنگی و تنها راه رسیدن به حقوق برابر را توسعه جامعه  مدنی و نقد 
کردن و به چالش کش��یدن س��اختارهای نابرابر اجتامعی و سیاسی می دانستیم. و چنین عرصه فعالیتی تنها 
از طریق حضور یک دولت نسبتاً موافق با جامعه مدنی مثل دولت اصالح طلبان، با وجود همه انتقادهایی 

که به آنها داشتیم، ممکن بود. 
انقالب، جنگ و هر راهی، بوی خش��ونت و خون می داد. تنها راه تغییر به س��مت توسعه سیاسی و فضای باز 
برای جامعه مدنی تغییر آرام بود. درواقع من هیچ امیدی به خود اصالح طلبان و فعاالن سیاسی داخل حکومت 
نداشتم. بلکه امید من به خودمان بود. »خودمان« یعنی جامعه مدنی، یعنی رسانه ها، یعنی دگراندیشانی که 
س��ال ها حذف ش��ده بودند و می شد امید داشت که اگر توسعه سیاسی و فرهنگی پیش برود این مرزبندی ها 
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بش��کند و فرصتی برای نقد آگاهانه پیش بیاید. و البته که این آرزویی دور و دراز بود! اما هر چه بود من و 
بسیاری که مثل من می اندیشیدند، این راه را به انسداد سیاسی یا جنگ و انقالب ترجیح می دادیم.  

ام��ا هامن ط��ور که گفت��م، عملک��رد اصولگرای��ان در انتخابات ریاس��ت جمهوری قبل��ی )دور اول محمود 
احمدی نژاد( که ما مطمنئ بودیم در آن تقلب ش��ده و نیز عملکرد چهار س��ال ریاس��ت جمهوری پر خفقان 
احمدی نژاد و رسکوب اجتامعی و سیاسی گسرتده به ما نشان داده بود که رشکت در انتخاباتی که نتیجه آن 
از پیش معلوم است، معنی ندارد. بنابراین تا یک ماه پیش از انتخابات، نظر من این بود که رای منی دهم.

 
تغییر نظر 

ما مردم ایران، مردمی ارتباط گر هستیم. رابطه »فیس تو فیس« هنوز یکی از کاراترین و موثرترین رسانه ها 
در ایران اس��ت. برای همین برای باخرب ش��دن از جدی بودن یک خرب یا مطلع شدن از افکار عمومی، کافی 
است راهی نزدیک ترین خیابان محل زندگی ات بشوی. در تاکسی، در اتوبوس، در صف نانوایی و در همه 
جا، می توانی در صحبت های مردمی رشیک شوی که درباره مهم ترین موضوع روز، با هم صحبت می کنند. 

حاال این موضوع ممکن است جام جهانی فوتبال باشد، قتل های زنجیره ای، یا انتخابات ریاست جمهوری. 
بنابراین اگرچه زمزمه ها و تحلیل هایی درباره ریاس��ت جمهوری از دو س��ه م��اه پیش از اعالم کاندیداتوری 
نامزدهای انتخاباتی رشوع ش��ده بود، اما هرچه که به انتخابات نزدیک تر می ش��دیم، تعجب من از این که 

مردم بیش تر از هر زمانی مایل  به رشکت در انتخابات هستند، بیش تر می شد. 
دلی��ل آن البت��ه واضح بود. نارضایتی چ��ه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتامعی و چه سیاس��ی، به حدی 

بود که مردم فقط می خواستند از رشایطی که گرفتار آن بودند و روز به روز هم بدتر می شد رها شوند. 
اما این خواسته عمومی، با شدید شدن رقابت های انتخاباتی در مناظره های تلویزیونی نامزدهای انتخاباتی، 
روند تندتری به خود گرفت. در واقع انگار به نوعی سد سانسور سیاسی که معموال اجازه منی دهد تا مردم 
آن چه را که واقعاً دل ش��ان می خواهد بگویند، با رصاحت ها و انتقادهای بی پروای مناظره کنندگان نس��بت 
به هم، برداشته شد و فضای عمومی جامعه هم برای نقد بیش تر و بیان احساسات واقعی مردم بازتر شد. 
نتیجه این ش��د که در یک ماه آخر پیش از انتخابات، همه کس��انی که در ایران زندگی می کردند و به ویژه 
در ش��هرهای بزرگ تر حضور داش��تند، شاهد ش��ور و حرارت و هیجان عمومی و مردمی بودند که به طور 
مدام از تغییر رشایط حرف می زدند.  حتی در دوره محمد خامتی نیز که با رای بیست میلیونی بی سابقه ای 

رئیس جمهور شد، فضای عمومی جامعه این همه نسبت به رشایط موجود منتقد نبود. 
در آن زمان بود که من به نتیجه دیگری در تحلیل هایم رس��یدم و آن این که تنها چیزی که می تواند جلوی 
تقلب بایس��تد، رای خیلی زیاد مردم اس��ت. خیلی زیاد! آرائی که حتی با تقلب نیز قابل تغییر نباش��د. این 
اراده را در مردم می دیدم. می دیدم که ش��امل ش��هر و جنوب ش��هر ندارد. موافقان احمدی نژاد در برابر 
مخالفان��ش  آنقدر کم بودند که می ش��د اطمین��ان کرد که حتا از تقلب کاری بر منی آی��د! بنابراین تصمیم 

شخصی ام براین شد که در انتخابات رشکت کنم. 

همگرایی زنان 
شور و نشاطی که در چند ماه آخر پیش از انتخابات، در جامعه پدید آمد و دریچه امیدی را به روی مردم 
گش��ود، بس��یاری از فعاالن اجتامعی و مدنی از جمله فعاالن جنبش زنان را به این فکر انداخت که از این 
فرصت برای ابراز خواسته های خود در عرصه عمومی استفاده کنند و هم فعاالن سیاسی و هم مردم را به 
مشارکت در این خواسته ها فرا بخوانند. از این رو عده ای از فعاالن زن از دیگران دعوت کردند که در  یک 

نشست خصوصی بین خودشان در این باره تصمیم گیری کنند. من نیز یکی از این زنان بودم. 
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در سال های پیش از این نیز ائتالف های زیادی بین زنان شکل گرفته بود که بتوانند خواسته هایشان را با هم و 
در کنار هم پیش بربند ولی به نظر من تنوع فکری و ایدئولوژیک و سیاسی زنانی که در این ائتالف کنار هم 
نشسته و برای یک خواسته مشخص یعنی برابری جنسیتی، همکاری می کردند، آن را بسیار شاخص کرده بود. 
از چپ ترین افراد گرفته تا مذهبی ها و سکوالرها ، از اصالح طلبان گرفته تا فعاالن مدنی و فرهنگی و هرنی، 
شاعر و سینامگر و فعال سیاسی و خالصه از هر طیفی در این ائتالف حضور داشت و این خودش برای مایی 
که به عنوان کنش گر جنبش زنان، فعالیت می کردیم، یک پیروزی بود. زیرا نش��ان می داد که خواس��ته هایی 
که از سوی زنان در طی این سال ها برای آن تالش شده نتیجه بخش بوده و یک همفکری را در بین زنان از 
گروه ها و حرفه های مختلف به وجود آورده که باعث شده فراتر از ایدئولوژی ها و گرایش های سیاسی شان 

خواهان رفع تبعیض از زنان باشند. 
یکی از بحث هایی که در همین راس��تا در این جلس��ات مطرح می ش��د این بود که اگر ما به دنبال حقوق 
برابر جنس��یتی هستیم، باید روی همین خواس��ته مترکز کنیم و برای مان فرقی نداشته باشد که کدام نامزد 
ریاست جمهوری آن را اجرا می کند. یکی از دالیل این پیشنهاد این بود که به گرایش های سیاسی افراد احرتام 
گذاشته شود و مثال اگر کسی می خواهد به موسوی یا کروبی یا رضایی و یا حتی احمدی نژاد رای بدهد اما 
در عین حال مطالبات زنان را نیز دنبال می کند، بتواند در این ائتالف حضور داشته باشد. یا اصال اگر کسی 

نخواهد رای بدهد نیز بتواند انتظارش را از نامزدهای انتخاباتی بیان و ابراز کند. 
نخستین بیانیه رسمی این ائتالف در تاریخ ۵ اردیبشهت 88 یعنی حدود شش هفته قبل از انتخابات منترش 
ش��د و به دنبال آن عده ای از زنان رسش��ناس جنبش زنان که از میان هامن ائتالف انتخاب ش��ده بودند، در 
یک کنفرانس خربی خواسته های این ائتالف را از نامزدهای ریاست جمهوری بیان کرده و گفتند که به طور 
مش��خص دو خواس��ته را از آنها انتظار دارند. یکی تغییر بندهایی از قانون اساس��ی ک��ه در آنها بین زن و 
مرد تبعیض وجود دارد و دیگری پیوس��نت به کنوانس��یون جهانی رفع همه گونه تبعیض از زنان. نام ائتالف 

»همگرایی زنان در فرصت انتخاباتی برای بیان مطالبات« بود.
این ائتالف نگاه های زیادی را متوجه خواس��ته های زنان کرد. آن روزها، بس��یاری از خربنگاران خارجی برای 
پوشش انتخابات ایران راهی کشور ما شده بودند و انتشار این بیانیه و برگزاری کنفرانس مطبوعاتی باعث 
شد که ما به طور دائم مورد پرسش این خربنگاران قرار بگیریم.  یکی از شبکه های خربی، بی بی سی بود.
»مازیار بهاری« تهیه کننده برنامه »پانوراما« از این ش��بکه که بعد از انتخابات دس��تگیر شد و ۱۱8 روز در 
زندان بود، در هامن روزها برای انجام مصاحبه ای به خانه ما آمد. او در این مصاحبه از من پرس��ید به چه 
کس��ی رای می دهم. جواب من این بود که »ما به مطالبات زنان رای می دهیم« و توضیح دادم که ش��عار 
ما در »همگرایی زنان« این اس��ت که ما به خواس��ته های خودمان رای می دهیم و و قرار نیس��ت ما از یک 

کاندیدا اعالم حامیت کنیم. این فیلم چندی پیش از انتخابات، از بی بی سی اینرتنشنال پخش شد. 

هیجان و امید
اگرچه تصمیم ما یعنی کسانی که در ائتالف زنان حضور داشتیم این بود که در ائتالف، گرایش مان به کاندیداها 
را به عنوان یک حرکت تبلیغاتی برای آنها علنی اعالم نکنیم اما از نظر شخصی برای این که رای بدهیم یا نه و 
این که به چه کس��ی رای بدهیم هم در خانه و هم در جمع دوستان مان حرف ها و بحث های زیادی داشتیم. 

من تصمیم گرفته بودم به موسوی رای بدهم و برخی از دوستان ام کروبی را انتخاب کرده بودند.
 به نظر من موس��وی در بین این چهار نفر تنها کس��ی بود که می توانست در برابر ولی فقیه بایستد. برای 
من مهم ترین عامل همین بود که او قبال حارض نشده به هر بهایی در قدرت مباند و اگرچه در بیست سال 
س��کوت و گوشه گیری، انتقادی هم به دیکتاتوری نکرده یا گذشته خودش و دیگران را نقد نکرده بود، ولی 
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همین که نشان داده بود در برابر ولی فقیه کوتاه منی آید برای من مهم ترین عامل بود.  ضمن ا ین که برنامه 
اقتصادی او را معقول تر و عدالت جویانه تر از دیگران می دانستم. 

شب های سبز 
من منی دانم چه شد که در تبلیغات این انتخابات، مردم این همه شور و هیجان از خود نشان دادند. همه 
کس��انی که در س��ی سال گذش��ته در ایران زندگی کرده بودند همین را می گفتند که هیچ دوره ای مثل این 
ب��ار نبود!  مردم منادهای رنگین کاندیداها را خیلی زود تبدیل به منادهای عمومی کردند و رسارس ش��هرها 
به رنگ خواسته های مردمی درآمد که از کاندیدایی حامیت می کردند. رنگ موسوی سبز بود، کروبی سفید 
و رضای��ی آب��ی. احمدی نژاد اول قرمز را انتخاب کرده بود اما بعد س��ه رنگ پرچم ای��ران را به عنوان مناد 

تبلیغاتی خود انتخاب کرد. 
مردم در خیابان ها دسته دسته راه می رفتند و هر موضوعی را ماهرانه به شعری و شعاری و ترانه ای تبدیل 
می کردن��د و می خواندن��د. ترانه های فولکل��ور ایرانی، با واژه های سیاس��ی روز جایگزین و بر لب ها جاری 
می ش��د. خرب توزیع رایگان س��یب زمینی از س��وی احمدی نژاد در برخی مناطق محروم که گفته می شد به 
منظور تبلیغات سیاس��ی صورت گرفته، منجر به این ش��د که مردم در خیابان ها به نشانه اعرتاض و متسخر، 
س��یب زمینی ها را به س��یخ کباب کشیدند و در راهپیامیی ها آن را به دست گرفتند و داد می زدند : » دولت 
سیب زمینی منی خوایم منی خوایم« . اس.ام.اس ها همه سیاسی شد. ده ها اس.ام.اس در روز به موبایل همه 

ما می رسید از شعر و جوک گرفته تا خرب و شایعه. 
هم��ه ا ین ها برای م��ن تجربه ای همراه با نگرانی و امید بود. نگران��ی از این که با وجود آن همه خفقان و 
رسکوب و سخت گیری چه شده که این همه آزادی ناگهان و در شب انتخابات به مردم داده شده و در پس 
این ش��ادمانی غیر قابل باور چه چیزی نهفته اس��ت. اما  امید داشتم به این که جلوی این همه شور و نشاط 
و اراده مردم را دیگر منی ش��ود گرفت و هر اتفاقی بیفتد، مردم از خواس��ته هایی که با این رصاحت مطرح 

کرده اند کوتاه نخواهند آمد.
در دو هفت��ه قبل از انتخابات، از س��اعت ۱۰ ش��ب که دخرت نه س��اله من به خ��واب می رفت و پدرش نزد 
او در خانه می ماند، با عده ای از دوس��تان ام با ماش��ین به خیابان می رفتیم. خیابان های اصلی و حتا فرعی 
ش��هر در رسارس ش��ب، پر از مردمی بود که عکس ها و نش��انه های کاندیداها را بر رس و صورت خود یا بر 
ماشین هایشان نصب کرده بودند و در خیابان ها یا به خواندن ترانه های ملی مشغول بودند یا با هم بحث 
و جدل سیاسی می کردند یا به رقص و شادی مشغول بودند. تصاویری که برای من به عنوان روزنامه نگاری 
که شانزده سال در آن کشور و در آن شهر در بین مردم زندگی کرده است، باورنکردنی بود. معموالً نزدیک 

صبح، ترافیک سنگین خیابانها را ترک می کردیم و به خانه بر می گشتیم. 

۲۲ خرداد
منی خواهم از روز انتخابات زیاد بگویم و این که همه جای شهر، در عین این که بسیار هیجان زده بود، چه 
س��کوت وحش��تناکی داشت! بارها با ماشین به نقاط مختلف ش��هر رس زدیم. همه جا هامن التهاب نهفته. 

هامن  نگرانی ها و هامن امید بود! 
منی خواه��م تک��رار کنم که چه حجمی از مردم مش��خص بود به چه کس��ی رای می دهن��د! منی خواهم  از 
روزهای پیش از انتخابات بگویم که اخباری که از شهرستان ها و حتی روستاها می رسید نیز حاکی از این بود 
که موسوی با آرای بسیار بیشرت، نفر اول است.  چون به نظرم همه جا می توان اطالعات مکتوب و تصویری 

از انتخابات پر رس و صدای ایران به دست آورد.
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 سوالهای بی جواب، 
 ما زنان را دوباره 
دور هم جمع کرد.
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شبی که منتظر رسیدن خربی از نتایج  بودیم از شدت هیجان منی توانستم در خانه مبانم با همرس و فرزندم 
به خانه یکی از بستگان رفتیم. خیلی از افراد فامیل آن جا جمع شده بودند. همه تلفن به دست بودیم. هر 
کسی از دوستی یا آشنایی که ممکن بود خرب تازه ای داشته باشد، اطالعاتی می گرفت و به دیگران می گفت. 
یکی می گفت تفاوت آراء به حدی اس��ت که رهرب پیش��اپیش به موس��وی به طور غیر مستقیم تربیک گفته 

است. این خرب واقعی به نظر منی رسید اما ما دوست داشتیم هر شایعه امیدوارکننده ای را بشنویم. 
خربدار ش��دیم که موس��وی در یک کنفرانس خربی اعالم کرده است که او قانوناً رئیس جمهور است. اما چرا 
به این ش��یوه غیر معمول؟! چرا یازده ش��ب و در حالی که ش��امرش هنوز متام نشده و شبکه خرب تلویزیون 

آمار دیگری را پی در پی اعالم می کند.  
س��اعت حوالی دو صبح بود که با یکی از روزنامه نگاران مش��هور در ایران، که بعد از انتخابات دستگیر شد 
و حاال هم در زندان اس��ت، تلفنی صحبت کردم. در طول روز نیز با او در متاس بودم و خربها را رد و بدل 
می کردیم. اما این بار با لحنی مطمنئ گفت بروید بخوابید چون قرار است فردا آقای احمدی نژاد به عنوان 
رئیس جمهور، معرفی شود. با تعجب گفتم یعنی چی؟! گفت همین حاال به من خرب دادند که امشب جلوی 
همه روزنامه هایی که خرب پیروزی موس��وی را در تیرتهایش��ان پیش بینی کرده بودند گرفته ش��ده و به آنها 
گفته ش��ده که باید این تیرتها را تغییر بدهند! این، یعنی که قرار است احمدی نژاد رئیس جمهوری شود نه 

موسوی وگرنه هیچ دلیلی برای این دخالت وجود ندارد.

یک هفته بعد از انتخابات
ازهامن روز اول و س��اعاتی بعد از اعالم نتایج، از طریق یکی از دوس��تان ام با خرب ش��دم که  قرار است میر 
حس��ین موس��وی در س��الن روزنامه اطالعات درباره نتایج انتخابات س��خرنانی کند. من به همراه یکی از 
نزدیکان ام به آن جا رفتیم. جلوی کوچه روزنامه را نیروی انتظامی بسته بود و ماشین های پلیس در اطراف 
آن پارک کرده بودند. جمعیت پراکنده بود و یک جا جمع نبود ولی در خیابان های اطراف میرداماد شلوغ 

بود و معلوم بود که این عده ای که رسگردان در خیابان باال و پایین می روند برای چه به این جا آمده اند. 
جمعیت کم کم رشوع کرد به شعار دادن و رسود خواندن. خرب می رسید که مردم سمت میدان ولیعرص هم 
جمع شده اند و به سمت باال یعنی میدان ونک در حرکت اند. ما هم رشوع کردیم به رفنت به سمت میدان 
ونک. وقتی به خیابان ولیعرص و باالی میدان ونک رس��یدیم در خیابان دهان به دهان نقل می ش��د که در 
ضلع جنوبی میدان بین مردم و نیروهای انتظامی درگیری ش��ده. تعداد جمعیت دیگر آن قدر زیاد بود که 
همه خیابان و میدان پوش��یده از جمعیت بود. تا نزدیک ش��ب در خیابان ماندیم و وقتی برگش��تیم ما هم 

مثل همه شهر در التهاب و هیجان بودیم. قلب ها در سینه آرام نداشت.
داستان اعرتاض ما از فردای آن روز یعنی یک شنبه شکل جدی تری به خود گرفت. باز هم به ونک رفتیم و 
به ولیعرص. باز هم جمعیت بس��یار زیاد بود. زیادتر از روز قبل. از تجربه روز قبل یاد گرفته بودیم کفش 
اس��پورت بپوش��یم که بشود مسافت زیادی راه رفت و احتامالً در برخی موارد بشود دوید.  یک کوله سبک 

و بطری آب برداریم. 

دوشنبه بزرگ! 
 آن روز، آن روز بزرگ که بدون ش��ک یکی از مهم ترین اتفاقات زندگی من اس��ت، کروبی و موس��وی هم 
آمدند. خیلی های دیگر هم آمدند. جمعیت آن قدر زیاد بود که گاهی منی توانس��تم نفس بکش��م. قرار بود 
از میدان انقالب به س��مت میدان آزادی برویم. حوالی دانش��گاه رشیف که رسیدیم دیدم ماشین وانتی که 
کروبی بر پش��ت آن ایس��تاده، آرام آرام در بین جمعین راه می رود. حتی منی توانس��تم حدس بزنم ما چند 
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نفریم. احس��اس خودم این بود که نصف مردم تهران در این خیابان جمع ش��ده اند! اما بعداً که برخی از 
دوستان دانشگاهی از روی مرتاژ خیابان ها و میدان ها و بر اساس محاسبات هندسی و عکس ها و فیلم ها، 
حس��اب و کتاب کردند، تخمین زده ش��د که بین س��ه تا چهار میلیون جمعیت در آن خیابان برای اعرتاض 

جمع شده بود. 
و عجیب این که همه در س��کوت مطلق! از روزهای قبل ت��ر مردم یاد گرفته بودند که برای حفظ آرامش و 
امنیت و نش��ان دادن اعرتاض مساملت آمیز بهرت است با س��کوت راهپیامیی کنند. و دوشنبه اوج شکوه این 

اعرتاض با سکوت بود.
گرما زدگی و تشنگی و نفس تنگی باعث شد نتوانم تا خود میدان آزادی برسم. کمی مانده بود به آزادی که 
از یکی از خیابان های فرعی توانستم به بیرون از راهپیامیی بروم و از آن جا با یک تاکسی خودم را به خانه 
برسانم. شب بود که خربدار شدم در میدان آزادی درگیری شده و از سوی یک پایگاه بسیج به سمت مردم 

شلیک کرده اند و چند نفر کشته شده اند.
هامن شب ها شنیدیم به خوابگاه دانشگاه تهران حمله شده و پنج دانشجو کشته شده اند. التهاب و هیجان 
و خش��ونت، همه ما را تهدی��د می کرد و بدتر از همه این که راهی برای اطالع رس��انی و اطالع گرفنت نبود. 
در چند روز اول دو ش��بکه فارسی زبان بی بی س��ی و صدای امریکا مهم ترین رسانه های خرب رسان درباره 

حوادث ایران بودند. 
اما به آنها چقدر می شد اعتامد کرد؟ هیچ کس منی دانست! ما به خود واقعیت نیاز داشتیم نه انعکاس آن 

در رسانه ها و این امکان وجود نداشت. 

شنبه خونین 
اعرتاض های خیابانی ما هفت روز و شب ادامه داشت تا جمعه ای که آیت الله خامنه ای در مناز جمعه تهران 
م��ردم را ب��رای ادامه اعرتاض ها تهدید کرد و هش��دار داد که اگر به اعرتاض ها ادام��ه دهند، با آنها برخورد 
خواهد ش��د. کس��انی که حرف زدن رهرب ایران و پیامدهای آن را می شناسند، می دانند که این سخرنانی در 

واقع مجوز شلیک است. 
اما شنبه من هم مثل خیلی از مردم باز به خیابان رفتم. این بار ولی ماجرا جور دیگری بود. 

قرار بود از میدان انقالب به سمت میدان آزادی برویم. من و همراهان ام در حوالی خیابان نواب بودیم که 
ناگهان دیدیم مردم زیادی وس��ط خیابان انقالب از روبرو در حال دویدنند. آن هم با ش��دت و رسعت زیاد. 
همه چیز آن قدر رسیع اتفاق افتاد که نتوانستم با مردمی که می دویدند فرار کنم. در همین حال دستم از 
همراهان ام رها شد و یکی از ماموران سیاهپوشی که لباسهای شان مثل لباس شخصی ها بود، انگار که مرغی 
را در تله بیندازد مرا در پیاده رو غافلگیر کرد. خودم را به دیوار مغازه ای که در پیاده رو بود چس��باندم که 
باتومش به من نخورد. اما باتوم از پش��ت به رسم و باتوم دوم بر ش��انه هایم فرود آمد. از درد و شوکه شدن 
بی تاب به زمین افتادم و متوجه شدم که دست مرد بار دیگر باال رفت... اما ناگهان همراهان من که ظاهراً 
ش��اهد این ماجرا بودند و مردمی که در پیاده رو ایستاده بودند به سمت ما هجوم آوردند. آمدن جمعیتی 

زیاد به سمت ما در یک لحظه مرا نجات داد و مامور پرید به ترک موتور همکارش و با هم رفتند. 
رسم گیج می رفت و چش��امن ام س��یاهی می دید. »دس��تور تیر« رهرب جدی بود. آنها واقعاً به قصد کش��ت 

می زدند. همراهان من زیر بغل ام را گرفته و مرا کشان کشان بردند. 
جمعیت خیلی زیاد بود و صدای ش��لیک گلوله هر لحظه به س��مت ما بیشرت می شد. رسم درد می کرد و به 
س��ختی نفس می کشیدم. در این حال برای همراهان ام سدی بودم که آنها به خاطر من منی توانستند خوب 
بدوند و فرار کنند.  برای همین دس��تم را از آنها رها کردم و خودم را به داخل اولین خیابان فرعی س��مت 
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راس��ت خیابان، قبل از خیابان بهبودی، انداختم و از آن جا که توان راه رفنت نداش��تم چهار دس��ت و پا وارد 
کوچه اول شدم. صدای شعارها و فریاد مردم و صدای شلیک ها نزدیک تر می شد. مردم در حال گریز بودند 

و آنها در حال شلیک مداوم. دود غلیظی همه آسامن را تیره کرده بود. 
در همین وضعیت که تقریبا خودم را روی زمین می کشیدم دیدم دروازه ای باز است و مردی رسش را بیرون 
آورده از او کمک خواستم. به رسعت دروازه را باز کرد و مرا به داخل راه داد. در این خانه خیلی های دیگر 
هم بعد از من پناه گرفتند که دو نفر آنها به شدت زخمی بودند. فکر کردم ثبت این لحظه بخشی از تاریخ 

یک جنایت است. بنابراین موبایلم را بیرون آوردم تا تصاویر و صدایشان را ضبط کنم. 
بعد از بیش تر از یک ساعت و نیم، از آن خانه زدم بیرون. نگران همرسم و همراهانم بودم. حامل خوب نبود. 
نیاز به توالت داشتم. نیاز به آب آشامیدنی داشتم. نه مغازه ای باز بود و نه جایی رساغ داشتم که امن باشد.

باالخره با یک ماشین که جای خالی داشت به سمت ستارخان رفتیم.  
ترافیک بسیار شدید بود و خیابان ها تقریباً بند آمده بود. خشم مردم را می شد از بوق های ممتد ماشین ها 
فهمید. زمزمه هایی که از رهگذران شنیده می شد خرب از فجایع مشابهی در خیابان های دیگر شهر می داد. 
هنوز منی دانس��تم در دو س��ه خیابان باالتر از جایی که باتوم رس مرا نش��انه رفته بود دخرتی به نام ندا آقا  
سلطان به رضب گلوله کشته شده است و بسیاری از هموطنان دیگرم حتی در هامن خیابانی که من بودم 
نتوانس��تند از زیر دس��ت و پای ماموران جان به در بربند. هنوز منی دانستم چقدر از معرتضان دستگیر و به 
زندان هایی مخوف برده ش��دند. من در آن غروب خونین فقط دود می دیدم و صدای بوق ممتد ماش��ین ها 

را می شنیدم و رسدرد داشتم. 
از ماش��ین پیاده ش��دم و به ناچار مس��افتی طوالنی تا خانه ام را پیاده رفتم. س��اعت 9 شب بود که به خانه 

رسیدم. همه نگران و منتظر، چشم به راه من بودند. 

بعد از وقایع خونین
دو سه روزی در خانه بسرتی بودم. گردن ام به شدت درد می کرد و خودم و خانواده نگران بودیم. از همه 
طرف هم خربهای وحشتناک می رسید. این که زخمی ها را از خیابان ها می ربایند. دوستی که رسش از ناحیه 
پیشانی شکافته بود تعریف می کرد به هر بیامرستانی رفته دیده همه جای بیامرستان پر از نیروهای لباس 
ش��خصی بس��یجی اس��ت که به زخمی ها حمله می کردند و در نهایت او ناچار شده به یک کلینیک دندان 
پزش��کی مراجعه کند و آنها رسش را بخیه کرده اند! برخی ش��ایعات هم ش��نیده می شد که هرگز نتوانستیم 
بفهمیم چقدر درس��ت اس��ت. مثالَ این که تیرهایی که به مردم زده اند حاوی میکروب های عفونی بوده و 
مثالَ کسی که دستش تیر خورده و زخم حادی هم نداشته بعد از سه روز عفونت شدید در هامن ناحیه و 
تب باال فوت کرده. شنیده ها خرب از تعداد زیادی کشته و زخمی و گم شده می داد و البته درگیری ها ادامه 

داشت و مردم همچنان و هر روز به خیابان ها می رفتند. 
بنابراین از یکی از دوستان پزشک خواهش کردیم مرا در خانه ویزیت کند. او بعد از معاینه گفت که باتون 
به بخش س��فت جمجمه ام برخورد کرده و از این نظر ش��انس آورده ام. گردنم نیز دچار رضب دیدگی شده 

بود که برای آن مسکن تجویز کرد. 
از طرف وزارت ارش��اد بارها به موبایل همرسم از طریق اس.ام.اس و به فاکس خانه پیغام فرس��تاده شد که 
حق عکسربداری از هیچ مراسمی را ندارد. این دستوری بود که به همه عکاسان خربی ارسال می شد. اما من 
و همرسم هم خربها و هم تصاویر و حتی برخی از فیلم ها را با هامن اینرتنت مشکل دار به دوستان مان در 
بیرون فرستادیم تا مورد استفاده رسانه ها قرار بگیرد و دنیا ببیند که در ایران چه اتفاقی در حال رخ دادن 

است. من آن روزها با سه اسم مستعار در سایت روزآن الین مطلب می نوشتم. 
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دوس��تان روزنامه نگارمان و بسیاری از فعاالن سیاس��ی در هامن روزهای نخست دستگیر شدند. رشایط به 
حدی هراس��ناک بود که حتی منی توانس��تیم به دوستان مان زنگ زده و از حال ش��ان با خرب شویم.  به طور 
دائم منتظر بودیم که خرب دستگیری چه کسانی از راه می  رسد و طبیعی است که در این رشایط بسیاری از 

دوستان ام و خانواده نگران دستگیری من نیز بودند. 

نقش زنان
دو هفت��ه از ش��نبه خونین گذش��ته بود. ح��اال دیگر تلویزیون های فارس��ی زبان خارجی، هر ش��ب و روز 
ساعت ها تصاویری از آتش و خون نشان می دادند. تصویر جان دادن ندا در خیابان در بسیاری از شبکه های 
تلویزیون��ی دنی��ا پخش ش��ده و دنیا را تکان داده بود. ام��ا هنوز از خانواده های کشته ش��دگان صدایی در 
منی آمد. چه کسانی کشته شده بودند؟ آنها که بودند و چرا خانواده هایشان سکوت کرده اند؟ آیا قرار است 
فاجعه دهه شصت تکرار شود؟ آیا قرار است دوباره مردم کشته شوند و جناره هایشان را در خفا و سکوت 

به خاک بسپارند؟ آیا قرار است رسکوب و خفقان دوباره بر ما حاکم شود؟ 
جوابی نداشتیم! و این سوال های بی جواب، ما زنان را دوباره دور هم جمع کرد. 

این بار ولی یک جمع کوچک بودیم. جمع کوچکی که هم را از نزدیک می شناختیم. ساعتی در خانه یکی 
از دوستان نشستیم و تجربه های آن دو هفته سخت را بازگو کردیم. نتیجه این شد که ما به عنوان فعاالن 
زن، س��کوت را بش��کنیم. یکی پیشنهاد داد سی ام ندا، یک تشییع جنازه س��مبلیک برگزار کنیم. یکی گفت 
خانواده های قربانیان را پیدا کنیم. یکی پیشنهاد برگزاری چهلم برای همه شهدا را داد و در نهایت قرار شد 
هر کدام مان به رساغ یک رسی از کش��ته ش��ده ها برود و تالش کند آنها را شناسایی کند و بعد از دلجویی و 
تسلیت آنها را تشویق کنیم که از کشته هایشان بگویند و اجازه ندهند جو ارعاب و تهدید بر ما چیره شود 

یا این که اجازه دهند ما به جای آنها  این اعرتاض را علنی کنیم. 
ناگهان خرب رس��ید که پرس یکی از فعاالن زن نیز در بین کشته شده هاس��ت و جس��د او را بعد از ۲۷ روز به 
مادرش تحویل داده اند. او سهراب اعرابی بود. فرزند پروین فهیمی یکی از فعاالن زن در گروه مادران صلح. 
س��اعت هشت صبح من و تعداد زیادی از فعاالن در بهش��ت زهرا روبروی غسالخانه بودیم. تشییع جنازه 
س��هراب اولین تش��ییعی بود که ما در آن رشکت می کردیم. هامن ش��ب خربها و تصاویر این مراس��م را به 
رس��انه ها فرس��تادیم و در اینرتنت منترش کردیم. یکی از دوستان ام نیز مصاحبه مفصلی با مادر سهراب کرد 
که چکونگی رسگش��تگی اش را در این س��ه چهار هفته نشان می داد. من این مصاحبه را تنظیم کرده و برای 

سایت روز فرستادم . مصاحبه ای که نخستین صدای اعرتاض مادران سوگوار بود. 
س��ه روز بعد از آن خرب ش��دیم که مادر ندا آقا سلطان به دیدار مادر سهراب برای تسلیت گفنت رفته است. 
از او خواهش کردیم که به دیدارش برویم و  یکی دو روز پیش از س��ی امین روز ش��هادت ندا، ما جمعی از 

زنان فعال، راهی خانه ندا آقا سلطان شدیم. 
این که در آن جا چه گذشت و چه حرف هایی رد و بدل شد مباند برای وقتی دیگر. اما نتیجه این شد که مادر 
ندا می خواست خودش برای دخرتش مراسم چهل ام بگیرد و تنها این ماند که خواهش کردیم اجازه دهد ما 
نیز از مردم برای رشکت در این مراس��م دعوت کنیم. مراس��می که گرچه بسیار با شکوه برگزار شد اما خود 

این زن داغ دار اجازه نیافت تا بر مزار دخرتش حارض شود و سوگواری کند. 

گروه مادران عزادار
یکی از نتایج همفکری زنان و مش��ورت برای رساندن صدای خانواده قربانیان به مردم، تشکیل گروهی بود 
به نام مادران عزادار که پیشنهادش از هامن جلسات داده شد. هدف از تشکیل دادن این گروه این بود که 
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اس.ام.اس ها همه 
سیاسی شد. ده ها 

اس.ام.اس در روز به 
موبایل همه ما می رسید 
از شعر و جوک گرفته تا 

خبر و شایعه. 
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اجازه داده نش��ود تا خون ش��هدای این اعرتاض پایامل و فراموش شود. ما قرار گذاشتیم هر هفته روز شنبه 
درست ساعتی که ندا در خیابان شهید شده، به نزدیک ترین پارک محل شهادت او برویم و با لباس سیاه که 

نشانه عزاست با مردم درباره شهدا سخن بگوییم یا تصویر آنها را به دست بگیریم. 
البته از هامن هفته اول این حرکت چنان با حضور و حمله پلیس همراه شد که خیلی زودتر از آن چه فکر 
می کردیم به رس��انه ها راه یافت. و بعدها کار به رضب و ش��تم زنان هفتاد س��اله ای که با این گروه همراه 

شده بودند نیز کشیده شد. 
بعد از چهل ام ندا کار ما سخت تر شد. هجده تیر هم که روز رسکوب دانشجویان بود نزدیک بود و معموالَ 
در این روز دانش��جوها مراس��می برای اعرتاض به رسکوب خونین س��ال ۷8 داش��تند.  بسیاری از دوستان و 
همکاران ما بدون هیچ خربی از آنها در زندان بودند. بسیاری از این دستگیری ها در نیمه شب رخ می داد. 
بنابراین شبی نبود که رسم را به آرامی بر زمین بگذارم. هر شب بارها تصور می کردم که در مقابل چشامن 
وحشت زده دخرت نه ساله ام به خانه ما ریخته اند و مرا برده اند. این کابوس البته از سال ها پیش با من بود. 
از زمانی که به عنوان فعال داوطلب پرونده زنان و دخرتان محکوم به سنگس��ار و اعدام را دنبال می کردم. 
اما حاال این کابوس برای خیلی ها واقعیت یافته بود! چند ش��ب و روز را در خانه دوس��تان و آشنایان به رس 
بردیم تا این که مرگ یکی از بس��تگان نزدیک من در ش��امل بهانه ای شد برای این که مدتی به آن جا برویم و 

دو هفته ای از انظار دور باشیم. 
اما مشکلی حل نشد.  دوباره برگشتیم به تهران و دوباره هامن ترس ها و التهاب ها. حدود دو هفته بعد از 
۱8 تیر و دس��تگیری های گس��رتده در خیابان، یکی از همکاران سابق همرسم که در بین دستگیرشدگان بود 
و آزاد شده بود به خانه ما آمد. او درباره بازجویی های خودش و زنان هم بندش توضیح داد و گفت که ما 

۳6 زن در یک بند بودیم و تقریباَ از نصف ما در بازجویی ها درباره شام پرسیده می شد. 
گفتم چه چیزی می پرسیدند؟ جواب این بود که همه چیز. می گفتند هر چه می دانید بنویسید. باز پرسیدم 
آیا از زنان دیگر هم می پرس��یدند پاس��خ این بود که بله. و نام چند زن را آورد که البته از دوس��تان نزدیک 
من نبودند و من منی دانستم که چه ربطی بین من و آنها وجود دارد. تحلیل این خانم این بود که حکومت 
قصد برخورد با ما را دارد و در واقع قصد برخورد با هر کسی را دارد که اعرتاض را ادامه بدهد و تاثیرگذار 

باشد. پیشنهاد او این بود که خانه ام را ترک کنم. اما به کجا باید می رفتم؟ 

اعترافات
هامن ط��ور که گفتم مازی��ار بهاری پیش از انتخابات ب��ا من مصاحبه ای برای تلویزیون بی بی س��ی انجام 
داده بود. مازیار چند روز بعد از انتخابات دس��تگیر ش��د. دستگیری او به دلیل این که من در روزهای پیش 
از انتخابات به خاطر فیلم مس��تندی که قصد ساخنت اش را داش��تم، از او مشاوره های فراوان گرفته بودم و 
دیداری هم در خانه ما و نیز در یک کافه با هم داشتیم مرا بسیار نگران کرد. نگران از این که اگر او را به 
خاطر س��اخت فیلم اش گرفته باش��ند من نیز در آن فیلم ها حضور دارم. نگران از این که اگر تلفنش را چک 
کنند من بس��یار از او درباره فیلم مس��تندم پرس��یده بودم و خود این فیلم به تنهایی می توانست دردرسی 

بزرگ باشد و ... .
تا این که ناگهان مازیار را بر صفحه تلویزیون و در حالی که چهره ای تکیده داش��ت و بس��یار هم الغر شده 
ب��ود دی��دم. او را وادار ک��رده بودند علیه جامعه مدنی و خودش و نقش بیگانگان و کش��ورهای خارجی و 
ارتباطش��ان با ما فع��االن مدنی و اجتامعی حرف بزن��د. مازیار روبروی من در تلویزیون مثل مجس��مه ای 

بی روح حرف می زد و من صورتم از اشک خیس بود. 
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بعدها وقتی او آزاد شد من در سوئد بودم و یکی از مهم ترین دالیلی که تصمیم گرفتم دست کم برای مدتی 
به کشورم بازنگردم پیغام کوتاهی بود که او پس از زندان برای من فرستاده بود. در این پیغام توصیه شده 

بود که »هرجا هستی مبان و برنگرد!« 
بعدها دانس��تم او به خاطر من بارها بازجویی ش��ده و تحت شکنجه از او اعرتافاتی علیه من و بسیاری از 

فعاالن مدنی گرفته اند.

کیفرخواست
از چند ماه پیش از انتخابات از سوی یک فستیوال شعر به شهر استکهلم سوئد دعوت شده بودم و ویزای 

دخرتم هم به عنوان همراه سفر داشتم.
نخس��تین کیفرخواس��ت دادستان تهران که انتش��ار عمومی یافت، اولین جرقه نیز در ذهن من زده شد که 
آیا باید در تهران و ایران مبانم و ادامه بدهم؟  در منت کیفرخواس��ت دادس��تان نوشته شده بود که موسسه 

کنشگران که سهراب رزاقی مدیر آن بود یکی از بازوهای انقالب مخملین در ایران بوده است.
 من در این موسس��ه بیش از یک س��ال رسدبیر وب س��ایت خربی جامعه مدنی بودم و این سمت را تا زمان 

تعطیلی دفرت و پلمپ شدن آن داشتم. 
با س��هراب رزاقی قراری برای دیدار گذاش��تیم. به او گفتم که یک هفته بعد عازم س��فر به سوئد هستم و 
معلوم نیس��ت بعد از آن چه خواهد ش��د. شاید برگردم و شاید هم نه.  قصدم این بود که اگر بتوانم بورس 
تحصیلی یک س��اله ای از یک دانشگاه دریافت کنم، یک س��ال دوراز هیاهو باشم تا آب ها از آسیاب بیفتد 

و بتوانم به خانه ام برگردم.

استکهلم 
اقامت من در س��وئد با وجود این که با حامیت گرم دوس��تان ام در آن جا همراه بود اما یک مش��کل بزرگ 
داش��ت و آن ه��م رسگردان��ی من بود. »من منی دانس��تم چه کنم« آیا باید برمی گش��تم؟ آی��ا باید پناهنده 
می ش��دم؟ آیا باید می ماندم تا ببینیم چه می ش��ود؟ با کمک یکی از دوستان ام که از فعاالن بی رس و صدای 
حقوق برش برای ایران اس��ت بورس تحصیلی یک س��اله ای در هلند برایم جور ش��د. این بورس مربوط به 

روزنامه نگاری زنان بود و کامالَ متناسب با رشته تحصیلی و حرفه من. 
اما متاسفانه ویزای هلند با تاخیر فراوان همراه بود و زمان مثل برق می گذشت. 

این بود که به توصیه دوس��ت دیگری که مقیم نروژ اس��ت از بورس��یه حامیتی نویسندگان استفاده کردم. 
پاس��خ این یکی با توجه به مدارک فراوانی که در دس��رتس بود و همین طور حامیت »پن اینرتنشنال« و »پن 
س��وئد« خیلی زود مشخص ش��د. نروژ پذیرفته بود که من به عنوان نویس��نده مهامن با خانواده ام در این 

کشور اقامت داشته باشم. 
حاال که این خاطرات را می نویس��م، بیش از یک س��ال  اس��ت که من از خانه ام و از کش��ورم بیرون آمده ام 

و حدود نه ماه است که در شهر تروندهیم نروژ زندگی می کنم. همرسم بعد از چهارماه به ما پیوست. 
منی دانم فردا چه خواهد ش��د. چش��م اندازم از آینده روش��ن نیس��ت. ام��ا مطمنئ ام راهی ک��ه ما رفته ایم 
درست ترین راه بوده است. من شاعر و روزنامه نگار و نویسنده بوده ام. من برای نجات محکومان به اعدام 
و سنگس��ار روزها و ش��ب های مداوم کار کرده ام . من برای داش��نت حقوق برابر و آزادی بیش تر ساعت ها 
نوشته ام و  برنامه ریخته ام. من زندان رفته ام. بازجویی شده ام. از پلیس توهین دیده و کتک خورده ام. اما 
هرگز خودم را یک مبارز سیاس��ی ندانس��ته ام. مبارز تعریف دیگری دارد! نه من مبارز نیس��تم . اگرچه در 

متام این سال ها سخت جنگیده ام! 
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آس��یه امینی، متولد ۱۳۵۲، ش��اعر، روزنامه نگار و فعال حقوق برش. وی یکی از رصیح ترین مدافعان 

حقوق اقلیت ها و همچنین زنان محکوم به سنگسار و اعدام به شامر می آید. در سال ۱۳۷۲ فعالیت 

روزنامه نگاری خود را آغاز کرد و برای چندین روزنامه اصالح طلب و نرشیات اینرتنتی قلم زده است. 

وی در سال ۱۳88 جایزه دیده بان حقوق برش »هلامن-هامت« را به پاس فعالیت اش در اطالع رسانی 

رشایط حقوق برش در ایران از آن خود کرد. در حال حارض آسیه امینی ساکن ترندهایم نروژ است.
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شدت برخورد به نحوی 
بود که جامعه در یک 

شوک قرار گرفته بود.
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بابک غفوری آذر

بازی در میدان حریف
چگونه حکومت در زمستان ۸۸ به شدت با جنبش سبز برخورد کرد 

آن چه در س��اعات پایانی بیس��ت و دوم خرداد ماه دور از چشم مردم ایران توسط جمعی محدود و خاص 
رخ داد، فراتر از آن چه پیش بینی می ش��د بر زندگی جمع زیادی از اهالی این کش��ور تاثیر گذاش��ت. تاثیری 
که حتی کلیت نظام جمهوری اس��المی ایران را هم در برگرفت و آن را با مهم ترین چالش س��ه دهه اخیرش 
مواجه کرد. وقایع مرتبط با دهمین انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران، بی شک زندگی جمعی ایرانیان 
را وارد مرحل��ه ت��ازه ای کرد. چه بس��یار افرادی که از پس ای��ن رویدادها و اتفاقات ب��ه نگرش جدیدی از 
حکومت رس��یدند و فراوان کس��انی که حضور در یک کنش شدید سیاسی را تجربه کردند. چه هزینه هایی 
که در اش��کال گوناگون )از بذل جان و مال گرفته تا تاثیرات روحی و روانی مختلف( پرداخت نش��د و چه 

زندگی هایی که تغییر نکرد. 
درب��اره این رویداد به س��بب نزدیک بودن و باق��ی ماندن تاثیراتش هنوز منی توان ب��ه طور دقیق و کامل 
قضاوت تحلیلی داش��ت و از تاثی��رات بلندمدتش صحبت کرد، اما می توان همچن��ان با بازخوانی متفاوت 
از مجم��وع رویداده��ا و حوادث مهم اش به ویژه وقایع روز عاش��ورا و حوادث بعدش به تصویری عینی از 
وضعیت فعلی آن رسید. این مقاله به طور مشخص رویدادهای زمستان سال 88 را که نقطه عطفی در روند 
کلی حوادث رقم زد از منظر تحلیلی مورد توجه قرار می دهد. روز عاشورا آخرین حضور خیابانی مخالفان و 
البته شدیدترین شکل منازعه آنها با حاکمیت کنونی مستقر درایران بود. منازعه ای که برخالف پیش بینی  ها 

نهایتاَ به سود حاکمیت متام شد. 
در این مقاله ضمن ارائه گزارش��ی بی طرفانه از حوادث زمس��تان س��ال 88 با مترکز مشخص بر دو روز مهم 
عاشورا و ۲۲ بهمن، چشم اندازی از تاثیرات این دو رویداد بر حرکت اعرتاضی مردم ایران ارائه شده است.  
ذکر این توضیح رضوری است که در نگارش این مطلب عالوه بر مشاهدات شخصی نویسنده به عنوان یک 
روزنامه نگار حارض در صحنه، وقایع و اتفاقات مورد تایید منابع مس��تقل که وقوع ش��ان قطعی و غیر قابل 

تردید است، هم مورد استناد قرار گرفته است.

ایران در آستانه زمستان ۱۳۸۸
شش ماه بعد از برگزاری انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری، همچنان وقایع مرتبط با این رویداد، مهم 
ترین موضوع کش��ور بود. در طرف حاکمیت با آن که دول��ت محمود احمدی نژاد به عنوان دهمین دولت 
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بعد از انقالب اس��المی در کش��ور مستقر ش��ده و رشوع به کار کرده بود اما عمالَ مرشوعیتش از پس شش 
ماه مقاومت دنباله دار از س��وی معرتضان به چالش کشیده ش��ده بود. حاکمیت با آن که توانسته بود موج 
تظاهرات عظیم و پرتعداد نظیر آن چه را که در ۲۵ خرداد و روز قدس انجام شده بود مهار کند اما همچنان 
حضور بیرونی معرتضان در مناس��بت های مذهبی و ملی ادامه داش��ت. تاکتیک معرتضان در اس��تفاده از 
مناس��بت های مذهبی و ملی حاکمیت که همواره در س��ی سال قبل وسیله ای برای منایش اقتدار و حامیت 

مردمی اش بود، چالشی ترین موضوع در اردوگاه دولت بود.
 در طول پاییز 88 آن چه بیش از همه در فضای عمومی کشور احساس می شد، متایل هر دو طرف نسبت به 
رسانجام رسیدن منازعه در شکل بیرونی اش بود. گویی هر دو طرف خواستار تعیین تکلیف هر چه رسیع تر 
روند اتفاقات بودند. هراندازه بازگش��ایی دانش��گاه ها به عنوان یکی از مراکز بالقوه و همیشگی مقابله با 
حاکمیت امتیازی برای جنبش محس��وب می شد -و آنچه در روزهای ابتدایی مهرماه در دانشگاه های تهران 
و رشیف درست یک هفته بعد از بازگشایی گذشت، تایید کننده این ادعا بود- اما از سوی دیگر نیز گویی 
حاکمی��ت ب��ا پیش بینی کامل این اتفاقات، با برنامه ای منس��جم به مقابله ب��ا آن می پرداخت. کارآزمودگی 
طرفین در برخورد و مقابله با یکدیگر و واکنش نس��بت به برنامه های هم آش��کارا مرحله مرحله توس��عه 

می یافت و گویی هر بار وارد مرحله جدیدی می شد. 
حاکمیت که در نیمه دوم تابس��تان موفق ش��ده بود، اجازه حضورهای خیابانی را جز در روزهای خاص و 
اندک مانند روز قدس از معرتضان بگیرد، انتظار داش��ت در ادامه این روند موفق ش��ود با دراختیار گرفنت 
دانشگاه ها و جلوگیری از خروج دانشجویان عمالَ شکل خیابانی جنبش اعرتاضی را خاموش کند. این تاکتیک 
در ۱۳ آبان اما به نتیجه نرس��ید. به رغم حضور گس��رتده نیروهای حکومتی در خیابان های منتهی به محل 
راهپیامی��ی و اج��ازه ندادن به معرتضان برای ورود به محوطه ی اصلی مراس��م، در خیابان های حاش��یه ای 
درگیری های به نس��بت گس��رتده ای به وقوع پیوس��ت که باعث بازداش��ت های جدیدی ش��د. نکته هم در 
درگیری های به وقع پیوس��ته شعارهای تند مخالفان بود که کامال علیه رهربی جمهوری اسالمی ایران نشانه 

گیری شده بود. 
انتش��ار خرب درگیری های روز ۱۳ آبان، عمال برای دو طرف غافلگیرکننده بود. در جبهه ی معرتضان رسیدن به 
این منظور که جنبش اعرتاضی همچنان در خیابان است دستاورد مهمی بود. این اتفاق سبب تهییج مخالفان 
شد. اما از سوی دیگر حاکمیت گویی توجه خود را به برنامه های ایذایی و تحریک بیشرت معطوف کرده بود. 
هنوز هفته اول آذر به پایان نرسیده بود که موج جدیدی از بازداشت ها آغاز شد. بازداشت هایی که بیشرت 
فعاالن دانش��جویی را هدف ق��رار داده بود. این چنین بود که عمال در آس��تانه ی آذر ماه به عنوان مقطع 
مهم اعرتاضات دانش��جویی در تاریخ ایران، تند ش��دن هر چه بیش تر فضای سیاس��ی کش��ور قابل مشاهد 
بود. زمزمه های هش��دار نس��بت به تند ش��دن فضای سیاسی در این مقطع بیشرت ش��نیده می شد. از جمله 

دربیانیه های احزاب سیاسی عمال تند شدن فضا به سود حاکمیت ارزیابی می شد. 
در روز ۱6 آذر دور جدیدی از درگیری ها آغاز شد. در حالی که حاکمیت با برنامه گسرتده و گسیل نیروهای 
ش��به نظامی خود به درون دانشگاه تالش کرد برنامه اصلی این روز را با وجود درگیری شدید با دانشجویان 
در دس��ت خود بگیرد، بیرون دانشگاه افراد معرتض با وجود حضور کامل و بی شامر نیروهای امنیتی موفق 

به شکل گیری تظاهرات پراکنده شدند و درگیری هایی به وقع پیوست. 
در کنار آن چه خربگزاری های جهان از تظاهرات روز دانش��جو در تهران مخابره کردند منابع دانش��جویی و 
سایت های غیر دولتی گزارش دادند که تظاهراتی به این مناسبت در بسیاری از دانشگاه های دولتی و آزاد، 
در شهرهای کوچک و بزرگ ایران مانند تهران، اصفهان، مشهد، اهواز، شیراز، تربیز، کرمانشاه، اراک و شوشرت 
برگزار ش��ده است. محارصه محل کار میرحسین موسوی توسط نیروهای بسیج از دیگر وقایع این روز بود. 
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پليس رسامَ تایید کرد در جریان تظاهرات روز شانزدهم آذرماه،  ۲۰4 نفر را در تهران بازداشت کرده است. 
با آن که شدت درگیری ها بیرون از دانشگاه در مقایسه با ۱۳ آبان کم تر بود اما همین موضوع بهانه مناسب 
را ب��ه برنامه ری��زان محوری مقابله با جنبش در اردوگاه حاکمیت داد. ش��ب ۱6 آذر پخش فیلمی مجهول و 
نامش��خص از آتش زدن تصویری از آیت الله خمینی بنیان گذار جمهوری اس��المی در تلویزیون که ادعا شده 
بود توسط دانشجویان مخالف انجام شده، پرده اول برنامه حاکمیت در سناریوی نهایی برخورد با اعرتاضات 

خیابانی جنبش سبز بود. 
رهربان جنبش که در ماه های قبل کوش��ش کرده بودند با نوعی جداسازی شکل حکومتی رهرب اول انقالب با 
رهرب فعلی، خود را از اتهام براندازی دور کنند رسیعا مجبور به واکنش ش��دند. مهدى كروىب س��اعتى پس از 
پخش اين تصاوير نامه اعرتاض آميزى به عزت الله رضغامى نوش��ت و اين اقدام صدا و سيام را »تفرقه پراكنى 
و توهني مس��لم و مربز به بنيان گذار انقالب اس��المى« توصيف كرد. میرحسین موسوی، نیز پاره کردن عکس 
بنیانگذار جمهوری اس��المی در جریان وقاع ۱6 آذر را »اقدامی ساختارش��کنانه و مش��کوک« خواند و مجمع 
روحانیون مبارز همراه رهربان جنبش خواستار صدور مجوز راهپیامیی در حامیت از آیت الله خمینی شدند. 
با وجود این واکنش ها اما حاکمیت تالش گسرتده ای برای بهره برداری از این برنامه در جهت اقناع توده های 
اجتامعی همراهش کرد. از سوی دیگر رهربان جنبش هم با اعرتاض طیف های تندروی درون جنبش مواجه 
شدند که عمالَ خواستار عبور از کلیت نظام جمهوری اسالمی بودند. این فضا با ادامه اعرتاضات دانشجویی 
در ف��ردای ۱6 آذر و روزه��ای بع��د از آن ادامه یافت و عمال رشایط کلی کش��ور را به روزهای داغ ابتدایی 

تابستان باز گرداند.  
اکرب هاشمی  رفسنجانی، چهره مهم نظام، که در جریان حوادث بعد از انتخابات موضع گیری هایش به سود 
جنبش بود در این مقطع هم با انجام یک س��خرنانی انتقادی در ش��هر مش��هد فضا را داغ تر کرد. او ضمن 
پافشاری بر صحبت هایش در منازجمعه ۲6 تیرماه با انتقاد از برخورد سپاه و بسیج با مردم در جریان وقایع 
پس از انتخابات گفت که اگر مردم ما را بخواهند حکومت می کنیم و اگر نخواهند می رویم. صحبت هایی 
که با واکنش وزیر اطالعات روبرو شد: »هم اکنون متامیت نظام از درون به چالش و تهدید کشیده شده، به 

طوری که افراد تاثیرگذار که باید از نظام و والیت دفاع کنند در مقابل رهربی ایستاده اند.« 
حاکمی��ت برای ارزیابی اولیه نیروهای همراهش یک راهپیامیی اعرتاضی بعد منازجمعه روز ۲۷ آذر ترتیب 
داد که چندان پرتعداد نبود اما همین الگو کمرت از یک ماه بعد در اعرتاض به وقایع عاشورا استفاده شد و 
آن جا به نتیجه رسید. در کشاکش این رویدادها یک رویداد غیرمرتقبه دیگر بر کلیت رشایط تاثیر گذاشت: 

درگذشت آیت الله منتظری. 
آیت الله منتظری رسشناس ترین و به تعبیری مهم ترین مرجع تقلید همراه جنبش و مخالف حکومت بامداد 
روز ۲9 آذرماه به شکلی ناگهانی در قم درگذشت. انتشار خرب درگذشت آیت الله منتظری برای هر دو طرف 
منازعه غیرمنتظره بود. چرا که هر دو طرف می دانستند این اتفاق تاثیر مهمی هم بر وضعیت فعلی و هم 
آینده جنبش خواهد گذاشت. با این همه فوت یک حامی شناخته شده و باالمقام که حکومت آشکارا پروای 

مواجهه مستقیم با او را داشت در مجموع به سود نظام حاکم متام می شد. 
چالش اصلی اما برگزاری مراسم تشییع پیکر و ترحیم بود. این مشکل ابتدا با صدور پیام تسلیت رهرب نظام 
ک��ه در آن با وجود اش��اره ضمنی ب��ه مخالفت های ایت الله منتظری به نوع��ی تایید گر مقام علمی او بود، 
به ش��کلی مدیریت ش��د. به این ترتیب اجازه برگزاری یک تشییع جنازه داده شد و همین فرصتی بود برای 

مخالفان تا به شکل روز قدس یک منایش قدرت کامل داشته باشند. 
حضور پرتعداد معرتضان در ش��هر مهم و مذهبی قم به عنوان پایتخت مذهبی ایران و ش��هر سنتی هوادار 
روحانی��ت و نظام باوجود متام مراقبت ها برای حاکمیت گران بود. طنین فریادهای »مرگ بر دیکتاتور« در 
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ش��هر قم قابل تحمل نبود و همین باعث ش��د رصفاَ اجازه برگزاری مراسم تشییع جنازه و تدفین داده شود 
و بقیه برنامه ها لغو ش��ود. حضور رهربان معرتضان در مراس��م هرچند با حمله به خودروهای آنها و محل 
اقامت ش��ان همراه بود اما درمجموع باعث ش��د درگذشت آیت الله منتظری در کوتاه مدت به نفع جنبش 
باشد اما در بلندمدت آشکارا به رضرش متام شد. در چنین فضا و پیشینه ای ایران به استقبال فصل زمستانی 

رفت که این بار هم زمان با ماه سنتی محرم آغاز می شد.

زمستان ۸۸ در ایران چه گذشت
زمس��تان 88 در ایران با ماه مذهبی محرم آغاز ش��د. ماهی که در آن بنا بر اعتقادات مذهب ش��یعه امام 
حس��ین امام س��وم ش��یعیان در راه قیام علیه حکومت ظامل، همراه یارانش شهید شد. عاشورا به عنوان یک 
روز تاریخ��ی مهم در تقویم مذهب ش��یعه همواره در تاریخ ب��ه عنوان مناد و نقطه حرکتی برای قیام علیه 
ظلم محس��وب می ش��ود. آیت الله خمینی در ط��ول مبارزاتش با حکومت پهلوی هم��واره از این مقطع و 
باور اس��تفاده کرد و عمال در پیروزی انقالب اس��المی الگوبرداری از قیام امام حسین و واقعه عاشورا نقش 

محوری داشت. 
ح��اال حکوم��ت اما خود با چالش جدی مواجه بود. از هامن آغاز ماه محرم، این مقطع به عنوان یک داالن 
بحران��ی و چالش برانگی��ز برای حکومت مطرح بود. مردمی که احساسات ش��ان علیه حکومت هامنند آتش 
زیر خاکس��رت منتظر بر افروخته ش��دن بود در ماه محرم با یاد آوری جنگ می��ان مظلومیت و خودکامگی 
در تاریخ ش��یعه، جنایات و حوادث ش��ش ماه قبل را از نظر گذرانده و به نوعی شبیه سازی و هامنندسازی 

طرفین می پرداختند. 
حاکمی��ت ابتدا اقدامات پیش گیرانه انجام داد از جمله نیروی انتظامی از مس��ئوالن هیئت های عزاداری و 
همچنین ش��هروندان درخواس��ت کرد تا قبل از حركت دستجات در خیابان ها به منظور جلوگیری از هرگونه 
بی نظمی و راه بندان ، حتامً برنامه مراسم هیئت خود و مسیرهای حركت دستجات رابه كالنرتی و راهنامیی 
و رانندگ��ی مح��ل اعالم كنند. همچنی��ن افرادی به عنوان »همیاران محرم« س��اماندهی ش��دند تا در کنار 
هیئت ها حارض باش��ند و به پلیس در برقراری نظم کمک کنند. همچنین س��پاه پاس��داران با انتش��ار بولنت 
وی��ژه ای خطاب به هادیان سیاس��ی تحت امرش تاکی��د کرد که برای مقابله با »محرم س��بز« باید »هرگونه 

ندایی« غیر از برنامه های رسمی هیات های مذهبی »از مجموعه های مذهبی طرد گردد.«
ام��ا آن چه در هفته اول زمس��تان در جامعه ملموس و مش��خص بود، انتظار مردم ب��رای فرصتی دیگر بود. 
فرصتی که عاش��ورا به واس��طه جلوه بیرونی اش آن را فراهم می کرد. بویژه قدرت منایی مخالفان در مراسم 
درگذشت آیت الله منتظری باعث امیدواری جنبش شده بود و در کنارش اقدامات حاکمیت در تهییج مردم 
و عصبانی کردن آنها ادامه داشت. از جمله تنها به فاصله سه روز با عاشورا حکم برکناری میرحسین موسوی 
از رهربان جنبش از ریاس��ت فرهنگس��تان هرن صادر شد و در همین روز حکومت با مردمی که برای رشکت 

در مراسم سوگواری آیت الله منتظری در اصفهان حضور یافته بودند، برخورد تند و خشنی کرد.
 در این میان نکته ای که مخالفان را به حضور در خیابان در روزهای تاس��وعا و عاشورا تشویق می کرد، این 
گامنه بود که حکومت در روز مقدس و محرتمی چون عاشورا دست به خشونت و برخورد سنگین نخواهد 
زد چ��را که عمال خود را تبدیل به قطب ظامل داس��تان خواهد کرد. این هامن بهره برداری از مناس��بت های 
ملی و مذهبی بود که حکومت همواره از آن در مدت سی سال گذشته استفاده کرده بود. همین بیشرتین 
امیدواری را به مخالفان می داد. همچنین هم زمان ش��دن این دو روز با هفتمین روز درگذش��ت آیت الله 
منتظری که بنا بر سنت ایرانیان گرامی داشته می شود، بهانه ها را برای تجمع بیش تر کرده بود. این در حالی 
بود که حکومت با ارزیابی اولیه رشایط به مخالفان هشدار می داد. از جمله فرماندهان نیروی انتطامی در 
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آستانه روزهای تاسوعا و عاشورا مخالفان را از حضور خیابانی برحذر داشتند. اما در پس پرده گویی برنامه 
دیگری در جریان بود. س��تاد اصلی مقابله با جنبش هم بر بهره برداری از زمینه های مذهبی روز عاش��ورا 
حس��اب باز کرده بود. گویی آنها قصد داش��تند مخالفان حکومت را به مخالفان مذهب و دین تشبیه کنند 

که حتی حرمت روزهای مقدس را نگه منی دارند. 
در آس��تانه تاس��وعا و عاشورا فضای تند همه جا به چش��م می خورد. مخالفان یکدیگر را از برنامه های این 
دو روز که ش��امل قرارهای اولیه تجمعات بود از طرق مختلف باخرب می کردند. آنها قصد داش��تند خاطره 
راهپیامیی عظیم ۲۵ خرداد از میدان امام حسین تا آزادی را تکرار کنند. شدت تبلیغات طرفداران جنبش به 
گونه ای بود که تقریبا بسیاری از مردم تهران و شهرستان ها از برنامه های جنبش در این دو روز خرب داشتند. 
در آس��تانه این دو روز آخرین هش��دارها از س��وی فرماندهان پلیس داده شد در حالی که نگرانی هایی در 
میان مخالفان وجود داشت. نگرانی ها که وب سایت کلمه پایگاه اصلی اطالع رسانی میرحسین موسوی را در 
آس��تانه این دو روز مجبور کرد که به همراهان جنبش هش��دار بدهد که در دام برنامه های حکومت شبیه 

آن چه در کارناوال عاشورا علیه سیدمحمد خامتی در سال ۱۳۷6 برنامه ریزی شد، نیفتند.۰۱ 
این وب س��ایت دو روز قبل از تاس��وعا با اشاره به آن چه » اطالعات موثق« ناميد، نسبت به تکرار کارناوال 
عاش��ورا و  برنامه ريزی برای حرمت ش��کنی آيني های عزاداری ماه محرم و انتساب آن به جنبش سبز هشدار 
داد و از مردم خواس��ت تا آن چه را که »توطئه« توصيف می کرد، خنثی کنند. این هامن نگرانی از تاکتیک 

حکومت در وارونه جلوه دادن وقایع و بهره برداری از احساسات مذهبی بود.
روزتاسوعا: از حوالی ساعت ۱۱ صبح روز تاسوعا )شنبه ۵ دی ماه( بنا بر فراخوان اولیه مخالفان تجمعاتی 
در حوالی خیابان انقالب رخ داد. با آن که مخالفان عمده مترکز خود را بر روی روز عاشورا گذاشته بودند اما 
حجم درگیری ها قابل توجه بود. مخالفان در شکل های مختلف به صورت پیاده یا سوار بر خودرو به محل 
می آمدند و در اولین فرصت بدس��ت آمده اقدام به رسدادن ش��عار می کردند. شعارهایی که مانند چند ماه 
قب��ل بیش ترعلیه رهرب ایران بود. واکنش پلیس عالوه بر حضور پرتعداد در خیابان های اصلی، مانند دفعات 
قبل خش��ن بود و همین نش��ان دهنده این نکته بود که اراده ای برای مراعات در این روزها و عدم برخورد 

خشن با معرتضان وجود ندارد. 
اتفاق اصلی اما در شب این روز رخ داد. سیدمحمد خامتی، رئیس جمهور سابق ایران، قرار بود در جامران 
محل زندگی رهرب پیشین ایران، آیت الله خمینی که همواره محل مهم و مورد احرتام جمهوری اسالمی است 
درباره عاش��ورا س��خرنانی کند. انتش��ار خرب حضور خامتی در جامران تبدیل به دعوتی همگانی از معرتضان 
برای حضور در این سخرنانی شد اما حکومتی ها گویی با برنامه ریزی از پیش تعیین شده به محل سخرنانی 
هجوم آوردند و تنها چند دقیقه بعد از رشوع سخرنانی با شعارهایی در حامیت از رهرب ایران مانع از ادامه 
آن شدند. این نکته در تاریکی شب سبب درگیری های گسرتده در شامل تهران شد. مردم مانند دفعات قبل 
بالفاصله با اطالع از حادثه رخ داده به سوی محل می رفتند و با انگیزه دفاع از خامتی قصد مداخله داشتند. 
در همین حال نیروهای امنیتی پرتعداد هم با رضب و شتم مخالفان شامل تهران را به صحنه درگیری تبدیل 
 کرده بودند. نیروهای حکومتی با استفاده از گاز اشک آور، باتوم،  شوک الکرتیکی و زنجیر به شدت به مردم 

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۷6، کارناوالی به ظاهر از طرفداران جوان محمد خامتی در خیابان های   ۰۱
باالی شهر تهران با ظاهری نامتعارف در عرص روز عاشورا به راه افتاد. در روز عاشورا ایرانیان بنا بر اعتقاد مذهب شیعه به عزاداری 
می پردازند، اما این گروه به رقص و پایکوبی پرداخته بودند.رسانه های نزدیک به حاکمیت روزهای بعد از توهین طرفداران خامتی 
به مذهب و اعتقادات بسیار نوشتند. بعدها مشخص شد این کارناوال توسط مخالفان خامتی برای بدنام کردن او و طرفداران اش 

راه افتاده بود. خامتی پس از به قدرت رسیدن گفت که از مقرصان این موضوع می گذرد و از شکایت از آن ها رصف نظر کرد.
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 صدای شلیک گلوله 
به گوش می رسید و 

اتومبیل های آتش گرفته 
و محل های تخریب شده 

تهران را در ظهر روز 
عاشورا به شهری جنگ 

زده تبدیل کرده بود.
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حمله ور شدند. مخالفانی که فرصت حضور در محل اصلی سخرنانی را پیدا نکردند، وعده حضور در تجمع 
فردا در روز عاش��ورا را می دادند. در همین درگیری ها دس��تگیری هایی هم صورت گرفت. مجموع رشایط 

نشان می داد ایران روز پرالتهابی را انتظار می کشد. 
روز عاش��ورا: از هامن اولین دقایق صبح روز یکشنبه 6 دی ماه ۱۳88 حضور محسوس نیروهای امنیتی در 
میادین اصلی ش��هرهای مهم ایران بویژه تهران مش��هود بود. اما این حضور مانع به خیابان آمدن مخالفان 
نش��د. از حوال��ی س��اعت ۱۰، در تهران ترافيک زي��ادی در خيابان های منتهی به خيابان انقالب به چش��م 
می خ��ورد و عاب��ران پياده در حال حرکت به س��وی تقاطع ه��ای اصلی خيابان انقالب بودن��د و هر جا که 
جمعیت تراکم پیدا می کرد، به رس دادن ش��عار می پرداختند. نیروهای امنیتی ابتدا با ش��لیک گاز اشک آور 
س��عی در متفرق کردن معرتضان داش��ته اند اما تع��داد جمعیت لحظه به لحظه افزوده می ش��د. ظهر روز 
عاشورا تقریبا تهران در آتش درگیری می سوخت. از سویی حجم حضور مخالفان بسیار زیاد و بی سابقه بود 
و از س��وی دیگر مقابله مردم با نیروهای حکومتی ش��دیدتر از گذش��ته شده بود. اوج درگیری ها در میدان 
ولیعرص به وقوع پیوست. جایی که مردم یک کیوسک پلیس را ترصف کردند و متعاقب آن نیروهای پلیس 

با خشونتی بی سابقه با اتومبیل به سوی مردم آمدند و عده ای را مقابل چشم همگان زیر گرفتند. 
از نقاط دیگر ش��هر هم اخبار مقابله ش��دید ماموران و افراد لباس شخصی و بسیج با مردم منترش می شد. 
صدای شلیک گلوله به گوش می رسید و اتومبیل های آتش گرفته و محل های تخریب شده تهران را در ظهر 
روز عاشورا به شهری جنگ زده تبدیل کرده بود. خربگزاری های خارجی درگیری های این روز را خونین ترین 
مواجه��ه بی��ن مردم و نیروهای امنیتی ای��ران از زمان آغاز اعرتاضات به نتیجه انتخابات ریاس��ت جمهوری 
خواندند. آسوش��یتدپرس رس��ام اعالم کرد نیروهای امنیتی جمهوری اس��المی به رغم تالش فراوان با استفاده 
از گاز اش��ک آور و باتوم و ش��لیک تیر هوایی نتوانس��ته اند مردم را متفرق کنند و به همین دلیل به شلیک 
مس��تقیم به سوی مردم معرتض متوس��ل شده اند. خربهایی از درگیری از چند ش��هر دیگر بویژه اصفهان و 
نجف آباد هم می رس��ید. انتش��ار اخبار درگیری ها در متام رسانه های معترب دنیا بالفاصله کشورهای مختلف 

جهان را به موضع گیری واداشت و انگلیس، فرانسه، آمریکا، آملان و حتی روسیه آن را محکوم کردند.
 مقابله بسیار خشن و لجام گسیخته نیروهای امنیتی با مردم قابل تصور نبود. هنوز علت این نوع عملکرد نیروهای 
حکومت مشخص نیست. عده ای نگرانی و تشویش ماموران از مشاهده انبوه جمعیت و ترس از دست رفنت کنرتل 
اوضاع را علت این رفتار خشونت آمیز می دانستند و عده ای دیگر اما این برخورد خشونت بار را برنامه ای از پیش 
تعیین شده برای هرچه تندتر کردن رشایط و بدست آوردن بهانه الزم برای برخورد نهایی با جنبش عنوان کردند. 

واقعه قتل مش��کوک سیدعلی حبیبی موسوی، خواهرزاده میرحسین موسوی، گامنه دوم را تقویت می کند. 
علی حبیبی یکی از 8 نفری بود که حاکمیت کش��ته شدن ش��ان را در وقایع روز عاشورا البته بدون برعهده 
گرفنت مس��ولیتی در این باره و با »مش��کوک خواندن« آنها تایید کرد. در حالی که مخالفان از تعداد بس��یار 

بیشرت کشته ها صحبت می کردند. 
بعدازظهر روز عاش��ورا که خرب کشته ش��دن علی حبیبی منترش شد باز هم تجمعاتی شکل گرفت. از جمله 
در مقابل بیامرستان محل بسرتی شدن علی حبیبی و در خیابان میرداماد تهران. فرمانده پلیس تهران ابتدا 
منکر کش��ته شدن کسی ش��د اما بعدازظهر با انتشار بیانیه ای کشته شدن 4 نفر را تایید کرد و فردایش این 
تعداد به 8 نفر رسید. رسانه ها و نهادهاى دولتى كه در ساعات اوليه اعرتاض هاى روز عاشورا سكوت كرده 
بودند در بعد از ظهر اين روز به طور هامهنگ نس��بت به آن چه كه »حرمت ش��كنى در عاشوراى حسينى« 

خواندند اعرتاض كردند. 
تلويزيون دولتى ايران نيز، مخالفان دولت در روز عاش��ورا را گروهى دانست كه به گفته اين رسانه دولتى، 
در شعارهاي شان، به عاشوراى حسينى ىب حرمتى مى كردند و انديشه هاى امام راحل را به متسخر مى گرفتند، 
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به ايجاد اغتشاش و تخريب اموال عمومى و اموال مردم پرداختند. خربگزاری فارس نیز در خربی مدعی شد 
که معرتضان در جریان نا آرامی های روز عاش��ورا، اقدام به »آتش زدن قرآن« کرده اند. این ها نش��ان از کلید 
خوردن پروژه جدیدی داش��ت که اصالح طلبان پیش از آن هش��دار بودند. این که تند شدن فضا بی شک به 
س��ود اقتدارگرایان متام خواهد شد. هشدارهای قبلی مبنی بر این که رادیکالیزه شدن جنبش سبز نه تنها از 
احتامل پیروزى آن در مقابل نظامیان مى کاهد بلکه فراگیرى و گسرتش آن را نیز کم می کند و امکان حضور 
میلیوىن را از مردم سلب خواهد کرد به عینه در روزهای بعد مشاهده شد. این پیش بینی از ساعات پایانی 
روز عاشورا به وقوع پیوست. تقریبا متام فعاالن سیاسی و روزنامه نگاران که تا به آن زمان به رغم مخالفت 
با دولت هنوز بازداش��ت نش��ده بودند، دستگیر ش��دند و عده ای حتی برای دومین بار روانه زندان شدند. 

دامنه بازداشت ها به نزدیک ترین افراد رهربان مخالفان رسید. 
روزهای بعد از عاش��ورا، زمان بهره گیری کامل حاکمیت از وقایع عاشورا بود. نیروهای امنیتی تقریبا تا یک 
هفته تهران را تبدیل به یک پایگاه نظامی کردند، رس��انه های رس��می مرتب از آنچه حرمت ش��کنی عاشورا 
نام می بردند، صحبت می کردند و نهادهای امنیتی نیز با یک فرایند پیرشفته اقدام به شناسایی افراد عادی 
فعال در روز عاشورا از طریق دوربین های خیابانی و دستگیری آنها می کردند. شدت برخورد به نحوی بود 
که کامال جامعه در یک شوک قرار گرفته بود. همه نهادهای حکومتی با صدور بیانیه هایی خواستار مقابله 
با رسان جنبش و هوادارانش ش��دند. با آن که رهربان جنبش هیچ کدام فراخوانی برای رشکت در راهپیامیی 

در روز عاشورا نداده بودند اما متهم اصلی به شامر می رفتند. 
در جهت مقابله و مرعوب س��ازی جنبش، برنامه ریزی یک راهپیامیی حکومتی در دس��تور کار قرار گرفت و 
همه کارمندان و مزدبگیران دولت موظف شدند در آن حضور پیدا کنند. از سوی دیگر زمزمه های دستگیری 
موسوی، کروبی و خامتی به شدت شنیده می شد. راهپیامیی حکومتی روز 9 دی با تدارک فراوان و پوشش 
گسرتده رسانه ها و با گسیل متام نیروهای حاکمیت برگزار و در آن تندترین صحبت ها علیه جنبش سبز بیان 
ش��د. حاکمیت از فردای برگزاری انتخابات و با مش��اهده اعرتاضات مردمی قصد برگزاری چنین راهپیامیی 
را داش��ت اما هیچ گاه نتوانس��ته بود به طور کامل چنین تجمعی را برگزار کند. بعد از راهپیامیی دولتی 9 
دی مهندس موس��وی که پیش بینی می شد به واسطه درگذشت خواهرزاده اش موضع تندی بگیرد با انتشار 
بیانیه شامره ۱۷ از حاکمیت خواست با تن دادن به کمرتین خواسته های مردم از تند شدن فضا و از دست 

رفنت فرصت خودداری کند. 
بیانی��ه با وجود اس��تقبال اصالح طلبان و نهادهای حقوق برشی و حت��ی بعضی چهره های درون نظام چون 
محس��ن رضایی پاس��خی نگرفت چراکه اوضاع به نفع حاکامن بود. در حالی که ابتدا واقعه روز عاشورا به 
عنوان منونه مش��ابه حادثه ۱۷ شهریور س��ال ۵۷ که شاه با رسکوب شدید مخالفان عمال سقوطش را ترسیع 
بخشیده بود، ارزیابی می شد اما پس از گذشت چند روز مشخص شد که حاکمیت جمهوری اسالمی بازی در 
زمین خشونت را بهرت بلد است و مردم و رهربان جنبش نیز خواستار برپایی یک انقالب متام و کامل نیستند. 
جنبش که کش��ته های جدیدی را حتی به صورت له ش��دن زیر چرخ های اتومبیل به خود دیده بود حاال با 
حجم باالیی از دستگیری ها مواجه بود. حکومت کامال میدان بازی را از آن خود کرده بود. در روزهای بعد 
هش��دارها هم زمان با دس��تگیری ها ادامه یافت. فرمانده نیروی انتظامی ایران گفت که »دوره مدارا« به 
پایان رس��یده و تهدید کرد که از این پس »هر کس در این گونه تظاهرات رشکت کند، پلیس برخورد شدید 
و قاطع خواهد داش��ت.« حاکمیت رس��ام اعالم کرد که مخالفت ها به براندازی نظام رس��یده و گروه های 
ضد انقالب اختیار کار را در دس��ت گرفته اند. بر این اس��اس برخوردها با بهائیان، گروه های حقوق برشی 
و روزنامه نگاران منتقد ش��دت پیدا کرد. در آن میان اعالم ش��د که تعدادی از افراد خارجی هم دس��تگیر 

ش��ده اند. 
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از بعد از عاش��ورا تا میانه بهمن ماه بيش از ۱8۰ نفر از روزنامه نگاران، دانش��جويان، فعاالن حقوق مدىن 
از س��وى نريوهاى امنيتى جمهورى اس��المى ايران بازداشت شدند که در میان آنها نام ۱۰ مشاور میرحسین 
موس��وی از جمله علیرضا بهشتی، مشاور ارشد او، نیز به چشم می خورد. فشار بر اندک روزنامه های منتقد 
باقی مانده افزایش ش��دیدی پیدا کرد و س��یل اخطارها به س��وی دفرت روزنامه ها روان شد. حتی روزنامه ای 
چون »جمهوری اسالمی« به صاحب امتیازی رهرب ایران هم تذکر گرفت. هم زمان وزارت اطالعات همکاری 
با بیش از 6۰ بنیاد و موسس��ه خارجی را برای ایرانیان ممنوع اعالم کرد و از س��وی دیگر ش��نیده شد که به 

عده ای از بازداشت شده ها اتهام »محاربه« که مجازاتش مرگ است وارد شده است. 
این ش��ایعه چند روز بعد ش��کل واقعی به خود گرفت و برای ۵ نفر اتهام محاربه وارد و از س��وی دادستان 
تایید ش��د. مجموع این اقدامات نش��ان داد حکومت قصد ندارد از فرصت بدس��ت آمده به سادگی بگذرد. 
در این میان معرتضان که فیلم زیر گرفنت هموطنان ش��ان را می دیدند آش��کارا احس��اس کردند با حکومتی 
طرف هس��تند که از متام وس��ایل و اقدامات برای حفاظت از خود اس��تفاده می کند. س��یر اتفاقات عجیب 

ادامه داشت. 
روز ۲۲ دی ماه یک استاد دانشگاه که گفته می  شد با برنامه های هسته ای کشور همکاری داشته ترور شد. 
تروری که متام زوایایش تا کنون در هاله ای از ابهام قرار دارد و هم زمان اولین جلس��ه دادگاه افرادی که به 
عنوان محارب متهم شده بودند برگزار و از تلویزیون رسارسی پخش شد. در همین روزها البته خرب استعفای 

کنسول ایران در نروژ منترش شد.
ایران در چنین رشایطی به اس��تقبال ماه بهمن می رفت که هر دو طرف به راهپیامیی س��نتی روز ۲۲ بهمن 
س��الگرد پیروزی انقالب اس��المی به عنوان می��دان نربد نهایی نگاه می کردند. از طرف��ی عده ای از مخالفان 
ک��ه حضور پرتعداد مردم در روز عاش��ورا را به عنوان قدرت جنبش می دانس��تند از ل��زوم حضور کامل در 
راهپیامیی ۲۲ بهمن و عملکردی مشابه روز قدس صحبت می کردند و از سوی دیگر در اردوگاه حاکمیت با 
موفقیت ارزیابی شدن راهپیامیی 9 دی، طرح برنامه ریزی یک راهپیامیی کامل تر در روز ۲۲ بهمن با هدف 

منایش خاموشی طرف مقابل در حال انجام بود. 
در آس��تانه راهپیامیی ۲۲ بهمن باز هم نشانه هایی از تند شدن فضا به چشم می خورد اما آشکارا حاکمیت 
دس��ت باال را داش��ت. رهرب ایران دو هفته به راهپیامیی هشدار داد به کسی باج منی دهد و وزیر اطالعات 
رس��ام گفت که دو مامور س��فارت آملان در جریان حوادث روز عاشورا بازداشت شده اند و یکی از مشاوران 

موسوی را به ارتباط با رسویس های امنیتی جاسوسی متهم کرد. 
در همین حال ش��وک اصلی روز هش��تم بهمن وارد ش��د. دادس��تانی تهران صبح پنج شنبه هشت بهمن ماه 
از اع��دام دو ت��ن از محکوم��ان حوادث پ��س از انتخابات خ��رب داد و اعالم کرد که در مجم��وع ۱۱ نفر از 
بازداشت ش��دگان اعرتاضات ماه های اخیر در ایران به اعدام محکوم ش��ده اند. آرش رحامنی پور و محمدرضا 
علی زمانی نام دو نفر اعدام ش��ده بود که پیش از این در دادگاه گروهی بازداشت ش��دگان پس از انتخابات 
موسوم به دادگاه »کودتای مخملی« دیده شده بودند و به بیان اعرتافاتی علیه خود پرداخته بودند. این دو 
نفر اساس��ا پیش از برگزاری انتخابات بازداش��ت شده بودند و در یک گروه مخالف دولت عضویت داشتند.  
انتش��ار خرب اعدام این دو نفر به عنوان متهامن حوادث بعد از انتخابات و اعالم صدور حکم برای ۱۱ نفر 
دیگر بس��یاری را در بهت فرو برد. مش��خص ب��ود که این اقدام برای هر چ��ه مرعوب تر کردن مخالفان در 

آستانه روز ۲۲ بهمن صورت گرفته است. 
میرحس��ین موس��وی و مهدی کروبی، با اعرتاض به عملکرد قوه قضائیه جمهوری اس��المی، این اعدام ها را 
محک��وم و اجرای این احکام را عجوالنه و با هدف ایجاد ترس برای رشکت نکردن مردم در راهپیامیی روز 
۲۲ بهم��ن ارزیاب��ی کردند و از مردم خواس��تند در راهپیامیی رشکت کنند. هم زم��ان فرمانده پلیس ایران 
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اعالم کرد »با همکاری مردم و تالش دس��تگاه های اطالعاتی و امنيتی، ۷۰ درصد اغتشاش��گران روز عاشورا 
که تصاويرش��ان منترش ش��ده بود، شناسايی شدند.« همین نش��ان دهنده حجم دستگیری ها بود که حتی 
کار را به انتش��ار عکس هایی از مردم و تبدیل آنها به اعالمیه هایی عمومی کش��انده بود. حجم دستگیری 
افراد عادی به مراتب بیش از چهره های رسش��ناس بود. در آخرین هش��دارها فرماندهان س��پاه هم وارد 
میدان ش��دند و گفتند اجازه اقدامی خارج از برنامه را به کس��ی منی دهند. بازداش��ت ها حتی تا شب قبل 
از ۲۲ بهم��ن ادامه داش��ت و در حالی که فراخوان گروه های مختل��ف از مردم برای رشکت در راهپیامیی 
به ش��یوه روز قدس منترش می ش��د اما همچنان فضای بیم و ترس ناشی از عملکرد حکومت فعالیت ها را 

تح��ت تاثی��ر ق��رار داده ب��ود. 
۲۲ بهم��ن: پیش از این روز گامنه های مختلفی درباره رسانجامش مطرح بود. عده ای با دیدی خوش��بینانه 
حتی پیش بینی می کردند در این روز حکومت جمهوری اس��المی س��قوط می کند و تعدادی دیگر از مردم 
می خواس��تند از اولین س��اعات روز با رفنت به مقابل جایگاه سخرنانی مانع صحبت های احمدی نژاد شوند. 
تعدادی دیگر اما با مش��اهده اقدامات حکومت از برنامه ریزی پنهان و گس��یل متام نیروهای مس��تعد برای 

مقابله با هر حادثه ای خرب می دادند. پیش بینی این گروه به واقعیت پیوست. 
فضای مقابل جایگاه س��خرنانی از ۵ صبح با افراد تحت امر بس��یج پر شد، ماموران امنیتی از اولین ساعات 
صب��ح حت��ی در کوچه ها و معاب��ر اصلی به فاصله دو مرت از یکدیگر مس��تقر ش��دند. در میان راهپیامیان 
نیروهای امنیتی قرار گرفتند و این به جز ماموران رس��می ضد ش��ورش و با تجهیزات بود که متام مس��یر را 
تحت پوش��ش قرار داده بودند و با کوچک ترین تحرک یا مش��اهده هر نوع عالمت خاصی نزد راهپیامیان 
برخورد می کردند. حتی س��اختامن های مهم که کیلومرتها دورتر از محل راهپیامیی بودند مانند س��اختامن 
صدا و سیام توسط گارد ضد شورش با تجهیزات سنگین مراقبت می شدند. خربنگاران هم فقط اجازه یافتند 

اتفاقات جایگاه اصلی در میدان آزادی را گزارش کنند و از حضور در مسیرها منع شدند. 
در مس��یر اصلی راهپیامیی از امام حس��ین تا آزادی اجازه کوچک ترین اقدامی داده نشد و با وجود حضور 
قابل توجه هواداران جنبش به دلیل متهیدات اندیشیده شده مخالفان در میدان عمل موافقان قرار گرفتند 
و درواق��ع صفوف آنه��ا را پرتعدادتر کردند. با این همه درگیری های مح��دودی در میدان صادقیه تهران و 
حاش��یه هایش به وقوع پیوس��ت. این به واس��طه فراخوان کروبی بود که گفته بود از این نقطه راهپیامیی 

خود را آغاز می کند. 
به کروبی بیش تر از چند دقیقه اجازه حضور داده نشد و شدیدترین برخورد با او و مردم همراهش صورت 
گرفت و حتی پرسش هم چند س��اعتی بازداش��ت ش��د. به محمد خامتی و موسوی هم حمله شد و آنها نیز 
اجازه حضور در راهپیامیی را پیدا نکردند. حتی اکرب هاش��می رفسنجانی هم با شعارهایی علیه خود روبرو 
شد هرچند به او حمله نشد. بازداشت هایی هم صورت گرفت و رضب و شتم مخالفان در صحنه درگیری ها 

هم مانند همیشه شدید بود. 
بالفاصله بعد از پایان س��خرنانی احمدی نژاد، رسانه های حکومتی از آن چه پایان فتنه سبز می خواندند خرب 
و گزارش مخابره کردند و حضور مردم در راهپیامیی را به نش��انه حامیت ش��ان از نظام دانس��تند. رهرب هم 
به فاصله کمی پیام تش��کر صادر کرد و در آن حضور راهپیبامیان در این مراس��م را »شگفتی آفرين« خواند 
و از ای��ن حضور قدردانی کرد و از مخالفان خواس��ت »به خود آین��د«. حکومت در واقع در روز ۲۲ بهمن 
الگوی راهپیامیی 9 دی را وس��یع تر و تکمیل ش��ده تر به کار بس��ت و با گس��یل نیرو از شهرستان تالش کرد 
این گونه القا کند که حرمت شکنی های روز عاشورا باعث گریزانی اکرثیت مردم از جنبش سبز و حضور در 
اردوگاه موافقان انقالب ش��ده است. بعدها از سوی معرتضان به راهپیامیی ۲۲ بهمن عنوان یک راهپیامیی 

»مهندسی شده« اطالق شد.
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بعد از ۲۲ بهمن ارزیابی ها از دالیل شکست طرح های مخالفان آغاز شد و جریان های منتقد درون جنبش 
عوامل مختلفی را برش��مردند. موس��وی و کروبی نیز با انجام دیدارها و ص��دور بیانیه هایی تالش کردند با 
انتق��اد از مص��ادره راهپیامیی ۲۲ بهمن زنده ماندن اعرتاضات را نش��ان دهند. از جمله موس��وی گفت که 
»منی توان یک راهپیامیی مهندسی ش��ده ترتیب داد و دل خوش کرد که همه چیز متام ش��ده است«. به این 
ترتیب و با وجود تبلیغات سنگین رسانه های حکومتی مبنی بر پایان رسمی حیات جنبش، باقی ماندن بحث 
و بررسی درباره شیوه های جدید ابراز مخالفت و بحث های اینرتنتی خالف ادعای رسانه های رسمی را نشان 
می داد. بیس��ت و دوم بهمن البته نش��ان داد که دیگر حکومت به توانایی برخ��ورد با حضورهای خیابانی 
جنبش بویژه در مناس��بت های رس��می رس��یده و این جنبش باید ش��یوه های جدید و نیز رفنت به الیه های 
محروم ت��ر جامع��ه را بیازماید. این بحث ها تا هفته ها بعد از ۲۲ بهم��ن ادامه یافت. در حالی که عده ای 
مراس��م س��نتی چهارشنبه س��وری را به عنوان مقطع جدیدی برای آغاز مخالفت ها ارزیابی می کردند، عمال 
بعد از ۲۲ بهمن حیات جنبش تقریبا معطوف به صدور بیانیه ها و انتش��ار س��خرنانی ها ش��د. در این میان 
البته آزادی تعدادی از زندانی ها و پافشاری آنها بر مواضع شان از نکات مهم و نشانه تداوم اعرتاضات بود.
جنبش س��بز ایران زمس��تان 88 را با تجربه های فراوان پش��ت رسگذاش��ت. تجربه هایی از یک حضور تند 
خیابانی در روز عاشورا گرفته تا رشکت در یک راهپیامیی مهندسی شده در ۲۲ بهمن که عمال بازیگر میدان 
رقیب ش��د. جنبش سبز در زمستان بیش��رتین هزینه ها را داد و شاهد زندانی شدن بسیاری از همراهان اش 
بود. از زمس��تان بود که بس��یاری رسنوش��ت جدیدی پیدا کردند. به دنبال افزایش فشارهای حکومت شامر 
افراد پناهنده افزایش چش��مگیری پیدا کرد و زندگی های فراوانی دس��تخوش تغییر شد. زمستان 88 بی شک 

نقطه عطفی در حیات جنبش و جامعه ایران بود. 

بابک غفوری آذر، متولد ۱۳6۰، حرفه روزنامه نگاری را در سال ۱۳8۰ با روزنامه اصالح طلب »حیات 

ن��و« آغ��از کرده و برای نرشیات��ی همچون »رشق«، »یاس ن��و« و »اعتامد« نیز قلم زده اس��ت. وی 

همچنین ویراستار و یکی از پایه گذاران اولین مجله اینرتنتی ایرانی با عنوان »کاپوچینو« بوده است. 

غفوری آذر به همراه چندین وبالگ نویس دیگر در سال ۱۳8۳ توسط شاخه ای از ماموران امنیتی که 

تحت نظر دادستان تهران سعید مرتضوی فعالیت می کردند بازداشت شده و تحت فشار قرار گرفت. 

پیش از برگزاری انتخابات، وی رسدبیری بخش فرهنگی روزنامه »اندیشه نو« را که وابسته به ستاد تبلیغاتی میرحسین موسوی بود 

به عهده داش��ت. پس از مدت ها زندگی در خفا، غفوری آذر ایران را در اردیبهش��ت ۱۳89 ترک کرده و با اقامت در پراگ، در حال 

حارض برای رادیو فردا، بخش فارسی رادیو اروپای آزاد فعالیت می کند.



86



87



88

رای و خواست مردم 
منشا مشروعیت 

قدرت سیاسی است.  
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محمدرضا یزدان پناه

میرحسین موسوی؛ آشپز آش ایرانی

هر تعریفی که از جنبش سبز داشته باشیم و هر مفهومی که از آن در ذهنامن متبادر شود، یک اصل کلیدی 
درباره این جنبش وجود دارد و آن محوریت و رهربی میرحسین موسوی بر جنبش سبز است.

انق��الب مرشوط��ه ایران در ۱۲8۵ نخس��تین حرک��ت بزرگ و فراگی��ر ایرانیان برای دس��تیابی به مفاهیم و 
ارزش هایی مانند حاکمیت قانون، برابری، آزادی، تاس��یس قوه قضائیه مس��تقل، پارملان منتخب مردم و در 

یک کالم دولت مدرن بود. 
اما این حرکت تاریخی تنها جنبش گس��رتده اجتامعی ایران در یک قرن گذش��ته اس��ت که رهربی و هدایت 
آن توس��ط مجموعه ای از اش��خاص و نیروهای سیاس��ی از مناطق مختلف ایران صورت گرفته است. الباقی 
حرکت های وس��یع اجتامعی ایران که تاریخ کشورمان در یک صد سال گذشته را دستخوش تغییر و تحوالت 

اساسی کرده، همواره با نام یک فرد مشخص عجین بوده اند.
جنب��ش ملی ش��دن صنع��ت نفت ایران با ن��ام دکرت محمد مصدق گره خورده اس��ت. انقالب اس��المی ۲۲ 
بهمن ۱۳۵۷ بدون نام آیت الله روح الله خمینی بی معناس��ت. نام س��ید محمد خامتی به یادآورنده جنبش 
اصالح طلبی دوم خرداد ۱۳۷6 است و اکنون جنبش سبز ایران و میرحسین موسوی، در کنار یکدیگر هستند 

که معنا پیدا می کنند.

جنبش سبز چیست؟
درب��اره جنبش س��بز هم مانند هر حرکت اجتامعی و سیاس��ی دیگری، تعاری��ف و باورهای متفاوت و گاه 
متناقضی وجود دارد. روش��نفکران و فعاالن سیاس��ی سکوالر ایرانی، آن را جنبشی غیردینی و گاه ضد دینی 
می دانند که همراه با دگرگونی های اساس��ی سیاس��ی، به دنبال زیر و رو کردن متام بنیان های سنتی جامعه 

ایران است. 
در مقابل این نگاه، دیدگاه روش��نفکران و کنشگران سیاس��ی و اجتامعی دینی ایران قرار دارند که با تاکید 
بر مولفه های دینی و مذهبی جامعه ایران و حتی ش��خص میرحسین موسوی، این جنبش را اگرچه جنبشی 

»فرادینی« می دانند اما آن را »غیر دینی« یا »ضد دینی« تلقی منی کنند.
در میانه این دو دیدگاه هم طیفی گسرتده از نظرات و تعاریف وجود دارد که حامالن آنها بسته به دیدگاه 

فکری و ایدئولوژیکی که از آن برخوردارند، هرکدام مبلغ تعریف خود از جنبش سبز هستند.
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اما به باور من تعریف و کارکرد اصلی جنبش س��بز از این قرار اس��ت: جنبش س��بز، حرکتی وسیع، فراگیر، 
مس��املت آمیز و ضد خشونت است که ابتدا در اعرتاض به نتایج اعالم شده دهمین دوره انتخابات ریاست 

جمهوری ایران در ۲۲ خرداد ۱۳88 شکل گرفت.
طرفداران میلیونی میرحس��ین موس��وی، رقیب اصلی محمود احمدی نژاد، رئیس جمه��ور ایران، معتقد به 
تقلب وس��یع و همه جانب��ه حکومت و دولت احمدی ن��ژاد در انتخابات با هدف مامنع��ت غیرقانونی از 
ریاس��ت جمهوری میرحسین موس��وی و ادامه دوران ریاس��ت جمهوری احمدی نژاد برای یک دوره چهار 

ساله دیگر بودند.
این در حالی ست که گروه های سیاسی، احزاب، روزنامه نگاران و اقشار نخبه تری مانند دانشجویان مخالف 
احمدی نژاد اعتقاد داش��ته و دارند که آن چه هم زمان با روز برگزاری انتخابات و پس از آن توس��ط حکومت 

انجام شد، نه تقلبی رصف در روند انتخابات بلکه یک کودتای متام عیار علیه آرای مردم بود.
این دس��ته از افراد و گروه ها معتقدند که اقداماتی مانند بازداش��ت گس��رتده فعاالن سیاسی، دانشجویان، 
روزنامه ن��گاران، و ... مخالف دولت، حمل��ه نیروهای امنیتی به دفاتر احزاب منتقد و پلمپ آنها، فیلرتینگ 
س��ایت های مخالف دولت و توقیف مطبوعات و به خصوص رسکوب گس��رتده، خشونت بار و خونین مردم 
مع��رتض ب��ه نتایج انتخابات، موض��وع را از تقلب در انتخابات فراتر برده و این مس��ئله را در قالب مفهوم 

وسیع تری به نام کودتا جای داده است.
ش��اید بتوان گفت به همین دلیل هم اس��ت که وقتی این باور به تدریج در نزد افکار عمومی و طرفداران 
میرحس��ین موس��وی به وجود آمد که آن چه پس از انتخابات ریاست جمهوری رخ داد نه یک تقلب که یک 

کودتا بود، مطالبات جنبش سبز هم از آن چه در ابتدا مطرح بود فراتر رفت.
به این ترتیب بود که شعار و مطالبه محوری و کلیدی »رای من کجاست؟« با حفظ اولویت و جایگاه خود 
در نزد هواداران جنبش سبز، اندک اندک شاهد قرارگیری شعارها و مطالبات دیگری نیز در کنار خویش شد.
مطالباتی مانند »آزادی زندانیان سیاسی«، »نفی والیت فقیه«، »نفی دیکتاتوری«، »برگزاری انتخابات آزاد«، 
»برابری حقوق زنان و مردان« و دیگر خواسته های رادیکال تر از شعاری مانند »رای من کجاست؟« از جمله 

مطالبات به تدریج اضافه شده به جنبش سبز بود.

موسوی و جنبش سبز
میرحس��ین موس��وی در بیانیه شامره ۱8 خود که آن را در سال روز انتخابات منترش کرد و نام آن را »منشور 

پیشنهادی جنبش سبز« گذاشت، به بیان همین روند یک ساله جنبش سبز پرداخت.
ای��ن بیانیه از آن جهت دارای اهمیت فوق العاده ای اس��ت که با در نظر گرف��نت متام فراز و فرودهای این 
جنبش در مدت زمانی س��پری ش��ده از آغاز آن نوشته شده و حاوی اهداف و مشخصات آن است. بنابراین 
و از آن جا که حتی آن دس��ته از اپوزس��یون جمهوری اسالمی که قرابت چندانی با موسوی و دیدگاه های او 
ندارند و حتی آنها را نفی می کنند، منی توانند منکر نقش محوری او در جنبش سبز شوند، بازخوانی تعریف 

وی از این جنبش رضوری به نظر می رسد.
به گفته آقای موسوی در این بیانیه، »از دروغ، تخلف و تقلب به کار گرفته شده در انتخابات، سوال “رای 
من کجاس��ت؟” زاده ش��د و شام مردم، روش��ن و بی ابهام به شیوه ای مس��املت آمیز در راهپیامیی تاریخی 
و ب��ی نظی��ر ۲۵ خرداد ۱۳88  این س��وال را پرق��درت و بلند فریاد زدید و جز کس��انی که جهل و خرافه و 
منفعت پرس��تی و دروغ چش��م و گوش آنها را بسته بود، در سطح ملی و جهان همه آن را شنیدند و دیدند. 
ولی پاس��خ چه بود؟ جز داغ و درفش و کش��نت و به حبس کردن و زنجیر به تن برهنه زندانیان زدن و حمله 

به خوابگاه های دانشجویی؟«
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وی می افزاید: »به یقین فجایع کهریزک و آدم کش��ی های روزهای ۲۵  و ۳۰  خرداد و عاش��ورای حسینی از 
خاطره جمعی ملت پاک نخواهد شد و نباید هم پاک شود که خیانت به خون شهدا و بی گناهان است. ما 
چگونه می توانیم تیرهای مس��تقیم به مردم و زیر کردن آنها توس��ط ماشین پلیس را از یاد بربیم. خون ها و 
رنج ها اما پرده های فریب و ریای متامیت خواهان را دریدند و فس��اد نهادینه ش��ده پشت پرده های قدیس 
منای��ی را منای��ان کردند و ای��ن رویدادهای تلخ و نحوه تعام��ل دولتیان با مردم به همه اقش��ار ملت ما از 
کارگران، معلامن، دانشجویان، روزنامه نگاران، استادان، روحانیون، کارآفرینان، بازاریان، زنان، مردان، جوانان 
و پیران و همه فعاالن جنبش های اجتامعی و اقش��ار مس��تضعف و میانه نش��ان داد که ریشه مشکالت آن 

ها در کجاست.«
میرحس��ین موس��وی در این میان به نقش فس��اد اقتصادی موجود در الیه های درونی حکومت ایران در 
شکل گیری جنبش سبز نیز اشاره می کند: »این که کشور ما بیشرتین اعدام ها را نسبت به جمعیتش در جهان 
دارد، ناش��ی از بزهکاری گناهکاران نیست، ناشی از رخت بر بسنت عدالت و مدیریت و حکومت خوب در 
جامعه ماست. و این که حتی مصلحت های روزمره و عاجل حکومت باعث نشده است که متامیت خواهان و 
دولتیان دست از دروغ و فساد و خرافه و زیر پا نهادن قانون اساسی و سایر قوانین بردارند، نشان از نفوذ 
عمیق این زش��تی ها در الیه های درونی نظام دارد، گویا در این الیه ها ساختی محکم برای دفاع از منافعی 
شکل گرفته است که از عایدی صدها میلیارد دالر درآمد نفتی و واردات ساالنه ۷۰ میلیارد دالر کاال و سلطه 

بر نهادهای پولی و مالی بدون نظارت های موثر نشات می گیرد.«

موسوی و جنبش سبز؛ ریشه ها و اهداف
وی س��پس به بیان ریش��ه های شکل گیری جنبش سبز می پردازد. به نظر میرحس��ین موسوی »بروز انحرافات 
گوناگون و موانع بتدریج س��ازمان یافته در مس��یر تحقق اهداف و آرمان هایی چون عدالت، اس��تقالل، آزادی 
و جمهوری اس��المی که مردم به خاطر آنها انقالب ش��کوهمند اسالمی را به پا کردند، ظهور گرایشات متامیت 
خواهانه در میان برخی از مسوولین حکومتی، نقض حقوق بنیادین شهروندان، بی حرمتی به کرامت انسانی، 
سوءمدیریت دولتی، افزایش فاصله طبقاتی و محرومیت  های اقتصادی و اجتامعی، قانون گریزی بل قانون ستیزی 
برخی مجریان قانون، نادیده گرفنت منافع ملی و ماجراجویی های عوام فریبانه در تعامالت بین املللی، فراموشی 
تدریجی و دردناک اخالق و معنویت برای قدرت« عواملی است که به »نضج گیری نگرش های اعرتاضی در میان 
دلسوختگان، دردمندان و قاطبه مردم ایران« در سال های اخیر انجامید که بروز بارز و نیرومند آن در جنبش 

سبز مردم ایران پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری در سال ۱۳88  جلوه کرد.
وی س��پس به رصاحت جنبش س��بز را نه یک جنب��ش انقالبی و برانداز بلکه جنبش��ی اصالحی می خواند: 
»جنبش س��بز با پایبندی به اصول و ارزش های بنیادین انس��انی، اخالقی و دینی و ایرانی، خود را پاالیش گر 
و اصالح گر روند طی ش��ده در نظام جمهوری اس��المی ایران در س��ال های پس از انقالب می داند و بر این 
اساس حرکت در چارچوب قانون اساسی و احرتام به نظر و رای مردم را وجه همت خویش قرار خواهد داد. 
جنبش سبز حرکتی در تداوم تالش مردم ایران برای دستیابی به آزادی و عدالت اجتامعی و تحقق حاکمیت 
ملی است که پیش از این در برهه هایی چون انقالب مرشوطیت، جنبش ملی شدن نفت و انقالب اسالمی 

خود را جلوه گر ساخته است.«
موسوی در بخش دیگری از این بیانیه، »حاکمیت مردم بر رسنوشت خویش« را از جمله »اصول خدشه ناپذیر 
جنبش س��بز« بیان کرده و می افزاید: »نهاد انتخابات به عنوان مناس��ب ترین شیوه تحقق این اصل مدنظر 
ای��ن جنبش قرار می گیرد. براین اس��اس، جنبش س��بز تالش های خود برای صیان��ت از آرای مردم را تا زمان 
اس��تقرار نظام انتخاباتی آزاد، رقابتی، غیرگزینش��ی و منصفانه که شفافیت و سالمت آن کامال قابل تضمین 



92

به گفته آقای موسوی، از 
دروغ، تخلف و تقلب به 

کار گرفته شده در 
انتخابات، سوال “رای من 

کجاست؟” زاده شد.
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باشد، ادامه خواهد داد. رای و خواست مردم منشا مرشوعیت قدرت سیاسی است  و جنبش سبز اعامل هر 
گونه صالحیت خودرسانه و گزینش��ی تحت عنوان نظارت  اس��تصوابی را مغایر با قانون اساسی، حق تعیین 

رسنوشت مردم و حقوق بنیادین آنها دانسته و با آن مبارزه می کند.«
این رهرب جنبش س��بز س��پس نگاه خود درباره نسبت دین و ایدئولوژی با این جنبش و دیدگاه آن به مقوله 
حق��وق ب��رش را بدین صورت بیان می کند: »نخس��تین ارزش اجتامعی مدنظر جنبش س��بز دفاع از کرامت 
انس��انی وحقوق بنیادین برش فارغ از ایدئولوژی، مذهب، جنس��یت، قومیت و موقعیت اجتامعی اس��ت. 
استقرار و تضمین موازین حقوق برش به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای برشی و حاصل خرد جمعی 
همه انس��انها مورد تایید و تاکید جنبش س��بز اس��ت. این حقوق خدادادی اس��ت و هیچ فرمانروا، دولت، 
مجلس یا قدرتی منی تواند آنها را لغو یا به صورت ناموجه و خودرسانه محدود کند. تحقق این امر مستلزم 
احرتام به اصولی چون برابری، مدارا، گفتگو، حل مساملت آمیز مناقشات و صلح طلبی است که خود در پرتو 
ایجاد زمینه های الزم برای فعالیت آزاد رسانه های مستقل، جلوگیری از سانسور، دسرتسی آزاد به اطالعات، 
گس��رتش و تعمیق جامعه مدنی، احرتام به حریم خصوصی افراد، فعالیت آزادانه ش��بکه های اجتامعی غیر 

دولتی و اصالح قواعد و مقررات در جهت حذف هرگونه تبعیض میان شهروندان امکان پذیر است.«
وی در ادام��ه ای��ن بیانیه که آن را به عنوان »همراه کوچک جنبش س��بز« صادر ک��رده، می گوید: »آزادی 
زندانیان سیاسی، رفع محدودیت های غیر قانونی و نگاه امنیتی علیه فعالیت احزاب و گروه ها و جنبش های 
اجتامع��ی چون جنبش زنان، جنبش دانش��جویی، جنبش های کارگری، جنبش ه��ای اجتامعی و امثال آن، و 
همچنین محاکمه عادالنه  آمران و عامالن تقلب در انتخابات، شکنجه و کشنت معرتضان به نتیجه انتخابات، 
و افش��ا و محاکمه نظریه پردازان و حامیان خش��ونت در الیه های مختلف حکومت از راهکارهای روش��نی 

است که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد.«

آش ایرانی
تصویری که میرحسین موسوی در بیانیه شامره ۱8 خود به عنوان منشور جنبش سبز، از ریشه ها و اهداف 
ای��ن جنبش به دس��ت می دهد، عالوه بر این که منوداری از وضعیت جامعه سیاس��ی و مطالبات سیاس��ی، 
اجتامعی و اقتصادی طرفداران جنبش س��بز است، نشان دهنده رشایطی است که این کاندیدای معرتض به 

نتایج انتخابات گذشته ریاست جمهوری با آنها دست به گریبان است.
موس��وی هم اکنون و اگرچه خود ارصار دارد که با این لفظ خطاب نش��ود، اما رهربی جنبش��ی را بر عهده 
گرفته اس��ت که طیف بس��یار متنوعی از جامعه ایران را در خود جای داده است. در جنبش سبز همه جور 

آدمی یافت می شود. 
ایرانیان یک نوع آش دارند که به آن »آش ش��له قلمکار« می گویند. در این آش، انواع و اقس��ام س��بزیجات، 
ادویه جات و چاش��نی های مختلف به کار می رود. آش ش��له قلمکار در ادبیات محاوره ای ایران، استعاره از 
آش��فتگی و دگرگونی گسرتده است. بنابراین بیراه نیس��ت اگر بگوییم جنبش سبز هم از حیث گسرتدگی و 

تنوع اجزای تشکیل دهنده آن به این آش شباهت دارد. 
ما چه اعضا و هواداران جنبش س��بز را آنهایی بدانیم که به میرحس��ین موسوی رای داده بودند و سپس به 
دنبال رای از دس��ت رفته خود برآمدند و چه آنهایی بدانیم که به موس��وی رای ندادند و در سیر تطور این 
جنبش به مطالبات رادیکال تر سیاسی و اجتامعی به آن گرویدند و چه ترکیبی از هر دوی این ها )که به نظر 
من این ترکیب، صحیح ترین و دقیق ترین ترکیب جنبش است(، واقعیت این است که در هر سه صورت، با 
گسرته ای از اشخاص با دیدگاه ها و مطالبات مختلف و گاه متناقض سیاسی، اجتامعی، فرهنگی، اقتصادی و 

... روبرو هستیم. 
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در میان حامیان ابتدایی و امروزین جنبش س��بز، اش��خاص و خانواده هایی قرار دارند که به س��نتی ترین و 
مذهبی ترین اقش��ار جامعه ایران تعلق دارند، حتی به طبقه روحانیت. امور و احکام دینی برای آنها بسیار 
ارزشمند است و تالش می کنند به اکرث آنها عمل کنند. این طبقه اکرثا )اما نه همه آنها( در ۳۲ سال گذشته 
جزو طبقه های حامی نظام جمهوری اسالمی بودند. بسیاری از آنها از خانواده های کشته شدگان یا جانبازان 
انقالب بهمن ۵۷ یا جنگ هشت ساله ایران و عراق هستند. نگاه آنها به میرحسین موسوی، نگاه به مردی 
اس��ت که به مدت هشت سال، نخست وزیر محبوب و مورد حامیت آیت الله خمینی بود و توانست نظام 

اقتصادی و اجتامعی ایران در جریان سال های سخت و دشوار جنگ را پابرجا نگاه دارد.
موس��وی همچنین برای آنها منادی از قرائت خاصی از اس��الم است که در گفتامن روشنفکری دینی در ایران 
به آن »اس��الم رحامنی« گفته می شود. اسالمی که با دموکراسی، حقوق برش و دیگر ارزش های جهان مدرن 
تناقضی ندارد. با تروریسم و بنیادگرایی دینی مخالف است، هامنطور که با نگاه های ضد دینی در جامعه 

و در سطح حکومت موافقتی ندارد.
بسیاری از زنان و دخرتان حامی موسوی در پیش از انتخابات، با حجاب کامل اسالمی )چادر( در خیابان ها و 
میادین تهران به نفع او شعار می دادند و راهپیامیی می کردند. پس از انتخابات و هم زمان با آغاز تظاهرات 

میلیونی علیه نتیجه اعالم شده هم شاهد حضور اقشار مذهبی جامعه در میان معرتضان بودیم.
اما این بخش تنها یک رس طیف حامی جنبش س��بز اس��ت. انتهای دیگر این بردار به گروه هایی از جامعه 
ایران می رسد که نگاهی سکوالر به معادالت سیاسی و اجتامعی ایران دارند. این دسته نه تنها به نقش دین 
و امور ماوراءالطبیعه در رس و س��امان دادن به سیاست آش��فته ایران اعتقادی ندارند بلکه حتی معتقد به 

کنارگذاردن یا حذف دین از نهاد سیاست )یا قدرت( در ایران هستند.
س��بک زندگی این گروه با س��بک زندگی انتهای دیگر بردار کامال متفاوت اس��ت. این ها کامال مدرن زندگی 
می کنند، احکام دینی در زندگی آنها جایی ندارد، به پوش��ش اس��المی مانند حجاب اعتقاد ندارند، مرشوب 
می خورند. طرفدار جدی آزادی های فردی و اجتامعی هستند، خواهان بازگشایی بارها و دیسکوها در ایران 
که پس از انقالب ۵۷ تعطیل ش��دند، هس��تند. به کش��ورهای پیرشفته و آزاد جهان سفر می کنند و از سبک 

زندگی غربی بهره می گیرند.
نظ��ام سیاس��ی مطلوب آنها نظامی بدون حضور روحانیون، بدون ایف��ای نقش احکام دینی و بدون حضور 
والیت فقیه اس��ت. این دس��ته از حامیان جنبش س��بز به ایرانی س��کوالر مانند آن چه در دوران حکومت 

پهلوی ها در ایران در جریان بود، می اندیشند.
این ه��ا البت��ه دو رس این بردار بودند. به این معنا که این دو گروه، هر کدام دو نقطه ابتدایی دو رس طیف 
جنبش س��بز را تش��کیل می دهند ام��ا در فاصله بین این دو نقطه، انواع و اقس��امی از اف��راد و گروه های 

اجتامعی وجود دارند که بخشی از مطالبات هریک از این دو گروه را منایندگی می کنند.
هامنگونه که گفته ش��د، جامعه ایران یک جامعه بس��یار متنوع و متکرث از نظر قومی، نژادی و به خصوص 
فرهنگی است. در چنین جامعه ای گاه مطالبات و خواسته های اهالی دو روستای همسایه در جنوب ایران 

بسیار با یکدیگر تفاوت دارد.
همین تنوع هم هس��ت که نقش بی بدیل موس��وی را در ایجاد هامهنگی میان دیدگاه های مختلف حارض 

در جنبش سبز را بسیار دشوار می سازد.
یکی از بزرگ ترین کارکردهای میرحسین موسوی از بدو پیدایش جنبش سبز، ایجاد تعادل و باالنس بین این تنوع 

و گسرتدگی بوده و طبیعی است که با توجه به تناقض های موجود، انجام چنین مهمی کار بسیار دشواری است.
موس��وی در متام ماه های گذشته باید به گونه ای عمل می کرده که درست در نقطه میانی این بردار بایستد 

تا بتواند باالنس درونی جنبش سبز را حفظ کند.
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به همین خاطر هم بوده که گاهی ناچار می ش��ده موضعی اتخاذ کند که بیش��رت مورد پس��ند مذهبی ها و 
سنتی های هوادار جنبش سبز بود و گاهی هم به سوی طیف سکوالر جنبش نزدیک می شد. اتفاقی که هر 

بار با واکنش طیف مقابل روبرو شده است.
اعتقاد من بر این است که ادامه حیات اجتامعی جنبش سبز که علیرغم متام رسکوب های بی سابقه حکومت 
در سال گذشته و هم اکنون، خود را به مناسبت های مختلف به منایش گذارده و نیز ادامه اجامع حداکرثی 

بر روی موسوی به عنوان رهرب جنبش، حاکی از موفقیت او در ایفای این نقش بسیار دشوار بوده است.
به نظر می آید ارصار حکومت و دولت ایران برای ادامه دادن روش هایی که اساسا باعث شکل گیری جنبش 
س��بز بودند )و در بیانیه ش��امره ۱8 موس��وی که در باال آمده بدان ها اشاره شده( باعث می شود که جنبش 
س��بز به عنوان تنها اپوزس��یون داخلی، اجتامعی و توده ای جریان حاکم در جمهوری اسالمی به حیات خود 

ادامه دهد.
تا آن هنگام، موس��وی وظیفه آش��پزی این آش شله قلمکار را بر عهده دارد به گونه ای که از ترکیب این همه 

مواد گوناگون، یک »نتیجه واحد« حاصل بشود.

محمدرضا یزدان پناه، متولد ۱۳6۱، با چندین وب سایت و نرشیه اصالحات همکاری داشته است. وی تا به امروز 

وبالگی می نویسد که توسط جمهوری اسالمی فیلرت شده است. یزدان پناه ازاعضای سابق حزب »مشارکت« 

بوده که ستاد 88 و یا هامن ستاد جوانان حامی اصالحات را پایه گذاری کرد. وی همچنین از دبیران وب سایت 

حامی  نامزدی موس��وی، موج س��بز، بوده است. پس از انتخابات وی موقتاً بازداشت شد و در زمستان ۱۳88 

ایران را ترک گفت. یزدان پناه هم اینک ساکن پاریس است و با نرشیه اینرتنتی روز آن الین همکاری می کند.
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هر روز به هم زنگ 
می زنیم و می پرسیم: 

“هستی؟”
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فرنوش امیرشاهی

پشت دیوارهای بلند اوین

سالن مالقات غلغله است. به خیال خودم صبح زود راهی شدم که کارم زود راه بیفتد، ولی حاال می بینم که 
آخر صفم. منی دانم زیادی تازه کارم یا هنوز ازش��وک درنیامده ام که حس��اب نکردم چقدر تعداد خانواده های 
مشتاق دیدار با عزیزان شان زیاد است. حتامً برای این که عقب منانند قبل از ساعت کاری اداره ها آمده اند و 
نوبت گرفته اند. تقصیر من نیست، آدم هایی که این جا هستند، حداقل هشت ماه از من جلوترند. کلی تجربه 
کس��ب کرده اند. آن هم چه تجربه هایی! من اما تنها ۱۰ روز اس��ت قدم به راه رفته ی آنها گذاش��ته ام، مدت 

زمانی که بین زمین وآسامن معلق بوده ام وهر لحظه اش مثل کابوسی مداوم توی ذهنم حک شده است.
ماجرا از اولین س��اعت های بامداد سه ش��نبه )۲۰ بهمن ۱۳88( رشوع شد. شش مامور ریختند خانه ی پدر و 
مادرم و وحید، همرسم، را بازداش��ت کردند. به همین س��ادگی. حکم هم داشتند. ساعت یک و سی دقیقه 
ش��ب آمدن��د، هم��ه جا را تفتیش کردند-ه��م خانه ی پدرم را و ه��م خانه ی من و وحید را- وس��ایلی مثل 
موبایل هایامن، لپ تاپ، دست نوش��ته ها، کتاب و... را ضبط کردند و با دو ماشین سمند به همراه وحید به 

ناکجاآباد بردند.
ح��اال م��ن ۱۰ روز بعد از آن ماجرا، دس��ت خالی از مت��ام پیگیری ها و دوندگی هایم برای کس��ب خربی از 

وضعیت همرسم و رشایط پرونده اش، این جا در سالن مالقات زندان اوین ایستاده ام. 
حضورم در اوین به توصیه ی یکی از دوس��تانم بوده که چند روزی بعد از انتخابات ریاس��ت جمهوری دهم 
ب��ه جرگه ی خانواده روزنامه نگاران بازداش��تی پیوس��ت. ترانه، خواهر کوچکرت ژیال بن��ی یعقوب و خواهر 
همرس بهمن احمدی امویی، در اولین روزهای بعد از دس��تگیری وحید با من متاس گرفت و س��خاومتندانه 
تجربیات اش را در اختیارم قرار داد. ترانه گفت: »پنجشنبه ها روز مالقات زندانیان سیاسی است. اگر رسی به 
آن جا بزنی، حتی اگر اجازه مالقات پیدا نکنی، کم ترین حسنش در این است که الاقل میتوانی مطمنئ شوی 
وحی��د را به اوی��ن برده اند.« توصیه  ی خوبی بود. اگر مامور زندان حتی ی��ک کلمه به من بگوید: »ممنوع 
املالقات«، برای من دنیایی خرب خوش به ارمغان دارد. حداقل مطمنئ می شوم که وحید در اوین زندانی ست. 
این یعنی خط بطالن بر همه ی اخبار عجیب و غریبی که از فالن مقام مس��ئول و بهامن آش��نا می شنوم که 
می گوین��د او در بازداش��تگاه اختصاصی وزارت اطالعات در خیابان رشیعتی نگهداری می ش��ود و یا این که 

دست حفاظت اطالعات نیروی انتظامی ست.
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افش��ین، برادرم از جل��وی در کارت آبی بدرنگ »درخواس��ت مالقات« را برمی دارد ومش��غول پر کردن آن 
می ش��ود. باالی کارت نوش��ته نام متهم، بند محل نگهداری، اتهام و... ما فقط نام متهم را می دانیم:«وحید 
پوراس��تاد«. بقیه را خالی می گذاریم و رساغ قس��مت بعد می رویم: »نام و مش��خصات درخواست کننده«، 
»نسبت با متهم« و ... می نویسیم:«فرنوش امیرشاهی،همرس«. مسخره ست که فقط اقوام درجه یک شامل 
پدر، مادر، همرس، فرزند، خواهر و برادر اجازه دیدار با زندانی را دارند. تازه اگر خوش شانس باشند و کالً 

اجازه ای در کار باشد.
افش��ین دو کارت پر می کند؛ یکی برای من در صف خانم ها و آن دیگری را خود به دس��ت می گیرد تا در 
ردیف آقایان  بایس��تد. اس��م وحید را هم در لیس��تی که خانواده ها برای نظ��م دادن به صف ها و رعایت 
نوبت نوشته اند، وارد می کند. وجودش نعمتی ست. من گیج تر از آن هستم که بخواهم تند و فرز به کارها 

سامان بدهم. 
این مدت برایم مثل سالی گذشته ا ست. بویژه آن که متام پیگیری های رسمی وغیررسمی ام برای کسب خربی 
از وحید بی نتیجه مانده اس��ت. به واس��طه ی روزنامه نگار بودنم، البی هایی با بعضی از مسئوالن قضایی و 
سیاسی و مناینده مجلس داشته ام، اما هیچ چیزی دستگیرم نشده است. انتظاری هم منی توانم داشته باشم. 
بعد از انتخابات پر ماجرای ریاس��ت جمهوری دهم، همه چیز تغییر کرده اس��ت. به جز این که جامعه دچار 
بحران ش��دیدی شد و اعرتاض های گس��رتده ای به نتیجه ی انتخابات-که دستگیری های فله ای و برخوردهای 
رضبتی رابه دنبال داشت- شکل گرفت؛ کل کشور تحت تاثیر قرار گرفت، دسته بندی قدرت هم عوض شده 
اس��ت. دیگر کمرت مناینده ی مجلس یا مس��ئول رده باالی قضایی ست که بتواند از نیروهای امنیتی اطالعاتی 
کس��ب کند. نیروهای جدیدی به قدرت رس��یده اند که بیش تر از س��ابقه ی نظامی برخوردارند. چهره های 
اصالح طلب هم عمالً  جایی در معادالت سیاس��ی ندارند و تبدیل به اپوزیس��یون نظام ش��ده اند. بسیاری 
از چهره های ش��اخص اصالح طلب و مس��ئوالن س��ابق کش��ور دربندند. کس��انی نیز که می توانند اندکی از 
موقعیت شان استفاده کنند و دست به البی گری بزنند، ترجیح می دهند سکوت کنند تا دچار دردرس نشوند. 
در چنین رشایطی بگیر و ببندها ادامه دارد ورشایط را س��خت تر کرده اس��ت. در واقع از هامن صبح کذایی 
خ��رداد پ��س از انتخابات؛ که با خرب باورنکردنی بازداش��ت جمع زیادی از روزنامه نگاران، فعاالن سیاس��ی، 
حزبی، اجتامعی، حقوقی و مدنی از خواب بیدار ش��دیم، دیگر حتی یک ش��ب آرام رس بر بسرت نگذاشتیم. 
برای روزنامه نگاران و خربنگارها اوضاع وخیم ترهم شده است. هنوزاز شوک دور تازه فشارهای  دستگاه ها 
ونهادهای امنیتی و موازی بر رس��انه ها و اهالی قلم در یک س��ال و نیم گذشته و تداوم توقیف نرشیات با 
علمداری هیات نظارت بر مطبوعات، در نیامده بودیم که دستگیری های وسیع وهمه گیر هم به آن اضافه 
ش��د. کار به جایی رسیده اس��ت که هر روز صبح با وحشت موبایل، ایمیل ها، سایت های خربی و وبالگ ها 
را چک می کنیم تا ببینیم باز چه کسانی به خیل گسرتده زندانیان پیوسته اند. هر روز به هم زنگ می زنیم 
و می پرس��یم: »هستی؟« و جواب می شنویم که:»فعالً آره، ولی شنیدی که... دستگیر شد؟« هشت ماه متام 
را با این هول و وال طی کرده ایم و رسانجام قرعه به نام ما افتاد. وحید ش��د پنجاه وشش��مین روزنامه نگاری 
که پس از انتخابات بازداش��ت ش��د. من هم ناخواس��ته عنوان »عضو خانواده ی روزنامه نگار بازداشتی« را 

یدک می کشم.
به دنبال اتهام وحید نیس��تم چون اگر اتهامی وجود داش��ت نه تنها ۵۵ روزنامه نگار زندانی پیش از وحید، 
بلکه هزاران بازداش��تی که میانش��ان چهره های آش��نا کم نیس��تند، االن تکلیف شان روش��ن بود و حداقل 
پرونده هایش��ان به رویت وکالیشان می رسید. در این صبح رسد آخر بهمن در صف بانوان منتظر ایستاده ام 
تا خربی از س��المت وحید به دس��ت بیاورم. همه پش��ت دو پنجره ی کوچک مات کشویی ردیف شده ایم تا 
پنجره ها نیمه باز شوند و دست ها از الی آنها کارت مالقات وشناسنامه ها را تحویل ماموران آن سوی شیشه 
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مات بدهند. بعد هم منتظر مبانند تا ماموران به قول خودشان به »کارشناسان« پرونده ی متهامن تلفن کنند 
و بپرسند متهم اجازه مالقات دارد یا نه؟

»متهم«! کلمه عجیبی س��ت. این مدت زیاد به گوش��م خورده اس��ت. یعنی درس��ت از صبح سه شنبه چند 
س��اعت بعد از بازداشت وحید که روانه دادگاه انقالب ش��عبه ی معلم شدم تا ببینم علت دستگیری وحید، 
مرجع بازداش��ت اش و محل نگهداری او چیس��ت و کجاست. وقتی موفق ش��دم از الی جمعیت عبور کنم 
و شناس��نامه ام را تحویل مسئول »پاس��خگویی به مراجعان متهامن سیاسی« بدهم، با بذله گویی گفت: »به 
به، آقا وحید. داماد آقا هوش��نگه. نه؟« بدون این که منتظر جوابم باشد، به رسعت در کامپیوترش رشوع به 
جستجو کرد. وقتی کارش متام شد لبخندش هم محو شده بود: »متهم سابقه داره. میدونستی شوهرت سال 

8۲ هم پرونده داشته و با قید کفالت آزاده؟«
-االن کجاست؟ در دادگاه انقالب پرونده ای به اسمش ثبت شده؟ 

-نه، توی سیس��تم ما نیست.از دس��تگیری متهم چند ساعت گذش��ته،حاال خیلی زوده پرونده اش بیاد. برو 
چند روز دیگه بیا. 

بعدها این مکامله بین من و پیرمرد متصدی مرتب تکرار شد. من هیچ نتیجه ای از رفت وآمدهایم نگرفتم، 
ام��ا از نزدی��ک مردمان پ��ر تعدادی را دیدم که از ش��هرهای مختلف به دادگاه انق��الب می آمدند تا ببینند 
عزیزش��ان اصالً بازداش��ت شده یا باید به پزش��کی قانونی و بهش��ت زهرا مراجعه کنند. با متام وجود درک 
می ک��ردم ک��ه »بی خربی« زجر بزرگی برای خانواده های زندانی سیاسی س��ت. هر تص��ور ناگواری به ذهن 
خطور می کند. تنها ۱۰ روزست که در چنین رشایطی قرار گرفته ام و اینگونه نگرانم. وای به حال کسانی که 

دستگیرشده ای در اولین ماه های پس از انتخابات دارند. 
بس��یاری از افراد معروف و عادی که آن روزها بازداش��ت ش��دند، رشایط بس ناخوش��ایندی را پش��ت رس 
گذاش��تند. کس��انی که از فردای انتخابات با یک حکم دس��ته جمعی زندانی ش��دند و آنها که در خیابان یا 
ش��بانه در منازل شان دستگیرش��دند، فرقی نداشت. محکومیت های طوالنی را در انفرادی می گذراندند. این 
موضوع در کنار اخبار نگران کننده ای که از شکنجه زندانیان برای اعرتاف گیری منترش می شد، رشایط وخیمی 
به وجود آورده بود و خانواده ها را بر آن داش��ته بود با وجود تهدیدها ومحدودیت ها دس��ت به هر کاری 
بزنند. تجمع و تحصن تا نامه نگاری و مالقات با چهره های مذهبی و نیز طیف های معتدل سیاسی، بخشی 

از فعالیت خانواده ی زندانیان بود.
اوضاع س��اکنان اوین با برکناری س��عید مرتضوی، دادس��تان تهران، کمی تغییر کرد. الاقل خرب ش��کنجه های 
روحی و جسمی کم تر به گوش می رسید و روزهای بی اطالعی محض کوتاه تر شده بود. هرچند از فشار بر 
روی خانواده ها کم نشد. همین تازگی ها همرس یکی از روزنامه نگاران به حکم حراست رشکتی که آنجا کار 
می کرد اخراج ش��د. به شوخی می گفت: »حاال وقت دارم حس��ابی دنبال پرونده شوهرم بروم.« راستی چرا 

امروز برای مالقات نیامده است؟
رس می چرخانم. بعضی را می شناس��م و برخی را نه. دو نفر درباره ی ما حرف می زنند. دخرت جوانی به زن 
بلند قد هم سن وسال خودش می گوید: »شنیدی هفته ی قبل وحید پوراستاد، اکرب منتجبی، احسان محرابی 
و چند روزنامه نگار دیگر بازداش��ت شدند؟« شاخه گل رزش را توی دستش جابه جا می کند وادامه می دهد: 
»حاال چقدر باید مثل آن روزهای ما بدوند بلکه یک خربی بگیرند. تازه این ها وضع شان خیلی بهرته. محاله 

کسی حال و روز ما را در ماه های اول دستگیری بفهمد.«
چهره دخرت به نظرم آشناست. مطمئنم که او را یک جا دیده ام. یادم آمد. زهره، همرس محمدرضا نوربخش 
رسدبیر »فرهیختگان«، اس��ت که تقریباً هامن اوایل بازداش��ت شد. آنها را ش��بی که قرار بود مهدی کروبی 
برای تبلیغات انتخاباتی به میدان ولیعرص بیاید، دس��ت در دس��ت دیده بودم. دخرت شاد و خندان آن شب 
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حاال با چش��م های بی فروغ توی صف بود. امروز مالقات حضوری داش��ت یا کابینی؟ می توانست  امروزهم 
دست های محمدرضا را در دست بگیرد؟ اصالً اجازه مالقات دارد؟ از خودش می پرسم. جلو می روم وخودم 
را معرفی می کنم. هر دو با خوش رویی از من اس��تقبال می کنند. انگار رس��م شده است هر کس گذرش به 
زندان افتاد، قدیمی ترها او را تحت حامیت قرار بدهند. زهره می گوید امروز سالگرد ازدواج شان است و گل 

را آورده تا اگر اجازه دادند برای محمدرضا بربد. دمل به درد می آید ولی لبخند می زنم. 
هم صحبت چشم روش��ن زه��ره، دخرت حمزه کرمی، مدیر مس��ئول س��ایت »جمهوریت«، اس��ت. با وجود 
س��ختی های زیادی که داش��ته و البته دارد ، مبب روحیه اس��ت. برایم از روزهای تلخ شان می گوید. تعریف 
می کند بعد از دستگیری پدر، چه فشارهایی به خانواده شان آمده است. حتی از حساب های بانکی و درآمد 
دو دامادش هم تحقیق ش��ده اس��ت. می گوید در هشت ماه گذش��ته حتی یک روز هم به پدرش مرخصی 
نداده اند. به حکم س��نگین پدرش اش��اره می کند و ادامه می دهد وقتی حکم ۱6 سال حبس و انفصال دائم 
از خدمات دولتی به حمزه کرمی ابالغ می شود، از هوش رفته است. اینطور که برایم بازگو می کند، هنوز از 
فشارها بر پدرش و خانواده آنها کم نشده است. حتی برای همین مالقات آنقدر صرب می کنند تا همه بروند 
بعد معلوم می ش��ود که آنها این هفته مالقات دارند یا نه؟ آن هم به ش��کل کابینی. ش��نیده ام افرادی مثل 
آقای کرمی گروگان مهدی هاش��می، پرس اکرب هاشمی رفس��نجانی، در تصفیه حساب های سیاسی شده اند. 
دخرتش آهی می کش��د و من رشایط خودم را از یاد برده ام. می خواهم کالم تسکین بخش��ی بگویم ولی چه 

می توانم بگویم؟ 
کس��ی صدایم می کند. افش��ین است که می خواهد مرا به همرس س��عید لیالز، روزنامه نگار و تحلیل گر نام 
آش��نای حوزه سیاس��ی و اقتصادی، معرفی کند. س��پهرناز صدایی گرم و لبی خندان دارد. به گرمی دستم را 
می فش��ارد و می گوید: »آخه دیگه وحید پوراستاد چرا بازداشت شد؟ او که رسش به کار خودش بود.« همه 
می خندیم. سپهرناز مثل یک حرفه ای کارکشته رسیع رشوع به توضیح دادن می کند: »ببین ۱۰ روز بی خربی 
چیزی نیست. ما خیلی بیش تر از این ها از سعید بی اطالع بودیم. خودت را آماده کن که شاید وحید تا یک 

ماه دیگر هم متاس نگیرد.«
رسم را ب��ه تصدیق تکان می دهم و او دنباله ی حرف های��ش را می گیرد: »برای یک رسی چیزهای دیگر هم 
آم��اده ب��اش. به عنوان منونه، مقداری لوازم رضوری مثل زیرپوش، کتاب، خودکار، میوه، نوش��یدنی، ش��یر، 
بیس��کویت و مانند این ها تهیه کن. یک وقت دیدی خودشان زنگ زدند و گفتند خارج از روز تعیین شده، 
اجازه مالقات داری. یادت باش��د آب میوه و ش��یر و نوش��ابه نباید توی قوطی های فلزی باش��ند، حتام باید 

کاغذی باشند.«
دوباره خنده به لبش می نش��یند و یاد اولین مالقات این س��بکی خودشان می افتد: »وقتی به من زنگ زدند 
و گفتند از در اصلی اوین بیا مالقات، آنقدر دستپاچه شدم که فقط خودم را زود آن جا رساندم. منی دانستم 

می توانم یک چیزهایی با خودم بربم. این جا که چیزی قبول منی کنند.«
درس��ت می گوید. زندانیان سیاسی یا در بندهای امنیتی ۲4۰ و ۲۰9 هستند و یا در بندهای سپاه نگهداری 
می ش��وند. هیچ یک از آنها زیر نظر س��ازمان زندان ها و قوه قضاییه نیس��تند و بنابرای��ن خارج از ضوابط 
زندان ه��ا اداره می ش��وند. برای همین تالش می کنم متام حرف های س��پهرناز را در ذهن بس��پارم تا اگر در 
موقعیت مشابهی قرار گرفتم، فرصت را از دست ندهم. او یک توصیه دیگر هم دارد: »به دادستانی تهران 

مراجعه کرده ای؟«
بله، آن جا هم رفته ام. یکی دو روز بعد از دس��تگیری وحید، فخرالس��ادات محتش��می پور، همرس مصطفی 
تاج زاده عضو ارش��د دو حزب مش��ارکت و مجاهدین انقالب، حامی بزرگ خانواده زندانیان بازداش��تی، آب 
پاک��ی را روی دس��تم ریخت وگفت: »وقتت را با رس زدن ب��ه دادگاه انقالب تلف نکن. آن جا چیزی عایدت 
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نیروهای جدیدی به قدرت 
رسیده اند که بیش تر از 

سابقه ی نظامی برخوردارند. 
 چهره های اصالح طلب هم 

عماًل  جایی در معادالت 
 سیاسی ندارند و تبدیل به 

اپوزیسیون نظام شده اند.
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منی شود. باید بروی به دفرت دادستانی تهران و سعی کنی از طریق معاونان ومسئول دفرتهای عباس جعفری 
دولت آبادی-دادستانی که بعد از قاضی مرتضوی رس کار آمد-از وضعیت وحید با خرب بشوی.« 

فردای هامن روز روانه ی س��بزه میدان تهران ش��دم. مکانی که دادرسای عمومی و انقالب تهران قرار دارد. 
موبایلم را دم در تحویل دادم و پله ها را دو تا یکی تا طبقه دوم طی کردم تا به مجموعه دادستانی تهران 
برس��م. اما به این راحتی ه��ا هم که تصور می کردم نبود. جلوی راهرویی که به دفاتر کارمندان دادس��تان 
تعلق داش��ت، یک کیوس��ک نگهبانی شیش��ه ای و گیت بازرسی بدنی قرار داش��ت. ورود به این راحتی ها 
میرس نبود. این طرف مقر شیشه ای، جمعیت زیادی برای دیدار با یکی از کارمندان آن طرف لحظه شامری 
می کردن��د. بیش تر بس��تگان زندانیان دهه ی 6۰ بودند که در حوادث اخیر دوب��اره به زندان افتاده بودند. 
مابقی هم وابس��تگان جوانان دستگیر شده، پدر و مادر و خواهر سه برادر بهایی تبعید شده به زندان های 
ش��هرهای مختلف ، مادر وپدر علی ملیحی، فعال دانش��جویی و روزنامه نگاری که او هم مانند وحید قبل 
از ۲۲ بهمن دس��تگیر شده بود، بودند. در این میان مادر حسین درخشان، ازاولین وبالگ نویس های ایرانی، 
هم بی آن که از دوندگی های دو سال ونیم گذشته اش خسته باشد، منی دانم برای چند دهمین بار آمده بود. 
می گفت دادس��تان قبلی را که نتوانس��تیم مالقات کنیم اما دولت آبادی را یک بار دیده ایم. هر چند به حال 
حسین فایده ای نداشت. هنوز هم وقتی از پرسش می گوید اشکش رسازیر می شود. می گفت تازه ما با سابقه 
انقالبی پدر حسین رابطه ای هم با مقامات عالی رتبه نظام داریم، ولی باز هم مثری نداشته است و راه به 

جایی نربده ایم.عجب رشایطی است.
منی دانس��تم چطور باید با ساکنان آن طرف مقر شیش��ه ای ارتباط برقرار کنم؟ به رسباز وظیفه ای که پشت 
کیوسک نشسته است، اشاره می کنم که برای پیگیری پرونده زندانی ام آمده ام. محال بود صدای مرا با آن تن 
پایین بشنود. در شیشه ای را زد و گفت بیا این طرف. چه سعادتی نصیبم شده بود. همه با حرست نگاهم 
کردند. رسبازی که بعدها مرتب می دیدم از راهنامیی من کم نگذاش��ت. در همین مدت کوتاه کارش��ناس 
قضایی ش��ده بود. دو تا فرم به من داد. یکی برای تقاضای مالقات حضوری بود و دیگری درخواس��ت دیدار 
با دادستان تهران. رسباز گفت در فرم دوم متام جزئیات را از لحظه دستگیری تا امروز بنویس. بعد با زیرکی 
تاکید کرد اگر متهم پدر و مادر پیری دارد که از دوری پرسشان حال خوبی ندارند؛ یا اگرخود متهم بیامری 
خاصی دارد که نگران کننده است، حتامً ذکر کن. من هم کم نگذاشتم. طومار مفصلی برای دادستان نوشتم 
وتحویل دادم. رسباز گفت خربم می کنند. با این حال در اولین مراجعه ام موفق نشدم همکاران ومنشی های 
دادستان را ببینم. این امکان در رسزدن های مرصانه ی من در دفعات بعدی میرسشد. یک بار هم به مالقات 
با جعفری دولت آبادی رفتم. تلخی آن دیدار، برخورد تند و تحقیرآمیز دادستان را که مرا متهم به جاسوسی 

برای رسانه های خارجی کرد هرگز از یاد نخواهم برد. 
دادستان همرسان محرابی، منتجبی و من را خواسته بود تا تهدید کند اگر اخبار مربوط به این روزنامه نگاران 
در رسانه های خارجی همچون بی بی سی، وی.او.ای و رادیو فردا پخش شود، با ما برخورد می کند. نزدیک 
عید نوروز بود. آرزو داشتیم مراسم سال نو پیش همرسان مان باشیم. ولی دولت آبادی با هامن لحن خشن 

گفت که حاال حاالها امیدی برای آزادی نداشته باشیم چون پرونده ها سنگین است!
به هر حال من بعد از مراجعه به دادس��تانی تهران، دادگاه انقالب، در اصلی زندان اوین که از طریق یک 
رسباز وظیفه مردم را به ش��عبه ی ۳ بازپرس��ی دادگاه انقالب مس��تقر در اوین مرتبط می کرد، و نیز مالقات 
با برخی مس��ئوالن قضایی و سیاس��ی به س��الن مالقات آمده ام. این جا حس متفاوتی دارم. دیدن چهره های 

مصمم خانواده های زندانیان، ناامیدی را از من دور می کند. 
با برخی از خانم هایی که این جا هس��تند در جلس��ه مالقات با س��ید محمد خامتی بیش تر آشنا شدم. در آن 
روز خامت��ی صبوران��ه و دقیق به حرف های تک تک ما گوش داد و از این که دیگر در جایگاهی نیس��ت که 
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بتواند برای ما کاری انجام دهد، ابراز تاسف کرد. رئیس جمهور دولت اصالحات با این حال قول داد در حد 
توان اش پی گیر وضعیت روزنامه نگاران باشد. 

متام روزنامه نگاران بازداشتی به جرم روزنامه نگار بودن دستگیر شدند. انفرادی های طوالنی و بازجویی های 
سخت گاهی همراه رضب و شتم، تنها بخشی از فشارهایی بود که بر آنها وارد شد و حاال محدودیت ها با 
ممنوع املالقاتی و محرومیت از مرخصی، در کنار رسدواندن و تهدید خانواده ها ادامه دارد. در هیچ دوره ای 
خفقان و رسکوب اهالی رس��انه به این شدت نبود. کارشناس��ان چنین رشایطی را تنها با ایام پس از کودتای 
۲8خرداد ۳۲ قابل مقایس��ه می دانند، ولی باز هم قیاس عادالنه ای نیس��ت. آنگونه که س��ازمان گزارشگران 
بدون مرز گزارش کرده، ایران ناگهان به بزرگ ترین زندان روزنامه نگاران تبدیل ش��ده است. در همین مدت 
چند ماه، چندین و چند روزنامه و مجله توقیف ش��ده اند. بس��یاری بیکار و برخی ممنوع  کارشدند. آنهایی 

هم که پشت میله ها نیستند، مرتب به مراکز امنیتی احضار می شوند. 
رشایط این اس��ت و از دس��ت کسی کاری بر منی آید. کسانی که در س��لول هایند؛ به نوعی و آنها که بیرون 
هس��تند به گون��ه ای دیگر در بند هس��تند. روزهای مالقات تنها دلخوش��ی زندانیان دو ط��رف دیوار بلند 
اوین اس��ت. به هر کس که می شناس��م و منی شناس��م، س��فارش کرده ام اگر به مالقات رفتند، رساغ وحید را 
ه��م بگیرن��د. صف به کندی جلو می رود. قیافه ها دیدنی س��ت. آنها که اجازه ی مالق��ات می گیرند با فریاد 
خوشحالی همدیگر را در آغوش می کشند. افرادی هم هستند که با وجود در دست داشنت نامه از دادستان 

تهران، با پاسخ منفی بازجوها روبرو می شوند.
زهره از مالقات برگشته است. چشم هایش قرمز است. اجازه ندادند گلش را به محمدرضا برساند، ولی دیدارشان 

حضوری بود و دست هایشان دوباره به هم رسید. من را که می بیند می گوید: »از وحید خربی نداشت.«
 برایم غیر منتظره نیس��ت. اگر در اوین باش��د؛ حتامً در انفرادی و مرحله ی بازجویی س��ت. دعا می کنم از 

پس بازجویی ها بربیاید.
پش��ت رس زهره، همرسان عیس��ی س��حرخیز، علی حکمت و محمد جواد مظفر هم از مالقات برمی گردند. 
اما به همرس و دخرتان بدرالس��ادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران، اجازه ندادند. این روند دو 
ماه اس��ت که ادامه دارد. تا کنون یک بار هم با بدری مالقاتی نداش��ته اند. اخبار بدی از بازجویی های این 
روزنامه نگار قدیمی به بیرون زندان رسیده است. می گویند مبتال به ناراحتی قلبی و لرزش دست شده است. 
ح��ال روح��ی اش هم تعریفی ندارد. مرتب در زندان جا به جایش می کنند. از انفرادی به عمومی و حاال هم 
بند »متادون« که ویژه زنان معتاد وخالف اس��ت. با چنین اوصافی معلوم اس��ت که مالقاتی در کار نباشد. 
رشای��ط محمد نوری زاد، روزنامه نگار و کارگردان، هم بهرت نیس��ت. دو خامنی که برای مالقات اش آمده اند، 
س��خت نگ��ران اویند. فکر می کنم یکی همرس و دیگری خواهر نوری زاد هس��تند. ه��ر دو رو گرفته اند. با 
این که تازه به دادس��تانی احضار و توبیخ ش��ده اند که چرا نامه رسگشاده نوشته و وضعیت نوری زاد را رشح 
داده اند؛ مصمم هستند. یکی از آن دو نفر می گوید: »من کسی را لعنت منی کنم. همین که خدا دل هایشان 
را این قدر سیاه کرده و واقعیت ها را منی بینند، از هر نفرینی باالتر است.« دمل می لرزد. نوری زاد اواخر آذر 
88 به دلیل نامه های رصیحی که به آیت الله خامنه ای نوش��ت، دستگیر شد و هنوز در سلول انفرادی ست. 
می گویند رشایط س��ختی را می گذراند. او هم چون خیلی های دیگر تا کنون مالقاتی نداش��ته اس��ت. با این 

رشایط، وضعیت من چطور خواهد شد؟
ه��ر چه به اول صف نزدیک تر می ش��وم، دس��تان ام بیش تر ی��خ می کند. یعنی وحید این جاس��ت؟ پنجره ی 
شیش��ه ای نیمه باز می ش��ود. از الی نرده ها شناس��نامه و کارت درخواس��ت را به مامور جدی و بی تفاوت 
می دهم. شناسنامه را با خودم تطبیق می دهد و بر می گرداند. کارت را اما نگه می دارد و می گوید صرب کن 
تا کس��ب تکلیف کنیم. می گذاردش زیر درخواس��ت های دیگر و س��مت همکار مسن ترش هل می دهد. او 
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یکی یکی اسم ها را برای کسی آن طرف خط  تلفن می خواند، چیزهایی روی کارت ها می نویسد و به مامور 
اول پس می دهد. چه انتظار کشنده ای س��ت. چش��م از دس��ت و دهان آن دو بر منی دارم. قلبم تند می زند. 

اطرافیانم هم بهرت از من نیستند. نفس هایامن را حبس کرده ایم. خودم را چسبانده ام به میله ها. 
نوبت کارت من رسید. یک چیزی پای تلفن گفت. نشنیدم. صرب کرد و بعد خودکارش روی کارت به حرکت 

در آمد. کارت را رس داد سمت اولی و او بلند صدایم کرد: »وحید پوراستاد!«
آرام جواب دادم: »همین جام.« صدایم از گلویم بیرون منی آید. دست هایم را مشت کرده ام و ناخن هایم را 

فشار می دهم کف دستم. نگاهی بی تفاوت می اندازد و می گوید: »ممنوع املالقات است.«
بی اختیار لبخند می زنم. انگار یک بار یک تنی از روی دوشم برداشته اند. باالخره یک خرب از وحید گرفته ام. 
این جاس��ت. زندان اوین اس��ت. این که کدام بند و س��لول اس��ت منی دانم. یعنی مامور به��م جواب نداد. 
بی حوصله بعدی را صدا کرد و من با فش��ار دیگران از صف خارج ش��دم. با این حال س��بک بامل. کسی پیدا 

می شود که از شنیدن خرب ممنوع املالقاتی خوشحال بشود؟
با اینکه ظهر اس��ت س��الن هنوز غلغله است. باید بروم. خیلی کار دارم. از شنبه باز باید روانه ی دادستانی 
و اوین و این  طرف و آن طرف بش��وم. یک ش��نبه هم مجلس جلس��ه دارد، هامهنگ کنم چند تا مناینده را 
ببینم. راس��تی یادم باش��د خربش را به خربگزاری ها و س��ایت ها بدهم. خرب وضعیت بقیه روزنامه نگاران را 
هم می دهم. این کم ترین کاری س��ت که فعالً از دس��تم بر می آید. آنها و اقوام شان اعضای جدید خانواده ام 

هستند. چقدر کار دارم. وحید را پیدا کردم. این تازه اول کار است.

فرنوش امیرشاهی، متولد ۱۳۵8، فعالیت روزنامه نگاری خود را در روزنامه ی پر طرفدار »همشهری« آغاز 

 کرد. وی ابتدا برای ستون فرهنگ و ادبیات مطلب می نوشت اما خیلی زود به دنیای سیاست عالقمند شد

و برای روزنامه های »یاس نو«، »حیات نو«، و همچنین روزنامه »رشق« گزارشگر ویژه مجلس شد. پس از 

توقیف »رشق«، امیرشاهی به »هم میهن« و »اعتامد ملی« پیوست و گزارش هفتگی در خصوص حقوق 

برش منترش کرد. آخرین نرشیه ای که وی در آن کار کرد روزنامه »اعتامد« بود که پس از انتخابات ریاست 

جمهوری ۱۳88 توقیف شد. فرنوش امیرشاهی در خرداد ۱۳89 ایران را ترک گفته و در حال حارض در پراگ زندگی می کند. 
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در سلول که باز شد 
خودم را داخل سلول 
انفرادی کثیفی دیدم.
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وحید پوراستاد

زندان اوین، قلب ایران

انتخابات ۲۲خرداد ریاست جمهوری به پایان رسید. اما خواب به چشمم منی آمد، تشویش و نگرانی از چهار 
سال حضور مجدد احمدی نژاد خواب را از چشم من و فرنوش – همرسم – می ربود. پای شبکه های داخلی 
و BBC نشس��ته بودیم و آخرین نتایج  ش��امرش آرا را پیگیری می کردیم. ساعت دو نیمه شب اولین نتایج 
انتخابات اعالم ش��د. فاصله میرحس��ین موسوی با احمدی نژاد به صدها هزار رای می رسید و تا ابتدای صبح 

این اختالف را میلیون ها رای اعالم کردند.
فرنوش که سه نیمه شب خوابش برده بود و از آرا اعالم شده بی خرب بود، صبح که از نتایج انتخابات با خرب 

شد مات و مبهوت نگاهم می کرد. گوشه مبل نشسته بود، بغضش به اشک راه می برد.
متام امیدمان به روزهای بهرت برای ایران به ناامیدی تبدیل ش��ده بود و این ناامیدی در روزهای بعد ادامه 
یافت. روزها و ماه هایی که همراه با خون و اعرتاض شد. فضای پرنشاط روزهای قبل از انتخابات جای خود 

را به بازداشت روزنامه نگاران، فعاالن سیاسی ، اجتامعی و دانشجویی و دیگر مردم معرتض داد.
دوستان و همکاران روزنامه نگار و سیاسی مان یکی یکی یا به مراکز امنیتی احضار می شدند و یا شب و روز 
بازداشت می شدند. هر روز صبح اولین کارمان این بود که سایت های خربی را چک کنیم و یا رادیو اروپای 
آزاد )رادیو فردا( را گوش کنیم تا ببینیم و یا بش��نویم در فاصله ی چند س��اعت خوابیدن ما کدام دوس��ت 
یا همکارمان را بازداش��ت کرده اند. روزهای س��یاه و نا امیدی. روزهایی که حتی به س��ختی می توانس��تیم 
خربی حتی کوتاه ازوضعیت بازداش��ت همکاران خود در روزنامه ها به چاپ برس��انیم. تا ماه ها ماموران در 
چاپخانه ها می نشستند و صفحات روزنامه ها را کنرتل می کردند و روز بعد خوانندگان بخش هایی از مطالب 
را س��فید می دیدند. این روزهای تلخ، برای من و فرنوش همچون کابوس وهمراه با غم  بس��یار تا ش��ب ۱9 

بهمن ۱۳88ادامه یافت. 
دوش��نبه شب بود، به مراسم ۲۲ بهمن نزدیک می ش��دیم و موج دیگری از بازداشت ها رشوع شده بود. آن 
ش��ب مهامن پدر خامنم بودیم و تا دیر وقت برنامه ورزش��ی 9۰ را دیدم  و هامن جا خوابیدیم . ساعت  از 
یک و نیم شب گذشته بود؛ هنوز خواب مان عمیق نشده بود که تلفن منزل پدر خامنم زنگ زد. مادر خامنم 
که از خواب پریده بود به فرد ناشناس��ی که رساغ من را می گرفت پاس��خ منفی داد. گوش��ی را که قطع کرد 

متام وجودمان اضطراب و تشویش شده بود. 
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دقایقی نگذشته بود که این بار تلفن موبایل  فرنوش زنگ خورد. شامره تلفن ناشناس بود، او به تلفن پاسخ 
نداد. از پش��ت پنجره به بیرون نگاه می کردم، کس��ی نبود. اما فرنوش که با دقت بیشرتی بیرون را می پایید 
متوجه دو ماشین سیاه رنگ شد که چپ و راست آپارمتان پارک شده بودند و از داخل یکی از آنها، پوست 
می��وه ب��ه بیرون می افتاد. متام بدنم یخ زده بود.  هنوز امیدوار بودم آن دو تلفن اش��تباه بوده اند و آن دو 

ماشین مشکوک سیاه رنگ با ما کاری ندارند. 
هنوز در این افکار بودم که پشت در خانه و در آن ساعات نیمه شب صدای چند مامور که به در می کوفتند 
رشته متام افکارم را پاره کرد. در را که باز کردیم شش مامور به داخل خانه آمدند و رسارس خانه را گشتند. 
در حین بازرسی یکی از مامورها از فرنوش خواست لباس بپوشد و همراه آنان بیاید اما با اعرتاض من و مادر 
فرنوش و با اشاره فرد عبوسی که از همه ماموران سن بیشرتی داشت و از ابتدا جلو در ایستاده بود از این 
کار منرصف شدند. اما هامن مامور مسن که معلوم می شد رییس آنان است رو به من کرد و به آرامی و در 

کنار گوشم گفت: »همرست هم روزنامه نگاره نه!؟« نگاهی به او کردم و رسی تکان دادم.
 پرسید: »کدام روزنامه ؟«

پاسخ دادم: »روزنامه اعتامد«
س��اعت از دو نیمه ش��ب گذش��ته بود که در مقابل نگاه نگران فرنوش و مادر و پدرش سوار یکی از هامن 

ماشین های سیاه رنگ شدم. در بین راه ماموران آدرس خانه ام را برای بازرسی خواستند. 
وقتی به خانه رسیدیم تعجب را در چشامن آن شش مامور که با اتاقی پر از کتاب و روزنامه روبه رو شده 
بودند به وضوح می دیدم. چهار مامور به جان کتاب ها و روزنامه ها افتادند و دو مامور دیگر اتاق خواب و 
جاهای دیگر را گشتند. مامور مسن تر و اخمو دربه در دنبال پاسپورت من می گشت و من آرام و خونرسد 
روی مب��ل مل داده بودم. ماموری که رس تیم عملیات به نظر می رس��ید چند ب��ار تذکر داد که بیایم و ناظر 
بازرسی باشم اما متایلی نداشتم. در عین آن که ظاهراً آرام نشسته بودم، اما متام وجودم رسشار از اضطراب 
و تش��ویش بود. زمانی که ماموری یک عکس از جمع دوس��تان پرس و دخرت را به مامور اخمو نشان داد که 
ببیند »چه عکس هایی دارند« با اعرتاض به آنها متذکر ش��دم »اون عکس همرسم و دوس��تان مان است!« به 
مامور گفتم که »لطفاً ش��ام فقط موادی را که الزم دارید از خانه جمع کنید  این قاضی اس��ت که باید نظر 
بده��د. ش��ام فقط جمع آوری کنید!« با این حرف با توهین مامور روبه رو ش��دم ک��ه »بلبل زبونی« نکنم. 

البته خودم می دانستم حرف مضحکی زده ام چون در نهایت آنان هستند که تصمیم می گیرند نه قاضی.
در حین بازرس��ی مامورها یک برگ کاغذ پیدا کردند که روی آن ش��عارهایی نوش��ته شده بود که مردم در 
راهپیامیی علیه احمدی نژاد رس می دادند. خیلی زود اخم مامور عبوس باز ش��د و خودش را به آش��پزخانه 
رس��اند و خیلی آرام با موبایل خود به آدمی که او را حاجی خطاب می کرد، گفت: »حاجی این ش��عارهای 

خودش را هم آماده کرده!«
لحظه ای دمل از این قضاوت های بی پایه و اساس گرفت.

ماموره��ا بس��یاری از فیش های تحقیقاتی که برای نوش��نت کتاب جدیدم جمع آوری ک��رده بودم، به همراه  
تعداد زیادی سی دی، لپ تاپ، جزوه های کاری، دفرتچه تلفن، ضبط خربنگاری، ریسیور ماهواره و ... را با 

خود بردند. ساعت از سه و نیم  شب گذشته بود. من به همراه مامورها راهی زندان اوین شدم. 
س��اعت چهار بعد از نیمه ش��ب داخل زندان اوین بودم. پس از تش��کیل پرونده ی پزشکی و پوشیدن لباس 
زندان، دو پتو و خمیردندان و مس��واک دادند دس��تم وبا چشامنی بسته بر ماشینی دیگر سوارم کردند و به 

همراه چند بازداشتی دیگر راهی بند ۲4۰ امنیتی شدیم.
با چش��امن بس��ته از راهروهای مختلف عبور کردیم، اما هنوز به سلومل نرس��یده بودم که زندانبان نامم را 
پرس��ید. گف��ت: »نه تو باید به  بند ۲۰9 برگردی. قرار اس��ت  ازهمین لحظ��ه  بازجویی ات  را رشوع کنند.« 
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منی دانستم ساعت چند است اما باید حدود چهار و نیم صبح بوده باشد.
دوباره سوار ماشین و راهی بند ۲۰9 شدم.

چون چشم بند داشتم جایی را منی دیدم. ماموری که من را تحویل گرفت همچنان که مرا از پله ها باال می برد 
کنار گوشم گفت:» به من می گن سید!  یا این جا حرف می زنی یا از گوش آویزونت می کنیم!«

در حالی که به شدت خوابم می آمد، مرا را رو به دیوار نشاند و بازجویی را رشوع کرد. اول درباره ی سوابق 
کاری باید می نوشتم. بخشی از سوابق را نوشتم: عضو شورای رسدبیری روزنامه های یاس نو، وقایع اتفاقیه، 

اقبال، اعتامد ملی و ... . انگار تازه بازجو شناخته باشد سعی کرد رفتارش را تعدیل کند. 
او اتهام من را با متلک و نیش و کنایه، همکاری با رادیو اروپای آزاد )رادیو فردا( اعالم کرد. بازجو که پشت 
رس من نشسته بود سوال می نوشت و من هم مکتوب جواب می دادم. در جواب سوال های مکرر بازجو که 
س��عی می کرد ارتباط من را با رادیو اروپای آزاد به صورتی که خودش دوس��ت داشت تلقین کند، نوشتم که 

من فقط چند ماه قبل فرم استخدامی آن را »اپالی« کردم، اما هیچ وقت با این رادیو همکاری نداشته ام.
پرسید: »چرا می خواستی با این همه سابقه ی روزنامه نگاری از ایران بروی؟« او همچنین گفت: »می دانستی 

اگر به رادیو فردا می رفتی دیگر منی توانستی به ایران برگردی؟«
پاسخ را کوتاه دادم: »وقتی شام متام روزنامه های ما را توقیف می کنید و امنیت شغلی و روانی روزنامه نگاران 
را از بین برده اید چه انتظاری دارید؟ چه کس��ی دوس��ت دارد کشور خودش را برای همیشه ترک کند و به 

همه اعتبار و عالقه هایش پشت پا بزند؟« 
س��وال و جواب ها تا س��اعت ها ادامه داشت. فکر می کنم ساعت 9 یا ۱۰ صبح شده بود که بازجویی را متام 

کرد. متام بدنم از شدت رسما و شاید هم خواب می لرزید.
پس از یک ساعت با چشامن بسته کنار در خروجی بند ۲۰9 نشسته بودم تا من را به بند ۲4۰ منتقل کنند. 
وارد بند که ش��دم، یکی دو طبقه باال پایین بردندم تا س��لومل را مشخص کنند. در سلول که باز شد خودم را 
داخل سلول انفرادی کثیفی دیدم. یاد سلول انفرادی ام در هفت سال پیش افتادم، زمانی که سعید مرتضوی، 
دادس��تان س��ابق تهران، یک شب مانده به افش��ای قتل زهرا کاظمی خربنگار ایرانی-کانادایی و موقعی که 
عضو ش��ورای رسدبیری روزنامه ی »یاس نو« بودم؛ من و حس��ین باس��تانی، دیگر عضو شورای رسدبیری این 

روزنامه، را به دفرتش احضار کرد و از آنجا ما را به بند ۳۲۵ امنیتی سپاه در زندان اوین فرستاد.
س��لول انفرادی ام در این جا بس��یار رسد وکثیف بود و هنوز منی دانس��تم در کدام بند وسلول هستم. داخل 
س��لول دو پت��وی کثیف و پر از پرز ب��ود که رسو کله ی آدم و حتی دهان از آن پر می ش��د.  وقتی از عرض 
سلول دراز می کشیدم، مجبور بودم پاهایم را کمی جمع کنم. کنار در ورودی یک سطل حلبی که کار توالت 

فرنگی را انجام می داد و کنار آن یک روشویی کوچک وجود داشت.
روز بعد مرا به دادرسایی که در زندان مس��تقر بود بردند. بازپرس اتهام »اقدام علیه امنیت داخلی کش��ور 
به وسیله همکاری با رادیو اروپای آزاد )رادیو فردا( و بی بی سی فارسی« را تفهیم کرد. بار دیگر این اتهام 

را رد کردم.  
دوباره به سلول انفرادی منتقل شدم و تا هشت شبانه روز مرا از داخل سلول بیرون نیاوردند. سلول انفرادی 
هامنند قربی می ماند که انس��ان زنده ای را داخل آن گذاش��ته باش��ند. در طول مدتی که در انفرادی بودم 
از بازجویی خربی نش��د، اما از صدای نقل و انتقاالت بیرون احس��اس می کردم که متام س��لول ها پر است و 

بازجویی ها در رسارس شب و روز جریان دارد.
روز نهم از انفرادی خارجم کردند و به س��لولی بردند که دیوار وس��ط بین دو س��لول انفرادی را برداش��ته 
بودن��د. در این س��لول کوچک که در هامن بند ۲4۰ بود به جز خودم چه��ار نفر دیگر را آوردند. دو تن از 
هم سلولی هایم  دارای مدرک کارشناسی ارشد ومهندس بودند که بخاطر ارسال اس ام اس وایمیل مربوط به 



۱۲۲

اعرتاضات پس از انتخابات بازداش��ت ش��ده بودند. این دو مهندس و آن دو جوان دیگر که بخاطر اس ام اس 
بازداش��ت ش��ده بودند؛ هرگز سیاس��ی نبودند و اصالً تصور منی کردند روزی بخاطر ارس��ال  چند اس ام اس 

وایمیل گرفتار زندان شوند.
ما پنج نفر باید در آن سلول کوچک روزها را به شب می رساندیم. شب ها باید به دلیل فضای کوچک سلول 
چسبیده به هم می خوابیدیم. در گوشه ی هامن سلول کوچک یک دوش به عنوان حامم، یک سطل حلبی به 
عنوان توالت فرنگی بود که با پرده جدا کرده بودند. کافی بود یک نفر دوش می گرفت تا آن سلول کوچک 
به سونا تبدیل شود. وقتی پنجره ی کوچک باالی در سلول با رس و صدا باز می شد؛ تشویش و اضطراب متام 

وجودمان را فرا می گرفت.
هر روز یکی دو نفر از بچه های داخل س��لول را برای بازجویی می بردند. وقتی برمی گش��تند صورت ش��ان 
مثل گج س��فید بود و تا س��اعت ها حال خوش��ی نداشتند. آنها آدم هایی سیاس��ی نبودند، اما معرتض نتایج 
انتخابات بودند. آن هم نه این که در تظاهرات و درگیری های خیابانی دس��تگیر ش��ده باشند بلکه با کنرتل 
اس ام اس های ش��ان که در آن شعارهای سیاسی بود و یا زمان تجمعات را با تعدادی از دوستان شان در میان 
گذاش��ته بودند، بازداشت شده بودند و البته پس از هجوم ماموران امنیتی به خانه های این افراد، تازه اول 
گرفتاری شان رشوع شده بود. هنگامی که ماموران کامپیوتر آنها را با خود می بردند در اولین بازجویی آدرس 
و پس��ورد ایمیل ش��ان را می گرفتند و هر گونه ایمیل مرتبط با انتخابات که از جس��تجو در ایمیل های آنها 
به دس��ت می آمد، آنها را با درد رس تازه مواجه می کرد. اگر ایمیل یا مطلبی را هم پاک کرده بودند ماموران 
با ریکاوری کامپیوتر متام ایمیل ها، عکس ها و اطالعات دیلیت ش��ده را برمی گردانند وآنان باید س��اعت ها و 

روزها و حتی ماه ها در رشایط سخت انفرادی و زندان جواب پس می دادند.
بیست روز از بازداشت ام می گذشت اما هیج خربی از بازجویی مجدد نبود. نگه داشنت زندانی در بی خربی 
و بالتکلیفی  طوالنی از ش��کنجه های غیر جسمی ای س��ت که باید خودت راهی برای رهایی از آن پیدا کنی. 
س��عی می کردم خودم را با تخیل از س��لول بیرون بیاورم وبا فرنوش صحبت کنم. این ش��یوه ای بود که در 

بازداشت قبلی ام  در سلول های امنیتی ۳۲۵ سپاه ، آموخته بودم. 
 پس از ۲۰ روز ماموری خرب از مالقات من با جعفری دولت آبادی دادستان تهران داد. روی صندلی روبه روی 

دادستان نشستم. نامم را پرسید. پاسخ دادم : »وحید پوراستاد« 
نامم را که شنید با تعجب گفت: »ها پس وحید پوراستاد تویی؟!« 

پوراس��تاد خیلی معروف هس��تی ها! می خوابی،  بیدار می ش��ی،   پا می شی ، می شینی، اسمت تو رسانه ها 
میاد! چیه این روزنامه ها و سایت ها خیلی هواتو دارن!

پاسخ دادم : »آقای دادستان فکر کنم من نزدیک ۱۷ سال است که روزنامه نگار هستم، بنابراین طبیعی هم 
هست که این سطح خرب در موردم باشد.«

دادس��تان پرونده ای را از روی میزش برداش��ت و رشوع به ورق زدن کرد و بعد از آن از چندین نفر نام برد 
و پرس��ید که آیا می شناس��م یا نه. نام ها شامل تعدادی از افراد غرییه و دوستان در رادیو فردا و بی بی سی 
و روزنامه نگار و سیاس��یون داخل و خارج کش��ور بود. او نیز اتهام من را همکاری با بی بی س��ی و رادیو 
فردا عنوان کرد. در طول ۲۵ دقیقه ای که در اتاق دادس��تان بودم از فضای مطبوعات س��وال کرد که گفتم 
روزنامه نگاران در بدترین رشایط ممکن به رس می برند. سانس��ور، توقیف و بیکاری تحمل روزنامه نگاران را 
به رس آورده است. پاسخ دادستان این بود که دادستانی در حال حارض کم ترین توقیف را انجام داده است 
و این توقیف ها بیشرت توسط هیات نظارت بر مطبوعات انجام می شود. اما به نظرم دادستان توجیه می کرد 
چون مناینده ی قوه قضاییه هم در هیات نظارت بر مطبوعات حضور دارد. در پایان از دادس��تان خواس��تم 

با توجه این که ۱9 روز پیش بازپرس برای من قرار صادر کرده است؛ وضعیت پرونده ام را مشخص کنند.
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از اتاق که خارج ش��دم اولین نکته ای که به ذهنم رس��ید مقایس��ه ی رفتار این دادس��تان با سعید مرتضوی، 
دادس��تان س��ابق، بود که چند بار با او برخود داشتم. احس��اس کردم هر دو مثل هم هستند با این اوصاف 
که مرتضوی روزنامه نگاران و فعاالن سیاسی را به خوبی می شناخت، اما دولت آبادی شناخت اش خیلی کم 
اس��ت. هر دو تحت تاثیر نیروهای امنیتی هس��تند و قانون بیشرت زینت بخش طاقچه های اتاق شان است و 
البته تحقیر چاشنی کار هردو آنها. مجموعاً حس خوبی با جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، نداشتم. اما 

احساس کردم مالقات های او با برخی متهامن برای شنیدن حرف هایشان قابل تامل است.
به س��لول که برگش��تم دو نفر از هم س��لولی هایم را جابه جا کرده بودند. خیلی به آنها انس گرفته بودم و 

جدایی شان برایم سخت بود. 
مهم ترین حسن دیدار با دادستان به جریان افتادن پرونده بود. روزهای بعد بار دیگر بازجویی هایم رشوع 
ش��د. بازجویی هایی س��خت و طوالنی. اما این بار بازجو از من خواس��ت چش��م بند را بردارم و رودررو به 
س��واالت به صورت کتبی و ش��فاهی پاسخ بدهم. رفتار بازجو مودب و با حوصله اما محکم و بدون اغامض 
بود.  او و هامن مامور اخمو که برای بازداشت ام به خانه آمده بود و یک بار هنگام بازجویی ام حضور پیدا 
کرد، دلیل این برخورد را س��ابقه و اعتبار روزنامه نگاری ام می دانس��تند و گفتند : »برخوردشان با ما شبیه  با 
گروه نفاق و افرادی که در روز عاشورا بازداشت شده اند نیست!«  بازجو در عین حال گفت که قصه رسایی 
نکنم! چون متام ایمیل های من به بی بی س��ی و رادیو فردا را دارند و این ایمیل ها نش��ان می دهد که من 
قصد رفنت به رادیو فردا را داشته ام و همچنین ایمیل های من به بی بی سی نشان می دهد که من از افرادی 
هس��تم که با همکارانم در بی بی س��ی ارتباط بس��یار دارم و حتی به آنها خط می دهم! بازجو تعدادی از 

ایمیل ها را از داخل پوشه ی صورتی پر حجم برمی داشت و برخی از آنان را می خواند.
 در روزهای قبل از انتخابات از دوس��تامنان در بی بی س��ی گله می کردیم که چرا با سیاس��تمداران حامی 
میرحسین موسوی صحبت منی کنید و بیشرت با حامیان مهدی کروبی مصاحبه می کنید. آنها جواب می دادند 
ک��ه حامیان موس��وی با ما صحبت منی کنن��د.  در صورتی که فردی حارض به مصاحبه با ما هس��ت معرفی 
کنید. من هم روزی که در رسدبیری روزنامه ی »یاس نو« – که عمر این روزنامه هم به چند شامره قد نداد 
– بودم، از دوس��تان خواس��تم شامره ی هر کدام از فعاالن سیاس��ی که تصور می کنند با شبکه ی بی بی سی 
مصاحبه می کند به من بدهند. لیستی آماده شد و آن را در اختیار یکی از رسدبیران بی بی سی قرار دادم. 
سه چهار ایمیل دیگر مربوط به چند سوژه نه چندان با اهمیت در پوشه بازجو قرار داشت. اما متام این ها 
دلیل بازجو بر این بود که من به ش��بکه بی بی س��ی خط می دهم!  البته در کنار اینها چند ایمیل به رادیو 

فردا که نشان می داد من آزمون این رادیو را قبول شده ام و قصد رفنت به آن رادیو را داشته ام.
چندین روز وهر روز پنج شش ساعت فقط در مورد این ایمیل ها بازجویی شدم. تقریباً به این یقین رسیدم 
که ماموران به ایمیل های رادیو فردا و بی بی س��ی دسرتس��ی پیدا کرده اند و از طریق میل باکس من به این 
ایمیل ها نرسیده اند چون خیلی از دیگر ایمیل های من را نداشتند. به ویژه همکاری نزدیک  و روزانه من با 

یک سایت جنبش سبز از طریق هامن ایمیل صورت می گرفت. اما هیچ کدام را نداشتند.
بازجو معتقد بود این اعرتاضات مردمی  زیر رس بی بی س��ی، وی او ای، و رادیو فردا اس��ت و من اس��تدالل 
می کردم تا وقتی این نگاه را داش��ته باش��ید، به خطا می روید: »بدون آن که گفتار و عملکرد احمدی نژاد و 

مسئوالن وزارت کشور را که ظرف چند ساعت او را برنده انتخابات اعالم کردند؛ در نظر بگیرید.« 
در بازجویی های مختلف ساعت ها درباره انتخابات بحث شد. نظرم را درباره انتخابات پرسید که آیا تقلب 
ش��ده اس��ت یا نه؟ پاس��خ دادم تا وقتی نتایج هر صندوق به صورت تفکیک شده اعالم نشود من به عنوان 
یک شهروند قانع منی شوم. چون نتایج انتخابات به صورت تجمیع شده اعالم می شد. گفتم که »وقتی آرا هر 
نامزد انتخاباتی با توجه به هر صندوق اعالم شود و منایندگان نامزدها در پای هر صندوق آرای اعالم شده ی 
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آن صن��دوق را که در پایان رای گیری صورت جلس��ه آن را امضا کرده اند، تائید کنند، جای هیچ مناقش��ه ای 
باقی منی ماند.« 

بازجوهمچنین در بازجویی ها می پرسید چگونه امکان دارد این اعرتاضات پایان یابد؟ پاسخ دادم: »تا وقتی 
در هرم قدرت اختالف اس��ت و مردم این اختالف و دعوا را می بینند، ش��ام از مردم کف خیابان انتظار آرام 
ش��دن نداش��ته باش��ید. وقتی احمدی نژاد مردم معرتض را خس و خاش��اک می نامد، وقتی آقای علم الهدی 
سخرنان راهپیامیی 9 دی مردم معرتض را بزغاله و گوساله خطاب می کند یا وقتی  که هر روز روزنامه جوان 
و کیهان و خربگزاری فارس به مردم معرتض زشت ترین القاب را می دهند و ... آیا از مردم معرتض می توانید 

بخواهید آرام باشند؟«
روزهای بعد دیگر متام هم س��لولی های قبلی ام با قرار وثیقه یا آزاد ش��ده یا به س��لول دیگری منتقل ش��ده 
بودند. حتی آن مرد مو سفیدی که سابقه ی سال ها حضور در جنگ ایران و عراق را داشت و بدنش مجروح 
بود آزاد ش��د. او را فقط چند ش��ب هم س��لول ما  ک��رده بودند و برایم کل��ی دوای آرامش بخش بود. چند 
ش��ب هم با مردی 4۵ س��اله هم سلول ش��دم که اتهام اش نفاق بود.  پرسیدم نفاق چه اتهامی است. گفت: 
»یعن��ی ارتباط با منافقین )مجاهدین خلق (.« گفتم: »یعنی ش��ام با مجاهدین خلق که در عراق هس��تند 
ارتباط داری؟« گفت: »نه، برادر من که ۲۲ س��الش بود، در سال ۱۳6۰ عضو سازمان مجاهدین خلق بود  و 
روزنامه ی آنان را می فروخت که در هامن سال بازداشت شد و سال ۱۳6۷ اعدامش کردند و برادر دیگرم هم 
در هامن س��ال های 6۰ بازداش��ت شد و ۱۰ سال زندان کشید.«  او می گفت حکومت در مورد خانواده های 
زندانیان و اعدامی های دهه 6۰ خیلی حس��اس اس��ت و کوچک ترین رفتارش��ان زیر نظر اس��ت و اگر در 

راهپیامیی های اعرتاضی  رشکت کرده باشند با شدت بیشرتی برخورد می کند. 
این مرد را هم که حتی اجازه تلفن به خانواده اش را نداش��ت؛ خیلی زود ازس��لومل جدا کردند و به س��لول 
انفرادی انداختند. وقتی به آدم هایی که هم س��لومل بودند و یا در س��لول های اطراف بودند  دقت می کردم 
برایم تعجب انگیز بود، انگار قلب ایران در آن جا می تپید. از مهندس و معامر و رزمنده و مجروح جنگی تا 
خانواده ی اعدامی های دهه 6۰، از جوانان بی نام و نشان تا دانشجو و معلم و حتی سوزنبان! افراد گمنامی 

که هیچ نامی از آنان در رسانه ها منترش منی شود چون کسی آنان را منی شناخت. 
جمهوری اسالمی در هر چیزی بی هرن باشد در مخالف ساخنت برای خودش و آن هم از همه اقشار جامعه 
بس��یار هرنمند اس��ت و این واقعیت را در س��لول های بند ۲4۰ و ۲۰9 امنیتی می توانستیم ببینیم.  در بند 
۲4۰ امنیتی من فقط صدای عامد الدین  باقی، روزنامه نگار، و بهزادیان نژاد، رییس ستاد میرحسین موسوی، 
را که از دکرت بند دارو می گرفتند منی شنیدم. آنان هم تحت فشار بازجویی و سلول انفرادی طوالنی بودند 
اما به هر حال  آنان چهره های روزنامه نگاری و سیاس��ی بودند که می دانس��تند عرصه ی سیاسی در ایران با 
تهدید و زندان مواجه است. اما آن جوان ۲۰ ساله ی لوله کشی که فقط در خیابان شعار داده بود: »رای من 
کجاست؟« هم فکر می کرد روزی رس از زندان اوین درآورد که حتی تا روزها خانواده اش ندانند کجاست!؟
من پس از ۳۳ روز از زندان اوین رها ش��دم، با غمی بس��یار از ش��ب های تلخی که هنوز برایم آزاردهنده 
بود و هس��ت.  با این همه شب آزادی شبی دوست داشتنی بود. دوباره فرنوش و عزیزترین دوستان و افراد 
خانواده ام را به آغوش می کشیدم. البته وقتی فکر می کنم تلخ هم هست برای آن که شاید آن آخرین باری 

باشد که بسیاری از آنان را در آغوش کشیدم!
روزهای پس از آزادی از اوین تازه رشوع روزهای مصیبت است. از شب هایی که باید به یاد دوستان و نیز 
زندانیان بی نام و نش��انی که دیده ای، بخوابی. تازه اگر خواب به چش��مت بیاید.  نیمه ش��ب هایی که من و 
حتی فرنوش از یورش مجدد و ش��بانه ماموران کابوس می دیدیم و روزهایی که با کوچک ترین صدای ترمز 

ماشین، بی اختیار، اما با هراس پشت پنجره قرار می گرفتیم ...
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جمهوری اسالمی در 
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خودش و آن هم از همه 
اقشار جامعه بسیار 

هنرمند است.
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متاس های مکرر بازجو پس از آزادی هر چند با احرتام باشد اما انگار همیشه یک سایه ی سیاه، شام را دنبال 
می کند. بازجو مکرراً از من می خواست با همکاران اش در بخش مطبوعات جلسه ای داشته باشم. 

می پرسیدم »چه جلسه ای؟« 
می گفت: »ش��ام در حوزه مطبوع��ات به ویژه درباره ی توقیف مطبوعات صاحب کتاب هس��تید و نظرات 
قابل تاملی دارید. می خواهیم ش��ام طرحی بنویس��ید که چه باید کرد تا هامن طور که در بازجویی های تان 

می گفتید نرشیات کم تر توقیف شوند!«
می گفتم: »یعنی ش��ام منی دانید چه باید انجام بدهید تا نرشیات بی جهت توقیف نشوند؟! اصالً حرف ها و 

مثالً طرح من چه تاثیری دارد؟!«
می گفت: »نه، ما نظرات ش��ام را هم می گیریم و در نهایت بر اس��اس همین طرح ها با مس��ئوالن صحبت 

می کنیم!«
بهانه های مختلف می آوردم تا نروم، یک روز می گفتم فعالً بیامرم، یک روز می گفتم  دارم مسافرت می روم، 
یک روز می گفتم حاال تا ماه آینده، و در دمل می خندیدم، چون هدف شان را از چنین درخواستی به خوبی 

می فهمیدم. در زندگی ام فقط مانده بود همین لکه ی ننگ ثبت شود!
به رس کارم برگش��تم اما هامن روزهای اول مدیرمس��ئول آب پاکی را روی دستم ریخت: »بخاطر زندان تان، 
آقای رییس، دیگر متایلی به همکاری با ش��ام ندارند.« چند هفته از این حرف که گذش��ت نامه ی اخراجم 

هم دستم بود. 
احس��اس تلخی داشتم. همه چیز برای این احس��اس کفایت می کرد: توقیف روزنامه ی فرنوش و بیکار شدن 
او. اخ��راج م��ن از روزنامه و این که اصالً روزنام��ه ای برای کار منانده بود، یا توقیف ش��ده بودند یا اگر هم 
روزنام��ه ای بود که دیگر منی ش��د کار روزنامه نگاری کرد )تازه مگ��ر در طول بعد از انتخابات اجازه ی چاپ 
چه مطلبی را پیدا کرده بودیم که از آن به بعد بشود چاپ کرد(. بالتکلیفی وآینده ی نامعلوم از حکمی که 
معلوم نبود چند س��ال زندان برایم رقم می زد. زندگی معلق و پر تش��ویش و کابوس مانندی  که برای خودم 

و فرنوش به وجود آمده بود... 
گاهی فرنوش با چش��امن اش حرف می زد. غم بود و دیگر هیچ. باید می رفتم. باید می رفتیم . باید تصمیم 

آخر را می گرفتیم  یک بار برای همیشه  که از ایران می رویم.
اما چگونه می ش��د از زیر چش��م هایی که حس می کردی هنوز می پایندت  فرار کرد. به ویژه وقتی مشکلی 

مضاعف ممنوع الخروجی داری. 
وی��زای فرنوش برای یک کش��ور اروپایی آماده ش��د. اما لحظ��ه ی جدایی او هنوز ج��زو تلخ ترین روزهای 
زندگی ام است. اشک های او نه به خاطر جدایی ای که ممکن است بین من و او چندین ماه به طول بکشد 
بلکه به خاطر جدایی ازایران بود. جدایی از همه ی چیزهایی که با آن بزرگ شده بودیم. بخاطر این که هم 
او و هم من نتوانس��تیم عزیزترین اعضای خانواده و دوس��تان مان را برای آخرین بار در آغوش بکشیم، باید 

بدون خداحافظی می رفتیم.
فرنوش که از گیت فرودگاه گذشت باید به سوی مرز می رفتم : فرار از ایران. 

کوه ها را باید س��اعت ها می رفتم. هر لحظه در تیررس ش��لیک گلوله مرزبانان بودم. سوار بر اسب شدم و 
بارها از اس��ب به پایین پرت شدم. تش��نگی را تا حد مرگ حس کردم. ساعت ها در گندم زارها قایمم کردند 
و س��اعت ها زی��ر رگبار باران پی��اده راه رفتم.  متام پاهایم تا چند هفته س��یاه بود وانگش��ت پاهایم پر از 
تاول های آب دار. تا هفته ها به س��ختی راه می رفتم و منی دانم اگر تا رس��یدن به دفرت سازمان ملل آن مادر 
بهایی نازنین و مهربان با خانواده اش نبودند و تا چند روز از من مراقبت منی کردند چه رسنوش��ت ش��ومی 

برایم رقم می خورد.



۱۲۷

و من تازه شده بودم  پناهجو در آن سوی مرز ایران. آن هم نه برای چند روز و چند هفته، بلکه برای هفت 
ماه انتظار. اما گله نکردم چون وقتی یاد مادر شهدای سبز مثل سهراب و اشکان و ... و یا یاد روزنامه نگاران 
و یا دوستان سیاسی دربند می افتادم نه تنها تحمل ام بیش تر می شد که احساس خجالت داشتم که بسیاری 
از آنها هنوز در زندان هستند و خانواده های شان پشت دیوارهای بلند اوین  زجر می کشند. روزنامه نگاران 
و دوستان سیاسی دربند مثل بهمن احمدی امویی، احمد زیدآبادی، کیوان صمیمی، عیسی سحرخیز، محمد 
نوری زاد، مس��عود باستانی، محس��ن میردامادی، مصطفی تاج زاده، عبدالله رمضان زاده، حسین نورانی نژاد، 
مجید توکلی، محمد داوری، کوهیار گودرزی، علی ملیحی، عبدالله مومنی، مجید دری،  منصور اسانلو، شیوا 
نظر آهاری، بهاره هدایت، مهدیه گلرو  و صدها  زندانی دیگری که می شناسم و یا در سلول های بند ۲4۰ 

فقط صدایشان را شنیده بودم.

وحی��د پور اس��تاد، متولد ۱۳۵4، در چندین نرشیه رسش��ناس ایرانی فعالیت داش��ته اس��ت. وی در 

پس��ت های مختلف در هیات تحریریه روزنامه های »اعتامد ملی«، »یاس نو« و »نوروز« و همچنین 

وب س��ایت خربی »آفتاب نیوز« به ایفای نقش پرداخته اس��ت. پور اس��تاد همچنین چندین کتاب در 

خصوص وضعیت مطبوعات در ایران منترش کرده اس��ت. او از فع��االن اتحادیه روزنامه نگاران ایران 

بوده و در جش��نواره مطبوعات تهران در س��ال ۱۳8۲ به عنوان روزنامه نگاری برجسته انتخاب شد. 

پس از بازداشت موقت، وی ایران را در تابستان ۱۳89 ترک کرد و به رادیو فردا در پراگ پیوست.
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 تحت فشار حکومت، 
مالک ساختمان روزنامه 

وسایل ما را جمع کرد و ما 
را از ساختمان روزنامه 

بیرون انداخت.



۱۳۱

رضا)مراد( ویسی

 از روزنامه نگاری پارتیزانی در تهران 
تا روزنامه نگاری در تبعید در پراگ 

روایت خبرنگاری که سردبیر شد و سردبیری که خبرنگار شد

در س��ال۱۳۷۰ و با روزنامه س��الم روزنامه نگار ش��دم . ابراهیم اصغر زاده رسدبیر روزنامه س��الم  و س��عید 
حجاریان عضو ش��ورای رسدبیری آن بود. و من و س��عید و ابراهیم در دانش��کده حقوق و علوم سیاس��ی 
دانش��گاه تهران در مقطع فوق لیس��انس علوم سیاس��ی همکالس بودیم . همراه با ابراهیم و سعید رفت و 
آمد من به روزنامه س��الم رشوع ش��د. به پیشنهاد س��عید رشوع به همکاری با روزنامه سالم کردم. آن موقع 
رییس جمهور ایران اکرب هاش��می رفسنجانی بود و روزنامه س��الم منتقد سیاست های دولت بود. اولین کار 
من در روزنامه، پژوهش در شامره های قبل روزنامه سالم و یافنت وعده هایی  بود که مسئوالن دولت داده 

بودند و به آن عمل نکرده بودند.
با وجود آن که دانش��جوی فوق لیس��انس علوم سیاسی بودم ولی در روزنامه میز نداشتم که حتی چایی من 
را روی آن قراردهن��د. ب��ه همین دلیل اگر می خواس��تم چای بخورم باید به آبدارخان��ه می رفتم و رس پایی 
چایی می خوردم . )حاال هم پس از ۱9 س��ال همیش��ه به خودم می گویم یادت باشد تو روزنامه نگاری را از 

پایین ترین رده رشوع کردی، جایی که حتی صندلی و میز هم نداشتی.(
در س��ال ۱۳۷۱ اولین یادداش��تی را که نوش��تم چاپ نکردند و دبیر بخش بین امللل روزنامه آن را به س��طل 

آشغال انداخت. خیلی نارحت شدم ولی ناامید نشدم.
کمی بعد اجازه دادند خربنویسی را رشوع کنم. خربنویسی را رشوع کردم. اندک اندک خرب می نوشتم. چون 
تحصیالتم علوم سیاس��ی بود به زودی در گروه بین امللل جا افتادم. ولی هنوز خربنگار ساده بودم با حقوق 
ماهیانه ۱۰ هزار تومان )حدود ۳۰۰ دالر(. جنگ بالکان بین رصب ها، کروات ها و مس��لامنان فرصتی شد تا 

یادداشت نویسی را رشوع کنم.
در سال ۱۳۷۲ عباس عبدی رسدبیر روزنامه سالم توسط نیروهای وزارت اطالعات دولت اکرب هاشمی رفسنجانی 

به دلیل نوشنت یاداشت های انتقادی نسبت به دولت بازداشت شد و 9 ماه در سلول انفرادی حبس شد.

فشار حکومت ، دادگاه ها و نیروهای امنیتی بر روزنامه سالم 
فشار دولت بر روزنامه افزایش یافت. هر شب نگران حمله نیروهای امنیتی و طرفداران دولت به ساختامن 
روزنامه بودیم. آن شب ها مهدی کروبی از رسان منتقدان حکومت هر شب به روزنامه می آمد تا ما احساس 

ترس و نگرانی نکنیم.



۱۳۲

تحت فش��ار حکومت، مالک س��اختامن روزنامه وس��ایل ما را جمع کرد و ما را از س��اختامن روزنامه بیرون 
انداخت. محمد موس��وی خوئینی ها، مدیر مس��ئول روزنامه، تصمیم گرفت انتشار روزنامه سالم را متوقف 
کند. اما با ارصار اعضای روزنامه در رشایطی که فقط دو میز داشتیم کار را ادامه دادیم. در یک میز جلسه 
شورای رسدبیری بود و در میز دیگر صفحات روزنامه را با صفحه بندی دستی می بستیم. )آن هنگام کامپیوتر 

برای صفحه آرایی معمول نبود.(
از طرف دیگر قوه قضاییه نیز که ریاس��ت آن با آیت الل��ه محمد یزدی بود، هامهنگ با  دولت، روزنامه را 
تحت فشار قرار داده بودند و وزارتخانه ها و ادارات و سازمان های دولتی مختلف از روزنامه سالم شکایت 

می کردند و یکی از شاکیان روزنامه محمود احمدی نژاد استاندار وقت اردبیل بود.
ب��ه همین دلیل روزنامه س��الم به حکم دادگاه هم مجبور به چ��اپ جوابیه های ادارات مختلف بود  و هم 

یک بار دو روز تعطیل شد.

حمله انصار حزب اهلل به ساختمان روزنامه سالم 
در سال ۱۳۷4 حمالت انصار حزب الله به ساختامن روزنامه رشوع شد. اعضای انصار حزب الله حداقل دو بار وارد 

سالن تحریریه شده و آن را اشغال کردند . فرماندهی این حمالت با حسین الله کرم، و ذبیح الله حاجی بخشی بود.
در انتخابات ریاس��ت جمهوری س��ال ۱۳۷6، روزنامه س��الم مهم ترین حامی محمد خامتی بود، در حالی که 

متامی سازمان های حکومتی برای ریاست جمهوری علی اکرب ناطق نوری آماده شده بودند.
م��ن در این زم��ان از خربنگاری به معاون��ی گروه بین امللل ارتق��ا یافته بودم. با پی��روزی محمد خامتی در 
انتخابات ریاس��ت جمهوری، فش��ار حکومت بر روزنامه س��الم بیش تر ش��د زیرا  آیت الل��ه خامنه ای رهرب 
جمهوری اس��المی و طرفداران وی سالم را در شکس��ت علی اکرب ناطق نوری و پیروزی محمد خامتی موثر و 

بلکه مقرص می دانستند.
بنابراین فشار دادگاه ها بر روزنامه سالم بیش تر شد و محمد موسوی خوینی ها مدیر روزنامه سالم به دفعات 

بیش تری به دادگاه فراخوانده شد.

نقش سالم در افشای قتل های زنجیره ای 
در سال ۱۳۷۷ چند تن از نویسندگان لیربال و سکوالر ایران توسط   نیروهای وزارت اطالعات ایران ربوده و 
کش��ته شدند. این قتل ها به قتل های زنجیره ای معروف شد. روزنامه سالم درصدد کشف عامالن این قتل ها 
برآمد و نقش اصلی را در معرفی قاتالن داش��ت. مس��ئول قتل ها مش��اور وزیر اطالعات ایران به نام سعید 
امامی معرفی ش��د. س��عید امامی)اس��المی( در دولت اکرب هاشمی رفس��نجانی معاون امنیت داخلی علی 
فالحیان وزیر اطالعات بود. اما در دولت محمد خامتی از این س��مت کنار گذاش��ته شده بود و مشاور وزیر 
اطالعات بود ولی بعد معلوم ش��د قتل های زنجیره ای به دس��تور او بوده است. شامر این قتل ها که از سال 

۱۳68 رشوع شده بود به 88 نفر رسیده بود.

تعطیلی سالم و بازداشت من
با پی گیری روزنامه سالم، سعید اسالمی بازداشت شد ولی قبل از محاکمه، خودکشی کرد اما  پس از نجات 

توسط پزشکان، در بیامرستان به طرز مشکوکی جان سپرد.
کمی بعد، مجلس شورای اسالمی )دوره پنجم پارملان بعد از انقالب( که اکرثیت آن در اختیار محافظه کاران 
ومخالف��ان محمد خامتی و موافقان آیت الل��ه خامنه ای بود، تصمیم گرفت با تغییر قانون مطبوعات، آزادی 

مطبوعات و آزادی بیان را محدود کند.



۱۳۳

روزنامه س��الم به س��ندی دست یافت که نشان می داد طرح منایندگان مجلس، هامن طرحی است که سعید 
اسالمی ،معاون پیشین وزارت اطالعات، برای محدود کردن آزادی مطبوعات  داشته است.

روز ۱6 تیرماه ۱۳۷8 من که در آن زمان جانشین رسدبیر و رسدبیر شب روزنامه بودم ، پس از هامهنگی با 
محمد موسوی خوینی ها، مدیر روزنامه، این سند را به عنوان تیرت اول روزنامه چاپ کردم.

روز بعد دادگاه ویژه روحانیت، محمد موسوی خوینی ها، مدیر روزنامه، را احضار کرد و مورد بازجویی قرار داد. 
ساعت ۳ بعد از ظهر نیز دو مامور دادستانی، حکم جلب و بازداشت من را به روزنامه آوردند و من بازداشت شدم.
بازجویی من توس��ط غالم حسین محسنی اژه ای دادستان دادگاه ویژه روحانیت  و دو دستیار وی انجام شد. 
نود سوال مختلف را در ۱۱ ساعت بازجویی از من پرسیدند ولی متام 9۰ سوال در واقع یک سوال بود و آن 

سوال این بود: این  سند را از کجا بدست آوردید؟
پاسخ دادم که فکس بوده است و به دفرت وزنامه رسیده است. باور نکردند. ساعت 8 شب در حین بازجویی 

من، روزنامه سالم را توقیف کرده بودند ولی من که در بازداشت بودم متوجه نشدم.
دو روز بعد دانش��جویان در اعرتاض به تعطیلی روزنامه س��الم با نیروهای پلیس درگیر ش��دند و در ۱8 تیر 
نیروهای پلیس و لباس ش��خصی به خوابگاه دانشجویان حمله کردند که به »واقعه ۱8 تیر و حمله به کوی 

دانشگاه« معروف شد.
 کمی بعد دادس��تان، من و مدیر مس��ئول  روزنامه س��الم را متهم به اقدام علیه امنیت ملی کرد و دادگاه 
نیز روزنامه را تعطیل کرد و مدیر مس��ئول را به پنج س��ال محرومیت از شغل های مطبوعاتی محکوم کرد. 

روزنامه سالم دیگر هرگز بازگشایی نشد. 

جانشین سردبیر روزنامه آزاد شدم
س��ال ۱۳۷8 بود. بیکار ش��ده بودم. س��عید لیالز، رسدبیر روزنامه آزاد، به دوس��تانم پیغام داده بود که به 
روزنامه آزاد بیاید. به عنوان معاون رسدبیر به روزنامه آزاد رفتم. به دلیل این که رسدبیر )سعید لیالز(، مدیر 
کارخانه اتومبیل س��ازی ایران خودرو دیزل بود تا ساعت شش عرص در روزنامه نبود، من از ساعت ۱۰ صبح 
که کار رشوع می ش��د تا س��اعت ش��ش عرص در عمل رسدبیر بودم. کمی بعد به دلیل فشار حکومت و قوه 

قضاییه، این روزنامه نیز تعطیل شد.

پاییز ۱۳۷۸ سردبیر هفته نامه مشارکت شدم 
روزنامه س��الم که تعطیل ش��د، محسن میردامادی که آخرین رسدبیر روزنامه س��الم بود، پیغام داد که بیا و 
هفته نامه مش��ارکت را که ارگان حزب جبهه مش��ارکت  ایران اس��المی بود منترش کن. با وجود آن که عضو 

حزب مشارکت نبودم قبول کردم. در زمستان ۱۳۷8 انتخابات دوره ششم مجلس بود. 
جبهه مش��ارکت به عنوان بزرگ ترین حزب اصالح طلبان ایران درصدد بود با اس��تفاده از محبوبیت محمد 
خامت��ی، رییس جمه��ور وق��ت، در انتخابات پارملان ایران به پیروزی برس��د. رهربان حزب از جمله محس��ن 
میردام��ادی که ذی نفوذترین فرد حزب به ش��امر می رفت )اگرچه دبیر کل ح��زب محمدرضا خامتی، برادر 

رئیس جمهور بود( در فکر تاسیس یک روزنامه بودند. 

تاسیس روزنامه مشارکت در زیرزمین 
از طرف محس��ن میردامادی دعوت به همکاری ش��دم. مدیر مس��ئول روزنامه مش��ارکت محمدرضا خامتی 
بود ولی مدیر اصلی و واقعی روزنامه محس��ن میردامادی بود. وظیفه جدید من دبیر گروه بین امللل، مدیر 

اجرایی روزنامه و عضو شورای رسدبیری بود.



۱۳4

پول کافی نداش��تیم. هزینه مورد نیاز برای یک روزنامه حدود س��ه میلیارد تومان )حدود س��ه میلیون دالر( 
ب��ود. قرار ش��د رصفه جویی کنیم و با یک دهم آن یعن��ی ۳۰۰ میلیون تومان )حدود ۳۰۰ هزار دالر( رشوع 
کنیم. اما این پول هم نبود. با ۵۰ میلیون تومان )۵۰ هزار دالر( رشوع کردیم. فضای آزاد حیاط س��اختامن 
حزب مشارکت را سقف زدیم و این شد سالن تحریریه روزنامه. چون زیرزمین بود پشه ها هم زیاد بودند.

صبح در روزنامه آفتاب امروز، ظهر در روزنامه مشارکت
بنا بر پیش��نهاد دوس��تان اصالح طلب، به طور هم زمان با روزنامه اصالح طلب دیگری به نام »آفتاب امروز« 
نیز همکاری می کردم. صبح زود، ساعت پنج صبح، به روزنامه آفتاب امروز می رفتم. دبیر گروه بین امللل و 

رسمقاله نویس روزنامه بودم.
چند ماه بعد که فهرس��ت انتخاباتی جبهه مش��ارکت در انتخابات پیروز ش��د، روزنامه مشارکت و روزنامه 
»آفتاب امروز« و ۱4 روزنامه دیگر در توقیف دس��ته جمعی روزنامه ها از س��وی قوه قضاییه ایران توقیف 
ش��دند. باز هم بیکار ش��دم. صبح که از خواب بیدار ش��دم هم درآمد من صفر ش��ده بود و هیچ حقوق و 

دستمزدی برای خرج های روزمره نداشتم و هم کاری نداشتم که به خاطر آن از خانه خارج شوم.

راه اندازی روزنامه ای دیگر به نام  »نوروز«
مدتی بیکار بودم. پس از مدتی محس��ن میردامادی که حاال نایب رییس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شش��م ش��ده بود خرب داد که مجوز روزنامه ای به نام نوروز را از وزارت فرهنگ و ارش��اد 

اسالمی گرفته است.
به عنوان دبیر گروه بین امللل، مدیر اجرایی، مدیر فنی و عضو شورای رسدبیری  روزنامه »نوروز« دعوت به 
کار ش��دم. از استخدام تایپیست تا حروفچین و صفحه آرای کامپیوتری)متامی ۳۵ نفر نیروی فنی و چاپ( تا 

امور اجرایی تحریریه بر عهده من بود. 
فشارهای قوه قضاییه رشوع شد. روزنامه »نوروز« حدود ۱8 ماه منترش شد. نیروهای امنیتی، قوه قضاییه، 
پلیس، ش��ورای نگهبان و متامی س��ازمان ها و افراد طرفدار آیت الله خامنه ای رشوع به ش��کایت از روزنامه 

»نوروز« کردند و ما رکورددار شکایت شدیم، ۳۰۰ شکایت. 
قاضی مرتضوی، دادستان وقت تهران، پشت متامی فشارها به روزنامه بود. هنگامی که روزنامه حارض نشد 
ب��ه توصیه آیت الله خامنه ای از  چاپ مطالب و دیدگاه های جریان ملی – مذهبی  و حزب »نهضت آزادی 

ایران« خودداری کند، روزنامه توقیف شد و ما دوباره بیکار شدیم.

روزنامه  »روز نو« پیش از انتشار توقیف شد
کمی بعد تالش کردیم روزنامه »روز نو« را  منترش کنیم. اما حتی یک شامره آن نیز منترش نشد چون قاضی 
مرتضوی اجازه چاپ آن را نداد. قاضی مرتضوی گفته بود این هامن روزنامه »نوروز« اس��ت که فقط جای 

کلمه » نو » و » روز« عوض شده است.

سردبیری من در روزنامه »یاس نو« 
چن��د ماه بعد محمد نعیمی پور از دوس��تان محس��ن میردامادی و از مناین��دگان اصالح طلب مجلس مجوز 
انتش��ار روزنامه جدیدی  را گرفت به نام »یاس نو«. در روزنامه جدید من  مس��وول شورای رسدبیری شدم. 
طبق قانون منی توانس��تیم در س��اختامن روزنامه »نوروز«، روزنامه جدید را منترش کنیم. س��اختامن دیگری 

اجاره کردیم. میزهایامن را سوار کامیون کردیم و همراه با کامپیوترهایامن به آن جا بردیم.
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میزه��ا و کامپیوترها به دلیل نقل و انتقال زیاد از این س��اختامن به آن س��اختامن فرس��وده ش��ده بودند. 
مخابرات نیز از این که مجبور بود هر چند ماه یک بار ۱6 شامره  و خط تلفن ما را از ساختامنی به ساختامن 
دیگر جابه جا کند خس��ته شده بود و ناله و شکایت می کرد. دیگر عمر روزنامه هایامن به حدی کوتاه شده 
بود که یا می توانس��تیم در تابستان کولر در ساختامن نصب کنیم و یا در زمستان بخاری و عمر روزنامه به 

نصب بخاری و کولر با هم منی رسید.
 فش��ارهای قوه قضاییه بیش تر ش��ده بود. روزنامه »یاس نو« ۱6 صفحه داشت ولی دادستان من را مجبور 
کرد که در یک ش��امره روزنامه، ۱4 صفحه از ۱6 صفحه روزنامه را  به مطالبی که دادس��تان علیه ما نوشته 
بود اختصاص بدهم. ناگزیر بودم برای آن که روزنامه تعطیل نشود این مطالب را چاپ کنم. اما باالی متامی 
صفحات نوشتم مطالب این صفحه به دستور دادستان چاپ شده است. روز بعد دادستان زنگ زد و گفت 
چرا نوش��ته ای که مطالب به دستور دادستان چاپ ش��ده است. دوباره مرا مجبور کرد که هامن ۱4 صفحه 

را  چاپ کنم.
در زمس��تان ۱۳8۲ رقابت های انتخابات دوره هفتم مجلس رشوع ش��ده بود. شورای نگهبان که تحت نفوذ 
آیت الل��ه خامن��ه ای بود صالحیت بس��یاری از منایندگان اصالح طلب دوره شش��م مجل��س و نیز نامزدهای 
اصالح طلب در رسارس ایران را رد کرده بود و به آنها اجازه رشکت در انتخابات را نداد. منایندگان رد صالحیت 
ش��ده در مجل��س تحصن کردند. روزنامه »ی��اس نو« نیز اخبار تحصن منایندگان را لحظه به لحظه پوش��ش 

می داد. قاضی مرتضوی دو روز مانده به انتخابات پارملان، دستور توقیف روزنامه »یاس نو« را صادر کرد.
روز بعد همراه با همکارم، وحید پوراس��تاد، در ش��ورای رسدبیری و عبدالفتاح س��لطانی، وکیل روزنامه، به 
دف��رت قاضی مرتضوی رفتی��م و گفتیم توقیف روزنامه برخالف قانون مطبوعات اس��ت. اما قاضی مرتضوی 
که دادس��تان بود جمله ای تاریخی گفت. او گفت که »من به قانون اعتنایی ندارم. ش��ام می خواهید علیه 

آیت الله خامنه ای کار کنید و من اجازه چنین کاری را منی دهم.«

جستجو برای یافتن مجوز روزنامه ای جدید
پیدا کردن فردی که مجوز روزنامه داش��ته باش��د سخت شده بود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در اختیار 
دولت اصالح طلب محمد خامتی بود اما  اکرثیت اعضای هیات نظارت بر مطبوعات که مجوز روزنامه صادر 
می ک��رد در اختی��ار محافظه کاران بود و آنها حارض نبودند به گروه ما مجوز روزنامه بدهند. به ناچار دنبال 

کسی بودیم که مجوز روزنامه داشته باشد و حارض به همکاری با گروه ما باشد. 
مصطف��ی خانزادی، مناینده اصالح طلب ش��هر دماوند در مجلس، گفت که چنی��ن مجوزی دارد و حارض به 
همکاری با ما است. ساختامن جدیدی را پیدا کردیم. میزها و کامپیوترها را سوار بر کامیون کردیم. تلفن ها 

را نیز به ساختامن جدید تغییر محل دادیم.
روزنام��ه جدید ما، »وقایع اتفاقیه« نام داش��ت. محس��ن میردامادی که در روزنامه ه��ای ما مدیر واقعی و 
نفر اول گروه ما بود گفت »خودت رسدبیر باش.« اما من گفتم که در تش��کیالت روزنامه در عمل کارهای 
مختلفی از دبیری گروه بین امللل تا مدیر اجرایی و مدیر فنی را انجام می دهم ولی بهرت است رسدبیر، بهروز 

گرانپایه باشد که در روزنامه نگاری سوابق بیش تری از من دارد. بنابراین من عضو شورای رسدبیری شدم.
از هامن روزهای اول بار دیگر فش��ار قوه قضاییه و دادگاه ها رشوع ش��د. مدیر مس��ئول را تحت فشار قرار 

دادند که اگر با این گروه از روزنامه نگاران همکاری کنی تو را بازداشت می کنیم. 
در داخل روزنامه نیز تعطیلی پی درپی چند روزنامه ما باعث ش��ده بود که امکانات مالی و اداری روزنامه 
کاهش یابد. برخی اعضای حزب مشارکت نیز درصدد دخالت مستقیم در امور روزنامه بودند، نتیجه این که 

در داخل روزنامه نیز با اعتصاب همکاران روبرو شدیم.
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ولی رسانجام توافق شد که من رسدبیر شوم و اعضای حزب دخالتی در امور روزنامه نداشته باشند ولی این 
دوره نیز کوتاه بود، قاضی مرتضوی، دادستان انقالب تهران، بار دیگر با حکمی که از طریق یکی از قضات 

تحت امرش صادر کرده بود، روزنامه »وقایع اتفاقیه« را نیز پس از حدود شش ماه فعالیت توقیف کرد.

اقبال؛ روزنامه ای که بدون دستشویی و تلفن چاپ شد
دوباره مجبور ش��دیم که یک مجوز روزنامه پیدا کنی��م. در تهران دیگر پیدا کردن مجوز روزنامه غیرممکن 
شده بود. از طریق یکی از دوستان مطلع شدیم که در شهر یزد )۵۰۰ کیلومرتی تهران( فردی که دوست دار 

اصالح طلبان است روزنامه ای دارد به نام »اقبال« که مجوز انتشار در رسارس ایران را دارد.
محسن میردامادی با مرتضی فالح، صاحب این روزنامه، مذاکره کرد و او در کامل شجاعت قبول کرد. خطر 
تعطیلی روزنامه باال بود. اما مشکل پیدا کردن یک ساختامن جدید هم بود چون طبق قانون منی توانستیم 

از ساختامن روزنامه »وقایع اتفاقیه« استفاده کنیم.
با یک پیرزن به توافق رسیدیم و خانه اش را اجاره کردیم.  یک خانه کهنه در یک کوچه تنگ. با حدود ۱۰۰ 
مرت فضا. زمان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری ۱۳84 بود. عجله داشتیم که روزنامه ای داشته باشیم. 
پیرزن س��اعت ۱۰ صبح یک روز پنجش��نبه حارض ش��د از خانه اش برود. رفتیم آن جا. جارو کردیم. میزها و 
کامپیوترهایامن را که دیگر فرس��وده ی فرس��وده بودند بردیم آن ساختامن. نه دستشویی داشت و نه تلفن. 
رشوع ب��ه کار کردیم. بدون دستش��ویی و تلفن و فاکس، و حت��ی میز و کامپیوتر کافی. تنها دو کامپیوتر ما 
اینرتنت داشت. رشوع کردیم و صبح  شنبه یعنی کمرت از 48 ساعت بعد، روزنامه را چاپ و منترش کردیم.

پول نقد هم نداش��تیم. من ۲۰۰ هزار تومان)حدود ۲۰۰ دالر( از پول خودم س��اندویچ خریدم تا خربنگاران 
بتوانند غذا بخورند وکار کنند ودر ساعات آخر شب با تاکسی به خانه هایشان بروند.

کمی بعد به س��اختامنی که کمی بهرت بود رفتیم. بار دیگر میزها و کامپیوترهایامن س��وار کامیون ش��دند و 
تلفن ها را نیز پس از مذاکرات مفصل با اداره مخابرات به س��اختامن جدید تغییر دادیم. من عضو ش��ورای 

رسدبیری، مدیر اجرایی و مدیر فنی و دبیر گروه بین امللل بودم. 
 ساختامن روبروی ما سازمان اطالعات تهران بود. ما را زیر نظر داشتند. صندلی هایامن نیز به دلیل جابجایی 
مکرر از این س��اختامن به س��اختامنی دیگر، کامال فرسوده ش��ده بودند و همکاران روزنامه حق داشتد که 
ناراحت و ناراضی باش��ند اما کاری منی توانس��تیم بکنیم. چون پول کافی نداش��تیم. حتی این صندلی ها نیز 
کافی نبودند. به عنوان مثال هر کس��ی که دیرتر به جلس��ه ش��ورای تیرت و ش��ورای رسدبیری می آمد چون 

صندلی نبود توی طاقچه یا کنار پنجره و روی فایل می نشست.
همکاران��م اس��م این نوع روزنامه ن��گاری در ایران را که ت��وام با رشایط س��خت و  جابجایی مکرر و خطر 

بازداشت بود، روزنامه نگاری چریکی و پارتیزانی گذاشته بودند.
اما با وجود تحمل متامی این س��ختی ها، عمر روزنامه »اقبال« نیزحدود چهار ماه بود. روزنامه اقبال حامی 
مصطفی معین نامزد مورد حامیت اصالح طلبان در انتخابات ریاس��ت جمهوری س��ال ۱۳84 بود اما روزنامه  
پس از برگزاری دور اول انتخابات ریاس��ت جمهوری س��ال ۱۳84 و پیش از برگزاری دور دوم انتخابات بین 

محمود احمدی نژاد و اکرب هاشمی رفسنجانی توقیف شد. 
حکم توقیف بار دیگر به دس��تور قاضی مرتضوی  و با امضای بازپرس »محس��ن قاضی« صادر ش��د. علت 
توقی��ف اتهامات��ی مانند »چاپ و انتش��ار مطالب کذب و عاری از حقيقت« و »پخش ش��ايعات به منظور 
تش��ويش اذهان عموم��ی و بحران آفرينی« و »تحريک به اقدامات غريمتع��ارف در جهت اخالل در نظم و 
 آس��ايش عمومی«  اعالم ش��د ولی در واقع روزنامه ی اقبال پس از آن توقیف ش��د که نامه مهدی کروبی، 
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بعد از توقیف دسته جمعی 
 روزنامه ها باز بیکار شدم. 

صبح که از خواب بیدار شدم 
درآمدم صفر شده بود و هیچ 

حقوق و دستمزدی برای 
خرج های روزمره نداشتم. 
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دیگر نامزد اصالح طلب، درباره دخالت مجتبی خامنه  ای، پرس آیت الله خامنه ای رهرب جمهوری اسالمی، در 
انتخابات را چاپ کرد. هنگامی که دور دوم انتخابات برگزار ش��د و محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری 

رسید، ما روزنامه ای نداشتیم.

دیگر حکومت نمی گذاشت روزنامه ای داشته باشیم 
دیگر معلوم شده بود که حکومت قصد ندارد اجازه بدهد گروه ما روزنامه ای داشته باشد. عمر روزنامه های 

ما به تدریج از ۱8 ماه به یک سال و از یک سال به شش ماه و سپس به چهار ماه رسیده بود.
دیگر به گروه ما مجوز روزنامه منی دادند. اگر کس��ی هم مجوز روزنامه داش��ت  دیگر به دلیل خطراتی که 
وجود داشت حارض نبود با ما همکاری کند. دیگر رسمایه گذار و پول کافی هم نداشتیم. نتیجه آن که معلوم 

شد که گروه ما دیگر منی تواند روزنامه ای داشته باشد.

مهمان روزنامه سرمایه شدم
مدتی بیکار بودیم. پس از مدتی یکی از دوس��تان س��ابق من در روزنامه »یاس نو« برای همکاری در یک 
روزنام��ه اقتص��ادی به نام روزنام��ه »رسمایه«  من را  دعوت به همکاری کرد. مدیر مس��ئول روزنامه، دکرت 
حس��ین عبده تربیزی، دبیر کل س��ابق بورس و از اقتصاددانان معروف  و معتقد به اقتصاد بازار  و منتقد 
دولت محمود احمدی نژاد بود. من به عنوان عضو ش��ورای رسدبیری دعوت به همکاری ش��دم ولی مدیران 
روزنام��ه »رسمای��ه« نگران بودند که س��وابق فعالیت من در روزنامه های سیاس��ی، روزنامه آنها را به خطر 
بیان��دازد. به همین دلیل برخ��الف روزنامه های قبلی، در این جا حس مهامن را داش��تم و نه صاحب خانه. 
پس از مدتی روزنامه دچار مشکل مالی شد و حقوق و دستمزدها تا سه ماه عقب افتاد. روزنامه به لحاظ 
سیاس��ی نیز بشدت به سمت خود سانسوری می رفت. ترجیح دادم قبل ازآن که روزنامه توقیف شود خودم 

بروم. دیگر به روزنامه نرفتم و خانه نشین شدم.

روزنامه فرهیختگان، آخرین روزنامه ای که در آن کار کردم 
در آس��تانه انتخابات ریاس��ت جمهوری ۱۳88، عبد الله جاسبی رییس دانش��گاه آزاد تصمیم گرفته بود که 

هفته نامه »فرهیختگان« خود را به صورت روزنامه چاپ کند.
توس��ط کرسی نوری، رسدبیر س��ابق روزنامه ایران، ک��ه از همکارانم در دوران روزنامه س��الم بود دعوت به 
همکاری شدم. معلوم بود که هم می خواهند از تجارب من و کرسی نوری استفاده کنند و هم منی خواهند با 
سپردن رسدبیری روزنامه به من یا کرسی نوری، روزنامه را با خطر تعطیلی از سوی قوه قضاییه روبرو کنند.

رسدبیر روزنامه، محمد رضا نوربخش بود که با کامل احرتام با من و کرسی نوری برخورد می کرد. 
انتخابات برگزار شد. محمود احمدی نژاد به عنوان پیروز انتخابات معرفی شد. اما بسیاری از مردم  معتقد 
بودند که در انتخابات تقلب شده است. نا آرامی خیابان های تهران را فرا گرفت. روزنامه »فرهیختگان« نیز 
تحت فش��ار حکومت قرار گرفت و به  رسدبیر و برخی همکاران هش��دار داده  ش��د که به روزنامه نیایند 
زیرا در خطر بازداشت هستند. من رسدبیر موقت شدم ولی پس از چند روز رضا نوربخش رسدبیر روزنامه 

بازداشت شد.
عبدالله جاسبی تحت فشار حکومت رشوع به اخراج روزنامه نگاران اصالح طلب روزنامه کرد. رسدبیر جدیدی 
معرفی شد که نه سیاسی بود و نه شناخته شده. ترجیح دادم خودم قبل از آن که اخراجم کنند، استعفا بدهم.

نیروهای وزارت اطالعات نیز به ساختامن محل زندگی ام آمده بودند و  چندین بار از همسایه ها درباره من 
س��وال کرده بودند. بسیاری از دوستانم در زندان بودند. از اعضای گروه رسدبیران روزنامه های اصالح طلب 
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نیز که هر هفته روزهای ش��نبه با همدیگر جلس��ه داشتیم بس��یاری از افراد نظیر محمد عطریان فر، بهزاد 
نبوی و عیسی سحرخیز بازداشت شده بودند و هر لحظه امکان بازداشتم وجود داشت.

 از طریقی غیر مس��تقیم به رادیو فردا )بخش فارس��ی رادیوی  اروپای آزاد-رادیو لیربتی( درجمهوری چک 
اطالع دادم که می خواهم کشور را ترک کنم. 

آماده ش��دم که در زمس��تان ۱۳88 کشور را ترک کنم. می دانستم اگر از طریق مرز هوایی و فرودگاه تهران 
خارج ش��وم، به احتامل بس��یار شناسایی، ممنوع الخروج و بازداش��ت می شوم. به مرز ایران و ترکیه رفتم  و 
از طری��ق م��رز زمینی  با طرحی که ریخته بودم )و هنوز منی توانم ابعاد کامل آن را بنویس��م ( از کش��ور 

خارج شدم.
همرس و دخرتم نیز در س��فری که توام با فش��ار روحی و فیزیکی بس��یاری بر آنها و من بود و در حالی که 

انگشتان پای همرسم شکسته بود و در گچ بود از کشور خارج شده و چند روز بعد به من پیوستند. 
پس از سه هفته معطلی در ترکیه به پراگ رفتیم.

سردبیری که خبرنگار شد
به پراگ و رادیو فردا که رفتم پس از ۱9 سال روزنامه نگاری و طی کردن متامی مراحل از خربنگاری ساده تا 
ادیتوری و رسدبیری مجبور بودم  دوباره و از اول به عنوان یک خربنگار س��اده کارم را رشوع کنم. برای من 

که سال ها رسدبیر و عضو شورای رسدبیری چندین روزنامه  بودم، سخت بود.
مش��کل زبان کش��وری جدید، رها کردن کامل خانه و زندگی در تهران و رشوع یک زندگی جدید بدون هر 
گونه وس��یله زندگی، و فرار از کش��ور فقط با سه چمدان وس��ایل آن هم پس از ۲۰ سال زندگی مستقل، و 

تنهایی زندگی در غربت  بر این مشکالت می افزود.
ب��ا این وج��ود حاال  حداقل می توانس��تم  آزادانه تر بنویس��م و مجبور به سانس��ور خودم نب��ودم. روایت 
روزنامه نگاری من پس از ۱9 س��ال حاال از روزنامه نگاری پارتیزانی در تهران به روزنامه نگاری در تبعید در 

پراگ رسیده بود. ولی همچنان روزنامه نگاربودم و هستم و خواهم ماند. 

 

مراد )رضا( ویسی، متولد ۱۳48، از سال ۱۳۷۰ به روزنامه نگاری اشتغال یافت. هامن گونه که از مقاله 

وی در مجموعه حارض پیدا اس��ت، وی با بس��یاری از روزنامه های رسش��ناس ایرانی همکاری داشته 

اس��ت. ویسی از روزنامه پر نفوذ »سالم« که وابس��ته به متفکران مذهبی چپ گرا در ایران بود آغاز 

به کار کرد. این متفکران پیش��گامان جناح سیاس��ی جنبش اصالحات به شامر می آیند. در ادامه این 

روزنامه نگار رسدبیر دو روزنامه مهم اصالح طلبان با عناوین »یاس نو« و »وقایع اتفاقیه« ش��د. مراد 

ویسی ایران را در زمستان ۱۳89 ترک گفته و به رادیو فردا در پراگ پیوست .
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آیا این خبرنگاری 
فایده ای هم برای 
کسی دارد یا نه؟ 
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آرش حسن نیا

حرفه؛ خبرنگار در غربت 

روزنامه نگار فرزند زمان و مکان خود اس��ت، متام تخصص خربنگار، زیس��نت در لحظه ای ست از رسزمینی که 
برای س��اکنان و مردمان اش می نویسد. منی توان روزنامه نگار رسزمینی بود اما با مردمش نشست و برخاست 
نکرد، پای صحبت شان ننشست و سنگ صبورشان نبود. با این حساب، روزنامه نگار بودن برای ایران و ایرانی 
آن هم در قلب اروپا چیزی متفاوت است با متام این معمول گفنت ها و معمول بودن ها. اما گویی رسنوشت 
روزنامه ن��گاری  در ایران همچون رسنوش��ت سیاس��ت، اقتصاد و فرهنگ و چه و چه، رسنوش��ت نامعمول 

بودن ها و نامعمول بودن هاست.
آن ق��در ک��ه نوش��نت در غربت برای ایران و ایرانی، ه��م پای تاریخ روزنامه نگاری ای��ران پیش آمده و با او 
همراه و همدم بوده است. روزگاری از این تاریخ پرفراز و نشیب را منی توان رساغ گرفت که روزنامه نگار و 
خربنگاری به دلخواه یا به اجبار و زور، تن به هجرت، کوچ و تبعید نداده باش��د. چه، نقل داس��تان استبداد 

در این مرز و بوم نقل امروز و دیروز نیست.
پیش از تجربه هجرت از ایران یا کوچ اجباری از خان و مان، شنیده بودم که نابینایان گوش هایی به مراتب 
حس��اس تر از بینایان دارند، بویایی ش��ان قوی تر عمل می کند و حس های باقی مانده، مسوولیتی بیش تر بر 
عهده می گیرند تا تحمل نداشنت توان دیدن آسان تر شود، می توان همین تفسیر و تعبیر را برای آنان که توان 

شنیدن ندارند، متصور بود و مگر نه این که برای آنها دست ها زبان می شوند و چشم ها، گوش.
حال یک سال پس از کوچ اجباری یا هجرت از ایران، روزنامه نگاری در قلب اروپا چیزی همچون کم شنوایی 
و کم بینایی ست، متام حس هایت را برای خربنگاری در خارج از مرزهای رسزمینی باید به کار بگیری تا بتوانی 

همچنان خربنگار باقی مبانی.
روزنامه نگاری برای مردمی که زانو به زانوی آنها منی نشینی، برای کشوری که هوایش را به درون ریه هایت 
فرو منی دهی و خربنگاری برای موضوعاتی که منی توانی در دست بگیری و ملس شان کنی، همچون مالقات 
مریضی است ممنوع املالقات که تنها می توان از پشت شیشه های قطور بخش مراقبت های ویژه به عالئم و 

نشانه های دستگاهی که به بیامروصل است نگریست.
بی��امر اگر ت��ب دارد، این گرمای دس��تان تب دار یا ُهرم نفس هایش نیس��ت که گواه بیامری اش می ش��ود، 
تبی اگر هس��ت، س��ندش، عددی س��ت که بر دس��تگاه نقش بس��ته. هوایی که بیامر در آن نفس می کشد، 
دست نیافتنی س��ت و حرکات ضعیف دس��تان، رس و گردن و مخترص عالئم حیاتش از دید خارج است. تنها 
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دس��تگاه ها، س��یم ها و منایش��گرهایی دیده می ش��وند که اگرچه برای فهم حال بیامر الزمند، اما برای درک 
وضعیت اش کافی نیستند.

وقتی تنها راه ش��نیدن، دیدن، بوئیدن و ملس آن چه قرار اس��ت برایش بنویسی، بگویی و به منایش بگذاری، 
به وبالگ ها، ش��بکه های اجتامعی اینرتنتی، چت کردن ها، ای میل ها یا مخترص محصوالت شهروند خربنگاران 
محدود می شود، کار متیز دادن واقعیت از شایعه، تهیه خربی عادالنه و بی طرفانه کاری ست سخت دشوار.

ب��ه این همه مش��کل و مانع باید این را نیز افزود که کارشناس��ان و صاحب نظ��ران داخلی نیز از گفت وگو 
منع هستند و آن چه می ماند تکرار آن چیزی ست که سال هاست دست به دست می شود یا با واسطه هایی 
پرشامر به دست می رسد، حال خربنگار در تبعید می ماند و جست وجو در این همه، تا خطی، خربی، صدایی 

یا تصویری تازه بیابد برای مردمانی که فرسنگ ها دورتر چشم و گوش به او دارند.
در رسزمینی که بخش عمده ای از اطالعات و اخبار و آنچه باید فهمید و دانس��ت نه در اخبار رسمی س��ت 
نه در روزنامه های چاپ ش��ده و نه ردی از آن را در گزارش های رادیویی و تلویزیونی می توان جس��ت وجو 
کرد، خربنگار بودن و رعایت متام آن چه در جزوه های روزنامه نگاری مورد تایید اس��ت، صعب کاری ست که 

به تالش هر روزه روزنامه نگاران و خربنگاران در تبعید بدل شده است.
خربنگار در تبعید از بخش بزرگی از اطالعات محروم است، اطالعاتی که مسووالن دولتی تنها زمانی حارضند 
آنه��ا را به زبان بیاورند که واکمن ها و رکوردرها خاموش ان��د، اطالعاتی که فقط و فقط در گپ وگفت های 
غیررسمی به دست می آیند تا زمانی بهانه تهیه گزارشی شوند یا گوشه ای و نکته ای باشند در انبوه نوشته ای.

روزنامه نگاری در غربت، از این باب تجربه ای ست غریب، ناب و البته بسیار متفاوت با آن چه از خربنگاری 
در رسزمین مادری به دست می آید. در کیلومرتها دورتر از قلب اتفاق، خربنگاری با اینرتنت، تلفن، اسکایپ 
و با تکیه بر وبالگ ها، کاری می شود، پرخطر، هرچند این بار خطر نه بازداشت است و نه داغ و درفش اما 

پای حیثیت خربنگاری درمیان است و اعتبار کاری.
بای��د در پس صدای مصاحبه ش��ونده ات، چیزی بیش تر از کلمه ها را دریاب��ی. باید تصویرت را از ال به الی 
لحن ها پیدا کنی، حس های تازه ای در جانت فعال می شوند، توانایی های دیگری در وجودت رس بر می آورند 

تا از جمله ای ساده، معنایی شگرف برگیری.
داش��نت امکانات امروزین و تح��ول در ابزارهای اطالعات��ی یاری گر روزنامه نگارانی اس��ت که در موج تازه 
مهاج��رت یا کوچ اجباری به تبعید آمده اند، آنها که در یک س��ال گذش��ته رحل اقام��ت در جایی خارج از 
ایران گزیده اند و همچنان بر عهد خربنگاری خود متعهدند، شانس��ی بیش از پیش��ینیان مهاجر خود دارند. 
حال دس��ت کم به یاری، همین ابزارها، زمان بیشرتی می توان همچنان در کنار اتفاقات بود، به روز ماند و 

دقیق تر به کار خربنگاری پرداخت.
این روزها دنیای مجازی برای روزنامه نگاران در تبعید، واقعیتی انکارناپذیر اس��ت. دنیایی ست واقعی حتی 

واقعی تر از هوایی که در بیرون از ایران فرو می دهیم.
جست وجوگری در خربنگاری در تبعید به اصل اول کار بدل می شود، خربنگار در تبعید حال دیگر روایت گر 
س��اده آنچه خود می بیند و می ش��نود نیس��ت. او حال نقش کارآگاهی زبردس��ت را ایفا می کند تا از پس 
این هم��ه اطالعات غیرمس��تقیم، واقعیت ناب و حقیقت اصیل را دریابد، فریب نخورد، واقع بین باش��د و 

منصف.
بای��د در پ��س گفت وگویی اینرتنتی در پنجره کوچک یک چت روم س��اده، همه آن چه را در یک گفت وگوی 
رودررو و واقع��ی می توان دریافت، با متام وجود حس کند و این کاری س��ت دش��وار. یک پرانتز باز یا یک 
پرانتز بس��ته و دو نقطه، :) یا:( متام ابزار و امکان خربنگار در تبعید اس��ت برای آن که احساس کند، بفهمد 

و انتقال دهد و خربنگار باشد.
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خبرنگار در تبعید از بخش 
بزرگی از اطالعات محروم 

است، اطالعاتی که مسووالن 
 دولتی تنها زمانی حاضرند 
آنها را به زبان بیاورند که 

واکمن ها و رکوردرها 
خاموش اند. 
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روزنامه نگاری در غربت خودآموزی اس��ت تازه، متفاوت از آن چه در جزوه های درسی روزنامه نگاری آمده 
اس��ت با اینهمه منطبق با آنهاس��ت. در روزهای تجربه خربنگاری در غربت، پرسشی مدام درهامن زمان که 
به کار نوشنت و گفنت گزارش، خرب یا گفت وگویی مشغلوم، ذهنم را پر می کند و جانم را آکنده می سازد که 

این روزنامه نگاری و خربنگاری تا چه اندازه با استانداردهای آموزش داده شده و معمول همخوان است؟
نگاهی به جزوه آموزش��ی بنیاد رویرتز که در س��ال ۱۳8۳ برای آموزش خربنگاران منترش ش��ده، پاسخی در 
خور دارد به این پرس��ش مدام، در این منت آموزشی پذیرفته شده است که » برای حرفه ی خربنگاری اصول 
یکس��ان و بین املللی تعریف نش��ده است و این که چطور باید کار کرد یا اجازه می دهند چه طور کار کنیم 

از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.«
ب��ا این حس��اب این که من و همکارانم در اروپ��ا و آمریکا، یا هرجای دیگر دور ی��ا نزدیک از خارج ایران، 
همچنان خربنگاری ایرانی برای ایران و ایرانیان هستیم، چندان هم عحیب نیست. این را باید از تفاوت های 
کار در رسزمینی به شامرآورد که به گواه »سازمان گزارشگران بدون مرز«، در روزهای پس از انتخابات سال 

88، عنوان »بزرگرتین زندان روزنامه نگاران جهان« را از  آن خود کرده است. 
ام��ا خربن��گاری و روزنامه نگاری اصولی کل��ی دارد که درغربت و تبعید می تواند و باید مورد توجه باش��د، 

تفاوتی منی کند کجای دنیا ایستاده باشی و برای کدام مردم بنویسی.
دقت، عینی گرایی و بی طرفی، روراست بودن و منصف بودن نه به فاصله با سوژه کاری دارد، نه با ابزارهای 
کس��ب اطالعات و نه به هیچ چیز دیگر مگر خود خربنگار. پس می توان در غربت خودخواس��ته یا تبعید 

ناخواسته روزنامه نگار و خربنگار ماند و خربنگار خوبی بود.
پرسش دیگر این روزهایم، تردید در چگونگی و کیفیت نقشی است که خربنگاران مهاجر از ایران بر عهده 

دارند. این که آیا این خربنگاری فایده ای هم برای کسی دارد یا نه؟ 
اگر نظارت بر کار دولت، دادگاه ها و دیگر مراکز اعامل قدرت سیاسی و حاکمیت، ریشه یابی فساد در متام 
الیه ها، رساندن صدای متام بخش های جامعه به دیگران به ویژه حذف شدگان از تریبون های رسمی، ترشیح 
وضعیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتامعی کشور و ... را از جمله مسوولیت ها و نقش های خربنگاران 
و روزنامه نگاران به شامر آوریم، روزنامه نگاران و خربنگاران در غربت تالش روزانه ی خود را در جهت نیل 
به این اهداف و به مقصد رساندن بار این مسوولیت ها سامان می دهند واز باب ایفای این نقش ها به نظر 

می رسد که تالش و فعالیت شان با کامیابی ها و موفقیت هایی قابل توجه همراه است.
ح��س بی جانش��ین بازکردن صبحگاهی ای میل ها یا ش��نیدن پیام ها و متاس هایی ک��ه توی »خربنگار« را در 
انجام رس��الت خربنگاری تش��ویق می کنند، یا از توی »روزنامه نگار« می خواهن��د تا به موضوعی بپردازی، 
ح��س بی بدیل رضایتمندی از کار، حرفه و عش��قی اس��ت که فارغ از زمان و م��کان رهایت منی کند و تو از 

دستش منی دهی.
 خربنگاربودن و خربنگار ماندن در غربت خودخواس��ته یا کوچ ناخواس��ته هرچه هس��ت و نیست، غنیمتی 
اس��ت برای دمی گفنت و خطی نوشنت برای مردمانی که مجال گفنت و نوشنت شان را ستانده اند. خربنگاری با 
یاری گرفنت از نش��انه ها و ملزومات دنیای مجازی در رسزمینی که زمزمه ها همیشه رساتر از فریادها بوده، 

پربهاست، اما شیرین و دلنشین.
حال که ابرهای توقیف رس��انه ها و روزنامه ها آسامن اطالع رسانی و آگاهی بخشی را تیره و تار کرده است، 
حال که بازداشت و مجازات روزنامه نگاران و اهالی رسانه، حدیث مکرر این روزهاست و آفتاب آزادی بیان 

غروب کرده است، روزنامه نگاری در غربت می تواند رسالتی سرتگ را به مقصد برساند، اگرچه آرام آرام.
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آرش حس��ن نی��ا، متول��د ۱۳۵۵، در رش��ته اقتص��اد تحصیل من��وده و در ادامه آن از س��ال ۱۳۷6به 

روزنامه ن��گاری در روزنام��ه اقتصادی »جهان اقتص��اد« روی آورد. وی همکاری ب��ا چندین نرشیه و 

روزنامه را در پرونده خود دارد که همگی توقیف ش��ده اند. مقاالت وی برای مثال در روزنامه هایی 

از قبیل »همش��هری«، »اقبال«، »رشق« و »کارگزاران« به چاپ رسیده است. حسن نیا در سال ۱۳8۵ 

به عنوان یکی ازاعضای کمیته مرکزی جامعه روزنامه نگاران ایران انتخاب شد. پس از انتخابات ۱۳88 

وی بارها مورد بازجوئی قرار گرفت و در نهایت در مهر ماه ۱۳88 تصمیم به ترک ایران گرفت. وی در حال حارض در پراگ اقامت 

داشته و در رادیو فردا مشغول به کار است.
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زندگی جاری است اما 
چیزی از این شهر برای 

همیشه رفته است.



۱۵۱

فهیمه خرض حیدری

بازمانده ی زلزله 

س��ال ۱۳8۲ وقتی در ش��هر کوچک کاهگلی »بم« که ارگی دارد با بیش از هزار س��ال عمر، زلزله آمد چیزی 
در حدود ۲۵ تا 4۵ هزار نفر از هم وطنان من کش��ته ش��دند. تعجب نکنید. در ایران همیش��ه همین طور 
اس��ت. نه آمار زنده ها دقیق و درس��ت و کارشناسی ش��ده اس��ت و نه آمار مرده ها،  نه از مبتالیان به ایدز 
آمار قابل اعتامدی داریم،  نه دقیقاً می دانیم چند نفر در س��ال گذش��ته به طناب دار سپرده شدند و نه حتا 
می  توانیم بگوییم چرا در بندرهای جنوب، دلفین ها دسته جمعی خودکشی می کنند؟ ما درباره ی همه چیز 

تقریبی حرف می زنیم حاال می خواهد جان آدمیزاد باشد یا شیر مرغ...
این است که شام هم بهرت است ابروهای متعجب تان را بیاورید پایین و قبول کنید که در کشور ما همیشه 
بین ش��کل رس��می و غیررسمی همه چیز تفاوت از زمین تا آسامن اس��ت، چیزی مثل همین ۲۵ تا 4۵ هزار 

کشته در یک زلزله ی شش و شش دهم ریشرتی در شهر بم.
 اما چرا حاال من یاد زلزله مهیب بم افتاده ام؟ برای اینکه می خواهم داستانم را از اینجا رشوع کنم : 
من یکی از آن ۲۵ تا 4۵ هزار قربانی زلزله ی بم نیستم، بدتر از آن؛  یکی از بازماندگان این زلزله ام.

وقت��ی در ب��م زلزله آمد من در ته��ران روزنامه نگار بودم. آن روزها در باره ی ب��م که گزارش می دادیم یک 
پرس��ش همیش��ه ذهن مرا به خودش مش��غول می کرد. از خودم می پرس��یدم از همه چیز گذشته، احساس 
آدمی��زادی که ش��ب می خوابد و صبح بیدار می ش��ود و می بین��د همه چیزش را، همه ک��س اش را، همه ی 

عزیزانش را به یک باره و فقط در طول چند ساعت از دست داده، چه طور احساسی می تواند باشد؟
حاال س��ال ها گذش��ته. بم پس از زلزله دیگر هرگز آن شهر کاهگلی پر از عطر نخل های خرما نشد که نشد. 
هنوز بم و ارگ زیبای هزارس��اله اش، ویرانه اند. هیچ چیز تغییر نکرده؛ فقط حاال من به جواب آن پرس��ش 

سوزان رسیده ام. 
روزی که ایران را، کشورم را، خانواده و خاطراتم را برای همیشه ترک کردم، هامن روز و درست در آن آخرین لحظه ی 
موذی کشدار، در آن آخرین قاب تصویری که پشت رس گذاشتم؛ هامن جا فهمیدم احساس آدمیزادی که یک شب 
 می خوابد و صبح بیدار می  شود و می بیند همه چیزش را، همه کس اش را از دست داده چه طور احساسی است. 

در جهان سوم که به دنیا بیایید و بزرگ شوید و زندگی کنید – این اسمی است که شام روی سهم ما از دنیا 
گذاشته اید- هیچ چیزتان عادی نخواهد بود. 
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اگر در ایران باش��ید، کش��وری در محارصه همسایه های جنگ زده و بی نوا با ش��اه راه های مهم  و چاه های 
عمیق و بی  پایان پر از بالی س��یاه – این اس��می اس��ت که ما روی بدبختی بزرگامن، نفت، گذاشته ایم -  آن 

وقت است که همه چیز حتا غیرعادی تر هم خواهد شد. 
آن وقت کودکی تان پر می ش��ود از صدای آژیر خطر و هراس جنگ، نوجوانی تان یکرسه تلف این می ش��ود 
ک��ه درب��اره رنگ جوراب تان یا حجاب اجباری روی رستان بحث و ج��دل کنید و جوانی تان هم حرام جنگ 
نافرجام با دستگاه گردن کلفت استبداد ایدئولوژیک  خواهد شد. این طوری است که وقتی حرفه ی جنجالی 

روزنامه نگاری را انتخاب می کنید حتام از قبل فکر همه جایش را کرده اید. 
زندگی روز نامه نگاران در ایران چیزی ست شبیه زندگی کولی های اروپایی یا چرا راه دور برویم، شبیه زندگی 
همین عش��ایر کوچ نش��ین خودمان با این تفاوت که کوچ نش��ینان و کولی ها در هر حال برای فصل سفر و 

کوچ شان برنامه ای دارند و صاحب تصمیم اند اما روزنامه نگار ایرانی این حق را هم ندارد.
هم��ه ی ما وقتی در کنفرانس ها یا ورک ش��اپ های روزنامه نگاری در خارج از ای��ران رشکت می کنیم با این 
تعجب همگانی از س��وی همکاران ژورنالیس��ت مان در کش��ورهای دیگر رو به رو می ش��ویم که چرا در 
کارنامه ی حرفه ای ما این همه روزنامه پش��ت رس هم ردیف ش��ده است! چرا یک روزنامه نگار در ۱۰ تا ۱۵ 

روزنامه ی مختلف نوشته و همه را هم در فاصله های زمانی کوتاه ترک کرده است؟
برای همین هم هس��ت که همیش��ه در جمع هایی از این دست٬ کار می کشد به توضیح و توصیف ساختار 
سیاس��ی ایران که جریان نس��بتا آزاد و نه حتا مطلقاً آزاد اطالع رس��انی را برمنی تابد و در نتیجه اتفاقی که 

می افتد توقیف حکومتی روزنامه های نسبتاً منتقد و نسبتاً مستقل، یکی پس از دیگری است.
تاکید بر واژه ی نسبتاً از آن روست که اساساً در کشور ما رشایط به شکلی است که مطبوعات و رسانه های 
مطلقاً مس��تقل منی تواند وجود داشته باش��د. مطبوعات عمدتا سیاسی – همه چیز در ایران سیاسی است، 
می خواهد جان آدمیزاد باش��د یا  ش��یر مرغ... – یا »با« حکومت اند و یا »بر« حکومت. ش��کل اول کار هم 
راحت اس��ت و بی دردرس و هم ناب و خالص و حتا سودده. روزنامه های دولتی یا نیمه دولتی، روزنامه های 

حکومتی، روزنامه های ازلی و ابدی. متوسط طول عمر: همیشه بوده اند و همیشه هم خواهند بود.
این شکل دوم کار است که هم دردرسآفرین است و سخت و فرساینده و هم منی تواند در نوع خود ناب و 
خالص باشد. توضیح می دهم: شام منی توانید در ایران رسانه ای داشته باشید که »مطلقاً« با دولت مخالفت 
کند بلکه در به ترین حالت ش��ام می توانید صاحب رس��انه ای باشید که از رس خیرخواهی و با رعایت اصول 
خدش��ه ناپذیر سانس��ور حکومتی انتقادهایی را طرح می کند. روزنامه های غیردولت��ی، روزنامه های حزبی، 
روزنامه های نس��بتاً منتقد. متوسط طول عمر: بودنشان به هیچ چیز بستگی ندارد. هر آن ممکن است فرو 
بریزنند. خیلی ساده بعد از یک جلسه ی هیئت نظارت بر مطبوعات و گاه حتا بدون برگزاری هیچ جلسه ای.

نتیجه: به عنوان روزنامه نگار به ش��ام توصیه می ش��ود یا ش��غل خودتان را عوض کنید، یا اگر ارصار دارید 
روزنامه ن��گار باق��ی مبانید و مثال راننده تاکس��ی ی��ا در بهرتین حال��ت کتاب فروش نش��وید، روزنامه های 
مادام العمر دسته ی اول را انتخاب کنید و یا اگر روزنامه های جوامنرگ دسته ی دوم را انتخاب می کنید یادتان 

باشد که بیکاری، بی پولی، تهدید، بازجویی، زندان و آوارگی و ترک وطن هم چاشنی کارتان خواهد بود.
تحریریه ی روزنامه  ها معموالً بهرتین جا برای بحث و جدل های سیاس��ی اس��ت. همیش��ه از چند ماه قبل 
از برگ��زاری هر انتخاباتی داغ ترین بحث ها و حتا دعواه��ای انتخاباتی را می توان در تحریریه ی روزنامه ها 

پی گیری کرد.
حاال هم انتخابات مهمی در پیش اس��ت، انتخابات دور دهم ریاس��ت جمهوری در رشایطی که خیلی ها از 

محمود احمدی نژاد، نهمین رئیس جمهوری ایران دل خوشی ندارند.
اصالح طلب��ان ک��ه من و خیلی از دوس��تان و همکارانم نزدیک��ی و همفکری بیش تری با آنه��ا داریم و در 
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زندگی روز نامه نگاران در 
ایران چیزی ست شبیه 

زندگی کولی های اروپایی.
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روزنامه های شان می نویسیم، حاال خیز برداشته اند تا در انتخابات دهم دولت را از اصولگرایان پس بگیرند.
من از دس��ته ی بدبین ها هس��تم. می گویم رای منی دهم و با دوستان و همکارانم بحث می کنم که احمدی نژاد 
حتامً بر جایش خواهد ماند و غیرممکن است که بگذارند کس دیگری بجز او رای بیاورد. به تجهیز وزارت کشور، 
وزارتخانه ی مجری انتخابات در ایران اشاره می کنم و ارصار دارم که همه ی این ها معنا دارد و بیت رهربی و مجریان 

دولتی انتخابات، فارغ از رای مردم، احمدی نژاد را در خیابان پاستور بر رس جای خودش نگاه خواهند داشت.
با این حال امید را می بینم که بار دیگر زیر پوس��ت شهر دویده. میرحسین موسوی سکوت بیست ساله اش 

را شکسته و حاال با شعار تغییر آمده که ما را به آرزوی مان برای دموکراسی چند گامی نزدیک تر کند.
مناظره ه��ای تلویزیونی نامزدهای انتخاباتی ش��هر را به هم ریخته. مه��دی کروبی، با چنان رصاحتی وضع 
موج��ود را نقد می کند که همه مبهوت مانده اند. نس��بت به نتیجه ی انتخاباتی ک��ه برگزار کننده و ناظرش 
یکی از طرفین رقابت اس��ت تردید دارم اما هر روز با جمع دوس��تان و همفکران��م توی خیابان ها با مردم 

شعار تغییر می دهم.
ش��ور و نشاط در خیابان های شهر غوغا می کند. باورمان منی شود. ناگهان به ما اجازه داده اند با بادکنک ها 
و دس��ت بندهای س��بز توی خیابان بیاییم و تا سه و چهار صبح به نفع کاندیداهای خودمان شعار بدهیم و 

فریاد بزنیم و از دولت انتقاد کنیم.
ای��ن ب��رای من که پس از انق��الب ایران به دنیا آمده ام تجربه ای س��ت غریب و بی اندازه ت��ازه. پس دیوانه 

می شوم و باز هم رای می دهم.
ش��ور و نش��اط انتخابات که خوابید، احمدی نژاد که ب��ه هر قیمتی بود در خیابان پاس��تور ماند، مردم که 
رسکوب ش��دند، عده ای که کش��ته شدند و عده ی بیش تری که دس��تگیر و زندانی، روزنامه ها هم بی نصیب 

مناندند. آخرین روزنامه هایی هم که در آن می نوشتیم توقیف شد. 
آن همه ش��ور و نشاط سیاس��ی و اجتامعی ناگهان و پس از رسکوب سازمان یافته و بی درنگ حکومت حاال 

جای خودش را داده به گرد خاکسرتی سکوتی که پاشیده اند روی شهر.
خیلی ه��ا از ای��ران رفته اند. آنها که مانده اند افرسده و رسخورده اند. خربهای دس��تگیری و احکام زندان که 
می رسد همه در بهت و سکوت به هم نگاه می کنیم و حتی جایی نیست که خربرسانی کنیم. جایی نیست 

و دست کسی هم به قلم منی رود.
خیابان ها به وضعیت عادی روزمره ی خود بازگش��ته اند. زندگی جاری اس��ت: مردم رس کرایه ی تاکس��ی با 
راننده ها دعوا می کنند، دانش آموزان پشت چراغ قرمزها بی تاب رفنت اند و صدای بوق و همهمه ی کالن شهر 
تهران مثل همیشه گوش آدم را می خراشد. زندگی جاری است اما چیزی از این شهر برای همیشه رفته است.
در خیابان ها راه می روی و یادت می آید که چه قدر خون روی این آسفالت ها بود. بوی گاز اشک آور هنوز 
در حافظه ی ش��هر تکرار می شود. شهروندانی کشته ش��ده اند و آیت الله خامنه ای و خمینی در نقاشی های 

دیوار عظیم، هر کجای شهر که نگاه می کنی به روی مردم لبخند می زنند.
هنوز سی ساله ای و هنوز می خواهی سال  های پیش رویت را با نوشنت پرکنی. اما کجا؟

نشس��ته ام پش��ت میز کارم در رس��انه ای که حاال هزاران کیلومرت از خانه ام از ش��هرم، از جایی که برایش و 
درباره اش می نویسم دور است.

 حاال آزادتر می نویسم. – آزادی مطلق وجود ندارد – اما دورترم. کار سختی است برای ما که در قعر جهان 
به دنیا آمده ایم؛ ماندن  و رفنت هر دو سخت و فرساینده است. 

اما حجت »ماندن« برای من وقتی متام شد که فهمیدم از سوی دولت جمهوری اسالمی ایران »ممنوع الخروج« 
ش��ده ام. لحظه ای که پاس��پورتم را گرفتند و گفتند اجازه ی خروج از کشور را نداری، مطمنئ بودم که به این 

ممنوعیت دیگر تن نخواهم داد.
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سانسور موهایت، سانسور مغزت، سانسور احساست، سانسور زن بودن ات، سانسور پرسش هایت، سانسور 
حرفه ات... و حاال دوقفله کردن در قفس.

راه فرار هم اما نه راه ایمنی اس��ت، نه راحت و نه مطمنئ. راه دردناکی اس��ت که اگر می خواهی تا آخرش 
را بروی بهرت است از هامن اول ندانی چه در پیش رو داری.

من از کش��ورم فرار کرده ام و این آن قدر مس��خره است که کس��ی بخواهد بگوید من از مادرم فرار کرده ام! 
فقط کافی است فکر کنید که از چه طور مادری فرار باید کرد؟

م��ن از می��ان زوزه  ی گرگ ه��ای بیابان دویده ام، در دش��واری برف انبوه زمس��تان، از تی��ررس مرزبان های 
خواب آلوده فرار کرده ام.

من مرز کش��ورم را نفس نفس زنان دویده ام و به مرز دیگری پناه برده ام. من و ده ها من دیگر که همگی 
پس از انتخابات تلخ ریاست جمهوری در ایران راهی جز رفنت و رفنت و رفنت پیش پای مان نبود.

حاال اما نشس��ته ام پش��ت میز کارم در رس��انه ای که خطوط قرمزش روی واقعیت خط منی کشد. نشسته ام 
این جا و دارم از مرص و تونس و بیداری جهان عرب می نویس��م و در دمل امید کم س��ویی مثل یک ش��اخه 
در س��یاهی جنگل به س��وی نور فریاد می کش��د که: س��خت نگیر. همه ی این ها نش��ان می دهد که جهان 
دیگر منی تواند با دیکتاتوری و رسکوب پیش برود. این همه جوان تحصیلکرده، اینرتنت، رس��انه و دانش��گاه 
پنجره های تازه ای به س��وی جهان آزاد باز کرده اند. ملت ها می خواهند ش��هروند باش��ند نه تحت حکومت. 

آزادی رسودش را خواهد خواند؛ حتا در کشور زلزله خیز تو، ایران.
پ��س می نویس��م، کار می کنم، ایران را اخب��ارش را پی درپی دنبال می کنم. گری��ه و درد دارد این دوری که 
حاال دارد کم کم یک ساله می شود اما این احساس خوشایند که اطالع رسانی آزاد در یک رسانه ی آزاد تا چه 
حد می تواند در تغییر رشایط در کش��ورم موثر باش��د؛ شعله ای است که خاموش منی شود؛ حتا اگر هر شب 
در کابوس های ش��بانه ات خودت را ببینی که بازمانده ی زلزله ی مهیب بم هس��تی؛ شب خوابیده ای و صبح 
بیدار ش��ده ای و حاال ناگهان همه چیزت را، همه کس ات را، هر آن  چه را که عزیز می داش��ته ای به یکباره 

از دست داده ای.

فهیم��ه خرضحی��دری، متولد ۱۳۵۷، فارغ التحصیل رش��ته زبان و ادبیات فارس��ی از دانش��گاه تهران 

اس��ت. فعالیت وی در دنیای نرشیات با کار اداری در روزنامه »س��الم« آغاز ش��د. وی پس از آن به 

روزنامه ن��گاری برای مجله »زنان« و همچنین روزنامه هایی از قبیل »حیات نو«، »فرهنگ آش��تی« و 

»اعتامد ملی« روی آورده و در کنار آن وبالگی بس��یار پر طرفدار نیز می نوش��ت. خرض حیدری در 

زمستان ۱۳89 ایران را ترک گفته و در حال حارض ساکن پراگ و شاغل در رادیو فردا است.
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 بازپرس پرونده با 
 تعجب پرسید: 

“این چاپ شد؟”
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مریم میرزا

کسی در خانه منتظر من نیست

تاکس��ی به پیش می رود٬ هوا گرفته است٬ شیشه را می دهم پایین٬ حرکت چرخ ماشین روی سطح آسفالت 
صدایی ایجاد می کند که طبیعی نیست. گوش می دهم. این صدا اگرچه طبیعی نیست اما آشناست. می بردم 
به روزی که به س��نت ایرانی ها قرار بود برای خوش��بختی یک عروس و داماد از بستگان نزدیک گوسفندی 
قربانی کنیم. قربانی کردن با اینکه س��نت بود ولی رس بریدن گوس��فند در حیاط خانه )چنان که بسیاری از 
ایرانیان می کنند( و زل زدن به نگاه ملتمسانه اش کار ما نبود. گوسفند را گرفتند و بردند برای هدیه به جایی 
که به آنها پیشنهاد شده بود: »کهریزک«. آن روز هم هوا گرفته بود و من بی حوصله شیشه ی ماشین را داده 

بودم پایین٬ صدا صدای هامن آسفالت است که نزدیک می شدیم به آسایشگاه »کهریزک«.
این جا اما تهران نیس��ت که حاش��یه اش دسرتس��ی داش��ته باش��یم به »کهریزک«. »کهریزک« که تا قبل از 
خروج من از ایران به نام آسایش��گاه دولتی معلوالن و س��املندانش ش��ناخته شده بود و نه گزارش تجاوز به 
بازداشت شده های پس از وقایع انتخابات. این جا شهر آرام بن است در حاشیه رود راین. من٬ روزنامه نگاری 

که زندگی اش در سحرگاه فردای انتخابات به شکلی تغییر کرد که برایش قابل پیش بینی نبود.
تاکسی مرا به خانه ی یک اتاقه ام در محله ی قدیمی شهر می رساند. دیر وقت است و راننده منتظر می ماند 
تا کلید را در قفل بچرخانم و داخل ش��وم٬ بعد براند. کلید را می چرخانم. کاری که در حدود دو س��ال اخیر 
که از زمان خروجم از ایران می گذرد نه همیشه اما بسیاری از دفعاتش برایم با رنج همراه بوده است٬ این 

رنج  که کسی در خانه منتظر من نیست. 
هاروکی موراکامی در کتابش با عنوان »وقتی که از دو حرف می زنم٬ از چه حرف می زنم« نوش��ته که رنج 
مانع مترکز اس��ت. این جمله را با خودم تکرار می کنم نه مثل کس��ی که به وردی ایامن داشته باشد و از رس 
ایامن و تقید به تکرار آن بپردازد. این جمله را تکرار می کنم تا به نقد آن٬ به تحلیل آن٬ به کشتی گرفنت با 
فلسفه ی پشت آن بپردازم. چرا که قبول آن٬ قبول این واقعیت است که روزنامه نگاری که روزی از رس اتفاق 
به خارج از مرزهای جغرافیای شناخته ش��ده اش پرتاب شد٬ قرار است تا به ابد از نعمت مترکز٬ که برای کار 

و شیوه ی زندگی او رضوری ست محروم مباند. 
اس��تدالل قوی من در برابر این نقل قول، متاس های پی در پی بسیاری از روزنامه نگاران ایرانی ست که هنوز 
در ای��ران مانده اند، بس��یاری بی کار یا مش��غول کار در روابط عمومی ها هس��تند. مرت��ب از رشایط خروج 
می پرس��ند. گویا رنج روزنامه نگار بودن در کشوری که مردمش نجیبانه چشم به اصالحات حکومتی داشتند 

و هامن هم از آنها دریغ شد، داخل و خارج منی شناسد. 
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اولین بار کی بود که نام »کهریزک« را شنیدم؟ یادم منی آید. معموالً آمدن نامش همراه بود با غصه و غمی 
که عموماً از طریق رسیال های خانواده ی ش��بکه های تلویزیون جا افتاده بود. در بس��یاری از این رسیال ها 
مد شده بود که بخشی از داستان هم برگردد به زندگی پیرزن یا پیرمردی که از سوی فرزندانش در گوشه ی 
آسایشگاه »کهریزک« رها شده و منتظر و مشتاق دیدار آنهاست. حاال تابستان بود و در دفرت مجله بودیم. 
رسدبیر به یکی از همکارها می گفت برو درباره ی »کهریزک« بنویس ولی این نگاه خاکسرتی را تبلیغ نکن٬ 
خیلی از خانواده هایی که عزیزان ش��ان را به کهریزک می س��پارند٬ از رس انتخاب نیس��ت و چه بسا با سبک 

جدید زندگی٬ از خانه های ساملندان باید تابوزدایی شود. 
شاید هم تابستان نبود٬ اما منی دانم چرا دفرت مجله »زنان« در من با احساس هایی گره خورده که کار کردن 
در مجله را برایم با تابستان پیوند می زند. تابستان های سوزان تهران. وقتی شال روی رسم با عرق و موهای 
دور گردنم به هم پیچیده شده بود و عصبی از گرما و ترافیک و حجاب به دفرت می رسیدم و به یمن زنانه 
بودن محیطش در بیشرت اوقات٬ رورسی ام را بر می داشتم و خودم را رها می کردم. خیلی اوقات  هم می شد 
که با تجربه هایی مرتبط با یک خربنگار زن بودن رس می رسیدم. وقتی سازمانی دولتی خربنگار زن را که من 
بودم بدون چادر به داخل راه نداده بود و مجبور ش��ده بودم حقارت پوش��یدن چادر اجباری را برای ورود 
تحمل کنم. یا وقتی گش��ت های ارش��اد را٬ که یکی از مقرهایشان در میدان هفت تیر و نزدیک دفرت مجله 

بود٬ می دیدم و از کنارشان با عجله می گذشتم و خودم را به دفرت مجله می رساندم تا از کارم باز منانم.
اما روزی که مجله توقیف شد تابستان نبود. زمستان 86 بود و درست در ۱6 سالگی انتشار آن. مجله زنان 
برای بسیاری از دانشگاهیان و اهل فکر مجله ای بود که دوره های مختلفی به خود دیده بود و همیشه هم 
از سوی آنها نقدهایی به شیوه نگرشش وارد بود با این همه شکی در استواری اش در پی گیری، معرفی و در 
خیلی از موارد پیشتازی اش در طرح مطالبات زنان کشور نداشتند. یک خرب کوتاه روی وب سایت خربگزاری 
»فارس«٬ که نزدیک به نهادهای امنیتی در ایران فعالیت دارد٬ لغو مجوز مجله »زنان« را اعالم کرد٬ پیش از 

آن که کوچک ترین خربی از طرق رسمی از قبیل ارسال نامه به مسئوالن مجله اعالم شود.   
البته از این فرصت اس��تفاده کردیم و ش��امره ی آخر را با این بهانه که نامه رس��می نرس��یده٬ پخش کردیم. 
ش��امره ای که روی آن تصویر بی نظیر بوتو بود که دو انگش��تش را به نش��انه پیروزی باال برده بود. ما هم 
از س��وی دولت مردس��االر ترور شده بودیم. مجله زنان را »النه ی فمینیس��ت ها« خوانده بودند و حکم به 

تعطیلی اش داده بودند. 
 در ماش��ین بودیم و می رفتیم برای همکارهای مجله که حاال از همه جا جمع ش��ده بودند در دفرت٬ ش��ام 
بخریم و بربیم. فردای آن روز عکس اول روزنامه ی »اعتامد ملی«٬ گوش��ه ای از این جمع را نش��ان می داد. 

»اعتامد ملی« خود روزهای پس از انتخابات 88 به تیغ توقیف گرفتار آمد.
خیلی ها درباره توقیف »زنان« نوش��ته بودند که بس��نت این مجله به کش��نت نوجوانی ۱6 ساله می ماند. آن 
زمان اما کس��ی پیش بینی منی کرد که تنها یک س��ال و اندی پس از آن، کشنت به استعاره محدود منی ماند و 

به کف خیابان ها می رسد. 
هامن طور که بسیاری از فعاالن و روزنامه نگاران باور منی کردند که با آغاز دور اول ریاست جمهوری محمود 
احمدی نژاد دس��ته دس��ته بازداشت ش��وند و این روند بازداشت ها و احکام س��نگین با انتخابات دور دوم 
چنان تش��دید ش��ود که سازمان »گزارش��گران بدون مرز« ایران را نزدیک به کش��ورهای جهنمی مطبوعات 

ارزیابی کند. 
اما این اتفاق افتاد. هر روز یک یا چند اس��م جدید. ما نس��لی بودیم که برای فعالیت های چریکی آموزش 
ندیده بودیم، برای خوابیدن در کوه و فرار زمینی تربیت نش��ده بودیم، آخر قرار بود روزنامه نگار باشیم و 
نه یک مبارز مسلح سیاسی! اما بسیاری از دوستانم یکی یکی از ایران گریختند. آنها که ماندند ابتدا چندین 
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روز ی��ا م��اه در اوین ماندند و بیرون که آمدند روزهای یاس و بدگامنی و تهدید را طی کردند. روزهایی که 
گاه با حکم دادگاه دوباره به زندان اوین گره خورد.

فریبا از آن دوس��تان خربنگاری بود که دس��تگیر ش��د. در برلین تازه وارد بودم و سکه سکه پول می شمردم و 
جلوی مرد ترک می گذاشتم و دقیقه به دقیقه به خانواده اش تلفن می زدم. خربها خوب نبود. با خربها ضعیف 
می شدم، خرب می آمد که سلولش آنقدر تنگ است که به آن قرب می گویند. خوابش را می دیدم. برایش مطلب 
می نوش��تم و بعدها دانس��تم بازجویش مطلب من را به دستش رسانده و گفته این را بخوان. کار عجیبی که 
در سیس��تم غیرقابل پیش بینی امنیتی ایران البته قابل وقوع است. برایش در آن مطلب نوشته بودم که او و 
بسیاری از روز نامه نگاران دیگر دستگیر شده اند چون از آتش بازی هایی که حکومت راه انداخته نرتسیده اند، 

چون سینه به سینه ی قدرت متامیت خواه ایستاده اند و به چشم هایش زل زده اند!
فریبا مطلب را خوانده بود و بعد گذاش��ته بودش زیر موکت س��لول. بعد کسانی دیگر آن را خوانده بودند و 
آن نوش��ته متکرث ش��ده بود، هامن طور که در آن روزها برای هر یک از ما که خارج از کش��ور بودیم نوشنت و 
اطالع رسانی و در کنارش به نوعی همراهی و همدلی با آنها که آن جا در میانه ی میدان مانده بودند، مهم بود. 
فریبا را چطور به یاد می آوردم؟ رقصان! در عروس��ی یکی از دوس��تان مشرتک که خربنگار سیاسی نویس بود 
و هم��رسش فعال سیاس��ی و بعد از انتخاب��ات او هم از تیر حوادث در امان مناند و عنوانش ش��د: همرس 
یک زندانی سیاس��ی! عروس��ی درس��ت چند ماه پیش از انتخابات بود. از آن جا که داماد فعال سیاسی بود، 
بسیاری از کسانی هم که در آن عروسی دعوت داشتند٬ فعال سیاسی بودند. پس از انتخابات نه تنها داماد٬ 
که بس��یاری از میهامنان آن مجلس عروس��ی میهامن اوین ش��دند. از آن میان٬ فریبا که آن ش��ب شورانگیز 

می رقصید. او در اوین شکنجه شد و روزها را به مدد مشت مشت قرص گذراند.
من هم اوین را تجربه کرده بودم. قبل  ها، در اس��فند ماه ۱۳8۵، و پیش از آن که مجله »زنان« بس��ته شود. 
وقت��ی برای تهیه گزارش از تجمع فعاالن حوزه زنان روب��ه روی دادگاه انقالب رفته بودم، کتک خوردم و به 
درون ون پلیس که برای ۱8 زن دستگیر شده کوچیک بود پرتاب شدم. البته تعداد دستگیری ها بیش از این 
تعداد بود، ۳۳ نفر بودیم. ساعت ها بازجویی شدم و نهایتاَ دادگاهی. در دادگاه بود که از من خواسته شد 
بنش��ینم گوش��ه ای و گزارش��ی را که پس از آزادی از زندان برای مجله »زنان« نوشته بودم، دوباره بنویسم! 
گزارشی که بازپرس پرونده بعد از خواندش با تعجب پرسید: »این چاپ شد؟« گفتم: »بله شد!« قاضی نیز 
مجله هایی را که با خودم برده بودم تا نشان دهم که خیلی وقت است که خربنگار »زنان« هستم و در آن 

روز هم در حال انجام وظیفه ی حرفه ای ام بوده ام، گرفت و رشوع به ورق زدن کرد. 
خربهایی را که در آنها بعضی از روحانیون گفته بودند که چند همرسی در دنیای کنونی می تواند حرام محسوب 
شود برای همدیگر می خواندند و می خندیدند. حاصل تالش های ما در دستان آنها بود. چیزی را که ما هر بار پس 

از چاپ با لذت به صفحاتش نگاه می کردیم، آنها با پوزخند و تکرار تیرت و چشم غره به من رد می کردند. 
یک��ی از گزارش های��م با عنوان »بار دیگر تابس��تان« خشم ش��ان را بی��ش از دیگر نوش��ته هایم برانگیخت. 
گزارش��م درباره ی رشوع طرح موس��وم به »مبارزه با بدحجابی« بود. مطلب مسلامَ انتقادی بود و همراه با 

نقل قول هایی از وکال که چنین چیزی محلی در قانون ندارد. 
به رغم آن که محمود احمدی نژاد در دور اول ریاست جمهوری اش و در دوره تبلیغات پیش از انتخابات جواب 
کس��انی را که جویای نظرش درباره بدحجابی ش��ده بودند، با پوزخندی داده بود و گفته بود که »مگر مشکل 
مملکت ما دو تار موی جوانان است«، اما طرح مبارزه با بدحجابی به شدت اوایل انقالب در دوره او عملی شد.
ویدی��وی دخرتی ک��ه کتک خورده و خون از صورتش می چکید، به رسعت در اینرتنت پخش ش��د. آن دخرت 
درس��ت در میان »هفت تیر« کتک خورده و خونین ش��ده بود. میدان »هفت تیر« نزدیک به محل کار من، 

مجله »زنان«، و جایی که همیشه محل قرارهای من با دوستانم بود. 
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از میدان »هفت تیر« که به س��مت میدان »ولی عرص« راه می افتادی می رس��یدی به کتاب فروش��ی هایی که 
می ش��د در آنها س��اعت ها وقت گذراند چرا که در دوره اصالحات کتاب فروشی ها هویت خود را بازتعریف 
کردند. تا پیش از آن کتاب فروش��ی جایی محس��وب می ش��د برای خرید، اما پس از آن کافه کتاب ها رونق 

گرفتند، و این فرهنگ که می توانی ساعت ها وقت بگذاری و در کتاب فروشی بگردی جا افتاد. 
کافه کتاب ه��ا پات��وق م��ا بودند، ما یعنی دانش��جوها، خربنگاره��ا، فعاالن حوزه های مختل��ف اجتامعی و 
سیاس��ی و کالً کتاب خوان ها. محل بحث های سیاسی مان، بحث های دوستانه مان و دیدارهای عاشقانه مان. 
ام��ا کافه کتاب ه��ا در هامن دور اول ریاس��ت جمهوری احمدی ن��ژاد یکی پس از دیگری به دس��تور دولتی 
بس��ته شدند. در دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد هم بسیاری از کتاب فروشی های آن راسته )راسته ی 
هفت تیر- کریم خان( خود به علت ورشکستگی به کارشان پایان دادند. ما عاشقانه هایامن را مثل کسی که 
در بیابان جرعه ای آب پیدا کرده باش��د، در کف دس��ت داشتیم و با نگرانی به درون خانه ها بردیم. کار هم 
نبود. به جای هر چیزی بازار اتهام زنی و تعطیلی بود که نه به شدت پس از خرداد 88 اما به شدت داغ بود.
تنها چند روز بیش��رت نبود که از بازداش��ت درآمده بودم که موسسه »کنشگران داوطلب«، یک ان جی اوی 
مش��هور در زمینه توامندسازی جامعه مدنی که مس��ئول نرشیه اش بودم٬ با حمله ی ماموران امنیتی مواجه 
شد. ماموران از ما که در حال کار بودیم خواستند که از جای خود تکان نخوریم و از تک تک مان فیلم برداری 

کردند و سپس گفتند برویم و مدیر موسسه را بازداشت و در موسسه را پلمب کردند. 
در کن��ار کار در »زن��ان« ک��ه حقوقش کفاف مخارج یک م��اه را منی داد٬ در »کنش��گران داوطلب« نیز کار 
می کردم. بعد از تعطیلی کنشگران سعی کردیم فعالیت هایامن را در قالب سایتی در زمینه جامعه ی مدنی 
دنبال کنیم تا دادگاه کنش��گران برگزار ش��ود و تکلیف معلوم. جلسه هایی در پارک و کافه برگزار می کردیم. 

اما دادگاه هیچ وقت برگزار نشد و یک سال بعد نیز مجله »زنان« بسته شد. 
من که تا پیش از آن به صورت داوطلبانه با سایت های فمینیستی کار می کردم٬ حاال با افزایش فشارها وقتم 
را رصف کار در روزنامه ها می کردم. آخرین س��ایت فمینیس��تی ای که در آن کار کردم٬ سایت »زنستان« بود 
که عضو هیات تحریریه آن بودم ولی حکومت یکی از فعال ترین اعضا را دس��تگیر کرد و با دس��تور قضایی 
از رشکت پش��تیبان س��ایت خواس��ت که سایت را٬ سایتی که در حدود یک س��ال کار حرفه ای و پیگیرانه به 
ش��هرت رس��یده بود٬ ببندد. آن هم به شیوه ای که مطالب این س��ایت حتی از طریق موتورهای جستجوگر 

هم قابل بازیابی نیست.
در میان همین فش��ارها که کار و زندگی را برای روزنامه نگاران چاپی و س��ایرب سخت می کرد٬ بودند کسانی 
که در وبالگ هایشان نوشتند که دیگر روزنامه نگاری نخواهند کرد. از میان دوستان خودم٬ بودند کسانی که 

به موسسات تحقیقی و یا آژانس های سازمان ملل در تهران پیوستند.
حاال زمس��تان 8۷ بود. روزنامه ای که در آن کار می کردم به علت مش��کالت مالی بس��ته ش��د. به همکاری 
نیمه وقتم با »ال-پائیس« دلخوش بودم برای زندگی و از س��وی دیگر خربهایی برای راه اندازی روزنامه ها و 

وب سایت های جدید خربی در آستانه ی دور دهم انتخابات ریاست جمهوری. 
دور پیشین بود که بسیاری از مردم با دلزدگی از اصالحات به کسی رای دادند که به نظر آنها نه در شعار 
که در مقام ش��هردار تهران و البته با رصف بودجه ی ش��هرداری کارهایی انجام داده بود. بهرت است بگوییم 

کارهایی عوام پسندانه مثل دادن وام و ... .
حاال با هر چه بس��ته ش��دن فضا در دوران احمدی نژاد و حتی برآورده نش��دن نیازهای اقتصادی قرش پایین 
جامعه٬ بار دیگر مردم چش��م انتظار کسی بودند که بیاید و تغییر ایجاد کند. فلسفه این که چشم انتظار این 
باشی که »کسی بیاید و تغییر ایجاد کند٬« شاید به شدت شیعی به نظر آید و بازتاب نگاه شیعیان به مقوله 
انتظار امام دوازدهم شان باشد. و البته بر خالف همه آن تالش هایی باشد که در دوره اصالحات در ان جی اوهای 
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انگار که جلوی چشم هایم 
کسی تن نحیف آرزوهایم 

را سالخی کرده باشد.
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تازه پاگرفته مان برای توامندسازی شهروندان انجام می دادیم. ولی در دوره اول احمدی نژاد ثابت شده بود که 
اگر رییس جمهور و دولتش متام قد در برابر خواس��ت تغییر بایس��تند٬ چنان فضا تنگ می شود که حتی نفس 
کش��یدن هم با دش��واری ممکن خواهد بود. حاال مردم بار دیگر منتظر کسی بودند که تغییر ایجاد کند و من 
خواستار به قدرت رسیدن کسی بودم که حتی اگر خود دست به تغییری منی زند٬ الاقل اراده ی دولتش بر مبارزه 

علیه تغییر نباشد. چیزی که حداقل در زمان اصالحات با وجود متام کاستی ها شاهدش بودیم.
ناامیدان��ه خواس��تار این بودم که جو نظامی اندکی آرام گیرد. بار دیگ��ر بتوانیم روی چمن های میدان ها و 
پارک ها ولو شویم و خوشبینانه درباره ی راه اندازی یک سایت حرف بزنیم. یا خسته از کار در کافه  کتاب های 
محبوب مان بنش��ینیم و در فضای مانوس خستگی به در کنیم. دمل می خواست دلخوشی و خندیدن برایامن 
به راحتی دوره اصالحات شود. دمل می خواست که گشت های ارشاد که مثل موریانه به پایه های شهرم حمله 

کرده بودند٬ نگاه سخت گیرانه شان را از روی زنان بردارند.
حاال که فکر می کنم با این که این خواس��ته ها ابتدایی و حداقلی به نظر می رس��ند٬ ولی با منایش چهره ی 
واقع��ی نظام پس از انتخابات 88 ٬ تحقق همین خواس��ته ها را دقیق��اً زیربنای فروریزی این نظام به غایت 
مردس��االر و متامیت خ��واه می دانم. خندیدن حاال به نظرم یکی از دس��تاوردهایی می تواند تلقی ش��ود که 

نظامی عبوس از پیش زمینه و تبعات آن وحشت دارد.
مگر نه این که در اوین که بودم رس هر چیزی که می خندیدیم٬ هول می کردند و دستپاچه از هم جدایامن 
می کردند؟ و مگر نه این که این سیس��تم چیزی جز پف غریبی دور هس��ته ی امنیتی مرکزی خود و س��از و 

کار حاکم بر آن نیست؟
 به نوروز 88 نزدیک می ش��دیم. کاندیداهای انتخاباتی مش��خص می ش��دند. با ورود میرحس��ین موسوی و 
ترک عرصه رقابت از س��وی محمد خامتی٬ خوش بینی مان به آینده کم ش��د. چیزی که شاید با گذشت مدت 

محدودی شکل عکس گرفت و هر چه بیش تر به نتایج احتاملی انتخاب شدن میرحسین امیدوار شدیم.
تنها خاطره ی مش��خصی که از خانواده موس��وی داش��تم وقتی بود که رسدبیر مجله »زنان« با زهرا رهنورد٬ 
همرس میرحسین موسوی٬ که به تازگی از مدیریت دانشگاه الزهرا اخراج شده بود)در زمان ریاست جمهوری 
دور اول احمدی ن��ژاد اتف��اق افتاد( صحبت می کرد و من گوش م��ی دادم به اعرتاض هایی که هنوز آن زمان 

در حد زمزمه بودند. 
وقتی میرحسین موسوی کاندیدا شد من هنوز مطمنئ نبودم به چه کسی رای می دهم٬ اگرچه مطمنئ بودم 

که به هر حال در رای دادن رشکت خواهم کرد. 
روزی که برای گرفنت وقت مصاحبه برای »ال-پائیس« به یکی از دفرتهای اصلی تبلیغاتی میرحس��ین موسوی 
رفت��م و ج��واب مثبتی نگرفتم٬ برای همکارم در »ال-پائیس« گله ک��ردم و او هم در جواب گفت »حاال خیلی 
هم مهم نیست٬ به هر حال او که انتخاب نخواهد شد.« اما شاید کم تر از یک ماه بعد بود که من به همکارم 
اعالم کردم که در انتخابات به موس��وی رای خواهم داد و او هم خود به چش��مش دید که پیش بینی اولیه مان 
خیلی دور از واقعیت نهایی یعنی میزان اقبال عمومی مردم به او بوده است٬ خیابان ها یکرسه سبز شده بود. 
هامن زمان برای س��فری به لهس��تان دعوت شده بودم و برای مهیا کردن مقدمات به سفارت این کشور در 
خیابان »جردن« تهران رفته بودم٬ با ش��ال س��بز٬ ش��الی که به هیچ نیتی به رس کرده بودم ولی وقتی از در 
بیرون آمدم٬ با واکنش دیگران فهمیدم که من را هم جزو خودش��ان حس��اب می کنند. یعنی جزو دخرتان و 
پرسان جوانی که چون انرژی آزاد شده ای و خندان تر و گشاده روتر از گذشته در خیابان ها حضور داشتند.

برای من که پیش از آن نه تنها در تجمعی که منجر به بازداشتم شد بلکه در بسیاری از تجمعات زنان فعال٬ 
کت��ک خ��ورده بودم٬ نحوه ی برخورد پلیس تعجب آور بود. پلیس محرتمان��ه رفتار می کرد و از کلامتی نظیر 

»خواهش می کنم٬« و »لطفاً« استفاده می کرد. 
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همه این ها مثل نس��یمی به صورت��م می وزید و بیش از پیش متقاعدم می کرد که چیزی در بدنه ی پوس��یده ی 
اصالحات در حال جریان دوباره است٬ چیزی مثل خون٬ شاید حاصل خواست عمومی ملتی که زنانش سطح باالیی 

از تحصیالت دانشگاهی کسب کرده اند و دیگر حارض به بازگشت به خانه ها و پابند زدن به مردان شان نیستند. 
جدا از پلیس رفتار مردان هم محرتمانه تر از قبل ش��ده بود و از متلک های رکیک جنس��ی خربی نبود. تنها 
مدتی پیش از آن بود که وقتی در یک صبح بهاری با دوستی که او هم پس از انتخابات 88 مجبور به فرار 
زمینی در دل زمستان از مرز ترکیه شد٬ به قدم زدن مشغول بودیم و چنان متلک های رکیکی شنیده بودیم 

که فکر کرده بودم مردم کشورم به عمق هزار پایی سقوط کرده اند.
اما حاال با دیدن رفتار محرتمانه مردان و پرسهای جوان در سطح خیابان ها می دیدم که چطور به محض ورود 
اندک هوای آزادی رفتار مردم تغییر می کند و آماده اند که از موضعی انسانی تر با هم بخصوص با زنان برخورد 
کنند. مردم همه به هم لبخند می زدند و آن لبخندها برای من معنی زندگی می داد٬ زندگی ای که می دانستم 

شایسته اش هستیم. طرفداران احمدی نژاد هم با احرتام متقابل با طرفداران دیگر کاندیداها رفتار می کردند.
شاید روی هوا بودن برای توصیف حال آن موقعم کم باشد. عاشق هم بودم و بیش از همیشه از حضور در 

کنار کسی که دوستش داشتم در سطح خیابان هایی که حاال از آن ما بود لذت می بردم.
با همه این ها هنوز هم بیشرتین امید من به بازوهای توانای فعاالن اجتامعی و ان جی اوها و رسانه های خودمان 
بود٬ نه به شخصی خاص حتی اگر آن شخص میرحسین موسوی باشد. میرحسین که با گرفنت دست همرسش در 

عکس ها٬ به نوعی خوشبینم کرده بود که چیزهایی که در منشور زنان اش نوشته امکان تحقق خواهد داشت.
به کنفرانس��ی هم در برلین آملان دعوت ش��ده بودم. روز پروازم دقیقاً جمعه ش��ب انتخابات یا بهرت بگویم 
س��حرگاه ش��نبه ی پ��س از انتخابات ب��ود. با خودم فکر می کردم درس��ت اس��ت که همه رف��ت و آمدهای 
روزنامه نگاران به س��ختی زیر نظر اس��ت و هر متاسی با خارج کشور مشکوک٬ اما فضای جدید امیدوارکننده 
است. قرار بود برای ۱۰ روز در برلین باشم و بعد برگردم ایران و بعد دوباره برای چند روزی به لهستان بروم.
بیشرتین چیزی که قلبم را گرم می کرد این بود که پس از این دو سفر دوره قانونی و رسمی ریاست جمهوری 
احمدی ن��ژاد هم به پایان رس��یده٬ دوباره مقدم��ات احیای مجله »زنان« یا مجل��ه ای جدید با هامن تیم را 

فراهم می کنیم.
دمل لک زده بود برای کار با گروهی که بیش از همه دوس��تش داش��تم. روز جمعه الک های س��بزم را پاک 
کردم و به مس��جد محل رفتم. برگه ی رای ام را که نام میرحس��ین موسوی بر آن نوشته شده بود به صندوق 
انداختم. همه جا به س��بک همه ی جمعه ها )چیزی مثل یک ش��نبه های اروپا( آرام بود. پیاده راه را تا خانه 

برگشتم. چمدانم وسط اتاقم آماده بود. مادر و پدرم خانه نبودند و خواهرم مشغول درس خواندن بود.
س��اعتی بعد چمدان را برداش��تم و با پدرم راهی فرودگاه ش��دم. خواهرم در طبقه باال بود و حتی زحمت 
ندادیم که به همدیگر نگاهی بیاندازیم. در پله ها بلند گفتم »خداحافظ« و او هم جواب داد »خداحفظ٬ 

خوش بگذرد.« مادرم دم در ایستاد و رفتنم را نگاه کرد. منی دانستم این آخرین دیدار من با آنهاست. 
در س��الن ترانزیت فرودگاه بودم که نتایج اولیه انتخابات اعالم ش��د. ش��وک! محمود احمدی نژاد با رقمی 
باورنکردنی از همه پیشی گرفته بود. صدا از کافه ی ترانزیت که در آن مشغول متاشای تلویزیون بودم بلند 
منی ش��د. همه س��اکت فقط زل زده بودند. اغراق نیست اگر بگویم هیچ کس حتی قهوه خود را هم منی زد٬ 
هیچ صدایی نبود. اما برای من که انگار جلوی چشم هایم کسی تن نحیف آرزوهایم را سالخی کرده باشد٬ 

سخت بود که جلوی اشک هایم را بگیرم. گریه می کردم و با گریه از ایران بیرون آمدم. 
آخرین مهر خروج از کشور بر پاسپورت من است. مهری که نشان می دهد من به تاریخ انتخابات یا آن چه 
بعداً نامیده ش��د »کودتا« کش��ورم را ترک کردم و دیگر برنگش��تم٬ به رغم دلتنگی برای خانوده٬ دوستان و 

خیابان های آشنای شهرم. 
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کش��ورم به محض خروجم گویی منفجر ش��د. خیابان هایی که تا قبل از خروج تا نیمه ش��ب بر آنها ش��عار 
می دادیم و پلیس در حاش��یه ای نگاه می کرد٬ حاال دست نظامی ها و شبه نظامی های بسیجی بود. می زدند 

و می کشتند و من در سمینار رسانه های آملانی حارض بودم!
البته رسم مدام در لپ تاپم بود و هامن جا بود که به محض کلیک روی ویدیویی٬ دنیا در چش��مم شکست 
و فرو ریخت. ویدیوی کش��ته شدن ندا آقاس��لطان! دخرت جوانی که در محله »امیرآباد« تهران و در مقابل 
دوربین یک تلفن همراه با ش��لیک مس��تقیم گلول جان باخت. منی توانس��تم از نگاه کردن خودداری کنم 
و می س��وختم. خ��ون صورت او را می گرفت و من آتش می گرفتم. دخرت آملان��ی جوانی که آن جا حارض بود 
دلداری ام می داد. دس��تم را در دست می گرفت و می گفت »باید خوشحال باشی که انقالبی در کشورت در 
حال جریان اس��ت!« اما من که به انقالب فکر نکرده بودم٬ من فقط به س��فری ۱۰ روزه آمده بودم تا شاید 
س��اده لوحانه به وقت برگشت س��وغاتی بخرم و بربم و زندگی ای را که انگار چند سالی بود زیر چکمه های 

نظامی گری و وحشی مآبی متوقف شده بود٬ از رس بگیرم.
آن زمان البته با اآلن که دمینوی انقالب ها منطقه را می پیامید فرق داش��ت. آن زمان هنوز بیش��رتی ها به 
تغییرهای درونی و خزنده در سیستم فکر می کردند. شاید برای جلوگیری از وقوع جنایاتی نظیر »کهریزک« 

که اکنون نامش به جای آسایشگاه ساملندان و معلوالن با تجاوز و شکنجه و قتل قرین شده است. 
از آن به بعد روند حوادث تند ش��د. به مدد اخذ اقامتی کوتاه مدت٬ در آملان ماندگار ش��دم. چرا که همه 
خربها از ایران٬ خرب بد بود. خرب دس��تگیری و تعقیب و رسکوب بود. خرده چیزهایی که هنوز در آن کش��ور 
داش��تیم جلوی چشم هایامن نابود می ش��د. بسیاری از دوستانی که خانه هایش��ان و دفرت کارهایشان برایم 
عزیزتری��ن ج��ای دنیا بود٬ ای��ران را زمینی یا با ترس ولی هوایی ترک کردند. دفرت روزنامه هایی که می ش��د 
رسک بکش��ی داخلش و دوس��ت هایت را ببینی بسته شدند. کتاب فروشی های بیشرتی هم کرکره ها را پایین 
کش��یدند. روند تغییر )عکس آن چیزی که امیدش را داش��تیم( چنان تند شد که فکر می کردم چه چیزی در 

آن کشور انتظار من را دارد جز رسکوب و خفقان و دوستانی که دیگر نیستند!
رشوع ب��ه همکاری با »گزارش��گران بدون مرز« کردم و بعد ه��م از برلین به بن آمدم و کارم را »در دویچه 
وله« فارسی رشوع کردم. با هر قدم به پیش٬ از زندگی ای که چنان غیرمنتظره و وحشیانه از من گرفته شده 

بود که به سختی می توانم به وجودش اطمینان داشته باشم٬ دور می شوم. 
گاهی تالش می کنم مسیر را رو به عقب طی کنم٬ با دوستان حرف می زنیم و از روزهای گذشته می گوییم 
اما جز خروار خروار آوار که بلدوزرهای آنها از زندگی های ما س��اخته چیزی منی بینیم. چیزی برای بازگشت 
به گذشته وجود ندارد. اما راه سبز امید بسته نشده٬ و نگاهم به آینده است تا چیزهایی را که از ما غصب 
ش��ده٬ چیزهایی نه فقط اجتامعی و سیاس��ی که صدبار بدتر از آن٬ یعنی متعلقات شخصی خود را٬ دوباره 
باز پس بگیریم و دوباره جوانی کنیم. آن هم در کش��وری که کش��ور من است و زندگی را هر چند معلول و 

از شکل افتاده اما آن جا شناخته ام.
کلید را که در قفل در می اندازم و داخل می شوم هر بار این حس را دارم که چه رنجی می برم وقتی در خانه 
مادرم را منی بینم و پدرم را و نزدیک ترین عزیزانم را. اما می دانم اگر کلید بیاندازم و به کشوری برگردم که 

خانه ی من است٬ در آن جا هم چیزی در انتظار من نیست. 
ب��ه اینرتن��ت می آویزم٬ خرب می گی��رم و خرب می دهم و همچنان برای تغییر در کش��ورم ت��الش می کنم. در 
فیس بوک و توئیرت سکنی می گیرم و سعی می کنم همراه آنهایی باشم که هنوز آن جایند و همراه آنها مبارزه 
کن��م. البت��ه زندگی روزانه ی خودم را هم به پیش می برم٬ زندگ��ی ای که بیش از هر چیزی می توان آن را به 

دوی استقامت تشبیه کرد. همین. 
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مریم میرزا، متولد ۱۳6۰، که در طی سال های دبیرستان مجله زنان را مطالعه کرده بود، درآغاز دوران 

تحصیالت دانشگاهی خود برای همکاری به این مجله مراجعه منود. همکاری با این مجله نه تنها به 

وی اصول روزنامه نگاری و گزارش گری را آموخت بلکه متام ابعاد زندگی وی را تحت الشعاع قرار داد. 

میرزا متامی تالش خود را در جهت حقوق زنان به کار گرفته و برای چندین نرشیه اینرتنتی وابسته به 

جنبش زنان به فعالیت پرداخت و در نهایت یکی از اعضای ثابت هیات تحریریه مجله »زنان« شد. 

وی همچنین با چند روزنامه داخلی و خارجی دیگر همکاری داش��ته اس��ت. مریم میرزا ایران را در روز انتخابات ریاست جمهوری 

ترک گفته و هم اکنون ساکن بن است. وی در بخش فارسی دویچه وله فعالیت می کند.
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مانا نیستانی

بدون شرح
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مانا نیس��تانی، متولد ۱۳۵۲ ٬ فعالیت حرفه ای خود را به عنوان کاریکاتوریست مطبوعات در دوران 

ظه��ور نرشیات اصالح طلبانه ی ایران در س��ال های آخر دهه ۷۰ آغاز ک��رد. وی در آن زمان همچنین 

چندی��ن کت��اب در زمینه ی کاریکاتور برای بزرگس��االن منترش کرد، اما در نهایت به دلیل فش��ارهای 

سیاس��ی ناگزیر به کاریکاتور کودکان روی آورد. در س��ال ۱۳8۵ یک��ی از طرح های وی که در بخش 

کودکان یک روزنامه به چاپ رس��یده بود موجب بازداش��ت و حبس او شد. نیستانی به ناچار مجبور 

ب��ه ت��رک وطن ش��ده و در دوران زندگی در تبعید خود در کش��ور مالزی، همچنان به همکاری اش با نرشی��ات اینرتنتی ادامه داد. 

طرح های مانا نیس��تانی پس از بحران انتخاباتی ۱۳88 ایران مبدل به مناد جنبش اعرتاضی ایرانیان ش��ده است. کارهای مانا نیستانی 

جوایز متعددی را برای وی به ارمغان آورده اس��ت که از آخرین آنها میتوان به جایزه ش��جاعت س��ال ۱۳89 شبکه بین املللی حقوق 

کاریکاتوریست ها اشاره کرد. وی در حال حارض ساکن فرانسه است.   
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روزشمار
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۳۱ شهریور ۱۳۵۹
ارتش عراق؛ از زمین، هوا و دریا به مرزهای مشرتکش با 
و  کرد  پیدا  ادامه  متام  سال   8 این جنگ  کرد.  ایران حمله 
تاثیرات سیاسی، انسانی، اقتصادی و اجتامعی شگرفی بر دو 
کشورگذاشت. وقوع جنگ برای جمهوری اسالمی ایران که 
به  هنوز  و  می کرد  تجربه  را  انقالب  از  بعد  اولیه  سالهای 
واسطه تناقض ها و اختالف سلیقه ها در سطوح باالی کشور 
تیر  بود. رسانجام ۲۵  بزرگی  بحران  بود،  نرسیده  ثبات  به 
کرد  اعالم  منتظره  غیر  پیامی  در  خمینی  الله  آیت   ۱۳6۵
را  عراق  و  ایران  صلح  برای  ملل  سازمان   ۵98 قطعنامه 
این قطعنامه را »جام زهری« توصیف  او قبول  می پذیرد. 
کرد که »فقط برای رضای خدا و مصلحت انفالب و نظام 

می نوشد. 

۷ آبان ۱۳۶۰
از انتخاب آیت الله علی خامنه ای به عنوان رییس جمهورتا 
از  بیش  وزیر،  عنوان نخست  به  میرحسین موسوی  تعیین 
رییس  گزینه های  با  مجلس  چون  کشید.  طول  ماه  یک 
حسین  میر  و  بود  مخالف  وزیری  نخست  برای  جمهور 
پارملان  به  ای  خامنه  علی  پیشنهادی  فرد  آخرین  موسوی، 
اما  بود،  وزیر  نخست  سال   8 اینکه  با  موسوی  بود. 
و  دولت  مجموعه  با  زیادی  اجرایی  و  فکری  اختالف های 
کابینه داشت و تنها با حامیت های آیت الله خمینی ادامه 
کار داد. وی در سال 68 پس از درگذشت خمینی و حذف 
از  اساسی؛  قانون  بازنگری  در  وزیری  نخست  پست 

فعالیت های سیاسی برای ۲۰ سال کناره گیری کرد. 

۸ فروردین ۱۳۶۸
 آیت الله خمینی در نامه ای به آیت الله منتظری با کناره 
گیری او از قائم مقامی رهربی موافقت کرد. او در این نامه 
به مخالفت خود با انتخاب منتظری از سوی مجلس خربگان 
رهربی اشاره کرد و نوشت:» رهربی نظام جمهوری اسالمی 
کار سنگین و خطیری است و تحملی بیش از طاقت شام را 
با  ابتدا  از  به همین جهت هم شام و هم من  و  می طلبد 

انتخاب شام مخالف بودیم »

۲۶ دی ۱۳۵۷ 
وبرخورد،  بازداشت  مبارزه،  تظاهرات،  ماه ها  از  پس 
کرد.  ترک  را  ایران  خانواده اش  همراه  به  شاه  محمدرضا 
از خروج شاه، سلسله پهلوی سقوط  از یک ماه پس  کمرت 

کرد. 

۲۲ بهمن ۱۳۵۷
آیت الله خمینی در میان استقبال گسرتده مردم وارد ایران 
شد و ۱۵  بهمن ماه، طی فرمانی مهندس مهدی بازرگان را به 
موقت  وزیر  نخست  عنوان  به  انقالب  شورای  پیشنهاد 
اوج خود رسیده  به  انقالبی  مبارزات  ایام  این  در  برگزید. 
بود. با هجوم مردم، زندان اوین، ساواک، مجالس شورا و 
سنا، شهربانی، ژاندارمری و... به ترصف انقالبیون درآمد و 
رادیو  شد.  فتح  دیگری  از  پس  یکی  نظامی  پادگان های 
وتلویزیون آخرین مکان کلیدی بود که به دست مردم افتاد 

و در نتیجه آن انقالب اسالمی به پیروزی رسید. 

۱۲ فروردین ۱۳۵۸
آرای اولین رفراندوم تاریخ انقالب اسالمی ایران اعالم شد. 
رفراندومی که برگزاری آن دو روز به طول انجامید و طی 
آن 98 درصد رای دهندگان به تشکیل »جمهوری اسالمی« 

پاسخ مثبت دادند.

 ۱۳ آبان ۱۳۵۸
نیروهای  حمله  سالگرد  در  دانشجویان  آرام  راهپیامیی   
و  بزرگ ترین  از  یکی  به  تبدیل  تهران،  دانشگاه  به  امنیتی 
طوالنی ترین رویارویی های ایران و آمریکا شد. گروهی از 
دانشجویان پیرو خط امام، مسیر راهپیامیی خود رابه سمت 
سفارت  کوتاهی  مدت  در  و  دادند  تغییر  آمریکا  سفارت 
گروگان  به  را  آن  کارمند   ۵۲ و  کردند  تسخیر  را  آمریکا 
تایید  با  رسعت  به  امام  خط  دانشجویان  اقدام  گرفتند. 
وحامیت دولت، مجلس و شخص آیت الله خمینی همراه 
شد و ماجرایی که قرار بود 4 روز به طول بیانجامد؛ 444 

روز ادامه پیدا کرد. 
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۱۸ تیر ۱۳۷۸
توقیف روزنامه سالم و تصویب کلیات الیحه اصالح قانون 
مطبوعات آتش زیر خاکسرت اعرتاض های دانشجویی را شعله 
در  دانشگاه  کوی  ساکن  دانشجویان  از  جمعی  و  کرد  ور 
خیابان تجمع کردند. این تجمع اما با ورود نیروی انتظامی 
و سپس لباس شخصی ها به داخل محوطه کوی به خشونت 
کشیده شد. رضب وشتم دانشجویان و کشته شدن یکی از 
دانشجویان، بحران گسرتده ای را در فضای سیاسی ایران به 
وجود آورد و به دانشگاه های دیگر نیز رسایت کرد. هنوز 
نشده  بسته  دانشجویان  از  بسیاری  تیربرای   ۱8 پرونده 

است. 

۲۹ بهمن ۱۳۷۸
رای  طلبان  واصالح  شد  برگزار  ششم  مجلس  انتخابات   
باالیی به دست آوردند. مجلس ششم تنها مجلسی بود که 
آن  در  مشارکت  حزب  اعضای  ویژه  به  و  طلبان  اصالح 

حضور قابل توجهی داشتند. 

۱۹ خرداد ۱۳۸۰
ریاست  انتخابات  در  دوم  بار  برای  خامتی  محمد  سید 
به دست  از ۲۱ میلیون رای  بیش  جمهوری رشکت کرد و 
آمده  میدان  به  میل مردم  به  تنها  اینکه  اعالم  با  او  آورد. 
مصاحبه ای  در  خامتی  کرد.  نام  ثبت  انتخابات  در  است، 
مطبوعاتی در حالی که می گریست، گفت:» حاال آمده ام، با 

تکیه بر عهد پیشین »

۸ اسفند ۱۳۸۱
برگزار  انتخابات رسارسی دور دوم شورا های شهروروستا 
شد. به دلیل استقبال بسیار رسد مردم، نتایج آرا متفاوت 
شد و راستگرایان جوانی روانه ساختامن بهشت شدند. این 
از  تازه ای  طیف  که  بود  کرسی  نخستین  انتخابات 
و  آن شدند  فتح  به  آبادگران »موفق  نام«  به  اصولگرایان 
شهرداری  به  را  احمدی نژاد  محمود  بعد تر  گروه  همین 

تهران منصوب کردند. 

۱۴ خرداد۱۳۶۸
دو ماه بعد از عزل منتظری از قائم مقامی رهربی، آیت الله 
فوق  جلسه  رهربی  خربگان  مجلس  و  درگذشت  خمینی 
العاده ای تشکیل داد تا هر چه زود تر جانشین وی را تعیین 
کند. در این جلسه آیت الله سید علی خامنه ای با 6۰ رای 
موافق از ۷4 عضو حارض در جلسه به رهربی نظام جمهوری 

انتخاب شد. 

۱۲ مرداد ۱۳۶۸
پس از انتخاب آیت الله خامنه ای به رهربی، اکرب هاشمی 
رفسنجانی به جای وی به ریاست جمهوری رسید. او در دو 
دوره انتخابات ریاست جمهوری، موفق به کسب رای شد 
از جنگ به  اداره دولت را در دوران پس  و برای 8 سال 

عهده گرفت. 

۲ خرداد ۱۳۷۶
 سید محمد خامتی در میان ناباوری تحلیلگران با ۲۰ میلیون 
انتخاب وی رسآغاز عرص  رسید.  ریاست جمهوری  به  رای 
جدیدی در تاریخ سیاسی ایران شد؛ که به » عرص اصالحات 

« معروف است. 

۱ آذر۱۳۷۷
با قتل داریوش و پروانه فروهر پروژه » قتل های زنجیره ای 
« کلید خورد و با ربودن و کشنت محمد مختاری و محمد 
اعالم  بعد تر  که  آنگونه  رسید.  اوج خود  به  پوینده  جعفر 
وزارت  در  رس  خود  گروهی  توسط  اقدامات  این  شد، 
اطالعات برای برخورد با روشنفکران و دیگر اندیشان انجام 
شد و برخی از آنها هم بازداشت و محاکمه شدند. اصالح 
دولت  تضعیف  هدف  با  قتل ها  این  بودند  معتقد  طلبان 

اصالحات انجام شد. 
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۱۸ خرداد ۱۳۸۸
»زنجیره انسانی »نام یکی از برنامه هایی بود که در حامیت 
از نامزدی میرحسین موسوی برگزار شد و طی آن مسیر ۱8 
تا تجریش تهران توسط حامیان  کیلومرتی میدان راه آهن 
وی با ساخنت یک زنجیره انسانی و گرفنت دست یکدیگر پر 
به  سمبلیک  اقدام  این  از  بعد ها  موسوی  میرحسین  شد. 

عنوان »مسیر سبز امید« نام برد. 

)به مقاله آرش غفوری در کتاب مراجعه کنید( 

۲۲ خرداد ۱۳۸۸
دوره  دراین  شد.  برگزار  دهم  جمهوری  ریاست  انتخابات 
حضور رای دهندگان بسیار چشم گیر بود. در حالی که میر 
آخرین  در  مطبوعاتی  مصاحبه  برپایی  با  موسوی  حسین 
ساعات  هامن روز مدعی شده بود اگر نتیجه انتخابات فردی 
انتخابات  ستاد  است؛  باطل  انتخابات  باشد  او  از  غیر  به 
از ۲4 میلیون  با بیش  کشوراعالم کرد محمود احمدی نژاد 
اعرتاض هایی  نتیجه، رشوع  این  انتخابات است.  پیروز  رای 
گسرتده از سوی سه کاندیدای دیگر و مردم بود. آنها مدعی 
باطل  انتخابات  می خواستند  و  بودند  انتخابات  در  تقلب 

شود. 

۲۵ خرداد ۱۳۸۸
زده  تخمین  میلیون   ۳ به  نزدیک  که  زیادی  جمعیت 
می شود به دعوت میرحسین موسوی راهپیامیی کردند. در 
این مراسم به جز میر حسین موسوی، مهدی کروبی و سید 
راهپیامیی هر چند  این  داشتند.  محمد خامتی هم حضور 
مساملت آمیز انجام شد اما در نزدیکی میدان آزادی، شلیک 
شدن  کشته  به  منجر  بسیج  پایگاه  یک  درون  از  گلوله 

چندین نفر شد. 

۲۹ خرداد ۱۳۸۸
با باال گرفنت اعرتاض ها و ارصار کروبی و موسوی به ابطال 
انتخابات، آیت الله خامنه ای مجبور به موضع گیری شد. او 
درخطبه های مناز جمعه؛ هر گونه تقلب در انتخابات را رد 
کرد و هشدار داد رهربان اعرتاض مسئول اتفاقات احتاملی 
فرمان  صدور  به  را  سخنان  این  سیاسی  ناظران  هستند. 

رسکوب اعرتاض ها ارزیابی کردند. 

۲۱ دی ۱۳۸۲
نتیجه رد صالحیت ۳ هزار داوطلب منایندگی مجلس توسط 
شورای نگهبان، اعالم تحصن بیش از 8۰ مناینده مجلس بود. 
آنها ۲6 روز متوالی در مجلس بست نشستند و به نظارت 
دیگران  و  خود  صالحیت  رد  و  نگهبان  شورای  استصوابی 
اعرتاض کردند. پس از بی نتیجه ماندن تحصن، ۱۱4 مناینده 
مجلس اقدام به استعفای دسته جمعی کردند. اما این اقدام 
هم تغییری در نظر شورای نگهبان حاصل نکرد و در نبود 
راهی  سپاهیان  از  طیفی  نیز  و  اصولگرایان  طلبان،  اصالح 

مجلس شدند. 

۳ تیر ۱۳۸۴
نتایج انتخابات ریاست جمهوری هشتم، حاکی از راهیابی 
اکرب هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد به دور دوم 
بود. این نخستین بار بود که انتخابات ریاست جمهوری در 
دوم،  دور  نتایج  اعالم  از  پس  می شد.  مرحله ای  دو  ایران 
از  رای  میلیون   ۱۰ از  بیش  اختالف  با  احمدی نژاد  محمود 

هاشمی، به ریاست جمهوری رسید. 

۲۰ بهمن ۱۳۸۷
ریاست  انتخابات  در  را  خود  نامزدی  خامتی،  محمد  سید 
جمهوری دهم اعالم کرد. او یک ماه پیش تر تاکید کرده بود 
کاندیدای  نفر  یک  موسوی  حسین  میر  و  خودش  بین  که 
موفق  که  گفت  آن  از  پس  اما  می شود،  جمهوری  ریاست 
نشده موسوی را راضی کند و بنابراین خود به میدان رقابت 
اسفند؛   ۲۰ یعنی  بعد  ماه  این حال درست یک  با  می آید. 
نامزدی  منتظره  غیر  بیانیه ای  با صدور  میرحسین موسوی 
از  او  نفع  به  بعد  روز   6 خامتی هم  و  کرد  اعالم  را  خود 

کاندیداتوری انرصاف داد. 

۲۰ اسفند ۱۳۸۷
میرحسین موسوی، سکوت ۲۰ ساله را شکست و اعالم کرد 

در انتخابات ریاست جمهوری دهم کاندیدا می شود. 

۱۲-۱۸ خرداد ۱۳۸۸
رقیب   4 بین  مناظره   4 برگزاری  هفته،  یک  فاصله  به   
انتخاباتی؛ منازعه ای بی سابقه را در تاریخ جمهوری اسالمی 
و  منازعه  و  افشاگری  رنگ  مناظره ها  این  زد.  رقم  ایران 
انتقاد های تند و تیز گرفت. پخش این برنامه ها از صدا و 
سیام، مردم زیادی را به خیابان ها کشاند و مقدمه ای برای 

اعرتاض های بعدی شد. 
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۱۶ آذر ۱۳۸۸
گروه های  فراخوان  دنبال  به  دانشجو  روز  در  دانشگاه ها 
مخالف دولت، شاهد اعرتاض های گسرتده ای بود که البته از 
حامیان  مناند.  بی پاسخ  انتظامی  و  امنیتی  نیروهای  سوی 
دولت هشدار می دادند » در این روز میخ آخر بر تابوت 
آشوب مخملی خواهد خورد « اما دانشجویان رسارس ایران 

تظاهرات گسرتده اعرتاضی بر پا کردند. 

۲۹ آذر ۱۳۸۸
آیت الله حسینعلی منتظری در سن 8۷ سالگی در گذشت. 
او از منتقدان جدی حکومت بود که سالهای زیادی را در 
مراسم  از  اولیه  برآوردهای  بود.  گذرانده  خانگی  حبس 
تشییع پیکر  او حکایت از حضور هزاران نفر از مردم در 
برای  نیز  امنیتی  نیروهای  سو  آن  از  داشت.  آیین  این 
اعرتاضی  تجمع  به  سوگواری  مراسم  تبدیل  از  جلوگیری 
دست به کار شدند و تعدادی از عزاداران را پیش از رسیدن 
نیز  آمیزی  خشونت  برخوردهای  کردند.  بازداشت  قم  به 
مراسم وحامیان حکومت صورت  در  کنندگان  بین رشکت 

گرفت. 

۶ دی ۱۳۸۸
تجمعات روز عاشورا به خشونت کشیده شد. در این روز 
دستکم 8 نفر از تجمع کنندگان کشته و تعداد بسیار زیادی 
دستگیر شدند. ویدئو ها و تصاویری از حوادث آن روز در 
سطح اینرتنت منترش شده است که  زیر گرفته شدن برخی 
از معرتضان توسط اتومبیل های نیروی انتظامی و همچنین 
را  معرتضان  سوی  به  شخصی  لباس  در  افرادی  تیراندازی 
نشان می دهد. این یکی از شدید ترین برخوردهای حکومت 

با معرتضان به نتیجه انتخابات بود. 

)به مقاله بابک غفوری آذر در کتاب مراجعه کنید( 

۲۲ بهمن ۱۳۸۸
 در حالی که مخالفان دولت احمدی نژاد، تجمع ۲۲ بهمن 
توسط حکومت  مهندسی شده  راهپیامیی  یک  را   88 سال 
جوش  خود  حرکت  را  آن   ، ایران  مقامات  نامیدند؛  ایران 
مردمی در پاسخ به معرتضان به نتایج انتخابات خرداد 88 
روزتجمعات  این  در  سبز  جنبش  حامیان  کردند.  توصیف 
حامیان حکومت،  اما حضور  مقابل  در  داشتند،  پراکنده ای 
مقامات  بود.  بیشرت  بسیار  انتظامی  و  امنیتی  نیروهای 
حکومتی ۲۲ بهمن را سمبل پایان یافنت آنچه » جریان فتنه 

« می نامند، قرار دادند. 

۳۰ خرداد ۱۳۸۸
خامنه ای،  الله  آیت  از سخرنانی هشدارآمیز  بعد  روز  یک 
تجمع  آزادی  تا  انقالب  میدان  فاصله  در  زیادی  جمعیت 
انتظامی  و  امنیتی  ماموران  پرتعداد  حضور  با  اما  کردند، 
در  شد.  مردم  سوی  به  اندازی هایی  تیر  و  شدند  مواجه 
انتشار  شد.  کشته  سلطان  آقا  ندا  تیراندازی ها  این  جریان 
تلویزیون های  بعد  و  اینرتنت  در  وی  مرگ  لحظه  فیلم 
خارجی، او را به یکی از مناد های اعرتاض های مردم ایران 
تبدیل کرد و واکنش های بین املللی را به نحوه برخورد با 

معرتضان نتایج انتخابات افزایش داد. 

۲۶ تیر ۱۳۸۸
اکرب هاشمی رفسنجانی در اولین حضورش مناز جمعه تهران 
انتظار  انتخابات آنگونه که  اینکه  بیان  با  انتخابات،  از  پس 
جمهوری  به  مردم  اعتامد  احیای  خواستار  نشد؛  می رفت 
اسالمی، آزادی زندانیان سیاسی، دلجویی از آسیب دیدگان 
حوادث پس از انتخابات و برخورد با سعه صدر با رسانه ها 
مناز  آخرین  این  شد.  تلویزیونی  مناظره های  برگزاری  و 

جمعه ای بود که هاشمی اقامه کرد. 

۲۷ شهریور ۱۳۸۸
مراسم روز قدس به تجمع اعرتاضی  بخشی از مردم تبدیل 
محمود  دولت  علیه  ارساییل،  بجای  نفر  هزاران   شد. 
میرحسین  دادند.  شعار  آن  خارجی  حامیان  و  احمدی نژاد 
هاشمی  اکرب  و  خامتی  محمد  کروبی،  مهدی  موسوی، 
رفسنجانی نیز در این  راهپیامیی حضور داشتند .  اما در 
تندرو  روحانی  خامتی،  احمد  رفسنجانی،  بجای  روز  این 

حامی رهرب جمهوری اسالمی، مناز جمعه را اقامه کرد. 

۱۳ آبان ۱۳۸۸
 مردم زیادی با در دست داشنت مناد های سبز برای حضور 
مقابل سفارت سابق آمریکا به خیابان ها آمدند، در مقابل 
گونه  از هر  قبل  از  امنیتی منسجم تر  و  انتظامی  نیروهای 
تجمع مردم که آن روز ها از سوی مقامات حکومتی به » 

فتنه گران « تعبیر می شدند، مامنعت به عمل آوردند. 
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۲۵ خرداد ۱۳۸۹
ریاست  انتخابات  سالروز  مناسبت  به  موسوی  میرحسین 
جمهوری بیانیه ای صادر کرد و طی آن منشوری برای جنبش 
اهداف،  ریشه ها،  شامل  منشور  این  منود.  تدوین  سبز 
راهکار های بنیادین، تعریف هویت جنبش سبز و ارزش های 
آن بود ودر نسخه دوم با در نظر گرفنت نظر کار شناسان و 

امضای مهدی کروبی بازنرش شد. 

 )به مقاله محمد رضا یزدان پناه در کتاب مراجعه کنید( 

۲۵ بهمن ۱۳۸۹
 مخالفان دولت احمدی نژاد در تهران و برخی از شهر های 
دیگر ایران تجمع کردند و در شعار هایشان از آیت الله علی 
همچون  که  خواستند  اسالمی  جمهوری  رهرب  خامنه ای، 
حسنی مبارک، رئیس جمهور پیشین مرص، از سمتش کناره 
گیری کند .علیرغم حضور گسرتده نیروهای دولتی و فضای 
امنیتی ایجاد شده، تجمع هایی از مخالفان، شکل گرفت. در 

این تظاهرات ۲ نفر کشته شدند. 

۱۱ خرداد ۱۳۹۰
از  بعد  روز  یک  سحابی،  الله  عزت  دخرت  سحابی،  هاله 
به  امنیتی  ماموران  حمله  پی  در  و  خود  پدر  درگذشت 
او  .مرگ  گذشت  در  لواسان،  در  او  جنازه  تشییع  مراسم 

اعرتاض گسرتده داخلی و بین املللی را در پی داشت. 

۲۰ خرداد ۱۳۹۰
هدی صابر روزنامه نگار، مرتجم، فعال ملی مذهبی، زندانی 
فردا«  »ایران  شده  توقیف  مجله  گردانندگان  از  و  سیاسی 
سحرگاه جمعه ۲۱ خرداد به دنبال عوارض ناشی از اعتصاب 
غذا در زندان، درگذشت. وی در اعرتاض به چگونگی مرگ 

هاله سحابی در زندان اوین اعتصاب غذا کرده بود. 

۲۲ خرداد ۱۳۹۰
دو سال بعد از انتخابات پر ماجرای ریاست جمهوری دهم، 
تجمعات پراکنده ای در نقاطی از تهران و ایران برگزار شد. 
اما تعداد نیروهای امنیتی و انتظامی بسیار پر تعداد تر بود. 
از  بسیاری  که  شد  سپری  حالی  در  اتنخابات  سالگرد 
معرتضان کامکان در زندان  دوران محکومیت طوالنی خود 

را می گذرانند.
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